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 چکیده

های هیرکانی در شمال ایرران اسرک کره     درختی همیشه سبز و بومی جنگل (،Buxus hyrcana: Buxaceaیا خزری ) شمشاد هیرکانی

آفک مهم شمشاد هیرکانی در ایران، شب . قرار دارد (IUCN) المللی حفظ طبیعک های گیاهی درخطر انقراض اتحادیه بین در فهرسک گونه

هرای شرمالی   اسرتان جنگلری  های شمشاد رویشگاهدر بخشی از  1931از نیمه دوم خرداد که اسک  (Cydalima perspectalis) پره شمشاد

و دشرمنان   مفیرد  با توجه به فون قوی حشررات  .سارت زیادی به درختان شمشاد وارد کرده اسکخکنون تا ودیده شد  تا گلستان(گیالن )

وسریع و منراط    ی شریمیایی در سرطو    هرا کرش کاربرد آفکهای هیرکانی و حفظ و حراسک از این عوامل، فعال در عرصه جنگل طبیعی

پرره،  کامرل شرب  شکار حشرات جهک های فرومونی استفاده از تلههای طبیعی شمشاد بسیار دشوار و پرهزینه اسک. العبور رویشگاهصعب

و دلترا   ی، برال سرطلی سه نوع تلره   ییآکار راستا، نیدر اهزینه برای کاهش جمعیک این افک اسک. های کاربردی و نسبتاً کمیکی از روش

 1931-39 هرای سرال  یمنطقره مازنردران در طر   های شمشراد  رویشگاهدر  نیاز سطح زم یمتر 1و  2در دو ارتفاع  یرومون جنسف یحاو

هرای  پرره شمشراد در تلره   داری بین میانگین شکار حشرات کامل شرب دسک آمده نشان داد که اختالف معنیههای ب. آنالیز دادهشد یبررس

 های فرومونی نداشک. ثیر چندانی در شکار تلهأر )دلتا و بالی( مشاهده شد. ارتفاع نصب تله تسطلی در مقایسه با دو نوع تله دیگ

 هیرکانی شمشاد ،پره شمشادشب، تله فرومونی کلیدی: واژگان
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 لهأبیان مس

Crambidae Le.:()Cydalima perspectalis) پره شمشادشب
1
 (Walker، شمشاد جنگلی یا شمشاد  ترین آفکمهم

هایی از شرق )چین، ژاپن، تایوان، کره، بخش این آفک بومی آسیای شرقی (.Mally & Nuss, 2010)شود محسوب می 2خزری

و از آن  (Kruger, 2008) از جنوب غربی کشور آلمان بود 2001اولین گزارش آن از اروپا در سال  .باشدروسیه و هند( می

از  2009یس، در سال ئکه در همان سال از کشور سو طوریهتر شد، بآفک گستردهتدریج دامنه پراکنش زمان به بعد، به

از  2011و در سال  (Vander Staten & Muus, 2010) از کشور اتریش 2003در سال  ،کشورهای بریتانیا، هلند و فرانسه

 Hizal) بخش اروپایی ترکیه نزدیک استانبول در 2012سال در این آفک  .گزارش شد (Szekely et al., 2011) کشور رومانی

et al., 2012)  مشاهده شد.نیز 

سفید  رنگبه شمشاد پرهشب کامل آفک (. حشره9مراحل زیستی این آفک شامل تخم، الرو و حشره کامل اسک )شکل 

 سطح در سیاه نوار یک دارای و کمرنگ ، چپ(. الرو سبز1، راسک و شکل 1اسک )شکل  هابال روی ایقهوه با حاشیه کرمی

 ، راسک(. 1)شکل  سبز اسک رنگبه شفیره. ، چپ(1اسک )شکل  سیاه سر پشتی با

 
 (چپ سمک) آفک الرو خسارت و( راسک سمک) منطقه در شمشاد پرهشب یباال تراکم -1شکل

 

 (.Szekely et al., 2011) باشدخصوص الرو سن سوم( میهصورت الرو سنین مختلف )بگذرانی این آفک بهزمستان

ذیه خسارت قابل توجهی دلیل حجم باالی تغالروهای سنین آخر به .گیردوسیله الروها صورت میهپره شمشاد بخسارت شب

ها، به (. الروها پس از تغذیه از برگ2)شکل  شودمیکامالً عاری از برگ آلوده به آفک درخک  نحوی کههبسازند را وارد می

 (.2( )شکل 1939شوند )مافی و همکاران، کرده و سبب خشک شدن آنها می پوسک تنه درختان حمله
 

 
 (یاصل)عکس  مازندران استان شمشاد یهاتوده به آفک خسارت -2 شکل

                                                            
1 Box tree moth 
2
 Buxus  hyrcana (Buxaceae) 
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های هیرکانی منطقه ترین زمان توانسک با شرایط جنگلپره شمشاد یک آفک وارداتی و مهاجم اسک که در کوتاهشب

های بالقوه در طغیان و نابودی ها از تواناییتهاجمی این آفک، تحرک باال، تعدد و همپوشانی نسلسازگاری پیدا کند. رفتار 

 ، پایین، چپ(.9باشد )شکل های شمشاد هیرکانی میرویشگاه

 

 
 پره شمشاد )سمک راسک( و الروهای سنین اول )سمک چپ(  باال: تخم شب -9 شکل

 های شمشاد )سمک چپ()سمک راسک( و خسارت شدید آفک به شاخهپره شمشاد پایین: الرو سنین باالی شب

 

 
 )عکس اصلی(کامل )سمک چپ(  )سمک راسک( و حشره پره شمشادشب شفیره -1 شکل

 

منطقه شمال شرقی ایتالیا مورد در  2019-11 هایپره شمشاد در سالبهای فرومونی در جلب و شکار شیی تلهآکار

در مناط   این آفک های فرومونی جهک تعیین پراکنشتوان از تلهنتایج این تحقی  نشان داد که می .ارزیابی قرار گرفته اسک

 (.Santi et al., 2015) در قالب برنامه مدیریک تلفیقی استفاده نمود آن جدید و نیز کنترل

های گیالن و مازندران گزارش شده به سرعک در حال گسترش های شمشاد استاناز جنگل پره شمشاد که اخیراًشب

های کنترل آن مورد مطالعه قرار گیرد تا موثرترین و از این رو الزم اسک دامنه پراکنش، بیولوژی، رفتارشناسی و روش اسک.

تدریج خود هجدید، ب  منطقهپس از ورود به  ای معموالًهای مهاجم قرنطینه گونه .ها برای کنترل آن اتخاذ گرددترین روشایمن

له با آنها قبل از گسترش پراکنش ببنابراین برای مقا .شوندمی محسوب فون آنجا ءایط اقلیمی منطقه سازگار کرده و جزرا با شر

 .کن گردندکوبی شده و ریشهو ایجاد آلودگی وسیع باید کانون
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ریشه کنی آن مقدور  گیالن و مازندران پیدا کرده، عمالً هایپره شمشاد گسترش وسیعی در استانبا توجه به این که شب 

های  ترین زیستگاه های هیرکانی از غنی جنگل .جمعیک آن را مهار نمود ،های کنترل ایمننبوده و الزم اسک با اعمال روش

دلیل برهم زدن تعادل طبیعی، طغیان آفات جدید، مسمومیک حیات لذا استفاده از سموم شیمیایی به ،باشد ای می گونه  تنوع

ویژه در بههای ایمن و سازگار با محیط زیسک در این راستا ازجمله روش .باشد نمی پذیرامکانوحش، آلودگی آب و خاک 

مون جنسی وهای فر را به حداقل برساند، استفاده از تله اهو خسارت آن کاهش دادهت را اتواند جمعیک آفکه میمحیط جنگل 

پره شبی فرومون جنسی در جلب و شکار آیبنابراین در این تحقی ، میزان کار باشد.می حشرات نر جلب و شکاربرای 

 بررسی شد.شمشاد 
 

 دستاوردها

در دهستان  رستاقاز توابع بخش کلیجان ،روستای ورکیود. رب روستای ورکیمنطقه انتخاب شده برای این پروژه 

مشهد، از غرب به جنگل، از جنوب به روستای قارنسرا و از شرق به از شمال به آق. قرار دارد)شهرستان ساری( تنگه لیمانس

ه پرآفک شب خسارتغیر از شمشاد انجیلی، بلوط، ازگیل و افرا اسک. پوشش گیاهی غالب منطقه به .رودخانه تجن راه دارد

 (.5باال بود )شکل  اریمنطقه بس نیشمشاد در ا
 

 
 تارهای تنیده شده در اثر خسارت الروها )سمک راسک( و تراکم باالی آفک در منطقه ورکی مازندران )سمک چپ( -5شکل 

 

قسمک شر  زیر مورد بررسی قرار گرفتند. در هر های دلتا، سطلی و بالی( بهاین آزمایش با سه نوع تله )شامل تله

 1و  2ها در ارتفاع تله در این بررسی استفاده گردید. تله 3عدد نصب گردید. در مجموع  1تله و از هر نوع تله  9آزمایش 

ها از یکدیگر حداقل صد متر بود. فاصله قطعات آزمایشی از یکدیگر (. فاصله تله6متری از سطح زمین نصب شدند )شکل 

ها از اول تا آخر فصل یعنی صورت هفتگی صورت گرفک و تلهها به. بازدید از تلهنیز حداقل سیصد متر درنظر گرفته شد

 های شمشادتعداد شب پره هر هفته زمان ظهور حشرات در طبیعک و تا پایان آخرین نسل آن، باقی ماندند و بازدید شدند.

 .شد ها تعویضفرومون تلهنیز هر ماه  و از تله حذف شدند.شمارش ها در تلهجلب شده 

 در ارتفاع دو متری از سطح زمیننصب له دلتا ت -1

 در ارتفاع چهار متری از سطح زمیننصب تله دلتا  -2

 در ارتفاع دو متری از سطح زمین سطلی نصبتله  -9

 در ارتفاع چهار متری از سطح زمین سطلی نصبتله  -1

 در ارتفاع دو متری از سطح زمیننصب تله بالی  -5

 در ارتفاع چهار متری از سطح زمین نصب تله بالی -6
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 )سمک چپ( متری 1باال: تله قیفی )سمک راسک( و نصب تله در ارتفاع  -6شکل 

 متری از سطح زمین )سمک چپ( )عکس اصلی( 1متری )سمک راسک( و تله بالی در ارتفاع  2پایین: تله دلتا نصب شده در ارتفاع 

 

( را 66/169±21/60و  11/111±11/51ترتیب )بهبیشترین شکار  متر 1و  2ارتفاع های سطلی در نشان داد که تلهنتایج 

دار ( سبب شکار بیشتر و معنیهای سطلی در مقایسه با دو نوع تله دیگر )دلتا و بالینسبک به دو نوع تله دیگر داشتند. تله

ر تله سطلی در مقایسه با تله دلتا و بالی به پره شمشاد دطوری که میزان شکار شببه ،پره شمشاد شده اسکحشرات کامل شب

متری از سطح زمین یکسان بود و  1و  2های سطلی در هر دو ارتفاع (. شکار تله1برابر بیشتر بود )شکل  50و  60ترتیب 

انی و باشد )زمیید میأهای سطلی در موارد دیگر نیز قابل تداری با هم نداشک. شکار بهتر سایر آفات در تلهتفاوت معنی

ها در باغات سیب و (. همچنین در تحقی  مشابهی، مقایسه محل نصب تله1931همکاران،  ؛ محمدپور و1930همکاران، 

 (. Pasqualini & Natale, 1999دهد )ها نشان داد که نصب تله یک متر باالتر از سطح زمین بهتر نتیجه میارزیابی شکل تله
 

 
 )عکس اصلی( )سمک چپ( های سطلیپره در تلهسطلی )سمک راسک( و شکار شبالروهای شکار شده در تله  -1شکل 
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 توصیه ترویجی

عنوان یک تواند بهمی در ارتفاع دو متری از سطح زمیننها های سطلی و نصب آاستفاده از تله، نتایج تحقی  حاضر بنابر

 مورد توجه قرار گیرد. پره شمشاد شب علیهاستراتژی در امر مدیریک مبارزه 

العبور بودن مناطقی که توان به صعبهای زیادی دارد که ازجمله میمبارزه شیمیایی با این آفک مهاجم محدودیک

  باشد و زیراشکوب بودن شمشادها اشاره نمود.رویشگاه شمشادها می

مدیریک کنترل این آفک و با توجه به نتایج  زایی در زمان کوتاه و در راستایبنابراین با توجه به توانایی آفک در خسارت

متر از سطح زمین(، از  2تر گیاه )در ارتفاع پایین های قیفی )سطلی( با فرومون و ترجیحاًاستفاده از تله ،برگرفته از این تحقی 

 تواند یکی از راهکارهای مدیریتی این آفک باشد. طری  شکار انبوه آفک می

ای و منطقه آلوده نصب شوند. البته با توجه به این که پراکنش درختان شمشاد به شکل لکهها بایستی در کل این تله

متر و هر  50ها حداقل های شمشاد صورت گیرد. فاصله تلهدر توده گذاری بایستی صرفاًباشد، تلههمراه با سایر درختان می

 ها بازدید و شکار آنها تخلیه شود.هفته تلهیک ماه بایستی پخش کننده فرومون تعویض شود. همچنین بهتر اسک هر 
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