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Abstract
The box tree moth, Cydalima perspectalis (Walker, 1859), is one of the major destructive pests that feed on the 
leaves, shoots, and bark of a tree branch of various Buxus species. In the course of this survey, the life cycle, life 
span, number of larval stages, overwintering, and natural enemies of the box tree moth was studied in Hyrcanian 
forests (northern Iran). The laboratory experiments were carried out at a temperature of 25±1ºC, 70±10% relative 
humidity, and a photo phase 16 light: 8 dark hours. The average duration of eggs, larvae, pre-pupae, pupae, as 
well as females and males longevity were 5.09±0.04, 23.15±0.17, 1.04±0.02, 7.80±0.05, 15.31±0.73 and 12.92 
± 0.71 days, respectively. As an important pest newly introduced in northern Iran, the Box tree moth completes 
three generations per year. The results of this study may be useful for improving pest management strategies.
 Keywords: Buxus, pest, biology, Hyrcanian forests.
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چکیده
شب پره شمشاد )Cydalima perspectalis (Walker, 1859، یکی از مخرب ترین آفات است که از برگ ها، جوانه ها و 
پوست شاخه های گونه های مختلف شمشاد تغذیه می کند. در این تحقیق، چرخه زندگی شب پره شمشاد، طول دوره زندگی، 
تعداد سنین الروی، نحوه زمستان گذرانی، دشمنان طبیعی در جنگل های هیرکانی )شمال ایران( بررسی شده است. مطالعات 
آزمایشگاهی در دمای 1   ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10   ± 70 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت 
تاریکی انجام شده است. میانگین طول دوره تخم، الرو، پیش شفیره، شفیره، طول دوره زندگی حشرات کامل ماده و نر به ترتیب 
0/04   ± 5/09، 0/17   ± 23/15، 0/02   ± 1/04، 0/05   ± 7/80، 0/73   ±  15/31 و 0/71   ± 12/92 روز بود. شب پره 
شمشاد به عنوان یک آفت نوظهور در شمال ایران، دارای 3 نسل در سال است. نتایج این تحقیق برای بهبود استراتژی های مدیریت 

آفت مفید خواهد بود.
 واژه های كلیدی: شمشاد، آفت، زیست شناسی، جنگل های هیرکانی
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مروری بر زیست شناسی شب پره شمشاد در جنگل های شمال ایران
سمیرا فراهانی*1، محمدابراهیم فراشیانی2 ، فرزانه کازرانی2 ، مینا کوه جانی گرجی2 

و سید نقی خالقی تروجنی3
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علمي  نام  با   )Box tree moth( شمشاد  شب پره 
Cydalima perspectalis (Walker, 1859( یکي 
از مهم ترین آفات شمشاد جنگلی در دنیا محسوب 
شبکه  وجود  هم،  به  برگ ها  می شود. چسباندن 
برگ هاي  الروها،  توسط  تنیده شده  تارهاي 
سر  کپسول  و  فضوالت  همراه  به  خورده شده 
به جا مانده از نشانه های وجود شب پره شمشاد 
نظر داشت خسارت هم زمان  باید در  است. 
شمشاد  بالیت  بیماری  و  شمشاد  شب پره 
قارچی  عامل  با   )Boxwood Blight (
 ،Cylindrocladium buxicola Henricot
تهدیدی جدی برای شمشاد خزری محسوب 
می شود )Mitchell et al., 2018(. بی برگی 
و خشکی درختان شمشاد باعث افزایش خطر 
فرسایش خاک و افزایش خطر آتش سوزی 

می شود )مافی و همکاران، 1398(. 

 اقدامات و یافته ها
و  دنیا  در  شمشاد  شب پره  پراكنش 

ایران كشورهای همسایه 
نقشه پراکنش شب پره شمشاد در دنیا در شکل 
)1( نشان داده شده است. در بین کشورهای 
 )Buxus spp.( همسایه ایران، میزبان آفت
ارمنستان  آذربایجان،  ترکیه،  کشورهای  در 

و گرجستان وجود دارد )شکل 2(. شب پره 
و   Hizal توسط   2012 سال  در  شمشاد 
همکاران از شهر استانبول کشور ترکیه گزارش 
شد. اولین مشاهده آفت در کشور گرجستان 
 .)Matsiakh, 2014( بود  در سال 2014 
طغیان شب پره شمشاد در کشور آذربایجان 
 .)Zale, 2018( در سال 2014 اتفاق افتاد
اسناد موجود،  ارمنستان هم طبق  در کشور 
است  داشته  آلودگی وجود   2016 در سال 
 1395 سال  در   .)Bras et al., 2019(
شب پره  وجود  ن  هنگرا آ  ، نیز  )2016 (
شمشاد را روی درختان شمشاد فضای سبز 
هتل پارسیان آزادی نوشهر و بعد از آن نیز 
از هتل  بیرون  میان شمشادهای محوطه  در 
گزارش کرد، یکی از احتماالت موجود این 
است که از طریق واردات شمشاد زینتی توسط 
گردشگران این اتفاق افتاده باشد. در حالی که 
تحقیقات فراهانی و همکاران در همان سال 
که  را  نظریه  این  گیالن  استان  در   )1395(
کشور  جنوب  از  طبیعی  به صورت  شب پره 
آذربایجان وارد شده باشد، تقویت می کند. 

ساالنه  پایش  طرح  نشدن  جرا  ا لیل  به د
آفات، گزارش شب پره شمشاد از استان های 
مازندران و گیالن به طور هم زمان اتفاق افتاد، 

 مقدمه
شمشاد خزری با نام 

 Buxus hyrcana علمی 
Pojark بومی جنگل های شمال 

همیشه سبز  درختان  از  و  ایران 
انبوه  جنگل های  و  است  ساحلی 

جلگه ای را تشکیل می دهد. شمشاد 
هیرکاني به دلیل تخریب در ارتفاعات پایین 

باال محدودیت  ارتفاعات  با  ناسازگاري  و 
رویشگاه دارد. بهترین رویشگاه آن در شمال 
ایران و در ارتفاع 20 تا 400 متری از سطح 
دریای آزاد قرار دارد، ولی تا ارتفاع 1600 
متری )شیرین رود واقع در دودانگه ساري( 
نیز مشاهده می شود و بخشی از زیر اشکوب 
جوامع بلندمازو، شب خسب و افرا را تشکیل 

می دهد )ثابتی، 1383(. 
در  دام  چرای  آتش سوزی،  عالوه بر 
جنگل ها، قطع درختان و برداشت هاي بی رویه 
چوب، فعالیت هاي غیراصولی کشاورزي که 
جنگل ها  از  وسیعی  سطوح  تخریب  باعث 
اقلیم  تغییرات  یا  جهانی  گرمایش  می شود، 
و شیوع  بر ظهور  افزایش خشک سالی ها  و 
است  مؤثر  جنگل ها  در  بیماري ها  و  آفات 

)توکلی و همکاران، 1397(. 
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شکل 1- نقشه پراکنش شب پره شمشاد )Cydalima perspectalis( در دنیا تا سال 2021 )اصلی(
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زمانی که این آفت حالت طغیانی داشت، پس، 
ایران  به  را  آن  ورود  دقیق  تاریخ  نمی توان 
شناسایی  اجرای طرح جامع  کرد.  مشخص 
توسط  کشور  جنگل های  در  حشرات  فون 
مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  محققان 
از شب پره شمشاد در  نمونه ای  نبود هیچ  و 
کلکسیون موزه بندپایان منابع طبیعی مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تا قبل از دهه 
می کند،  مشخص  1390 هجری خورشیدی 
این حشره یک آفت نوظهور و وارداتی در 

سال های اخیر است. 
قرنطینه ای  محدودیت های  با  حتی  امروزه 
متعدد، محدوده پراکنش آفات از جمله شب پره 
راه های  از  است.  گسترش  به  رو  شمشاد 
محتمل ورود شب پره شمشاد به ایران می توان 
طبیعی شب پره  پرواز  و  اقلیمی  تغییرات  به 
ایران  همسایه  آلوده  کشورهای  از  شمشاد 
)آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه(، 
نبود  و  آسانی و حجم مسافرت های هوایی 
نظارت کافی برای ورود گل و گیاهان زینتی 
گردشگران،  توسط  زینتی(  )از جمله شمشاد 
حجم باالی نقل و انتقاالت محموله های باری 
اشاره  بیوتروریسم  در نهایت  و  کشوری  بین 
نمود. از دالیل مهم انتشار آفت در مدت زمان 
کوتاه در شمال کشور، قدرت پرواز بسیار زیاد 
حشرات کامل، تأخیر در شناسایی کانون های 
آلودگی و نبود کنترل به موقع، ناآگاهی افکار 
ورود  و  گردشگری  باالی  و حجم  عمومی 

خودروها به مناطق جنگلی و انتقال الروها 
به مناطق غیرآلوده است. به طوری که در سال 
استان گلستان  1396 ذخیره گاه شمشاد در 
بردن آگاهی عمومی در  باال  آلوده شد.  نیز 
خصوص خطر جابه جایی نهال های آلوده، یا 
سهم  می تواند  سهوی  به صورت  انتقال الرو 
بزرگی در کاهش گسترش آفت داشته باشد 
)صالحی و قدس خواه، 1396(. البته تعدد و 
تداخل نسل، قدرت باالی پروازی حشرات 
کامل، قدرت باالی زادآوری شب پره شمشاد 
و تراکم باالی جمعیت الروها، نادر یا عمومی 
سبب  طبیعی شب پره شمشاد  دشمنان  بودن 
کوتاه  به شمشادها در مدت زمان  خسارت 
و  مافی  1397؛  همکاران،  و  )فراهانی  شد 

همکاران، 1398(. 

 شکل شناسی
 1 -0 /7 تقریبی  قطر  با  گرد  تخم ها 
میلی متر که در روزهای ابتدایی زرد کم رنگ 
تفریخ،  زمان  به  شدن  نزدیک  با  و  هستند 
الروها،  در  سیاه رنگ  سر  کپسول  به دلیل 
تخم ها سیاه رنگ دیده می شوند. تخم ها معمواًل 
زیرین  سطح  در  و  تایی(   27-2( دسته ای 
بررسی های  در  ولی  می شوند  گذاشته  برگ 
انجام شده تخم ها به صورت انفرادی و به ندرت 
می شوند.  گذاشته  نیز  برگ  رویی  در سطح 
اندازه الروهای نئونات 1-2 میلی متر است و 
دارای سر سیاه رنگ و بدن سبزرنگ هستند. 

تخم ها  که  محلی  همان  در  معمواًل  الروها 
می کنند  تغذیه  به  شروع  شده اند،  گذاشته 
آخر،  سنین  در  دارند.  مختصری  و حرکت 
آن ها  طول  و  می شود  بیشتر  تغذیه الروها 
الروهای  می رسد.  میلی متر   45 -38 به 
و  سیاه رنگ  سر  کپسول  دارای  آخر  سنین 
پهن  نوار  با  هستند  سبزرنگ  بدن  و  براق 
که  جانبی  پشتی-  قسمت  در  سیاه رنگ 
نوار باریک سفیدرنگی از وسط آن گذشته 
سیاه رنگ  زگیل  ردیف  دو  همچنین،  است. 
دوتایی در سرتاسر بدن دارند که این زگیل ها 
به وسیله یک هاله سفیدرنگ احاطه شده اند. 
از داخل زگیل ها موهای سفیدرنگ خارج 
می شود. در شرایط آب و هوایی ایران، الروها 
5 بار پوست اندازی می کنند و درمجموع، 6 
سن الروی دارند که بعد از تکمیل مراحل 
الروی به شفیره تبدیل می شوند. سنین الروی 
اندازه کپسول سر به راحتی و  با استفاده از 
شفیره  طول  می شود.  تعیین  دقیق  به طور 
1/5 تا 2 سانتی متر است. در ابتدای زمان 
شفیرگی، شفیره ها سبزرنگ با نوارهای تیره 
روی سطح پشتی بدن هستند، ولی در پایان 
درمی آیند  قهوه ای  رنگ  به  شفیرگی،  دوره 
آن ها  در  کامل  حشرات  بال  رگ بندی  و 

دیده می شود. 
قسمت  جز  به  کامل  حشرات  در  بدن 
سر و انتهای شکم، سفیدرنگ است. عرض 
بدن با بال های باز 3/3 تا 4/5 سانتی متر، 

شکل 2- وضعیت وجود شب پره شمشاد در ایران )استان های گیالن، مازندران و گلستان( و کشورهای همسایه. نقاط قرمز نشان دهنده وجود آلودگی شمشاد به شب پره 
شمشاد است. )اصلی(
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تازه  نمونه های  در  سفیدرنگ،  بال ها 
بنفش  رنگ  نعکاس  ا با  شده  ظاهر 
ناحیه سلول  در  بال های جلو  روشن، 
Costal و در قسمت حاشیه عقبی آن 
دارای نوار قهوه ای رنگ هستند که در 
قسمت مرکزی نوار ناحیه Costal، یک لکه 
سفیدرنگ وجود دارد. بال های عقب در حاشیه 
عقبی دارای نوار پهن قهوه ای رنگ هستند. در 
بین جمعیت، نمونه هایی از حشرات کامل، که 
بال های قهوه ای رنگ دارند، نیز دیده می شود 
این  در  تشکیل می دهند.  را  کمی  که درصد 
فرم، بال های جلو و عقب کاماًل قهوه ای با لکه 
سفیدرنگ در حاشیه ناحیه Costal است و 
در نمونه های تازه تشکیل شده، انعکاس رنگ 
بنفش روشن دیده می شود. اندازه حشرات ماده 
در فرم قهوه ای از فرم سفید بزرگ تر بودند 
)عرض بدن با بال های باز 4-4/5 سانتی متر(. 
در حشره نر، شکم باریک تر و انتهای آن تیزتر 
و دارای مو است، در حالی که در حشرات ماده 
شکم حجیم تر و در انتها دارای یک سوراخ 

مشخص است.

و  شمشاد  شب پره  زندگی  مراحل   
خسارت

مراحل زندگی شامل تخم، الرو، شفیره و 
حشره کامل است. بعد از تفریخ تخم، الروها 
کامل شدن  از  بعد  می کنند.  تغذیه  به  شروع 
تغذیه الروها و سپری شدن 6 سن الروی، 
و  برگ های خورده شده  بقایای  با چسباندن 
فضوالت الروی، مکانی برای گذراندن دوره 
شفیرگی ایجاد می شود. بعد از سپری شدن چند 
روز )بسته به دمای محیط و شرایط محیطی(، 
حشرات کامل ظاهر می شوند. حشره نر و ماده 
بعد از بالغ شدن جفت گیری می کنند و حشره 
و  گروهی  به صورت  را  تخم های خود  ماده 
بیشتر در دسته های 2-20 عددی در پشت 

برگ ها می گذارد )شکل 3 الف-و(.
شمشاد،  در شب پره  مرحله خسارت زا 
تخم،  تفریخ  از  بعد  است.  الروی  مرحله 
به  شروع  محل  همان  در  نئونات  الروهای 
تغذیه می کنند و مختصری از الیه زیرین برگ 
را می خورند. بعد از پوست اندازی، الروهای 
متفرق  دارند و کمی  اندکی تحرک  سن دوم 
تغذیه هم  افزایش سن الروی،  با  می شوند. 

بیشتر می شود، به طوری که سن 5 و 6 الروی، 
کل برگ ها را می خورند و فقط رگبرگ های 
وقتی  ج(.   3 )شکل  می مانند  باقی  اصلی 
درخت با بی برگی کامل مواجه شد، الروها 
برای جابه جایی تار می تنند و خود را از آن ها 
آویزان می کنند و از درختی به درخت دیگر 
منتقل می شوند. با کمبود برگ روی درخت، 
الروها با تغذیه از پوست تنه درختان )شکل 
3 د( خسارت اصلی را وارد می کنند و باعث 

نابودی و خشک شدن درخت می شوند.

 چرخه زندگی و تعداد نسل
شب پره شمشاد دارای تداخل نسل است 
آفت  مختلف  نسل های  و  سنی  مراحل  و 
دارای هم پوشانی هستند. در نیمه دوم اسفند 
ماه، با توجه به گرم شدن هوا، الروهای نسل 
زمستان گذران )نسل سوم( شروع به فعالیت 
می کنند. در اوایل اردیبهشت ماه، با کامل شدن 

اواخر  در  و  تغذیه الروی، شفیره ها تشکیل 
اردیبهشت حشرات کامل از پوسته شفیرگی 
و  جفت گیری  به  شروع  و  می شوند  خارج 
تخم ریزی می کنند. به این ترتیب در دهه اول و 
دوم خرداد، الروهای نئونات دیده می شوند. با 
توجه به گرم شدن هوا، دوره الروی کوتاه تر 
و حدود یک ماه است و در دهه دوم تیر ماه 

تیر  شفیره ها تشکیل می شوند. در دهه سوم 
ماه، حشرات کامل نسل اول ظاهر می شوند 
و بعد از جفت گیری و تخم ریزی در دهه دوم 
مرداد، شاهد دوره الروی نسل دوم خواهیم 
بود که این دوره با توجه به گرم تر شدن هوا 
در مدت حدود 10 روز تکمیل خواهد شد. 
نسل  این  شفیره های  مرداد،  سوم  دهه  در 
تلفات  دوم  نسل  در  البته  می شوند.  تشکیل 
الروهای نئونات به خاطر گرم بودن هوا زیاد 
است )مشاهده های استان گلستان(. در اواخر 
مرداد و اوایل شهریور ماه، حشرات کامل نسل 
دوم ظاهر می شوند و اوج تخم ریزی این نسل 
در دهه دوم شهریور دیده می شود. حشرات 
کامل شب پره های این نسل تا اوایل آبان نیز 
مشاهده می شوند )که برخی به اشتباه تعداد 
نسل های بیشتری را برای این آفت محاسبه 
در  هوا  شدن  سرد  با   .)4 )شکل  می کنند( 
ماه، دوره الروی نسل سوم، طوالنی تر  این 
آبان، الروهای  اوایل  در  به طوری که  است 
فاز  وارد   4 بیشتر الروهای سن  و   3 سن 
زمستان گذرانی می شوند. در این دوره الروها 
با چسباندن برگ ها و تنیدن پوشش متراکمی 
از ابریشم، از خود محافظت می کنند. الروهای 
زمستان گذران تا نیمه اسفند غیرفعال هستند. 
الروهای نسل سوم پس از زمستان گذرانی، از 
نیمه دوم اسفند فعالیت خود را شروع می کنند 
و حشرات کامل این نسل در اواخر اردیبهشت 
ظاهر می  شوند. به این ترتیب، شب پره شمشاد 
از مرحله تخم گذاری در اوایل خرداد هر سال 
بعد، سه نسل کامل را  اوایل خرداد سال  تا 
سپری می کند )شکل 4(. ذکر این نکته الزم 
با  مواجهه  و  اقلیم  تغییر  به   توجه  با  است، 
روزهای گرم در زمستان، شاهد فعال شدن 
تعدادی از الروهای زمستان گذران و خروج 
آنها از پناهگاه زمستانی هستیم که با کاهش 
مجدد دما و سرد شدن ناگهانی هوا این الروها 

از بین خواهند رفت.
در ارتفاعات باال )بیشتر از 1000 متر از 
سطح دریا( به دلیل سردتر بودن منطقه، آفت 

با اندکی تأخیر فعال خواهد شد.
نمو  و  رشد  مختلف  مراحل  دوره  طول 
Cydalima perspectalis در آزمایشگاه 
درجه سلسیوس، رطوبت   25±  1 دمای  در 
نسبی 10  ±70 درصد، دوره نوری 16 ساعت 

مراحل زندگی شامل تخم، 
الرو، شفیره و حشره کامل است. 
بعد از تفریخ تخم، الروها شروع به 
تغذیه می کنند. بعد از کامل شدن 
تغذیه الروها و سپری شدن 6 سن 
الروی، با چسباندن بقایای برگ های 
خورده شده و فضوالت الروی، مکانی 
برای گذراندن دوره شفیرگی ایجاد 
از سپری شدن چند  بعد  می شود. 
روز )بسته به دمای محیط و شرایط 
هر  ظا کامل  حشرات   ، محیطی(
از  بعد  ماده  و  نر  می شوند. حشره 
و  می کنند  بالغ شدن جفت گیری 
حشره ماده تخم های خود را به صورت 
گروهی و بیشتر در دسته های 20-2 

عددی در پشت برگ ها می گذارد
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شکل 3- مراحل مختلف زندگی شب پره شمشاد: الف( دسته تخم در پشت برگ، ب( الروهای نئونات، ج( الرو سن آخر و از بین بردن کامل برگ ها، د( الروها در حال 
تغذیه از پوست شاخه ها، ه( شفیره در البه الی برگ ها، و( حشره کامل در روز در حال استراحت روی تنه درختان )اصلی(
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روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد و 
 91 هم سن،  تخم   100 از  داد،  نشان  نتایج 
عدد از آنها تفریخ شدند و دوره رشد جنینی 
بین 4 تا 6 روز و متوسط آن 0/03  5/08± 
سن   6 آزمایشگاه،  در  آمد.  دست  به  روز 
الروی مشاهده شد که به ترتیب طول هر کدام 
 ،2/88±  0/04 ،3/13±  0/06 ،3/01±  0/03
0/04  ±2/99، 0/05  ±3/11 و 0/12  6/95± 
روز بود. تقریبًا مدت زمان الرو سن اول تا 
پنجم سه روز، ولی سن ششم تقریبًا 7 روز 
طول می کشد. بعد از کامل شدن تغذیه در سن 
ششم الروی، دوره سرگردانی الرو برای پیدا 
کردن مکان مناسب برای شفیره شدن شروع 
می شود که این دوره 0/02  ±1/04 روز )دوره 
طول  میانگین  شد.  محاسبه  پیش شفیرگی( 
طول  و  روز   23/15±  0/17 الروی  دوره 
به دست  روز   7/80±  0/05 شفیرگی  دوره 
آمد. میانگین طول مراحل نابالغ شامل مرحله 
رشد جنینی، الروی و شفیرگی 0/16  36/04± 
تحقیق  این  از  نتایج حاصل  تعیین شد.  روز 
و  نر  کامل  حشرات  عمر  طول  داد،  نشان 
ماده شب پره شمشاد متفاوت است. میانگین 

طول عمر حشرات نر 0/71  ±12/92 روز و 
حشرات ماده 0/73  ±15/31 روز تعیین شد. 
میانگین کل طول دوره زندگی )یک نسل کامل( 
در آزمایشگاه بین 39 تا 62 روز ) متوسط 

0/54  ±50/20( محاسبه شد.
چند نسلی  ی  ه ا حشر د  شمشا شب پره 
است، ولی از نظر تعداد نسل بسته به شرایط 
آب و هوایی منطقه متفاوت است. تعداد نسل 
)زیستگاه  چین  کشور  در  شمشاد  شب پره 
اصلي(، 3 تا 5 نسل در سال ذکر شده است 
این  اروپا  در  ولی   ،)Matošević, 2013(
 Korycinska & ( دارد  نسل   3-2 آفت 
Sage & Karl, 2010؛  Eyre, 2009؛ 
 Brua, 2013, Santi et al., 2013؛ 
2014(. بررسی های Leuthardt  و همکاران 
)2010( با استفاده از تله های فرمونی و نیز 
توسط نمونه برداری نشان داد، شب پره شمشاد 
مطالعات  است.  نسل   2 دارای  سوئیس  در 
Nacambo و همکاران )2014( با استفاده 
 Leuthardt از تله نوری در سوئیس، نتایج
و همکاران را تأیید کرد و دو اوج جمعیت 
برای شب پره تعیین شد. در حالی که Nagy و 

و  نوری  تله های  توسط   )2017( همکاران 
فرمونی در مجارستان، 3 نسل برای این آفت 
منحنی های  بر اساس  ژاپن  در  کرده اند.  ذکر 
فتوترموگرافی، وقوع 2 تا 4 نسل در سال در 
 Maruyama( مناطق مختلف محتمل است

 .)& Shinkaji, 1987
تعداد نسل این حشره در این تحقیق با 
تطبیق  و  فرمون جنسی  تله های  از  استفاده 
با داده های مشاهداتی، 3 نسل تعیین شد و 
نسل سوم، نسل زمستان گذران است )شکل 
توجه  با  است،  نیز الزم  نکته  این  ذکر   .)4
از  تنها  تداخل نسل در شب پره شمشاد،  به 
روی مشاهده حشرات کامل شب پره نمی توان 
قضاوت درستی کرد و تعداد نسل را حدس 
تله های جنسی  از  استفاده  با  باید  بلکه  زد، 
و اوج زمان پرواز آنها محاسبه انجام  شود. 
سه  فرمونی،  تله های  داده های  به  توجه  با 
شد.  ثبت  آفت  این  برای  پرواز  زمان  اوج 
نسل  از  کامل حاصل  زمان ظهور حشرات 
دوم  دهه  از  سوم(  )نسل  زمستان گذران 
زمان ظهور  اول خرداد،  دهه  تا  اردیبهشت 
حشرات کامل نسل اول دهه دوم تیر تا دهه 

شکل 4- حضور مراحل مختلف شب پره شمشاد در جنگلهای هیرکانی در سالهای 1396 و 1397. )اصلی(
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اول مرداد و زمان ظهور حشرات کامل نسل 
دوم، دهه سوم مرداد تا اوایل آبان است. نتایج 
یافته های   )2019( و همکاران   Kazerani
به دست آمده از این پژوهش را تأیید می کند.

 دشمنان طبیعی 
عوامل کنترل کننده طبیعی نقشی اساسی را 
در تنظیم و ایجاد تعادل بین جمعیت موجودات 
این  می کنند.  ایفا  اکوسیستم،  یک  مختلف 
کامل  باعث حذف  اینکه  بدون  مفید  عوامل 
یک موجود از چرخه طبیعی شوند، جمعیت 
نگه  اقتصادی  زیان  از سطح  پایین تر  را  آن 
می دارند. با توجه به پویایی شب پره شمشاد، 
دشمنان طبیعی )شکارگرها و پارازیتوییدها(، 
نقش مهم و جایگاه ویژه ای دارند. تحقیقاتی 
بیولوژیک  عوامل  شناسایی  زمینه  در  کمی 
انجام  آفت  مختلف  رشدی  مراحل  روی 
در   )2014( همکاران  و   Wan است.  شده 
عوامل  از  را  فهرستی  مروری،  مطالعه  یک 
بیولوژیک گزارش شده روی مراحل مختلف 
شب پره شمشاد تهیه کردند. دشمنان طبیعی 
و  پارازیتویید  گونه   13 شامل  فهرست شده 
کشور  مختلف  نقاط  از  که  است  شکارگر 
چین، ژاپن و جمهوری کره گزارش شده اند. 
مطالعات دشمنان طبیعی شب پره شمشاد 
در ایران، منجر به شناسایی دو عامل کنترل 
بیولوژیک شد. در استان گیالن، که رطوبت 
است، الروهایی  دیگر  استان های  از  باالتر 
مشاهده شد که با پوشش سفیدرنگ قارچی 
پوشیده شده بودند. این الروها جمع آوری و 
به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از ضدعفونی 
و کشت نمونه حشرات آلوده در آزمایشگاه، 
Beauvaria bassiana )Balsamo( قارچ
شناسایی شد )زمانی و همکاران، 1396(.

همچنین، در منطقه چشمه بلبل بندرگز در 
اواسط  در  مازندران،  و  گلستان  استان  مرز 
اردیبهشت ماه، هم زمان با ظهور شفیره های 
حاصل از نسل زمستان گذران، تعداد زیادی 
شفیره شب پره شمشاد، که مشکوک به عالئم 
از  بعد  بودند، جمع آوری شدند.  پارازیتیسم 
گذشت چند روز الروهای مگسی از خانواده 
Tachinidae از شفیره شب پره خارج شدند، 
پارازیتویید  کامل  تا خروج حشرات  سپس 
Com�  نگهداری شدند. این مگس با نام علمی

خانواده  به  متعلق   psilura concinnata
همکاران،  و  )فراهانی  بود   Tachinidae
1397(. این گونه دارای دامنه میزبانی وسیع  و 
درصد پارازیتیسم کمی است. البته باید به این 
نکته توجه داشت که شناسایی دشمنان طبیعی 
آفات، نیاز به زمان بیشتری دارد، زیرا عامل 
به منظور شناسایی و تست کردن  بیولوژیک 
میزبان نیازمند گذشت زمان است. بنابراین، 
شناسایی دشمنان طبیعی جدید یا کارآمدتر 

همچنان باید در دست بررسی باشد.

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها 
بروز  هنگام  در  آلوده  منطقه  مدیریت 
بحران گونه های مهاجم مهم ترین مسئله است. 
اولین قدم، تمرکز روی عدم گسترش آلودگی 
و روش های جلوگیری از جابه جایی و انتقال 
به سایر نقاط است. اگر سطح آلودگی کوچک 
باشد، باید آفت با کانون کوبی، ریشه کن شود. 
بر اساس  آلوده  منطقه  که سطح  مواردی  در 
تشخیص دیرهنگام ورود آفت گسترده باشد، 
باید  موارد  این  در  نیست،  مقدور  ریشه کنی 
تمرکز به جای ریشه کنی روی کاهش سرعت 

گسترش باشد. با توجه به تعدد و تداخل نسل 
آفت در ایران، ریشه کن کردن این آفت کار 

دشوار و غیرممکنی است. 
بیماری های  و  فات  آ ساالنه  پایش 
جنگل های کشور، بهترین روش ممکن برای 
شناسایی به موقع عوامل خسارت زاست و الزم 
مدونی  و  دقیق  برنامه ریزی  ساله  هر  است 
برای آن انجام شود، همچنین، افزایش آگاهی 
عمومی مردم در خصوص خطر جابه جایی 
نهال های آلوده، یا انتقال الرو به صورت سهوی 

می تواند سهم بزرگی در کاهش گسترش آفت 
داشته باشد.

عوامل کنترل کننده طبیعی نقشی اساسی در 
تنظیم و ایجاد تعادل بین جمعیت موجودات 
این  می کنند.  ایفا  اکوسیستم،  یک  مختلف 
کامل  باعث حذف  اینکه  بدون  مفید  عوامل 
یک موجود از چرخه طبیعی شوند، جمعیت 
نگه  اقتصادی  زیان  از سطح  پایین تر  را  آن 
اکوسیستم های  در  موضوع  این  می دارند. 
هستند،  پایدار  اکوسیستم های  که  جنگلی، 
این  به کارگیری  دارند.  فوق العاده ای  اهمیت 
شیمیایی  سموم  از  استفاده  به جای  عوامل 
به دلیل بی خطر و سالم بودن آنها، دارای اهمیت 
و جایگاه خاصی است. مطالعات بیشتر برای 
شناسایی دشمنان طبیعی کارآمدتر و مطالعه 
بدن الروها  در  موجود  آلکالوئیدهای  تأثیر 
طبیعی،  دشمنان  رفتار  و  فیزیولوژی  روی 
بیولوژیک  فراورده های  از  استفاده  همچنین 
داشته  آفت  کنترل  در  بزرگی  سهم  می تواند 

باشد.

 منابع
آهنگران، ی.، 1395. اولین گزارش شب پره ی شمشاد 
Cydalima perspectalis (Walker, 1859)

و  آفات  ایران.  از   )Lep., Crambidae (
بیماری های گیاهی، 84)1(: 211-209.

توکلی، م.، حسینی چگنی، ا.، خاقانی نیا، ص. و سپه وند، 
نوظهور  برگ خوار  آفات  طغیان   .1397 ک.، 
درختان و درختچه های جنگلی زاگرس شمالی 
سومین  آب و هوایی.  تغییرات  پیامد  مرکزی:  و 
راهکارهای  و  اثرات خشک سالی  ملی  همایش 
مدیریت آن )با رویکرد تخصیص عادالنه آب(، 

خرم آباد، 8 اسفند 1397، 8-1.
ثابتی، ح.، 1383. جنگل ها درختان و درختچه های 
ایران.انتشارات دانشگاه یزد، یزد، 806 صفحه.

صالحی، م. و قدس خواه، م.، 1396. پروانه برگ خوار 
 Cydalima perspectalis Walker شمشاد
(Lepidoptera: Crambidae( تهدیدی جدید 
ملی  همایش  اولین  هیرکانی.  جنگل های  برای 
آینده،  حال،  گذشته،  ایران:  شمال  جنگل های 
تاالر حکمت- دانشگاه گیالن، 6-7 اردیبهشت 

.8-1 ،1396
زمانی، س.م.، فراهانی، س.، فراشیانی، م.ا.، صالحی، 
م. و سماوات، س.، 1396. اولین گزارش قارچ 
شمشاد  از شب پره   Beauveria bassiana
ایران.  در   )Cydalima perspectalis (
مراتع  و  جنگل ها  حفاظت  و  حمایت  تحقیقات 

مدیریت 
منطقه آلوده در هنگام 

بروز بحران گونه های مهاجم 
مهم ترین مسئله است. اولین قدم، 

تمرکز روی عدم گسترش آلودگی و 
روش های جلوگیری از جابه جایی و 
انتقال به سایر نقاط است. اگر سطح 
آلودگی کوچک باشد، باید آفت با 

کانون کوبی، ریشه کن شود.
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