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Abstract
Box tree moth Cydalima perspectalis (Walker, 1859) is one of the most important monophagous pests. This 
pest feeds on the leaves and bark of the Box trees' stems, causing the death of the trees in some cases. For 
pest monitoring in 2017, 160 Delta pheromone traps were and to investigate the possibility of pest control 
by pheromone traps in 2018, 600 funnel pheromone traps were installed in the 450-hectare boxwood forest 
of Cheshmeh - Bulbul (Bandar-e-Gaz, Golestan Province). Also, two light traps and four pheromone-light 
sticky traps with photocell lamps were installed in the studied area. The results showed three flight peaks for 
the box tree moth and the best time for chemical control and use of the pheromone traps were determined. 
Our results also indicated the effectiveness of funnel-pheromone traps in reducing the damage to box tree 
moths. A significant difference between the number of boxwood moths trapped in pheromones with and 
without pheromones (P-value <0.05) was obvious; thus, combining light traps with pheromones increases 
their efficiency.
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Pheromone and light traps are useful agents for monitoring and control of 
box tree moth (Cydalima perspectalis; Lep., Crambidae)
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چکیده
شب پره شمشاد )Cydalima perspectalis (Walker, 1859 ، یکی از آفات مهم شمشاد و تک خوار است، با تغذیه از 
برگ و پوست ساقه به گیاه خسارت می زند و در مواردی باعث مرگ گیاه می شود. برای ردیابی آفت در سال 1396، 
تعداد 160 تله فرمونی دلتا و برای بررسی امکان کنترل آفت توسط تله های فرمونی در سال 1397، 600 تله قیفی در 
ذخیره گاه 450 هکتاری شمشاد جنگلی چشمه بلبل بندر گز در استان گلستان نصب شد. همچنین، تعداد 2 تله نوری و 
4 تله نوری- فرمونی با المپ فتوسل به صورت پنلی- چسبنده در منطقه مورد مطالعه مستقر شد. با استفاده از داده های 
تله های فرمونی و نوری سه اوج پرواز برای این شب پره تعیین و بهترین زمان برای کنترل شیمیایی و استفاده از فرمون 
مشخص شد. نتایج به دست آمده بیانگر کارایی تله های قیفی- فرمونی در کاهش خسارت شب پره شمشاد است. همچنین، 
نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین تعداد شب پره های شمشاد به دام افتاده در تله نوری همراه با فرمون و بدون فرمون 

وجود دارد )P- value <0/05(، به طوری که تلفیق تله های  نوری با فرمون، کارایی آنها را بیشتر می کند.
 واژه های کلیدی: تله فرمونی، تله نوری، جنگل های هیرکانی، شمشاد خزری، ردیابی.
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تله های فرمونی و نوری، ابزار مناسب برای ردیابی و 
کنترل شب پره شمشاد

)Cydalima perspectalis; Lep., Crambidae(
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کوه جانی گرجی2 و سید نقی خالقی تروجنی3 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 74

2007 از اروپا )جنوب غربي آلمان و هلند( گزارش شد 
Straten & Muus, 2010( و  )Krüger, 2008؛ 
هم اکنون در تمام کشورهاي حوزه مدیترانه )از شرق 
 Nacambo( گسترش یافته است )تا غرب اروپا
et al., 2014(. این آفت عمومًا از برگ و به 
و شاخه های شمشاد  تنه  پوست  از  کم  مقدار 
تغذیه می کند. شب پره شمشاد در سال 1395 
به  ایران گزارش شد و  از جنگل های شمال 
خزری  شمشاد  منحصربه فرد  و  بومی  گونه 
خسارت های فراوانی را وارد کرد )آهنگران، 
 Jalili 1395؛ فراهاني و همکاران، 1395؛

.)& jamzad, 1999
ت  حشرا کنترل  همیت  ا به  توجه  با 
در  غیرشیمیایی  روش هاي  توسط  آفت 
نیل  در جهت  نیز  و  اکوسیستم هاي جنگلي 
به مفهوم توسعه پایدار )استفاده از روش هایي 
که از نظر اکولوژیکي مناسب، از نظر اقتصادي 
توجیه پذیر و از نظر اجتماعي مطلوب باشد(، 
هدف از این مطالعه، تحقیق درباره نقش بالقوه  
تله هاي فرموني و نوری در ردیابی آفت و نیز 

کنترل جمعیت شب پره شمشاد در جنگل هاي 
شمال ایران است.

 مواد و روش ها 
برای مطالعه امکان ردیابی و شکار شب پره 
نوری،  و  فرمونی  تله های  توسط  شمشاد 
نصب تله در ذخیره گاه 450 هکتاري شمشاد 
جنگلي چشمه بلبل بندر گز در استان گلستان 
طی سال های 1396-1397 انجام شد )شکل 
این ذخیره گاه در 15 کیلومتری جنوب   .)1
غربی بندر گز و 10 کیلومتری جنوب شرقی 
گلوگاه و در روستاهای چشمه بلبل و لیوان 
با مساحتی برابر 450 هکتار واقع  شده است 
که در سال 1371 برای حفظ گونه شمشاد 
احداث شد   )Buxus hyrcana Pojark(
)شکل 2(. در این ذخیره گاه، از سمت شرق 
به غرب، رشد و تراکم شمشاد کم می شود، 
همچنین، از شمال به سمت ارتفاعات، تعداد 
در هکتار کاهش می یابد. بااین حال درختانی با 
قطر 25 تا 35 سانتی متر در ارتفاعات با نفوذ 
ریشه ای 60 تا 100 سانتی متر دیده می شود. 

 مقدمه
یك  اکوسیستم  جنگل 

متشکل  پیچیده چندوجهي 
شامل  مختلف  جانداران  از 

درختچه ها،  )درختان،  گیاهان 
و  ه ها  خز  ، علفي ن  ها گیا

سرخس ها(، جانوران )ماکروارگانیسم ها 
و میکروارگانیسم هاي داخل و خارج از 

مختلف  اقلیم هاي  و  رویشگاه ها  خاك(، 
کوسیستم  ا چنین  مدیریت  ي  برا ست.  ا
پیچیده ای باید نگاهي جامع گرا و همه جانبه 
ممکن  خطایي  کوچك ترین  چراکه  داشت، 
شبکه  حلقه هاي  از هم گسستگي  سبب  است 
جنگل هاي  پیچیدگي  شود.  آنها  در  حیات 
طبیعي و بکر عامل پایداري آنهاست، اجزاي 
هر سیستمي به صورت هدفمند در آن جاي 
مي گیرند و اگر یك جزء از این سیستم حذف 
شود، کارکرد آن مجموعه مختل خواهد شد.
یکی از مواردی که باید در پژوهش های 
به یك آفت موردتوجه قرار  بنیادِی مربوط 
است،  آفت  جمعیت  تغییرات  مطالعه   گیرد، 
به  مربوط  اطالعات  داشتن  اختیار  در  با 
زمان های اوج و کاهش جمعیت آفت، کنترل 
 Midega( با موفقیت بیشتری انجام می شود
براساس   .)Minja, 1990 et al., 2005؛ 
تخمین تراکم جمعیت آفت می توان زمان دقیق 
کنترل  عوامل  رهاسازی  یا  شیمیایی،  کنترل 
 Midega et al.,( تعیین کرد  بیولوژیك را 
2005(. مهم ترین و کارآمدترین روش ها در 
بررسی پویایی جمعیت شب پره ها، استفاده از 
تله های نوری و تله های فرمونی است )قهاری 
 Askari et al., و عمو اقلی طبری، 1390؛
2005(. برای ردیابی شب پره شمشاد توسط 
تله های نوری و فرمونی تاکنون مطالعاتی در 
 Kim &( نقاط مختلف دنیا انجام شده است
 Park, 2013; Nacambo et al., 2014;
 Göttig & Herz, 2014 & 2017; Santi

 .)et al., 2015; Nagy et al., 2017
 Cydalima شب پره شمشاد با نام علمي
متعلق   perspectalis (Walker, 1859 (
است. خاستگاه   Crambidae به خانواده  
اولیه این شب پره ، شرق آسیا )چین، ژاپن و 
کره( بوده است. این آفت اولین بار در سال 
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شکل 1- نمایی از ذخیره گاه شمشاد چشمه بلبل- بندر گز، استان گلستان
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در این مطالعه تله ها در طول مدت فعالیت 
آب و هوایی  شرایط  به  بسته  کامل،  حشرات 
حدوداً از فروردین تا آخر مهر ماه نصب شدند.

1- تهیه و نصب تله برای ردیابی آفت
برای بررسی کارایی تله فرمونی در ردیابی 
 )Delta trap( دلتا  تله  از  شب پره شمشاد 
استفاده شد. این تله به نحوي تا می خورد که 
به شکل مثلث در می آید. سپس دو سیم مجزا 
که نگهدارنده تله هستند، در داخل سوراخ هاي 
داده  قرار  تله  باالیي  قسمت  در  تعبیه شده 
می شوند، به نحوي که تله توسط سیم نگهدارنده 
به طور  باشد. صفحات چسبناك  نصب  قابل 
مجزا در قسمت انتهایي تله و کپسول فرمون 
نیز در داخل آن قرار داده می شود )شکل 3(. 
در  فرموني  تله   160 تعداد   1396 در سال 
طول 20 هکتار به فاصله متوسط 100-80 
بسته  هکتار(  در  تله   8 متوسط  )به طور  متر 
به انبوهي درختچه هاي شمشاد نصب شدند. 
فرمون هاي مورد استفاده، با بازه زماني تأثیر 
از شرکت  روز،  فرمون 20-30  کپسول  هر 
این  طی  از  بعد  شد،  تهیه  اسپانیا  اکونکس 
کپسول های  با  آنها  تعویض  به  نسبت  زمان، 

جدید فرمون اقدام شد.

2- تهیه و نصب تله برای شکار انبوه 
آفت

ر  د نی  مو فر تله  یی  ا ر کا رسی  بر ی  ا بر
تله  ز  ا د  شمشا ه  شب پر ختن  ا ند م ا ا به د
تله  این  شد.  استفاده   )Funnel trap(قیفی
قسمت  سه  از  است،  سبز  رنگ  به  معمواًل 
سطل مانند  بدنه  یك  شامل  و  شده  تشکیل 
قیف مانند و  پایین و یك قسمت  در قسمت 
یك صفحه صاف در قسمت باالي آن است 
)شکل 4(. قسمت قیفي شکل در داخل بدنه 
سطلي و صفحه صاف روي پایه های تعبیه شده 
در قسمت باال قرار می گیرد )شکل 4(. سبد 
مخصوص قرار گرفتن فرمون در سوراخي در 
 .)4 دارد )شکل  قرار  باالی کالهك  قسمت 
تعداد 600 تله قیفی در سال 1397 برای شکار 
انبوه شب پره ها در طول 30 هکتار به فاصله 
متوسط 50-80 متر )به طور متوسط 20 تله در 
هکتار( بسته به انبوهی درختچه های شمشاد 
نصب شدند. فرمون های مورد استفاده، با بازه 

شکل2- موقعیت جغرافیایی ذخیره گاه چشمه بلبل- بندر گز، استان گلستان

شکل3- نمای کلی و اجزای مختلف تله فرمونی دلتا
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زمانی تأثیر هر کپسول فرمون 60 روز، 
از شرکت IPS انگلستان تهیه شد و پس 
از طی این مدت نسبت به تعویض آنها 
با کپسول های جدید فرمون اقدام شد.

3- تله نوری
در  نوری  تله های  یی  کارا بررسی  برای 
به  دام انداختن شب پره شمشاد در سال 1397 
)پرده ای-  فتوسل  نوری  تله  عدد   6 تعداد 
هکتار  هر  )در  هکتار   6 در طول  چسبنده( 
یك تله( برای نسل دوم آفت از ابتدای تیر ماه 
تا 30 مرداد ماه در منطقه مورد مطالعه نصب 
شد )شکل 5(. تله نوري با المپ )LED با 
منبع  و  بنفش(  نور  به  نزدیك  و  مهتابي  نور 
نوري به فتوسل مجهز است، در نتیجه به طور 
اتوماتیك به هنگام روز خاموش خواهد شد. 
به منظور بررسی کارایی تله ها همراه با فرمون، 
4 تله با فرمون و برای بررسی نسبت جنسی 
شب پره های به دام افتاده، 2 تله بدون فرمون 
نصب شدند. نمونه های به دام افتاده در تله های 

نوری هر 2-3 روز شمارش شدند.

آنالیز داده ها
 SPSS داده ها با استفاده از نسخه 24 نرم افزار

آنالیز شدند.

 اقدامات و یافته ها
یافتن زمان ظهور حشره 

نتایج به دست آمده مشخص شد،  با توجه به 

شکل 5- نمای کلی تله نوری فتوسل )پرده ای- چسبنده( نصب شده در ذخیره گاه شمشاد چشمه بلبل- بندر گز، استان گلستان )اصلی(

شکل 4- نمای کلی و اجزای مختلف تله فرمونی قیفی نصب شده در ذخیره گاه شمشاد چشمه بلبل- بندر گز، 
استان گلستان
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استان  در  نسل  سه  دارای  شمشاد  شب پره 
گلستان است )شکل 6(. اولین شب پره های 
نسل  زمستان گذران  الروهای  از  منتج  نر، 
نتایج  براساس  از سال گذشته هستند.  سوم 
منطقه مشخص شد،  در  آفت  مستمر  پایش 
زمستان گذرانی توسط الروهای سن سوم و 
چهارم نسل سوم، با تنیدن تار بین 2-3 برگ 
پیله ابریشمی انجام می شود. اواخر زمستان، 
در  و  می کنند  آغاز  را  فعالیت خود  الروها 
اواخر فروردین به مرحله شفیرگی می رسند. 
در نسل اول ظهور حشرات کامل، از اواسط 
از  دوم  نسل  خرداد،  اوایل  تا  اردیبهشت 
اوایل- اواسط تیر تا اوایل مرداد و در نسل 
سوم ظهور حشرات کامل از اواخر مرداد تا 

اواخر شهریور ماه است)شکل 6(. 
نر  عدد شب پره   22338 تعداد  به طورکلی، 
توسط تله های قیفی- فرمونی شکار شدند، 
از این تعداد 157 عدد در نسل اول، 19050 
عدد در نسل دوم و 3131 عدد شب پره نر 

نیز در نسل سوم به دام افتادند. 
در  عقیم  تخم های  آفت،  آخر  نسل  در 
قسمت های مختلف ذخیره گاه مشاهده شدند 
)شکل 7(، به طوری که در یك هکتار تقریبًا 
40درصد از تخم ها نابارور بودند، این احتمال 
از  عظیمی  بخش  شکار  با  که  دارد  وجود 

شکل 6- تغییرات جمعیت شب پره شمشاد )به  دام افتاده در تله فرمونی دلتا و قیفی( طی دوره فعالیت آفت در ذخیره گاه شمشاد چشمه بلبل- بندر گز، استان گلستان

شکل 7- تخم های عقیم شب پره شمشاد در کنار تخم های سالم در نسل آخر آفت در ذخیره گاه شمشاد 
چشمه بلبل- بندر گز، استان گلستان )اصلی(
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حشرات نر، نسبت جنسی آفت به  هم 
ماده  بنابراین، حشرات  باشد،  خورده 
اقدام به تخم گذاری بدون لقاح کرده و 
به  وجود  نابارور را  تخم هایی عقیم و 
تأثیر  می تواند  موضوع  این   آورده اند، 

مهمی در کاهش جمعیت آفت در سال های 
آینده داشته باشد. 

در  آفت  نوسانات جمعیت  منحنی  براساس 
برای  تله ها  نصب  زمان  بهترین  نسل،  هر 
ردیابی آفت، یك هفته قبل از ظهور حشرات 
کامل است. همچنین، برای شکار انبوه آفت، 
فرمونی  قیفی-  تله های  نصب  زمان  بهترین 
نسل  هر  در  کامل  زمان ظهور حشرات  در 
و قبل از پیك پرواز آفت است. پیك پرواز 
آفت معمواًل تحت تأثیر شرایط آب و هوایی 
تغییر   ... بارندگی و  مانند دمای هوا، میزان 
می کند، که زمان نصب تله ها باید با توجه به 
این شرایط تعیین شود. بهترین زمان مبارزه 
شیمیایی علیه آفت یك هفته تا ده روز بعد 

از ظهور حشرات کامل در هر نسل است.

تله نوری
د  شمشا ی  ه ها شب پر نگین  میا یسه  مقا
به دام افتاده در 2 تله  نوری بدون فرمون و 4 
تله با فرمون با آزمون t نشان داد، در سطح 
تفاوت   )α =0 /022 ( 95درصد  اطمینان 
شمشاد  شب پره های  تعداد  بین  معنی داری 
دارد  تله وجود  نوع  دو  این  در  به دام افتاده 

)P- value <0/05( )جدول 1(. 
به دست آوردن نسبت جنسی  برای  همچنین، 
نوری  تله  دو  در  به دام افتاده  شب پره های 

در طول  تله ها  در  آنها  تعداد  فرمون،  بدون 
اواخر مرداد  تا  تیر  اوایل  از  یك نسل آفت 
ماه 1396 شمارش شدند، در تله اول 86 نر 
و 58 ماده و در تله دوم 65 نر و 40 ماده به 
 دام افتادند، که به ترتیب نسبت جنسی حشرات 

نر به ماده در تله اول 1/48 به 1 و در تله 
دوم 1/62 به 1 بود.

  نتیجه گیری و پیشنهادها
اولیه  ابزارهاي  از  به عنوان یکي  تله فرمونی 
برای ردیابي آفات قرنطینه اي و تعیین میزان 
همچنین،   . مي رود ر  کا به  نها  آ گسترش 
و  آفات  ردیابي  برنامه هاي  در  تله ها  این 
اندازه گیري نوسانات جمعیت به عنوان ابزاري 

آفت  کنترل  برنامه  در  تصمیم گیري  برای 
هستند. در این مطالعه با استفاده از داده های 

کانون های  فرمونی،  تله های  از  به دست آمده 
آلودگی در منطقه مشخص و زمان ظهور این 
تعیین شد،  شب پره در نسل های مختلف آن 
با توجه به این اطالعات می توان زمان دقیق 
مبارزه با آفت را توسط تله های فرمونی و نیز 

مبارزه شیمیایی تعیین نمود، این اطالعات در 
کاهش وقت و هزینه صرف شده برای مبارزه 
با آفت بسیار مؤثر هستند. یافته های ما در 
 C. جمعیت  که  بود  این  بیانگر  تحقیق  این 
)اردیبهشت(  prespectalis در آغاز فصل 
مرداد(،  )تیر-  فصل  پیشرفت  با  و  بود  کم 
جمعیت افزایش و پس از آن )شهریور- مهر( 

کاهش می یابد.
تأثیر  تحـت  انبـوه  شـکار  روش  کـارایی 
و  )رنگ  تله  نوع  ازجمله  مختلـفی  عوامـل 
تعداد  تـراکم  جلب کننده،  ماده  نوع  شکل(، 
آفت  جمعیت  تراکم  میزبان،  گیاه  نوع  تله، 
و شـرایط آب و هوایی است. هدف از شکار 
گرفتن  با  آفت  از خسارت  انبوه، جلوگیری 
قسمت قابل توجهی از جمعیت اولیه آن پیش 
یا تغذیه است.  از جفت گیری و تخم گذاری 
باالی  تراکم های  در  که  داشت  توجه  باید 
آفت با توجه به اینکه تله ها به سرعت اشباع 
می شوند، ممکن است روش شکار انبوه توجیه 
اقتصادی نداشته باشد. با توجه به این مطلب 
در مناطقی که تراکم آفت غیرقابل کنترل باشد، 
باید براساس هزینه های صرف شده برای مبارزه 

تصمیم گیری شود. 
بیشتر  ازآنجایی که در ذخیره گاه چشمه بلبل، 
و  زیاد  شیب های  با  مناطقی  در  شمشادها 
از  عظیمی  دارند، جمعیت  قرار  صعب العبور 

ف  هد
از شکار انبوه، جلوگیری 

گرفتن  با  آفت  خسارت  از 
قسمت قابل توجهی از جمعیت اولیه 

آن پیش از جفت گیری و تخم گذاری 
یا تغذیه است. باید توجه داشت که در 
تراکم های باالی آفت با توجه به اینکه 
به سرعت اشباع می شوند،  تله ها 
ممکن است روش شکار انبوه توجیه 

اقتصادی نداشته باشد. 

t جدول 1- مقایسه میانگین شب پره های شمشاد به دام افتاده در دو تله نوری بدون فرمون و با فرمون با آزمون

حشرات به دام افتاده

سطح معنی داریآماره tانحراف معیار SDمیانگین  Mفراوانینوع تله ها

2160/2428/283/630/022نوری بدون فرمون

4316/5085/26نوری با فرمون

 28/28 ،=M 160/24( نســبت بــه تلــه  نــوری بــدون فرمــون )=SD 85/26 ،=M 316/50( نتایــج نشــان داد، تعــداد حشــرات بیشــتری در تلــه  نــوری بــا فرمــون
SD=( بــه دام افتادنــد.
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مناطق  به سمت  آلوده  مناطق  از  شب پره ها 
پایین دست و در حال کنترل هجوم می آورند. 
با توجه به میزان شکار شب پره ها و نیز تأثیر 
شب پره  جمعیت  کاهش  در  قیفی  تله های 
تله ها  این  گرفت،  نتیجه  می توان  شمشاد، 
در شکار انبوه آفت تا حدودی مؤثر بودند. 
در این مطالعه از تله نورِی صفحه اِی چسبنده 
  Sheikh بر اساس مطالعات  که  استفاده شد 
برای  تله  نوع  بهترین   )2016( همکاران  و 
حشرات پروازی است. تله های نوری نیز در 
شکار آفت بی تأثیر نبودند، ولی از آنجایی که 
این تله ها هزینه بر هستند و احتمال خسران در 
آنها به خصوص در مناطق جنگلی بسیار زیاد 
توصیه  آفت  پیش آگاهی  برای  بیشتر  است، 
می شوند. همچنین، با توجه به ویژگی جلب 
شدن به نور در حشرات، برای جلوگیری از 
حتمًا  تله ها  این  مفید،  به دام افتادن حشرات 
به  کار  هدف  حشره  فرمون  با  همراه  باید 
روند. به طوری که سادات اخوی و همکاران 
در  نوری  تله  اگرچه  کردند،  بیان   )1385(
جلب و شکار پروانه کرم خراط مؤثر بود، 
ولی مشخص شد، به ازای شکار هر حشره 
آفت، بیش از 1000 حشره مفید شکار شدند، 
بودند،  بال توری شکارگر  آنها هم  بیشتر  که 
به همین دلیل، این روش را برای کنترل آفت 
پیشنهاد نکردند و تنها کاربرد آن را محدود به 
پیش آگاهی حضور آفت در منطقه برای اجرای 
روش های دیگر مبارزه توصیه کردند. نتایج 
حاصل از این تحقیق نیز، با توجه به هزینه بر 
از دست رفتن  امکان  بودن روش، همچنین 
تله ها به دالیل مختلف انسانی و غیرانسانی 
کنترل  برای  را  آن  از  استفاده  جنگل،  در 
ولی  نمی کند،  توصیه  شمشاد  شب پره  آفت 
پایش جمعیت شب پره  و  پیش آگاهی  برای 
تله های  با  مکمل  به صورت  آن  از  می توان 

فرمونی استفاده کرد. 
نگارندگان این نوشتار در پایان، استفاده از 
تله های فرمونی و نوری را برای پایش دقیق 
آفت و تعیین زمان ظهور و مبارزه با آن توصیه 
می کنند و یادآور می شوند، برای کنترل آفت 
با تله های فرمونی و نوری ضروری است با 
شود،  تصمیم گیری  آفت  جمعیت  به  توجه 
اقتصادی  توجیه  تله ها  این  از  استفاده  آیا 

دارد یا خیر. 
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