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چکیده
Cydalima perspectalisپره شمشاد، شب (Walker, گرمسیري آسـیاي شـرقی   ، آفت بومی درختان شمشاد در نواحی نیمه(1859

1395مـرداد  اواسطتیر تا ازپره شمشاد هاي شبشفیرهپیشو الروي مختلفبه اروپا وارد شده است. سنین 2007سال باشد که می
Buxus hyrcanaاز روي گونه شمشاد خزري  Pojark.شد. خسارت آفت در مناطق مورد مطالعـه بسـیار   آوريدر استان گیالن جمع

سر در الرو سن آخـر سـیاهرنگ و بـراق،    کنند. ها تغذیه میشاخهپوست ها و از برگCydalima perspectalisشدید بود. الروهاي
حاشـیه بـا سـیاه خالهايدارايپشتیسطحدروبدنطرفیندرسفیدباریکنوارهايوسیاهدو نوار طولی ضخیمباسبزبدنرنگ
حشـرات کامـل بوسـیله    گـردد.  ها تشکیل مـی الي برگها و شاخهها در البهشفیره.متر استسانتی2حدودطول شفیره . باشدمیسفید

بالها به طـور  متر وسانتی4در حشرات کامل تقریباً هاي بازعرض بدن با بالباشند.مورفولوژي خارجی به راحتی قابل شناسایی می
. این مقاله اولین گزارش از ایـن آفـت و خسـارت آن    باشنداي رنگ و داراي لکه سفیدرنگ در ناحیه دیسکال بال جلو میکامل قهوه

گسـترش یابـد  هاي شمشاد در شمال کشوردر رویشگاهاین آفت به سرعت رودباشد. انتظار میدر ایران میB. hyrcanaمیزبانروي
رسد.هاي بیشتر در این خصوص ضروري به نظر میبررسیام انجبنابراین 

، جدید، شمال ایرانCydalima perspectalisشمشاد، پرهشبهاي کلیدي:واژه

Cydalima perspectalisپره شمشاد، شب (Walker,

در کـه  شـود شمشاد محسـوب مـی  مهم از آفات ،(1859
Diaphaniaهاي مترادف منابع قدیمی ممکن است با نام

perspectalis ،Glyphodes perspectalis ،Phakellura

perspectalis وNeoglyphodes perspectalis ــز نیـ

,Mally & Nuss(معرفی شده اسـت   ). ایـن آفـت   2010
بومی آسیاي شرقی (کشورهاي چین، ژاپن، تـایوان، کـره،   

باشد. اولین گزارش روسیه و هند) میهایی از شرقبخش
از جنوب غربی کشـور آلمـان   2007آن از اروپا در سال 

,Krüger(بود  تـدریج بـه و از آن زمان بـه بعـد،   )2008
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همان سالدربطوریکه،شدترگستردهآفتپراکنشدامنه
بریتانیـا، کشورهاي از2008در سال ،سوییسکشوراز

van(اتـریش کشـور از2009در سـال ، فرانسـه وهلند

derStraten & Muus, کشوراز2011در سالو) 2010
Székely(رومانی et al., آفـت ایـن . شدگزارش) 2011

نیز ) استانبولنزدیک(ترکیهاروپاییبخشاز2012سال
Hizal(گردیدگزارش et al., 2012.(

Székelyراآفـت اینگسترشعلت) 2011(همکارانو
گیاهانکردنواردباهموطبیعی (مهاجرت)بصورتهم

پروانـه  . انـد کـرده عنـوان ) Buxusجـنس گیاهان(آلوده
برگخوار شمشاد در طول آماده سازي دهکده المپیـک در  

، از ایتالیا به منطقه قفقاز و جنوب روسـیه بـه   2012سال 
الروهـاي وهـا تخـم همراه شمشادهاي آلوده منتقل شد.

عامـل  اینوهستنددیدنقابلسختیبهشدهتفریختازه
هـاي  و انتقال بـه مکـان  جاییجابهبرايبسیار مساعدي

هـاي کننـده پرواز،کاملحشراتهمچنین. باشدمیجدید 
درکیلـومتر 10تا 5حدودطبیعیطوربهوهستندقوي
,van der Straten & Muus(دارندمهاجرتقدرتسال

2010.(
درپـره این شبمیزبانگیاهانرويکهمطالعاتیطبق

گیاهیخانوادهسه،استآمدهعملبهژاپنوچینکشور
Aquifoliaceae(Ilex purpureaشـامل  Hasskarl)،

جـنس مختلـف هـاي گونـه شـامل (Buxaceaeخانواده
Buxus(خـــانوادهوCelastraceae)Euonymus

japonicus ThunbergوE. alatus (Thunberg) (از
Wan(باشـند مـی حشـره ایـن اصلیهايمیزبان et al.,

ــا). 2014 ــربن ــزارشب ،Mally & Nuss (2010(گ
جـنس هـاي گونـه بیشـتر راآفتاینگیاهیهايمیزبان

Buxusــد وB. microphylla،B. sempervirensمانن
B. sinicaدهندمیتشکیل.

ــات ــدکیمطالع ــوژيرويان C. perspectalisبیول

استشدهاشارهمنابعدرطوریکهبه،استگرفتهصورت
داردسـال درنسـل دو یـا سـه  آلمانکشوردرآفتاین

)Korycinska & Eyre, تعداد نسل این آفت بین ). 2009
دماي محـیط متفـاوت   نسل در سال بسته به چهار یک تا 

Nacambo)است  et al., درآفتایننسلتعداد.(2014
شدهگزارش نسلپنجتاسه) اصلیزیستگاه(چینکشور
Wan(است et al., بـه این آفـت گذرانیزمستان). 2014

(بخصـوص الرو سـن سـوم)   سنین مختلـف الروصورت
Székely(باشدمی et al., 2011.(

پـره شمشـاد بوسـیله الروهـا صـورت      خسارت شـب 
گیرد و الروهاي سنین آخر به دلیل حجم باالي تغذیه می

شـوند  سازند و باعث میمیخسارت قابل توجهی را وارد 
برگ شود. لذا شناسایی و مشخص عاري از درخت کامالً

شدن نقاط پراکنش در کشـور و همچنـین پـایش مسـتمر     
از گسترده شدن این آفت به سـایر  تواند در جلوگیريمی

هاي شمشاد مفید باشد.گاهذخیره
گاه شمشـاد جنگلـی در غـرب و    چند ذخیرهدر این ارتباط، 

. )1(جـدول  گیالن مـورد پـایش قـرار گرفـت    شرق استان
فعالیت این آفـت در شمشادسـتانهاي شـرق اسـتان گـیالن      
(منـاطق چایجـان، ســروالت، سـورخانی، اوشـیان، چشــمه     
دمکش با شدت زیاد و منطقه چاشت خور الت، سیاهکلرود 
و جواهردشت با شدت کمتر) و همچنین توده هـاي شمشـاد   

جنگلـی دکتـر درسـتکار،    در غرب استان گیالن (ذخیره گاه 
ب و هـاي آسـیا  لطئین، سیاهبیل، خاله سرا، پیر هرات، خانه

. خوشبختانه طی بازدیدهاي لوندویل آستارا) ثبت شده است
5بعمل آمده، شمشـادهاي منطقـه دوران واقـع در کیلـومتر     

ایـن اولـین   جاده جنگلی پونل به ارده فاقد آلـودگی بودنـد.   
گزارش از خسارت این آفت از استان گیالن و میزبان (روي 

باشد.میدر دنیا ) B. hyrcanaشمشاد گونه 
درخت مورد حمله آفت از منظره دور حالت خشک شده بـه  

). الروها در ابتدا شـروع بـه خـوردن    1گیرد (شکل خود می
الف) و بعد از اینکه پوشـش برگـی   2کنند (شکل ها میبرگ

نماینـد  هـا مـی  بین رفت شروع به تغذیه از پوست شـاخه از
ب). 2(شکل 
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در استان گیالنCydalima perspectalisمناطق نمونه برداري و پایش آفت - 1جدول
میزان آلودگیمختصات جغرافیاییمنطقه

,N ′01°37رودسر، چابکسر، روستاي چایجان 50°27′ E, 09 mسمپاشی شده-آلودگی شدید
,N ′57°36سیاهکلرود، دوآب 50°26′ E, 464 m(در معرض تهدید) مشاهده یک الرو

,N ′58°36اوشیان 50°30′ E, 63 mسمپاشی شده-آلودگی شدید
,N ′38°37گیسوم، پارك جنگلی دکتر درستکار 49°01′ E, 55 mآلودگی شدید

,N ′39°37ین، سیاه بیل،ئلط 48°59′ E, 93 mآلودگی شدید
,N ′40°37سیاه بیل، پیرهرات 48°57′ E, 119 mآلودگی شدید

,N ′31°37رضوانشهر، پونل، جاده دوران 49°02′ E, 216 mبدون آلودگی
,N ′33°38خانه هاي آسیاب 48°47′ E, 91 mآلودگی شدید

,N ′21°37لوندویل 48°55′ E, 51 mآلودگی شدید

در جنگل سیاه بیل(Cydalima perspectalis)پره شمشادخسارت دیده از شب(Buxus hyrcana)نماي ظاهري درختان شمشاد جنگلی -1شکل

نیمههايتخم،C. perspectalisپرهشببالغحشره
زیرینتایی در سطح18تا8هايدستهدرراخودشفاف
آنرنگزمانگذشتباکهدهدمیقرارشمشادهايبرگ
. دهدمینشانراالرويسرکپسولتشکیلکهشودمیتیره

سیاهضخیمنوارهايباسبزباالترسنینالروهايبدنرنگ
پشتیسطحدروبدنطرفیندرسفیدباریکنوارهايو

بدنسطح. باشدمیسفیدحاشیهباسیاهخالهايداراي
تا 8/3آخرسنالروبدناندازه. مو استدارايالروها
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هايبرگوهاشاخهبیندرشفیره. باشدمیمترسانتی5/4
. شودمیتشکیلسفیدتارهايازايشبکهدرشدهخورده
پشتیسطحدرکهاسترنگسبزشدهتشکیلتازهشفیره
تدریجبه. الف)3(شکل باشدمیايقهوهنواردوداراي
طوربهشفیرهبدناندازه. شوندمیرنگايقهوهها،شفیره

دومعموالًجمعیتدر. باشدمیمترسانتی2/0تقریباً متوسط
باسفیدبالهايدارايافرادبعضی. داردوجودشکلیفرم

هابالدیگربعضیدر وهستندرنگايقهوهضخیمحاشیه
جلوهايبال. باشدمیفلزيجاليباايقهوهکاملطوربه
3(شکل استمرکزيسفیدلکهیکدارايفرمدوهردر

مترسانتی0/4تا 8/3بازهايبالبابدنعرض. ب)
بودهمودارايوترتیزنرحشراتدرشکمانتهاي. باشدمی
یکشکمانتهايدر وترحجیمشکممادهحشراتدرولی

.داردوجودسوراخ

هاشاخهپوستالف) در حال تغذیه از برگها، ب) در حال تغذیه از،Cydalima perspectalisالرو -2شکل 

الف) شفیره، ب) حشره کامل،Cydalima perspectalisشفیره و حشره کامل -3شکل
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هـاي گونـه بـا بیولوژیـک کنترلهايآزمایشاستالزم
امکـان گـرفتن نظـر درباوکشوردرموجودتریکوگراماي

.شودانجامهاجنگلدرآنبکارگیري
به دلیـل قـدرت پـرواز بـاال و چنـد      این آفت رودانتظار می

هاي این رویشگاهدر تمام به سرعت نسلی بودن آن در سال، 
بنابراین نیاز به گسترش یابدگونه در ناحیه رویشی هیرکانی 

رسـد. بـه نظـر مـی   در کنترل آن ضروريهاي بیشتربررسی
ایـن آفـت در کشـور    و رفتارشناسـی همچنین باید بیولوژي

بررسی شود تا بتوان بهترین زمان مبارزه و روش را بـه کـار   
برد.
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