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چکیده

در بررسيهای انجام شده در خصوص شناسايي عوامل کنترل کننده طبيعي شبپره شمشاد در جنگلهای هيرکاني در بهار ،1397

مگس ) ،Compsilura concinnata (Meigenاز خانواده  Tachinidaeبه عنوان پارازيتوييد آفت از ذخيرهگاه شمشاد چشمهبلبل منطقه
بندرگز واقع در استان گلستان ،جمعآوری شد .اين گونه به عنوان اولين گزارش پارازيتيسمي شبپره شمشاد از ايران ميباشد.
واژههای کلیدی :مگس پارازيتوييد ،شبپره شمشاد ،Compsilura concinnata ،Cydalima perspectalis ،جنگلهای هيرکاني

شمشاد خزری با نام علمي .Buxus hyrcana Pojark

اولين بار در سال  1395از استانهای گيالن ( Farahani et

يکي از گونههای شاخص و منحصر به فرد جنگلهای
هيرکاني است که در مناطق جلگهای تا ارتفاع  1700متری
از سطح دريا انتشار دارد .امروزه به دليل کاهش چشمگير
سطح جنگلهای شمشاد ،اين گونه در فهرست گونههای
گياهي در خطر انقراض اتحاديه بينالمللي حفظ طبيعت
( )IUCNقرار گرفته است (.)Jalili & Jamzad, 1999
شبپره شمشادCydalima perspectalis (Walker, ،
) ،1859يکي از آفات مخرب و بسيار خطرناکي است که

 )al., 2016و مازندران ( )Ahangaran, 2016گزارش شد و
در سال  1396ذخيرهگاه شمشاد در استان گلستان نيز
توسط اين شبپره آلوده گرديد.
طي مطالعات مربوط به شناسايي عوامل کنترل کننده
طبيعي شبپره شمشاد در ذخيرهگاههای شمشاد واقع در
منطقه چشمهبلبل بندرگز در مرز استان گلستان و مازندران،
در اواسط ارديبهشت  1397همزمان با ظهور شفيرههای
حاصل از نسل زمستانگذران ،تعداد زيادی شفيره شبپره
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شمشاد جمعآوری شدند (شکل  ،1الف) .از بين شفيرههای
جمعآوری شده ،شفيرههای مشکوک به عالئم پارازيتيسم
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تفکيک (شکل  ،1ب) و تا زمان خروج حشرات کامل
پارازيتوييد نگهداری شدند (شکل  ،1ج و د).

شکل  -1مراحل جمعآوری و جداسازی شفیرههای پارازیته شده شبپره شمشاد :الف -جمعآوری شفیرههای شبپره شمشاد از طبیعت،
ب -جداسازی شفیرههای مشکوک به پارازیتیسم ،ج -شفیره شمشاد به همراه شفیره مگس  ،Compsilura concinnataد-انتقال شفیره
پارازیته شده به آزمایشگاه به منظور جمعآوری حشره کامل مگس Compsilura concinnata

بعد از يک هفته حشره کامل پارازيتوييد خارج شد .اين
مگس متعلق به خانواده  Tachinidaeاست (شکل  ،2الف و
ب) .مگس  ،Compsilura concinnataاز زيرخانواده
 ،Exoristiinaeپارازيتوييد داخلي بوده و روی آفات مهم
جنگلي مانند )،Lymantria dispar (Linnaeus, 1758
) Leucoma salicis (Linnaeus, 1758و Euproctis
) chrysorrhoea (Linnaeus, 1758فعاليت دارد .اين
مگس در منطقه ارسنجان فارس به عنوان پارازيتوييد پروانه
Thaumetopoea solitaria
برگخوار خاکستری بنه
) (Freyer, 1838معرفي شده است و ميزان پارازيتيسم آن

 2/16درصد تعيين شده است ( Dehghani Zahedani et

 .)al., 2006مگس  C. concinnnataدر بين آفات جنگلي
از روی پروانه برگخوار بنه Ocneria terebinthina Stgr.
( ،)Sabahi, 1996پروانه برگخوار کنار Thiacidas postica
 )Farar, 2006( Walkerو همچنين پروانه برگخوار
دولکهای بلوط)Al-e-( Dicycla oo (Linnaeus, 1758
 )Mansoor, 2008نيز گزارش شده است .از آنجايي که اين
مگس چند نسلي است ،به نظر ميرسد که بتواند کنترل
بهتری را روی شبپره شمشاد داشته باشد ولي به دليل اينکه
طيف وسيعي از آفات را مورد حمله قرار ميدهد و

مگس )Compsilura concinnata (Meigen
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اختصاصي عمل نميکند انتظار نميرود درصد پارازيتيسم
قابل قبولي را ارائه دهد .چرا که اين مگس در سال ،1906
از اروپا به آمريکای شمالي ،به منظور مبارزه با پروانه
ابريشمباف ناجور ،به عنوان يکي از آفات مهم جنگلي ،وارد

شد ولي در زمان طغيان اين آفت کمتر از  5درصد جمعيت
را پارازيته کرد ( ،)Mahr, 1999لذا ضروری به نظر ميرسد
تحقيقات بيشتری برای تعيين درصد پارازيتيسم اين مگس
روی شبپره شمشاد انجام گيرد.

شکل  -2مگس ) ،Compsilura concinnata (Meigenپارازیتویید شبپره شمشاد :الف -حشره کامل از نمای پشتی (نر) ،ب -حشره
کامل از نمای جانبی (نر)

بررسیيهیای ) Wan et al. (2014نشیان داد از گیروه
دوباالن ،سه گونه مگیس از خیانواده  ،Tachinidaeشیامل
 Compsilura concinnata (Meigen) ،Exorista sp.و
) ، Pseudoperichaeta nigrolineata (Walkerبییییه
الروهای شب پره شمشاد در چين و ژاپن حمله کرده و آنهیا
را پارازيته مي کنند .گونه آخر در اروپا ،در کشیور سیوييس
نيز گزارش شده اسیت .در ايین بیين مگیس Exorista sp.
باعث مرگ و مير  32/6تا  47/5درصد جمعيت میيشیود.
مگس  P. nigrolineataبیه  9خیانواده از بالپولکیداران ،و
بيشیییتر بیییه خیییانوادههیییای  Pyralidae ،Crambidaeو
 ،Tortricidaeحملیه میيکنید ( Martinez & Reymonet,
 .)1991طبق بررسيهای صیورت گرفتیه در شیمال یربیي
سییوييس ،از  5144الرو جمییعآوری شییده از  19سییايت
مختلف در تاريخ های متفاوت (بين  28میارس  2011تیا 6
آگوست  34 ،)2012نمونه مگس  P. nigrolineataاز الرو

سن آخر شبپره شمشاد خیارج شید (.)Wan et al., 2014
گونه  C. concinnataدارای دامنه ميزباني وسيعي ميباشید
به طوريکه حداقل  180گونیه از بالپولکیداران و زنبورهیای
تخمريز ارهای را پارازيته ميکند (.)Boettner et al., 2000
مگسهای خانواده  Tachinidaeروی شبپیره شمشیاد ،در
دو نسل فعاليت ميکنند ،که نسل اول در ماههای آوريل-مي
و نسل دوم در ماههای جوالی-آگوست ميباشید ( Wan et
 .)al., 2014در اين تحقيق نيز فعاليت پارازيتيسیم در نسیل
اول ،در اواسط ارديبهشت مشاهده شد .همچنين ،از بين 581
شییفيره شییبپییره شمشییاد جمییعآوری شییده از ذخيییرهگییاه
چشییمهبلبییل اسییتان گلسییتان ،چهییار نمونییه مگییس C.
 concinnataخارج شد .اين نتايج نشیان میيدهید رابطیه
ميزباني مگس  Compsilura concinnataو شبپره شمشاد
گزارشي جديد برای ايران ميباشد.
به گزارش  Wanو همکیاران ( ،)2014پارازيتوييیدهای
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ديگییری نيییز از راسییته بییالیشییاييان (بيشییتر مربییوط بییه
) روی شییبپییره شمشییادIchneumonoidea باالخییانواده
 از تخم تیا،فعاليت دارند که مراحل مختلف زندگي اين آفت
 تیاکنون از فعاليیت ايین.شفيره را مورد حمله قرار ميدهنید
 هیيز گزارشیي از،گروه از حشرات روی شبپیره شمشیاد
.ايران منتشر نشده است
به دليل اينکه شب پره شمشاد اخيراً از ايران گزارش شده
است تاکنون مطالعات کمي در خصوص عوامل کنتیرلکننیده
 قییار بيمییارگر.طبيعییي ايیین آفییت صییورت گرفتییه اسییت
 بییه عنییوان عامییل کنتییرل زيسییتيBeauveria bassiana
ميکروبي روی الروهای شبپیره شمشیاد از ايیران توسیط
 دومیين، ايین تحقيیق. معرفي شیدZamani et al. (2017)
.گزارش از عوامل کنترلکننده طبيعي اين آفت از ايران اسیت
بنابراين ضروری است تحقيقات بيشتر به منظور کشف عوامل
.کنترل کننده کارآمدتر ادامه يابد

سپاسگزاری
الزم است از مساعدتهای همکاران دفتر منیابع طبيعیي
 مراتع و آبخيزداری کشیور در چشیمهبلبیل،سازمان جنگلها
.کمال تشکر و قدرداني شود
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Abstract
During the studies on identification of biological control agents for box tree moth (Cydalima
perspectalis Walker, 1859) in Hyrcanian forests, a fly, Compsilura concinnata (Meigen)
(Diptera: Tachinidae) was collected from Cheshmeh- Bolbol Box reservoir, located in Golestan
province, in spring of 2017. This is the first report of fly parasitoids (Compsilura concinnata) of
Box tree moth from Iran.

Key words: Parasitoid fly, Box tree moth, Cydalima perspectalis, Compsilura concinnata,
Hyrcanian forests.

