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 مقدمه
هاي شمال ایران است. طی  هاي نادر و همیشه سبز جنگلتعلق دارد، یکی از گونه Buxaceaeکه به تیرة  Pojark. 1954xus hyrcana Buشمشاد خزري، 

ا ) بBox Tree Mothپرة شمشاد ( در پارك بنفشۀ منطقۀ چالوس استان مازندران انجام شده بود، براي اولین بار آفت غیربومی شب 1395هایی که در سال  بررسی
گزارش شد. متأسفانه فعالیت این آفت به قدري زیاد و تهاجمی  Ahangaran (2016)، از این منطقه توسط Cydalima perspectalis (Walker, 1859)نام علمی 

 بود که در مدت کمی حضور و خسارت شدید آن از سایر مناطق شمالی کشور نیز گزارش شد. 

 2005سال  این آفت در. )Hampson, 1896؛Wang, 1980 ؛ Park, 2008( پره شمشاد یک آفت بومی براي کشورهاي چین، کره، ژاپن و هند است شب
 Pajač( گزارش شد  2007طور این آفت براي اولین بار از اروپا از جنوب غربی آلمان در سال  ). همینKirpichnikova, 2005هایی از روسیه گزارش شد (از بخش

 Van der Straten & Muus, 2010؛Kruger, 2008(. یس، فرانسه، اتریش، ئهاي بعد از سو چنان روند رو به گسترش خود را حفظ کرد و در سالاین آفت هم
 Kenis et al., 2013; Nacambo et، لهستان، ایتالیا، اسلوونی، اسلوواکی، رومانی، کروواسی و ترکیه شناسایی و گزارش شد (بلژیک، جمهوري چک، انگلستان

al., 2013هایی از اسکاندیناوي، شمال  آفت و مناطق پراکنش آن همچنان رو به گسترش بوده و در اروپا به غیر از بخششود توسعه این  ). پیش بینی می
یس، ئل غربی سو). شب پره شمشاد در مناطق مورد حمله این آفت در شماNacambo et al., 2013اسکاتلند و نواحی کوهستانی مرتفع سایر مناطق را در برگیرد (

هاي گیاه میزبان تغذیه کرده و در مراحل بعد از  ). خسارت این آفت توسط الروهاي آن ایجاد شده و ابتدا از برگNacambo et al., 2013دو نسل در سال دارد (
 Buxusوضعیتی که در کشور ما نیز رخ داده است، در اروپا نیز این آفت شمشادهاي بومی اروپا (). مشابه Wan et al., 2014کند (تنه درخت نیز تغذیه می

sempervirens قرار داد () را که در زیر اشکوب درختان پهن برگ جنگلی رشد کرده بودند، به شدت مورد حملهKenis et al., 2013اي جوان این آفت از ه). الرو
  مانند. ها باقی می ولی الروهاي سنین باالتر آن از تمام برگ تغذیه کرده و فقط رگبرگ ماند ها باقی می ها تغذیه کرده و اپیدرم باالیی برگ سطح زیرین برگ
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مناطق شمالی  به ایران و گزارش آن از Cydalima perspectalis شمشاد پرة شب بومی و مهاجم غیر همزمان با ورود آفت :هچکید
در خصوص راهکارهاي کنترل این آفت قبل از آلوده نمودن سایر مناطق شروع شد. در همین راستا، در  هاي پژوهشیکشور، فعالیت

هاي رشد و گیاهی در کنترل شب پره کش از گروه ترکیبات بیولوژیک میکروبی، تنظیم کننده پژوهش حاضر کارایی چند ترکیب حشره
کش مورد حشره 12رفت. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، از میان شمشاد در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی مورد بررسی قرار گ

در شرایط   Probelteو  CBCيهاشــرکت ساخت Bacillus thuringiensisهاي میکروبی بر پایۀ باکتري کشبررسی، کارایی آفت
هاي رشد چ نیز که از گروه تنظیم کننده) با نام تجاري مEC5%کش لوفنورون (آزمایشگاهی و صحرایی به تایید رسید. همچنین حشره

)IGRهاي یاد شده براي کنترل این آفت قابل توصیه کشباشد، در کنترل این آفت موفق عمل کرد. بر این اساس استفاده از حشره) می
 است. 
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هاي گسترده طیف شیمیایی پایریتروئیدي مانند کشها، فضاي سبز و خزانه با استفاده از حشرهکنترل این آفت در مناطق بومی آن در چین و ژاپن در پارك
 Maruyama؛Zhang et al., 2005 ؛ Zhou et al., 2005؛ She & Feng, 2006؛ Ma et al., 2006 ؛ Xi et al., 2009( شوددلتامترین و سایپرمترین انجام می

& Shinkaji., 1987( . ،هاي بیولوژیک مانند ترکیبات تجاري باکتري کشحشرهکاربرد عالوه بر اینBacillus thuringiensis (Bt) var. Krustaki عصاره  و
 ). Li et al., 2004( آمیز بوده است) در کنترل این آفت موفقیتNeem( روغن نیم

هاي گیالن، مازندران و حتی گلستان را مورد حمله قرار داده است و هاي هیرکانی واقع در استاناي از جنگلهاي عمده در حال حاضر این آفت بخش
هاي نوار  خطر قرار دارند. از زمان تشخیص و شناسایی این آفت، حرکت سریع و رو به گسترش آن از مناطق غربی جنگلشمشادهاي بومی در این مناطق در 

هاي درختان  مشاهده شد. شدت خسارت این آفت به نوعی است که الروهاي آفت بعد از تغذیه از برگ ثرمؤ ال کشور به سمت شرق بدون کنترلساحلی شم
ها و مشاهدات به عمل آمده  ، تا اینکه کل درخت میزبان خشک شود. در بررسیدهند میرا نیز مورد تغذیه قرار  ور شده، پوست آنها نیز حملهمیزبان؛ به تنه درختان 

ز ، هجوم سریع و تهاجمی این آفت به شمشادهاي شمال کشور به ویژه استان مازندران مشهود بود، به نحوي که جمعیت بسیار زیادي ا1396در تابستان 
کانی از دیدگاه زیست رهاي هی . از طرف دیگر به دلیل اهمیتی که شمشادهاي بومی جنگلندسنگان مشاهده شد هاي جنگل سیالروهاي آفت در سطح شمشاد

الزم بود، به منظور محیطی، اجتماعی، اقتصادي و گردشگري براي کشور ما دارند، حفاظت از این ذخایر ارزشمند طبیعی و ملی بسیار  مهم است. بر این اساس 
هاي  هاي بوم شناختی رویشگاه و مناسبی با در نظر گرفتن ویژگی مؤثرسازي مناطق بیشتر، در مرحله اول ترکیبات ممانعت از توسعه و پیشروي این آفت و آلوده

پژوهش حاضر کارایی چند ترکیب تجاري  طبیعی شمشاد و توجه به مسایل زیست محیطی، براي کنترل این آفت غیر بومی معرفی شود. بر این اساس، در
و  پره شمشاد در شرایط آزمایشگاهی ) در کنترل آفت شبIGRپایه و گیاهی (عصاره دانۀ گیاه چریش) و ممانعت کننده از سنتز کتین ( زیست ،)Btبیولوژیک (

 معرفی شود. نظر نترل آفت مورد تا از بین تیمارهاي مورد بررسی موثرترین ترکیبات براي ک یردصحرایی مورد ارزیابی قرار گ

 هامواد و روش

 این پژوهش در دو مرحلۀ آزمایشگاهی و صحرایی انجام شد:
هاي آفت از شمشادهاي آلوده به منظور تأمین جمعیت الروي مورد نیاز براي انجام این بخش از آزمایشات، دستجات تخم و الرو .فاز آزمایشگاهی پژوهش

آوري شدند. تفکیک سنین الروي بر اساس مشاهدة پوستۀ الروي به جا مانده از الروهاي آفت  سنگان استان مازندران جمع سی  نگلپرة شمشاد، واقع در ج به شب
 12و  20هاي شمشاد، درون ظروف پالستیکی شفاف به شکل مکعب مستطیل با ابعاد طول و عرض  انجام شد. تغذیه و پرورش الروها با استفاده از برگ

 8ساعت روشنایی و  16درصد و دورة نوري  70درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی  27 ± 1با دماي اتاقک رشد سانتیمتر با دهانۀ توري درون  5ارتفاع  سانتیمتر و 
 ساعت تاریکی انجام شد.   
هاي رشد حشرات) ی (تنظیم کنندههاي بیولوژیک، گیاهی و با منشاء طبیع کش هاي مختلف شامل حشره کش) از گروه تیمار (حشره 12در مرحلۀ اول تأثیر 

جدول سی در در مرگ و میر الروهاي سنین اولیه آفت (الروهاي سن دوم و سوم) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات تیمارهاي مورد برر
  ارائه شده است. 1

ها در نظر گرفته  کش کنندة حشره هاي عرضهتوسط شرکت ،توصیه شده براي آفات برگخوار مشابه مقدارمصرفی تیمارهاي یاد شده بر اساس  هاي غلظت
هاي مورد بررسی با به کارگیري روش ابوت  کشعالوه بر تیمارهاي یاد شده، یک تیمار شاهد آب پاشی نیز براي برآورد دقیق درصد تأثیر حشره شده بود.

)Abbott.تیمار اصلی و یک تیمار شاهد در چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی  12از آزمایشات در قالب طرح کامالً تصادفی با  این مرحله ) در نظر گرفته شد
مورد نظر  هاي غلظتهایی که توسط  پرة شمشاد در داخل ظروف پالستیکی با برگشب عدد الروهاي سن دوم یا سوم 15بر این اساس، در هر تکرار . انجام شد

روز بعد، تعداد تلفات  7و  3سپس در فاصله زمانی  بودند، تغذیه شدند.  هاي مورد بررسی ضمن فروبردن در محلول سمی،  تیمار شده کش شرهاز هر یک از ح
 SAS رم افزارتجزیه واریانس نتایج با استفاده از ن ها محاسبه شد.الروي در هر ظرف (تکرار) ثبت و بر اساس فرمول ابوت درصد تاثیر تصحیح شدة تلفات تیمار

از میان تیمارهاي برتر بر اساس میزان کارایی و در نظر گرفتن  انجام و گروه بندي تیمارها بر اساس میزان کارایی با استفاده از آزمون توکی انجام شد.
از دوم آزمایش در شرایط صحرایی ترکیب براي بررسی در ف 4هاي ایران و سهولت مصرف، قیمت محصول؛  فاکتورهایی مثل قابلیت استفاده در شرایط جنگل

 انتخاب شد.
هاي شمشاد آلوده به تکرار در دو منطقه از رویشگاه 4در  کش تیمار حشره 4هاي کامل تصادفی با  این آزمایش در قالب طرح بلوك. فاز صحرایی پژوهش

عالوه بر تیمارهاي انجام شد.  (ارتفاعات جنوبی دریاي خزر)ران اجارستاق و افراچال) استان مازند-هاي منطقه فریم (روستاي الرما پره شمشاد در جنگل شب
  هاي مورد بررسی، در نظر گرفته شد. کش کش یک تیمار شاهد بدون سمپاشی نیز براي برآورد دقیق درصد تاثیر حشره حشره

ی از نظر کارایی در کنترل آفت در شرایط صحرایی در هاي آزمایشگاهترکیب برتر حاصل از بررسی 2بینی شده بود، کارایی  ها، پیش در فاز صحرایی بررسی
کش مورد ارزیابی در فاز آزمایشگاهی براي  تیمار حشره 12تیمار برتر از میان  2دو منطقه از استان مازندران مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس ابتدا 

کش مچ نیز از میان تنظیم کنندگان رشد که تا حدودي  هاي میکروبی بودند. حشره شک هاي بیشتر در شرایط صحرایی انتخاب شد که هر دو از گروه حشره بررسی
کش هاي مورد بررسی از این گروه کارایی نسبتاً مطلوبی در کنترل آفت در شرایط آزمایشگاهی نشان داده بود به عنوان تیمار سوم مورد  نسبت به سایر حشره

هاي گیاه پایه، به عنوان چهارمین تیمار براي ارزیابی  کش نهایت، نیم آزال نیز به عنوان تنها نماینده از گروه آفتبررسی در شرایط صحرایی در نظر گرفته شد. در 
کش در شرایط آزمایشگاهی مشاهده نشده بود، ولی با توجه به ماهیت ترکیب و  کارایی در شرایط صحرایی در نظر گرفته شد. هر چند کارایی باالیی از این حشره
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کش نیز به عنوان یک  هاي شمال کشور و ممانعت از آلودگی محیط زیست، این حشرهشمشاد در جنگل  پره هاي کم خطر براي کنترل شب کش عرفی آفتلزوم م
 تیمار به تیمارهاي مورد ارزیابی در شرایط صحرایی اضافه شد. 

 Cydalima perspectalisپرة شمشاد، آزمایشگاهی براي کنترل شبهاي مورد بررسی در شرایط کشمصرفی و ماهیت حشره غلظتنام تجاري،  -1جدول 
Table 1. Commercial name, concentration and type of the examined pesticides for controlling of box tree moth, Cydalima perspectalis 
under laboratory condition. 

Pesticide  Type of pesticide Concentration 
Bacillus thuringiensis CBC Biological (Microbial) 1000 ppm 
Bacillus thuringiensis Belthirul Biological (Microbial) 500 ppm 
Bacillus thuringiensis Morera Biological (Microbial) 1500 ppm 
Bacillus thuringiensis Biolep Biological (Microbial) 5000 ppm 
Neem Azal (Trifolio-M) Organic (Botanical) 1500 ppm 
Dimilin (Diflubenzuron 25% WP) IGR 500 ppm 
Match (Lufenuron 5% EC) IGR 1000 ppm 
Konsult (Hexaflumuron 10% EC) IGR 1000 ppm 
Biolep + Match Biological + IGR 2500 ppm +  500 ppm 
Biolep + Dimilin Biological + IGR 2500 ppm + 250 ppm 
Biolep + Konsult Biological + IGR 2500 ppm +  500 ppm 
Biolep + Neem Azal Biological + Organic 2500 ppm + 750 ppm 

 
ن اساس، ضمن بررسی روند بر ای درختچه شمشاد با کانوپی هم اندازه و ترجیحاً همسن به عنوان یک کرت آزمایشی در نظر گرفته شد. 3در این مرحله 

هاي فروردین و اردیبهشت به محض مشاهده بیشترین تراکم الروهاي سنین اولیه (الروهاي سن دوم و سوم) آفت بر روي زیستی آفت از اول فصل در ماه
هاي  ه طور تصادفی انتخاب و بررسی درختچهعدد درختچه شمشاد ب 10منظور در هر نقطه  بدین هاي شمشاد، اقدام به سمپاشی با ترکیبات مورد نظر شد.درختچه

شاخه به طول  4واحد نمونه برداري در هر درختچه شمشاد  .شمشاد از اوایل بهار به طور هفتگی انجام و تعداد دستجات تخم و الروهاي آفت روي آنها ثبت شد
ات تخم و الروهاي آفت، قبل از سمپاشی به طور هفتگی شمارش و ثبت در این واحدها تعداد دستج سانتیمتر از چهار جهت جغرافیایی درختچه بود. 30تقریبی 

براي تعیین . لیتري انجام شد 20عملیات سمپاشی تیمارها با استفاده از سمپاش پشتی شارژي به محض رسیدن به اوج جمعیت الروهاي سنین اولیه آفت،  شد.
در همین راستا، تعداد کل الروهاي زنده آفت در واحدهاي نمونه  تیلتون استفاده شد.-ندرسوندرصد تاثیر واقعی ترکیبات مورد بررسی در کنترل آفت، از روش ه

 .روز بعد از سمپاشی ثبت شد 14و  9،  3برداري تعریف شده ابتدا یک روز قبل از سمپاشی و به ترتیب 
بندي تیمارها  انجام و گروه  SASادفی با استفاده از نرم افزار هاي کامل تص هاي به دست آمده از نتایج این بخش در قالب طرح بلوكتجزیه واریانس داده

 95پره شمشاد با استفاده از آزمون مقایسه میانگین توکی در سطح اطمینان  هاي مناسب براي کنترل الروهاي شب کش کش یا حشره به منظور معرفی حشره
 درصد انجام شد.

 و بحث جینتا

پرة شمشاد در شرایط آزمایشگاهی  در کنترل شب کش تیمار حشره 12نس نتایج به دست آمده از بررسی کارایی تجزیه واریا .مرحلۀ آزمایشگاهی پژوهش
بعد از اعمال تیمار و تغذیه ) F = 24.02; dft, e = 11, 36; P < 0.0001(روز  7و   )F = 91.81; dft, e = 11, 36; P < 0.0001( 3نشان داد، در فواصل زمانی 

هاي مورد بررسی، بین تیمارهاي مورد بررسی از نظر میزان مرگ و میر الروهاي شب پرة شمشاد از  کش هاي آغشته به حشره شمشاد با برگپره  الروهاي شب
 درصد مشاهده شد.  99داري در سطح اطمینان  نظر آماري اختالف معنی

در شرایط  روز بعد از اعمال تیمار 7و  3شمشاد در فواصل زمانی  کش مورد بررسی در کنترل الروهاي شب پره تیمار حشره 12مقایسه کارایی  -2جدول 
 آزمایشگاهی

Table 2. Comparison efficacy percent (Mean ± SE) of the examined pesticides for controlling box tree moth larvae, 3 and 7 days after 
treatment, under laboratory condition 
Treatment   Efficacy after 3 days Efficacy after 7 days 
Bacillus thuringiensis CBC 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
Bacillus thuringiensis Belthirul 97.50 ± 2.05 a 100.00 ± 0.00 a 
Bacillus thuringiensis Morera 00.00 ± 0.00c 07.70 ± 4.78 f 
Bacillus thuringiensis Biolep 20.00 ± 5.77 b 25.00 ± 2.89 ef 
Neem Azal (Trifolio-M) 00.00 ± 0.00 c 35.83 ± 6.15 def 
Dimilin (Diflubenzuron 25% WP) 17.50 ± 7.50 bc 52.50 ± 6.29 cde 
Match (Lufenuron 5% EC) 20.00 ± 4.08 b 63.12 ± 8.50 bcd 
Konsult (Hexaflumuron 10% EC) 12.50 ± 2.50 bc 61.87 ± 9.75 bcd 
Biolep + Match 07.50 ± 4.78 bc 73.75 ± 4.73 abc 
Biolep + Dimilin 07.50 ± 2.50 bc 53.33 ± 2.36 cde 
Biolep + Konsult 10.00 ± 4.08 bc 48.75 ± 9.65 cde 
Biolep + Neem Azal 00.00 ± 0.00 c 85.83 ± 2.12 b 

  دار دارند.  درصد تفاوت معنی 5هر ستون از نظر آماري بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال  هاي داراي حروف متفاوت در *  میانگین
* Mean followed by different letter within a column are significantly different at P<0.05 (Tukey test). 
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اجارستاق استان مازندران تا -شمشاد در روستاي الرما  پره ی به منظور کنترل شبهاي) مورد بررسکش تیمارهاي (حشرهمیانگین درصد تاثیر  مقایسه -3جدول 
 روز بعد از محلول پاشی 14فاصله زمانی 

Table 3. Comparison efficacy percent (Mean ± SE) of the examined pesticides for controlling box tree moth in Larma-Ojarestan 
(Mazandaran Province) from sparing to 14 days after treatment  
Treatment Efficacy percent 14 days after treatment 
Bacillus thuringiensis CBC 96.17 ± 0.65 a 
Bacillus thuringiensis Belthirul 97.29 ± 1.17 a 
Match (Lufenuron 5% EC) 97.24 ± 1.51 a 
Neem Azal (Trifolio-M) 69.47 ± 6.10 b 

  دار دارند.  درصد تفاوت معنی 5هاي داراي حروف متفاوت از نظر آماري بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال  *  میانگین
* Mean followed by different letter are significantly different at P<0.05 (Tukey test). 

 

تی (بلتیرول) نسبت به سایر تیمارها در ) و بیCBCتی (کش میکروبی بی بسیار مطلوب دو حشرههاي آزمایشگاهی حاکی از کارایی  دست آمده از بررسیه نتایج ب
کش مچ نسبت به دو ترکیب دیگر  نیز کارایی حشره )IGRهاي متعلق به خانواده تنظیم کنندگان رشد حشرات ( کشکنترل آفت هدف داشت. از گروه حشره

کش گیاهی نیم آزال نیز در کنترل آفت در شرایط آزمایشگاهی مطلوب  تی بیولپ و حشره کش هاي بی یب حشرهوضعیت بهتري داشت. از سوي دیگر کارایی ترک
ارائه  2ل جدوآن در درصد انجام شد که نتایج  5بر اساس نتایج به دست آمده، گروه بندي تیمارهاي مورد بررسی با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال بود. 
 است.  شده

 فاز صحرایی آزمایشات:
اجارستان –کش مورد بررسی در روستاي الرما  حشره 4هاي حاصل از بررسی کارایی ر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهب .اجارستاق-منطقۀ الرما-الف

). از F = 32.77; dft = 3; P < 0.0001دار بودند ( فاوت معنیمشخص شد، در این مکان تیمارهاي مورد بررسی از نظر آماري در سطح احتمال یک درصد داراي ت
داري  پاشی اختالف معنی برداري بعد از محلول هاي مختلف نمونه برداري و اثرات متقابل تیمار در زمان هاي مختلف نمونه سوي دیگر مشخص شد از نظر زمان

روز بعد از  14اساس گروه بندي تیمارهاي مورد بررسی براي کل دوره زمانی مورد بررسی تا  ). بر اینF = 1.27; dft × time = 6; P = 30.95شود ( مشاهده نمی
تی  شده است. بر این اساس ترکیبات بیولوژیک بی ارائه 3جدول در درصد انجام شد که نتایج مربوطه  5سمپاشی با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال 

دار از نظر آماري در یک گروه قرار گرفت و به دنبال آن  کش مچ در شرایط صحرایی با بیشترین تاثیر و بدون تفاوت معنی در کنار حشره CBCتی   و بیبلتیرول 
  هاي مورد بررسی در شرایط صحرایی در گروه دوم قرار گرفت. کش ) با کمترین کارایی در میان حشرهTrifolioکش نیم آزال ( کارایی حشره

دار آماري بین تیمارها بر  ر منطقه افراچال وجود تفاوت معنیپره شمشاد د کش انتخاب شده براي کنترل شب حشره 4در بررسی کارایی . افراچال منطقۀ-ب
اصل زمانی بعد از نمونه برداري از نظر متقابل تیمار در فو). عالوه بر این، در این مکان اثر F = 88.56; dft = 3; P < 0.0001ها تایید شد (اساس تجزیه واریانس داده

  ).F = 9.16; dft × time = 6; P < 0.0001( دار بود آماري در سطح احتمال یک درصد معنی
یج روز بعد از محلول پاشی به طور مستقل نیز انجام شد. بر اساس نتا 14و  9، 3بر این اساس، تجزیۀ واریانس و مقایسه میانگین تیمارها در فواصل زمانی 

 = F = 2.63; dft = 3; Pروز بعد از محلول پاشی بین تیمارهاي مورد بررسی از نظر آماري اختالف معنی داري وجود نداشت ( 3بدست آمده در فاصله زمانی 

داري از نظر کارایی تفاوت معنی) بعد، F = 80.60; dft = 3; P < 0.0001روز ( 14و ) F = 31.98; dft = 3; P < 0.0001( 9). در مقابل در فواصل زمانی 0.1142
 بین تیمارهاي مورد بررسی مشاهده شد. 

درصد  5گروه بندي تیمارها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال  ها در هر یک از فواصل زمانی، دست آمده از تجزیه واریانس دادهه بر اساس نتایج ب
شده است. هر چند در این گروه بندي نیز نتایج بدست آمده با گروه بندي کلی تیمارها در کل فواصل زمانی متفاوت  ارائه 4 جدولدر انجام شد که نتایج مربوطه 

روز بعد از  14و  9داري نبود. در مقابل در فواصل زمانی  روز بعد از محلول پاشی از نظر آماري داراي تفاوت معنی 3نبود، ولی کارایی تیمارها در فاصله زمانی 
داري بین تیمارها مشاهد شد. این تفاوت باعث شده بود، اثرات متقابل کارایی تیمارهاي مورد بررسی در  اعمال تیمارها، از نظر کارایی در کنترل آفت تفاوت معنی

 دار شود.  هاي نمونه برداري معنی زمان
 

پره شمشاد در روستاي افراچال (استان مازندران) در فاصله  رد بررسی به منظور کنترل شبهاي) موکش تیمارهاي (حشرهمیانگین درصد تاثیر  مقایسه -4جدول 
 روز بعد از محلول پاشی 14تا  3زمانی 

Table 4. Comparison efficacy percent (Mean ± SE) of the examined pesticides for controlling box tree moth in Afrachal (Mazandaran 
Province) from 3 to 14 days after treatment  
Treatment Days after treatment 

 3 9 14 3-14 
Bt CBC 77.67 ± 9.58 a 87.75 ± 4.28 a 89.41 ± 2.35 a 84.94 ± 3.60 a 
Bt Belthirul 82.48 ± 1.72 a 80.36 ± 3.22 a 90.51 ± 1.32 a 84.45 ± 1.76 a 
Match  65.29 ± 9.21 a 90.96 ± 2.14 a 91.23 ± 3.57 a 82.50 ± 4.77 a 
Neem Azal  54.46 ± 6.12 a 26.61 ± 10.62 b 24.46 ± 8.44 b 35.17 ± 6.09 b 

  دار دارند.  درصد تفاوت معنی 5هاي داراي حروف متفاوت در هر ستون از نظر آماري بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال  ** میانگین
* Mean followed by different letter within a column are significantly different at P<0.05 (Tukey test). 

 



Ranjbar et al. 39 
 

Journal of Entomological Society of Iran 2023  43 (1) 

هاي طبیعی و مصنوعی شمشاد کشورهاي به عنوان معضل جدي در رویشگاه 2000پره شمشاد از سال  دهد که شب هاي انجام شده نشان میبررسی
هاي پایریتروئیدي و در مواردي از ترکیبات فسفره توسط  کش استفاده از حشرهایی این آفت با اروپایی مطرح بوده است. مطالعات اولیه در خصوص کنترل شیمی

 ;Maruyama & Shinkaji, 1987; Zhang at al., 2005( محققان کشورهاي درگیر با این آفت صورت گرفته است که نتایج قابل قبولی حاصل شده است

Zhou et al., 2005; She & Feng, 2006; Ma et al., 2006; Xi et al., 2009هاي جنگلی تاثیر ه). اما مشکل اساسی در استفاده از این ترکیبات در عرص
اي هاي گستردهشناسی با این معضل با احتیاط برخورد کرده و تالش زیست محیطی شدید روي موجودات غیر هدف است که تقریباً تمامی اندیشمندان علم حشره

 در جهت استفاده از عوامل غیر شیمیایی در مدیریت کنترل این آفت در پیش گرفته اند. 
تی بلتیرول هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در شرایط  ) و بیCBCتی ( پژوهش کارایی مطلوب دو ترکیب تجاري بیولوژیک، بی در همین راستا، در این

 Bacillus thuringiensisهاي بیولوژیک مانند ترکیبات تجاري باکتري کشکارگیري حشرهه کش مچ (لوفنرون) تایید شد. در گذشته نیز ب صحرایی در کنار حشره

(Bt) var. Krustaki ) و عصاره روغن نیمNeemهایی در پی داشته است () نیز در کنترل این آفت موفقیتLi et al., 2004 ولی در این بررسی کارایی قابل (
 ) به دست نیامد. Trifolioکش نیم با نام تجاري نیم آزال ( قبولی از یکی از برندهاي حشره

بر اساس نتایج به هاي طبیعی شمشاد بومی حاشیه خزر (هیرکانی)،  پره شمشاد و خسارت وحشتناك آن در رویشگاه گسترش روز افزون شب با توجه به
تی  کش بی مصرفی یک در هزار) و حشره مقداراروپا (با  CBCتی ساخت  کش بیولوژیک بی در اولویت اول به کارگیري حشرهدست آمده از این پژوهش، 

Belthirul  کش مچ (لوفنرون  نیم در هزار) قابل توصیه است. عالوه بر این دو ترکیب بیولوژیک، حشره مصرفی مقدار(باEC 5% که از گروه تنظیم کنندگان (
 مصرفی یک در هزار قادر خواهد بود کنترل مطلوبی روي این آفت داشته باشد.  مقدار) می باشد، با IGR( رشد حشرات

 سپاسگزاري
  انجام رسیده است، که بدین وسیله تشکر و قدردانی میگردد.به کشور  پزشکی گیاه تحقیقات با حمایت مالی موسسهاین پژوهش 
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Abstract 
Simultaneous with the entrance of the box tree moth (BTM), Cydalima perspectalis to Iran and its report from northern regions of the 
country, researchers began to explore the pest with its management approach before further infestation occurs. Accordingly, current 
research was carried out to study the effectiveness of some pesticides, belonging to the biological, IGR and botanical pesticide groups 
under laboratory and field conditions. Based on the results, among 12 examined pesticides, efficacy of 2 Bt- based microbial pesticides, 
those were produced by CBC and Problete Co. were confirmed under both experimental conditions. Moreover, Lufenuron (EC 5%) 
(Match®), which is belonging to the IGR group, has also been successful in controlling of this pest. Accordingly, using the mentioned 
insecticides is recommended to control of the box tree moth. 
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