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معرفی  شمشاد  هیرکانی

شمشاد هیرکانی )Buxus hyrcana Pojark.1954  (Buxaceae یکی از معدود درختان پهن برگ و همیشه 
سبز و از گونه های نادرِ جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی محسوب می شود. این گونه هر چند در منابع به عنوان 
یک نژاد جغرافیایی از گونه شمشاد اروپایی )Buxus Sempervirens) معرفی می شود، اما به دلیل تفاوت های 
گیاه شناسي و نیز خاستگاه جغرافیایي از گونه  مشابه اروپایي متفاوت بوده و به عنوان یک تاکسون گیاهي مجزا 
در پایگاه بین المللي نام هاي گیاهان )International Plant Names Index, IPNI) معرفی شده است و انحصاري 

جنگل های هیرکانی قلمداد مي شود و از ارزش و جایگاه خاصی در بین ذخایر جنگلی جهان برخوردار است.

شمشاد، گیاهی با برگ هاي همیشه سبز، براق و چرمي است. گونه اي گرما دوست و سایه پسند است که تحمل 
آفتاب شدید را ندارد. طالب آب و هواي دریایي؛ و بومی ناحیه رویشی هیرکانی است. این درختان اکثرا بصورت 
متراکم و انبوه و بیشتر بصورت توده خالص و غالباً آمیخته در زیر آشکوب درختان بلوط، ممرز، انجیلی، افرا و ... 
قرار گرفته و با یکدیگر تشکیل جامعه را داده و از آستارا در استان گیالن تا قرن آباد )علی آباد کتول( در استان 

گلستان در سطح حدود 42000 هکتار گسترده شده اند.

ارتفاع درختان شمشاد در جنگل های شمال گاهی به 10 متر و قطر آن به حدود نیم متر هم می رسد. 
بهترین رویشگاه آن در ارتفاع 20 تا 400 متري از سطح دریا قرار دارد ولي تا ارتفاع 1600 متری نیز می روید. 

جنگل های شمشاد اغلب انبوه و مرطوب بوده و پناهگاه خوبی برای حیات وحش ایجاد می کنند.

شمشاد گیاهی در معرض تهدید بوده، به طوری که اکو سیستم های آن در حال تخریب و احتمال نابودي آن 
در آینده نزدیک بسیار زیاد است. این گونه گیاهی به دلیل تخریب در ارتفاع پایین و ناسازگاری با ارتفاع باال، 
محدودیت رویشگاه دارد و این موضوع اهمیت حفاظت و حمایت از آن را دو چندان می کند. هم  اکنون این 
گونه در فهرست گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت )IUCN)  قرار دارد. طبق 
ماده یک قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعي و ذخایر جنگلي کشور  مصوب مهر 1371 شمشاد جزء 

ذخایر جنگلي و گونه ای ممنوع القطع محسوب مي شود.

شمشاد هیرکانی و بیماری بالیت
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تاریخچه  بیماری

بیمـاري بـالیت یا سوختگی بـرگ  
شمشاد

عالئم این بیماری اولین بار در سال 1994 
در نهالستان همپشایر کشور انگلستان 
اروپــــایی  شمشاد  پایـه های  روی 
Buxus Sempervirens مشــاهـده 
سایر  به   1997 سال  تا  سپس  و  شد 
مناطــق انگلستان گســترش یافت و 
شمشاد   پایه های  به  شدیدی  خسارت 
وارد کــرده است. این بیماری به زودی 
در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله 
نیوزیلند، بلژیک، آلمان، سوئیس، ایتالیا،  
و  فرانسه  کــرواسی،  اسپانیا،  اتریـش، 
جمهوری چک منتشر شد و در سال های 
2010 تا 2012 نیز به کشورهای ترکیه، 
سرایت  ایران  و  آذربایجان  گرجستان، 

کرده است.

گسترش سریع بیماری و خسارت های 
ناشی از آن در اروپا سبب شد بیماری 
بالیت شمشاد در فهرست بیماری های 
گــیاهی تحت مراقــبت سازمان حفظ 

نباتات اروپا قرار گیرد.

جنگل لیره سر، تنکابن  ) استان مازندران(

بیماری بالیت شمشاد
Boxwood Blight Disease
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از تاریخچه ورود بیماری بالیت شمشاد 
به کشور ایران اطالع دقیقی در دست 
اظهارات  و  مشاهدات  به  بنا  اما  نیست 
طبیعی  منابع  کل  اداره  کارشناسان 
اســـتان گیالن، خـــزان و خشکیدگی 
توده ای درختان شمشاد در تابستان سال 
)خانه های  آستارا  درجنگل های   1389
مشاهده  آستاراچای(  طرح  در  آسیاب 
شد. بنابراین به نظر می رسد بیماری از 
اواسط تابستان سال 1389 از کشورهای 
گرجستان و آذربایجان به مناطق مرزی 
ایران در استان گیالن )شهرستان آستارا( 
وارد شد به طوری که گزارشاتی مبنی 
بر خشکیدگی درختان شمشاد در آن 
زمان وجود داشته؛ ولی مطالعه و گزارش 
تا  ندارد  وجود  بیماری  وقوع  از  رسمی 
اینـکه در تابســتان سال 1391 برای 
اولین بار عالئم این بیماری در قطعات 
لیره سر  جنگلداری  طرح  و 425   416
)شهرستان تنکابن( مشاهده و گزارش 
سال 1393  پایان  تا  بیماری  این  شد. 
تمام رویشگاه های شمشاد شمال کشور 
استان  نقطه  غربی ترین  در  آستارا  )از 
در  چشمه بلبل  ذخیره گاه  تا  گیالن 
شرقی ترین نقطه استان گلستان( را آلوده 
از پایه های آن را  کرده و سطح زیادی 
در استان های گیالن، مازندران و گلستان 

کامالً خشک کرده است.

4 جنگل جیسا،  شهرستان  عباس آباد ) استان مازندران(شمشاد هیرکانی و بیماری بالیت



 عامل بـیماری

 Calonectria قارچ  بیماری  عامل 
اســـت   pseudonaviculata Crous
درختان  مخرب  عامل  عنوان  به  که 
قارچ  این  اروپا معرفی شد.  شمشاد در 
 ،Ascomycetes در رده قــــارچ هــای
و   Hypocreales راســــــــته 
 Nectriaceae خــــانـــــــــــواده   
قـــــــرار دارد. فـــرم غیرجـــنسی 
 Cylindrocladium قــــــــــــــارچ 

pseudonaviculatum  نــام دارد.
مرحــله   در  قـــارچ  اسپـــورهای 
کشیده،  شکل،  سیلندری  غیرجنسی 
قسمت  که  هستند  شفاف  و  طویل 
انتهایی آن گرد و لزج )چسبناک( بوده 
پایه  روی  خوشه ای  حالت  به  گاهی  و 

)کنیدیوفور( قرار می گیرند.
و  درختان  منحصراً  قارچ  این  میزبان   
شده اند.  گزارش  شمشاد  درختچه های 
شمشاد  جنس  مختلف  گونه های 
گونه های  شامل   ).Buxus spp(
 B. sempervirens، B. hyrcana، B.
  colchica، B. microphylla، B. sinica
و... نسبت به این قارچ حساس و عالئم 
بیماری را نشان داده اند. از این روی با 
توجه به انتشار سـریع عامل بیمـــاری زا 
هیــرکانی،  شمــشاد  اهمیت  و 

این بیــماری می تواند سبب مرگ آن و 
انقراض این گونه شود.

عالئم  بیـماری

عالئم بیماری معموالً به شکل سوختگی 
برگ ها، لـکه برگی، سرخــشکیدگی و 
خزان یا ریزش سریع و یکنواخت برگ ها 

نمایان می شود.
لکه های  شکل  به  بیماری  اولیه  عالئم 
برگ های  روی  تیره  تا  روشن  قهوه ای 
شمشاد ظاهر می شود، این لکه ها بتدریج 
بزرگتر شده و به هم متصل می شوند و 
در نهایت منجر به خشکیدگی برگ های 
آلوده می شوند.  با پیشرفت بیماری بتدریج 
برگ ها  شدید  ریزش  سوختگی،  حالت 
و خزان یکنواخت نهال ها، درختچه ها و 
این  درختان شمشاد ظاهر می شود که 
حالت معموال از قسمت تحتانی گیاه یعنی 
نزدیک به سطح زمین شروع و به سمت 

تاج درخت پیش می رود.
 وجود رگه ها یا خطوط باریک سیاه رنگ 
روی ساقه و سرشاخه ها نیز از عالئم بارز 
این بیماری به شمار می رود که توسعه آن 
منــجر به ایجاد شانکر  یا زخــم روی این

5

@FAO / Mehdi Ansari



بیائیم درختان شمشاد هیرکانی را نجات دهیم

و در آخرین مرحله سبب  اندام ها شده 
سرخشکیدگی  در گیاه می شود.

سال   3 تا   2 در  بیماری  استمرار 
متوالی می تواند منجر به خشکیدگی 
در  عالئم  این  شـود.  درختان  کامل 
تا  نهال  از  گیاه  زیستي  مراحل  تمام 

درختان مسن دیده می شود.

چرخه زندگی و زیست شناسی 
بیمـارگر 

قارچ عامل بیماری بالیت شمشاد دارای 
چرخه های بیماری کوتاه و سریعی بوده 
و هر چرخه بیماری در شرایط مناسب از 
نظر دما، رطوبت و وجود میزبان حساس 
در طی مدت کمتر از یک هفته تکمیل 
مي شود.  بیماری  هــمه گیری  و سبب 
کنیدیوم های قارچ عامل بیماری حدود 
از استقرار روی میزبان،  3 ساعت پس 
در شرایط رطوبت باال و دما )18 تا 25 
درجه سلسیوس( جوانه زده و لوله های 
تندش آنها هم از طریق روزنه ها و هم 
مستقیما بدون تشکیل اپرسـوریوم در 
مدت کمتر از 5 ساعت در بافت میزبان 
نفوذ می کنند. ریسه )میسیلیوم( قارچ 
رشد  بافت  مزوفیل  سلول های  دربین 
نموده و با ایجاد مکینه )اندام مکنده( از 
مواد غذایی موجود در بافت گیاه تغذیه 
می کند. کنیدیوم های جدید  پس از 7 
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روز  در سطح زیرین برگ ظاهر می شوند. 
5 تا 7 روز پس از آلودگی، در صورتی 
رطوبت  و  )دما  محیطی  شرایط  که 
مهـیا  قــارچ  رشد  برای  کـافی( 
باشد،کنیدیوفورها )پایه اسپور( تشکیل 
و کنیدی ها )اسپورها( بر روی آن تولید 
می شوند. ورود به مرحله جنسی به نام 
Calonectria pseudonaviculata با 
ایجاد لکه های برگی کوچک تا متوسط 
قهوه ای مایل به سیاه در بافت برگ همراه 

است.
میسیلیوم قارچ می تواند تا 5 سال بدون 
برگ های  درون  زنده،  میزبان  به  نیاز 
پای  پوسیده   بقایای  و  شده  ریخته 
روی  حتی  و  خاک  روی  و  درختان 
سرشاخه های خشک درختان موجود در 
عرصه به حالت کمون زنده باقی بماند. 
)کالمیدوسپورها  میکرواســـکلروت ها 
تا 8  نیز حدود 7  یا اسپورهای مقاوم( 
سال درون خــاک زنده باقـی می مانند. 
برگ های آلوده  خزان شده در کف عرصه 
به عنوان منبع و مخزن اصلی آلودگی 
و عامل توسعه و انتشار بیماری مطرح 

هستند .

اپیدمی و انتشار بیماری

اندام های  به  فقط  بیماری  این  عامل 
و شاخه های جوان(  )برگ  گیاه  هوایی 

حمله کرده ولی سبب آلودگی 
ریشه و تنه نمی شود. بیماری 
غالبا از روی نهال ها و قسمت 
سطح  )نزدیک  گیاه  تحتانی 
خاک( شروع و به سمت انتها 
پیشروی می کند. عامل بیماری 
و  زخم  وجود  به  نیاز  بدون 
گیاه  در  مکانیکی  آسیب های 
می تواند از کوتیکول برگ نفوذ 

اسپورهای  جنسی  و  غیر جنسی  قارچشمشاد هیرکانی و بیماری بالیت



7

کرده و در بافت گیاه توسعه یابد. عامل 
بیماری در هر مرحله از زندگی گیاه ) از 
نونهال تا درختان مسن ( به آنها حمله 

می کند.
قارچ عامل بیماری در هر دو شرایط سایه 
و نورگیر )آفتاب( می تواند رشد و توسعه 
پیدا کند. رطوبت و دما دو مولفه مهم 
و اساسی در رشد و توسعه قارچ عامل 
بیماری محسوب می شوند. عامل بیماری 
معموال در دمــای بین 5 تا 27 درجه  
سلســیوس فعال است.  دمای مطلوب 
برای رشد و توسعه بیماری 18 تا 25 
درجه سلــسیوس است دمای باالتــر 
مرگ  سبب  سلســیوس  درجه  از 30 
اسپورهای قارچ و توقف بیماری می شود.

مختلف  طرق  از  بیماری  عامل  انتشار 
مانند آب باران و آب های جاری صورت 
می گیرد. از آنجا که اسپورها در بستری 
ژله ای قرار دارند به سهولت با چسبیدن 
به لباس، ماشــین آالت، ابـزار و وسایل 
کشاورزی، حشرات، پرندگان، وحوش و 
سـایر جانوران اهـــلی  بویژه دا م هایــی 
که در ارتباط مســـتقیم با مناطق آلوده 
قرار دارند به ســهولت در مسافت های 

دور جابجا و منتقل می شوند.
انتقال نهال ها، قلمه ها، سرشاخه ها و بذور 
شمشاد از مناطق آلوده به سایر مناطق  
دور و نزدیک به عنوان مهم ترین عوامل 

انتشار بیماری تلقی می شوند.

تراکم اسپورهای قارچ روی برگ ها

@FRWO Archive
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مدیریت بیماری    

مدیریت بیماری باید به طور همزمان و 
گسترده با تلفیقی از روش های مختلف از 
قبیل اجرای مقررات قرنطینه، استفاده از 
روش های زراعی و اقــدامات بهداشتی، 
بیــولوژیکی،  مــکانیکی،  و  فیزیکی 
شناسایی و تکثیر ارقام مقاوم و اجرای 
شیوه های درست جنگلداری انجام گیرد.
اولین و مهمترین اصل در مدیریت این 
بیماری، آگاهی از مناطق و کانون های 
آلوده به بیماری و شدت و وسعت آن ها 
ابتدا  انجام جنگل گردشی  با  اسـت که 
مناطق آلوده و میزان و مراحل آلودگی 
در آنها مشخص و موقعیت آن روی نقشه 

ترسیم می شود )پهنه بندی بیماری(. 
یا  نهال  انتقال  و  نقل  از  جلوگیری 
در  برگ(  و  )شاخ  شمشاد  اندام های 
شمشاد  گونه های  )حتی  آلوده  مناطق 
سرشاخه های  قطع  و  هرس  زینتی(، 
آلـوده  درختان شمشاد و امحاء برگ ها 
و سرشاخه های آن ها در محل با رعایت 
قالب  در  قرنطینه ای  مقررات  کامل 
پیشگیری از جابجایی، انتقال و توسعه 

بیماری بسیار حائز اهمیت است .
کالمیدوسپور  ریسه ها،  که  آنجایی  از 
می توانند  قارچ  اسکلروت های  میکرو  و 
پوسیده  برگ های  تا چند سال البالی 
لذا  بماننــد  زنده  خاک  الیه رویــی  و 
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پای  شده  ریخته  برگ های  جمع آوری 
درختان و هرس سرشاخه های آلوده و 
حذف آنها )سوزاندن( در کاهش آلودگی 

بسیار موثر است. 
استفاده از ترکیبات شیمیایی که بتواند 
از  یا  و  شده  اسپورها  جوانه زنی  مانع 
رشد میسلیوم قارچ جلوگیری کند برای 
کاربرد در مناطق قابل مدیریت توسط 
اشخاص و خارج از محدوده جنگلی مانند 
نهالستان ها، مستثنیات اشخاص، اماکن 
متبرکه و قبرستان ها، باغ های بوتانیک 
از  استفاده  همچنین  می شود.  توصیه 
قارچ کش های محافظــــتی در خزانه ها 
و نهالستان ها  برای جــلوگیری از انتشار 

بیماری حائز اهمیت هستند.
استفاده از ارقام مقاوم یکی از شیوه های 
محسوب  بیماری  کنترل  در  اساسی 
می شود، این ارقام مقاوم را  می توان با 
جنگل گردشی و شناسایی پایه های سالم 
و فاقد آلودگی که در بین توده های آلوده 
می رویند بذرگیری و نسبت به تکثیر آن 

اقدام نمود.
سالم  توده های  از  قلمه  و  بذور  تهیه 
منظور  به  مختلف  مناطق  در  شمشاد 
تهیه بانک ژن، و شناسایی ژنوتیپ های 
مختلف شمشاد و تکثیر آنها به روش های 
جنسی )بذر( و غیرجنسی )قلمه( برای 
پیشگیری از انقراض نسل آن از جمله 
اقداماتی است که از نظر علمی به  عنوان 

یک اصل در دنیا مطرح و پذیرفته شده 
است.

محصورسازی و اجرای شیوه های درست 
جنگـــلداری در طرح های جنگلداری 
واجد رویشگاه های شمشاد می تواند در 
پیشگیری و کنترل بیماری و حمایت از 

این گونه موثر واقع شود.



9 پارک جنگلی سی سنگان ) استان مازندران(
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بیائیم درختان شمشاد هیرکانی را نجات دهیم

معرفی و تاریخچه  آفت 

شب پره  شمشاد یکی از آفات مهم 
شمشاد در دنیا محسوب می شود. 
آسیای  کشورهای  بومی  آفت  این 
تایوان،  ژاپن،  کره،  )چین،  شرقی 
و  روسیه  شرق  از  قسمت هایی 
هندوستان( است. در سال 2007 
شمشادهای  انتقال  و  نقل  اثر  در 
غربی  جنوب  وارد  چین  از  زینتی 
آلمان شد و در کمتر از یک دهه 
اروپای  کشورهای  از  بسیاری  در 
یافت  گسترش  شمالی  و  مرکزی 
به  سال  همان  در  که  طوری  به 
کشورهای سوئیس و هلند رسید. 
کشورهای  در   2008 سال  در 
بریتانیا و فرانسه، 2009 در اتریش، 
و  مجارستان   ایتالیا،  در   2010
بلژیک، 2012  در  رومانی، 2011 
در جمهوری چک و ترکیه، 2013 
در اسلواکی و کرواســی، 2014 در 
گرجــستان، 2015 در اسلوونی و 
سرانجام در سال 2016 در کشور 

ایران مشاهده شد.
بال پولکداران  از  شمشاد  شـــب پره  
)پروانه های( خانـــواده  Crambidae و 
یک آفت وارداتی است. حشرات کامل 
پروازگـــر خوبی بوده و در بعضی منابع 
اشاره شده که می تـــوانند تا مســافت 
10 کیـلومتر را در ســـال طی کــنند. 
الروهــای  این آفت عمـوما از برگ و به 
مقــدار کم از  پوست تنه و شاخه های 

شمشاد تغذیه می کنـند.
اواخر  در  بار  اولین  ایران  در  آفت  این 
توده های  در   1395 سال  خردادماه 
شمشاد پارک بنفشه چالوس )روبروی 
منطقه گردشگری نمک آبرود( و کمی 
بعد از آن در منطقه لوندویل شهرستان 
آستارا با تراکم انبوهی از  جمعیت الروها 
مشاهده و گزارش شد اما از تاریخ دقیق 
ورود آن به کشور ایران اطالع دقیقی در 
دست نیست. بنا بر این دو احتمال براي 

ورود آفت به کشور وجود دارد: 
الف( ورود طبیعی از طریق کشورهای 
آلــوده  همسایه مانند آذربایجان، ترکیه 

و گرجستان.
از طریق نهال های آلوده )به  ب( ورود 
طور غیر قانــونی( یا از طریق مسافران 

)به طور مخفی(
در  آفت  پراکنش  نحــوه   و  بررسی ها 
استان های مازنـــدران و گیالن نشان 

شب پره  شمشاد
Box Tree Moth

10 شب پره  شمشاد

خزان  برگ ها در اثر بیماری  بالیت  شمشـاد 
ماشـلک  نوشهر ) استان  مازندران(
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می دهد که ظاهرا هر دو عامل به طور 
توام در ورود آفت به کشور موثر بودند.

اهمیت  آفت

شمشاد  شب پره  آفت  طغیان  و  ورود 
در شمال کشور به دالیل  عدم سابقه 
حضور و قرنطینه ای بودن آفت تاکنون، 
منوفاژ بودن )تک خوار بودن(، حساسیت 
میزبان و اهمیت آن )شمشاد هیرکانی(، 
شرایط رشدی مناسب از نظر آب و هوا، 
چند نسلی بودن آفت، سرعت رشد و 
تکثیر، انتشار سریع، تغذیه  هجومی از 
برگ و پوست، شدت خسارت های وارده، 
دشمنان  بودن  کم  و  بودن  ناشناخته 
طبیعی موثر در زمان طغیان )تاکنون(، 
محیطی  نامساعد  شرایط  در  مقاومت 
مانند سرما و یخبندان، همزمان شدن با 
گرمای تابستانه و بیماری بالیت شمشاد 
و ... دارای اهمیت ویژه بوده و از آن به 

عنوان یک آفت مهـاجم یاد می شود. 

شکل شــناسی خــارجی و 
بیولوژی آفت

در الروهای جوان که تازه از تخم خارج 
مي شوند رنگ بدن زرد مایل به سبز، 
طول بدن 4 تا 5 میلی متر، کپسول سر 

سیاه براق است. الروهای کامل به طول 
تا 4 سانتی متر، رنگ زمینه  بدن   3/5
سبز و طرحی از نوارهای سیاه ضخیم 
پشتی  در طول سطح  باریک  و سفید 
نوارهای  حاشـیه   در  دارد.  وجود  بدن 
سفید تعدادی خال های سیاه بزرگ به 
طور ردیفی دیده مي شود که روی آن ها 

موهای سفید افراشته وجود دارد.  
شفیره ها به طول 1/5 تا 2 سانتی متر، 
با  همراه  روشن  رنگ سبز  به  ابتدا  در 
پشــتی  سطح  روی  تیره  نوارهای 
بدن، بتــدریج با رشد تکــاملی خود 
به  تغییر رنگ داده و در مرحله  آخـر 
در مي آیند. شفیره ها  قهـــوه ای  رنگ 
شبکه  درون  سفیدرنگ  پیله های  در 
نازک  شاخه های  از  پیچیده ای  هم  به 
پنهان  میزبان  درختان  برگ های  و 
مي شوند و گاهی ممکن است شفیره ها 
برگ های  و  شـــاخه  تنه،  البالی  در 
درختان غیر میزبان و یا مکان های دیگر 

مشاهده شوند. 
حشرات کامل شب پره شمشاد ممکن 
فرم  به دو  نظر شکل ظاهری  از  است 
)رنگ( دیده شوند. در بیشتر آنها رنگ 
عمومی بدن سفیِد رنگین کمانی است، 
در حاشیه بال ها نوارهای قهوه ای تیره  
ضخیم و ناصاف وجود دارد که عرض 
این نوارها در همه جا یکنواخت نیست. 

11

در حاشیه بیرونی بال جلویی یک لکه 
عده   در  دارد.  وجود  مشخص  سفید 
کامل  به طور  بال ها  آن ها  از  معدودی 
جالی  با  خاکستری  به  مایل  قهوه ای 
مرکزی  سفید  لکه  یک  و  بوده  فلزی 
ماده ها  می شود.  مشاهده  جلو  بال  در 
معـموال بزرگتر از نرها هستند، عرض 
 4 حدود  باز  بال های  با  ماده ها  بدن 
کمی  آن ها  شکم  و  است  سانتی متر 
بدن  بزرگتر است ولی عرض  و  متورم 
نر ها حدود 3 سانتی متر و دارای شکمی 

باریکتر هستند.
و  رنگ  کم   زرد  رنگ  به  ابتدا  تخم ها 
نیمه شفاف بوده و بتدریج با رشد جنین 
به رنگ تیره در مي آیند. هر حشره ماده 
در یک نسل خود حدود 200 تا 500 
به  تخمـگذاری  می گذارد.  تخم  عدد 
صورت دسته ای بوده و هر حشـره ماده 
تخم های خود را در دسته های چندتایی 
)2 تا 20 عددی( زیر برگ های میزبان 
قرار داده و روی آن را با ماده ژالتینی و 

لزج مات مي پوشاند. 
خود  اصلی  موطن  در  حشره  این 
در  نسل  تا 5  آسیا(  )کشورهای شرق 
کشورهای  در  و  مي کند  ایجاد  سال 
اروپــایی نیز 3 تا 4  نــسل برای آن 

گزارش شده است. 
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در ایران نیز بر اساس بررسی هایی که 
در سال های 95 و 96 به عمـــل آمد  
3 تا 4 نسل در سال گزارش شد. چرخه 
زندگی این آفت در هر نسل )بسته به 

نسل آن( 4 تا 6  هفته طول می کشد.
زمستان گذرانی آفت به شکل الروهای 
سه(  تا  دو  سن  )معموال  اولیه  سنین 
سفیدرنگ  ابریشمی  پیله های  درون 
به  سرشاخه های  و  برگ ها  البالی  در 
انجام می گیرد.  پیچیده شــمشاد  هم 
به  الروهای سن یک و گاهی سن دو 
علت ریز بودن و هم رنگی با برگ های 
مشاهده اند  قابل  زحمت  به  میــزبان 
ولی از سن سوم به بعد به راحتی قابل 

تشخیص و شناسایی هستند.
در  و  بوده  شــب پرواز  کامل  حشرات 
غروب و شب هنگام در اطراف نور حاصل 
و  پرواز در می آیند  به  انواع چراغ ها  از 
به  اطراف  درختان  برگ  زیر  در  روزها 
این  در  می برند.  بسر  استراحت  حالت 
حالت نسبت به مزاحمت و اختالل در 
استراحت حساس بوده و با کوچکترین 
تکان در شــاخه و برگ ها به پرواز در 

آمده و مجددا به استراحت می پردازند.

عالئم خسارت 

خسارت آفت شب پره شمشاد مربوط به 

12 شب پره  شمشاد

الروهای آن است. الروها دارای قطعات 
این  هستند.  )ساینده(  جونده  دهانی 
آنها  هستند.  برگ خوار  اصوال  حشرات 
قدیمی تر  و  برگ های مسن  از  معموال 
قسمت های پایین درخت تغذیه کرده  
و بتدریج با بزرگ شدن به قسمت های 
میانی و باالیی درختان حمله مي کنند. 
الروها بیشتر از پارانشیم سطح زیرین 
سطح  اپیدرم  و  کرده  تغذیه  برگ 
باالیی برگ را بجا می گذارند و برگ ها 
آینه ای در مي آورند. آن ها  به شکل  را 
همچنین پوســت تنه و شاخه درخت 
را مي خورند. میزان و شدت تغذیه در 
الروهای سنین باال بیشتر بوده و با توجه 
به جمعیت باالی الروها روی درختان، 
در مدت زمان کوتاهی از تمام برگ ها 
تغذیه کرده و درخت با نمای ظاهری 
خشک و خزان شده به نظر می آید. به 
علت تراکم باالی جمعیت الروها روی 
اندام های درخت و ناکــافی بودن غذا 
آن ها به ناچار از پوست شاخه ها و تنه 

درخت نیز می خورند. 
الروها در حین تغذیه از قسمت دهانی 
خود تارهایی می تنند که به وسیله آن 
شاخه  و برگ ها را به هم می پیچانند تا 
کمتر در معرض دید و تهدید دشمنان 
تارها  این  گیرند.  قرار  خود  طبیعی 
همچنین وسیله ای برای انتــقال آن ها 

الروهـای  جوان به رنگ زرد و با سر سیاه 
در حال تغذیه از پارانشیم برگ )شکل باال(. 

الرو بالغ درون تارهای تنیده شده روی 
سرشاخه  شـمشاد  ) شـــکل پایـــین (.
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از شاخه ای به شاخه و یا درختان 
دیگر است.

مقدار  به  الروی  فضوالت  گاهی 
بسیار زیاد و به رنگ سبز تا قهوه ای 
تارهای  البالی  در  خاکستری  و 
تنیده شده و یا کف زمین مشاهده 
این  وجود  نشانه های  که  می شود 

آفت است.
برگ های درختانی که مورد حمله 
آفت قرار گرفته و سرسبزی خود را 
از دست دادند بتدریج خزان نموده 
و توده های شمشاد از نمای دور به 
حالت خشک و خاکستری نمایان 
اوایل  در  درختان  اگرچه  می شود. 
خزان کامال خشک نیستند و دوباره 
قادر به جـوانه زنی و ترمــیم خود 
هستند ولی تکــرار حمله و تغذیه 
آفت در نسل های بعــدی چه بسا 
ممکن است منجر به خشک شدن 

آنها شود.
 

گیاهان میزبان 

گونه های مختلف جنس شمـــشاد 
آفت  این  مــیزبان   )Buxus spp.(
آفت  این  ایران  در  ولی  می باشند 
گونه های  روی  حاضر  حال  در 
شمشـــاد هیــــرکانی )خزری( و 

شمشاد ژاپنی مشاهده شده است و 
بررســیهای انجامشده تاکنون حاکی 
گونه های  روی  آنها  تغذیه  عدم  از 
زینتی و حتی کوله خاس می باشد. اما 
از آنجایی که این آفت توانایی تغذیه 
از سایر گونه های شمـشاد زینتی را 
انتقال نهال های زینتی  هم دارد لذا 
در  مهمی  خطر  عنوان  به  می تواند 
انتشار آلودگی از شمال کشور به سایر 

مناطق ایران محسوب شود. 

مناطق انتشار آفت در ایران

در حال حاضر این حشره به عنوان 
یکی از آفات مهم و کلیدی در تمام 
شمالی  استان  سه  رویشگاه های 
)گیالن، مازندران و گلستان( اعم از 
جنگل های طبــیعی، ذخیره گاه های 
باغ های  پارک های جنگلی،  جنگلی، 
محاوط  )گـــیاه شناسی(،  بوتانـیک 
اشخاص و ادارات دولتی و غیردولتی، 
خصوصی،  و  عمومی  شهرک های 
بلوارها و فضاهای سبز شهری، اماکن 
متــبرکه )قبرستان ها، امامزاده ها و ... ( 

وجود دارد.

Box Tree Moth
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روش های انتشار آفت

خوبی  پرواز  قدرت  شمشاد  شب پره 
دارد و در طول سال می تواند مسافت 
5 تا10 کـیلومتر را پرواز نماید بنابراین 
به راحتی می تواند به سمت توده های 
شمشاد مناطق مجــاور انتقــال یابد. 
انتقال نهال های آلوده به تخــم و الرو و 
شفـیره آفت از روش های اصلی انتشار 
آفت تلقی می شـــود. سایر روش های 

انتشار عبارتند از: 
باد،  انتقال توسط جریان  و  تار  تنیدن 
انتقال نهــال های زینتی آلوده، انتقال 
خودروهای  و  کانتینرها  طریق  از 
حامل محموالت، گردشگران داخلی و 
خارجی، تجهیزات و ادوات سفر، تردد 

افراد و خودروها و ....

روش های مدیریت آفت

مستمر  پایش  با  مانیتورینگ  الف( 
از  پیش آگاهی  منظور  به  عرصه ها 
توجه  با  آنها.   ردیابی  و  آفت  وضعیت 
نامطلوب  شرایط  و  گستردگی  به 
امکان  عدم  و  شمشاد  رویشگاه های 
حضور مستمر می توان از انواع تله های 
فرومونی )قیفی، دلتا، بالی شکل  و ...( 

14 شب پره  شمشاد

البالی  در  سفیدرنگ  پیله های  درون  که  آفت  اول  سنین  الروهای 
برگ های شمــشاد در حــال زمستان گـذرانی می باشـند. آذرمـاه 95 
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بدین منظور استفاده کرد.

ب( کانون کوبی با تلفیقی از روش های 
فرومونی،  میکروبیولوژیکی،  مکانیکی، 

هورمونی، شیمیایی، بیولوژیکی و ...

منابع  در  اگرچه  بیولوژیکی:  کنترل 
دشمنان  از  خارجی  و  داخلی  مختلف 
عوامل  عنوان  به  آفت  این  طبیعی 
مکانیسم های  با  بیولوژیکی  کنترل 
شبه انگلی  انگلی،  شکارگری،  مختلف 
)پاتوژن(  بیمارگری  و  )پارازیتوئیدی( 
شد  برده  نام  شفیره  الرو،  تخم،  علیه 
و  آزمایـــشگاه ها  در  است  ممکن  که 
خاص  شرایط  تحت  بسته  محیط های 
موثر باشند اما هیچکدام از آنها تاکنون 
در عرصه ها و رویشگاه های طبیعی به 
عنوان عوامل موثر در کنترل آفت مورد 

استفاده قرار نگرفته اند.
 

میکــروبیولــوژیـکی:  کنتـرل 
یا   Bacillus thuringiensis باکتری  
بی تی کورسـتاکی یکی از عوامل کنترل 
میکروبیولوژیکی است که دارای اثرات 

گوارشی بوده و باعث ایجاد بیماری در 
الرو پروانه ها می شود. امروزه این ماده 
به طور مصنوعی سنتز شده و هیچگونه 
بی تی  ندارد.  محیطی  زیست  خسارت 
پاشیده  برگ  و  شاخ  روی  باید طوری 
شود که توسط الروهای کوچک حشره 
آفت خورده شود و آنها را مسموم کند. 
این باکتری فقط می تواند روی الروهای 
کوچک و جوان آفت اثر کرده و آنها را 

از بین ببرد. 

مــواد  از  استــفاده  با  کنتــرل 
ضدتـغذیه ای )آنتی فـیدانت(: این 
مواد دارای خاصیت ضدتغذیه ای برای 
Aza�  الرو پروانه ها هستند مانند ترکیب

ترکیب  یک  که  نیم آزال  یا   dirachtin
از برگ درخت چریش  گیاهی حاصل 
است و بنام روغن چریش نیز معروف 
است و عالوه بر خواص دورکنندگی و 
ضدتغذیه ای از طریق تماسی و گوارشی 

نیز روی آفت موثر است. 

و  هورمونی  ترکیبات  با  کنترل 
دیمـیلین  مانــند  شـبه هورمـونی: 

ترکیبات  سایر  و  )دیفلوروبنزورون( 
و  است  گوارشی  اثر  دارای  که  مشابه 
الروهای  جلد  تغییر  در  اختالل  سبب 
می شود.  آنها  مرگ  و  پایین   سنین 
این ماده همچنین روی تخم حشره اثر 

گذاشته و مانع تفریخ تخم می شود.

جلب  فرومون های  از  استفاده 
جفتگیری:  در  اخالل  و  کننده 
فرومون های جنسی سبب جلب افراد نر 
شب پره شده و با نصب تله های فرومونی 
جنسی می توان تعداد زیادی از حشرات 
نر آفت را شکار نمود و مانع جفت گیری 
با  ولی  شد.  آنها  تخم های  تلقیح  و 
توجه به پلی گام بودن نرها )جفتگیری 
تعداد  شکار  ماده(  چند  با  نر  یک 
تاثیر  نمی تواند  نر  حشرات  از  زیادی 
داشته  جفتگیری ها  کاهش  بر  زیادی 
از   راستا می توان صرفا  این  و در  باشد 
اخالل  فرومون های  پراکنش  طریق 
 Matting distraption جفتگیری  در 

استفاده کرد.

توجه  با  از تله های نوری:   استفاده 
به نورگرایی مثبت شب پره های شمشاد 
دام  به  جلب،  منظور  به  روش  این 
انداختن  و انهدام افراد بالغ شب پره قبل 
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از جفتگیری و تخمریزی تا حدودی 
موثر خواهد بود.

کنـــــترل مکانیـــکی:  به 
برگ ها  امحاء  و  جمع آوری  منظور 
و  تخم، الرو  و سرشاخه های حاوی 

شفیره ها  از طریق هرس.

این روش برای  کنترل شیمیایی: 
در  بیشتر  و  جنگلی  غیر  مناطق 
محاوط شخصی با استفاده از سموم 
گروه پیرتیروئیدی مانند سایپرمترین 

توصیه می شود.

16 شب پره  شمشاد

بدینوسیله مراتب قـدر دانی خود را از 
تمامی عزیزانی که در تهیه این بروشور، 
به ویژه آقای مهندس یزدانفر آهنگران 

یاری رساندند،  اعالم می داریم.

متون و برخی تصاویر استفاده شده در 
این بروشور توسط سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشورتهیه شده و 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

) فائو ( دخل و تصرفی در آن ندارد.

الرو  شب پره  شمشاد
@FRWO Archive@FAO / Mehdi Ansari
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شمشاد هیرکانی )استان گیالن(



@FAO / Mehdi Ansari
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Introduction to Buxus 
hyrcana Pojark. 1954, 

Boxwood Blight Disease 
and  Box Tree Moth  

Assistance to Strengthening the 
Resilience of Zagros Forests to Oak 
Decline and Caspian Forests to 
Boxwood Blight and Development 
of National Forest Monitoring 
System in the Islamic Republic of 

Iran 
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