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  شمشاد پره شب برحنا پودر و اختالط آن با  آزادیراختینکش گیاهی   حشرهثیر أت
Walker (Lep.: Crambidae) Cydalima perspectalis 
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 چکیده
جنس شمشاد ترين آفت گياهان  عنوان مهم  به Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidae) با نام علمي پره شمشاد  شب     

های   روی شمشادبر بسيار تهاجمي و مخرب  طور  ، به7935از زمان ورود به ايران در سال اين آفت  .در جهان معرفي شده است
تنهايي و در   به( ®لآزا )نيمکش گياهي آزاديراختين   آفتاثر ، ارزيابي رو  پيش پژوهشکند. هدف از   فعاليت مي هيرکانيهای  جنگل

روی الروهای بر تصادفي  کاملها در قالب طرح   . آزمايشبودپره شمشاد  کنترل شب برایعنوان سينرژيست(   )بهاختالط با پودر حنا 
ساعت  هشتساعت روشنايي و  72 ،درصد رطوبت نسبي C7±61 ،75±25°در شرايط آزمايشگاهي ) C. perspectalisسن دوم 

تيمار  همراه بهام(  پي پي 655و  7555، 7555) آزال نيمسه غلظت از ترکيب گياهي در ومير  مرگتاريکي( انجام شد. در ابتدا ميزان 
حنا پودر در ترکيب با  آزال نيمغلظت از سه الرو سن دوم اين آفت با  ومير مرگسپس ميزان  ارزيابي شد.تکرار  ششدر شاهد )آب( 

حنا که ماده گياهي   ساعت ثبت شد. نتايج نشان داد که اگر پودر 16و  44، 64از  پسالروها  ومير مرگ. بررسي شددر سه تکرار 
 55را تا  آزال نيمتواند غلظت پيشنهادی   حاوی نيم اضافه شود، مي پاش سمعنوان ماده همراه به   به ،استقيمت و در دسترس  ارزان

شود. اين اثر سينرژيستي مشابه با زماني بود که  صرفه به مقرونپره شمشاد  درصد کاهش دهد تا استفاده از اين ترکيب برای کنترل شب
 دو برابر استفاده شد. ميزان به کش  غلظت اين آفت

 
 .®آزال نيم، ومير مرگهای هيرکاني،  جنگل ،های گياهي کش آفت :یدیکل های واژه

 

  مقدمه
 Cydalima perspectalis علمي نامپره شمشاد با   شب

(Lep.:Crambidae)  چين، علمي، بومي آسيای شرقي(
هايي از شرق روسيه و هند(   ژاپن، تـايوان، کـره، بخش

روی شمشادهای زينتي در  6551ال در سپره  اين شب. است
کشورهای  از تدريج بهو سپس آلمان و هلند مشاهده شد 

ترکيه از  6576سال مديترانه و شرق اروپا و سرانجام در 

در بار  اولين اين آفت  .(Kenis et al., 2013شد ) گزارش
 محوطه ،در پارک بنفشه چالوس 7935در خردادماه ايران 

و سپس از آستارا در  آبرود مشاهده شد هتل هايت و نمک
 غرب استان گيالن تا شرق استان مازندران گسترش يافت

(Farahani et al., 2016). های گياهي اين آفت را   ميزبان
 B. Sempervirens مانند شمشادهـای جـنس  گونـهبيشـتر 

L.، B. microphylla Siebold & Zucc.  وB. sinic 

mailto:kouhjani@rifr-ac.ir
https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Franz_von_Siebold
https://en.wikipedia.org/wiki/Zucc.
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Zucc. (Rehder & Wilson ) دهندميتشکيل (Mally & 

Nuss, 2010). در ايران مورد حمله اين که  ای  گونهترين  مهم
 Buxus hyrcana) شمشاد هيرکاني ،است گرفته  آفت قرار

Pojark)  .های ارزشمند و   گونهيکي از  شمشاد هيرکانياست
طي که  شود محسوب مي هيرکانيهای   جنگل فرد  منحصربه

در نوار  پره شمشاد  شب علت گسترش  بهگذشته  های  سال
، در معرض تهديد و نابودی قرار آنچندنسلي بودن و شمالي 

برگ و  های پهن شمشاد هيرکاني يکي از گونهت. گرفته اس
ذخاير جنگلي  وجزاست که  هيرکانيهای  سبز جنگل  هميشه

در ايران . (Sagheb Talebi et al., 2014) شود محسوب مي
طي دو سال اخير،  مذکور زايي آفت  خسارتدليل   به

های کنترلي آن در حال انجام   روش در مورد هايي پژوهش
 که اند هنشان دادها   پژوهش ی ديگر،در کشورهااما  ،است
و آزاديراختين ترکيب گياهي  مانندهای زيستي   کش  آفت

 آندر کنترل هايي   موفقيت Bacillus thuringiensis باکتری
 . (Wan et al., 2014) اند  داشته

 (.Azadirachta indica A. Juss) چريشدرخت 
داشته  را کشي حشرهپتانسيل  بيشترين ،تاکنون در بين گياهان

 گياهيهای   کش آفت ساخت یبرااز آن  که طوری به ،است 
از  يولوژيکيب يتبا فعالزيادی  های  يبترک. شود مياستفاده 

، اما ستا ه استخراج شد درخت چريشمختلف  یها بخش
 یفعال برا يستز های  يبترک يمنبع اصل ،ی آنها  دانه

 گياهي مستخرج از اين گياه یها  کش حشرهن يوفرموالس
 يایمزا ينتر   . از مهم(Copping & Duke, 2007) هستند

 تغذيه گيبازدارند کشي و  حشره ويژگي ،آزاديراختينکاربرد 
بيشتر در يه اول فعال های  ترکيب. (Morgan, 2009) است آن

 يراختيندزاآ ،چريشاز درخت شده  استخراجهای  کش آفت
قوی  خاصيت با يک تترانوتريترپنوئيد که است Bو  A نوع

کننده رشدی در   تنظيمباروری و خواص ای، ضد  ضدتغذيه
زيستي  اتاز اثر یا  گسترده يفط ،اين ترکيب .حشرات است

 متعلق به خوار گياهحشرات  از صدها گونه در موردرا 
نيز  کميو سميت بسيار  دهد  يم مختلف نشانهای     راسته

 ;Koul et al., 1990) داردبرای پستانداران و پرندگان 

Helson et al., 2001). اين ترکيب استفاده از، حال اين با 

، زمان هبه گونه حشر یتا حدود يست ون مؤثر يشههم
 داردبستگي کاربرد، روش کاربرد و غلظت مورد استفاده 

(Ermel et al., 1987).  های  بعضي از ترکيب سويي،از 
خود    ها در ترکيب  تانن ددليل وجو  بهحنا پودر  مانند گياهي

د نشو ميها   پروانهباعث ايجاد زخم در دستگاه گوارش الرو 
 Namvar, 1999; Hashemi) دنبر ها را از بين مي که آن

Tasuji et al., 2015) ، تنهايي قادر به   بهاين ترکيبات اما
آن با برخي  ترکيب ،درنتيجه نيستند.کنترل مناسب آفات 

تواند با   مي آزاديراختينگوارشي مانند های زيستي   کش  آفت
کمک آن کشندگي  درجه افزايشايجاد اثر سينرژيستي به 

در  که  آنجايي از. ايجاد کندو نتيجه مطلوبي کند 
 شناختي  بومتعادل  ،جنگل مانندای   پيچيده های سازگان بوم

استفاده از سموم شيميايي  ،ای وجود دارد پيچيده و شکننده
اين تعادل را برهم  ،هدف  غيربا از بين بردن موجودات 

 دوامگياهي که  های  ترکيب کاربرد توان با  مي بنابراين ،زند مي
با استفاده  ،ها آنغلظت کاهش  بانيز  و رندکمي در محيط دا

به حفظ  ،ايمن های  ترکيب ديگربا اختالط از اثر سينرژيستي 
  د.کمک کراين تعادل در جنگل 

در  طي چند سال اخيرپره شمشاد   شبدليل حضور   به
های کنترل آن در حال   روشدر مورد  ييها پژوهش، ايران

بر  .ای وجود ندارد  شدهمطالب منتشرهنوز انجام است و 
ترکيب اثر کشندگي  ،رو  پژوهش پيشدر  ،همين اساس

پره شمشاد و سپس اثر اختالط   شبروی بر  آزال  نيمگياهي 
برای خطر   بي سينرژيست يک ترکيب عنوان بهحنا پودر با آن 

 .شدبررسي  آزال نيم مصرفيغلظت کاهش 
 

 ها روشمواد و 

در شرايط تصادفي  کامالًآزمايش در قالب طرح 
کش گياهي   آفتشامل  هاانجام شد. تيمار آزمايشگاهي
. و پودر حنا بود( ® آزال مني) يک درصد Aآزاديراختين 

( شده بود. 455الک )مش  تهيه وبازار از  پودر حنا
درجه  61±7در دمای  و شده کنترلها در شرايط   آزمايش

 ابتدا بر درصد انجام شد. 25±75 و رطوبت نسبي سانتيگراد
(، ام پي پي 7555تجاری محصول ) پيشنهادشدهاساس غلظت 
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 آزال نيمام ترکيب  پي پي 655 و 7555، 7555از سه غلظت 
با شش تکرار  ها آزمايش آب )شاهد( استفاده شد. همراه به

عدد  65 ،هر تکرار برای .انجام شد برای هر غلظت تيمار
ومير  مرگ. شددرنظر گرفته  پره شمشاد دوم شب  الرو سن
از شروع آزمايش ثبت  پسساعت  16و  44، 64الروها، 

از آزمايش اول برای  آمده دست بهنتايج  به  باتوجهشد. سپس 
آزال و   بررسي اثر اختالط، از چهار غلظت ترکيب گياهي نيم

آزال  ام از نيم پي پي 7555حنا در يک ليتر آب )پودر 
حنا، پودر گرم  5/5آزال +  ام نيم پي پي 155 شاهد،عنوان  به

ام  پي پي 555و حنا پودر گرم يک آزال +  ام نيم پي پي 555
برای انجام . حنا( استفاده شد پودر گرمدو آزال +  نيم

انتخاب رديف برگ  شش با شمشاد های  سرشاخهآزمايش، 
اين د. ور شدن  غوطهمدت يک دقيقه  بهظت و در هر غلشدند 

ابعاد به دار   درب بارمصرف  يک های  در ظرفها  سرشاخه

توری با تهويه هوا برای  ها آنکه درب  مربع متر نتيسا 2×75
تا در دمای اتاق خشک  قرار گرفتندشده بود، پوشانده 

در  مدو  عدد الرو سن 95موی تميز،   قلموسط ت ،سپس .شوند
برای حفظ شادابي  .شدندها منتقل   به برگسه تکرار 

پوشانده مرطوب با پنبه  سرشاخهها   ، دمهای شمشاد  سرشاخه
از شروع  پسساعت  16و  44، 64الروها،  ومير مرگد. ش

در  الروها ومير مرگ درصد و (7)شکل  آزمايش ثبت شد
  .محاسبه شد ی مختلفتيمارها

ابتدا نرمال بودن   برای تجزيه و تحليل های آماری،
سميرنوف تست شد.  -ها توسط آزمون کولموگروف داده

در  Tukeyروش  با استفاده ازها   ميانگينمقايسه سپس، 
 SAS ver. 9.0افزار   نرم توسطو  درصد 35سطح اطمينان 

 انجام شد. 

 

   
 بهو انتقال الروها  طیخشک شدن در مح ،)وسط( کش  آفت مختلف یها  غلظت در ها آن یورساز  غوطه، )راست( سالم یها شاخه -1 شکل

 )چپ( تیمارشده   یها سرشاخه

 

 نتایج

 پره شبسن دوم الروهای تلفات درصد ميانگين مقايسه 
گياهي  بيترکهای مختلف  غلظت تيمار باشمشاد در اثر 

آزال نشان داد که هر سه غلظت با يکديگر اختالف  نيم
 ومير مرگ ،با کاهش غلظت که طوری به ،دداشتن داری  يمعن

از اين ترکيب در ام  پي پي 7555. غلظت يافتنيز کاهش 
 ،دادنشان  را زيادیاثر کشندگي  پس از تيمار يهساعات اول

با افزايش زمان کشندگي درصد  ی ديگر،ها اما در غلظت
ای اين  دليل اثر ضدتغذيه بهتواند   مي . اين نتيجهزياد شد
و يا کاهش تغذيه باعث ايجاد  ممانعتکه با باشد ترکيب 

مشاهده  زياداما اين اثر در غلظت  در الروها شد، ومير مرگ
ای عمل  ضربه طور به در چند ساعت اوليه آزمايش نشد و

 (.7)جدول  کرد
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 ® آزال نیم گیاهی کشآفت با تیمارشده ادشمش پره شب( الرو سن دوم معیار انحراف ±) ومیر مرگ درصد میانگین -1 جدول

 (ام يپ يپ) آزالمين غلظت
 )ساعت( زمان

64 44 16 

7555  a5/7±49/35  a7±1/32  a5±755 

7555  b2/7±9/79  c9 /6±49/75  b9±49/15 

655  c5/5±49/5  b6±7/64  c3/9±5/95 

P 5557/5 5557/5 5557/5 

F 92/7915 499/535 947/796 
 درصد هستند. 35دار در سطح اطمينان   بيانگر اختالف معنيدر ستون  التينمتفاوت حروف 

 

 ريوم مرگدرصد  نيانگيم سهيمقااز  آمده دست به جينتا
 در) آزال  مين ياهيگ کش  در اثر اختالط آفت جادشدهيا

 16و  44، 64 یها  زمان در حناپودر  و (ترکم یها    غلظت
و شاهد  مارهايت نيشدن نشان داد که ب ماريساعت پس از ت

 35 نانيسطح اطم در یدار  ياختالف معن ،يکشندگ نظر از
 در اول ساعت 44 در ريوم مرگ. درصد شتدا وجوددرصد 

اما پس  ،بود کمآن  یا هيتغذ ريثأت ليدل بهمختلف  یهاماريت
 يکشندگ مقدار .کشندگي افزايش يافت ،ساعت 16از 

 رييدرصد تغ 35تا  12 نيب حنا پودردر اختالط با  آزال  مين
 بود نيراختيآزاد با حنا پودر يشياثر افزا دهندهنشان که کرد

 ،ام يپ يپ 7555با توجه به جدول يک در غلظت   (.6)شکل 
درصد  15اد حدود شومير الرو سن دوم شب پره شم  مرگ

گرم حنا در يک ليتر  5/5تنها که اضافه کردن  در حالي ،بود
درصد  65ومير را  درصد مرگ ،ام يپ يپ 7555از محلول 

درصد  ،درصد رساند. همچنين 35افزايش داد و به حدود 
آزال در ترکيب  نيم ام يپ يپ 555مير حاصل از غلظت  و مرگ

آزال به   نيم ام يپ يپ 7555با يک گرم از حنا مشابه با غلظت 
گر اثر سينرژيستي خوب حنا در تلفيق با تنهايي بود که بيان

 .بودآزال  نيم

 

 
 همراه به ® آزال نیم گیاهی کش با آفت تیمارشدهشمشاد  پره شبسن دوم  الرواستاندارد(  یخطا ±) ومیر مرگدرصد  یانگینم -2 شکل

 (درصد 59 نانیدر سطح اطم Tukeyبا آزمون  ها  نیانگیم سهی)مقا یمارپس از ت مختلف های زمان درپودر حنا 

a 

b 
b 

b 

a 

b 
b 

b 

a 
a 

b 
b 

 5  

 65  

 45  

 25  

 45  

 755  

میر
گ و

مر
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رص
د

 

 (لیتر/میلی لیتر، گرم)غلظت 

 ساعت 64

 ساعت 44

 ساعت 16
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 پره شمشاد  دوم شب  الروهای سن ميانگين درصد تلفات
که استفاده از مي دهد  نشان پس از تيمار در روز سوم

با ايجاد آزال   ترکيب نيمهمراه  بهحنا   مانند پودر هايي  ترکيب
غلظت مورد کاهش  عثزمان با اثر سينرژيستي در طول

 .(6)شکل  شدکش   آفتاستفاده 
 

 بحث 

 های ، استفاده از ترکيبرو  پيش پژوهشبر اساس نتايج 
ای  تغذيه پودر حنا در اختالط با ترکيب ضدمانند گياهي 

پره  جاد زخم در دستگاه گوارش شبيآزاديراختين از طريق ا
 شد.قابل توجه اين آفت  ومير مرگشمشاد باعث افزايش 

که غلظت مورد استفاده از ترکيب است  حالي  اين در
پره شمشاد به نصف کاهش پيدا  کنترل شببرای کش  آفت

پوشش گياهي مانند  وسيعيکرد که کاربرد آن در مقياس 
بود خواهد  تر صرفه  به مقرون، هيرکانيهای  گلشمشاد در جن

های   کش حشرهشود.  ميهزينه در جويي  و باعث صرفه
علت   زيست با منشاء بيولوژيکي و گياهي به  سازگار با محيط

 زياد سبتن بهآفت و ايمني  داران پولک  بال درکارايي زياد 
توانند جايگزين   مي ،برای پستانداران و دشمنان طبيعي

کارگيری  با به همچنين و باشندسموم شيميايي مناسبي برای 
های   بيترکاز  ديگرانواعي با  ها آنو اختالط مناسب صحيح 

داد افزايش را  ها آن کارايي توان  زيستي يا گياهي مي ايمن
(Bernays et al., 1980.) 

کشي سازگار با  ازجمله گياهان دارای خواص حشره
بين گياهان مختلف،  است که چريشدرخت  ،زيست  محيط

ساخت  یبرااز آن و  داردکشي را   حشرهبيشترين پتانسيل 
 & Copping) شود مياستفاده زيادی  های گياهي  کش  آفت

Duke, 2007.) بررسي   توان به  ميکاربردهای آن  جمله از
خوار آفت   پوستسوسک گونه کنترل دو  درآن  تأثير

 Dendroctonus ponderosae Hopkins) درختان جنگلي
با ايجاد عصاره دانه نيم که  کرد اشاره( Ips pini Saو 

الروهايي که به بلوغ  تعدادکاهش باعث  زياد ومير مرگ
کاربرد  نتايج. (Duthie-Holt et al., 1999)شد  ،رسند  مي

 Choristoneuraجنگلي آفت آزاديراختين برای کنترل 

fumiferana Clemens  از الروها تغذيه که نشان داد
 الروها زيادومير  مرگباعث  اين ترکيب کشندههای   غلظت

ای و تغييرات   تغذيهاثر ضد .(Helson et al., 2001) شد
 Anticarsiaومعده الرپوششي های   سلول

gemmatalis Hübner با غذای مصنوعي حاوی  شده تغذيه
منجر ام   پي  پي 555 بيشتر ازهای   غلظتنشان داد که  چريش

 (.Almeida et al., 2014) شدکامل الروها ومير  مرگبه 
و  گذاشتاثر  ها آن تغذيه بر باروری ونيز تر کمدوزهای 

پوششي های   سلولتورم  ،باعث کاهش وزن الرو و شفيره
. شدپايه روی غشای بر ها   اين سلولجايي   جابهو  معده

 Helicoverpa های  گونهنتايج مشابهي نيز برای الرو 

armigera Hübner (Senthil Kumar et al., 2008 ،)
Plodia interpunctella Hübner (Rharrabe et al., 

2008 ،)Spodoptera litura F. (Huang et al., 2004 ،)
Cnaphalocrocis medinalis Guenée (Senthil Nathan 

et al., 2006 ،)Spodoptera littoralis Boisduval 
(Martinez & van Emden, 2001 ) وTuta absoluta 

(Meyrick, 1971) (Tomé et al., 2013 ) از زمان تغذيهدر 
 . گزارش شد نيم

روی بر  ، آزاديراختين سميت مستقيم سلوليدر حشرات
 ,.Sayah et al) مثليتوليد های   اندام ،(Sayah, 2002) غدد

متابوليسم  ،(Correia et al., 2009)ها   روده ،(1996
 Lowery)ها   آنزيمسنتز  ،(Huang et al., 2007)ها   پروتئين

& Smirle, 2000) هورمون جواني و تغيير جلد ، تيتر
(Morgan, 2009) اثر مخرب  آزاديراختين ،همچنين. دارد

حشرات مانند عضالت،  یها  بافتاز  ياریبس رب يميمستق
 & Capinera) داردروده  پوششي یها  سلولو  يچرب اجسام

Froeba, 2007) . یهاالرو تانن در گوارشياثر ، سويياز 
نيز   Fabricius yxeneslpoPapilioپروانه  دوم و پنجمسن 

 شده تغذيهزخم در معده الروهای  يادیتعداد زو  شد بررسي
اثر  .(Steinly & Berenbaum, 1985) با تانن مشاهده شد

. پودر استگوارشي  طور  بهنيز مانند آزاديراختين پودر حنا 
سبب  تانندليل داشتن مقدار زيادی   بهزياد  احتمال  به حنا



 541                                                                                                                                     4شماره  62فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

در مياني  روده پوششيهای   ريز در سلولهای   زخمبروز 
 کارايي آزاديراختين ،از اين طريقو شود  مي پره شمشاد  شب

. در همين (Namvar et al., 2002) دهد  يش ميافزا را
حنا با پودر اختالط  موردهايي در   پژوهش ،راستا

بررسي اثر سينرژيستي آن برای  ديگر زيستي های ترکيب
و همکاران  Abbas Rezaeiمثال،  عنوان   بهانجام شده است. 

های سن دوم و الروحنا بر پودر نيم و اختالط اثر  (6572)
پژوهش  . نتايجرا بررسي کردند .Pieris brassicae Lسوم 

 LC50و  LC25 داری بين  معنياختالف که نشان داد  مذکور
. حنا وجود داشتپودر از اختالط نيم و  آمده دست به

 ،ساعت 16و  44، 64زمان پس از گذشت با  ،همچنين
از  بيشترداری   معني طور بهدر اختالط اين دو  ومير مرگ
دهنده  تنهايي بود که نشان  بهالروها در هر تيمار ومير  مرگ

از  آمده دست بهنتايج  .بود حنا با نيمپودر اثر سينرژيستي 
اختالط  در مورد پژوهشگران ديگربا نتايج رو  پيشپژوهش 

از  آمده دست بهاز ديگر نتايج  حنا مشابه بود.پودر و   نيم
 بهتوان   ميديگر زيستي  های  حنا با ترکيبپودر  اختالط
( اشاره کرد 6575)و همکاران  Hashemi Tasuji پژوهش

الروهای سنين اول  بر پودر حنا و Bt باکتریاختالط اثر که 
نتايج را بررسي کردند. فرنگي   پره مينوز گوجه  شبتا سوم 

 و Btاز اختالط باکتری  ناشيومير  مرگکه  ها نشان داد آن
هر يک از  تأثيراز تلفات حاصل از  حنا بيشترپودر 
 تأثيرحاصل از  نتايج ،همچنين .بودتنهايي  به ها  ترکيب

روی الروهای سن سوم بر و پودر حنا  Bt ترکيب باکتری
درصد که نشان داد  P. brassicae پروانه سفيده بزرگ کلم

از تلفات  بيشتر Bt و پودر حنا حاصل از اختالط ومير مرگ
  .(Salahi, 2012)بود  تنهايي بهباکتری  پودر حنا و حاصل از

مانده سموم   هميشه خطر باقي ،ها  کش  حشرهکاربرد مکرر 
 ،ای مثل جنگل  پيچيده های سازگان بومدر  .دارد همراه بهرا 

ای وجود دارد که استفاده از سموم  پيچيده شناختي  بوم تعادل
اين تعادل را  ،هدف  غيرشيميايي با از بين بردن موجودات 

 های شبکه غذايي زنجيره فروپاشيزند و باعث   ميبرهم 
های  جمعيتبر  کاربرد سموم شيميايي ،همچنين. شود  مي

شمال ايران يکي از  اينکه به  باتوجه .داردمنفي  تأثير انساني

سازی مقدار   رها ،ترين مناطق جمعيتي کشور است  متراکم
در آن رخ  بارندگيکش در محيطي که هر هفته   زيادی آفت

سيستم آب شهری شيميايي به سموم  ورود، باعث دهد مي
بيني  های غيرقابل پيش بيماریسبب بروز  . اين عاملشود  مي

در کانادا ي پژوهش .شود  مي سرطان و سقط جنين مانند
(Thompson & Kreutzweiser, 2006 ) درباره سرنوشت

های مختلف   فرموالسيونآزاديراختين در محيط نشان داد که 
ماندگاری کم تا متوسط در آب، خاک و  ،حاوی اين ترکيب

ات عنوان در موجود هيچ   بهد و نشاخ و برگ درختان دار
 ويژگياين  ،درنتيجه .يافت نشدند شده مطالعه غيرهدف

برای های حاوی اين ماده را   فرموالسيونآزاديراختين، 
 از .سازد  ميزيستي مناسب  استفاده در مناطق حساس محيط

های   و فرآورده آزال نيمقيمت  يگران به  باتوجه، سويي
 ي ازکش  حشرهافزايش اثر  منظور  بهتوان   ميآن ديگر تجاری 

 ي وداخل حنا که توليدپودر مانند  ای  تشديدکنندهمواد 
 برای محيطخطر   کميا  خطر  بينيز و هستند  متيق ارزان

افزايش اثر تا عالوه بر  کرداستفاده ، استو گياهان  زيست
برای را  ، آنها  هزينهکش و   آفتکاهش مقدار  ، باکشندگي

  .زدسامناسب  يجنگل کنترل تلفيقي آفات
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Abstract 
The bux moth, Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidae), has been identified as the 

most important pest of the genus Buxus in the world. This pest was introduced into Iran in 2015 

and became highly invasive and destructive on Buxus hyrcana Pojark in the Northern Forests of 

Iran. The aim of this study was the evaluation of botanical pesticide Azadirachtin (Neem Azal®) 

to control of the bux moth and its combination with Henna as a synergist. Experiments were 

performed in a completely randomized design and were evaluated on second instar larvae of C. 

perspectalis under laboratory conditions (27±1°C, 65±10 R.H. and 16:8 L:D). At first, the 

mortality rate of the three concentrations of the Azadirachtin (1500, 1000 and 250 ppm) with 

control (water) was analyzed in six replications, then the effect of combination of three 

concentrations of Neem Azal® + Henna powder were investigated with three replications. The 

mortality was recorded after 24, 48 and 72 h. Our findings indicated that the application of 

Neem Azal® + Henna powder as an inexpensive and available adjuvant compound in spray tank 

could reduce the recommended concentration up to 50% and become more affordable to control 

C. perspectalis. This synergistic effect was similar when the dose of insecticide becomes 

doubles. 
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