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شبپره شمشاد با نام علمي ) Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidaeبهعنوان مهمترين آفت گياهان جنس شمشاد

در جهان معرفي شده است .اين آفت از زمان ورود به ايران در سال  ،7935بهطور بسيار تهاجمي و مخرب بر روی شمشادهای

جنگلهای هيرکاني فعاليت ميکند .هدف از پژوهش پيشرو ،ارزيابي اثر آفتکش گياهي آزاديراختين (نيمآزال®) بهتنهايي و در
اختالط با پودر حنا (بهعنوان سينرژيست) برای کنترل شبپره شمشاد بود .آزمايشها در قالب طرح کامل تصادفي بر روی الروهای

سن دوم  C. perspectalisدر شرايط آزمايشگاهي ( 25±75 ،61±7°Cدرصد رطوبت نسبي 72 ،ساعت روشنايي و هشت ساعت
تاريکي) انجام شد .در ابتدا ميزان مرگومير در سه غلظت از ترکيب گياهي نيمآزال ( 7555 ،7555و  655پيپيام) بههمراه تيمار
شاهد (آب) در شش تکرار ارزيابي شد .سپس ميزان مرگومير الرو سن دوم اين آفت با سه غلظت از نيمآزال در ترکيب با پودر حنا
در سه تکرار بررسي شد .مرگومير الروها پس از  44 ،64و  16ساعت ثبت شد .نتايج نشان داد که اگر پودر حنا که ماده گياهي
ارزانقيمت و در دسترس است ،بهعنوان ماده همراه به سمپاش حاوی نيم اضافه شود ،ميتواند غلظت پيشنهادی نيمآزال را تا 55
درصد کاهش دهد تا استفاده از اين ترکيب برای کنترل شبپره شمشاد مقرونبهصرفه شود .اين اثر سينرژيستي مشابه با زماني بود که
غلظت اين آفتکش بهميزان دو برابر استفاده شد.
واژههای کلیدی :آفتکشهای گياهي ،جنگلهای هيرکاني ،مرگومير ،نيمآزال®.

مقدمه
شبپره شمشاد با نام علمي Cydalima perspectalis

) (Lep.:Crambidaeعلمي ،بومي آسيای شرقي (چين،
ژاپن ،تـايوان ،کـره ،بخشهايي از شرق روسيه و هند)
است .اين شبپره در سال  6551روی شمشادهای زينتي در
آلمان و هلند مشاهده شد و سپس بهتدريج از کشورهای
مديترانه و شرق اروپا و سرانجام در سال  6576از ترکيه

گزارش شد ( .)Kenis et al., 2013اين آفت اولين بار در
ايران در خردادماه  7935در پارک بنفشه چالوس ،محوطه
هتل هايت و نمکآبرود مشاهده شد و سپس از آستارا در
غرب استان گيالن تا شرق استان مازندران گسترش يافت
( .)Farahani et al., 2016ميزبانهای گياهي اين آفت را
بيشـتر گونـههـای جـنس شمشاد مانند B. Sempervirens
 B. microphylla Siebold & Zucc. ،L.و B. sinic

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  62شماره 4

 )Rehder & Wilson( Zucc.تشکيل ميدهند ( & Mally

 .)Nuss, 2010مهمترين گونهای که در ايران مورد حمله اين
آفت قرار گرفته است ،شمشاد هيرکاني ( Buxus hyrcana
 )Pojarkاست .شمشاد هيرکاني يکي از گونههای ارزشمند و
منحصربهفرد جنگلهای هيرکاني محسوب ميشود که طي
سالهای گذشته بهعلت گسترش شبپره شمشاد در نوار
شمالي و چندنسلي بودن آن ،در معرض تهديد و نابودی قرار
گرفته است .شمشاد هيرکاني يکي از گونههای پهنبرگ و
هميشهسبز جنگلهای هيرکاني است که جزو ذخاير جنگلي
محسوب ميشود ( .)Sagheb Talebi et al., 2014در ايران
بهدليل خسارتزايي آفت مذکور طي دو سال اخير،
پژوهشهايي در مورد روشهای کنترلي آن در حال انجام
است ،اما در کشورهای ديگر ،پژوهشها نشان دادهاند که
آفتکشهای زيستي مانند ترکيب گياهي آزاديراختين و
باکتری  Bacillus thuringiensisموفقيتهايي در کنترل آن
داشتهاند (.)Wan et al., 2014
درخت چريش ()Azadirachta indica A. Juss.
تاکنون در بين گياهان ،بيشترين پتانسيل حشرهکشي را داشته
است ،بهطوریکه از آن برای ساخت آفتکشهای گياهي
استفاده ميشود .ترکيبهای زيادی با فعاليت بيولوژيکي از
بخشهای مختلف درخت چريش استخراج شده است ،اما
دانههای آن ،منبع اصلي ترکيبهای زيستفعال برای
فرموالسيون حشرهکشهای گياهي مستخرج از اين گياه
هستند ( .)Copping & Duke, 2007از مهمترين مزايای
کاربرد آزاديراختين ،ويژگي حشرهکشي و بازدارندگي تغذيه
آن است ( .)Morgan, 2009ترکيبهای فعال اوليه در بيشتر
آفتکشهای استخراجشده از درخت چريش ،آزاديراختين
نوع  Aو  Bاست که يک تترانوتريترپنوئيد با خاصيت قوی
ضدتغذيهای ،ضدباروری و خواص تنظيمکننده رشدی در
حشرات است .اين ترکيب ،طيف گستردهای از اثرات زيستي
را در مورد صدها گونه از حشرات گياهخوار متعلق به
راستههای مختلف نشان ميدهد و سميت بسيار کمي نيز
برای پستانداران و پرندگان دارد ( ;Koul et al., 1990
 .)Helson et al., 2001با اينحال ،استفاده از اين ترکيب
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هميشه مؤثر نيست و تا حدودی به گونه حشره ،زمان
کاربرد ،روش کاربرد و غلظت مورد استفاده بستگي دارد
( .)Ermel et al., 1987از سويي ،بعضي از ترکيبهای
گياهي مانند پودر حنا بهدليل وجود تاننها در ترکيب خود
باعث ايجاد زخم در دستگاه گوارش الرو پروانهها ميشوند
که آنها را از بين ميبرند ( Namvar, 1999; Hashemi
 ،)Tasuji et al., 2015اما اين ترکيبات بهتنهايي قادر به
کنترل مناسب آفات نيستند .درنتيجه ،ترکيب آن با برخي
آفتکشهای زيستي گوارشي مانند آزاديراختين ميتواند با
ايجاد اثر سينرژيستي به افزايش درجه کشندگي آن کمک
کند و نتيجه مطلوبي ايجاد کند .از آنجاييکه در
بومسازگانهای پيچيدهای مانند جنگل ،تعادل بومشناختي
پيچيده و شکنندهای وجود دارد ،استفاده از سموم شيميايي
با از بين بردن موجودات غيرهدف ،اين تعادل را برهم
ميزند ،بنابراين ميتوان با کاربرد ترکيبهای گياهي که دوام
کمي در محيط دارند و نيز با کاهش غلظت آنها ،با استفاده
از اثر سينرژيستي اختالط با ديگر ترکيبهای ايمن ،به حفظ
اين تعادل در جنگل کمک کرد.
بهدليل حضور شبپره شمشاد طي چند سال اخير در
ايران ،پژوهشهايي در مورد روشهای کنترل آن در حال
انجام است و هنوز مطالب منتشرشدهای وجود ندارد .بر
همين اساس ،در پژوهش پيشرو ،اثر کشندگي ترکيب
گياهي نيمآزال بر روی شبپره شمشاد و سپس اثر اختالط
آن با پودر حنا بهعنوان يک ترکيب سينرژيست بيخطر برای
کاهش غلظت مصرفي نيمآزال بررسي شد.

مواد و روشها
آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي در شرايط
آزمايشگاهي انجام شد .تيمارها شامل آفتکش گياهي
آزاديراختين  Aيک درصد (نيمآزال ®) و پودر حنا بود.
پودر حنا از بازار تهيه و الک (مش  )455شده بود.
آزمايشها در شرايط کنترلشده و در دمای  61±7درجه
سانتيگراد و رطوبت نسبي  25±75درصد انجام شد .ابتدا بر
اساس غلظت پيشنهادشده تجاری محصول ( 7555پيپيام)،
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از سه غلظت  7555 ،7555و  655پيپيام ترکيب نيمآزال
بههمراه آب (شاهد) استفاده شد .آزمايشها با شش تکرار
برای هر غلظت تيمار انجام شد .برای هر تکرار 65 ،عدد
الرو سن دوم شبپره شمشاد درنظر گرفته شد .مرگومير
الروها 44 ،64 ،و  16ساعت پس از شروع آزمايش ثبت
شد .سپس باتوجه به نتايج بهدستآمده از آزمايش اول برای
بررسي اثر اختالط ،از چهار غلظت ترکيب گياهي نيمآزال و
پودر حنا در يک ليتر آب ( 7555پيپيام از نيمآزال
بهعنوان شاهد 155 ،پيپيام نيمآزال  5/5 +گرم پودر حنا،
 555پيپيام نيمآزال  +يک گرم پودر حنا و  555پيپيام
نيمآزال  +دو گرم پودر حنا) استفاده شد .برای انجام
آزمايش ،سرشاخههای شمشاد با شش رديف برگ انتخاب
شدند و در هر غلظت بهمدت يک دقيقه غوطهور شدند .اين
سرشاخهها در ظرفهای يکبارمصرف دربدار به ابعاد

 2×75سانتيمتر مربع که درب آنها برای تهويه هوا با توری
پوشانده شده بود ،قرار گرفتند تا در دمای اتاق خشک
شوند .سپس ،توسط قلمموی تميز 95 ،عدد الرو سن دوم در
سه تکرار به برگها منتقل شدند .برای حفظ شادابي
سرشاخههای شمشاد ،دم سرشاخهها با پنبه مرطوب پوشانده
شد .مرگومير الروها 44 ،64 ،و  16ساعت پس از شروع
آزمايش ثبت شد (شکل  )7و درصد مرگومير الروها در
تيمارهای مختلف محاسبه شد.
برای تجزيه و تحليل های آماری ،ابتدا نرمال بودن
دادهها توسط آزمون کولموگروف -سميرنوف تست شد.
سپس ،مقايسه ميانگينها با استفاده از روش  Tukeyدر
سطح اطمينان  35درصد و توسط نرمافزار SAS ver. 9.0
انجام شد.

شکل  -1شاخههای سالم (راست) ،غوطهورسازی آنها در غلظتهای مختلف آفتکش (وسط) ،خشک شدن در محیط و انتقال الروها به
سرشاخههای تیمارشده (چپ)

نتایج
مقايسه ميانگين درصد تلفات الروهای سن دوم شبپره
شمشاد در اثر تيمار با غلظتهای مختلف ترکيب گياهي
نيمآزال نشان داد که هر سه غلظت با يکديگر اختالف
معنيداری داشتند ،بهطوریکه با کاهش غلظت ،مرگومير
نيز کاهش يافت .غلظت  7555پيپيام از اين ترکيب در
ساعات اوليه پس از تيمار اثر کشندگي زيادی را نشان داد،

اما در غلظتهای ديگر ،درصد کشندگي با افزايش زمان
زياد شد .اين نتيجه ميتواند بهدليل اثر ضدتغذيهای اين
ترکيب باشد که با ممانعت و يا کاهش تغذيه باعث ايجاد
مرگومير در الروها شد ،اما اين اثر در غلظت زياد مشاهده
نشد و در چند ساعت اوليه آزمايش بهطور ضربهای عمل
کرد (جدول .)7
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جدول  -1میانگین درصد مرگومیر ( ±انحراف معیار) الرو سن دوم شبپره شمشاد تیمارشده با آفتکش گیاهی نیمآزال

®

زمان (ساعت)

غلظت نيمآزال (پيپيام)

64

44

16

7555

35/49±7/5 a

32/1±7 a

755±5 a

7555

79/9±7/2 b

75/49±6/ 9 c

15/49±9 b

655

5/49±5/5 c

64/7±6 b

95/5±9/3 c

P

5/5557

5/5557

5/5557

F

7915/92

535/499

796/947

حروف متفاوت التين در ستون بيانگر اختالف معنيدار در سطح اطمينان  35درصد هستند.

نتايج بهدستآمده از مقايسه ميانگين درصد مرگومير
ايجادشده در اثر اختالط آفتکش گياهي نيمآزال (در
غلظتهای کمتر) و پودر حنا در زمانهای  44 ،64و 16
ساعت پس از تيمار شدن نشان داد که بين تيمارها و شاهد
از نظر کشندگي ،اختالف معنيداری در سطح اطمينان 35
درصد وجود داشت .درصد مرگومير در  44ساعت اول در
تيمارهای مختلف بهدليل تأثير تغذيهای آن کم بود ،اما پس
از  16ساعت ،کشندگي افزايش يافت .مقدار کشندگي
نيمآزال در اختالط با پودر حنا بين  12تا  35درصد تغيير
کرد که نشاندهنده اثر افزايشي پودر حنا با آزاديراختين بود

(شکل  .)6با توجه به جدول يک در غلظت  7555پيپيام،
مرگومير الرو سن دوم شب پره شمشاد حدود  15درصد
بود ،در حاليکه اضافه کردن تنها  5/5گرم حنا در يک ليتر
از محلول  7555پيپيام ،درصد مرگومير را  65درصد
افزايش داد و به حدود  35درصد رساند .همچنين ،درصد
مرگومير حاصل از غلظت  555پيپيام نيمآزال در ترکيب
با يک گرم از حنا مشابه با غلظت  7555پيپيام نيمآزال به
تنهايي بود که بيانگر اثر سينرژيستي خوب حنا در تلفيق با
نيمآزال بود.

a
a

a

a

b

b

755

 64ساعت
 44ساعت

25

 16ساعت

45
b

b
b

b
b

b

درصد مرگومیر

45

65
5

غلظت (میلیلیتر ،گرم/لیتر)

شکل  -2میانگین درصد مرگومیر ( ±خطای استاندارد) الرو سن دوم شبپره شمشاد تیمارشده با آفتکش گیاهی نیمآزال ® بههمراه
پودر حنا در زمانهای مختلف پس از تیمار (مقایسه میانگینها با آزمون  Tukeyدر سطح اطمینان  59درصد)
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ميانگين درصد تلفات الروهای سن دوم شبپره شمشاد
در روز سوم پس از تيمار نشان مي دهد که استفاده از
ترکيبهايي مانند پودر حنا بههمراه ترکيب نيمآزال با ايجاد
اثر سينرژيستي در طول زمان باعث کاهش غلظت مورد
استفاده آفتکش شد (شکل .)6

بحث
بر اساس نتايج پژوهش پيشرو ،استفاده از ترکيبهای
گياهي مانند پودر حنا در اختالط با ترکيب ضدتغذيهای
آزاديراختين از طريق ايجاد زخم در دستگاه گوارش شبپره
شمشاد باعث افزايش مرگومير قابل توجه اين آفت شد.
اين در حالي است که غلظت مورد استفاده از ترکيب
آفتکش برای کنترل شبپره شمشاد به نصف کاهش پيدا
کرد که کاربرد آن در مقياس وسيعي مانند پوشش گياهي
شمشاد در جنگلهای هيرکاني ،مقرونبهصرفهتر خواهد بود
و باعث صرفهجويي در هزينه ميشود .حشرهکشهای
سازگار با محيط زيست با منشاء بيولوژيکي و گياهي بهعلت
کارايي زياد در بالپولکداران آفت و ايمني بهنسبت زياد
برای پستانداران و دشمنان طبيعي ،ميتوانند جايگزين
مناسبي برای سموم شيميايي باشند و همچنين با بهکارگيری
صحيح و اختالط مناسب آنها با انواعي ديگر از ترکيبهای
ايمن زيستي يا گياهي ميتوان کارايي آنها را افزايش داد
(.)Bernays et al., 1980
ازجمله گياهان دارای خواص حشرهکشي سازگار با
محيط زيست ،درخت چريش است که بين گياهان مختلف،
بيشترين پتانسيل حشرهکشي را دارد و از آن برای ساخت
آفتکشهای گياهي زيادی استفاده ميشود ( & Copping
 .)Duke, 2007ازجمله کاربردهای آن ميتوان به بررسي
تأثير آن در کنترل دو گونه سوسک پوستخوار آفت
درختان جنگلي (Dendroctonus ponderosae Hopkins
و  )Ips pini Saاشاره کرد که عصاره دانه نيم با ايجاد
مرگومير زياد باعث کاهش تعداد الروهايي که به بلوغ
ميرسند ،شد ( .)Duthie-Holt et al., 1999نتايج کاربرد
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آزاديراختين برای کنترل آفت جنگلي
 fumiferana Clemensنشان داد که تغذيه الروها از
غلظتهای کشنده اين ترکيب باعث مرگومير زياد الروها
شد ( .)Helson et al., 2001اثر ضدتغذيهای و تغييرات
Anticarsia
الرو
معده
پوششي
سلولهای
 gemmatalis Hübnerتغذيهشده با غذای مصنوعي حاوی
چريش نشان داد که غلظتهای بيشتر از  555پيپيام منجر
به مرگومير کامل الروها شد (.)Almeida et al., 2014
دوزهای کمتر نيز بر باروری و تغذيه آنها اثر گذاشت و
باعث کاهش وزن الرو و شفيره ،تورم سلولهای پوششي
معده و جابهجايي اين سلولها بر روی غشای پايه شد.
نتايج مشابهي نيز برای الرو گونههای Helicoverpa
،)Senthil Kumar et al., 2008( armigera Hübner
Rharrabe et al., ( Plodia interpunctella Hübner
،)Huang et al., 2004( Spodoptera litura F. ،)2008
Senthil Nathan ( Cnaphalocrocis medinalis Guenée
Spodoptera littoralis Boisduval ،)et al., 2006
( )Martinez & van Emden, 2001و Tuta absoluta
) )Tomé et al., 2013( (Meyrick, 1971در زمان تغذيه از
نيم گزارش شد.
در حشرات ،آزاديراختين سميت مستقيم سلولي بر روی
غدد ( ،)Sayah, 2002اندامهای توليد مثلي ( Sayah et al.,
 ،)1996رودهها ( ،)Correia et al., 2009متابوليسم
پروتئينها ( ،)Huang et al., 2007سنتز آنزيمها ( Lowery
 ،)& Smirle, 2000تيتر هورمون جواني و تغيير جلد
( )Morgan, 2009دارد .همچنين ،آزاديراختين اثر مخرب
مستقيمي بر بسياری از بافتهای حشرات مانند عضالت،
اجسام چربي و سلولهای پوششي روده دارد ( & Capinera
 .)Froeba, 2007از سويي ،اثر گوارشي تانن در الروهای
سن دوم و پنجم پروانه  Papilio polyxenes Fabriciusنيز
بررسي شد و تعداد زيادی زخم در معده الروهای تغذيهشده
با تانن مشاهده شد ( .)Steinly & Berenbaum, 1985اثر
پودر حنا نيز مانند آزاديراختين بهطور گوارشي است .پودر
حنا بهاحتمال زياد بهدليل داشتن مقدار زيادی تانن سبب
Choristoneura
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بروز زخمهای ريز در سلولهای پوششي روده مياني در
شبپره شمشاد ميشود و از اين طريق ،کارايي آزاديراختين
را افزايش ميدهد ( .)Namvar et al., 2002در همين
راستا ،پژوهشهايي در مورد اختالط پودر حنا با
ترکيبهای زيستي ديگر برای بررسي اثر سينرژيستي آن
انجام شده است .بهعنوان مثال Abbas Rezaei ،و همکاران
( )6572اثر اختالط نيم و پودر حنا بر الروهای سن دوم و
سوم  Pieris brassicae L.را بررسي کردند .نتايج پژوهش
مذکور نشان داد که اختالف معنيداری بين  LC25و LC50
بهدستآمده از اختالط نيم و پودر حنا وجود داشت.
همچنين ،با گذشت زمان پس از  44 ،64و  16ساعت،
مرگومير در اختالط اين دو بهطور معنيداری بيشتر از
مرگومير الروها در هر تيمار بهتنهايي بود که نشاندهنده
اثر سينرژيستي پودر حنا با نيم بود .نتايج بهدستآمده از
پژوهش پيشرو با نتايج ديگر پژوهشگران در مورد اختالط
نيم و پودر حنا مشابه بود .از ديگر نتايج بهدستآمده از
اختالط پودر حنا با ترکيبهای زيستي ديگر ميتوان به
پژوهش  Hashemi Tasujiو همکاران ( )6575اشاره کرد
که اثر اختالط باکتری  Btو پودر حنا بر الروهای سنين اول
تا سوم شبپره مينوز گوجهفرنگي را بررسي کردند .نتايج
آنها نشان داد که مرگومير ناشي از اختالط باکتری  Btو
پودر حنا بيشتر از تلفات حاصل از تأثير هر يک از
ترکيبها بهتنهايي بود .همچنين ،نتايج حاصل از تأثير
ترکيب باکتری  Btو پودر حنا بر روی الروهای سن سوم
پروانه سفيده بزرگ کلم  P. brassicaeنشان داد که درصد
مرگومير حاصل از اختالط پودر حنا و  Btبيشتر از تلفات
حاصل از پودر حنا و باکتری بهتنهايي بود (.)Salahi, 2012
کاربرد مکرر حشرهکشها ،هميشه خطر باقيمانده سموم
را بههمراه دارد .در بومسازگانهای پيچيدهای مثل جنگل،
تعادل بومشناختي پيچيدهای وجود دارد که استفاده از سموم
شيميايي با از بين بردن موجودات غيرهدف ،اين تعادل را
برهم ميزند و باعث فروپاشي زنجيرههای شبکه غذايي
ميشود .همچنين ،کاربرد سموم شيميايي بر جمعيتهای
انساني تأثير منفي دارد .باتوجه به اينکه شمال ايران يکي از
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متراکمترين مناطق جمعيتي کشور است ،رهاسازی مقدار
زيادی آفتکش در محيطي که هر هفته بارندگي در آن رخ
ميدهد ،باعث ورود سموم شيميايي به سيستم آب شهری
ميشود .اين عامل سبب بروز بيماریهای غيرقابل پيشبيني
مانند سقط جنين و سرطان ميشود .پژوهشي در کانادا
( )Thompson & Kreutzweiser, 2006درباره سرنوشت
آزاديراختين در محيط نشان داد که فرموالسيونهای مختلف
حاوی اين ترکيب ،ماندگاری کم تا متوسط در آب ،خاک و
شاخ و برگ درختان دارند و به هيچعنوان در موجودات
غيرهدف مطالعهشده يافت نشدند .درنتيجه ،اين ويژگي
آزاديراختين ،فرموالسيونهای حاوی اين ماده را برای
استفاده در مناطق حساس محيط زيستي مناسب ميسازد .از
سويي ،باتوجه به گراني قيمت نيمآزال و فرآوردههای
تجاری ديگر آن ميتوان بهمنظور افزايش اثر حشرهکشي از
مواد تشديدکنندهای مانند پودر حنا که توليد داخلي و
ارزانقيمت هستند و نيز بيخطر يا کمخطر برای محيط
زيست و گياهان است ،استفاده کرد تا عالوه بر افزايش اثر
کشندگي ،با کاهش مقدار آفتکش و هزينهها ،آن را برای
کنترل تلفيقي آفات جنگلي مناسب سازد.
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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.
Keywords: Botanical pesticide, Hyrcanian forests, mortality, Neem Azal®.

