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 چکیده

ها یا مرر  کامرا ایرن    خشک شدن شاخههستند که سبب چوبخواران  ،فضای سبز تهران در بیدمجنون اندرختمهمترین آفت 
 ,.Melanophila picta Pall. (Col ،سوسررک چوبخرروار رررنوبرمرردیریت تیقیقرر   ،ایررن تیقیرر در  .شررو دمرر درخترران 

(Buprestidae  هقرت تیمرار کنترر      شرد.  بررسر   1395 شاهد واقر  در ننروت تهرران در سرا      روی بیدمجنون در دا شگاه
شرمار    برای ارزیاب  اثر تیمارها از های تصادف  در سه بیوک پیاده گردید.طرح بیوک شیمیای ، زراع  و مکا یک  در قالب 

هرای خررو    سوراخاستقاده شد. بر اساس  در پاییز و دررد خشکیدگ  درخت در شهریور درخت تنه یشیره یچکیده تعداد
  ترای   شران داد کره    .دیبه او  خود رس ماهد و اوایا خرداداافتاتقاق ماه اولین ظهور حشرات بالغ در اردیبهشت حشرات بالغ،

در هزار همرراه برا    5/1ها  شان داد که تیمارهای: سم پاش  با کیرپیریقوس مقایسه میا گین و داشتهدار معن اختالف تیمارها 
گریرز در یرک    یدورکننرده ترکیرب  پاش  و سوپرناذت( و آت، تیمار ترکیب  )سم روغن ولک دو در هزار، ترکیب سوپر ناذت

. در بررسر   درررد خشرکیدگ  دیرده شرد     18گروه قرار داشته و میزان خشکیدگ  ررقر برود درحالیکره در شراهد بری  از      
 تیمارهرای دورکننرده   تای   شان داد کره   ،شیره گیاه یتعداد چکیدهاساس آفت برریزی تیمارهای مختیف در نیوگیری از تخم

در شاهد تعداد چکیرده بره    ول مشابه بوده  توک ای و کود وین هیومیک بر اساس آزمون توری پارچه (،گریز)ترکیب تجاری 
برالغ یرا اسرتقاده از     یپاشر  درخرت در زمران خررو  حشرره     سم یکنتر  آفت به وسییهبنابراین  .داری بیشتر بودطور معن 

 .داشت ق  موثری در نیوگیری از مر   این درختان  ،مین آت گیاهأا تو یترکیبات دورکننده  یا تقویت گیاه 

 .، تهرانبید مجنون،  سوسک چوبخوار رنوبر، کنتر  آفتکلیدی: های واژه

 مقدمه
شاما درختان حائز اهمیت  اسرت کره    Salicaceae تیره

در رررنعت، فضررای سرربز و پزشررک  کرراربرد دارد. اولررین  
مریالدی   1753توسر  لینره در سرا      تیرره تقسیم بندی این 
معرروف بره    Populus از دو نرن   تیرره ا جام گرفت. ایرن  

گو رره  350و حرردود  معررروف برره بیرردها Salixرررنوبرها و 
ن ونرود دارد  گو ره آن در ایررا   31تشکیا شرده اسرت کره    

( و 2011؛ معصرروم  و همکرراران 1394)بخشرر  خررا یک ، 

ای . اشرکا  گو ره  ا رد دهشر ده عمدتاً در مناط  معتدله پراکنر 
در منرراط  مختیررف، بسرریار متقرراوت اسررت     Salixنررن  
-ترین و پرکاربردترین گو هیک  از مهم به (.1369)قهرمان 

 مجنرون توان به بید در فضاهای سبز م  Salixنن   های

L.Salix babylonica      با  رام عمروم(eeping willowW) 
از نمیرره درخترران فضررای سرربز  اشرراره کرررد. ایررن درخررت

آفات متعرددی  بسیاری از مناط  ایران ازنمیه تهران است. 
کنند که یک گروه از ایرن  در ایران روی این گو ه فعالیت م 
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 سوسرک   و از نمیره   هسرتند  های چوبخوارسوسکآفات 

 ,.Melanophila  picta Pall.  (Col، ررنوبر  خروار بچو

Buprestidae)  دارد  ا تشرار  کشرور   قرا   بیشرتر  در کره
(. این آفات گستر  نهرا   داشرته و از   1373)مدرس او  

روی رنوبر و بید از بسیاری از  قا  ایرران )برات مرراد و    
( و از کشررورهای مختیررف 1386رررادق   ،1379همکرراران 

گرزار    (1972و کاواکاسرا   1983ن )هر  و همکارا نهان
شده است. سوسک چوبخروار ررنوبر از روی بسریاری از    

گزار  شده است )برات  هم های رنوبر در منطقه کر  کین
(. این آفت نزء آفات مهم و درنره او   1383مراد و رادق 

شود )برات مرراد و همکراران    گیاهان غیر مثمر میسوت م 
1386).  

 را ترونه   قابا سوسک چوبخوار رنوبر خسارت
 وارد رنوبرکاری هایزارها و عررهها، بیشه هالستان به

اولرین   این آفرت بررای  (. 1379کند )بات مراد و همکاران م 
گزار  شده اسرت )بهرداد    1323بار توس  افشار در سا  

به درختران بیرد،  رارون، ررنوبر و زبران      این آفت (. 1366
 (. 1391ران )تیریرری ادبر  و همکرا    کنرد گنجشک حمیه مر  

نیرب ایرن آفرت بره درختران ررنوبر و  یرز بره ویر ه           عیت
هرای   ا تشار کایرمون  .Populus nigra Lدرختان تبریزی 

)اکبریران و   باشد ظیر پوپولین از پوست و بر  میزبان م 
 (.1383همکاران 

 M. pictaبرالغ سوسرک    یشناسر  حشرره  از  ظر شکا
مرات   ر ر  سریاه  مترر و بره   میی  10-12سوسک  به طو  

لکره زرد پرر ر  دارد    5-6است که روی هر بالپو  خرود  
در شررای  آت و   (.1994گرولر و همکراران    و  1366)بهداد 

او  خردادمراه   یهوای  ارومیه، فعالیت حشرات کاما  یمره 
یابررد )اکبریرران و ادامرره مرر  ماهآغراز و تررا اواخررر شررهریور 

ر شرررای  ( و د1392زرگررران و همکرراران  ،1383همکرراران 
آت و هوای  کر  از اواس  بهار تا اواسر  تابسرتان ادامره    

بیرران (. درمنرراب  دیگر1391دارد )تیریررر ادبرر  و همکرراران 
دوم  یکر  حشرات کاما از دهره  یدر منطقه شده است که
- د و خرو  آن تا دهره اهماه در طبیعت ظاهر شداردیبهشت

ر ایررن او  ظهررو یاو  تیرمرراه ادامرره یافترره اسررت  قطرره  ی

افترد )برات مرراد و    دوم خرداد اتقاق مر   یحشرات از هقته
 (. 1386همکاران 

مدیریت  تیقیق  هر آفت سع  م  گردد  یدر بر امه
ای عما شود تا برا تونره بره شررای  آفرت و گیراه       به گو ه

کنتر  به  یوی استقاده شود کره  های میزبان از تمام رو 
قرار گیررد. بری    نمعیت آفت در زیر سطح زیان اقتصادی 

فضرای سربز    یاریه درخت بید مجنون در میوطه 500از 
دا شگاه شاهد ونرود دارد کره هرسراله شراهد خشرکیدگ       

 ایرن چوبخروار  ها یا بعضاً کا درخت در اثرر فعالیرت   شاخه
هستیم. با تونه به دررد قابا تونه درختران بیرد مجنرون    

 فضای سبز دا شگاه و همچنین در سرطح شرهر تهرران،   در 
در ایررن تیقیرر  برررای کنتررر  نمعیررت سوسررک چوبخرروار  
رنوبر روی بید مجنون در فضای سبز دا شگاه شاهد پ  

هرای قابرا انررا    از تمرام  رو   ، از شناسای  دقی  گو ره 
 استقاده شد.  

 
 هامواد و روش

 آوری و شناسایی آفتجمع
را برا   ررنوبر  های چوبخروار حشرات بالغ سوسک

های ماههای توری در آلوده با پارچهن تنه درختان ا دپوش
اردیبهشت و خرداد مصادف برا زمران ظهرور آ هرا بره دام      

-آوری گردید و برای شناسای  به بخ  ردها داخته و نم 

 گیاهپزشک  کشور ارسا  شد. یسسهؤبندی م

 

بررسییی  نوسییاناع جمحیییت حشییراع بییا   سوسیی    
 چوبخوار در جنوب تهران 

حشرررات بررالغ سوسررک  برررای بررسرر  زمرران ظهررور  
های شکار حشرات برالغ  تیه از  ،M. picta رنوبر چوبخوار

. های خرون  حشرات بالغ اسرتقاده شرد  و همچنین سوراخ
چسبنده و همچنین  یهای  وری،  تیهبرای این منظور از تیه

هرای مرورد   توری اطراف تنه استقاده شرد. تروری   یپارچه
درخرت از   یتنره مترری   5/1مر  و ترا ارتقرا      50استقاده 

سرن  الزم بره ذکرر اسرت کره      .سطح خراک اسرتقاده گردیرد   
سا  بوده و فاریه درختان 15تا  پن درختان در این منطقه 
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متشرکا از   چسربنده   ی. تیره از دو مترر برود   بیشرتر معموال 
های فویا آلومیینیوم  حاوی چسب بادوام در ارتقرا   ورقه
 65ود متری تنه درخت قرار گرفت بره طروری کره حرد     5/1

. داد درخت را به طور کامرا پوشر    متر از طو  تنهسا ت 
این . بود های بالغب سوسکیها عاما نای این تیهر    قره

ها هر سه هقته تعویض گردید. در زمان ظهرور حشررات   تیه
عردد تیره    9 و )در هر بیوک یک عدد( بالغ سه عدد تیه  وری

روی در میوطره  )در هر بیروک سره عردد(     یا قره ندهچسب
 صرب   ،   شده بودادرختا   که هیچ تیماری روی آ ها اعم

هرای  ها و تیههای  وری در قسمت ا شعات شاخه. تیهگردید
-تیهمتری  صب شد.   5/1چسبنده در اطراف تنه در ارتقا  

-شد. همچنین تعداد سروراخ ای دو مرتبه بازدید م هقته ،ها

ررورت   هبر درخرت   79های خرونر  حشررات برالغ روی    
این بررس  در  هقتگ  بررس ، عالمت گذاری و ثبت گردید.

در فضای سبز دا شگاه شاهد در سره ایسرتگاه    1395سا  
با  ساختمان ایثار بیوک او  :به ترتیبها ا جام شد. ایستگاه

ننرروب ،  347160/51°شررمال  و  555200/35°مختصررات 
شررمال  و  554800/35°بیرروک دوم بیرروار بررا مختصررات   

ننوب  و بیوک سروم خوابگراه برا مختصرات      °342800/51
 مو رره ننرروب  بررود.  346900/51°شررمال  و  °548300/35

مراه آغراز و ترا پایران     او  اردیبهشرت  یها از هقتره برداری
 شهریورماه ادامه داشت.

 تیمارهای کنترل آفت

به طور کی  تیمارهای زیرر بررای کنترر  چوبخروار     
 ر  ظر گرفته شد:شناسای  شده روی بید مجنون د

 ا ف( تیمارهای تقویتی گیاه شامل

کودده  با کود ارگا یک با  ام تجاری وین هیومیک  -1
1اسررید

 او  یکرره  یمرره  2از شرررکت مررا اسررپرین  هینررد  
لیترر  مییر   200ماه اعما  گردید. برای هر درخت اردیبهشت
لیتر آت حا  موده و به رورت آبکود اعمرا    20از کود در 

                                                           
1
Win Humic acid 

2 Melspring 

طیررف وسرریع  از شررد. مررواد هیررومیک  در واقرر  حرراوی   
معررد   گو رراگون  ظیررر اسرریدهای آمینرره،   -ترکیبررات آلرر 

 و همچنرین  ها، آلدئیردهاو اسریدهای  وکیکیرک    یدها، فنو پتپ
، منیزیم، گوگرد، آهن، اسرید   یتروژنمثا پتاسیم،   ترکیبات

. ایررن مرراده مشررت  از باشررند مرر  فولیررک و اسررید هیومیررک
 است. 3/8تا  5اسیدی ضعیف با دامنه  pH با هوموس و

رطوبت  باغبا   معروف به سروپر   آبیاری با ناذت -2
که به ررورت پرودری، گرا رو  و     Lsapaاز شرکت  ناذت

باشد، ا جام گرفت.  رو  مرورد اسرتقاده در    بیور مونود م 
گرم از پرودر   100-150این تیقی  به رورت پودر بود که 

درخررت( برره  یسررتر  ریشررهسرروپرناذت )بررا تونرره برره گ
رورت چالکود استقاده گردیرد. اعمرا  تیمرار سروپرناذت     
خردادماه و قبرا از گررم شردن هروا و ترن  خشرک  برود.         

(SAP)نرراذتپییمررر سرروپر 
ای از مررواد در واقرر  شرربکه  3

های هیدروفیا است که مونب نذت حداکثری آت و مییو 
 یرک سروپرناذت  شرود.  آب  و حقظ آن به مقردار زیراد مر    

که آت و مواد غذای  را نرذت و   استافزود   خاک  یماده
حقظ م  کنند و برا خراک کشرت همرراه گشرته و بره رشرد        

اتالف آت و هزینه های آبیاری کمرک  و کاه  ، مطیوت گیاه
مرهرا آلر  بروده و بره     اسراس سراخت ایرن پیر     . م   مایرد 

 .(2008مهر د ) ظهوریانگرد رورت مصنوع  تولید م 
 

کنترل حشراع با   و الروهای تازه تفریخ ب( تیمارهای 

 شده شامل

در هرزار همرراه برا     5/1 4سم عموم  کیرپایریقوس -1
ها پاش  تنه و شاخهروغن ولک دو در هزار به رورت سم

کشر  از  حشرره پرایریقوس  و. کیرقرار گرفتاستقاده مورد 
و طیف وسیع  از آفرات نو رده    بودهها رهگروه ارگا وفسق

و مکنده را در بسیاری از میصوالت زراع  و باغ  کنترر   
 یوسرییه این سم خاریت تدخین  و  قوذی دارد. به .کندم 

،  هرا تروان الرو درختان م  یپاش  تنهاین سم به رو  سم

                                                           
3
Super absorbent polymer 

4
Chlorpyrifos (Dursban) 
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ها و حشرات بالغ را کنترر   مرود. خردادمراه زمران     شقیره
پاشر  او   باشد لرذا زمران سرم   او  ظهور حشرات بالغ م 

خردادماه مصادف با ظهور حشرات برالغ بروده و دو هقتره    
 بعد  یز تکرار شد.

دورکننده با  ام تجاری گریز کره   یاستقاده از ماده  -2

گررم از ایرن    250گرردد.  سبب سقیدشردن تنره درخرت مر     

مو، لیتر آت حا کرده و با قیم 5/2مییو  بسیار غییظ را در 

درختران آغشرته گردیرد. اسرتقاده از ایرن       یز تنهمتر ا 5/1

مییو  در ساعات آفتاب  و گرم روزهرای  یمره خردادمراه    

ا جام گرفت. حدود هقت تا ده روز پ  از خررو  حشررات   

گیررد. ایرن آفرت    ریزی روی تنه درختان ا جام م بالغ، تخم

گذاری از شیارهای تنه درخرت و یرا فارریه برین     برای تخم

کند. طب  مشراهدات و تیقیقرات ا جرام    ده م ها استقاشاخه

شرو د  تر مر  ها به تدری   تیرهریزی، تخمشده، پ  از تخم

هرا از خطررات در   مراده بررای حقرظ تخرم     یبنابرین حشره

دهرد و  ریزی ا جام  م درخت تخم یهای روشن تنهقسمت

ر ر   های  از تنره درخرت کره تیرره    تنها در شیارها و بخ 

 کند.گذاری م تخم ،هستند

 کنتر ی )ترکیبی(-ج( تیمار تقویتی

اسرررتقاده از تیمارهرررای نررراذت رطررروبت  و سرررم     

پایریقوس روی برخ  درختان به عنوان تیمار ترکیبر   وکیر

ا جام شد. بردین ررورت کره در ایرن درختران هرم ترکیرب        

پرایریقوس  وبرا سرم کیر  آ ها سوپرناذت استقاده شد و هم 

 .پاش  گردید دسم

 گذران شامل  کنترل الروهای زمستاند( تیمار 

پالستیک پیچ  و اسرتقاده از سرموم تردخین  مثرا      -1
و قبرا از   مراه های فستوکسرین کره اواخرر فرروردین    قرص

بالغ ا جام شد. برای کنترر  مراحرا الروی    یخرو  حشره
 یمتررری را دور تنررهسررا ت  50200آفررت،  رراییون هررای 

درخترران بسررته و در هررر تنرره درخررت دو عرردد قرررص       

الروها و  یکییهفستوکسین استقاده شد. برای از بین بردن 
 یها دقیقاً برابر تنهسع  شد تا طو  پالستیک دقت بررس 

 یاری  درختان مرورد بررسر  ا تخرات شرو د. طرو  تنره      
 متر بود. دو در حدوددرختان ا تخات شده 

هرا  درختان شاهد: درخترا   کره هریچ تیمراری روی آن     -2
  اعما   شد و اقدام کنترل  ا جام  گرفت.

درختان اعم از درختان تیمار شرده و تیمرار  شرده     همه
شرد د. قطرر تنره    ای یکبرار آبیراری مر    طور یکسان هقتره به

متر و حداکثر سا ت  15اری  درختان مورد مطالعه حداقا 
 متر بود.سا ت  30

کنتر  آفت، درررد   زمایش آتیمار  ای ارزیاب  هقتبر
سره منطقره فضرای     .شد پاییز ثبتدر خشک شدن درختان 

سبز دا شگاه شاهد شاما خوابگاه، بیوار اری  دا شرگاه و  
بره عنروان بیروک در  ظرر      اطراف ساختمان ایثار یمیوطه

هرای  چکیرده  تعرداد  گرفته شد و تجزیه آمراری ا جرام شرد.   
روی تیمارهرای   ماهشهریوردرخت در  یترشح شده از تنه

ای، کود وین هیومیک اسرید و  دور کننده گریز، توری پارچه
شاهد ثبت و در قالب طررح کرامال تصرادف  تجزیره آمراری      

معرف تغذیه الروهای  سرا ندیرد    شد. چکیده شیره گیاه 
   .های چوبخوار از  احیه کامبیوم هستندسوسک

افرزار   ررم  یییهوسر رسم  مرودار تغییررات نمعیرت بره    
Excel افرزار  ها به کمک  رما جام شد  تجزیه واریا   داده
SPSS ها  با آزمون توک  ا جام شد. و مقایسه میا گین  

 نتایج
 همرره شرران داد کرره تقریبرراً  1395در سررا   هررابررسرر 

دا شرگاه بره    یدرختان بید مجنون بررس  شده در میوطه
 سوسک چوبخوار رنوبر آلوده بود د.

 
 ینیوری و تلیه   یبررسی جلی  حشیراع بیا   بیه تلیه     

 رنگاینقره ندهچسب

 زمران  با بود مصادف که  بررس ماه سه مدت طو  در
 ی رور  یتیره  در  برالغ  یحشرره  چیهر  بالغ، حشرات ظهور
- شران  ی رور  یتیره  بره  حشره نیا  شدن نیب.  شد شکار
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 و شرود  مر  ا جرام  روز در آن تیفعال که است نیا یدهنده
 تعررداد زیرر  چسرربنده یتیرره. باشررند مرر پرررواز روز احتمرراالً
 مرؤثر   یر یخ نیبنرابر  ا داخت دام به را بالغ حشره یمعدود

 .رسد  م  ظر به

ی زمان ظهور حشراع با   سوس  نتایج بررس
خوار صنوبر روی درختان بیدمجنون در جنوب چوب

 1395تهران در سال 
 یبرالغ در هقتره   تای   شان داد که اولین ظهور حشرات 

افتد و در آخر اردیبهشت ماه تا ماه اتقاق م دوم اردیبهشت
رسرد و پر  از آن ظهرور    به او  خرود مر    ماهاوایا خرداد

دوم  یبا  وسرا ات  ترا  یمره    ول یابد حشره بالغ کاه  م 
ادامه دارد. به طور کی  براساس  ترای  بدسرت    ماهشهریور

شره برالغ در خردادمراه   عمده ظهور ح ،آمده از سه ایستگاه
 (.2افتد )شکا اتقاق م 

 خواراننتایج  اثر تیمارهای مختلف در کنترل چوب
درصد خشکیدگی درختان بید مجنون در تیمارهای  -ا ف

 مختلف 
تجزیه واریا   اثرر تیمارهرای مختیرف     1مطاب  ندو  

روی میزان خشرکیدگ  درختران بیرد مجنرون در اثرر آفرت       
در  (P<0.01)دار اسرت  تیمارها معنر   شان داد که اختالف 

شود. که تقاوت  بین تکرارها از این نهت  یز دیده  م حال 
شرود در مقایسره   مشراهده مر    2طور کره در نردو    همان

پرایریقوس،  وکیر ها با آزمرون تروک ، چهرار تیمرار    میا گین
سوپرناذت، گریز و تیمار ترکیب  در یک گروه قرار داشرته  

دو تیمرررار و میرررزان خشرررکیدگ  درختررران ررررقر برررود.  
در یررک گررروه برروده و میررزان    یررز فستوکسررین و کررود  

دررد است. در شاهد بی   ش تا  چهارخشکیدگ  حدود 
و در گرروه سروم قررار     شرد دررد خشکیدگ  دیرده   18از 

  یدگدسررت آمررده از دررررد خشررکطبرر   تررای  برره. گرفررت
شود که برا کنترر  سوسرک    درختان در این تیقی  ثابت م 

-میزان خشکیدگ  به رقر مر   M. pictaچوبخوار رنوبر 

توان گقت کره عامرا ارری  خشرک شردن      رسد بنابرین م 
باشرد.  دا شگاه این آفرت مر    یدرختان بید مجنون میوطه

درخت، ایجراد  ونود فضوالت الروی در  احیه کامبیوم تنه 
های الروی و آسیب بره آو ردها و کنرد شردن نریران      داالن

درخرت و   یآو دی و همچنین آسیب شدید بره پوسرت تنره   
فیزیولوژیک  کاه  مقاومت و ایمن  درخت دربرابر عواما 

-باعث ضعف درخرت و در  هایرت زوا  و  رابودی آن مر     

و  در قسرمت ننروب    در یک فصرا  تنهاطوری که به  شود.
سروراخ خرونر  حشرره برالغ      57درخت ترا   یگیر تنهآفتاب

شررد و حترر  مجمررو  ایررن تعررداد دیررده  M. picta سوسررک
 120هرای قبرا افرزون برر     سوراخ خرون  برا تعرداد سرا    

. کنتر  آفرت بره وسرییه    خرون  در یک تنه قابا رؤیت بود
در سربان  ربا سموم  همچون دودرخت  یپاش  تنهمییو 

 اسرتقاده از ترکیبرات دورکننرده   ا یر زمان خرو  حشره بالغ 
حقظ آت برای گیاه مطاب   ترای    ومثا گریز یا تقویت گیاه 

 این تیقی   ق  موثری در نیوگیری از مر  درخت دارد.
شییره گییاه در اثیر     ینتایج ارزیابی مییزان چکییده   -ج

فحا یت الروهای نسل جدید چوبخوار صینوبر روی بیید   
 مجنون در تیمارهای مختلف کنترل آفت

شیره گیاه  در درختران   یتعداد چکیده 3مطاب  ندو  
-بید مجنون در تیمارهای مختیف در سطح یک دررد معن 

شیره گیاه  از  یدار است. الزم به توضیح است که چکیده
 یمنافذ ورودی الرو سن او  سوسک چوبخوار بره  احیره  

درخت ایجاد م  شود که این اتقراق در  یمره    یکامبیوم  تنه
مهرماه مشاهده م  گرردد کره  شران     یتا  یمه ماهشهریور
درختران بیرد مجنرون بره الرو  سرا       یآلودگ  تنه یدهنده

 یتعرداد چکیرده   4مطراب  نردو    باشرد.   ندید این آفت م 
ای شیره گیاه در تیمارهای دورکننده گریز و تروری پارچره  

و کود وین هیومیک بر اساس آزمون توک  مشرابه بروده و   
در شراهد تعرداد چکیرده بره      ولر  در یک گروه قرار گرفتند 

داری بیشتر بوده و در گرروه دیگرر قررار گرفتره     طور معن 
ته اسرت از  توا سر  الرذکر است. بنابراین هر سره رو  فروق  

از  احتمراال  ،ریزی آفت نیوگیری کنرد و در مرورد کرود   تخم
استقرار الرو  کو ات و  قوذ آن بره الیره کرامبیوم بره دلیرا      

 تقویت بنیه گیاه نیوگیری  ماید. 
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 دانشگاه شاهدمحوطه در   M. pictaنوسانات ظهور حشرات بالغ به سوسک چوبخوار صنوبر  -2شکل

 .خوارهادر تیمارهای مختلف علیه چوب نتایج تجزیه واریانس درصد درختان خشک شده -1جدول

P-value F Ms Df منابع تغییر 

 تیمار 6 648/134 860/42 0001/0

 تکرار 2 719/6 139/2 161/0

 خطا 12 142/3  

 

 .خشکیدگی درختان بید مجنون در فضای سبز دانشگاه شاهد در تیمارهای مختلفمقایسه میانگین میزان  -2جدول

 
 
 
 
 
 

 
 

 دار ندارند.ها با حروف مشابه اختالف معنیبراساس آزمون توکی میانگین                                   
 

 درصد خشکیدگی درختان (𝑺𝑬±) میانگین تیمار

 a00/0 پاشیسم

 a00/0 سوپرجاذب

 a00/0 ترکیبی

 a00/0 گریز

 b 83/1±61/5 فستوکسین

 b 15/2±79/4 کود

 c 68/0±21/18 شاهد
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گیاه در اثر فعالیت الرو های نسل جدید چوبخوار صنوبر روی بید مجنون در تیمارهای  ینتایج تجزیه واریانس میزان چکیده شیره -3جدول 

 .مختلف کنترل آفت

 .Df MS F Sig منابع تغییر

 001/0 41/8 486/181 3 تیمار

   57/21 20 خطا

  

تعداد چکیده شیره گیاه در اثر فعالیت الروهای نسل جدید چوبخوار صنوبر روی بید مجنون در   (SE±)مقایسه میانگین -4جدول 

 تیمارهای مختلف کنترل آفت

 تیمار تعداد چکیده شیره گیاه  (SE±)میانگین

a 42/3±00/12 شاهد 

b 32/1±83/1 دور کننده گریز 

b 66/0±66/0 توری پارچه ای 

b 66/0±66/0 کود وین هیومیک 

 دار ندارند.ها با حروف مشابه اختالف معنیبراساس آزمون توکی میانگین

 بحث
این آفت ثا ویه بروده و پر  از هجروم     ،بر اساس مناب 

و عسرگری   عبرای  ) بره درخرت حمیره مر  کنرد      ،آفت اولیره 
. به عبارت دیگر این آفرت روی گیراه سرالم فعرالیت      (1394،

 دارد. اما حمیه آن به درختان ردمه دیده سبب خشکیدگ  
مشراهده شرد کره در     در عرین حرا   کاما درخت م  گردد. 

رورت طغیان آفت یا با افزای  پیک ظهرور حشررات برالغ،    
گرد رد.  نوار  یز کمابی  آلوده مر  حت  درختان تنومند هم

از نمیره آفرات چوبخروار دیگررری کره باعرث خشرک شرردن       
شود پروا ره  ها روی درختان بیدمجنون در منطقه م شاخه

 Paranthrene diaphana Dalla Torre and ز بورما ند

Strand. (Lep.: Sesiidae)   مینرای  مقردم و    باشرد  مر(
 P. diaphana( بنابرین پروا ه ز بور ما نرد  1396همکاران 
باشد. به گیاه م  تن  در یما مییط  از عواما اولیهو عوا
و کاه  رشد  که این تن  باعث ضعف فیزیولوژیک طوری

بره  وبره    آن را پرایین آورده و مقاومرت  شود که درخت م 
خود عاما کاه  رشد طرول  همچنرین کراه  یرافتن قطرر      

هررای درخررت برره طررور  بررر  .شررودعرضرر  درخررت مرر  

و از پرر گ  بر  کاسته شده و  دادهمیسوس  تغییر ر   
. این عالئم بیا گر افتداتقاق م ها ریز  زوتر از موعد بر 
در  باشرد. پرروده در آو ردها مر     یکُند شدن نریان شریره 

 عیرت حمیره و   در گیراه  واق  ظهرور اخرتالالت فیزیولوژیرک   
طبر    .(1994باشد )گرولر و همکراران   خسارت این آفت م 

در درخرت   5کیمیرا پیرام  مطالعات، در چنین شررایط  مرواد   
خروار از نمیره   شود که باعث نیب حشررات چوب ار م پدید

M. picta   شود. به عنوان مثا  در درختان تبریزی ایرن  م
باشرد کره  سربت بره     ماده شیمیای  میزان زیاد پوپولین م 

 (.1383گردد )اکبریان و همکاران تولید م  ،تردرختان سالم
 ای است. حشررات کامرا از  پراکن  نمعیت این حشره کپه

متری به سروی درختران میزبران نیرب      300فاریه بی  از
شو د و دارای پروازهای تنرد قردرت تیررک و تجسر       م 

آفترراب  روز  . حشرررات در سرراعات گرررم وهسررتندزیررادی 
همواره قبرا از سراعت    ،هادر رنوبر کاری .کنندفعالیت م 

های شرق  و ننوت شرق  به مردت کوتراه و   ظهر, ضی  12
های ننوب  و غرب  به مدت  سربتا طروال     ازظهر ضی بعد

                                                           
5 Allelochemicals 
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گیر رد. لرذا درختران در    در معرض تراب  آفترات قررار مر     
ها و در میرا تقراط  ضری  ننروب  و غربر  قطعرات       گوشه

درختکاری شده بیشتر مورد خسرارت ایرن حشررات قررار     
میمررد زرگررران و  ،1383گیر ررد )اکبریرران و همکرراران مرر 

 (.1392همکاران, 
زاینرده   یالروی با تغذیه از الیه یحشرات در مرحیه 

کنند کامبیوم داال های  به رورت  وارهای  توخال  حقر م 
که باعرث ا باشرته شردن خراک اره و فضروالت الرو در آن      

الروی آفرت باعرث    یها در مرحیهشود. حقر داالنمیا م 
مسدود شدن نریان درون آو دها شرده و همچنرین باعرث    

شود بره طروری کره    پوک  و ضعف و خشکیدگ  درخت م 
شرود )خیرا  و   درخت مر  در اثر وز  باد باعث شکستگ  

مشرراهدات  .(1993اگوسررتین و همکرراران ، 1363ررردرای  
ا جررام شررده در ایررن تیقیرر   شرران داد کرره دو  مو رره از    

-تعداد سوراخ خرونر  حشررات برالغ و داالن    درختا   که

توس  براد شکسرته    ،های حقر شده توس  الروها زیاد بود
 شد د.

زمران ظهرور اولرین     ،طب  مشراهدات در ایرن تیقیر    
از  1395ننروت تهرران در سرا      یحشرات بالغ در منطقره 
 ماهماه شرو  شده و تا پایان شرهریور  یمه دوم اردیبهشت

دوم خردادمراه   یادامه دارد و او  ظهور حشرات بالغ  یمره 
زمان ظهور حشرات  ،طب  مطالعات رورت گرفتهباشد. م 

بالغ در شرای  آت و هوای  سرد و معتد  ارومیه از اوایرا  
اکبریران و همکراران   باشرد ) خرداد تا اواخر شهریورماه م 

ر در بررسر  منراب  دیگر   (. 1392زرگران و همکاران ، 1383
مراه  دوم اردیبهشرت  یکاما از دهه حشرات ،در منطقه کر 

او  تیرمراه   یدهره  در طبیعت ظاهر شرد د و خررو  آن ترا   
 ی قطه او  ظهرور ایرن حشررات از هقتره     . ادامه یافته است

. )1386)بات مرراد و همکراران    افتددوم خردادماه اتقاق م 
و او  گرمای تابستان و کمبود آت باعث ایجراد ترن  آبر     

شرود. بهتررین رو  مردیریت    در  هایت ضعف درختان م 
. اسرت های رطروبت   چنین شرای  بیرا   استقاده از ناذت

ها کاربرد فراوا   سوپرناذت ،های ا جام شدهطب  بررس 
این میصو  تولید می   داشته و در عین حا در کشاورزی 

بنابرین فراهم  مودن ایرن میصرو  پرکراربرد     باشد یز م 
 باشد.رسد و قابا توریه م دشوار به  ظر  م 

درخرت،   یاین سوسک چوبخوار، برای خرو  از تنره 
هرای طرول  بره ا ردازه     با قطعات دها   نو ده خود سوراخ

کنند و به رورت عرض  از متر ایجاد م سا ت  2/1تا  6/0
این رفتار به این دلیا اسرت   شو د. احتماالًسوراخ خار  م 

ا ردازی و یرا خررو  از مرحیره     که حشررات پر  از پوسرت   
سسرت و ضرعیف    ،شقیرگ  هنوز اتصاالت کیتینر  پوسرت  

باشد و آفتات گرم و دمای باالی خردادماه باعث تقویرت  م 
دهرد. پر  از   پوست شده و قدرت حشررات را افرزای  مر    

گیرری  نقرت  ،حدود هقت تا ده روز بعرد  ،خرو  حشره بالغ
-گذاری ا جرام مر   ا جام گرفته و سه تا ش  روز بعد تخم

مراه و  گیرد. در این مرحیه که مصادف با اواخر اردیبهشرت 
-برای کنتر  حشرات بالغ از رو  سرم  .باشدخردادماه م 

پایریقوس استقاده گردید کره بره   وسم کیر یوسییهپاش  به
زمران   گیری باعث کنتر  این آفرت گردیرد. چرون   طور چشم

پاشر   او  خرو  حشرات بالغ تا آخر خردادمراه برود، سرم   
 پ  از دو هقته مجدداً تکرار شد.

درخرت گذاشرته    یها و شیارهای تنره تخم بین شاخه
شررود و الروهررا پرر  از خرررو  از تخررم وارد کررامبیوم مرر 

شو د. ورود حشرات به تنه درخت باعرث خررو    درخت م 
بره   گ شرود کره بسرت    ر گ  مر ایچکیده های قرمز تا قهوه

درختان متقاوت است. طب  مطالعات، در رنوبر این چکیده 
)اکبریان و شود متر روی تنه درخت ناری م سا ت  10تا 

باشرد. طبر    و به وضوح قابا مشاهده مر   (1392همکاران 
 30روی درختان توت تا  هااین چکیده ،مشاهدات این تیقی 

تنه درختان بید مجنرون از  رسد. اما روی متر  یز م سا ت 
هرای  دیرده   ررورت لکره  همتر است و گاه بر سا ت  4تا  5/0
توان احتما  داد ها م این چکیدهتعداد شود. با شمار  م 

-که کا ون آفت در منطقه در سرا  بعرد کردام درختران مر      

ترر اقردام   توان برای مبارزه بهترر و ررییح  باشند و  یز م 
رزه برا ایرن آفرت در درنره او      به طور کی  برای مبا  مود.
 بایست از ضعف فیزیولوژیک  درخت نیوگیری کرد.م 
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تررین رو   استقاده از کود تقویت  هیومیرک مناسرب  
طرور  برای افزای  سرعت نریان آو دی درختان بود. همان

-به درختان سالم حمیه مر   به  درتکه اشاره شد این آفت 

وسییه ایرن  بهکند. مشاهده شد که حت  اگر درختان ضعیف 
ترر شرده و   کود تقویت شو د تنه و کامبیوم درخت مستیکم

کنرد. عرالوه   الروهای سن او  به تنه نیوگیری م  از ورود
بر آن افزای  نریان آو دی مرا   از فعالیرت حشرره درون    

 گردد.تنه و خرو  آفت از درخت م 
پاش  حشرات بالغ و زمان از سمهمچنین استقاده هم

کره ایرن   باشرد. چنران  ن رو  مرؤثرتری مر   تقویت درخترا 
درختان در زمستان  یز بسیار مقراوم بروده و در تابسرتان    
سا  بعد  سبت به سایر درختان در وضرعیت بهترری قررار    

نوار درختان تیمار بود رد  درختان شاهد که همدر داشتند. 
خشکیدگ  رددررد  یز دیده شد اما درختان تقویت شرده  

سالمت ط  کرد د به طوری که هب حت  زمستان سرد را  یز
در تیمار شاهد پ  از زمستان  یرز خشرکیدگ  رددرررد    
مشاهده گردید. استقاده از این رو  باعث کاه  مصررف  

 گردد.  سموم در فضاهای سبز م 

 یتنرره ،یررک هقترره پرر  از زمرران ظهورحشرررات بررالغ 
پاش  و سرقیدر    وسییه دورکننده گریز مییو درختان به

 هرای شریره گیراه    گیری تعداد چکیدهطور چشمبه که شد 
گذاری حشررات برالغ و ورود الروهرا    تخم یدهندهکه  شان

در  تیقیر  باشد کراه  یافرت. طبر  مشراهدات در ایرن      م 
 چکیده شیره شمار  شد.  30بی  از شاهد درختان 

در ابتردا بررای بررسر  زمران      ایی پارچره تیمار تور
ب گردید اما ط  رو رد  ظهور حشرات بالغ دور درختان  ص

تیقی  مشاهده شد تعرداد چکیرده در ایرن درختران بسریار      
کاه  یافته و هیچ خرون  در تابستان سا  بعرد مشراهده   
 گردید. بنابرین به عنوان یک تیمار در ظر گرفتره شرد. الزم   

 برودن  کره ایرن رو  در ررورت ا بروه    به ذکر است با این
هررا و در پررارک ولرر باشررد درخترران خییرر  کرراربردی  مرر 

فضاهای سبز این رو  بره عیرت عردم اسرتقاده از سرموم      
کنتر  فیزیکر  قابرا تورریه و    رو  مختیف به عنوان یک 

 باشد.انرا م 
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Abstract 

The most important pest of weeping willow trees in landscape of Tehran are wood borers that cause 

damage to branches or tree. In this research, integrated pest management of the metallic wood-boring 

beetle, Melanophila picta Pall. (Col., Buprestidae) on Babylon weeping willow trees in the campus of 

Shahed University campus was studied during year 2016. A Randomized Complete Block Designs 

(RCBD) was adopted to evaluate effect of seven treatments chemical, mechanical, cultural and three 

replications, in regarding of number of ooze out of the tree trunk (in September) and the death rate of 

the trees (during autumn). Based on adult emergence holes, first emergence of the adult insects occured 

in early May and at during May to late May it reached to peak. The effect of different treatments on the 

wood borers showed a significant difference between them. Comparison of means showed that 

spraying the trunks and branches with 1500 ppm Chlorpyriphos plus 2000 ppm Volk oil, applying of 

super absorbent polymer, combined treatment (spraying and super absorbent) and repellent getaway 

were in one group with no tree was died. Mortality followed by control with more than 18 percent 

mortality. Also, results showed that getaway repellent, mesh fabric and Vienna humic acid fertilizer 

were similar in preventing oviposition of poplar borer beetle while oozing was significantly higher in 

control. So, spraying the trunk at adult emergence (June) or using repellent substances or avoiding 

water stress of the plant, have effective role in preventing damage. 

Keywords: Babylon weeping willow, Melanophila picta, Pest control, Tehran. 
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