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  پاشیمحلول به ، Synanthedon caucasica،زنبورمانند پروانه ارزیابی حساسیت

 اصفهان چنار درختان به تنه یقو تزر هاکشحشره
 

 3و علی نیکبخت 2، بهمن ظریف نیا 1جهانگیر خواجه علی

گروه . 9. ايران دانشگاه صنعتی اصفهان،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گیاهپزشکی، . 1.ايران اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده کشاورزی، پزشکی، گروه گیاه. 1

 .ايران اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده کشاورزی، باغبانی، 

 11/8/38: تاريخ پذيرش                              1/7/1931: تاريخ دريافت

 چکیده

سبز  یآفت چوبخوار مهم درختان چنار فضا عنوان به ،  Synanthedon caucasica (Gorbunov)زنبورمانند، پروانه     

از  درصود  15در بویش از   ماننود زنبور پروانوه  آلوودگی بوه   اصفهان شهری مختلف در مناطق. شده است شناختهاصفهان 

 کوارگیری بوه  بوا  S. caucasicaدر کنتور    کوش حشوره  تعودادی  تاثیرپژوهش  ينا در .شده است چنار گزارشدرختان 

در قالب طور  کوام    اصفهان  یشهر در دو منطقه آلوده چنار انبه تنه درخت يقو تزر پوست تنه پاشیمحلو  هایروش

يود  اسوموم ايمیداکلوپر شوامل   پاشوی محلوو   روش در اسوتفاده  مورد هایکشحشره .گرفت قرار ارزيابی موردتصادفی 

سموم  شامل درختان تنه به تزريق روش و در ((EC 25%و دلتامترين  (EC 40%)کلرپیريفوس ، (EC 35% ®کنفیدور)

 هر در. بود (EC %1) آزاديراختین و( EC %25) ، اکسی ديمتون متیل(EC %35 ®کنفیدر) يداايمیداکلوپر یستمیکس

 هایالرو تعداد اساس بر يا( در تابستان) شفیرگی هایپوستهو  الروی فعا  هایسوراخ تعداد اساس بر يابیارز روش دو

 سوموم  وسویله  بوه  درختوان  تنوه  پاشوی  محلوو   داد نشوان  نتايج اين مطالعه .گرفت صورت( مهر ماه در)پوست  يرزنده ز

در  S. caucasica الروی جمعیوت % 81و % 81،% 31کواهش   کلوپرايد و دلتامترين به ترتیب باعث، ايمیداکلرپیريفوس

نسبت بوه تیموار شواهد در     S. caucasicaدرختان بیشترين کاهش جمعیت الروی  تنه به تزريق در روش .گرديدمهرماه 

%( 81) يود اايمیداکلوپرو %( 83)متیول   ديمتوون  و پس از آن در تیمارهای اکسی%( 31) مهرماه توسط تیمار آزاديراختین

جمعیوت   یسوموم رو  یرشود تواث سپری  تری از تزريقطوالنی زمان هرچه کرد مشخصحاضر  یقتحق نتايج. مشاهده شد

 تنه به سموم تزريق و تنه پاشیآمده هر دو روش محلو بدست يجنتا بنابر .يابدافزايش می S. caucasicaپروانه الروی 

 .داشته باشد S. caucasica یقیتلف يريتدر مد يیباال کارايی تواندمی مناسب زمان در استفاده صورت در چنار درختان

 

 فضای سبز کش، روش کاربرد،مانند، حشرهپروانه زنبور: کلیدی هایواژه

 

                                                           

 جهانگیر خواجه علی، :مسئول مکاتبات khajeali@iut.ac.ir  
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     مقدمه

يکوی از   Sesiidaeهوای زنبورماننود خوانواده    پروانه

خوار درختان مثمر و غیر مثمور  ترين آفات چوبمخرب

هوای مختلوف   گونوه . شوود محسوب موی در دنیا و ايران 

گنجشک، بلوط، سویب،  نارون، صنوبر، بید، چنار، زبان

دار نارگیل و مو بوه عنووان   تمشک، راش، درختان هسته

انوود هووای ايوون خووانواده از آفووات گووزارش شووده میزبووان

(Zarifnia et al., 2014.)  ی پروانوه زنبورماننود   گونوه
Synanthedon caucasica (Gorbunov) (Lep: 

Sesiidae) خوار در چند سا  اخیر به عنوان آفت چوب

ی فضوا  ( .Platanus orientalis L) مهم درختان چنوار 

 ,.Emami et al) سووبز اصووفهان شووناخته شووده اسووت

گونووه بوورای اولووین بووار در ايووران از اسووتان  ايوون. (2010

و در سوا   ( Kallies and Spatenka, 2003) مازنودران 

جديد درختان چنار شوهر اصوفهان   عنوان آفت به 1983

نتووايج  . (Emami et al., 2010) گووزارش گرديوود 

درصود از   8/19مطالعات گذشوته نشوان داده اسوت کوه     

درختان بازديده شده مناطق مختلف شهری اصوفهان بوه   

بیشترين شدت . اندمانند آلوده بودهپروانه زنبورالرو اين 

ارون و نو  مشاهده شود درخت نارون چتری  درآلودگی 

ترتیب در درجات بعودی   وسک، چنار، بید و سپیدار به

 ايون  هوای الرو. (Zarifnia et al., 2014) قورار داشوتند  

 و شوده  مشاهده چوب و زنده بافت در حد فاصل آفت

 زاينده اليه کامل رفتنبین از باعث آنها شديد خسارت

 چنار درختان تدريجی شدن خشک نتیجه در و پوست

هوای  کواربرد روش  .(Emami et al., 2010)گوردد  می

گیوری، کوواربرد حشووره اخوت   در جفووت ، شوکار انبوووه 

ديده و استفاده از عوامول  ها، پوشش قسمت آسیبکش

 Berliner Bacillusبواکتری بیولوژيک نظیر نماتودها و  

thuringiensis   هووای زنبورماننووود  در مووديريت پروانووه

 Cossentine et al., 2010; Bergh)شناخته شده است 

and Leskey, 2003.)  هووای کووشاسووتفاده از حشووره

ای جهت حفاظت از گیاهوان  سیستمیک به طور فزاينده

زينتی در برابور طیوف وسویعی از حشورات آفوت موورد       

 تزريوق  (.Herms et al., 2009)توجه قرار گرفته اسوت  

 هووایروش از يکووی درختوان  تنووه بوه  سیسووتمیک سوموم 

 آفوات  بوا  دسترس قابل و عملی شیمیايی مبارزه کارآمد

  و سووا کهوون درختووان در خصووو  بووه خوووارچوووب

 زيوادی  بسویار  ريشوه  و  توا   حجم ارتفاع، که ارزش پر

 يووک عنووان  بووه هسوتند،  جووايگزينی قابول  غیوور و دارنود 

 رودشوومار مووی  بووه  دسووترس  قابوول  و عملووی  راهکووار 

(Mazaheri et al., 2006.)    محصووالت سیسوتمیک بوه

درخوت تزريوق يوا در خوا      معموو  بوه پايوه تنوه      طور

شوند که از طريق آونودهای  اطراف درخت استفاده می

هوا انتقوا    چوبی به تنه درخت و سپس به شاخه و برگ

گزارشوات   (.Mota-Sanchez et al., 2009)يابنود  موی 

بسوویاری از تاثیرکارآموود ايوون روش در کنتوور  آفووات   

 ;Mcullough et al., 2011)خووار وجوود دارد   چووب 

Poland et al., 2006a, 2006b .) بوورای مثووا  توواثیر

هوای نوونیکوتینوییود نظیور ايمیداکلوپريود و     کشحشره

 Agrilus planipennisدينوتفوووووران در کنتوووور  

Fairmaire     روی درخت زبان گنجشوک مسوجل شوده

 سوم  همچنین تاثیر تزريق(. Herms et al., 2009)است 

تخووم در شووروع سوویب درختووان تنووه درکلرپیريفوووس 

 زنبورمانند پروانه ها درکنتر تخم تفريخ او  يا گذاری

S. scitula  گووزارش گرديود (Bergh and Leskey, 

کش آزاديراختین از طريق تزريق کاربرد حشره (.2003

منظور حفاظوت  به A. planipennisدر تنه درخت روی 

از درختان زبان گنجشک در آمريکا و کانادا گسوترش  

. (Herms and McCullough, 2014)اسوت   پیدا کورده 

آزاديووراختین معموووال روی کنتوور  الروهووای جوووان و  

گوذارد و بسوته بوه    میزان موفقیوت تولیودمثلی تواثیر موی    

تواند يک تا دو سا  از درخت تراکم جمعیت آفت می

 et al., 2010)زبوووان گنجشوووک حفاظوووت کنووود   

McKenzie .)  مطالعووات گذشووته نشووان داده اسووت کووه

 درختوان علیوه حشورات کامول     پاشی روی سطحمحلو 
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هوای  در زموان  Sesiidae خوانواده  زنبورمانند هایپروانه

-تواند به طور چشوم شده میبینیپیش مشخص و از قبل

خووار موورد   گیری باعث کاهش جمعیت آفوات چووب  

(. Kain et al., 2004; Moraal, 2004)هودف شوود   

 .Aجمعیت حشرات بالغ  افزايش مرگ و میربرای مثا  

planipennis  پروانوووه زنبورماننووود  وParanthrene 

robiniae (Edwards)  پاشوی  محلوو   اثور  در به ترتیوب

 گووزارش شوود و کلرپیريفوووس يوود اايمیداکلوپرسووموم 

(McCullough et al., 2007; Neal, 2006.)  

بوه   S. caucasicaبوا توجوه بوه خسوارت بواالی پروانوه       

شووهر سووبز  فضووای P. orientalis)) چنوواردرختووان 

های موثرکنتر  آفت امری مهوم و  يافتن روش ،اصفهان

ها بوا  کشلذا در اين تحقیق تاثیر حشره. باشدحیاتی می

ق به تنه يو تزر پوست تنه پاشیدو روش کاربرد محلو 

 .درختان چنار مورد ارزيابی قرار گرفت

 

 هامواد و روش

های مختلف به دو کشدر اين بررسی تاثیر حشره     

-و تزريق حشره پاشی پوست تنهمحلو اربرد روش ک

متری  95-11با ارتفاع تقريبی  کش به تنه درختان چنار،

در دو منطقه خیابان سردار شهید مظاهری از منطقه نه 

 15شهرداری و خیابان شیخ طوسی شرقی از منطقه 

 اينکه دلیل به اصفهان مناطق اين در مطالعه)شهرداری 

( گرفت صورت بودند گونهم و سنهم درختان تقريبا

 .مورد ارزيابی قرار گرفت 1931در سا  

سموم مختلف روی پاشی محلو  تأثیردر ارزيابی 

بر بقای الروها و حشرات کامل  پوست تنه درخت چنار

کش به همراه ، از سه تیمار حشرهپروانه زنبور مانند

تیمارها عبارت بودند از . استفاده شد( آب)شاهد 

میلی لیتر  91/5با غلظت ( EC 35%) 1يداايمیداکلوپر

 نیکوتینی شبههای کشاز گروه حشره)لیتر در هر 

                                                           
 شرکت گیاه سیز  1

(Neonicotinoid) گوارشی تماسی، اثر با)، 

میلی لیتر در  1/1با غلظت ( EC 40%) 1کلرپیريفوس

 با اثر ارگانوفسفره هایکشاز گروه حشره) هر لیتر 

با ( EC 25%) 9و دلتامترين (تنفسی و گوارشی تماسی،

 هایکشحشره ازگروه) لیتر در هر لیترمیلی 1/5غلظت 

 Bergh) (گوارشی و تماسی اثر و دارای پايريتروییدی

and Leskey, 2003; Neal, 2006).  اين بررسی روی

 انجام( اصله 15منطقه هر در)اصل تنه درخت چنار  05

با توجه به دوره خرو  طوالنی پاشی زمان سم. شد

دو هفته قبل از او  جمعیت و ده روز ، حشرات کامل

 بعد از او  جمعیت بالغین يعنی در 

. صورت گرفت 1/9/1931و  15/1/1931هایتاريخ

درختان چنار از سطح زمین تا محل تا   پاشی تنهسم

پاش پشتی با پاشش حجم پاشی با استفاده از سممحلو 

انجام شد و برای هر درخت سه  لیتری 17زياد و مخزن 

 Bergh and) محلو  سمی استفاده گرديد لیتر

Leskey, 2003 .) تخم برجهت ارزيابی تأثیر سموم

بر اساس جمعیت الروی نسل )حشرات کامل گذاری 

 سطح درختان ازبرداری از ، نمونههابر بقای الروو ( بعد

 يک بار قبل از )در پنج نوبت  متری 1/1 ارتفاع تا زمین

تیرماه، مرداد ماه و در اواسط پاشی، سه مرتبه سم

 های شفیرگی و شهريور ماه با شمارش پوسته

در  و يک مرتبههای فعا  الروی روی تنه سوراخ

تعداد از تنه و تعیین برداری اواسط مهرماه با پوست

 .انجام شد( های زنده روی هر درختالرو

 هاصل 05 کش به تنه درختدر آزمايش تزريق حشره

به صورت تصادفی ( اصله 15در هر منطقه)درخت چنار 

برای در اين مطالعه . گذاری شدندانتخاب و شماره

لیتر بهمیلی 15و 10، 95مقدار هر درخت،  تنهبه تزريق 

 0يداايمیداکلوپر ترتیب از فرموالسیون تجاری سموم

                                                           
 شرکت ماهر شیمی  1
 شرکت آريا شیمی  9

 شرکت گیاه سبز  0
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(35% EC)، 25) 1متیلديمتوناکسی% EC( )حشره

( تماسی اثر باها گروه ارگانوفسفات از کشکنه و کش

 هایکشحشره گروهاز )( EC %1) 1وآزاديراختین

استفاده  ...(و ايیتغذيه ضد هورونی، ضد اثر با گیاهی

به  کردن آببا اضافه شد که اين حجم از فرموالسیون

لیتر آب به عنوان میلی صد. میلی لیتر رسانده شد 155

تزريق سموم . شاهد برای هر اصله درخت استفاده شد

يک  1931ماه سا  بیست ارديبهشتدر يک نوبت در 

 155هفته قبل از او  ظهور حشرات کامل، به میزان 

يعنی در هر )لیتر محلو  سمی برای هر درخت میلی

 تزريق سیستم از .انجام شد( لیترمیلی 11سوراخ 

Sidewinder) سايدويندر
®
 injection system) برای 

 فشار. گرديد استفاده درخت تنه در هاکشحشره تزريق

 در تزريق مقدار و PSI220 زدن پمپ بار هر در تزريق

 سازنده شرکت توصیه اساس بر لیترمیلی 11 سوراخ هر

 هت ارزيابی تأثیر سموم بر بقای ج. گرديد اعما 

 ارتفاع تا زمین سطح ازاز درختان  بردارینمونهها، الرو

پاشی، سه قبل از سميک بار )در پنج نوبت  متری 1/1

در اواسط تیرماه، مرداد ماه و شهريور ماه با مرتبه 

های فعا  الروی های شفیرگی و سوراخشمارش پوسته

برداری در اواسط مهرماه با پوست و يک مرتبهروی تنه 

های زنده روی هر تعداد الروتنه درخت و تعیین 

 ;Mcullough et al., 2011) انجام شد( درخت

Poland et al., 2006a, 2006b; Mckenzie et al., 

2010).  

 

 آنالیز آماری

 تیمار چهار با تصادفی کام ً طر  قالب در آزمايش     

 وSAS افزار ها با نرمتجزيه داده .شد انجام تکرار پنج و

-ANOVA-One) از طريق آنالیز واريانس يک طرفه

                                                           
 هند Modern Insecticidesشرکت  1
 هند Botanical Pesticideشرکت   1

Way) تفاوت حداقل ها با آزمونو مقايسه میانگین 

 .صورت گرفت( LSD) دار معنی

 نتایج 
 پاشی پوست تنه با تعیین تاثیر محلول( الف

 هاکشحشره

پاشی سموم روی واريانس تاثیر محلو تجزيه نتايج      

مانند روها و حشرات کامل پروانه زنبورجمعیت ال

 ،دادنشان های تیر، مرداد و شهريور در ماه درختان چنار

اثر متقابل منطقه در تیمار، زمان در تیمار و  اگرچه

منطقه در زمان در تیمار در سطح احتما  يک درصد 

داری اخت ف معنی هابین تیمارولی باشد دار نمیمعنی

مقايسه میانگین ارزيابی سموم (. 1جدو  ) مشاهده شد

روی الروهای پروانه زنبورمانند در  پاشی شدهمحلو 

های تیر، مرداد و شهريور نشان داد، هیچ اخت ف ماه

يد و شاهد وجود ندارد ولی ابین ايمیداکلوپری دارمعنی

و دلتامترين  يد با کلرپیريفوسابین سموم ايمیداکلوپر

داری در سطح احتما  يک درصد اخت ف معنی

بیشترين کاهش جمعیت الروی نسبت به  مشاهده شد و

شاهد در تابستان در شهريورماه به وسیله سم 

(.1جدو ) مشاهده شد%( 31حدود )کلرپیريفوس 
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  .روی درختان چنار  S. caucasicaپاشی سموم مختلف علیه تجزيه واريانس تاثیر محلو  -1جدو   

Table 1. Analysis of variance of the efficacies of different insecticides sprayed against S. caucasica on 

the plane trees. 

based on the number of  pupal exuviae and 

active larval holes 

based on the number of live larvae under bark 

Source DF Mean 

Squares F Value Source DF Mean 

Squares 
F Value 

Region 1 0.02 0.04 Region 1 0.08 0.17 

replicates (region) 8 1.1 1.76 
Replicates 

(region) 
8 0.56 1.08 

Treatment 3 34.3* 54.8 treatment 3 7.75* 14.9 

treatment×region 3 0.09 0.15 region×treatment 3 0.06 0.12 

treatment error 24 0.7 15.1 Total error 24 0.52  

Time 2 0.03 0.05     

region×time 2 0.04 0.07     

treatment×time 6 0.5 0.8     

region× time× 

treatment 
6 0.06 0.1    

 

total error 64 40.1      
 %.1در سطح احتما   داراخت ف معنینشان دهنده  *

* Indicates a significant difference at 1%probability level 

  

شده برداری از تنه درختان سمپاشیوستدر مهر ماه با پ

سطح احتما  يک  ها درکه بین تیمارگرديد مشخص 

اثر متقابل منطقه  باشد ولیدار میدرصد اخت ف معنی

میانگین جمعیت  (.1جدو  ) دار نبوددر تیمار معنی

پاشی شده با آب و آفت روی درختان محلو 

يد در شهريور ماه نسبت به تیر ماه افزايش اايمیداکلوپر

 دلتامترينو  کلرپیريفوسهای يافت ولی در تیمار

 (.1جدو  ) يافته استکاهش جمعیت 

 

  .روی درختان چنار  S. caucasicaپاشی سموم مختلف علیهمقايسه میانگین کارايی محلو  -1جدو  

Table 2. Mean comparison of the efficacies of different insecticides sprayed against S. caucasica on 

the plane trees. 

 based on the number of  pupal exuviae and active larval 

holes 

based on the 

number of live 

larvae under 

bark 
 Date      

Treatment 
July August September October 

Imidacloprid 9.75 b 12.5 a 13.5 a 1.9 b 

Deltamethrin 13.9 a 3.3 b 0.7c 1.9 b 

Chlorpyrifos 4.25 c 3.8 b 3.3 b 0.8 c 

Water (control) 9.8 b 12.2 a 13.9 a 9.8 a 
 .تفاوت معنی داری ندارند LSDدرصد با آزمون  1باشند، از نظر آماری در سطح های که دارای حروف مشتر  میدر هر ستون میانگین

Means within each column followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05) according to LSD 

test. 
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 تعیین تاثیر تزریق سموم در تنه( ب

ق اثیر سموم به روش تزرينتايج جدو  تجزيه واريانس ت

های تیر، مانند در ماهزنبورروی فعالیت الروی پروانه 

مرداد و شهريور نشان داد که اثر تیمار، زمان و اثر 

متقابل منطقه در تیمار در سطح احتما  يک درصد 

اثر متقابل  داری درباشد ولی اخت ف معنیدار میمعنی

زمان در  منطقه در زمان، تیمار در زمان و منطقه در

انگین جمعیت مقايسه می(. 9جدو  )تیمارمشاهده نشد 

های فعا  الروی و پوسته هایسوراخبر اساس ) آفت

های سموم که بین تیماربین سموم نشان داد  (شفیرگی

تزريق شده به تنه درختان چنار با آب و همچنین بین 

يد، اکسی ديمتون متیل و اايمیداکلوپرسموم 

اخت ف  آزاديراختین در سطح احتما  يک درصد

نحوی که بیشترين تاثیر سموم بهداری وجود دارد، معنی

بر کاهش جمعیت آفت در تیرماه در اثر استفاده سم 

های مرداد و شهريور در و در ماه%( 81)آزاديراختین 

و آزاديراختین  يدااثر استفاده از سموم ايمیداکلوپر

 (.0جدو  )اتفاق افتاد 

  

  .روی درختان چنار  S. caucasicaسموم مختلف علیه تاثیر تزريق بداخل تنهتجزيه واريانس  -9جدو  
Table 3. Analysis of variance of the efficacies of different insecticides applied by trunk injection 

against S. caucasica on the plane trees. 
based on the number of  pupal exuviae and active 

larval holes 
based on the number of live larvae under bark 

Source DF Mean Squares 
Source DF Mean Squares 

Region 1 3.4 Region 1 0.04 

Replicates (region) 8 0.05 replicates (region) 8 0.28 

treatment 3 51.2* Treatment 3 5.9* 

treatment×region 3 3.009* treatment×region 3 0.1 

treatment error 24 14.005 total error 24 0.08 
Time 2 0.03*    

region×time 2 15.1    

treatment×time 6 0.15    

region × time ×treatment 6 0.73    

total error 64 3.37    
 %.1دار در سطح احتما  نشان دهنده اخت ف معنی* 

Indicates a significant difference at 1% probability level.* 
 

همچنین مشخص گرديد که میانگین جمعیت آفت 

روی درختان تزريق شده با هر چهار تیمار از تیر به 

يابد و بیشترين کاهش میانگین ماه کاهش میشهريور 

فعا  الروی و  هایسوراخجمعیت آفت براساس تعداد 

های شفیرگی در تیمارهای آزاديراختین پوسته

در شهريورماه ( %11/81)يد او ايمیداکلوپر( 00/39%)

مقايسه میانگین تعداد الرو زنده در زير . ديده شد

پوست تنه درخت در مهرماه بر اثر تزريق سموم 

و آزاديراختین به  اکسی ديمتون متیل، يداايمیداکلوپر

 سموم آزاديراختین وتنه درختان نشان داد که 

بیشترين و % 81و % 31ترتیب با به يداايمیداکلوپر

زنبور مانند  در کاهش جمعیت پروانه راکمترين تاثیر 

 (.0جدو )داشتند 
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 .1931مقايسه میانگین کارايی تیمارها به روش تزريق سموم در تنه درختان چنار در دو منطقه شهری اصفهان در سا   -0جدو  
Table 4. Mean comparison of the efficacies of trunk injection method of plantain trees in two urban 

areas of Isfahan during 2013. 

 
based on the number of  pupal exuviae and active larval 

holes 

based on the 

number of live 

larvae under 

bark 
Date    

Treatment 
July August September October 

Imidacloprid 3.9 b 2.06c 0.84c 1.4 b 

Oxydemeton-

methyl 

4.3b 3.1 b 1.9b 0.8c 

Azadirachtin 2.5 c 1.4c 0.4c 0.4 c 

Water (control) 13.2a 8.5a 6.1 a 7.4 a 
 .داری ندارندتفاوت معنی LSDدرصد با آزمون  1باشند، از نظر آماری در سطح های که دارای حروف مشتر  میدر هر ستون میانگین

Means within each column followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05) according to LSD 

test. 

  
 بحث

نتايج اين تحقیق حاکی از تاثیرگذاری متفاوت      

 درها در کنتر  جمعیت پروانه زنبورمانند کشحشره

های کشمقايسه کارايی حشره. باشدمی چنار درختان

-طی ماهپاشی در کنتر  آفت مختلف در روش محلو 

 وکلرپیريفوس کش برداری نشان داد حشرههای نمونه

بیشترين  يداکش ايمیداکلوپردلتامترين نسبت به حشره

نتايج اين پژوهش با نتايج برخی . تاثیر را داشته است

هوايی مشابه مطابقت  ومطالعات ديگر با مناطق آب 

ای در آمريکا گزارش شد که سم در مطالعه. داشت

 P. robiniaeپروانه زنبورمانند در کنتر   کلرپیريفوس

های های بالغ نسبت به الروهروی پروانباشد و موثر می

 ,.Poland et al) اين گونه تاثیر بیشتری داشته است

2006a.)  همچنین در مطالعه ديگری نشان داده شد

، متیل پاراتیون و کلرپیريفوسسموم  پاشیمحلو 

گذاری و يا زمان اندوسولفان همزمان با شروع تخم

داری باعث نیويور  به طور معنیها در تفريخ تخم

کاهش آلودگی پروانه زنبورمانند شده ولی میانگین 

شده با  پاشیمحلو جمعیت الروی بر روی درختان 

تر بوده در مقايسه با سموم ديگر پايینکلرپیريفوس 

در مقابل نیز  .(Beergh and Leskey, 2003)است 

و سموم تیامتوکسام پاشی محلو گزارش شده است که 

، همزمان با او  کلرپیريفوس به  تیاکلوپرايد نسبت

در میشیگان باعث کاهش  S. scitulaپرواز بالغین 

 .(Poland et al., 2006a)شود جمعیت الروی می

برداری از تنه درخت چنار در اين مطالعه نشان با پوست

داده شد میانگین جمعیت الروهای زنده روی در ختان 

يد، اايمیداکلوپر کشحشرهپاشی شده با محلو 

های کلرپیريفوس در مهرماه نسبت به ماه دلتامترين و

کند  و جمعیت تیر، مرداد و شهريور کاهش پیدا می

الروهای زنده در تیمار کلرپیريفوس در اين ماه با ساير 

 Kain and Straub. داری داردیتیمارها اخت ف معن

کلرپیريفوس در نیز نشان دادن کاربرد سم ( 1551)

دهی درختان سیب و تیرماه باعث کاهش اواخر گل

در مهرماه نسبت به S. scitula آلودگی قابل توجه 

پاشی کلرپیريفوس رسد سمبه نظر می. گرددتیرماه می

در اواخر گلدهی از طريق تاثیر بر جمعیت الروهای 

گذران، پاشی و الروهای زمستانتفريخ شده پس از سم

ع وه . شودکنتر  اين آفت در تمام فصل میمنجر به 

 حاضر نشان داد که بر اساس  نتايج تحقیق بر اين

های تیر، مرداد و شهريور کمترين های ماهبردارینمونه

 با پاشیمحلو  تاثیر روی جمعیت آفت مربوط به

گونه که هیچيد بوده است اکش ايمیداکلوپرحشره
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که بر در صورتیداشت، داری با شاهد نمعنی اخت ف

برداری مهرماه و تعیین جمعیت الروی فعا  اساس نمونه

زير پوست درخت اين ترکیب باعث کاهش قابل 

-علت اين تفاوت را می. توجهی از جمعیت آفت شد

برداری متفاوت در مهر ماه نسبت توان به روش نمونه

سم  پاشیهمچنین تاثیر محلو . ها نسبت دادبه ساير ماه

يد و امامکتین بنزوات روی تنه درختان اايمیداکلوپر

درصدی الروهای  15زبان گنجشک منجر با کنتر  

، گزارش گرديد A. planipennisخوار سوسک چوب

(Poland et al., 2006a). 

اکسوی  يود،  اايمیداکلوپر کوش مقايسه کارايی سه حشره

در روش تزريووق بووه تنووه  و آزاديووراختینديمتووون متیوول 

توانود در  درخت نشان داد کاربرد هور سوه ترکیوب موی    

کنتوور  آفووت موووثر باشوود ولووی توواثیر آزاديووراختین در  

نتايج مطالعات صورت  .مقايسه با دو سم ديگر بیشتر بود

که تزريق سم آزاديوراختین در  گرفته در چین نشان داد 

در روز  18و  15، 15تنه درختان زبان گنجشک بعود از  

توواثیر زيووادی  A. planipennis  موورگ و میوور بووالغین

بوواالترين سووطح  .((Kain et al., 2004 نداشووته اسووت

 15توا   15هوای آزاديوراختین بوین    مرگ و میر بین تیمار

درصود مورگ    11درصد بوده که از اين مقدار صفر توا  

 بوا گذشوت  ولی نتايج نشان داده کوه   ،طبیعی بوده است

 A. planipennis مورگ و میور سوسوک    بیشوتر،  زموان  

مراحوول  نموووسووم آزاديووراختین روی . افووزايش داشووت

هوا  داری در تشوکیل گوالری الرو  الروی و به طور معنی

 ;Poland et al., 2006b) توواثیر قوووی داشووته اسووت

Reding and Ranger., 2011.)  تزريوق   صورتی کهدر

 35ر تنه درختان سپیدار باعث کواهش  يد داايمیداکلوپر

در مقايسوه بوا    A. planipennis درصد جمعیت بوالغین  

يد و امامکتین اتیمار ايمیداکلوپر. تیمار شاهد شده است

بنزوات بعد از يک سا  تزريق در مقايسه بوا کنتور  بوه    

درصود جمعیوت    71درصود و   89ترتیب باعث کواهش  

در درختوان زبوان گنجشوک     A. planipennisسوسک 

هوای  موانی سوسوک  تزريق زندهبعد از نه ماه . شده است

داری در مقايسه خوار زبان گنجشک به طور معنیچوب

 ,.Mota-Sanchez et al)با شاهد کاهش داشوته اسوت   

2009; Reding et al., 2013; Mckenzie et al,. 

چوه  مشوخص کورد کوه هر   نتايج تحقیق حاضور  (. 2010

تر شود تاثیر سوموم روی الروهوای   زمان تزريق طوالنی

در (. 0جودو   )بیشتر شده است  S. caucasicaپروانه 

ای کووه روی تزريووق سووموم سیسووتمیک آمريکووا مطالعووه

ماننوود تیاکلوپرايوود، امووامکتین بنووزوات، آزاديووراختین و 

هوای  يد در تنه درختان بید، صنوبر و ناروناايمیداکلوپر

م شد، نشان داد انجا A. glabripennisآلوده به سوسک 

تر باشد کارآيی تاثیر سوموم  هر چه زمان تزريق طوالنی

 ,.Poland et al)هوا بیشوتر شوده اسوت     روی سوسوک 

2006b; Reding et al., 2013 .)  همچنین گزارش شود

کووه تزريووق امووامکتین بنووزوات بوور روی درختووان زبووان  

 درصوود تووراکم   18تووا  17گنجشووک باعووث کوواهش   

درختوان   نسبت بوه  A. glabripennisهای سوسک الرو

 ;Mcullough et al., 2011)شود تیمار شده با شاهد می

Mota-Sanchez et al., 2009; Poland et al., 

 در آسوفات  سوم  ع وه بر اين تاثیر موثر تزريق(. 2006

 Uraba پروانووه کنتوور  بوورای اکووالیپتوس درختووان تنووه

lugens Walker(Rolando et al., 2011 ) گووزارش

 . شده است

پاشی پوست بر اساس نتايج صورت گرفته در محلو 

يد، کلرپیريفوس اتنه درختان چنار با سموم ايمیداکلوپر

و دلتامترين مشخص گرديد سموم دلتامترين و 

کلرپیريفوس و در روش تزريق سموم به تنه درختان از 

يد، اکسی ديمتون متیل و ابین سموم ايمیداکلوپر

آزاديراختین، سم آزاديراختین بیشترين تاثیر را در 

. داشته است S. caucasicaکنتر  پروانه زنبورمانند 

 کشآمده نشان داد که حشرهطور کلی نتايج بدستبه

پاشی و تزريق دو روش محلو  های استفاده شده به هر

سموم به تنه درختان چنار در صورت استفاده در زمان 
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 کارايی بااليی در مديريت تواندمناسب می

 S. caucasica داشته باشد. 

 

 

 سپاسگزاری

 و مادی هایحمايت دلیل به اصفهان شهرداری از     

 اصفهان سبز فضای و هاپار  سازماناعضای محترم 

 طر  اجرای در شاندريغبی هایکمک خاطر به

 .گرددمی اریزسپاسگ
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Abstract  
     The clearwing moth, Synanthedon caucasica (Gorbunov), is known as an important wood-boring 

pest of plane trees in Isfahan landscape. It has been reported that more than 50% of the plane trees in 

the various urban areas of Isfahan have been infested by this species. This research was conducted to 

evaluate the efficacy of some insecticides on S. caucasica by two application methods namely bark 

spray and trunk injection of infested plane trees, in two urban areas of Isfahan, in a completely 

randomized design. Tested insecticides in bark spray were imidacloprid (Confidor
®
 EC 35%), 

chlorpyrifos (Dorsban
®
 EC 40%) and deltamethrin (Decis 

®
 EC 25%), and in trunk injection the 

treatments were imidacloprid (Confidor® EC 35%), oxydemeton methyl (Metasystox
®
 EC 25%) and 

azadirachtin (EC 1%). For both application methods, evaluation was based on the number of active 

larval holes and pupal exuviae (in summer) or number of live larvae under bark (in October). The 

results show that bark spray by chlorpyrifos, imidacloprid and deltamethrin significantly reduced S. 

caucasica larval populations by 92%, 81%, 81% and 81%, respectively. The highest reduction in the 

larval population by trunk injection of insecticides compared to the water control in October was 

obtained in azadirachtin treatment (95%), followed by oxydemeton methyl (89%) and imidacloprid 

(81%). The results of this study show that the effect of insecticide application on the larval population 

of S. caucasica increased with increasing duration of treatment. Based on the results, application of 

either bark spray or trunk injection in appropriate period could have suitable effects in the integrated 

management of S. caucasica. 

Keywords: application method, Clearwing moths, insecticide, Landscape. 
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