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 در فضاي سبز شهر اصفهان، ميزان و شدت آلودگي Aeolesthes sartaبا توجه به خسارت شديد سوسك شاخك بلند سارتا 

. گانه شهرداري مورد مطالعه قرار گرفت  اصله درخت در مناطق ده6200حدوداً  با بازديد هاي مختلف درختي به اين آفت گونه

 سوراخ فعال الروي و آلودگي جديد روي تنه به ازاي هر ،شدت آلودگي با محاسبه مجموع تعداد سوراخ خروجي حشره كامل

ورت اسپليت پالت بر پايه طرح كامالً تصادفي اجرا  تكرار و به ص10اين بررسي در .  سانتيمتر از قطر تنه درخت تعيين گرديد10

با محاسبه رگرسيون خطي بين قطر .  فرعي در نظر گرفته شدعامل اصلي و ميزبان به عنوان عاملكه منطقه به عنوان  شد، به طوري

درختان % 1/32، اوجاان درخت% 7/37نتايج نشان داد كه .  درخت بر ميزان آلودگي آن بررسي گرديدقطرو ميزان آلودگي نيز تأثير 

 آلوده ،از كل درختان ميزبان% 33درختان سپيدار و در مجموع % 2/16درختان چنار و % 3/20 ،درختان بيد% 8/25 ،نارون چتري

 عدد سوراخ و آلودگي جديد بيشترين آلودگي را با داشتن اختالف 1/2 با ميانگين شدت آلودگي اوجادرختان . به اين آفت بودند

 بيد، چنار و سپيدار به ترتيب در درجات بعدي قرار داشتند كه هر ،نارون چتري. ها به خود اختصاص دادند  با ساير گونهدار معني

 ،گونه عالئم آلودگي يا خسارت سوسك سارتا روي درختان توت در اين مطالعه هيچ. اي جاي گرفتند يك در گروه جداگانه

ام ميزبانها نيز همبستگي بين قطر تنه و ميزان آلودگي درخت مثبت و در سطح در تم. گنجشك و اقاقيا مشاهده نگرديد زبان

 .دار بود  درصد معني1احتمال 

 
  فضاي سبز و، ميزان و شدت آلودگي Aeolesthes sarta، سوسك شاخك بلند سارتا، Cerambycidae: هاي كليدي واژه
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 Aeolesthes sarta Solskyسوسك شاخك بلند سارتا 

(Col.: Cerambycidae) ،ترين آفات  يكي از مخرب

چوبخوار درختان مثمر و غيرمثمر در كشورهاي مختلف 

؛ فرحبخش، 1329ميرزايانس،  (گردد آسيا محسوب مي

؛ رجبي، 1354؛ عادلي و يخكشي، 1348؛ عبايي، 1342

 ؛a1379؛ فرآشياني و همكاران، 1378؛ عبايي، 1370

Anonymous, 2006 .(اكستان و هندوستاناين آفت از پ 
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 ايران و كشورهاي ،به افغانستان) منشأ اصلي آن(غربي 

آسياي مركزي يا شوروي سابق منتقل و اولين بار در سال 

فرآشياني و همكاران،  ( از سمرقند گزارش گرديد1911
b1379 ،؛1381؛ فرآشياني Anonymous, 2006.( در ايران 

ي درختان  رو1323در سال افشار نيز اولين بار توسط 

در حال حاضر . سيب و گوجه از خراسان گزارش شد

انتشار سوسك شاخك بلند سارتا محدود به كشورهاي 

مختلف آسياي ميانه و شرقي از قبيل ازبكستان، 

تركمنستان، تاجيكستان، قرقيزستان، افغانستان، پاكستان، 

. باشد ، بنگالدش و ايران مي)هيمالياي غربي(هندوستان 

سياي غربي، اروپا، آفريقا و آمريكا گزارش اين آفت از آ

 Ahmad et al., 1977; Sengupta and)نشده است

Sengupta, 1981; Anonymous, 2006) . در ايران مناطق

هاي خراسان، سيستان  شرقي و مركزي كشور شامل استان

يلويه و بويراحمد از كو بلوچستان، تهران، اصفهان و كه

فرآشياني و (باشند  ن آفت ميهاي مهم آلودگي به اي كانون

 درختان نارونهاي مختلف  گونه. )b1379همكاران، 

)Ulmus spp.(صنوبر ، )Populus spp.(بيد ، )Salix 

spp.(چنار ، )Platanus spp.(افرا ، )Acer spp.( ،

، ).Betula spp( ، غان).Fraxinus spp( گنجشك زبان

  سنجد،).Robinia spp( ، اقاقيا).Quercus spp( بلوط

)Elaeagnus spp.(سيب ، )Malus spp.(گالبي ، )Pyrus 

spp.(گردو ، )Juglans spp. ( دار به  هستهميوه و درختان

 Ahmad et (اند اي اين حشره گزارش شدهه عنوان ميزبان

al., 1977; Krivosheina, 1984; Anonymous, 2006.( 

ي فرآشيانهاي به عمل آمده توسط  در ايران نيز در بررسي

هاي درختي مختلف نظير  ، گونه)b1379(و همكاران 

، گردو ).P. nigra L(، تبريزي ).Populus alba L(سپيدار 

)Juglans regia L.( ، بيد انواع)Salix spp.( , نارونانواع 

)Ulmus spp.( چنار ،)Platanus orientalis L.( توت ،

)Morus alba L.(، سنجد )Elaeagnus angustifolia(، 

و ) Alnus subcordata C. A. May (ي ييالقيكاتوس

به عنوان ميزبان اين آفت ) .Amygdalus spp(بادام كوهي 

درختان نارون، صنوبر و چنار از . شناسايي گرديدند

هاي آلوده به آفت  كانون هايي هستند كه در اكثر ميزبان

ها نسارت سوسك شاخك بلند سارتا روي آديده شده و خ

 اين پژوهشگران با بررسي ميزان .دباش قابل توجه مي

خسارت سوسك چوبخوار سارتا به چوبهاي صنعتي در 

هاي با ارزش و گرانقيمت  ايران نيز نشان دادند كه چوب

درختاني نظير نارون، گردو و توسكا به علت حمله آفت 

به آنها آسيب شديدي ديده و از چوب صنعتي به درجه 

كاهش % 90 تقريباً ها هيزمي تنزل پيدا كرده و قيمت آن

همچنين ميزان كاهش قيمت در چنار و . كند پيدا مي

فرآشياني و همكاران، (برآورد كردند % 80صنوبر را حدود 

1381 .( 

 مهمدر حال حاضر اين حشره چوبخوار جزء آفات 

درختان غير مثمر در سطح فضاي سبز شهر اصفهان و 

 فرآشياني و همكاران، (باشد ساير شهرهاي كشور مي
a1379(.  بنابراين با توجه به تنوع شرايط كشت و

مناطق مختلف شهر اصفهان و دامنه فضاي سبز نگهداري 

 نتايج حاصل از اين پژوهش ،وسيع ميزباني سوسك سارتا

شدت آلودگي مناطق ميزان و  ،در زمينه تعيين مناطق آلوده

انجام شده جهت هاي مختلف آفت از اقدامات  و ميزبان

كه شناسايي  اين با توجه به. اين آفت استمديريت صحيح 

و معدوم نمودن درختان آلوده به آفات چوبخوار جهت 

كنترل و جلوگيري از پراكنش طبيعي آنها در فضاي سبز 

شهري با محدوديت و هزينه باال همراه است و گاهي 

 تعيين ميزبان مناسب اين آفات در ،باشد اوقات نيز مؤثر مي
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ها يا  زين كردن آن با گونهفضاي سبز شهري و جايگ

هاي غير حساس و يا كمتر حساس كه در كاهش  واريته

جمعيت آنها و عدم استفاده مبارزه شيميايي نقش بسزايي 

رسد   از مطالعات مهم و ضروري به نظر مي،دارد

(Morewood et al., 2003; 2004) . در اين پژوهش ميزان

ك هاي مختلف درختي به سوس و شدت آلودگي گونه

 Ulmus )نارون وسك(چوبخوار سارتا شامل اوجا 

carpinifolia Borkh،نارون چتري  U. carpinifolia var. 

umbraculifera Rehd.، بيد Salix alba L.،  چنار 

Platanus orientalis L.  ، سپيدارPopulus alba L.،  

 Fraxinus گنجشك زبان،  .Populus nigra Lتبريزي 

rotundifolia Miller subsp. persica (Boiss.)  اقاقيا ،

Robinia pseudocacia L. و انواع توت Morus spp.  با

 . بررسي همه مناطق مختلف شهر اصفهان تعيين گرديد

 
	
� 
 ��� �� 

هاي مختلف  گونه آلودگي تدميزان و شجهت تعيين 

شامل   ،A. sarta ،به سوسك شاخك بلند سارتا يدرخت

، تبريزي ،سپيدار،  چنار،يد ب، نارون چتري،اوجا

هر يك  در 1383تابستان در  گنجشك، اقاقيا و توت زبان

چند خيابان كه   منطقه شهرداري شهر اصفهان10از 

از هر .  انتخاب گرديد،نماينده منطقه مورد مطالعه بودند

 متر تعدادي درخت بسته به 20خيابان به فواصل هر 

طور تصادفي  در منطقه به هر گونهفراواني و تراكم 

در واقع بر . انتخاب و مورد معاينه و بازديد قرار گرفتند

هاي خروجي  اساس عالئم خسارت نظير تعداد سوراخ

هايي كه قبالً حشره كامل از آن خارج  سوراخ (حشره كامل

اي به بيرون ريخته  گونه خاك اره شده است و هيچ

هاي  سوراخ(هاي فعال الروي  تعداد سوراخ, )شود نمي

ها خاك اره تازه نكه از آبوط به الروهاي سال گذشته مر

مربوط (هاي جديد روي تنه   تعداد آلودگي،)دوش خارج مي

اي وجود  به الروهاي سال جاري كه سوراخ قابل مشاهده

شكاف پوست از از گياهي خاك اره همراه با شيره ندارد و 

 سطح دركه ) شود  خارج ميمحل تغذيه الروهاي جوان

 رؤيت بودند و نيز حجم خاك اره و وضعيت زمين قابل

 تعداد درختان آلوده به سوسك چوبخوار ،سبزينه گياه

 تا شدت و درصد ،سارتا شمارش و يادداشت گرديد

آلودگي درختان مختلف در هر منطقه و همچنين در سطح 

به منظور سهولت مقايسه ميزان . شهر اصفهان تعيين شود

 درجه شدت 6قدماتي هاي م  طي بررسي،آلودگي درختان

هاي خروجي  آلودگي با محاسبه مجموع تعداد سوراخ

هاي فعال الروي و تعداد   تعداد سوراخ،حشره كامل

متر از ي سانت10جديد روي تنه به ازاي هر هاي  آلودگي

شود،  نشان داده مي nكه اين مجموع با قطر تنه درخت 

در اين پژوهش كمترين مقدار آلودگي . تعريف گرديد

 بود و بر اين اساس در n، 1/0اسبه شده يعني مقدار مح

 آن درخت از نظر شدت ، بودn  ≤ 1/0> 5/2صورتيكه 

 6به همين ترتيب با . شد آلودگي ضعيف در نظر گرفته مي

<n  ≤ 5/2 ،10 <n  ≤ 6 ،15 < n ≤ 10 15 و ≥n ، 

 متوسط ،شدت آلودگي درختان به ترتيب متوسط ضعيف

به طور درختان . يد تعيين گرديد شديد و بسيار شد،شديد

با .  بدون آلودگي در نظر گرفته شدند،)n=0( سالم كامل

هاي خرد شده كه در آن براي  استفاده از طرح كرت

 10افزايش ضريب اطمينان در هر منطقه براي هر ميزبان 

: تيمار اصلي(تكرار به صورت تصادفي انتخاب گرديد 

آلودگي مناطق  شدت ،)ميزبان: منطقه و تيمار فرعي

هاي مختلف درختي فضاي سبز  مختلف شهري و گونه

تعداد درختان در هر تكرار براي . شهر اصفهان مقايسه شد
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هاي مختلف در مواردي بسته به فراواني آنها  ميزبان

ها  همه ميزباننيز گانه  در تمام مناطق دهضمناً . متفاوت بود

 عمدتاً اين مناطق ذكر است كه الزم به. وجود نداشتند

اي از نظر شرايط آب و هوايي به  تفاوت اكولوژيك ويژه

خصوص درجه حرارت، نور و رطوبت ندارند، بلكه تنها 

هاي باغباني شامل  تفاوت قابل توجه مربوط به مراقبت

آبياري، كوددهي، هرس و سمپاشي، سن درختان و تنوع 

 متري سطح زمين 4/1قطر تنه در ارتفاع . باشد گياهي مي

 گروه 10گيري و براي هر ميزبان حداكثر در  اندازه نيز

مجموع سوراخ خروجي ( ميانگين آلودگي. بندي شد دسته

براي )  سوراخ فعال الروي و آلودگي جديد،حشره كامل

در نهايت رگرسيون خطي بين قطر . هر گروه تعيين گرديد

و ميزان آلودگي محاسبه شد تا تأثير سن درخت بر ميزان 

 .  آن بررسي گرددو شدت آلودگي

 

��� 
 �����  

 اصله درخت 6258نتايج حاصل از مشاهده و بررسي 

 اصله درخت نارون 932 ،اوجا اصله درخت 3886شامل 

 اصله درخت بيد و 124 ، اصله درخت چنار1279چتري، 

 منطقه شهرداري اصفهان از 10 اصله درخت سپيدار در 37

د نظر درصد و شدت آلودگي به سوسك شاخك بلن

 ارائه 5 و 4، 2،3، 1به ترتيب در جداول   (A. sarta)سارتا

% 1/32 ،اوجادرختان % 7/37نتايج نشان داد كه . شده است

% 8/25 ،درختان چنار% 3/20 ،درختان نارون چتري

% 33درختان سپيدار و در مجموع % 2/16درختان بيد و 

كل درختان ميزبان بررسي شده اين آفت در سطح شهر 

 2066از .  سوسك چوبخوار سارتا آلوده بودنداصفهان به

 ،درختان آلوده% 9/70اصله درخت آلوده بررسي شده 

 بيد ، چنار،ترتيب نارون چتريبه  آن بودند و پس از اوجا

اگر چه اوجا و نارون ). 1 شكل(د شتن داقرارو سپيدار 

چتري دو واريته از يك گونه هستند، تفاوت شديد بين 

توان مربوط به وضعيت  را ميميزان آلودگي آنها 

ها يا   عوامل شيميايي، حضور بازدارنده،ساختماني

هاي سمي ثانويه و كيفيت و ميزان مواد غذايي  متابوليت

 ,.Hanks et al., 1995; Liu et al(گياه ميزبان دانست 

هاي  ها و واريته در ارزيابي مكانيسم مقاومت گونه). 1999

هاي شاخك  ه سوسكب) .Populus spp(مختلف صنوبر 

مشخص ) Liu et al., 1999(بلند توسط ليو و همكاران 

 شعاع ، عرض اشعه مغزي،گرديد كه تعداد آوندها

هاي ليگنيني و ضخامت اسكلريدها از عوامل مهمي  سلول

هاي شاخك  هستند كه بر مقاومت درختان عليه سوسك

هايي با تعداد  الروها در گونه. گذارند بلند تأثير مي

تر تغذيه بهتري نشان  هاي بيشتر و اشعه مغزي عريضآوند

هاي ليگنيني و اسكلريدها تأثير  كه سلول حالي  در،دهند مي

با وجود . منفي روي تفريخ تخم و تغذيه الروي دارند

درختان تبريزي سطح شهر اصفهان به %) 43(آلودگي 

 به دليل تعداد اندك اين گونه درختي در ،سوسك سارتا

هان درصد و شدت آلودگي آن با آلودگي فضاي سبز اصف

با وجود اينكه در برخي . ها مقايسه نگرديد ساير گونه

؛ b1379؛ فرآشياني و همكاران، 1378عبايي، (منابع 

Anonymous, 2006 ؛Krivosheina, 1984 ( درختان

گنجشك و اقاقيا نيز به عنوان ميزبان اين حشره  زبان ،توت

 اصله 59طالعه با بررسي  ولي در اين م،اند گزارش شده

 اصله اقاقيا در 27گنجشك و  زبان  اصله46 ،درخت توت

گونه عالئم آلودگي يا خسارت  سطح شهر اصفهان هيچ

به هر . ها مشاهده نگرديد سوسك چوبخوار سارتا روي آن

حال بايستي توجه داشت كه عدم مشاهده آفت دليل بر 

 .باشد عدم امكان آلوده شدن اين ميزبانها نمي
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 .هاي مختلف درختي به سوسك شاخك بلند سارتا در فضاي سبز سطح شهر اصفهان  درصد آلودگي گونه-1شكل 

 

هاي  مقايسه درصد و شدت آلودگي ميزبان -1

 مختلف آلوده به سوسك شاخك بلند سارتا

 منطقه شهرداري اصفهان 10گونه غالب درختي در 

باشد كه درصد آلودگي آن از حداكثر  مي اوجا درخت

) 4در منطقه % (3/11تا حداقل ) 3در منطقه % (7/59

مقايسه ميانگين شدت آلودگي در ). 1جدول (متغير بود 

 منطقه نشان داد كه اغلب مناطق از اين نظر با 10

 ،دار دارند اختالف معني% 5يكديگر در سطح 

 با 4 عدد و منطقه 8/3 با ميانگين 3كه منطقه  طوري به

 عدد سوراخ و آلودگي جديد به ازاي هر 5/0ميانگين 

 سانتيمتر از قطر تنه درخت به ترتيب حداكثر و 10

از . حداقل شدت آلودگي را به خود اختصاص دادند

با % 3/35 سطح شهر اصفهان اوجابين درختان آلوده 

آلودگي ضعيف مشاهده شدند و در درجات بعدي 

ه ترتيب داراي درجه آلودگي متوسط بدرختان آلوده 

در .  شديد و بسيار شديد بودند، متوسط شديد،ضعيف

 از نظر درجه آلودگي جاواهر يك از مناطق نيز اكثر درختان 

 .)1جدول  (در گروه ضعيف يا متوسط ضعيف قرار گرفتند

فراواني بسيار كمتري نسبت به از درختان نارون چتري 

در . دبودن برخوردارهان نارون وسك در فضاي سبز اصف

 و 5 ،3، 1مناطق (مناطقي كه فراواني آنها بسيار پايين بود 

  مورددامك برداري تصادفي هيچ  به دليل نمونه،)7

، يعني به عنوان نمونه در برداري قرار نگرفتند نمونه

درصد آلودگي نارون چتري از . برداري وارد نشدند نمونه

در منطقه % (8/13داقل تا ح) 8در منطقه % (1/38حداكثر 

با مقايسه ميانگين شدت آلودگي ). 2جدول (متغير بود ) 4

 هر يك از مناطق در گروه ،%5مناطق مختلف در سطح 

 كه تفاوت 9 و 6اي جاي گرفتند به غير از مناطق  جداگانه

 1/2 نيز با ميانگين 4 و 8مناطق . داري را نشان ندادند معني

 10يد به ازاي هر  عدد سوراخ و آلودگي جد7/0و 
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سانتيمتر از قطر تنه درخت به ترتيب از حداكثر و حداقل 

 درجه 9 تا 1در مناطق . شدت آلودگي برخوردار بودند

 د، ضعيف تعيين گرديكلي طور بههاي چتري  آلودگي نارون

 اغلب درختان آلوده نارون چتري 10كه در منطقه  حالي در

. اهده شدندبا درجه آلودگي متوسط ضعيف مش%) 6/47(

توان گفت كه آلودگي بيشتر درختان نارون  در مجموع مي

در حد متوسط %) 5/39(چتري آلوده سطح شهر اصفهان 

 ).2جدول ( ضعيف بود

ومين گونه غالب درختي فضاي سبز اصفهان چنار د

در منطقه %) 9/26(باشد كه بيشترين درصد آلودگي آن  مي

 مشاهده شد 6در منطقه ) صفر درصد( و كمترين درصد 1

در خصوص ارزيابي ميانگين شدت آلودگي ). 3جدول (

داري در  بين مناطق مختلف شهرداري تفاوت آماري معني

 عدد 3/1 با ميانگين 1منطقه . وجود داشت% 5سطح 

 سانتيمتر از قطر 10سوراخ و آلودگي جديد به ازاي هر 

 با 6تنه درخت داراي بيشترين شدت آلودگي و منطقه 

صفر سوراخ و آلودگي جديد داراي كمترين ميانگين 

درختان چنار %) 4/45 (كلي طور به. شدت آلودگي بود

در هر يك از . آلوده سطح شهر آلودگي ضعيفي داشتند

مناطق نيز درجه آلودگي تعداد زيادي از درختان چنار 

درختان % 5/45 كه 3 به غير از منطقه ،ضعيف تعيين گرديد

 ي متوسط ضعيف مشاهده شدندآلوده چنار با درجه آلودگ

 ).3جدول (

صد آلودگي درختان بيد در فضاي سبز اصفهان از در

در (تا حداقل صفر درصد ) 7در منطقه % (5/34حداكثر 

نتايج حاصل از ). 4جدول (متغير بود ) 6 و 5 ،2مناطق 

مطالعه ميانگين شدت آلودگي مشخص كرد كه بين مناطق 

اگر چه . ر وجود دارددا اختالف معني% 5مختلف در سطح 

 عدد سوراخ و آلودگي جديد به 5/1 با ميانگين 7منطقه 

 سانتيمتر از قطر تنه درخت حداكثر شدت 10ازاي هر 

 1داري را با منطقه   ولي تفاوت معني،آلودگي را دارا بود

 7كه درصد آلودگي منطقه  با وجود اين، نشان نداد

اگر چه . تر بودبيش%) 25 (1 در مقايسه با منطقه ،%)5/34(

 اما از لحاظ ، مشابه بود8 و 1درصد آلودگي مناطق 

داري با  معني ميانگين شدت آلودگي تفاوت آماري 

 عدد در گروه 4/0 نيز با ميانگين 9منطقه . يكديگر داشتند

 با ميانگين صفر 6 و 5 ،2اي قرار گرفت و مناطق  جداگانه

درجه . كمترين شدت آلودگي را به خود اختصاص دادند

آلودگي بيش از نيمي از درختان آلوده بيد سطح شهر 

 ).4جدول  (ضعيف تعيين گرديد%) 4/59(اصفهان 

لودگي درختان سپيدار به سوسك شاخك بلند سارتا آ

مشاهده شد كه %  24 با درصد آلودگي 9تنها در منطقه 

ميانگين شدت . تمامي آنها درجه آلودگي ضعيف داشتند

 عدد سوراخ و آلودگي 6/0ين منطقه آلودگي سپيدارها در ا

تر از قطر تنه درخت محاسبه  سانتيم10جديد به ازاي هر 

 ).5جدول  (گرديد

هاي مختلف درختي در فضاي  از نظر شدت آلودگي گونه

داري بين   اختالف آماري معني،سبز شهر اصفهان

مقايسه ). 6جدول(هاي مختلف وجود داشت  ميزبان

هاي مختلف سوسك  نميانگين شدت آلودگي ميزبا

 جاوانشانگر آن بود كه درختان ) 7جدول(چوبخوار سارتا 

 عدد سوراخ و آلودگي 1/2با ميانگين شدت آلودگي 

 سانتيمتر از قطر تنه درخت بيشترين 10جديد به ازاي هر 

در درجات بعدي به . آلودگي را به خود اختصاص دادند

شتند كه  بيد و چنار قرار دا،ترتيب درختان نارون چتري

 در منابع .اي جاي گرفتند هر يك در گروه جداگانه

نيز ) 1381؛ فرآشياني، b1379فرآشياني و همكاران، (

هاي  خسارت اين آفت به درختان نارون در استان
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خراسان، سيستان و بلوچستان، تهران و اصفهان چشمگير 

ها مانند تهران نود درصد  بوده و در برخي از كانون

ه اين حشره آلوده بوده و ده درصد درختان نارون ب

در استان سيستان و . درختان آلوده خشكيده بودند

اين آفت باعث نابودي ) شهرستان زاهدان(بلوچستان 

و حذف درختان نارون از فضاي سبز اين شهر شده 

 .Aدر كشورهايي نظير ازبكستان و تركمنستان نيز . بود

sarta گزارش ترين آفات نارون ترين و مخرب از مهم 

 ;Yagdyev, 1979; Krivosheina, 1984(شده است 

Khudaibergenov et al., 1991 .( همچنين بازديدهاي

به عمل آمده از مناطق مختلف شهر تهران، مؤيد 

تر بودن نارون نسبت به چنار در مقابل اين  حساس

كه با نتايج ) b1379فرآشياني و همكاران، (حشره است 

ميزان آلودگي . قت داردحاصل از اين پژوهش مطاب

 درصد گزارش شده 92درختان بيد نيز در خراسان 

در اين پژوهش ). b1379فرآشياني و همكاران، (است 

 عدد سوراخ و آلودگي 32/0درختان سپيدار با ميانگين 

درخت از   سانتيمتر از قطر تنه10جديد به ازاي هر 

داري  كمترين آلودگي برخوردار بودند و تفاوت معني

كه  حالي در). 7جدول( ها نشان دادند  با ساير ميزبانرا

 فرآشياني در بررسي و بازديدهاي به عمل آمده توسط

 ،در شهرهاي مشهد و زاهدان) b1379(و همكاران 

ميزان آلودگي درختان سپيدار در مقايسه با ساير 

. گزارش شده است)  درصد100(ها بسيار باال  ميزبان

د مربوط به شرايط بهتر توان داليل احتمالي آن مي

 نگهداري درختان سپيدار سطح شهر اصفهان از نظر

متفاوت بودن كلن باغباني،  هاي آبياري و ساير مراقبت

و رقم كاشته شده اين درختان در اصفهان و يا متفاوت 

 .بودن نژاد حشره باشد

 مقايسه مناطق مختلف شهر اصفهان از نظر شدت -2

 آلودگي درختان ميزبان سوسك شاخك بلند سارتا

 منطقه شهرداري اصفهان 10از نظر شدت آلودگي در 

 8جدول ). 6جدول (داري مشاهده شد  اختالف معني

بندي ميانگين شدت آلودگي درختان ميزبان سوسك  گروه

 ،دهد ن ميچوبخوار سارتا را در مناطق مختلف نشا

 عدد سوراخ و 33/2 با ميانگين 3كه منطقه  طوري به

متر از قطر تنه درخت   سانتي10آلودگي جديد به ازاي هر 

 با 4حداكثر آلودگي را به خود اختصاص داد و منطقه 

 از حداقل آلودگي برخوردار 4/0ميانگين شدت آلودگي 

 با شدت آلودگي 8 و 7 مناطق ،3پس از منطقه . بود

بين شدت آلودگي . اً يكسان در يك گروه قرار گرفتندتقريب

داري   نيز از نظر آماري تفاوت معني9 و 6 ،1سه منطقه 

كه ساير مناطق هر يك در گروه  حالي  در،وجود نداشت

كه ارتباط منطقي  با توجه به اين. اي جاي گرفتند جداگانه

هاي درختي و موقعيت  بين ميانگين آلودگي گونه

 به ،اطق مختلف شهرداري اصفهان ديده نشدجغرافيايي من

 شهرداري 4 و 3طور مثال مجاورت جغرافيايي مناطق 

جدول (ا از نظر ميزان آلودگي ه اصفهان و تفاوت شديد آن

هاي جزئي شرايط كليمايي  رسد تفاوت  به نظر مي،)8

مناطق مختلف بر ميزان و شدت آلودگي درختان به اين 

تماالً ساير شرايط نظير سن  بلكه اح،آفت تأثيري ندارد

سمپاشي و در   زمان و دفعات، كوددهي، آبياري،درخت

مجموع مديريت نگهداري درختان بر ميزان و شدت 

 .تواند مؤثر باشد آلودگي آنها در مناطق مختلف مي

 ،)6جدول (دار بود  اثر متقابل منطقه و ميزبان نيز معني

لف از نظر هاي مخت ميزبان بندي به اين مفهوم كه گروه

شدت آلودگي در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود و 

بندي مناطق مختلف از نظر شدت آلودگي  همچنين گروه
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براي مثال نارون وسك . بستگي به ميزبان خواهد داشت

تواند در تمام مناطق از حداكثر آلودگي برخوردار باشد و  نمي

بررسي شده نيز در هاي  ميزبانشدت آلودگي هر يك از 

 عدد 33/2 با داشتن باالترين ميانگين شدت آلودگي 3نطقه م

بنابراين شدت آلودگي هر يك . باشد حداكثر نمي) 8جدول (

باشد و بايستي ميزان  اي متفاوت مي ها در هر منطقه از ميزبان

ها را در هر يك از مناطق  و شدت آلودگي هر يك از ميزبان

 .شهرداري جداگانه مورد بررسي قرار داد

 

 رابطه قطر تنه درخت با ميزان آلودگي آن به سوسك -3

 شاخك بلند سارتا

رابطه بين قطر و ميزان آلودگي درختان ميزبان مختلف با 

تعيين گرديد كه a+bx= yمحاسبه رگرسيون خطي با فرمول 

 قطر x ، عرض از مبدأa ، به منزله شيب خطbدر اين رابطه 

جموع تعداد م( ميزان آلودگي آن به آفت yتنه درخت و 

 سوراخ فعال الروي و آلودگي ،سوراخ خروجي حشره كامل

 x 58/0- 3/1اوجا معادله حاصل در . است) جديد روي تنه

=y،45/0  در نارون چتري+x56/0=y، 78/7 در چنار+ x 

19/0= y، 66/2 در بيد+ x 32/0= y 9 و در سپيدار -x 56/0 

=y بستگي بين ها هم در تمام ميزبان). 9جدول ( محاسبه شد

 1قطر تنه و ميزان آلودگي درخت مثبت و در سطح احتمال 

البته بيشترين همبستگي در ). 9جدول (دار بود  درصد معني

 ولي نتيجه ،چنار و كمترين همبستگي در بيد مشاهده شد

كلي بيانگر آن است كه با افزايش قطر تنه درخت يعني 

له كه با ضعف و حساسيت آن به حمتر شدن درخت  مسن

آفت اين ميزان آلودگي آن به سوسك سارتا همراه است، 

اساس مطالعات اسميت و همكاران نيز  بر. يابد مي افزايش

رابطه مثبتي بين قطر درخت و تعداد سوراخهاي خروجي 

در سوسك شاخك هاي جديد  حشره كامل و تعداد آلودگي

در  احتماالً تعداد الرو بيشتري ،وجود داردبلند آسيايي 

 ,.Smith et al (ندرشد و نمو نمايتوانند  مي تر ان بزرگدرخت

2004.( 

تواند با در نظر گرفتن انواع درختان  نتايج اين پژوهش مي

فضاي سبز شهري و ميزان آلودگي آنها و شرايط اكولوژيك 

احتماالً مشابه سوسك سارتا در ساير مناطق كشور مورد 

گيري مديران  تصميمتواند به   اين نتايج مي.استفاده قرار گيرد

فضاي سبز در جايگزيني درختان آلوده و حساس به آفت 

كه تعداد بيشماري از درختان نارون  با توجه به اين. ياري دهد

به عنوان گونه غالب درختي در فضاي سبز اصفهان وجود 

ها بيشتر از ساير ميزبانها  دارد و ميزان و شدت آلودگي آن

ن همبستگي باالي بين قطر تنه باشد و نيز با در نظر گرفت مي

و ميزان آلودگي، الزم است به تدريج بخشي از درختان مسن 

هايي با حساسيت كمتر  تر يا با گونه نارون با درختان جوان

البته الزم است ابتدا همه . نسبت به اين آفت جايگزين گردند

ها، حساسيت به  آلودگي به ساير آفات و بيماري(مسائل 

ها بررسي گردد و  در مورد ساير گونه) يرهآلودگي هوا و غ

هاي  در سال. ايجاد تنوع در فضاي سبز نيز مدنظر قرار گيرد

اخير كاشت درختان توت و اقاقيا به دليل عدم آلودگي آنها 

به سوسك سارتا در فضاي سبز شهري افزايش يافته، اگر چه 

در اين پژوهش ميزان آلودگي آنها نيز صفر تعيين گرديد ولي 

ايستي مطالعات بيشتري در مورد مناسب بودن آنها به عنوان ب

با توجه به خسارت شديد اين . ميزبان آفت صورت گيرد

آفت و اهميت كاربرد كمتر سموم در فضاي سبز شهري و از 

هاي متعدد درختاني كه قبالً به عنوان  طرفي رواج گونه

ان اند، به عنو درختان فضاي سبز مورد استفاده قرار نگرفته

انداز در فضاهاي سبز شهري، ضروري  درختان زينتي يا سايه

تر صحرايي و آزمايشگاهي روي  است تا مطالعات گسترده

 .هاي درختي صورت گيرد تر گونه طيف وسيع
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 . منطقه شهرداري اصفهان10به سوسك شاخك بلند سارتا در ) نارون وسك( درصد و شدت آلودگي درختان اوجا -1جدول 

  منطقه شهري
 گيدرجه آلود

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 منطقه10ميانگين 

)3(
 

)1(1 
)2( 

8/41 3/46 1/13 1/47 8/33 4/43 9/40 2/42 5/27 5/54 3/35 

2   4/31 3/29 3/50 2/41 5/27 9/28 9/22 4/30 40 4/14 1/33 

3 1/9 8/13 7/14 9/5 3/18 4/12 3/12 6/12 5/12 6/18 1/14 

4 4/7 9/6 15 9/5 2/9 8/4 9 1/8 10 9/5 4/9 

5 7/10 7/3 9/6 0 3/11 6/10 9/13 7/6 10 6/6 1/8 

 تعداد درختان بررسي شده
288 639 650 150 292 395 265 337 110 760  

 7/37 9/21 4/36 1/40 46 7/36 6/48 3/11 7/59 4/29 42 درصد درختان آلوده
ميانگين شدت          

 )4(آلودگي 
d 3/2 

g 4/1 a 8/3 i 5/0 b 9/2 f 9/1 c 7/2 e 1/2 e 1/2  h
2/1  

 ) n  ≤ 1/0> 5/2(آلودگي ضعيف = 1درجه آلودگي : )1(

 )n  ≤ 5/2> 6(آلودگي متوسط ضعيف = 2     درجه آلودگي 

 )n  ≤ 6> 10(آلودگي متوسط شديد = 3     درجه آلودگي 

 )n ≤ 10 > 15(آلودگي شديد = 4     درجه آلودگي 

 ) n≤ 15(آلودگي بسيار شديد = 5    درجه آلودگي  

n     = 10اي جديـد روي تنـه بـه ازاي هـر     هـ  هاي فعال الروي و تعداد آلـودگي   تعداد سوراخ،هاي خروجي حشره كامل مجموع تعداد سوراخ 

 ).ها رجوع شود به قسمت مواد و روش(سانتيمتر از قطر تنه درخت 

 . تنها بر مبناي درختان آلوده صورت گرفته است5 تا 1رجه آلودگي از محاسبه درصد درختان داراي د: )2(

 . منطقه با در نظر گرفتن تعداد كل درختان سالم و آلوده در هر منطقه صورت گرفته است10محاسبه ميانگين آلودگي : )3(

 سـانتيمتر از قطـر      10هاي جديد به ازاي هر       گيهاي فعال الروي و تعداد آلود       تعداد سوراخ  ،خروجي حشره كامل   هاي مجموع تعداد سوراخ  : )4(

 از نظر آماري در سـطح       ،باشند هايي كه داراي حروف مشترك مي      ميانگين. اند تنه درخت براي محاسبه ميانگين شدت آلودگي منظور شده        

 .دار ندارند  تفاوت معنيLSDبا آزمون % 5
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 . منطقه شهرداري اصفهان10 شاخك بلند سارتا در  درصد و شدت آلودگي درختان نارون چتري به سوسك-2جدول 

  منطقه شهري

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 درجه آلودگي

 10ميانگين 

 )3(منطقه

)1(1 )2(- 50 - 6/55 - 3/39 - 8/43 46 9/32 8/38 

2 - 30 - 2/22 - 7/37 - 25 30 6/47 5/39 

3 - 10 - 1/11 - 5/11 - 5/12 12 5/17 4/14 

4 - 5 - 0 - 9/4 - 3/6 8 4/1 4 

5 - 5 - 1/11 - 6/6 - 5/12 4 7/0 3/3 

  435 144 42 - 175 - 65 - 71 - تعداد درختان بررسي شده

 1/32 9/32 7/34 1/38 - 9/34 - 8/13 - 2/28 - درصد درختان آلوده

  d 3/1 - e 7/0 - b 8/1 - a 1/2 b 7/1 c 5/1 - )4(ميانگين شدت آلودگي

 . رجوع شود1به زير نويس جدول : )4 (و) 3(، )2(، )1 (

 

 . منطقه شهرداري اصفهان10 درصد و شدت آلودگي درختان چنار به سوسك شاخك بلند سارتا در -3جدول 

  منطقه شهري

 درجه آلودگي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10ميانگين 

 )3(منطقه

)1(1 
)2( 

4/43 
100 7/22 100 60 0 3/64 50 60 50 4/45 

2 9/31 0 5/45 0 10 0 6/28 50 7/26 3/33 5/31 

3 9/15 0 2/18 0 30 0 0 0 3/13 3/8 15 

4 9/3 0 1/9 0 0 0 1/7 0 0 3/8 2/4 

5 9/4 0 5/4 0 0 0 0 0 0 0 9/3 

  78 106 36 98 19 56 46 138 26 676 تعداد درختان بررسي شده

 3/20 4/15 2/14 6/5 3/14 0 9/17 2/2 9/15 7/7 9/26 درصد درختان آلوده

  a 3/1 f 2/0 b 9/0 g 1/0 c 8/0 h 0 e 5/0 f 2/0 e 5/0 d 7/0 )4(ميانگين شدت آلودگي

 . رجوع شود1به زير نويس جدول : )4(و ) 3(، )2(، )1 (
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 . منطقه شهرداري اصفهان10 درصد و شدت آلودگي درختان بيد به سوسك شاخك بلند سارتا در -4جدول 

  شهريمنطقه 

 درجه آلودگي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10ميانگين 

 )3(منطقه

)1(1 )2( 

25 0 - - 0 0 60 50 100 - 

4/59 

2 25 0 - - 0 0 25 50 0 - 25 

3 50 0 - - 0 0 0 0 0 - 3/6 

4 0 0 - - 0 0 15 0 0 - 4/9 

5 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 

  - 24 16 58 1 8 - - 1 16 تعداد درختان بررسي شده

 8/25 - 7/16 25 5/34 0 0 - - 0 25 ختان آلودهدرصد در

  - a 4/1 d 0 - - d 0 d 0 a 5/1 b 9/0 c 4/0 )4(ميانگين شدت آلودگي

 . رجوع شود1به زير نويس جدول : )4(و ) 3(، )2(، )1 (

 
 . منطقه شهرداري اصفهان10 به سوسك شاخك بلند سارتا در و شدت آلودگي درختان سپيدار درصد -5جدول 

 منطقه شهري
 

 درجه آلودگي
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 10ميانگين 

 )3(منطقه

)1(1 )2(0  - - 0 - - 0 - 100 - 100 

2 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 

3 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 

4 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 

5 0 - - 0 - - 0 - 0 - 0 

  - 25 - 4 - - 2 - - 6 تعداد درختان بررسي شده

 2/16 - 24 - 0 - - 0 - - 0 رختان آلودهدرصد د

  - b 0 - - b 0 - - b 0 - a 6/0 )4(ميانگين شدت آلودگي

 . رجوع شود1به زير نويس جدول : )4(و ) 3(، )2(، )1(

 

 . منطقه شهرداري اصفهان10هاي مختلف سوسك شاخك بلند سارتا در   جدول تجزيه واريانس شدت آلودگي ميزبان-6جدول 

 سطح احتمال  F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي يراتمنبع تغي

 > 0001/0 59/521 7887/0 099/7 9 منطقه

 0358/0 37/1 0021/0 185/0 90 )منطقه(تكرار

 > 0001/0 54/3700  385/22 4 ميزبان

 > 0001/0 39/222  735/7 23  ميزبان×منطقه
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 .هاي مختلف سوسك شاخك بلند سارتا در فضاي سبز شهر اصفهان ن مقايسه ميانگين شدت آلودگي ميزبا-7جدول 

 سپيدار بيد چنار نارون چتري اوجا ميزبان

 a 1/2 b 45/1 d 58/0 c 9/0 e 32/0 *ميانگين شدت آلودگي

 .دار دارند  تفاوت معنيLSDبا آزمون % 5ها در سطح  ميانگين: *

 

 

 .شهرداري اصفهانگانه   دهمناطق  به سوسك شاخك بلند سارتا دربان مقايسه ميانگين شدت آلودگي درختان ميز-8جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 منطقه

 2/1 *ميانگين شدت آلودگي

d 

95/0 

f 

33/2 

a 

4/0 

g 

33/1 

c 

18/1 

d 

43/1 

b 

45/1 

b 

23/1 

d 

03/1 

e 

 .دار ندارند  تفاوت معنيLSDبا آزمون % 5 از نظر آماري در سطح باشند، هايي كه داراي حروف مشترك مي ميانگين: *

 

  به سوسك شاخك بلند سارتاها و ميزان آلودگي آنان ميزبان بين قطر تنه درخترابطه همبستگي -9جدول 

 ميزبان
  ± شيب خط

 خطاي معيار 

(b±SE) 

  خطاي ±عرض از مبدأ 

 (a±SE)معيار 
 ضريب تبيين

) r 2( 
 *تعداد ميانگين سطح احتمال

 10 > 0001/0 95/0 -3/1±3/2 58/0±05/0 اوجا

 9 > 0001/0 91/0 45/0±91/2 56/0±06/0 نارون چتري

 10 > 0001/0 98/0 78/7±45/0 19/0±01/0 چنار

 9 > 0012/0 79/0 66/2±23/3 32/0±06/0 بيد

 5 > 0168/0 96/0 -9±7/2 56/0±07/0 سپيدار

 .اند ههاي قطر و آلودگي كه در محاسبه رگرسيون منظور شد تعداد ميانگين: *

 

����������� ����  

هاي علمي بعضي از  نام. 1323، . ج،افشار -

. بالپوشان ايران و اهميت آنها در كشاورزي سخت

 وزارت ،نشريات آزمايشگاه بررسي آفات گياهان

 . صفحه222 ، تهران،كشاورزي

آور درختان ميوه  حشرات زيان. 1370، .ر.  غ،رجبي -

. بالپوشان سخت) دومچاپ ( جلد اول ،سردسيري ايران

هاي  انتشارات مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري

 . صفحه221 ، تهران، وزارت كشاورزي،گياهي

. حمايت جنگل. 1354، . ع،و يخكشي.  ا،عادلي -

 . صفحه266 ،انتشارات دانشگاه تهران

هاي  فهرستي از اسامي سوسك. 1348، . م،عبايي -

طق انتشار ايران و منا) Cerambycidae(شاخك بلند 

 .47-54: 38 ،هاي گياهي مجله آفات و بيماري. آنها



 مجله پژوهشي
 1385،  )2 (4جلد حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران تحقيقات 

 

59

 

هاي  آفات درختان جنگلي و درختچه. 1378، . م،عبايي -

سازمان تحقيقات آموزش و ترويج . جنگلي و غير مثمر

كشاورزي، مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي 

 . صفحه178 ، تهران، وزارت كشاورزي،گياهي

بررسي بيولوژي سوسك شاخك . 1381، .ا.  م،فرآشياني -

مؤسسه .  در استان تهرانAeolesthes sartaبلند سارتا 

 گزارش ، تهران كشور،ها و مراتع تحقيقات جنگل

-0908 :طرح  شماره،نهايي طرح تحقيقاتي

 ).چاپ نشده (76 -0310990100

. a1379، .ا. و صادقي، س.  شامحمدي، د،.ا. ، مفرآشياني -

 Aeolesthes sartaشناسي تبررسي آزمايشگاهي زيس

Solsky (Coleoptera: Cerambycidae) . نامه انجمن

 .79-89): 1 (20،شناسي ايران حشره

. b1379 ، .و عبايي، م. ا.  صادقي، س،.ا. ، مفرآشياني -

 Aeolesthes sartaهاي پراكنش جغرافيايي و ميزبان

(Coleoptera: Cerambycidae)نامه انجمن .  در ايران

 .81-95): 2 (20،اسي ايرانشن حشره

. 1381، .و زينالي، س. خاني، ح ، حسين.ا. فرآشياني، م -

بررسي ميزان خسارت سوسك شاخك بلند سارتا 

Aeolesthes sarta Solskyهاي صنعتي در   به چوب

: 17مجله تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، . ايران

95-73 . 

اتات و فهرست آفات مهم نب. 1342، .ا . ق،فرحبخش -

انتشارات سازمان حفظ . هاي كشاورزي ايران فرآورده

 . صفحه153 ، تهران، وزارت كشاورزي،نباتات

هاي  فهرستي از اسامي سوسك. 1329، . ه،ميرزايانس -

مجله آفات و . ايران) Cerambycidae(شاخك بلند 

 .23-30: 10 ،بيماريهاي گياهي
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Abstract 

To consider the high damage of Sarta longhorned beetle, Aeolesthes sarta Solsky (Col., 
Cerambycidae) in Isfahan landscape, rate and intensity of its infestation on 6200 trees of different 
species were studied in 10 municipal regions. Intensity of infestation was determined based on the 
total number of adult emergence holes, larval holes and new infestations per 10 cm of trunk 
diameter. This study was conducted using split plot based on completely randomized design with 10 
replicates. The region and host were main and secondary factors, respectively. The effect of trunk 
diameter on infestation rate was determined, using linear regression between the diameter and 
infestation rate. Results showed that 37.7% of Ulmus carpinifolia, 32.1% of U. carpinifolia var. 
umbraculifera, 25.8% of Salix alba, 20.3% of Platanus orientalis and 16.2% of Populus alba and 
totally 33% of all trees were infested. U. carpinifolia had significantly the highest infestation 
intensity with 2.1 holes and new infestation. In terms of infestation intensity, there were significant 
differences between the other hosts in order U. carpinifolia var. umbraculifera > Salix alba > 
Platanus orientalis > Populus alba. No damage sign was observed on Morus spp., Fraxinus 
rotundifolia subsp. persica and Robinia pseudoacacia. In all of the hosts, the correlation between 
trunk diameter and infestation rate was positive and significant at 1% probability. 

 
Key words: Cerambycidae, Sarta longhorned beetle, Aeolesthes sarta, Infestation rate and intensity, 
Landscape. 


