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Synanthedon caucasica پروانه زنبور مانند (Lepidoptera: Sesiidae) 

  آفت جدید درختان چنار در اصفهان

  

اصفهانی زاده یمکرجواد  ،محمد سعید امامی
*

  

  استان اصفهان یعیطبو منابع  يکشاورز یقاتتحق، مرکز پزشکی یاهگ یقاتتحقبخش 

یسکالاکسل 
  

  و الیزا، ملبورن، ویکتوریا، استرالیا تر والت پزشکی انستیتوي تحقیقا

  

  چکیده

خوار از آفت چوب ینوعسبز شهر اصفهان به  يفضااخیر درختان چنار سطح  يها سالدر 

این  ،گونه مختلف هاي یژگیومطالعه پس از . دهند یمنشان  یديشدزنبور مانند آلودگی  يها پروانه

Synanthedon caucasica نامه آفت ب Gorbunov (Lepidoptera, Sesiidae) شناسایی گردید .

اصفهان نشان  رمطالعات مقدماتی براي تعیین مقدار خسارت ناشی از این آفت در مناطق مختلف شه

 درجه آلودگیمیانگین . هستند آلوده درصد درختان چنار بازدید شده به آفت مورد نظر 7/95که داد 

تا  7/2مختلف از  هاي یابانخو در  4/7تا  3/3از مناطق مختلف  دردرختان  )10با مقیاس از صفر تا (

مطالعه حاضر  هاي یافته. بود 5/5میانگین کل درجه آلودگی در سطح شهر  که یدرحال. متغیر بود 4/7

  .سازد یمو اکولوژي این آفت را ضروري  شناسی یستزانجام مطالعات تکمیلی در مورد 
  

  Synanthedon caucasica، پروانه زنبور مانندفضاي سبز، خسارت،  اصفهان،چنار،  : کلیدي يها واژه

  

  

  مقدمه

سبز بالغ بر  يفضادرختان  ينگهدارو  کاشت، یهتهمرتبط با  هاي ینههز ياقتصاداز نظر 

روي درختان فضاي سبز عالوه بر این  ها آنگسترش آفات و خسارت . باشد یمتومان  ها یلیونم
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نمودن  یقعاو  یصوت یآلودگ کاهشهوا و آب،  یشپاالچرخه  که باعث خارج شدن درختان از

دما  کاهشو  آفرینی یباییز، یديخورشتشعشعات  یلتعد، یژناکس یدتولباد،  کنترلصدا، 

 گردد یم ها آنمجدد  ينگهدارو  یتترب، کاشت، یدخردرمان،  هاي ینههز یلتحم، باعث گردد یم

به  توان یماز آفات چنار در دنیا و ایران  .ستوقت ا ها سالکه خود این موضوع نیازمند صرف 

Phyllonorycter plataniپروانه مینوز برگ چنار  (Stgr.) (Lepidoptera: Gracillariidae) ،

 ,.Halperin,1990; Mazaheri et al(خوار اشاره نمود چوب ، کنه تارتن و آفاتها زنجرك

2007; Mazaheri et al.,  Aeolesthes خوار سارتاسوسک چوب الزم به ذکر است که. )2008

sarta Solsky (Col., Cerambycidae) در ایران آفت کلیدي درختان چنار  به عنوان

)Farashiani et al., 2001(  و اصفهان)Emami & Nematollahi, 2005( شناخته شده است. 

ار از خوآفت چوب ینوعسبز شهر اصفهان به  يفضااخیر درختان چنار سطح  يها سالدر 

 آفت در حدفاصل بافت ینا يالروها. دهند یمنشان  یديشدزنبور مانند آلودگی  يها پروانه

پوست و  یندهزا یهال کاملرفتن  ینبباعث از  ها آن یدشدزنده و چوب مشاهده شده و خسارت 

مطالعه حاضر با هدف شناسایی گونه . گردد یمدرختان چنار  یجیتدرشدن  خشک یجهنتدر 

  .یدگردو برآورد میزان دقیق خسارت این آفت انجام زا خسارت

  

  ها روشمواد و 

، از مجدد درختان یشروهمزمان با  1389سال  بهار يابتدااز به منظور شناسایی این آفت 

 آفت، يحاو يها تنهو از  یدبازدسبز شهر اصفهان در مناطق مختلف  يفضاسطح  درختان چنار

پرورش الروها  .و جهت پرورش به آزمایشگاه منتقل شد الروهاي آفت در زیر پوست جدا گردید

پس از ظهور  .اق انجام گرفتتو در شرایط ا )متر یسانت 5510 ر ابعادد(در ظروف پلی اتیلن 

در کشور نویسنده سوم براي شناسایی نزد  ها آنتعداد قابل توجهی از حشرات کامل، تعدادي از 

  .گردیداسترالیا ارسال 

در تیرماه از درختان چنار مناطق مختلف  ،درصد خسارت آفت و یآلودگ یزانم یبررسجهت 

 20خیابان هر  انتخاب و در یک تا سه خیابان يشهردارمنطقه در هر . شد یدبازدشهر اصفهان 

و  یبررس تنه متري 5تا ارتفاع هر درخت  يرو. شد یبررس یتصادف به صورتدرخت  50تا 

شمارش و درجه آلودگی ) ي فضوالت الروي بودندکه دارا ییها محل(تعداد محل خسارت 

با یک  50اساس تعداد محل آلودگی روي درخت از صفر تا  بر که صورت ینبد .تعیین شد

 ها داده. در نظر گرفته شد 10تایی، یک شاخص درجه آلودگی به ترتیب از صفر تا  5افزایش 

ه و تحلیل گردید تجزی R.2.10.0و در محیط  طرفه  یکواریانس  یزآنالسپس توسط 

)Crawley, 2005.(  
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  نتایج

Synanthedon caucasica،ي پروانه زنبور مانندزانتایج نشان داد که گونه خسارت

Gorbunov (Lepidoptera, Sesiidae) نام دارد )Pühringer & Kallies, 2011( . این گونه از

Kallies(شده است  يآور جمعن فقط از مازندرا ایران قبالً & Spatenka, 2003( . ،غیر از ایران

 ,Gorbunov( توصیف شده استنیز کامل  به طورتنها از کشور آذربایجان گزارش شده است و 

1986; Špatenka et al., 1999(.  مختلف شهر اصفهان شامل منطقه از مناطقدر این تحقیق 

روي درخت چنار S. caucasicaخسارت  - 1شکل 

Figure 1- The damage caused by S. caucasica 
on plane trees

   S. caucasicaالرو سن سوم  - 2شکل 

Figure 2- The 3rd instar larva of S. caucasica

   S. caucasicaشفیره  -3شکل 

Figure 3- The pupa of S. caucasica

  S. caucasicaحشره کامل  - 4شکل 

Figure 4- The adult of S. caucasica
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، چهار )فردوسی و سپه هاي یابانخ(، سه )و پنج رمضان آباد عباسمسجد سید،  هاي یابانخ(یک 

، ده )آتشگاه خیابان(، نه )فروغی خیابان(، هشت )بهمن 22سلمان، عالمه امینی و  هاي یابانخ(

درخت  490از  و جمعاًشهر اصفهان ) امام خمینی خیابان(و دوازده ) پروین و الله هاي یابانخ(

 سرسبز بودند يها برگساله در شرایطی که داراي  30تا  5با سنین متفاوت از  چنار 

درصد درختان بازدید شده آلوده به  7/95 مشاهدات نشان داد که. صورت گرفت يآماربردار

آلودگی در مناطق مختلف درجه نشان داد که  يآمار تجزیه و تحلیلنتایج . آفت مورد نظر بود

)F6,473 = 18.41, P F12,477(مختلف  هاي یابانخو ) 0.001 > = 15.28, P داراي  )0.001 >

 یببه ترت درجه آلودگی ینتر کمو  در بین مناطق مختلف بیشترین .باشد یم دار یمعنتفاوت 

بیشترین و  مورد مطالعه هاي یابانخبود و در بین ) 3/3(و دوازده ) 4/7(مربوط به مناطق هشت 

شکل ( بود) 7/2( سلمانو ) 4/7( فروغی هاي یابانخمربوط به  یببه ترتدرجه آلودگی  ینتر کم

مطالعه حاضر انجام مطالعات  هاي یافته .بود 5/5میانگین کل درجه آلودگی در سطح شهر . )5

  .سازد یمو اکولوژي این آفت مهم را ضروري  شناسی یستزتکمیلی در مورد 

  

  
.Sبه  میانگین درجه آلودگی درختان چنار شهر اصفهان - 5شکل  caucasica  

Figure 5. The mean infestation intensity of plane trees to S. caucasica in Isfahan
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Short Communication

Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae), a new pest on 
plane trees in Isfahan, Iran
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Isfahan, Iran (Corresponding author, Email: jkisfahani@yahoo.com)

Axel KALLIES
The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Royal Parade, Melbourne/Parkville, 

Victoria, Australia

Abstract
In recent years, plane trees showed a highly infestation to a species of 

clearwing moth in Isfahan. Studies on determination of the species indicated that 
this serious new pest was Synanthedon caucasica Gorbunov (Lepidoptera, 
Sesiidae). The observed plane trees were highly (95.7%) infested to the moth. The 
mean estimated damage index in different areas of Isfahan varied between 3.3 and 
7.4, with an overall mean of 5.5.

Key Words : Synanthedon caucasica, plane, Isfahan, damage, clearwing moth
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