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محمدابراهیم فرآشیانی*1 و سیدموسی صادقی1و2  

و  شیمیایی  مبارزه  آلوده،  درختان  قطع  شامل  تلفیقی  روش  از  آفت، 
کاشت گونه های جدید غیرمیزبان استفاده کردند و نتایج رضایت بخشی 
آسیایي شاخك بلند  سوسك  آوردند.  به دست  آن  کنترل  در  را 
Anoplophora glabripennis Motsch (Col. Cerambycidae)
که از چین به کشورهاي آمریكا و کانادا منتقل شده بود، ساالنه  میلیاردها دالر 
)40 میلیارد دالر در آمریكا( خسارت وارد کرد که پژوهشگران برای کنترل 
آفت مذکور از روش جایگزین نمودن درختان میزبان با درختان غیرمیزبان 
و افزایش تنوع گونه ای درختان به عنوان یكي از مؤثر ترین روش ها 
استفاده کردند (Mcmanus et al., 1999). در مناطق شمالي پاکستان
Aeolesthes sarta Solsky (Col. Cerambycidae)
 و .Aegeria (sesia) apiformis (Lep. Sesiidae) دو حشره  
صنوبر  مختلف  گونه هاي  به  چوب خوار 
گونه هاي  آلودگي  میزان  زدند،   خسارت 
مختلف گاهي به 100 درصد رسید  که در 
این مناطق نیز با استفاده   از روش افزایش 
تنوع گونه ای این مشكل را برطرف کردند
   (Wali, 1999). در کانون هاي آلوده به 
آفت که درختان میزبان به شدت به آفت 
حساس شده و میزان آلودگي نیز باال است، 
برای مبارزه با آفات چوب خوار استفاده 
اجتناب ناپذیر  غیرمیزبان  درختان  از 
 .(Ingram, 1998) راه چاره  است  تنها  اوقات  بوده و گاهي 
با توجه به خسارت های فراوان ناشی از آفات چوب خوار 
به گونه های میزبان خود در برخی مناطق ایران و نیز تجارب 
نویسندگان در زمینه مدیریت تلفیقی کنترل آفات و کاربرد تنوع 
این  از  از منابع طبیعی، هدف  گونه ای در حفاظت و حمایت 
مطالعه ارائه راهكار عملی برای مدیریت آفات گونه های چوبی 
ایران در نظر گرفته شد. یك راهكار عملی که می تواند به این 
نوع مدیریت کمك کند، افزایش تنوع گونه ای در اکوسیستم 
است، زیرا این تكنیك می تواند به سالمتی، پایداری و عملكرد 

 .(Gamfeldt et al., 2008) نهایی اکوسیستم کمك کند
تنوع  افزایش  بیانگر  می شود  ذکر  ادامه  در  که  مثالی 
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پیشگفتار
و  درختان  آفات  مهم ترین  و  مخرب ترین  از  چوب خوار  آفات 
محسوب  مختلف  اکوسیستم های  در  غیرمثمر  و  مثمر  درختچه های 
نابودی  به  منجر  آنها  خسارت  شدت  موارد  برخی  در  می شوند. 
گونه های حساس و تغییر جدی و زوال اکوسیستم می شود )فرآشیانی، 
1383 الف(. این مشكل در بعضی از اکوسیستم های جنگل طبیعی 
)وجود  گونه ای  تنوع  بدون  سبز شهری  فضاهای  و  و دست کاشت 

تك گونه یا گونه های محدود درختی در اکوسیستم(، دیده می شود.
دست کاشت،  گیاهان  آفات  کنترل  تلفیقي  مدیریت  برنامه  در 
استفاده  از تنوع گونه ای )کاشت گونه های گیاهی غیرمیزبان آفت، 
در مرکز آلودگي(، یكي از مهم ترین و متداول ترین روش ها است. 

تنوع گونه ای به معنی گوناگونی گونه های 
زمین کره  روی  گیاهی  یا  جانوری 
برای  است.   (Magurran, 2004)
مدیریت آفات چوب خوار از روش تنوع 
افزایش  یعنی  می شود،  استفاده  گونه ای 
که  گونه  یك  از  شده  کاشته  گونه های 
جدید  گونه  چند  به  است  آفت  میزبان 
که میزبان آفت نیستند. گاهي اوقات این 
با  مبارزه  برای  مؤثر  راه حل  تنها  روش 

آفات است (Mcmanus et al., 1999). البته در این زمینه 
مطالعاتي در خارج از کشور نیز انجام شده است. برای مثال در 
برنامه تلفیقي مدیریت کنترل سوسك چوب خوار بلوط سفید
 (DeGeer, 1775) ا(Goes tigrinus, Col. Cerambycidae)
در  جوان  بلوط  درختان  آفات  مهم ترین  از  یكی  به عنوان 
غرب آمریكا استفاده از روش افزایش تنوع گونه ای با کاشت 
پیشنهاد شد. در جنگل هاي دست کاشت  غیرمیزبان  درختان 

Anoplophora nobilis Ganglbauer نیز یكي از مهم ترین 
حشرات چوب خوار صنوبر است که در برخي از استان هاي 
منطقه نینزیا در چین سبب ایجاد خسارت به 10 گونه مختلف 
صنوبر شد، Zhou و همكاران )1981( برای مدیریت این 

به چوبخوار حشره دو 
خسارت صنوبر مختلف گونههاي
گونههاي آلودگي میزان زدند،
مختلفگاهيبه100درصدرسید
استفاده با نیز مناطق اين در که
ازروشافزايشتنوعگونهایاين

مشکلرابرطرفکردند.
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و  خاک(  سطح  در  گیاه  نبود  به دلیل  آب  نفوذ  کاهش 
رشد  در  محدودیت  محیطی  عوامل  از  بارندگی  کمبود 
بادام کوهی است. مجموعه این عوامل شرایط محیطی 
نامساعد  درختی  گونه  این  زندگی  ادامه  برای  را 
کرده و سبب ضعف فیزیولوژیك آن شده است، 
درنتیجه شرایط برای طغیان آفت چوب خوار و 
است  مساعد شده  درختان ضعیف  به  آن  حمله 

)شكل های 1 و 2(.
شكل 2 نمایی دیگر از بادام زارهای طبیعی 
جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد را نشان 
می دهد که غیر از بادام کوهی، گونه های درختی 
دیگری در آن دیده نمی شود، زیراشكوب بر 
اثر چرای مفرط آسیب دیده و به شدت تخریب 
به صورت  شده است. محل رفت و آمد دام ها 
نوارهایی با رنگ روشن تر در شكل های 1 و 2 
نشان داده می شود که بیانگر چرای بیش از حد 
چوب خوار آفت  بادام زارهاست.  این  در  دام 
 Xenopachys matthiesseni Reter  
مهم ترین  از   ،(Col. Cerambycidae)
آفات درختان بادام کوهي )شكل 3( این استان 
بوده و در سال 1385 از این استان گزارش شده 
مناطق  در   .)1385 همكاران،  و  )فرآشیانی  است 
خالص  به صورت  کوهی  بادام  جامعه  که  بررسی  مورد 
درختان  درصد   100 تا  اوقات  گاهی  داشت،  رویش 
1385؛ )محرابی،  بودند  آلوده  آفت  این  به  کوهی  بادام 
و   4 شكل های   .)Mehrabi et al., 2005  
آفت  این  خسارت  نشانگر   5
هستند. کوهی  بادام  درختان  به 
طبیعی  بادام زارهای  در  بررسی ها 

گونه ای در بعضی از اکوسیستم های جنگل مصنوعی 
داخل کشور است که نشان دهنده اثر این تكنیك 
است.  طبیعی  منابع  از  حمایت  و  حفاظت  در 
جهت  در  راهنمایی  چراغ  به عنوان  است  امید 

مورد  ایران  طبیعی  منابع  حمایت  و  حفاظت 
طبیعی  منابع  به  عالقه مندان  همه  استفاده 
گیرد. قرار  مدیران  و  برنامه ریزان  به ویژه  و 

چوبخوار آفت شدید خسارت
Xenopachys matthiesseni Reter
به  )Col. Cerambycidae(  
در کوهی بادام طبیعی جنگلهای
زاگرس)استانکهگیلویهوبویراحمد(
(Amygdalus scoparia Spach.) بادام کوهي

داراي پراکنش طبیعی وسیعي در برخی از 
استان  ازجمله  جنوبی  زاگرس  بخش های 
کهگیلویه و بویراحمد است. رویشگاه اغلب 
گونه های بادام به طور انحصاری در ایران 
بوده و این بادام زارها از اهمیت اقتصادي 

باالیي از نظر تولید میوه و صمغ برخوردار 
هستند. در مناطق بررسی شده )شكل های 1 

و 2( گونه غالب بادام زارهای جنوب استان، فقط 
گونه درختی بادام کوهی است. تقریبًا در بسیاری 

از مناطق، این بادام زارها یكنواخت و فاقد گونه های 
 .)1 )شكل   ،)1385 )محرابی،  است  دیگر  درختی 

گیاهان  نابودی  )سبب  دام  شدید  چرای  چون  عواملی 
دام  زیاد  آمد  و  رفت  زیراشكوب(، 
و  رطوبت  کاهش  کوبیدگی،  )سبب 
همچنین  خاک،  فرج  و  خلل  کاهش 

شكل 1- جامعه تك درختی بادام کوهی در کوه های زاگرس )جنوب استان 
کهگیلویه و بویر احمد(، )عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(

شكل 2- بادام زارهای طبیعی در شهرستان دهدشت )جنوب استان کهگیلویه و 
بویراحمد(، )عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(

شكل 3- سوسك چوب خوار
 (Xenopachys matthiesseni K.B. Makapob) بادام کوهی

)Rejzek, 2007 :عكس از(
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شكل 4- آثار خسارت سوسك چوب خوار به درختان بادام کوهی )عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(

شكل 5- الرو X. matthiesseni  و آثار خسارت آن به بادام کوهی )عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(
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این  در  درختی  گونه های  تنوع  نبود  داد،  نشان  استان  این 
کوهی شده  بادام  درختان  به  اکوسیستم، سبب خسارت شدید 
درنتیجه  بود.  داده  قرار  شدن  تهی  معرض  در  را  عرصه  و 
اکوسیستم مذکور در حال تغییر از نوع بادام زار به نوع علفزار 
است. شاید بتوان گفت که اگر تنوع گونه ای باال بود و درختان  
دیگری وجود داشتند، اکوسیستم کمتر مورد تغییر و زوال قرار 
بادام کوهی و  6 شادابی جنگل مخلوط  می گرفت. در شكل 
 X. چوب خوار   سوسك  زیرا  دید.  می توان  را  ایرانی  بلوط 
و خسارت  بوده  کوهی  بادام  درختان  آفت   matthiesseni
است  نشده  مشاهده  درختی  گونه های  سایر  به  آن  شدید 
درختی  گونه های  اگر   .)1385 همكاران،  و  )فرآشیانی 
بیشتری در منطقه وجود داشته باشند، آسیب دیدن زیست بوم 
و  می شود  کمتر  درختی  گونه   از  آن  شدن  تهی  احتمال  و 
تنوع  درنتیجه  می مانند،  باقی  محیط  در  غیرمیزبان  درختان 

گونه ای در حفاظت مؤثر است.

خسارتشدیدآفاتچوبخواربهاکوسیستمهایشهری
)فضاهایسبزوجنگلهایشهری(فاقدتنوعگونهای 
کشور  بزرگ  شهرهای  از  برخی  در  شهری  سبز  فضاهای 
گونه ای  تنوع  نبود  به دلیل  اصفهان  و  مشهد  تهران،  نظیر 
کلی  تهدید  معرض  در  و  هستند  آسیب پذیر  آنها،  در 
)فرآشیانی،  گرفته اند  قرار  چوب خوار  آفات  جانب  از 
اکثر  در  مثال  به عنوان   .)1381 و  الف   1383 1385؛ 
درختان  مشهد  شهر  بوستان های  و  اصلی  خیابان های 
از  چون  و  بودند  شده  کاشته  خالص  به صورت  صنوبر 
مورد  درصد  به طور 100  نبودند،  برخوردار  درختی  تنوع 
Aeolesthes sarta Solsky چوب خوار   آفت  حمله  

سارتا  شاخك بلند  سوسك  همچنین  گرفتند.  قرار 
آفات  مخرب ترین  و  مهم ترین  از  یكي   )A. sarta(
،)Populus alba L.( صنوبر  درختان  چوب خوار 

از  برخی  و   )Ulmus umbraculifera Trautv( نارون 
درختان غیر میوه ای کشورهای آسیای میانه، آسیای شرقی 
و ایران است. خسارت این حشره چوب خوار به درختان 
و  چشمگیر  بسیار  ایران  مناطق  از  بسیاري  در  میزبان 
دارای اهمیت اقتصادي باالیي است. همان طور که شكل 
7 نشان می دهد این آفت سبب نابودی و خشكیدگی این 
)فرآشیانی،  است  شده  آلودگی  کانون  در  درختان  نوع 
بعضی  در  مشكل  همین   .)1381 و  ب   1383 1385؛ 
از مناطق شهری تهران اتفاق افتاد. درختان نارون، گونه  
اصلی فضای سبز در خیابان های مرکزی و جنوبی تهران 
با حمله  آفت چوب خوار )سوسك شاخك بلند  بود که 
نارون( مواجه شد و علی رغم مبارزه شیمیایی )شكل 9(، 
بسیاری از آنها با خشكیدگی رو به رو شدند و درنتیجه 
با از بین رفتن تك گونه درختی، فضای سبز این مناطق 

شكل 6- جنگل مخلوط بلوط ایرانی- بادام کوهی سالم و عاری از آفت
)عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(

شكل 7 - خسارت شدید درختان صنوبر در اثر حمله سوسك شاخك بلند سارتا 
در یكی از بوستان های شهری مشهد )عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(

شكل 8- حذف درختان آفت زده  نارون از فضای سبز شهری برخی از خیابان های 
اصفهان و نابودی بخش عمده فضای سبز )عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(

با  آنها  تیمار  و  نارون  درختان  به  شدید سوسك چوب خوار  9- خسارت  شكل 
استفاده از ترکیبات تدخینی برای مبارزه با آن، خیابان شریعتی، تهران

)عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 22
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آسیب جدی دیدند )فرآشیانی، 1383 الف(.
خسارت  تهران،  شهر  از  دیگری  منطقه   در  گذشته  سال های  در 
شدید این آفت به درختان توسكای منطقه  هیرکانی باغ گیاه شناسی 

ملی ایران مشاهده شد )فرآشیانی و همكاران، 
باغ  از  بخشي  وضعیت   10 شكل   .)1379
درختان  کاشت  از  قبل  ملی،  گیاه شناسي 
غیرمیزبان سوسك شاخك بلند سارتا را نشان 
مي دهد. در این بخش، درختان توسكاي ییالقي

میزبان   (Alnus subcordata C.A.Mey)
این حشره چوب خوار بودند. میزان آلودگي آنها 
به آفت بیش از80 درصد بود و برخي از آنها 
)6 درصد( در اثر خسارت شدید آفت خشك 
.)10 )شكل  الف(   1383 )فرآشیانی،  شدند 

با توجه به اهمیت فوق العاده باغ گیاه شناسی 
کنترل  مدیریت  تلفیقی  برنامه  در  ایران،  ملی 
آفت چوب خوار، از روش های مختلفی مانند 
گونه ای  تنوع  و  زراعی  فیزیكی،  شیمیایی، 
برای مبارزه با آفت استفاده شد. برای کنترل 
پایدار حشره  چوب خوار روش های شیمیایی 
و فیزیكی مؤثر واقع نشد. در مقابل استفاده  از 
روش تنوع گونه ای و کاشت گونه های متعدد 
درختان  میان  در  آفت،  غیر میزبان  درختی 
توسكا باعث حل این مشكل شد )فرآشیانی، 

1383 الف( )شكل 11(. 
درختان  زیاد  حساسیت  به  توجه  با 
آنها  همه  تقریبًا  چوب خوار،  آفت  به  توسكا 

حذف شدند و در شكل 11 وجود ندارند. اگر تنوع گونه ای و سایر 
درختان غیر میزبان این آفت در قسمت هیرکانی نبودند و فقط توسكا 
نمی ماند.  باقی  چیزی  گیاه شناسی  باغ  از  بخش  این  در  قطعًا  بود، 

جمعبندی
در  طبیعی  کوهی  بادام  خالص  توده های 
مناسبی  بستر  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان 
است.  چوب خوار  آفت  طغیان  برای 
تنوع  از  و  خالص  توده ها  این  از آنجایی که 
هستند،  برخوردار  کمی  چوبی  گونه ای 
آفت چوب خوار توانست به سرعت تكثیر 
شود و بیشتر درختان بادام کوهی را مورد 
حمله قرار دهد. اگر این بادام زار به صورت 
مخلوط باشد و سایر گونه های چوبی نیز 
داشته  حضور  عرصه  در  طبیعی  به طور 
میزان  قطعًا  بیشتر(،  گونه ای  )تنوع  باشند 
خسارت آفت چوب خوار بسیار کمتر از 

وضعیت فعلی  خواهد  بود.
هر گونه گیاهي آفات خاص خود را 
دارد، بعضي از این آفات به شدت به آن 
گونه گیاهي خسارت وارد می کنند و در 
مدت زمان نسبتًا کوتاهی باعث نابودي 
آفت  مورد  در  مثال  برای  مي شوند.  آن 
فضاي  در  که   )A. sarta( چوب خوار 
و  اصفهان  مانند  بزرگي  شهرهاي  سبز 

مشهد کاماًل محسوس است.

يا گونه يك تنها کاشت
در محدود گیاهي گونه هاي
جنگل سبز، فضاي باغ، يك
اکوسیستم هر يا دستکاشت،
باعث و نیست منطقي ديگر
باالي بسیار آسیبپذيري
آفات مقابل در اکوسیستم
نتیجه در مي شود. چوبخوار
مديريت به رسیدن جهت
ساير و آفت اين پايدار کنترل
کانونهاي در چوبخوار آفات
افزايش حتي المقدور آلودگي،
گونههای باکاشت گونهای تنوع
غیرمیزبان درختان مختلف
تنوع افزايش میشود. توصیه
شديد خسارت ايجاد از گونه اي
توسطآفاتچوبخوارجلوگیري
در اساسي راهحل و میکند
آفات پايدار  کنترل مديريت
است. اکوسیستم يك در

و  تهران  در  ایران  ملی  گیاه شناسي  باغ  از  بخشي  در  توسكا  درختان  شكل 10- 
خسارت سوسك شاخك بلند سارتا به آنها )عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی(

شكل 11 - استفاده کاربردی از تنوع گونه ای و کاشت گونه های مختلف 
منطقه   در  توسكا  درختان  بین  در  غیر میزبان حشره چوب خوار  درختان 
هیرکانی باغ گیاه شناسی ملی ایران )عكس از: محمدابراهیم فرآشیانی( 
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گونه هاي  به ترتیب  درصد(   70( کبوده  و  درصد(   70( نارون   
درختي غالب در فضاي سبز اصفهان و مشهد هستند که خسارت 
وارده از این حشره بر آنها بسیار شدید بوده و فضاي سبز این 
اگر  است.  گرفته  قرار  جدي  تهدید  معرض  در  بزرگ  شهر  دو 
باشد و درختان  باال  تنوع گونه اي  این دو شهر  در فضاي سبز 
آفت  این  باشند،  داشته  حضور  سبز  فضاي  در  نیز  غیرمیزبان 
بنابراین  نمي شود.  محسوب  شهرها  آن  سبز  فضاي  براي  تهدیدي 
کاشت تنها یك گونه یا گونه هاي گیاهي محدود در یك باغ، فضاي 
سبز، جنگل دست کاشت، یا هر اکوسیستم دیگر منطقي نیست و باعث 
چوب خوار  آفات  مقابل  در  اکوسیستم  باالي  بسیار  آسیب پذیري 
مي شود. در نتیجه جهت رسیدن به مدیریت کنترل پایدار این آفت و 
افزایش  سایر آفات چوب خوار در کانون هاي آلودگي، حتي المقدور 
با کاشت گونه های مختلف درختان غیر میزبان توصیه  تنوع گونه ای 
می شود. افزایش تنوع گونه اي از ایجاد خسارت شدید توسط آفات 
کنترل  مدیریت  در  اساسي  راه حل  و  می کند  جلوگیري  چوب خوار 

پایدار آفات در یك اکوسیستم است.
از  هم  بین المللی  سطح  در  شد  بیان  پیشگفتار  در  که  همان گونه 
برای کنترل آفات چوب خوار استفاده  افزایش تنوع گونه ای  تكنیك 
شده است. در این راستا افزایش تنوع گونه ای گیاهی در کانون آلودگی 
مورد توجه قرار گرفت و گونه های زیادی از درختان غیر میزبان در بین 
درختان توسكا کاشته شدند. درنتیجه استفاده از تنوع گونه ای منجر به 
کنترل پایدار حشره  چوب خوار خواهد شد )فرآشیانی، 1383 الف(. 
در باغ گیاه شناسي ملي ایران، حساسیت درختان توسكا به این 
حشره بسیار زیاد بود. ولی در سایر درختان  این حساسیت مشاهده 
نشد. با توجه به سن و سایر فاکتورهاي اکولوژیك که باعث حساسیت 
به حشره چوب خوار شده است،  این درختان  و آسیب پذیري شدید 
دشواري هاي زیادي نیز در راه مبارزه با این آفت در این منطقه از باغ 
وجود داشت )فرآشیانی، 1383 ب(. برای مثال ارتفاع زیاد درختان 
باعث شده بود که تیمار الروهاي آفت چوب خوار با ترکیبات تدخیني 
انجام شده  با وجود تالش هاي  به طور کامل عملي نشود و هر ساله 
ب(.   1383 )فرآشیانی،  شد  مشاهده  آفت  این  به  درختان  آلودگي 
بنا بر این راه حل اساسي براي کنترل حشره چوب خوار، استفاده کاربردی 
برای  و  داده  تنوع گونه ای و کاشت درختان غیر میزبان تشخیص  از 
کمك به پایداری اکوسیستم و کنترل آفات چوب خوار، توصیه می شود.
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