
1 
 

 

 بسمه تعالی

 وزارت جهادكشاورزي

 كشاورزيو ترويج  آموزش،سازمان تحقيقات

 

 

 

 فنینشريه  

 

 

 

 

 نويسندگان:

 غالمرضا صالحي جوزاني

 علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایراناستاد پژوهش و عضو هیات 

gsalehi@abrii.ac.ir 

 حسین فرازمند

 دانشیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 درنا سعادت

 کارشناس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

 غالمرضا گلمحمدی

 دانشیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 

کاج سوسک پوستخوار مدیترانه ای )اروپایی(  مدیریت

(Orthotomicus erosus) 

 

  ه بيوتكنولوژي كشاورزي ايرانپژوهشگا



2 
 

 

  جهادكشاورزي زارتو

 ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيس               

 

 

 

  :عنوان -

 (Orthotomicus erosusكاج )مديريت سوسک پوستخوار مديترانه اي )اروپايی( 

 

  :پروژهمستخرج از  -

   "پراكنش  و روش هاي مبارزه با   سوسک پوستخوار درختان كاج  فضاي سبز   اصفهان  بررسی بيولوژي،"قرارداد 

 (به سفارش شهرداري اصفهان 4/4/92مورخ  36476/92)شماره قرارداد:  شماره 

 

 نگارندگان:  -

 ، حسين فرازمند، درنا سعادت، غالمرضا گلمحمديغالمرضا صالحی جوزانی

 

   :ناشر -

 كشاورزي ايرانه بيوتكنولوژي گاپژوهش

 

 1396 پاييز  :نشرتاریخ  -

 فنینشريه  نوع: -

 كرج محل نشر: -

 

 

ه بيوتكنولوژي كشاورزي گاپژوهش

 ايران



3 
 

 

 مقدمه

رائه مناظر زيبا او ايجاد نشاط و شادابي شهروندان ، در تعديل آب و هواي شهر سازي محيط شهري،، ضمن زيباسبز شهرهافضاي 

 ترين درختاني كه در فضايمهماز . هستندارزش بااليي  نيز داراي هاي اقتصادي و اجتماعياز جنبهرند، همچنيناهميت بسزايي دا

تابستانه، نوئل، طاليي، ماگنولياينخل، ارغوان، ابريشم، بارانهاي چنار، نارون، بيد، گونهسرو، كاج،  توان بهشوند، ميسبز كاشته مي

دهند. يکي از مهمترين را پوشش مي كشور بزسدرصد از فضاي 50ها كاج، نارون و چنار حدود كرد كه از بين آنو تبريزي اشاره

برگاني از سوزني (.Pinus sp) ها. كاجهستند، درختان كاج كشوردرختان مورد استفاده در زيباسازي فضاي سبز شهرهاي مختلف 

 كاج .دهنديو در برابر باد و آب شور مقاومت نشان م باشندمي سبز هاي دائمي و هميشهدسته مخروطيان هستند كه داراي  برگ

كاج  و   كاج چتري، كاج جنگلي، ج كاشفياك، تهران كاجشامل هاي معروف آن گونهكه در كشور ما هاي فراواني است گونه داراي

گونه آفت از روي درختان كاج در نقاط مختلف كشور )مناطق جنگلي و فضاي سبز شهري( گزارش  41حدود  تاكنوند. نهست   سياه

و آفات  گرشيوع برخي عوامل بيمار باعثها و افزايش دما، ساليدر كشور مثل خشکاخير تغييرات شديد آب و هوايي   . شده است

خوار غالب سوسک پوستخوار كاج اشاره نمود. هاي پوستتوان به شيوع سوسکجمله ميكه از آن شده استدر سطح كشور 

 Orthotomicus erosusاي )اروپايي( كاج با نام علمي خوار مديترانهمشاهده شده در مناطق مختلف كشور از نوع سوسک پوست

در گياهان هاي مختلف بيماري درصد(، به عنوان ناقل 80عالوه بر خسارت مستقيم و از بين بردن درختان كاج )خسارت تا كه  است

ي كشور و مخصوصا اي فضاي سبز شهرههاي شديد وارده به كاجكند. با توجه به اهميت موضوع و خسارتنيز عمل ميميزبان 

كه نتيجه تحقيقات سه ساله محققين پژوهشکده بيوتکنولوژي كشاورزي با حاضر نشريه فني اصفهان، تهران و  انندم نواحي خشک

خوار معرفي سوسک پوستبا هدف و حمايت شهرداري اصفهان است،  موسسه تحقيقات گياهپزشکي كشور محققينهمکاري 

اي در خصوص در نشريه حاضر، مقدمه شده است.  تدوين مبارزه موثر با آن  مديريت وهاي و همچنين راهکار اي كاجمديترانه

كارهاي پيشگيري و مبارزه با آن ارائه اي كاج و چرخه زندگي آن، نحوه ايجاد خسارت و همچنين راهسوسک پوستخوار مديترانه

ع طبيعي و همچنين كارشناسان گياهپزشکي سازمان فضاي سبز شهرداري شده است كه براي كارشناسان گياهپزشکي گياهان مناب

 باشد. هاي كشور قابل استفاده و كاربرد مي

 

 

 

  : مشخصات عمومیخوار مدیترانه ای )اروپایی( کاجسوسک پوست
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در حال  ،Scolytidae)eopteraWoll. (Col Orthotomicus erosus :.با جنس و گونه  1خوار مديترانه ايسوسک پوست

اين آفت در سطح جهاني نيز در كشورهاي مختلف . استمطرح خوار كاج در كشور سوسک پوستمهمترين به عنوان حاضر 

 متر،ميلي 8/3 تا 3طول  كوچکي به كامل، سوسک حشره. است خسارات زيادي وارد كردههاي آمريکا، آسيا، اروپا و آفريقا قاره

درختان خشک  1در شکل . است ترروشني هاپوشبال و خاكستري موهاي با هاي متراكم همراهاز كرک پوشيدهبدن رنگ با  ايقهوه

تفاوت حشره نر )دارا بودن فرورفتگي در قسمت پشت اي )الف( و همچنين شده در نتيجه خسارت سوسک پوستخوار مديترانه

اصفهان شهر شود و در كاج ديده ميبر روي  ̋عمدتااي كاج پوستخوار مديترانه. )ب و ج( بدن( از حشره ماده نشان داده شده است

 و ساير درختان سرو ،ناروناز قبيل درختان ساير بر روي . اين آفت ه استنوع كاج تهران و كاج كاشفي مشاهده شددو بر روي فقط 

 ه است. به هيچ وجه مشاهده نشدفضاي سبز  مورد استفاده در

 

 

 

 الف

 

 

   

 ب

 

      

 ج

  

 

 

                                                           
1 Mediteranean Pine Bark engraver 
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پوستخوار  نرحشرات بالغ  (ب)اي كاج،  الف( درختان خشک شده در نتيجه خسارت سوسک پوستخوار مديترانه:  1 كلش

 اي كاج پوستخوار مديترانهماده  و )ج(.  حشرات بالغ اي كاج مديترانه

 آفت خسارت نحوه

برند و با تغذيه از آوند آبکش و سوور ميهاي كوتاهي، داخل بافت گياه به ر تمام دوره زندگي خود به جز دورهدها اين سوووسووک 

شيره  صادي به درختان     ايجاد اختالل در جريان  سارت اقت سک   اين  .شوند مي كاجنباتي و انتقال قارچ باعث خ توجه به  ها باسو

سرما و ...(    زندهيا غير)بيماريها و آفات( ا تحت تنش زنده يافتاده و  كه به درختان دوراين شکي، گرما،  اكثرا به  ،كنندمله ميح )خ

و يا ريزگرد   )كم آبي( هاي محيطي از قبيل گرما، خشکي پس از اينکه گياهي تحت تنش شوند.  عنوان آفت ثانويه در نظر گرفته مي

به كندي و با حجم مختل شووده و شووود، چون فرايند انتقال مواد در داخل گياه گيرد، شوورايط براي حمله اين آفت مهيا ميقرار مي

ي الروهاريزي،  تر وارد منطقه زير پوست شده و پس از تخمخوار راحتهاي پوستسوسک. در اين حالت، گيردكمتر صورت مي

. پس از تغذيه وسيع الروها از آوندهاي  (2)شکل   كنندگياه ميزبان تغذيه ميي و حشرات بالغ  بطور مستقيم از آوندها   تفريخ شده 

هاي بااليي گياه  به قسوومت غذايي و شوويره گياهي قطع شووده و امکان انتقال مواد ختلف گياه هاي مآبکش، ارتباط آوندي قسوومت

خوار حقيقي هاي پوستاين گونهبنابر كنند. شديد، شروع به خشک شدن ميدرختان به دليل ضعف وجود نخواهد داشت. در ادامه 

  . كنندخشکيدگي را در اين درختان تشديد ميگياهي را مختل نموده و با تغذيه از آوند آبکش عبور شيره

سوراخ    شکل ايجاد  سوراخ   اثرات اين آفت به  شدن خاک اره اطراف  شروع   هاي ورودي و خروجي و ريخته  ها در تنه درختان و 

هاي توان شبکه ميدرخت، (. از طرف ديگر با برداشتن  قسمتي از پوست    و ب الف 2)شکل   است خشکيدگي درخت قابل رويت  

 (. ج-2ايجاد شده زير پوست را كامال مشاهده نمود )شکل 
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هاي ورودي حشرات بالغ و خروج خوار كاج در درختان كاج. الف: سوراخمشاهده اثرات خسارت سوسک پوست: 2شكل 

اي در زير خوار مديترانههاي حفر شده توسط پوستانالكساختار منحصر بفرد حشره، ب. مشاهده خاک اره روي تنه  ج.  

 هاي پوست و ايجاد تونلها از بافتنظهور الروها و تغذيه آو  ،پوست درختان آلوده

 

 

Napital 
chamber  
  محل ورود مادر

Pupal  chamber  
  محل خروج شفیره ها
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 خوار مدیترانه ای کاجزیست شناسی سوسک پوست

  الف. مشخصات عمومی 

موما به درختان و  ع يابدبيشتر در مناطق خشک و يا با ارتفاع كم شيوع ميهمانطور كه در قسمت قبل اشاره شد، اين آفت 

.  عموما به درختان خيلي جوان و خيلي پير حمله نمي كنداز طرف ديگر . كندها حمله ميتحت تنش خشکي و يا ساير استرس

هاي انتقال آن از و يکي از راهشود در درختان خشک شده يا بريده شده نيز زياد يافت مي اي كاج مديترانهسوسک پوستخوار 

 ،بالغحشرات پرواز  شامل سه عامل توزيع و شيوع آن . مشخص شده است كه طريق جابجايي الوار و درختان خشکيده است

شروع . عمدتا كندحشره نر با چند حشره ماده جفت گيري مي يکيعني ، پلي گام استاست. اين آفت باد و حمل و نقل چوب 

 3)شکل  كندهايي را در پوست تا آوند آبکش ايجاد ميگيرد و تونلتوسط حشره بالغ نر صورت ميبه درخت كاج حمله 

 150تا  25 بين و محيطي بسته به شرايط دمايي حشره ماده در هر دورهآورده شده است.  3چرخه زندگي آفت در شکل الف(. 

يشترين ميزان تغذيه و خسارت (.  ب3شود )شکل . پس از تفريخ الرو از تخم، سه دوره يا سن الروي طي مي(4) گذاردتخم مي

 2بر اساس شرايط دمايي محيط  و كيفيت غذايي درخت بين    .دهدرخ ميحشرات بالغ قبل از بلوغ جنسي توسط الروها و 

در ايران در شرايط . (5تا  3: و در فلسطين اشغالي 4-3تونس: در   2رانسه و مراكش: ، فيهتركدر نسل در سال دارد ) 7تا 

و پيش بيني مي شود در مناطق مختلف خشک كشور نيز همين تعداد نسل  باشدنسل مي 6تا  5اصفهان تعداد نسل در سال 

اين آفت به يخبندان طوالني . كشد)زمستان( روز طول مي 75)تابستان( تا  25دوره توسعه الروي )يک نسل( بين  مشاهده شود. 

 ظهور حشرات و پرواز آنها  در دماي. را براي كوتاه مدت تحمل مي كند لسيوسدرجه س 15حساس است اما تا دماي منهاي 

شود و در درجه شروع مي 14ر ميانگين دمايي شبانه روز پايينتر از يعني زمستانگذراني د درجه صورت مي پذيرد. 14 باالي 

   درجه پايان مي يابد.  14دماهاي باالي 
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  اي كاجسوسک پوستخوار مديترانهمراحل مختلف زيستي . 3شكل

 

 

 اي كاجهاي سوسک پوستخوار مديترانهتخم. 4شكل 
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 )اصفهان(ب. چرخه زندگی و مراحل زيستی آفت در ايران 

سن  3داراي است. نسل در سال  6تا  5 (اصفهانايران ) در شرايطاي كاج سوسک پوستخوار مديترانهتعداد نسل بطور كلي، 

اولين زمان  خروج حشرات زمستان .  قابل مشاهده است 3شکل كه  بطور خالصه در  له شفيرگي استحالروي و يک مر

اولين زمان حمله عد از مرحله زمستانگذراني، .  باسفند ماه مي باشدبسته به شرايط دمايي از اواسط بهمن تا نيمه اول گذران 

و در حمله حشرات بيشتر در مناطق رو به نور تنه درختان )جنوبي( . استفروردين  اسفند  يا در  انبه درختحشرات بالغ 

ماده ها پس از جفت گيري شروع به حفر داالن مادري مي كنند  كه منجر به توليد دهد. رخ ميدرختان  ينيم تنه پايين قسمت

. نکته ديگر ريزندها را جهت سهولت راه رفتن حشرات ماده به بيرون ميحشرات نر خورده چوب  . شوندخورده چوب مي

 110 - 151هاي مادري تقريبا از نميانگين طول داالو  استشکل داالن در اين گونه منحصر بفرد و مخصوص اين گونه اينکه 

ها توسط حشرات نر ، حشره بعد از حفر داالن مادري در كامبيوم تنه درختان، و تميز نمودن داالن. (5)شکل   استمتر ميلي

ها تخمو گيرد گذاري در اليه كامبيوم تنه درختان صورت مينمايد.  تخمگذاري در دو سوي داالن مادري ميمادر شروع به تخم

 (. 5)شکل  باشندبه رنگ زرد و بيضي شکل مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي كاجهاي الروي توسط سوسک پوستخوار مديترانههاي مادري و داالننحوه ايجاد داالن .5شكل 



10 
 

. اين مقدار با كاهش دما افزايش استاري وابسته به دما ذگمدت زمان ميان ورود حشره ماده بعد از حفر داالن مادري تا تخم

ميانگين تعداد كل تخم . است روز 6حدود و در فصل پاييز  روز 5/2در تابستان      روز، 4حدود يابد. به طوري كه در بهار مي

حدود در فصل تابستان    ،70حدود در فصل بهار بسته به شرايط دمايي هاي گذاشته شده  به ازاي هر ماده  در هر داالن مادري 

و دو  كنندماده ها در هر گالري به صورت انفرادي شروع به تخم گذاري مي. مي باشد عدد 55حدود و در فصل پاييز    120

پس از تفريخ الرو از تخم شروع به تغذيه و ايجاد داالن هاي عمود بر داالن . شودميماده همزمان در يک گالري مشاهده ن

طول دوره بلوغ از مرحله تخم تا . شودشروع ميپس از بلوغ حشرات از درختان خارج شده و چرخه ديگر . كنندمادري مي

گذراني زمستان. روز مي باشد 6/34و در زمستان حدود 29 ، در فصل پاييز 19، در فصل تابستان   4/25حشره بالغ در فصل بهار 

كه به دليل  دوشميهم مشاهده و حتي تخم الرو و شفيره  . البته درصد كمي هم استعموما به شکل حشره كامل اين آفت 

مانده نيز هاي باقيبه مرور زمان تخم ها، الروها و شفيره .باشدعدم تکميل فرايندهاي زيستي آفت در اثر پايين آمدن دما مي

  آيند فرايند زيستي خود را تکميل و به شکل حشره كامل در مي

 

 خوار کاجهای مدیریت )پیشگیری و کنترل( سوسک پوستروش

براي پيشووگيري و كنترل اين آفت در شوورايط ايران    هاموارد زير به عنوان مهمترين راهکاربا توجه به تحقيقات صووورت گرفته، 

 معرفي مي شوند:  

 )پايش و مونيتورينگ( پيش آگاهیالف. 

ست يکي از راهکارهاي مديريت اين آفت پايش و مونيتورينگ آفت در مناطق مختلف كاج كاري  ستمر پايش  . ا و  هادر جنگل  م

شخيص مرگ هاي داراي پارک سک     و كاج براي ت سو شي از اين آفت و ديگر  ست مير نا ست خوار هاي پو   .داراي اهميت فراواني ا

سووطح اكونکس  هاي فرموني كراس تراپ با فرمون شووركت گرين يونيورس يااز تله توان با اسووتفادهمي براي پايش درختان كاج، 

 .(6)شکل  تحت نظارت قرار دادرا در منطقه  حشرات بالغجمعيت 
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و همچنين  شهرشود بمنظور رديابي و مونيتورينگ آفت در مناطق مختلف پيشنهاد مي

هاي مختلف، بررسي تغييرات جمعيتي آفت و تعيين ميزان پراكنش و شدت آفت در زمان

 در منظم بطور تله شکار و منطقه / خيابان يا پارک مهم داراي كاج نصب هر در تله يک

ضمنا هر دو ماه يک بار فرمون و  .شود برداري يادداشت در هفته بار کي زماني فواصل

 .يست()نيازي به تعويض خود تله ن كايرومون تله تعويض شود

 

 

 

هاي شهر اصفهان با يک نمونه تله كراس تراپ نصب شده در يکي از پارک .6شكل 

 هدف پايش جمعيت سوسک پوستخوار كاج

 

 پيشگيري با انجام مديريت صحيح كاشت و نگهداري كاج -ب

سيار موثر در شيوع پوستخوارهاي كاج، بروز تنش       شاره شده، يکي از عوامل ب هاي غيرزيستي مثل خشکي،    همانطور كه قبال ا

ست. لذا    شکي و كم آبي، گرما، و     شوري و ريزگرد ا شرايط محيطي از قبيل خ شت درختان كاج در مناطقي كه تحت تنش  كا

ستند،    شت در اين مناطق،    صورت گيرد.  نبايد بروز بيماري ها ه صورت ك صورت پذيرد.   بايد در  صحيح آبياري   مديريت 

قرار نگيرند. يکي از معضالت اساسي   شود تا درختان تحت تنش خشکي و كم آبيآبياري به موقع و به ميزان كافي موجب مي

ست كه مي     سوسک پوست      در مناطق كاج كاري كشور، كم آبي و آبياري نامناسب درختان كاج ا شيوع  ساز  خوار  تواند زمينه 

شود.   سالم     با آبياري و تقويت تغذيهكاج  شار آوندي امکان تغذيه آفت از درختان  سب درختان كاج، به علت افزايش ف اي منا

درختان كاج سووالم كه در محيط مناسووب با   7در شووکل .  شووود(ندارد )فشووار داخل آوند ها موجب خفگي الرو ها ميوجود 

شده    صحيح نگهداري  شاهده مي مديريت  ست   شود.   اند م صورت وجود آفت در منطقه، الزم ا ، به آفت در مناطق آلوده در 

با توجه   سايي و قطع شوند و در همان محل سوزانده شوند.      درختان داراي آلودگي شديد شنا   انجام شود، بازديدهاي هفتگي 

تواند شيوع   مينيز و از طريق درختان بريده شده   شده شده يا بريده شده نيز زياد يافت   اين آفت در درختان خشک   كهبه اين

 طوفان و يا عوامل ديگره شده در اثر  شکست  ، خشک و يا  )شاخه و تنه(  شده درختان قطعاز جابجايي و حمل و نقل لذا  ، يابد

ها و قطعات درختي در همان محل سوووزانده شوووند. ميزان ماده آلي خاک و به مناطق ديگر جلوگيري بعمل آيد و همه شوواخه
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سي و كمبودهاي غذايي از طريق مواد   شيميايي )كودهاي آلي، ماكرو و  آنياز غذايي خاک مناطق كاج كاري برر لي و كودهاي 

 تحت تنش كمبود مواد مغذي باشند.  كمتر درختان ميکرو( جبران شود تا 

 

 اند.   هاي زيستي و غيرزيستي پرورش يافتهدرختان كاج سالم كه با مديريت صحيح زراعي و تغذيه اي بدون تنش. 7شكل 

 

عموما گونه هاي مختلف كاج مي باشد و بندرت بر روي ساير درختان ديده مي    اين آفت، ميزباننظر به اينکه عالوه برموارد فوق، 

شود       شاهده نمي  سرو و نارون م شنهاد مي ، شود و در مطالعات بعمل آمده بر روي  شک     لذا پي شود به عنوان جايگزين درختان خ

 شده و مناطق آلوده درختان مقاوم ازقبيل گونه هاي سرو كاشته شوند. 
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 كم خطر شيميايیپيشگيري آفت با مواد معدنی و  -ج

( و همچنين استفاده از سم شيميايي كلريپريفوس با غلظت يک در wp)سپيدان درصد  10استفاده جداگانه از كائولين فراوري شده 

 حمله آفت به درختان كاج شود. اثر دوركنندگي داشته و مانع بار درسال( مي تواند  3تا  2هزار به صورت سم پاشي )

ستفاده تلفيقي       درصد به   10فراوري شده با غلظت   از كائولين پيشنهاد مي شود به منظور دستيابي به حداكثر كارايي و پيشگيري،  ا

شود.  بدين منظور پس از ته     عنوان يک ماده معدني بي خطر  شيميايي كلرپريفوس )با غلظت يک در هزار( انجام  سم  يه به همراه 

درصد به همراه سم كلريپريفوس با غلظت يک در هزار(، كل تنه اصلي )ساقه( درختان سالم  سم  10تركيب )كائولين فراوري شده 

شي دو تا             سم پا شي ندارند(. زمان اجراي  سم پا سمت هاي بااليي تنه نياز به  شاخه ها و برگها و ق شود ) شي مي  سال   3پا بار در 

س  -1) شهريورماه نيز انجام          -2فند، اواخر بهمن يا اوايل ا سوم در اوايل  شي  سم پا شدت باالي آفت نياز  صورت  خرداد ماه و در 

 .   (8)شکل  شود( مي باشد

 سموم شيميايی سيستميک در كنترل اين آفت تاثيري ندارند، لذا از كاربرد آنها خود داري نماييدتوجه:  

 

 

 

 

پيشووگيري تلفيقي از شوويوع   .8شكل  

 10آفت به كمک كائولن فراوري شده  

درصووود و سوووم كلريپريفوس يک در 

  .هزار 
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 یفرمون تله هاي  باوسيع آفت كنترل  -د

سطح جهاني و با توجه به تحق       مديريت و  راهکار مهمترين و موفق ترين   ستخوار در  سک پو سو صورت گرفته در  يقكنترل  ات 

يک تله قابليت   ،در شرايط پيک آفت   و تله هاي فرموني نوع كراس تراپ است. فرمون هاي تجمعي اختصاصي    استفاده از  ، كشور 

شره بالغ ماده و نر را در طي يک هفته دارا مي  دام اندازيبه  شد تا چند هزار ح شره در يک تله در يک هفته(  13000)تا  با . عدد ح

ستفاده از   شکل  تله نوع كراس تراپ  ا شركت اكونکس    (Green Universe) شركت گرين يونيورس توليدي با فرمون ( 9) يا 

(Econex داراي كارايي بسيار بااليي در كنترل اين آفت  )فرمون مورد استفاده براي كنترل اين آفت عمدتا  تركيب . است( )اسپانيا

با جذب حشوورات به سوومت خود باعث به تله افتادن   اين تركيبات فرموني. مي باشوود 3دينولو ايپس 2اُل 2بوتن-3متيل-2 از نوع 

  شوند.ها ميآن

 

 : حشرات به دام افتاده در تله9شكل 

هاي مورد نياز ههاي ارائه كننده فرمون و تلشركت در خصوص نوع تله و فرومون مورد استفاده و همچنين اطالعات   ذيال اطالعات 

 خوار كاج ذكر شده است:براي كنترل آفت پوست

 

 خوار كاج هاي داراي كارايی براي كنترل پوستنوع تله  -

خوار كاج  ( براي كنترل پوسووت 10)شووکل ( Cross Trapهاي نوع كراس تراپ )تلههاي موجود در بازار، از بين انواع تله

سيار بااليي   يل كارايي مناسب و  بدلنوع كراس تراپ  تحقيقات اخير نيز اين موضوع را اثبات كرده است.   . دنباش ميداراي كارايي ب

 شود. بيشتر توصيه مي (Funnel trapهاي سطلي )نسبت به تلهتر بودن همچنين ارزان

                                                           
1. 2-methyl-3-buten-2-ol 
2. Ipsdienol 
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 : تله كراس تراپ و اجزاي آن10شكل 

 

 

 

صفحه دایره ای  -2

سانتی  33شکل )به قطر 

 متر( 

قالب برای اتصال  -1

 تله به پایه 

سه تا صفحه نواری   -3

 شکل  

بسته حاوی   -4

فرومون و کایرومون 

دو )ممکن است در 

بسته جداگانه یا یک 

 بسته مخلوط باشند(

 30قیف به قطر   -4

سانتی متر برای تسهیل 

 به دام افتادن حشرات

محفظه نگهدارنده   -4

 حشرات به دام افتاده
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  (10كراس تراپ )شكل  مختلف تله  معرفی اجزاي -

 از قسمت هاي زير تشکيل شده است: متر طول دارد و  5/1حدود اين نوع تله 

 قالب مخصوص اتصال تله به پايه نگهدارنده -1

در باالي تله وجود سانتي متر(  33)به قطر پروپيلن پلي يک صفحه دايره اي شکل از جنس -2

 قالب فلزي متصل مي باشد    بهدارد كه 

 

بااليي و همچنين شکل صفحه دايره اي كه توسط چهار حلقه به صفحه نواري شکل  سه-3

)مخصوص جذب و برخورد حشره و در نهايتا افتادن حشرات در متصل هستند قيف پاييني 

  قيف و محفظه نگهدارنده حشرات (

بسته يا بسته هاي حاوي فرومون و كايرومون )ممکن است فرومون و كايرومون در يک بسته -4

  مخطوط ارائه شوند(و به شکل 

 

 سانتي متر 30قيف پاييني به قطر  -5

 

 

محفظه نگهدارنده حشرات جذب شده توسط تله كه حدود يک ليتر طرفيت دارد و در ته آن -6

 ريز براي خروج آب باران وجود دارد هاينيز سوراخ
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 نوع فرمون اختصاصی براي كنترل پوستخوار كاج  -

هاي گياهي باشد كه در تركيب با كايرومونخوار كاج از نوع فرومون تجمعي ميبراي كنترل سوسک پوستنوع فرمون مورد استفاده 

دو شركت گرين يونيورس و اكونکس اسپانيا  (. 11شود )شکل مي توليدو يا دو بسته جداگانه  در يک بسته  به شکل مخلوط شده

بر اساس نتايج د. نباشد و قابل دسترس مينشوهاي واسط ارائه ميركتكنند كه در كشور ما هم توسط شاين تركيبات را توليد مي

مون وگرين يونيورس و اكونکس داراي كارايي مناسبي بودند، اما كارايي فرهاي توليدي شركتتحقيقات انجام شده، هر دو فرمون 

(، سيس وربنول Ipsdienolايپسدينول )تركيبات موجود در اين فرومونها شامل گرين يونيورس به مراتب بهتر از اكونکس بود.  

(Cis-verbenol( و دو متيل سه بوتن دو اول )2-Methyl-3-buten-2-olاست كه به مدت دو ما )قابليت فعاليت موثر  ه

درجه  4فرومون بايد در دماي هاي نصب شده عوض شوند.  هاي ديسپنسر فرومونبار بستهلذا الزم است هر دو ماه يک  دارد.

 نگهداري شوند.  سلسيوس 

 

 

 الف                                                                  ب                                               

 بسته هاي حاوي فرومون  شركت اكونکس. الف: بسته اصلي حاوي ديسپنسر فرومون ب: ديسپنسر فرومون   .11شكل 
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 فرمون و تعداد مورد نياززمان نصب تله و  -

گذراني )اواسط در زمان پايان مرحله زمستانخوار كاج تجمعي براي كنترل سوسک پوست فروموني يبهترين زمان نصب تله ها

شود مي .  با توجه به شدت آلودگي در هر منطقه، توصيهاستبهمن تا اوايل اسفند( 

 به.  شود هر هکتار نصب درمتر از هم  40تله با فاصله حداقل  4 تا 3تعداد  كه

 حشرات شکار، تعداد يادداشت ضمن و آوري جمع تله شکار روز 7 زماني فواصل

 . گردد نابود شکارشده

شود )نياز  تعويض بار يک روز 60 زماني فواصل هر تله به كايرومون و فرومون

ضمنا نصب فرمون در زمان زمستانگذراني )از  .به تعويض خود تله نمي باشد(

بنابراين با توجه به دوماهه بودن تاثير  اواسط آبان تا اواسط بهمن( الزم نيست.

بار نصب و  5خوار كاج، در طي يک سال نياز به هاي سوسک پوستفرمون

 هاي مي باشد.تعويض فرمون روي تله

  

 

 

 هاي اصفهان براي كنترل سوسک پوستخوار كاجنصب شده در يکي از پارکهاي كراس تراپ نمونه اي از تله. 12شكل 

 

 

 توجه: 

قبل از نصب بسته حاوي فرمون و كايرومون روي تله، بايد ديسپنسر )پخش كننده(  آن مطابق دستورالعمل شركت  -

 توليد كننده، باز و سپس روي تله نصب شود.

روي تله با بسته جديد تعويض شود. چون اثر فرمون بعد از  روز يک بار در 60بسته فرمون و كايرومون بايد هر  -

  رود.روز از بين مي 60

اواسط  : اواسط بهمن، اواسط فروردين، اواسط خرداد، در اصفهان هاي پيشنهادي نصب و  تعويض فرمونزمان -

 اواسط شهريور و مرداد
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 نحوه نصب تله ها و تعويض فرومون  -

متر از سطح زمين در كنار درختان كاج آلوده نصب شوند بنحوي كه محفظه نگهدارنده حشرات در  2تله ها بايد به ارتفاع حدود 

متر از زمين فاصله داشته باشد. براي نصب تله الزم است از پايه هاي فلزي يا چوبي محکم استفاده سانتي 50تا  30پايين تله حدود 

بنحوي كه تله نصب شده در اثر باد و طوفان و باران و غيره نيفتد )پايه حداقل نيم متر در زمين كاشته شده و اطراف  ،(6)شکل شود 

 آن با خاک و سنگ محکم شود(. 

تا از از برخورد تله با تنه درخت و يا پايه، در اثر وزش باد،  دشوپايين تله نيز با يک سيم به زمين و يا پايه مهار كه  شودتوصيه مي

 د.شوو آسيب آن ممانعت 

بهترين زمان شروع  توان تله را از يک رشته طناب و يا سيم محکم كه بين دو درخت كشيده شده است، آويزان كرد.همچنين مي

مستانگذراني را به اتمام رسانده و حشرات بالغ شروع به پرواز كه آفت مرحله ز استاسفند ماه اواسط بهمن ماه تا اوايل ها نصب تله

ها هر دو ماه يک بار بايد ها ايجاد نشود. تعويض فرومونمتر بايد باشد تا تداخل فعاليت بين تله 40ها حداقل كنند.   فاصله تلهمي

 لزومي نخواهد داشت.  تله هاهاي فرومون جايگزينيشود و لذا انجام شود. اواخر آبان زمستانگذراني آفت شروع مي

 

توجه: الزم است قبل از نصب و راه اندازي تله ها و فرمون،  كارشناسان و نيروهاي خدماتي دستورالعمل شركت توليد كننده تله 

خيلي و فرمون را با دقت مطالعه و مراحل نصب را بطور دقيق انجام دهند.  هر چند نصب و راه اندازي تله ها و فرمون كار 

 تواند مفيد باشد.باشد، اما برگزاري جلسات آموزش اوليه ميسختي نمي

 

 

 

 نتیجه گیریخالصه و 

 باشند. متاسفانه اخيراٌ ، درختان كاج ميكشورمهمترين درختان مورد استفاده در زيباسازي فضاي سبز شهرهاي مختلف يکي از 

شيوع آفت سوسک پوستخوار كاج است كه عالوه بر خسارت  مناطق خشک و نيمه خشک كشور مهمترين معضل درختان كاج در 

 موارد فوق،عمل مي كنند. با توجه به اين درخت نيز هاي مختلف مستقيم و از بين بردن درختان كاج، به عنوان ناقلين بيماري

اين بيولوژي و چرخه زندگي آنها، ميزان پراكنش و شيوع شناخت از ، ها در زمان شيوع اوليهكاريدر كاج  شناسايي پوستخوار كاج

در اين راستا، نشريه فني حاضر به .  كشور داراي اهميت فراواني استدر درختان كاج و همچنين راهکار مبارزه موثر با آن در آفت 

دوين شده است. گونه غالب عنوان يک راهنما براي شناسايي اين آفت و آشنايي با راهکارهاي مديريتي پيشگيري و كنترل آن ت

اين باشد. مي Orthotomicus erosusبا نام علمي اي در كشور سوسک پوستخوار مديترانه درختان كاجپوستخوار 
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. خروج حشرات بالغ از مرحله زمستانگذراني از اوايل اسفند تا پايان اسفند ماه انجام و حمله نسل است 6تا  5آفت در ايران داراي 

نسل حشره توليد مي شود و  6تا  5گيرد. از اسفند ماه تا آذر سال بعد بين ن نيز در اسفند و فروردين صورت ميآنها به درختا

ندرت هبالغ و ب يگذراني بصورت حشرهزمستانآن از آذرماه شروع و تا اواخر بهمن يا اواسط اسفند ادامه مي ِيابد. گذراني زمستان

شدت وابسته به دماي داراي سه دوره الروي مي باشد. طول دوره تخم، الروي و شفيره بهاين آفت .  استبصورت الرو يا شفيره 

آزمايشات  شود.ميمحيط مي باشد. ميزبان آفت تنها انواع درخت كاج  است و در ساير درختان ازجمله سرو و نارون مشاهده ن

باالترين كارايي را در  تجمعيكراس تراپ و فرمون  ونيهاي فرمتله  استفاده از كنترل آفت نشان داده است كه  هاي روش بررسي

نصب تله بايد از اوايل بهمن ماه هر . دهددهد و جمعيت آفت را بطور معني داري در منطقه آلوده كاهش ميميكنترل آفت نشان 

همراه كلريپريفوس  به %10كائولن  از طرف ديگر، استفاده از تركيبسال قبل از خروج آفت از مرحله زمستانگذراني شروع شود. 

هستند. عالوه براين مديريت نگهداري از درختان كاج از قبيل آبياري مناسب بمنظو داراي باالترين كارايي در پيشگيري از آفت 

   جلوگيري از بروز تنش آبي و همچنين كوددهي مناسب بمنظور جلوگيري از ضعف درختان در مقابل اين آفت بسيار اهميت دارد.  
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