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مقدمه 
فضاي سبز شهرها، ضمن زیباسازی محیط شهری، در تعدیل آب و هواي شهر، ایجاد نشاط و شادابي 

شهروندان و ارائه مناظر زیبا اهمیت به سزایي دارند، همچنین از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي نیز دارای 

ارزش باالیي هستند. از مهم ترین درختانی که در فضای سبز کاشته می شوند، می توان به  کاج، سرو، چنار، 

نارون، بید، گونه های  نخل، ارغوان، ابریشم، باران طالیی، ماگنولیای تابستانه، نوئل و تبریزی اشاره کرد که 

از بین آن ها کاج، نارون و چنار حدود 50 درصد از فضای سبز کشور را پوشش می دهند. یکی از مهم ترین 

 Pinus.( درختان مورد استفاده در زیباسازي فضاي سبز شهرهاي مختلف کشور، درختان کاج هستند. کاج ها

sp( سوزني برگاني از دسته مخروطیان هستند که دارای برگ های دائمی و همیشه سبز مي باشند و در برابر باد 

و آب شور مقاومت نشان مي دهند. کاج داراي گونه هاي فراواني است که در کشور ما گونه هاي معروف آن 

شامل کاج تهران، کاج کاشفي، کاج جنگلي، کاج چتري و کاج سیاه هستند. تاکنون حدود 41 گونه آفت از 

روي درختان کاج در نقاط مختلف کشور )مناطق جنگلي و فضاي سبز شهري( گزارش شده است. تغییرات 

شدید آب و هوایی اخیر در کشور مثل خشک سالی ها و افزایش دما، باعث شیوع برخی عوامل بیمارگر و 

آفات در سطح کشور شده است که از آن جمله می توان به شیوع سوسک های پوست خوار کاج اشاره نمود. 

سوسک پوست خوار غالب مشاهده شده در مناطق مختلف کشور از نوع سوسک پوست خوار مدیترانه ای 

بردن  بین  از  و  مستقیم  بر خسارت  که عالوه  است   Orthotomicus erosus علمی  نام  با  کاج  )اروپایی( 

درختان کاج )خسارت تا 80 درصد(، به عنوان ناقل بیماري هاي مختلف در گیاهان میزبان نیز عمل مي کند. 

با توجه به اهمیت موضوع و خسارت های شدید وارده به کاج های فضای سبز شهری کشور و مخصوصًا 

نواحی خشک مانند تهران و اصفهان، نشریه فنی حاضر که نتیجه تحقیقات سه ساله محققین پژوهشکده 

شهرداری  حمایت  و  کشور  گیاهپزشکی  تحقیقات  موسسه  محققین  همکاری  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

اصفهان است، با هدف معرفی سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج و همچنین راهکارهای مدیریت و مبارزه 

مؤثر با آن تدوین شده است. در نشریه حاضر، مقدمه ای در خصوص سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج 

و چرخه زندگی آن، نحوه ایجاد خسارت و همچنین راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن ارائه شده است 

که برای کارشناسان گیاهپزشکی گیاهان منابع طبیعی و همچنین کارشناسان گیاهپزشکی سازمان فضای سبز 

شهرداری های کشور قابل استفاده و کاربرد می باشد. 
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مشخصات عمومی سوسک پوست خوار مديترانه اي )اروپايي( کاج  
 Orthotomicus erosus Woll. )Coleoptera.: گونه  و  جنس  با  مدیترانه اي1  پوست خوار  سوسک 

Scolytidae(، در حال حاضر به عنوان مهم ترین سوسک پوست خوار کاج در کشور مطرح است. این آفت در 

سطح جهانی نیز در کشورهای مختلف قاره های آمریکا، آسیا، اروپا و آفریقا خسارات زیادی وارد کرده است. 

حشره کامل، سوسک کوچکي به طول 3 تا 3/8 میلي متر، قهوه اي رنگ با بدن پوشیده از کرک های متراکم همراه 

با موهاي خاکستري و بال پوش های روشن تر است. در شکل 1 درختان خشک شده در نتیجه خسارت سوسک 

پوست خوار مدیترانه ای )الف( و همچنین تفاوت حشره نر )دارا بودن فرورفتگی در قسمت پشت بدن( از حشره 

ماده نشان داده شده است )ب و ج(. پوست خوار مدیترانه اي کاج عمدتاً بر روي کاج دیده می شود و در شهر 

اصفهان فقط بر روی دو نوع کاج تهران و کاج کاشفی مشاهده شده است. این آفت بر روي سایر درختان از قبیل 

نارون، سرو و سایر درختان مورد استفاده در فضای سبز به هیچ وجه مشاهده نشده است. 

شکل1- الف( درختان خشک شده در نتیجه خسارت سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج، ب( حشرات 
بالغ نر پوست خوار مدیترانه ای کاج و ج( حشرات بالغ ماده پوست خوار مدیترانه ای کاج

1 - Mediteranean Pine Bark engraver 
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نحوه خسارت آفت
این سوسک ها در تمام دوره زندگی خود به جز دوره های کوتاهی، داخل بافت گیاه به سر می  برند و با 

تغذیه از آوند آبکش و ایجاد اختالل در جریان شیره نباتی و انتقال قارچ باعث خسارت اقتصادی به درختان 

کاج می شوند. این سوسک ها با توجه به این که به درختان دور  افتاده و یا تحت تنش زنده )بیماری ها و آفات( 

یا غیرزنده )خشکی، گرما، سرما و ...( حمله می کنند، اکثراً به عنوان آفت ثانویه در نظر گرفته می شوند. پس 

از این که گیاهی تحت تنش های محیطی از قبیل گرما، خشکی )کم آبی( و یا ریزگرد قرار می گیرد، شرایط 

برای حمله این آفت مهیا می شود، چون فرایند انتقال مواد در داخل گیاه مختل شده و به کندی و با حجم 

کمتر صورت می گیرد. در این حالت، سوسک های پوست خوار راحت تر وارد منطقه زیر پوست شده و پس 

تغذیه می کنند  میزبان  گیاه  آوندهای  از  به طور مستقیم  بالغ  تفریخ شده و حشرات  از تخم ریزی، الروهای 

)شکل2(. پس از تغذیه وسیع الروها از آوندهای آبکش، ارتباط آوندی قسمت های مختلف گیاه قطع شده 

و امکان انتقال مواد غذایی و شیره گیاهی به قسمت های باالیی گیاه وجود نخواهد داشت. در ادامه درختان 

به دلیل ضعف شدید، شروع به خشک شدن می کنند. بنابر این گونه های پوست خوار حقیقی با تغذیه از آوند 

آبکش عبور شیره گیاهی را مختل نموده و خشکیدگی را در این درختان تشدید می کنند.  

اثرات این آفت به شکل ایجاد سوراخ های ورودی و خروجی و ریخته شدن خاک اره اطراف سوراخ ها 

در تنه درختان و شروع خشکیدگی درخت قابل رویت است )شکل 2 الف و ب(. از طرف دیگر با برداشتن 

قسمتی از پوست درخت، می توان شبکه های ایجاد شده زیر پوست را کاماًل مشاهده نمود )شکل 2ج(. 
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ورودی  سوراخ های  الف(  کاج.  درختان  در  کاج  پوست خوار  سوسک  خسارت  اثرات  مشاهده   -2 شکل 
حشرات بالغ و خروج حشره، ب( مشاهده خاک اره روی تنه، ج( ساختار منحصر به فرد کانال های حفر شده 
توسط پوست خوار مدیترانه ای در زیر پوست درختان آلوده و ظهور الروها و تغذیه آن ها از بافت های پوست 

و ایجاد تونل
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زيست شناسی سوسک پوست خوار مديترانه ای کاج
الف. مشخصات عمومي  

همان طور که در قسمت قبل اشاره شد، این آفت بیشتر در مناطق خشک و یا با ارتفاع کم شیوع مي یابد و 

عمومًا به درختان تحت تنش خشکي و یا سایر استرس ها حمله مي کند. از طرف دیگر عمومًا به درختان خیلي 

جوان و خیلي پیر حمله نمي کند. سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج در درختان خشک شده یا بریده شده 

نیز زیاد یافت مي شود و یکی از راه های انتقال آن از طریق جابجایی الوار و درختان خشکیده است. مشخص 

شده است که سه عامل توزیع و شیوع آن شامل پرواز حشرات بالغ، باد و حمل و نقل چوب است. این آفت 

پلي گام است، یعنی یک حشره نر با چند حشره ماده جفت گیري مي کند. عمدتًا شروع حمله به درخت کاج 

توسط حشره بالغ نر صورت مي گیرد و تونل هایي را در پوست تا آوند آبکش ایجاد مي کند )شکل 3 الف(. 

چرخه زندگی آفت در شکل 3 آورده شده است. حشره ماده در هر دوره بسته به شرایط دمایی و محیطی 

بین 25 تا 150 تخم مي گذارد )4(. پس از تفریخ الرو از تخم، سه دوره یا سن الروی طی می شود )شکل 

3(. بیشترین میزان تغذیه و خسارت توسط الروها و حشرات بالغ قبل از بلوغ جنسي رخ می دهد. براساس 

شرایط دمایي محیط و کیفیت غذایي درخت بین 2 تا 7 نسل در سال دارد )در ترکیه، فرانسه و مراکش: 2، 

در تونس: 3-4 و در فلسطین اشغالی: 3 تا 5(. در ایران در شرایط اصفهان تعداد نسل در سال 5 تا 6 نسل 

می باشد و پیش بینی می شود در مناطق مختلف خشک کشور نیز همین تعداد نسل مشاهده شود. دوره توسعه 

الروي )یک نسل( بین 25 )تابستان( تا 75 )زمستان( روز طول مي کشد. این آفت به یخبندان طوالني حساس 

است اما تا دماي 15- درجه سلسیوس را براي کوتاه مدت تحمل مي کند. ظهور حشرات و پرواز آنها در 

دماي باالی 14 درجه صورت مي پذیرد. یعنی زمستان گذرانی در میانگین دمایی شبانه روز پایین تر از 14 درجه 

شروع می شود و در دماهای باالی 14 درجه پایان می یابد.  
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شکل3- مراحل مختلف زیستی سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج 

شکل 4- تخم های سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج

الرو سن سوم
شفیره

 کامل
حشره

تخم

پیش شفیره

الرو سن اول
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ب. چرخه زندگی و مراحل زيستی آفت در ايران )اصفهان(

به طور کلی، تعداد نسل سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج در شرایط ایران )اصفهان( 5 تا 6 نسل در 

سال است. دارای 3 سن الروی و یک مرحله شفیرگی است که به طور خالصه در شکل 3 قابل مشاهده است. 

اولین زمان خروج حشرات زمستان گذران بسته به شرایط دمایی از اواسط بهمن تا نیمه اول اسفند ماه می باشد. 

بعد از مرحله زمستان گذرانی، اولین زمان حمله حشرات بالغ به درختان در اسفند یا فروردین است. حمله 

حشرات بیشتر در مناطق رو به نور تنه درختان )جنوبی( و در قسمت نیم تنه پایینی درختان رخ می دهد. ماده ها 

پس از جفت گیری شروع به حفر داالن مادری می کنند که منجر به تولید خورده چوب می شوند. حشرات 

نر خورده چوب ها را جهت سهولت راه رفتن حشرات ماده به بیرون می ریزند. نکته دیگر این که شکل داالن 

در این  گونه منحصر به فرد و مخصوص این گونه است و میانگین طول داالن های مادری تقریبًا از 151 - 

110 میلی متر است )شکل 5(. بعد از حفر داالن مادری در کامبیوم تنه درختان و تمیز نمودن داالن ها توسط 

حشرات نر، حشره مادر شروع به تخم گذاری در دو سوی داالن مادری می نماید. تخم گذاری در الیه کامبیوم 

تنه درختان صورت می گیرد و تخم ها به رنگ زرد و بیضی شکل می باشند )شکل 5(. 

شکل 5- نحوه ایجاد داالن های مادری و داالن های الروی توسط سوسک پوست خوار مدیترانه ای کاج
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مدت زمان میان ورود حشره ماده بعد از حفر داالن مادری تا تخم گذاری وابسته به دما است. این مقدار با 

کاهش دما افزایش می یابد. به طوری که در بهار حدود 4 روز، در تابستان 2/5 روز و در فصل پاییز حدود 6 

روز است. میانگین تعداد کل تخم های گذاشته شده به ازای هر ماده در هر داالن مادری بسته به شرایط دمایی 

در فصل بهار حدود 70، در فصل تابستان حدود 120 و در فصل پاییز حدود 55 عدد می باشد. ماده ها در هر 

گالری به صورت انفرادی شروع به تخم گذاری می کنند و دو ماده همزمان در یک گالری مشاهده نمی شود. پس 

از تفریخ الرو از تخم شروع به تغذیه و ایجاد داالن های عمود بر داالن مادری می کنند. پس از بلوغ حشرات 

از درختان خارج شده و چرخه دیگر شروع می شود. طول دوره بلوغ از مرحله تخم تا حشره بالغ در فصل 

بهار 25/4، در فصل تابستان 19، در فصل پاییز 29 و در زمستان حدود 34/6 روز می باشد. زمستان گذرانی این 

آفت عموماً به شکل حشره کامل است. البته درصد کمی هم الرو و شفیره و حتی تخم هم مشاهده می شود 

که به دلیل عدم تکمیل فرایندهای زیستی آفت در اثر پایین آمدن دما می باشد. به مرور زمان تخم ها، الروها و 

شفیره های باقی مانده نیز فرآیند زیستی خود را تکمیل و به شکل حشره کامل در می آیند.  

روش های مديريت )پیشگیری و کنترل( سوسک پوست خوار کاج
با توجه به تحقیقات صورت گرفته، موارد زیر به عنوان مهم ترین راهکارها برای پیشگیری و کنترل این 

آفت در شرایط ایران معرفی می شوند: 

الف. پیش آگاهی )پايش و مونیتورينگ(

یکی از راهکارهای مدیریت این آفت پایش و مونیتورینگ آفت در مناطق مختلف کاج کاری است.  پایش 

مستمر در جنگل ها و پارک های دارای کاج برای تشخیص مرگ ومیر ناشی از این آفت و دیگر سوسک های 

با استفاده از تله های فرومونی  پوست خوار دارای اهمیت فراوانی است. برای پایش درختان کاج، می توان 

کراس تراپ با فرومون شرکت گرین یونیورس یا اکونکس سطح جمعیت حشرات بالغ را در منطقه تحت 

نظارت قرار داد )شکل 6(.

پیشنهاد می شود به منظور ردیابی و مونیتورینگ آفت در مناطق مختلف شهر و همچنین بررسی تغییرات 

جمعیتی آفت و تعیین میزان پراکنش و شدت آفت در زمان های مختلف، یک تله در هر منطقه/خیابان یا پارک 
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فواصل  در  منظم  به طور  تله  شکار  و  نصب  کاج  دارای  مهم 

یادداشت برداري شود. ضمنًا هر دو  بار در هفته  زماني یک 

ماه یک بار فرومون و کایرومون تله تعویض شود )نیازی به 

تعویض خود تله نیست(.

و  کاشت  صحیح  مديريت  انجام  با  پیشگیری  ب- 
نگهداری کاج

همانطور که قباًل اشاره شده، یکی از عوامل بسیار مؤثر در 

مثل  غیرزیستی  تنش های  بروز  کاج،  پوست خوارهای  شیوع 

خشکی، شوری و ریزگرد است. لذا کاشت درختان کاج در 

و  خشکی  قبیل  از  محیطی  شرایط  تنش  تحت  که  مناطقی 

گیرد.  نباید صورت  هستند،  بیماری ها  بروز  و  گرما  کم آبی، 

در صورت کشت در این مناطق، باید مدیریت صحیح آبیاری 

صورت پذیرد. آبیاری به موقع و به میزان کافی موجب می شود 

تا درختان تحت تنش خشکی و کم آبی قرار نگیرند. یکی از 

معضالت اساسی در مناطق کاج کاری کشور، کم آبی و آبیاری 

شیوع  زمینه ساز  می تواند  که  است  کاج  درختان  نامناسب 

سوسک پوست خوار کاج شود. با آبیاري و تقویت تغذیه اي 

مناسب درختان کاج، به علت افزایش فشار آوندی امکان 

تغذیه آفت از درختان سالم وجود ندارد )فشار داخل آوندها 

موجب خفگی الروها می شود(. در شکل 7 درختان کاج 

نگهداری  صحیح  مدیریت  با  مناسب  محیط  در  که  سالم 

شده اند مشاهده می شود. در صورت وجود آفت در منطقه، 

الزم است در مناطق آلوده به آفت، بازدیدهای هفتگی انجام 

شکل 6- یک نمونه تله کراس تراپ 
نصب شده در یکی از پارک های شهر 

اصفهان با هدف پایش جمعیت سوسک 
پوست خوار کاج
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شود، درختان دارای آلودگی شدید شناسایی و قطع شوند و در همان محل سوزانده شوند. با توجه به این که 

این آفت در درختان خشک شده یا بریده شده نیز زیاد یافت شده و از طریق درختان بریده شده نیز مي تواند 

شیوع یابد، لذا از جابجایی و حمل و نقل درختان قطع شده )شاخه و تنه(، خشک و یا شکسته شده در اثر 

طوفان و یا عوامل دیگر به مناطق دیگر جلوگیری به عمل آید و همه شاخه ها و قطعات درختی در همان 

محل سوزانده شوند. میزان ماده آلی خاک و نیاز غذایی خاک مناطق کاج کاری بررسی و کمبودهای غذایی از 

طریق مواد آلی و کودهای شیمیایی )کودهای آلی، ماکرو و میکرو( جبران شود تا درختان کمتر تحت تنش 

کمبود مواد مغذی باشند. 

شکل 7- درختان کاج سالم که با مدیریت صحیح زراعی و تغذیه ای بدون تنش های زیستی و غیرزیستی 
پرورش یافته اند. 

عالوه برموارد فوق، نظر به اینکه میزبان این آفت، عمومًا گونه هاي مختلف کاج مي باشد و به ندرت بر 

روي سایر درختان دیده مي شود و در مطالعات به عمل آمده بر روي سرو و نارون مشاهده نمي شود، لذا 

پیشنهاد مي شود به عنوان جایگزین درختان خشک شده و مناطق آلوده درختان مقاوم ازقبیل گونه هاي سرو 

کاشته شوند. 
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ج- پیشگیری آفت با مواد معدنی و شیمیايی کم خطر

استفاده جداگانه از کائولین فرآوری شده 10 درصد )سپیدان wp( و همچنین استفاده از سم شیمیایی 

کلریپریفوس با غلظت یک در هزار به صورت سم پاشی )2 تا 3 بار در سال( می تواند اثر دورکنندگی داشته 

و مانع حمله آفت به درختان کاج شود. 

پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به حداکثر کارایی و پیشگیری، استفاده تلفیقی از کائولین فرآوری شده 

با غلظت 10 درصد به عنوان یک ماده معدنی بی خطر به همراه سم شیمیایی کلرپریفوس )با غلظت یک در 

هزار( انجام شود. بدین منظور پس از تهیه ترکیب )کائولین فرآوری شده 10 درصد به همراه سم کلریپریفوس 

با غلظت یک در هزار(، کل تنه اصلی )ساقه( درختان سالم سم پاشی می شود )شاخه ها و برگ ها و قسمت های 

باالیی تنه نیاز به سم پاشی ندارند(. زمان اجرای سم پاشی دو تا 3 بار در سال )1- اواخر بهمن یا اوایل اسفند، 

2- خرداد ماه و در صورت شدت باالی آفت نیاز سم پاشی سوم در اوایل شهریور ماه نیز انجام شود( می باشد 

)شکل 8(.

شکل 8- پیشگیری تلفیقی از شیوع آفت به کمک کائولن فرآوری شده 10 درصد و سم کلریپریفوس یک 
در هزار.

توجه:سموم شیمیايی سیستمیک در کنترل اين آفت تاثیری ندارند، لذا از کاربرد آنها خودداری نمايید.
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د- کنترل وسیع آفت با تله های فرومونی

به  توجه  با  و  جهانی  در سطح  پوست خوار  کنترل سوسک  و  مدیریت  راهکار  موفق ترین  و  مهم ترین 

نوع  فرومونی  تله های  و  اختصاصی  تجمعی  فرومون های  از  استفاده  کشور،  در  گرفته  صورت  تحقیقات 

کراس تراپ است. در شرایط پیک آفت، یک تله قابلیت به دام اندازی تا چند هزار حشره بالغ ماده و نر را در 

طی یک هفته دارا می باشد )تا 13000 عدد حشره در یک تله در یک هفته(. استفاده از تله نوع کراس تراپ 

 )Econex( اکونکس  یا شرکت   )Green Universe( گرین یونیورس  تولیدی شرکت  فرومون  با   )9 )شکل 

)اسپانیا( دارای کارایی بسیار باالیی در کنترل این آفت است. ترکیب فرومون مورد استفاده برای کنترل این 

آفت عمدتًا از نوع 2- متیل3- بوتن2 اُل2 و ایپس دینول3 می باشد. این ترکیبات فرومونی با جذب حشرات به 

سمت خود باعث به تله افتادن آن ها می شوند.

شکل 9- حشرات به دام افتاده در تله

ارائه کننده  استفاده و همچنین اطالعات شرکت های  تله و فرومون مورد  نوع  ذیال اطالعات در خصوص 

فرومون و تله های مورد نیاز برای کنترل آفت پوست خوار کاج شده است: 

- نوع تله های دارای کارايی برای کنترل پوست خوار کاج 

از بین انواع تله های موجود در بازار، تله های نوع کراس تراپ )Cross Trap( )شکل 10( برای کنترل 

2- 2-methyl-3-buten-2-ol 
3- Ipsdienol 
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پوست خوار کاج دارای کارایی بسیار باالیی می باشند. تحقیقات اخیر نیز این موضوع را اثبات کرده است. نوع 

کراس تراپ به دلیل کارایی مناسب و همچنین ارزان تر بودن نسبت به تله های سطلی )Funnel Trap( بیشتر 

توصیه می شود. 

شکل10- تله کراس تراپ و اجزای آن
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- معرفی اجزای مختلف تله کراس تراپ )شکل 10( 

این نوع تله حدود 1/5 متر طول دارد و از قسمت های زیر تشکیل شده است: 

1- قالب مخصوص اتصال تله به پایه نگهدارنده 

2- یک صفحه دایره ای شکل از جنس پلی پروپیلن )به قطر 33 سانتی متر( در باالی 

تله وجود دارد که به قالب فلزی متصل می باشد.   

3- سه صفحه نواری شکل که توسط چهار حلقه به صفحه دایره ای شکل باالیی 

و همچنین قیف پایینی متصل هستند )مخصوص جذب و برخورد حشره و در 

نهایت افتادن حشرات در قیف و محفظه نگهدارنده حشرات( 

4- بسته یا بسته های حاوی فرومون و کایرومون )ممکن است فرومون و کایرومون 

در یک بسته و به شکل مخطوط ارائه شوند( 

5- قیف پایینی به قطر 30 سانتی متر

6- محفظه نگهدارنده حشرات جذب شده توسط تله که حدود یک لیتر ظرفیت 

دارد و در ته آن نیز سوراخ هاي ریز برای خروج آب باران وجود دارد.

- نوع فرومون اختصاصی برای کنترل پوست خوار کاج

که  می باشد  تجمعی  فرومون  نوع  از  کاج  پوست خوار  کنترل سوسک  برای  استفاده  مورد  فرومون  نوع 

در ترکیب با کایرومون های گیاهی به شکل مخلوط شده در یک بسته و یا دو بسته جداگانه تولید می شود 

)شکل 11(. دو شرکت گرین یونیورس و اکونکس اسپانیا این ترکیبات را تولید می کنند که در کشور ما هم 

توسط شرکت های واسط ارائه می شوند و قابل دسترس می باشند. براساس نتایج تحقیقات انجام شده، هر 

دو فرومون تولیدی شرکت های گرین یونیورس و اکونکس دارای کارایی مناسبی بودند، اما کارایی فرومون 
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Ipsdi- )گرین یونیورس به مراتب بهتر از اکونکس بود. ترکیبات موجود در این فرومون ها شامل ایپسدینول 

enol(، سیس وربنول )Cis-verbenol( و 2- متیل3- بوتن 2- اول )Methyl-3-buten-2-ol-2( است که به 

مدت دو ماه قابلیت فعالیت مؤثر دارد. لذا الزم است هر دو ماه یک بار بسته های دیسپنسر فرومون های نصب 

شده عوض شوند. فرومون باید در دمای 4 درجه سلسیوس نگهداری شود.

شکل 11- بسته های حاوی فرومون شرکت اکونکس. الف( بسته اصلی حاوی دیسپنسر فرومون، ب( 
دیسپنسر فرومون

- زمان نصب تله و فرومون و تعداد مورد نیاز

بهترین زمان نصب تله های فروموني تجمعی برای کنترل سوسک پوست خوار کاج در زمان پایان مرحله 

زمستان گذرانی )اواسط بهمن تا اوایل اسفند( است. با توجه به شدت آلودگی در هر منطقه، توصیه مي شود 

که تعداد 3 تا 4 تله با فاصله حداقل 40 متر از هم در هر هکتار نصب شود. به فواصل زماني 7 روز شکار 

تله جمع آوري و ضمن یادداشت تعداد شکار، حشرات شکارشده نابود گردد. 
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فرومون و کایرومون هر تله به فواصل زماني 60 روز یک بار تعویض شود )نیاز به تعویض خود تله 

نمی باشد(. ضمنًا نصب فرومون در زمان زمستان گذرانی )از اواسط آبان تا اواسط بهمن( الزم نیست. بنابراین 

با توجه به دوماهه بودن تاثیر فرومون های سوسک پوست خوار کاج، در طی یک سال نیاز به 5 بار نصب و 

تعویض فرومون روی تله های می باشد.

شکل 12- نمونه ای از تله های کراس تراپ نصب شده در یکی از پارک های اصفهان برای کنترل سوسک 
پوست خوار کاج 

توجه:

الزم است قبل از نصب و راه اندازی تله ها و فرومون، کارشناسان و نیروهای خدماتی دستورالعمل 

شرکت تولید کننده تله و فرومون را با دقت مطالعه و مراحل نصب را به طور دقیق انجام دهند. هر 

چند نصب و راه اندازی تله ها و فرومون کار خیلی سختی نمی باشد، اما برگزاری جلسات آموزش 

اولیه می تواند مفید باشد.
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- نحوه نصب تله ها و تعويض فرومون

تله ها باید به ارتفاع حدود 2 متر از سطح زمین در کنار درختان کاج آلوده نصب شوند به نحوی که محفظه 

نگهدارنده حشرات در پایین تله حدود 30 تا 50 سانتی متر از زمین فاصله داشته باشد. برای نصب تله الزم 

است از پایه های فلزی یا چوبی محکم استفاده شود )شکل 6(، به نحوی که تله نصب شده در اثر باد و طوفان 

و باران و غیره نیفتد )پایه حداقل نیم متر در زمین کاشته شده و اطراف آن با خاک و سنگ محکم شود(. 

توصیه مي شود که پایین تله نیز با یک سیم به زمین و یا پایه مهار شود تا از برخورد تله با تنه درخت و 

یا پایه، در اثر وزش باد و آسیب آن ممانعت شود.

همچنین مي توان تله را از یک رشته طناب و یا سیم محکم که بین دو درخت کشیده شده است، آویزان 

کرد. بهترین زمان شروع نصب تله ها اواسط بهمن ماه تا اوایل اسفند ماه است که آفت مرحله زمستان گذرانی 

را به اتمام رسانده و حشرات بالغ شروع به پرواز می کنند. فاصله تله ها حداقل 40 متر باید باشد تا تداخل 

فعالیت بین تله ها ایجاد نشود. تعویض فرومون ها هر دو ماه یک بار باید انجام شود. اواخر آبان زمستان گذرانی 

آفت شروع می شود و لذا جایگزیني فرومون های تله ها لزومی نخواهد داشت. 

توجه: 

- قبل از نصب بسته حاوی فرمون و کايرومون روی تله، بايد ديسپنسر )پخش کننده( آن مطابق 

دستورالعمل شرکت تولیدکننده، باز و سپس روی تله نصب شود.

- بسته فرمون و کايرومون بايد هر 60 روز يک بار در روی تله با بسته جديد تعويض شود. چون 

اثر فرمون بعد از 60 روز از بین می رود. 

- زمان های پیشنهادی نصب و تعويض فرمون در اصفهان: اواسط بهمن، اواسط فروردين، اواسط 

خرداد، اواسط مرداد و اواسط شهريور
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خالصه و نتیجه گیری
یکی از مهم ترین درختان مورد استفاده در زیباسازي فضاي سبز شهرهاي مختلف کشور، درختان کاج 

آفت  نیمه خشک کشور شیوع  و  مناطق خشک  در  کاج  درختان  معضل  مهم ترین  اخیراً  متاسفانه  مي باشند. 

سوسک پوست خوار کاج است که عالوه بر خسارت مستقیم و از بین بردن درختان کاج، به عنوان ناقلین 

در  کاج  پوست خوار  شناسایي  فوق،  موارد  به  توجه  با  مي کنند.  عمل  نیز  درخت  این  مختلف  بیماري هاي 

کاج کاری ها در زمان شیوع اولیه، شناخت از بیولوژي و چرخه زندگي آن ها، میزان پراکنش و شیوع این آفت 

در درختان کاج و همچنین راهکار مبارزه مؤثر با آن در کشور دارای اهمیت فراوانی است. در این راستا، 

نشریه فنی حاضر به عنوان یک راهنما برای شناسایی این آفت و آشنایی با راهکارهای مدیریتی پیشگیری و 

کنترل آن تدوین شده است. گونه غالب پوست خوار درختان کاج در کشور سوسک پوست خوار مدیترانه ای 

با نام علمی Orthotomicus erosus می باشد. این آفت در ایران دارای 5 تا 6 نسل است. خروج حشرات 

بالغ از مرحله زمستان گذرانی از اوایل اسفند تا پایان اسفند ماه انجام و حمله آن ها به درختان نیز در اسفند و 

فروردین صورت می گیرد. از اسفند ماه تا آذر سال بعد بین 5 تا 6 نسل حشره تولید می شود و زمستان گذرانی 

آن از آذرماه شروع و تا اواخر بهمن یا اواسط اسفند ادامه می یابد. زمستان گذرانی به صورت حشره ی بالغ و 

به ندرت به صورت الرو یا شفیره است. این آفت دارای سه دوره الروی می باشد. طول دوره تخم، الروی و 

شفیره به شدت وابسته به دمای محیط می باشد. میزبان آفت تنها انواع درخت کاج است و در سایر درختان از 

جمله سرو و نارون مشاهده نمی شود. آزمایشات بررسی روش های کنترل آفت نشان داده است که استفاده از 

تله های فرومونی کراس تراپ و فرومون تجمعی باالترین کارایی را در کنترل آفت نشان می دهد و جمعیت 

آفت را به طور معنی داری در منطقه آلوده کاهش می دهد. نصب تله باید از اوایل بهمن ماه هر سال قبل از 

خروج آفت از مرحله زمستان گذرانی شروع شود. از طرف دیگر، استفاده از ترکیب کائولن 10% به همراه 

کلریپریفوس دارای باالترین کارایی در پیشگیری از آفت هستند. عالوه براین مدیریت نگهداری از درختان 

به منظور  مناسب  کوددهی  همچنین  و  آبی  تنش  بروز  از  جلوگیری  به منظور  مناسب  آبیاری  قبیل  از  کاج 

جلوگیری از ضعف درختان در مقابل این آفت بسیار اهمیت دارد.    
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