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 اي كاج،خوار مديترانهنوسانات فصلي جمعيت سوسك پوست

 Orthotomicus erosus (Wollaston) (Col.: Curculionidae)، 

  گر تهرانتدر بوستان جنگلي چي 

 

  1مهدي غيبي ،2فرازمند حسين، *1هادي استوان ،1تورج اركاني
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   دهيچك
 Orthotomicus erosusخوار كاج،ترين مشكالت درختان كاج در پارك چيتگر، شيوع آفت سوسك پوستيكي از مهم

(Wollaston) (Col.:Curculionidae: Scolytinae) ،هاي مختلف عنوان ناقل بيمارياست كه عالوه بر خسارت مستقيم، به

برداري حشره كامل كاج، نمونه ياترانهيخوار مدسوسك پوست يمنظور مطالعه نوسانات جمعيت فصلكند. بهنيز عمل مي

انجام شد.  1395الي  1393هاي چيتگر تهران، در سال هاي درختان كاج آلوده از مناطق مختلف پاركها و تنهاز شاخه

متر،  50تراپ به فاصله تله فروموني از نوع كراس 4كانون آلوده در پارك چيتگر انتخاب و در هر كانون تعداد  12تعداد 

و اي كاج خوار مديترانهكننده فرومون تجمعي سوسك پوستنصب گرديد. در داخل هر تله يك پخش 1393در اسفند 

-پوست سوسك كامل حشرات ظهور ها،تله شكار خيتار براساسكننده كايرومون درخت كاج، نصب گرديد. يك پخش

هر  يسوسك به ازا 4يانگين شكار روزانه حدود م .داشت ادامه آذر اواسط تا هاآن پرواز و بوده فروردين لياوا در خوار

خوار د. با توجه به نوسانات جمعيت آفت در منطقه، سوسك پوستها فاقد شكار بودنتله بود. از اواسط آذر به بعد تله

 25و  5تير،  7خرداد،  8هاي ها، در تاريخنقطه اوج پرواز بود. اوج شكار تله 6اي كاج در تهران داراي حداقل مديترانه

هريور، تير، مرداد، هاي شدر ماهبه ترتيب مهر ماه مشاهده شد. بيشترين شكار حشرات كامل آفت  3شهريور،  4مرداد، 

دست آمد. همچنين ميانگين هسوسك ب 6/1و 7/5، 2/7، 7/7، 2/9خرداد و مهر ماه با ميانگين روزانه شكار به ازاء هر تله، 

و صفر سوسك به ازاء هر تله بود و  1159،114، 401ترتيب، هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان، بهشكاركل در طي فصل

هاي مختلف باشد. بررسي ميزان شكار در كانونهاي تابستان، بهار و پاييز ميترتيب، در فصلآفت به لذا بيشترين فعاليت

هاي جنوبي پارك هاي شمالي و كمترين شكار در بخشپارك نشان داد كه بيشترين شكار حشرات كامل آفت در بخش

  ثبت شده است. 

  

 كايرومون فرومون، جمعيت فصلي،  ساناتنوكاج، اي مديترانه خواركليدي: سوسك پوست هايواژه

  Ostovan2001@yahoo.com پست الكترونيكي:  رابط، نويسنده *
  14/12/96تاريخ پذيرش مقاله:  -11/10/96: تاريخ دريافت مقاله

اسالمي، واحد اراكدانشگاه آزاد   

2008-4668شاپا   

http://jer.iau-arak.ac.ir 

شناسيفصلنامه تخصصي تحقيقات حشره  

پژوهشي) -(علمي  

)309-319، (1396، سال 4، شماره9جلد      



  ...اي كاجخوار مديترانهنوسانات جمعيت فصلي سوسك پوست اركاني و همكاران:

٣١٠ 

  مقدمه

 رتگيچي جنگل بوستان و تهران جمله از كشور مختلف شهرهاي سبز فضاي در استفاده مورد درختان ترينمهم ازي كي

  ليتشك برگي سوزني هاگونه را تگريچي جنگل بوستان شده كاشته درختان از درصد 53. باشدمي كاج درخت تهران،

 با Silba eldarica Ten. var. Pinus brutia (.Medw) اكيالدار كاج اي يرانيا كاج تهران، كاج مقدار، نيا از كه دهنديم

  .شوديم شامل راي جنگل تانبوس نيا در پوشش ريز سطح نيشتريب هكتار 366

 سوسك خطرناك آفت شيوع تهران تگريچي جنگل بوستان كاج درختان اصلي معضالت از يكي اخير سال چند در

         .كندمي عمل نيز قارچي هايبيماري ناقل عنوانبه كاج درختان به مستقيم خسارت بر عالوه كه است بوده كاج خوارپوست

 رختاند تنه به Leptographium و Ophiostomaي هاجنس رنگي آبي هاقارچ انتقال باعث گونه نيا نيبالغ مثال عنوانبه

 توسط Fusarium culmorum قارچ به اجك درختاني آلودگ و انتقال هم اياسپان كشور در. )Kirisits, 2004( شونديم كاج

  (Romon et al. 2007).است شده اثبات وي بررس گونه نيا

 تعداد نيا از كه شده انديي شناسا تاكنون رانيا در كاج درختان به زاخسارت خوارپوستي هاسوسك از گونه نيچند

 كاج درختان خوارپوست آفت نيترمهم عنوانبه Orthotomicus erosus Woll. (Col.,Curculionidae, Scolytinae) گونه

          تهران كاج رانيا در آن نيترمهم كه است كاج درختان ازيي هاگونه فقط آفت اين ميزبان .است شدهي معرف رانيا در

    .(Ahadiyat & Akrami, 2015) باشديم

ستاده در حال مردن يان و درختان اخشك شده درخت يهادرختان كاج، شاخه يهاخوار كاج در كندهسوسك پوست

آبكش شده و درخت را به  يهاوم درختان كاج باعث انسداد كاناليه كامبيه از ناحين آفت با تغذيا يشود. الروهايدا ميپ

ضعف و مرگ درخت، مثل زرد تا  يهاكه نشانهين آفت تا زمانيدرخت به ا يص آلودگي. تشخمي كنندسرعت خشك 

ك تنه درختان، فضوالت يق و نزديدق يشدن شاخ و برگ ها ظاهر نشود مشكل خواهد بود. با بررس يال به قهوه يقرمز ما

الروها  يد. حشرات كامل و گالريپوست درختان د يتوان بر رويفعال را م يهايخارج شده از گالر يال به قهوهيقرمز ما

ه يكند. ناحيدا مير شكل پييه مراحل بالغ حشره تغيتغذ ها بايمشاهده كرد. ظاهر گالر برداشتن پوست درختتوان با يرا م

ده ييا زرد د ير رنگ داده و به رنگ آبيين گونه تغيمرتبط با ا يهاوم ممكن است توسط قارچيپوست و كامب

   (Seybold & Downing, 2009)شود

                  است زياد ياربس آن اقتصادي اهميت و داشته انتشار رانيا هاياستاني تمام در كاج خوارپوست سوسك

(Abaii, 2000). است قايآفر شمال و ايآس اروپا،ي بوم گونه نيا(Mendel, 1983) .جمله از ايدني كشورها ازي اريبس در 

 ه،يروس ،يرومان پرتغال، ،يبيل اردن، ا،يتاليا ونان،ي فرانسه، فنالند، انگلستان، مصر، ،يكرواس ن،يچ بلغارستان، ش،ياتر

 ريجزا تا انگلستان ،يمركزي اروپا ترانه،يمدي ايدر حوزه گرجستان، ه،يترك تونس، كستان،يتاج ه،يسور س،يسوئ ا،ياسپان

 ازي كاين سوسك ي .(Ozcan et al., 2014) است گرفته قرار مطالعه ويي شناسا مورد قايآفر شمال و فرانسه جنوب ،يقنار

                     يهاگونه ازي اديز تعداد رفتن نيب از ليدل و بوده ليائاسر مركز و شمال در كاج درختان آفات نيترعيشا

. Pinus halepensis Mill و P. brutia subsp. brutia Ten. .باشديم آفت نيا به مربوط 1968 سال از (Mendel, 1983). 

 ليپتانس نيباالتري دارا آفت نيا نيهمچن. (Ozcan et al., 2014)است شده گزارش اديز اريبس هيترك در آفت نيا خسارت

                    است كايآمر شمالي ها جنگل و كايآمري غربي هاجنگل در Pinaceae خانوادهي هاگونه ينابود و بيتخر

(Lee et al., 2005; Seybold & Downing, 2009).  
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  يهاسوسك شكاري برا تله ختلفمي هاطرح شد، انجام ايتالياي ساحل مناطق در 2014 سال در كهي قيتحق در

                         گونه شد، شكار مختلفي هاخانواده از كهي سوسك گونه 49 از و شدند شيآزما كاج درختان خوارپوست

O. erosus شدي معرف غالب گونه دو ازي كي عنوانبه (Rassati et al., 2014). در مهم اريبس آفت كي عنوانبه گونه نيا 

                               است گرفته قرار جهان سراسر در كشور نيچند نهيقرنط آفات ستيل در و شوديم محسوب وپاار

(Ruiz & Lanfranco, 2008).. (Lee et al., 2005) جمله از مختلفي هاتنش جادياي پ در كاج درختان به آفت نيا حمله 

ي برا ،يسوز آتش كي از پس اي اندكي بارندگ باي زمستان شدني رسپ از پس اي رشد فصل طول دري آبي هاتنش

 در گونه نيا تيجمع نوساناتي بررس .(Mendel & Halperin, 1982) رديگيم صورت گرفته آتش منطقه هيحاش درختان

 60) درخت تنه از حشرات خروج زمان تا زبانيم به نيبالغ ورود زمان از( رشد دوره نيانگيم ،نشان داد نيفلسط منطقه

  .(Mendel, 1983) باشدمي زمستان در روز 75 و زييپا در روز 66 تابستان، در روز 30 بهار، در روز

 مديريت پروسه در مهم بسيار اجزاي از يكي آفت جمعيتي فصل راتييتغ و نوسانات از دقيق اطالع كهييجاآن از

 اين زندگي چرخه ازي كاف شناخت عدم به توجه با و (Haack, 2004) باشدمي آن خسارت كاهش و كنترل آفات، تلفيقي

 فصلي تغييرات بررسي و تيجمع نوسانات مطالعه تهران، هوايي و آب شرايط در كاج درختان روي بر كليدي آفت

 در آن تيجمع كاهش و كنترلي عملي كارها راه هيارايي نها هدف با تهران تگريچي جنگل بوستان در آفت نيا جمعيت

  .گرفت صورت كشوري جنگلي هابوستان و هاعرصه

  

  هاروش و مواد

 نيا انتخاب ليدل. شد انجام تهران تگريچي جنگل بوستان در 1395 ماه اسفند تا 1393 سال ماه اسفند از قيتحق نيا

 توسط آفت قيدقيي شناسا گسترده،ي هاي بردارنمونه از پس. بود كاج درختان اديز كشت سطح وي آلودگ شدت بوستان

 آلودهي هاكانون ابتدا. شد انجام كشوري پزشكاهيگ قاتيتحق موسسه توسط آفت گونه نام دييتا و معتبريي شناساي هاديكل

 نقشهي رو بر نقاط نيا و ثبت هاآن مركز مختصات GPS دستگاه لهيوسهب ويي شناسا تگريچي جنگل بوستان سطح در

 حداكثري دارا اوال كه شدند انتخابيي هامكان يفروموني هالهت نصبي برا محل نيبهتر نييتع جهت. شد ميترس پارك

 سن سطح، واحد در درختان تعداد نظر از دوما ،)بودند شده خشك و آلوده مكان آن دري اديز درختان( بودندي آلودگ

 ترتيب،بهي ودگآل فعال كانون دوازده ت،ينها در. باشند هيشب همبهي) جنوب اي يشمال( نيزم بيش جهت و زانيم و درختان

(كانون  يشرق درب از قبل ،(كانون شماره دو) يسوار دوچرخه ستيپي ابتدا ،(كانون شماره يك) بانوان بوستان شامل

(كانون  دستواره بلواري شرق هيحاش ،(كانون شماره پنج) ينشان آتش جنب ،(كانون شماره چهار) گلستان دانيم ،شماره سه)

 بلواري غرب هيحاش ،(كانون شماره هشت) بوستان ابانيخ هيحاش ،ن شماره هفت)(كانو ياسبدوان غرب ،شماره شش)

 دربي روبرو و (كانون شماره يازده) سوم الله ابانيخ ،(كانون شماره ده) ياسبدوان جنوب ،(كانون شماره نه) دستواره

 انبوه شكاري برا شده استفادي اه تله ).1 شكل( شدند انتخابي گذارتله جهت ،(كانون شماره دوازده) ميحك تونل كارگاه

ي جنوب جهت در زمين، سطح از متر 5/2 ارتفاع در تله عدد 48 مجموع در كه ندبود Cross trap از نوع آفت نيا تيجمع

 فرومون استفاده، مورد كننده پخش. شدند نصب هكتار در عدد 4 تعداد به و گريكدي از متر 50 فاصله به كاج، درختان

 باركي ماه دو هر ها كننده پخش. بود اياسپان ECONEX شركت توسط شده ديتول كاج، درخت رمونياك همراه بهي تجمع

 باركي روز 10 هر منظم طوربه آفت، تيجمع نوساناتي بررسي برا. ديگرد ضيتعو سازنده شركت اطالعات به توجه با

 48 و تيمار 12ي دارا پژوهش نيا. ديگرد ثبت و شمارش تله هر توسط شده شكار حشرات تعداد وي بررس هاتلهي تمام
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 زانيم از آمده دستهب اطالعات. بودند هاكانون در شده نصبي هاتله تكرارها وي آلودگي هاكانون تيمارها. بود تكرار

 موردي تصادف كامالي هابلوك قالب در SAS (6.2) افزارنرم از استفاده با مختلفي ها دوره در يفروموني هاتله شكار

  .ديگرد استفاده (α=0.05) دانكن آزمون از مارهايتي بندگروهي برا و گرفت قراري آمار هيجزت

 

   
  )چيتگر درياچه جنوب( غربي فاز -B شرقي، فاز -A. تهران تگريچي جنگل بوستان در فروموني هايتله نصب نقشه -1 شكل

Fig. 1- Map of pheromone traps instalation in Chitgar forest park, Tehran, A- Eastern region, B- western region  
(South of Chitgar Lake) 

 

   جينتا

 پژوهش زمان طول در كاجي اترانهيمد خوارپوست سوسك رومونيكا و فروموني حاوي هاتله شكار راتييتغ نمودار

 (.Des 5) ماه آذر 14 تا و بود(.Apr 13)  ماه نيفرورد 24 در 1394 سال در آفت نيا بالغ حشرات ظهور زمان كه داد نشان

 13دهد. اولين اوج شكار در ادامه داشت. نتايج اين بررسي شش نقطه اوج شكار حشرات كامل را در اين سال نشان مي

 3به اوج شكار دوم خود رسيد تا  (.Jun 14)خرداد  24مشاهده گرديد و سپس با يك كاهش شديد در  (.Jun 3)خرداد ماه 

اوج شكار چهارم با  (.Aug 8)مرداد  17ثابتي ادامه پيدا كرد. سپس در  صورت نسبتاهيا اوج شكار سوم، ب (.Jul 25) مرداد

ها در سال شكار تله رسيد. اين افزايش خروج و متعاقباحشره در هر تله  80يك طغيان خروج دوباره به ميانگين شكار 

          مهر اولحشره در هر تله رسيد. در  160پنجم خود يعني شكار  به اوج شكار  (.Aug 25)شهريور 3در تاريخ  1394

(22 Sep.)  اوج شكار ششم اتفاق افتاد و از اين زمان به بعد با سرد شدن تدريجي هوا فعاليت و خروج حشرات به حداقل

  ). 2قطع شد (شكل  (.Dec 16) آذر 25رسيد و سرانجام در 

 13را تا  و ادامه آن(.Apr 3)  ماه نيفرورد 14 در را ظهور زمان 1395ا در سال ههمچنين نمودار تغييرات شكار تله

مشاهده گرديد. در ادامه با كاهش شكار در  (.Jul 2)خرداد  12نشان داد. سپس اولين اوج شكار در  (.Mey 13)ارديبهشت 

اوج شكار چهارم در  ،(.Jul 23)رداد م 2اوج شكار سوم در ، (.Jun 22)تيرماه  1اوج شكار دوم در  (.Jul 13)خرداد  23

 (.Sep 25)مهر ماه  4و در نهايت اوج شكار ششم در  (.Sep 3)شهريور  13اوج شكار پنجم در  ،(.Aug 15)مرداد  25

آذر قطع شد. از اواسط آذر ماه در هر دو سال انجام اين پژوهش، حشرات كامل آفت وارد  21 (.Dec 12)اتفاق افتاد و در 

  ).2ها از اين تاريخ به بعد فاقد شكار بودند (شكل گذران شدند و تلهفاز زمستان

  

  

  



 )309-319، (1396، سال 4، شماره 9جلد                                                                          شناسي فصلنامه تخصصي تحقيقات حشره

 

٣١٣ 

  
↓: changing the pheromone capsule 

   1395 تا 1394 سال در تهران تگريچي جنگل بوستان در كاج خوارپوست سوسك تيجمع نوسانات -2 شكل
Fig. 2- The population fluctuations of Orthotomicus erusus in Tehran Chitgar forest park in 2014 to 2015 

  

 وجود دارمعني آماري اختالف شكار دوره 12 بين كه داد نشان مختلف زماني هايدوره در هاتله شكار ميانگين مقايسه

 هشـت  در را هـا آن آزمـايش،  مختلـف  هايدوره بنديگروه نتايج.  (% F11, 1034=1123.40; P=0.0001; C.V.: 9.77) دارد

 ميزان باالترين بودن دارا با) مرداد-تير( ژوئيه و) شهريور-مرداد( آگوست زماني هايدوره كهطوريبه داد قرار آماري گروه

 هـاي دوره همچنـين . گرفتنـد  قـرار  b و a هايرتبه در ،روز در كامل حشره 204 و 308 شكار ميانگين با ترتيب،به شكار،

 حشـره  صفر و صفر ،5/0 شكار ميانگين با ترتيب،به ،)اسفند-بهمن( فوريه و) بهمن-دي( ژانويه ،)دي-آذر( دسامبر زماني

هاي بهار، تابستان، پـاييز و  عالوه بر اين، ميانگين شكار كل در طي فصل). 1 جدول( گرفتند قرار h رتبه در روز، در كامل

هـاي  ترتيب در فصلذا بيشترين فعاليت آفت بهو صفر سوسك به ازاء هر تله بود و ل 114، 1159، 401ترتيب، زمستان، به

 در رمونيكـا  و فروموني حاو يفروموني هاتله توسط كاج خوارپوست سوسك شكار كل تعدادتابستان، بهار و پاييز بود. 

  .بود حشره 38545 ،1395 سال در و 51847 ،1394 سال
  

 مختلفي زماني هادوره در اجك خوارپوست سوسك يفروموني هاتله روزانه شكار نيانگيم -1 جدول

Table 1- The daily mean capture of Orthotomicus erusus by Cross trap in different periods  
Period of capture Mean daily capture±SE 

January 0 h 

February 0 h 

March 3.56±0.31 g 

April 22.90±1.71 e 

May 126.06±6.99 c 

June 96.70±6.35 d 

July 203.94±11.06 b 

August 308.2±15.02 a 

September 141.13±12.55 c 

October 27.08±2.05 e 

November 12.47±0.94 f 

December 0.48±0.10 h 
 *Means within column followed by the same letter not found significant difference (P<0.01, Duncan) 
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 بردارينمونه هايكانون در كاج پوستخوار سوسك يفروموني هاتله شكار نيانگيم -2 لجدو

Table 2- The mean capture of Orthotomicus erusus by Cross trap in different sampling regions  

Sampling region Mean capture±SE 

1 1218.63±229.8 a 

2 1138.88±194.1 ab 

3 941.75±88.15 abc 

4 725.00±50.74 de 

5 646.25±74.88 e 

6 982.25±62.98 abc 

7 980.50±60.34 abc 

8 884.00±70.92 bcd 

9 733.50±47.32 de 

10 804.00±92.65 cde 

11 1066.50±125.3 ab 

12 1177.75±79.59 a 
 *Means within column followed by the same letter not found significant difference (P<0.01, Duncan) 

  

 دارمعني آماري اختالف كانون 12 بين كه داد نشان تگريچي جنگل بوستان مختلف مناطق در هاشكارتله زانيمي بررس

 آماري گروه پنج در را هاآن مختلف، هايكانون بنديگروه نتايج.  (% F11, 69=6.45; P=0.0001; C.V.: 3.15)دارد وجود

        دوازده و) بانوان بوستان تگر،يچي شرق فاز( كي شمارهي هاكانون به وطمرب شكار زانيم نيشتريب كهطوريبه داد قرار

 به متعلق شكار نيكمتر و 1177 ،1218 شكار نيانگيم با بيترتبه ،)خكيم تونل كارگاه درب روبروي چيتگر، غربي فاز(

 همچنين). 2 جدول( بود آفت كامل حشره 646 شكار نيانگيم باي) نشانآتش جنب تگر،يچي شرق فاز( پنج شماره كانون

         است، برخوردار يكساني پراكندگي از فاز دو هر در آفت جمعيت كه داد نشان پارك فاز دو هايتله شكار مقايسه

. باشدمي حشره 04/941 غربي فاز هايتله در و 13/942 شرقي، فاز هايتله در تله، هر ازاء به شكار ميانگين كهطوريبه

 كهطوريبه است، بيشتر جنوبي و مركزي نواحي به نسبت فاز دو شمالي نواحي در آفت جمعيت كه،ينا ديگر نكته

 حشره 38/781 و 19/831 ،44/1150 ترتيب،به جنوبي، و مركزي شمالي، نواحي هايتله در تله، هر ازاء به شكار ميانگين

  .يابدمي كاهش جنوب سمت به پارك شمال از آفت جمعيت ميزان لذا و بود

. باشديم روز 250 حدود تهران تگريچي جنگل بوستان در آفت نيا تيفعال دوره گرفته،صورت مطالعات براساس

روز بود. همچنين  118و  38، 20، 37ترتيب، ، در بهار، تابستان، پاييز و زمستان، به1394ميانگين دوره يك نسل در سال 

روز بود. بر اساس نتايج تحقيق حاضر  112و  22، 24.6، 40ترتيب، ان، به، در بهار، تابستان، پاييز و زمست1395در سال 

 و روز؛ 30 زييپا ،روز 3/22 تابستان روز؛5/38 بهار، ميانگين طول دوره يك نسل اين آفت در تهران در دو سال تحقيق، در

  .   بود روز 115 زمستان

 ياترانهيوستان جنگلي چيتگر، سوسك پوستخوار مددست آمده از نوسانات جمعيت آفت در بهبا توجه به اطالعات ب

در اكثر  حشره نشان داد كه اين آفت تقريبانقطه اوج است. مطالعه نوسانات جمعيت اين  6كاج در تهران داراي حداقل 

  .مناطق اين بوستان پراكنده و در حال ايجاد خسارت به درختان كاج است

  

  بحث

خوار مديترانه اي كاج در منطقه غرب تهران دهد، سوسك پوستان ميبررسي نوسانات جمعيت در غرب تهران نش

باشد. نسل اول از نيمه فروردين تا نيمه خرداد، نسل دوم از نيمه خرداد تا اوايل تير داراي حداقل شش نسل در سال مي
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نچم از از اواخر مرداد تا اواسط ماه، نسل سوم از اوايل تير ماه تا اوايل مرداد، نسل چهارم از اوايل تا اواخر مرداد، نسل پ

  شهريور و باالخره نسل ششم از اواسط شهريور تا اواسط مهر ادامه دارد. 

كه اين گونه در جنگل هاي كاج فلسطين نزديك طورينتايج اين تحقيق با نتايج منطقه فلسطين مطابقت دارد، به

            .(Mendel, 1983)كند در سال را كامل مي هاي ساحلي، هفت نسل و در مناطق سردتر و تپه اي تا شش نسلدشت

هاي مختلف دنيا در مناطق بومي خود يك گونه چند نسلي و در قسمت اي كاجخوار مديترانهكلي، سوسك پوستطوربه

نسل  كند. همچنين در تركيه، فرانسه و مراكش داراي دونسل در هر سال بسته به درجه حرارت منطقه ايجاد مي 7تا  2از 

. اين نتايج، مشابه نتايجي است كه در اروپا، فلسطين، آفريقاي جنوبي و تونس گزارش (Mendel, 1983)در سال است 

در تونس سه نسل و در برخي  O. erosusدريافتند كه  1973كاراراس و همكاران در سال . (Tribe, 1990)شده است 

در ايالت كاليفرنياي آمريكا، سه تا ). Chararas & Sadda, 1973( كندموارد چهار نسل را در طول مدت يك سال ايجاد مي

 چهار نسل در سال دارد و بالغين در طول سال به غير از يك دوره زماني كوتاه بين اواسط دسامبر و اواخر ژانويه فعال

ن گونه ذكر شده هاي اروگوئه حداقل دو نسل در سال براي اي. همچنين در جنگل(Seybold & Downing, 2009)هستند 

  .  (Gómeza et al., 2017)است

انجامد كه طول ميروز به 30طور ميانگين دوره رشدي هر نسل گرفته در منطقه تهران، بهبراساس مشاهدات صورت

 25در فلسطين، زمان الزم براي رشد الروهاي تازه از تخم درآمده از ) مطابقت دارد. 1983) و تريپ (1983با نتايج مندل (

اعالم كرد كه  1990يپ در سال ا). همچنين ترMendel, 1983باشد (روز در زمستان متغير مي 76وز در تابستان تا ر

دست آمده از اين تحقيق، آفت از ابتداي هبراساس اطالعات ب ).Tribe, 1990روز است ( 35ميانگين زمان رشد يك نسل، 

و از اواسط آذر ماه (دسامبر) به بعد، حشرات آفت به  هوازي داشتفعاليت پربهار تا اواخر پاييز در آب و هواي تهران 

هاي ژانويه و فوريه پرواز حشره مشاهده نشد و اين نتايج با كه در ماهطوريگذراني وارد شدند، بهمرحله زمستان

امبر و ژانويه جز اواخر دسهآمريكا مطابقت داشت و در امريكا در تمام سال ب شرق و جنوب ) در2007مشاهدات فتيگ (

  . (Fettig et al., 2007)پرواز اين حشره ديده شده است 

صورت سنين مختلف الروي، شفيره و حشره كامل در هپوشاني نسل ها و توانايي گذراندن زمستان بعالوه بر اين، هم

         پاييز براي اين گونه را توجيهاز ابتداي بهار تا اواخر  و اين خود، پيوستگي پرواز روزانهاين گونه ممكن است اتفاق بيافتد 

ريزي دوباره در ميزبان گاهي خروج دوباره بالغين از ميزبان اول و تخم  O. erususها مثل كند. در مورد بعضي از گونهمي

خوار كه داراي يك نسل در سال هستند هاي پوستهايي از سوسكدوم ممكن است اتفاق بيافتد. اين اتفاق حتي در گونه

هاي مختلف خارج نرهاي اين گونه ممكن است چند بار از ميزبان اصوال. (Capinera, 2008)يز ممكن است ديده شود ن

در منطقه فلسطين تنها دو يا سه نسل خواهري  .افتدها به تعداد كمتر اتفاق ميكه اين حالت براي مادهشوند در صورتي

هاي . همچنين ماده(Mendel, 1983)گزارش شده است سل خواهري وجود دارد و در جنوب فرانسه داراي بيش از پنج ن

ها را در همان ميزبان اوليه پوشاني نسلتوانند يك گالري جديد را در همان ميزبان اوليه خود ايجاد و همبارور شده مي

  افراد حاصل از اينها در اين تحقيق حاوي تعداد زيادي از . شكارهاي روزانه تله(Gómeza et al., 2017)كنند  توليد

  هاي خواهري بود.نسل

عامل اصلي تعيين كننده تعداد نسل در سال براي اين گونه دما است. طول دوره رشد هم براي اين آفت تابعي از 

كند. تابش مستقيم آفتاب در هاي درخت كاج تغيير ميهاي مختلف تنه و شاخهدماست و متناسب با درجه دماي قسمت

تا  16ها، عامل اصلي تعيين كننده شروع فعاليت اين آفت است. ميانگين دماي ها و دماي آنبهار به شاخهزمستان و اوايل 
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، كه براساس اطالعات (Haack, 2004)عنوان دماي شروع فعاليت اين آفت عنوان شده است درجه سلسيوس به 18

دست آمده از اين هآيد و با نتايج بوجود ميهران بدر اواسط فروردين ماه در ته سي ايستگاه چيتگر اين دما معموالهواشنا

زمان با گرم شدن هواي روزانه در بهار با ميانگين خواني دارد. خروج دوباره، پس از سپري شدن زمستان و همتحقيق هم

                افتداتفاق مي سلسيوس درجه 38تا  15دهد و پرواز حشرات كامل در دماي بين درجه سلسيوس رخ مي 15

(Fettig et al., 2007)) هاي خود را ترك ها از اواسط بهار به بعد ميزبان)، سوسك2008. همچنين براساس مطالعات كاپينرا

درجه سلسيوس باشد  15افتد كه ميانگين دماي هواي روزانه باالتر از كنند، اما اولين پروازها تنها زماني اتفاق ميمي

(Capinera, 2008) .هاي تازه قطع شده در طول ها از داخل تنهي جنوبي واقع در نيمكره شمالي، پرواز سوسكدر كشورها

دمايي بين   تواند در محدودهها ميپرواز سوسكگيرد. تر بعد از چندين هفته صورت ميچندين روز و در نواحي شمالي

  ).Chararas & Sadda, 1973(درجه سلسيوس رخ دهد  38تا  14

                   است آن گسترش بر باالي دماي منف ريتاث دهندهنشان ايدن در O. erusus گونهيي ايرافجغ عيتوز مطالعات

(Fettig et al., 2007). در. شوديم بالغي الروها رفتن نيب از و رشد توقف باعث درجه 38 تا 36ي دما كه صورت نيبد 

 خورشد نور ميمستف تابش معرض در كه كاج درختانيي باال قسمت در را خودي رشد مراحل تواندينم  O. erusus واقع

 افتديم اتفاق گونه نياي الروها و هاتخمي براي اديز ريم و مرگ و كند كامل روديم باالتر درجه 38 از دما و است

(Mendel & Halperin, 1982).   
O. erusus پوست ريز حشره صد چند تعداد به بالغ افراد. كنديمي سپر رهيشف و الرو بالغ، حشره صورتهب را زمستان 

 ريز درخت از خارج در هاسوسك ايدن گرمتر مناطق در .كننديمي گذرانزمستان وميكامب هيناح در و هم كنار در درخت

 درجه 15يمنفي دما تا ها الرو و درجه 30ي منفي دما تا بالغي هاسوسك. كنندي گذرانزمستان تواننديم هم خاك

  .(Capinera, 2008) كنند تحمل تواننديما ر وسيسلس

ي ستيهمز و انتقال ليدل به بلكه هستند، كاج درختان رفتن نيب از ليدل ميمستق طوربه تنها نه خوارپوستي هاسوسك

ي هابوستان و هاعرصه در كاج درختان ازي توجه قابل اريبس تعداد رفتن نيب از باعث زا،يماريبي ها قارچ با هاآن اغلب

 اريبس تعداد مرگ ليدل و هيثانو آفت كي عنوانبه كاج خوارپوست سوسك). Ben Jamaa et al., 2007( شونديمي گلجن

 بهي تجمع حمله تيخاص اد،يز نسل تعداد (Gómeza & Martínez, 2013). است ايدن سراسر در كاج درختان ازي اديز

ي برا را گونه نيا ليپتانس مختلفي هازبانيم در هاماده رهبا چندي زيرتخم وي خواهري هانسل جاديا و فيضع درختان

  . (Hayes & Lundquist, 2007) دهديم شيافزا ماه چند عرض در ريگهمه مرحله بهي بوم مرحله از شدن ليتبد

پارك آفت، در بخش شمالي  ها، مقدار آلودگي درختان بهميزان شكار تلهعالوه بر اين، براساس مشاهدات و با توجه به

به  نظر قرار گيرد. هاي مركزي و جنوبي بيشتر است و لذا از لحاظ مديريت كنترل تلفيقي آفت، بايستي مدنسبت به بخش

قسمت شمالي اين رسد اقدامات عمراني شهرداري تهران در چند سال اخير جهت ساخت تونل اتوبان در زير نظر مي

كاهش مشكالت مربوط به مديريت آبياري و زراعي در اين قسمت باعث ايجاد آلودگي و گرد و غبار و  بوستان و متعاقبا

 خوار كاجت كنترل سوسك پوستيريمدافزايش آلودگي به آفت در اين قسمت شده است.  مقاومت درختان كاج و نهايتا

مات ن داشته باشد. اقداييت آن در سطوح پايتواند نقش بسيار ارزشمندي در كاهش و حفظ جمعمي در قسمت شمالي

 از بهاره نسل كننده جاديا افرادي تمام بايتقر كهييجاآن ازپيشگيرانه اولين قدم جهت كاهش جمعيت اين آفت است. 

 سوزاندن و حذف ،ييشناسا تياهم ند،يآيم وجودهب اندكردهي گذرانزمستان آلوده درختان پوست ريز در كهي افراد

 . (Wood, 2007) است تياهم حائز اشندبيم فعالي آلودگي دارا كه آلودهي هازبانيم
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 درختاني رو بر ماه اسفندي انتها در ديبا تهران در فروموني هايتله ،جهت شكار انبوه پژوهش نيا جينتا اساس بر

  يرو بر عايسر هاكننده پخش وس،يسلس درجه 15 به روزانهي دما نيانگيم دنيرس با زين بهاري ابتدا در و شوند نصب

  .شوند شكار نيبالغ از بيشتري حشره جمعيت آلوده، درختان از اول نسل خروج با تا ي شوندجاساز هاتله
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Abstract 

One of the main problems of pine trees in the Chitgar park located in Tehran, Iran, is pine bark 

beetles, which not only cause direct harms to these trees but also is vector of some viral  and 

bacterial pathogens. To study the seasonal population fluctuations of the pest, the sampling process 

of adults from pine barks was performed in different regions of the park in 2015 to 2017. Twelve 

infected centers in the park were selected and four cross trap were installed in each center. The 

mass capturing pheromone of Orthotomicus erosus and pine kairomone dispensers were used in 

each trap. The distance between traps was about 50 meters. According to the observed data, the 

emergence of adult beetles was started in early April and continued until mid-December. The 

average daily capture per trap was four beetles. From mid-December onwards, no beetles were 

caught in the traps. Mediteranean pine bark beetle had at least six flight peaks in the area of study. 

The most trapping were observed in 8 June, 28 June, 27 July, 16 August, 5 September and 25 

September respectively. The The highest number of trap catches was registered in September, July, 

August, June, September and October, with 9.2, 7.7, 7.2, 5.7, 2.4 and 1.6 beetles per trap 

respectively. Also, the mean average of total capture during spring, summer, autumn and winter 

were 401, 1159,114 and zero beetles per trap; so, the most activity of the pest was observed in 

summer, spring and autumn respectively The highest number of beetle was in the north and the 

least was captured in the south of the park. 
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