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هاي جنگلي تهران محسوب ترين و مهمترين بوستانهكتار درخت كاج، به عنوان يكي از بزرگ 400پارك چيتگر تهران با دارابودن حدود 

خوار است كه عالوه بر خسارت مستقيم و از ج در پارك چيتگر، شيوع آفت سوسك پوستگردد. يكي از مهمترين مشكالت درختان كامي

) از 1394 و 1393كند. به منظور مطالعه آفت، ابتدا طي دو سال (بين بردن درختان كاج، به عنوان ناقل بيماري هاي مختلف نيز عمل مي

هاي درختان كاج آلوده انجام و نوع جنس و گونه آفت با كليدهاي تنه ها وبرداري حشره كامل از شاخهمناطق مختلف پارك چيتگر، نمونه

تله  4كانون آلوده در پارك چيتگر انتخاب و در هر كانون تعداد  12شناسايي مشخص شد. جهت مطالعه نوسانات جمعيت آفت، تعداد 

كننده فرومون همچنين در داخل هر تله يك پخشنصب گرديد.  1394متر، از ابتداي سال  100الي  50تراپ به فاصله فروموني نوع كراس

كننده كايرومون درخت كاج، ساخت شركت اكونكس اسپانيا، نصب تجمعي سوسك پوستخوار مديترانه اي (اروپايي) كاج و يك پخش

شمارش و ثبت گرديد. روز،  10ها هر روز تعويض شده و تعداد شكار تله 60هاي فرومون و كايرومون به فواصل زماني كننده. پخشندگرديد

بندي، آفت غالب در درختان كاج پارك چيتگر تهران، سوسك پوستخوار مورفولوژيك و تاييد متخصصين رده هايبررسيبراساس نتايج 

 و مشاهدات براساسبود. ، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae)مديترانه اي (اروپايي) كاج، 

. در طي مدت آزمايش، داشت ادامه آذر اواسط تا هاآن پرواز و بوده فروردين اوايل در خوارپوست سوسك كامل حشرات ظهور ها،تله شكار

سوسك  4مديترانه اي كاج شكار گرديد. ميانگين شكار روزانه حدود  خوارپوستسوسك  51745تعداد  از ابتداي فروردين لغايت پايان آذر،

ها فاقد شكار بودند. با توجه به نوسانات زمستانگذراني شده و لذا تله مرحلهاواسط آذر به بعد حشرات كامل آفت وارد  به ازاء هر تله بود. از

 28خرداد،  8هاي نسل بود. اوج شكار تله ها، در تاريخ 6جمعيت آفت در منطقه، سوسك پوستخوار مديترانه اي كاج در تهران داراي حداقل 

هاي شهريور، تير، مرداد، در ماه به ترتيب شهريور مشاهده شد. بيشترين شكار حشرات كامل آفت 25شهريور،  5د، مردا 16تير،  27خرداد، 

دست آمد. همچنين ميانگين هسوسك ب 6/1و  4/2، 7/5، 2/7، 7/7، 2/9خرداد، ارديبهشت و مهر با ميانگين روزانه شكار به ازاء هر تله، 

و صفر سوسك به ازاء هر تله بود و لذا بيشترين  1159،114، 401تان، پاييز و زمستان، به ترتيب، هاي بهار، تابسشكاركل در طي فصل

هاي مختلف پارك نشان داد كه بيشترين شكار بررسي ميزان شكار در كانون .بودهاي تابستان، بهار و پاييز فعاليت آفت به ترتيب، در فصل

 1628و  1709) و دو (پيست دوچرخه سواري) به ترتيب با ميزان ميانگين شكاركل حشرات كامل آفت در كانون يك (بوستان بانوان

سوسك به ازاء هر  488پنج (آتش نشاني) با ميزان ميانگين شكاركل  سوسك به ازاء هر تله و كمترين شكار حشرات كامل آفت در كانون

 تله ثبت شده است. 
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