
 

 درختان میوهمهم چوبخوار در باغات و آفات 

 مقدمه

برای جلوگیری از خسارت این آفات توجه به مدیریت تلفیقی آن را به 

مهمترین آفات  .عنوان گامی در جهت کاهش جمعیت و خسارت آنها الزم است

، سوسک سرشاخه خوار رزاسه، پروانه فری میوه شامل چوبخوار درختان

. می شود چوبخوار انواع و های طوقه و ریشه سوسکو  سوسک چوبخوار سارتا

این آفات در نتیجه ضعف درختان و عدم رعایت مسائل به زراعی به شدت 

و بید را مورد حمله  درختان مثمر و غیر مثمر از جمله نارون، چنار

در سیستم مدیریت تلفیقی از تمام روش های مبارزه به طور  .دهند قرار می

که کمترین اختالل را در پیشگیری از خسارت و یا  هماهنگ و به شیوه ای

شود از این   کنترل مؤثر و درازمدت این آفات اعمال نماید استفاده می

 هایاز روشتغذیه و هرس گیاه و استفاده  ،توان به آبیاریروش ها می

مختلف مبارزه شامل زراعی، مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیائی و 

مونی اشاره وفر .نمود

    

 

سوسک سرشاخه     سوسک سرشاخه خوار رزاسه   پروانه فری                        

  رتااسوسک چوبخوار س          خوار پسته

  Aeolesthes sarta (capnodis spp.)        Hylesinus vestitus                    Osphranteria coerulescens             Zeuzera pyrina                     

  

     

 :حشرات چوبخوارانواع 

 ،تنوع گونه ها و شدت حمله آنها ارتباط زیادی با شرایط اقلیمی دارد 

در بدین معنی که آفتاب فراوان و شدید باعث تبخیر سطحی بسیار زیادی 

به علت فقدان آب کافی  و نهایتا   ختچه ها می گرددردرختان و د

این باعث  و آید تغییراتی در کمیت و کیفیت شیره گیاه به وجود می



 

شود که حشرات چوبخوار از فاصله دور قادر به تشخیص این درختان  می

حال اگر سایر عوامل از قبیل ضعف زمین این اثر را تشدید . باشندضعیف 

ده و دامنه فعالیت آفات چوبخوار به راحتی روی درختان مستقر ش ،کنند

تعداد زیادی از حشرات چوبخوار نسبت به حرارت  .دهند خود را گسترش می

کشش مثبت دارند، در این خصوص جهت جزئی تنه درختان که از حداکثر 

در  ،شود تابش آفتاب برخوردارند به شدت به حشرات چوبخوار آلوده می

در  .ی مشخص استهائی که تراکم درختان کمتر است این امر به خوب مکان

های مختلف مبارزه به طور هماهنگ  سیستم جامع مدیریت تلفیقی آفات روش

ای که کمترین اختالل را در کنترل مؤثر و درازمدت آفات  و به شیوه

های مزبور شامل استفاده  شیوه ،شود ایجاد کنند، به کار گرفته می

شیمیائی و های بیولوژیکی، زراعی، فیزیکی، مکانیکی،  همزمان از روش

 .مون ها و ترکیبات مشابه استواستفاده از فر

، (Zeuzera Pyrina)خوارهای کرم خراط تمایز خسارت ناشی از انواع سرشاخه

 Osphranteria) زاسهبلند ر  و سوسک شاخک ( Aeolesthes sarta solsky)سوسک سارتا 

coerulescens )شودبه صورت زیر شرح داده می: 

ده شهای ایجاد داالنخوار ُرزاسه در معموال  فضوالت الروی سرشاخه -1

های قطور، الرو برای تخلیه فضوالت شود و در شاخهانباشته می

اما الروهای کرم خراط . نمایدسوراخی در بدنه داالن ایجاد می

که همان خروجی است  به  ورودیفضوالت نارنجی رنگ را از سوراخ 

این فضوالت در پای . ریزندکوچک و مدور بیرون می هایصورت گلوله

 .شوددرختان آلوده جمع می

-سرشاخه( الروهای بسیار کوچک) معموال  از محل ورود الرو سن اول  -2

ه، شیره گیاهی خارج شده که در مجاورت هوا سفت و سخت زاسرُ خوار 

در کرم خراط صمغ . گیردای به خود میگردیده و شکل فنر یا فیتیله

ز محل سوراخ خروج فضوالت و روی تنه درخت خارج و خشک شده و شکل ا

 .گیردخاصی به خود نمی

ای شکل است که در مورد کرم خراط های الروی دایرهبرش عرضی داالن -3

اما الرو سوسک چوبخوار سارتا داخل چوب . باشدنیز به همین شکل می

-تنه ایجاد میهای مارپیچی و طوالنی به سمت باال و دور تنه، کانال

 .کند

های ، ابتدا برگزاسهرُ خوار در شروع آلودگی درخت توسط سرشاخه -4

ها مشاهده شده و به سرشاخه پژمرده شده و حالت سبزخشکی در برگ

اما در سوسک سارتا، الروها از زیر . شودتدریج سرشاخه خشک می

 .خوردگی پوست تنه استپوست تغذیه و آثار خسارت که به صورت ترک

 

 ریپروانه ف  کرم خراط یا 

Zeuzera pyrina L. Lep:Zeuzeridae 



 

این آفت زمستان به صورت الروهای سنین مختلف در درون شاخه درختان به 

در اواسط بهار الروهائی که رشدشان کامل شده به شفیره  .برد سر می

روز است و پس از آن حشرات  ۰۲تا  ۰۲طول دوره شفیرگی  .شوند تبدیل می

ها تدریجی بوده و از خردادماه تا  ظهور پروانه .شوند کامل ظاهر می

حشرات ماده پس از جفتگیری تخمهای خود را به . شهریور ادامه دارد

 .دهندها قرار می های خروجی خود روی شاخه ای در دهانه سوراخ صورت دسته

ها پس از دو هفته تفریخ  تخم .گذارد تخم می ۰۲۲۲تا  ۰۲۲هر حشره ماده 

بعد  .کنند های نازک نفوذ می شده و الروها از محل اتصال دمبرگ به ساقه

های قطورتر  از مدتی تغذیه از همان سوراخ ورودی خارج شده و به شاخه

الروها پس از طی زمستان اول در بهار سال بعد به شفیره . کنند حمله می

بنابراین آفت هر دو سال . شوند تبدیل شده و حشرات کامل آنها ظاهر می

خسارت این آفت مربوط . کند چرخه زندگی خود را کامل مینسل دارد و  یک

الروها در تنه . کنند به الروهای آن است که از چوب شاخه و تنه تغذیه می

های طولی در عمق چوب ایجاد کرده و باعث ضعف شدید  ها داالن خهو شا

های نازک  ها و شاخه ها، دمبرگ خسارت اولیه از رگبرگ. شوند درختان می

تغذیه  .یابد های بزرگتر و تنه انتقال می شروع شده و به تدریج به شاخه

الروها از چوب درختان با خارج شدن فضوالت الروی که به رنگ نارنجی 

ها خارج  الروها در طول عمر خود چندین مرتبه از شاخه. ستند همراه استه

خسارت مستقیم . ها و تنه اصلی برسند شده تا سرانجام به قطورترین شاخه

این آفت خشک شدن درختان و خسارت غیرمستقیم آن سقوط درختان در اثر 

 .وزیدن باد و غیرقابل استفاده شدن الوارهای درختان است

 

  

 پروانه فری -1شماره  عکس

 مدیریت و کنترل آفت
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بصورت تلفیقی  های مختلف کنترل آفت بصورت پیشگیری و مبارزهشیوه

 :بهترین راهکار می باشد

مناسب، آبیاری منظم،  کوددهی: تغذیه مناسب درختانو  آبیاری صحیح -1 

رعایت فاصله کشت باعث تقویت فشار شیره گیاهی و پیشگیری از فعالیت 

 .شودآفت می

هرس شاخه ها با آلودگی زیاد و آتش زدن آنها برای نابودی : هرس -2

بعنوان   الرو های درون چوب و عدم نگهداری نمودن آنها در کنار باغ

 ....قیم و 

داالنهایی که ) ل الروی با خمیر های سمی پوشاندن داالن های فعا -3

پریمیفوس متیل و یا   استفاده از سمومی مثل( دارای ترشحات هستند

درصد سریش برای بهتر  5/0به همراه مل یا خمیر نقاشی و   کلرپیریفوس

استفاده از خمیرهای سمی نظیر آنتی . هم راهکار دیگری است چسبیدن سم

استفاده . د روی جمعیت آفت ایجاد کنددرص 100تارلو می تواند تلفات 

از خمیرها به این صورت است که مقداری از خمیر را در داخل داالن فعال 

نموده و سوراخ خروجی ( که به وسیله خارج شدن فضوالت شناخته می شود)

گاز سمی حاصل از این . کنندآن را با گل یا چسب باغبانی مسدود می

 .کشدوی را پر کرده و کرم خراط را میخمیر داخل فضای خالی داالن الر

استفاده از سیم های مفتولی در داخل داالن و کشتن الروهای در دسترس  -5

توانند شوند که میکه بیشتر بر روی تنه درختان گردو و یا سیب دیده می

 .ها شونددرختان سیب و نهال باعث خشکی درختان مخصوصا  

در صورت وجود فرومون مناسب و کارا که  استفاده از تله های فرمونی -6

باعث جذب حشرات نر آفت شده و از جمعیت آنها در موقع جفت گیری با 

 .حشرات ماده می کاهد

استفاده از تله های نوری که در هنگام خروج پروانه های آفت که  -7

( بخاطر جثه کوچک تر)بیشتر خروج اولیه مربوط به حشرات نر می باشد 

ا شده و آنها را نابود میکند که تا حدودی تا قبل از باعث جذب آنه

 .ثر باشدمؤظهور حشرات ماده و ایجاد فرومون می تواند 

بعلت تدریجی بودن دوره خروج حشره کامل امکان : مبارزه شیمیایی -8

مبارزه با تمامی حشرات در دوره الروی بعلت هزینه باال و نتایج زیست 

سمپاشی  2الی  1اده از تله ها میتوان محیطی را نداریم بلکه با استف

را انجام داد که آن هم بهتر است با مبارزه با دیگر آفات باغی 

مبارزه . شودهمزمان نمود تا از مصرف بی رویه سموم شیمیائی خودداری 

علیه الروهای سن اول در هنگام نفوذ به زیر پوست شاخه بهترین  شیمیایی

بانی های زیاد بهترین زمان آن را دهموقع مبارزه است که بایستی با دی

مشخص نمود و با استفاده از سموم نفوذی قوی و با دوره کارنس باال 

مبارزه را انجام داد و در ضمن بهتر است از سمومی استفاده نمود که 

 .باشندبرای مبارزه تلفیقی بهتر می



 

روی % 00در هزار تلفات معادل 2متیل به نسبت  استفاده از سم اتریمفوس

بعضی از باغداران با استفاده از سموم گازی دیگر . آفت وارد می کند

کنترل شیمیایی در سطح وسیع . الروهای داخل داالنها را از بین می برند

در این صورت باید تاریخ . پذیر استاز طریق سمپاشی سرشاخه ها امکان

سن اول را به کمک تله های نوری و غیره مشخص کرد ظهور حداکثر الروهای 

 2امولسیون به نسبت % 20 دیازینونو سپس با استفاده از سمومی مانند 
 .در هزار درختان آلوده را سمپاشی نمود

 

 سوسک سرشاخه خوار رزاسه   

Osphranteria coerulescens Redtb Col: Cerambycidae 

در سال یک نسل دارد و زمستان را به صورت  سوسک سرشاخه خوار رزاسه

ها طی می کند و در بهار سال بعد پس از مختصری  الرو در عمق چوب شاخه

حشرات کامل از دهه . شود دیل میبتغذیه شفیره شده و به حشره کامل ت

روز به طور تدریجی ظاهر  ۰۲دوم خرداد تا دهه دوم نیز یعنی به مدت 

                                                                                           . شوند می
های خود را به صورت انفرادی روی  حشرات ماده پس از جفتگیری تخم

. گذارد عدد تخم می ۰۲هر حشره ماده تا . دهند های جوان قرار می سرشاخه

شده و الرو از همان محل  روز تفریخ ۰۰ها به طور متوسط پس از  تخم

های  الرو با تغذیه از چوب شاخه .شود اتصال تخم به سرشاخه وارد شاخه می

تر حرکت کرده و باعث خشک شدن  جوان، به تدریج به سمت شاخه های مسن

 .دهند الروها تا شروع فصل سرما به تغذیه خود ادامه می. شود درخت می

با گرم شدن هوا . انجامد ول میماه به ط ۰۲بنابراین دوره الروی حدود 

تغذیه الروها مجددا  شروع شده و در اواسط اردیبهشت در آخرین قسمت 

خشک  ی  شاخه

شده به 

شفیره 

تبدیل 

طول  . شود می

مدت 

به  شفیرگی 

طور 

متوسط  ۰۱

است  روز 

از  و پس 

آن 

 .شوند حشرات کامل ظاهر می
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 سوسک شاخک بلند رزاسه -2عکس شماره 

 

 مدیریت و کنترل آفت

-با توجه به اینکه تعداد کمی آفت، خسارت زیادی به درخت وارد می

 .کند، مدیریت تلفیقی آفات باید در برنامه باشد

به  زاسهرُ این آفت سوسک : پیشگیری از آلودگی درختان به آفت -1

 . درختان تشنه، ضعیف و رهاشده گرایش دارد

چندین گونه زنبور به عنوان پارازیتوئید الروهای این : دشمنان طبیعی

 . آفت فعالیت دارند

Eurytoma Iranicola, Xorides Cocyrensin, Tripoxilon sp.   قارچ بیمارگر  ی دهمچنین تعداو

Paecilomyces lilacinus, Beauveria Bassiana دنگردباعث مرگ و میر الرو این آفت می. 

هایی در حساسیت به این آفت وتارقام بادام تفابرخی : ارقام مقاوم

ت بهتری نشان داده مرقم ربیع نسبت به مامایی مقاو. اندنشان داده

 .است

های گیاهان تیره به گل زاسهرُ حشرات کامل سوسک : کاشت گیاهان تله

-گیری نیز بر روی این گیاهان انجام میچتریان جلب شده و عمل جفت

دارد و حشره کامل دوره کوتاهی در طبیعت  آفت یک نسل در سال. شود

گیاه  (.بسته به اقلیم از اواسط خرداد تا اواسط تیرماه)حضور دارد 

های ای عمیق، گل آذین گسترده و گلهای ذخیرههویج با توجه به ریشه

روشن و طول عمر زیاد گل آذین و زمان گسترده گلدهی در طبیعت 

 .بهترین گیاه تله است

جلوگیری از تنش آبی باعث تقویت جریان شیره : دور آبیاریتنظیم       

 .گرددو خفگی الروهای نسل اول در صمغ و تنه می

انداز درخت در دو طرف سایه: تقویت درختان با کودهای مناسب -2

ساله  15-10ایجاد و سپس برای درختان   cm05گودالی به قطر و عمق 

 .زیر را مخلوط و داخل گودال ریخته شود کودهای



 

                      کیلوگرم 0-15    کود آلی کاماًل پوسیده

 گرم 105       سولفات پتاسیم

                   گرم        105          سوپر فسفات تریپل

 گرم  35          سولفات منگنز

                            گرم  355                            اوره 

 گرم     35            سولفات روی

در  3پاشی با کودهای حاوی عناصر میکرو با غلظت عالوه بر این محلول

 .گرددهفته توصیه می 2نوبت در طول رشدی به فواصل هر  3هزار، 

با  روغن دانه چریش مثل مواد دورکننده پاشی درختان بامحلول -3

در هزار که باعث دور کردن حشرات کامل آفت و کاهش میزان  15غلظت 

پاشی باید در بازه ظهور حشره کامل این محلول. شودگذاری میتخم

 .باشد

های خسارت دیده از الرو سن یک سرشاخه: های آلودههرس سرشاخه -4

ها بر های پژمرده و رنگ پریده هستند که با خشک شدن آندارای برگ

های تازه هرس سرشاخه. های آلوده کامال  مشخص هستندشاخه، وی درختانر

ها، روش مناسبی برای جلوگیری از آلودگی آلوده شده و سوزاندن آن

هایی مثل رز، حذف نرک و در درختچه. باشدهای قطور و حذف آفت میشاخه

 .پاجوش جهت کنترل آفت مؤثر است

که الرو آفت درون چوب مخفی با توجه به این : مبارزه شیمیایی -0

افتد، بوده و خروج حشره کامل تدریجی و در دوره کوتاهی اتفاق می

 .        شودمبارزه شیمیایی توصیه نمی

 

                                                                                                 سوسک چوبخوار سارتا  
  

 (Col:Cerambycidae) Aeolesthes sarta Solsky   

 یجیصورت تدر تا اواخر خرداد به نیآفت از اواخر فرور نیحشرات کامل ا

خود را  یها تخم یریگحشرات ماده پس ازجفت. شوند یظاهر م عتیدر طب

تنه  یرو یها ها و در محل زخم در شکاف یانفراد ای یصورت دسته چندتائ به

 .گذارند یدرختان م

طور متوسط  و هر حشره ماده به ردیگ یهنگام غروب و شب انجام م گذاریتخم

. شوند یم خیروز تفر ۰۱تا  ۰۲ها پس از  تخم. گذارد یعدد تخم م ۰۱تا 

 زبانیپوست تنه درختان م ریسن اول از محل اتصال تخم به ز یالروها

 هیپوست و پس از آن از ناح ریماه از ز ۰تا  ۰نفوذ کرده و به مدت 

 .ندینما یم هیچوب تنه تغذ



 

و در بهار ( زمستان اول) روند یم یدر زمستان به خواب زمستان الروها

ماه به  وریخود را شروع کرده و در اواسط شهر یا هیتغذ تیسال بعد فعال

-یماه طول م ۰حدود  یرگی، دوره شف(زمستان دوم) شوند یم لیتبد رهیشف
و پس از آن حشرات کامل ظاهر  ابدی یکشد که تا آذر ماه ادامه م

در  یرگیدر محفظه شف اپوزیصورت د حشرات زمستان را به نیا. شوند یم

ها خارج  اقکتا نیکرده و در بهار سال بعد از ا یداخل تنه درخت سپر

 .شوند یم

 یزمستان گذران .شود یم لیدو سال تکم یط  آفت نیا یچرخه زندگ نیبنابرا

حشرات کامل در تنه درختان  ایو  رهیمسن، شف یصورت الروها آفت به نیا

پوست تنه  ریسن اول، پوست تنه را سوراخ کرده و به ز یالروها .است

پوست و  نیبست و فاصله وپ ریالروها در ز نیا. کنند یدرخت نفوذ م

و  متر یسانت میبه عمق ن یا نموده و حفره تیو فعال هیتغذ ومیکامب

 .کنند یم جادیمربع ا متر یسانت ۰۲مساحت 

پوست تنه و احتماال  خروج  یخوردگ صورت ترک مرحله به نیخسارت در ا آثار

 شیبا افزا. نشود دهید یمحل سوراخ نیهر چند ممکن است در ا. است رهیش

پوست به صورت  ریحرکت آن در ز ریشده و مس شتریالرو ب هیتغذ یسن الرو

آبکش  یآوندها تیفعال نیدر اثر ا. شود یبه دور تنه مشاهده م چیمارپ

باعث  تیو در نها شود یم یریپرورده جلوگ رهیو از انتقال ش دهیصدمه د

 .درخت و خشک شدن آن خواهد شد یضعف عموم

 یچیمارپ یها پوست به داخل چوب تنه، کانال ریاز ز هیپس از تغذ الروها

 شود یها باعث م تعداد کانال شیافزا. زنند یبه سمت باال م یو طوالن

آفت  نیا میو مستق یخسارت اصل .شودتوسط باد سرنگون  یراحت بهدرختان 

استفاده کردن  رقبلیآن غ میرمستقیغ رتدرخت و خسا عیخشکاندن سر

 .درختان است نیحاصل از ا یرهااالو

 

 

 مدیریت و کنترل آفت

م با آبیاری أ  تغذیه اصولی درختان تو: مدیریت تغذیه و آبیاری -۰

 .گرددپیشگیری از حمله آفت می باعث تقویت درخت ومناسب 

خارج ساختن به موقع الروها از داخل سوراخ های درخت به کمک اشیا  -۰

 .گرددنازک مانند مفتول سیمی باعث کاهش جمعیت آفت می

دیازینون  سموم سیستمیک یا ضربه ای مثل توانمی :شیمیایی مبارزه -۰

و آنها را از بین  در زمان اوج پرواز حشره بالغ استفاده نمودرا 

استفاده از خمیرهای سمی و مسدود کردن سوراخ ها جهت اثرگذاری . برد

 .سموم نیز راهگشا خواهد بود

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 سوسک چوبخوار سارتا -3عکس شماره 

 چوبخوار طوقه های سوسک

Capnodis spp. (Col:Buprestidae) 

 درختان پستهمعروف به سوسک ریشه و طوقه و یکی از عوامل مهم خشک شدن 
 حشرات. مانند آلو، هلو و شلیل محسوب می گردددار و درختان هسته 

حشره کامل یا از خاک خارج شده و به شکل  زیپائ لیآفت اوا نیکامل ا

و  یریگسپس در بهار جفت. کنند یم یزمستان گذرانالرو زیر پوسته درختان 

. کنند یم یتخمگذارو در شکاف های پوست تنه طوقه درخت ی پا و در خاک

خرداد و  یها در ماه یاوج تخمگذار شود یگذاشته م یصورت انفراد ها به تخم

اگر فعالیت . باشد سال می 3الی  2دارای یک نسل در هر آفت  .است ریت

 .اتفاق بیفتد، خسارت آن دوچندان می شود گوموزآفت همراه با بیماری 

درجه سانتی گراد است  23درجه حرارات مناسب برای تخم ریزی این آفات 

از آن جایی که تخم ها در . تفریخ آن ها زمان می بردروز  15تا  10و 

برابر رطوبت هوا مقاومت ندارد آفت کاپنودیس در باغات با آبیاری 

 .مناسب قدرت مانور ندارند

درختانی که از نظر اقدامات زراعی الزم بخصوص آبیاری در تنش قرار 

 بر اثر. بگیرند بیشتر در معرض حمله آفت کاپنودیس واقع می شوند

فعالیت الروی آفت، درختان ابتدا دچار ضعف و نقصان محصول شده و در 

 .روندصورت شدت آسیب آفت، خشک شده از بین می

 

 

 مدیریت و کنترل آفت

کنترل آفت کاپنودیس به طور معمول باید در بهار انجام شود به دلیل 

طوالنی بودن عمر الرو های حشره و همچنین مکان پنهان شدن آن ها، 

مبارزه شیمیایی علیه آفت مقرون به صرفه نیست و باید اولویت دوم 

 .کشاورز باشد

م با آبیاری أ  تغذیه اصولی درختان تو: مدیریت تغذیه و آبیاری -۰

 .گرددباعث تقویت درخت و پیشگیری از حمله آفت میمناسب 

https://jalizan.com/from-planting-to-harvesting-pistachios/
https://jalizan.com/fight-against-gumosis/


 

خارج ساختن به موقع الروها از داخل سوراخ های درخت به کمک اشیا  -۰

 .گرددنازک مانند مفتول سیمی باعث کاهش جمعیت آفت می

جمع آوری حشرات کامل آفت کاپنودیس  :جمع آوری و حذف فیزیکی آفت -۰

. از روی درختان در روزهایی با تابش آفتاب به کنترل آفت کمک می کند

یخ آب زمستانه  ، و از بین بردن بقایای آن ها هرس شاخه های خشک شده

 .زراعی بسیار اهمیت دارد و رعایت بهداشت

به صورت را سم دیازینون و روغن ولک  توانمی :شیمیایی مبارزه -۰

بتونه ای روی سوراخ های ایجاده شده را پوشاند و آنها را از بین 

همچنین می توان به منظور مبارزه شیمیایی در زمان حمله جمعیت  .برد

فنیتروتیون در هزار  4لیتر از محلول  10زیاد حشرات کامل، 

لیتر آب  10سانتی متری اطراف طوقه ریخت و سپس  10را در ( سومیتیون)

 .روی همان قسمت اضافه نمود

روش دیگر مبارزه شیمیایی علیه آفت کاپنودیس استفاده از حشره کش 

در هزار درون تشتک دور تنه درختان در زمانهای  6اندوسولفان به نسبت 

 .مناسب بهار یا پاییز است

استفاده از تله های نوری نیز علیه این آفت : کاربرد تله نوری -۱

کارسا

ز 

 .است

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 طوقهسوسک چوبخوار  -۴عکس شماره 

 

 چوبخوار درختان میوهسوسک 

Sphenoptera kambyses 

روي تمام درختان میوه . در تمام مناطق میوه خیز كشور فعالیت دارد

روي . است رزاسه به جز آلبالو دیده شدهدار متعلق به خانواده  هسته

http://bayanbox.ir/info/153133269353287117/3


 

این گونه بیشتر در مناطق گرم و بسیار گرم . گیالس فعالیت متري دارد

          .دباش درمناطق سرد فعال مي S. davatchii باشد در صورتیكه گونه فعال مي

                                                                                           
قسمتي از تابستان و سراسر پاییز و . این حشره یك نسل در سال دارد

هاي شفیرگي ایجاد شده در چوب  زمستان را به صورت پیش شفیره داخل خانه

. شود حشره كامل در بهار ظاهر مي. گذراند با دیاپوز اجباري مي

خروج حشره . میلیمتر است 4/2*4/4سوراخهاي خروجي بیضي شكل و به ابعاد 

. نماید حشره كامل از برگ درختان میوه تغذیه مي. باشد كامل تدریجي مي

تك در روي تنه و  هاي خود را به طور تك گیري تخم حشره ماده پس از جفت

دوره . گذارد كنند، مي آفتاب را دریافت ميهایي كه بیشترین مقدار  شاخه

ماه در  4روز و دوره الروي آن 13تا  8نشو و نماي جنیني در طبیعت 

                                           .باشد مي ده ماه S.davatchii حالیكه دوره الروي گونه

                                            
درختان جوان و نیمه مسن از بیرون مشخص، بدین معني  مسیر حركت الرو در

العمل شدید گیاه كه بوسیله ترشح صمغ  كه این مسیر به علت عكس

از شكافهاي ایجاد شده صمغ . تركد كند متورم شده و مي خودنمایي مي

پوشیده از فضوالت و باقي مانده گیاهي ناشي از فعالیت الروها، خارج 

د آوندهاي آبكش را قطع كرده و اگر حركات آن الرو در مسیر خو. شود مي

دوراني باشد به علت تخریب بیشتر آوندهاي آبكش باعث خشكیدن عضو مورد 

منطقه فعالیت الروها به علت گرما دوست بودن آنها اكثرا  . گردد حمله مي

پوست قسمت مورد . گیرد محدود به قسمتي از گیاه است كه بیشتر آفتاب مي

ریزد در این صورت چوب یا سوراخهاي  ي خشكیده و ميحمله بعد از مدت

. شود باشند، دیده مي هاي شفیرگي مي ایجاد شده روي آن كه مدخل خانه

الروها پس از رسیدن به رشد كافي در قمست عریض داالن اطاق شفیرگي خود 

كنند، سراسر پاییز و زمستان به صورت پیش  را داخل چوب تعبیه مي

شوند  ها تبدیل به شفیره مي اوایل بهار پیش شفیره در. گردد شفیرگي طي مي

                                                                                                               .وندشیروز به حشره كامل تبدیل م 16تا  10و پس از 
 مدیریت و کنترل آفت

شوند از دسته  حمله این حشره واقع مياي که مورد  درختان میوه-۰

دار در مقابل حمالت حشرات  هاي درختان هسته گونه. دارها هستند هسته

چوبخوار و یا هر عامل دیگري كه منجر به ایجاد شكاف، سوراخ و یا هر 

اگر درخت به . دهند نوع پارگي گردد با ترشح صمغ از خود واكنش نشان مي

صمغ ترشح شده الرو یا حشره كامل حمله كننده را خفه  حد كافي قوي باشد

ولي باید توجه داشت كه همین . دارد كرده و آن را از پیشروي باز مي

شود در  ترشح صمغ كه منجر به نابودي تعدادي از افراد حشره چوبخوار مي

حشره دیگر عوض باعث ضعف درخت نیز شده و گیاه را براي حمله مجدد 

ترشح صمغ عالوه بر خفه كردن تعدادي از افراد . سازد چوبخوار آماده مي

چوبخوار سبب از بین رفتن الروهاي ریز تازه از تخم خارج شده از طریق 

ش از حد یجلوگیري از ورودشان به داخل پوست و شاخه به علت سفت بودن ب



 

                                                                       .شود مي
یتوئید های زاز حشرات مفید که پارابا استفاده  کیولوژیمبارزه ب -۰

 .الروها هستند

                                  Atanycolus sculpturatus (Hym.: Braconidae), Oxysyohus sp. (Hym.: Pteromalidae) 

 
 بهترین راه مبارزه با این آفت و سایر آفات چوبخوار تقویت درختان -۰

، دهی مناسببا عملیات به زراعي از قبیل آبیاري به موقع و كافي، كود

بیل كردن و نیز انتخاب محل مناسب براي كشت درخت پاهرس به موقع، یا 

درختان سالم و قوي بندرت مورد حمله این گونه آفات قرار . باشد مي

گ مي

یرن

  .د

 

 

 

 

 

 

                             
 چوبخوار درختان میوهسوسک  -۵عکس شماره       

 

 

 

  پسته خوار سرشاخه سوسک

Hylesinus vestitus Fachs 

 حشره بدن طول. است داشته وجود ایران در قدیم های زمان از آفت این

 حشرات. است خرمایی به مایل زرد ن آ بدن رنگ و متر میلی 5/3 تا 3 کامل

 شاخه به دمبرگ اتصال محل در که های جوانه به تغذیه برای کامل

 چوب وسط در کوتاهی داالن و سوراخ را آنها نموده، حمله اند قرارگرفته

 .کند می ایجاد

 شوند، تبدیل میوه و شاخه به بعد سال باید که ها جوانه این نهایت در

 درختان شده خشک های شاخه پوست زیر سوسک این الرو. روند می بین از

 .نمایند می ایجاد های داالن خود تغذیه با همراه و کند می زندگی پسته

 از آن کامل حشرات که است پسته آفات از یکی پسته خوار سرشاخه سوسک

 در و شوند می ظاهر باغ در ماه اردیبهشت اوایل تا ماه فروردین اواسط



 

-مي را شده تشكیل تازه های جوانه دمبرگ، و سرشاخه میان ی زاویه محل
 از باعث و روند مي جوانه محل زیر سمت به كانال ایجاد با و خورند

 .گردند می جوانه رفتن بین

 اهمیت از پسته خوار سرشاخه سوسک زندگی با رابطه در زیر نکات

 :برخوردارند

 هرس تازه پسته چوب نسل، ادامه و ریزی تخم جهت آفت میزبان بهترین

 .است شده

 از غالبا   خود زندگی طول در سوسک هراین آفت یک نسل در سال دارد و 

 .نماید می تغذیه درخت جوانه یک

 مربوط هم آن که بوده تابستان و بهار های فصل طول در حشره خسارت عمده

 .است پسته های جوانه از بالغ افراد تغذیه به

 ادامه منظور به بعد به پاییز اوایل از بالغ حشرات فوق، مرحله از پس

 تازه پسته های چوب به ریزی تخم جهت و شده خارج ها داالن داخل از نسل

 تا عمل این. آورند می هجوم سال همان در شده خشک درختان و شده هرس

. کند می پیدا ادامه بعد سال ماه فروردین تا گاهی و زمستان اواخر

 در و پاییز آخر های ماه در معموال   ریزی تخم برای بالغ حشرات خروج اوج

 . است زمستان طول

  مدیریت و کنترل آفت

 های چوب سوزانیدن و آوری جمع با آفت، این علیه مبارزه روش بهترین -۰

 .باشد می شده هرس تازه و خشک

تازه هرس شده در نقاط مختلف باغ به عنوان تله  یقرار دادن چوب ها -۰

  ماه اسفند در آنها سوزاندنو سپس در طول پائیز و زمستان 

 درختان  تقویت درخت و آبیاري منظم -۰

 یفرومون یاستفاده از تله ها -۰

از حشرات مفید که پارایتوئید های با استفاده  کیولوژیمبارزه ب -۱ 

  Pteromalidae از خانواده Cheropachus colo .الروها هستند

 به آن هجوم و پسته خوار سرشاخه سوسک خروج مشاهده به توجه با -۰

 کارشناسان مشورت با آفت این کنترل جهت پسته باغات از بعضی

 15در دو نوبت به فاصله  ییایمیمبارزه ش که گرددمي توصیه گیاهپزشکی

 لیتر نیم و دو همراه به لیتر دو تا نیم و یک فنیتروتیونبا روز 

 .انجام شود آب لیتر هزار در نفت لیتر ۰۲ و مایع صابون

 

 



 

 

 

 

 

 پسته خوار سرشاخهسوسک  -6عکس شماره 

 

 

 (ایکرمان)پروانه چوبخوار پسته 

 Kermania pistaciella 

گزارش شد و  رانیدر ا ۰۰۰۰بار سال  نیاول یچوبخوار پسته  برا پروانه

شود و در اکثر مناطق یپسته محسوب م کیاز آفات درجه  یکیدر حال حاضر 

 .ردکشور گسترش دا یپسته کار

 یمتر و عرض با بال ها یلیم ۰براق به طول  اهیکامل، پروانه س حشره

 یم دهیاز بال ها دو لکه زرد د کیهر  یمتر، رو یلیم ۰۰تا  ۰۲باز 

پهن  یضویکوچک و ب هاتخم. باشد یزرد روشن م یعقب یشود و رنگ بال ها

رنگ و  دیتخم سف ازالروها در موقع خروج . باشد یبه رنگ سبز روشن م

 ۰۰تر شده و طول آنها به  رهیت یدر مدت کوتاه یکوچک است ول اریبس

متر و به رنگ پوست درخت  یلیم ۰ها به طول  رهیشف. رسد یمتر م یلیم

 یلیم ۰به طول  یرنگ و هرم یخاکستر لهیقرار دارد و پ لهیپسته درون پ

 .شود یم لیساله تشک کی یشاخه ها یمتر رو

نسل در سال دارد و زمستان را به صورت الرو کامل در داخل  کیحشره  نیا

گذراند و در اواخر زمستان الروها از شاخه ها  یپسته م یسرشاخه ها

 لهیشوند و پ یجوانه مستقر م کیسر شاخه ها و نزد یخارج شده و در رو

از اواسط  رهیخروج پروانه ها از شف. تنند یرنگ بدور خود م یخاکستر

. ابدی یروز ادامه م ۰۲گردد و تا  یاواخر اسفند ماه آغاز م ات

پروانه . شوند یر از پروانه ماده ظاهر مروز زودت ۰ یال ۰پروانه نر 

. کنند یبرگ ها استراحت م ریدر ز شتریماده کم تحرک بوده و ب یها

هر حشره ماده . کند یصبح پرواز م ۰۰ یال ۷ یساعت ها نیحشره در روز ب

جوانه  ریز یها یدر سرشاخه ها، فرورفتگ یتخم انفراد ۱۰ یال ۰۴

تخم ها . گذارد یدمبرگ م ایو  وهیخوشه، دم م یمحور اصل یرو ،یجانب

وارد سرشاخه ها شده  خیالروها پس از تفر. شوند یم خیروز تفر ۰پس از 

 یها وهیدرصد م ۸تا  ۱کرده و موجب مرگ  هیو از مغز محور خوشه تغذ

 یآن م زشیتمام خوشه را خشکانده و باعث ر زین یگردد و گاه یخوشه م

آفت فقط به درختان پسته حمله کرده و طرز خسارت آن به دو  نیا. شود

نموده و  هیپروانه از مغز محور خوشه تغذ یاز الروها یبعض: است قیطر

تمام  زین یگردند، گاه یخوشه م یها وهیدرصد م ۸تا  ۱باعث مرگ حدود 

 .گرددیم دهیخوشه خشک

 ندینما یم هیاز الروها وارد شاخه شده و از مغز چوب تغذ گرید یا عده

 یشاخه ها. آورندیرا در داخل چوب به وجود م ییداالن ها لهیوس نیو بد



 

از مقدار کل محصول سال بعد کاسته  جهیمورد حمله رشدشان کم و در نت

 یم .شود
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  مدیریت و کنترل آفت

 یزمستان گذران رایآلوده به آفت است، ز یراه هرس شاخه ها نیبهتر -۰

 قیهرس دق. و چند ساله است کسالهی یآفت به صورت الرو درون شاخه ها

آنها  لیآلوده که از حد معمول الغرتر و تما یهمراه با شناخت شاخه ها

 صشاخه آلوده ندارند، مشخ یرو یکه استحکام ییو جوانه ها نیبه سمت زم

اسفند  لیهرس شده تا اوا یوزاندن شاخه هانکته قابل تأكید س. شود یم

 .ماه است

از نظر پرواز فعال نبوده،  یلیحشره خ رایز: فواصل درختان  تیرعا -2

 شود یم دهید ادیدر باغات با تراکم ز شتریخسارت ب نیبنابرا

 ،یکاف زانیمنظم و به م یاریآب ،یمثل شخم، کودده یزراعبه  عملیات -3

تحمل آن به آفت  شیدرخت و افزا تیباعث تقو رهیفواصل کشت و غ میتنظ

شاخه  عتریشدن هر چه سر یکه موجب رشد و چوب یهر عامل رایز. گردد  یم

 یبادم خوشه ها وهیم یخوشه ها دیدرخت در فصل بهار و تول یدیتول یها

 . را کمتر کند یتواند آلودگ یم ردد،گ یقو

چراکه  ست،یکارساز ن ییاز سموم به تنها استفاده: یائیمیش مبارزه -4

 یتله فرمون ۱در کل گذاشتن . آفات چوبخوار معموال داخل چوب قرار دارد

پرواز  کیپ یبا تله فانل در هر هکتار و شکار انبوه و همزمان شناسائ

. را بهمراه داشته باشد جهینت نیتواند بهتر یم یاحتمال یسمپاش یبرا

 .حشره شکار شده اند ۰۲۲۲که در هر تله فانل تا  دوجود دار یگزارشات



 

 ابو  منطقهدر هر  یفقط با نصب تله فرمونشیمیایی مبارزه مناسب زمان 

. گردد یمشخص خواهد شد که توسط کارشناسان اعالم م یحرارت ازیمحاسبه ن

 یهفته زمان مناسب برا کیبعد از مشخص شدن اوج ظهور حشرات کامل تا 

 میو ن کیتله ها در ارتفاع  نصبنکته قابل توجه . باشد یم یسم پاش

در نظر  دیبا. جذب را داشته اند نیشتریب رایاست، ز نیمتر از سطح زم

 یدرجه سانت ۰۱تا  ۰۲به درجه حرارت  ایگرفت که حشرات بالغ کرمان

درجه  شیافزا. دارند ازین تیفعال یدرصد برا ۰۲ یگراد و رطوبت نسب

 تیو کاهش جمع یعیطب ریمتواند موجب مرگ و  یحرارت و کاهش رطوبت م

 .باشد آفت
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