
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

648 
 

648 

 Orthotomicusای کاج،  خوار مدیترانهبررسی پراکنش، بیولوژی، راهکارهای پیشگیری و کنترل سوسک پوست

erosus (Wollaston)در اصفهان ، 
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خوار کاج است که عالوه بر خسارت مستقيم و از بين بردن عضل درختان کاج در شهر اصفهان آفت سوسک پوستکي از مهمترين مي
هاي کند. به منظور مطالعه آفت، طي سالزاي مختلف نيز عمل تواند به عنوان ناقل عوامل بيماريدرختان کاج برخي مناطق اين شهر، مي

برداري انجام و جنس و گونه آفت با کليدهاي شناسايي و ختان کاج مناطق آلوده اصفهان نمونههاي درها و تنه، از شاخه1394الي  1392
شناسي و ميزان هاي سيتوکروم اکسيداز، مشخص شد. جهت بررسي زيستيابي ژنروش هاي دقيق مولکولي، با استفاده از تکثير و توالي

هاي جدا شده )به مساحت حدود خوار به طور تصادفي انتخاب گرديده و ديسکن  پوستياآلودگي درختان به آفت، درختان کاج آلوده به 
ها و سانتيمترمربع( از پوست درخت در طول سال، جهت بررسي تعداد تخم )باروري حشرات کامل(، خروج حشرات کامل، تعداد سوراخ 100
هاي فروموني تجمعي، کارايي عيت آفت در منطقه با تلههاي ايجادشده، به آزمايشگاه منتقل شدند. همچنين ضمن بررسي نوسانات جمتونل

، جهت شکار حشرات کامل آفت مورد مقايسه قرار گرفت. به منظور Econexتراپ، ساخت شرکت فروموني قيفي و کراس دو نوع تله
ج با ترکيبات کائولين هاي مختلف پيشگيري و کنترل، قبل از ظهور حشرات کامل آفت، تنه درختان کابررسي و مقايسه کارايي روش

 subsp.Bacillus thuringiensis کش ميکروبيکش شيميايي کلرپيريفوس، حشره، حشره(WP ®)سپيدانفرآوري شده 

tenebrionis  تکرار،  5کش کلرپيريفوس، با شده و حشرهدر هزار، و اختالط کائولين فرآوري 5/1و  1درصد، 10هاي ، به ترتيب با غلظت
اي خوار مديترانهخوار غالب درختان کاج در منطقه اصفهان، سوسک پوستپاشي شدند. نتايج نشان داد که پوستلدر اصفهان محلو

بود. مناطق اطراف شهر اصفهان ، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae))اروپايي( کاج، 

درصد( بوده و برخي مناطق مرکزي شهر نيز داراي  80مناطق )خسارت تا  ترين)پارک شرق( آلوده 13)بختياردشت( و  2شامل منطقه 
گذراني آفت بصورت حشره بالغ و نسل در سال بوده و زمستان 6تا  5آلودگي بسيار کمي بودند. نتايج مطالعات نشان داد که آفت داراي 

روز )در  20باشد. طول دوره هاي تخم، الروي و شفير گي بين بندرت بصورت الرو يا شفيره، بين اواخر آبان لغايت اواسط تا اواخر بهمن مي
، کائولين %10تراپ باالترين کارايي را در شکار آفت نشان داد. تيمارهاي کائولين روز )در زمستان( متغير بود. تله کراس 40تابستان( الي 

 االترين کارايي در پيشگيري از آفت بودند.  درصد کارايي(، داراي ب100کش کلريپريفوس )با به همراه کلريپريفوس و حشره 10%
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