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 :اطالعات آفتبخش اول: 
  :اهميت و ضرورت

 و Cerambycidaeخانواده  از Osphranteria coerulescens علمی نام با رزاسه بلند شاخک سوسک

 دشت نواحی در آفت نایمی باشد.  ما کشور در چوبخوار آفات ترین خطرناک از یکی بالپوشان سخت راسته

در مناطق خشک حمله آفت شدیدتر بوده و با افزایش خشکسالی در  .دارد توجهی قابل خسارت کم رطوبت با

این  ات محققین در سراسر کشور حاکی ازمشاهد است. به صورت طغیانی جمعیت آن افزایش یافته سالهای اخیر 

در جلب حشرات چوبخوار از  ،درجه حرارت محیط و (تامین شده برای درختمیزان آب ) آبعامل است که دو 

 نیز یکی از عوامل موثر در شدت حمله حشرات چوبخوار است.  آفتابشدت می باشد. موثر جمله سرشاخه خوارها 

 ، حشرات چوبخوار را که به کلی حرارت دوست هستندگیاهی ایجاد می کند نسوجکه در  حرارت زیادی آفتاب با

 منجر به مختل شدن، ایجاد تبخیر شدید در گیاه و خاک با ،از طرف دیگر. جلب می کندبه طرف درختان میزبان 

  .باعث جذب حشرات چوبخوار می شود خود که این شده جریان شیره گیاهی و اعمال فیزیولوژیک گیاه 

  :گياهان ميزبان

 گالبی، سیب، زردآلو، شامل: بادام، گلسرخیان خانواده های بوته و ها درختچه درختان، آفت این میزبان

و گل  بلوط چنار، بید، نارون، سنجد، می باشد. درختان ژاپنی به نسترن و زالزالک، آلبالو، آلو، هلو، به، گیالس،

  .شده اند آفت ذکر این عنوان میزبان های به نیزمحمدی 

 مناطق انتشار: 

 )رضوی  خراسان زنجان، ایالم، تهران، اصفهان، شرقی، و غربی آذربایجان های استان از ایران در آفت این

مرکزی  و لرستان کرمانشاه، بویراحمد، و کهکیلویه کردستان، فارس، سمنان، بختیاری، و محال چهار جنوبی(، و

 افغانستان نیز گزارش شده است.  کشورهای سوریه واز  دنیا مناطق سایر در آفت این است. گردیده گزارش

  خسارت:نحوه 

 و ها شاخه چوب عمق درباال  سنین الروهای صورت به را زمستان و بوده سال در یک نسلدارای  آفت

 می کند.  سپریکم  با قطر هایی تنه

 و گرفته سر را از خود فعالیت زمستان، در هوا شدن گرم صورت در و بوده اجباری فاقد دیاپوز الروها

 از الروها پسکشد.  می طول روز 20-25کامل بطور متوسط بین  حشرات . خروجندمی کن تغذیه مقدار کمی

روز طول  5-9طی می کنند که بسته به شرایط محیط  را شفیرگی پیش دوره و شده ضخیم و کوتاه تغذیه، تکمیل

  می کشد.

 ،میوه و برگ سنگینی حتی یا باد وزشاثر  در ها سرشاخه درختان، شاخه داخل در الروها تغذیه اثر در

 پالسیده ها میوه و برگ ناگهان و شده مختل نباتی شیره آوندها، جریان قطع اثر درنیز  گاهی شوند. می شکسته

 خشک یا شکسته ساله 3 یا 2 نهال های و آید می پیش جوان اغلب درختان تنه روی ضایعات همین می شوند.

 داالن و الرو معاینه با توان می ولی شود می اشتباه کرم خراط خسارت با آفت این خسارت شوند. گاهی می

  .(1)شکل  دنمو متمایز خراط کرم از آنرا فضوالت از انباشته های
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 : آثار خسارت آفت سوسک شاخک بلند1شکل 

 

. است روشن زرد، دارای چین خوردگی فراوان در سطح بدن و رنگ عمومی آن ها الروها استوانه ای شکل

 .کند ایجاد می به طور مارپیچهایی داالن  ،شاخه های قطور و تنه درختان جوان الروها با تغذیه در

این حشره در اواخر اردیبهشت در داخل داالن های الروی شفیره می شود و حشرات کامل از اواسط خرداد 

پس از  این حشرات معموال در ساعات گرم روز فعال بوده و .(2)شکل  می شوند ظاهرتا اوایل تیر روی درختان 

سر شاخه ، هنروی تاست، سنجاق  تهپولک های سفید رنگ به اندازه  شکلبه که تخم های خود را  ،تغذیه از برگ

البته ممکن است روی برگها، پاجوشها  .دنخصوص در محل اتصال دمبرگها قرار می ده هب ها و شاخه های جوان

می گذارد. با توجه به گرایش این حشرات به  تخم 50نیز تخم گذاری انجام شود. هر سوسک ماده بطور متوسط 

نور خورشید و حرارت، قسمت جنوبی، شرقی و ناحیه فوقانی تاج درختان مورد پسند آفت بوده و تخم گذاری 

  بیشتر در این نقاط صورت می گیرد.

خشک در قسمت های  ت به صورت سر شاخه هایاولین خسارت آف ،با درختان بارور و مسن یهای در باغ

  .انتهایی شاخه ها مشاهده می گردد که نشانه خوبی برای هرس و مبارزه مکانیکی است
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 : چرخه زندگی آفت سوسک شاخک بلند 2شکل

  های شناسایي:روش

  .کامل است حشره و شفیرگی شفیرگی، پیش الرو، تخم، مراحل دارای حشره این

 گیاه بافت روی که تخم از است. قسمتی زرد به متمایل سفید رنگ میلی متر و به 8/1-2طول  به تخم :تخم

  .(3)شکل  می باشد سنجاق ته شکل برجسته به آن آزاد قسمت صاف و چسبیده،

       
 : تخم آفت سوسک شاخک بلند3شکل 

 

که چین  است برجسته حلقه های فاقدپا، دارای و روشن زرد رنگ به شکل، استوانه ای الرو کلی طور :  بهالرو

میلی  32 تا رشد در انتهای الرو است. طول زرد آنها عمومی رنگ .دارد وجود بدن سطح خوردگی فراوان در

  .(4شکل ) است الروی سن  5  دارای حشره این .رسد می متر

     
 : الرو آفت سوسک شاخک بلند4شکل 

  

 

 فروردین ماه

 اردیبهشت الی خرداد

خرداد الی تیر 

 ماه
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 ظاهر آن روی سیاهی های لکه بعد و اول زرد بوده هفته در آن رنگ سانتی متر و 5/2-3طول  به : شفیرهشفيره

  .(5)شکل  و به رنگ سیاه یا قهوه ای مات تبدیل می شود شود می

             

     
 : شفیره آفت سوسک شاخک بلند5شکل 

 

 رنگ ها، نمونه از مات و بعضی رنگ قهوه ای به نر های سوسک سیاه، رنگ به ماده بالغ : سوسکحشره كامل

 بدن از انتهای است که بلندی دارای شاخک هایسانتی متر  5/2-5/3به طول  کامل دارند. حشرهکمرنگ  بنفش

  .(6)شکل  می گذرد

     
       : حشره کامل آفت سوسک شاخک بلند6شکل 

 

 بخش سوم: دستورالعمل اجرایي كنترل:
خسارتزایی باالی این آفت، استفاده از یک روش کنترلی برای مدیریت این آفت موثر نبوده  با توجه به توان

  و الزم است از مبارزه تلفیقی علیه آفت استفاده شود.

 

  كنترل زراعي و بهداشت گياهي:

با توجه به گرایش آفت به درختان تشنه، ضعیف و رها شده؛ رعایت اصول مدیریتی همچون: رعایت فواصل 

 تراکم مناسب، در هنگام ایجاد باغ جدید، نقش مهمی در پیشگیری از خسارت آفت خواهد داشت. و کاشت

 سایر موارد شامل:

 که گل آذین گسترده و هویج گیاه مثل حشرات کامل این آفت به گیاهان خانواده چتریان : کاشت گیاهان تله

جلب می شوند. با توجه به یک نسلی بودن آفت،  ازمکگیاهان دیگری مانند پیاز و  وگلهای روشن معطر دارد 

  (.7)شکل  می توان از این گیاهان بعنوان گیاه تله در جلب آفت استفاده کرد
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 : جلب شدن حشره کامل به گل آذین سفید رنگ7شکل 

 

 تنظیم دوره آبیاری و جلوگیری از بروز تنش های آبی  

 تقویت درختان با کودهای مناسب  

  اواسط  با توجه به مدت محدود حضور حشره کامل آفت در طبیعت: روغن دانه چریشمحلول پاشی با(

  بازه زمانی انجام شود.این خرداد ماه تا اواسط تیر بسته به منطقه(، عملیات روغن پاشی باید در 

 فرو بردن میله های مفتولی درون سوراخ های الروی برای از بین بردن الرو های درون شاخه ها  

  ی الروی مانند خمیر زئوزراندر سوراخ ها آن و قرار دادنسمی استفاده از خمیر  

 با توجه به تحقیقات انجام شده در استان چهارمحال و بختیاری مشخص شد رقم ربیع نسبت  :ارقام مقاوم

  به رقم بادام مامایی کمتر به این آفت آلوده شده است.

 

  كنترل مكانيكي:

  سرشاخه های خسارت دیده از الرو سن یک دارای برگهای پژمرده و رنگ  :آلودههای سرشاخه هرس

که با خشک شدن روی درختان، شاخه های آلوده کامالً مشخص می شوند. هرس این سرشاخه پریده اند، 

روش مناسبی جهت جلوگیری از نفوذ الرو بداخل شاخه های قطور های تازه آلوده شده و سوزاندن آنها، 

  .دآفت و بهبود درخت خواهد بو ایت حذفو در نه

 

 ي: یمبارزه شيميا

مخفی بودن الرو آفت درون شاخه، تدریجی بودن خروج حشرات کامل و مدت با توجه به نحوه فعالیت، 

  حضور کوتاه حشرات کامل در طبیعت؛ مبارزه شیمیایی علیه این آفت توصیه نمی شود.

 

 بخش چهارم: منابع 
دومین همایش ملی . درختان میوهروش های کنترل آفت سوسک سرشاخه خوار رزاسه در . 1397. الهایی زاده، سیدرمضان -1

 .دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران،تهران
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