
:ٔمسٔٝ
  تعضٌتطيٗ اظ يىي ضاؾتٝ ايٗ .زاض٘س لطاض (Coleoptera)  تاالٖ لاب ضاؾتٝ زض پٛؾتط ايٗ زض تحث ٔٛضز چٛترٛاضاٖ

 زضنس 15 تا10تغٛضيىٝ .ٔيثاقس قسٜ قٙاذتٝ حكطٜ ٌٛ٘ٝ ٔيّيٖٛ يه حسٚز اظ ٌٛ٘ٝ 350،000 تا حكطات ضاؾتٝ
  اؾتٛائي ٘يٕٝ ٚ اؾتٛائي ٔٙاعك تٛيػٜ خٟاٖ ٔٙاعك ؾايط زض تميٝ ٚ قٕاِي آٔطيىاي زض ٔيعاٖ تٟٕيٗ اضٚپا، زض آٟ٘ا

  تطي پٟٗ ٚ تطي ؾٛظ٘ي ٞاي زضذتچٝ ٚ زضذتاٖ ضٚي ٔرتّف ٌٛ٘ٝ 450 حسٚز ايطاٖ زض .تاقٙس ٔي پطاوٙسٜ
ٜ ي  .ؾاظ٘س ٔي ٚاضز ذؿاضت Goliathus) ٔيّٕتط 125 تا ٔيّيٕتط چٙس اظ حكطات ايٗ ا٘ساظ orintalis) ٔتغييط  
  زيٍط تطذي ٚ وٙٙس ٔي تاظي ضا آفات تطفّيٝ قىاضٌطي ٘مف ٚ ٞؿتٙس ٔفيس ٞا ا٘ؿاٖ ٔا تطاي آٟ٘ا اظ تقضي .ٔي تاقس

  ٌٛ٘ٝ ايٗ اظ يىئقطٚفٙس، عثيقت ؾپٛضٞاي يا ٚ ذٛاض القٝ تٝ خٟت ٕٞيٗ تٝ ٚ وطزٜ تغصيٝ حيٛا٘ي ٚ ٌيا٘ي ٔٛاز اظ
Calosoma  ٘اْ تٝ ٞا sycophanta ذا٘ٛازٜ اظ Carabeidae ٜپطٚا٘ٝ ٞاي قفيطٜ ٕ٘ٛزٖ فٕـ ٚ لّـ زض وٝ تٛز  

   ٕٞچٙيٗ .تاقس ٔي زاضا وكٛض قٕاَ خٍّٟٙاي زض ضا اي فٕسٜ ٘مف ٞا پطٚا٘ٝ ٞاي ٌٛ٘ٝ ؾايط ٚ ٘اخٛض تاف اتطيكٓ
  .قٛ٘س ٔي ٔحؿٛب ٔىٙسٜ آفات قىاضٌطٞاي فٙٛاٖ تٝ “Cocinelidae” ٞا وفكسٚظن ذا٘ٛازٜ ٔرتّف ٞاي ٌٛ٘ٝ

 تٝ ٚ قسٜ ا٘ثاض غصائي ٔٛاز پط، پٛؾت، ٘ؾيط زأي ٞاي فطآٚضزٜ ضٚي وDermestidaeٝ ذا٘ٛازٜ ٞاي ٌٛ٘ٝ تاالذطٜ
  وٝ Staphylinidae ٔرتّف ٞاي ٌٛ٘ٝ ٟ٘ايت زض ٚ ٔي زٞٙس لطاض ٞدْٛ ٔٛضز ضا قسٜ وّىؿيٖٛ حكطات ٚيػٜ

 .زاض٘س ظيازي إٞيت ظيؿت ٔحيظ ؾاظي پان زض ٚ زاض٘س فقاِيت فؿاز حاَ زض حيٛا٘ات يا ٚ القٝ ضٚي تيكتط

  تٝ ذؿاضت ِحاػ تٝ وٝ ضاؾتٝ ايٗ اظ (Buprestidae ٚ Cerambycidae) چٛترٛاض ٟٔٓ ذا٘ٛازٜ زٚ ايٙدا زض
 قىُ ٘ؾط اظ Buprestidae ذا٘ٛازٜ وأُ حكطات .ٌيط٘س ٔي لطاض تحث ٔٛضز تطحٛضزاض٘س ظيازي إٞيت اظ خٍّٟٙا
  اَٚ ؾيٙٝ  ،Elatridae ذا٘ٛازٜ زض وٝ تفاٚت ايٗ تا زاض٘سElatridae ذا٘ٛازٜ حكطات تٝ ظيازي قثاٞتي قٙاؾي

  تٝ ٔا٘ٙس اٞطْ حطوت يه تا ٔيٍيطز لطاض پكت تٝ حكطٜ ظٔا٘يىٝ زِيُ تٟٕيٗ ٚ تٛزٜ ٔتحطن ٞا تاِپٛـ تٝ ٘ؿثت
.ٔي ٌطزز تط ذٛز اِٚيٝ حاِت
 تٝ ٘ؿثت آٟ٘ا زض ؾيٙٝ لفؽ اَٚ تٙس ٚ تٛزٜ پا تسٖٚ ٚ لٛي ٘ؿثتاً ضً٘، وطْ ،Buprestidae ذا٘ٛازٜ زض الضٚٞا

  تٝ زِيُ تٟٕيٗ ٚ تاقس ٔي ٔا٘ٙس ذاض ظائسٜ تسٖٚ ٚ ٌطز تسٖ ا٘تٟاي ٔفهُ ٚ زاقتٝ تيكتطي ضقس تسٖ زيٍط تٙسٞاي
ٝ ٞا اظ تطذي زض حاَ ايٗ تا .(Buprestis خٙؽ ٞاي ٌٛ٘ٝ ٔا٘ٙس) ٔقطٚفٙس پٟٗ ؾط ؾٛؾىٟاي   ٔفهُ اِٚيٗ ٌٛ٘

.(Agrilus خٙؽ ٞاي ٌٛ٘ٝ ٔا٘ٙس) ٞؿتٙس لالب زٚ ٚاخس قىٓ ا٘تٟاي زض ٚ ٘ساقتٝ ظيازي ضقس الضٚ ؾيٙٝ لفؽ

 
  االت چٛب تٛؾظ حكطٜ ايٗ .ٔي تاقس ويّٛٔتط چٙس تا عٛال٘ي پطٚاظٞاي تٝ لازض ٚ تٛزٜ آؾيا لاضٜ تٛٔي ؾٛؾه ايٗ

  اظ 1388 ؾاَ زض وٓ التهازي إٞيت تا آفت ايٗ الضٚ تاض اِٚيٗ .ٔيٍطزز ٔٙتمُ ٘يع پٛؾت حاٚي ٞاي ٞيعْ ٚ
  اؾتاٖ ٕٞيٗ اظ وافي تقساز تٝ 1390 ؾاَ زض آفت ايٗ وأُ حكطٜ .قس قٙاؾائي ٚ آٚضي خٕـ ايالْ تّٛط خٍّٟٙاي

  ٚ تاال ا٘ثٛٞي تا ٔٙغمٝ ٞاي خٍُٙ زض اوٖٙٛ ٞٓ ٚ ٌطفت لطاض Muelheآلايتائيس ٔٛضز آٖ فّٕي ٘اْ ٚ آٚضي خٕـ
  ِٚي اؾت، ؾاَ زض ٘ؿُ يه زاضاي آفت ايٗ وٝ زازٜ ٘كاٖ اِٚيٝ ٞاي تطضؾي  .اؾت فقاِثت ٔكغَٛ قسيس، ذؿاضت

.ٔي تاقس تيكتط تحميك تٝ ٘ياظ زليك تط، اعالفات خٟت

(چپ )C. parvipunctata٘ط  حكطٜ 
)ٚؾظ)C. parvipunctataٔازٜ حكطٜ 

(ضاؾت)A. hastuliferحكطٜ وأُ

ُ ٞاي زض ذؿاضت ايداز ِحاػ تٝ Chrysobothris  خٙؽ اظ ٌٛ٘ٝ ؾٝ اذيط ؾاِٟاي زض  ظيازي إٞيت اظ تّٛط خٍٙ
:اظ فثاضتٙس وٝ تطذٛضزاضا٘س

Chrysobothris affinis

Chrysobothris parvipunctata

Chrysobothris solieri

  ٌٛ٘ٝ وٝ اؾت حاِي زض ايٗ ٚ تٛزٜ تطذٛزاض اي ٚيػٜ إٞيت اظ اذيط ؾاِٟاي زض آذط ٌٛ٘ٝ زٚ فٛق، ٞاي ٌٛ٘ٝ تيٗ زض
C. parvipunctata  قٙاؾائي ٚ آٚضي خٕـ (تاقت) تٛيطاحٕس ٚ وٟىيّٛيٝ اؾتاٖ اظ تّٛط ضٚي اظ تاض اِٚيٗ تطاي  

  ايٗ ٚخٛز زضآٚضزٜ، تحطيط ضقتٝ تٝ Bily آلاي ٔقطٚف ٔترهم2011 ؾاَ زض وٝ اي ٔماِٝ تطاؾاؼ .اؾت ٌطزيسٜ
  ا٘داْ ٞاي تطضؾي تط فالٜٚ .اؾت قسٜ شوط ٔتٙٛؿ ٔيعتاٟ٘اي ضٚي اظ ٚ وكٛض قٕاَ تدع ايطاٖ ٔٙاعك تٕاْ زض حكطٜ

  ذكىيسٌي ٔٛخة ٚ زاقتٝ تٟطاٖ فهط ِٚي ذياتاٖ چٙاض زضذتاٖ تط وٝ اي ٚيػٜ إٞيت تٝ ٘ؾطتيّيِ، تٛؾظ قسٜ
 واضقٙاؾي ٘أٝ پاياٖ يه لاِةزض ٚ آٖ قٙاؾي ظيؿت ٚ قٙاؾي قىُ ضٚي تط ٌطزيس، زضذتٟا ايٗ اظ ظيازي تقساز
  آٖ عغياٖ ٚ ا٘ثٛٞي ؾغح ٚ زاضز ؾاَ زض ٘ؿُ يه حكطٜ ايٗ ٔي زٞس، ٘كاٖ وٝ ٌطفتٝ نٛضت ٞائي تطضؾي اضقس

َ ٞاي زض تٟطاٖ، قٟط زض   .اؾت تٛزٜ تاال تؿياض اذيط ؾا

ٌٝ٘ٛ C. solieri، تقس ؾاِٟاي زض اِثتٝ .ٌطزيس ٌعاضـ ايطاٖ اظ ٚ زيسٜ تٟطاٖ زض واج زضذت ضٚي تط لثُ ؾاِٟا  
  حصف تٝ ٔٙدط ٟ٘ايت زض ٚ ٌطزيس ٔكاٞسٜ انفٟاٖ آٞٗ شٚب ٞاي خٍّٙىاضي زض آفت ايٗ تاالي خٕقيت ٚ ذؿاضت
ٝ ٞاي   ٌياٞاٖ تٙٝ پٛؾت ظيط زض ٚ چٛتي ٌياٞاٖ ضٚي تيكتط ذا٘ٛازٜ ايٗ الضٚٞاي اؾت شوط قاياٖ .قس آِٛزٜ پاي

  ٚ اپيسضْ، ظيط الضٚي زاالٖ ايداز تا يا ٚ فّفي ٌياٞاٖ ضيكٝ ٚ عٛلٝ ضٚي ٔحسٚزي تقساز فمظ ٚ زاض٘س فقاِيت ٔيعتاٖ
 خٍُٙ، ؾطاؾط زض ٚ تاتؿتاٖ عَٛ تٕاْ زض ٚ تٟاض اٚاذط اظ ٞا ؾٛؾه ايٗ پطٚاظ ظٔاٖ .وٙٙس ٔي ظ٘سٌي تطٌٟا زضٖٚ
  ا٘داْ ضا ايٙىاض خفتٍيطي، آٔازٌي تطاي تطٌٟا ٚ ٌطزٜ زا٘ٝ اظ تغصيٝ ٚ ٔٛخٛز ٌّٟاي ضٚي ٚ آفتاتي ٔٙاعك زض تٛيػٜ

 .ٔيسٞٙس

C. solieriچٛترٛاض واج   
         (Original)

ترٓ، الضٚ، زؾتٝ وأُحكطٜ 
چٛترٛاضذطٚخي   ؾٛضاخ ٚ  

    Agrilus viridis
(Schwenke) 

ؾٛؾه ٞاي ٌطٜٚ الضٚٞاي 
ذا٘ٛازٜاظ ؾطپٟٗ 

 Buprestidae
(Original)
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ـ آٚضي تّٛط زضذت ضٚي اظ ايالْ اظ تاض اِٚيٗ ايطاٖ زضحكطٜ ايٗ  خٕ
Bily) ٌطزيس     ٔحسٚز تقساز تٝ ٘يع قيطاظ تطْ زقت اظ ؾپؽ .(1987
تيپ ٕ٘ٛ٘ٝ تقسي تطضؾي ٞاي زض ٚ قس آٚضي خٕـ ٔيعتاٖ ٕٞيٗ ضٚي اظ 
اظخّٕٝ) ٔرتّف ٞاي  ٕ٘ٛ٘ٝ تطضؾي اظ تقس وٝ ٌطزيس، تٛنيف واظضٖٚ اظ  
ظيط زٚ (تٛز قسٜ آٚضي خٕـ خيطفت فٙثطآتاز اظ پيكتط وٝ ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ  
,Niehuis) قس زازٜ تكريم ايطاٖ ٚ فطاق وكٛض تطاي ٌٛ٘ٝ   1989). 

  ايٗ قٙاؾي زض اقتثاٜ تافث اتتسا زض تغٛضيىٝ زاضز، Dicerca خٙؽ حكعات تا ظيازي قثاٞت ؾٛؾه ايٗ وأُ حكطات
ُ ٞاي ٚخٛز) آٟ٘ا تٕايع ٚخٝ تٝ تٛخٝ تا  أا .تٛز قسٜ حكطٜ  زض قىُ ٔثّثي ٚ Dicerca  خٙؽ قاذه زض قىُ ِٛظي ٔفه

 ضٚي اظ واظضٖٚ ٘عزيه زض ٚ  تطْ زقت اظ ٘يع حكطٜ ايٗ ٌطزيس، تهحيح ِٔٛٝ ٞا٘ؽ آلاي تٛؾظ  خٙؽ قاذه
.اؾت قسٜ آٚضي خٕـ تّٛط زضذتاٖ

PP

 ٟٕٔي آفات وٝ Cerambycinae ذا٘ٛازٜ ظيط چٟاض قأُوٝ اؾتCerambycidae ذا٘ٛازٜ چٛترٛاضاٖ، ذا٘ٛازٜ زٚٔيٗ
Ospherantria٘ؾيط coerulescens ٚAeollesthes sartaٖاظ فثاضتٙس ٞا ظيطذا٘ٛازٜ زيٍط زاض٘س، لطاض زضآ: 

Prioninae, Lamiinae ٚ Lepturinae. ظيط چٟاض زض ؾط قىُ  أا زاض٘س  اي اؾتٛا٘ٝ حاِت فٕٛٔاً ذا٘ٛازٜ ايٗ زض الضٚٞا  
.ٔيثاقٙس ظيط تهٛضت ذا٘ٛازٜ

 زض اي ٔالحؾٝ لاتُ ذؿاضت ٚ تٛزٜ تطذٛضزاض ظيازي إٞيت اظ ظيط ٞاي ٌٛ٘ٝ ٚ ٞا خٙؽCerambycidae ذا٘ٛازٜ زض
:اظ فثاضتٙس تطتثة تٝ ٞا ٌٚٛ٘ٝ خٙؿٟا ايٗ .ٔيىٙٙس ٚاضز تّٛط خٍٟٙاي

 :تحث ٚ ٘تيدٝ ٌيطي
  نٛضت خأقي ٞاي تطضؾي چٛترٛاضاٖ ايٗ تا ٔثاضظٜ ٞاي ضاٜ ٚ  قٙاؾي ظيؿت  ظٔيٙٝ زض فٛق ٔغاِة تٝ  فٙايت تا

ٜ ي اظ ٌٛ٘ٝ يه ٔٛضز زض إٞيت ٚ ضطٚضت تطحؿة أا .اؾت ٍ٘طفتٝ  ي ذا٘ٛازٜ اظ ٌٛ٘ٝ زٚ ٚ Buprestidae ذا٘ٛاز
Cerambycidae ايٙىاضفّٕي آيٙسٜ ؾاِٟاي زض اؾت أيس ٚ اؾت قسٜ ا٘داْ ٞايي ٘أٝ پاياٖ ٚ ٔغاِقاتي عطحٟاي 

  .ٌطزز
  خٍُٙ، پطٚضقي فّٕيات عطيك اظ ٔٛخٛز خٍّٟٙاي اظ حفاؽت زاض٘س، لطاض 2 زضخٝ آفات ٌطٜٚ زض آفات، ايٗ آ٘دائيىٝ اظ

  ٔي ا٘اضي، تاغات يا ٚ زيٓ تاظزٜ وٓ ظضافت ٞاي تٝ خٍُٙ تثسيُ فسْ ٚ (تع تٛيػٜ) زاْ ٔداظ حس اظ تيف تطزز اظ خٌّٛيطي
  آب ٔا٘ٙس) ٘كيٙاٖ خٍُٙ ٘ياظ ٔٛضز أىا٘ات اذتياضٌصاضزٖ زض تا ايٗ تط فالٜٚ .ٌطزز چٛترٛاضاٖ ٌؿتطؼ ٔا٘ـ تٛاتٙس

  ٚ ترطية اظ ٌيطز، ٔي نٛضت ٞيعٔي ٞاي چٛب تٟيٝ تطاي وٝ ٌالظ٘ي، اظ خّٛويطي تٕٙؾٛض (ذٛضقيسي ٞاي وٗ ٌطْ
  .وطز ٕٔا٘ت خٍُٙ تٝ تداٚظ

  يا ٚ (تّٛط شغاِي تيٕاضي اثط زض) قسٜ ذكه وأُ زضذتاٖ لغـ ذهٛل زض فمظ الظْ حفاؽتي ٘ؾاضت ٞاي تا ٟ٘ايت زض
  .ٕ٘ايٙس الساْ ٌيطي، شغاَ تطاي خٍُٙ، تٟساقت حفؼ ضفايت تا ٌطفتٝ لطاض چٛترٛاضاٖ ٞدْٛ ٔٛضز وٝ زضذتا٘ي پايٝ
  تا ٕ٘ٛزٜ لغـ عٛلٝ تاالي اظ تايس ضا ٞؿتٙس پاخٛـ زاضاي ِٚي قسٜ چٛترٛاض تٝ آِٛزٜ وٝ زضذتا٘ي وٝ اؾت شوط تٝ الظْ

.زٞٙس تكىيُ ضا ظازي قاذٝ خٍُٙ آيٙسٜ ؾاِٟاي زض ،(ٔٙغمٝ لطق نٛضت زض) حانُ ٞاي پاخٛـ

حشره ماده          حشره نر 

در اثر بیماری و چوبخواران، در منطقو ایالمدرختان بلوط خشکیذگی 

   Chlorophorus varius
  2/9 حكطٜ عَٛ .اؾت قسٜ آٚضي خٕـ وكٛض قطق ٚ خٙٛب اؾتثٙاي تٝ وكٛض ٔٙاعك اوثط زض حكطٜ ايٗ

  تا ٔسٚض فٛلا٘ي ِىٝ وٝ ٔرّٕي ؾياٜ ِىٝ ؾٝ ٞطتاِپٛـ ضٚي ٚ ظضز، تاِپٛقٟا ٚ تسٖ ضً٘ ٔيّيٕتط، 5/14 تا
  يه تٝ ٔدٟع ٞٓ اَٚ ؾيٙٝ پكت .تاقٙس ٔي فطضي وأالً تحتا٘ي ِىٝ زٚ ٚ ضً٘ ظضز ٔطوعي فؿٕت يه
 نٛضتيىٝ زض اؾت، ٔيّيٕتط 14 آٟ٘ا عَٛ ٚ ٔازٜ اظ تّٙستط ٘ط حكطات زض قاذه ٞا .اؾت ٔرّٕي ؾياٜ ِىٝ
ٜ تط ٞا ٔازٜ زض  ضٚي تط ضخثي تٛؾظ حكطٜ ايٗ قٙاؾي ظيؿت ٔغاِقٝ .ٔيطؾس ٔيّيٕتط 6 تٝ ٔقٕٛالً ٚ وٛتا

 چٙاض تٛيػٜ ٚ خٍّٙي زضذتاٖ ٔٛضز زض ٔغاِقات ايٗ وٝ اؾت ضطٚضي أا .اؾت قسٜ ا٘داْ ٔثٕطٜ زضذتاٖ
 .ٌيطز نٛضت قسٜ زيسٜ تاض اِٚيٗ تطاي تٟطاٖ زض وٝ

Aeolesthes  نارون بلنذ شاخک سوسک sarta
 زضذتاٖ ٔرتّف، ٞاي ٌٛ٘ٝ آٖ تطخيحي ٔيعتاٟ٘اي ٔيٍطزز اؾتٙثاط ؾٛؾه ايٗ اؾٓ اظ وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ

  تطْ زقت خٍّٟٙاي زض چٙاض زضذتاٖ ضٚي تط 1392 ؾاَ زض اِثتٝ.ٔيثاقٙس ّٔح تٛيػٜ Ulmacae ذا٘ٛازٜ
 ظٔيٙٝ زض وٝ قٛز،ٔي ٔحؿٛب ٘يعقٟطي ؾثع فضاي زضذتاٖ ٟٔٓ آفات اظ يىي فالٜٚ تٝ .ٌطزيس ٔكاٞسٜ

 فاللٕٙساٖزِيُ تٟٕيٗ اؾت، قسٜ ا٘داْ ظيازي تحميمات آٖ وٙتطَ حتي ٚ قٙاؾي ظيؿت قٙاؾي، قىُ
.ٔيسٞيٓ اضخاؿ ٔطتٛعٝ ٔٙاتـ تٝ ضا

Mesoprionus persicus
Prionus ٘اْ تحت اقتثاٜ تٝ اتتسا زض ٚ ٌطزيس آٚضي خٕـ تطْ زقت اظ ٌٛ٘ٝ ايٗ persicanusتقسا أا تٛز، قسٜ ٔقطفي 
 عثيقي زقٕٙاٖ ٚ قٙاؾي ضفتاض ظ٘سٌي، ي ٘حٜٛ ذهٛل زض ٞٙٛظ اِثتٝ .ٌطزيس تهحيح Holzshuh تٛؾظ آٖ فّٕي ٘اْ
.ٌيطز لطاض ا٘سواضٖ زؾت ٘ؾط ٔس اؾت الظْ وٝ اؾت ٘كسٜ ا٘داْ ٔغاِقاتي ايطاٖ قطايظ زض آٖ

   bienerti Mesoprionus
فمظ تقساز ٔقسٚزي اظ حكطات وأُ ايٗ آٖ آفت اظ ٔٙغمٝ وٕٛٞطٜ ٘ٛزاٖ ٚالـ   زض 

ِصا زض حاَ حاضط اظ إٞيت چٙسا٘ي . خٙٛب غطب قيطاظ خٕـ آٚضي قسٜ اؾت
قىُ . تطذٛضزاض ٘يؿت ِٚي تطضؾي زض ظٔيٙٝ ظيؿت قٙاؾي آٖ تٛنيٝ ٔيٍطزز

زضحاِيىٝ قىٓ . ٘طٞا تؿياض ظيثا تٛزٜ ٚ ذيّي ٔٛضز تٛخٝ حكطٜ قٙاؾاٖ ٔي تاقٙس
٘كاٖ زٞٙسٜ تقساز ظياز ترٓ زض تسٖ آٟ٘ا ٔي  وٝ تعضي تٛزٜ تؿياض حكطات ٔازٜ 

.  تاقس

Megopis scabricornis
  پاضن زض ٚ ٌّؿتاٖ خٍّٟٙاي تٛيػٜ وكٛض، قٕاَ زض آٖ فقاِيت تيكتط ٚ تٛزٜ فاغ پّي تؿياض حكطٜ ايٗ 

  زاذُ لؿٕت فمظ ٚ تٛزٜ قثيٝ ٞٓ تٝ ٔازٜ ٚ ٘ط حكطات .اؾت قسٜ ٔكاٞسٜ (ليغطيٝ پاضن) تٟطاٖ ٞاي
  وأُ حكطات فٕط .تطٔيثاقٙس ظٔرت ٚ تط زضقت آٖ ٞاي تطخؿتٍي ٘ط، حكطٜ ٞاي قاذه تٙسٞاي

 زض ضا ٞا ترٓ ٔازٜ حكطات ٔيىٙٙس،پطٚاظ ٔاٜ قٟطيٛض اٚاؾظ تا تيطٔاٜ قة ٞاي اٚايُ زض ٚ تٛزٜ وٛتاٜ
ٝ ٞاي   تفطيد اظ پؽ الضٚٞا .زٞٙس ٔي لطاض زضذتاٖ تٙٝ پٛؾت زض ٔٛخٛز قىاف زض فسزي، 80 تا 40 زؾت

.وٙٙس ٔي وأُ ضا ذٛز ضقسي ٔطاحُ ؾاَ ؾٝ عي ٚ قسٜ چٛب ٚاضز ترٓ،

وٝ پاخٛقٟاي چٛترٛاضاٖ زضذت آِٛزٜ تٝ 
ؾإِي تِٛيس وطزٜ اؾت

تحث زض تاضٜ ي زضذتاٖ آِٛزٜ 
زض ظيط آٟ٘ا نٛضت ٌطفتٝوٝ وكت 

ٔحُ زپٛي زضذتٟاي لغـ قسٜ
فاضؼ زض ٌاٚوكه  

آِٛزٌي قسيس ٘احيٝ وأثيْٛ تٝ
C. parvipunctata

زقت تطْ اؾتاٖ فاضؼزض

آِٛزٜ تٝ زضذتاٖ تّٛط ذكىيسٌي  
تيٕاضي شغاِي ٚ لغـ آٟ٘ا
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A- Prioninae ; B- Lepturinae ; C –Cerambycinae ; D- Lamiinae

(Schwenke)

 بلوط بلنذ شاخک سوسکCerambyx cerdo -   
آٖ ذؿاضت.ٔيثاقس تّٙسي ٞاي قاذه زاضاي  پيساؾت آٖ ٞط ؽا اظ تغٛضيىٝ چٛترٛاض ايٗ

  تّٛط ٞاي خٍُٙ تٕاْزض آٖ ا٘تكاض ٔٙاعك ٚ تٛزٜ ٔالحؾٝ لاتُ تؿياض تّٛط زضذتاٖ ضٚي تط
  .اؾت ٌطزيسٜ ٔكاٞسٜ

  زاضاي ِٚي ٔيثاقٙس تط وٛچه ٞا ٔازٜ اظ ٘طٞا ٚ تٛزٜ تيطٜ اي لٟٜٛ ٔازٜ ٚ ٘ط حكطٜ ضً٘
 ظياز ٔغاِقات آٖ ضٚي تط اضٚپائي وكٛضٞاي زض .ٔيثاقٙس تسٖ عَٛ اظ تّٙستط ٞاي قاذه
 تا ٔيىٙيٓ تٛنيٝ ِحاػ ٚتسيٗ اؾت ٘كسٜ ا٘داْ آٖ ضٚي تطضؾي زضايطاٖ ِٚي ٌطفتٝ نٛضت

 زض چٛترٛاض آفات يىي حكطٜ ايٗ .ٌيطز نٛضت خأقي تحميمات آٖ التهازي إٞيت تٛخٝ
  .ٔيثاقس اضٚپا تٕاْ

*http://www.cerambyx.uochb.cz/megopis.htm 

Mesoprionus persicus

   Mesoprionus coriarius
.M ٌٛ٘ٝ تٝ ظيازي قثاٞت ؽاٞطي ٘ؾط اظ ٚ زاضز ايطاٖ زض ظيازي پطاوٙسٌي آفت ايٗ persicus ،زاضز  

  تٙسٞا ٘ٛن ٌٛ٘ٝ ايٗ زض أا .ٔيكٛز  ٌطفتٝ اقتثاٜ فازي افطاز تٛؾظ ٌٛ٘ٝزٚ ايٗ اٚلات تيكتط تغٛضيىٝ
.M  ٌٛ٘ٝ زض ضً٘ نٛضتيىٝ زض اؾت، ؾياٜ حكطٜ فٕٛٔي ضً٘ ٚ تيعتط  قاذه persicus لسضي 
  .ٔيثاقس تط ضٚقٗ

  ٞاي ؾٛؾه وٙس، ٔي حّٕٝ تطٌاٖ پٟٗ ٚ تطٌاٖ ؾٛظ٘ي ٌطٜٚ زٚ ٞط تٝ ٚ تٛزٜ فاظ پّي تؿياض حكطٜ ايٗ
 12 تا 8 ٞاي زؾتٝ زض ٞا ترٓ ٚ ٔي وٙٙس پطٚاظ تاتؿتاٖ ٌطْ قثٟاي اٚايُ ٚ تٛزٜ وٛتاٜ فٕط زاضاي وأُ

 ٞٙٛظ آفت ايٗ قٙاؾي ظيؿت آ٘دائيىٝ اظ .ٔيكٛ٘س ٌصاقتٝ عٛلٝ يا ٔيعتاٖ زضذتاٖ قىاف زض فسزي
 ا٘تؾاض اؾت، ٘اقٙاذتٝ آفت ايٗ ضقسي ٔرتّف ٔطاحُ تطاي عثيقي زقٕٙاٖ ٚ ٘كسٜ ٔغاِقٝ وأُ تغٛض

ـ تط تطضؾي ِصا زاقت، تٛاٖ ٕ٘ي ضا ذؿاضت ٔٙاؾة وٙتطَ   .ٌطزز ٔي تٛنيٝ خأ


