
 سوسک برگخوار نارونو مبارزه با  شناساییدستور العمل 

  

 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

 59 بهار

 بسمه تعالی



 :مقدمه

کهه  د می باش( Ulmaceae)از خانواده اولماسه  این درخت. کاربرد در فضای سبز می باشددرخت نارون از درختان بسیار مهم و پر

آن باعث زیبایی ظاهری شده و تنوع در طراحی را ممکهن   گردانواع تاج گسترده و  .استسازگارترین درختان در فضای سبز یکی از 

 مسهمما  . برگ ریزی و خشک شدن زودتر از موعد آنها در فضای سبز قم یکی از مشکالت نگهداری این درخت مهی باشهد  . می سازد

ارای آفات بیشتری نسبت به درختان دیگر فضای سبز می باشهد و رسهیدگی و مراقبهت از    این درخت بدالیل اکولوژیکی و زیستی د

 .بر حسب شرایط و ویژگی های خاص این درخت کمی حساس تر است اناین درخت

در فصهل بههار بعهد از سهکری کهردن       آفتاین . می باشد سوسک برگخوار نارون ،یکی از آفات مهم درختان نارون در فضای سبز

مرحمه خسارت زای این آفهت، بهه شهکل    . خواب زمستانی و همزمان با رویش اولین برگ ها  بر روی درخت نارون مشاهده می شود

رویی و زیری بهرگ  با خوردن سطح خسارت الروها . گرددمی باشد که کمی بعد از مشاهده اولین سوسک ها نمایان می ( کرم)الرو 

ه درختهان در  این موضوع عالوه بر جنبهه نازیبهایی کهه به    . می گردد توری شدن برگباعث  شروع شده و در نهایت (پارانشیم برگ)

از  ردایهن مهو   .گیاه به کمترین مقدار خهود برسهد  فتوسنتز  تامی دهد، باعث می شود  زیبایی درختان اوج فصل بهار و تابستان و در

همه ساله شاهد خشک شدن و گاهی سقوط این درختان با کمترین  .خاموش این آفت می باشدخسارات نهفته و در اصطالح چراغ 

بهویژه در درختهان    و  عمده ترین عمت این خشک شدگی در درختهان فضهای سهبز   . ستیمهشهری  ختالالت آب و هوایی در معابر ا

گیاهان از طریق بهرگ   همانطور که می دانیم فتوسنتز. باشد میصحیح عدم مدیریت ر در شهر قم، ضعف عمومی درخت در اث نارون

با کاهش سطح برگ بدلیل تغذیهه ایهن آفهت در    . دوارد می شو به این نقطه از گیاه  می گیرد و خسارت این آفت دقیقا صورت سبز 

در پیهری و  ضهعف،  ر طهو  چنهد سها  باعهث     و این موضوع د کاسته شدهدرخت  تولید شیره پرورده منبعواقع در هر فصل رشد از 

ان، توان درخت برای جهذب مهواد   حتی با وجود آب و کود مناسب در پای درخت در این شرایط. نهایت خشکیدگی درخت می گردد

 .مشاهده نمی گرددطراوت در درختان  غذایی کافی نیست و

و یها تعهداد    نداشته باشنددر فضای سبز  ان ناروندرخت کارشناسان تمایل چندانی برای کاشت نها باعث شده تا خسارات این آفت 

این در حالی است که درخت نارون از  درختان سازگار شده با آب و هوای قم . را در طرح کاشت خود بیاورند انکمتری از این درخت

حهازز  رختان نارون حفظ و نگهداری د موارد ذکر شده،به این  عنایتبا  ..وع می باشداست و درختان کهنسا  نارون گواه بر این موض

 .اهمیت می باشد

1 



 معرفی آفت سوسک برگخوار نارون

 مشخصات ظاهری آفت

طولی سیاه رنگ بر روی بالکوش ها  نوار  به رنگ زرد با دو ،  متر میمی 7سوسک های پروازی کوچکی به اندازه حدود  ،حشرات بالغ

 .هستندنسبت به ماده ها حشرات نر کمی کوچکتر و تیره تر  .دیده می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 پشهت بهرگ هها    در بهه رنهگ زرد   تهایی  33 – 3اقدام به تخم گذاری در دسته های  ،جفت گیری این حشرات بعد از کمی تغذیه و

  .می کنند (گاهی روی برگ)
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 03، حهدود  توسط این آفهت  مشاهده قموه کن شدن برگ ها و تخم گذاری در نزدیکی همین برگ هابعد از این نکته همه است که 

الرو سن یک حدود طو  . سن الروی دارد 4-3این آفت در قم . خواهیم داشترا بعد بیشترین میزان خروج الرو های سن او   روز 

. همچنین با بزرگ شدن الروها رنگ آنها از سیاه به زرد شیری تبدیل می شود. میمیمتر می باشد 02 تا چهارممیمیمتر و الرو سن 2

  توسهط نیهز  بیشترین خسهارت  

 .ی شودوارد م الرو این آفت

 

 

 

 

 

 

زیهر  الروها بعد از اتمام تغذیه از برگ ها از تنه درختان به سمت پایین درخت حرکت می کند و در البهالی تنهه، زیهر پوسهت و یها      

تبدیل به حشره کامهل مهی شهود و نسهل      مجددا ( یک هفتهحدود )بعد از گذراندن مدتیکموخه های خاک تبدیل به شفیره شده و 

 . می گردددوم این آفت آغاز  
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 : آفت خسارتعالئم 

بعد از سبز شدن درختان نارون در فروردین ماه آفت سوسک برگخوار نهارون از خهواب زمسهتانی خهارج شهده و از بهرگ        

بنهابراین اولهین عالزهم    . اثرات این تغذیه به شکل قموه کن شدن برگ هها مهی باشهد   . سرشاخه ها مقداری تغذیه می کند

بهرای مشهاهده ایهن خسهارت کافیسهت در زیهر       . می باشهد  یا سوراخ شدهپیدایش این آفت نیز وجود برگ های قموه کن 

حتی می توان زمان تخم گهذاری،  ابا دیدن این عالزم بر. درختان ایستاده و برگ های انتهایی سرشاخه ها را مشاهده کنید

 .خروج الرو های خسارت زا و در نهایت زمان سمکاشی را تخمین زد

 

ها حالت توری می گیرند و در اثر تغذیه شدید و خسارت شدید الروها،  بهرگ  های این آفت، برگ وبعد از شروع تغذیه الر

. این موضوع باعث ریزش برگ ها و خزان زودرس درختان خواههد شهد  . درختان نارون به حالت شیشه ای تبدیل می شود

اغ درختهان  در صورت تکرار خسارت این آفت در هرسا  و عدم تغذیه مناسب درختان نارون به مرور مهرگ خهاموش سهر   

مهرگ  بیماری ات و یا بیماری جدید دیگری به نام سوسک پوستخوار نارون و یا اولین عالزم آن بصورت پیدایش آف آمده و

 . همندی ظاهر می گردد
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 :مبارزهکنترل و 

 :روش غیر شیمیایی

بهدلیل  . مبهارزه را تخمهین زد  با توجه به عالزم خسارت آفت در مراحل اولیه و زمان بروز این عالزم می توان بهتهرین زمهان شهروع    

اصهوال روش ههای غیهر    . رت گیهرد گسترده بودن آفت در سطح فضای سبز قم مبارزه با این آفت می بایست در کمترین زمهان صهو  

شیمیایی بدلیل هزینه اولیه بیشتر و طیف اثر کمتر نسبت به روش شیمیایی کمتر مورد استقبا  قرار گرفتهه اسهت امها ایهن نکتهه      

مهوارد   ایی مقاومت کرده و سازگاری با ایهن دارد که آفات با گذشت زمان و مبارزه شیمیایی عمیه آنها به شرایط شیمی بسیار اهمیت

پیدا می کنند و به مرور اثرات سموم شیمیایی بر روی آنها نیز کمتر می شود که این موضوع در روشهای غیر شیمیایی وجود نهدارد  

ماننهد   سیار سالم و بی خطهر میباشهد و   و از طرفی روش های غیر شیمیایی در چرخه زیستی بو پدیده مقاومت اتفاق نخواهد افتاد 

برای چرخه زیستی نخواههد   خواهد شد، در این مورد هیچگونه زیانی بازتاب سموم و کودهای شیمیایی که نهایتا  ضرر آن به انسانها

و تمهه   بی خطر  مهمترین روشهای غیر شیمیایی استفاده از ترکیبات گیاهی .ای سبز خواهد شدو باعث ایجاد پایداری در فضداشت 

 .سبناک می باشدچ های
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  از ترکیبات گیاهی مانند عصاره درختهان زیتهون تمه  و یها    یکی از روش های غیر شیمیایی استفاده  : ترکیبات گیاهی -1

می توان از عصاره انهها عمیهه آفهات دیگهر      در طبیعت گیاهانی از این قبیل وجود دارند که. عمیه آفت می باشد اکالیکتوس

 .گیاهان استفاده کرد

کهه  می باشد  سم پالیزینجممه آن ترکیبات گیاهی آماده مصرف توسط برخی شرکت ها تولید شده است که از رو  ا ز این

  روز و 03دو نوبت بها فاصهمه    سل این آفت،برای هر ن روش و طریقه مصرف آن مانند ترکیبات ذکر شده در فوق الزم است

 .در هزار استفاده گردد 2.9با نسبت 

 :تله های نوار زرد -2

توری کهردن بهرگ هها بهرای      الروهای آفت بعد از تغذیه از برگ درختان و اصطالحا ( 3صفحه )همانطور که قبال ذکر شد 

شناسایی ایهن  رصد و با . یین درخت حرکت می کنندتبدیل شدن به شفیره و تشکیل نسل دوم از تنه درختان به سمت پا

می تهوان از نهوار ههای زرد چسهبناک در اطهراف تنهه        (اردیبهشت ماه تا اوخر اواسطقم در حدود شرایط در )زمان 

ل دوم بهه  ه و این کنتر  باعث عدم ایجهاد نسه  درختان استفاده کرد تا الروهای حرکت کننده رو به پایین را به دام انداخت

ایهن تمهه   استفاده کرد تا آفاتی که از زیهر   دوطرف چسبناک نوارهای زردِبرای اینکار الزم است از . میزان خسارت زا گردد

 .عبور می کنند نیز به دام بیافتند

 :روش شیمیایی

بیشتر مورد استقبا  قرار می گیرد امها مشهکالت و    کوتاه بودن زمان انجام مبارزهمبارزه شیمیایی بدلیل سهولت در کار و 

انجام می گردد و معمهوال نقهاطی کهه در زمهان      قم هر سا  در سطح فضای سبز مبارزه شیمیایی. خود را نیز داردمضرات 

بدین جهت آمادگی تجهیهزات و ادوات سمکاشهی قبهل از     .را از خود نشان داده اند نتیجه خوبیمناسب سمکاشی شده اند 

 .شروع شیوع آفت امری ضروری و مهم می باشد
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 :در فضای سبز قم زمان سمپاشی موثر و کارآمد

با گذشت زمان الروهای بیشتری از تخهم خهارج   . وردین ماه شروع به تغذیه از برگ ها می کنندالروها معموال از اواسط فر

بنابراین شناخت، مدیریت و برنامه ریزی اصولی و صهحیح جههت مبهارزه بها     . خسارت شدیدتر می شود آن شده و به طبع

شترین الرو از تخم خهارج شهده   یوان بمی ت یکبار سمکاشیزیرا با  ،این آفت در این زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

در ایهن درختهان     توری شدن برگهاکنتر  کرد و این موضوع باعث می شود که  رسیدن به آستانه زیان اقتصادیرا قبل از 

 . مقدار خود برسد کمترینپر اهمیت به 

می توان این عممیهات  اما . صورت می گیرد دو بار، نسل در سا  2عموما  مبارزه عمیه سوسک برگخوار نارون بدلیل داشتن 

این امهر در مرحمهه او    . با اینکار از هزینه و زمان نیز کاسته خواهد شد. یکبار کاهش دادرا با مدیریت اصولی و صحیح به 

مستمزم داشتن تجهیزات و ادوات مناسب شامل تانکر مناسب، ماشین حمل تانکر و موتور واتر جت و ناز  مناسهب جههت   

 .مه دیگر تهیه بموقع سم مناسب و داشتن نیروی کارآمد می باشدسمکاشی می باشد و در مرح

اسامی سموم پر تاثیر در مورد این آفت با توجه به نتایج بدست آمهده در سمکاشهی ههای تمهام      :سموم مورد استفاده

 :مناطق به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشد

 (درهزار2نسبت ترکیبی با)هزار  در 3.9به نسبت ( کنفیدور)ایمیداکموپراید  به اضافهدر هزار 0.9نسبت  به% 97ماالتیون.0

 در هزار 0.9دیازینون  به اضافهکیمو در هزار  3.9به نسبت ( موسکیالن)استامی پراید . 2

 در هزار 0.9به نسبت ( سومیسیدین)فن والریت . 3

 هزاردر  2به نسبت ( زولون)فوزالون . 4

 .در هزار استفاده گردد 2وغن مویان به نسبت به جهت اثر بخشی بهتر به همراه ترکیبات ذکر شده از ر: نکته

سالهای گذشته می توان بطور تخمینی مقدار مورد نیاز از ایهن سهموم را   ه حجم سمکاشی های صورت گرفته در با توجه ب

 . که پر مصرف می باشد، تهیه کرد
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 :چند نکته در مورد خرید سم

  مصهرف  از خریهد سهموم تهاری   . )باید توجه کرد که سموم خریداری شده دارای برچسب تاری  تولید و انقضها باشهد   -0

 (گذشته به شدت بکرهیزید

مخهدوش بهودن ایهن مهورد دلیهل بهر       . سالم و بدون خهط خهوردگی باشهد    ،حتما برچسب تاری  تولید و انقضا سموم -2

 .از خرید آنها بکرهیزید ،نامناسب بودن آنهاست و حتی در صورت قیمت پایینتر از بازار

برخی شرکت ها بدلیل اثرگذاری آنی سهم از مهوادی   . یداز شرکت های معتبر و دارای نام و نشان سموم را تهیه فرمای -3

زردی  کهه  می شوداستفاده می کنند که عالوه بر خطرات انسانی به مرور زمان باعث ایجاد اختالالت زیستی در گیاه 

 .در سموم می باشدغیر مجاز از اولین نشانه های این مواد همراه  برگ ها زود هنگام

جای و در  به دور از نور خورشیدلذا محل نگهداری سموم . ردمحل نگهداری سموم در ماندگاری آنها بسیار اهمیت دا -4

 .باشد خشک و خنک

 : نکات مهم در کنترل آفت

در  (کهانون ههای آلهودگی   )ههای مهمتهر    از دیگر برنامه ریزی هایی که می تواند صورت بگیرد، اولویت بندی در انتخاب مکهان 

فرمایید با توجه به مشهاهدات و  مکانهایی که در جدو  ذیل مشاهده می . جهت اولویت بخشی در زمان سمکاشی آنها می باشد

از اهمیت ویهژه ای در جههت اولویهت     می باشد که شدت خسارت آفت در سالهای گذشته و مناطقگزارشات صورت گرفته در 

 .برخوردار استبخشی در زمان سمکاشی 

حساس از نظر کانون آلهودگی  تمامی نقاط مهم و  تقریبا   ،مناطق مختمفدر  و یادداشت های صورت گرفتهبر اساس مشاهدات 

در میان تمامی نقاط آلوده بهه ایهن آفهت، مکهان ههایی کهه       . های خسارت خورده در سالهای قبل شناسایی شده استان و مک

زودتر و بیشتر از دیگر مکان ها آلودگی داشته اند بعنوان کانون های آلهودگی مشهخش شهده اسهت کهه الزم اسهت در شهروع        

 .ی ها به این نقاط توجه ویژه ای وجود داشته باشدسمکاش
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 شماره منطقه آدرس 

 متری رجائی 02بلوار سمیه و طرفین  متری شهید حائری 02

 یک منطقه
 طرفین بلوار سمیه از میدان معلم تا سجادیه خیابان آذر و بوستان ناصر دیوان

 خیابان حافظ و کوچه ها خیابان های لواسانی

 

 و کوچه ها 0باجک خیابان 

 (سرتاسر)بلوار ستاری  (میدان نبوت تا پل نیروگاه)خیابان توحید 

 و شرقیشاهد غربی  خیابان دو طفالن مسلم مطقه دو

 
 خیابان مالک اشتر

 خیابان سهیلی رفیوژ کناری بلوار شهید بهشتی

 متری شهید بهشتی و فرعی ها 02 متری یخچال و فرعی ها 61تولید دارو و  منطقه سه

 
 میدان الهادی و بوستان بنیادی

 مالک اشتر  عطاران
 منطقه چهار

 حافظ حاشیه بلوار امین

 پنج منطقه بهاالدینی.. خیابان آیت ا بلوار شهید دل آذر

 بلوار کاشانی و پارک ها خیابان توحید

 منطقه شش
 خیابان کاشانی  شیرخوارگاه، خازنی و آتش نشانی

 متری مطهری و پارک مدنی 02 خیابان حافظ و بوستان حافظ

 
 متری زنگارکی و بوستان 61

 بوستان آخوندی اطراف میدان مطهری
 منطقه هفت

 
 بوستان رجائی

اما در صورت وجوود درخوت نوارون  زم     .منطقه هشت بعلت کاشت محدود درخت نارون در جدول فوق جانمایی نگردید: توجه

 .است سمپاشی آن نقاط انجام گردد

اما  زم است سمپاشی تموامی درختوان نوارون در    . ی مکانهایی مهم در هر منطقه می باشدآدرس های ذکر شده تقریبا تمام

 .مناطق هشتگانه انجام گردد
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