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چکیده
Macrosiphumشته ي rosae Lتغییرات جمعیت ایـن شـته روي   .یکی از مهم ترین آفات گل رز در ایران و سایر نقاط جهان محسوب می شود

تنوع زیستی بندپایان همزمان، . مورد بررسی قرار گرفت1392تا آخر اسفند 1391شش رقم مختلف گل رز با نمونه برداري هاي هفتگی از اواخر اسفند 
نتایج نشان داد که شـته  .وینر و یکنواختی پیلو محاسبه شد-هاي تنوع زیستی شانونشته رز در ایستگاه هاي مورد مطالعه با استفاده از شاخصشکارگر 

تعـداد  تجزیه و تحلیل آماري داده ها نشان داد که میـانگین .رقم داراي دو اوج جمعیتی در بهار و پاییز می باشد6فصل زراعی روي هر ي رز در طول 
و 254/62±3/43رقم هاي بلسینگ و آیس برگ به ترتیب با میانگین تراکم .)P<0/01(شته روي ارقام رز مورد ارزیابی داراي تفاوت معنی دار بودند 

، )شـته 245/56±9/30با میـانگین تـراکم   (ارقام جوزفین بروس . شته در نمونه داراي بیش ترین و کمترین آلودگی به شته ي رز بودند2/10±656/12
بـه  )شته598/35±9/24با میانگین تراکم (و فیري )شته121/41±8/24با میانگین تراکم (، مینیاتور )شته789/52±1/44با میانگین تراکم (پیکادیلی 

وینر شکارگرهاي شته ي رز روي ارقام مختلف -محاسبه ي مقادیر شاخص تنوع زیستی شانون. ترتیب در بین دو رقم بلسینگ و آیس برگ قرار گرفتند
رقـم  مربوط بـه ) 38/0(، و کمترین مقدار شاخص 10/02/1392مربوط به رقم جوزفین بروس در تاریخ) 65/1(بیشترین مقدار این شاخص نشان داد که 

در تـاریخ  ) 49/0(همچنین، کمتـرین مقـدار شـاخص یکنـواختی پیلـو مربـوط بـه رقـم جـوزفین بـروس          . برآورد شد29/09/1392آیس برگ در تاریخ 
در میان شکارگرهاي شته رز، مگس هاي گل با . برآورد شد29/09/1392در تاریخ ) 98/0(و بیشترین مقدار آن مربوط به رقم آیس برگ 17/02/1392
سایر گونه هاي شکارگر بعد از این به ترتیب غالب ترین شکارگرها بودند و12/30و کفشدوزك ها با هشت گونه و فراوانی 91/38ت گونه و فراوانی هف

.دو خانواده قرار گرفتند
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بـر  طبیعت هسـتند کـه بـه دلیـل تـأثیر      گل ها مظاهر زیبایی در
بین گل هـا، گـل رز بـه    در. کیفیت زندگی افراد مورد توجه می باشند

گل . )32(دلیل زیبایی و تنوع در رنگ از اهمیت زیادي برخوردار است 
از میلیون ها سال قبـل روي کـره   یان،هاي رز از خانواده ي گل سرخ

Rosa(رزا نس جـ . ي زمین وجود داشته اند spp.( گونـه و  250داراي
که گستردگی این جنس را از نظر تنوع رقم می با شد10000بیش از 

آمریکـاي  گونـه از 18گونـه ازآسـیا،   95از این تعداد، ). 10(می رساند 
).4(منشا گرفته اندآفریقا شمالی و بقیه از اروپا و

استادیاران گـروه گیـاه   به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد، استاد و -4و 3، 1-2
پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

)Email: sadeghin@um.ac.ir:                     نویسنده مسئول-(*

بوده اسـت  توجه بشراستفاده از گل رز از زمان باستان مورد
توجه بـوده  موردآن بیشترآن موقع استفاده هاي دارویی که در
بسـیاري از منـاطق   با پیشرفت زندگی انسان پـرورش رز در  ).4(است 
ایجـاد بـاغ هـاي وسـیع رز،     .ه استجنبه ي اقتصادي پیدا کردجهان 

عمومی و رواج هدیه دادن گل رز به فضاهاي سبز شهري، پارك هاي
افراد موجب شده که پرورش گل رز یک شغل اقتصـادي و پـر درآمـد    

360مساحت زیر کشت گل رز در جهـان حـدود   ). 27(محسوب گردد 
هکتار اسـت کـه منـاطق عمـده ي     505هزار هکتار و در ایران حدود 

کرمـان،  کشت این گیـاه در دزفـول، تهـران، محـالت، فـارس، یـزد،      
. کاشان و اصفهان به صورت کشت باز یا در گلخانه می باشدراسان،خ

میلیون گل شاخه ي بریده رز تولید 445در این مناطق، سالیانه بالغ بر 
سـطح زیـر کشـت    . می شود که به مصارف داخلی و صادرات می رسد

گـل تولیـدي بـه    95%هکتـار اسـت کـه    60گل رز در خراسان حدود 

)علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان نشریه
167-176.ص،1395بهار، 1شماره ، 30جلد 
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نشان مـی دهـد   ) 3(بررسی ها ). 1و32(د مناطق دیگر صادر می گرد
Teaکه ارقام مختلف گل رز همگـی   hybrid    بـوده و حاصـل تالقـی

همچنین بر اساس بررسـی  . رزهاي اروپایی با رزهاي آسیایی می باشد
به علت تفاوت هاي ژنوتیپی و فنوتیپی ارقـام مختلـف گـل رز،    ) 7(ها 

گونـه  . تفـاوت اسـت  محساسیت آنها به آفات و بیماري ها با یکـدیگر 
هاي مختلفی از حشرات و کنه ها از شیره اندام هـاي هـوایی گـل رز    
تغذیه می کنند که می توان از این گـروه حشـراتی نظیـر، زنجـرك رز     

Edwardsiana rosae L. (Hom.:Cicadellidae)، سـپردار رز,
Aulacaspis rosae Bouche (Hom.: Diaspididae)  سفید بالـک

Aleurodescotesiiرز Maskell (Hom.:Aleurodidae) ،  کنـه ي
.Tتار تن دو لکه اي  urticae ،  فرنگـی کنه ي تارعنکبوتی تـوتT.

Turkestaniبـین گونـه هـاي    در. و شته ها از جمله این گروه هستند
برخی از شـته هـاي   . گروه اخیر، شته ها از اهمیت ویژه اي برخوردارند

Aphisایـران فعال روي ارقام گـل رز در جهـان و    fabae Scopoli,
,Aphis gosypii Glover ,Mysuz persicae Sluzer Thomas

euphorbiae MacrosiphumوMacrosiphum rosae

Linneaus   بـین، شـته ي رز  می باشند کـه در ایـنMacrosiphum

rosae 14و 27(از سایر شته ها مهم تر است.(
خسارت مستقیم ناشی از تغذیه، شـته هـا ممکـن اسـت     عالوه بر 

به انـواع بیماریهـاي   بطور غیر مستقیم مسئول آلودگی گیاهان میزبان
شته ها از مهمترین ناقلین ویروس هاي گیـاهی بـوده و   . گیاهی باشند

ممکن است موجب ورود اسپور باکتریها و قارچ ها بداخل بافـت هـاي   
شته رز قـادر بـه انتقـال    ) 23(کمیکطبق مطالعات . گیاهی نیز باشند

لکـه  بیماریهاي ویروسی نظیر موزائیک نخود، موزائیک کلم بروکلـی، 
عالوه بر این، عسلک دفع شده . می باشد)CBRS(حلقوي سیاه کلم 

از شته ها موجبات رشد و نمو قـارچ هـاي دوده بـر روي انـدام هـاي      
هوایی گیاهان شده که نه تنها کاهش فتوسـنتز گیـاه بلکـه زیبـایی و     

.بازار پسندي گل ها را درپی دارد
Rosa(با مالحظه تنوع گونه اي جـنس رز   spp.(،   وجـود منـابع

مقاومت به آفات و بیماریهاي گیاهی در این تنوع وسـیع دور از انتظـار   
لذا شناخت ارقام متحمل تر و یا مقاوم و ترویج آنها مـی توانـد   . نیست

، 30، 9(مطالعات معـدودي  . گامی موثر در جهت مدیریت شته رز باشد
گرفتـه  در زمینه شناسایی ارقام مقاوم رز بـه شـته رز انجـام    ) 19و41

شـامل گونـه هـاي    در دنیا، طیف وسـیعی از بنـدپایان   از طرفی . است
مختلفی از کفشدوزك ها، مگس هاي گل، بـالتوري هـاي خـانواده ي    

Chrysopidae ،      ســن هــاي شــکارگر و مگــس هــا خــانواده ي
Chamaemyiidae    و عنکبوتها را به عنوان شـکارگر شـته رز معرفـی

توجه به تفاوت هـاي سـاختاري، شـیمیایی و دالیـل     با. )24(کرده اند 
دیگر این احتمال وجود دارد که شاخص هـاي تنـوع زیسـتی شـکارگر     
هاي شته رز که در برگیرنـده دو جـزء اصـلی یعنـی تنـوع گونـه اي و       

. فراوانی می باشد روي ارقام مختلف گل رز متفاوت باشد

ونی، سـاختار  الزم به توضیح است که تنوع زیستی با مطالعه گوناگ
جمعیتی و الگوهاي فراوانی و پراکنش گیاهان و جـانوران کـه مفهـوم    

ها قرین است به عنوان شاخصـی بـراي   آن با آمیختگی و ترکیب گونه
شـود  مقایسه وضعیت اکولوژیک جوامع و بوم نظام ها به کار گرفته می

افزاید، نقش آن در حفـظ  چه امروز بر اهمیت تنوع زیستی میآن.)20(
هاي بیشتر در یـک منطقـه،   ها است؛ زیرا حضور گونهثبات اکوسیستم

شـود و در  هـاي طبیعـی مـی   تر شدن ساختار اکوسیسـتم باعث پیچیده
ها در واکـنش بـه تغییـرات از توانـایی بیشـتري      نتیجه این اکوسیستم

عبـارت دیگـر   به). 34(کنند برخوردار شده و ثبات خود را بهتر حفظ می
هـا خواهـد   ها باعث پایداري بیشتر آنتر در اکوسیستمتنوع زیستی باال

).20(بود
با وجود تحقیقات انجام شده در مورد شناسایی شـکارگرهاي شـته   

هـا در  رز در ایران، مباحث اکولوژیک از جمله تنوع زیستی و اهمیت آن
ارتباط با مدیریت کنترل شته رز بـه انـدازه کـافی مـورد بررسـی قـرار       

و باال ستی یتنوع زوجود با توجه به اینکه رف دیگر، از ط. نگرفته است
باشـد،  ک جامعـه مـی  یـ داري یپايمهالز،هان گونهیدگی روابط بیچیپ

هـاي اکوسیسـتم زیسـتی تنـوع ازمطلوببرداريبهرهوحفاظتبراي
آني اجـزا زمـانی ومکـانی پراکندگیوهاویژگیشناختکشاورزي،

این، بـا توجـه بـه اینکـه تـاکنون،      بنابر . استضروريسطوحهمهدر
مطالعه اي اختصاصـی بـر روي شناسـایی شـکارگرهاي شـته ي رز و      

لـذا  . فراوانی ها آنها روي ارقام مختلف رز در کشور انجام نشـده اسـت  
در راســتاي فــراهم آوردن اطالعــات بنیــادي و ایجــاد بســتري بــراي 

رزیـابی  تحقیقات کاربردي در زمینه مدیریت شته ي رز، همزمـان بـا ا  
ارقام رایج گل رز از نظر میزان حساسیت یا مقاومت ارقام مختلـف بـه   

ي رز، تنوع گونه اي و فراوانـی شـکارگرهاي ایـن آفـت نیـز بـا       شته
محاسبه شاخص هـاي تنـوع زیسـتی روي ارقـام مختلـف رز بـرآورد       

. گردید

مواد و روش ها
ته رز و به منظور مقایسه ارقام رایج رز از نظر شدت آلودگی بـه شـ  

شناسایی تنوع گونه اي و فراوانی شکارگرهاي آن روي ارقام مختلـف  
بطـور هفتگـی تـا پایـان     1391در شرایط منطقه، از اواخر اسـفند مـاه   

اقدام به نمونه برداري از جمعیـت شـته رز روي شـش    1392اسفندماه 
پـردیس دانشـگاه فردوسـی    رقم متداول تر این گیاه در سه مکـان در 

Josephine Bruce ,Piccadillyین منظور رقـم هـاي  بد. مشهد شد

Miniature ,Ice berg ,BlessingوTheFairy  با توجه به فراوانـی
این شـش رقـم   . آنها در منطقه و در دسترس بودن شان انتخاب شدند

در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به صورت رزهاي چند سـاله وجـود   
ایسـتگاه  . داشتند که به صورت طبیعی به شته ي رز آلـوده مـی شـدند   

هاي نمونه برداري طوري انتخاب شدند که در هر سه مکان هر شـش  
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در هر مکان براي هر رقم یـک  . رقم به تعداد کافی وجود داشته باشند
کلیه عملیـات مراقبـت   . بوته در نظر گرفته شد60تا 50داد قطعه با تع

نظیر آبیاري، کود دهی و هـرس در طـول فصـل زراعـی در هـر سـه       
.ایستگاه با همکاري مسئولین فضاي سبز پردیس یکسان بود

ــاریخ   ــرداري از ت ــه ب ــاریخ  26/12/1391نمون ــد و در ت ــاز ش آغ
، واحد )21(کارانبه پیروي از کاظمی و هم. پایان یافت26/12/1392

آن شـامل چهـار   نمونه برداري از جمعیت شته ي رز و شـکار گرهـاي  
سانتی متر بخش انتهایی از هر رقم بود که 5یک بطولسرشاخه، هر

سرشـاخه هـا بطـور    . در هر ایستگاه و بصورت هفتگی تهیه مـی شـد  
تصادفی انتخاب که با کمترین مزاحمت و به آرامـی روي آنهـا کیسـه    

. کشیده و سپس با استفاده از قیچی باغبانی قطع می شـدند پالستیکی
کیسه هاي حاوي سرشاخه ها برچسب گذاري شده و براي ثبت تعـداد  

در . شته و شکارگرهاي موجود در نمونه به آزمایشگاه منتقل می شـدند 
سرشاخه به آزمایشـگاه منتقـل و در اولـین    72هر نوبت نمونه برداري 

ه هـر نمونـه بـه طـور جداگانـه در زیـر       فرصت سرشاخه هاي متعلق ب
بینوکولر بازبینی و نسبت به ثبت تعداد شته، و تفکیک شـکارگر هـاي   

سپس سرشاخه هـاي متعلـق بـه هـر نمونـه در      . موجود اقدام می شد
ظروف پالستیکی سفید رنگ حاوي آب و چند قطره مـایع ظرفشـویی   

شـو بمـدت   با تکان دادن سرشاخه ها درون مایع شست. قرار می گرفتند
دقیقه سعی می شد تا تمامی شته ها از آنها جدا شده سپس بـا  5حدود 

استفاده از صافی پارچه اي شته ها از مخلـوط جـدا و بـه یـک ظـرف      
مربـوط بـه   ) پوره و بالغ(پتري منتقل و زیر بینی کوالر تعداد شته هاي 

به منظور شناسایی انـواع  . هر ایستگاه و هر رقم شمرده و ثبت می شد
ارگرهاي موجود در نمونه هاي جمع آوري شده، پس از ثبت تعـداد شک

افراد بالغ هر گونه، این نمونه ها مستقیما بدرون شیشه هـاي محتـوي   
درصد منتقل می شدند ولـی افـراد نابـالغ هـر گونـه بطـور       75اتانول 

سـانتی متـري منتقـل و در    10جداگانه به درون ظروف پتـري هـاي   
% 70±5درجه ي سانتی گراد و رطوبـت  25دماي(شرایط کنترل شده 

) سـاعت تـاریکی  8ساعت روشنایی و 14در اتاقک رشد با دوره نوري 
بـه  . روزانه با شته ي رز تغذیه و تا ظهور افـراد بـالغ نگهـداري شـدند    

منظــور رعایــت تصــادفی بــودن نمونــه بــرداري و بــه لحــاظ بررســی 
نمونه بـرداري  ي رزا، کلنی شتهشکارگرهاي شب فعال و روز فعال در 

ها در ساعات مختلف شبانه روز، ولی در هر هفته به نوبـت در یکـی از   
، 18تـا  16، 16تا 14، 14تا 12، 12تا 10،10تا8،8تا 6بازه هاي 

.انجام شد22تا 20و20تا18
گونــه هــاي شــکارگر جمــع آوري شــده در ایــن مطالعــه شــامل  

از ایتالیـا، عنکبـوت هـا توسـط     C.Canepariکفشدوزك هـا توسـط   
Y.M. Marusikدانشـگاه تهـران، سـن هـا     زمـانی در . از روسیه و ع

حسـینی در دانشـگاه علـوم کشـاورزي گـیالن و      . توسط آقاي دکتر ر
از آلمـان شناسـایی و یـا    A. Ssymankنمونه هاي سیرفید ها توسط

.ید شدندتأی
هاي تنوع زیستی شکارگرهاي شته ي رزمحاسبه شاخص

ی ها، فراوانبرداري و پس از شناسایی نمونهدر پایان دوره ي نمونه
گونـه بـر  بندپایان شکارگر از تقسیم فراوانی کل هرگونه ازنسبی هر

بـا  . شده در هر تاریخ مشخص شدي آورفراوانی کل شکارگرهاي جمع
هـا بـراي هـر نوبـت نمونـه      آنی نسبی ها و فراوانتوجه به تعداد گونه

وینـر و یکنـواختی جامعـه    -شانونیشاخص هاي تنوع زیستبرداري، 
یک از ایستگاه هـاي مـورد مطالعـه بـا     شکارگرهاي شته ي رز در هر

.استفاده از فرمول هاي زیر محاسبه شدند
: وینر-شانون ايشاخص تنوع گونه. الف

اي و یکنواختی است که بـه  این شاخص در واقع ترکیبی از غناي گونه
:گردیدشرح زیر تعیین

)1(H = -∑pi × Lnpi

هـر فراوانی نسبی : piو وینر-اخص شانون مقدار ش: Hدر این معادله، 
متغیـر اسـت   5-0مقادیر این شاخص بین . می باشدماiنمونهگونه در

)43.(
: شاخص یکنواختی. ب

بـه  )'J(براي محاسبه شاخص یکنواختی از فرمـول معـروف بـه پیلـو     
:شرح زیر استفاده شد

)2(E = H/ Ln (S)

ها می تعداد گونه: Sوینر و -مقدار شاخص شانون : Hدر این فرمول، 
هـا را نشـان   این شاخص نحوه پراکنش و توزیـع جمعیـت گونـه   . باشد
چـه  می باشد که هـر 0-1دامنه ي تغییرات این شاخص بین . دهدمی

تر باشد مقدار شاخص به یک نزدیکتـر بـوده و   ها یکنواختتوزیع گونه
).43(انه پایداري و ثبات بیشتر استنش

کلیه ي محاسبات شاخص هاي تنوع و رسم نمودارها توسط نـرم  
.افزار اکسل رسم شد

نتایج 
مقایسه ارقام رز از نظر شدت آلودگی به شته ي رز

در این بررسی، رقم هاي بلسـینگ و آیـس بـرگ بـه ترتیـب بـا       
در نمونه داراي شته656/12±2/10و 254/62±3/43میانگین تراکم 

ارقام جوزفین بروس . بیش ترین و کمترین آلودگی به شته ي رز بودند
با میـانگین تـراکم   (، پیکادیلی )شته245/56±9/30با میانگین تراکم (
121/41±8/24بـا میـانگین تــراکم   (، مینیـاتور  )شـته 1/44±789/52

بـه ترتیـب در   )شـته 598/35±9/24با میانگین تـراکم  (و فیري )شته
تفاوت میـانگین تـراکم   . بین دو رقم بلسینگ و آیس برگ قرار گرفتند

1%و در سـطح  LSDجمعیت شته ي رز روي ارقام مختلف با آزمـون  
).1جدول (معنی دار بود 
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Macrosiphum(جمعیت شته رز )±SE(میانگین-1جدول  rosae (92در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در فصل زراعی تلف رز روي ارقام مخ-
1391

Table 1- The average (± SE) population of rose aphid (Macrosiphum rosae) on different rose cultivars at the campus of
Ferdowsi University of Mashhad in growing season 2013-2014

استLSDدرصد با آزمون1نشان دهنده ي تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح حروف متفاوت - *
*- Different letters indicate significant differences among means at 1 % level using LSD test

.Mتغییرات فصلی جمعیت شـته ي رز  Rosae   روي شـش رقـم
یک سال نمونه برداري در پردیس دانشگاه فردوسی در در طی گل رز
در دوره نمونـه بـرداري، رقـم هـاي     . نشـان داده شـده اسـت   1شکل 

بلسینگ و پیکادلی داراي بـاالترین نقطـه ي اوج بهـاره و رقـم هـاي     
.جوزفین بروس و بلسینگ داراي باالترین اوج پاییزه بودند

Rosa(رقم رز تغییرات فصلی جمعیت شته ي رز روي شش - 1شکل hybrida ( 1391-92در بر اساس میانگین سه ایستگاه نمونه برداري
Figure 1- Population dynamics of rose aphid on six cultivars  of Rosa hybrida in three areas of sampling during 2013-2014

با مساعد شدن شرایط محیطی از اوایل فـروردین تـراکم جمعیـت    
شته ي رز روي سرشاخه ها رو به افزایش گذاشـت و در مـدت حـدود    

یک ماه جمعیت شته ي رز روي رقم هاي بلسینگ و پیکادلی بـه اوج  
ي پیـک هـا  مینیـاتور و جوزفین بروس در رقم هاي فیري، . خود رسید
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در رقـم  . جمعیت با تاخیري یک ماهه در اواخر خرداد ماه اتفاق افتادند
بعـد از اولـین اوج   . آیس برگ در بهار پیک قابـل تـوجهی دیـده نشـد    

جمعیت شته که اوایل اردیبهشت اتفاق افتـاد انبـوهی جمعیـت رو بـه     
این کـاهش جمعیـت شـته روي ارقـام آیـس بـرگ،       . کاهش گذاشت

بطـوري  . ین بروس بیشتر قابل مالحظه بـود بلسینگ، پیکادلی و جوزف
که براي یک بازه زمانی تیر تا نیمه شهریور روي این چهار رقـم هـیچ   

احتماال افزایش دماي محیطی و افزایش تنوع و . شته اي مشاهده نشد
از دالیـل ایـن کـاهش    ) 3و2شـکل هـاي   (فراوانی دشمنان طبیعـی 

و مینیـاتور هـاي  گرچـه روي رقـم   .انبوهی جمعیت شته ي رز باشـند 
فیري نیز جمعیت شته ي رز کاهش یافت ولی هیچگاه به صفر نرسید 

از اوایل شهریور ماه جمعیت شته ي رز دو باره فزونی یافت ). 1شکل (

از . و در هر شش رقم در اواسط مهر ماه جمعیـت بـه اوج خـود رسـید    
اوایل آبان ماه و با کاهش دماي محیط جمعیت رو به کـاهش رفـت و   

یک از شش رقم شته اي جمـع  بخش هاي هوایی هیچي ماه دردر د
.  آوري نشد

تنوع گونه اي و فراوانی شکارگر هاي شته رز 
12گونه شـکارگر متعلـق بـه    28طی دوره نمونه برداري مجموعا 

فهرست . خانواده از حشرات و عنکبوت ها جمع آوري و شناسایی شدند
وري شـده از روي ارقـام   اسامی علمی شکارگرهاي شته ي رز جمـع آ 

.ارایه شده است2جدول مختلف و فراوانی نسبی آنها در

گاه فردوسی تنوع گونه اي و فراوانی نسبی شکارگر هاي شته رز روي ارقام مختلف گل رزدر سه ایستگاه نمونه برداري درپردیس دانش-2جدول
1392تا 1391مشهد در 

Table 2- Species diversity and relative abundance of rose aphid predators on different rose aphid in three sampling sites at
Campus of Ferdowsi University of Mashhad during 2013-2014

)درصد(فراوانی نسبی 
The relative abundance

)درصد(فراوانی نسبی گونه
The relative abundance (%)

نام علمی 
The scientific name

31.13 -Coccinellidae
13.62Coccinella septempunctata Linneaus
10.51Hippodamia variegate Goez
0.39Harmonia axyridis Pallas
1.96Chilocorus bipustulatus Linnaeus
1.56Oenopia congolobata Linnaeus
0.78Adaliabi punctata Linnaeus
0.78Exochomus nigromaculatus Goez
1.56Scymnus apetzi Mulsant

38.91Syrphidae
10.89Paragus bicolor Fabricius
3.89Episyrphus balteatus De Geer
5.83Syrphus ribesii Linneaus
3.11Scaeva pyrastri Linneaus
4.66Eupeodescorollae Fabricius
3.11Eupeodesnuba Osten Sacken
7.39Sphaero phoriascripta Linneaus

2.72 -Miridae
1.16Deraeoco rislutescens Schilling
1.55Nesidioco ristenuis Reuter

6.62 -Anthocoridae
3.89Orius niger Wolff
1.94Orius albidi pennies Reuter
0.78Anthocori spilosus Jakovlev

Neuroptera (Order)
3.893.89Chrysoper lacarnea Stephens (Chrysopidae)
7.00Araneida (Order)

0.39Pisaura mirabilis Clerk (Pisauridae)
0.39Olios sericeus Kroneberg (Sparassidae)
3.89Uloborus walckenaerius Latrelle (Uloboridae)
0.39Stegodyphus pacificus (Eresidae)
0.39Thyeneimperialis Rossi (Salticidae)
1.16Argiopelobata Pallas (Araneidae )
0.39Phyllonetaimpressa L. Coch (Theridiidae)

9.729.72Undetermined species
جمع100100
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نتایج نشان داد که با افزایش جمعیت شته ي رز در فصـل بهـار و   
تعداد شکارگرهاي شته رز نیز افـزایش  تنوع وشش رقم پاییز روي هر

بـه  . یافت و در نتیجه مقادیر شـاخص هـاي تنـوع نیـز فزونـی یافـت      
طوریکه بیشترین مقادیر شاخص تنوع شکارگرها تقریبا همزمان با اوج 
فراوانی شته رز و در دهه اول اردیبهشت و اواسـط مهـر مـاه مشـاهده     

ــوع زیســتی . شــدند ــادیر شــاخص تن ــر -شــانونمحاســبه ي مق وین
بیشـترین  شکارگرهاي شته ي رز روي ارقـام مختلـف نشـان داد کـه     

مربوط بـه رقـم جـوزفین بـروس در تـاریخ     ) 65/1(مقدار این شاخص 
مربوط به رقـم آیـس   ) 38/0(، و کمترین مقدار شاخص 10/02/1392

تغییــرات فصــلی مقــادیر . بــرآورد شــد29/09/1392بــرگ در تــاریخ 
وینر براي شکارگرهاي شـته ي رز روي  -شاخص تنوع زیستی شانون

ارایه 2در شکل 1392و1391ارقام مورد نمونه برداري در سال هاي 
.شده است

میانگین سه ایستگاه نمونه ارقام مختلف رزبر اساسشکارگرهاي شته ي رز روي) H(وینر – رات مقدار شاخص تنوع زیستی شانونتغیی- 2شکل
1391-92دربرداري 

Figure 2- Changes in Shannon –Wiener (H) biodiversity index of rose aphid predators on different rose cultivars in three
sampling sites during 2013-2014

پیلـو مربـوط بـه رقـم جـوزفین      کمترین مقدار شاخص یکنواختی
و بیشترین مقدار آن مربوط بـه  17/02/1392در تاریخ ) 49/0(بروس

3در شکل . برآورد شد29/09/1392در تاریخ ) 98/0(رقم آیس برگ 
تغییرات فصلی مقادیر شاخص یکنواختی پیلو براي شـکارگرهاي شـته   

و1391ي رز روي ارقام مختلف مورد نمونـه بـرداري در سـال هـاي     
. ارایه شده است1392

یک از گونه هاي شکارگر در طـول دوره نمونـه   فراوانی نسبی هر
در مجموع، مگس هـاي گـل بـا    . آورده شده است2برداري در جدول 

، سـن  13/31، کفشدوزك ها بـا فراوانـی نسـبی    91/38فراوانی نسبی 
، عنکبوت هاي شکارگر با فراوانی 34/9هاي شکارگر با فراوانی نسبی 

ــبی  ــبی   00/7نس ــی نس ــا فراوان ــبز ب ــالتوري س ــب 89/3، ب ــه ترتی ب
سـایر  . شکارگرهاي غالب در ایستگاه هاي موردنمونـه بـرداري بودنـد   

.درصد داشتند72/9شکارگرهاي شناسایی نشده جمعا سهمی حدود 

بحث
این مطالعه نشان داد که جمعیت شته ي رز روي هـر شـش رقـم    

سرشاخه هاي تازه بر روي بوته هاي مورد بررسی با آغاز بهار و رویش 

رز ظاهر و شروع به افزایش می کند و بـا انـدکی تفـاوت زمـانی روي     
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.رسد و در اوایل تابستان به صفر می رسد
شرایط اصفهان، این شـته مـاه   طبق مطالعات نویسندگان اخیر، در

هاي فصل تابستان را روي میزبان دوم خود یعنی گیـاه خواجـه باشـی    
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فراوانی شته رز و در دهه اول اردیبهشت و اواسـط مهـر مـاه مشـاهده     

ــوع زیســتی . شــدند ــادیر شــاخص تن ــر -شــانونمحاســبه ي مق وین
بیشـترین  شکارگرهاي شته ي رز روي ارقـام مختلـف نشـان داد کـه     
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وینر براي شکارگرهاي شـته ي رز روي  -شاخص تنوع زیستی شانون
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البته گفته می شود این مهاجرت اختیاري است چـرا کـه مشـاهده    
. در سرتاسـر تابسـتان وجـود دارد   شده که شـته رز روي برخـی ارقـام    

نشـان داد کـه جمعیـت شـته ي رز در     )23(مطالعات کمیک همچنین
لهستان در ماه می مصادف با اردیبهشت بـه اوج خـود مـی رسـد و در     

تا حد صفر کاهش مـی یابـد ولـی روي بعضـی     ) ژوئن(اواخر خردادماه 
این مشاهدات با یافتـه ي  . ارقام رز در طول تابستان به صفر نمی رسد

یط مشـهد نیـز   به نظر می رسد در شـرا . مطالعه حاضر هم خوانی دارد
بعضی ارقام رز نظیر مینیاتور میزبان تابستانه ي شته ي رز بوده و نیـاز  

در اواخـر  . شته رز به مهاجرت به میزبان ثانوي را بـر طـرف مـی کنـد    
تابستان جمعیت روي هر شش رقم رز جمعیت شته شروع به افـزایش  

ج خـود  بـه او ) 1نمودار (و با اندکی تغییرات در اواسط تا اواخر مهر ماه 
بتدریج و با کاهش بیشتر دمـا در اوایـل زمسـتان جمعیـت روي     . رسید

در ماه هاي زمسـتان تعـداد   . رقم به صفر رسید6اندام هاي هوایی هر 
بسیار معدودي شته در بخش قاعده ساقه هاي بوته هاي رز و یـا زیـر   

ایـن تغییـرات   . برگ هاي ریخته شده روي زمین مشاهده مـی شـدند  
. در منطقـه اصـفهان همخـوانی دارد   ) 28(مهرپـرور  جمعیت بـا نتـایج  
نیز نشان می دهد که تغییـرات جمعیـت شـته    ) 15(بررسی هاي هینتز

ها با حرارت رابطه ي مستقیم دارد و با افزایش و کاهش دما نرخ رشد 
نشـان  ) 26(همچنین مطالعات میلزر . و تولید مثل آن ها تغییر می کند
فیایی منطقه، شته ي رز می توانـد در  می دهد که بسته به شرایط جغرا

تمامی فصل سال روي رزها حضور داشته یا در تابسـتان هـاي گـرم و    
ـ   . زمستان هاي سرد روي رزها نباشد ور ربر اساس بررسـی هـاي مهرپ

دمـا یکـی از مهـم    ) 23(و کمیک ) 3و16(، هول و اختر و خلیق )28(

سـانات دمـایی   ترین عوامل تغییر در جمعیت شته ي رز می باشـد و نو 
البته نمی تـوان دمـاي   . موجب نوسانات جمعیتی در این شته می باشد

جمعیـت شـته هـا دانسـت زیـرا عوامـل       محیط را تنها عامل تغییر در
دیگري نظیر رطوبت، بارندگی و دشمنان طبیعی نیـز مـی تواننـد روي    
جمعیت شته تاثیر بگذارند ولی دما مهم ترین عامـل تغیـرات جمعیـت    

.)28(است شته ي رز 
در بین ارقام رز مـورد مقایسـه، شـته رز از اوایـل بهـار تـا اوایـل        

و مینیـاتور زمستان به طور دائم ولو با جمعیت انـدك روي رقـم هـاي    
دالیل احتمـالی ایـن تفـاوت بررسـی نشـد ولـی       . فیري حضور داشت

احتماال داشتن ویژگی هایی نظیر نرمی و لطافت بافت ساقه هاي ایـن  
به دیگر ارقام امکان ادامه فعالیت این شته را در شـرایط  دو رقم نسبت 

با توجه به اینکـه مراقبـت   . منطقه در ماه هاي تابستان فراهم می کند
6هاي زراعی نظیر آبیاري کوددهی، وجین علف هاي هرز بـراي هـر   

رقم یکسان بوده و همه ارقام در شرایط محیطی مشابه بودند می توان 
رقم می توانـد  6ر تراکم شته ي رز روي این نتیجه گرفت که تفاوت د

ناشی از تفاوت در ویژگی هـاي مرفولـوژیکی، ژنتیکـی و کیفـی گیـاه      
آلودگی رقم هاي نیز تفاوت در) 29(مهرپرور و همکاران . میزبان باشد

مختلف رز به این شـته را بـه اخـتالف در ترکیـب شـیره ي گیـاهی،       
.و آنتی بیوز نسبت دادندساختار برگ و ساقه، پدیده هاي آنتی زنوز

همان طوري که در جدول یک و شکل یک نشان داده شد ارقـام  
مختلف مورد مقایسه از لحاظ شدت آلـودگی بـه شـته رز بـا یکـدیگر      

در این بررسی در مجموع، رقم آیـس بـرگ   . تفاوت معنی داري داشتند
) 30(مهرپـرور و همکـاران   . داراي کم ترین آلودگی به شته ي رز بـود 
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البته گفته می شود این مهاجرت اختیاري است چـرا کـه مشـاهده    
. در سرتاسـر تابسـتان وجـود دارد   شده که شـته رز روي برخـی ارقـام    

نشـان داد کـه جمعیـت شـته ي رز در     )23(مطالعات کمیک همچنین
لهستان در ماه می مصادف با اردیبهشت بـه اوج خـود مـی رسـد و در     

تا حد صفر کاهش مـی یابـد ولـی روي بعضـی     ) ژوئن(اواخر خردادماه 
این مشاهدات با یافتـه ي  . ارقام رز در طول تابستان به صفر نمی رسد

یط مشـهد نیـز   به نظر می رسد در شـرا . مطالعه حاضر هم خوانی دارد
بعضی ارقام رز نظیر مینیاتور میزبان تابستانه ي شته ي رز بوده و نیـاز  

در اواخـر  . شته رز به مهاجرت به میزبان ثانوي را بـر طـرف مـی کنـد    
تابستان جمعیت روي هر شش رقم رز جمعیت شته شروع به افـزایش  

ج خـود  بـه او ) 1نمودار (و با اندکی تغییرات در اواسط تا اواخر مهر ماه 
بتدریج و با کاهش بیشتر دمـا در اوایـل زمسـتان جمعیـت روي     . رسید

در ماه هاي زمسـتان تعـداد   . رقم به صفر رسید6اندام هاي هوایی هر 
بسیار معدودي شته در بخش قاعده ساقه هاي بوته هاي رز و یـا زیـر   

ایـن تغییـرات   . برگ هاي ریخته شده روي زمین مشاهده مـی شـدند  
. در منطقـه اصـفهان همخـوانی دارد   ) 28(مهرپـرور  جمعیت بـا نتـایج  
نیز نشان می دهد که تغییـرات جمعیـت شـته    ) 15(بررسی هاي هینتز

ها با حرارت رابطه ي مستقیم دارد و با افزایش و کاهش دما نرخ رشد 
نشـان  ) 26(همچنین مطالعات میلزر . و تولید مثل آن ها تغییر می کند
فیایی منطقه، شته ي رز می توانـد در  می دهد که بسته به شرایط جغرا

تمامی فصل سال روي رزها حضور داشته یا در تابسـتان هـاي گـرم و    
ـ   . زمستان هاي سرد روي رزها نباشد ور ربر اساس بررسـی هـاي مهرپ

دمـا یکـی از مهـم    ) 23(و کمیک ) 3و16(، هول و اختر و خلیق )28(

سـانات دمـایی   ترین عوامل تغییر در جمعیت شته ي رز می باشـد و نو 
البته نمی تـوان دمـاي   . موجب نوسانات جمعیتی در این شته می باشد

جمعیـت شـته هـا دانسـت زیـرا عوامـل       محیط را تنها عامل تغییر در
دیگري نظیر رطوبت، بارندگی و دشمنان طبیعی نیـز مـی تواننـد روي    
جمعیت شته تاثیر بگذارند ولی دما مهم ترین عامـل تغیـرات جمعیـت    

.)28(است شته ي رز 
در بین ارقام رز مـورد مقایسـه، شـته رز از اوایـل بهـار تـا اوایـل        

و مینیـاتور زمستان به طور دائم ولو با جمعیت انـدك روي رقـم هـاي    
دالیل احتمـالی ایـن تفـاوت بررسـی نشـد ولـی       . فیري حضور داشت

احتماال داشتن ویژگی هایی نظیر نرمی و لطافت بافت ساقه هاي ایـن  
به دیگر ارقام امکان ادامه فعالیت این شته را در شـرایط  دو رقم نسبت 

با توجه به اینکـه مراقبـت   . منطقه در ماه هاي تابستان فراهم می کند
6هاي زراعی نظیر آبیاري کوددهی، وجین علف هاي هرز بـراي هـر   

رقم یکسان بوده و همه ارقام در شرایط محیطی مشابه بودند می توان 
رقم می توانـد  6ر تراکم شته ي رز روي این نتیجه گرفت که تفاوت د

ناشی از تفاوت در ویژگی هـاي مرفولـوژیکی، ژنتیکـی و کیفـی گیـاه      
آلودگی رقم هاي نیز تفاوت در) 29(مهرپرور و همکاران . میزبان باشد

مختلف رز به این شـته را بـه اخـتالف در ترکیـب شـیره ي گیـاهی،       
.و آنتی بیوز نسبت دادندساختار برگ و ساقه، پدیده هاي آنتی زنوز

همان طوري که در جدول یک و شکل یک نشان داده شد ارقـام  
مختلف مورد مقایسه از لحاظ شدت آلـودگی بـه شـته رز بـا یکـدیگر      

در این بررسی در مجموع، رقم آیـس بـرگ   . تفاوت معنی داري داشتند
) 30(مهرپـرور و همکـاران   . داراي کم ترین آلودگی به شته ي رز بـود 
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Noa,ز در مقایسه آلـودگی رقـم هـاي   نی ,CrambaBlack magic و
کمتـرین  دارايCrambaنسترن به شته ي رز نشان دادنـد کـه رقـم    

و این رقم را به عنوان رقمـی مناسـب بـراي    آلودگی به شته ي رز بود 
) 19(همچنین، حیـدري و همکـاران   . فضاي سبز شهري توصیه کردند

روي ژنوتیـپ هـاي مختلـف گـل     در بررسی تراکم جمعیت شته ي رز 
محمدي به این نتیجه رسیدند که ژنوتیپ هاي مختلف گـل محمـدي   

نامبردگـان دلیـل   . داري دارنـد نظر تراکم شته بـا هـم تفـاوت معنـا    از
احتمالی این اختالف را تفاوت هاي ساختاري این ژنوتیـپ هـا، بـویژه    

در . تفاوت در تراکم خار روي انـدام هـاي هـوایی میزبـان مـی داننـد      
40مقاومـت و حساسـیت   ) 41(مطالعه اي دیگر، صـادقی و همکـاران   

نتایج آنها نشان . به شته هاي رز مطالعه کردندژنوتیپ گل محمدي را
داد که تراکم شته رز روي ژنوتیپ هـاي بـا مبـدا فـارس، آذربایجـان      

کردستان، اردبیل، مازندران و کهکلویـه و بـویر احمـد    غربی، اصفهان،
تفـاوت معنـی داري را در   ) 3(اختر و خلیـق  . مناطق بوداز سایرکم تر

رقم مورد مطالعـه مشـاهده نکردنـد، نامبردگـان     4تراکم شته رز روي 
.دلیل این عدم تفاوت را شرایط آب و هوایی متفاوت ذکر کردند

وینر-شاخص تنوع زیستی شانون
نمایان است رابطه مثبتـی بـین   2و 1همانطور که در شکل هاي 

ش جمعیت شته رز و افزایش مقادیر شاخص هاي تنـوع شـکارگر   افزای
همزمـان بـا   . هاي این شته در طول فصل نمونه برداري وجود داشـت 

اوج گیـري تــراکم شــته ي رز روي ارقــام مختلــف رز شــاخص تنــوع  
وینر شکارگرها ي این شته نیز شروع به افزایش و بـا کـاهش   -شانون

. و بـه کـاهش گذاشـت   جمعیت شته ي رز مقـدار ایـن شـاخص نیـز ر    
تغییـر در مقـدار عـددي شـاخص     ) 17(براساس بررسی هاي حسـینی  

وینر به دو دلیل تغییر در غناي گونه اي شکارگر ها و فراوانی -شانون
مقـادیر شـاخص یکنـواختی پیلـو در     . یک از شکارگر هاستنسبی هر

طول سال داراي نوسانات متعددي بود همچنین بررسی هاي لودوینگ 
نشان داد طبق معادله ي شاخص یکنـواختی چنانچـه در   ) 25(و رینول

یک مکان یا زمان خاص تعداد گونه ها ثابت باشند، هر چقدر قراوانـی  
گونه ها متفاوت یا بـه عبـارتی نوسـاندار باشـند یکنـواختی گونـه اي       
کاهش می یابد و هر چه جمعیت گونه ها متعـادل تـر باشـد و تفـاوت     

.شاخص یکنواختی افزایش می یابدگونه اي کم تر باشد مقدار

شکارگرها
در این بررسی، شته خوار هاي خـانواده سـیرفیده بـا هفـت گونـه      

در . بیشترین فراوانی را در کلنی هاي شته رز در شرایط منطقه داشـتند 
.Pگونـه هـاي   مطالعه حاضـر،  bicolarوS. ribesii    بـه ترتیـب بـا

سیرفیدهاي موجـود در کلنـی   فراوان ترین 837/5و 895/10فراوانی 

ایـن در حـالی اسـت کـه     . هاي شته روي ارقام رز مورد مطالعه بودنـد 
.Eسیرفید ) 35(ناتسکوا  balteatus   را به عنوان شکارگر غالـب شـته

در بین کفشدوزك ها با هشـت  . ي رز در بلغارستان معرفی کرده است
.Cگونه، گونه هاي  septempunctataوH. Variegate ترتیـب  بـه

شـکارگرهاي غالـب در دوره نمونـه    % 506/10و 619/13بـا فراوانـی   
در ) 2(آگـارواال ). 2جدول (برداري در ایستگاه هاي مورد مطالعه بودند 

.Cشـــکارگرهاي شـــته ي رز در هنـــد کفشـــدوزكمطالعـــه ي

septempunctataناتسـکوا  همچنـین  . شکارگر غالب معرفی کـرد ار
بلغارستان نشان داد کـه مهـم   مطالعه شکارگر هاي شته رز در در ) 35(

.Cگونه هاي رز در بلغارستان ي شکارگر شته کفشدوزك هايترین

septumpunctataوE. variegate  در مطالعـه اختـر و   . مـی باشـند
، فراوانی شـکارگر هـاي شـته رز متعلـق بـه خـانواده هـاي       )3(خلیق 

CoccinellidaeوSyrphidaeبیشـــتر از دیگـــر شـــکارگرها بـــود.
.Oدر بین سن هـاي شـکارگر جمـع آوري شـده، گونـه ي     همچنین 

niger نسبت بـه سـایرین غالـب بـود    891/3با درصد فراوانی نسبی .
Oriusسـن  نیز نشان داد کـه فراوانـی   ) 3(بررسی هاي اختر و خلیق 

niger    روي رزهاي آلوده به شته بیشتر از سایر سن هـاي شـته خـوار
.Cسبزبالتوري . بود carnea  یکی دیگر از شکارگرهاي نسبتا فـراوان

بـالتوري سـبز   ،)31و 13(بر اساس برخی مطالعـات  . روي شته رز بود
.Mیکی از موثرترین و مهم ترین شکارگر هاي شته هاي گل رز مثل 

rosae ,A. gosypii ,M. euphorbiaeوM. persicaeمی باشد .
در میان عنکبوت هاي جمع آوري شده در مطالعه ي حاضر، گونـه  

.Uي walckenaerius غالب ترین شـکارگر  891/3با درصد فراوانی
ضـمنا چهـار گونـه عنکبـوت بـه نـام هـاي        . در بین عنکبوت ها بـود 

Thyeneim periailis ,Pisaura mirabilis ,Olios sericeus
,Phyllonetaim pressa     براي اولین بـار از کلنـی هـاي شـته رز در

عنکبـوت هـا یکـی از فـراوان     . منطقه جمع آوري و گزارش می شوند
ترین بی مهرگان شـکارگر در اکوسیسـتم هـاي کشـاورزي هسـتند و      

در بســیاري از . داراي پتانســیل زیــادي در کنتــرل آفــات مــی باشــند 
ه هـا  کشورهاي اروپایی عنکبوت ها به عنوان شـکارگرهاي مهـم شـت   

شته 20-30تلقی می شوند و بر اساس مطالعات انجام شده می توانند 
.)39و 22، 37( را در یک روز مورد تغذیه قرار دهند 

Macrosiphumبا توجه به اهمیت شته ي رز  rosae   بـه عنـوان
گل رز، حمایـت و رهاسـازي دشـمنان طبیعـی     یکی از مهمترین آفات 

سازگار با شرایط منطقه در تلفیق با ارقام مقاوم رز امکان مدیریت شته 
رز در فضاهاي سبز شهر را مصرف کمتر آفـت کـش هـاي شـیمیایی     

لذا مطالعات بیشتر بر روي شـناخت بیواکـوژي و   . ساختفراهم خواهد 
راه با شناسایی ارقـام  کارایی دشمنان طبیعی بویژه شکارگرهاي آن هم

.مقاوم گل رز به آفات و بویژه شته ها توصیه می گردد
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