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و پارازیتوئیدهاي آن در پارك شهر Macrosiphum rosaeبرهمکنش بین شته رز 
تهران

4اهللا بنی عامريو ولی3احسان رخشانی،*2احد صحراگرد،1هوشنگ سرداربنده

دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گیالن، پزشکی، گروه گیاه-2، دانشگاهی، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانپزشکی، پردیسگروه گیاه-1
تهران ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور-4،، ایرانزابلدانشگاهدانشکده علوم کشاورزي، پزشکی، گروه گیاه-3،رشت، ایران

)14/8/97:تاریخ پذیرش2/5/97: تاریخ دریافت(

چکیده
عملکرد با تغذیه از شیره گیاهی و همچنین تزریق بزاق سمی منجر به ضعف گیاه و کاهش هاي شهرياکوسیستمها در شته

Aphidiusزنبورهاي پارازیتوئیدو Macrosiphum rosaeزشته رنتایج بررسی برهمکنش بین تراکم شوند.محصول می

rosae وLysiphlebus fabarumدر پارك شهر تهران نشان داد که در 1396و 1395هاي جمعیت پوره و شته بالغ در سالو
با افزایش داري وجود دارد. و جمعیت پوره و شته بالغ همبستگی مثبت و معنیپارازیتوئیدهر دو گونه زنبورتمام موارد بین تعداد 

هاي مختلف داراي رفتار تجمعی نسبت به تراکمهاو پارازیتوئیدیافتنیز افزایش ید زنبورهاي پارازیتوئشته رز، تراکم تراکم 
که بین تعداد شته نیزحاکی از آن بودپارازیتوییدرابطه بین تعداد شته رز و درصد پارازیتیسم توسط زنبورهايبررسی .ندمیزبان بود

ها پارازیتیسم پورهدرصد بیشترین 1395در فصل بهار سال . داردوجودوابسته به تراکم ومثبت، همبستگیرز و درصد پارازیتیسم
.Aپارازیتوییدتوسط زنبور rosae ،17/42 توسط زنبور وL. fabarum ،15/21 ها پارازیتیسم پورهنیزدرصد 1396بود. در سال

بنابراین با توجه بود.L. fabarum ،02/21پارازیتوییدپارازیتیسم توسط زنبوردرصد بیشترینو A. rosae ،89/41توسط زنبور 
رات جمعیت پوره و بالغ شته رز و وابسته به تراکم یسم زنبورهاي پارازیتوئید با تغییبه هماهنگی تغییرات جمعیت و درصد پارازیت

موثر واقع ومفیددر کنترل بیولوژیک شته رزندتوانشهر تهران، این عوامل میپاركها در شرایط آندرصد پارازیتیسمبودن 
شوند. 

درصد پارازیتیسم، تغییرات جمعیتزنبورهاي پارازیتوئید، ، شته رز، برهمکنشکلیدي: هايهواژ
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مقدمه
هاي زینتی از عوامل مهم زیستی درختان و درختچه

زیستاي در سالمت محیطآیند که نقش عمدهشمار میهب
کاستن نقش گیاهان به ویژه درختان در پاالیش و . دارند

آلودگی گوناگون هوا، صدا، نور و زیباسازي محیط زیست 
,Rouhani(بسیار قابل توجه است 2009.(

یکی از L.Macrosiphum rosaeشته گل رز
ترین آفات گلسرخ در دنیا بوده و از لحاظ اقتصادي، مهم

,Mehrparvarآورد (ساالنه خسارت زیادي را وارد می

هاي برگ، سرشاخه، جوانهجوانهروي این شته ). 2004
و با شدههاي کوچک مستقر هاي گل و همچنین غنچه

خرطوم خود از شیره گیاهی میزبان تغذیه کرده که موجب 
ها و شکفتن غنچهها و مانع باز شدن برگتوقف رشد جوانه

و در شدهنهایت گیاه ضعیف و پژمرده در شود و ها می
این شته روي گیاه عسلکدهد. مواردي گیاه تغییر رنگ می

شود که در دراز مدت موجب تغییر شکل و دیده می
ها را شود و زیبایی و بازارپسندي آنبدشکلی در رزها می

,Maelzer).دهدکاهش می به طور این شته (1997
روي رز و نسترن فعالیت دارد. این آفت در تمام یاختصاص

مناطق کشور با درجه اهمیت اقتصادي زیاد انتشار دارد 
)Abai, 2009 .(

دجووهاشتهکنترلرمنظوبهديمتعديهاروشگرچه ا
جمله از ونیا دمناطقبیشتر روش در ترینیجراماا،دارد

يواسطهبهل،حاینابا. ستافتکشهااز آدهستفااان،یرا
،هاشتهنـیاطبیعیيهاتجمعیدر متومقایجیرتدتکامل

-Adachi(ست اهشدقعواثر ؤمکمترآن شیمیاییلکنتر

Hagimori et al., سایر ازدهستفااوملزینا. بنابر)2011
درلبیوکنترملاعوووممقامقااردبررجمله کااز هاروش

Wu(ست ایافته يبیشترت همیاخیر ايهادهه et al.,

هستند که لبیوکنتردشمنان طبیعی از جمله عوامل ).2009
بهترین شیوه مدیریت آفت براي کاهش سطح جمعیت آفت 

,Delfosseروند (مهاجم به شمار می 2005 .(
هاي متعددي از دشمنان طبیعی در کاهش جمعیت گونه

ها زنبورهاي پارازیتوئید ها نقش دارند که از بین آنشته

هستند اهمیت زیاديدارايAphidiinaeزیرخانواده 
Hughes, تمام اعضاي زیرخانواده ). (1989

Aphidiinae،پارازیتوئید انفراديبه طور انحصاري -
,Stary(ها بودهشتهداخلی 1970; Singh et al., 2011 (

هاجمعیت شتهکنترلزیادي در ر موارد متعدد، قابلیتو د
,Hughes(رنددا 1989; Hagvar and Hofsvang,

1991; Singh et al., این برخی اعضاي .)2011
هاي تر گونهل مهم کنترل بیولوژیک بیشم، عوازیرخانواده
,Blumel(شته هستند 2004; Chau and Heinz,

2004; Dedryver et al., ترین مهموها جزآن). 2010
توانند که به طور مؤثر میها هستنددشمنان طبیعی شته

ها جدي آنطغیانو از کردهرا تنظیم جمعیت شته
,Hughes(ندنجلوگیري ک 1989; Hagvar and

Hofsvang, آمیز این عوامل در کاربرد موفقیت. )1991
بودن دانش تا حد زیادي به فراهم،هاکنترل بیولوژیک شته

بستگی ها کافی از تاکسونومی، پراکنش و روابط میزبانی آن
,Stary(ددار ViereckAphidiusهايگونه). 1970

colemaniوMarshallLysiphlebus fabarum ،
Aphidius rosaeگونه HalidayهايوگونهPraon

rosaecola StaryوP. volucre Halidayعنوان به
اند از مناطق مختلف کشور گزارش شدهید شته رز ئپارازیتو

(Barahoei et al., 2014) .
ها، دامنه با توجه به طبیعت انگلی آنپارازیتوئیدها 

تواناییداراي میزبانی محدود و با توان تولیدمثلی باال، 
که هستند ها شتههاي مدیریت تلفیقی کاربرد مؤثر در برنامه

هاي منتج به تکثیر انبوه آسان و هماهنگی فصلی با شته
,Singh and Agarwala(شودها میمیزبان آن 1992;

Singh, انداز ایران، موقعیت جغرافیایی و چشم). 2001
تواند ترکیب فون که میاستاي باالتنوع گونهناشی از

ها را آنبرهمکنشهاي طبیعی و زراعی، همچنین اکوسیستم
Tomanovic)آشکار کند  et al., 2009).

,Elton)را التون ) Interaction(برهمکنشواژه 

براي اولین بار مورد استفاده قرار داد که انواع (1942
گیرد. این روابط عبارتند مختلفی از برهمکنش را در بر می
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هاي اي)، بین گونهاز روابط بین افراد یک گونه (بین گونه
یک سطح غذایی (سطح تغذیه، موقعیتی در شبکه غذایی 
است که موجودات در آن با روش یکسان کسب انرژي 

ها در سطوح غذایی مختلف. این بین گونهکنند) ومی
روابط ممکن است همکاري متقابل سودمند باشد یا موجب 
رشد، ازدیاد و تثبیت افراد یک گروه در حضور افراد گروه 

دیگر شود. 
هاي ناپذیري که اکوسیستمبه دلیل نقش بارز و انکار

فضاي سبز شهري از نظر تفرجگاهی، ها وشهري، بوستان
هاي زیست محیطی براي اکسیژن و کاهش آالیندهتولید 

خاصی برخوردار اهمیتها از شهروندان دارند، حفاظت آن
هاي شهري براي شهر رغم اهمیت باالي بوستانعلی.است

هاي این شهر،ها در تصفیه آلودگیتهران و نقش آن
کنترل بیولوژیکمطالعه عوامل برايتاکنون اقدامی 

هاي نابراین ضرورت دارد گونهصورت نگرفته است، ب
هاي تهران پاركدر ها روي شتهفعال پارازیتوئیدزنبورهاي

این ،دست آمدهه اطالعات بیرد.مورد شناسایی قرار گ
هایی را براي کنترل شیوهتوان بآورد که امکان را فراهم می

که حداقل خطرات کردها طراحی این بوستانهايشته
اطالعات بسیار .زیست محیطی را به همراه داشته باشد

محدودي در زمینه پراکنش و روابط میزبانی زنبورهاي 
ها و ي شهري، بوستانهاها در اکوسیستمپارازیتوئید شته

تهران وجود دارد. هدف از انجام این شهررفضاي سبز اب
.Aپارازیتوئیدزنبورهاي بین مطالعه برهمکنشتحقیق، 

rosae وL. fabarum میزان پارازیتیسم تعیینو رزشتهو
.بودها آنشته رز توسط 

هامواد و روش
برداريروش نمونه

.Mبین شته رز برهمکنش براي بررسی  rosae و
،هاو همچنین تغییرات جمعیت آننبورهاي پارازیتوئیدز

طی تا آذرماهاز فروردینشتهجمعیت از بردارينمونه
(روزهاي دوشنبه اي دو بارصورت هفتهبه96و 95هاي سال

برداري براي نمونه.شدانجام صبح 10شنبه) در ساعت و پنج
نسبت به جا که شتهاز آن.دشاستفاده رززینتیدرختچهاز

ازاي سرشاخه،استضربه و آشفتگی بسیار حساس
Kazemiمتر (سانتی5به طول زینتی رزدرختچه et al.,

ابتدا به آرامی خم و داخل یک لیوان پالستیکی ) 2002
- سانتی7و قطر دهانه متر سانتی12به ابعاد (ارتفاع شفاف

د و سپس توسط قیچی باغبانی تیز به آرامی شقرار داده متر)
ها، دهانه جلوگیري از خروج شتهو براي تهویه .دشقطع 

م. تمادشمسدودشماره پنج و کش مشري تولیوان با 
هآوري و براي شمارش شتاري جمعذپس از کدگهانمونه

دست آوردن زنبورهاي پارازیتوئید ها براي بهو پرورش آن
. در آزمایشگاه به منظور شمارش شدبه آزمایشگاه منتقل 

. دشآورده هاي هر لیوان به آرامی بیرون دقیق، نمونه
هاي متعلق به هر نمونه به طور جداگانه زیر سرشاخه
هاي ر بازبینی و نسبت به ثبت تعداد شته در جدولبینوکوال

د.شمربوطه اقدام 
زینتی اصله از درختچه10از سرشاخه10شهردر پارك

که از قبل از مناطق مختلف پارك ي اختیاريهافاصلهبه رز
در مواقعی که شرایط شد.آوريجمع،بودمشخص شده

برداري با یکی دو روز ، نمونهودجوي نامساعد و بارندگی ب
هاي پورهها، تعداد کلبرداريدر این نمونهد.شتأخیر انجام 

هاي پارازیته شده به طور و همچنین شتهشته بالغ افرادوشته
ند. شدجداگانه در هر نمونه، شمارش 

برداري اولیه تعداد نمونه
برداري مقدماتی تعداد نمونه الزم با یک نمونهتعیین

نمونه برداشته شد و با استفاده از 30د. ابتدا تعداد شانجام 
برداري مقدماتی، هاي به دست آمده از این نمونهداده

شدمحاسبه )Relative Variance(خطاي نسبی
)Hillhouse and Pitre, 1974(:

RV = (SE/m) ×100
هاي خطاي استاندارد دادهSEمیانگین و mکه در آن 

برداري اولیه هستند. تعداد نمونه الزم با استفاده ازنمونه
Pedigoشدفرمول زیر محاسبه  and Buntin, 1994)(:

2N= [t × S/ d× m]
= مقدار جدول t= تعداد نمونه الزم، Nکه در آن 

= انحراف Sاستیودنت بر حسب درجه آزادي تعداد نمونه، 
حداکثر نسبت dبرداري مقدماتی، هاي نمونهمعیار داده
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برداري اولیه هاي نمونهمیانگین دادهmخطاي قابل قبول و 
واحد 10محاسبات فوق، تعداد نمونه الزم، براساس هستند.

د.شبرداري تعیین نمونه
هاي ها براي به دست آوردن شتهنگهداري شته
مومیایی شده

هاي ها داخل شیشهپایین سرشاخهقسمت که بعد از این
محتوي )مترمیلی20و قطر دهانه 45به بلندي (سیلینپنی

ها قرار داده آب براي حفظ رطوبت و شادابی سرشاخه
ها به ند، براي جلوگیري از تبخیر آب، دهانه این شیشهدش

ههاي محتوي شته به همراد. سرشاخهشوسیله پنبه مسدود 
هاي پالستیکی شفاف سیلین داخل لیوانهاي پنیشیشه

ها به وسیله ند، سپس دهانه آندگذاشته شمتر) سانتی12×7(
ها این لیوان.دشو کش مسدود شماره پنجمشبا توري

شرایطهاي مومیایی شده در براي به دست آوردن شته
80تا 70نسبیرطوبتدرجه سلسیوس، 25تا 20دماي

(روشنایی به تاریکی) ساعت8به 16و دوره نوريدرصد
هاي گیاهی مرکز آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماريدر

تهران 12تحقیقات، آموزش و مشاوره فضاي سبز منطقه 
ند. با دشقرار داده واقع در پارك شهر (مرکز نارون)

ها خارج و لیواناز شدههاي مومیاییبازدیدهاي روزانه، شته
ند. فتاستفاده قرار گربراي ادامه آزمایش به شرح زیر مورد 

این بازدیدها حدود یک هفته تا ده روز براي هر نوبت 
Shahroki).درکبرداري ادامه پیدا نمونه et al., 2004)

ها اعم از دشمنان طبیعی شتهسایر الزم به توضیح است که 
ها، مگسها (حشره کامل، الرو و تخم)، کفشدوزك

صورت وجود در ها در ها و عنکبوت، بالتوريهاسن
ند.دها، حذف شسرشاخه

پارازیتوئیديمل زنبورهاکایابی به حشرات دست
هايکلنی،آوري زنبورهاي پارازیتوئیدبه منظور جمع

داخل ظروف پالستیکی نیمه شفاف ه و دشآوري جمعشته
ظروف هانهمتر قرار داده شده و دسانتی15در 10به ابعاد 
سپس ظروف ،دشمسدود تهویهبرايتوريتوسط 

درو شدهها به آزمایشگاه منتقلپالستیکی حاوي نمونه
تا 2) به مدت سلسیوسدرجه 26تا 22شرایط دماي اتاق (

هفته تا زمان خروج حشرات کامل زنبورهاي پارازیتوئید 3

Taheri andند (دشنگهداري  Rakhshani, 2013.(
پرورش براي يهاهاي مومیایی شده داخل لیوانشته
یابی به حشرات کامل زنبورهاي پارازیتوئید به داخل دست

انتقال یافته و دهانه یمترمکعبسانتینیمهاي میکروتیوب
هاي انتقال شتههنگام. دشها با پنبه خشک مسدود آن

ها طوري برش داده ه آزمایش، برگمومیایی شده به لول
. روي نشودشده از قطعات برگ جداشته مومیاییکه ند دش

شد تا براساس هاي مربوطه نوشته ارهم، شهاي آزمایشلوله
برداري، شته میزبان، میزبان آن، اطالعات اعم از محل نمونه

آوري کننده در جداول جمعنام،آوريگیاهی، تاریخ جمع
مربوطه ثبت شود. حشرات کامل زنبورهاي پارازیتوئید، پس 

لیترينیم میلیهاي به میکروتیوبمیزباناز خروج از 
ثبت روي آنهاي مربوطهکه شماره75%محتوي اتانول 

ند.دنگهداري شو براي تشخیصمنتقل شد، هشد
شته بالغ افراد و ها تعیین درصد پارازیتیسم پوره

رز
به منظور تعیین درصد پارازیتیسم افراد شته رز، پس از 

مومیایی برداري شده و تفکیک شته هاي نمونهپرورش پوره
هاي هاي پارازیته از نمونهنمونهشده و شته مومیایی نشده،

د. نتایج به شسالم جدا شدند و درصد پارازیتیسم تعیین 
افراد بالغ وا هدرصد پارازیتیسم پوره. دست آمده ثبت شد

در برداري شته به تفکیک گونه زنبور در هر نوبت نمونه
و نمودارهاي مربوطه ترسیم شد.محاسبه Excelبرنامه 

داده ها تجزیه وتحلیل 
رهمکنش از اطالعات مورد استفاده در تعیین بهاي داده

استخراج هاوئیدیتپارازو هاشتهبرداري حاصل از نمونه
هاي مربوط به ها و ترسیم شکلتحلیل دادهتجزیه و. نددش

Excelافزارها با استفاده از نرموئیدیتپارازبرهمکنش شته و 

هاي مربوط به هر دادهشد.انجام Sigma plotو 
ها براي تعیین همبستگی بین تعداد و تعداد شتهوئیدیتپاراز

و دشاستفاده Sigma plotافزار در نرموئیدیتپارازشته و 
شد. با ها مشخص نوع توابع آنExcelافزار سپس در نرم

در قسمت Excelتوجه به نوع توابع مشخص شده در 
تعیینPو 2R ،Fمقادیر Sigma plotافزار غیرخطی نرم

توسط هر دو شته رزپوره و بالغدرصد پارازیتیسمشد.
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گونه زنبور پارازیتوئید محاسبه شد. همچنین براي نرمال 
افزار در نرمسینوس درصد پارازیتیسمها آركکردن داده

Excel د و همبستگی (شمحاسبهr) پوره یا ) بین تراکم شته
سینوس درصد پارازیتیسم تعیین شد.آركو ) بالغ

نتایج 
.Mبین تراکم شته رزبرهمکنش  rosaeو

و 1395هايدر سالید شته رز ئزنبورهاي پارازیتو
1396

.Aید ئبرهمکنش زنبور پارازیتو rosaeشته رز و پوره
.Aزنبور پارازیتوئید برهمکنش بین تعداد  rosae و

نشان داد که 1396و 1395هايدر سالهاي شته رز پوره
.Aزنبور پارازیتوئیدبین تعداد  rosaeهاي شته رزو پوره

,r=0.948(داري وجود دارد همبستگی مثبت و معنی

P<0.0001) و (r=0.988, P<0.0001(.ا افزایش تراکم ب
.Aزنبورهاي پارازیتوئید شته رز تراکم پوره  rosae هم

2R،()=62,2F=0.984(و)2R=0.907(یافتافزایش 

0.0001P<,292.927) 62,2=1868.449,) وF

P<0.0001( شکل)1.(
شته رز و بالغ A. rosaeبرهمکنش زنبور پارازیتوئید 

زنبور پارازیتوئید هاي مختلفبررسی رابطه بین تراکم
A. rosaeنشان داد که همبستگی مثبت هاي رز شتهو بالغ

,r=0.950(داري بین این دو پارامتروجود داردو معنی

P<0.0001) و (r=0.934, P<0.0001 .( با افزایش تراکم
A. rosaeزنبورهاي پارازیتوئید تراکم ،هاي رزشتهبالغ

2R) (=36,2F=.8780() و 2R=0.907(یافت هم افزایش

0.0001P<,167.551) 37,2=126.934,) وF

P<0.0001(شکل)2  .(
و L. fabarumبرهمکنش زنبور پارازیتوئید 

هاي شته رز پوره
و L. fabarumزنبور پارازیتوئید برهمکنش بین تعداد 

نشان داد که بین این دو پارامتر همبستگی هاي شته رز پوره
و ,P<0.0001)(r =0.829داري وجود دارد مثبت و معنی
P<0.0001).(r =0.947, شته رز با افزایش تراکم پوره

یافتهم افزایش A. rosaeزنبورهاي پارازیتویید تراکم 
)6870.=2R() 2=.9070وR،(),48.312=46,2F

0.0001P<) 0.0001) و, P<288.867=61,2F( شکل)
3 .(

و 1395هايدر سالMacrosiphum rosaeشته رز و پورهAphidius rosaeد زنبور پارازیتوئید برهمکنش تعدا- 1شکل 
1396

Figure 1. Interaction of Aphidius rosae adults with Macrosiphum rosae nymphs in 2016 and 2017
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1396و1395هايدر سالMacrosiphum rosaeشته رز و بالغAphidius rosaeور پارازیتوئید برهمکنش تعداد زنب- 2شکل 
Figure 2. Interaction of Aphidius rosae adults with Macrosiphum rosae adults in 2016 and 2017

هايدر سالMacrosiphum rosaeشته رز و پورهLysiphlebus fabarumاد زنبور پارازیتوئید برهمکنش تعد- 3شکل 
1396و 1395

Figure 3. Interaction of Lysiphlebus fabarum adults with Macrosiphum rosae nymphs in 2016 and
2017

و بالغ L. fabarumبرهمکنش زنبور پارازیتوئید 
شته رز 

.Lزنبور پارازیتوئید هاي مختلفبررسی رابطه بین تراکم

fabarumنشان داد که همبستگی مثبت هاي رز شتهو بالغ
,r=0.922وجود دارد (داري بین این دو پارامترو معنی

P<0.0001) و (r=0.881, P<0.0001.( با افزایش تراکم
L. fabarumزنبورهاي پارازیتوئید تراکم ،هاي رزشتهبالغ

2R،()=33,2F=.7800و ()2R=.8580(یافتهم افزایش 

0.0001P<,93.264) 0.0001) و, P<56.676=34,2F(
).4(شکل 
درصد پارازیتیسم توسط وشته رزتعداد بالغرابطه

و 1395هايدر سالA. rosaeزنبور پارازیتوئید 
1396

و درصد هاي شته رزبین تعداد بالغبررسی رابطه
نشان داد که A .rosaeپارازیتیسم توسط زنبور پارازیتوئید 

همبستگی مثبت وابسته به تراکم وجود بین این دو پارامتر
)r=0.532, P<0.0001) و (r=0.676, P<0.0001(دارد 

).5(شکل 
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و1395هايدر سالMacrosiphum rosaeشته رز و بالغLysiphlebus fabarumنبور پارازیتوئید زبرهمکنش تعداد - 4شکل 
1396

Figure 4. Interaction of Lysiphlebus fabarum adults with Macrosiphum rosae adults in 2016 and 2017

و 1395در سالAphidius rosaeر پارازیتوئید و درصد پارازیتیسم توسط زنبوشته رزهاي بین تعداد بالغرابطه- 5شکل 
1396

Figure 5. Relationship of Macrosiphum rosae adults with the percentage of parasitism by Aphidius
rosae in 2016 and 2017

درصد پارازیتیسم توسط وشته رزتعداد بالغرابطه
1395هايدر سالL. fabarumزنبور پارازیتوئید 

1396و 
و درصد پارازیتیسم هاي شته رزبین تعداد بالغرابطه

نشان داد که بین L. fabarumتوسط زنبور پارازیتوئید 

همبستگی وابسته و درصد پارازیتیسم، هاي شته رزتعداد بالغ
) و r=0.559, P<0.0001(به تراکم مثبت وجود دارد

)r=0.366, P<0.0001( شکل)6.(
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در سال Lysiphlebus fabarumبور پارازیتوئید و درصد پارازیتیسم توسط زنهاي شته رزبین تعداد بالغرابطه- 6شکل 
1396و 1395

Figure 6. Relationship of Macrosiphum rosae adults with the percentage of parasitism by
Lysiphlebus fabarum in 2016 and 2017

.Aتوسط زنبورهاي درصد پارازیتیسم شته رزتغییر

rosae وL. fabarum1396و 1395هاي در سال
ا هپورهپارازیتیسم درصد بیشترین1395در فصل بهار

.Aتوسط زنبور ) 17/42( rosae.حالی این درمشاهده شد
درصد بیشترینماه اردیبهشتیل هفته چهارمکه در اوابود

.Lتوسط زنبور هاآنپارازیتیسم  fabarum ،15/21بود.
سط توپارازیتیسم بالغ شته رزدرصد بیشترین در این فصل 

.Aزنبور  rosae،ط بود که در اواس) 28/21ها (نصف پوره
-شتهیسم پارازیتدرصد بیشترینو مشاهده شدماه اردیبهشت

بود که در L. fabarum ،29/14توسط زنبور هاي بالغ
ماه رخ داد.هفته سوم اردیبهشت

پارازیتیسم پورهدرصد بیشترینهمین سال،در فصل پائیز 
.Aتوسط زنبور ها  rosae ،59/32 ماه مهربود که در اوایل

.Lتوسط زنبور هاآنپارازیتیسم درصد بیشترین و

fabarum ،48/17 ماه هفته سوم آبانبود که در اواخر
بیشترین1395در فصل پائیز .)8و 7(شکل هايافتاداتفاق 

.Aتوسط زنبور پارازیتیسم بالغ شته رزدرصد  rosae ،
درصد بیشترینماه و بود که در اواسط مهر15/21

بود که L. fabarum ،99/12پارازیتیسم آن توسط زنبور 
.ماه رخ داددر اواخر مهر

ها پارازیتیسم پورهدرصد بیشترین1396در فصل بهار 
سط بود که در اواA. rosae ،89/41توسط زنبور 

توسط ها آنپارازیتیسم ماه و باالترین درصد اردیبهشت
.Lزنبور  fabarum ،02/21 ماه اردیبهشتاواسطدر وبود
پارازیتیسم بالغ شته درصد بیشتریناین فصل، در.داافتاتفاق 

.Aتوسط زنبور رز rosae ،13/23 بود که در اواسط
پارازیتیسم بالغ شته رزدرصد بیشترینماه و اردیبهشت

بود که در اواسط هفته L. fabarum ،69/15توسط زنبور 
درصد بیشترین1396پائیزدر فصل ماه رخ داد. دوم خرداد

.Aتوسط زنبور ها پارازیتیسم پوره rosae ،06/36 بود که
توسط هاآنپارازیتیسم درصد بیشترینماه و آباندر اوایل 

.Lزنبور  fabarum ،57/17 اتفاق ماه اوایل آبانبود که در
بیشترین سال،در فصل پائیز همین .)8و 7هاي(شکلداافت

، A. rosaeتوسط زنبور پارازیتیسم بالغ شته رزدرصد 
درصد بیشترینماه و بود که در اواسط آبان75/27

بود که در L. fabarum ،68/9توسط زنبور پارازیتیسم آن
.ماه رخ داداواسط آبان
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Aphidiusتوسط زنبورهاي آن و درصد پارازیتیسم Macrosiphum rosaeتغییرات فصلی جمعیت پوره شته رز - 7شکل 

rosae وLysiphlebus fabarum 1395در پارك شهر تهران در سال
Figure 7. Population dynamics of Macrosiphum rosae nymphs and its parasitism by Aphidius rosae

and Lysiphlebus fabarum in Parke Shahr, Tehran, Iran, in 2016-2017

Aphidiusتوسط زنبورهاي آن و درصد پارازیتیسم Macrosiphum rosaeتغییرات فصلی جمعیت پوره شته رز- 8شکل 

rosae وLysiphlebus fabarum 1396در پارك شهر تهران در سال
Figure 8. Population dynamics of Macrosiphum rosae nymphs and its parasitism by Aphidius rosae

and Lysiphlebus fabarum in ParkeShahr, Tehran, Iran, in 2017-2018

ثبح
هاي شته یدها نقش مهمی را در کنترل جمعیتپارازیتوی

,Messing and Klungness(کنندایفا می 2001;

Bagheri-Matin et al., 2009; Rasekh et al.,
در میزبان، به خاطر اختصاصی بودن بنابراین،)، 2010

اندیولوژیک مورد استفاده قرار گرفتههاي کنترل ببرنامه
.(Rakhshani et al., در بررسی حاضر مشخص (2005

.Aزنبور پارازیتویید بین تراکم شد که  rosaeهاي و پوره
.Aزنبور پارازیتویید بین تراکم ، شته رز rosaeهاي و بالغ

.Lزنبور پارازیتویید تراکم بین،رزشته  fabarum و
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.Lزنبور پارازیتویید بین تراکم ورزهاي شته پوره

fabarumداري همبستگی مثبت و معنیهاي شته رزو بالغ
و پارازیتوئید داراي رفتار تجمعی نسبت به شتوجود دا

این نتایج مشابه بررسی.بودهاي مختلف میزبان تراکم
,Jarosik and Lapchin(جاروسیک و الپکین 2001(

در سه مقیاس را الگوهاي پارازیتیسم ،این محققینود.ب
مرگ و میر با مطالعهپارازیتوئید –فضایی در سیستم شته 

داخلیپارازیتوییدبین برهمکنشمیزبان وابسته به تراکم در 
هلوو میزبان آن، شته سبز Aphidius colemaniانفرادي

Myzus persicaeاي مورد بررسی قرار در فلفل گلخانه
افزایش تراکم میزبان در مقیاس ند کهو نتیجه گرفتندداد

در میزان مرگ و میر میزبان دارمعنیباعث افزایش ،گیاه
با این حال، در مقیاس ساقه و برگ، افزایش تراکم .شد

مرگ .مرگ و میر میزبان شددار معنیمیزبان باعث کاهش 
د.بو٪33حدود و میر میزبان به طور متوسط 

,Lessellsلزلس (نتایج بررسی حاضر با نتایج تحقیقات

با همخوانی داشت، به طوري که نامبرده به نسبت )1985
به تغییرات تراکم میزبان نسبت پارازیتوئیدها پاسخبررسی 

پارازیتویید نسبت به هاي احتمالی نشان داد که تمام پاسخ
هاي طبیعی و آزمایشگاهی رخ داده در سیستمتراکم میزبان 

به درصد، وابستگی 33شده،مورد بررسی50در .است
وابسته به به طور معکوس درصد 33را نشان دادند، تراکم

درصد 4درصد مستقل از تراکم بودند و 29تراکم بودند، 
به طور معکوس میزبان و کم در تراکم وابسته به تراکم 
) نمامیزبان (پاسخ گنبدباالي در تراکم وابسته به تراکم 

ها، با استفاده از این این پاسختمام براي لزلس بودند. مدل 
ها در معرض که تمام میزبانتوسعه یافت فرض 

. پارازیتوئیدها هستند
,Price(پرایس پارازیتوئیدزنبورپاسخ)1988

Pteromalus sp.زاي گالزنبور میزبان به تراکم ت بنسرا
مورد Salix lasiolepisدر بید Euura lasiolepisساقه 

در این بررسی مشخص شد که با افزایش بررسی قرار داد.
- افزایش می1ايتا آستانهدرصد پارازیتیسم، تراکم میزبان

1. Threshold

پارازیتوئید تا آستانه افزایش یابد، بنابراین احتمال موفقیت 
با افزایش تراکم میزبان، درصد آنیابد و بعد از می

-بهاین نتایج نیز با بررسی حاضر یابد. پارازیتیسم کاهش می

بودن درصد میزبان وابسته به تراکم هماهنگ بود.نسبت 
پارازیتیسم در پارازیتوییدها و حتی هایپرپارازیتوییدها هم 

,McClure(دیده شده است  1977; Ganyo et al.,

2012(.
ها توسط زنبورهاي ارتباط با میزان پارازیتیسم شتهدر

هایی صورت یید در فصول مختلف سال نیز بررسیپارازیتو
نتایج مطالعه حاضر است. به تاییدي برگرفته است که 
باروندو مورد اشاره کرد.توان بهعنوان مثال، می

)Baroon, نشان داد که پارازیتیسم زنبور )2007
.Lپارازیتوئید  fabarumروي شته سیاه باقالAphis

fabae28/25بزي به ترتیب برکت و شاخدر باقالي ارقام
درصد برآورد شد. اوج فعالیت زنبور همزمان با 51/20و 

ماه بود و نقش حداکثر شدن جمعیت آفت در نیمه اسفند
مهمی در کنترل بیولوژیکی شته سیاه باقال داشت. همچنین 

Baghery-Matin)همکاران (متین و باقري et al., 2004

.Lزنبور پارازیتوئید با بررسی تغییرات فصلی جمعیت

fabarum و میزبان آن شته سیاه باقالA. fabae و تعیین
زنبور فعالیت بیشترینقدرت پارازیتیسم نتیجه گرفتند که 

ماه اردیبهشتدر ودر فصل بهارپارازیتوئید و میزبان آن
درصد برآورد 41را فوقزنبوربود و قدرت پارازیتیسم 

ویژه که با توجه به نامساعد بودن شرایط جوي بهکردند
نتایج بررسی پارازیتیسم .بودبارندگی، مقدار قابل توجهی 

سطح پارازیتیسم شته رز است کهفصلی حاکی از آن 
.Aزنبور پارازیتوییدتوسط rosaeدر دو سال مطالعه،

.Lسطح آن توسط زنبور پارازیتوییدباالتر از  fabarum

.Aدهنده کارایی بیشتر بود واین می تواند نشان rosae

در کنترل شته رز باشد.L. fabarumنسبت به 
بنابراین با توجه به هماهنگی تغییرات جمعیت و درصد 
پارازیتیسم زنبورهاي پارازیتوئید با تغببرات جمعیت پوره و 

ها در بیشتر شته رز و وابستگی مثبت به تراکم میزبان آنبالغ 
احتمال تنظیم جمعیت شته رز در صورت حمایت موارد و
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توانند از این زنبورها در فضاي سبز شهري، این عوامل می
موثرتر واقع شوند. ودر کنترل بیولوژیکی شته رز مفید

سپاسگزاري

تاد اسدکتر علی رضوانی يآقاجناب ازین وسیلهدب
به خاطر پزشکی کشور بازنشسته موسسه تحقیقات گیاه

و همچنین از شهرداري شناسایی و تایید نام علمی شته رز 
شود.میقدردانیتشکر و) 11تهران (منطقه 
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Abstract
Aphids in urban ecosystems, damage host plants directly by feeding on leaves, sucking up

nutrients, and weakenig the host, resulting in yield reduction. The results of a study conducted in
2016 and 2017 on the interactions between population of the rose aphid, Macrosiphum rosae and the
parasitoid wasps, Aphidius rosae and Lysiphlebus fabarum indicated that in all cases, there was a
positive and significant correlation between the numbers of both species of parasitoid wasps and the
population of the rose aphid. As the population of aphid raised, the density of parasitoid wasps
increased as well, and these parasitoids exhibited an aggregative behavior to different densities of the
aphid host. The relationship between the number of rose aphid and the percentage of parasitism by A.
rosae and L. fabarum wasps showed that there was a positive correlation between percentage of
parasitism by these two parasitoids and aphid density. In 2016, during the spring, the highest
percentage of parasitism of aphid nymphs by A. rosae wasp was 42.17 and the highest percentage of
parasitism by L. fabarum wasp was 21.15. In 2017, during the spring, the highest percentage of
parasitism of aphid nymphs by A. rosae wasps was 41.89 and the highest percentage of parasitism by
L. fabarum wasps was 21.02. Therefore, considering the positive correlation between the population
of rose aphid and the population of parasitoid wasps and the effective performance of these
parasitoids in parke-shahr in Tehran, these useful agents can be efficiently employed in biological
control of rose aphids.
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