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چكيده :
همه گلها زيبا و دلفريب هس��تند ولي گلهاي رز
نظر انس��ان ها را بيش��تر به خود جلب نمودهاند .ايجاد
باغهاي رز ،فضاهاي سبز شهري ،پارك هاي عمومي و
رواج هديه گل به افراد موجب ش��ده است كه پرورش
انواع رزها ،يك شغل اقتصادي باشد .امروزه كاشت اين
گياه براي فضاي س��بز شهرهاي كش��ورمان در دستور
كار ش��هرداريها قرار گرفته اس��ت .بندپايان متعددي
روي گياه��ان رز فع��ال هس��تند ك��ه خس��ارت هاي
مس��تقيم و غير مس��تقيم به گياهان وارد ميكنند .به

مروري ب�ر آفات مهم
رز و مديري�ت كنترل
آنه�ا در فض�اي س�بز
شهري

منظور مديريت صحيح آفات رز ،ش��ناخت دقيق آفت،
زيس��ت شناس��ي و نحوه خس��ارت آن ضروري است.
در بررس��ي س��الهاي  1384-85كه در پ��ارك ها و
فضاهاي س��بز ش��هر تهران و برخي از شهرهاي كشور
ص��ورت گرفت ،آفات متعدد ذيل شناس��ايي ش��دند :
 -1گروه آفات مكنده شيره گياهي :آفات متعددي
به اندام هاي مختلف گياه رز خس��ارت مستقيم و غير
مس��تقيم وارد مي كنند كه عبارتند از :شته گل سرخ
( ،)Macrosiphum rosaeش��ته گندم و گل سرخ
( ،)Metopolophium dirhodumشپش��ك
س��پردار س��فيد گل س��رخ(،)Aulacaspis rosae

سيد حسن ملكشي
محقق موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور
زهرا مجيب حق قدم
محق��ق ايس��تگاه تحقيق��ات گل و گياه��ان زينت��ي
الهيجان

زنج��رك گل س��رخ(،)Edwardsiana rosae
س��فيد بال��ك رز ( ،) Aleurodes cotesiiتريپ��س
توتون(،)Thrips tabaciتريپس گل (Frankiniella
،)intonsaكنه دولكه اي()Tetranychus urticae
 -2گ�روه آفات برگخوار :در مراح��ل الروي و بالغ
رويبرگهاوجوانههايگياهانرزخسارتزاميباشند،گونههای
فعال عبارتند از :زنبور برگ بر رز( :)Megachila sp.حشرات
بالغ حواش��ي برگ ه��اي رز را نيم داي��ره برش زده و
جهت النه س��ازي اس��تفاده مي نمايند .زنبور برگخوار
رز( :)Arge rosaeالروه��ا ب ه رنگ س��بز با لکه های
س��ياه ك��ه از برگ های جوان تغذي��ه میکنند .زنبور
برگخ��وار ثان��وی رز (:)Allantus viennensis
الروه��ا از پارانش��يم برگها تغذي��ه میکنند و در اوج
خسارت تنها رگبرگ اصلی برجای می ماند .زنبور شبه
زالوي برگخ��وار رز(  ) Caliroa limacineالروها از
پارانش��يم رويي برگ ها تغذيه مي كند .پروانه برگخوار
رز(  ) Cacoecia rosanaبا ايجاد تارهايي برگ هاي
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رز را از ط��ول لوله ميكند و از پارانش��يم برگ ها تغذيه
ميكند .پروانه جوانه خوار رز()Archips rosanus
الروه��ا از پارانش��يم برگ تغذيه ك��رده و با تارها برگ
ه��ا را از ط��ول لوله م��ی کنند -3 .گ�روه آفات گل
خوار :سوس��ك هاي گل خ��وار در بهار در باغچه هاي
رز ظاهر ش��ده از ان��دام هاي گلها تغذي��ه ميكنند..
زنبوره��اي گال زا نيز گال هاي قرمز مژه دار روي ميوه
رزها ايجاد ميكنند .گونه هاي فعال عبارتند از :سوسك
گل خ��وار س��ياه(،)Oxythyrea cinctellaسوس��ك
گل خ��وار ب��ور(،)Epicometis hirtaسوس��ك س��بز
گل س��رخ(،)Cetonia aurataزنب��ور گال زاي
نسترن(  -4 )Rhodites rosaeگروه آفات چوبخوار:
روي ريشه و ساقه گياهان رز فعال هستند .كرم هاي سفيد،
از ريشه گياهان تغذيه مي كنند .سوسك ها و زنبورهاي
چوبخ��وار نيز در مرحل��ه الروي به درون س��اقه نفوذ
ك��رده و با تغذيه از بافت هاي چوبي داالن هاي طولي
ايجاد ميكنند .گونه هاي مهم عبارتند از :كرم س��فيد
ريش��ه ( ،) Polyphylla olivieriسوس��ك شاخك
بلن��د رزاس��ه(،)Osphranteria coerulescens
زنب��ور چوبخ��وار رز ( )Ardis bipunctataبه منظور
مديريت صحيح جمعيت هريك از آفات مذكور ،شيوه ها و
دس��تورالعمل هاي متعددي ارايه شده است .به طوريكه
جهت كنترل جمعيت برخي از آفات مكنده آبپاش��ي با
فشار زياد ،هرس قسمت هاي آلوده ،حمايت از دشمنان
طبيعي و كاربرد آنها ،اس��تفاده از تركيبات ش��يميايي
اختصاصي پيشنهاد ميشود .در كنترل ساير گروه هاي
آفات نيز با توجه به زيس��ت شناس��ي آفت اقداماتي از
قبيل جمع آوري مكانيك��ي آفات و معدوم آنها ،هرس
قسمت هاي آلوده و س��وزاندن آنها ،اجراي عمليات به
زراعي شامل :تقويت گياهان خسارت ديده ،حذف علف
هاي هرز داخل و حواش��ي باغچهها و كاربرد تركيبات
ش��يميايي اختصاصي در مرحله حس��اس آفت توصيه
ميگردد.

كلم�ات كلي�دي  :رز ،آف��ات ،مديريت كنترل،
فضاي سبز شهري

مقدمه:
گل رز از خان��واده گلس��رخ (  )Rosaceaeاز
ميليون ها س��ال قبل روي كره زمين وجود داش��ته
اس��ت .س��ابقه تزئيني گل رز در چين به  600سال
قبل از ميالد مس��يح مي رسد و در يك قرن اخير به
عنوان ملكه باغ گلها معرفي ش��ده اس��ت .در ايران
اس��تفاده از گل هاي رز از زمان دوره ساسانيان رواج
يافته است .جنس  Rosaحدود  250گونه و بيش از
 10000رقم دارد كه گستردگي اين جنس را از نظر
تنوع مي رساند .همه گلها زيبا هستند ولي گلهاي
رز نظر انسان ها را بيشتر از ساير گلها به خود جلب
نمودهاند .در سرتاس��ر كره زمين شايد هيچ كشوري
نباش��د كه از زيبايي گله��اي رز در تزيين خانهها،
باغچهها،پارك ها و فضاهاي س��بز برخوردار نش��ده
باش��د .با پيشرفت رفاه در زندگي انسان ها ،پرورش رز
نيزدرهمهدنياجنبهاقتصاديپيداكرد.ايجادباغهايوسيع
رز ،فضاهاي سبز شهري ،پارك هاي عمومي و رواج هديه
گل به افراد موجب شده است كه پرورش انواع رزها،
يك ش��غل اقتصادي و پر درآمد باشد .امروزه كاشت
اين گياه براي تزئينات شهري ،رفوژهاي خيابان ها،
پارك هاي شهري و لچكيهاي فضاي سبز شهرهاي
كش��ورمان در دس��تور كار ش��هرداريها قرار گرفته
اس��ت .براساس آمار ارايه شده در سال  1385سطح
زير كشت اين گياه در مناطق مختلف كشور بالغ بر
 505هكتار مي باش��د كه مناطق عمده كش��ت اين
گياه در دزفول ،تهران ،محالت ،فارس ،يزد ،كرمان،
اصفهان ،بصورت كشت در فضاي باز يا داخل گلخانه
م��ي باش��د .از اين ميزان ،بي��ش از  445ميليون رز
ش��اخه بريده توليد مي شود كه به مصرف داخلي و
صادرات می رس��د .البته تع��دادي از رزها به صورت
ريش��ه اي جهت كاش��ت در فضاهاي سبز شهري به
ش��هرهاي مختلف منتقل ميشوند ( آمار نامه دفتر
گياه��ان زينتي  .)1385رزها نيز مانند همه گياهان
ديگر داراي آفات و بيماري هايي متعددي هس��تند
كه رويش ،زيبايي و گلدهي آنها را تهديد مي كند و
از كيفيت و كميت گلها مي كاهد .اين آفات ممكن
اس��ت از دوره نهال هاي تازه رويي��ده از قلمه هاي
ريشه دار تا آخر عمر بوته هاي رز در روي آنها ظاهر
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شوند و به اندام هاي مختلف رزها مانند ريشه ،ساقه،
برگ ،جوانه ،غنچه و گل خسارت وارد كنند و بوته هاي
رز را ضعي��ف كرده و ارزش آنها را پايين بياورند .در
صورتيك��ه اين آفت روي اندام هاي مختلف توس��عه
يابند خس��ارت هاي اقتص��ادي را ببار مي آورند .لذا
بايد با هريك از اين آفات متناسب با زيست شناسي
آنه��ا به موق��ع مبارزه كرد .در اي��ن مقاله مروري بر
آفات فعال و ش��يوه خسارت آنها به گياهان رز شده
است تا اقدامات اصولي براي مبارزه با آنها بر اساس
يافته هاي موجود ارايهگردد
مروري بر منابع تحقيق:
تحقيقات متعددي در خصوص آفات درختچه هاي
رز و ش��يوه ه��اي مديريت كنترل آنه��ا در فضاهاي
سبز شهري و واحدهاي توليدي صورت گرفته است.
در ادام��ه به برخي از تحقيقات انجام ش��ده در مورد
هريك از آفات مهم رز اشاره ميشود .شته گل سرخ
 Macrosiphum rosaeابتدا توس��ط دواچي در
س��ال  1328گزارش شد .اين ش��ته اختصاصا روي
رز و نس��ترن فعاليت دارد .اين آفت در تمام مناطق
كش��ور با درجه اهميت اقتصادي زياد انتش��ار دارد
(عبايي  .) 1378زاهدي )1371(.اين شته را از آفات
مهم رزهاي اهلي و وحش��ي نام برده است و به نقل
از محققين خارجي اعالم نموده اس��ت كه اين شته
به شرايط آب و هوايي سرد بسيار مقاوم است و قادر
است در س��رماي پاييز و زمس��تان روي رزها فعال
باشد .كاظمي و همكاران ( )1381در بررسي الگوي
توزيع فضايي ش��ته رز مش��اهده كردند ،مناسبترين
واح��د نمون��ه ب��رداري از جمعيت ش��ته مذكور5 ،
س��انتيمتر انتهايي ش��اخه ه��اي رز و حداقل تعداد
نمون��ه الزم با تعداد نمونه برداري  60عدد و خطاي
نس��بي  25درصد برابر با  126مي باش��د .همچنين
ش��ته رز داراي توزيع تجمعي مي باش��د( .مهرپرور
و هم��كاران( )1385تاثي��ر چهار دم��اي ثابت را بر
برخي پارامترهاي زيستي شته گل سرخM rosae.
مطالعه كردند .نتايج نشان داد شته گل سرخ مي تواند
دماهاي نس��بتا پايين را تحمل نمايد و به رشد و نمو
خ��ود ادامه دهد ولي ميانگين طول دوران زندگي با

افزاي��ش دما كاهش يافت بطوري كه بلندترين طول
دوره زندگ��ي ماده بي بال در دماي  15درجه حدود
 12روز و كوتاهتري��ن آن  8روز در دماي  25درجه
س��انتيگراد مي باش��د .دماي بهينه براي رشد و نمو
ش��ته مذكور حدود  22درجه س��انتيگراد مي باشد.
صادق��ي و همكاران ( )1385مقاومت و حساس��يت
 40ژنوتيپ مختلف گل محمدي را به شته گل سرخ
مطالعه كردند .نتايج نش��ان داد كه تراكم شته روي
گروهي از ژنوتيپ ها ب��ا مبدا فارس،كهكلويه و بوير
احمد ،اصفهان ،كردس��تان ،آذربايجان غربي ،اردبيل
و مازندران كمتر و در نتيجه مقاومتر از ساير ژنوتيپ
هايي كه از ساير مناطق كشور جمع آوري شده بود
و همچنين تراكم ش��ته در قسمت مركزي بوته گل
محمدي بيشتر از ساير قسمت ها مي باشد .شته گندم
و گلسرخ  Metopolophium dirhodumنيز
در اكثر مناط��ق جهان روي گياه��ان گرامينه و رز
گزارش ش��ده است .به طوريكه فعاليت آن را از اكثر
كش��ورها گزارش ش��ده است  .اين ش��ته در سطح
تحتاني برگ ها و روي شاخه هاي جوان گل دهنده
رز فعاليت دارد(عبايي .)1378
شپش��ك س��ان ژوزه Quadraspidiotus
 perniciosusحش��ره پ��ي ف��اژ ب��وده و عالوه بر
درخت��ان ميوه به برخ��ي از درختان جنگلي و درختچه
ه��اي زينتي از جمله رز نيز خس��ارت وارد مي كند.
اي��ن آفت ش��اخه هاي ج��وان را مبتال م��ي كند و
اهميت اقتصادي آن برحس��ب نوع ميزبان متوس��ط
تا زياد اس��ت .شپش��ك مزبور تاكنون فقط از استان
هاي ش��مالي گزارش ش��ده اس��ت( بهداد .)1375
س��پردار سفيد گلس��رخ  Aulacaspis rosaeدر
اي��ران ابتدا در س��ال  1328توس��ط دواچي از روي
نسترن گزارش شده است اين آفت در اطراف تهران
و ش��مال كشور انتش��ار دارد و اهميت اقتصادي آن
متوسط اس��ت .زاهدي( )1379نيز شپشك سپردار
رز را از روي رزهاي اهلي و وحشي از مناطق شمالي
كش��ور گزارش كرده است .اين آفت به مجموعه اي
از گياهان زينتي شامل برگ بو ،شمشاد رسمي ،گل
س��رخ ،به ژاپني ،ماگنوليا ،مارچوبه ،آگاو و سينرره ،
انار و برخي از درختان ميوه حمله مي كند .سپردار
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موم��ي  Ceroplastes sinensisنيزيكي ديگر از
شپشك هاي خسارت زاي اين گياه مي باشد كه عبايي
آن را از روي گياهان مذكور گزارش نموده است .زنجرك
گل سرخ  Edwardsiana rosaeاز آفاتي است
كه عالوه بر نس��ترن و رز به گيالس ،چن��ار و عده اي از
درختان مي��وه و گياهان زينتي ديگرخس��ارت وارد مي
كند ( عباي��ي ( .)1378كريوخين .)1326مهمترين
 Aleurododeaه��اي ايران را در نش��ريه آفات
و بيماري هاي گياهي منتش��ر كرده است .بر اساس
گزارش زاهدي (  )1371س��فيد بالك ها يا آلرود ها
داراي گونه هاي مختلف مي باشندكه در گلخانه ها
و فضاي آزاد به گياهان زينتي و بويژه رز و نس��ترن
خس��ارت وارد مي كنن��د .تريپس ه��ا از آفات مهم
گياهان زينتي گلخانه اي و باغجه اي مي باشند .طي
تحقيقات محرمي پور و همكاران (  )1379تغييرات
جمعي��ت گونه هاي تريپ��س روي گل رز در كرمان
بررسي ش��د .نتايج نشان داد كه س��ه گونه تريپس
Thrips tabaci, Frankliniella intonsa,
 Haplothrips reuteriبعن��وان آف��ت گياه رز
و گون��ه تريپ��س Aeolothrips intermedius
 Bagnallبعنوان ش��كارگر آفات روي گل ها فعال
هس��تند.گونه تريپس توت��ون  T. Tabaciدر اوايل
فصل روي گل هاي رز س��فيد از جمعيت بيش��تري
برخوردار است ولي در تابستان گونه تريپس F. intonsa
از جمعي��ت غالب��ي روي گل هاي قرم��ز برخوردار
اس��ت .كنه دو لكه ايTetranychus urticae
روي اكثر گياهان فعالي��ت دارد و بيش از صد گونه
گياه ميزبان اين كنه ش��ناخته ش��ده است .درختان
و درختچه هاي زينتي مانند نس��ترن ،نم��دار ،نارون و
انواع رزها از گياهان ميزبان اين آفت مي باشند (عبايي
 . ) 1378ط��ي تحقيقات ب��رادران و همكاران()9731
مش��اهده ش��د جمعيت كنه تارتن قرم��ز گلخانه اي
 Tetranychus cinnabarinusروي گي��اه رز ب��ا
افزاي��ش حرارت و كاهش رطوبت ارتباط معني داري با
طغيان كنه ه��ا روي رز دارند ،در مرداد ماه آلودگي رز
ب��ه كنه مذكور بي��ش از  95درص��د و در فروردين ماه
اين نس��بت به حدود  6درصد بود .در بررسي دشمنان
طبيعي  8گونه ش��كارگر شناسايي شد كه كفشدوزك

شكارگر  Stethorus punctillum Weiseنسبت
به ساير شكارگرها داراي طوالنيترين دوره استقرار در
كنار كنه مذكور بود.
گونه زنبور برگ ب��ر .Megachile centularis L
در اروپا به گياهان رز و نس��ترن خس��ارت وارد مي كند
افراد بالغ اين گونه حواش��ي برگ هاي رز و برخي از
گياهان ديگر را بريده و جهت النه س��ازي اس��تفاده
مي كنن��د( عبايي  )1378ضمنا برخي از گونه هاي
اين خانواده به عنوان حشرات گرده افشان در گلخانه هاي
گياهان گوجه فرنگي و در مزارع يونجه و ...استفاده
مي ش��ود .زنبور برگخوار رز  Arge rosaeابتدا در
س��ال 1340توس��ط فرحبخش از روي رز و نسترن
گزارش شده است ( عبايي  .) 1378زاهدي ()1371
اشاره نموده است گس��ترش آفت در نواحي معتدله
و بويژه در مناطق ش��مالي كش��ور فراوان است و به
ش��دت از ب��رگ هاي رز و نس��ترن تغذي��ه ميكند.
صحراگ��رد و همكاران ( )1377زيس��ت شناس��ي و
نوس��انات جمعيت زنبور برگخ��وار رز A rosae .را
در شرايط صحرايي و آزمايشگاهي درگيالن مطالعه
كردند .در اين بررس��ي آفت داراي  4نسل در گيالن
دارد و زمس��تان را به صورت شفيره سپري ميكند.
الروهاي نسل دوم و سوم از جمعيت بيشتري نسبت
به س��اير نسل ها برخوردار بوده و خسارت اقتصادي
وارد م��ي كنند .حس��يني و هم��كاران( )1379در
بررسي هاي خود روي زنبور برگخوار رز در گيالن به
زنبور برگخوارثانوي رز Allantus viennensis
برخورد كردند .ش��كل شناس��ي و زيس��ت شناسي
مقدماتي اين گونه مطالعه ش��د .زنبور ش��به زالوي
برگخ��وار رز  Caliroa limacineني��ز از آف��ات
برگخوار رز مي باش��د كه در اكثر نواحي كشور فعال
اس��ت و بويژه در گيالن و مازندران به رزها آس��يب
زيادي وارد مي كن��د( زاهدي  .)1371نعمت اللهي
و هم��كاران( )1381در معرفي آف��ات جوانه خوار گل
محمدي در منطقه كاشان ،دو گونه شب پره با نام هاي
علمي Notocelia roborana (Tortricidae),
Eucnaemidophorus rhododactylus
) ,)Pterophoridaeرا بعن��وان آف��ات جوانه خوار
گل محمدي معرفي كردند .در شرايطي گونه اول به
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گل ها خسارت شديد وارد ميكند و گلكاران اقدام به
مبارزه شيميايي ميكنند.
سوسك س��ياه بور  Epicometis hirtaبنام
سوس��ك گل خوار مركبات نيز ناميده مي ش��ود ،به
اندام گل درختان جنگلي و زينتي خس��ارت وارد مي كند.
مناطق انتش��ار آن ش��امل اكثر مناطق كش��ور مي
باش��د و اهمي��ت اقتصادي آن برحس��ب ن��وع گياه
ميزبان كم تا زياد ذكر ش��ده است( عبايي .)1378
سوسك سياه  Oxythrea funestaنيز از گل هاي
درخت��ان ميوه ،زينت��ي و جنگلي تغذي��ه مي كند.
فعاليت آن نيز از اكثر مناطق كش��ور گزارش ش��ده
اس��ت ( زاهدي  .)1371زنبور گالزاي رز و نس��ترن
در ابتداء در س��ال  1340توسط فرحبخش از ايران
گزارش گردي��د .بر طبق گزارش زاه��دي ()1371
اي��ن گونه در غرب كش��ور روي بلوط نيز گال هايي
توليد ميكند .رخش��اني و هم��كاران ( )1382زنبور
بذرخوار رز  Megastigmus aculeatusرا براي
اولي��ن ب��ار از ايران گزارش نمودند .در اين بررس��ي
چندين گونه زنبور كالس��يد ( )Chalcidoideaاز
خانوادهه��اي Eurytomidae ، Torymidae
 Eulophidae ، Pteromalidae ،و
 Eupelmidaeازتخمدانهاي رز خارج ش��دند .در
ميان گون��هها زنبور مذكور بذر خوار و بقيه گونهها
پارازيتويي��د اي��ن گون��ه بودند .اين گون��ه از طريق
تخمريز بلند خود تش��خيص داده ميش��ود ..الروها
بط��ور كامل در داخل ب��ذر رز قرار داش��ته و از آن
تغذيه ميكنند .تغذيه الروها در داخل تخمك باعث
مرگ بذر ميش��ود .رش��د الروها در اواخر ش��هريور
كامل ش��ده و سپس وارد مرحله دياپوز ميشوند .در
اواخر ارديبهشت سال آينده الروها تبديل به شفيره
ميش��وند .حش��رات كامل در اوايل تابستان از طرق
جويدن ديواره گالها و ايجاد س��وراخهاي كوچك از
آنها خارج ميشوند.
زنبور چوبخوار رز  Ardis bipunctataاولين
بار توسط عبايي در سال  1362از روي رز و نسترن
گزارش شده اس��ت زاهدي(  )1371گونه ديگري را
ب��ه عنوان زنب��ور چوبخوار رز معرفي نموده اس��ت
كه بررسي بيش��تري را مي خواهد .سوسك شاخك

بلند رزاسه  .Osphranteria coerulescenنيز
از آفات مهم درختان ميوه سردس��يري اس��ت كه به
درخت��ان جنگلي و زينتي مانن��د :بيد ،بلوط ،نارون،
به ژاپني ،نس��ترن ،رز ،چنار ،گيالس وحشي ،گالبي
جنگل��ي و بادام حمله مي كند .آفت در تمام مناطق
كش��ور انتشار دارد ( عبايي  .)1378حميدي مطلق
و هم��كاران(  )1385در بررس��ي اثرآنتي بيوزي 36
ژنوتي��پ گل محمدي روي سوس��ك ش��اخك بلند
رزاسه مشاهده كردند ،حشرات كامل ظاهر شده در
اواخرخرداد از تعدادي از ژنوتيپ ها نسبت به تعداد
ديگ��ري از ژنوتيپ ها داراي كمترين طول عمر و از
وزن كمتري برخوردار بودند بنابراين ژنوتيپ هايي كه
داراي سوس��ك هاي ك��م وزن دارند داراي خاصيت
آنتي بيوزي براي آفت هس��تند .كرم س��فيد ريش��ه
 Polyphylla olivieriنيز يكي از آفات درختان
ميوه و گياهان زينتي مي باش��د .درختان جنگلي و
زينتي ميزبان آن عبارتند از :كاج ،چنار ،صنوبر ،انار،
گالبي جنگلي ،نارون و رز مي باش��ند  .آفت در تمام
مناطق كشور انتشار دارد و اهميت اقتصادي آن زياد
است( عبايي . ) 1378
مواد و روش ها :
اي��ن بررس��ي طي س��الهاي  1384ت��ا 1385
در پارك ها و فضاهاي س��بز ش��هر ته��ران و برخي
از ش��هرهاي كش��ور ،انجام گرديد .طي ماههاي بهار
و تابس��تان و پايي��ز نمونهبرداريهايي از پارك ها و
نقاط مختلف ش��هر انجام ش��د .در هر نمونهبرداري
ان��دام هاي مختلف رز م��ورد بازديد ق��رار گرفت و
نمونه هايي از مراح��ل مختلف آفت كه از روي رزها
جمعآوري مي شد به آزمايشگاه منتقل گرديد .برخي
از نمونههاي جمعآوري شده الزم بود تا مراحل بالغ
آنها ظاهر شوند ،در داخل ظروف استوانه اي و پتري
ديش هايي نگهداري ش��دند .س��اير نمونهها نيز كه
امكان شناسايي آنها وجود داشت با استفاده از منابع
مختل��ف و همچني��ن مراجع ذيصالح ك��ه در موارد
خاص از بخش تحقيقات رده بندي حشرات موسسه
تحقيقات گياهپزش��كي كمك گرفته شد شناسايي
شدند .در كلني برخي از آفات رز نيز دشمنان طبيعي
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مختلفي كه در حي��ن تغذيه از مراحل مختلف آفت
بودند با اس��تفاده از سيني سفيد و تور حشره گيري
و اسپيراتور جمع آوري شدند  .نمونه ها نيز بر اساس
خانواده گروه بندي شدند و سپس اقدامات شناسايي
روي آنها انجام شد.
نتايج:
آفات متعددي از روي گياهان رز در فضاي س��بز
ش��هر تهران و ساير شهرهاي كش��ور جمع آوري و
شناس��ايي شده اند  .لذا آفات مذكور بر اساس نحوه
تغذيه و اندام گياهي مورد تغذيه به چهار گروه ذيل
تقسيم بندي شده اند.
 -1گروه آفات مكنده ش�يره گياهي :در اين
گ��روه آفات مكنده ش��يره گياهي بر س��طح رويي و
زيرين برگ ها ،ساقه ها ،جوانه ها و غنچه هاي گل هاي رز
فعاليت ميكنند .اين بندپايان قطعات دهاني مكنده
خ��ود را به بافت هاي گياهي وارد كرده و از ش��يره
گياه��ي تغذيه ميكنن��د .اين حش��رات در انبوهي
جمعيت مانع رش��د و نمو رزها شده و خسارت هاي
ش��ديدي به گياهان وارد مي كنند .گونه هاي فعال
در فضاي سبز عبارتند از
 - 1-1ش�ته گل س�رخ Macrosiphum
)rosae(Aphididae Hom.
حشرات بالغ به طول  1/7-3/5ميلي متر به رنگ
صورتي و قهوه اي مايل به قرمز هس��تند .اين ش��ته
در اواي��ل بهار روي جوانه ها ،ش��اخه هاي انتهايي و
برگ هاي جوان و غنچه هاي گل ظاهر مي ش��ود .
اف��راد بالغ و پوره ها با خرطوم مكنده خود از ش��يره
گياهي قسمت هاي ساقه ،برگ و غنچه رزها تغذيه
مي كنند .در اثر حمله شته ،رشد قسمت هاي مورد
نظر كاهش مي بابد و پوشش چسبنده اي از عسلك
روي بوته ها ايجاد ش��ود .ب��رگ ها و گل هاي آلوده
نيز تغيير ش��كل مي دهند .از اواسط بهار افراد بالدار
ش��ته در كلني ظاهر مي ش��وند و سبب انتشار آفت
ميگردن��د .گياهان نس��ترن ،گل محمدي و رزهاي
ك��م پر آلودگي كمي به اين ش��ته دارند ولي رزهاي
پر پر و پيوندي به شدت مورد حمله قرار مي گيرند.

زمس��تان گذراني اين ش��ته به صورت تخم روي بوته
هاي رز مش��اهده شده اس��ت .البته در زمستان هاي
معتدل ،ش��ته ها به صورت حش��ره كام��ل نيز روي
س��اقه و زير برگ هاي ريخته شده زمستان را سپري
مي كنند .كلني شته ها در اوايل بهار روي بوته هاي
رز ايجاد مي ش��ود و س��پس با توليد مثل زنده زايي
پشت برگها جمعيت آنها روي بوته ها افزايش مي يابد.
با افزايش جمعيت شته ها در داخل كلني ها ،فرم هاي
بالدار ش��ته ظاهر شده و روي س��اير بوته هاي رز و
گياهان ديگ��ر مهاجرت مي كنند .در طول ماه هاي
تابس��تان با افزايش دما و فعاليت دش��منان طبيعي،
تعداد ش��ته ها در كلني ها كاسته مي شود و مجددا
با اتمام فصل گرما و ش��روع فص��ل پاييز جمعيت
شته ها روي بوته ها فزوني مي يابد كه با فرا رسيدن
فصل سرما جمعيت شته ها نيز كاسته مي شود .در
اوايل فصل بهار جمعيت شته ها روي بوته ها افزايش
م��ي يابد ولي با اندكي تام��ل و با افزايش دماي
محيط ،فعاليت دشمنان طبيعي ازگروه هاي مختلف
كفشدوزك ها ،مگس هاي س��يرفيد ،بالتوري ها و
همچنين زنبورهاي پارازيتوييد روي بوته ها افزايش
مي يابد و منجر به كاهش جمعيت شته ها مي شوند،
به طوري كه عمليات سمپاش��ي را منتفي ميكنند.
در صورتي كه جمعيت شته ها افزايش يابد مي توان
با يكي از شته كش هاي اختصاصي با شته ها مبارزه
كرد .
 -2-1شته گندم و گلسرخ

)Metopolophiumdirhodum (Aphididae,Hom.

شته هاي ماده بي بال دوكي شكل و كشيده ،سبز
يا سبز متمايل به زرد و داراي يك نوار پشتي مياني
طولي س��بز روشنتر ،شاخكها عمدتاً سبز كمرنگ،
اما قس��مت ه��اي انتهايي بندها تيره تا س��ياهرنگ
اس��ت .پاها ،كورنيكولها و دم سبز كمرنگ ميباشد
.مادههاي بالدار با شكم سبز و بدون عالئم پشتي در
ناحيه ش��كم ،بطول  1/6تا  3/3ميلي متر مي باشند
 .داراي س��يكل زندگي كامل جنس��ي و دو ميزبانه
ميباشد به طوريكه گونههاي مختلف رز و گونههاي
متعلق به خان��واده گرامينه از ميزبانهاي اين ش��ته
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ميباشند .اين شته زمستان را در مناطق سردسيري
به صورت تخم روي انواع نسترن و گلسرخ ميگذراند
و با گرم ش��دن هوا بالدارهاي بك��رزا به روي گندم
مهاجرت ميكند و در مناطق گرمس��ير كشور روي
گرامينهها زندگي بكرزايي دارند اين ش��ته عالوه بر
گونههاي مختل��ف رز روي گياهان گندم ،جو ،برنج،
سوروف ،يوالف ،چمن و ......نيز فعاليت دارد.
 -3-1سپردار سفيد گل سرخ
)Aulacaspis rosae )Diaspididae, Hom.
حش��رات م��اده دراز و كش��يده و ب��ه رنگ قرمز
كمرنگ و در دو طرف بند هاي شكم  5تا  7عدد مو
وجود دارد.سپر حشرات ماده بيضوي و كمي برآمده
به طول  2ميليمتر و به رنگ س��فيد مي باشند .اين
شپش��ك معموال روي س��اقه هاي رزها مستقر شده
و با خرطوم خود از ش��يره س��اقه تغذيه مي كند .در
آلودگي شديد تمام س��طح ساقه گياه سفيد به نظر
مي رسد .زمستان گذراني اين آفت به صورت ماده هاي
بالغ مي باش��د  .در بهار شپشك ماده تخم هاي خود
را زير س��پر مادري مي گذارد .در واس��ط تابس��تان
پوره ها از زير س��پر خارج ش��ده و شروع به تغذيه از
گياهان مي كنند و پس از مدتي در يك قس��مت از
گياه ثابت مي شوند .در طبيعت كفشدوزك شكارگر
 Chilocorus bipustulatusاز دش��منان مهم
اين شپشك مي باشد كه حشرات بالغ و الروهاي آن
بشدت از پوره ها تغذيه مي كنند .در صورت آلودگي
شديد ش��اقه ها الزم است س��اقه هاي شديدا آلوده
هرس شوند و سپس در زماني كه پوره ها از زير سپر
خارج شده اند عمل سمپاشي صورت گيرد.
 -4-1زنجرك گل سرخ

)Edwardsianarosae(Cicadellidae,Hom.

حشره كامل به طول  3تا  3/5ميلي متر ،رنگ آن
زرد روش��ن و داراي دو چشم قرمز متمايل به قهوه اي و
دو چشم كوچك است .زمستان را به صورت تخم مي
گذراند .از نيمه دوم فروردين ماه تخم ها تفريخ شده
و پوره ها خارج مي ش��وند .حشرات كامل در اواسط
ارديبهش��ت ماه ظاهر ش��ده و پس از تغذيه طي30

روز تخم ريزي مي كند .تخم ها دسته اي يا انفرادي
زير برگ و داخل پارانش��يم قرار مي گيرند .هر حشره
ماده حدود  250تخم مي گذارد پوره ها و حش��رات
بالغ اين آفت عموما در پشت برگها فعاليت مي كند
ب��ه طوريكه خرطوم خود را وارد نس��ج برگ كرده و
از كلروفي��ل آن تغذيه مي كنند .در اثر تغذيه آفت،
نق��اط و لكه هاي زرد روي برگ ايجاد مي ش��ود .اگر
آلودگي شديد باشد برگ ها به مرور قهوه اي و خشك
مي شوند و مي ريزند .خشك شدن بي موقع برگها و
ريختن آنها از عاليم وجود اين آفت روي گياه است.
در شرايط آب و هوايي شمال تهران و كرج اين آفت
 4نس��ل در س��ال دارد .به منظور مبارزه با اين آفت
مي توان از حش��ره كش هاي متعدد اس��تفاده كرد.
عمل مبارزه بايد در زماني كه آفت در سطح برگها از
تراكم بااليي برخوردار باشند صورت گيرد.
 -5-1سفيد بالك نسترن و رز

)Aleurodes cotesii (Aleurodidae, Hom.

س��فيد بالك رز حشره اي پوشيده از پودر سفيد
رنگ و به اندازه  2تا  4ميليمتر مي باشد .چشم هاي
مركب قلوه اي ش��كل دارند كه از وس��ط به دو نيم
شده است  .و در كنار آن دو چشم ساده وجود دارد.
خرطوم دراز و  3تا  4مفصلي مي باش��د .گونه هاي
متعددي از اين حش��رات در ايران وجود دارد .تمام
مراحل اين حش��رات در سطح زيرين برگ هاي رز و
نس��ترن وجود دارند ولي حش��رات بالغ و پوره ها به
پشت برگ ها چسبيده و از شيره گياهان تغذيه مي
كنند .اين حشرات زمستان را به صورت تخم سپري
مي كنند  .در بهار با مس��اعد ش��دن شرايط تخم ها
باز ش��ده و پوره ها خارج مي ش��وند .پوره ها اندكي
تحرك داش��ته و پس از مدت��ي خرطوم خود را وارد
گياهان نموده و از ش��يره گياهان تغذيه مي كنند.
پ��وره ها در اطراف بدن غدد مترش��حه اي دارند
كه در اواخر پورگي ش��روع به ترشح مي كنند اين
ترش��حات در مجاورت هوا خشك شده و به صورت
زايده هاي س��تاره مانندي در مي آين��د .تعداد اين
زايده ها  9تا  12عدد مي باشد .سپس شفيره حشره
تش��كيل مي ش��ود .اين آفت در حدود  3تا  4نسل
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در س��ال دارد .ب��ه منظور مبارزه با آفت دش��منان
طبيعي متعددي در طبيعت وجود دارد .در ش��رايط
محصور و گلخان��ه مي توان از زنبورهاي پارازيتوييد
 Encarsia , Eretmoserusاس��تفاده ك��رد .در
تراكم هاي زياد از سموم با طيف حشره كشي كم و
كم دوام استفاده كرد.
 -6-1تريپس توتون
)Thrips tabaci ( Thripidae, Thys.
حشرات ماده به طول  1/2تا  1/6ميليمتر به رنگ
قهوه اي مايل به زرد تا قهوه اي تيره اس��ت .حشرات
ماده بالغ در بهار روي بوته ظاهر شده و از ارديبهشت
به بعد در داخل باف��ت گياهان تخمريزي مي كنند.
پوره ها و حش��رات بالغ طي تابستان و پاييز از شيره
س��لولي تغذيه كرده و تا  6نس��ل را مي تواند ايجاد
نماين��د .تريپس ها براي تبديل به مرحله ش��فيرگي
ب��ه زير بقاي��اي گياهان و يا داخ��ل خاك حركت مي
كنند  .اين آفات زمس��تان را بصورت افراد بالغ در زير
بقاياي علف هاي هرز سپري مي كنند .در اثر تغذيه و
خسارت آفت بافت هاي آلوده تغيير رنگ داده و روي
گل ها لكه هاي قهوه اي ايجاد مي شود  .براي مبارزه
با اين آفت مي توان از حشره كش هاي تماسي نفوذي
و سيس��تميك استفاده نمود  .براي ميارزه بيولوژيك
با تريپس ها از كنه ها ي خانواده Phytoseiidae
و سن هاي شكارگر جنس   Orius spp.در داخل
گلخانه استفاده كرد .
 -7-1كن�ه دو لك�ه اي Tetranychus
)urticae(Tetranychidae, Acar.
جان��ور م��اده  0/4ت��ا  0/5ميل��ي مت��ر و نر آن
0/3ت��ا 0/4ميلي مت��ر طول دارد .رن��گ آن از قهوه
اي مايل به س��بز تا قرمز تغيير م��ي كند و بر روي
س��طح پش��تي كنه ها دو لكه تيره وجود دارد .كنه
ها بيشتر در سطح زيرين برگ زندگي مي كنند  .افراد
بالغ و پوره ها با فرو كردن قطعات دهاني خود از شيره
گياه��ي تغذيه كرده و منجر به ايجاد لكه هاي رنگ
پريده در سطح گياهان زينتي مي شوند .محل تغذيه
كنه ها ابتدا زرد كمرنك و بعد خاكس��تري و سپس

قهوه اي مي ش��ود .در خس��ارت شديد نيز در سطح
زيري��ن برگ ها تارهاي��ي تنيده مي ش��ود و تمام
گي��اه از بي��ن مي رود .اين كنه زمس��تان را به
ص��ورت جانور م��اده روي گياهان ميزب��ان و يا زير
برگ هاي افتاده به سر مي برد و در شرايط مناسب
 8تا  9نس��ل در سال دارد .جهت مبارزه بيولوژيك
با اي��ن كنه در داخل گلخانه مي ت��وان از كنه هاي
مفيد خانواده  Phytoseiidaeاستفاده نمود  .در
صورت خسارت ش��ديد مي توان از سموم كنه كش
اختصاصي استفاده كرد .
 -2گروه آف�ات برگخوار :حش��رات اين گروه
در مراح��ل الروي و بال��غ روي برگها و جوانه هاي
گياهان رز فعال و خس��ارت زا مي باشند ،گونه های
فعال عبارتند از:
 -1-2پروانه جوانه خوار رز
)Archips rosanus (Tortricidae, Lep.
عرض حش��ره كامل با بال ه��اي باز  2ميلي متر
اس��ت .بال هاي جلوي��ي زرد چرمي تا خاكس��تري
متماي��ل ب��ه قهوه اي و داراي نقوش��ي اس��ت و
بال هاي زيري خاكس��تري اس��ت .طول الرو كامل
20تا 18ميلي متر است .الرو حشره از برگ ها تغذيه
ميكند و زمس��تان را به صورت تخم در دسته هايي
زير پوش��ش خاكس��تري رنگ روي تنه و شاخه ها
ميگذراند .در س��ال يك نس��ل دارد .در طبيعت از
مهمترين دشمنان طبيعي آن زنبورهاي پارازيتوييد
جنس  Trichogrammaمي باشد.
 -2-2پروانه برگخوار رز
)Cacoecia rosana ( Tortricidae, Lep.
حش��رات بالغ با بال هاي باز ب��ه طول  20تا 22
ميليمت��ر  .بال ه��اي جلويي خرمايي و داراي س��ه
نوارقرم��ز نامنظم در پهنا دارا مي باش��ند .بال هاي
عقبي و شكم به رنگ خاكستري و داراي ريشك هايي
مي باش��ند .الروهاي اي��ن آفت ب��ا تارهايي كه مي
تن��د برگ ه��اي رز را از طول لوله مي كند س��پس
از پارانش��يم آن تغذيه مي كندد و س��وراخ هايي در
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برگ ايجاد مي كند .و سپس به برگ ديكر مهاجرت
كرده و ش��روع به تغذيه از آن مي پردازد .اين حشره
زمس��تان را به صورت تخم در چين و چروك ساقه
گياه س��پري مي كند  .الروها در ماه ارديبهش��ت از
دس��تجات تخم خارج شده و برگ ها را مي پيچانند
و از آن تغذي��ه م��ي كنند .ط��ول الرو پس از تغذيه
كام��ل به طول  20تا  22ميليمتر مي رس��د .الروها
در رش��د كامل به رنگ سبز تيره و با سر خرمايي و
داراي موهاي نسبتا بلند مي باشند .الروها در داخل
برگ هاي پيچيده ش��ده به ش��فيره هاي قهوه اي
رنگ تبديل مي ش��وند .ش��فيره ها پس از س��پري
شدن مدت اندكي به حشرات بالغ تبديل مي شوند.
جه��ت مبارزه ب��ا اين افت در صورتي ك��ه الروها از
جمعيت بيش��تري برخوردار باش��ند از سموم حشره
كش استفاده شود.
 -3-2زنبور برگ بر رز
)Megachila sp. (Megachilidae,Hym.
حشرات بالغ به طول  10تا  16ميليمتر مي باشند.
البته بر حسب گونه اندازه زنبورها متفاوت است اين
حش��ره در تمام مناطق كشور انتشار دارند .حشرات
بال��غ جه��ت تغذيه و النه س��ازي برگ ه��اي گياه
ميزبان( رز ،ترون و  )...را از قسمت حاشيه به صورت
ني��م دايره برش مي زنند و به النه هاي خود منتقل
مي كنند .اين حش��رات در گرده افشاني گياهان نيز
نقش اساسي دارند به طوريكه از برخي از گونه هاي
آن جه��ت افزايش توليد بذر يونج��ه و يا در گلخانه
ه��اي گوجه فرنگ��ي جهت گرده افش��اني گياهان و
توليد محصول بيش��تر و با كيفيت استفاده مي شود.
بنابر اين ضرورتي به مبارزه با اين حشرات در فضاي
سبز وجود ندارد.
 -4-2زنبور برگخوار رز
)Arge rosae(Argidae, Hym.
حش��رات ماده به رنگ س��ياه و به طول  7تا 10
ميليمتر مي باش��ند .حش��رات ماده در اوايل بهار با
خروج از ش��فيره هاي زمس��تان گ��ذران تخم هاي
زرد رنگ خود را با ايجاد ش��كاف هاي طولي در زير

پوس��ت س��اقه هاي جوان رز و در فاصله حدود 15
س��انتي متري از انتهاي ش��اخه ها قرار مي دهد .در
هر ش��كاف بيش از  10تخم قرار مي دهد و با رشد
الروها ش��كاف ها و محل تخمريزي به رنگ قهوه اي
گرايش پيدا كرده و به ش��كل زيپ در مي آيند .اين
عاليم مشخصه خسارت اين گونه مي باشد .حشرات
ماده در طول عمر  5روزه خود بطور متوس��ط بيش
از  70تخ��م قرار مي دهن��د .تخم ها پس از مدت 7
روز تفريخ ش��ده و الروها خارج مي شوند .الروهای
اين گونه ب ه رنگ س��بز با لکه های س��ياه در فصول
بهار و تابس��تان از جوانه ها و برگهای جوان تغذيه
میکنند .الرو زنبور از حاش��يه برگ ها تغذيه كرده
و منجر به خس��ارت به گياه مي ش��وند .طول دوران
الروي بي��ش از  20روز اس��ت ك��ه در اين مدت از
ب��رگ ها تغذيه مي كنند به طوريكه در پايان س��ن
الروي ط��ول الروها بيش از  20ميليمتر مي رس��د.
الروها در س��ن آخر به سطح خاك افتاده و با تنيدن
پيله به دور خود در س��طح فوقاني خاك به ش��فيره
تبدي��ل مي ش��وند  .طول دوران ش��فيرگي آفت در
حدود  14روز است .جهت كنترل آفت الزم است در
صورتي كه جمعيت آفت بر روي رزها افزايش يافت
و خسارت شديد شد با يكي از سموم حشره كش كه
دوام كمتري در محيط زيس��ت داشته باشد اقدام به
مبارزه شيميايي نمود.
 -5-2زنبور برگخوار ثانوی رز

)Allantus viennensis(Tentredinidae,Hym.

اف��راد بالغ نر و ماده اين گونه س��ياه رنگ و روي
س��طح ش��كمي داراي نوارهاي زرد رنگ هس��تند.
الروها در مراحل اوليه رش��د به رنگ س��ياه رنگ و
بتدريج س��بز رنگ مي ش��وند .در سطح بدن الروها
لكه هاي س��فيد رنگ نيز وجود دارد.تخم ها س��فيد
و بيضوي هس��تند و به ص��ورت انفرادي در زير
پوس��ت س��اقه هاي ترد و خارهاي چوبي نش��ده
گذاشته مي شوند .الروهای اين گونه در فصول بهار
تا پاييز روی بوته های رز فعاليت داشته و در مراحل
اوليه از پارانشيم برگها تغذيه میکنند ،ولي در اوج
خس��ارت تنها رگبرگ اصلی برجای می ماند .الروها
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در هنگام اس��تراحت بصورت پيچ خورده روی برگ
کام ً
ال از گونه  A. rosaeقابل تش��خيص می باشند.
الروهاي سن آخر شاخه هاي ترد را در محل گره ها
سوراخ كرده و دوران شفيرگي را در داخل ساقه هاي
رز سپري مي كنند .اين گونه حدود  3نسل در سال
دارد و زمس��تان را به صورت پيش شفيره فاقد پيله
درون ساقه و در محل گره ها و شكاف هاي ساقه ها
سپري مي كند.
 -6-2زنبور شبه زالوي برگخوار رز

)Caliroa limacine(Tentredinidae, Hym.

حش��رات بالغ اين زنبور به رنگ سياه و طول آن
حدود  10ميليمتر مي باش��د .بال ها غشايي بوده و
اطراف رگبال ها دودي مي باش��ند .در انتهاي شكم
در حشرات ماده زائده اره مانند وجود دارد .اين گونه
نيز برگخوار گياهان رز بوده بطوري كه الروهاي آن
از پارانش��يم بااليي برگ ه��اي رز تغذيه مي كنند و
فق��ط رگبرگ ه��اي رز را باقي م��ي گذارند .ولي از
س��طح زيرين برگ ها تغذيه نم��ي كنند .اين زنبور
زمستان را به صورت شفيره در عمق  5سانتي متري
خاك سپري مي كند در بهار حشرات بالغ ظاهر شده
و پس از تغذيه تخم هاي خود را در س��طح فوقاني
ب��رگ ها و در داخل كوتيكول ق��رار مي دهند .به
ط��وري كه محل تخم ها برآمده مي ش��ود .الروها
پس از مدتي از تخم خارج ش��ده و از س��طح برگ
تغذيه م��ي كنند .بر روي الروها م��اده كف مانند
س��ياهي وجود دارد به طوري كه قفسه سينه پهن
الرو و رنگ س��ياه ،آن را از س��اير حشرات متمايز
م��ي كند .الروها در انتهاي رش��د خود ديگر ماده
كف��ي را ندارند و به رنگ س��بز تيره و در حداكثر
رش��د به طول يك س��انتي متر مي رسند .الروها
پس از رش��د به سطح زمين افتاده و در زير خاك
و در داخل پيله اي به ش��فيره تبديل مي ش��وند.
ب��راي مبارزه ب��ا اين آفت در زمان��ي كه جمعيت
الروها بر روي برگ ها زياد ش��د با يكي از حشره
ك��ش هاي اختصاصي و ك��م دوام اقدام به مبارزه
ش��يميايي صورت گيرد.

 -3گ�روه آف�ات گل خ�وار :در اي��ن گروه
گون��ه هاي متعددي وجود دارند كه از اندام هاي
مختل��ف گل تغذيه مي كنن��د و منجر به كاهش
كيفيت گل و بد شكلي در آنها مي شوند .گونه هاي
فع��العبارتن��داز:
 -1-3سوسك گل خوار بور
)Epicometis hirta(Scarabaeidae, Col.
حشره كامل سوسك پشمالويي است كه 10-14
ميلي متر طول دارد و رنگ آن سياه مات و بالپوش ها مزين
به لكه هاي كوچك و س��فيد است و از كرك هاي خيلي
متراكم مايل به زرد پوش��يده ش��ده است  .حشرات
كامل در بهار ظاهر شده و به تغذيه از شهد و گرده
گل ها و در مواردي كه گل ها باز نش��ده باش��ند از
غنچه و س��اير اندام هاي گل تغذيه مي كنند .سپس
تخم هاي بيضوي و س��فيد رن��گ را در داخل مواد
پوسيده روي زمين قرار مي دهند تخم ها حدود دو
هفته بعد تفريخ ش��ده و الرو در داخل خاك به سر
برده و در همان محل به ش��فيره تبديل مي ش��ود.
اين حشره در س��ال يك نسل دارد .و زمستان را به
صورت حش��رات بالغ در داخل خاك به سر مي برد.
جمع آوري مكانيكي حش��رات كامل از روي گياهان
رز بهترين شيوه مبارزه مي باشد.
 -2-3سوسك گل خوار سياه

)Oxythyreacinctella (Scarabaeidae,Col.

حش��ره كامل به ط��ول  10ت��ا  12ميلي متر و
به رنگ س��ياه با لكه هاي س��فيد روي بالپوش ها و
پرونوتوم مي باش��د  .حش��رات بالغ سوسك سياه به
گل درخت��ان ميوه و گياه رز خس��ارت عمده را وارد
مي كنند .حش��رات بالغ اين سوسك بر روي گل ها
نشس��ته و از ش��هد و گرده آنها تغذي��ه مي كنند و
در م��واردي نيز از گلبرگ ه��ا تغذيه كرده و منظره
نامناسبي به گل هاي رز می دهند .حشرات بالغ در
بهار بر روي گل ها ي رز ظاهر مي ش��وند و پس از
تغذي��ه در داخل مواد پوس��يده موج��ود در زمين
تخم ها را قرار مي دهند .الروها پس از مدتي از تخم
خارج شده و با تغذيه از ريشه ها و مواد پوسيده سه
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س��ن الروي را طي دو ماه طي م��ي كنند .در اواخر
تابستان الروها به شفيره تبديل مي شوند و شفيره ها
پس از س��پري كردن  30روز به حشرات بالغ تبديل
مي ش��وند .اين حش��ره در سال يك نس��ل دارد و
زمستان را به صورت بالغ در داخل خاك به سر مي برد.
براي مبارزه مي توان در اوايل بهار حش��رات بالغ اين
آفت را ار روي گل هاي رز جمع آوري نمود .
 -3-3سوسك سبز گل سرخ

)Cetonia aurata L. ( Scarabaeidae, Col.

حشرات بالغ به طول  1تا  2سانتي متر و به رنگ
سبز روشن با جالي فلزي مي باشند .حشرات بالغ از
كل درختان ميوه و همچنين گل رز تغديه مي كنند و
بيشترين خسارت نيز به گل ها توسط افراد بالغ وارد
مي ش��ود .اين حشره زمستان را به صورت افراد بالغ
در توده خاك و بقاياي گياهي يا داخل كودها سپري
م��ي كند .در بهار افراد بالغ ظاهر ش��ده و از گرده و
ش��هد گل ها تغذيه مي كنند و در داخل خاك و يا
زير پوشش گياهان تخم مي گذارند .پس از گذشت
مدتي الروها بيرون آمده و در همان مكان از بقايايي
گياه��ي تغذيه نموده و دو مرتبه پوس��ت اندازي
مي كنند و زمستان را نيز به همان صورت در داخل
خاك باقي مي مانند  .در تابستان سال بعد الرو سن
س��وم در داخل محفظه گلي به شفيره تبديل شده و
پس از گذش��ت يك ماه افراد بالغ ظاهر مي شوند.
جمع آوري مكانيكي حش��رات بالغ از روي گل ها در
فضاهاي س��بز محدود از ش��يوه هاي مناسب مبارزه
اس��ت  .در مناب��ع مختلف مبارزه ش��يميايي نيز در
صورت افزايش جمعيت آفت پيشنهاد شده است كه
اين مورد توصيه نمي شود.
 -4-3زنبور گالزاي نسترن و رز
)Rhodites rosae (Cynipidae, Hym.
حش��رات بالغ به طول  3ميلي متر و سر و قفسه
س��ينه س��ياه و ش��كم به رنگ صورتي است .كه در
حلقه هاي ش��كم دو نوار تيره وجود دارد .زنبور ماده
در داخل جوانه ها و غنچه هاي رز و نسترن تخم ها
را ق��رار مي دهدپس از اين عمل س��لول ها تحريك

شده و گال هاي توخالي ايجاد مي شود .با اين عمل
گال ها رشد و نمو كرده و مژده دار شده و در عوض
رش��د سرش��اخه ها و گلدهي آنها متوقف مي شود.
اين زنبور زمس��تان را بصورت الرو در داخل گال ها
س��پري ميكند در به��ار زنبورهاي م��اده در داخل
غنچ��ه ها تخمريز خود را فرو كرده و تخم ها را قرار
م��ي دهند .الروها با تغذيه از س��طح داخلي غده ها
رش��د و نمو كرده و به شفيره تبديل مي شوند .پس
از مدتي گال ها سوراخ شده و حشرات بالغ از داخل
گال ها خارج مي ش��وند .جهت كاهش جمعيت اين
حش��ره و جلوگيري از تش��كيل گال ها الزم است
گال ه��ا از روي درختج��ه ه��اي رز و نس��ترن
جمع آوري و معدوم ش��وند..
-4گروه آف�ات چوبخوار :حش��رات اين گروه
روي ريش��ه ،س��اقه و ش��اخه هاي گياهان رز در
باغچه ها و فضاي س��بزي فعال هس��تند .گونه هاي
مهم كه در مواردي خس��ارت قابل توجهي وارد مي
كنند عبارتند از :
 -1-4زنبور چوبخوار رز

)Ardisbipunctata (Tentredinidae,Hym.

حشره كامل به رنگ سياه و به طول  6تا  8ميلي
متر بوده كه در اوايل ارديبهش��ت ظاهر مي ش��ود.
حش��ره ماده پس از جفت گيري تخم هاي خود را
ب��ه صورت انفرادي روي سرش��اخه ه��اي جوان رز
ق��رار مي دهد س��پس الرو ج��وان بالفاصله وارد
ش��اخه مي ش��ود  .ش��اخه هاي رز م��ورد حمله،
ناگهان پژمرده و خش��ك مي شود و اگر زير قسمت
پژمرده ش��ده قطع ش��ود كانال تغذيه الرو مشاهده
مي شود .در قسمت تحتاني كانال يك الرو سفيد با
طول حدود  15ميلي متر مش��اهده مي شود  .طول
كانال تغذيه اي الرو حدود  4سانتي متر است .الرو
كامل زنبور از س��اقه وارد خاك مي شود و زمستان
گذران��ي مي كند و در بهار س��ال آينده به ش��فيره
تبديل مي شود .براي كاهش جمعيت آفت و مبارزه
با آن بايد در اس��رع وقت س��ر ش��اخه هاي آلوده را
قطع كرده و سوزاند.
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-2-4سوسكشاخكبلندرزاسه

) Osphranteria coerulescen (Cerambycidae, col.

حش��ره كامل سوس��ك ش��اخك بلندي به طول
18تا 20ميلي متر و به رنگ سياه است .تخم حشره
شبيه كاسه الك پشت به طول يك ميلي متر است.
رن��گ آن ابتدا نارنج��ي و در آخر س��فيد كرمي
مي ش��ود .الرو كامل به ط��ول  32ميلي متر
و رن��گ آن زرد اس��ت .طول ش��فيره به اندازه
حش��ره كامل و رنگ آن ابتدا كرمي و بعد داراي
لكه هاي س��ياه مي ش��ود .الرو حش��ره در داخل
سرش��اخه ها فعاليت دارد و با ايجاد داالني به طرف
ش��اخه هاي كلفت تر راه مي يابد .شاخه هاي مبتال
پژمرده و به س��هولت قابل تش��خيص مي شوند اين
آفت ساليانه يك نس��ل دارد و زمستان را به صورت
الرو داخل شاخه هاي آلوده به سر مي برد در شرايط
آب و هوايي معتدله حشرات كامل در اواسط خرداد
به مدت يك ماه ظاهر مي شوند .حشره ماده به طور
انفرادي روي ش��اخه هاي جوان تخم ريزي مي كند
و هر حش��ره جمعا  50عدد تخم مي گذارد .بهترين
راه مب��ارزه آبياري و تقوي��ت درختچه ها و قطع
ش��اخه هاي آلوده در فصل س��بز اس��ت.
 -3-4كرم سفيد ريشه

)Polyphylla olivieri (Scarabaeidae, Col.

حشره كامل سوس��ك بزرگي به طول  30تا 53
ميلي متر و به رنگ قهوه اي با لكه هاي سفيد روي
پرونوتوم و بالپوش ها مي باشد .الرو كامل  60تا80
ميلي متر طول و به رنگ سفيد مايل به خاكستري و
به شكل قوسي است .خسارت آفت در خزانه هاي رز
زياد است زيرا الرو از ريشه و پوست تغذيه مي كند.
در شرايط سردسيري حشرات كامل در اواخر خرداد
ظاهر مي ش��وند و در اواسط تيرماه داراي بيشترين
جمعيت را در طبيعت دارا مي باش��ند .حشرات نر و
ماده پس از جفت گيري ،تخم هاي خود را در زمين
نسبتا مرطوب و در عمق  5سانتي متري خاك قرار
مي دهند .اواسط مرداد الروهاي جوان از تخم خارج
مي ش��وند .دوره رش��د الرو در خاك  3س��ال طول
مي كشد  .در مواردي الروها بيماري هاي ميكروبي

متعددي نيز مبتال مي ش��وند ك��ه در جمعيت آنها
تلفات ايجاد مي ش��ود .البته از تركيبات تجاري نيز
براي كنترل آفت مي توان استفاده كرد .براي مبارزه
ش��يميايي الزم است مقادير توصيه شده از سموم را
در اطراف درختان و درختچه هاي آلوده پاش��يده و
سپس آبياري سبك انجام شود .عمل مبارزه بايد در
اواسط مرداد صورت گيرد.
بحث:
در اي��ن بررس��ي اجمالي كه برخ��ي از پارك ها
و فضاهاي س��بز ش��هر تهران مورد بازدي��د و نمونه
برداري قرار گرفتند ،آفات متعددي در جمعيت هاي
ك��م و زياد و در حال��ت طغيان��ي از روي بوته هاي
رز جمع آوري ش��دند .نمونه هاي جمع آوري ش��ده
تقريبا منطبق با گونه هايي است كه عبايي(،)1378
زاهدي( ،)1371م��درس(  ،)1382بهداد ()1366و
قمصري ( )1382ن��ام برده اند .البته برخي از نمونه
ها نيز كه توسط رخش��اني()1382و عبايي گزارش
ش��ده بود جمع آوري و مشاهده نشد ولي در زيست
بوم هاي فضاي سبز وجود دارند و به بررسي بيشتري
را مي طلبد .در صورتيكه ) Mikolajski ( 2004در
معرفي آفات مهم رز ،گونه هاي
Aulacaspis rosae,
Thrips Edwardsiana rosae,
tabaci,Tetranychus urticae,
Acyrthosiphon Megachila spp,
pisum, Aonidiella auranti,
Blennocampa pusilla,Endelomyia
aethiops,Helicoverpa spp., Icerya
purchasi,Lygocoris pabulinus,
Monolepta autralis, Panonychus
ulmi,Thrips fuscipennis
را معرفي مي كند كه در شرايط كشورمان برخي
از آنه��ا اهميت��ي ندارند و يا خس��ارت جزيي به گل
ه��اي رز وارد مي كنند .جه��ت مديريت كنترل اين
آفت بيش��تر تاكيد بر اس��تفاده از روش هاي مبارزه
زراعي و مكانيكي شده است و در صورتيكه جمعيت
آف��ات افزايش يافت با كاربرد س��موم حش��ره كش
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با اث��رات اختصاص��ي و دوام كم نس��بت به كنترل
جمعي��ت آفات اق��دام مي گردد .در كش��ورمان نيز
به منظور مديريت صحي��ح جمعيت هريك از آفات
مذكور ،ش��يوه ها و دس��تورالعمل ه��اي متعددي
ارايه شده است .به طوريكه جهت كنترل جمعيت
برخي از آفات مكنده ( شته ها ،شپشك ها ،سفيد
بالك ها،تريپسها،كنه ها) آبپاش��ي با فش��ار زياد
اس��تفاده از صابون ها و روغن هاي حش��ره كش ،
حذف مكانيكي قس��مت هاي آلوده و معدوم كردن
آنه��ا ،حفظ و حمايت از دش��منان طبيعي و كاربرد
عوامل زنده اختصاصي در زمان مناسب براي كنترل
آف��ات ،اس��تفاده از تركيبات ش��يميايي كم خطر با
طيف كنترلي اختصاصي پيشنهاد ميشود .در بحت
حفاظت و استفاده از دش��منان طبيعي ،گروه هاي
متعددي از خانواده هاي كفشدوزك ها ،مگس هاي
س��يرفيد ،بالتوري هاي سبز  ،پشه هاي شته خوار،
س��ن هاي ش��كارگر از خانواده ه��اي آنتوكوريده و
ميريده ،عنكبوتها و كنه هاي ش��كارگر  ،و زنبورهاي
پارازيتويي��د از خان��واده هاي مختل��ف و همچنين
عوام��ل ميكروبي متعدد بص��ورت طبيعي در كلني
افات مكن��ده و بر روي مراحل مختلف س��اير آفات
وجود دارند كه مي ت��وان ضمن حمايت از جمعيت
آنه��ا در جه��ت كاربرد آنها در زيس��ت ب��وم ها نيز
اقـداماتي را انجام داد .در كنترل س��ـاير گروه هاي
آفات نيز با توجه به زيست شناسي آفت اقداماتي از
قبيل جمع آوري مكانيكي آفات و معدوم كردن آنها
و حذف قس��مت هاي آلوده و سوزاندن آنها ،اجراي
عملي��ات بهزراعي ش��امل تغذيه و تقويت مناس��ب
گياهان خس��ارت ديده از آفات بويژه در مورد آفات
چوبخ��وار و برگخوار ،ح��ذف علف هاي هرز داخل و
حواشي باغچههاي رز و كاربرد تركيبات شيميايي با
طيف اختصاصي در زمان مناس��ب و مرحله حساس
آفت توصيه ميگردد.
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Abstract:
Although all flowers are beautiful,
but rose flowers are interested in by
many people. The culturing of rose
is an economic job. Today culturing
of rose is customary in cities. The
different arthropods are damaging to
rose flowers directly and indirectly.
For correct management of pest, it
is necessary to survey their species,
biology and damage symptoms.
Fllowing pest species are collected
and identified from Tehran and other
cities of Iran on rose flower s during
2004-2006 years .
• Group of sucking pests:

Macrosiphum rosae, Metopolophium
dirhodum,
Aulacaspis
rosae,
Edwardsiana rosae, Aleurodes cotesii,
Thrips tabaci, Frankiniella intonsa,
Tetranychus urticae
•
Group of leaf feeders:
Megachilla sp., Arge rosae,Allantus
viennensis,Caliroa limacine, Cacoecia
rosana, Archips rosanus
•
Group of flower feeders :
Oxythyrea cinctella ,Epicometis
hirta,Cetonia aurata,Rhodites rosae
•
Group of wood feeders: Ardis
bipunctata, Osphranteria coerulescens,
Polyphylla olivieri
For
correct
integrated
pest
management of above mentioned
pests: pruning of infected parts and
burning them, water spraying with
sever pressure, conservation of natural
enemies and their correct applying
using
selective safe pesticides,
mechanical and cultural control such
as: weeds control, nutrition of plants
are recommended.
Key words: Rose, Pests,
Integrated control, Landscape

