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عنوان گونه به  Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968) (Mesostigmata: Phytoseiidae)بررسی تغییرات جمعیتی

-هاي غالب کفو علف ).Rubus spp(هاي تمشک مجاور ، پرچین).Prunus domestica L(سبز هاي گوجهغالب روي باغ
  باغ در استان گیالن
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  چکیده

هاي مختلفی از است که گونه ).Rubus spp(هاي تمشک در پوشش غنی گیاهی استان گیالن درختچه غالبیکی از گیاهان 
با توجه به مناسب بودن شرایط رطوبتی و . شوندها و مزارع مشاهده میمانند در مجاورت اکثر باغشکل رویش وحشی و پرچینها بهآن

گونه . کنندها زندگی میهاي شکارگر فیتوزئید روي این درختچههاي تمشک، شکارگران مختلفی از جمله کنهدمایی داخل بوته
Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968) استهاي مورد مطالعه شناخته شده عنوان گونه غالب کنه شکارگر روي کانوپیبه .

ي در حوزه ).Prunus domestica L(سبز ، سه باغ گوجه1388طی سال  T. wainsteiniمنظور بررسی تغییرات جمعیت گونه به
هاي بوته از علف 10بوته درختچه تمشک پرچینی و  10سبز، درخت گوجه 10مرکزي استان گیالن انتخاب شد و هر ماه دو بار از 

ها، روند تغییرات جمعیت هاي فیتوزئید روي برگپس از جداسازي و شناسایی کنه. برداري انجام شدطور تصادفی نمونهغالب کف باغ به
هاي تمشک و در تمامی طول سال روي پرچین T. wainsteiniنتایج نشان داد گونه . مورد بررسی قرار گرفت T. wainsteiniي گونه
علت ریزش برگ درختان در مواقع سرد سال سبز بهولی روي درختان گوجه داشتهحضور  هاي مورد مطالعهباغهاي غالب کف علف

سبز در اواخر بهار و روي پوشش هاي تمشک هر سه باغ در اواسط بهار، روي درختان گوجهاوج جمعیت روي پرچین. وجود ندارند
روي  T. wainsteiniباالیی از گونه بسیار نتایج حاکی از وجود جمعیت . بودگیاهی غالب کف باغ در اواخر تابستان و اوایل پائیز 

هاي عدم وجود طعمه بود که این شکارگران محتمالَ با سبز در زمانهاي گوجههاي غالب کف باغ مجاور با باغهاي تمشک و علفپرچین
هاي تمشک و پوشش سبز مجاور ي درختچهدامنه انتشار گسترده با توجه به. اندبقاء داشته) از قبیل گرده(استفاده از غذاهایی تناوبی 

گونه توان بر کارایی مثبت کنترلی هاي حفاظتی از این گروه دشمنان طبیعی میها در استان گیالن، در صورت انجام برنامهمزارع و باغ
T. wainsteini هاي گیاهی مضر افزوددر مقابله با کنه. 
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