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سبز هاي گوجهباغ) Mesostigmata: Phytoseiidae(هاي فیتوزئید هاي شباهت و یکنواختی کنهمحاسبه شاخص

)Prunus domestica L.(هاي پرچینیهاي تمشک، درختچه)Rubus spp. (و گیاهان کف باغ در استان گیالن  
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  چکیده
 .ترین خانواده هستندشدهشناخته حشرات آفتها و در کنترل کنه شاندلیل موفقیتهاي شکارگر، فیتوزئیدها بهدر بین کنه

-گوجه هايباغ شاملروي سه میزبان  هاي فیتوزئید موجودهاي کنهگونه هاي شباهت و یکنواختیشاخصبررسی تحقیق، هدف از این 
هر دو هفته یک  1388سال مختلف ین منظور در طول فصول دب. ه استغالب کف باغ بود گیاهان تمشک اطراف وهاي درختچهسبز، 
 بردارينمونهحوزه مرکزي استان گیالن در  هاغالب کف باغ گیاهیو پوشش  هاباغ هاي تمشک مجاوردرختچه ،سبزسه باغ گوجهبار از 

با استفاده از  سازي و تهیه اسالید میکروسکوپی،بعد از جداسازي، شفاف. شدانجام  هاي مختلفاز میزبان برگیسازي سطوح با یکسان
حلیل ثبت و مورد تجزیه ت Excelافزار ها در نرمداده .مورد شناسایی قرار گرفتندهاي فیتوزئید هاي کنهمعتبر گونههاي شناسایی کلید

هاي فیتوزئید روي براي کنه) 'J(شاخص یکنواختی . ي فیتوزئید مورد شناسایی قرار گرفتگونه کنه 10طی این مطالعه. قرار گرفتند
هاي فیتوزئید براي کنه) SJ(شاخص تشابه . هاي مورد مطالعه بیشتر بودسبز و گیاهان کف باغها از درختان گوجههاي اطراف باغتمشک

با توجه . هاي تمشک اطراف و گیاهان غالب کف باغ را نشان دادهاي فیتوزئید بین درختان گوجه سبز با درختچهیاد گونهنیز شباهت ز
هاي تمشک پرچینی و گیاهان غالب کف باغ با درختان هاي فیتوزئید در طول فصول مختلف بین درختچهبه این شباهت، جابجایی کنه

هاي گوجه هاي تمشک پرچینی و پوشش گیاهی سبز در طول سال در باغانتشار وسیع درختچهدلیل به. باشدگوجه سبز محتمل می
عنوان زیستگاهی مناسب در توانند بهها میها، احتماال این میزبانهاي فیتوزئید بر روي آنسبز استان گیالن و حضور فون غنی از کنه

  .براي بندپایان شکارگر باشند) ناهگاهاحتماال با تهیه غذاي تناوبی و پ(شرایط  نامناسب محیطی 
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