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  چکیده
هاي در کنترل بیولوژیک کنهمؤثر  هاي شکارگرکنهفیتوزئیده و امکان دستیابی به  هاي شکارگر خانوادهکنه ايگونههدف از این تحقیق تعیین تنوع 

خانواده مختلف در قالب سـه اکوسیسـتم درختـان جنگلـی،      46گونه گیاهی از  80تعداد . آور گیاهی در شهرستان ساري مرکز استان مازندران بودزیان
هـا درون آمیختـه   پس از شفاف شـدن کنـه   .قرار گرفتبرداري  نمونه مورد بازدید و 1391لغایت آبان ماه  90از مهر ماه  درختان میوه و گیاهان زراعی

شکارگر خانواده فیتوزئیـده  هاي  گونه مختلف از کنه 19تعداد  .اقدام گردیدها  آن ی تهیه شد و نسبت به شناساییمیکروسکوپها اسالید نسبیت، از نمونه
 %)73(تهیـه شـده    نمونه 694تعداد . شناسایی شد Phytoseiinaeو Amblyseiinae ،Typhlodrominaeسه زیرخانواده و جنس  هشتمتعلق به 
 Euseiusگونـه  ) عـدد  90( %13 و Transeius caspiansisگونـه   )عـدد  475( %68بود کـه   Amblyseiinaeزیرخانواده از گونه  12 مربوط به

amissibilis گونــه. نــدتشــکیل داد Phytoseius plumifer خــانوادهاز زیر Phytoseiinae  خــانواده مربــوط بــه زیرگونــه شــش و % 16حــدود
Typhlodrominae  به طـور کلـی سـه گونـه     . شده را تشکیل دادندآوري  هاي جمع جمعیت کنه% 10حدودTranseius caspiansis ،Euseius 

amissibilis  وPhytoseius plumifer  هـاي تنـوع    خصروي هم رفتـه شـا  . شده را تشکیل دادندآوري  جمع شکارگرهاي  جمعیت کنه% 76حدود
و شـاخص   546/1وینـر   -شانون شاخص، 69/0 سیمپسون تنوع شاخص، 656/1هاي شکارگر فیتوزئید غناي مارگالف براي کنه زیستی شامل شاخص

  . ود نداردها وجنسبتاً پائینی برخوردار است و توزیع یکنواختی بین گونه ايگونه دهد منطقه از تنوع می آمدکه نشانبه دست  525/0یکنواختی پیلو 
  

  مازندرانکنترل بیولوژیک، ، هاي تنوع زیستی، فیتوزئیده شاخص :هاي کلیدي واژه
  

   2   1 مقدمه
 3از راسـته میـان اسـتیگمایان    Phytoseiidaeهـاي خـانواده    کنه

هاي شکارگر خانواده کنه. جانوران کوچکی هستند که غالباً شکارگرند
دلیل نقشی که در کنترل  میکرون، به 500تا  200فیتوزئیده به طول 

هـا و  سـایر کنـه   ،Tetranychidaeآور گیاهی خـانواده  هاي زیانکنه
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3- Mesostigmata  

اند در چند دهه گذشته مورد توجه ها داشتهحشرات ریز از جمله تریپس
 2004تا سال . )(McMurtry & Croft, 1997 اندبسیاري قرار گرفته

شناسایی قرار  هاي شکارگر مورد گونه از این کنه 2250میالدي تعداد 
گونه از  2280کلید شناسایی تعداد . (Moraes et al., 2004)گرفتند 

اند تا سطح هاي این خانواده که از نقاط مختلف جهان گزارش شده کنه
برخی از . )Chant & McMurtry, 2007(زیرجنس نوشته شده است 

هاي زیستی بـه  هاي تولید فرآوردههاي این خانواده توسط شرکتکنه
هاي تارتن،  ورت انبوه تولید شده و به منظور رهاسازي بر علیه کنهص

 Gerson et(رسند  ها به فروش میها و شپشکها، سفید بالکتریپس

al., 2003.(  
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گونـه از   هشـت در مجموع  1357تا سال  1340در ایران از سال 
 Sepasgozarian(شکارگر خانواده فیتوزئیده گزارش گردید هاي  کنه

,1977; Khalil Manesh, 1973; McMurtry, 1977.(   دانشـور
گونـه   41را بـه  ها  آن تعدادها  کنهطی چندین سال تحقیق روي این 

ــزایش داد  ,Daneshvar, Daneshvar & Denmark 1980( اف

1982; 1987; Daneshvar, 1990; Daneshvar,.(   کتاب فهرسـت
را نام برده که از  هاي این خانواده کنهاز گونه  67ایران تعداد هاي  کنه

. )Kamali et al., 2001( شـده اسـت  آوري  جمع نقاط مختلف ایران
مترادف دانسته  با یکدیگر راها  برخی پژوهشگران تعدادي از این گونه

 ,.Hajizadeh et al(شناسند  به رسمیت می راها  آن گونه 64و تعداد 

2009 Faraji et al., 2007;.(  از ي ایران سه گونه جدید برابا معرفی
گونـه   70بـه   هاي خـانواده فیتوزئیـده ایـران   کنهتعداد  استان گیالن
اخیر نیـز سـه   هاي  طی سال. )Hajizadeh, 2006a,b( افزایش یافت

گونـه بـالغ    73بـه  ها  آن و شمار افزوده شدها  آن گونه دیگر به جمع
 ;Asali Fayaz et al., 2009; Ostovan et al., 2012(گردیـد  

Ueckermann et al., 2009(.    آب و هواي گرم و مرطـوب منـاطق
هاي خانواده فیتوزئیده  شمالی کشور محیط مناسبی را براي زندگی کنه

 2به شرح جدول ها  آن گونه 19تعداد فراهم نموده است به طوري که 
  .آوري گردید شهرستان ساري جمعاز 

وه هاي شکارگر فیتوزئیده بر اساس عادات غذایی به چهار گرکنه 
تعـدادي بـه   . )(McMurtry & Croft, 1997 اندمختلف تقسیم شده

تغذیـه   Tetranychidaeهـاي تـارتن خـانواده    کنه از اختصاصیطور 
هـاي  که عالوه بر تغذیه از کنه بوده شکارگر عمومینموده و تعدادي 

هـا در   این کنـه . کنندتارتن از دانه گرده و شیره گیاهی نیز تغذیه می
تنوع زیستی . طبیعی از تنوع زیستی باالیی برخوردارندهاي  اکوسیستم

شده و در سه سطح تعداد، گوناگونی و آرایش موجودات زنده را شامل 
مـورد  هـا   اي و تنوع بین اکوسیستمگونهاي، تنوع بینگونهتنوع درون
 دو شـامل  خود ايگونه تنوع). Burely, 2002(گیرد  می مطالعه قرار

 واحد سـطح  در گونه تعداد به .است کنواختیی و ايگونهبخش غناي 

 ایـن  در بـین  افـراد  توزیـع  هنحو به و ايگونه غناي جامعه، از معینی

 تنوعشاخص  مؤلفه، این دو ترکیب از و شودمی گفته یکنواختیها  گونه

 .)Ejtehadi et al., 2009; Krebs, 1999( می آید به دست ايگونه
هاي گیاهخوار و شکارگر اي کنهگونهعوامل زیادي بر فراوانی و تنوع 

هـاي  هـاي شـیمیایی جمعیـت کنـه    کشکاربرد آفت. گذارند تأثیر می
ــی   ــاهش م ــدها را ک ــت فیتوزئی ــزایش و جمعی ــاهخوار را اف ــد  گی ده

)Monneti & Fernandez, 1995 Nohara et al., 2000; .( در
یـک پناهگـاه اکولوژیـک    هاي هرز شرایط آب و هوایی مناسب علف

 ;Muma, 1961(هـا هسـتند   ی و یـک منبـع بـالقوه فیتوزئیـد    طبیع

Papaioannou Souliotis, 2000.(      بنـابراین نـوع پوشـش گیـاهی
، نوع عملیـات زراعـی   )Collins et al., 2003( ها و مزارعحاشیه باغ

 Navntoft et( و سمپاشـی ) Clark et al., 2006( مانند خـاکورزي 

al., 2006 (ه بـر انبـوهی و تنـوع زیسـتی     از جمله عواملی هستند ک
یک جامعـه   هايگونه چه تعداد هر. دارندتأثیر  و سایر بندپایانها  کنه

تـر  تـر باشـد آن جامعـه متنـوع    یکنواختها  آن بیشتر و فراوانی نسبی
هـاي شـکارگر خـانواده    مطالعه کنـه آوري و جمعهدف از . خواهد بود

و امکـان  هـا   آن ايفیتوزئیده در شهرستان ساري تعیـین تنـوع گونـه   
هاي حائز اهمیت از نظـر مبـارزه بیولوژیـک بـود زیـرا      گونهشناسایی 

منطقه با دارا بودن شرایط آب وهوایی گرم و مرطوب از پتانسیل تنوع 
  .زیستی باالیی برخوردار است

  
  هامواد و روش

هاي هرز همراه با علف هاي زراعی زمینآوري کنه جمع به منظور
و مناطق جنگلی به عنوان سه تیپ پوشش گیاهی  هاها، باغحاشیه آن

مـورد   1391مـاه   لغایـت آبـان   90ماه  منطقه به طور ماهیانه از مهر
حسب نوع گیاه میزبان، زمان بر . شدبرداري  نمونه بازدید قرار گرفت و

هاي برداشت برداري، اندازه نمونه و تعداد برگ، ساقه و سرشاخهنمونه
 & Castro & Moraes, 2007; Castro(شــده متفــاوت بــود 

Moraes, 2010 .( خـانواده مختلـف    46گیاهی متعلق به گونه  80از
هاي ها و سرشاخهمواد گیاهی شامل برگ. )3جدول ( برداري شد نمونه

پالستیکی قرار داده و نسبت بـه   هايگیاه را پس از قطع داخل کیسه
ه آزمایشگاه ها در اسرع وقت بکیسه. اقدام گردیدها  آن نصب برچسب

یخچـال نگهـداري   در  گرادچهار درجه سانتی منتقل شده و در دماي
اي باحجم هاي برداشت شده توده سازي نمونهبه منظور یکسان .شدند

تقریباً مساوي از هر نمونه را در یـک ظـرف دو لیتـري ریختـه و بـا      
ــد  5/1افــزودن  ــر آب و چن ــه  لیت ــایع ظرفشــویی نســبت ب قطــره م

هـا بـه   هـا و سرشـاخه  برگاین . اي آن اقدام گردیدهسازي کنهشناور
 ه ودقیقه چندین بار در محلـول شستشـو زیـر و رو گردیـد     10مدت 

، 20هاي هایی با سوراخسپس از محلول خارج و مخلوط حاصل از الک
هـا را بـه وسـیله پیسـت     الـک . مش عبور داده شـد  400و  200، 50

انتقـال یافـت و بـراي     به ظروف پتريها  آن هايشستشو داده و کنه



  463    ... هاي شکارگر خانواده فیتوزئیده اي کنهبررسی تنوع گونه

 ها در سـطح آب از شـربت قنـد اشـباع اسـتفاده شـد      شناورسازي کنه
)Hanson, 1968( .داري به مایع اودمان منتقل شده ها براي نگهکنه

. ی تهیـه شـد  میکروسکوپاسالید ها  آن تمامی و در فرصت مناسب از
ه و شفاف شد ها در مایع نسبتاًنمونه، یمیکروسکوپبراي تهیه اسالید 

اسالیدهاي تهیه شده به منظور خشـک  . قرار گرفتندهویر  آمیختهدر 
قـرار داده  درون آون  C50-45˚روز در دماي  10-15شدن به مدت 

شدند و سپس براي جلوگیري از جذب رطوبت دور المل با الك ناخن 
هـا بـه کمـک منـابع داخلـی و خـارجی       کنه. رنگ محصور گردیدبی

براي پروفسور آکـرمن بـه آفریقـاي    تأیید  شناسایی شدند و به منظور
ها و پس از شناسایی اسالیدها به تفکیک گونه .ارسال گردیدندجنوبی 

بوم هاي  سپس از شاخص. تفکیک شدندبرداري  نمونه هاياکوسیستم
وینر، تنوع سیمپسون، مارگالف و پیلو جهت تعیـین   -نشناختی شانو

هـاي مختلـف   اکوسیسـتم اي در تنوع، غالبیت، غنا و یکنواختی گونـه 
 SAS 9.1 )SASافـزار  بـا اسـتفاده از نـرم   ها  آنالیز داده. استفاده شد

Institute, 2003 (افـزار  هاي مورد مطالعه با استفاده از نرم و شاخص
Excel نیـز از  هـا   آن هـاي  نام علمی گیاهان و خـانواده . دمحاسبه ش

 مظفریـان  گـردآوري ولـی اهللا   گیاهان ایران تألیف وهاي فرهنگ نام
  .)Mozaffarian, 1999( اقتباس گردید

هاي تئوري اطالعات است کـه  از شاخص 1وینر -نشاخص شانو
  . محاسبه شد )1(معادله هاي نادر در اجتماع حساس بوده و از به گونه

                                           )1( معادله 
هـاي   اخصاز جمله شـ ) Simpson’s index(شاخص سیمپسون 

تئوري احتماالت است که به گونه غالب در نمونه وزن داده و به غناي 
  :محاسبه گردید )2(اي حساسیت کمتري دارد و از معادله  گونه

                                   )2( معادله 
بنـابراین شـاخص    ،یابد می مقدار تنوع کاهش Dچون با افزایش 

  .شود می بیان D/1 یا D -1سیمپسون به صورت 
) 3(نیز از معادلـه  ) Margalef’s index(شاخص غناي مارگالف 

تـا تقریبـاً   ) تنـوع کـم  (اي از صـفر  این شـاخص دامنـه  . به دست آمد
  .دارد) (

                                                        
1- Shannon-Wiener 

                                                     )3( معادله 

) 4(معادلـه   نیـز از  )Pielou’s index(شـاخص یکنـواختی پیلـو    
  :محاسبه شد

                                                         )4( معادله 

ام به تعداد کل  iنسبت تعداد افراد گونه  : ،که در این معادالت
 : موجـود در جامعـه،  هـاي   تعـداد گونـه   S:، )فراوانی نسبی(افراد 

تعـداد   N: شاخص تنوع سیمپسون، :D-1ر، وین -شاخص تنوع شانون
شـاخص پیلـو و   : ، شاخص مارگـالف M: کل افراد در هر اکوسیستم،

غالب در هر اکوسیستم از روي مقدار  گونه. لگاریتم طبیعی است :
تعیین گردید و گونه داراي بیشترین فراوانی نسبی ) (فراوانی نسبی 

  .وان گونه غالب معرفی شدبه عن
  

  بحث نتایج و
شـکارگر   هـاي کنهی از میکروسکوپاسالید  946در مجموع تعداد 

هاي شناسایی داخلی و خـارجی  که با کلید خانواده فیتوزئیده تهیه شد
گونه مختلف متعلق  19 ها شامل این کنه. مورد شناسایی قرار گرفتند

ــه  ــتبــ ــانواده   هشــ ــه زیرخــ ــنس از ســ ، Amblyseiinaeجــ
Typhlodrominae  وPhytoseiinae هاي نمونه تعداد بیشترین. بود

بـود و   Amblyseiinae زیرخـانواده متعلق به %) 74(آوري شده جمع
ــانواده ــاي زیرخ ــب Phytoseiinaeو  Typhlodrominaeه ــه ترتی  ب

. )1جدول ( مانده را به خود اختصاص دادنددرصد باقی 16و  10حدود 
، شـش  Amblyseiinaeبه زیرخـانواده   %)63(نه گو 12از نظر تعداد، 

پـنج  (و یـک گونـه    Typhlodrominaeبـه زیرخـانواده   %) 32( گونه
همچنـین از کـل   . تعلق داشـت  Phytoseiinaeبه زیرخانواده ) درصد
روي گیاهان %) 25(کنه شکارگر  240آوري شده تعداد هاي جمعنمونه

روي درختـان  %) 34( عدد 322هاي هرز حاشیه مزارع، زراعی و علف
زینتـی  هـاي   روي درختان جنگلی و درختچه%) 41(عدد  384میوه و 

و آوري گونـه جمـع   24تعـداد  نیـز  گـیالن   از استان. اندفعالیت داشته
 بــه زیرخــانواده %) 46( آن گونــه 11کــه  گــزارش شــده اســت  

Amblyseiinae ،10 به زیرخانواده%) 41( گونه Typhlodrominae 
انـد  هتعلـق داشـت   Phytoseiinae بـه زیرخـانواده  ) %13(و سه گونـه  

(Hajizadeh, 2006a,b) .ها بـه  که در بررسی ما این نسبتدر حالی
این تفاوت احتماالً ناشی از آن اسـت  . درصد است 5و  32 ،63ترتیب 
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هـا  کنـه آوري  جمـع  را بـه ) سه سال(که نامبرده مدت زمان بیشتري 
از کل سطح استان گیالن برداري  نمونه اختصاص داده و از طرف دیگر

مـا یـک سـال بـه درازا     برداري  نمونه کهاست در حالی صورت گرفته
البته متفاوت بودن تنوع زیستی  .کشید و تنها از شهرستان ساري بود

برداري، نوع پوشش گیاهی حاشیه ممکن است از نوع گیاه مورد نمونه
ناشی گردد ها  آن رها و مزارع و نوع عملیات کشاورزي اجرا شده دباغ

  . نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر استها  آن که اثبات نقش هر کدام از

  

  در شهرستان ساري آوري شده جمع فیتوزئید و شماره گیاه میزبانهاي  کنههاي  گونه - 1جدول 
Table1- Total numbers of phytoseiid mites and host plants upon which mites collected in Sari district 

 گونه کنه فیتوزئید
Phytoseiid species 

 جنگلی
Forest 

 باغی
Orchard 

 زراعی
Farm crops 

 شماره گیاه میزبان
Plant species number 

 Amblyseiinae    
Amblyseius herbicolus Chant - 14 5 13, 61 

Euseius amissibilis Meshkov 36 33 21 
1, 2, 3, 8, 13, 15, 22, 23, 

24, 28, 29, 32, 41, 43, 54, 
56, 60, 63, 68, 69, 72, 79 

Euseius finlandicus 
Oudemans 10 3 - 32, 60, 71, 78 

Neoseiulus barkeri Hughes 11 1 21 
3, 12, 18, 25, 27, 35, 36, 

41, 44, 46, 50, 62, 63, 65, 
77 

Neoseiulus umbraticus Chant 5 4 23 3, 6, 14, 29, 35, 36, 61 
Neoseiulus imbricatus 

Corpuz-Raros & Rimando - - 16 5, 18, 70 

Neoseiulus bicaudus 
(Wainstein) - - 4 59 

Neoseiulus marginatus 
(Wainstein) - - 2 64 

Neoseiulus sp. - - 1 46 
Proprioseiupsis levis 

(Wainstein) 2 - 9 3, 24, 63, 64 

Proprisseiupsis messor 
(Wainstein) 2 - - 63 

Transeius caspiansis 
Denmark& Daneshvar 212 152 111 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 
24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 

 Typhlodrominae    
Paraseiulus triporus Chant & 

Yoshida-Shaul 14 3 4 9, 14, 15, 21, 34, 63, 72 

Paraseiulus soleiger Ribaga 12 2 - 31, 60, 71 
Typhlodromus athiasae 

Porath & Swirski 10 8 - 2, 7, 8, 15, 17, 44 

Typhlodromus tubifer 
Wainstein 24 7 - 1, 14, 19, 30 

Typhlodrumus bakeri. 
(Garman) 10 - - 44 

Typhlodromus kerkirae 
Swirski & Ragusa 1 1 - 6, 11 

 Phytoseiinae    

Phytoseius plumifer 
Canestrini & Fanzago 35 94 23 

1, 2, 7, 9, 10, 14, 20, 22, 
25, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 
45, 49, 52, 59, 69, 71, 72, 

73, 75, 76 
Total 

 جمع کل
384 

(41%) 
322 

(34%) 
240 

(25%) 946 
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برداري شده است  که فقط از روي درختان جنگلی نمونهدر برزیل 

تعلـق   Amblyseiinae خـانواده آوري شده به زیر هاي جمع گونه% 91
 Transeiusسـه گونـه   ). Castro & Moraes, 2010(داشته اسـت  

caspiansis ،Phytoseius plumifer  وEuseius amissibilis   بـه
شـده  آوري  جمع شکارگرهاي  جمعیت کنه درصد 10و  16، 50ترتیب 

 را شـامل هـا   کل کنـه % 76را به خود اختصاص دادند که در مجموع 
 475تعـداد   Amblyseiinaeخانواده کنه شکارگر زیر 698از . شود می

%) 13(تـا   90و  T. caspiansis مربـوط بـه گونـه   %) 68( عـدد آن  
سطح انتشار وسیع ها  این گونه. است E. amissibilis مربوط به گونه

، اریوفید، تترانیکیدهاي  گوناگون آلوده به کنههاي  داشته و روي میزبان
ها و حتی روي گیاهان عاري از کنـه  و زنجركها  تریپسها،  شپشک

  .مشاهده شدند
-شده در این تحقیق شکارگرآوري  جمع بسیاري از فیتوزئیدهاي 

مـک مـورتري و کرافـت     IVو  IIIهاي  ده و در گروههاي عمومی بو
)McMurtry & Croft, 1997 (ها بیشتر بـه  این کنه. گیرند می قرار

وابسـته هسـتند و کمتـر    هـا   دانه گرده و حشرات ریز از جمله تریپس
بارها در  T. caspiansisگونه . تارتن دارندهاي  تمایل به تغذیه از کنه

دآلـود، بالشـک مرکبـات و دیگـر     آرهـاي   شپشـک هاي  البالي تخم
تارتن میزان تولیـد تخـم   هاي  با تغذیه از کنه. ها مشاهده شدشپشک

 Rafati(آمده است به دست  تخم 3/1روزانه آن به ازاي هر فرد ماده 

Fard et al., 2004( .   در شـمال   با توجه به سـطح انتشـار وسـیع آن
وانـد در کنتـرل   ت باشد مـی داشته اگر این گونه کارایی مناسبی  کشور،

نقش مهمی ایفاء  هاي مرکباتبرخی آفات از جمله شپشکبیولوژیک 
هاي گیرند اغلب گونه می ها که در گروه سوم جاياز دیگر کنه. نماید

است که پنج گونه آن در ایـن بررسـی بیشـتر از     Neoseiulusجنس 
. شـد آوري  جمـع  هاي هرز حاشـیه مـزارع  روي گیاهان زراعی و علف

خواري پیـدا کـرده و در   نیز تخصص گرده Euseiusجنس  هايگونه
تارتن اجتناب نموده ولی هاي  این گروه از کنه. اندجاي گرفته IVگروه 

هاي تارتن دروغـین و حشـرات   کنه، هاها از جمله اریوفیداز سایر کنه
 شـده دو گونـه  آوري  هـاي جمـع   در بـین گونـه  . کننـد  مـی  ریز تغذیه

Neoseiulus barkeri و Typhlodromus athiasae  از نظر مبارزه
کـه گونـه اولـی توسـط شـش      حائز اهمیت بوده به طوريبیولوژیک 

شرکت تجاري و دومی توسط یک شرکت به صـورت انبـوه تولیـد و    
 رسند می تارتن به فروشهاي  و کنهها  سازي بر علیه تریپسبراي رها

)Gerson et al., 2003( .پارامترهاي  ،بررسی دقیق بیولوژي بنابراین
در شرایط آب و هوایی شمال کشور ضروري به ها  آن زیستی و کارایی

   .رسد می نظر
ــداد  ــد  19از شهرســتان ســاري تع ــه شــکارگر فیتوزئی ــه کن  گون

ولـی   ،در این منطقه اسـت ها  آن شد که بیانگر تنوع بااليآوري  جمع
بـه شـدت    T. caspiansisها یکنواخت نبـوده و گونـه   جمعیت گونه

آمـده نیـز   به دسـت   هاي اکولوژیکیاین نتایج با شاخص .است غالب
-شاخص غناي مارگالف در مورد کنـه . )2جدول ( مطابقت کامل دارد

و در روي ) 089/2( هاي شکارگر روي گیاهان جنگلی بیشترین مقدار
احتمـاالً  ایـن تفـاوت   . را داشت) 208/1(گیاهان باغی کمترین مقدار 
و نوع مدیریتی است که در دو اکوسیستم ناشی از نوع عملیات زراعی 

دهـد کـه نـوع     می تحقیقات برخی پژوهشگران نشان. شود می اعمال
، نـوع  )Collins et al., 2003( ها و مـزارع پوشش گیاهی حاشیه باغ

و سمپاشـی  ) Clark et al., 2006( خاکورزي از جملهعملیات زراعی 
هی و تنوع زیسـتی  بر انبو) Navntoft et al., 2006( باغات و مزارع

خـاکورزي و  ، مانند شخم عملیاتی .دارندتأثیر  و سایر بندپایانها  کنه
کـه  در حـالی  ،شـوند نمـی  هاي جنگلی انجـام سمپاشی در اکوسیستم

لذا شاخص . قرار دارندها  آن تأثیر شدت تحته هاي باغی باکوسیستم
غناي مارگالف در محـیط بکـر جنگـل بیشـترین مقـدار را بـه خـود        

 672/1هاي گیاهان زراعـی  این شاخص در کنه .صاص داده استاخت
کمتـر ولـی از   هاي گیاهان جنگلی کنه از شاخص تنوعبرآورد شد که 

هاي زراعـی،  به خاطر ناپایداري اکوسیستم. گیاهان باغی بیشتر است
هاي گیاهان زراعی کمتر از گیاهان بـاغی  رود که تنوع کنهانتظار می

یکی از دالیل اصلی این اخـتالف  . گونه نیست که اینباشد، در حالی
هاي هرز حاشیه مـزارع هـم   علفاحتماالً این است که در این تحقیق 

هـاي هـرز حاشـیه    علـف . جزء اکوسیستم زراعی در نظر گرفته شدند
لـذا  هـاي شـیمیایی قـرار ندارنـد،     کشدر معرض آفتها مزارع و باغ

بـاغی   ت به اکوسیسـتم تنوع باالتري نسبهاي اکوسیستم زراعی  کنه
  .دادندنشان 

، 671/0هاي روي درختان جنگلی در کنه سیمپسون تنوع شاخص
. آمدبه دست  731/0و روي گیاهان زراعی  667/0روي درختان میوه 

) فـراوان (عمـومی  هاي  حساسیت بیشتري نسبت به گونه شاخصاین 
 و صفر بینشاخص سیمپسون . دهد می دارد و درجه غالبیت را نشان

 کـه  تصـادفی  طـور به  فرد دوآوري  جمع احتمال کند ومی تغییر یک
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 چـه  هر ،بنابراین .دهدمی نشان را باشند، متفاوتهاي  گونه به متعلق

سـت  ا تـر اي پـایین گونـه  تنـوع  باشـد،  ترصفر نزدیک به شاخص این
.(Ejtehadi et al., 2009)  

و  632/1هـاي گیاهـان جنگلـی    وینر براي کنه -شانون شاخص
هاي برآورد شد که با شاخص کنه 673/1هاي گیاهان زراعی براي کنه

 شـاخص  ایـن  .دار دارنـد اخـتالف معنـی  ) 332/1(روي درختان میوه 

 توانـد مـی  موارد اسـتثنایی  در و کندمی تغییر 5/3تا  5/1بین  معموالً

اي که از صفر براي جامعهبه طوري باشد، 5/3یا بیشتر از  5/1 از کمتر
و بیشتر براي جوامع غنی تغییر  هفتک گونه دارد تا مقادیر که فقط ی

صفر نشانه آن است که محیط به شدت تحت فشـار اسـت و   . کندمی

این شاخص به دلیل ). Moghadam, 2003( باشد می میزان تنوع کم
 نادر است میزان تنوع را قدري کمتر نشانهاي  گونهتأثیر  که تحتآن
خص یکنواختی نقـش مهمـی در نشـان    لذا در این حالت شا. دهد می

هـاي  شاخص یکنواختی پیلو براي اکوسیسـتم . دادن تنوع زیستی دارد
بـه دسـت    673/0و  536/0، 618/0جنگلی، باغی و زراعی به ترتیب 

برخـوردار   پـائینی اي نسـبتاً  دهد جامعه از تنوع گونه می که نشان آمد
اخص سـبب کـاهش شـ   ) T. caspiansis(است و وجود گونه غالـب  

  .هاي مورد مطالعه خصوصاً باغی شده استیکنواختی در اکوسیستم

  
 ساريهاي غنا، تنوع و یکنواختی کنه شکارگر فیتوزئید روي گیاهان جنگلی، باغی و زراعی  شاخص - 2جدول 

Table 2- Richness, diversity and evenness indices of phytoseiid mites on forest, orchard and farm plants 
  میانگین کل

Total mean 
  گیاهان زراعی

crops Field 
  گیاهان باغی

Orchard plants  
  گیاهان جنگلی

Forest plants  
  شاخص
Index 

1.656 1.672ab 1.208b 2.089a  غناي مارگالف  
Margalef's richness 

0.690 0.731
a

 0.667
b

 0.671
b  تنوع سیمپسون  

Simpson's diversity 

1.546 1.673a 1.332b 1.632a 
  وینر -شانون تنوع

Shannon-Weiner's D.  
0.525 0.673

a
 0.536

b
 0.618

a  یکنواختی پیلو  
Pielou's evenness 

  
  .جمع آوري شده استها  آن شکارگر از رويهاي  شماره و نام گیاهان میزبانی که کنه - 3جدول 

Table 3- The number and host plants that predaceous mites were collected on them 

 تیره گیاه
Plant family 

 گونه گیاه
Plant species 

شماره 
No. 

 
 تیره گیاه

Plant family 
 گونه گیاه

Plant species 

هشمار  
 No. 

 
 گلسرخیان

Rosaceae 
 زردآلو

Armenica vulgaris  
 نارون 41

Ulmaceae 
 آزاد

Zelkova carpinifolia 1 

 سنجد تلخ
Meliaceae 

تلخزیتون   
 Melia azedarach  42 گلسرخیان 

Rosaceae 
 آلوچه

Prunus spinosa 2 

 پر سرخسیان
Pteridaceae 

 سرخس
Pteridium aquilinum 43 پیچ امین الدوله 

Caprifoliaceae 
 آقطی

Sambucus ebulus 3 

 سرو
Cupressaceae 

 اي سرو نقره
 Cupressus arizonica  44 گلسرخیان 

Rosaceae 
 اسپیره

Spiraea crentata 4 

 بید
Salicaceae 

 سفید پلت
Populus caspica 45 الله 

Liliaceae 
 ازملک

Smilax excels 5 

 گندمیان
Gramineae 

 سورگوم
 Sorghum bicolor 46 گلسرخیان 

Rosaceae 
 ازگیل

Mespilus germanica 6 

 گلسرخیان
Rosaceae 

 سیب
Malus communis  47 گلسرخیان 

Rosaceae 
 ازگیل ژاپنی

Eriobotrya japonica 7 

ل اختهذغا  
Cornaceae 

 ال سیاه
Cornus australis 48 ارغوان 

Caesalpinaceae 
 ارغوان

Cercis siliquastrum 
L. 

8 
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 توت
Moraceae 

 شاه توت
Morus nigra  49 افرا 

Aceraceae 
پلتا افر  

Acer plantanoides  9 

 پروانه آسایان
Papilionaceae 

 شبدر
Trifoliumn resupinatum  50 افرا 

Aceraceae 
 افرا فرنگی

Acer velutinum 10 

 شمشاد
Buxaceae 

 شمشاد جنگلی
Buxus hyrcana 51 پروانه آسایان 

Papilionaceae 
 اقاقیا

Robinia 
pseudoacacia 

11 

 گلسرخیان
Rosaceae 

 شلیل
Persica nucipersica 52 چتریان 

Umbelliferae 
 اناریجه

Eryngium 
caucasicum 

12 

 مورد
Myrtaceae 

شورشیشه   
Callistemon citrinus 53 انار 

Punicaceae 
 انار

Punica granatum 13 

 بید
Salicaceae 

 صنوبر
Populus alba  54 توت 

Moraceae 
 انجیر

Ficus carica L. 14 

 عشقه
Araliaceae 

 عشقه
Hedera helix  55 انجیلی 

Hamamelidaceae 
 انجیلی

Parrotia persica 15 

 عناب
Rhamnaceae 

 عناب
Ziziphus jujube 56 پیچ امین الدوله 

Caprifoliaceae 
 بداغ

Viburnum opulus 16 

 کاج
Pinaceae 

 کاج
Pinus eldarica  57 زیتون 

Oleaceae 
نوبرگ  

Ligustrum 
ovalifolium 

17 

 کنجد
Pedaliaceae 

 کنجد
Sesamum indicum  58 گندمیان 

Gramineae 
 برنج

Oryza saltiva 18 

 کاسنی
Compositae 

 کونیزا
Conyza bonariensis 59 بلوط 

Fagaceae 
 بلوط

Quercus brantil 19 

 گردو
Juglandaceae 

 گردو
Juglans regia  60 گلسرخیان 

Rosaceae 
 به

Cydonia oblonga 20 

 گزنه
Urticaeceae 

 گزنه
Urtica dioica  61 بید 

Salicaceae 
 بید

Salix babylonica 21 

 گل گاوزبان
Boraginaceae 

 وحشی گاوزبان
Anchusa italica 62 مرکبات 

Rutaceae 
 پرتقال

Citrus sinensis 22 

 گلسرخیان
Rosaceae 

 گل رز
Rosa sp. 

 
 بگونیا 63

Begoniaceae 
 پیچ اناري

Tecoma radicans 
 

23 

 گل میمونی
Scrophulariace

ae 
 گل ماهور

Verbascum sp. 64 ختمی 
Malvaceae 

 پنبه
Gossypium 
herbaceum 

24 

 گلسرخیان
Rosaceae 

 گل محمدي
Rosa damascena 65 نعناعیان 

Labiatae 
. پونه   

Mentha longifolia 25 

 گلسرخیان
Rosaceae 

 گالبی
Pyrus communis  66 تاج خروس 

Amaranthaceae 

 تاج خروس
Amaranthus 
retroflexus 

26 

 گلسرخیان
Rosaceae 

 گوجه
Prunus domestica  67 چلیپائیان 

Cruciferae 
 تربچه

Raphanus sativus 27 

 گلسرخیان
Rosaceae 

 گیالس
Prunus cerasus. 68 علف هفت بند 

Polygonaceae 
 ترشک

Rumex acetosella 28 

 مرکبات
Rutaceae 

 لمون
Citrus limon 69 گلسرخیان 

Rosaceae 
 تمشک

Rubus fructicosus 29 

 پروانه آسایان
Papilionaceae 

 لوبیا
Phaseolus vulgaris  70 توت 

Moraceae 
 توت سفید

Morus alba 30 

 فندقیان
Corylaceae 

 ممرز
Carpinus betulus  71 توسکا 

Betulaceae 
 توسکا

Alnus glutinosa 31 

 انگور
Vitaceae 

 مو
Vitis vinifera  72 چنار 

Platanaceae 
 چنار

Platanus orientalis 32 
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 مرکبات
Rutaceae 

 نارنج
Citrus aurantium  73 خرمندي 

Ebenaceae 
 خرمالو

Diospyros kaki L. 33 

 مرکبات
Rutaceae 

 نارنگی
Citrus reticulata  74 خرمندي 

Ebenaceae 
 خرمندي

Diospyros lotus 34 

 نارون
Ulmaceae 

 نارون
Ulmus campestris  75 ارغوان 

Caesalpinaceae 
 خرنوب

Ceratonia siliqua 35 

 نمداران
Tiliaceae 

 نمدار
Tilia platyphyllos 76 کدو 

Cucurbitaceae 
 خیار

Artemisia annua 36 

 نعناعیان
Labiatae 

 نعنا
Mentha piperita  77 نارون 

Ulmaceae 
 داغداغان

Celtis australis 37 

 گلسرخیان
Rosaceae 

 ولیک
Crataegus sp  78 کاسنی 

Compositae 
 درمنه

Artemisia annua 38 

 گلسرخیان
Rosaceae 

وهل  
Persica vulgaris 79 دم اسب 

Equisetaceae 
 دم اسب

Celtis australis 39 

 زیتون
Oleaceae 

 یاسمن زرد
Jasminum fruticans  80 زیتون 

Oleaceae 
 زبان گنجشک

Fraxinus excelsior 40 
  

  گیري نتیجه
هـاي   کنـه هـاي   که تعداد به نسـبت زیـادي از گونـه   رغم آنعلی

آوري ر این بررسی از شهرستان ساري جمعیده دشکارگر خانواده فیتوزئ
بـه  . تعلق داشـت  T. caspiansisبه گونه ها  آن شد، بیش از نیمی از

تهیه شده متعلق به سه گونه هاي  درصد اسالید 76طور کلی بیش از 
T. caspiansis  ،E. amissibilis  وP. plumifer    بود کـه بیـانگر

در بـین  اي  ود تنـوع گونـه  و عـدم وجـ  هـا   عدم توزیع یکنواخت گونه
این موضوع خالف  .این خانواده در منطقه مورد مطالعه استهاي  کنه

شکارگر در شرایط آب و هاي  انتظار ما از وجود تنوع بسیار باالي کنه
رود بـا  مـی  ولی هنوز انتظار. هوایی گرم و مرطوب شمال کشور است

بکر هاي  محیط بیشتر از دیگر گیاهان و خصوصاً درهاي  نمونه برداري

جدید و توزیـع یکنواخـت بیشـتري دسـت     هاي  جنگل بتوان به گونه
  .یافت

  
  سپاسگزاري

نامه نگارنده اول بوده که بـا حمایـت    این مطالعه بخشی از پایان
. مالی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري انجام شده است

دکتر اوکرمان بدینوسیله از مسئولین محترم دانشگاه و همچنین آقایان 
براي تأیید و ) آفریقاي جنوبی( از موسسه تحقیقات گیاهپزشکی پرتوریا

ها و همکارمان دکتر حسن زالی براي تشخیص بعضی  یا تشخیص کنه
  .شودمی هاي گیاهی تشکر و قدردانیاز نمونه
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Introduction 
Mites of the Phytoseiidae family have been extensively studied as biological control agents of different mites 

and insect pests. Some species also feed on nematodes, fungal spores, pollen and exudates from plants and 
insects. About 2,300 phytoseiid species belonging to 90 genera have been described in this family (Chant and 
McMurtry 2007). Considerable efforts have been made in recent years to the collection and identification of the 
predaceous phytoseiid mites in Iran (Rahmani et al. 2010). Despite some studies on phytoseiid mites in Iran, our 
knowledge remains limited about their fauna and diversity in Mazandaran province. The data of these studies 
showed that until recently, only 75 species were reported from Iran. The objective of this study was to evaluate 
the species diversity of Phytoseiidae and access to effective predatory mites for biological control of injurious 
mite pests in Sari, the center of Mazandaran province (Southern coast of the Caspian Sea, 35 ° 47'-36 ° 35' N, 50 
° 34'-54 ° 10' E) 

 
Materials and methods 

Samples were taken from 80 plant species belonging to 46 plant families including forest trees, orchards and 
farm crops representing three types of ecosystems from September 2011 to October 2012. Harvested samples of 
each plant were separately collected in plastic bags and labeled with region and date of collection. The bags were 
transported to the laboratory on the same day and stored in a refrigerator at about 4°C for up to a week, until the 
materials washed for mite extraction. Samples were composed of leaves, stems and shoots of different ages and 
the number of leaves per sample varied between plant species. In order to assimilate the samples, a volume 
nearly equal mass of each sample were put in a two-liter water container. The mites were floated on water by 
adding 1.5 liters of tap water and a few droplets of detergent. The plant leaves and shoots were shaken for 
several times until the mites fall from the plants into water. Plant materials then removed from the solution and 
discarded. Mites in the solution were separated by pouring the solution through sieves of 20, 50, 200 and 400 
meshes. Mites transferred into a labeled glass jar for further processing and identification in the laboratory. The 
mites were cleared in Nesbitt's fluid and mounted in Hoyer’s medium on microscope slides. The slides were 
dried at 45 °C for 1-2 weeks. Then the edge of the coverslip was sealed with colorless nail polish to prevent 
absorption of the air moisture. All specimens collected were nominally identified to species level by using a 
Nikon phase contrast microscope (E600) and related identification keys.  

The scientific names of the plants were adapted from a dictionary of Iranian plant names (Mozaffarian 1998). 
The ecological indices including Margalef's richness, Simpson, Shannon-Wiener and Pielou's evenness were 
calculated for species diversity, dominance, richness and evenness of the mites in different ecosystems. Some 
mite specimens were sent to Dr. E.A. Ueckermann of the ARC-Plant Protection Research Institute, Pretoria, 
South Africa for identification or species confirmation. 

 
Results and discussion 

A total number of 946 mites of 19 species belonging to 8 genera of three phytoseiid subfamilies namely 
Amblyseiinae, Typhlodrominae and Phytoseiinae were identified (Table 1). Most individual mites collected in 
this study, 698 mites in total (73%), belonged to 12 species of the Amblyseiinae which 68% of them (475 in 
total) were Transeius caspiansis and 13% (90 mites in total) were Euseius amissibilis. Phytoseius plumifer, the 
single species of the Phytoseiinae and the species of Typhlodrominae amounted to 16% (152 in total) and 10% 
(96 in totals) of the collected mites, respectively. In this study Amblyseiinae also had the highest proportion of 
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species (63%), while Typhlodrominae and Phytoseiinae had 31% and 5% of the species, respectively. Most 
phytoseiids collected in this study were mentioned above species that formed 76% (a total of 717) of the whole 
collected mites. These species were the most frequently found predators on varieties of plants. They were found 
on plants associated with tetranychid, tenuipalpid and eriophyid mites and small insect pests such as thrips and 
whiteflies. They were very common and were examined from 80 plant species, they observed on 59, 22 and 26 
plants, respectively. It was interesting to observe these predators on some plants that there were not 
phytophagous mites. Therefore these species are generalist predators and are known to feed on pollen and 
exudates of plants and insects. Overall, mean mite's biodiversity indices of Margalef's richness, Simpson, 
Shannon-Wiener and Pielou's evenness were 1.656, 0.69, 1.546 and 0.525, respectively. Actually, when a 
community has many about equally abundant species, it is said to have high species diversity. But when a few 
species are present or like this study only a few species are abundant, then species diversity is low. The low 
Shannon-Wiener and Pielou's evenness indices also showed relatively low biodiversity in the area. 

 
Conclusion 

Despite that 19 phytoseiids species were found in Sari, the present study revealed a low diversity of 
phytoseiid mites in this region. Most phytoseiids collected in this area belonged to Transeius caspiansis, Euseius 
amissibilis and Phytoseius plumifer (a total of 717) species. However, it was expected that many additional 
species could be found by similar studies in the same area, especially when other plant species were sampled. 
The diversity of plants in the forest, orchards and farm crops were far greater than the number of plant species 
sampled in this study. 
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