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 Orius albidipennis Reuterبررسی اثر سه تیمار غذایی روي طول مراحل مختلف پورگی سن شکارگر 
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  چکیده
  Orius albidipennisاند و گونه گونه، از شکارگرهاي مطرح با انتشار جهانی 70با داشتن بیش از  Oriusهاي شکارگر جنس سن       

)Reuter (در این پژوهش سعی شد به بررسی طول عمر . شودهاي غالب این جنس است که در ایران نیز به وفور یافت مییکی از گونه
 .Zeller Eتخم کنه ترکستانی، مراحل مختلف رشدي کنه ترکستانی و تخم پروانههاي سنین مختلف شکارگر با تغذیه از سه تیمار پوره

kuehniella  در دماي°C25 نسبت به تیمار ) مراحل مختلف رشدي کنه(پس از بررسی نتایج، مشاهده شد که تیمار دوم . پرداخته شود
دست آمده با بود و  نتایج تیمار دوم با نتایج به O. albidipennis هاي سنین مختلفرژیم غذایی بهتري براي پوره) فقط تخم کنه(اول 

روز، با تغذیه از مراحل  32/17±44/0کل دوره پورگی با تغذیه از تخم کنه . تفاوت چندانی نداشت E. kuehniella Zeller تغذیه از تخم
دست آمده با تغذیه آمد که بین نتایج به دستروز بهE. kuehniella13/0±63/11 روز و با تغذیه از تخم 53/11±11/0مختلف رشدي کنه 

  . وجود داشت% 5دار در سطح تفاوت معنی E. kuehniella دست آمده با تغذیه از مراحل مختلف رشدي کنه و تخماز تخم کنه با نتایج به
  

  سن شکارگر، مراحل مختلف رشدي، تیمار غذایی :کلید واژه
  

  مقدمه
این عوامل نقش مهمی به عنوان بازدارنده خسارت گیاهخواران  ،در تغییرات جمعیت گیاهخواران انکار ناپذیر است ،نقش دشمنان طبیعی 

هاي متفاوتی ارایه یک گونه شکارگر در شرایط مختلف و در ارتباط با طعمه خود واکنش. . شوندداشته و در مواردي، عامل کلیدي، تلقی می
چنین کنترل بیولژیک از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و ارزش مطالعاتی د یک گونه، از دیدگاه اکولژي و همها در مورکند که این پدیدهمی

روي کنه ) Orius albidipennis )Reuterاي در مورد شکارگري سن شکارگراینکه تاکنون در ایران مطالعهه به با توج. خاصی دارد
فاژ و مهم در بسیاري از محصوالت و درختان میوه است، انجام که یک آفت پلی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolskiآفت

و جرجیس و ) 1974، 1977( 1حیدري و جرجیس- توسط النشده و با توجه به کارهاي انجام شده روي این سن شکارگر و این کنه آفت 
روي دو رژیم غذایی تخم کنه ترکستانی و  پورگی عمر سنین مختلف در عراق، در این پژوهش سعی شد تا به بررسی طول) 1974(مجید 

مراحل مختلف رشدي کنه پرداخته شود و همچنین از آنجا که در بسیاري از کارهاي پژوهشی از تخم پروانه افستیا براي پرورش سن 
رکستانی و این پروانه مقایسه اي نیز بین طول مراحل مختلف رشدي سن شکارگر روي کنه ت. استفاده می شود O. albidipennisشکارگر 

  .نیز انجام شد
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  هامواد و روش

 Tetranychusبا تغذیه از تخم کنه تارتن ترکستانی  O. albidipennis سن طول دوره نموي مراحل مختلف پورگی .1
turkestani 

سانتیمتر استفاده  5/4سانتیمتر و ارتفاع  5/7دار به قطر بار مصرف تهویهبراي انجام آزمایش از ظرفهاي پالستیکی یک:روش انجام آزمایش
داخل . ها شودپوشانده شد تا مانع فرار پوره 120سانتیمتر در ظرف ایجاد شد که این سوراخ با مش  4شد که براي تهویه سوراخی به قطر 

  . سانتیمتر قرار گرفت 5/4ظرف یک الیه پنبه مرطوب و روي این پنبه دیسک برگی از گیاه لوبیا به قطر 
ساعت قبل از شروع آزمایش تعدادي کنه ماده براي تخمریزي روي واحدهاي آزمایش منتقل  24هاي مختلف از تخم کنه، براي تهیه تراکم
هاي مورد نظر از تخم شکار با حذف تخمهاي اضافی توسط قلم موي چهار صفر ها حذف شدند و تراکمساعت این کنه 24شدند و پس از 

آوري شد و این سنها به بدین منظور تعدادي سن ماده با آسپیراتور جمع. هاي هم سن نیاز بودوع آزمایش به پورهبراي شر. دست آمدندبه
براي تغذیه منتقل شدند و در ژرمیناتور با شرایط  افستیاساعت به یک ظرف محتوي غالف لوبیا به عنوان محل تخمریزي و تخم  24مدت 
شرایط ذکر ( ساعت تاریکی قرار گرفتند 8ساعت روشنایی و  16درصد و دوره نوري  70±5ی درجه سانتیگراد، رطوبت نسب25±1دمایی

غالف لوبیاي محتوي تخم در ژرمیناتور با شرایط  بعد از این زمان کلیه سنهاي ماده حذف شدند و. )شده براي تمامی آزمایشها اعمال شد
ساعت این غالف لوبیا مورد  12زیر استریومیکروسکوپ شمارش شد و هر  سپس تعداد تخمهاي روي این غالف لوبیا. ذکر شده نگهداري شد

  . هاي سن یک شروع به تفریح کردندبازبینی قرار گرفت تا زمانی که پوره
موي چهار صفر به واحدهاي آزمایشی حاوي تخم هایی که در مدت زمان دو ساعت بیرون آمدند با قلمسن، پورههاي همبراي داشتن پوره

غالفهاي لوبیا تا زمان تفریح  آخرین . تقل شدند سپس در واحدهاي آزمایشی بسته و به ژرمیناتور با شرایط ذکر شده منتقل شدندکنه من
هاي سن یک، هر دوازده ساعت کلیه ظروف بازبینی شد و مراحل زندگی آنها ثبت دست آمدن پورهپس از به. تخم مورد بازبینی قرار گرفتند

ترین تشخیص مراحل مختلف پورگی از روي قطعی. فهاي آنها عوض شد و تخم کنه تازه در اختیار آنها قرار گرفتساعت ظر 24هر . شد
   .شودمشخص می وجود پوسته است که با چک کردن واحدهاي آزمایشی زیر استریومیکروسکوپ

    با تغذیه ازمراحل مختلف رشدي کنه O. albidipennis  سن طول دوره نموي مراحل مختلف پورگی .2
از . بود تفاده شده در آزمایش قبلواحدهاي آزمایشی مورد استفاده در این آزمایش همانند واحدهاي آزمایشی اس: روش انجام آزمایش
هر دو روز یک بار با به عنوان شکار استفاده شد و دیسکهاي مورد استفاده ) تخم، الرو، پروتونمف، دئوتونمف و بالغ(مراحل مختلف کنه 

براي . در اینجا سعی شد که تعداد کافی از شکار در اختیار شکارگر قرار گیرد. دیسکهاي جدید محتوي مراحل مختلف کنه تعویض شدند
هاي سن یک که در مدت زمان دو ساعت ظاهر شده بودند استفاده شد که در این قسمت هم همانند آزمایش اول شروع آزمایش از پوره

 تمام مراحل انجام آزمایش. قرار گرفتندبا شرایط ذکر شده ژرمیناتور  آنها بسته شد و در پس از آماده شدن واحدهاي آزمایشی در. شد عمل
تکرار  50با  هاي یک و دو هر کدامآزمایش .و مدت زمان رشد و نمو سن از تخم تا ظهور حشره کامل محاسبه شد آزمایش قبل بودهمانند 

  .انجام شدند
  Ephestia kuehniellaبا تغذیه از تخم پروانه O. albidipennis ول دوره نمو سنین مختلف پورگی سنط .3

از جمله پژوهش حاضر از تخم افستیا براي پرورش سن شکارگر استفاده می شود، لذا براي مقایسه بین  از آنجا که در بسیاري از پژوهش ها
  .سن شکارگر بین تخم افستیا و کنه این آزمایش انجام شد مراحل مختلف پورگی طول هر کدام از

در اینجا . اندهاي آزمایشی مورد استفاده در این آزمایش همانند واحدهاي آزمایشی استفاده شده در آزمایش اولواحد: روش انجام آزمایش
 .قرار گرفت E. kuehniella کافی تخم ی به تعدادروي دیسکهاي برگ. سانتیمتر استفاده شد 5/4نیز از دیسک برگی از گیاه لوبیا به قطر 
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هاي سن یک که در مدت زمان دو ساعت ظاهر هاي هم سن نیاز بود که همانند آزمایش اول عمل شد و از پورهبراي شروع آزمایش به پوره

واحدهاي آزمایشی محتوي پوره . ژرمیناتور قرار گرفتند در آنها بسته شد و درپس از آماده شدن واحدهاي آزمایشی . شده بودند استفاده شد
در اختیار  E. kuehniellaهر روز به تعداد کافی تخم . ساعت یک بار مورد بازدید قرار گرفتند و  مرحله رشدي سن ثبت شد 12ها هر 

. ها به مرحله بعد استه دلیل انتقال پورهوجود پوست. ها قرار گرفت و با مشاهده عالیم خراب شدن در برگ دیسک برگی تعویض شدپوره
  . تکرار انجام شد 22این آزمایش با . ها تا زمان ظهور حشره کامل ادامه یافت و پس از ظهور حشره کامل به پایان رسیدثبت داده

 
  و بحث نتایج

  O. albidipennisتاثیر تغذیه از تخم یا مراحل مختلف رشدي شکار بر طول دوره نموي سنین مختلف پورگی سن .1
تر نیز ذکر شد یک بار از تخم کنه ترکستانی و یک بار نیز از مراحل مختلف رشدي کنه ترکستانی به عنوان میزبان در همانطور که پیش

قادر است روي هر دو حالت از میزبان دوره زندگی خود را  O. albidipennisنتایج نشان داد که سن شکارگر  .استفاده شد Co25دماي 
هاي مربوط به طول هر کدام از مراحل مختلف پورگی و طول کل دوره نموي از پوره سن یک تا پوره سن پنج داده. تکمیل و تخمریزي کند

  . اندآورده شده  2و  1در جدولهاي چنین روي مراحل مختلف رشدي کنه در هر دو جنس نر و ماده فقط روي تخم کنه ترکستانی و هم
  

با تغذیه از تخم کنه  O. albidipennisسنین مختلف پورگی سن شکارگر) روز(میانگین و خطاي استاندارد طول دوره نموي . 1جدول 
 Tetranychus turkestaniترکستانی

  پورگیکل دوره   پوره سن پنج  پوره سن چهار  پوره سن سه  پوره سن دو  پوره سن یک  تعداد  

  a6890 /0±42/17  8/4±21/0  26/3±198/0  68/2±2/0  5/2±18/0  2/4±31/0  25  ماده
  a15/0±21/17  4/4±14/0  14/3±16/0  76/2±16/0  92/2±24/0  98/3±17/0  21  نر

  . است% 5حروف غیر مشابه در ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 
  

با تغذیه از مراحل مختلف رشدي  O. albidipennisسنین مختلف پورگی سن شکارگر ) روز(میانگین و خطاي استاندارد طول دوره نموي . 2جدول 
 Tetranychus turkestaniکنه ترکستانی

  کل دوره پورگی  پوره سن پنج  پوره سن چهار  پوره سن سه  پوره سن دو  پوره سن یک  تعداد  
  a14/0±62/11  59/3±98/0  20/2±096/0  76/1±076/0  82/1±059/0  23/2±087/0  17  ماده

  a2/0±39/11  72/3±12/1  11/2±073/0  78/1±088/0  5/1±083/0  28/2±12/0  9  نر
  .است% 5حروف غیر مشابه در ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 

  
از سنین مختلف پورگی سن و کل مرحله پورگی از سن یک تا سن دهند که طول دوره نموي هر کدام نشان می 2و  1اطالعات جدولهاي 

نتایج آماري مقایسه . ها با تغذیه از مراحل مختلف کنه استپنج در هر دو جنس نر و ماده، با تغذیه از تخم کنه بیشتر از طول دوره
ل مرحله پورگی روي تخم کنه و روي مراحل هاي سنین مختلف و همچنین کهاي مربوط به  پورهها نیز نشان داد که بین دادهمیانگین

  . دار وجود دارداختالف معنی مختلف کنه
کمتر از ) با تغذیه از تخم کنه و مراحل مختلف رشدي کنه(دهند که کل دوره پورگی در نرها در هر دو آزمایش نشان می 2و 1جدولهاي 

 .دار نیستنر و ماده در یک آزمایش معنیهاي مربوط به ها در همان آزمایش است اما تفاوت بین دادهماده
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شود که طول دوره نموي مراحل مختلف پورگی در سنهایی که فقط از تخم کنه تغذیه در نهایت با توجه به نتایج ارایه شده مشاهده می

مراحل براي یم غذایی دوم  توان نتیجه گرفت که رژپس می. انداند بیشتر از سنهایی است که از مراحل مختلف رشدي کنه تغذیه کردهکرده
  . تر از  فقط تخم کنه استسنها مناسبمختلف پورگی 

. خالصه شد 4ا توجه به مرگ و میري که در مراحل مختلف رشدي مشاهده شد، درصد تلفات هر مرحله پورگی مشخص و در جدول ب
راحل پورگی سنین سه و پنج و روي مراحل مختلف بیشترین تلفات در مرحله پوره سن پنج و روي تخم کنه و کمترین آن مربوط به م

  .در مجموع درصد تلفات سن شکارگر روي تخم کنه بیشتر از روي مراحل مختلف رشدي کنه است. رشدي کنه است
  با تغذیه از تخم کنه و مراحل مختلف رشدي کنه ترکستانی Orius albidipennisدرصد تلفات مراحل مختلف رشدي سن . 4جدول 

  پوره سن پنج  پوره سن چهار  پوره سن سه  پوره سن دو  سن یکپوره   
  86/17  68/9  14/10  8/14  19  با تغذیه از تخم کنه

با تغذیه از مراحل 
  مختلف رشدي کنه

86/2  65/17  0  14/7  0  

 O. albidipennisتاثیر سه نوع شکار برسنین مختلف پورگی قایسه م .2
 .Eبا تغذیه از تخم کنه، مراحل مختلف رشدي کنه و تخم  O. albidipennisدر این قسمت نتایج حاصل از طول سنین مختلف پورگی 

kuehniella   آورده شده است 10و  9شوند که نتایج آن در جدولهاي درجه سانتیگراد مقایسه می 25در دماي.  
مراحل  با تغذیه از تخم کنه و Orius albidipennisسنین مختلف پورگی سن شکارگر ) روز(میانگین و خطاي استاندارد طول دوره رشدي .  9جدول 

  درجه سانتیگراد  25در دماي   Ephestia kuehniellaو تخم پروانه  Tetranychus turkestaniمختلف رشدي کنه تارتن ترکستانی
  پوره سن پنج  پوره سن چهار  پوره سن سه  پوره سن دو  پوره سن یک  تعداد  نوع طعمه

              
  a18/0±09/4  a 15/0±7/2  a13/0±71/2  a13/0±2/3  a13/0±61/4  46  تخم کنه

  b069/0±25/2  b056/0±71/1  b057/0±77/1  b067/0±17/2  b076/0±63/3  26  همه مراحل کنه
  E. kuehniella  22  b037/0±57/2  b05/0±66/1  b078/0±75/1  b049/0±06/2  b062/0±59/3 تخم

  . است% 5حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 
 

با تغذیه از تخم کنه  Orius albidipennis سنین مختلف پورگی سن شکارگر) روز(میانگین و خطاي استاندارد طول کل دوره رشدي . 10جدول 
  درجه سانتیگراد  25در دماي   Ephestia kuehniellaو تخم پروانه  Tetranychus turkestaniومراحل مختلف رشدي کنه تارتن ترکستانی

  کل دوره پورگی  تعداد  میزبان
  a44/0±32/17  46  تخم کنه

  b11/0±53/11  26  مراحل مختلف کنه
  E. kuehniella   22  b13/0±63/11تخم 

 . است% 5حروف غیر مشابه در ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 
  

 .Oدهند که طول دوره نموي هر کدام از سنین مختلف پورگی و کل دوره نموي پورگی سن نشان می) 10و  9(اطالعات این دو جدول 
albidipennis با مراحل مختلف کنه و تخم % 5دار در سطح روي تخم کنه تفاوت معنیE. kuehniella ها با اما بین طول این دوره. دارد

  .داري وجود نداردتفاوت معنی E. kuehniella تغذیه از  مراحل مختلف کنه و تخم
 . در این آزمایش صفر بود E. kuehniellaدرصد تلفات براي تمامی سنین مختلف پورگی سن شکارگر با تغذیه از تخم 
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و 2دست آمده توسط چیزیکدست آمد که مشابه نتایج بهچهار روز به oC25در دماي  O. albidipennisدر مطالعه حاضر طول دوره تخم 

  ) 1995(و همکاران  چیزیک. است) oC25روز در دماي  8/3) (1997(و همکاران 3و کوکوزا) oC25روز در دماي  4-3( )1995(همکاران 
 Ephestia cautellaو تخم   T. urticae،Thrips tabaciروي سه رژیم غذایی کنه  oC25طول مراحل مختلف پورگی این سن در دماي 

 و  تخم) روز oC25 )58/11روز گزارش کردند که تقریباً مشابه نتایج پژوهش حاضر با تغذیه از مراحل مختلف کنه در دماي  13-11را 
  ،  Frankliniella occidentalisو روي رژیم  oC25را در دماي  احل پورگیمر طول) 1997(کوکوزا و همکاران ..است) روز 64/11(افستیا 

و  5روز و وکانته Megalurothrips sjostedti ،8/14طول این مرحله را روي برگ لوبیا چشم بلبلی و) 2000(4روز و فریش و تامو 2/13
 .Eروز و تخم  E. kuehniella، 5/13درصد با تغذیه از تخم  70±5و رطوبت نسبی  oC25طول این مرحله را در دماي) 1997(همکاران 

kuehniella  ي در دما(دست آمده در پژوهش حاضر است روز گزارش کردند که این مقادیر بیشتر از مقادیر به 34/13و گردهoC25  و با
و با  oC25دست آمده در دمايچنین  کمتر از مقدار بهو هم) روز 64/11 و 54/11 مختلف کنه و تخم افستیا به ترتیبغذیه از مراحل ت

با تغذیه از  فقط ) 1997(وکانته و همکاران  توسط دست آمده براي طول مراحل پورگیاما مقدار به. است) روز33/17(تغذیه از  تخم کنه 
  . دست آمده در این پژوهش استکه بیشتر از تمام مقادیر به روز است 6/18گرده فلفل شیرین 

و رطوبت نسبی  oC27در دماي  E. kuehniella روز براي این گونه با تغذیه از تخم 5/14طول این مرحله را ) 1993(و همکاران 6کارنرو
با تغذیه از مراحل مختلف کنه و تخم   oC25 دست آمده درپژوهش حاضر در دمايگزارش کردند که این مقدار بیشتر از مقدار به% 70-60

روي برگ لوبیا ) روز 3(و سن سه ) روز7/2(طول مراحل پورگی سن دو .دست آمده با تغذیه از فقط تخم کنه استو کمتر از مقدار به افستیا
گزارش ) 2000(فقط روي برگ لوبیا چشم بلبلی که توسط فریش و تامو ) روز 7/3(و مرحله پوره سن چهار M. sjostedti چشم بلبلی و

روي مراحل ) 1997(دست آمده توسط وکانته و همکاران نتایج به. شده مشابه طول این مراحل در پژوهش حاضر با تغذیه از تخم کنه است
و ) روز 47/2(و پوره سن یک  E. kuehniellaتغذیه شده با تخم ) روز89/3(سن پنج و ) روز14/2(، سن چهار )روز 98/1(پورگی سن دو 

. دست آمده با تغذیه از مراحل مختلف کنه در این پژوهش  استبا تغذیه از تخم پروانه مذکور و گرده، مشابه نتایج به) روز 83/1(سن سه 
- 03/2پوره سن یک و سن چهار روي گرده فلفل شیرین را به ترتیب و گرده و   E. kuehniellaوي طول مراحل پورگی سن دو روي تخم 

  . دست آمده با تغذیه از  فقط تخم کنه در این پژوهش استکند که مشابه مقادیر بهذکر می 33/3و  47/3
یشتر از مقادیر کمی ب E. kuehniellaبراي مراحل مختلف پورگی روي تخم ) 1997(دست آمده توسط وکانته و همکاران تمام مقادیر به

شاید دلیل این اختالف در میزبان گیاهی مورد استفاده باشد که . باشندمی E. kuehniella دست آمده در پژوهش حاضر با تغذیه از تخم به
استفاده کردند در حالیکه در پژوهش حاضر از گیاه لوبیا ) Capsicum annum(از گیاه فلفل شیرین ) 1997(وکانته و همکاران 

)Phaseolus vulgaris (استفاده شده است.  
است که ) 7/17(برابر با میزان این تلفات روي فقط برگ لوبیا چشم بلبلی ) 86/17(میزان تلفات مرحله پورگی سن پنج روي تخم کنه 

  . گزارش شده است)2000(و تامو  توسط فریش
مدت رشد و نمو مراحل مختلف پورگی و میزان تلفات این مراحل در دست آمده و مقایسات انجام شده، از آنجا که طول با توجه به نتایج به

 E. kuehniella دست آمده با تغذیه از مراحل مختلف کنه و تخمبا تغذیه از تخم کنه ترکستانی بیشتر از مقدار به. O. albidipennis سن
 . ن سن برخوردار استاست، تخم کنه ترکستانی از  کیفیت پایینی نسبت به همه مراحل رشدي کنه براي ای

  شامل مواد غذایی کم و کیفیت پایینی براي شکارگر  T. urticaeنیز در مقاله خود بیان کردند که تخم ) 2002(7لستر و هارمسن
Typhlodromus pyriاست و این شکارگر براي اینکه بتواند در کنترل بیولژیک موفق باشد باید مواد غذایی کافی از یک جمعیت شکار در  

                                                             
2Chyzik 
3Cocuzza 
4Fritsche & Tamo 
4Vacante 
6Carnero 
7Lester & Harmsen 



 

٦ 

 
 دست آمده روي مراحل مختلف رشدي کنه ترکستانی و تخم پروانه از طرفی دیگر مقایسه نتایج به .دست آوردطی دوران زندگی خویش به

E. kuehniella تري براي این سن برخوردار استحاکی از آن است که کنه نسبت به تخم پروانه از کیفیت پایین .  
، تریپس و کنه دو نقطه اي E. cautellaمانی و تولیدمثل این سن روي سه رژیم غذایی تخمندهنیز که روي ز) 1995(چیزیک و همکاران 

- تر از زمانی است که از حشرات تغذیه میکند، پایینها تغذیه میکار کردند بیان می کنند که بقا و تولید مثل این سن هنگامی که از کنه
   Myzus persicaeنسبت به شته  T. urticaeکنه   )1995( 8ه حشرات توسط هانسنهاي دیگري از کیفیت پایین کنه نسبت بنمونه. کند

 .Oروي سن ) 2001(و توسط وانگ و همکاران  Macrolophus caliginosusروي سن  Trialeurodes vaporariorumو سفیدبالک 
strigicollis  کنهT. kanzawai  نسبت یهThrips palmi گزارش شده است.  

کنند که بیان کردند را تایید می) 1988( 9هاي هادسون و اولیناینکه تمامی موارد ذکر شده و نتایج پژوهش حاضر همگی یافتهدر نهایت 
  . تحت تاثیر دما و غذا است Oriusرشد و نمو مراحل مختلف پورگی سن 

  
 منابع

1. Carnero, A., Pena, M .A., Perez-Padron, F., Garrido, C .& Herandez Garcia, M. (1993) Bionomics of 
Orius albidipennis and Orius limbatus .IOBC/WPRS Bulletin, 16(2):27-30. 

2. Chyzik, R., Klein, M .& Ben-Dov, Y. (1995) Reproduction and survival of the predatory bug Orius 
albidipennis on various arthropod prey .Entomologia Experimentalis et Applicata, 75 :27-31. 

3. Cocuzza, G .E., De Clercq, M .van de Veire, De Cock, A., Degheele, D .& Vacante, V. (1997) 
Reproduction of Orius laevigatus and Orius albidipennis on pollen and Ephestia kuehniella eggs .
Entomologia Experimentalis et Applicata, 82 :101-104. 

4. El-Haidari, H .S .& Georgis, R. (1974) The study of predation of Orius albidipennis Reut. upon the 
atlantic spider mite Tetranychus atlanticus McG .Yearbook of Plant Protection, 1 :30-36. 

5. El-Haidari, H .S .& Georgis, R. (1977) Predation of Orius albidipennis Reuter (Hemiptera :
Anthocoridae) in Tetranychus atlanticus (Acari :Tetranychidae) In Iraq .Zeitschrift fur angewandte 
Entomologie, 83(3): 257-260. 

6. Fritsche, M .E .& Tamo, M. (2000) Influene of thrips prey spcies on the life history and behavior of 
Orius albidipennis .Entomologia Experimentalis et Applicata, 96:111-118 . 

7. Georgis, R .& Majeed, B) .1974 (Activity of Orius albidipennis  ) Reut (.a predator of Tetranychus 
atlanticus McG .Yearbook of Plant Protection, 1 :37-40. 

8. Hodgson, C .& Aveling, C. (1988) Anthocoridae .In :World Crop Pest .Vol. 2B .Aphids, Their Biology, 
Natural Enemies And Control .Minks, A .K .& Harrewijn, P. (Eds), Elsevier, Amesterdam, 185-188 pp . 

9. Lester, P .J .& Harmsen, R. (2002) Functional and numerical responses do not always indicate the most 
effective predator for biological control :an analysis of two predators in a two-prey system .Journal of 
Applied Ecology, 39:455-468. 

10. Vacante, V., Cocuzza, G .E., De Clercq, P., van de Veire, M .& Tirry, L. (1997) Development and 
survival of Orius albidipennis and O .Laevigatus (Het :.Anthocoridae) on various diets .Entomophaga, 
42(4): 493-498. 

                                                             
8Hansen                                                                               
9Hodgson & Avelin 



 

٧ 

 
11. Wang, C .L., Lee, P .C .& Wu, Y .J. (2001) Field augmentation of Orius strigicollis (Heteroptera :

Anthocoridae) for the control of thrips in Taiwan .Food and Fertilizer Technology Center Extension 
Bulletin,500 :1-9. 
 

 


