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 چکیده
 زراعی، اناز آفات مهم گیاه Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski)فرنگی  کنه تارتن توت

 کسن زیست شناسی و پارامترهاي جدول زندگیاي در ایران است.  جالیزي، سبزیجات و محصوالت گلخانه
Orius albidipennis (Reuter) درجه سلسیوس  در  30و  25، 20فرنگی در سه دماي  با تغذیه از کنه تارتن توت

طول دوره پیش از بلوغ این شکارگر در سه دماي مذکور به ترتیب مطالعه قرار گرفت. شرایط آزمایشگاهی مورد 
نر بود. میزان مرگ  حشرهروز براي  89/11و  1/16، 83/31ماده و  حشرهروز براي  68/11و  82/16، 54/34برابر با 

ی نسبت جنسدرصد بود.  25/17و  30،12/28و میر پیش از بلوغ این حشره در سه دماي فوق به ترتیب برابر با 
در  نرو  مادهطول عمر حشرات در صد بود.   87و  51، 76) این شکارگر در سه دماي مذکور به ترتیب درصد ماده(

 تخم میانگین تعداد کلروز بود.  22/13و  43/22و  7/16، 22/26درجه سلسیوس به ترتیب برابر با  30و  25دماهاي 
افزایش بود. نرخ ذاتی  عدد 39و  50حشره ماده در دو دماي فوق به ترتیب  هاي گذاشته شده در طول زندگی

بود. همچنین ماده/ ماده/ روز  165/0و  124/0) این شکارگر در دو دماي مذکور به ترتیب برابر با rm(جمعیت 
نتایج ما . محاسبه گردیدروز  37/16و  59/23در دو دماي فوق به ترتیب برابر با  این سنکطول دوره یک نسل 

  بود. O. albidipennisدرجه سلسیوس مناسب ترین دما براي رشد و تولید مثل سنک  30که دماي  نشان داد
  

  ، دماOrius albidipennis ،Tetranychus turkestani ،وصیات زیستیصخها:  کلید واژه

  مقدمه
 Tetranychus ،فرنگی تارتن توتي  کنه

turkestani (Ugarov & Nikolski)   یکی از
آفات مهم گیاهان زراعی، جالیزي، سبزیجات و 

، 1جهان (جپسون و همکاران اي در محصوالت گلخانه
مدرس اول ، ؛ 1380(کمالی و همکاران، ایران  )،1975
و خوزستان  ) 1385 ،خانجانی و حداد ایرانی نژاد؛ 1391

) می باشد که همیشه با 1386؛ سهرابی، 1368 ،(کمالی

                                                             
1 - Jeppson et al. 

. حشرات کامل جمعیت زیاد به گیاهان خسارت می زند
و مراحل نابالغ این کنه با جمعیت بسیار زیاد در سطح 

کنند.  گیاهی تغذیه می ي زیرین برگ گیاهان از شیره
هاي کوچک در  صورت لکه ا بهابتد  خسارت این کنه

ي کنه، این  تغذیهي  شود. با ادامه سطح برگ دیده می
و باعث زردي و در نهایت  پیوندندمیهم  به ها لکه

شوند. مراحل مختلف رشدي  ها و بوته می پژمردگی برگ
، تارهاي زیادي نیز در شیره گیاهیکنه ضمن تغذیه از 

ذب گرد تنند. این تارها سبب ج ها می سطح زیرین برگ
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گردند.  مانع از فتوسنتز گیاه می در نتیجه و خاك شده و
به  شیره گیاهیهم از طریق مکیدن   کنهاین بنابراین 

شود  زده و باعث ضعف گیاه می صورت مستقیم خسارت 
غیرمستقیم در کاهش میزان فتوسنتز گیاه  شکلو هم به 

؛ سهرابی، 1385، و ایرانی نژاد (خانجانی نقش دارد
 ).2003، 1انگز؛ 1386

هاي تارتن معموالً از  در حال حاضر براي کنترل کنه
کش ها استفاده مداوم از کنهشود.  ها استفاده می کش کنه

اثرات مخربی بر بروز مقاومت در این کنه  عالوه بر
. )2011، 2(هوي دگذارزیست و انسان بر جاي میمحیط 

هاي جایگزین و سالمی نظیر بنابراین الزم است که روش
کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک و البته در چهارچوب 
یک برنامه مدیریت تلفیقی جهت کنترل کنه تارتن توت 

  ). 2011فرنگی مورد استفاده قرار گیرد (هوي، 
 Orius albidipennis Reuterسنک شکارگر 

یکی از حشرات مفیدي است که در بسیاري از 
زراعی و باغی در جهان و ایران فعالیت هاي اگرواکوسیتم

 ،ها، تریپسهااشته و از آفات متفاوتی مانند شتهد
، 3نماید (چزاوهاي تارتن تغذیه میو کنه هاسفیدبالک

). تا کنون چندین مطالعه در مورد 1999، 4؛ التین1985
و کارایی این سنک شکارگر روي کنه دو  زیست شناسی

انجام شده  Tetranychus urticae Kochاي لکه
  ؛1385؛ اسکندرلی و همکاران، 1378، است (مددي

وفایی و همکاران، ؛ 1385 ،کوثري و خرازي پاکدل
؛ 1389؛ یاري و همکاران، 1388پور، ؛ حسن1388

کنون تنها یک ). با این حال تا2010 ،5صبحی و همکاران
 روي کنه  سنک این مطالعه در مورد خصوصیات زیستی

T. turkestani  انجام شده است (کجباف واال و
لذا هدف از این مطالعه بررسی ). 1381، سلیمان نژادیان

طول دوره رشد، میزان مرگ و میر پیش از بلوغ، نسبت 

                                                             
1- Zhang 
2- Hoy 
3- Chazeau 
4- Lattin 
5- Sobhy 

این سنک روي گذاري جنسی، طول عمر و میزان تخم
  بود. فرنگیکنه تارتن توت

 
  مواد و روش ها

فرنگی  تارتن توت ي پرورش گیاه میزبان و کنه
T. turkestani  

فرنگی در آزمایشگاه بر روي  تارتن توت ي کلنی کنه
) Vigna unguiculata(هاي لوبیا چشم بلبلی  بوته

تارتن  ي کنه افراد بالغ در گلدان تشکیل شد. هکاشته شد
 Althea)هاي ختمی زینتی  روي بوتهاز  فرنگی توت

officinalis) دانشکده کشاورزي  ي موجود در مزرعه
و در  نددانشگاه شهید چمران اهواز جمع آوري شد

آزمایشگاه روي گیاه لوبیا چشم بلبلی پرورش یافتند. 
پالستیکی به  هاي درون گلدانچشم بلبلی بذور لوبیا 

کاشته شدند. براي  cm5/14ي  دهانهو قطر  13ارتفاع 
(پیت  با خاکبرگخاك مزرعه مخلوط از  کشت بذور

هاي  استفاده شد.گیاهان آلوده در داخل قفس) 6ماس
 .متر نگهداري شدند سانتی 120×80×80چوبی با ابعاد

شیشه و اطراف آنها  ي ها به وسیله سقف و کف این قفس
پوشیده شده بود. به ) 120(مش توري ارگانزا  ي به وسیله
المپ مهتابی با نور  5مین نیاز نوري گیاهان از أمنظور ت

در ها  این قفس .ا نور زرد استفاده شدالمپ ب 2سفید و 
رطوبت  سلسیوس،ي  درجه 25±1آزمایشگاه با دماي 

روشنایی ساعت  16نوري  ي دوره و درصد 50-40نسبی 
هایی که در اثر  بوته ساعت تاریکی نگهداري شدند. 8به 

شدند با  آلودگی شدید به کنه دچار خشکیدگی می
تشکیل کلنی روي دند. پس از شهاي سالم جایگزین  بوته

(پنج  لوبیا چشم بلبلی و نگهداري آن براي چند نسل
هاي  هاي موجود جهت انجام آزمایش ، از کنهنسل)

  اده شد.فمربوطه است
  O. albidipennisشکارگر   نکپرورش س

ابتـدا افـراد آن از    این سن شـکارگر  براي ایجاد کلنی
گردان و یونجـه از مـزارع یـزد     روي گیاهانی مانند آفتاب

ــه دار جمــع آوري    ــا روش تکــان دادن داخــل ظــرف لب ب
                                                             
6- Pete Moss 
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ــه     ــال حشــرات جمــع آوري شــده ب ــس از انتق ــد. پ گردی
هاي بالغ توسط آسپیراتور جـدا شـده و    آزمایشگاه، سنک

پس از تفکیک جنسیت در زیر استریومیکروسـکوپ کـه   
بـه وجـود یـا عـدم وجـود برجسـتگی و شـیار در        با توجه 

سطح شکمی آخرین بند شکم صورت گرفت، هر سنک 
ماده به صورت تکی درون یک ظرف پرورش قـرار داده  
شد. سپس یک غالف لوبیاسبز در اختیار هر سـنک مـاده   

ها هر دو روز یکبار تعویض شدند و شد. غالفقرار داده 
-گرفتند. غالفار ها قرهاي جدید در اختیار سنکغالف

هاي حاوي تخم سنک به صورت جداگانه درون ظروف 
هـا و  شدند. پس از تفـریخ تخـم   پرورش جدید نگهداري 

ها از هر ظرف یک نر برداشته شد و از آن بالغ شدن پوره
ي  ات بالغ نر و مادهحشرشد. براي تشخیص گونه استفاده 

ظروف مختلف که از یـک گونـه بودنـد بـه یـک ظـرف       
ل شدند و به این ترتیب جمعیت خالصی از یک گونه منتق

  آمد.به دست 
مشـابه روش ون   O. albidipennis کپرورش سن

) 1385پاکـدل (   ) و کوثري و خـرازي 1999( 1دن میراکر
ــرورش    ــراي پ ــت. ب ــورت گرف ــنکص ــروف  س ــا از ظ ه

 18و ارتفـاع   5/7گالس با قطر اي از جنس پلکسی استوانه
ــانتی ــه درون   سـ ــر کـ ــروف  متـ ــن ظـ ــواره و درب ایـ دیـ
متر جهت فراهم نمودن تهویه  سانتی 3هایی به قطر  سوراخ

 ،پوشــیده شــده بــود 120ایجــاد و توســط تــوري بــا مــش 
ــرورش    ــد. پـ ــتفاده شـ درون  O. albidipennisاسـ

گـراد،   ي سـانتی  درجـه  25±1انکوباتور بـا شـرایط دمـاي    
ــبی   ــت نس ــد و دوره 60±10رطوب ــه   درص ــنایی ب ي روش

ــاریکی  ــد آرد    16:8ت ــم بی ــد. از تخ ــام ش ــاعت انج و  2س
گردان و ذرت به عنوان منبع غـذایی و  ي گل آفتاب گرده

به عنوان بستر تخمریـزي ومنبـع تـأمین     3لوبیاسبز  از غالف
شـد. بـراي کـاهش میـزان     رطوبت محیط پرورش استفاده 

ها از نوارهاي کاغـذي بـه صـورت     سنکبین  4خواريهم

                                                             
1- Van den Meiracker 
2- Ephestia kuehniella Zeller 
3- Phaseolus vulgaris L. 
4- Cannibalism 

ي اسـتفاده شـد. تغذیـه   چین خورده درون ظرف پـرورش  
ــالغ هــر دو روز یــک حشــر ــد آرد و   ات ب ــا تخــم بی ــار ب ب
. غـالف لوبیـا و ظـروف    فـت صـورت گر  هـا  ي گـل  گرده

بـار تعـویض شـدند تـا از ایجـاد       پرورش هر دو روز یک
هـا  کپک درون بستر پرورش جلوگیري شود. تغذیه پـوره 

هر سه روز یکبار انجام شـد. در   E. kuehniellaبا تخم
هاي سـن یـک، دو و سـه بـه ظـروف       زمان جابجایی پوره

شـد، ولـی   ) اسـتفاده مـی  00مـوي ( پرورش جدید از قلـم 
ات کامل حشرهاي سن چهار و پنج و براي جابجایی پوره

  از آسپیراتور استفاده شد.
 بـا   O. albidipennis سـنک  خصوصیات زیستی

دماهـاي   درفرنگـی   ي تارتن تـوت  تغذیه از کنه
  مختلف

با  O. albidipennis سنک خصوصیات زیستی
فرنگی  تارتن توت ي کنهمراحل مختلف رشدي تغذیه از 

 ،لسیوسس ي درجه 30±1و  25±1، 20±1ي هادر دما
ساعت و رطوبت  8به  16تاریکی  بهروشنایی  ي دوره

درصد درون انکوباتور مورد مطالعه قرار  60±10نسبی 
مختلف رشدي  حلامرطول مدت تعیین گرفت. براي 

در درون  برگی هايدیسکقرار دادن از روش سنک 
استفاده گردید.  )2010(صبحی و همکاران،  ظروف پتري

و ارتفاع یک  10قطر هاي مورد استفاده داراي  پتري
 2هایی به قطر  سوراخجهت ایجاد تهویه متر بودند.  سانتی

 ي وسیله هایجاد و سپس ب ي آنهاها سانتی متر در درپوش
در کف هر پتري  پوشانده شدند.) 200(مش توري ریز 

هم قطر با و ململ به شکل دایره  ي یک الیه از پارچه
لوبیا از  آلوده به کنه قرار گرفت. سپس یک برگپتري 

سطح داده شد که روي پارچه قرار طوري  چشم بلبلی
برگ توسط یک نوار  ي و حاشیه رو به باال بود آن زیرین

 متر کامالً سانتی 5/0باریک از دستمال کاغذي به عرض 
ململ زیر برگ مرطوب گردید تا  ي پوشانده شد. پارچه

بدین وسیله دستمال کاغذي نیز مرطوب شده و ضمن 
 .ها نیز جلوگیري شود تازه نگهداشتن برگ از فرار کنه
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 .O  سنکرشد پیش از بلوغ  ي دورهبررسی 
albidipennis  

عدد  30ابتدا  تخم، جنینی ي طول دوره تعیینبراي 
که با تغذیه از مراحل  کردهي بالغ جفتگیري  ماده سنک

در شرایط براي پنج نسل مختلف رشدي کنه 
ظروف آزمایشگاهی پرورش یافته بودند، انتخاب و به 

رشدي کنه و حاوي برگ آلوده به مراحل مختلف   پتري
 ،ساعت 24غالف لوبیا سبز منتقل شدند. پس از 

سنک از ظروف پتري هاي لوبیاي حاوي تخم  غالف
 جدید در  پتريظروف و به طور جداگانه درون خارج 

، دمادرون انکوباتور با شرایط آزمایش ذکر شده از نظر 
پتري به صورت ظروف نگهداري شدند. رطوبت و نور 

و زمان  ندبررسی شد میکروسکوپاستریوزیر در روزانه 
 و هاي سن یک یادداشت شد رهوپها و خروج  تفریخ تخم

  تخم تعیین گردید. جنینی ي ترتیب طول دوره به این
 ي ، طول دورهدر آزمایش قبل ها پس از تفریخ تخم

بررسی شد. هرکدام از سنین مختلف پورگی نیز رشدي 
به ، آزمایش قبلبه دست آمده از هاي سن یک  رهوپ

ی برگدیسک هاي حاوي  درون پتري انفراديصورت 
. این ندفرنگی قرار داده شد تارتن توت ي آلوده به کنه

بررسی شدند و رطوبت الزم در دو نوبت ها هر روز  پتري
بدین ترتیب طول  مین شد.أو غذاي کافی براي آنها ت

وجود  تعیین و یادداشت شد. سنین پورگیهریک از 
تغییر جلد و روي برگ مالك تشخیص ي پورگی  پوسته
  بود.بعدي پورگی  سنبه  ورود

جنینی  ي طول دوره تعیین هاي مربوط به آزمایش در
هاي تفریخ  تخم تعداد ،ها و سنین مختلف پورگیتخم

در طول آزمایش  مردههاي  پورهنشده و همچنین تعداد 
و  هاتفریخ تخمیادداشت گردید و بدین ترتیب درصد 

  محاسبه شد. میر پیش از بلوغ مرگ ودرصد 
 ماده و نر، حشرات کاملتعیین طول عمر 

  کل تخمگذاريروزانه و  میانگین
 ي و محاسبه حشرات کاملبراي تعیین طول عمر 

هاي گذاشته میانگین روزانه تخمگذاري و تعداد کل تخم

به دست آمده از  حشرات کاملاز  ،ها ماده شده توسط
نر و ماده با  کسنجفت  یک آزمایش قبل استفاده شد.

پتري حاوي یک ظرف درون ساعت  24عمر کمتر از 
 تارتن مراحل مختلف رشدي کنه آلوده به یبرگدیسک 

گیري و تولیدمثل  تا جفتشدند قرار داده و غالف لوبیا 
تعداد و  ها بررسی شدند کنند. همه روزه این پتري

ماده شمارش شد.  فرد هاي گذاشته شده توسط هر تخم
شد  ها روزانه تجدید می کسنرطوبت و غذاي موردنیاز 

. بدین یافتبالغ ادامه  کسنو این عمل تا مرگ آخرین 
هاي تخم میانگیننر و ماده،  کسنترتیب طول عمر 

و گذاشته شده  هاي تعداد کل تخم ،گذاشته شده در روز
تخمگذاري و پس  پیش از تخمگذاري، هاي دورهطول 

   د.شها تعیین  خمگذاري مادهاز ت
  تعیین نسبت جنسی

نر و ماده  سنکچند جفت  براي تعیین نسبت جنسی،
قبل که دوران پیش از بلوغ آنها در مراحل قبلی آزمایش 

 و شده بود به صورت تصادفی انتخاب شدند تعیین
قرار   پتريیک ظرف درون  آنها به شکل مجزاهرجفت 

 سپس داده شدند تا جفتگیري و تخمریزي کنند.
هاي نر و ماده از روي برگ برداشته شدند و  سنک
حاوي تخم در شرایط آزمایشگاهی  هاي لوبیاي غالف
پس . تا حشرات کامل خارج شدند نگهداري شدندمشابه 

ي  نر ومادههاي  سنکتعداد  ،از خروج حشرات کامل
هاي به  شدند و نسبت مادهها شمارش  از تخم خارج شده

در نظر دست آمده به کل جمعیت به عنوان نسبت جنسی 
  .گرفته شد

 هاي به دست آمده در زمینه داده واریانسبراي تجزیه 
پیش از  میزان مرگ و میر پیش از بلوغ، ي ول دورهط 

در دماهاي تخم  تعدادو  حشرات کامل، طول عمر بلوغ
 ) 2004موسسه سس، ( SAS 9.1نرم افزار از مختلف 

 LSDها از آزمون  میانگین ي واریانس و براي مقایسه
براي مقایسه آماري نسبت هاي جنسی در  استفاده شد.

دماهاي مختلف ابتدا اعداد خام تبدیل به آرك سینوس 
  شدند و سپس آنالیز واریانس انجام شد.
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  پارامترهاي رشد جمعیت ي محاسبه
و محاسبه پارامترهاي  براي تشکیل جدول زندگی

براي  ) استفاده شد.1993( 1از روش کري دموگرافیک
و تعیین معنی دار  پارامترهاي رشد جمعیت ي محاسبه

بودن اختالف بین پارامترهاي جدول زندگی سنک در 
 SAS آماري افزار نرمو   Jacknifeروشاز  دو دما

در  .)2000، 2(مایا و همکاران استفاده شد) 1/9نسخه (
زیر  ي نرخ ذاتی رشد از معادله ي این تحقیق براي محاسبه

    استفاده شد:

1= e-rmx
B

x=a
 lxmx 

  معادله:در این که 
Xي زیستی  : سن افراد در ابتداي هر دوره  
l xهایی است که تا سن  : بقاي ویژه عمر، نسبت مادهx 

  اند. زنده مانده
mxي تولید شده به ازاي هریک از  : متوسط نتاج ماده

ي این پارامتر  باشد. براي محاسبه هاي جمعیت می ماده
هاي تولید شده به ازاي هر ماده در فواصل  متوسط تخم

زمانی جدول زندگی، درنسبت جنسی به دست آمده در 
  شود.  طول آزمایش ضرب می

rm:  ماده در نرخ ذاتی رشد، افزایش جمعیت به ازاء هر
  واحد زمان

توان به موارد  از سایر پارامترهاي جدول زندگی می
  زیر اشاره نمود:

GRRهاي  : نرخ ناخالص تولیدمثل، که جمع کل ماده
تولید شده توسط هر حشره ماده است که در طول تمامی 

  اند. هاي سنی زنده مانده دوره
GRR=	∑mx  

Roید شده : نرخ خالص تولید مثل، متوسط تعداد نتاج تول
باشد و با  ي ماده در طول یک نسل می توسط هر حشره

  ي زیر به دست آمد: رابطه
Ro =∑lxmx   

نرخ متناهی رشد :  

                                                             
1- Carey 
2- Maia et al. 

e mr  
T زمان یک نسل، میانگین طول یک نسل از زمان تولد :

  والدین تا تولد نوزادان 
T = 	ln(Ro)

rm
 

DTنیاز براي  : زمان دوبرابر شدن جمعیت، زمان مورد
  دوبرابر شدن اندازه جمعیت

 DT = ln(2)
rm

  
  

  نتایج و بحث
با  O. albidipennis  سنک خصوصیات زیستی

  T. turkestaniي  تغذیه از کنه
  رشد پیش از بلوغي  طول دوره

ي رشد پیش از بلوغ  نتایج بررسی طول دوره
در سه دماي  O. albidipennisهاي ماده و نر  کسن
 .Tي  سلسیوس با تغذیه از کنه درجه  30و  25، 20

turkestani  نتایج  ارائه شده است. 2و  1در جداول
داري  حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که اختالف معنی

هاي  ي رشد پیش از بلوغ سنک بین میانگین طول دوره
) و نر p<42 ،2 df =  ;6/826=  F; 0001/0ماده (

)0001/0 ;p<40 ،2;df= 34/257= F در دماهاي (
بر اساس این نتایج، با افزایش دما  مختلف وجود داشت.

هاي ماده و نر  ي رشد پیش از بلوغ سنک زمان کل دوره
ي رشد تخم  ) طول دوره1388پور ( حسن  کاهش یافت.

 .Tي  را با تغذیه از کنه O. albidipennisو پورگی 

urticae  و  8/3سلسیوس به ترتیب  ي  درجه 25در دماي
روز به دست آورد که با نتایج حاصل از این  89/13

) نیز 1389بررسی بسیار نزدیک است. یاري و همکاران (
ي جنینی و پورگی این شکارگر را با تغذیه از  طول دوره

ي  درجه 25در دماي  T. urticaeهاي بالغ ماده  کنه
روز محاسبه کردند که  4/14و  6/3سلسیوس به ترتیب  

  حاضر انطباق نسبی دارد.ي  نتایج مطالعه با
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تغذیه از مراحل مختلف  با O. albidipennisهاي ماده  سنکرشد پیش از بلوغ  هاي ) طول دوره(SE±میانگین  - 1جدول 

 T. turkestaniي  رشدي کنه
 

  ) می باشند.LSD, P<0.05درصد ( 05/0هاي با حروف متفاوت در هر ردیف داراي اختالف معنی دار در سطح میانگین
  

 
با تغذیه از مراحل مختلف  O. albidipennisهاي نر  سنکرشد پیش از بلوغ  هاي ) طول دوره(SE±میانگین  - 2جدول 

  T. turkestaniي  رشدي کنه

  ) می باشند.LSD, P<0.05درصد ( 05/0هاي با حروف متفاوت در هر ردیف داراي اختالف معنی دار در سطح میانگین

  ºC 20  ºC 25  ºC 30مرحله رشدي                                                     
  تخم
  دامنه

a21/0±24/8  
88/8 -8  

 b11/0±6/3  
4-3  

07/0±7/2  c 

5/3-5/2  
  پوره سن اول

  دامنه
 a16/0±93/5  

67/5 -21/5  
 b14/0±68/2  

04/4 -25/2  
 c09/0±28/2  

87/2 -87/1  
 وره سن دومپ

  دامنه
 a21/0±8/3  

25/4 -25/3  
 b07/0±72/1  

04/2 -25/1  
09/0±32/1  c 

96/1 -06/1  
  پوره سن سوم

  دامنه
 a05/0±7/3  

75/3 -54/3  
 b1/0±04/2  

42/2 -67/1  
06/0±28/1  c 
62/1 -83/0  

  پوره سن چهارم
  دامنه

 a19/0±25/4  
62/4 -04/4  

 b12/0±17/2  
46/2 -46/1  

05/0±41/1  c 

67/1 -17/1  
  پوره سن پنجم

  دامنه
 a74/0±62/8  

08/10 -62/7  
 b13/0±61/4  

5/5-87/3  
08/0±69/2  c 

25/3 -25/2  
  کل

  (تعداد) دامنه
 a82/0±54/34  

 )30 (21/36-29/32  
 b26/0±82/16  

)30 (7/17 -33/15  
22/0±68/11  c 

 )30 (96/12-68/10  

  ºC 20  ºC 25  ºC 30مرحله رشدي                                                     
  متخ

  دامنه
a12/0±79/7  

04/8 -25/7  
 b17/0±61/3  

4-3  
08/0±92/2  c 

5/3-5/2  
  پوره سن اول

  دامنه
a32/0±33/5  

21/6 -88/3  
 b1/0±63/2  

33/3 -12/2  
 c08/0±2/2  

87/2 -87/1  
 وره سن دومپ

  دامنه
a13/0±78/3  

25/4 -21/3  
 b07/0±74/1  

25/2 -5/1  
05/0±27/1  c 

71/1 -12/1  
  پوره سن سوم

  دامنه
a4/0±7/3  

96/3 -17/2  
b09/0±٧٤/١  

08/2 -46/1  
06/0±3/1  c 
64/1 -1  

  پوره سن چهارم
  دامنه

a24/0±17/4  
67/4 -75/3  

 b16/0±09/2  
3-04/1  

07/0±51/1  c 

12/2 -25/1  
  پوره سن پنجم

  دامنه
A34/0±3/7  

54/8 -62/6  
b26/0±3/4  

83/5 -46/3  
03/0±7/2  c 

92/3 -46/2  
  کل

  (تعداد) دامنه
a42/1±83/31  

)30 (16/35-33/26  
b41/0±1/16  

 )30(91/16-79/13  
22/0±89/11  c 

)30 (35/13-54/10  
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) نیز در تحقیقی رشد و نمو a1997( 1کوکوزا و همکاران
 35و  25، 15را در سه دماي  O. albidipennisهاي  سنک
 Frankliniellaبا تغذیه از تریپس  سلسیوس و  درجه

occidentalis .ي پورگی  طول دورهآنها  بررسی نمودند
 7/7و  2/13، 58در سه دماي مذکور به ترتیب  را سنکاین 

درجه  25در  پژوهش حاضرنتایج با  روز گزارش نمودند که
دارد. با این حال صبحی و همکاران  مطابقت سلسیوس 

با تغذیه  O. albidipennisي پورگی  ) طول دوره2010(
 سلسیوس   درجه 26در دماي را  T. urticaeي  از تخم کنه

دست آمده در این ه ب زمانروز گزارش نمودند که از  71/16
تفاوت  به علت ممکن استاختالف  این تحقیق بیشتر است.

مورد تغذیه شکارگر مرحله رشدي  و طعمه در گونه کنه
به عنوان طعمه   از تخم کنه )2010( صبحی و همکاران .باشد

جاري از همه مراحل  يالی که در مطالعهحاستفاده کردند در 
  .طعمه استفاده شدبه عنوان  T. turkedtaniرشدي کنه 

 میزان مرگ و میر پیش از بلوغ و نسبت جنسی
  O. albidipennis سنک

مرگ و میر مراحل پیش از بلوغ و نسبت جنسی  درصد
با تغذیه از مراحل مختلف  O. albidipennis سنک

 30و  25، 20ي تارتن توت فرنگی در دماهاي  رشدي کنه
با افزایش  ارائه شده است. 3در جدول سلسیوس  ي  درجه

مراحل پیش از بلوغ کاهش یافت به مرگ و میر  دما،
ي سلسیوس  درجه 30و  25، 20دماي در سه  طوري که

و  12/28، 30به ترتیب مرگ و میر مراحل پیش از بلوغ 
دهد  . این موضوع نشان میگیري شداندازهدرصد  25/17

  بیشتري دارد. سازگاريبا شرایط گرم  ککه این سن
سلسیوس و  ي  درجه 20دماي بیشترین مرگ و میر در 

یاري و همکاران ). 3ي تخم بود (جدول مربوط به مرحله
هاي این سنک را با تغذیه  پوره میزان مرگ و میر) 1389(

ي  درجه 25در دماي  T. urticaeي بالغ  ي ماده از کنه
درصد گزارش نمودند که با مقدار مرگ و 9/11سلسیوس 

 36/9ها در بررسی حاضر ( میر محاسبه شده براي پوره
با این حال، در  درصد) در دماي مشابه مطابقت نسبی دارد.

                                                             
1- Coccuzza et al. 

این سنک با  مرگ و میربسیاري از مطالعات دیگر میزان 
) بیشتر از T. urticaاي ( ي تارتن دولکه تغذیه از کنه
ي حاضر گزارش شده است. براي مثال میزان  مقادیر مطالعه
در شرایط ي کامل این سنک  تخم تا حشره مرگ و میر

 25/66) 1388پور ( حسني  وسیلهبه دمایی نسبتاً مشابه 
درصد،  38) 1385درصد، اسکندرلی و همکاران (

درصد، چایزیک  65) 1381ادیان (نژ واال و سلیمان کجباف
درصد و صبحی و همکاران  6/59) 1995( 2و همکاران

  درصد گزارش شده است.  43/40) 2010(
 .Oهاي  نسبت جنسی ماده به کل سنک

albidipennis  30و  25، 20در این بررسی در دماهاي 
درصد به دست  87و  51، 76ي سلسیوس به ترتیب  درجه

آمد. آنالیز واریانس نشان داد که دما تاثیر معنی داري بر 
داشت  O. albidipennis نسبت جنسی سنک 

)0232/0 ;p<8 ،2 df =  ;7/52=  F(.  نتایج حاصل از
با گزارشات  درجه سلسیوس 25در دماي  این بررسی

) و صبحی و 1389اري و همکاران (ی، ) 1388پور ( حسن
) در دماي مشابه مطابقت دارد. آنها 2010همکاران (

نسبت جنسی ماده به کل این شکارگر را با تغذیه از 
درصد  53و  50  ،48به ترتیب  T. urticaeي  کنه

  گزارش نمودند.

کل و  میانگین تخم روزانه طول عمر بالغین،
  O. albidipennisسن میزان تخم 

نتایج مربوط به دوره پیش تخمگذاري، دوره 
تخمگذاري، دوره پس تخمگذاري، طول عمر بالغین، 
میانگین تخم روزانه و کل میزان تخم  این سنک در دماهاي 

ارائه شده است.  4ي سلسیوس در جدول  درجه 30و  25
و  25دماهاي ي پیش از تخمگذاري در  میانگین طول دوره

و  روز 25/3و  64/3ترتیب  گراد به ي سانتی درجه 30
ي پس از تخمگذاري در این دو دما به ترتیب  میانگین دوره

روز به دست آمد. آنالیز واریانس نشان داد که  3/3و  32/4
هاي پیش و  اگر چه افزایش دما باعث کاهش طول دوره

  داري نبود. پس از تخمگذاري شد، ولی این کاهش معنی
                                                             
1- Chyzik 
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با تغذیه از مراحل مختلف  دماهاي در O. albidipennis سنکدرصد مرگ و میر پیش از بلوغ و نسبت جنسی  -  3جدول

  T. turkestaniي  مختلف رشدي کنه
  ºC 20 ºC 25  ºC 30 مرحله رشدي

  8/13) 4(  75/18) 6(  20) 6(  تخم
  45/3) 1(  12/3) 1(  67/6) 2(  پوره سن اول
  0) 0(  0) 0(  0) 0(  پوره سن دوم
  0) 0(  12/3) 1(  33/3) 1(  پوره سن سوم

  0) 0(  12/3) 1(  0) 0(  پوره سن چهارم
  0) 0(  0) 0(  0) 0(  پوره سن پنجم

  n(  )29 (8/2±30  )32(3/3±12/28  )30 (66/1±25/17کل(
 a46±76    b11±51   48±87  a   نسبت جنسی(درصد ماده)

  ) می باشند.LSD, P<0.05درصد ( 05/0حروف متفاوت در هر ردیف داراي اختالف معنی دار در سطح هاي با میانگین
  

  
ي تارتن  از مراحل مختلف رشدي کنه با تغذیه O. albidipennisسن و تخمگذاري  عمرطول ) (SE±میانگین - 4جدول 

 T. turkestaniتوت فرنگی 

  ºC 25  ºC 30  

  a 19/0±64/3  a 1/0±25/3  دوره پیش تخمگذاري
  79/2- 75/3  71/2- 88/4  دامنه

  a 18/1±27/18  b 79/0±14/10  دوره تخمگذاري
  38/6- 04/14  17/11- 29/23  دامنه

  a 81/0±32/4  a 73/0±3/3  دوره پس تخمگذاري
  54/0- 04/7  21/0- 08/7  دامنه

22/26±62/0  طول عمرماده  a   92/0±7/16 b 

125/23- 333/29  دامنه  17/22 -92/11  
a 42/1±43/22   48/0±22/13  طول عمر نر b 

79/10- 21/16  75/14- 625/28  دامنه  
a14/0±73/1   44/0±94/1   میانگین تخم روزانه a 

28/1- 01/3  04/1- 71/2  دامنه  
a 14/4±50   59/3±39  کل میزان تخم a 

23- 57) 20(  24- 76) 20(   (تعداد) دامنه  
  ) می باشند.LSD, P<0.05درصد ( 05/0هاي با حروف متفاوت در هر ردیف داراي اختالف معنی دار در سطح میانگین

  
 

ي  درجه 25نتایج حاصل از این بررسی در دماي 
  ) که طول دوره1388پور ( حسن یافته هايبا  وسیسلس

ي ها را با تغذیه از کنه پیش از تخمگذاري این شکارگر

روز تعیین  8/3 مشابهدر دماي  T. urticaeبالغ ماده 
واال و  بسیار نزدیک است. همچنین کجباف ،نمود

ي پیش از تخمگذاري  ) طول دوره1381نژادیان ( سلیمان
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ي  و کنه T. tabaci را با تغذیه از تریپس پیاز سنکاین 
 3-4درجه سلسیوس  26و در دماي  فرنگی تارتن توت

مطابقت  حاضرنتایج مطالعه  که با روز برآورد نمودند
ي پیش از تخمگذاري این  طول دوره همچنین. دارد

 66/4تا  88/3اي  هاي تارتن دولکه با تغذیه از کنه سنک
 2/3روي تخم بید آرد و  )1389(وفایی و همکاران،  روز

ارش شده است ب) گز 1997کوکوزا و همکاران (روز 
که با طول دوره به دست آمده در پژوهش حاضر 

  مطابقت زیادي دارد. 
ي تخمگذاري در دو دماي فوق به ترتیب  دوره

بین  روز طول کشید که از نظر آماري 14/10و  27/18
ي  طول دوره .وجود داشتدار  تفاوت معنی آنها

با تغذیه از  O. albidipennis  سنکتخمگذاري 
 سلسیوسي  درجه 25دماي در  T. turkestaniي  کنه

تفاوت دارد.  بیشتر محققاني جاري با نتایج  در مطالعه
ي تخمگذاري  ) طول دوره1389یاري و همکاران (

ي بالغ  هارا با تغذیه از کنه O. albidipennis  کسن
 سلسیوسي  درجه 25در دماي  T. urticaeي  ماده

گزارش نمودند که از مطالعه حاضر طوالنی تر  روز 2/28
ي  ) طول دوره1388با این حال وفایی و همکاران (بود. 

سلسیوس ي  درجه 25در دماي را  کتخمگذاري این سن
بین  T. urticae اي هاي تارتن دولکه با تغذیه از کنه

روز گزارش نمودند که از مطالعه حاضر  55/9تا  93/6
در  احتماال تفاوت اختالف دالیل اینیکی از کمتر بود. 

 شکارگر باشد. کسنانتخاب شده براي  بستر تخمریزي
به عنوان بستر  در این بررسی از غالف لوبیا سبز

استفاده شد ولی در تحقیقات یاري و  تخمگذاري
ي شمعدانی که انتهاي  تازه هايبرگ )1389( همکاران

آن درون ظروف حاوي آب بود و تازگی خود را در 
کوکوزا و  .به کار برده شد ،کرد آزمایش حفظ می طول

 این ي تخمگذاري ) طول دورهالف 1997همکاران (
 25، 15را با تغذیه از تریپس غربی گل در دماهاي  سنک

روز  10و  22، 12ي سلسیوس به ترتیب  درجه 35و 
) در ب1997همکاران (گزارش کردند. کوکوزا و 

را با  سنکي تخمگذاري این  تحقیق دیگري طول دوره
 3/35ي سلسیوس درجه 23در دماي تغذیه از تخم بیدآرد 

  روز برآورد کردند.
حشرات در این بررسی با افزایش دما، طول عمر 

و  25کاهش یافت. در دماهاي  داريکامل به طور معنی
به ترتیب  مادههاي  سنکطول عمر  سلسیوسي  درجه 30
هاي نر به ترتیب  سنکروز و طول عمر  7/16و  22/26
حشرات روز به دست آمد. طول عمر  22/13و  43/22

 .Tي  با تغذیه ازکنه O. albidipennis سنک کامل

turkestani  در سلسیوس ي  درجه 25دماي در
) بسیار مشابهت 1388پور ( حسني جاري با نتایج  مطالعه
 سنکماده و نر این  حشرات کاملعمر طول  ایشاندارد. 

 در شرایط T. urticaeي  ي ماده هارا با تغذیه از کنه
و  5/24به ترتیب ) سلسیوسي  درجه 25مشابه (دماي 

مطالعات  بسیاري از ،روز برآورد کرد. با این حال 7/21
را بیش از  سنک حشرات کامل اینطول عمر  دیگر

گزارش  حاضري  مطالعه مقادیر به دست آمده در
) طول عمر 1995اند. چایزیک و همکاران ( کرده
در  T. urticaeي  هاي ماده و نر را با تغذیه از کنه سنک

روز اعالم  5/54و  1/35 سلسیوس ي درجه 25دماي 
) طول عمر 1389نمودند. همچنین یاري و همکاران (

 ي  را با تغذیه از کنه سنکماده و نر این  حشرات کامل

T. urticae  به ترتیب سلسیوس ي درجه 25در دماي 
مقادیر گزارش شده روز گزارش نمودند.  3/39و  1/35

کوکوزا و همکاران و) 2010صبحی و همکاران ( توسط
 این نیز از پژوهش حاضر بیشتر بود. دالیل) الف 1997(

اختالف، احتماالً به علت تفاوت در گونه طعمه یا بستر 
  تخمریزي سنک بوده است. 

میانگین ي سلسیوس  درجه 30و  25در دو دماي 
 تخمعدد  94/1و  73/1به ترتیب  ي تخمگذاريروزانه

کل تخمگذاري به میانگین  و به ازاي هر سنک ماده
ازاي هر سنک ماده به دست عدد تخم به  39و  50ترتیب 

بین آنها در دماهاي مذکور  داريآمد که اختالف معنی
و کل  روزانه) میانگین 1388( پور حسنوجود نداشت. 
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ي  ي بالغ مادهها را با تغذیه از کنه سنکاین تخمگذاري 
ي  درجه 25در دماي  T. urticaeاي  تارتن دولکه

عدد تخم به ازاي هر  7/48و  2گراد به ترتیب  سانتی
 حاضري  تعیین نمود که با نتایج مطالعهسنک ماده 

شده براي ، مقادیر گزارش . با این حالداشتمطابقت 
میانگین هاي روزانه و کل تخمگذاري در این پژوهش از 

براي مثال یاري  برخی پژوهش هاي دیگر کمتر می باشد.
 کل و تخم روزانه هاي) میانگین1389و همکاران (

  T. urticaeي را با تغذیه از کنه سنکاین  تخمگذاري
عدد  100و  6/3به ترتیب  سلسیوسي  درجه 25در دماي 

تعیین نمودند. همچنین به ازاي هر سنک ماده تخم 
ي  ) میانگین روزانه1385اسکندرلی و همکاران (

را با تغذیه از مراحل مختلف  سنکاین تخمگذاري 
ي  درجه 25در دماي  T. urticaeي  رشدي کنه

ماده گزارش سنک  هر به ازايتخم عدد  25/4 سلسیوس
 هاي) نیز میانگین2010کردند. صبحی و همکاران (

این شکارگر را با تغذیه از تخم  تخمگذاري روزانه و کل
به  گراد ي سانتی درجه 26در دماي  T. urticaeي  کنه

عدد تخم برآورد نمودند. عالوه  26/63و  22/4 ترتیب
شکار و شکارگر و  هايبر تفاوت احتمالی در جمعیت

ها، نوع و کیفیت بستر  تفاوت در میزبان گیاهی طعمه

تأثیر فراوانی بر میزان تخمگذاري این ز نیتخمریزي 
هاي لوبیا  دارد. الزم به ذکر است که کیفیت غالف  سنک

) در فصول مختلف سال بسیار تخمگذاري(به عنوان بستر 
و در فصول سرد (که  )1390پور، (رجب متفاوت است

ها تا  فاین بررسی نیز طی آن صورت گرفت) بافت غال
از کیفیت آن براي و  حد زیادي سخت و خشبی شده

شود و چنان که در این بررسی  تخمریزي کاسته می
ماده از تخمریزي روي  هايگاهی سنکمشاهده شد 
هاي خود را  کردند و تخم هایی امتناع می چنین غالف

  گذاشتند.  کنه میآلوده به هاي  درون بافت برگ
جدول زندگی و پارامترهاي رشد جمعیت 

 O. albidipennis سنک
 .O سنکدول زندگی مختلف جپارامترهاي 

albidipennis  سلسیوس   ي درجه 30و  25دماي در
نرخ ذاتی افزایش  مقادیربین ارائه شده است.  5 در جدول

جمعیت، نرخ متناهی رشد، مدت زمان یک نسل و زمان 
دار در  دو برابر شدن جمعیت در این دو دما تفاوت معنی

وجود داشت. ولی بین نرخ احتمال پنج درصد سطح 
داري وجود  معنی اختالفخالص تولیدمثل در این دو دما 

  نداشت.
  

 
  

 فرنگی ي تارتن توت با تغذیه از مراحل مختلف رشدي کنه O. albidipennis سنکپارامترهاي رشد جمعیت  - 5جدول 
 T. turkestani  گراد ي سانتی درجه 30و  25در دماهاي 

  ) می باشند.LSD, P<0.05درصد ( 05/0هاي با حروف متفاوت در هر ردیف داراي اختالف معنی دار در سطح میانگین
  
  

پارامترهاي رشد با مطالعه ) 2010صبحی و همکاران (
با تغذیه از تخم  O. albidipennis سنکجمعیت 

ي  درجه 26دماي در  T. urticaeاي  ي دولکه کنه

را به ترتیب   DTو  Ro ، rm ،λ  ،Tمقادیر  لسیوسس
گزارش نمودند  42/5و  49/23، 136/1، 128/0، 19/20

درجه سلسیوس  25در دماي  حاضري  که با نتایج مطالعه

      پارامترهاي جدول زندگی   
  Ro  rm  λ   T  DT  دما

ºC25   a72/18   b124/0   b132/1   a59/23   a58/5  
ºC30   a967/14   a165/0   a180/1   b375/16   b195/4  
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مشابهت زیادي دارد. در حالی که اسکندرلی و همکاران 
اي روي پارامترهاي رشد جمعیت این  ) در مطالعه1385(

 .T ي  با تغذیه از مراحل مختلف رشدي کنه سنک

urticae  مقادیرسلسیوسي  درجه 25دماي در ،Ro ، 

rm ،λ  ،T  وDT    16/1، 15/0، 43/22را به ترتیب ،
از  rm و  Roتعیین نمودند که مقادیر  63/4و 87/20

بیشتر و   يي جار شابه محاسبه شده در مطالعهمقادیر م
از مقادیر محاسبه شده در بررسی  DTو  λ،  Tمقادیر 

) در بررسی 1388پور ( حاضر کمتر بود. با این حال حسن
با تغذیه  O. albidipennis سنکخصوصیات زیستی 

ي  درجه 25در دماي  T. urticaeي ماده  هااز کنه
را به ترتیب   DTو  Ro ، rm ،λ  ،T، مقادیر سلسیوس

برآورد نمود.  48/10و  87/29، 07/1، 067/0، 79/7
اي  ) در مطالعهالف 1997همچنین کوکوزا و همکاران (

با تغذیه از  را سنکاین   DTو  Ro ، rm ،λ  ،Tمقادیر 
ي  درجه 35و  25در دماهاي  F. occidentalisتریپس 

و  7/5، 1/27، 13/1، 121/0، 63/26به ترتیب سلسیوس 
تعیین نمودند که با نتایج  4/3و  8/14، 22/1، 202/0، 20

ي  بررسی حاضر مشابهت دارد و همانند نتایج مطالعه
کاسته شد   DTو Ro ،Tجاري با افزایش دما از مقادیر 

   افزوده شد. λ و   rmولی بر مقدار 
میالدي رویکرد مدیریت  1990از اواسط دهه 

به عنوان جایگزین رویکرد مدیریت اکولوژیک آفات 
). در 1995 ،1تلفیقی آفات مطرح شده است ( تشرینشف

رویکرد جدید بر حفظ و حمایت از شکارگرهاي همه 
خوار جهت اقزایش کارایی آنها در ابتداي رشد جمعیت 

 ن که آفات تاکید شده است. با توجه به ای

O. albidipennis  یک شکارگر همه خوار فعال است
که در اکثر اکوسیستم هاي کشاورزي کشورمان مشاهده 

آگاهی از بهترین دما براي  ، )1377 ،شده است (استوان
ساز پرورش انبوه رشد و تولید مثل این حشره مفید زمینه

هاي کشاورزي مختلف سازي آن در اکوسیستمو رها
  ترل بیولوژیکی آفات خواهد بود.کنجهت ارتقاي 

                                                             
1- Tshernyshev 

 
 گزاري سپاس

هاي مالی معاونت پژوهشی بدینوسیله از حمایت
  گردد.دانشگاه شهید چمران اهواز صمیمانه تشکر می
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  منابع

در ایران. مجله  Orius Wolf (Heteroptera: Anthocoridae). معرقی برخی از گونه هاي مهم 1377، ه. استوان .1
 .10 -5: 13 ،دانش گیاهپزشکی ایران (مجله علوم کشاورزي ایران)

. پارامترهـاي جـدول زنـدگی و تولیـدمثل سـن      1385ا.  نیـا،   ر. و حسـینی   شوشـتري،  وفـایی   ،طـالبی، ع.ا.  ،ك.  اسکندرلی، .2
 Tetranychus urticaeاي روي مراحـل مختلـف سـنی کنـه دو لکـه      Orius albidipennis Reuterشـکارگر 

Koch 64-55): 1( 1 ،هاي نوین کشاورزي . یافته.  

ــور، م.  حســن .3 ــالتوري ســبز   . مطالعــه برخــی ویژگــی 1388پ  Chrysoperla carneaهــاي زیســتی و شــکارگري ب

(Stephens)  و سنOrius albidipennis Reuter ي پنبه  روي کرم غوزهHelicoverpa armigera ي  و کنه
شناسی کشاورزي. دانشکده کشاورزي، دانشـگاه   نامه دکتري تخصصی حشره . پایانTetranychus urticaeاي  دولکه
 ص. 250 ،تبریز

. کنه هاي زیان آور محصوالت کشاورزي ایـران. انتشـارات دانشـگاه بـوعلی     1385م. و حداد ایرانی نژاد، ك.  خانجانی، .4
 ص. 515 ،سینا همدان

  Anthocorinae (Heteroptera: Anthocoridae)خانواده  هاي زیر . بررسی فونستیک سن1390پور، ع.  رجب .5
در جلوگیري از خسـارت اقتصـادي تـریپس پیـاز      Orius  laevigatus Fieberدر خوزستان و بررسی کارآیی گونه 

Thrips tabaci Lindemanشناسی کشاورزي. دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران  . دکتراي تخصصی حشره
  ص. 152 ،اهواز

روي  Stethorus gilvifrons Mulsantبررسی خصوصیات زیستی و شـکارگري کفشـدوزك   . 1386سهرابی، ف.  .6
. پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد حشـره      Tetranychus turkestani Ugarov &Nikolskiکنـه تـارتن ترکسـتانی    

 ص. 88 ،شناسی کشاورزي. دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز

 Orius albidipennis (Reuter). تولیـد مثـل و بقـاء سـن شـکارگر      1381. لفا  ،یاننژاد و سلیمان باف واال، غ.کج .7

(Het.: Anthocoridae)   ــاز ــریپس پی ــه از ت ــا تغذی ــه دو لکــه Thrips tabaci Lindemanب اي عمــومی  و کن
Tetranychus turkestani . 341ص  ،پزشکی ایران. تبریز پانزدهمین کنگره گیاهخالصه مقاالت. 

 .83-73: 12 ،هاي گیاهی خوزستان. مجله علمی کشاورزي. قسمتی از فون کنه1368کمالی ك.  .8

 ص.192 ،هاي ایران. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی فهرست کنه. 1380کمالی، ك.،استوان، ه. و عطامهر، ا.  .9

روي  Orius albidipennis (Het: Anthocoridae)اي  . تـرجیح طعمـه  1385ع.  ،و خرازي پاکدل .کوثري، ع. ا .10
  .91- 73 ):1( 26 ،ي انجمن حشره شناسی ایران اي در شرایط آزمایشگاهی. نامه ي دو لکه تریپس پیاز و کنه



77 

  94، زمستان 4شماره  38گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

در مـزارع خیـار در    Orius  Wolff (Hem : Anthocoridae)هـاي جـنس   . بررسـی و تشـخیص گونـه   1378مددي، ح.  .11
 ص.105 ،ارشد، دانشکده کشاورزي. دانشگاه تهران نامه کارشناسی کرج و امکان پرورش آنها. پایان

سـوم. انتشـارات دانشـگاه فردوسـی      ویـرایش . فهرست آفات کشاورزي ایران و دشمنان طبیعی آنها. 1391مدرس اول، م.  .12
  ص. 429 ،مشهد

 Orius. اثر سه رقم سویا روي پارامترهاي زیستی روي سن 1388. لفزمانی، ع. و صنعتگر، ا ،دسته، ش.گل  ،وفایی، ش. .13
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Abstract 
The strawberry spider mite, Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) is one of the 
important pests of agricultural crops especially within greenhouses. Biology of Orius 
albidipennis (Reuter) feeding on strawberry spider mite at three different temperatures 
(20, 25 and 30°C) was studied under laboratory conditions. Preimaginal developmental 
time of this predator at 20, 25 and 30°C was 34.54, 16.82 and 11.68 days for females and 
31.83, 16.1 and 11.89 days for males, respectively. Preimaginal mortality was 30, 26.12 
and 17.25% at the above mentioned temperatures, respectively. Sex ratio (female %) was 
46, 50 and 48 % at the above mentioned temperatures, respectively. Adult longevity of 
female and male at 25 and 30°C was 26.22 17.6 and 22.43, 13.22 days, respectively. 
Total egg production of females at the two above mentioned temperatures was 50 and 39 
eggs, respectively. Intrinsic rate of increase of this predator at two respected temperatures 
was 0.124 and 0.167 female/ female/ day, respectively. Generation time of O. 
albidipennis was 23.59 and 16.37 days, respectively. Our results showed that 30°C is the 
most suitable temperature for growth and reproduction of O. albidinnis. 
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