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چکیده
طور کنند و عالوه بر خسارت مستقیم، بههاي روغنی فعالیت میها از آفات مهمی هستند که در مزارع دانهو تریپسها سفیدبالک

سن شکارگر.شوندهاي روغنی میی و کیفی دانهغیرمستقیم نیز منجر به کاهش کمOrius niger یکی از عوامل مهار زیستی موثر
منظور ارزیابی به. شودوفور مشاهده میویژه پنبه استان گلستان بهه هاي روغنی و بنهداها است که در مزارعها و سفیدبالکتریپس

.Oکارایی شکارگري  niger،هاي در آزمایش. آوري شد و در شرایط آزمایشگاهی پرورش داده شداین سن از مزارع پنبه جمع
تخم 50و 30، 20، 10، 5پوره سفیدبالک، 40و 30، 20، 10، 5هاي تراکم) ماده(مربوط به میزان شکارگري به ازاي هر شکارگر 

نشان داد رگرسیون لجستیکنتایج. قرار داده شد) متريده سانتی(پوره تریپس داخل ظرف پتري 40و 30، 20، 10، 5وسفیدبالک
. باشدوره تریپس از نوع دوم میسوم و براي پنوع از نوع واکنش تابعی بالک که واکنش تابعی براي هر دو مرحله تخم و پوره سفید

بر ساعت محاسبه 01072/0و 01193/0، 0697/0ترتیب بالک بهبراي پوره تریپس، تخم و پوره سفید) ′a(سنجه قدرت جستجو آرپ
1042/4و 2686/0، 3802/0بالک مقادیر سن شکارگر به پوره تریپس، تخم و پوره سفید) Th(یابیمدت زمان الزم براي دست.شد

و تخم ) Iشکار (شاخص منلی پوره تریپس . آزمایش ترجیح طعمه با استفاده از فرمول منلی محاسبه شد. دست آمدساعت به
،دست آمدبه15/0و II (85/0شکار (بالک و پوره سفید) Iشکار (و براي پوره ترپیس 08/0و 92/0ترتیب به) IIشکار (بالک سفید

طور کلی، این حشره به. دهدداري به دو طعمه دیگر ترجیح میطور معنیپوره تریپس را بهO. nigerدهد سن شکارگر که نشان می
.ویژه مزارع پنبه معرفی شودهاي روغنی و بهعنوان عامل مهار زیستی تریپس در مزارع دانهتواند بهمی

سفیدبالکسن اوریوس، تریپس، ، میزبانیترجیح ،واکنش تابعی: هاي کلیديواژه

مقدمه
Bemisia tabaciعسلک پنبه  (Gennadius)

(Hemiptera: Aleyrodidae) یکی از آفات مهم پنبه در دنیا
ها به گیاهان زراعی از بالکخسارت سفید. مطرح است
گیرد که از بافت ها و حشرات بالغ صورت میطریق پوره

آوند آبکش تغذیه کرده و شیره گیاهی حاوي قندهاي 
عالوه بر تغذیه مستقیم از طریق مکیدن . دمکنمختلف را می

اي هاي دودهشیره گیاهی، ترشح عسلک و رشد قارچ
شوند موجب خسارت غیرمستقیم به گیاهان زراعی می

(Touhidul & Shunxiang, 2009; Wraight et al.,

تخم در هر نسل 160، بیش ازیک عسلک ماده. (2017
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نسل 12تا 11غ بربالدهد و هاي گیاهان قرار میروي برگ
Mann)در سال براي این گونه گزارش شده است  et al.,

2008; Sihu et al., 2009).ها نیز از جمله آفات مهم تریپس
ها به دو صورت مستقیم و تریپس. روندشمار میپنبه به

خسارت . کنندغیرمستقیم به محصوالت خسارت وارد می
& Parella)ی استهاي گیاهاز بافتمستقیم شامل تغذیه

Jones, 1987) .واسطه انتقال برخی خسارت غیرمستقیم نیز به
هاي گیاهی رخ عوامل بیماریزاي گیاهی از جمله ویروس

Jones, 2005; Riley)دهد می et al., اساس بر. (2011
ریشکدار گونه بال14در مجموع) 1381(علوي هايبررسی

میان این دارند که دردر مزارع سویاي استان گلستان فعالیت
LindemanThrips tabaci ،Frankliniellaهاي گونه

(Pergande)occidentalis و(Trybom)aintonsF. در
ترین فراوانوتمام مناطق استان گلستان انتشار دارند و جز

.)Alavi, 2002(باشندها میگونه
ها کنترل کشها با استفاده از حشرهها و تریپسبالکسفید

،دنهمراه ندارکنترل موثري را بهطور معمولبهشوند که می
اثرات زیرا دوره هر نسل آفت کوتاه است و سموم، سریع

دلیل نسل زیاد آفت، از طرفی به. دهندخود را از دست می
تعداد دفعات سمپاشی مورد نیاز بیشتر خواهد بود که 

زیست خواهد باري بر سالمت انسان و محیطپیامدهاي زیان
تواند موجب کارگیري شیوه کنترل بیولوژیک، میبه. داشت

کاهش جمعیت آفت و در مقابل کاهش آثار سوء 
Wraight)شودزیست ها بر انسان و محیطکشآفت et al.,

2017).
Oriusخوارچندهاي شکارگر سن spp. از خانواده

Anthocoridae در محصوالت زراعی مختلف در استان
عنوان یکی از عوامل کاربردي اند و بهگلستان مشاهده شده
شوند ها محسوب میها و سفیدبالکمهار زیستی تریپس

(Gerling et al., 2001; Zandi–Sohani et al., 2018;
Shahpouri et al., 2019).هاي مختلف سن شکارگر گونه

Orius قادر هستند از تخم، پوره و حشرات بالغ سفیدبالک
Arno)خوبی تغذیه نمایند ها بهها و مراحل نابالغ تریپس et

al., 2008; Yamada et al., 2016; Zhao et al., 2017) .
هستند و پنبه فراوان مزارع در Oriusهاي سن ی گونهبرخ

ها و اي براي تریپسشدهعوامل مهار زیستی شناخته
Arno)روند شمار میها بهبالکسفید et al., 2008) . گونه

(Say)Orius insidiosusکننده یک شکارگر کلیدي مهار
در Panonychus ulmi(Koch)جمعیت کنه قرمز اروپایی 

Bhardwaj)سیب هند است هايباغ et al., 2010) و گونه
(Say)Orius minutusايدر کنترل کنه تارتن دو لکه
(Koc)Tetranychus urticae روي سیب در ژاپن موثر
Toyoshima)است  & Osakabe, 2005) .هايگونهO.

insidiosus و)Champion(Orius pumilioعنوان به
Morgan) (Frankliniellaشکارگرهاي اصلی تریپس

bispinosa در مزارع ارگانیک هویج در فلوریدا معرفی
Shapiro)اندشده et al., 2009) .گونهO. insidiosus یک

ها و براي کاربرد در گلخانهشده عامل زنده موفق تجاري 
Thomas)مزارع در امریکا است  et al., 2012) . چندین

.Oگونه اروپایی و آمریکایی نظیر  insidiosus وOrius

laevigatusبیولوژیک علیه کنترل صورت انبوه براي به
شوندها پرورش داده میها و کنهها، شتهتریپس

(Montserrat et al., 2000) . گونهO. laevigatus در
.Fهاي مدیریت تلفیقی تریپس غربی گل برنامه

occidentalis هاي فلفل هکتار از گلخانه1600حدود
Sanchez)سپانیا استفاده شدندا & Lacasa, 2006) . تغذیه

ها رابطه آن،از عسلک پنبه و همچنینOriusچندین گونه 
استها در پنبه گزارش شدهعنوان شکارگر سفیدبالکبه

(Gerling et al., 2001) .هاي گونهO. laevigatusو
)Reuter(majusculusriusOعنوان عوامل بیوکنترل به

همزمانعسلک پنبه و تریپس غربی گل در حضور مد آکار
دو آفت معرفی شده و قادر به کامل کردن دوره زندگی در 

هاي پورهحضور مراحل مختلف زندگی سفیدبالک و 
خم، پوره و ها، تهاي تریپسپورهدر حضور . ها بودندتریپس

سمت تریپس ، ترجیح مشخص بهبالکحشرات بالغ سفید
%59ولی در پایان آزمایش،غربی گل مشاهده شد

Arno)از بین رفتندOriusتوسط حشرات بالغ هابالکسفید

et al., 2008) . سن مانی زندهاگرچه طول دوره پورگی و
Riudavets)روي هر دو طعمه یکسان بودند  & Castan˜e,

خورده شده طی بالکعالوه تعداد پوره سفیدبه. (1998
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هاي مصرف شده تریپس پورهجنینی مشابه تعداد مراحل پس
دهد این غربی گل در طول همان مدت بود، که نشان می

پاي تواند یک شکار مناسب هممیبالکگونه سفید
هاي تریپس غربی گل در طول مراحل رشدي این دو پوره

Arno)شود شکارگر محسوب  et al., 2008).
مراحل همهتوانند از میOriusهاي مختلف گونه

محصوالت خیلی ازها تغذیه نموده و روي رشدي تریپس
,Ramakers, 1990; Villevieille & Millot)مشاهده شوند 

شوند و ها یافت میها و حشرات بالغ روي گلپوره.(1991
دو تغذیه هرها یا گرده یاحاکی از آن است که از تریپس

Oriusگونه. (Salas–Aguillar & Ehler, 1977)کنند می

(Reuter)albidipennisعنوان یک عامل بیوکنترل موفق به
هایی نظیر پراکنش و فراوانی در مزارع پنبه با توجه به ویژگی

، طیف وسیع طعمه، توانایی شکارگري باال و گستردهبسیار
استمعرفی شدهمانی حتی در نبود شکارقدرت زنده

)., 1987et alSalim( . گونه)Wolff(nigerriusO یکی از
Aphis gossypiiعوامل بیوکنترل مهم شته سبز پنبه  Glover

و عسلک پنبه روي بادمجان و سایر گیاهان تیره کدوییان 
Oriusهاي شکارگرسن. (Akramovsakaya, 1978)است

ازبرخیکنترلدرتوانندمیکههستندمفیديحشراتاز
وشته جالیزتوتون،تریپسویژههبآفات مهم مزارع پنبه

(Darvish Mojeni, 2013).موثر باشندهاکنه

.Oپنج گونه سن شکارگر) 1387(خرمالی 

albidipennis ،O. insidiosus ،O. niger ،O. minutus و
GhauribulgaconusriusO مزارع پنبه استان گلستان را از

بیشترین %51/35با O. albidipennisگونه . گزارش کرد
در رتبه %95/31با O. nigerفراوانی را داشت و گونه 

دیگر ايدر مطالعه. (Khormali, 2008)بعدي قرار داشت
پنبه استان انجام شد، شکارگر مزارعهايکه روي فون سن

.Oشکارگريهاسال گونهدوطیکه شدمشخص 

minutus،O. nigerوO. albidipennis بیشترین فراوانی را
,Darvish Mojeni)نشان دادند  در این ،بنابراین.(2013

عنوان گونه بهO. nigerپژوهش کارایی شکارگري گونه 
ن و عسلک پنبه غالب در مزارع پنبه استان روي تریپس توتو

که از آفات مهم مکنده این مزارع در استان گلستان به شمار 
. در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد،روندمی

هامواد و روش
هاي شکارگر آوري سنجمع

هاي شکارگر جنسبه منظور شناسایی گونه غالب سن
Oriusدر سه ناحیه دشت، (زارع پنبه، از مزارع منطقه م

وزه غاز مراحل گلدهی تا تشکیل ) وهپایهدشت و کمیان
طور منظم و هفتگی به ها بهبردارينمونه. شدبرداري نمونه

Zhou)شدروش تور زدن و تکاندن بوته روي سینی انجام 

et al., 2006) . با توجه به اینکه گونهO. niger بیشترین
شده داشت، از این آوريهاي جمعدر میان سنرافراوانی
اي پرورش و ارزیابی کارایی شکارگري و ترجیح گونه بر

.طعمه استفاده شد
پرورش شکارگر و شکار 

برگ وهاي لوبیاسبز روي غالفO. nigerسن 
هاي یک و نیم لیتري پالستیکی داراي شمعدانی درون بطري

Ephestiaهاي بید آرد از تخم.داده شدتهویه پرورش 

)Zeller (kuehniellaستفاده شد عنوان طعمه ابه(Arno et

al., 2008) .عنوان غذاي مکمل استفاده از گرده ذرت نیز به
.Bهاي عسلک پنبه جمعیت. شد tabaciصورت طبیعی از به

تهیه کلنی، منظوربهآوري و در آزمایشگاه روي پنبه جمع
Arno)هاي خیار پرورش داده شد روي بوته et al., 2008)

.Tپنبهتریپس tabaciهاي رحله رویشی و گلدهی بوتهدر م
آوري و روي غالف لوبیا سبز پرورش آلوده از مزارع جمع

منظوربههاي سویا در گلخانه کشت شده و بوته. داده شدند
ها استفاده بررسی کارایی شکارگر روي هر یک از طعمه

استفاده از یک دیسک تمام آزمایش ترجیح میزبانی با . شد
5/3مانند سویا و پنبه به قطر هاي روغنیبرگی از دانه

شکارگر . زیرا میزبان هر دو آفت است؛متر انجام شدسانتی
تمام . ساعت گرسنگی داده شد24مدت قبل از رهاسازي به

درجه 25دماي (شده پرورش در شرایط کنترلهايآزمایش
ساعت 16:8و دوره نوري % 70سلسیوس، رطوبت نسبی 

Tomar).شد انجام ) تاریکی: روشنایی et al., 2017)
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انتخابیآزمون شکارگري غیر
هاي مربوط به شکارگري غیرانتخابی در قالب آزمایش

ها، به ازاي در این آزمایش. آزمون واکنش تابعی انجام شد
و 30، 20، 10، 5هايتراکمهر شکارگر یعنی سن بالغ ماده،

تخم 50و 30، 20، 10، 5وپوره سفیدبالک سن سوم،40
پوره  تریپس سن سوم در 40و 30، 20، 10، 5فیدبالک و س

دار روي یک دیسک برگ سویا قرار داده هاي تهویهتشتک
Deligeorgidis, 2002; Arno)شد  et al., 2008) . هر تیمار

داراي ده تکرار بود و در هر آزمایش، سه تیمار شاهد با یک 
عمه در منظور ارزیابی مرگ و میر ططعمه بدون شکارگر، به

هايساعت طعمه24پس از . داري شدشرایط طبیعی نگه
هاي هاي سفیدبالک و پورهپوره،هاشده شامل تخمتغذیه

.تریپس بررسی و تعداد تلفات ثبت شد
آزمون شکارگري انتخابی

روزه همزمان در معرض دو 5یک سن بالغ ماده 
انتخاب، تخم عسلک و پوره تریپس و یا پوره عسلک و 

فرد 5در مجموع، . عنوان طعمه قرار داده شدتریپس بهپوره 
از هر طعمه به روي یک دیسک برگ سویا منتقل شد و 

ساعت گرسنگی را تحمل24یش از بیک شکارگر که 
هر تیمار داراي . داده شدها قرارکرده بود، در معرض طعمه

شش تکرار بدون شکارگر براي ارزیابی . تکرار بود15
هاي طعمه. در شرایط طبیعی اعمال شدمرگ و میر طعمه

ساعت از شروع آزمایش شمارش و 24پس از تلف شده
Arno)ثبت شد et al., 2008).
هادادهتحلیلوتجزیه

ومرحلهدودرتابعیواکنشهايدادهتحلیلوتجزیه
انجامSAS(SAS Institute, 2002)افزارنرمازاستفادهبا

نوعتعیینبراياولمرحلهدر. (Juliano, 2001)شد 
هايطعمهنسبتلجستیکرگرسیونابتداتابعی،واکنش
شد انجام) N0(طعمه اولیهتراکمبه) Na(شده خورده

(Trexler & Travis, 1993) .باراهادادهرگرسیوناین
درودهندبرازش میايجملهچندلجستیکیمدلیک

عالمت.آیدمیستدبهايدرجهچندمنحنییک، نتیجه
عالمتبهتوجهبدونخطی منحنیقسمتمنفییامثبت

یادومنوعتابعیواکنشنشانگرترتیببهدیگرقسمتدو
Trexler)باشدمیسومنوع et al., 1988).

تابعی،واکنشنوعتعیینازپسدوممرحلهدر
نوعتابعیواکنشمورددر)′α(یورشنرخهاي سنجهپرا
II،ثابت ضریب)b(نوعتابعیواکنشدر موردIIIو

درغیرخطیرگرسیونازاستفادهبا)Th(یابی دستزمان
باو(Juliano, 1993)جولیانو توسطشدهارائههاي فرمول

,SAS Institute)شد محاسبهSASافزارنرمازاستفاده

2002).
اي، از شاخص بتاي منلی ترجیح تغذیهتجزیه و تحلیلبراي 

Manly)استفاده شد ) ( et al., 1974) .هادر طول آزمایش
.نشدندشده توسط سن شکارگر جایگزین هاي مصرفطعمه

:در این رابطه 

ترجیح شکارگر نسبت به طعمۀ نوع اول= 1
e1 =نوع اول زنده مانده در پایان آزمایشتعداد طعمۀ
n1 =تعداد طعمۀ نوع اول ارایه شده به شکارگر
e2=نوع دوم زنده مانده در پایان آزمایشتعداد طعمۀ
n2 =تعداد طعمۀ نوع دوم ارایه شده به شکارگر

شاخص یک . شاخص بتا ارزشی بین صفر و یک دارد
دهندة ترجیح کامل شکارگر براي طعمۀ نوع اول ونشان

دهندة ترجیح کامل سن شکارگر براي شاخص صفر نشان
Malkeshi)طعمۀ نوع دوم است  et al., 2017).

نتایج
O. nigerسن انتخابیشکارگري غیر

روزه که بیست پنجمادهبالغسنهیتغذزانیممورددر
يروو چهار ساعت گرسنگی را تحمل کرده بودند

نشانجینتاتوتونسن سوم پسیترپوره مختلفيهاتراکم
، 10، 5هايتراکممعرضدریب ترتبهسنکیکهیزمانداد
متوسططوربهگرفتقرارپسیترپوره40و 30، 20
و 01/1±4/20، 63/0±4/14، ٠±5/7/30، 21/0±4/4
.کردشکارراپوره94/0±3/25
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دیپوره و تخم سفيروO. nigerسن يشکارگرزانیم
مختلفيهانشان داد با تراکمجینتا.شدیابیارزنیزبالک 

،مهطععنوانبهپنبهعسلکپوره40و 30، 20، 10، 5
مادهبالغسنتوسطشدهشکارحشراتتعدادمیانگین 

50/8±5/0، 1/4±64/0، 3/2±01/1،30/0±21/0بیرتتبه
معرضدرشکارگرکیکهیزمانامابود؛12±69/0و 

قرارپنبهعسلکتخمعدد50و20،30، 10، 5هايتراکم
و3/3±8/0، 7/1±53/0، 7/0±3/0،26/0±15/0؛ گرفت

ساعتچهاروستیبگذشتازپسبیترتهب69/0±8/3
نیبO. nigerماده بالغنشان داد که سن جینتا. آمددستبه

بهيشتریبلیتمايداریمعنطوربهمختلفطعمهسه
دو مرحله مختلف نیبن،یهمچنودادنشانپسیتريهاپوره

حیترجهیتغذيبراآفت نیرا به تخم اهاپوره،عسلک پنبه
).1ل شک(دهدیم

مورد درلجستیکمعادلهخطیبخششیبعالمت
واکنش تابعی ، بنابراینپوره و تخم سفید بالک مثبت بود

براي عالمتاین که در حالی؛ نوع سوم استاز ها براي آن
نوع واکنش تابعی درجه پس ،منفی بودهاي تریپسپوره

). 1جدول(باشد دوم می

پژوهش نشان دادند شده در اینهاي انجامنتایج بررسی
بر ساعت 0697/0که باالترین کارایی جستجو با میزان 

مربوط به زمانی بود که سن بالغ ماده در معرض تغذیه از 
هاي تریپس قرار گرفت و بیشترین مدت زمان پوره

حاصل شد که سن بالغ ماده در معرض زمانییابی در دست
).2جدول (قرار گرفت پنبههاي عسلکتخم

ترجیح میزبانی سن ماده بالغ گري انتخابی و شکار
O. niger

ها در هر تیمار به در آزمون ترجیح میزبانی نسبت طعمه
پوره، 5:5بالک و تخم سفید: تریپسپوره، 5:5صورت 

زمان در طور مجزا و همسفیدبالک هر کدام بهپوره: تریپس
شاخص منلی براي . اختیار سن ماده شکارگر قرار داده شد

به ) IIشکار(و تخم سفید بالک ) Iشکار(تریپس توتون 
این همچنین.بود08/0±009/0و 92/0±021/0ترتیب 
بالک و پوره سفید) Iشکار (براي تریپس توتون شاخص

محاسبه 12/0±005/0و 88/0±034/0ترتیب به) IIشکار(
ترجیح میزبانی سن ماده شکارگر به ترتیب شد که نشان از 

پس، پوره سفید بالک و تخم سفیدبالک براي پوره تری
).2شکل (باشد می

Oriusمیانگین تغذیه سن بالغ ماده -1شکل  niger از پوره تریپسThrips tabaciبالک ، تخم و پوره سفید.Bemisia tabaci

Fig. 1. Average of feeding of Orius niger females from Thrips tabaci larvae, eggs and nymphs of Bemisia
tabaci.
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نسبت به Orius nigerبالغ ماده سنتابعیواکنشآزمایشدرلجستیکرگرسیونازآمدهدستبهپارامترهاي-1جدول 
Thripsپوره تریپس مختلف هايتراکم tabaci و تخم و پوره عسلک پنبهBemisia tabaci ساعت24در مدت

Table 1. Parameters obtained from logistic regression in the experimental reaction test of Orius niger females to
different densities of Thrips tabaci larvae, eggs and nymphs of Bemisia tabaci in 24 hours

PChi–squareSEEstimateCoefficientType of prey
0.0018
0.0159
0.2625
0.3004

9.78
1.98
1.26
1.07

0.7920
0.1254

0.00570
0.000077

2.4772
–0.1763

0.00639
–0.00008

Intercept
Linear

Quadratic
Cubic

T. tabaci
larvae

<0.0001
0.0096
0.4931
0.0335

27.61
2.76
0.47
4.52

0.5074
0.0401

0.000735
0.000088

–2.6664
0.0668

–0.00050
–0.00019

Intercept
Linear

Quadratic
Cubic

B. tabaci
nymphs

<0.0001
0.0188
0.0165
0.2733

34.70
5.52
5.74
1.20

0.5839
0.0391

0.000581
0.000073

–3.4393
0.0919

–0.00139
–0.00008

Intercept
Linear

Quadratic
Cubic

B. tabaci eggs

Oriusمادهبالغسنتابعیواکنشپارامترهاي-2جدول nigerتریپسپورهمختلفهايتراکمبهنسبتThrips tabaciوتخمو
ساعت24مدتدرBemisia tabaciپنبهعسلکپوره

Table 2. Parameter of functional response of Orius niger females to different densities of Thrips tabaci larvae,
eggs and nymphs of Bemisia tabaci in 24 hours

Approximate 95%
Confidence Limits

SEEstimateFR typeType of
prey

UpperLower
0.09010.04930.01010.0697a′

II
T. tabaci

larvae 0.58450.17600.10160.3802Th

0.01990.00390.00410.01193a′
ІІІB. tabaci

nymphs 0.8863–0.34910.30720.2686Th

0.01790.00350.00370.01072a′
ІІІB. tabaci

eggs 6.03442.17390.96004.1042Th

a′: Searching Efficiency, Th: Handling Time

Oriusشاخص بتاي منلی در آزمون ترجیح میزبانی براي سن ماده -2شکل niger در تغذیه از پوره تریپسThrips tabaci تخم و ،
.Bemisia tabaciپوره سفید بالک

Fig. 2. Manley beta test host preference index for Orius niger females when feed on of Thrips tabaci larvae, eggs
and nymphs of Bemisia tabaci.
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بحث
پژوهش حاضر روي بررسی نوع واکنش تابعی سن 

تریپسپورههاي مختلف نسبت به تراکمO. nigerماده 
توتون بیانگر واکنش تابعی از نوع دوم بوده و نسبت به 

هاي مختلف تخم و پوره سفید بالک، واکنش تابعی از تراکم
نرخباIIنوعتابعیواکنش. شدنوع سوم محاسبه 

عکسبهوابستهمیرومرگایجادباکاهشی،شکارگري
–شکاردینامیسمپایداريبین بردنازتواناییتراکم،

تابعیواکنشمقابلدر. (Hassell, 1978)دارد ارشکارگر
باعثتراکموابسته بهمیرومرگایجادباسومنوع

شود میشکارگر–شکارجمعیتپویایی پایداري
(Murdoch & Oaten, 1975) . در مقایسه واکنش تابعی نوع

بیان داشتتواندوم و سوم در تعیین کارآیی شکارگرها می
ی نوع سوم خصوصیت بهتري که داشتن واکنش تابع

البته . محسوب شده و ارزش بیشتري نسبت به نوع دوم دارد
باید به این موضوع نیز توجه داشت که مزیت واکنش تابعی 

هاي پایین است، زیرا تنها در این نوع سوم تنها در تراکم
صورت یک عامل وابسته به ست که شکارگر بهاهاتراکم

الت شکارگرها قادر به کنترل در این ح. کندتراکم عمل می
را کنترل کنندآفتتوانند جمعیت بهتر طعمه خود بوده و می

(Yazdani & Keller, 2016).
انجام شده روي ماده بالغ سن هايبررسینتایج 

زمانی که از تخم و ماده بالغ کنه O. nigerشکارگر 
تغذیه کرده باشد، نشان داد که واکنش T.urticaeاي دولکه

باشد میIIIو IIنوع از ترتیب بهاین شکارگربعیتا
(Jalalizand et al., 2011) ،2016(،همچنین(et alKosari

روي O. nigerدریافتند که واکنش تابعی سن شکارگر 
هاي بوده و زمانی که کنهIIIاي ماده از نوع هاي دولکهکنه

ه تیمار شدBeauveria bassiniaاي ماده با قارچ دولکه
یک پژوهش در . تعیین شدIIبودند، واکنش تابعی از نوع 

با تغذیه تریپس O. albidipennisسن ماده بالغ روي دیگر 
دست آمد بهIIواکنش تابعی نوع T. tabaciتوتون 

(Madadi et al., 2007)طی بررسی انجام شده ،و همچنین
با تغذیه از کنه O. albidipennisروي مراحل مختلف سن 

مشاهده شد که به Tetranychus turkestaniفرنگی تتو

در،نشان دادIIIپورگی که واکنش تابعی نوع هار چجز سن 
بیشترین ،و همچنینبودIIنوعازسایر مراحل واکنش تابعی

میزان تغذیه نیز در سن پورگی چهارم رخ داد
(Hasanzadeh et al., 2015) .هاي این در پژوهشعالوه بر

را O. albidipennisه واکنش تابعی سن ماده بالغ دیگري ک
روي پوره سن سوم عسلک گلخانه بررسی کردند، نتایج 
نشان داد که مشابه پژوهش حاضر واکنش تابعی شکارگر از 

استدادهنشانمختلفهايبررسینتایج. باشدمیIIIنوع 
تاثیرتحتمختلفهايتراکمدرطعمهشکارمیزانکه

Sarmento)طعمه نوعقبیلازیعوامل مختلف et

al.,2007)ارزشوطعمهطعمه، اندازهرشدي، مرحله
Milonas)آن غذایی et al., 2011)طعمه ، گونه(Omkar

& Prevez, 2004)،طعمه دفاعمیزان(Altwegg et al.,

شکارگر حرکتسرعتوطعمهحرکت، سرعت(2006
(Thompson, 1975)،شکارگررشديمرحله(Lee &

Kang, 2004)آزمایش دمايوشکارگر، سن(Ding–Xu

et al., 2007)کارآیی، رويتاثیرباعواملاین.باشدمی
نقششکارگرشکارگريمیزانوجستجوگري

هاي حاصلراسنجهپوتابعیواکنشنوعدرايکنندهتعیین
شتریبنیبدرمدونوعتابعیواکنشاگرچه.دارندآناز

تررایجبیولوژیککنترلهايبرنامهدرموفقايشکارگره
Badii)است  et al., 2004; Timms et al., 2008)، اما

نوعازموفقشکارگرهايازدیگربرخیتابعیواکنش
Fernández–Arhex)شده است گزارشسوم & Corley,

2003; Pervez & Omkar, 2005) .
طبیعی دشمنان ةواکنش تابعی نوع سوم، رفتار ویژ

اختصاصی است که به آسانی از یک گونه به گونه دیگر غیر
دهند و یا تغذیه خود را در مناطقی که منابع تغییر میزبان می

ترین فراوانی را دارند، متمرکز کنند غذایی خاصی بیش
(Kosari et al., 2016)، این نظریه در مورد سن شکارگرO.

nigerاند قابل انتظار توکه یک شکارگر عمومی است، می
.باشد

مربوطيهاراسنجهپ،یتابعواکنشنوعتعیینازپس
یابیدستزمانو)′α(یورشنرخیعنی،یتابعواکنشبه
)Th(یابیدستزمان.شودیمنییتع)Th(یورش یا نرخو
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طوربهکههستندیتابعواکنشمهمجزءدو)′α(جستجو
شوندیماستفادهیعیطبدشمنانریتاثیابیارزيبرامعمول

(Hassell & Waage, 1984) .نیادرآمدهدستبهریمقاد
قدرتشکارگرنیاکهدادنشانیابیدستزمانازپژوهش

پورهبهنسبتبیترتبهيشتریبیورشنرخایيجستجوگر
از . بالک دارددیتخم سفت،ینهادروپورهتوتون،پسیتر

پسیترپورهبهمربوطیابیستزمان دزانیمنیکمتریطرف
یکی. باشدیمدبالکیسفپورهبهمربوطآنزانیمنیشتریبو
افزایشویابیدستزمانکاهشباعثکهعواملیاز

استاینشود،میزمانواحددرشدهشکارافرادتعداد
بااليهايتراکمدراغلبOriusشکارگر هايسنکه

موارديدرونمودهتغدیهطعمهازناقصصورتبهطعمه
. (Askari & Stern, 1972)کنندمیرهاراشدهکشتهطعمه

درO. nigerسن ماده يشده روانجاميهاپژوهشاساسبر
نرخT. urticaeيادولکهکنهمادهوتخمازهیتغذزمان

یابیدستزمانوساعتبر001/0و003/0بیترتبهیورش
مشابه تقریباًکهآمد تدسبهساعت021/0و045/0بیترتبه

Jalalizand)پژوهش حاضر بود  et al., 2011) ،کهیحالدر
El–Bashaيهاپژوهش et al. (2012)نرخکهدادنشان

.Oمادهکاملحشراتیابیدستزمانویورش

albidipennisساعت828/0وساعتبر267/1ترتیببه
پژوهشینادرآمدهدستبهنتایجبامقایسهدرکهبود

،دیگریبررسیکدر.دادنشانراآشکارياختالف
سنبالغافرادیابیدستزمانوجستجوییکاراپارامترهاي

کاملمادهودومسنپورهبهنسبتO. albidipennisماده
Megalurothrips sjostedtiپسیتر Trybomبیترتبه

نیتخمساعت563/0و443/0وبرساعت027/0و074/0
Gitonga)شدزده et al. 2002).باعثکهدالیلیازیکی

گرشکارمتفاوت جنسباشد،تواندیماختالفیچنینبروز
همکارانووکسا.استاستفادهموردطعمهنوعو

(Wekesa et al., 2007)چقدرهرکهدندیرسجهینتنیابه
یعیطبدشمنباشد،ترکوتاهشکارگرکییابیدستزمان
تواندیممشخصیزماندورهدررازبانیمازيشتریبتعداد

یابیدستزمانویورشنرخبهتوجهباجینتا. کندمصرف

توتون پسیتريهاپوره،مطالعهموردشکارگردهدیمنشان
.دهدیمحیترجهاطعمهریرا به سا

بررسی انجام شده با استفاده از شاخص منلی روي ترجیح 
.Oمیزبانی سن ماده  niger نشان داد که در تمام تیمارهاي

تریپس پورهاعمال شده حشره شکارگر ترجیح بیشتري به 
. دهدبالک از خود نشان میتوتون نسبت به تخم و پوره سفید

مادهبالغتصمیم سنتوانبهتوانمیراترجیحاینعلت
غذايهاتخماینکهوجودباهامادهداد،شکارگر ارتباط

Blackwood)شوندمحسوب میهاآنبرايیکاملومفید

et al., 2001) ، تاکنندمیانتخابراتریپسهايپورهولی
طرفازوگذاشتهباقیخودنتاجبرايها راها و پورهتخم

پوره همان کهخویشنتاجبرايخطرپتانسیلیک،دیگر
Walzer)بردارند میانازراهستندتریپسهاي et al.,

.Oشکارگرهايسنمیزبانیترجیحبررسیدر. (2004

nigerوO. minutusشکارگراست کهشدهمشخصO.

nigerآنهايپورهتلفاتتریپسپورهازتغذیههنگام
دراست،بیشترآنشکارگريمیزانوباروريوکمتر
.Oشکارگر کهحالی minutusتغذیهباراباالهايویژگی

O. nigerسنبنابراین. کرداي کسبماده بالغ کنه دولکهاز

O. minutusتریپس ودومسنپورهبرايمناسبیشکارگر

بود خواهندايدولکهتارتنکنهبرايمناسبیشکارگر
(Fathi & Nouri–Ganbalani, 2009).شکارگرسنO.

nigerافراد بالغ کنه تارتن ازبیشترراسن دوم تریپسپوره
ترجیحA. gossypiiوم شته جالیزاي و پوره سن سدولکه

وپوره سن سوم شته جالیزمراحلبینکهحالیدردهد،می
دهدنمینشانخاصیترجیحايافراد بالغ کنه تارتن دولکه
(Salehi et al., 2011) که مشابه نتایج پژوهش حاضر

هايتخمO. albidipenniشکارگر سنبالغماده. باشدمی
.Tتریپسنخستسنپورهازرا بیشترايدولکهتارتنکنه

tabaciاستدادهترجیح(Madadi et al., 2008) .سن
تارتنکنهبالغمادهبهنسبت.albidipennisOشکارگر

سایربامقایسهدربیشتريتمایلT. turkestaniترکستانی
Latifi)استدادهنشانآنمراحل et al., 2011) نتایج ،
پژوهش حاضر متفاوت بوده که به اخیر باهايبررسی
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هاي مختلف از جنس سن احتمال زیاد ناشی از تفاوت گونه
.باشدشکارگر می

طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که سن به
گونه غالب سن شکارگر در مزارع کهO. nigerشکارگر 

،باشدپنبه استان گلستان میمزارعویژهههاي روغنی و بدانه
تریپس توتون پورهکنترل برايسیار مناسب یک شکارگر ب

بوده و در صورتی که مزارع پنبه حداقل دفعات سمپاشی را 

کنترل آفات در برايپایه داشته باشند و یا از سموم زیست
توان انتظار داشت که جمعیت ؛ میشودزمان مناسب استفاده 
.Oباالي سن شکارگر nigerگلدهی در مرحله ویژهبه

یک عامل مهار زیستی موثر براي کاهش جمعیت مزارع پنبه
تریپس توتون باشد و منجر به کاهش خسارت مستقیم و 

.مستقیم این آفت در مزارع شودرغی

References

Alavi, J. 2002. Identification of Thysanoptera, study of distribution and determination of the dominant species in
soybean fields of Golestan province and in connection with the complication of soybean sheath disorder.
Golestan Province Agricultural Research Center. Plant Pests and Diseases Research Department.
Registration number 553/82, 36 pages. (In Persian with English summary)

Altwegg, R., Eng, M., Caspersen, S., & Anholt, B.R. 2006. Functional response and prey defense level in an
experimental predator–prey system. Evolutionary Ecology Research, 8: 115–128.

Arno´, j., Roig, J. & Riudavets, J.J. 2008. Evaluation of Orius majusculus and O. laevigatus as predators of
Bemisia tabaci and estimation of their prey preference. Biological Control, 44: 1–6.

Askari, A. & Stern, V.M. 1972. Biology and feeding habitats of Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae). Annals
of the Entomological Society of America, 65: 96–100.

Badii, M.H., Hernandez–ortiz, E.A. & Landeros. J.N. 2004. Prey stage preference and functional response of
Euseius hibisci to Tetranychus urticae (Acari: Phytoseiidae). Experimental and Applied Acarology, 34:
263–273.

Bhardwaj, S., Sharma, S. & Bhardwajs, P. 2010. Response of Orius insidiosus (Say) (Hemiptera: Anthocoridae)
on European Red mite Panonychus ulmi (Tetranychidae) on apple. Indian Journal of Entomology, 72: 297–
300.

Blackwood, J.S., Schausberger, P. & Croft, B.A. 2001. Prey–stage preference in generalist and specialist
phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) when offered Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) eggs and
larvae. Environmental Entomology, 30: 1103–1111.

Darvish Mojeni, T. 2013. Study of population abundance and dynamic of dominant species Orius spp. In the
fields cotton Golestan province. Iranian Journal of Cotton Researches, 1(1): 29–42. (In Persian with English
summary)

Deligeorgidis, P.N. 2000. Predatory effect of Orius niger (Wolff) (Hem., Anthocoridae) on Frankliniella
occidentalis (Pergande) and Thrips tabaci Lindeman (Thysan., Thripidae). Journal of Applied Entomology,
126: 82–85.

Ding–Xu, L. Juan, T. & Zuo–Rui, S. 2007. Functional response of the predator Scolothrips takahashi to
hawthorn spider mite, Tetranychus viennensis: effect of age and temperature, Biocontrol, 52: 41– 61.

El–Basha, N.A., Salman, M.S. & Osman, M.A. 2012. Functional response of Orius albidipennis (Hemiptera:
Anthocoridae) to the two–spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal of
Entomology, 9(5): 248–256.

Fathi, S.A.A. and Nouri–Ganbalani, G. 2009. Prey preference of Orius niger (Wolf.) and O. minutus (L.) from
Thrips tabaci (Lind.) and Tetranychus urticae (Koch.). Journal of Entomology, 6: 42–48.

Fernández–Arhex, V. & Corley, J.C. 2003. The functional response of parasitoids and its implications for
biological control. Biocontrol Science and Technology, 13: 403–413.

Gitonga, L., Löhr, B., Overholt, W., Magambo, J. & Mueke, J. 2002. Effect of temperature on the development
of Orius albidipennis Reuter, a predator of the African legume flower thrips, Megalurothrips sjostedti
Trybom. International Journal of Tropical Insect Science, 22: 215–220

Gerling, D., Alomar, O. & Arno´, J. 2001. Biological control of Bemisia tabaci using predators and parasitoids.
Crop Protection, 20: 779–799.

Hasanzadeh, H., Esfandiari, M., Shishehbor, P. & Rajabpour, A. 2015. Functional response of different
developmental stages of Orius albidipennis Reuter feeding on the strawberry spider mite, Tetranychus
turkestani. Plant Protection, 38:3–13.

Hassell, M.P. 1978. The Dynamics of Arthropod Predator–Prey Systems. Princeton University Press, Princeton,
N.J. pp. 237.

Hassell, M.P. & Waage, J.K., 1984. Host– parasitoid population interactions. Annual Review of Entomology,
29: 89–114.



...میزان شکارگري و ترجیح طعمه سن شکارگرارزیابی:همکارانو شریفی116

Jalalizand, A., Modaresi, M., Tabeidian, S.A. & Karimy, A. 2011. Functional response of Orius niger
(Hemiptera: Anthocoridae) to Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae): effect of host plant
morphological feature. International Conference on Food Engineering and Biotechnology, 2: 92–96.

Jones, D.R. 2005. Plant viruses transmitted by thrips. European Journal of Plant Pathology, 113: 119–157.
Juliano, S.A. 1993. Nonlinear curve fitting: predation and functional response curves, p. 159–182. In: S.M.

Scheinder and J. Gurevitch (eds.), Design and Analysis of Ecological Experiments, Chapman and Hall, New
York, pp. 432.

Khormali, S. 2008. Identification and distribution of predatory age of Anthocoridae family in cotton fields of
Golestan province. Iranian Plant Protection Research Institute. Final report of the research project, 1–15. (In
Persian with English summary)

Kosari, A.A., Sahragard, A. & Talaei–Hassanloui, R. 2016. Functional response of Orius niger on healthy and
Beauveria bassiana–treated two–spotted spider mite on cucumber. Plant Pest Research, 6(3): 51–63.

Latifi, M., Azmayesh Fard, P., Kharazi Pakdel, A. & Saburi, A. 2011. Study of preference for different growth
stages of Tetrranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) by predatory age of Orius albidipennis
(Hemiptera: Anthocoridae). Letter from the Iranian Entomological Association, 153–150: 1. (In Persian with
English summary)

Lee, j. & Kang, T. 2004. Functional response of Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) to Aphis
gossypi Glover (Homoptera: Aphididae) in the laboratory. Biological Control, 31: 306–310.

Madadi, H., Enkegaard, A., Brodsgaard, H.F., Kharrazi–Pakdel, A., Ashouri, A. & Mohaghegh– Neishabouri, J.
2008. Orius albidipennis (Heteroptera: Anthocoridae): Intraguild predation of and prey preference for
Neoseiulus cucumeris (Acari: Phytoseiidae) on different host plants. Entomologica Fennica, 19: 32–40.

Malkeshi, S.H. Talaei Hassanlouii, R., Mohaghegh, J. & Allahyari, H. 2017. Predation rate and prey preference
of Nesidiocoris tenuis on Ephestia kuehniella and Tuta absoluta eggs in laboratory. Biocontrol in Plant
Protection, 5(1): 31–43. (In Persian with English summary)

Manly, B. 1974. A model for certain types of selection experiments. Biometrics, 30: 281–294.
Mann, R.S., Sidhu, J.S., Butter, N.S., Sohi, A.S. & Sekhon, P.S .2008. Performance of Bemisia tabaci

(Hemiptera: Aleyrodidae) on healthy and cotton leaf curl virus infected cotton. Florida Entomology,
91:249–255.

Milonas, P.G. Kontodimas, D.C. & Martinou, A.F. 2011. A predator’s functional response: influence of prey
species and size. Biological Control, 59: 141–146.

Montserrat, M., Albajes, R. & Castan˜e´, C., 2000. Functional response of four heteropteran predators preying on
greenhouse whitefly (Homoptera: Aleyrodidae) and western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae).
Environmental Entomology, 29: 1075–1082.

Murdoch, W.W. & Oaten, T. 1975. Predation and population stability. Advances in Ecological Research, 9: 1–
131.

Omkar, G. & Prevez, A. 2004. Functional and numerical response of Propylea dissecta (Col.: Coccinellidae) on
three aphid species. Journal of Applied Entomology, 128: 140–146.

Pervez, A. & Omkar, M. 2005. Functional responses of coccinellid predators: an illustration of a logistic
approach. Journal of Insect Science, 5: 1–6.

Ramarkers, M.J. 1990. Control Western flower thrips Frankliniella occidentalis mediante depredatores. Phytoma
Epsana, 4: 56–59.

Riley, D.G., Joseph, S.V., Srinivasan, R. & Diffie, S. 2011. Thrips Vectors of Tospoviruses. Journal of
Integrated Pest Manegement, 2(1): 1–10.

Riudavets, J. & Castan˜e´, C. 1998. Identification and evaluation of native predators of Frankliniella occidentalis
(Thysanoptera: Thripidae) in the Mediterranean. Environmental Entomology, 27: 86–93.

Salas–Aguillar. J. & Ehler, L.E. 1977. Feeding habits of Orius tristicolor. Annals of the Entomological Society
of America, 70(1): 59–62.

Salim, M, Masud, S.A. & Khan, A.M. 1987. Orius albidipennis (Hamiptera: Anthocoridae) a predator of cotton
pests. Philippine Entomologist, 7(1): 37–42.

Salehi, F., Baniameri, V., Sahragard, A. & Hajizadeh, J. 2011. Investigation on prey preference and switching
behavior of the predatory bug, Orius niger Wolff under laboratory conditions (Het.: Anthocoridae). Munis
Entomology and Zoology, 6: 425–432.

Sa´nchez, J. A. & Lacasa, A. 2006. A biological pest control story. IOBC/WPRS Bulletin, 29 (4): 19–24.
Sarmento, R.A., Pallini, R. Venzon, M, Fonseca de Souza, O.F. Molina–Rugama, A.J. & Lima de Oliveira, C.

2007. Functional response of the predator Eriopis connexa (Coleoptera: Coccinellidae) to different prey
types. Brazilian Archives of Biology and Technology, 50: 121–126.

SAS Institute Inc. 2004. SAS/STAT User’s Guide, version 9.1, Vols 1 and 2. SAS Institute Inc., Cray.
Sidhu, J.S., Mann, R.S. & Butter, N.S. 2009. Deleterious effects of cotton leaf curl virus on longevity and

fecundity of whitefly Bemicia tabaci (Gennadious). Journal of Entomology, 6: 62−66.



1399117سال،دوهشمار،تمشهجلد،پزشکیگیاهدرزیستیمهار

Shapiro, J.P., Shirk, P.D., Reitz, S.R. & Koenig, R. 2009. Sympatry of Orius insidiosus and O. Pumilio
(Hemiptera: Anthocoridae) in North Central Florida. Florida Entomology, 92: 362–366.

Shahpouri, A., Yarahmadi, F. & Sohani, N.Z. 2019. Functional response of the predatory species Orius
albidipennis Reuter (Hemiptera: Anthocoridae) to two life stages of Bemisia tabaci (Genn.)(Hemiptera:
Aleyrodidae). Egyptian Journal of Biological Pest Control, 29(1): 14–25.

Timms, J.E., Oliver, T.H., Straw, N.A. & Leather, S.R. 2008. The effects of host plant on the coccinellid
functional response: Is the conifer specialist Aphidecta obliterate (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) better
adapted to spruce than the generalist Adalia bipunctata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae). Biological Control,
47: 273–281.

Touhidul, I. & Shunxiang, R. 2009. Effect of sweet potato whitefly Bemisia tabaci (Homoptera:  Aleyrodidae)
infestation on eggplant (Solanum melongena L.) leaf. Journal of Pest Science, 82: 211−215.

Toyoshima, S. & Osakabe, M. 2005. Effects of artificially released Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
and naturally occurring Orius minutus (Hemiptera: Anthocoridae) on Tetranychus urticae (Acari:
Tetranychidae) population in apple orchard without insecticides. Annual Reports – Royal Society of plant
protection, 56: 188–190.

Thomas, J.M.G., Shirk, P.D. & Shapiro, J.P. 2012. Mass Rearing of a Tropical Minute Pirate Bug, Orius
pumilio (Hemiptera: Anthocoridae). Florida Entomologist, 95(1): 202–204.

Thompson, D.J. 1975. Towards a predator– prey model incorporating age structure: the effects of predator and
prey size on the predation of Daphnia magna by Ischnura elegans. Journal of Animal Ecology, 44: 907–
916.

Tomar, S., Sharma, S. & Malik, K. 2017. Life parameters of whitefly (Bemisia tabaci, Genn.) on different host
plants. Indian Journal of Scientific Research, 12: 34–38.

Trexler, J.C. & J. Travis. 1993. Nontraditional regression analysis. Ecology, 74: 1629–1637.
Trexler, J.C., McCulloch, C.E. & Travis, J. 1988. How can the functional response best be determined?

Oecology, 76: 206–214.
Villevieille, M. & Millot, P. 1991. Lutte biologique contre Frankliniella occidentalis aves Orius laevigatus sur

fraisier. WPRS/SROP Bull, 14(5): 57–64.
Walzer, A., Paulus, H. F. & Schausberger. P. 2004. Ontogenetic shifts in intraguild predation on thrips by

phytoseiid mites: the relevance of body size and diet specialization. Bulletin of Entomological Research, 94:
577–584.

Wekesa, V.W., Moraes, G.J., Knapp, M. & Delalibera–Jr, I. 2007. Interaction of two natural enemies of
Tetranychus evansi, the fungal pathogen Neozygites floridana (Zygomycetes: Entomophthorales) and
predatory mite, Phytoseiulus longipes (Acari: Phytoseiidae). BioControl, 41: 408–414.

Wraight, S.P., Lopes, R.B. & Faria, M. 2017. Microbial control of mite and insect pests of greenhouse crops. In:
Microbial control of insect and mite pests. New York: Academic Press, 13: 237–252.

Yamada, K., Yasunaga, T. & Artchawakom, T. 2016. The flower bug genus Orius wolff, 1811 (Hemiptera:
heteroptera: Anthocoridae: oriini) of Thailand. Journal of Natural History, 50:1103–1157.

Yazdani, M. & Keller, M. 2016. The shape of the functional response curve of Dolichogenidea tasmanica
(Hymenoptera: Braconidae) is affected by recent experience. Biological Control, 97:63–69.

Zandi–Sohani, N., Rajabpour, A., Yarahmadi, F. & Ramezani, L. 2018. Sensitivity of Bemisia tabaci
(Hemiptera: Aleyrodidae) and the Generalist Predator Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) to
Vapors of Essential Oils. Journal of Entomological Science, 53:493–502.

Zhao, J., Guo, X., Tan, X., Desneux, N., Zappala, L., Zhang, F. & Wang, S. 2017. Using Calendula officinalis as
a floral resource to enhance aphid and thrips suppression by the flower bug Orius sauteri (Hemiptera:
Anthocoridae). Pest Management Science, 73: 515–520.

Zhou, X.M., Zhu, F., Li, H. & Lei, C.L. 2006. Effect of temperature on development of Orius similis Zheng
(Hemiptera: Anthocoridae) and on its predation activity against Aphis gossypii Glover (Hemiptera:
Aphididae). Pan–Pacific Entomologist, 82: 97–102.



Biocontrol in Plant Protection. Vol. 8(2), 2021118

Evaluation of predator and prey preference of Orius niger (Wolff) (Hemiptera:
Anthocoridae) in the control of important sucking pests of oilseeds

Mahboobeh Sharifi1, Seyed Hassan Malkeshi2, Khadijeh Madahi3, Mohammad Taghi Mobasheri1,
Samane Malek Shahkoei4, Kourosh Ghaderi1, Alireza Rajaei1, Esmaeil Khamar1

1. Department of Plant Protection, Golestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural
Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran.
2. Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization,
Tehran, Iran

3. Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht. Iran.
4. Gorgan Agricultural Jihad Management, Agriculture Organization of Golestan, Gorgan, Iran.

Corresponding author: Mahboobeh Sharifi, email: mahboobehsharifi67@yahoo.com
Received: Mar., 01, 2021 8(2) 107–118 Accepted: Dec., 25, 2021

Abstract

Whiteflies and thrips are important pests that active in cotton fields and in addition to direct damage, they also
indirectly reduce quantity and quality of oilseeds. Orius niger (Wolff) (Hem.: Anthocoridae) is one of the
optimal biocontrol agents for thrips and whiteflies, which is abundant in oilseed fields, especially cotton fields of
Golestan province. In order to evaluate the predatory efficiency of O. niger, this insect was collected from cotton
fields and grown in laboratory conditions. In experiments related to the study of predatory; for each predator
(female), whitefly densities of 5, 10, 20, 30 and 40 nymphs, 5, 10, 20, 30 and 50 eggs and 5, 10, 20, 30 and 40
thrips nymphs were placed in the Petri dish. The results of logistic regression showed that the functional
response model is type III for both egg and nymph stages of whitefly and type II for nymphs of thrips. For thrips
nymphs, eggs and nymphs of whitefly, according to Roger's equation, calculated searching efficiency parameter
(a′) was 0.0697, 0.01193 and 0.01072 /h,  and handling time (Th) was 0.3802, 0.2686 and 4.1042 hours,
respectively. Prey preference experiments were calculated using the Manley's formula. Manley index of thrips
larvae (prey I) and whitefly eggs (prey II) were 0.92 and 0.08, respectively, and for thrips larvae (prey I) and
whitefly nymphs (prey II) were 0.85 and 0.15 which shows that this predator significantly prefers thrips larvae to
the other two preys. In general, the results showed that O. niger can be used as a favorable biological control
agent for thrips in cotton fields.

Keywords: functional response, host preference, Orius, thrips, whitefly


