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 Research Paper (Natural Enemies: Mites)  (حلم: أعداء طبيعيةبحـوث )
 

 في بعض  مفترسات الحلم نباتي التغذيةة مجتمعات كيدينامي
 ةفي محافظة الالذقية، سوري الليمون بساتين 

 

 1ولؤي حافظ أصالن 2، زياد بربر1صفاء قرحيلي
 ؛ q.safaa@ymail.comلكتروني: شق، سورية، البريد اإلعة دمشق، دمقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جام (1)

 ( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البعث، حمص، سورية2)

 

 الملخص
في محافظة  الليمون في بعض بساتين  مفترسات الحلم نباتي التغذيةة مجتمعات كيدينامي. 2018. زياد بربر ولؤي حافظ أصالنصفاء، قرحيلي، 

 .13-8(: 1)36، ة. مجلة وقاية النبات العربيةيالالذقية، سور 
في ثالثة مواقع مختلفة من محافظة الالذقية، هي: الالذقية وسلورين وعين  .Citrus lemon Lالليمون أجريت هذه الدراسة في ثالثة بساتين مزروعة بأشجار 

 أظهرت  .2013مارس /وحتى نهاية آذار 2011أبريل /ة الممتدة من بداية نيسانخالل الفتر  لحلم نباتي التغذيةمفترسات ا ةكيوذلك بهدف دراسة دينامي، البيضا
 Euseius stipulatus (Athias-Henriot) ،Amblyseius andersoni (Chant) وهي: Phytoseiidaeالنتائج انتشار ثالثة أنواع من المفترسات التابعة لفصيلة 

الدراسة. كما سجلت ذروات عديدة لمجتمعات هذه فترة لمفترسات المسجلة خالل بين اهي األعلى من دها وجو  ة. وكانت نسبIphiseius degenerans (Berlese)و
وُسجلت  ،في بساتين الدراسةStethorus gilvifrons (Mulsant) (Coccinellidae )المفترسات خالل العام، كان أعالها في أشهر الربيع. وكذلك ُسجل وجود المفترس 

 وبلغت أعداده Conwentzia psociformis (Curtis) (Coniopterygidae)أشهر مختلفة من الخريف والربيع والشتاء. كما ُسجل انتشار المفترس ذروات أعداده خالل 
 .أبريل/ونيسان مارس/شهري آذار خالل اذروته

 .سوريا، الحمضيات، عاتدينامية المجتم، Phytoseiidae ،Stethorus gilvifrons ،Conwentzia psociformis :كلمات مفتاحية
 

 1المقدمة
 

، إحدى أوائل دول العالم التي قامت بزراعة الحمضيات ةسوريتعّد 
ر رئيَس في دخل المزارعين واالقتصاد الوطني و دبهذه الزراعة  تسهمو 
، هكتارلف أ 43.6مساحة  الموالح/تغطي أشجار الحمضيات .(25)

 أساس. وتأتي بشكل ةالساحلي المنطقة فيزراعة هذه األشجار  وتتركز
 ، فقدعة واإلنتاجو المقدمة من حيث المساحة المزر  في الالذقية محافظة

هكتار، أي ألف  33.2 بلغت المساحات المزروعة بالحمضيات فيها
، وزاد إنتاجها ةسوريمن إجمالي المساحة المزروعة في  %67أكثر من 

 (.1) 2013عن مليون طن وفق معطيات سنة 
 من اآلفات الخطيرة التي تهاجم أشجار التغذية ينبات الحلم عدّ يُ 

، على أشجار الحمضيات همنأنواع  104الحمضيات، وقد ُسجل وجود 
العالم أماكن زراعة الحمضيات في تنتمي إلى فصائل مختلفة في 

 Brevipalpusالحمضيات الكاذب  حلمُسّجل انتشار . و (26)

californicus (Banks) (Acari: Tenuipalpidae ) حلم الحمضيات و
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وحلم الحمضيات البني  Panonychus citri (McGregor) األحمر
Eutetranychus orientalis (Klein) (Acari: Tetranychidae ) في

ويمكن لهذه األنواع أن ، (3، 2)ت في الساحل السوري ابساتين الحمضي
تسبب خسائر اقتصادية مهمة خاصة إذا ما ترافقت األعداد الكبيرة منها 

تنعكس و . (19 ،18)ورطوبة جوية منخفضة ورياح  مرتفعة مع حرارة
على كمية المحصول في العام التالي سلبًا معدالت اإلصابة المرتفعة 

(21).  
مختلف أنواع الحلم في ُتستخدم المبيدات في الحد من أضرار 

. وفي بعض الحاالت، قد يتطلب األمر (14 ،12)بساتين الحمضيات 
، مما يسبب زيادة المبيدات مرات عديدة في العام تكرار عمليات رش
ويؤدي تكرار استخدام المبيدات إلى ، (24، 22) في تكاليف اإلنتاج

من هنا تأتي  .(16 ،13) تكوين سالالت مقاومة لفعل هذه المبيدات
ودراسة  الحمضياتبساتين للحلم في أهمية دراسة أنواع األعداء الحيوية 

 .ةسوريفي  تعتبر قليلة عموماً  والتي ة أعدادهايكدينامي
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 مواد البحث وطرائقه
 

في محافظة الالذقية لليمون تّم تحديد ثالثة بساتين مزروعة بأشجار ا
 موّزعة في ثالثة مواقع مختلفة هي:

كم جنوبي شرقي مدينة الالذقية،  20قرية سلورين: تبعد حوالي  -
 مترًا عن سطح البحر. تبلغ مساحة  100وترتفع 

عامًا، ولم ُيعامل  30دونمًا، األشجار بعمر  26 البستان
، ومحاط بأشجار الكازورينا 2010بالمبيدات منذ العام 

Casuarina cnninghamiana Miq  المزروعة كمصدات
 .للرياح

شمالي شرقي مدينة الالذقية، م ك 20قرية عين البيضا: تبعد  -
 متر عن سطح البحر، تبلغ مساحة البستان 200وترتفع 

عامًا، ولم  30و  25نمًا، ويتراوح عمر األشجار بين دو  15
، ومحاط بأشجار 2006ُيعامل بالمبيدات منذ العام 

المزروعة كمصدات   .Cupressus sempervirens Lالسرو
 للرياح. 

كم  1موقع الالذقية: يقع البستان في منطقة طوق البلد، على بعد  -
البحر، تبلغ مترًا عن سطح  15شرقي مدينة الالذقية، ويرتفع 

 30و  25دونمًا، ويتراوح عمر األشجار بين  20مساحة البستان 
عامًا، لم ُتعامل بالمبيدات منذ أكثر من عشرين عامًا، ال يوجد 
فيه مصدات رياح، لكنه محاط باألبنية من الجهتين الغربية 

 والجنوبية.
 

تم تحديد خمسة أشجار، بطريقة عشوائية، في كل موقع، وُجمع 
منها عشرون ورقة، بشكل عشوائي، من الجهات المختلفة من كل 
ورقة في كل زيارة حقلية لكل موقع(، وذلك بمعدل مرة  100للشجرة )

 مارس/وحتى نهاية آذار 2011 أبريل/واحدة أسبوعيًا، من بداية نيسان
وُنقلت إلى مختبرات . وضعت هذه األوراق في أكياس بالستيكية 2013

 فحصها خالل فترة أقصاها امعة تشرين ليتممعهد البحوث البيئية بج
 ساعة.24

(، X 20ُفحصت أوراق العينات باستخدام مكبرة )قوة تكبير 
وُأحصي عدد مفترسات الحلم بأطوارها المتحركة على سطحي الورقة. 

 وتم حساب المتوسط الشهري لعدد كل نوع منها على مائة ورقة.
،  Phytoseiidaeتم عزل أنواع الحلم المفترس من فصيلة الـ

على شرائح  Hoyer’s medium (22) وُثّبتت في نقطة من وسط هوير
زجاجية. ُجففت الشرائح في فرن كهربائي، لمدة يومين عند حرارة 

ليتم تصنيفها باستخدام المفتاح التصنيفي ألجناس هذه الفصيلة  س،45°
تي ، وباستخدام الوصف األصلي لألنواع و/أو المقاالت العلمية ال(10)

 أعادت وصف أنواع هذه الفصيلة.

 One wayتم تحليل البيانات باستخدام اختبار تحليل التباين 

ANOVA،  عند أقل فرق معنويLSD، 5 وعند مستوى احتمال% 
في الموقع  لكل مفترس خالل فترة الدراسة الكثافة متوسطوذلك لمقارنة 

 .ومتوسط الكثافة لكل مفترس بين المواقع المدروسة الواحد
 

 النتائج 
 

 المفترسات الموجودة في المواقع المدروسة
عديدة من المفترسات والتي تنتمي أظهرت الدراسة الحقلية انتشار أنواع 

 Euseius stipulates هي: الحلم المفترسو إلى فصائل ورتب مختلفة 

(Athias-Henriot)  من فصيلةPhytoseiidae و ،Amblyseius 

andersoni Chant وIphiseius degenerans (Berlese) المفترس ، و
Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coccinellidae :Coleoptera) ،

: Conwentzia psociformis (Curtis) (Coniopterygidae المفترسو 
Neuroptera).  

السائدة  هي Phytoseiidaeكانت مفترسات في موقع الالذقية، 
 ، وجاء المفترسC. psociformis (27%)، تالها المفترس (70%)

S. gilvifrons  في موقع . خالل فترة الدراسة (%3)في المرتبة األخيرة
 السائدة هي Phytoseiidaeكانت األنواع التابعة لفصيلة  ،عين البيضا

 ، وجاء المفترسS. gilvifrons (20%) تالها، (%68) أيضا
C. psociformis  وكذلك في موقع .(%12)في المرتبة األخيرة 

في  Phytoseiidaeوكما في المواقع السابقة، جاءت مفترسات  سلورين،
، ليأتي المفترس S. gilvifrons (14%)تالها  (،%85)المقدمة بنسبة 

C. psociformis  (%1)في المرتبة األخيرة . 
 

 Phytoseiidaeمن فصيلة  المفترس الحلم ة مجتمعاتيكدينامي

هذه ات المعنوية لكثافة ، ظهرت بعض االختالفموقع الالذقيةفي 
 ؛df=23 ؛H= 4.21) الدراسة المختلفة أشهرمفترسات بين ال

P <0.001).  أربع ذروات في البستان المدروس: الذروة سّجلت وقد
 ، فرد/SE ±المتوسط ) 2011 أبريل/نيسانشهر األولى، وكانت في 

وهي الذروة األعلى عددًا في هذا  ،(6.52±30.60) (ورقة 100
؛ والثالثة في (7.42±45.33) 2012 أبريل /نيسانوالثانية في الموقع؛ 

؛ وأما األخيرة ففي (3.22±24.50) 2012 ديسمبر/كانون األول
. في حين ُسجلت الكثافات (23.18±53.50) 2013 مارس/آذار

، وكانون (0.57±3.00) 2011 ديسمبر/األدنى في كانون األول
 2012 نوفمبر/لثاني، وتشرين ا(2.72±3.66) 2012 يناير/الثاني

 (.1)شكل  (5.00±0.40)

موقع فروق معنوية لكثافة هذه المفترسات في كما ُسجلت 
 .(P <0.001 ؛df=23 ؛H= 6.33) الدراسة المختلفة سلورين بين أشهر
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 مايو/عددًا في هذا الموقع في شهر أيار ُسجلت الذروة األولى واألعلى
ألخرى فقد ُسجلت في ، أما الذروات الثالث ا(66.75±23.13) 2011

 2012مارس /، وآذار(3.04±25.75) 2011أكتوبر /تشرين األول
لم  في حين .(5.84 ± 39.25) 2013فبراير /، وشباط(44.5±15.81)

أو كانت  ،ليمون على أوراق الذه المفترسات يسّجل وجود أي فرد من ه
 أبريل/. وفي نيسان2011 يوليو/أعداده قريبة من الصفر، في تموز

 (.2شكل ) 2013 فبراير/، وفي شباط2012ر الصيف بالعام وأشه
 الـ مفترساتلالمتوسطة كثافة الفي موقع عين البيضا، اختلفت 

Phytoseiidae بين أشهر الدراسة (H=6.51؛ df=23؛ P <0.001) ،
 ± 24.50) 2011 مايو/: أياروقد ُسجلت ثالث ذروات في أشهر الربيع

 2013 مارس/وآذار ،(5.54 ± 36.50) 2012 أبريل/، ونيسان(7.46
، وهي الذروة األعلى عددًا في هذا الموقع. أما األشهر (8.83 ± 43.75)

 2011 ديسمبر/التي ُسجلت فيها الكثافات األدنى فهي: كانون األول
 (.3شكل )( 0.46 ± 1.50) 2012 يناير/(، وكانون الثاني1.22 ± 2.00)

 
 

 
 

 

خطأ ±)على مائة ورقة ليمون  مالحل متوسط أعداد مفترسات .1شكل 

 .2011-2013في موقع الالذقية خالل  معياري(
Figure 1. Mean number of the mite predators per 100 

lemon leaves (± SE) in Latakia during (2011-2013) 

 

  Stethorus gilvifrons المفترس مجتمعاتة كيدينامي
في موقع الالذقية  S. gilvifronsلمفترس ل المتوسطةكثافة الكانت 

معدومة أو قريبة من الصفر خالل كامل فترة الدراسة، مع ظهور بعض 
 ،H= 9.25 ،df=23شهر )األبين االختالفات المعنوية لهذه الكثافة 

P <0.001).  الذروة األعلى عددًا في البستان المدروس في سّجلت و
 (.1شكل ) (3.50 ± 8.50) 2013كانون الثاني شهر هذا الموقع في 

المتوسطة بين S. gilvifrons  في موقع سلورين، اختلفت كثافة
، وكانت أعداد (H=15.28، df=23، P <0.001)أيضًا  أشهر الدراسة

، 2011خريف العام  ءهذا المفترس منخفضة طوال فترة الدراسة، باستثنا

(، وهي 5.50 ± 28.50) أكتوبر/حيث ُسجلت ذروة في تشرين األول
عددًا في المواقع الثالث خالل عامي الدراسة، كما على الذروة األ

 (1.28 ± 2.60) 2012 يناير/ُسجلت ذروة ثانية في شهر كانون الثاني
 (.2)شكل 

أما في موقع عين البيضا، حيث ُسجلت الكثافة المتوسطة 
المسجلة للمفترس  S. gilvifronsاألعلى، فقد اختلفت كثافات المفترس 

، وقد ُسجلت ثالث (H=9.1 ،df=23 ،P <0.001) بين أشهر الدراسة
والثانية،  ؛(6.29 ± 13.75) 2011 مايو/ذروات في الموقع: أولها في أيار

 كانون (؛ وأخيرًا، في 4.79 ± 22.00) 2012 ديسمبر/في كانون األول
 .(3)شكل  (5.23 ± 18.75) 2011 ديسمبر/األول

 

  Conwentzia psociformisالمفترس  ة مجتمعاتكيدينامي
في موقع الالذقية بين أشهر  C. psociformis اختلفت كثافات المفترس

، وقد ُسجلت ثالث ذروات (H=20.76 ،df=23 ،P <0.001) الدراسة
وفي  ؛(2.43 ± 13.20) 2011 أبريل/في الموقع: أولها، في نيسان

 2013 مارس/آذار (؛ وأخيرًا، في4.48 ± 30.66) 2012 أبريل/نيسان
وهي الكثافة األعلى عددًا التي ُسجلت في المواقع  ،(7.83 ± 45.25)

 .(1خالل فترة الدراسة )شكل  ةالثالث
، في موقع المتوسطة C. psociformis المفترسكثافة وكانت 

سلورين، معدومة أو قريبة من الصفر خالل كامل فترة الدراسة، مع 
، H= 8.05شهر )األبين ظهور بعض االختالفات المعنوية لهذه الكثافة 

df=23، 0.001 P<).  ذروتان في هذا الموقع، في  سّجلتوقد
 ± 5.80) 2013 مارس/وآذار (0.81 ± 3.00) 2012 مارس/آذار

 (.2، وهي الذروة األعلى عددًا في هذا الموقع )شكل (1.62
 

 
 

 

خطأ ±)على مائة ورقة ليمون  متوسط أعداد مفترسات الحلم .2شكل 

 .2011-2013 لخال ، في موقع سلورينمعياري(
Figure 2. Mean number of the mite predators per 100 

lemon leaves (± SE) in Salloren during 2011-2013. 
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 C. psociformisأما في موقع عين البيضا، فقد اختلفت كثافة 
، (H= 16.35، df=23 ،P <0.001)أيضًا  المتوسطة بين أشهر الدراسة

أشهر الربيع، وذلك في  الموقع، فيوُسجلت ذروتان في هذا 
 ± 22.50) 2013 مارس/، وآذار(3.63 ± 19.75) 2012 ابريل/نيسان
 (.3)شكل  وهي الذروة األعلى عددًا في هذا الموقع ،(4.33

 

 
 

 

خطأ ±)على مائة ورقة ليمون  متوسط أعداد مفترسات الحلم .3شكل 

 .2011-2013، في موقع عين البيضا خالل معياري(
Figure 3. Mean number of the mite predators per 100 

lemon leaves (± SE) in Ein-Albeda during 2011-2013. 

 
 مقارنة أعداد المفترسات المختلفة بين المناطق 

بين المواقع الثالثة  Phytoseiidaeلم تختلف كثافة الحلم المفترس 
 لمفترس(. بينما كانت كثافة ا1خالل عامي الدراسة )جدول 

S. gilvifrons  ًفي موقع عين البيضا مقارنة مع موقعي  أعلى معنويا
، C. psociformisأما بالنسبة للمفترس  (.1الالذقية وسلورين )جدول 

فقد لوحظت أعلى كثافة متوسطة له في موقع الالذقية تلتها تلك 
المسّجلة في موقع عين البيضا وكانت أقل كثافة له في موقع سلورين 

  (.1ل )جدو 
عدم وجود اختالف معنوي  بّينت نتائج التحليل اإلحصائيكما 

، H=2.8 ،df=2)في العالقة بين متوسط درجات الحرارة المسجلة 
P=0.062،)  الرطوبة النسبية المسجلة  متوسطو(H=0.47 ،df=2 ،

P=0.62)  مع متوسط أعداد المفترسات خالل مجمل فترة الدارسة في
 المواقع الثالثة.

 
 اقشةالمن

 

من  Phytoseiidae اتلمفترسالمسجلة النشاط اختلف عدد ذروات 
 أربع ذروات في الالذقية وسلورين وثالث ُسجلتفقد موقع إلى آخر، 

في عين البيضا خالل أشهر مختلفة من الربيع والخريف والشتاء  ذروات
ع نتائج هذه الدراسة مبق اطتوتفي أشهر الربيع.  وُسّجل أعلى نشاط له

(، حيث ُسجلت 16وأالباما ) (27)دراسات مرجعية، في فلوريدا 
بمحافظة  حمضياتفي بستان و الذروات األعلى عددًا في أشهر الربيع. 

عمومًا  Phytoseiidae مفترساتالكثافة األعلى من الالذقية، ُسجّلت 
يعود  ، وربمافي فصل الربيع، بشكل خاص ،E. stipulatusوالمفترس 

 توافر درجات الحرارة والرطوبة النسبية المناسبة، السبب في ذلك إلى
 ( أن المفترس17)وآخرون  Ferragutوذكر . (7) وحبوب الطلع

 E. stipulatus على مدار العام في بساتين الحمضيات،  ينشط
باستثناء أشهر الصيف، حيث تنخفض كثافة مجتمعاته بشكل كبير، إما 

رتفعة و/أو الرطوبة النسبية المنخفضة، ويبدي هذا بسبب الحرارة الم
 . المفترس ذروتي تكاثر أعظميتين، خالل فصلي الربيع والخريف

، وآخر بين موقع ،S. gilvifronsالمفترس  فترات نشاط تاختلف
في سلورين، وذروتا نشاط واحدة في الالذقية  نشاط ُسجلت ذروةفقد 

ك في أشهر مختلفة من في عين البيضا، وذلذروات نشاط وثالث 
ويعد هذا المفترس أحد مفترسات أبي العيد ، الخريف والربيع والشتاء

وينتشر في الشرق األوسط ، (8) األحمر والكاذب الحلمالمتخصصة ب
في عديد من  األحمر للحلموهو مفترس شره ، (6، 4)وجنوبي أوروبا 

وقد  ،(22 ،11)األنظمة الزراعية، بما في ذلك بساتين الحمضيات 
 حلم في افتراس S. gilvifronsأثبت عدد من الدراسات المخبرية كفاءة 

حيث تمكن المفترس في العمر  . E. orientalisالحمضيات البني 
 . (20) من هذه اآلفة بيضة 88اليرقي الرابع من استهالك 

 
 (.2013-2011في مواقع الدراسة بالالذقية )على أشجار الليمون  على مائة ورقة متوسط كثافة مفترسات الحلم المختلفة .1جدول 

Table 1. Mean numbers of mites’ predators per 100 lemon leaves in the studied sites in Lattakia (2011-2013). 
 

 المفترس
Predator 

 SE ±       Mean ± SEالمتوسط 

df F P-value 
LSD at 5 

% 

 الالذقية
Latakia 

 عين البيضا
Ein-Albeda 

 سلّورين
Salloren 

Phytoseiidae A 1.76 ± 17.97 A 1.27 ± 16.86 A 2.18 ± 16.64 2 0.16 0.85 4.94 
Stethorus gilvifrons C 0.26 ± 0.73 A 0.81 ± 5.01 B 0.73 ± 2.84 2 10.84 < 0.001 1.82 

Conwentzia psociformis A 1.31 ± 6.82 B 0.68 ± 2.93 C 0.12 ± 0.39 2 14.20 < 0.001 2.38 
 .0.05عند المستوى  (LSD)أقل فرق معنوي  السطر غير مختلفة معنوياً حسب اختباراألرقام المتبوعة بأحرف متشابهة ضمن 

Values followed by the same letter in the row are not significantly different based on LSD at P = 0.05.  
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خالل شهري  C. psociformisفترس لمنشاط لتم تسجيل أعلى 
 وقد، في المواقع الثالثة خالل عامي الدراسة أبريل/ونيسان مارس/آذار

في بساتين حمضيات كاليفورنيا وفلوريدا  سبق تسجيل هذا المفترس
 فيمن هذا المفترس ُسجلت األعداد األعلى  (.23، 15)وإسبانيا وتركيا 
ث يفضل هذا المفترس أشهر الشتاء، حي خالل 2008إسبانيا عام 

(. ولكن انتشار المفترسات ال يتعلق بالظروف 9الظروف الباردة )
فر الغذاء المناسب للمفترس. فقد االبيئية فحسب، بل يتعلق أيضًا بتو 

 خلصت دراسة أخرى في إسبانيا إلى أن العدد األعلى من المفترس
C. psociformis كان ، و مارس/وآذار مايو/قد ُسجل خالل شهري أيار

أيضا الحمضيات األحمر، وقد لوحظت بحلم ذلك في البساتين المصابة 
عالقة معنوية إيجابية بين هذا المفترس والحشرات القشرية على 

مع دراستنا، خاصة أن األعداد األعلى  يتطابق، وهذا (5) الحمضيات
من هذا المفترس ُسجلت في موقع الالذقية، حيث لوحظت النسب 

 بأنواع مختلفة من الحشرات القشرية. األعلى من اإلصابة
في مفترسات الحلم نباتي التغذية  نسبياً  يظهر هذا البحث تنوعاً 

من التقصي عنها  مزيداً ولكنه يتطلب  المدروسة في بساتين الحمضيات
أخذ هذه األعداء  صار إلىليُ ، بساتينالمستقباًل في عدد أكبر من 

ارة متكاملة للحلم، والعمل الطبيعية بالحسبان عند وضع أي برنامج إد
على صيانتها وتعزيز أعدادها حقليًا. إضافة إلى دراسة كفاءة هذه 
المفترسات في افتراس أنواع الحلم المختلفة التي تصيب أشجار 

 الحمضيات في دراسات مخبرية وحقلية.

 
Abstract 

Korhayli, S., Z. Barbar and L. H. Aslan. 2018. Population Dynamics of the Phytophagous Mites' Predators in Lemon 

Orchards in Lattakia Governorate, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 36(1): 8-13. 
This study was conducted to monitor the population dynamics of phytophagous mite predators in three lemon orchards at different 

sites in Lattakia Governorate, Syria: Lattakia, Salloren, and Ein-Albeda, from April 2011 until March 2013. Three species of phytoseiid 

predatory mites (Acari: Phytoseiidae) were collected from lemon leaves: Euseius stipulatus (Athias-Henriot), Amblyseius andersoni (Chant) 

and Iphiseius degenerans (Berlese). The highest densities of these predators were recorded during spring. Two predatory insects were also 

recorded: the coccinellid predator Stethorus gilvifrons (Mulsant) which was abundant during several months in autumn, winter and spring, 

and the predator Conwentzia psociformis (Curtis) which was abundant during March and April.  
Keywords: Phytoseiidae, Stethorus gilvifrons, Conwentzia psociformis, population dynamics, lemon, Syria.  
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