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تاثیر دما بر میزان تغذیه کفشدوزک )Oenopia conglobata contaminata (Menteries
از شته جالیز )Aphis gossypii (Glover
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چکیده
میزان تغذیه الروی و حشرات کامل کفشدوزک ) Oenopia conglobata contaminate (Menteries) (Col.: Coccinellidaeروی
شته جالیز ) Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididaeدر دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد .میزان تغذیه مراحل مختلف
الروی کفشدوزک در  5درجه حرارت  03 ،22/5 ،25 ،22/5و  02/5درجه سلسیوس و میزان تغذیه حشرات کامل (نر و ماده) کفشدوزک در
 22روز اول پس از ظهور در دماهای  22/5و  03درجه سلسیوس با تغذیه از پورههای سنین  0و  ٤شته جالیز مورد بررسی قرار گرفت و محاسبه
شد .نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش دما میزان تغذیه روزانه کفشدوزک افزایش مییابد .متوسط کل میزان تغذیه مراحل مختلف الروی
کفشدوزک در دماهای مختلف تقریباً یکسان بوده و تفاوت معنیداری مشاهده نشد که این نتایج نشان میدهد هر یک از مراحل الروی برای
تکمیل دوره رشدی خود به میزان معینی از طعمه نیاز دارند .هیچ اختالف معنیداری بین میزان تغذیه حشرات ماده و نیز حشرات نر کفشدوزک در
دماهای  22/5و  03درجه سلسیوس مشاهده نشد .میزان تغذیه روزانه در هر دو دمای بررسی شده در حشرات ماده بیشتر از حشرات نر بود و این
بهدلیل نیاز بیشتر حشره ماده جهت تخمریزی میباشد.

کلمات کلیدی :میزان تغذیه ،طعمه ،دماهای مختلفOenopia conglobata contaminate ،Aphis gossypii ،
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تاثیر دما بر میزان تغذیه کفشدوزک ) Oenopia conglobata contaminata (Menteriesاز...

مقدمه
شتهها از جمله آفاتي هستند كه در صورت مناسب بودن محيط
رشد ،با زاد و ولد سريع و مكيدن شيرهي گياهي ،توليد عسلك و در
نهايت ايجاد محيط مناسب براي رشد قارچهاي فوماژين ،خسارت
زيادي به محصوالت باغي و زراعي وارد ميكنند ( Jawalو همكاران،
 .)4991شته ) Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididaeكه در
منابع فارسي بهعنوان شته جاليز يا شته سبز پنبه شناخته ميشود،
يك گونه همهجازي و پليفاژ است كه در مناطق گرمسير ،نيمه
گرمسير و معتدل گسترش دارد .اين شته عالوه بر واردكردن خسارت
مستقيم از طريق تغذيه از شيره گياهي ،بهصورت غيرمستقيم و از
طريق ترشح عسلك و انتقال ويروسهاي گياهي نيز خسارت فراواني
ايجاد ميكند .اين شته عامل انتقال حدود  06نوع ويروس گياهي به
تعداد زيادي از گونههاي گياهي متعلق به خانوادههاي مختلف است
( Kernesو  .)0666 ،Stewartدر ميان دشمنان طبيعي شتهها
حشرات شكارگر از اهميت بااليي برخوردارند كه در اين بين نقش
كفشدوزکها بسيار مهم است (اسماعيلي.)4731 ،
كفشدوزکها از مهمترين حشرات مفيد در اكوسيستمهاي
زراعياند كه در ايجاد تعادل و كنترل طبيعي شپشكها ،پسيلها،
شتهها ،سفيدبالكها ،زنجرکها ،كنهها ،تخم و الرو حشرات نقش
بسيار مهمي دارند (احمدي و سرافرازي4730 ،؛ .)4937 ،Hodek
استفاده از كفشدوزکها جهت كنترل بيولوژيك آفات مختلف گياهي
از زمانهاي قديم معمول بوده است.كفشدوزکها مهمترين شكارگراني
هستند كه در زمينه كنترل بيولوژيك مورد استفاده قرار گرفتهاند
( Obryckiو  .) 4991 ،Kringمهمترين برتري آنها نسبت به ساير
دشمنان طبيعي شناخته شده اين است كه هم حشره كامل و هم الرو
داراي فعاليت شكارگري هستند .فعاليت شكارگري الرو و حشره كامل
كفشدوزک ) O. conglobata contaminate (Menteriesروي شتهها،
پسيلها و سنكهاي مختلف از اكثر نقاط دنيا گزارش شده است
( Honkو 4990 ،Hodek؛  .)4937 ،Hodekدر ايران گزارشهاي
فراواني در ارتباط با دامنه ميزباني كفشدوزک  O. conglobataوجود
دارد .اين كفشدوزک از استانهاي گيالن ،مازندران ،آذربايجان،
لرستان و در جنوب از نواحي كرمان و بندرعباس از روي درختان
آلوده به پسيل و شته گزارش شده است (وجداني .)4717 ،پرويزي
( )4730در نمونهبرداريهاي فونستيكي از استان آذربايجانغربي گونه
مذكور را بهعنوان شكارگر شته جاليز  A. gossypiiگزارش نمود.
بررسي ويژگيهاي رشدي و تغذيهاي شكارگرها از عوامل مهم
در تعيين كارايي آنها ميباشد ( Pandyو همكاران .)0640 ،اين
عوامل بسته به نوع ميزبان و شرايط محيطي كه شكارگر در آن قرار
411

دارد تغيير ميكند ( .)4937 ،Hodekدما يكي از عوامل محيطي است
كه سرعت فعاليتهاي متابوليكي حشرات را به شدت تحت تاثير قرار
داده و مانند كاتاليزور عمل ميكند بهطوريكه به ازاي هر  46درجه
سلسيوس افزايش دماي محيط در محدوده قابل تحمل دمايي براي
حشرات سرعت واكنشهاي بيوشيميايي بدن دو برابر ميشود.
بنابراين با افزايش دما و فعل و انفعاالت متابوليكي ،نياز به تغذيه زيادتر
ميشود .همچنين زماني را كه الرو يا پوره جهت رشد طي ميكند با
ميزان غذا و شرايط آب و هوايي بهويژه حرارت تنظيم ميشود .اگر
غذا اندک باشد اين دوره الزاماً طوالنيتر ميشود چون الروها براي
شفيره شدن بايد به يك حداقل رشد رسيده باشند (رجبي .)4710 ،با
توجه به اهميت بررسي كارايي شكارگرها در شرايط متفاوت ،در اين
پژوهش تاثير دماهاي مختلف بر ميزان تغذيه كفشدوزک O.
 conglobata contaminataبا تغذيه از پورههاي سنين  7و  1شته
جاليز مورد ارزيابي قرار گرفت.

مواد و روشها
جمعآوری و پرورش حشرات :جمعيت اوليه كفشدوزک
 O. conglobata contaminataاز روي درختان پسته ايستگاه شماره
 0موسسه تحقيقات پسته كشور در تابستان  4796جمعآوري شد.
براي جمعآوري كفشدوزک از روش ضربهزني استفاده شد .بدين
ترتيب كه با استفاده از يك چوب دستي چند ضربه به سرشاخهها
وارد شده و در زير سرشاخهها يك ظرف مستطيلي شكل سفيد رنگ
قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده به سر شاخهها كفشدوزکها به داخل
ظرف ريخته ،سپس اين كفشدوزکها با آسپيراتور جمعآوري شدند و
درون ظروف پالستيكي به ابعاد  01×06×46سانتيمتر با تهويه
مناسب قرار داده شده و به آزمايشگاه گروه گياهپزشكي دانشگاه ولي
عصر رفسنجان منتقل گرديدند .ظروف در داخل اتاقك رشد با شرايط
آزمايشگاهي (دماي  01درجهسلسيوس ،رطوبتنسبي  01±1درصد و
دوره روشنايي -تاريكي  )1 :40نگهداري شدند .از تخم بيد آرد و
برگهاي خيار آلوده به شته جاليز بهطور روزانه براي تغذيه
كفشدوزکها استفاده شد.
جمعيت اوليه شته جاليز از گلخانه تحقيقاتي دانشگاه شهيد باهنر
كرمان تهيه گرديد و به آزمايشگاه گروه گياهپزشكي دانشگاه وليعصر
(عج) رفسنجان منتقل شد .بهمنظور پرورش و ايجاد كلني شته جاليز
از خيار گلخانهاي بهعنوان ميزبان استفاده شد .به اين منظور بذرهاي
خيار در گلدانهاي پالستيكي به قطر  41سانتيمتر و ارتفاع 49
سانتيمتر در گلخانه و در شرايط دمايي  01±4درجه سلسيوس،
رطوبتنسبي  06±1درصد و دوره روشنايي -تاريكي 1:40
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كشت شدند .سپس اين گلدانها در قفسهاي توري داري به ابعاد
 466×466×96سانتيمتر نگهداري شدند .براي تامين گياه ميزبان و
شته مورد نياز ،كشت خيار هردو هفته يكبار تكرار شد و تعدادي از
گلدانهاي جديد كشت شده به قفسهاي مذكور انتقال داده شدند تا
بهتدريج جايگزين گلدانهاي پيشين گردند.
بررسی میزان تغذیه مراحل الروی و حشره کامل شکارگر
در دماهای مختلف :جهت تعيين ميزان تغذيه الروي كفشدوزک از
پورههاي سنين  7و  1شته جاليز ،از ديسكهاي برگي استفاده شد.
بدين منظور ابتدا برگهاي خيار كامالً تميز به اندازه قطر تشتك
پتريديش ( 0سانتيمتر) بريده شده و سپس توسط قلمموي ظريف
پورهها از روي برگهاي آلوده خيار بهآرامي برداشته شده و به تعداد
مشخص روي ديسك برگي آماده شده قرار داده شدند .سپس بهطور
جداگانه روي ديسك برگي هر پتريديش يك الرو سن  4كفشدوزک
تازه تفريخ شده اضافه شد و جهت تأمين رطوبت مورد نياز ديسكهاي
برگي از مديوم آگار  ./1درصد استفاده شد .از پتريديشها روزانه
بازديد بهعمل آمد و پورههاي شته زنده و مرده شمارش شدند .با توجه
به تعداد معين پورهها كه در اختيار كفشدوزکها قرار گرفته بود،
ميزان تغذيه الروها در هر  01ساعت تعيين شد .در طول اين مدت
ديسكهاي برگي هر روز يكبار تعويض و الروها به ديسك جديد
منتقل ميشدند .در اين آزمايش از هر يك از سنين الروي  76تكرار
در نظر گرفته شد .براي انجام اين آزمايش در دماهاي  00/1و 01
درجه سلسيوس براي الرو سن  7 ،0 ،4و  1كفشدوزک بهترتيب
تراكمهاي  36 ،16 ،71و  96عدد پوره سن  7و  1شته جاليز هر روز
شمارش شده و در اختيار مراحل نابالغ قرار گرفت و در دماهاي
 03،76/1و  70/1درجه سلسيوس نيز براي هريك از سنين الروي ،4
 7 ،0و  1كفشدوزک بهترتيب تراكمهاي  16،06 ،16و  466عدد پوره
سنين  7و  1شته جاليز هر روز شمارش شده و در اختيار آنها قرار
داده شد .پس از  01ساعت تعداد طعمه مورد تغذيه با استفاده از
فرمول هودک تعيين گرديد (:)4937 ،Hodek
)F= N- (S01 + M01

تعداد كل طعمه = Nميزان تغذيه
تعداد طعمه =S01
تعداد طعمه مرده پس از  01ساعت= M01زنده پس از  01ساعت
براي محاسبه ميزان تغذيه روزانه حشرات كامل (نر و ماده)
كفشدوزک در دو درجه حرارت  03/1و  76درجه سلسيوس نيز تعداد
 01حشره بالغ نر و ماده كفشدوزک كه تازه از مرحله شفيرگي خارج
شده بودند ،انتخاب شدند و بهطور جداگانه در داخل پتريديشهايي
به ابعاد  46×4/1سانتيمتر كه درپوش فوقاني آنها براي تهويه هوا
مجهز به توري ارگانزا بود ،قرار داده شدند .روزانه  406عدد پوره سن
 7و  1شته جاليز شمارش شده و در اختيار آنها قرار گرفت .پس از
=F

 01ساعت تعداد طعمه مورد تغذيه با استفاده از فرمول هودک تعيين
گرديد .تمامي آزمايشها در دماهاي مختلف در شرايط رطوبتنسبي
 01±1درصد و طول دوره روشنايي تاريكي  40: 1انجام گرفت .تجزيه
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 4066انجام شد .قبل از تجزية دادهها
با روش  One-way ANOVAبرقراري شرايط تجزية واريانس از جهت
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون  K-Sبررسي شد .مقايسه و
گروهبندي ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانكن در
سطح احتمال  %1انجام شده و از نرمافزار  Excel 0663براي رسم نمودار
استفاده شد.

نتایج
ميانگين تغذيه روزانه و كل تغذيه الروي در درجه حرارتهاي
مختلف در جدول ( )4نشان داده شده است .در محيطهاي پرورش با
دماهاي  03،76/1 ،01 ،00/1و  70/1درجه سلسيوس ،متوسط ميزان
تغذيه روزانه سنين الروي با افزايش سن الروي زياد ميشود .عالوه بر
اين ميزان تغذيه روزانه همبستگي كامالً مثبت با افزايش دماي محيط
پرورش دارد ،بهطوريكه با افزايش دما از  00/1به  70/1درجه
سلسيوس ،ميزان تغذيه روزانه سنين مختلف الروي از پورههاي سنين
 7و  1شته جاليز افزايش يافته است .ميزان تغذيه كل الروي در
دماهاي مذكور با افزايش درجه حرارت كاهش پيدا ميكند اما اين
اختالف معنيدار نيست ( .)F=0/00, P=6/60در بين مراحل الروي
نيز الرو سن  1پرخورترين مرحله بوده و حدود  06درصد از كل ميزان
تغذيه الروي را به خود اختصاص داده است.
مقايسه ميانگين ميزان تغذيه كل سنين مختلف الروي در
دماهاي مذكور نشان داد كه بين ميزان تغذيه در سنين مختلف،
اختالف معنيدار وجود دارد (جدول )0كه اين بهدليل افزايش جثهي
الروي و همچنين نياز بيشتر به مواد غذايي در الروهاي سنين باالتر
كامالً منطقي بهنظر ميرسد.
ميانگين ميزان تغذيه روزانه حشرات كامل كفشدوزک در دماهاي
 03/1و  76درجه سلسيوس در شكل  4نشان داده شده است .براساس
نتايج بهدست آمده حشرات ماده و نر كفشدوزک قادرند در درجه
حرارت  03/1درجه سلسيوس و در  04روز پس از ظهور بهطور متوسط
روزانه بهترتيب ( 37/4±0/01حداقل  10و حداكثر  )460و
( 03/03±0/10حداقل  16و حداكثر  )19پوره سن  7و  1شته جاليز
را مورد تغذيه قرار دهند .در درجه حرارت  76درجه سلسيوس نيز
حشرات ماده و نر كفشدوزک قادرند بهطور متوسط روزانه بهترتيب
( 31/1±0/33حداقل  11و حداكثر  )461و ( 34/41±0/1حداقل 17
و حداكثر  )99پوره سن  7و  1شته جاليز را مورد تغذيه قرار دهند.
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بين ميزان تغذيه حشرات كامل نر كفشدوزک در دو دماي مذكور نيز
اختالف معنيداري مشاهده نشد ( .)F=4/447,P=6/091بهطور كلي
ميزان تغذيه حشرات كامل نر و ماده كفشدوزک در  04روز اول پس
از ظهور روندي صعودي دارد.

نتايج نشان ميدهد كه در هر دو دما ميزان تغذيه حشرات ماده از
حشرات نر بيشتر ميباشد .مقايسه آماري نشان داد كه اختالف
تغذيهاي بين حشرات ماده كفشدوزک مذكور در دو دماي  03/1و 76
درجه سلسيوس معنيدار نيست ( .)F=0/491, P=6/410همچنين

جدول :1میزان تغذیه الرو کفشدوزک  O. conglobata contaminataاز پورههای سنین  3و  4شته جالیز در دماهای مختلف
متوسط تغذیه روزانه (±SEپوره)

دما
(درجه سلسیوس)
00/1
01
03/1
76
70/1

الرو سن 2

الرو سن 1
d

تغذیه کل دوره الروی

الرو سن 3

c

الرو سن 4

d

حداقل

d

0/9±6/01
9±6/01c
44/11±6/01b
41/01±6/31a
40/4±4/49 a

41/40±6/11
41/01±6/31bc
04±4/61b
00/40±4/34a
01/97±4/01a

07/10±6/11
00/31±6/10cd
74/14±0/71bc
70/11±0/14ab
71/11±0/04a

10/00±4/40
11/97±6/90c
04/17±4/91b
37/43±0/1a
37/31±4/04a

F=11/3

F=03/91

F=40/00

F=11/4

P= 6/664

P=6/664

P=6/664

P= 6/664

049
071
010
016
076

میانگین
a

019/11±0/19
011/0±1/14a
016/01±1/71a
030/01±0/01a
000±9/49a

حداکثر
741
771
716
710
710

0/00
P= 6/60
=F

جدول  :2میزان تغذیه کل سنین مختلف الروی کفشدوزک  O. conglobata contaminataاز پورههای سنین  3و  4شته جالیز در دماهای مختلف
متوسط تغذیه کل (±SEپوره)

دما
(درجه سلسیوس)
الرو سن 4
الرو سن 0
الرو سن 7
الرو سن 1

22/5

25

41/01±6/91
76/01±6/14c
11/4±4/71b
410/1±0/11a

00/1±6/70
70±4/60c
11/11±6/91b
431/11±7/37a

07/61±6/14
74/1±4/64c
17/1±4/60b
430/7±1/00a

01/3±6/3
70/01±4/44c
19/0±0/77b
400/0±3/40a

F=140/30

F=474/4

F=916/91

F=314/11

F=017/93

P= 6/664

P=6/664

P=6/664

P= 6/664

P= 6/664

در دو درجه حرارت

410

33

01±6/99
74±4/61c
19/0±0/77b
400/0±3/40a

d

d

شکل  :1مقایسه میزان تغذیه روزانه حشرات نر و ماده کفشدوزک

بحث

22/5

32/5

d

c

c

سرعت فعاليتهاي متابوليكي حشرات بهشدت تحت تاثير درجه
حرارت محيط قرار دارد بهطوريكه با افزايش درجهحرارت (در محدوده
قابل قبول) سرعت واكنشهاي بيوشيميايي بدن افزايش يافته و
بنابراين نياز به تغذيه بيشتر ميشود .همچنين انتظار ميرود كه
ميزان تغذيه روزانه سنين مختلف الروي با افزايش سن كه همراه با
بزرگتر شده جثه الروها است ،افزايش يابد .ميزان تغذيه كل الروي
با افزايش درجه حرارت تغيير چشمگيري نميكند و اين نشان
ميدهد كه هر يك از سنين الروي براي تكميل دوره رشدي خود به
ميزان مشخصي از مواد غذايي نياز دارند و هرچه دما باالتر ميرود ،با
وجود كاهش طول دوره رشد و نمو و كمتر شدن فرصت شكارگر براي
تغذيه ،تحرک حشره ،قدرت شكار طعمه و همچنين سرعت هضم و
جذب مواد غذايي شكارگر بيشتر شده و در نهايت ميزان تغذيه كل
تغييري نخواهد كرد (نظري و همكاران .)4711 ،در مورد

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

حشرات كامل ميزان تغذيه روزانه در هر دو دماي بررسي شده در
حشرات ماده بيشت ر از حشرات نر بوده و از داليل آن ميتوان به
فعاليت زيستي حشره ماده در طول دوره تخمگذاري اشاره كرد كه
حشره در اين مدت به انرژي بيشتر جهت تخمگذاري نياز دارد.
مجيبحققدم و همكاران ( )4717و ( )4711با انجام مطالعاتي روي
كفشدوزک  O. conglobataبهترتيب با تغذيه از شته صنوبر C.
 populetiو شته نارون  Tinocallis saltans Nevskyنشان دادند كه
ميزان تغذيه روزانه و كل تغذيه سنين مختلف الروي كفشدوزک با
افزايش سن الروي و رسيدن به مرحله بلوغ افزايش مييابد بهطوريكه
الرو سن اول كمترين و الرو سن چهارم بيشترين ميزان تغذيه را از
شته مذكور داشتند .در پژوهش ديگري بيولوژي اين كفشدوزک با
تغذيه از شته  C. leucomelasنيز مورد بررسي قرار گرفت .متوسط
تغذيه براي الرو سن اول  ،9/69±6/71الرو سن دوم ،00/13±6/11
الرو سن سوم  ،73/13±6/31الرو سن چهارم  10/34±6/07و
حشرات ماده  70/49±6/71بهدست آمد (مجيبحققدم .)4717 ،در
بررسي ديگري ميزان تغذيه مراحل مختلف الروي كفشدوزک
) Exochomus nigromavulatus (Goezeدر شرايط دمايي ،01 ،06
 76و  71درجه سلسيوس با تغذيه از شته خرزهره ()Aphis nerii
مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه متوسط ميزان تغذيه
روزانه سنين مختلف الروي با افزايش سن افزوده شده و الرو سن
چهارم داراي بيشترين ميزان تغذيه بود .همچنين با افزايش دما
ميزان تغذيه كفشدوزک افزايش يافته بهطوريكه با افزايش دما از 06
به  71درجه سلسيوس ،ميزان تغذيه روزانه الروهاي سنين  7 ،0 ،4و
 1كفشدوزک بهترتيب  7/4 ،7/0 ،1/0و  7/0برابر ميشود .متوسط
كل ميزان تغذيه مراحل مختلف الروي كفشدوزک در دماهاي مختلف
تقريباً يكسان بود كه نشان ميدهد با افزايش دما و كوتاه شدن طول
دوره رشدي هر مرحله ،سرعت شكار طعمه و هضم و جذب آن توسط
مراحل مختلف الروي كفشدوزک افزايش مييابد .مجموع كل تغذيه
دوران الروي كفشدوزک در چهار دماي مذكور بهترتيب ،113/1
 101/1 ،100/1و  160/1پوره شته خرزهره بود (ناظري .)4711 ،در
نتايجي كه  )4997( Kanika- Kianfaاز آزمايش روي ميزان تغذيه
مراحل مختلف الروي كفشدوزک )Exochomus flaviventris (Mader
از شپشك كاساوا ) Planococcus citri (Rissoو يك شپشك وارداتي
با نام علمي ) Planococcus manihoti (Matile-Ferreroگرفتند،
مشخص شد كه الرو سن  1كفشدوزک پرخورترين مرحله الروي بوده
و  36درصد كل ميزان تغذيه دوره الروي را بهخود اختصاص داده است.
 Omkarو  )0661( Prevezبا انجام مطالعاتي بر روي كفشدوزک
) Propylea dissecta (Mulsantبا تغذيه از شته جاليز نشان دادند كه
الرو سن  1براي كامل كردن رشد و بهدست آوردن يك وزن شاخص

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316

براي شفيرگي در مقايسه با ساير سنين الروي به ميزان بيشتري از
انرژي و در نتيجه شكار نياز دارد .جاللي ( )4716ميزان تغذيه كل
دوره الروي و حشرات كامل كفشدوزک Hippodamia variegata
) (Goezeبا تغذيه از پسيل معمولي پسته را در دماي  03/1و 76
درجه سلسيوس مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه ميزان
تغذيه دوره الروي و حشرات كامل در دو دماي مذكور تغيير معنيداري
پيدا نميكند ElHabi .و همكاران ( )0666ميزان تغذيه كفشدوزک
 H. variegataاز شته جاليز  A. gossypiiرا در دماهاي ،00 ،00 ،41
 76و  71درجه سلسيوس مورد مطالعه قرار دادند .مشخص شد كه
روزانه الروهاي سنين  7 ،0 ،4و  1و حشره بالغ كفشدوزک بهترتيب
 461/39 ،00/1 ،79/41 ،70/1و  11/41پوره سن  4و 0شته جاليز
را در دماي  41درجه سلسيوس و 461/06 ،91/01 ،14 ،10/1 ،04/1
پوره در دماي  00درجه سلسيوس و ،411/31 ،91/40 ،13/01
 406 ،073/31پوره در دماي  00درجه سلسيوس و ،07/47 ،70/60
 471/61 ،401/19 ،90/10پوره در دماي  76درجه سلسيوس و ،11/1
 067،011 ،410/77 ،461پوره سنين  4و  0شته جاليز را در دماي
 71درجه سلسيوس مورد تغذيه قرار دادند Arshad .و )0663( Rizvi
دوره رشدي و ميزان تغذيه كفشدوزک هفت نقطهاي را با تغذيه از 1
گونه شته مورد بررسي قرار دادند .نتايج پژوهش آنها نشان داد كه
الرو سن  1نسبت به الروهاي سنين  0 ،4و  7به ميزان بيشتري از
شتهها تغذيه كرده و ميزان تغذيه در مادهها روي هر  1گونه شته
نسبت به نرها بيشتر ميباشد .همچنين مشخص شد كه با افزايش
سن الروي كفشدوزک مذكور ميزان مصرف طعمه نيز افزايش مييابد.
نتايج پژوهشهاي فوق با نتايج پژوهش حاضر كه نشان داد با افزايش
سن الروي بر ميزان تغذيه الروي افزوده ميشود و سن الروي چهارم
بيشترين ميزان تغذيه الروي را بهخود اختصاص ميدهد ،مطابقت
دارد .اگرچه  )4937( Hodekو  )4901( Sundbyبا آزمايشهاي خود
نشان دادند كه با افزايش دما در يك دامنه دمايي مناسب ،تعداد شكار
خورده شده توسط الرو در طول دوره رشد و نمو ،افزايش مييابد ،اما
 Gurneyو  )4936( Husseyدر آزمايشهاي خود دريافتند كه ميزان
تغذيهي الروها ميتواند با افزايش دما كاهش يابد .اين دو پژوهشگر
معتقدند با وجود اينكه ميزان تغذيه روزانه الروها (نرخ تغذيه) در
درجهحرارتهاي باالتر افزايش مييابد ،اما بهدليل كوتاهتر شدن طول
دوره ي الروي ،كل غذاي خورده شده توسط الرو كاهش مييابد.
 )4937( Hodekمعتقد است بهطور معمول نرخ تغذيه حشرات كامل
و الرو كفشدوزکها در يك دامنه دمايي مناسب با افزايش دما افزايش
مييابد .اما وي همچنين با بررسي نتايج پژوهشهاي محققين ديگر
در يك نتيجهگيري كلي ميافزايد ظاهراً كل غذاي خورده شده توسط
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