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   Oenopia conglobata contaminata (Menteries)تاثیر دما بر میزان تغذیه کفشدوزک

  Aphis gossypii  (Glover)جالیز  از شته
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 چکیده

روی  Oenopia conglobata contaminate (Menteries) (Col.: Coccinellidae) الروی و حشرات کامل کفشدوزک میزان تغذیه     

مراحل مختلف  در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میزان تغذیه Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)شته جالیز 

حشرات کامل )نر و ماده( کفشدوزک در  سلسیوس و میزان تغذیه درجه 5/02و  03، 5/22، 25، 5/22درجه حرارت  5الروی کفشدوزک در 

جالیز مورد بررسی قرار گرفت و محاسبه  شته ٤ و 0 سنین هایپوره سلسیوس با تغذیه از درجه 03و  5/22روز اول پس از ظهور در دماهای  22

متوسط کل میزان تغذیه مراحل مختلف الروی یابد. روزانه کفشدوزک افزایش می شد. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش دما میزان تغذیه

دهد هر یک از مراحل الروی برای داری مشاهده نشد که این نتایج نشان میکفشدوزک در دماهای مختلف تقریباً یکسان بوده و تفاوت معنی

ر و نیز حشرات نر کفشدوزک د حشرات ماده داری بین میزان تغذیهرشدی خود به میزان معینی از طعمه نیاز دارند. هیچ اختالف معنی تکمیل دوره

تر از حشرات نر بود و این روزانه در هر دو دمای بررسی شده در حشرات ماده بیش سلسیوس مشاهده نشد. میزان تغذیه درجه 03و  5/22های دما

 باشد.ریزی میتر حشره ماده جهت تخمدلیل نیاز بیشبه

 

 

 Aphis gossypii ،Oenopia conglobata contaminate میزان تغذیه، طعمه، دماهای مختلف، کلمات کلیدی:

 mzm163@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 محيط بودن مناسب صورت در كه هستند آفاتي جمله از هاشته     

 در و عسلك توليد ي گياهي،شيره مكيدن و سريع ولد و زاد با رشد،

 خسارت فوماژين، يهاقارچ رشد مناسب براي محيط ايجاد نهايت

و همكاران،  Jawalكنند )مي وارد زراعي و باغي به محصوالت زيادي

كه در  Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) (. شته4991

ود، شسبز پنبه شناخته مي جاليز يا شته عنوان شتهمنابع فارسي به

 فاژ است كه در مناطق گرمسير، نيمهزي و پليجاهمه يك گونه

 كردن خسارتگرمسير و معتدل گسترش دارد. اين شته عالوه بر وارد

ز مستقيم و اصورت غيرگياهي، به مستقيم از طريق تغذيه از شيره

هاي گياهي نيز خسارت فراواني طريق ترشح عسلك و انتقال ويروس

 به گياهي نوع ويروس 06كند. اين شته عامل انتقال حدود ايجاد مي

هاي مختلف است به خانواده متعلق گياهي هايگونه زيادي از تعداد

(Kernes  وStewart، 0666در ميان دشمنان طبيعي شته .) ها

حشرات شكارگر از اهميت بااليي برخوردارند كه در اين بين نقش 

 (.4731ها بسيار مهم است )اسماعيلي، كفشدوزک

هاي ترين حشرات مفيد در اكوسيستمها از مهمكفشدوزک     

ا، هها، پسيليعي شپشكطباند كه در ايجاد تعادل و كنترل زراعي

ها، تخم و الرو حشرات نقش ها، كنهها، زنجرکبالكها، سفيدشته

(. Hodek ،4937؛ 4730بسيار مهمي دارند )احمدي و سرافرازي، 

ها جهت كنترل بيولوژيك آفات مختلف گياهي استفاده از كفشدوزک

ترين شكارگراني مهم هامعمول بوده است.كفشدوزک قديم هايزمان از

اند رل بيولوژيك مورد استفاده قرار گرفتهكنت هستند كه در زمينه

(Obrycki  وKring ،4991 مهم .)ير ها نسبت به ساترين برتري آن

كامل و هم الرو  دشمنان طبيعي شناخته شده اين است كه هم حشره

داراي فعاليت شكارگري هستند. فعاليت شكارگري الرو و حشره كامل 

ها، روي شته O. conglobata contaminate (Menteries) كفشدوزک

 هاي مختلف از اكثر نقاط دنيا گزارش شده استها و سنكپسيل

(Honk  وHodek ،4990؛ Hodek ،4937.) هاي ايران گزارش در

وجود  O. conglobataميزباني كفشدوزک  فراواني در ارتباط با دامنه

آذربايجان،  هاي گيالن، مازندران،دارد. اين كفشدوزک از استان

لرستان و در جنوب از نواحي كرمان و بندرعباس از روي درختان 

پرويزي (. 4717آلوده به پسيل و شته گزارش شده است )وجداني، 

 ونهغربي گهاي فونستيكي از استان آذربايجانبرداري( در نمونه4730)

 نمود.گزارش  A. gossypiiجاليز  عنوان شكارگر شتهمذكور را به

شكارگرها از عوامل مهم  ايهاي رشدي و تغذيهبررسي ويژگي      

(. اين 0640و همكاران،  Pandyباشد )ها ميدر تعيين كارايي آن

عوامل بسته به نوع ميزبان و شرايط محيطي كه شكارگر در آن قرار 

(. دما يكي از عوامل محيطي است Hodek ،4937كند )دارد تغيير مي

هاي متابوليكي حشرات را به شدت تحت تاثير قرار كه سرعت فعاليت

 درجه 46كه به ازاي هر طوريكند بهداده و مانند كاتاليزور عمل مي

قابل تحمل دمايي براي  سلسيوس افزايش دماي محيط در محدوده

شود. برابر ميهاي بيوشيميايي بدن دو حشرات سرعت واكنش

بنابراين با افزايش دما و فعل و انفعاالت متابوليكي، نياز به تغذيه زيادتر 

كند با چنين زماني را كه الرو يا پوره جهت رشد طي ميشود. هممي

شود. اگر ويژه حرارت تنظيم ميميزان غذا و شرايط آب و هوايي به

 براي چون الروها شودتر ميغذا اندک باشد اين دوره الزاماً طوالني

(. با 4710باشند )رجبي،  رسيده رشد حداقل شفيره شدن بايد به يك

شكارگرها در شرايط متفاوت، در اين  توجه به اهميت بررسي كارايي

 .Oكفشدوزک  پژوهش تاثير دماهاي مختلف بر ميزان تغذيه

conglobata contaminata شته 1و  7هاي سنين با تغذيه از پوره 

 ز مورد ارزيابي قرار گرفت.جالي

 

 هامواد و روش
 كفشدوزک جمعيت اوليه: آوری و پرورش حشراتجمع       

O. conglobata contaminata  از روي درختان پسته ايستگاه شماره

آوري شد. جمع 4796كشور در تابستان  موسسه تحقيقات پسته 0

بدين زني استفاده شد. آوري كفشدوزک از روش ضربهبراي جمع

ها ترتيب كه با استفاده از يك چوب دستي چند ضربه به سرشاخه

ها يك ظرف مستطيلي شكل سفيد رنگ وارد شده و در زير سرشاخه

ل ها به داخها كفشدوزکقرار گرفته و بر اثر ضربات وارده به سر شاخه

 آوري شدند وها با آسپيراتور جمعظرف ريخته، سپس اين كفشدوزک

 متر با تهويهسانتي 01×06×46تيكي به ابعاد درون ظروف پالس

 پزشكي  دانشگاه وليمناسب قرار داده شده و به آزمايشگاه گروه گياه

عصر رفسنجان منتقل گرديدند. ظروف در داخل اتاقك رشد با شرايط 

درصد و  01±1نسبي سلسيوس، رطوبتدرجه 01آزمايشگاهي )دماي 

داري شدند. از تخم بيد آرد و ( نگه1: 40تاريكي  -روشنايي دوره

طور روزانه براي تغذيه ههاي خيار آلوده به شته جاليز ببرگ

 ها استفاده شد. كفشدوزک
ر تحقيقاتي دانشگاه شهيد باهن جاليز از گلخانه شته جمعيت اوليه     

عصر پزشكي دانشگاه وليياهگگروه كرمان تهيه گرديد و به آزمايشگاه 

اليز ج منظور پرورش و ايجاد كلني شته)عج( رفسنجان منتقل شد. به

عنوان ميزبان استفاده شد. به اين منظور بذرهاي اي بهاز خيار گلخانه

 49متر و ارتفاع سانتي 41هاي پالستيكي به قطر خيار در گلدان

 سلسيوس، درجه 01±4 متر در گلخانه و در شرايط دماييسانتي

 1:40تاريكي  -روشنايي دوره و درصد 06±1 ينسبرطوبت
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هاي توري داري به ابعاد ها در قفسكشت شدند. سپس اين گلدان

داري شدند. براي تامين گياه ميزبان و متر نگهسانتي 466×466×96

بار تكرار شد و تعدادي از مورد نياز، كشت خيار هردو هفته يك شته

هاي مذكور انتقال داده شدند تا هاي جديد كشت شده به قفسلدانگ

 هاي پيشين گردند.تدريج جايگزين گلدانبه

میزان تغذیه مراحل الروی و حشره کامل شکارگر  بررسی       

 از الروي كفشدوزک تغذيه ميزان تعيين جهت: در دماهای مختلف

 استفاده شد.هاي برگي جاليز، از ديسك شته 1 و 7 سنين هايپوره

 تشتك قطر اندازه به تميز كامالً خيار هايبرگ ابتدا منظور بدين

ظريف  مويقلم توسط سپس و شده بريده متر(سانتي 0ديش )پتري

 تعداد به و شده برداشته آراميبه آلوده خيار هايبرگ روي ها ازپوره

طور سپس به داده شدند. شده قرار آماده برگي ديسك روي مشخص

كفشدوزک  4ديش يك الرو سن ديسك برگي هر پتري روي جداگانه

 هايديسك نياز مورد رطوبت تأمين جهت و شد شده اضافه تفريخ تازه

ها روزانه ديششد. از پتري استفاده /. درصد1 آگار از مديوم برگي

هاي شته زنده و مرده شمارش شدند. با توجه عمل آمد و پورهبازديد به

ها قرار گرفته بود، ها كه در اختيار كفشدوزکپوره به تعداد معين

ساعت تعيين شد. در طول اين مدت  01الروها در هر  ميزان تغذيه

بار تعويض و الروها به ديسك جديد هاي برگي هر روز يكديسك

تكرار  76 شدند. در اين آزمايش از هر يك از سنين الرويمنتقل مي

 01و  1/00ن آزمايش در دماهاي در نظر گرفته شد. براي انجام اي

ترتيب كفشدوزک به 1و  7، 0، 4سلسيوس براي الرو سن  درجه

جاليز هر روز  شته 1و  7سن  عدد پوره 96و  36، 16، 71هاي تراكم

شمارش شده و در اختيار مراحل نابالغ قرار گرفت و در دماهاي 

، 4نين الروي نيز براي هريك از س سلسيوس درجه 1/70و  1/03،76

 عدد پوره 466و  16،06، 16هاي ترتيب تراكمكفشدوزک به 1و  7، 0

ها قرار جاليز هر روز شمارش شده و در اختيار آن شته 1و  7سنين 

مورد تغذيه با استفاده از  ساعت تعداد طعمه 01داده شد. پس از 

 (:Hodek، 4937فرمول هودک تعيين گرديد )
F= N- (S01 + M01) 

F= ميزان تغذيه       N= تعداد كل طعمه       S01= تعداد طعمه

 تعداد طعمه مرده پس از 01 ساعت=M01    زنده پس از 01 ساعت 

حشرات كامل )نر و ماده(  روزانه براي محاسبه ميزان تغذيه     

نيز تعداد  سلسيوس درجه 76و  1/03كفشدوزک در دو درجه حرارت 

شفيرگي خارج  بالغ نر و ماده كفشدوزک كه تازه از مرحله حشره 01

ي هايديشطور جداگانه در داخل پتريشده بودند، انتخاب شدند و به

هوا  ها براي تهويهي آنفوقانمتر كه درپوش سانتي 46×1/4د به ابعا

سن  عدد پوره 406مجهز به توري ارگانزا بود، قرار داده شدند. روزانه 

ها قرار گرفت. پس از جاليز شمارش شده و در اختيار آن شته 1و  7

مورد تغذيه با استفاده از فرمول هودک تعيين  ساعت تعداد طعمه 01

نسبي در دماهاي مختلف در شرايط رطوبت ها. تمامي آزمايشگرديد

تجزيه انجام گرفت.  40: 1روشنايي تاريكي  درصد و طول دوره 1±01

 هاداده تجزية از انجام شد. قبل SPSS 4066افزار ها با استفاده از نرمداده

 جهت از واريانس تجزية شرايط برقراري One-way ANOVAبا روش 

 و مقايسه بررسي شد. K-Sها با استفاده از آزمون بودن داده نرمال

 در دانكن ايدامنه چند آزمون از استفاده با هاميانگين بنديگروه

 نمودار براي رسم  Excel 0663افزارنرم و از شده انجام %1 احتمال سطح

 استفاده شد.
 

 نتایج
هاي در درجه حرارتالروي  و كل تغذيه روزانه ميانگين تغذيه     

هاي پرورش با در محيط ( نشان داده شده است.4در جدول ) مختلف

، متوسط ميزان سلسيوس درجه 1/70و  1/03،76، 01، 1/00دماهاي 

ر شود. عالوه بروزانه سنين الروي با افزايش سن الروي زياد مي تغذيه

حيط دماي ماين ميزان تغذيه روزانه همبستگي كامالً مثبت با افزايش 

 درجه 1/70به  1/00كه با افزايش دما از طوريپرورش دارد، به

نين هاي سروزانه سنين مختلف الروي از پوره ، ميزان تغذيهسلسيوس

كل الروي در  جاليز افزايش يافته است. ميزان تغذيه شته 1و  7

كند اما اين دماهاي مذكور با افزايش درجه حرارت كاهش پيدا مي

(. در بين مراحل الروي =P=00/0F ,60/6دار نيست )ختالف معنيا

درصد از كل ميزان  06پرخورترين مرحله بوده و حدود  1نيز الرو سن 

 تغذيه الروي را به خود اختصاص داده است.

 در ميزان تغذيه كل سنين مختلف الرويميانگين  مقايسه       

در سنين مختلف،  دماهاي مذكور نشان داد كه بين ميزان تغذيه

ي دليل افزايش جثه( كه اين به0دار وجود دارد )جدولاختالف معني

تر به مواد غذايي در الروهاي سنين باالتر چنين نياز بيشالروي و هم

 رسد. نظر ميكامالً منطقي به

كفشدوزک در دماهاي  كامل حشرات روزانه تغذيه ميزان ميانگين       

اساس نشان داده شده است. بر 4در شكل  سلسيوس درجه 76و  1/03

دست آمده حشرات ماده و نر كفشدوزک قادرند در درجه نتايج به

طور متوسط روز پس از ظهور به 04و در  سلسيوس درجه 1/03 حرارت

( و 460و حداكثر  10)حداقل  4/37±01/0ترتيب روزانه به

جاليز  شته 1و  7سن  ( پوره19و حداكثر  16 )حداقل 10/0±03/03

نيز  سلسيوس درجه 76را مورد تغذيه قرار دهند. در درجه حرارت 

ترتيب طور متوسط روزانه بهقادرند به حشرات ماده و نر كفشدوزک

 17)حداقل  41/34±1/0( و 461 و حداكثر 11 )حداقل 33/0±1/31

جاليز را مورد تغذيه قرار دهند.  شته 1و  7سن  ( پوره99و حداكثر 
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حشرات ماده از  دهد كه در هر دو دما ميزان تغذيهنتايج نشان مي

ماري نشان داد كه اختالف آ باشد. مقايسهتر ميحشرات نر بيش

 76و  1/03كفشدوزک مذكور در دو دماي  اي بين حشرات مادهتغذيه

 چنين هم (.=P=491/0F ,410/6) نيست دارمعني سلسيوس درجه

 

حشرات كامل نر كفشدوزک در دو دماي مذكور نيز  بين ميزان تغذيه

ر كلي طو(. به=P=447/4F,091/6داري مشاهده نشد )اختالف معني

روز اول پس  04حشرات كامل نر و ماده كفشدوزک در  ميزان تغذيه

 از ظهور روندي صعودي دارد. 

 

 جالیز در دماهای مختلف شته 4و  3های سنین از پوره O. conglobata contaminataمیزان تغذیه الرو کفشدوزک : 1جدول

 دما

 (سلسیوس )درجه

 تغذیه کل دوره الروی پوره(±SEتوسط تغذیه روزانه )م

 حداکثر میانگین حداقل 4الرو سن  3الرو سن  2الرو سن  1الرو سن 

1/00 0/9±6/01d 41/40±6/11c 07/10±6/11d 10/00±4/40d 049 019/11±0/19a 741 

01 9±6/01c 41/01±6/31bc 00/31±6/10cd 11/97±6/90c 071 011/0±1/14a 771 

1/03 44/11±6/01b 04±4/61b 74/14±0/71bc 04/17±4/91b 010 016/01±1/71a 716 

76 41/01±6/31a 00/40±4/34a 70/11±0/14ab 37/43±0/1a 016 030/01±0/01a 710 

1/70 a 49/4±4/40 01/97±4/01a 71/11±0/04a 37/31±4/04a 076 000±9/49a 710 

 
3/11F= 

664/6 P= 

91/03F= 

664/6P= 

00/40F= 

664/6P= 

4/11F= 

664/6 P= 
 

00/0 F= 

60/6 P= 
 

 جالیز در دماهای مختلف شته 4و  3های سنین از پوره O. conglobata contaminataکفشدوزک  سنین مختلف الرویمیزان تغذیه کل  :2جدول 

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

 در دو درجه حرارت
 

  بحث 

 شدت تحت تاثير درجهحشرات به متابوليكي هايفعاليت سرعت       

محدوده )در حرارت درجه با افزايش كهطوريهب دارد قرار محيط حرارت

هاي بيوشيميايي بدن افزايش يافته و قابل قبول( سرعت واكنش

رود كه چنين انتظار ميشود. همتر ميبنابراين نياز به تغذيه بيش

سنين مختلف الروي با افزايش سن كه همراه با  روزانه ميزان تغذيه

 كل الروي افزايش يابد. ميزان تغذيهالروها است،  تر شده جثهبزرگ

 كند و اين نشان گيري نميبا افزايش درجه حرارت تغيير چشم

رشدي خود به  يك از سنين الروي براي تكميل دورههر دهد كه مي

رود، با چه دما باالتر ميي از مواد غذايي نياز دارند و هرميزان مشخص

شدن فرصت شكارگر براي تر رشد و نمو و كم وجود كاهش طول دوره

نين سرعت هضم و چتغذيه، تحرک حشره، قدرت شكار طعمه و هم

شده و در نهايت ميزان تغذيه كل  ترجذب مواد غذايي شكارگر بيش

در مورد  .(4711تغييري نخواهد كرد )نظري و همكاران، 

 دما

 (سلسیوس )درجه

 پوره(±SEتوسط تغذیه کل )م

5/22 25 5/22 33 5/32 

 6/91d d70/6±1/00 d14/6±61/07 c3/6±3/01 c99/6±01±41/01 4الرو سن 

 6/14c 70±4/60c 74/1±4/64c 70/01±4/44c 74±4/61c±76/01 0الرو سن 

 4/71b 11/11±6/91b 17/1±4/60b 19/0±0/77b 19/0±0/77b±11/4 7الرو سن 

0/11a 431/11±7/37a 00/1±7/430±410/1 1الرو سن  a 400/0±3/40a 400/0±3/40a 

 30/140F= 

664/6 P= 

4/474F= 

664/6P= 

91/916F= 

664/6P= 

11/314F= 

664/6 P= 

93/017F= 

664/6 P= 
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روزانه در هر دو دماي بررسي شده در  حشرات كامل ميزان تغذيه

توان به ر از حشرات نر بوده و از داليل آن ميتحشرات ماده بيش

گذاري اشاره كرد كه تخم ماده در طول دوره فعاليت زيستي حشره

 گذاري نياز دارد.تر جهت تخمحشره در اين مدت به انرژي بيش

( با انجام مطالعاتي روي 4711( و )4717قدم و همكاران )حقمجيب

 .C صنوبر تغذيه از شتهترتيب با به O. conglobataكفشدوزک 

populeti نارون  و شتهTinocallis saltans Nevsky  نشان دادند كه

سنين مختلف الروي كفشدوزک با  روزانه و كل تغذيه ميزان تغذيه

كه وريطهيابد ببلوغ افزايش مي افزايش سن الروي و رسيدن به مرحله

ميزان تغذيه را از  ترينترين و الرو سن چهارم بيشالرو سن اول كم

مذكور داشتند. در پژوهش ديگري بيولوژي اين كفشدوزک با  شته

نيز مورد بررسي قرار گرفت. متوسط  C. leucomelas تغذيه از  شته

، 13/00±11/6، الرو سن دوم 69/9±71/6تغذيه براي الرو سن اول 

و  34/10±07/6، الرو سن چهارم 13/73±31/6الرو سن سوم 

در  (.4717قدم، حق)مجيب دست آمدهب 49/70±71/6حشرات ماده 

 كفشدوزک الروي مختلف مراحل تغذيه ميزان ديگري بررسي

Exochomus nigromavulatus (Goeze)   01، 06در شرايط دمايي ،

( Aphis neriiخرزهره ) با تغذيه از شته سلسيوس درجه 71و  76

 نتايج نشان داد كه متوسط ميزان تغذيهمورد بررسي قرار گرفت. 

روزانه سنين مختلف الروي با افزايش سن افزوده شده و الرو سن 

چنين با افزايش دما ترين ميزان تغذيه بود. همچهارم داراي بيش

 06كه با افزايش دما از طوريكفشدوزک افزايش يافته به ميزان تغذيه

و  7، 0، 4الروهاي سنين  روزانه ، ميزان تغذيهسلسيوس درجه 71به 

شود. متوسط برابر مي 0/7و  4/7، 0/7، 0/1ترتيب كفشدوزک به 1

مراحل مختلف الروي كفشدوزک در دماهاي مختلف  كل ميزان تغذيه

دهد با افزايش دما و كوتاه شدن طول تقريباً يكسان بود كه نشان مي

و جذب آن توسط رشدي هر مرحله، سرعت شكار طعمه و هضم  دوره

 يابد. مجموع كل تغذيهمراحل مختلف الروي كفشدوزک افزايش مي

، 1/113ترتيب دوران الروي كفشدوزک در چهار دماي مذكور به

(. در 4711خرزهره بود )ناظري،  پوره شته 1/160و  1/101، 1/100

 ( از آزمايش روي ميزان تغذيه4997) Kanika- Kianfaنتايجي كه 

 Exochomus flaviventris (Mader)ختلف الروي كفشدوزک مراحل م

و يك شپشك وارداتي  Planococcus citri (Risso) از شپشك كاساوا 

گرفتند،  Planococcus manihoti (Matile-Ferrero)با نام علمي 

كفشدوزک پرخورترين مرحله الروي بوده  1مشخص شد كه الرو سن 

 خود اختصاص داده است.الروي را به دوره درصد كل ميزان تغذيه 36 و

 Omkar  وPrevez (0661)  با انجام مطالعاتي بر روي كفشدوزک

)(MulsantPropylea dissecta  جاليز نشان دادند كه  با تغذيه از شته

دست آوردن يك وزن شاخص براي كامل كردن رشد و به 1رو سن ال

ري از تبراي شفيرگي در مقايسه با ساير سنين الروي به ميزان بيش

كل  ( ميزان تغذيه4716انرژي و در نتيجه شكار نياز دارد. جاللي )

 Hippodamia variegataدوره الروي و حشرات كامل كفشدوزک 

(Goeze)  76و  1/03با تغذيه از پسيل معمولي پسته را در دماي 

مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه ميزان  سلسيوس درجه

 داريو حشرات كامل در دو دماي مذكور تغيير معني الروي دوره تغذيه

كفشدوزک  ( ميزان تغذيه0666و همكاران ) ElHabiكند. پيدا نمي

H. variegata جاليز ز شتها A. gossypii  00، 00، 41را در دماهاي ،

مشخص شد كه  .مورد مطالعه قرار دادند سلسيوس درجه 71و  76

ترتيب بالغ كفشدوزک به و حشره 1و  7، 0، 4روزانه الروهاي سنين 

جاليز  شته 0و 4پوره سن  41/11و  39/461، 1/00، 41/79، 1/70

 06/461، 01/91، 14، 1/10، 1/04و  وسسلسي درجه 41را در دماي 

، 31/411، 40/91، 01/13و  سلسيوس درجه 00پوره در دماي 

 ،47/07، 60/70و  سلسيوس درجه 00پوره در دماي  406، 31/073

، 1/11و  سلسيوس درجه 76پوره در دماي  61/471 ،19/401 ،10/90

ليز را در دماي جا شته 0و  4پوره سنين  067،011، 77/410، 461

Rizvi (0663 )و  Arshadمورد تغذيه قرار دادند.  سلسيوس درجه 71

 1اي را با تغذيه از كفشدوزک هفت نقطه رشدي و ميزان تغذيه دوره

ها نشان داد كه گونه شته مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش آن

تري از شبه ميزان بي 7و  0، 4نسبت به الروهاي سنين  1الرو سن 

گونه شته  1ها روي هر ها تغذيه كرده و ميزان تغذيه در مادهشته

چنين مشخص شد كه با افزايش باشد. همتر مينسبت به نرها بيش

ابد. يسن الروي كفشدوزک مذكور ميزان مصرف طعمه نيز افزايش مي

هاي فوق با نتايج پژوهش حاضر كه نشان داد با افزايش نتايج پژوهش

شود و سن الروي چهارم الروي افزوده مي بر ميزان تغذيهسن الروي 

دهد، مطابقت خود اختصاص ميالروي را به ترين ميزان تغذيهبيش

هاي خود ( با آزمايش4901) Sundby( و 4937) Hodekدارد. اگرچه 

دمايي مناسب، تعداد شكار  نشان دادند كه با افزايش دما در يك دامنه

يابد، اما رشد و نمو، افزايش مي رو در طول دورهخورده شده توسط ال

Gurney  وHussey (4936در آزمايش ) هاي خود دريافتند كه ميزان

تواند با افزايش دما كاهش يابد. اين دو پژوهشگر الروها مي يتغذيه

الروها )نرخ تغذيه( در  روزانه كه ميزان تغذيهمعتقدند با وجود اين

تر شدن طول دليل كوتاهيابد، اما بهالتر افزايش ميهاي باحرارتدرجه

يابد. ي الروي، كل غذاي خورده شده توسط الرو كاهش ميدوره

Hodek (4937معتقد است به )حشرات كامل  طور معمول نرخ تغذيه

دمايي مناسب با افزايش دما افزايش  ها در يك دامنهو الرو كفشدوزک

هاي محققين ديگر چنين با بررسي نتايج پژوهشاما وي هم يابد.مي

افزايد ظاهراً كل غذاي خورده شده توسط گيري كلي ميدر يك نتيجه
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ها كم و بيش ثابت بوده و چندان تحت تاثير دماي الرو كفشدوزک

 گيرد، كه با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد.محيط قرار نمي
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