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 11/7/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         12/11/82تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

  ای و میزان تغذیه کفشدوزک بررسی رفتار تغذیه
 Exochomus nigromaculatus (Col.:Coccinellidae)   

  و تاثیر دما بر میزان تغذیه مراحل الروی کفشدوزک
  

  علیرضا نظری
  )مؤلف مسئول (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک

  احد صحراگرد
  ه کشاورزی دانشگاه گیالنپزشکی دانشکد دانشیار گروه گیاه

  زاده جلیل حاجی
  استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن

  
  

  چکیده
میزان تغذیه مراحل مختلف الروی کفشدوزک در شرایط .  بررسی شدExochomus nigromaculatusنحوه تغذیه کفشدوزک 

 ساعت تاریکی و با تغذیه از شته 10 ساعت روشنایی، 14 درصد و 65±5 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی   35 و   30،  25،  20دمایی  
 . درجه سانتی گراد بدست آمد30میزان تغذیه حشرات کامل کفشدوزک در دمای .  مورد بررسی قرار گرفت(Aphis nerii)خرزهره 

با افـزایش دمـا،     .  مکش بود  نحوه تغذیه الروها و حشرات کامل کفشدوزک از طریق مکیدن محتویات بدن طعمه و به صورت پمپاژ و                 
متوسط کل میزان تغذیـه مراحـل مختلـف الروی کفـشدوزک در دماهـای مختلـف تقریبـا        . یابد میزان تغذیه کفشدوزک افزایش می   

دهد با افزایش دما و کوتاه شدن طول دوره رشدی هر مرحله، سـرعت شـکار طعمـه و هـضم و جـذب آن                           یکسان است که نشان می    
 درجه سانتیگراد نشان داد     30میزان تغذیه حشرات کامل کفشدوزک در دمای        . یابد وی شکارگر افزایش می   توسط مراحل مختلف الر   

  . پوره شته خرزهره در روز بود4/56که حداکثر متوسط تغذیه روزانه حشرات کامل کفشدوزک در هفته چهارم و به میزان 
  
  Aphis nerii، تغذیه، Exochomus nigromaculatus :های کلیدی واژه

  
  مقدمه

ها از مهمترین حشراتی هستند که با فعالیت شکارگری خود نقش مهمی در کنترل طبیعی برخـی از آفـات مهـم بـر                          کفشدوزک
 بر اساس بررسـی هـای فونـستیک صـورت گرفتـه یکـی از       Exochomus nigromaculatus Goezeکفشدوزک ). 3(عهده دارند 
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 زاده علیرضا نظری، احد صحراگرد، جلیل حاجی   36

 با توجه به آزمایشات صورت گرفته در E. nigromaculatusکفشدوزک ). 1(اشد ب های غالب کفشدوزک های استان گیالن می گونه
 است که از گونه های مختلف شته ها تغذیه کرده و از شپشک هـا تغذیـه نمـی      1مورد ترجیح میزبانی آن، یک گونه شکارگر الیگوفاژ       

 اسـت،  Coptosoma ostentumر سوسـک   که شکارگSynia melanaria و همکاران، در بررسی کارایی کفشدوزک 2شاما). 4(کند
). 12(کنـد    پوره را تا قبل از شفیره شدن مصرف مـی 436مشخص کرد که کفشدوزک مجموعا در طول دوره الروی به طور متوسط    

هـای کنـه قرمـز      را بـا اسـتفاده از طعمـه   Stethorus gilvifronsحاجی زاده و همکاران، رفتارهای تغذیه ای کفشدوزک کنه خوار 
ای، یکـی از   نظر به اینکـه رفتـار تغذیـه   ). 2( بررسی کردند Tetranychus urticae و کنه دو لکه ای Panonychus ulmiیی اروپا

 از E. nigromaculatus لذا نحوه تغذیـه و میـزان تغذیـه کفـشدوزک    ) 13، 11، 6، 5(خصوصیات مهم در ارزیابی شکارگر می باشد
  .ررسی قرار گرفت مورد ب(.Aphis nerii B.D.F)شته خرزهره 

  
  روش بررسی

   نحوه تغذیه سنین مختلف الروی کفشدوزک و حشره کامل-الف
  .برای این منظور، نحوه تغذیه الروها و حشرات کامل کفشدوزک در زیر بینوکوالر مطالعه و نتایج حاصله ثبت شد

  

   تعیین میانگین تغذیه روزانه و کل میزان تغذیه سنین مختلف الروی کفشدوزک-ب
 میلی متر همراه با برگ خرزهره 15×100انتخاب و در یک پتری به ابعاد ) از ابتدای هر سن الروی( یک از مراحل الروی هر
 ساعت بعد تجدید شده و تعداد طعمه مورد تغذیه در 24طعمه ها به مدت .  شته خرزهره قرار داده شد5 و 4 پوره سن 100حاوی 

میانگین تغذیه .  تکرار انجام گرفت و تا پایان هر کدام از مراحل الروی ادامه یافت10در این آزمایش . این مدت، شمارش و ثبت شد
 درجه سانتی گراد، رطوبت 35 و 30، 25، 20روزانه و متوسط کل میزان تغذیه هر کدام از مراحل الروی کفشدوزک در دماهای 

  . ساعت تاریکی محاسبه شد10 ساعت روشنایی، 14 درصد و 65±5نسبی 
  

   تعیین میانگین تغذیه روزانه و کل میزان تغذیه حشرات کامل کفشدوزک-ج
 حشره بالغ نر یا ماده کفشدوزک که تازه از جلد شفیرگی خارج شده بودند، به طور تصادفی انتخاب و در 10بدین منظور تعداد 

 شته خرزهره قرار داده 5 و 4 سن  پوره100 سانتی متر همراه با برگ خرزهره حاوی 8×10×12ظروف شفاف پالستیکی به ابعاد 
 10 ساعت روشنایی، 14 درصد و 65±5 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 30نمونه ها در داخل انکوباتوری که با دمای . شدند

متوسط میزان تغذیه روزانه و کل میزان تغذیه حشرات بالغ کفشدوزک در طول عمر . ساعت تاریکی تنظیم شده بود، قرار داده شدند
  .ها شمارش و ثبت شدآن

  
  نتایج و بحث 

   نحوه تغذیه سنین مختلف الروی و حشره کامل کفشدوزک-الف
کفـشدوزک شـکارگر بـا    .  اسـت 3 به صورت مکش و پمپـاژ E. nigromaculatusنحوه تغذیه الروها و حشرات کامل کفشدوزک 

گیـرد، و   ویی و قطعات دهانی خود طعمه را در بر میاحساس طعمه در اطراف خود، به طرف آن هجوم برده و با استفاده از پاهای جل               
شروع به جویدن اسـکلت خـارجی بـدن طعمـه           ) اغلب سینه و شکم و ندرتا پاها      (با اتصال قطعات دهانی به یک ناحیه از بدن طعمه           

ـ       . مرحله اصلی تغذیه با مکش همولنف بدن طعمه شروع می شود          . کند  می ا آنـزیم هـای   شکارگر با مخلوط کردن مواد مکیده شـده ب

                                                           
1 Oligophage 
2.Shama 
3.Regurgitation 
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  37   راحل الروی کفشدوزک  و تاثیر دما بر میزان تغذیه مExochomus nigromaculatus (Col.:Coccinellidae)ای و میزان تغذیه کفشدوزک   بررسی رفتار تغذیه

کند و در این مرحله مواد آنزیمی فرستاده شده به داخل بدن طعمه، کار هضم  لوله گوارش خود، آن را دوباره به بدن طعمه پمپاژ می         
کار مکش و پمپاژ تا زمانی که همه بافت های داخل بدن طعمه در              . خارج دهانی بافت های بیشتری از بدن طعمه را انجام می دهند           

ها هضم اولیه شوند، ادامه می یابد و در نهایت شکارگر همه محتویات را به داخل بدن خود کشیده و فقط پوسته طعمـه را                         اثر آنزیم   
تعداد طعمه ای که هر شکارگر در مدت زمان خاص مصرف می کند، به طور تنگاتنگی بستگی به تراکم طعمـه دارد                 . باقی می گذارد  

م طعمه در دسترس، میزان مصرف شکارگر از یک مرحله طعمه به صورت ناقص خواهد بود    و به همین علت در صورت باال بودن تراک        
  .و شکارگر طعمه را رها کرده و به سراغ طعمه های دیگر خواهد رفت

  

   میانگین تغذیه روزانه و کل میزان تغذیه سنین مختلف الروی کفشدوزک-ب
 درجه سانتی گراد، متوسط میزان تغذیه روزانه سنین 35 و 30، 25، 20 محیط پرورش با دماهای 4نتایج نشان داد که در هر 

عالوه بر این میزان تغذیه روزانه همبستگی کامال مثبت با افزایش دمای محیط پرورش . شود الروی با افزایش سن الروی افزوده می
 کفشدوزک 4 و 3، 2، 1ه الروهای سنین  درجه سانتی گراد، میزان تغذیه روزان35 درجه به 20دارد، به طوری که با افزایش دما از 

  . برابر شده است2/3 و 1/3، 6/3، 2/4به ترتیب 
 محیط پرورش با 4دهد که در هر  بررسی نتایج بدست آمده از کل میزان تغذیه هر یک از سنین الروی کفشدوزک نشان می

 درصد از کل 6/58 و 5/63، 6/48، 1/42ب دماهای مختلف، الرو سن چهارم حریص ترین مرحله الروی کفشدوزک بوده و به ترتی
شکل (دهد  گراد به خود اختصاص می  درجه سانتی35 و 30، 25، 20میزان تغذیه دوران الروی را در محیط های پرورش با دماهای 

  از آزمایش بر روی میزان تغذیه مراحل مختلف الروی کفشدوزک  ) 1993( و همکاران 1در نتایجی که کانیکا کیامفو). 2
Exochomus flaviventris Mader از شپشک کاساوا Planococcus citri Risso و یک شپشک وارداتی با نام علمی 

Planococcus manihoti Matile- Ferrero 70 کفشدوزک پرخورترین مرحله الروی بوده و 4 گرفتند، مشخص شد که الرو سن 
  ).10(ه استدرصد کل میزان تغذیه دوران الروی را به خود اختصاص داد

دهد که به موازات افزایش دما و باالطبع  های بدست آمده از بررسی کل میزان تغذیه سنین الروی کفشدوزک نشان می داده
، کل میزان تغذیه کفشدوزک در هر مرحله الروی در شرایط )1جدول(کاهش طول دوره رشدی کفشدوزک در هر مرحله الروی 

گراد، مجموع کل تغذیه دوران   درجه سانتی35 و 30، 25 به 20 به طوری که با افزایش دما از .باشد دمایی مختلف تقریبا یکسان می
، که نشان دهنده این است که هر )2 شکل( پوره شته خرزهره بود 4/406 و 4/425، 4/426، 8/447الروی کفشدوزک به ترتیب 

رود، با وجود  چه دما باالتر می ی از مواد غذایی نیاز دارند و هریک از سنین الروی برای تکمیل دوره رشدی خود، به میزان مشخص
کاهش طول دوره رشدی و کمتر شدن فرصت شکارگر برای تغذیه، تحرک حشره، قدرت شکار طعمه و همچنین سرعت هضم و 

رخ رشد و نمو کفشدوزک افزایش ن. در واقع میزان مصرف طعمه رابطه نزدیکی با دما دارد. شود جذب مواد غذایی شکارگر بیشتر می
شود، اما میزان تغذیه کفشدوزک به طور  همراه با باال رفتن دما، به طور طبیعی باعث باال رفتن نرخ تغذیه روزانه کفشدوزک می

  ).9 و 7( گردد نامحسوسی افزوده می
  
   میانگین تغذیه روزانه و کل میزان تغذیه بالغین-ج

کند و تغذیه از روز دوم شروع  پس از خروج از پوسته شفیرگی تغذیه نمی ساعت 24 تا E. nigromaculatusکفشدوزک 
 شته خرزهره و میانگین کل میزان تغذیه 68/28±69/1نتایج نشان داد که متوسط تغذیه روزانه حشرات بالغ کفشدوزک، . شود می

  ).3شکل ( پوره شته خرزهره بود 6/3527هر حشره بالغ کفشدوزک در طول عمر، 

                                                           
1.Kanika-Kiamfu 
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با شروع هفته .  شته خرزهره در روز بود36/6ه حشرات کامل کفشدوزک در دو هفته اول زندگی به طور متوسط میزان تغذی
سوم، میزان تغذیه روند صعودی پیدا کرد که تا هفته پنجم ادامه داشت و حداکثر تغذیه روزانه در طول هفته چهارم و به طور 

از . این روند صعودی همگام با افزایش تخمگذاری کفشدوزک است. ده شد پوره شته خرزهره در روز مشاه4/56متوسط به میزان 
  ).3شکل (هفته نهم تا انتهای دوره زندگی بالغین، میزان تغذیه کفشدوزک با کمی نوسان کاهش زیادی دارد 

  
   E. nigromaculatus میانگین طول دوره رشدی مراحل الروی کفشدوزک -1جدول 

  Aphis nerii  هرهدر دماهای مختلف روی شته خرز
   طول دوره رشدی مراحل الروی  

 )درجه سانتی گراد(دما  1الرو سن  2الرو سن 3الرو سن 4الرو سن

30/0± 83/7 19/0± 4/4 22/0± 93/5 36/0± 1/8 20 
15/0± 41/3 06/0± 65/2 11/0± 03/3 8/0± 28/3 25 
09/0± 04/3 09/0± 37/1 09/0± 44/1 10/0± 77/2 30 
08/0± 43/2 05/0± 02/1 07/0± 18/1 05/0± 96/1 35 
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   از شته خرزهره  در دماهای مختلفE. nigromaculatus میزان تغذیه روزانه مراحل الروی کفشدوزک -1شکل 
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   از شته خرزهره در دماهای مختلفE. nigromaculatus کل میزان تغذیه هر کدام از مراحل الروی کفشدوزک -2شکل 
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  39   راحل الروی کفشدوزک  و تاثیر دما بر میزان تغذیه مExochomus nigromaculatus (Col.:Coccinellidae)ای و میزان تغذیه کفشدوزک   بررسی رفتار تغذیه
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   درجه سانتی گراد30 از شته خرزهره در دمای E. nigromaculatus میزان تغذیه روزانه حشرات کامل کفشدوزک -3شکل 

  

    
 مرحله تخم مرحله الروی

  
 مرحله شفیرگی حشره کامل کفشدوزک

  Exochomus nigromaculatusختلف رشدی کفشدوزک  مراحل م-1تصویر 
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Abstract 

Feeding behavior of Exochomus nigromaculatus was studied. Feeding capacity of each larval stages of 
coccinellid was determined under four constant temperatures, 20, 25, 30, and 35ºC and 65±5% R.H. and 
L/D: 14/10 photoperiod, fed on Aphis nerii. Feeding capacity of adults was counted. During feeding the 
larvae and adults of coccinellid pierced the cuticle of the preys and sucked the contents of their bodies. 
Food consumption in fact, was increased with rising temperature. Total food consumption, in fact was 
changed only slightly with rising temperature and showed that the increase in developmental rate 
accompanying a rise in temperature naturally resulted in higher predation rate, digestion and absorption of 
food. Food consumption study of adult coccinellids under laboratory conditions of 30ºC, 65±5% R.H. and 
L/D: 14/10 photoperiod, revealed that, mean maximum daily feeding rate was 56.4 nymphal stages of 
Oleander aphid during four weeks of coccinellid lifetimes.  
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