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 مقدمه

  100تاریخچه ی پرورش حشرات روی رژیم های غذای مصنوعی تقریباً به 
برای حشره   Bogdanow (1908)سال پیش بر می گردد که با رژیم 

Calliphora vomaitoria (L.) شروع شد. 

 

 

 
 

سال اخیر تحقیقات زیادی روی احتیاجات غذایی حشرات   50طی 
انجام گرفته و گزارشات زیادی از رژیم های مربوط به پارازیتوئیدها و  

 .شکارگرها وجود دارد
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 اهمیت پرورش حشرات

 بیشتر هرچه شناخت مبارزه، مناسب روش های به دست یابی برای
  رفتار شناسی، پژوهش های انجام ،آفت زیستی مختلف هایجنبه

 قابل جمعیت داشتن نیازمند ... و بیولوژیک کنترل سم شناسی،
 .است نظر مورد زمان در آفت از قبولی



پرورش حشراتمزایای   

 حشرات همسان به منظور انجام آزمایش های مختلف در طول سال دراختیار داشتن جمعیت کافی از 

 با کیفیت باال و تعداد زیادهمسان  حشراتیتولید 

 حشراتآوری اطالعات زیستی و رفتاری  بودن جمعتر  آسان تر و عملی

 تعیین نقش عوامل مختلف فیزیولوژیکی و اکولوژیکی در زمانی کوتاه

 آفت رشدییافتن به جمعیت دلخواه و کوتاه کردن دوره دست  

 تر بودن منابع مصنوعی نسبت به منابع طبیعیاقتصادی 



 پیچیده و مشکل بودن تحقیقات

 

 کاربرد و موقعیت خاص غذاهای مصنوعی

 

 نیاز به مشاهدات عینی

 چرا فقط تعداد کمی از رژیم های غذایی مصنوعی کاربردی شده اند؟
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 کاربرد پرورش حشرات   موارد 

 نرعقیمی

 کش ها  تخمین اثربخشی حشره

 تولید پاتوژن های اجباری برای کنترل  میکروبی آفات

 تولید انبوه پارازیتوئیدها و پرداتورها

 های هرز خوار برای کنترل علف تولید انبوه حشرات  گیاه

 تامین غذا و تهیه کلکسیون هایی از حشرات



 چنانچه رژیم های غذایی مصنوعی در دسترس باشند و
 تولید صنعتی آنها در سیستم های پرورش با  

 
 ظرفیت بیشتر 
 هزینه ی کمتر 
 کیفیت بهتر 

 
آن ها به نحو مطلوب استفاده کاربردی همراه باشد، آنگاه 

 . ممکن خواهد شد
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Medium 

Diet Fastitious diets 

Artificial  diets 

Natural diets 

Holidic diets Oligidic diets Meridic diets 



 :شامل خورد  می طبیعت در حشره که غذایی سبز، بالتوری مورد در:مثال طور به

  معرفی طبیعی غذای عنوان به که می باشد ..و شته ها ،شب پره ها حشرات، تخم

 با می کنند تغذیه افستیا تخم با و آزمایشگاه محیط در را بالتوری زمانی که.می شود

 در که آن جایی از ولی است زنده موجود یک عنوان به افستیا تخم این که وجود

  شناخته Fastitious diets عنوان به ندارد قرار بالتوری اختیار در افستیا طبیعت

 غذای عنوان به نماییم تهیه غذا شیمیایی مواد با بالتوری برای اگر و.می شود

 .می شود شناخته مصنوعی



 رژیم غذایی موفق

 باشد؛ دقیق و مناسب مقادیر در الزم مغذی مواد تمام حاوی

 دهد؛ نتیجه را کامل تغذیه که باشند مناسب تغذیه ای جذاب مواد شامل

  ٬باشد شیمیایی پایداری و خوب سازماندهی با مناسبی مواد دارای

 کند؛ تامین را نظر مورد حشرات گوارش دستگاه نیاز بطوریکه

  غذایی عادت به توجه با حشره نمو و رشد برای الزم مواد نسبت های

  . گردد تعیین نظر مورد جانور

 



 عادت غذایی حشرات



 اجزای رژیم غذایی
1 
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 مواد غیرضروری مواد ضروری

منبع انرژی 
ترکیبات ساختاری 
کوفاکتور مسیرهای آنزیمی 
مواد اولیه مسیرهای متابولیکی 
محرک، تثبیت کننده، مواد نگهدارنده، عوامل حجم دهنده 

نقش 
این 
 مواد



 ترکیبات اصلی تشکیل دهنده رژیم غذایی مصنوعی

 (منبع نیتروژن)ها  پروتئین
 

 (ها، اسیدهای چرب، فسفولیپیدها ها، روغن استرول)لیپیدها 
 

 (ساکاریدها، الیگوساکاریدها، منوساکاریدها پلی)ها  کربوهیدرات
 

 ها ویتامین
 

 مواد معدنی



 (Feeding Stimulants)محرکهای تغذیه ای 

 اسید آسکوربیک و مواد معدنی ٬لیپد ها ٬بعضی اسیدآمینه ها ٬قند ها
 

 موم ها و اکثر ترکیبات ثانویه ی گیاهی  



18 

  که هایند لکتین دارای ها لگوم از بسیاری ،گندم جوانه سویا، خام آرد
 .شوند می نابود حرارت با و اند گوارشی آنزیم مهارکننده های

 و تخم  مرغ آلبومین گندم، گلوتن ،شیر کازئین :پروتئین متداول منابع
   سویا پروتئین

 .باشند می نیتروژن کننده تامین و غذایی رژیم عمده بخش

 تخم و کمبود مورد نیاز در رشد  و نمو، فعالیت های تولیدمثلی مثل تولید 
 عدم ترشح هورمون جوانی موردنیاز در رشد تخمدان ها و تولید تخم:آن

 ها پروتئین
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 آمینواسیدها

 غیرضروری

 ضروری

19 



20 
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 ها کربوهیدرات

 :در حشراتنقش کربوهیدرات ها 
 موادساختمانی.1 
 شدهاز آمینو قندها ساخته ( کیتین)کوتیکول. 2 

 (انرژی)سوخت . 3

 ساکاروز،  نشاسته، جوانه گندم: منابع متداول کربوهیدرات 

 به ولی کاربرد منابع کربوهیدرات مانند سلولز عدم هضم برخی 
 دهندهحجم عنوان عامل 

 عدم نیاز بسیاری از حشرات به منبع مشخص کربوهیدرات
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 لیپیدها

 و فسفولیپیدهاچربی ها ، روغن هاگیاهی، استیرول های : شامل

، ناقلین غذایی، منابع انرژی و هورمون هابستن ساختمان غشای سلولی،  :نقش
 در مواد ساختاری

اغلب شده و به سختی در آب حل آب، در نتیجه استرول ها غیر قابل حل در 
 .به طور صحیح آماده نشده و یا از بین می روند

 
و اسید لگوم ها های گندم، کلسترول، روغن جوانه : منابع متداول چربی

 لینولنیک و گلیسرین

اسید لینولنیک و اسید لینولئیک که : مهمترین اسیدهای چرب غیراشباع
 های بالغ بال پروانهبدشکلی : کاستی اسیدلینولئیک
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 ها ویتامین

وجود اطالعات محدود در مورد نقش ویتامین ها در حشرات و اثرات کمبود 
 ویتامین ها

 

ویتامین اضافه بطور عمد نیمه مصنوعی رژیم  خصوص به ،در برخی رژیم ها
 .زیرا سایر اجزا قادر به تامین ویتامین های مورد نیاز می باشند کنند نمی

 کمبودعالئم 
 

 ، کاهش وزن و اندازه بدنها بالتغذیه، بدشکلی سوء 
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 غذایی های محرک وجود 
کافی مقادیر در ضروری غذایی مواد وجود 
سمی غیر کامال مواد ارائه یا تغذیه ضد مواد حذف 
هدف حشرات غذایی سازگاری با ماکرو غذایی مواد انواع نسبت انطباق 
شیمیایی و فیزیکی لحاظ از مناسب شکل وجود   

دهانی قطعات به توجه با اجزا ترکیب نحوه 

حشرات های نیاز با مطابق غذایی رژیم سالمت و تازگی حفظ 
آن متشکله منبع نوع:موفق غذایی رژیم یک ویژگی مهمترین 
ناپایدار غذایی رژیم اجزای تخریب از حفاظت 

 

 ناموفق و موفق غذایی های رژیم تفاوت



از زمان تهیه ی رژیم غذایی تا وقتی که در اختیار حشره قرار می گیرد   
 .عوامل مختلفی ممکن است باعث کاهش کیفیت آن شوند

 
 مصنوعیعوامل اصلی آلوده شدن رژیم غذایی 

 
 آلودگی انسانی

 مواد استفاده شده در رژیم غذای مصنوعی
 وسایل مورد استفاده

 محیط آزمایشگاه
 حشرات
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 (Protective Ingredients)کننده  ترکیبات محافظت

 
 ... مواد آنتی باکتریال مانند سولفات استرپتومایسین، کلروتتراسیکلین و

 
 ...مواد ضد قارچ مانند اسیدآسکوربیک، پروپینیک اسید، فرمالین و

 
 ...مواد آنتی اکسیدان مانند اسیدآسکوربیک، توکوفرول و



 (Emulsifiers)امولسیون کننده ها 

 
  .شوند استفاده امولسیون کننده عنوان به می توانند که طبیعی مواد

  امولسیون کننده های از تخم مرغ زرده فسفولیپیدهای و پروتئین ها
 .هستند طبیعی

 
 
 

 
  .می شوند اضافه رژیم به امولسیون کننده نقش با که مصنوعی مواد
 توئین اسم با که polyoxyethylenesorbitans گروه

(Tweens) شده اند شناخته. 

 



 مصنوعیرژیم غذای   pHتأثیر

 طعم غذای مصنوعی

 پایداری 

 فعالیت نگه دارنده ها 

 حاللیت مواد غذایی  

 بسیاری دیگر از فاکتور ها 



  پذیرش برای نیز مصنوعی غذای فیزیک و شکل شیمیایی، خواص بر عالوه
 .است اهمیت با بسیار شکارگران توسط بخصوص آن



 از عوامل مؤثر در پذیرش غذای مصنوعی 

 اندازه و حجم  
 
 

 نوع بسته بندی



 

 

 

 

 به شکل الروی از مصنوعی غذای شکل وقتی Geocoris punictipes شکارگر سن در
 (Cohen & Staten, 1993) .شد تر طوالنی تغذیه کرد، پیدا تغییر پهن حالت

 

 
 

 پارافیلم در شده پیچیده مصنوعی غذای Podisus maculiventris شکارگر سن پرورش برای
       .(De Clercq et al., 1998).کند می عمل ژالتین از استفاده از تر موفق



  حجم با مصنوعی غذای روی  Orius insidiosus شکارگر سن
 (Ferkovich et al., 2007) .دهد می نشان بیشتری ریزی تخم نرخ کم،

 
 
 
 
 
 

  را بزرگتر مصنوعی های تخم Trichogramma australicum پارازیتوئید
 (Nurindah et al., 1999) .دهد می ترجیح ریزی تخم برای



استفاده  Trogssita jaonicaاز پودر شفیره کرم ابریشم برای پرورش سوسک شکارگر 
 (Ogura et al., 1995). شده

 

 

 

 

 

 

 

 Helicoverpaدر تهیه تخم مصنوعی برای تریکوگراما از همولنف بعضی حشرات مثل 

zea  وBombyx mori استفاده می شود 
 (Cônsoli1 et al., 1999). 



 به (Plodia interpunctella) پلودیا تخم از شده استخراج پروتئین شدن اضافه با 
  داری معنی طور به insidiosus .O شکارگر سن در ریزی تخم نرخ  مصنوعی، غذای

 (Ferkovich et al., 2004) .کرد پیدا افزایش
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 موفق باشید


