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چکیده
Ulmus(ي میزبان شامل اوجا نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در چهار گونهثیر بعضی از مواد معدنی شامل أت carpinifolia(،چتري نارون)Ulmus

carpinifolia var. umbraculifera( آزاد ،)Zelkowa carpinifolia( تا ،Celtis coucasica Willd (خوار مانی الروهاي سوسک برگروي نمو و زنده
Xanthogalerucaنارون،  luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) درصد رطوبت نسبی و 65±5درجه سانتیگراد، 26±(، تحت شرایط آزمایشگاهی

-، به طور معنیC. coucasicaخوار نارون روي ي الروي سوسک برگطول دوره. مورد بررسی قرار گرفت) ساعت روشنایی16ساعت تاریکی و 8نور 
مانی در تمامی سنین الروي مربوط به الروهایی بود که از میزبان اوجا تغذیه کرده بودند بیشترین درصد زنده. بیشتر بودداري نسبت به سه میزبان دیگر 

ي الروي اند، طـول دوره نتایج نشان داد الروهایی که از میزبانی با سطح باالتر مواد معدنی تغذیه کرده. مانی مربوط به تیمار تا بودو کمترین درصد زنده
.خوار داردداري روي عملکرد حشرات گیاهاحتماالً مواد مغذي معدنی گیاهان میزبان تاثیر معنیاین پژوهش نشان داد که. اندتري داشتهتاهکو

ي الرويطول دورهترکیبات برگ، درختان نارون، :کلیديواژه هاي

1مقدمه

خوار و هاي متمادي، بررسی ارتباط بین حشرات گیاهدر طول سال
بـوده  گـران  گیاهان یکی از مهمترین موضوعات مورد تحقیق پژوهش

خوار بایستی منابع غـذایی کـافی و   حشرات گیاه). 16و 10،12(است 
مثل طبیعی داشـته باشـند  معدنی پیدا کنند تا بتوانند رشد و نمو و تولید

با این حال براي دسترسی به منابع غذایی با موانعی از قبیل ). 23و 6(
ثیر شوند که باعث کاهش سطح یا تأمقاومت درختان میزبان مواجه می

هاي مقـاومتی ممکـن اسـت سـاختاري     مکانیسم. شوندمیخواريگیاه
) 29()وجـود تاکسـین  (یا شـیمیایی  ) 18()سختی برگ و وجود کرك(

خوار باعث نامناسب مقاومت باالي درختان در برابر حشرات گیاه. باشند
حشراتی که روي درختـانی  . شودها به عنوان میزبان میشدن این گونه

کننـد بـه دلیـل کیفیـت پـایین تغذیـه، در       وب تغذیه مـی با مقاومت خ
انـد،  مقایسه با حشراتی که روي درختانی با مقاومت کـم تغذیـه کـرده   

ي منـابع  ي دکتـري و اسـتادیار گـروه جنگلـداري، دانشـکده     دانش آموختـه -2و 1
طبیعی، دانشگاه گیالن

:Email: نویسنده مسئول-(* mehrdad_daryaei62@yahoo.com(

در نتیجه مـدت زمـان بیشـتري در معـرض     . کنندخیلی کندتر رشد می
کیفیـت و مقـدار مـواد    ). 28و 5(ي دشمنان طبیعی قـرار دارنـد  حمله

مکانی و زمانی، بسته به شرایط هاي مختلف به صورتمعدنی در گونه
و شـرایط  ...) دما، نور، درجه حرارت، رطوبت، کیفیت خاك و(زنده غیر

و 19(کنـد تغییر مـی ) اياي و برون گونههاي درون گونهرقابت(زنده 
هاي مختلف نیز به همـین صـورت مکـانی و    میزان مقاومت گونه) 24

چگونه حشرات خود را درك این موضوع که). 25(کندزمانی تغییر می
هـاي مختلـف و میـزان مقاومـت آنهـا      با تغییرات ارزش غـذایی گونـه  

). 27و 9(کنند، مورد توجه و بررسی استسازگار می
خوار نارون یکی از مهمترین آفات شـناخته شـده در   سوسک برگ

ایـن آفـت در مراحـل الروي و بلـوغ از     . هاي خانواده نارون استگونه
شکل شدن تاج درخـت  نارون تغذیه کرده و باعث بدهاي درختان برگ

ایـن اخـتالالت باعـث    . شودو همچنین اختالالت فیزیولوژیکی آن می
-زا و عوامل آسیبشوند درخت در برابر سایر آفات و عوامل بیماريمی

در شمال ایـران، درختـان   ). 11و 1،3(پذیر شودرسان محیطی، آسیب
Ulmus("اوجـا "شـامل ، )Ulmacea(ي نارون ي خانوادهکنندهخزان

carpinifolia(ــج"؛ Ulmus("ملـ glabra(ــارون"؛ ــرينـ "چتـ

)علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان نشریه
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1395بهار، 1شماره، 30، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان 2

)Ulmuscarpinifoliav. umbraculifera( ــا"؛ Celtis("تــ

coucasica(زادآ"و")Zelkow carpinifolia(باشند می)به جز ). 2
نارون چتري بقیه اعضاي خانواده جزو درختـان جنگلـی شـمال ایـران     

از درختان اوجا و به ویژه نارون چتـري بـه عنـوان    . شوندمیمحسوب 
هـاي اکثـر شـهرهاي ایـران اسـتفاده      ها و پاركدرختان زینتی در بلوار

هـاي خـانواده نـارون    شدت حمله این آفت بـه تمـامی گونـه   . شودمی
ها در برابر حمله آفـت بسـیار حسـاس و    بعضی از گونه. یکسان نیست

در این تحقیق چهار درخت از ایـن خـانواده   ).3(تر هستند برخی مقاوم
اهـداف  . اوجا، نارون چتري ، آزاد و تا انتخاب و بررسـی شـدند  : شامل

آیـا ترکیبـات   -1: گویی به سواالت ذیـل بـود  اصلی این تحقیق پاسخ
در درختـان میزبـان متفـاوت    ) پتاسیم، نیتـروژن و فسـفر  (معدنی برگ 

مـانی  هاي الروي و زندهرهنوع تغذیه چه تأثیري بر طول دو-2است؟ 
.X(خوار نارون سوسک برگ luteola (دارد؟

هامواد و روش
حشره

خوار نارون از روي درختـان اوجـا واقـع در    هاي سوسک برگتخم
بـا  . آوري شـد ي دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گـیالن جمـع  محوطه

هدف بررسی تأثیر ترکیبات برگ روي بیولوژي حشره، چهار تیمـار بـا  
نــارون ؛ )U. carpinifolia(اوجــا هــاي خــانواده نــارون شـامل  گونـه 
.Z(و آزاد) C. coucasica(تـا ؛)U.c. var.umbraculifera(چتري

carpinifolia(تر به درختـان اوجـا،   به دلیل دسترسی راحت. تهیه شد
سـپس  . آوري شـد دستجات تخـم حشـره از روي ایـن میزبـان جمـع     

بـه کمـک   الروهاي تازه بیرون آمده سـن اول  بالفاصله بعد از تفریخ، 
ي و بـر روي همـه  هاي اوجا برداشته شـد از روي برگموي نازك قلم

تکرار 10براي هر تیمار .ها قرار داده شد تا تغذیه را شروع کنندمیزبان
در هـر تکـرار،  هـا،  بـرگ نبه منظور جلوگیري از خشک شد. تهیه شد

اي،و داخـل ظـرف شیشـه   وباي مرطـ دمبرگ آنها داخل پوشش پنبه
اي نیز داخل یک ظـرف پالسـتیکی بـا    هر ظرف شیشه.داده شدقرار 
در ظرف با توري پوشانده شـد  . قرار گرفت) سانتیمتر14×10×5( ابعاد

دهی مناسب براي الروهـا فـراهم شـود و    به طوري که هم امکان هوا
ت بـه صـور  رهـا  کرابرگ تمـامی ت . هم الروها از محفظه خارج نشوند

.عوض شد تا الروها همواره غذاي تازه در اختیار داشـته باشـند  روزانه 
. مانی الروها در هـر تیمـار تعیـین گردیـد    ي الروي، و زندهطول دوره

تمامی ظروف پالستیکی بـه اتاقـک رشـد انتقـال یافتنـد و تـا پایـان        
درجــه 26±2(آزمایشــات مربــوط بــه بیولــوژي در شــرایط اســتاندارد 

16سـاعت تـاریکی و   8درصد رطوبت نسبی و نـور  65±5سانتیگراد، 
الزم به ذکر است به دلیل از بـین رفـتن   . قرار گرفتند) ساعت روشنایی

تمامی الروها در تیمار تا و نرسیدن به سن سوم، وضعیت الروها فقـط  
. تا سن دوم ثبت شد

ترکیبات برگ
ي دانشـکده منـابع   ي درختـان میزبـان از محوطـه   هاي تـازه برگ

هـا بـا   بـرگ . آوري شدسرا، جمعطبیعی دانشگاه گیالن واقع درصومعه
استفاده از آب مقطر شسته شدند و سپس در دماي اتاق در سـایه قـرار   

هاي خشک شده مربوط بـه هـر گونـه را    برگ. گرفتند تا خشک شوند
. ي برگ آمـاده شـوند  کامالً آسیاب کرده تا براي انجام آزمایش تجزیه

متحـرك قـرار   ي پتاسیم، هر نمونه داخل یک بشر غیرگیربراي اندازه
درجـه  550الـی  450گرفت و بخش آلی آن از طریق باال بردن دما تا 

ي حاصل با مقدار کمی آب مقطر خیس شد ماده. سانتیگراد تجزیه شد
سـپس  . میلی لیتر رسـید 2و حجم آن با استفاده از اسید کلریدریک به 

میلـی لیتـر   100مقطر به حجم نهایی محلول حاصل با استفاده از آب 
بعـد از آن مقـدار   . صاف گردیـد 1رسید و با کاغذ صافی واتمن شماره 

Jenway)پتاسـیم بـا اسـتفاده از دسـتگاه فلمفتـومتر      PFP7; ELE

instrument Co. Ltd.)گیـري  بـراي انـدازه  ). 13(گیـري شـد  اندازه
ـ   . استفاده شد) 21(فسفر از روش مور  ک گـرم بـرگ   در ابتـدا مقـدار ی

. خشک وزن شده و تحت نیتروژن مایع داخل هـاون چینـی خـرد شـد    
میلی لیتري ریخته شد و با آب مقطر رقیـق  100سپس داخل فالکون 

میلـی  80و 40،60، 20در مرحله ي بعد استانداردهایی به حجـم  . شد
قبل از قرائت به نمونه ها اجازه داده شد تا . تهیه شدگرم فسفر در لیتر

. حداقل نیم ساعت در دماي اتاق بمانند تا بیشتر رنگ بگیرنـد به مدت
Specord-210ســپس بــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتوفوتومتر مــدل 

نـانومتر  660ساخت کمپانی آنالیتیجنا کشـور آلمـان و در طـول مـوج     
گیري نیتروژن کـل بـا اسـتفاده از دسـتگاه کجلـدال      اندازه. قرائت شد

صـورت  Phonix-986AAوبی، مـدل  ساخت کمپانی بیوتک کره جنـ 
و ) 7(گیري نیتروژن کل برگ به روش بیکـر و تامپسـون   اندازه. گرفت

ي با استفاده از دستگاه کجلدال صـورت گرفـت و شـامل سـه مرحلـه     
درصـد نیتـروژن از فرمـول ذیـل     . اصلی هضم، تقطیر و تیتراسیون بود

).  7(تعیین شد 
نیتروژن درصد = ( − ) ∗ ∗ 1.401

گرم به نمونه
T :لیتر، ي تیتر شده به میلیحجم نمونه
B :لیتر،حجم محلول بالنک به میلی
N :اسیدينرمالیته

روش آماري
مقادیر مربوط به مواد معدنی برگ شامل نیتروژن، فسفر و پتاسـیم  

خـوار نـارون   مانی الروهاي سوسـک بـرگ  و طول دوره الروي و زنده
بـا اسـتفاده از روش آنـالیز یـک طرفـه      هاي مـورد نظـر،   روي میزبان

بـراي ایـن کـار از نـرم     . هم مقایسه شدندبا(ANOVA)ها واریانس



3...مانیشناسی و زندهتأثیر مواد معدنی برگ چهار میزبان مختلف روي زیست

SPSSافزار  هـا  قبل از آنـالیز، از نرمـال بـودن داده   . استفاده شد19.0
بـراي مشـخص شـدن اخـتالف     Tokey’sروش . اطمینان حاصل شد

درصد براي 5ري دابنابراین سطح معنی. ها، به کار گرفته شدبین گروه
در بررسـی مـواد   . هـا در نظـر گرفتـه شـد    تعیین اختالف بین میانگین

گیري شد و براي الروها هـر  معدنی برگ، هر تیمار در سه تکرار اندازه
. تیمار در ده تکرار بررسی شد

نتایج و بحث
کیفیت برگ

به منظور بررسی تأثیر احتمالی تعدادي از ترکیبات معـدنی موجـود   
مـانی  شامل فسفر، پتاسـیم و نیتـروژن روي بیولـوژي و زنـده    در برگ 

گیري و نتایج خوار نارون، مقادیر این مواد اندازهالروهاي سوسک برگ
.  نمایش داده شد) 1(ي در جدول شماره

اندتغذیه کردهاز آنهاX. luteolaی که الروهاي  هاي مختلفمیزبانترکیبات معدنی موجود در برگ-1جدول 
Table 1- Mineral compounds of X. luteola’s host plants

فسفر
(Phosphorus)

پتاسیم
(Potassium)

نیتروژن
(Nitrogen)

درختان میزبان
(Host plants)

0.24± 0.01a1.98± 0.053a2.17± 0.03bاوجا
(U. carpinifolia)

0.19± 0.005b1.68± 0.16a0.29± 0.061dنارون چتري
)U.c. var.umbraculifera

0.22± 0.0039a1.24± 0.058c2.84± 0.14aآزاد
(Z. carpinifolia)

0.17± 0.005c1.02± 0.029b1.3± 0.05cتا
(C. coucasica)

استي عدم وجود اختالف در سطح پنج درصددر هر ستون، اعداد با حروف مشابه نشان دهنده
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)

هـاي مربـوط بـه    داده) ANOVA(ي تجزیه واریانس یک طرفـه 
هاي چهار میزبان مورد بررسـی، نشـان داد   مواد معدنی موجود در برگ

داري لحاظ مواد معـدنی اخـتالف معنـی   هاي مختلف از که بین میزبان
نتایج این آزمون براي مقدار فسفر در بـرگ چهـار میزبـان    . وجود دارد

داري نشان داد به طوري که بیشـترین مقـدار   مورد نظر، اختالف معنی
هـاي تـا مشـاهده    هاي اوجا و کمترین مقدار آن در برگفسفر در برگ

هاي مربوط بـه مقـدار   هتجزیه واریانس داد). df;56/22=F= 8،3(شد 
هاي چهار میزبـان مـورد بررسـی، حـاکی از آن     پتاسیم موجود در برگ

هاي اوجا و کمترین مقـدار آن  است که بیشترین مقدار پتاسیم در برگ
آزمــون تجزیــه ). df;36/22=F= 8،3(هــاي تــا وجــود دارد در بــرگ

هاي مربوط بـه مقـدار نیتـروژن موجـود در بـرگ چهـار       واریانس داده
داري میزبان نشان داد که مقدار نیتروژن در تیمـار آزاد بـه طـور معنـی    

). df;98/168 =F= 8،3(بیشتر از سه تیمار دیگر است 

مانی و رشد الروهازنده
هاي مختلف روي بیولوژي سوسـک  به منظور بررسی تاثیر میزبان

هـاي  خوار نارون، الروهاي تازه از تخم بیرون آمده بر روي بـرگ برگ
تازه از چهار گونه مورد بررسی خانواده نارون قـرار داده شـدند و نتـایج    

.نمایش داده شد) 2(ي آن در جدول شماره
نشــان داد ) ANOVA(هــا ي دادهتجزیــه واریــانس یــک طرفــه

تغذیـه  (U. carpinifolia)هـاي اوجـا  الروهاي سن اولی که از برگ
داري در مـدت  ور معنیکرده بودند، در مقایسه با سه میزبان دیگر به ط

df= 3،39(اندازي کرده و به سن دوم وارد شـدند  زمان کمتري پوست

;67/722=F .(هاي مربـوط بـه مـدت    واریانس دادهيهمچنین تجزیه
خـوار نـارون نشـان داد، در ایـن     زمان سن دوم الروهاي سوسک برگ

هـاي  داري بـین الروهـایی کـه روي میزبـان    مورد هم اختالف معنـی 
به طوري ). df;681/424=F=39،3(اند وجود دارد تغذیه کردهمختلف 

هـاي اوجـا  که میانگین مدت زمان سن دوم روي الروهایی که از برگ
.C)هاي تاو آنهایی که از برگ) روز37/4(تغذیه کرده بودند کمترین 

coucasica)  الزم بـه ذکـر   . بـود ) روز01/10(تغذیه کردند بیشـترین
کردنـد، بـه سـن سـوم     هاي تـا تغذیـه مـی   ز برگاست الروهایی که ا

.بنابراین آزمایشات با سـه میزبـان دنبـال شـد    . نرسیدند و از بین رفتند
طرفه براي سن سوم نشـان داد، در  واریانس یکينتایج آزمون تجزیه

دیده شد و بیشـترین زمـان   این مورد هم کمترین زمان در میزبان اوجا
ــان آزاد   ــه میزبـ ــوط بـ .Z(مربـ carpinifolia( ــود ;df=39،3(بـ

887/230=F .(ي شفیرگی نشـان داد،  تجزیه واریانس مدت زمان دوره
هاي مختلف تغذیه کرده بودند از نظر مدت بین الروهایی که از میزبان

).df;332/54 =F=29،2(داري وجود دارد شفیرگی اختالف معنی
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هاي مختلفبر روي میزبانX. luteolaي الروي و شفیرگی دورهطول -2جدول 
Table 2- Duration of immature development stages of X. luteolaon different host plants

زنده مانی به 
درصد

Survival rate
%)(

طول دوره شفیرگی به 
روز

(Pupal duration
in days)

سن سوم به روز
(3rd instar larval
duration in days)

سن دوم به روز
(2nd instar larval
duration in days)

سن اول به روز
(1st instar larval

duration in days)

درختان میزبان
(Host plants)

39.5±
3.975a

6.78± 0.109a
4.01± 0.0458a4.37± 0.147a4.91± 0.0458a

اوجا
(U. carpinifolia)

34.3± 5.44a7.15± 0.21a4.46± 0.132a4.54± 0.136a4.96± 0.0371a
نارون چتري

)U.c.
var.umbraculifera

18.7± 2.33b9.32± 0.22b7.6± 0.174b6.73± 0.132b8.63± 0.126b
آزاد

(Z. carpinifolia)

2± 1.33c10.01± 0.086c9.79± 0.115c
تا

(C. coucasica)
اعداد با حروف مشابه نشان دهنده ي عدم وجود اختالف در سطح پنج درصد استدر هر ستون، 

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)

تغذیـه  هـاي اوجـا  ي شفیرگی در الروهایی که از بـرگ طول دوره
هـاي آزاد تغذیـه کردنـد،    ترین و آنهایی کـه از بـرگ  کرده بودند، کوتاه

واریـانس میـزان   يتجزیه). 32/9و 78/6به ترتیب (ترین بود طوالنی
هـاي مختلـف   امید به زندگی نشان داد که بین الروهایی که از میزبان

داري وجـود دارد  اند، از نظر امید به زنـدگی اخـتالف معنـی   تغذیه کرده
)39،3=df;724/21 =F( ،    مـانی  به طوري کـه بیشـترین درصـد زنـده

ي الروي مربوط به الروهاي تغذیه کرده از اوجـا  الروها در طول دوره
مانی الروها مربوط به الروهاي تغذیـه کـرده   بود و کمترین درصد زنده

).درصد2درصد و 5/39به ترتیب (از تا بود 
هاي چهار میزبـان مـذکور نشـان داد کـه اخـتالف      ي برگتجزیه

) نیتروژن، فسفر، پتاسـیم (داري بین ترکیبات معدنی مورد بررسی نیمع
از طرفی بررسی بیولوژي الروهاي سنین مختلف سوسـک  . وجود دارد

خوار نارون که از برگ میزبان هاي مختلـف تغذیـه کـرده بودنـد،     برگ
ي الروي و امیـد بـه   داري در طـول دوره نشان داد که اخـتالف معنـی  

یکی از دالیل این نتیجه . به نوع تغذیه وجود داردزندگی الروها، بسته 
. هاي مختلـف باشـد  تواند تاثیر احتمالی مواد معدنی موجود در برگمی

-ي الروهـاي گونـه  تحقیقات زیادي روي تاثیر نیتروژن بر طـول دوره 
کیفیـت گیـاه   ). 26و 14،15،22(هاي مختلف صورت گرفتـه اسـت   

ار در ارتباط است که ممکـن اسـت   خوگیاهانتخاب آن توسطمیزبان با 
در . شامل خصوصیات فیزیکی، آللوشیمیایی و یا ترکیبات مغذي باشـد 

میان مواد ذکر شده، مقدار نیتروژن گیاه میزبـان بـه عنـوان مهمتـرین     
نتـایج  . )4(فاکتور محدود کننده براي حشرات در نظر گرفته شده است

آن است کـه رشـد و   اي از تحقیقات در این مورد حاکی از بخش عمده
-هایی با محتوي نیتروژن باالتر تغذیـه کـرده  نمو الروهایی که از برگ

تري مراحل نمـو خـود   اند، بهتر بوده و به عبارتی الروها در زمان کوتاه
چه طـول دوره  هربه طور کلی ). 26و 4،14،15،22(اندرا طی کرده

د، میزبـان مـورد   تر و میزان مرگ و میر الروها کمتر باشـ الروي کوتاه
با این حال، نتایج این تحقیق نشان داد که بـر ). 4(تر استنظر مناسب

هـاي آزاد وجـود   چه باالترین مقدار نیتروژن در بـرگ خالف انتظار اگر
مانی در این میزبان در مقایسـه  ي الروي و زندهداشت، ولی طول دوره

ه احتمـاالً بـه   این نتیجـ . ي سوم قرار داشتبا سه میزبان دیگر در رده
ي ثانویه و یا خصوصـیات فیزیکـی خـود    دلیل وجود ترکیبات بازدارنده

برگ مانند بافت چرمی و ضخیم آن است، که در این مطالعـه بررسـی   
در تحقیقی روي بررسی تاثیر کیفیـت بـرگ بـر    ) 17(لیل . نشده است

زمان نمو نشان داد با وجود یکسان بودن غلظت نیتروژن در دو گونـه،  
وي . ن نمو در الروهایی که از آنها تغذیه کردند، با هم متفاوت بـود زما

هاي متفـاوتی از ترکیبـات فنولیـک    دلیل این تفاوت را به وجود غلظت
الزم به ذکر است اگر چه بیشترین مقـدار نیتـروژن در   . دهدنسبت می

ي هاي اوجا از این لحاظ در رتبـه هاي آزاد وجود داشت، ولی برگبرگ
ي نمـو الروي و بـاالترین درصـد    ترین دورهداشتند که کوتاهدوم قرار

این نتیجه مشابه بـا  . مانی الروها نیز مربوط به همین میزبان استزنده
نتـایج ایـن   . نتایجی است که در سایر مطالعات به دسـت آمـده اسـت   

هـاي اوجـا وجـود    تحقیق نشان داد که بیشترین مقدار فسفر در بـرگ 
تر بودن طول دوره الروي و باالتر بودن جه به کوتاهبنابراین با تو. دارد

مانی روي این میزبان شاید بتوان باال بودن این عنصر را به درصد زنده
خـوار  عنوان یک عامل مثبت روي رشد و نمو الروهاي سوسک بـرگ 

) 9(نتایج این تحقیق با آنچه کالنسـی و کینـگ   . نارون در نظر گرفت
.Cنهـا نشـان دادنـد عملکـرد الروهـاي      آ. ارائه دادند، مشـابه اسـت  

occidentalis     با تغذیه روي غذایی با غلظـت کـم منیـزیم و غلظـت
نشـان  ) 20(در تحقیـق دیگـري   . متعادل فسفر و پتاسیم، اپتیمم است

دادند که در نوعی بلوط با افزایش سن برگ، مقادیر نیتـروژن و فسـفر   
شود که حشره مجبور مییابد یابد و این روند آنقدر ادامه میکاهش می
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بنـابر آنچـه گفتـه شـد     . به دلیل کیفیت پایین غذا، میزبان را ترك کند
هـاي  توان چنین نتیجه گرفت که مواد معـدنی مختلـف بـا غلظـت    می

ي الروي و توانند یکی از عوامل تأثیرگذار روي طـول دوره متفاوت می
تـرین دوره  نینتایج این بررسی نشان داد که طوال. مانی آنها باشدزنده

-گالروي تا پایان سن دوم الروي، مربوط به الروهایی است که از بر
ترین گونه از خـانواده نـارون   به عبارتی مقاومت. اندهاي تا تغذیه کرده

به طوري که الروها قبل از رسیدن به سن سوم از بین رفتنـد و  . است

معدنی و بـه  این نتیجه احتماالً به دلیل دارا بودن کمترین غلظت مواد
-بعد از تیمار تـا، طـوالنی  . ي بازدارنده استدلیل وجود ترکیبات ثانویه

. ترین دوره الروي مربوط به الروهاي تغذیـه کـرده از تیمـار آزاد بـود    
شود خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی بیشـتري از درختـان    پیشنهاد می

تـري  دقیقگیري شود تا بتوان به نتایج ي نارون بررسی و اندازهخانواده
.در این مورد دست یافت
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