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چکیده
- کمتر مطالعه شدهEncyrtidae  زنبورهای پارازیتوئید تخم،Eurygaster integriceps Puton در بین عوامل کنترل زیستی سن گندم
 بدین معنی که میتوانند. نقش این پارازیتوئیدها در اکوسیستم غالت بسته به اینکه در چه سطحی از زنجیرهی غذایی باشند متغیر است.اند
 اما چنانچه یک، هرچند این ویژگی نامطلوب بهنظر میرسد. باشندplatygastrids به عنوان پارازیتوئید اولیه سن گندم و یا هیپرپارازیتوئید
 در. می تواند موجب تکمیل کنترل و افزایش تلفات میزبان شود،رفتار انتخابی باشد و ترجیح پارازیتوئید بسمت میزبانهای غیرانگلی باشد
 در حضور میزبانهای متفاوتOoencyrtus fecundus Ferriere & Voegele این بررسی ترجیح زنبورهای مادهی بارور بیتجربهی
 و تخم با جنین رشد یافتهی ششTrissolcus grandis (Thomson)  تخم هشت روزهی پارازیته شده توسط،(تخم تازهی سن گندم
 به میزبان تازه قطعی است و تحت تأثیر تراکمO. fecundus  نتایج نشان داد که ترجیح زنبور.روزه) دو به دو مورد ارزیابی قرار گرفت
 در نبود میزبان تازه دستیابی زنبور کاهش چشمگیری پیدا میکند و اثرات منفی رشد جنین میزبان بهمراتب بیش از.نسبی آن قرار نمی گیرد
 زنبور انرژی تولیدمثلی خود را برای، بهنظر می رسد در نبود میزبان مناسب.پارازیتیسم قبلی است که موجب عدم ترجیح آن میشود
.موقعیتهای احتمالی آینده ذخیره میسازد
. زنجیرهی غذایی، سطوح تغذیهای، زیستخوان، واکنش تابعی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Among biological control agents of common sunn pest (CSP), Eurygaster integriceps Puton, egg parasitoids
of family Encyrtidae have little been studied. The Encyrtidae can play different roles in a cereal
agroecosystem depending on the level which it will occupy in the food chain. It means it can appear either as
a primary parasitoid of CSP or hyperparasitoid of the platygastrids. Although at first glance hyperparasitism
seems an undesirable property, but it depends mainly on preference of the parasitoid. If parasitoid prefer
unparasitized hosts, may enhance control level. In this study, host preference of Ooencyrtus fecundus Ferriere
& Voegele (Hym.: Encyrtidae) was evaluated in pairwise experiments between three kinds of hosts (fresh
host eggs, 6d-old host eggs and 8d-old parasitized eggs by Trissolcus grandis (Thomson) (Hym.:
Platygastridae)). The results revealed that the parasitoid definitely prefer the fresh eggs and the preference is
not affected by relative densities of the hosts. When no suitable host was available, handling was
considerably declined and negative effect of fetal development on parasitism rate was stronger than previous
parasitism. It seems that the wasp partly saves its reproductive energy for subsequent fortunes in
circumstances that the favorable host is unavailable.
Keywords: functional response, trophic level, niche, food chain.
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مقدمه
زنبورهای خانوادهی  Encyrtidaeپارازیتوئید تقریباً تمام
راستههای حشرات و حتی کنهها میباشند .زنبورهای
این خانواده به تمام مراحل رشدی میزبان از جمله تخم،
الرو ،پوره و حشرهی بالغ حمله میکنند .تعدادی از
گونههای این خانواده دارای قابلیت چندجنینی و
تعدادی دارای قابلیت هایپرپارازیتیسم میباشند و گونه-
های زیادی از این خانواده تا کنون در کنترل بیولژیک
آفات مختلف نقش موفقیت آمیزی ایفا کردهاند .یکی از
جنسهای مهم این خانواده ،جنس  Ooencyrtusمی-
باشد .نخستین بررسی بیواکولژیک انجام یافته روی
زنبورهای این جنس در ایران مربوط به مطالعات صفوی
میباشد ( .)Safavi 1970زنبورهای جنس Ooencyrtus
) spp. (Hym. Encyrtidaeاز پارازیتوئیدهای عمومی
تخم سن گندم در اغلب مناطق میباشند ( Zhang et al.
 .)Japoshvili. and Noyes 2006 2005,زنبورهای این
جنس همچنین پارازیتوئید ثانوی اختیاری خانواده-
Trissolcus basalis
ی  Platygastridaeبهویژه
) (Wollastonمیباشند ( Japoshvili. and Noyes
 .)2006بدین ترتیب نقش پارازیتوئیدهای خانوادهی
 Encyrtidaeبسته به اینکه درحلقهی سوم یا چهارم
زنجیرهی غذایی قرار گیرند متغیر است ،چرا که قادرند
عالوه بر تخمهای سن گندم به پارازیتوئیدهای خانوادهی
 Platygastridaeکه در داخل این تخمها بهسر میبرند
نیز حمله کنند و در نقش هیپرپارازیتوئید آنها ظاهر
شوند .افراد این جنس پلی فاژ بوده ،برخی از گونه های
آن با موفقیت روی تخم سن گندم و سایر سن های
باالخانوادهی  Pentatomoideaپرورش داده شدهاند .طبق
بررسیهای انجام شده میزان پارازیتیسم افراد این
جنس ،در برخی مناطق دیم تا  %۱۵میرسد .تاکنون
مطالعات اندکی روی پارازیتوئیدهای جنس مذکور
صورت گرفته است .حضور سه گونه از آنها روی سن
گندم و دو گونهی دیگر روی شب پرههای جنگلی در
ایران مسجل شده است ( Radjabi and Amirnazari
 .)1989, Nozadbonab and Iranipour 2011گونههای
فعال روی سن گندم & O. fecundus Ferriere
O.
 ،O. telenomicida Vassiliev ،Voegeleو

 nigerrimus Ferriere & Voegeleمیباشند.
نوع و کیفیت میزبان میتواند در میزان پارازیتیسم
تاثیرگذار باشد .به جهت اینکه پارازیتوئیدهای نابالغ در
بدن میزبان محصور شدهاند شانس بقا و سپس فعالیت
تولیدمثلی مادههای آنها به تصمیم والدین آنها برای
انتخاب میزبان بستگی دارد ( van Alphen and Visser
 .)1990, Vinson et al. 1998, Godfray 1994عوامل
مختلفی میتوانند کیفیت میزبانها را تحت تاثیر قرار
دهند .پارازیتیسم قبلی و رشد جنین میزبان در مورد
پارازیتوییدهای تخم دو تا از بدیهیترین این عوامل
هستند که در این بررسی مورد توجه قرار گرفتند.
در مورد رشد جنین میزبان ،باکاسووا در مطالعهای
روی  ۱۹گونه از جنس  Trissolcusمینویسد که زنبورها
قادرند تخمهای سن  Graphosoma lineatum L.را در
تمام مراحل رشد جنینی پارازیته کنند ،ولی خروج افراد
به یک میزان نمیباشد و افراد کمتری از تخم های
گذاشته شده در مراحل آخر رشد جنینی سن خارج
میشوند ( .)Bakasova 1975در بررسی انجام شده
توسط بناموالیی و همکاران ،اثر رشد جنین میزبان بر
کارایی زنبور ) Trissolcus vassilievi (Mayrمورد
مطالعه قرارگرفت ( .)BenaMolaei et al. 2015یافته-
های حاصل از این بررسی نشان داد میزان پارازیتیسم
زنبورها تا پایان دو روزگی رشد جنین تفاوت معنیداری
نداشت ولی در تخمهای سه و چهار روزه کاهش معنی-
داری نشان داد .درصد خروج حشرات کامل ،نسبت
جنسی نتاج و زادآوری زنبورهای خارج شده نیز تحت
تاثیر سن میزبان قرار گرفت .این بررسی نشان داد که
رشد جنین تا بعد از دو روزگی موجب افت شدید
شایستگی نتاج در زنبور مذکور میگردد .تحقیق مشابهی
نشان داد سن تخمهای میزبان و سن پارازیتوئیدها از
فاکتورهای مهم در میزان موفقیت تخمگذاری )(Mercet
 O. pityocampaeمیباشد ،بهطوریکه بهترین سن
تخم میزبان برای پارازیته شدن ،سنین  ۲-۱روزه بودند
(.)Tunca et al. 2015
در حالت کلی میزبانهای غیرپارازیته منابع با ارزش
تری نسبت به میزبانهای پارازیته هستند .بسیاری از
زنبورهای مادهی پارازیتوئید قادر به شناسایی تخمهای
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پارازیته توسط اعضای حسی موجود در بندهای گرز
شاخک هستند .زنبور  O. telenomicidaمیتواند انگل
تخم سن یا هیپرپارازیتویید تخمهای پارازیته شده
توسط  Trissolcus spp.باشد .این زنبور میتواند تمام
مراحل تخم ،الرو و شفیرهی  Trissolcus spp.را مورد
حمله قرار دهد ( .)Safavi 1970داشتن خصوصیات
نامطلوبی نظیر هیپرپارازیتیسم موجب صرف نظر نمودن
از پارازیتوییدها در برنامههای کنترل بیولژیک میشود.
چنانچه هیپرپارازیتیسم یک رفتار انتخابی باشد و ترجیح
پارازیتوئید بهسمت میزبانهای غیرانگلی باشد ،آنگاه
هیپرپارازیتوئید میتواند موجب تکمیل کنترل و افزایش
تلفات میزبان شود .محمدپور و همکاران برخی ویژگی-
های زیستی و رفتاری زنبور O. pityocampae Mercet
از جمله میزان پارازیتیسم ،طول دورهی رشد و نمو،
نسبت جنسی ،طول عمر حشرات کامل ،ترجیح تخم-
ریزی زنبور روی تخمهای پارازیته نشدهی سن سبز
پسته Brachynema signatum Jakovlev (Hem.:
) Pentatomidaeو تخمهای سن سبز پسته که قبالً
توسط زنبور Trissolcus agriope Kozlov & Le
) (Hym.: Platygastridaeپارازیته شده بودند را مطالعه
کردند ( .)Mohammadpour et al. 2014بیشترین میزان
تخمگذاری این گونه روی تخمهای پارازیته نشده در روز
سوم و روی تخمهای پارازیته شده در روز پنجم مشاهده
گردید .نسبت جنسی (ماده به نر) زنبورهایی که از تخم-
های پارازیته نشده و پارازیته شدهی سن خارج شده
بودند ،به ترتیب  ۲/۴به  ۱و  ۱/۵به  ۱تعیین شد .زنبور
 O. pityocampaeاز بین تخمهای پارازیته نشده و
پارازیته شدهی سن ،تخمهای پارازیته نشده را ترجیح
میدهد و میانگین درصد پارازیتیسم در تخمهای
پارازیته نشدهی سن سبز ۵/68 ،برابر بیشتر از تخمهای
قبالً پارازیته شده با زنبور  O. pityocampaeو ۱۲/۹برابر
بیشتر از تخمهای قبالً پارازیته شده با زنبور T. agriope
O.
بود .با مطالعهی برهمکنش بین زنبورهای
 pityocampaeو  ،T. agriopeمشاهده گردید که زنبور
 O. pityocampaeمیتواند بهطور محسوسی باعث
کاهش جمعیت زنبور  T. agriopeگردد .در رهاسازی
تنهای زنبورهای  T. agriopeو  O . pityocampaeمیزان
پارازیتیسم زنبور  T. agriopeبسیار باالتر از زنبور O.
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 pityocampaeبود ،در حالیکه در رهاسازی متوالی،
میزان پارازیتیسم زنبور  T. agriopeکاهش یافت .بهطور
کلی ،آزمایشهای انجام شده نشان داد که زنبور O.
 ،pityocampaeبه دلیل داشتن ویژگیهای بسیار مفید
(همچون طول دورهی رشد و نمو کوتاه ،نسبت
دخترزایی باال ،عمر طوالنی ،ترجیح تخمهای پارازیته
نشده نسبت به تخمهای پارازیته شده) میتواند دارای
پتانسیل مناسبی برای کنترل جمعیت سن سبز پسته B.
 signatumباشد .لذا تعیین ترجیح میزبانی یک گونهی
هیپرپارازیتوئید انتخابی در تعیین نقش سودمند یا زیان
آور آن در زنجیرهی غذایی ضروری است .بر این اساس،
در این تحقیق ،میزبان مرجح در شرایطی که میزبانهای
مختلفی در اختیار  O. fecundusقرار دارد شامل میزبان
تازه ،میزبان با جنین رشد یافته و میزبان قبالً پارازیته
شده توسط زنبور )Trissolcus grandis (Thomson
تعیین گردید.
مواد و روشها
جمعآوری و نگهداری سن گندم
حشرات کامل سن گندم از اوخر بهمن سال  ۹۵از
شهرستان جیرفت (استان کرمان) ،شهرستان ورامین و
منطقهی قراملک (تبریز) جمعآوری و به گلخانهی
دانشکدهی کشاورزی دانشگاه تبریز منتقل گردیدند .سن
های مذکور در ظروف پالستیکی به ابعاد۱۵×30×۱0
سانتیمتر به تعداد  ۲0الی 30عدد در هر ظرف قرار
گرفته و در دمای  ۲۵±۲درجهی سلسیوس ،رطوبت
نسبی  ۵0 ± ۱0درصد و دورهی نوری ۱6ساعت
روشنایی به  8ساعت تاریکی در گلخانه نگهداری شدند.
درون ظروف از گندم خشک جهت تغذیهی سنها و از
پنبهی مرطوب جهت تامین آب استفاده گردید .درب
ظروف به ابعاد  ۱۵×۲۲سانتیمتری با توری پوشانده شد.
برای جمعآوری تخم سن از کاغذ باطله که بهصورت
بادبزنی تا میشد استفاده شد.
جمعآوری و نگهداری زنبورهای پارازیتوئید
پارازیتوئیدهای تخم سن گندم با استفاده از تلههای تخم
از مزارع گندم و جوی روستاهای اطراف نوشین شهر
ارومیه (وقاصلوی علیا ،و وقاصلوی سفلی) و قراملک
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تبریز از اوایل اردیبهشت تا اواسط تیر ماه سال ۹۵
جمعآوری و به گلخانهی گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز
منتقل شدند .تلههای مورد استفاده ،تهیه شده از کاغذ
مقوایی زرد رنگ به ابعاد  8 × ۱۲سانتیمتر ،حاوی سه
دسته ( ۴۲عدد) تخم سن گندم بودند که بهفاصلهی پنج
متر از یکدیگر به بوتههای گندم بسته شدند .تلهها هر
هفته جمعآوری و با تلههای جدید جایگزین میشدند.
هر دسته تخم بهدست آمده از تلهها ،جداگانه در یک
لولهی آزمایش (بهطول  ۱0و قطر یک و نیم سانتی متر)
با درپوش پنبهای قرار داده شدند .این لولهها تا زمان
خروج زنبورها در ژرمیناتور (شرکت ایران خودساز ،مدل
 ، )IKH.RHبا دمای  ۲۵ ± ۱درجهی سلسیوس،
رطوبت نسبی  60 ± ۵درصد و دورهی نوری 8:۱6
ساعت (روشنایی :تاریکی) نگهداری شدند .بعد از ظهور
زنبورها اقدام به شناسایی و تکثیر گونههای مورد نظر
شد .شناسایی زنبورها توسط دکتر حسین لطفعلیزاده
باالخانوادهی
زنبورهای
ردهبندی
متخصص
 Chalcidoideaدر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی استان آذربایجان شرقی انجام شد .زنبورها بعد از
چند نسل خالص سازی در آزمایشهای اصلی بهکار
گرفته شدند .پارازیتوئیدها توسط قطرات ریز عسل
گذاشته شده روی نوار کاغذی تغذیه میشدند.
آزمایشهای اصلی
آزمایش ترجیح میزبانی زنبور O. fecundus

با انجام یک آزمایش مقدماتی ،آخرین سن تخم پارازیته
شده و پارازیته نشدهی میزبان که توسط زنبور مذکور
میتواند پارازیته شود تعیین شد .برای این منظور۱۴ ،
دسته تخم میزبان به دو گروه مساوی تقسیم و نیمی از
آن برای رشد جنین میزبان بدون پارازیتیسم و نیم دیگر
برای پارازیتیسم توسط زنبور  T. grandisتعلق گرفت.
با در نظر گرفتن یک هفته زمان الزم برای نشو و نمای
جنین سن گندم و ۱۱روز برای نشو و نمای پارازیتویید
 T. grandisدر دمای  ۲6-۲۵درجهی سلسیوس ،تخم-
های  ۷ -۱روزهی سن گندم (هر سن یک دسته) و
تخمهای پارازیتهی  ۹ ،۷ ،۵ ،3 ،۲ ،۱و ۱0روزه (هر
کدام یک دسته) در اختیار زنبورهای مادهی O.
 fecundusقرار گرفت .پذیرش تخمهای مذکور توسط

زنبورها با مشاهدهی مستقیم و رشد نوزاد پارازیتویید با
پایش دسته تخمها در روزهای بعد تعیین شد .باالترین
سنی که پارازیتویید موفق به نشوونما شده بود از هر یک
از دو گروه فوق انتخاب گردید .سپس ترجیح میزبانی
پارازیتویید به هر یک از سه گروه مذکور ،بهصورت دو به
دو بررسی شد .ترکیبهای دو به دو شامل )۱ :میزبان
پارازیته (باالترین سن) با میزبان تازهی غیرپارازیته)۲ ،
میزبان با جنین رشد یافته (باالترین سن) با میزبان تازه-
ی غیر پارازیته و  )3باالترین سن میزبان پارازیته با
باالترین سن میزبان با جنین رشد یافته بودند .بدین
منظور ،در هر ترکیب دوتایی ،میزبانهایی از دو گروه با
نسبتهای  ۴:۲ ،3:3 ،۲:۴ ،۱:۵و  ۵:۱در ۱0تکرار
انتخاب و در اختیار زنبورهای مادهی انفرادی قرار داده
شدند .پس از ظهور زنبورها ،تعداد نتاج حاصله با تفکیک
جنسیت در هر تکرار بهصورت مجزا ثبت گردید و سپس
برای تعیین ترجیح نسبت به یکی از میزبان ها از
شاخص ترجیح (میانگین نسبت میزبانهای پارازیته
شده) در تراکم های مساوی میزبان طبق رابطهی
مورداک و اوتن استفاده گردید ( Murdock and Oaten
.)1975
(معادلهی)۱

𝐸1
𝐸2
 C1و C2

= 𝐶1

از
برای تعیین معنیدار بودن ترجیح ،انحراف
عدد ( ۱عدم ترجیح) با آزمون  tانجام شد .مقدار  Cدر
تراکمهای دیگر میزبان از رابطهی زیر محاسبه شد ( van
 N1( .)Alphen and Jervis 1996و  N2تعداد میزبان در
دسترس از هر میزبان و  E1و  E2تعداد میزبان پارازیته از
هر گروه میزبان میباشد).
(معادلهی)۲

𝑁2 𝐸1
𝑁1 𝐸2

=C

برای بررسی رفتار سوییچینگ (تغییر میزبان به دنبال
تغییر در میزان دسترسی) ،دادهها با استفاده از مدل
صفر یا ()Murdock and Oaten 1975( )no-switch
تجزیه شدند .در صورت قطع نمودن خط no-
switchتوسط خط میانگین یافتههای مشاهدهای ،وجود
تغییر رفتار (سوییچینگ) تفسیر میگردد .جهت بررسی
انحراف دادههای نسبت پارازیتیسم دو میزبان از نسبت-
های موجود در آزمایش و نسبتهای مورد انتظار از

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،۲پاییز و زمستان ۱3۹8

واکنش تابعی ،از آزمون کای اسکوئر پیرسون با
درجهی آزادی استفاده شد که  kتعداد گروههای
آزمایشی مورد مقایسه میباشد (روش .)Cock 1978
k-1

واکنش تابعی O. fecundus

این بررسی نیز روی سه گروه میزبان ذکر شده (میزبان
تازهی غیرپارازیته ،میزبان با پارازیتیسم قبلی (باالترین
سن) ،میزبان با جنین پیشرفته (باالترین سن)) انجام
شد .بدین نحو که تراکمهای  ۲8 ،۱۴ ،۷ ،۴ ،۲ ،۱و۵6
تخم سن گندم از هر گروه به یک مادهی بارور ۴8
ساعتهی بی تجربه بهمدت ۲۴ساعت ارائه شد و تعداد
تکرار برای تراکم های مذکور بهترتیب ،۷ ،۱0 ،۱۵ ،۲0
 3 ،۵و 3در نظر گرفته شد .پس از گذشت یک روز،
تخمها از افراد ماده جدا و در یک لوله با اتیکت حاوی
اطالعات مربوط به تراکم و تکرار مربوطه تا زمان تفریخ
زنبور در ژرمیناتور با دمای ۲۵±۲درجهی سلسیوس و
رطوبت نسبی  ۵0±۱0درصد و دورهی روشنایی :تاریکی
( 8:۱6ساعت) قرار داده شد و پس از تفریخ به تفکیک
جنسیت ،در هر تراکم تعداد زنبورهای زنده ثبت گردید.
برای تجزیهی دادههای واکنش تابعی مطابق شیوهی
جولیانو در دو مرحلهی تعیین نوع واکنش با استفاده از
رگرسیون لجستیک و تخمین مقادیر فراسنجههای
واکنش تابعی با استفاده از روش  CATMODدر نرم
افزار  )SAS 2000( SAS v.8عمل شد (.)Juliano 1993
تعیین نوع واکنش تابعی یا انتخاب مدل با استفاده از
رگرسیون لجستیک نسبت تخمهای پارازیته شده
( )Ne/N0به تخمهای موجود در تراکم اولیه ( )N0انجام
شد ( )van Alphen and Jervis 1996و نوع واکنش
تابعی از روی عالمت بخش خطی منحنی مشخص شد.
فراسنجههای واکنش تابعی یعنی قدرت جست و جو ۱یا
نرخ حمله )a( ۲و زمان دستیابی )Th( 3برای واکنش
تابعی نوع دوم با استفاده از معادلهی :3
(معادلهی)3

𝑡𝑃𝑇 𝑎′
))
𝑡𝑁 1 + 𝑎′ 𝑇ℎ

𝑁𝑎 = 𝑁𝑡 (1 − exp(−

و برای واکنش تابعی نوع سوم با جایگذاری معادلهی
 ۴به جای  𝑎′و با حذف دو مرحلهای پارامترهای غیر
1. Searching efficiency
2. Attack rate
3. Handling time
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معنی دار  cو  dمحاسبه شد (:)Juliano 1993
(معادلهی )۴

𝑁𝑏𝑑+

𝑡𝑁𝐶𝑎′ = 1+
𝑡

در معادالت فوق Na ،تعداد میزبان پارازیته شده،
میزبان در دسترس Pt ،تعداد پارازیتویید کاوشگر (یک
فرد در آزمایش واکنش تابعی) T ،زمان کل در دسترس،
 c ،dو  bضرایب ثابت و  expعالمت توان با پایهی
لگاریتم طبیعی است.
Nt

نتایج
واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید O. fecundus

در تجزیهی رگرسیون لجستیک با درجهی سوم ،فقط در
مورد تخم با جنین رشد یافته پارامترها معنی دار (غیر
صفر) بودند که با توجه به مقدار مثبت پارامتر P1
واکنش تابعی در تیمار مذکور از نوع سوم تعیین شد .در
دو تیمار دیگر ،با کاهش درجهی رگرسیون به درجهی
دوم تجزیه تکرار شد و در این مورد نیز برای تخم تازه
همچنان پارامترها غیر معنیدار بودند و لذا با درجهی
اول مجدداً تجزیه شد (جدول  .)۱بر این اساس واکنش
تابعی زنبور  O. fecundusبه تخم تازه و پارازیته شده از
نوع دوم و به تخم با جنین رشد یافته از نوع سوم بود.
برای اطمینان بیشتر ،برآورد پارامترهای واکنش تابعی
زنبور  O. fecundusبا هر دو نوع واکنش نوع دوم و سوم
برای هر سه تیمار انجام شد و کمترین مربعات باقیمانده
نیز موید نتایج رگرسیون لجستیک بود (جدول .)۲
چنانکه مالحظه میشود ،نتایج بهطور قطعی حکایت از
برتری میزبان تازه بر میزبان قبالً پارازیته شده توسط T.
( grandisنرخ جستجوی  ۲/۵برابر بیشتر ،علی رغم
زمان دست یابی مساوی) و آن هم نسبت به میزبان با
جنین رشد یافته دارد ،بهطوریکه زمان دستیابی در
میزبان با جنین رشد یافته بیش از سه برابر طوالنیتر از
دو تیمار دیگر است .مضافاً رشد جنین میزبان موجب
تغییر واکنش تابعی از نوع دوم به سوم شده است .بر
اساس پیش بینی پارامترهای مدل ،نرخ کاوشگری زنبور
 O. fecundusدر میزبان با جنین رشد یافته بهصورت
خطی افزایش می یابد و بهترتیب بعد از تراکم دو و شش

... پارازیتویید تخم سن گندم وOoencyrtus fecundus )Hym.; Encyrtidae)  ترجیح میزبانی زنبور:نصیری و همکاران

 زمان دست یابی محدود کننده شده و اجازه،میزبان
نمیدهد پارازیتیسم روی این میزبان در هیچیک از
.تراکمها به باالتر از دو میزبان دیگر برسد
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 نسبت به میزبانهای از قبل پارازیته و میزبان،میزبان
 ولی از آنجایی که حداکثر نرخ حمله،تازه باالتر میرود
 در تراکمهای باالتر،روی میزبان مذکور هفت عدد است

 به میزبانهای با کیفیت مختلفO. fecundus آمارههای رگرسیون لجستیک برای تعیین نوع واکنش تابعی زنبور-۱ جدول
Table 1. Summary statistics of logistic regression delineating type of functional response of O. fecundus to
different hosts
Host

Step

Fresh eggs

1

2

Parasitized eggs
(8d-old)

3

1

Developed eggs
(6d-old)

2

1

Variable

Estimate

SE

χ2

P-value

Intercept

1.6345

0.432

14.31

0.0002

N0

0.0215

0.0908

0.06

0.8130

N02

-0.00301

0.00423

0.51

0.4769

N03

0.000034

0.000049

0.47

0.4929

Intercept

1.857

0.2984

38.73

<0.0001

N0

-0.0384

0.0257

2.24

0.1348

N02

-0.00012

0.000393

0.09

0.7604

Intercept

1.9255

0.1998

92.84

<0.0001

N0

-0.0461

0.00504

83.88

0.0001

Intercept

1.0315

0.3536

8.51

0.0035

N0

-0.032

0.0744

0.19

0.6668

N02

-0.00093

0.00352

0.07

0.7905

N03

0.000017

0.000041

0.16

0.6879

Intercept

1.1357

0.2434

21.78

<0.0001

N0

-0.0606

0.0226

7.21

0.0072

N02

0.000472

0.000353

1.78

0.1817

Intercept

0.6503

0.3687

3.11

0.0778

N0

0.2467

0.0819

9.07

0.0026

N02

-0.0182

0.00402

20.61

<0.0001

N03

0.000233

0.000048

23.34

<0.0001

 نسبت به میزبانهای با کیفیت مختلفO. fecundus  برآورد پارامترهای واکنش تابعی نوع دوم و سوم زنبور:۲جدول
Table 2. Parameter estimates of type II and type III functional response of O. fecundus to different hosts
Response

Parameter
Fresh egg
a′
(95% CI)

Type II

Type III

0.1396 ± 0.0258
(0.0880-0.1912)

Host
Parasitized egg
8d-old

Developed egg
6d-old

0.0572 ± 0.0108
(0.0357-0.0787)

0.3057 ± 0.2267
(-0.1476-0.7590)

SS residual

120.4

240.3

219.4

Handling time (Th)
(95% CI)

1.0498 ± 0.0642
(0.9213-1.1783)

1.0025 ± 0.1316
(0.7394-1.2656)

2.8340 ± 0.2881
(2.2578-3.4101)

b
(95% CI)

0.0177 ±0.00315
(0.0114-0.0240)

0.0085 ±0.00206
(0.00438-0.0126)

0.0233 ± 0.0091
(0.0051-0.0415)

SS residual

126.5

294.8

236.5

Handling time (Th)
(95% CI)

1.2399 ± 0.0452
(1.1496-1.3302)

1.4772 ± 0.1041
(1.2690-1.6854)

3.4416 ± 0.2272
(2.9874-3.8958)

Maximum attack rate (T/Th)

22.86

23.94

6.97
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در تراکم یک میزبان ،پارازیتیسم روی میزبان تازه و از
قبل پارازیته به ترتیب ۲/36 ،و  ۱/8۲برابر بیش از
میزبان با جنین رشد یافته خواهد بود که در تراکم چهار
میزبان اختالف بین تعداد پارازیته به حداقل رسیده ،در
همان میزبانها بهترتیب  ۱/۴۱و  ۱/08برابر بیش از
میزبان سوم خواهد بود (به ترتیب  ۲/۷ ،3/۵و ۲/۵
میزبان از هر گروه پارازیته خواهد شد) .پس از این
تراکم ،اختالف بین میزبانها بیشتر و در نهایت به بیش
از سه برابر نایل خواهد شد .در مقایسهی بین دو میزبان
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تازه و از قبل پارازیته شده نیز تا تراکم  ۲۱8برتری از آن
میزبان تازه است که حداکثر اختالف در تراکم سه
میزبان به میزان  ۱/308برابر (کمی بیش از )%30
خواهد بود (شکل  ۱و  .)۲در باالتر از  ۲۱8میزبان
ترتیب معکوس خواهد شد که در عمل این تعداد میزبان
حدود  ۱0برابر بیش از حداکثر نرخ حملهی پارازیتویید
است و بعید است که چنین تراکمهایی مورد رویارویی
زنبور قرار گیرد.
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20
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شکل -۱تعداد پارازیتیسم میزبان توسط زنبور  O. fecundusدر تراکم های مختلف تخم سن گندم-A ،تخم تازه  -Bتخم پارازیته شده-
ی هشت روزه توسط  T. grandisو  -Cتخم شش روزه .جهت مقایسه هر دو نوع مدل واکنش تابعی برازش داده نشان داده شده (خط
ضخیم مدل انتخاب شده)
)Figure 1. Number of parasitism by O. fecundus at different densities of E. integriceps eggs, A) Fresh eggs, B
8d-old parasitized eggs by T. grandis and C) 6d-old eggs. Both kinds of functional response models were
fitted to the data, with thick line representing the chosen model
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نصیری و همکاران :ترجیح میزبانی زنبور ) Ooencyrtus fecundus )Hym.; Encyrtidaeپارازیتویید تخم سن گندم و...
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شکل  -۲نسبت پارازیتیسم برآورد شدهی  O. fecundusبا استفاده از مدل انتخاب شدهی واکنش تابعی در سه نوع میزبان تخم تازه و
شش روزهی سن گندم و تخم پارازیته شدهی هشت روزه توسط T. grandis
Figure 2. Parasitism rate of O. fecundus estimated by selected model of functional response in three hosts:
Fresh and 6-d old E. integriceps eggs and, 8d-old parasitized eggs by T.grandis.

ترجیح زنبور  O. fecundusبه میزبانهای با
کیفیتهای متفاوت
الف -روش مورداک
تجزیهی دادههای آزمایش ترجیح میزبانی با
استفاده از روش مورداک نشان داد که زنبور O.
 fecundusبین دو نوع میزبان تازه (نوع اول) و میزبان
پارازیته شده توسط ( T. grandisنوع دوم) ترجیح قطعی
و ثابتی نسبت به میزبان نوع اول دارد و این ترجیح
تحت تأثیر تراکم میزبان قرار نمیگیرد ،بهطوریکه در
تمام تراکمها نسبت میزبان تازه مورد حمله 3/۲-۵/۵
برابر نسبت موجود در محیط بود (مقادیر  C1در جدول
 .)3در تراکم مساوی از دو میزبان ،انحراف  C1از یک،
یعنی انحراف پارازیتیسم از نسبت یک به یک معنیدار
بود ( .(t=۷/۹86 ،df=۴ ،P=0/00۱3مضافاً تغییرات
اندک مقادیر  Cدر نسبتهای مختلف میزبان ،نشان از
عدم وقوع پدیدهی سوئیچینگ داشت،R2=0/۱3( ،
 .)t=0/668 df=3 ،P=0/۵۵ ،b= -0/۱۷معنی دار نبودن
شیب خط  bبه معنی یکسان بودن مقادیر  Cدر تمام
تراکمها و ضریب تبیین ( )R2پایین بهمعنی عدم رابطه
بین تراکم و ضریب  Cاست .تغییرات نسبت پارازیتیسم
با خط نیمساز که نشان دهندهی پارازیتیسم مساوی دو
میزبان است موازی بود و آن را قطع نکرد (شکل  )3و

مفهوم آن این است که همواره نرخ پارازیتیسم میزبان
تازه بیش از نسبت میزبان در دسترس می باشد.
همچنین این پارازیتویید ،بین دو نوع میزبان تازه (نوع
اول) و با جنین رشد یافتهی شش روزه (نوع سوم)،
ترجیح ثابتی نسبت به میزبان نوع اول نشان داد که
تحت تأثیر تراکم میزبان قرار نمیگیرد ،بهطوریکه در
تمام تراکمها نسبت میزبان تازهی مورد حمله بیش از
نسبت موجود در محیط بود .در تراکم مساوی از دو
میزبان ،اختالف معنی داری در نسبت دو میزبان از عدد
یک وجود داشت که داللت بر ترجیح میزبان تازه دارد
(( )t=3/8۹ ،df=۴ ،P=0/0۱8جدول .)۲مضافاً تغییرات C
در نسبتهای مختلف میزبان غیرمعنیدار بود که عدم
وقوع سوئیچینگ را در تراکمهای باال یا پایین نشان می-
دهد (،df=3 ،P=0/38 ،b= -0/۲0۷ ،R2=0/۲63
 .)t=۱/03۵در نهایت ،بین دو نوع میزبان نوع سوم (با
جنین شش روزه) و نوع دوم (میزبان پارازیته شدهی
هشت روزه) ،ترجیح قطعی و ثابتی نسبت به میزبان نوع
دوم نشان داد ،بهطوریکه در تمام تراکمها ،میزبان نوع
دوم  ۱/8تا  ۵/۱برابر نسبت موجود پارازیته شد .این
ترجیح در تراکم برابر از دو میزبان بیشتر مشهود بود،
بهطوریکه انحراف معنی داری به سمت این میزبان
نشان داد (t=۱۱/38 ،df=۴ ،P=0/0003؛ جدول.)3
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جدول -3میانگین نسبت تخمهای پارازیته شده توسط زنبور  O. fecundusدر نسبتهای مختلف از دو نوع میزبان،
Table 3. Mean ratio of hosts parasitized by O. fecundus at different ratios of available hosts
𝟐𝐂

𝟏𝐄𝐄𝟐 /

𝟏𝐍𝐍𝟐 /

𝟏𝐂 ∗∗∗

𝟐𝐄∗∗ 𝐄𝟏 /

𝟐𝐍∗ 𝐍𝟏 /

0.3

0.06

0.2

3.3

16.5

5

0.25

0.12

0.5

3.85

7.71

2

0.28

0.28

1

3.57

3.57

1

0.18

0.36

2

5.45

2.72

0.5
0.2

0.31

0.56

5

3.2

0.64

𝟑𝐂
0.97

𝟏𝐄𝐄𝟑 /
0.194

𝟏𝐍𝐍𝟑 /
0.2

𝟏𝐂
1.02

𝟑𝐄𝐄𝟏 /
5.14

𝟑𝐍𝐍𝟏 /
5

0.39

0.196

0.5

2.55

5.1

2

0.57

0.57

1

1.74

1.74

1

0.34

0.68

2

2.92

1.46

0.5

0.69

3.45

5

1.44

0.28

0.2

𝟐𝐂
1.8

𝟑𝐄𝐄𝟐 /
0.36

𝟑𝐍𝐍𝟐 /
0.2

𝟑𝐂
0.55

𝟐𝐄𝐄𝟑 /
2.77

𝟐𝐍𝐍𝟑 /
5

1.84

0.92

0.5

0.54

1.08

2

5.09

5.09

1

0.19

0.19

1

1.78

3.56

2

0.56

0.28

0.5

2.9

14.5

5

0.34

0.06

0.2

*  N2 ،N1و  N3تعداد تخم های موجود از هر میزبان (اندیسهای  ۲ ،۱و  3بهترتیب معرف میزبان نوع اول (تخم
تازه) ،نوع دوم (تخم پارازیتهی هشت روزه توسط  T. grandisو سوم (تخم شش روزه) سن گندم میباشد
**  E2 ،E1و  E3تعداد تخم های پارازیته شده از آنها
***  Ciتغییرات ترجیح میزبانی
* N1, N2 and N3 represent available hosts of type 1 (fresh eggs), type 2 (8d-old parasitized eggs
by T. grandis) and type 3 (6d-old eggs) of E. integriceps.
** E1, E2 and E3 represent parasitized hosts of the same kind
*** Ci represents host preference rate.

شکل A3و  Bنشان میدهد که در تمام تراکمها نسبت
میزبان تازهی مورد حمله در حضور دو نوع دیگر میزبان
بیش از نسبت موجود در آزمایش بوده است .خط
نیمساز (خط راست) نیز معرف عدم ترجیح میباشد.
چنانچه دادههای نسبت میزبان پارازیته شده این خط را
قطع میکرد ،بهمعنی وقوع سوئیچینگ بود .در این
صورت ،باید تفاوتی معنیدار با یک (نیمساز) نشان می-
داد که تجزیهی رگرسیون خطی آن را تایید نمینماید
(t=۲/۱0۲ ،df=3 ،P=0/۱۲6 ،b=0/۷۵۵ ،R2=0/8۵
آزمون انحراف از شیب خط  b=۱در حضور میزبان نوع
دوم و ،t=0/۵۷8 ،df=3 ،P=0/60 ،b=0/880 ،R2=0/86
آزمون انحراف از شیب خط  b=۱در حضور میزبان نوع
سوم) .همچنین شکل 3Cنشان میدهد که در تمام
تراکمها به ویژه در تراکم برابر دو میزبان ،نسبت
پارازیتیسم توسط زنبور  O. fecundusدر حضور تخم-
های پارازیته و تخمهای با جنین رشد یافته بهسمت
تخمهای پارازیته انحراف داشته است .خط راست تبیین
کنندهی نسبت میزبان پارازیته شده ،نیمساز را قطع

نمیکند و تفاوت معنیداری با یک نشان نمیدهد
( ،t=0/066 ،df=3 ،P=0/۹۵ ،b=0/۹8۵ ،R2=0/8۷آزمون
انحراف از شیب خط .)b=۱
ب-روش کاک
تجزیهی دادهها با استفاده از روش کاک موید روش
مورداک بود .در این بررسی برای هر تراکم میزبان ،کای
اسکوئر جداگانهای در دو حالت ،یکی انحراف دادههای
مشاهده شده از دادههای مورد انتظار از واکنش تابعی و
دیگری انحراف از نسبت های موجود در محیط محاسبه
گردید (جدول  .)۴بهطوریکه مالحظه میشود ،در
نسبتهای مختلف میزبان تازه به میزبان پارازیته ،با یک
استثناء ،مشاهدات در تمام تراکمهای موجود از هر دو
مقدار مورد انتظار از واکنش تابعی و نسبت های در
دسترس ،انحراف معنیدار نشان میدهند .از نتایج
واکنش تابعی انتظار میرفت که در پایینترین تراکم
میزبان تازه ( ۱به  ،)۵پارازیتیسم روی آن با نسبت  ۲به
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 3میزبان پارازیته باشد که در عمل هم با همین نسبت و
بیش از دو برابر نسبت موجود در آزمایش رخ داد .نسبت
مورد انتظار از واکنش تابعی در تراکم  ۲به ،۴
پارازیتیسم مساوی از دو میزبان بود که عمالً  %۷3از
میزبانهای پارازیته مربوط به میزبان تازه بود .در تمام
تراکمهای بعدی آنچه عمالً واقع شد  %۷8-۹۴میزبان-
های پارازیته شده از بین میزبانهای تازه بودند که هم از
نسبت موجود در محیط و هم از نسبت مورد انتظار از
واکنش تابعی بیشتر بودند .اگر میزان پارازیتیسم مطابق
با نسبتهای موجود در محیط می بود ،بایستی روی

نیمساز (خط راست شکل  )A ۴واقع میشد و اگر بین
دو میزبان تفاوتی برای پارازیتویید وجود نمیداشت ،خط
پارازیتیسم مشاهده شده میبایست نیمساز را قطع کرده،
به سمت میزبان دیگر متمایل میشد (سوییچینگ رخ
میداد) ،ولی اینک دیده میشود که حتی با اینکه
واکنش تابعی چنین تغییری را در تراکمهای کمتر
میزبان تازه پیش بینی مینماید ،در عمل در تمام
تراکم ها پارازیتیسم تخم تازه بیش از نسبت موجود بوده
است (شکل .)Aَ ۴

y = 0.7553x + 0.3686

1

A

0.8

Observed
No switch
)Linear (Observed

0.4
0.2

)E1/(E1+E2

0.6

0
1

0.4
0.6
)N1/(N1+N2

0.8

0

0.2
1

B

y = 0.8804x + 0.1852

0.8

0.4
0.2

)E1/(E1+E3

0.6

0
1

0.8

0.6
)N1/(N1+N3

0.4

0

0.2

1

C

0.8

y = 0.9854x - 0.1521

0.4
0.2

)E3/(E2+E3

0.6

0
1

0.8

0.4
0.6
)N3/(N2+N3

0.2

0

شکل  -3نسبت انتخاب میزبانهای مختلف توسط زنبور  O. fecundusدر ترکیبهای متفاوتی از میزبانهای با کیفیتهای مختلف
( N2 ،N1و  N3تعداد تخمهای موجود از هر نوع میزبان و E2 ،E1و  E3تعداد تخمهای پارازیته شده از آنها ،اندیسهای  ۲ ،۱و  3به-
ترتیب معرف میزبان نوع اول (تازه) ،نوع دوم (پارازیتهی هشت روزه توسط  )T. grandisو سوم (با جنین شش روزه) میباشد).
Figure 3. Mean ratio of hosts parasitized by O. fecundus at different ratios of available hosts (N1, N2 and N3
represents available hosts of type 1 (fresh sunn pest eggs), type 2 (8d-old parasitized eggs by T. grandis) and
type 3 (6d-old sunn pest eggs) and E1, E2 and E3 represents parasitized hosts of the same kind.
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در نسبتهای مختلف تخم تازه با تخم شش روزه،
زمانیکه یک دسته تخم از هر میزبان وجود داشته،
پارازیتیسم با نسبت موجود در محیط حادث شده است
و این در مورد هر دو میزبان صدق میکند ،اما در سه
تراکم میانی ،میزان پارازیتیسم بهسمت میزبان تازه
انحراف داشته است و با نسبتهای حاصل از واکنش
تابعی بیش از نسبت موجود در محیط انطباق نشان می-
دهد (جدول  .)۴فقط در پایینترین تراکم از میزبان تازه،
فاصله از پیش بینی واکنش تابعی زیاد است (شکل .)B۴
در ترکیب نسبتهای مختلف تخم شش روزهی سن
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گندم با تخم پارازیتهی هشت روزه ،مالحظه گردید که با
یک استثناء ،در تمام موارد مشاهدات از هر دو نسبت
مورد انتظار از واکنش تابعی و نسبت موجود در محیط
آزمایش اختالف معنیداری دارند (جدول  .)۴شکل۴
Cنشان میدهد که نسبت های پارازیتیسم مشاهده شده
در تمامی تراکمها بهسمت میزبان قبالً پارازیته شده
انحراف دارد .این نسبتها در سه تراکم پایین از میزبان
با جنین شش روزه ،کمتر از نسبت مورد انتظار واکنش
تابعی و در دو تراکم دیگر بیشتر از آن بود.

جدول -۴مقادیر مربع کای ( )χ2انحراف میزان پارازیتیسم مشاهده شده توسط  O. fecundusاز نسبتهای موجود در آزمایش و نسبت-
های مورد انتظار از واکنش تابعی در ترکیبهای دو به دو از سه نوع میزبان ()Cock 1978
Table 4. Chi square (χ2) values representing discrepancy of parasitism observed by O. fecundus from
available ratios and ratios expected from functional response in pairwise experiments between three kinds of
)host (Cock, 1978
8d-old parasitized egg /6d-old egg

Fresh egg / 8d-old parasitized egg

Fresh egg / 6d-old egg

Ratio of
hosts
available

Discrepancy
from functional
response

Discrepancy
from available
ratio

Discrepancy
from functional
response

Discrepancy
from available
ratio

Discrepancy
from functional
response

Discrepancy
from available
ratio

**10.28

*4.66

0.96ns

0.005ns

**18.78

*6.04

5

1.38ns

*4.28

3.07ns

**7.88

**20.89

**13.11

2

**7.01

**30.22

2.07ns

*5.41

**16.22

**20.25

1

**8.00

**7.26

1.98ns

**21.13

**11.83

**29.28

0.5

**19.19

*4.71

**26.22

1.18ns

0.191ns

**14.75

0.2

.درجهیآزادی تمام آزمونها یک میباشد
df=1 for all tests

بحث
زنبورهای جنس  Ooencyrtusبهعنوان پارازیتوییدهای
اولیه و ثانویهی تخم سن گندم ،زنبورهایی کم توقع می-
باشند که میتوانند در میزبانهای با کیفیت پایین نشو و
نما و زندگی کنند و به نحو موثری از میزبانهای خود
بهرهبرداری نمایند .هرچند شایستگی زنبورهایی که در
میزبانهای نامطلوب رشد میکنند کاهش مییابد ،ولی
بررسیهای موجود نشان میدهند که این کاهش کمتر
از حد انتظار است و منجر به حذف کامل بهرهبرداری از
چنین میزبانهایی نمیشود .در واقع میزبانهایی که
برای پارازیتیسم و نشو و نمای گونههای Trissolcus
 spp.غیر قابل بهرهبرداری هستند ،هنوز بهخوبی توسط
گونههای  Ooencyrtus spp.بهرهبرداری میشوند .به-
عنوان مثال ،تخمهایی که قبالً پارازیته شده باشند،

توسط گونههای  Trissolcus spp.مورد اجتناب قرار می-
گیرند ( )Safavi 1973و سوپرپارازیتیسم یک مکانیسم
تلفات برای پارازیتوییدهای انفرادی محسوب میشود
( ،)Godfray 1994حال آنکه گونههای Ooencyrtus
 spp.قادرند در چنین تخمهایی مجدداً تخمریزی و در
آنها بهطور موفقیت آمیزی نشو و نما نمایند ( Safavi
 .)1973در واقع این زنبورها گونههایی جمعی ۴محسوب
میشوند و با تسهیم عادالنهی فضای میزبان ،بدون
مزاحمت جدی با یکدیگر نشو و نما میکنند و تا چهار
زنبور از یک تخم میزبان بیرون میآیند ( Iranipour
 .)1996تا قبل از این بررسی اطالعات کمّی در مورد
روابط بین گونهای و پدیدهی مولتیپارازیتیسم یا
4 . Gregarious
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 Trissolcus spp.وجود نداشت.

هیپرپارازیتیسم گونههای  Ooencyrtus spp.روی

1
0.8

0.4

A

)E1/(E1+E2

0.6

0.2
0
0.75

1

0.5
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0
1
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B

)E1/(E1+E3
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0.2
0

1

0.5
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0.8

0.4
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1
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0.5
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شکل -۴نسبت پارازیتیسم میزبانهای مختلف توسط زنبور  O. fecundusو نسبت پارازیتیسم مورد انتظار از واکنش تابعی در ترکیبهای
متفاوتی از میزبانهای با کیفیتهای مختلف ( N2 ،N1و  N3تعداد تخمهای موجود از هر نوع میزبان و E2 ،E1و  E3تعداد تخمهای پارازیته
شده از آنها ،اندیسهای  ۲ ،۱و  3بهترتیب معرف میزبان نوع اول (تخم تازه) ،نوع دوم (هشت روز قبل پارازیته شده توسط )T. grandis
و سوم (تخم شش روزه) سن گندم میباشد)
Figure 4. Mean ratio of parasitism by O. fecundus on different hosts and ratio of parasitism expected from
functional response at different ratios of available hosts (N1, N2 and N3 represent available hosts of type 1
(fresh sunn pest eggs), type 2 (8d-old parasitized eggs by T. grandis) and type 3 (6d-old sunn pest eggs) and
E1, E2 and E3 represent parasitized hosts of the same kind

یک بررسی نشان داد که  O. telenomicidaمیتواند
انگل تخم سن یا هیپرپارازیتویید تخمهای پارازیته شده
توسط  Trissolcus spp.باشد .این زنبور میتواند تمام
مراحل تخم ،الروهای سنین مختلف ،پیش شفیره و

شفیرهی  Trissolcus spp.را مورد حمله قرار دهد
( .)Safavi 1970در این بررسی نشان داده شد که زنبور
پارازیتوئید  O. fecundusمیتواند تخم های پارازیته
شده را تا هشت روزگی به خوبی پارازیته کند و نیز این
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بررسی نشان داد که تخم های پارازیته ارجحیت بیشتری
نسبت به تخم های با جنین رشد یافته دارند.
نتایج این تحقیق نشان داد که واکنش تابعی زنبور
پارازیتوئید  O. fecundusبه تخم سن گندم از نوع دوم
است که تحت تأثیر پارازیتیسم قبلی سرعت کاوش به
کمتر از نصف تقلیل یافت ولی نوع واکنش تغییر نکرد،
اما رشد جنین میزبان موجب تغییر واکنش از نوع دوم
به سوم شد .چندین عامل سبب بروز واکنش تابعی نوع
سوم میشوند که از جمله میتوان به ویژگیهای ذاتی
پارازیتوئید ،سن پارازیتوئید ،اندازه وکیفیت حشرهی
میزبان ،نوع گیاه موجود در محل فعالیت پارازیتوئید،
شرایط مختلف فیزیکی ،دما و وجود پناهگاههایی برای
میزبان اشاره کرد ( Coll and Ridgway 1995, Messina
et al. 1997, Messina and Hanks 1998, Mohaghegh

 .)1999, Fathipour et al. 2001غالباً عنوان شده که
میزبان ترجیحی موجب بروز واکنش نوع دوم میشود تا
موجب حداکثر بهره برداری پارازیتویید از انبوهیهای
اندک میزبان شود .ولی وقتی که پارازیتویید با میزبان
غیرمرجح مواجه میشود ،از انبوهیهای پایین آن صرف
نظر مینماید و این منجر به بهره برداری کمتر در
انبوهی پایین و در نتیجه بروز واکنش تابعی نوع سوم
میشود ( .)Jervis and Kidd 1996به نظر میرسد این
تعبیر در مورد زنبور مورد بررسی در این تحقیق نیز
صادق است و در تیمار با جنین رشد یافته ضمن آن که
کمترین نرخ حمله ثبت گردید ،در تراکمهای پایینتر
کاهش نرخ پارازیتیسم رخ داد .بهنظر میرسد به نظر
میرسد واکنش تابعی نوع سوم در بین پارازیتوییدهای
تخم سن گندم بیشتر متداول است .بهعنوان مثال در
بررسیهای مختلف روی  T. grandisو T. semistriatus
واکنش تابعی نوع سوم روی میزبان ترجیحی مشاهده
شد و از طرفی در این گونهها نوع واکنش تحت تاثیرگیاه
وگونهی میزبان قرار گرفت ( Fathipour et al. 2001,
 .)Allahyari et al. 2004در مورد گونههای دیگری از
 Trissolcusنیز واکنش تابعی نوع سوم مشاهده شده
است ( Jamshidnia et al. 2010, Abdi et al. 2015,
.)Laumann et al. 2008, BenaMolaei et al. 2018
تخمین فراسنجههای قدرت جستوجو و زمان دستیابی
زنبور  O. fecundusدر هر سه تیمار (تخم تازه ،تخم
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پارازیته و تخم با جنین رشد کردهی میزبان) نشان داد
نوع میزبان در هر دو فراسنجه اثر قابل توجهی دارد و
این احتماالً به دلیل نگاه داشتن انرژی و ذخیرهی تخم
برای جستوجوی بیشتر و یافتن میزبان مناسب تر و
سرمایهگذاری والدینی کمتر برای میزبانهای نامطلوب
میباشد و در صورت عدم دسترسی به میزبان بهتر،
زنبور ناچار به پذیرفتن همان میزبان نامناسب میشود
ولی در عوض تمام کوشش تولیدمثلی خود را صرف بهره
برداری از آن نمیکند و برای فرصتهای احتمالی بهتر
ذخیره مینماید .افزایش بیش از سه برابری زمان دست-
یابی در تخم شش روزه ،نسبت به دو تیمار دیگر نشان از
اجتناب قابل توجه زنبور از بهره برداری از میزبان با
جنین رشد یافته دارد .با این حال ،کاهش  ۲/۵برابری
نرخ کاوشگری زنبور در میزبان پارازیته اثرات جمعیتی
شگرفی روی زنده مانی میزبان نداشت ،بهطوری که
حداکثر  %30زندهمانی بیشتر در تراکمهای پایین میزبان
مورد انتظار است که با افزایش تراکم میزبان ،اختالف
کمتر میشود .از آنجایی که دسته تخمهای سن گندم
اغلب  ۱۴تایی میباشند ،مزیت نسبی دو میزبان در
تراکم  ۱۴عددی تخم سن گندم  %۲۵و برای دو ،سه،
چهار و  ...دسته تخم با روند کاهشی بهترتیب به ،۱۷/۵
 %۹/۷ ،۱۲/8و  ...خواهد رسید .یعنی در برخورد با
میزبانهای تازه و پارازیته ،زنبور  O. fecundusتلفات
کمتری به  T. grandisوارد خواهد کرد و حضور زنبور
 O. fecundusنسبت پارازیتویید به تخم تازه را به نفع
پارازیتویید قبلی بر هم خواهد زد .البته این در حالتی
است که شرایط انتخاب وجود نداشته باشد .اگر فرض
کنیم بیشتر تخم های موجود در مزرعه بهصورت دسته
های منفرد گذاشته میشوند ،آنگاه شرایط انتخاب
چندان مطرح نیست ،ولی در لکههایی که هر دو نوع
میزبان کنار هم حضور دارند ،مزیت پارازیتویید باز هم
بیشتر خواهد شد چرا که زنبور مذکور تخمهای تازه را
سه تا پنج برابر بیشتر انتخاب خواهد کرد .با این حال،
متاسفانه در مورد تخمهای با جنین رشد یافته موضوع
درست عکس این است .ضمن آنکه در شرایط انتخاب،
این تخمها با فراوانی بیشتری توسط زنبور رد خواهند
شد ،در شرایط عدم انتخاب هم مزیت  ۲/۲ ،۱/۹ ،۱/۴و
بیش از سه برابری در تراکمهای  3 ،۲ ،۱و بیش از ۱0
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دسته تخم میزبان در مقایسه با میزبان پارازیته پیدا
خواهند کرد .انتظار میرود یک پارازیتویید در انتخاب
میزبان به نحوی عمل نماید که تامین کنندهی بیشترین
شایستگی نتاج باشد ( van Alphen and Visser 1990,
 .)Godfray 1994, Vinson et al. 1998در شرایطی که
پارازیتویید هیچ انتخاب دیگری ندارد ،مالحظه نمودیم
که پارازیتویید دستیابی را کاهش میدهد و تمام تالش
تولیدمثلی خود را صرف میزبانی نمیکند که شایستگی
نتاج آن را کاهش خواهد داد .ولی بر همین اساس می-
توان انتظار داشت که در شرایط انتخاب ،باید پارازیتویید
میزبان برتر را انتخاب نماید تا شایستگی نتاج خود را
تضمین نماید .آزمایشهای ترجیح میزبانی عمالً این
موضوع را نشان داد .بهطوریکه در شرایط انتخاب بین
دو میزبان از هر یک از ترکیبهای دوگانهی ممکن (تخم
تازه با تخم شش روزه؛ تخم تازه با تخم پارازیتهی هشت
روزه؛ تخم شش روزه با تخم پارازیته) ،همواره میزبان
برتر بیش از نسبت موجود انتخاب گردید و این ترجیح
قطعی بود یعنی سهولت دسترسی به میزبان بدتر موجب
سوئیچ کردن به سمت آن نشد .یعنی پارازیتویید بین
تالش برای یافتن میزبان بهتر و یا دستیابی میزبان سهل
الوصولتر استراتژی اول را بر میگزیند .البته این نکته از
نظر کنترل بیولژیک یک نکتهی منفی برای این
پارازیتویید محسوب میشود ،چرا که بین تخم قبالً
پارازیته شده و تخم با جنین رشد یافته ،اولی را انتخاب
خواهد کرد و این بدان معنی است که نوزاد سن گندم
شانس تولد بیشتری از زنبور پارازیتویید جنس
 Trissolcusخواهد داشت .البته چنانچه تخم تازه در
دسترس باشد خوشبختانه آن را به تخم پارازیته ترجیح
خواهد داد .در بررسی انجام شده توسط بناموالیی و
همکاران ،اثر رشد جنین میزبان برکارایی زنبور T.
 vassilieviمورد مطالعه قرار گرفت ( BenaMolaei et
 .)al. 2015یافتههای حاصل از این بررسی نشان داد
میزان پارازیتیسم زنبورها تا پایان دو روزگی رشد جنین
تفاوت معنیداری نداشت ولی در تخم های سه و چهار
روزه کاهش معنیداری نشان داد .درصد خروج حشرات
کامل ،نسبت جنسی نتاج و زادآوری زنبورهای خارج
شده نیز تحت تاثیر سن میزبان قرار گرفتند .این بررسی
نشان داد که رشد جنین تا بعد از دو روزگی موجب افت

شدید شایستگی نتاج در زنبور مذکور میگردد .نتایج
حاصل از بررسی حاضر نیز نشان داد که اثرات مذکور
روی زنبور  O. fecundusتاثیر قابل توجهی در میزان
پارازیتیسم زنبور داشته است (نتایج واکنش تابعی).
تحقیق مشابهی نشان داد سن تخمهای میزبان و سن
پارازیتوئیدها از فاکتورهای مهم در میزان موفقیت تخم-
گذاری  O. pityocampaeمیباشد ،به طوریکه بهترین
سن تخم میزبان برای پارازیته شدن ۲-۱ ،روزگی بود و
مناسبترین سن مادهها برای پارازیته کردن حداکثر پنج
روز بود ( .)Tunca et al. 2015نتایج حاصل از بررسی
حاضر نیز نشان داد که تخمهای پارازیته شده و
همچنین تخم های با جنین رشد یافته میتوانند توسط
زنبور پارازیتوئید  O. fecundusپارازیته شوند و در
صورت وجود میزبان تازه ،گرایش عمدهی زنبور به سمت
میزبان تازه میباشد .اختالف جزیی نتایج این بررسی با
بررسیهای فوق میتواند بهدلیل اختالف نوع زنبور ،نوع
میزبان در دسترس ،شرایط آزمایش و یا شیوهی اجرای
آزمایش باشد .گونههای مختلف زنبورهای پارازیتوئید
حساسیتهای متفاوتی به تازگی تخم میزبان دارند
( .)Safavi 1973از این رو موفقیت زنبور پارازیتوئید در
پارازیته کردن تخم سن بستگی به مرحلهی رشد و
نموی جنین تخم سن گندم دارد .شایستگی تخمهای
کهنه برای انگل وارههای تخم کاهش مییابد ( Fedde
.)Safavi 1970, 1977, Chabi-Olaye et al. 1997
نتایج این تحقیق بهوضوح نشان داد تخمهای تازه وکم
سن بیشتر مورد قبول زنبور  O. fecundusقرار میگیرند،
ولی با افزایش سن میزبان احتمال پارازیته شدن آنها
کاهش مییابد .این نتایج مشابه بررسی های آواداال با
زنبور )Awadalla ( T. megallocephalus (Ashmed
 )1996و اوهنو با زنبور) T. plautiae (Watanabمیباشد
( .)Ohno 1987محمدپور و همکاران در بررسی مشابه
بررسی حاضر ،برخی ویژگیهای زیستی و رفتاری زنبور
 O. pityocampaeاز جمله میزان پارازیتیسم و ترجیح
تخمریزی آن را روی تخمهای پارازیته نشدهی سن سبز
پسته Brachynema signatum Jakovlev (Hem.:
) Pentatomidaeو تخمهایی که قبالً توسط زنبور
(Hym.:

Le

&

Kozlov

agriope

Trissolcus

) Platygastridaeپارازیته شده بودند و نیز میزان
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 برابر بیشتر از تخمهای۵/68 ،پارازیته نشدهی سن سبز
برابر۱۲/۹  وO. pityocampae قبالً پارازیته شده با زنبور
T. agriope بیشتر از تخمهای قبالً پارازیته شده با زنبور
 البته حداکثر.بود که مشابه نتایج این تحقیق میباشد
نرخ حملهی پارازیتویید در تیمار شاهد بررسی حاضر
 بیشتر از میزبان قبالً پارازیته شده و کمی%30 فقط
بیش از سه برابر جنین رشد یافتهی سن گندم بود که
تفاوت زیادی با بررسی مذکور نشان میدهد و ممکن
است از تفاوت در شیوهی اجرا و تاکسونهای مورد
.بررسی حاصل شده باشد

 وO. pityocampae پارازیتیسم زنبورهای
، ساعته در رهاسازی تنها۴8  و۲۴ در دورههای زمانی
 وT. agriope  وO. pityocampae رهاسازی همزمان
O. pityocampae  وT. agriope رهاسازی متوالی
.)Mohammadpour et al. 2014( مطالعه نمودند
بیشترین میزان تخمگذاری این گونه روی تخمهای
پارازیته نشده در روز سوم و روی تخمهای پارازیته شده
O. pityocampae  زنبور.در روز پنجم مشاهده گردید
نیز مانند بررسی حاضر از بین تخمهای پارازیته نشده و
 تخمهای پارازیته نشده را ترجیح،پارازیته شدهی سن
میدهد و میانگین درصد پارازیتیسم در تخمهای
T. agriope
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