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 چکیده
-کمتر مطالعه شده Encyrtidae، زنبورهای پارازیتوئید تخم Eurygaster integriceps Putonدر بین عوامل کنترل زیستی سن گندم 

توانند بدین معنی که می .ی غذایی باشند متغیر استزنجیره چه سطحی ازبسته به اینکه در در اکوسیستم غالت اند. نقش این پارازیتوئیدها 

رسد، اما چنانچه یک نظر میباشند. هرچند این ویژگی نامطلوب به platygastridsیتوئید اولیه سن گندم و یا هیپرپارازیتوئید به عنوان پاراز

تواند موجب تکمیل کنترل و افزایش تلفات میزبان شود. در های غیرانگلی باشد، میرفتار انتخابی باشد و ترجیح پارازیتوئید بسمت میزبان

های متفاوت در حضور میزبان  Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegeleیتجربهی بارور بیترجیح زنبورهای مادهاین بررسی 

ی شش و تخم با جنین رشد یافته Trissolcus grandis  (Thomson) توسط پارازیته شده یی سن گندم، تخم هشت روزه)تخم تازه

به میزبان تازه قطعی است و تحت تأثیر تراکم  O. fecundus. نتایج نشان داد که ترجیح زنبور روزه( دو به دو مورد ارزیابی قرار گرفت

مراتب بیش از کند و اثرات منفی رشد جنین میزبان بهگیرد. در نبود میزبان تازه دستیابی زنبور کاهش چشمگیری پیدا مینسبی آن قرار نمی

رسد در نبود میزبان مناسب، زنبور انرژی تولیدمثلی خود را برای نظر میشود. بهپارازیتیسم قبلی است که موجب عدم ترجیح آن می

 سازد.های احتمالی آینده ذخیره میموقعیت
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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.  
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 قدمهم

 تمام باًیتقر پارازیتوئید Encyrtidae یخانواده یزنبورها

 ی. زنبورهاباشندیم هاکنه یحت و حشرات یهاراسته

از جمله تخم،  زبانیم یخانواده به تمام مراحل رشد نیا

 از ی. تعدادکنندیبالغ حمله م یالرو، پوره و حشره

و  ینیچندجن تیقابل یخانواده دارا نیا یهاگونه

-و گونه باشندیم سمیتیپرپارازیها تیقابل یدارا یتعداد

 کیولژیخانواده تا کنون در کنترل ب نیاز ا یادیز یها

از  یکی .دانکرده فایا یزیآم تیمختلف نقش موفق آفات

-یم Ooencyrtusخانواده، جنس  نیمهم ا یهاجنس

 یرو افتهی انجام کیواکولژیب یبررس نینخست. باشد

 یصفو مطالعات به مربوط در ایران جنس نیا یزنبورها

 Ooencyrtusجنس  ی. زنبورها(Safavi 1970) باشدیم

spp. (Hym. Encyrtidae) یعموم یدهایتوئیپاراز از 

 .Zhang et al) باشندیم مناطق اغلب در گندم سن تخم

2005, Japoshvili. and Noyes 2006 .)نیا یزنبورها 

-خانواده یاریاخت یثانو دیتوئیپاراز نیهمچن جنس

 Trissolcus basalis ژهیوبه  Platygastridaeی

(Wollaston) باشندیم (Japoshvili. and Noyes 

 یخانواده یهادیتوئینقش پاراز بیترت نی(. بد2006

Encyrtidae چهارم ایسوم  یدرحلقه کهنیبسته به ا 

چرا که قادرند  است، ریمتغ رندیقرار گ ییغذا یرهیزنج

 یخانواده یدهایتوئیسن گندم به پاراز یهاعالوه بر تخم

Platygastridae  برندیم سربه هاتخم نیا داخلکه در 

 ظاهر هاآن دیتوئیپرپارازیه نقش در و کنند حمله زین

 یها گونه از یبرخ بوده، فاژ یپل جنس نیا افراد. شوند

 یسن ها ریسن گندم و سا تخم یرو تیموفق با آن

 طبق اند.پرورش داده شده Pentatomoidea یباالخانواده

 نیافراد ا سمیتیپاراز زانیانجام شده م یهایبررس

. تاکنون رسدیم %۱۵تا  میمناطق د یجنس، در برخ

جنس مذکور  یدهایتوئیپاراز یرو یمطالعات اندک

سن  یروها صورت گرفته است. حضور سه گونه از آن

در  یجنگل یهاشب پره یرو گرید یگندم و دو گونه

 Radjabi and Amirnazariمسجل شده است ) رانیا

1989, Nozadbonab and Iranipour 2011 .)یهاگونه 

 & O. fecundus Ferriereسن گندم  یروفعال 

Voegele ،O. telenomicida Vassilievو ، O. 

nigerrimus Ferriere & Voegele باشند.می 

 سمیتیپاراز زانیدر م تواندیم زبانیمو کیفیت  نوع

 در نابالغ یدهایتوئیپاراز کهنیا جهت بهگذار باشد. ریتاث

 تیفعال سپس و بقا شانس اندشده محصور زبانیم بدن

 یبرا هاآن نیوالد میتصم به هاآن یهاماده یدمثلیتول

 van Alphen and Visser) دارد یبستگ زبانیم انتخاب

1990, Vinson et al. 1998, Godfray 1994.)  عوامل

ها را تحت تاثیر قرار توانند کیفیت میزبانمختلفی می

دهند. پارازیتیسم قبلی و رشد جنین میزبان در مورد 

ترین این عوامل پارازیتوییدهای تخم دو تا از بدیهی

 هستند که در این بررسی مورد توجه قرار گرفتند. 

 یامطالعه در باکاسووارشد جنین میزبان، در مورد 

که زنبورها  سدینویم Trissolcus جنسگونه از  ۱۹ یرو

 دررا  .Graphosoma lineatum Lسن  یهاقادرند تخم

 افراد خروج یول ،کنند تهیپاراز ینیجن رشد مراحل تمام

 یها تخم از یکمتر افراد و باشدینم زانیم کی به

 خارج سن ینیجن رشد آخر مراحل در شده گذاشته

 شده انجام یسربر در. (Bakasova 1975) دنشویم

 بر زبانیم نیجن رشد ، اثرهمکاران و ییبناموال توسط

مورد  Trissolcus vassilievi (Mayr) زنبور ییکارا

-افتهی (.BenaMolaei et al. 2015) مطالعه قرارگرفت

 سمیتیپاراز زانینشان داد م یبررس نیحاصل از ا یها

 یداریتفاوت معن نیجن رشد یروزگ دو انیزنبورها تا پا

-یمعن کاهش روزه چهار و سه یهاتخم در یول نداشت

 نسبت کامل، حشرات خروج درصد. داد نشان یدار

 تحت زین شده خارج یزنبورها یزادآور و نتاج یجنس

 که داد نشان یبررس نیا. گرفت قرار زبانیم سن ریتاث

 دیشد افت موجب یروزگ دو از بعد تا نیجن رشد

 یمشابه قیتحق. گرددیم مذکور زنبور در نتاج یستگیشا

از  دهایتوئیو سن پاراز زبانیم یهاتخم سن داد نشان

 (Mercet) یگذارتخم تیموفق زانیمهم در م یفاکتورها

O. pityocampae  سن  نیبهتر کهیطوربه باشد،یم

 بودند هروز ۲-۱سنین شدن،  تهیپاراز یبرا زبانیتخم م

(Tunca et al. 2015.) 

 ارزش با منابع تهیرپارازیغ یهازبانیم یکل حالت در

 از یاریبس .هستند تهیپاراز یهازبانیم به نسبت یتر

 یهاتخم ییشناسا به قادر دیتوئیپاراز یماده یزنبورها
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 گرز یبندها در موجود یحس یاعضا توسط تهیپاراز

 انگل تواندیم O. telenomicida زنبور. هستند شاخک

 شده تهیپاراز یهاتخم دییتویپرپارازیه ای سن تخم

 تمام تواندیم زنبور نیاباشد.  .Trissolcus spp توسط

را مورد  spp. Trissolcus یرهیشف و الرو تخم، مراحل

 اتیخصوص داشتن (.Safavi 1970) هدحمله قرار د

 نمودن نظر صرف موجب سمیتیپرپارازیه رینظ ینامطلوب

. شودیم کیولژیب کنترل یهابرنامه در هادییتویپاراز از

 حیترج و باشد یانتخاب رفتار کی سمیتیپرپارازیه چنانچه

 آنگاه باشد، یرانگلیغ یهازبانیم سمتبه دیتوئیپاراز

 شیافزا و کنترل لیتکم موجب تواندیم دیتوئیپرپارازیه

-یژگیو یبرخ همکاران و محمدپور .شود زبانیم تلفات

 O. pityocampae Mercetزنبور  یو رفتار یستیز یها

رشد و نمو،  یورهطول د سم،یتیپاراز زانیاز جمله م

-متخ حیطول عمر حشرات کامل، ترج ،ینسبت جنس

سن سبز  یهنشد تهیپاراز یاهمتخ یزنبور رو یزیر

 :.Brachynema signatum Jakovlev (Hemپسته 

Pentatomidae) سن سبز پسته که قبالً  یهامو تخ

 Trissolcus agriope Kozlov & Leتوسط زنبور 

(Hym.: Platygastridae) مطالعهرا شده بودند  تهیپاراز 

 زانیم نیشتری. ب(Mohammadpour et al. 2014) کردند

نشده در روز  تهیپاراز یاهمتخ یگونه رو نیا یذارگمتخ

مشاهده  پنجمشده در روز  تهیپاراز یاهمتخ یرو و سوم

-مکه از تخ یی)ماده به نر( زنبورها ی. نسبت جنسدیگرد

سن خارج شده  یهشد تهینشده و پاراز تهیپاراز یاه

شد. زنبور  نییتع ۱به  ۵/۱و  ۱به  ۴/۲ بیبودند، به ترت

O. pityocampae نشده و  تهیپاراز یهامتخ نیاز ب

 حینشده را ترج تهیپاراز یاهمسن، تخ یهشد تهیپاراز

 یاهمدر تخ سمیتیپارازدرصد  نیانگیو م دهدیم

 یاهماز تخ شتریبرابر ب 68/۵سن سبز،  یهنشد تهیپاراز

برابر ۹/۱۲و  O. pityocampaeشده با زنبور  تهیقبالً پاراز

 T. agriopeشده با زنبور  تهیقبالً پاراز یاهماز تخ شتریب

 .O یزنبورها نیب کنش برهم یه. با مطالعبود

pityocampae  وT. agriopeکه زنبور  دیگرد اهده، مش

O. pityocampae باعث  یطور محسوسبه تواندیم

 یگردد. در رهاساز T. agriopeزنبور  تیکاهش جمع

 زانیم O . pityocampae و T. agriope یزنبورها یتنها

 .Oباالتر از زنبور  اریبس T. agriopeزنبور  سمیتیپاراز

pityocampae یمتوال یدر رهاساز کهیدر حال ،بود، 

طور . بهافتیکاهش  T. agriopeزنبور  سمیتیپاراز زانیم

 .Oانجام شده نشان داد که زنبور  یهاشیآزما ،یکل

pityocampaeدیمف اریبس یهایژگیداشتن و لیدل  ، به 

رشد و نمو کوتاه، نسبت  یه)همچون طول دور

 تهیپاراز یاهمتخ حیترج ،یعمر طوالن اال،ب ییدخترزا

 یدارا تواندیشده( م تهیپاراز یاهمنشده نسبت به تخ

 .Bسن سبز پسته  تیکنترل جمع یبرا یمناسب لیپتانس

signatum .یگونه کی یزبانیم حیترج نییتع لذا باشد 

 انیز ای سودمند نقش نییتع در یانتخاب دیتوئیپرپارازیه

 اساس، نیا بر. است یضرور ییغذا یرهیزنج در آن آور

 یهازبانیم که یطیشرا در مرجح زبانیم ق،یتحق نیا در

شامل میزبان  دارد قرار .fecundus O اریاخت در یمختلف

تازه، میزبان با جنین رشد یافته و میزبان قبالً پارازیته 

 Trissolcus grandis (Thomson)شده توسط زنبور 

  .دیگرد نییتع

 

 هامواد و روش

 گندم سن ینگهدار و یآورجمع
از  ۹۵از اوخر بهمن سال  گندمسن  حشرات کامل

و  نیورام شهرستان)استان کرمان(،  رفتیجشهرستان 

 یگلخانه به و یآورجمع( زیقراملک )تبر یمنطقه

. سندندیمنتقل گرد زیدانشگاه تبر یکشاورز یدانشکده

 ۱۵×30×۱0ابعاد به یکیپالست ظروف در مذکور یها

عدد در هر ظرف قرار  30یال ۲0 ادمتر به تعدیسانت

 رطوبت وس،یسلس یدرجه ۲۵±۲ یگرفته و در دما

 ساعت۱6 نوری یدورهدرصد و  ۵0 ± ۱0 ینسب

 شدند. ینگهدار گلخانه در یکیتار ساعت 8 به روشنایی

ها و از سن یهیدرون ظروف از گندم خشک جهت تغذ

درب  .دیآب استفاده گرد نیمرطوب جهت تام یپنبه

. شدپوشانده  یبا تور یمتریسانت ۱۵×۲۲ به ابعاد ظروف

صورت هکه ب باطلهاز کاغذ  سنتخم  یآورجمع یبرا

 شد استفاده شد. میا ت یبادبزن

 

 دیتوئیپاراز یزنبورها یدارنگه و یآورجمع
 تخم یهاتله از استفاده با گندم سن تخم یدهایتوئیپاراز

شهر  نینوش اطراف یروستاها یجو و گندم مزارع از

( و قراملک یسفل یقاصلوو و ا،یعل یوقاصلو) هیاروم
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 ۹۵ سال ماه ریت اواسط تا بهشتیارد لیاوا از زیتبر

 زیتبردانشگاه  پزشکیی گروه گیاهگلخانهو به  یآورجمع

 کاغذ از شده هیته ،استفاده مورد یهاتله. شدند منتقل

 سه یحاو متر،یسانت 8 × ۱۲ ابعاد به رنگ زرد ییمقوا

 پنج یفاصلهبهبودند که سن گندم  تخمعدد(  ۴۲) دسته

 هر هاتلهشدند.  بستهگندم  یهابه بوته گریکدی از متر

. شدندیم نیگزیجا دیجد یهاتله با و یآورجمع هفته

 کی در جداگانهها، دست آمده از تلهتخم به دسته هر

متر(  یسانتیک و نیم و قطر  ۱0 طولبه) شیآزما یلوله

ها تا زمان لوله نیقرار داده شدند. ا یابا درپوش پنبه

خودساز، مدل  رانی)شرکت ا ناتوریژرمخروج زنبورها در 

IKH.RHوس،یسلس یدرجه ۲۵ ± ۱ ی( ، با دما 

 8:۱6 نوری یو دوره درصد 60 ± ۵ ینسب رطوبت

 ظهور از بعد .شدند ینگهدار( یکی: تارییروشناساعت )

 نظر مورد یهاگونه ریکثت و ییشناسا به اقدام زنبورها

زاده شناسایی زنبورها توسط دکتر حسین لطفعلی. شد

ی بندی زنبورهای باالخانوادهمتخصص رده

Chalcidoidea  در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

 اززنبورها بعد طبیعی استان آذربایجان شرقی انجام شد. 

کار هب یاصل یهاشیدر آزما ینسل خالص ساز چند

عسل  زیتوسط قطرات ر دهایتوئیگرفته شدند. پاراز

 . شدندیم هیتغذ یکاغذ نوار یشته شده رواگذ

 

 یاصل یهاشیآزما
 O. fecundus زنبور یزبانیم حیترج شیآزما

 تهیسن تخم پاراز نیآخر ،یمقدمات شیآزما کی انجام با

 مذکور زنبور توسط که زبانیم ینشده تهیو پاراز شده

 ۱۴ منظور، نیا یبرا. شد نییتع شود تهیپاراز تواندیم

از  یمیو ن میتقس یبه دو گروه مساو زبانیم تخم دسته

 گرید میو ن سمیتیبدون پاراز زبانیم نیرشد جن یآن برا

تعلق گرفت.  T. grandisتوسط زنبور  سمیتیپاراز یبرا

 ینما و نشو یهفته زمان الزم برا کیبا در نظر گرفتن 

 دییتویپاراز ینما و نشو یبرا روز۱۱سن گندم و  نیجن

T. grandis تخم وس،یسلس یدرجه ۲6-۲۵ یدر دما-

 و( دسته کی سن)هر  گندم سن یروزه ۷ -۱ یها

)هر  روزه۱0و  ۹ ،۷ ،۵ ،3 ،۲ ،۱ یتهیپاراز یهاتخم

 .O یماده یزنبورها اریاخت در( دسته کی کدام

fecundus  توسط مذکور یهاتخم رشیگرفت. پذ قرار 

 با دییتویپاراز نوزاد رشد و میمستق یمشاهده با زنبورها

 نیباالتر. شد نییتع بعد یروزها در هاتخم دسته شیپا

 کی هر ازبود  شده نشوونما به موفق دییتویپاراز که یسن

 یزبانیم حیترج  سپس. دیگرد انتخاب فوق گروه دو از

 به دو صورتبهپارازیتویید به هر یک از سه گروه مذکور، 

 ( میزبان۱های دو به دو شامل: بررسی شد. ترکیب دو

( ۲ ته،یرپارازیغ یتازه زبانیم با( سن نی)باالتر تهیپاراز

-تازه زبانیم با( سن نی)باالتر افتهی رشد نیجن با زبانیم

 با تهیپاراز زبانیم سن نیباالتر( 3 و تهیپاراز ریغ ی

 نیبد. یافته بودند رشد نیجن با زبانیم سن نیباالتر

 با هایی از دو گروهدر هر ترکیب دوتایی، میزبان منظور،

تکرار  ۱0در ۵:۱و  ۴:۲ ،3:3 ،۲:۴ ،۱:۵ یهانسبت

ی انفرادی قرار داده انتخاب و در اختیار زنبورهای ماده

 کیتفک بااز ظهور زنبورها، تعداد نتاج حاصله  پس .شدند

 سپس و دیمجزا ثبت گرد صورتبه تکرار هر در تیجنس

 از ها زبانیم از یکی به نسبت حیترج نییتع یبرا

 تهیپاراز یهازبانیم نسبت نیانگی)م حیترج شاخص

 یرابطه طبق زبانیم یمساو یها تراکم در( شده

 Murdock and Oaten) دیاستفاده گردو اوتن  مورداک

1975). 

𝐶1 (۱یمعادله) =
𝐸1

𝐸2

 

از  C2و  C1انحراف  ح،یدار بودن ترجیمعن نییتع یبرا

در   Cانجام شد. مقدار t( با آزمون حی)عدم ترج ۱عدد 

 van) شد محاسبه ریز یاز رابطه زبانیم گرید یهاتراکم

Alphen and Jervis 1996)( .N1  وN2 در  زبانیتعداد م

از  تهیپاراز زبانیتعداد م E2و  E1و  زبانیدسترس از هر م

 (.باشدیم زبانیهر گروه م

C (۲یمعادله) =
𝑁2𝐸1

𝑁1𝐸2

 

)تغییر میزبان به دنبال  نگیچییسو رفتار یبررس یبرا

 مدل از استفاده با هاداده ،تغییر در میزان دسترسی(

( no-switch( )Murdock and Oaten 1975) ای صفر

-no  خط نمودن قطع صورت در. شدند هیتجز

switchوجود ،یامشاهده یهاافتهی نیانگیخط م توسط 

 یبررس جهت. گرددیم ریتفس (نگیچییسو) رفتار رییتغ

-نسبت از زبانیم دو سمیتیپاراز نسبت یهاداده انحراف

 از انتظار مورد یهانسبت و شیآزما در موجود یها
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 k-1 با رسونیاسکوئر پ یاز آزمون کا ،یتابع واکنش

 یهاتعداد گروه kاستفاده شد که  یآزاد یدرجه

 (. Cock 1978 روش) باشدیم سهیمورد مقا یشیآزما
 

 O. fecundus یتابع واکنش
 زبانیذکر شده )م زبانیسه گروه م یرو زین یبررس نیا

 نی)باالتر یقبل سمیتیپاراز با زبانیم ته،یرپارازیغ یتازه

 انجام ((سن نی)باالتر شرفتهیپ نیجن با زبانیم(، سن

 ۵6و ۲8 ،۱۴ ،۷ ،۴ ،۲ ،۱ یهاتراکمنحو که  نیبد. شد

 ۴8بارور   یماده کیتخم سن گندم از هر گروه به 

 تعدادو  شد ارائه ساعت۲۴مدت هب تجربه یب یساعته

 ،۷ ،۱0 ،۱۵ ،۲0 بیترتبهمذکور  یها تراکم یبرا تکرار

 ،روز کیاز گذشت  پس. شد گرفته نظر در 3و 3 ،۵

 یحاو کتیات بالوله  کی در و جدا ماده افرادها از تخم

 خیتفر زمانمربوطه تا  راطالعات مربوط به تراکم و تکرا

و ی سلسیوس درجه ۲۵±۲یدما با ناتوریژرم در زنبور

 یکی: تارییروشنا یدوره و درصد ۵0±۱0 یرطوبت نسب

 کیتفک به خیتفر از پس و شد( قرار داده ساعت 8:۱6)

 .دیثبت گرد زنده یزنبورها تعداد تراکم هر در ،تیجنس

 یوهیش مطابق یتابع واکنش یهاداده یهیتجز یبرا

 از استفاده با واکنش نوع نییتع یمرحله دو در انویجول

 یهافراسنجه ریمقاد نیتخم و کیلجست ونیرگرس

در نرم  CATMODاز روش  استفاده با یتابع واکنش

. (Juliano 1993) شد عمل SAS v.8 (SAS 2000)افزار 

 از استفاده با مدل انتخاب ای ینوع واکنش تابع نییتع

 شده تهیپاراز یهاتخم نسبت کیلجست ونیرگرس

(Ne/N0 )هیاول تراکم در موجود یهاتخم به (N0 )انجام 

 واکنش نوع و (van Alphen and Jervis 1996) شد

. شد مشخص یمنحن یخط بخش عالمت یرو از یتابع

 ای ۱جو و جست قدرت یعنی یتابعواکنش  یهافراسنجه

برای واکنش ( Th) 3یابیزمان دست ( وa) ۲حمله نرخ

 :3 یمعادله از استفاده باتابعی نوع دوم 

𝑁𝑎 (3یمعادله) = 𝑁𝑡(1 − exp(−
𝑎′𝑇𝑃𝑡

1 + 𝑎′𝑇ℎ𝑁𝑡  

))  

 

 

ی و برای واکنش تابعی نوع سوم با جایگذاری معادله

ای پارامترهای غیر با حذف دو مرحلهو  ′𝑎به جای  ۴

                                                                                  
1. Searching efficiency 

2. Attack rate 

3. Handling time 

 (:Juliano 1993) شد محاسبه  dو cمعنی دار 

                                                        (۴ی )معادله

                                𝑎′ =
𝑑+𝑏𝑁𝑡

1+𝐶𝑁𝑡
 

 

 Ntتعداد میزبان پارازیته شده،  Naدر معادالت فوق، 

د پارازیتویید کاوشگر )یک تعدا Pt میزبان در دسترس، 

زمان کل در دسترس،  Tفرد در آزمایش واکنش تابعی(، 

d ،c  وb  ضرایب ثابت وexp ی عالمت توان با پایه

 لگاریتم طبیعی است.

 
 

 جینتا

 O. fecundus دیتوئیپاراز زنبور یتابع واکنش

در فقط  ،ی سومبا درجه کیلجست ونیرگرس یهیتجزدر 

)غیر معنی دار تخم با جنین رشد یافته پارامترها مورد 

 P1صفر( بودند که با توجه به مقدار مثبت پارامتر 

در . واکنش تابعی در تیمار مذکور از نوع سوم تعیین شد

ی ی رگرسیون به درجهبا کاهش درجه دو تیمار دیگر،

دوم تجزیه تکرار شد و در این مورد نیز برای تخم تازه 

ی و لذا با درجه نددار بودغیر معنیرها پارامتهمچنان 

 واکنشبر این اساس  .(۱)جدول  اول مجدداً تجزیه شد

از شده  تهیپارازو  تازه تخمبه   O. fecundusزنبور یتابع

 با جنین رشد یافته از نوع سوم بود. تخم نوع دوم و به

 یواکنش تابع یهاپارامتر برآوردبرای اطمینان بیشتر، 

با هر دو نوع واکنش نوع دوم و سوم  O. fecundusزنبور 

مانده انجام شد و کمترین مربعات باقیهر سه تیمار  برای

 . (۲ جدول) نیز موید نتایج رگرسیون لجستیک بود

از  تیحکا یطور قطعبه جینتا شود،یم هظمالح کهچنان

 .Tشده توسط  تهیقبالً پاراز زبانیتازه بر م زبانیم یبرتر

grandis  برابر بیشتر، علی رغم  ۵/۲)نرخ جستجوی

با  زبانیو آن هم نسبت به مزمان دست یابی مساوی( 

زمان دستیابی در  کهیطوردارد، به افتهیرشد  نیجن

تر از میزبان با جنین رشد یافته بیش از سه برابر طوالنی

مضافاً رشد جنین میزبان موجب  دو تیمار دیگر است.

ع دوم به سوم شده است. بر تغییر واکنش تابعی از نو

های مدل، نرخ کاوشگری زنبور پارامتراساس پیش بینی 

O. fecundus صورت در میزبان با جنین رشد یافته به

ترتیب بعد از تراکم دو و شش افزایش می یابد و بهخطی 
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های از قبل پارازیته و میزبان میزبان، نسبت به میزبان

 آنجایی که حداکثر نرخ حملهرود، ولی از تازه باالتر می

های باالتر روی میزبان مذکور هفت عدد است، در تراکم

میزبان، زمان دست یابی محدود کننده شده و اجازه 

دهد پارازیتیسم روی این میزبان در هیچیک از نمی

 ها به باالتر از دو میزبان دیگر برسد.تراکم
 

  مختلفبا کیفیت  یهازبانیبه م O. fecundus زنبورهای رگرسیون لجستیک برای تعیین نوع واکنش تابعی آماره-۱جدول 
Table 1. Summary statistics of logistic regression delineating type of functional response of O. fecundus to 

different hosts 

Host Step Variable Estimate SE χ2 P-value 

F
re

sh
 e

g
g

s
 

1 

Intercept 1.6345 0.432 14.31 0.0002 

N0 0.0215 0.0908 0.06 0.8130 

N0
2 

-0.00301 0.00423 0.51 0.4769 

N0
3 

0.000034 0.000049 0.47 0.4929 

2 

Intercept 1.857 0.2984 38.73 <0.0001 

N0 -0.0384 0.0257 2.24 0.1348 

N0
2 

-0.00012 0.000393 0.09 0.7604 

3 
Intercept 1.9255 0.1998 92.84 <0.0001 

N0 -0.0461 0.00504 83.88  0.0001 

P
ar

as
it

iz
ed

 e
g
g

s 
  
 

 
(8

d
-o

ld
)

 

1 

Intercept 1.0315 0.3536 8.51 0.0035 

N0 -0.032 0.0744 0.19 0.6668 

N0
2 -0.00093 0.00352 0.07 0.7905 

N0
3 0.000017 0.000041 0.16 0.6879 

2 

Intercept 1.1357 0.2434 21.78 <0.0001 

N0 -0.0606 0.0226 7.21 0.0072 

N0
2 

0.000472 0.000353 1.78 0.1817 

D
ev

el
o
p
ed

 e
g

g
s 

 
(6

d
-o

ld
)

 

1 

Intercept 0.6503 0.3687 3.11 0.0778 

N0 0.2467 0.0819 9.07 0.0026 

N0
2 

-0.0182 0.00402 20.61 <0.0001 

N0
3 

0.000233 0.000048 23.34 <0.0001 

 

 مختلفبا کیفیت  یهازبانینسبت به م O. fecundus زنبور ی نوع دوم و سومتابع واکنش یهابرآورد پارامتر: ۲جدول

Table 2. Parameter estimates of type II and type III functional response of O. fecundus to different hosts 

Host 
Parameter Response  Developed egg 

6d-old 
Parasitized egg 

8d-old Fresh egg 

0.2267 ± 0.3057 
(-0.1476-0.7590) 

0.0108 ± 0.0572 
(0.0357-0.0787) 

0.0258 ± 0.1396 
(0.0880-0.1912) 

a′  
(95% CI) 

 
Type II 219.4 240.3 120.4 SS residual  

0.2881 ± 2.8340 
(2.2578-3.4101) 

0.1316 ± 1.0025 
(0.7394-1.2656) 

0.0642 ± 1.0498 
(0.9213-1.1783) 

Handling time (Th) 
(95% CI) 

0.0091 ± 0.0233 
(0.0051-0.0415) 

0.00206± 0.0085 
 (0.00438-0.0126) 

0.00315± 0.0177 
(0.0114-0.0240) 

b  
(95% CI) 

 
Type III 

236.5 294.8 126.5 SS residual  

0.2272 ± 3.4416 
(2.9874-3.8958) 

0.1041 ± 1.4772 
(1.2690-1.6854) 

0.0452  ± 1.2399 
(1.1496-1.3302) 

Handling time (Th) 
(95% CI) 

6.97 23.94 22.86 Maximum attack rate (T/Th) 
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در تراکم یک میزبان، پارازیتیسم روی میزبان تازه و از 

برابر بیش از  8۲/۱و  36/۲قبل پارازیته به ترتیب، 

میزبان با جنین رشد یافته خواهد بود که در تراکم چهار 

حداقل رسیده، در میزبان اختالف بین تعداد پارازیته به 

برابر بیش از  08/۱و  ۴۱/۱ترتیب ها بههمان میزبان

 ۵/۲و  ۷/۲، ۵/3میزبان سوم خواهد بود )به ترتیب 

میزبان از هر گروه پارازیته خواهد شد(. پس از این 

ها بیشتر و در نهایت به بیش تراکم، اختالف بین میزبان

میزبان  ی بین دواز سه برابر نایل خواهد شد. در مقایسه

برتری از آن  ۲۱8تازه و از قبل پارازیته شده نیز تا تراکم 

میزبان تازه است که حداکثر اختالف در تراکم سه 

%( 30برابر )کمی بیش از  308/۱میزبان به میزان 

میزبان  ۲۱8(. در باالتر از ۲و  ۱خواهد بود )شکل 

ترتیب معکوس خواهد شد که در عمل این تعداد میزبان 

ی پارازیتویید برابر بیش از حداکثر نرخ حمله ۱0حدود 

هایی مورد رویارویی است و بعید است که چنین تراکم

 زنبور قرار گیرد. 
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-شده تهیپاراز تخم -B تخم تازه-A، تخم سن گندم مختلف یها تراکم در O. fecundus زنبورتوسط  زبانیمتعداد پارازیتیسم  -۱شکل

)خط جهت مقایسه هر دو نوع مدل واکنش تابعی برازش داده نشان داده شده  روزه. شش تخم  -Cو  T. grandisتوسط هشت روزه  ی

 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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ی واکنش تابعی در سه نوع میزبان تخم تازه و با استفاده از مدل انتخاب شده O. fecundusی تیسم برآورد شدهنسبت پارازی -۲شکل 

 T. grandisی هشت روزه توسط ی سن گندم و تخم پارازیته شدهشش روزه
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. 

 

 با یهازبانیبه م O. fecundus زنبور حیترج

 متفاوت یهاتیفیک
 روش مورداک -الف

 با یزبانیم حیترج شیآزما یهاداده یهیتجز

 .Oداد که زنبور  نشاناستفاده از روش مورداک 

fecundus زبانیم و تازه )نوع اول( زبانیم نوعدو  بین 

 یقطع حیترج)نوع دوم(  T. grandis توسطشده  تهیپاراز

 حیترج نینوع اول دارد و ا زبانینسبت به م یو ثابت

 در کهیطوربه رد،یگینم قرار زبانیم تراکم ریأثتحت ت

 ۲/3-۵/۵ مورد حمله تازه زبانینسبت م هاتراکم تمام

در جدول  C1 ریبود )مقاد طیبرابر نسبت موجود در مح

 ک،یاز  C1 انحراف زبان،یاز دو م یتراکم مساو در(. 3

 داریمعن کی به کی نسبت از سمیتیپاراز انحراف یعنی

ات رییتغ مضافاً. P، ۴=df،  ۹86/۷=(t=00۱3/0) بود

 از نشان ،مختلف میزبان یهانسبت در C اندک مقادیر

R=۱3/0)، داشت نگیچیسوئ یدهیپد وقوع عدم
2، 

۱۷/0- =b، ۵۵/0=P، 3=df 668/0=t).  معنی دار نبودن

در تمام  Cبه معنی یکسان بودن مقادیر  bشیب خط 

Rها و ضریب تبیین )تراکم
معنی عدم رابطه ( پایین به2

است. تغییرات نسبت پارازیتیسم  Cبین تراکم و ضریب 

ی پارازیتیسم مساوی دو با خط نیمساز که نشان دهنده

و  (3شکل ) میزبان است موازی بود و آن را قطع نکرد

مفهوم آن این است که همواره نرخ پارازیتیسم میزبان 

 تازه بیش از نسبت میزبان در دسترس می باشد.

)نوع  تازه بانزیدو نوع م نیبهمچنین این پارازیتویید، 

 ،)نوع سوم( روزه شش یافتهی رشد نیجن باو اول( 

 که داد نشان اول نوع زبانیم به نسبت یثابت حیترج

 در کهیطوربه رد،یگینم قرار زبانیم تراکم ریتأث تحت

 از شیب ی مورد حملهتازه زبانیم نسبت هاتراکم تمام

از دو  ی. در تراکم مساوبود طیمح در موجود نسبت

از عدد  زبانیدر نسبت دو م یدار یاختالف معن زبان،یم

تازه دارد  زبانیم حیوجود داشت که داللت بر ترج کی

(0۱8/0=P، ۴=df، 8۹/3=t( )مضافاً ۲جدول .)راتییتغ C 

 عدم که بود داریرمعنیغ زبانیممختلف  یهانسبت در

-یم نشان نییپا ای باال یهاتراکم در را نگیچیسوئ وقوع

R=۲63/0) دهد
2، ۲0۷/0- =b، 38/0=P، 3=df، 

03۵/۱=t.)  ،با نوع سوم ) زبانیمدو نوع  نیبدر نهایت

 یشده تهیپاراز زبانیمنوع دوم )و  (روزه شش  نیجن

 نوع زبانیم به نسبت یثابت و یقطع حیترج ،(روزه هشت

نوع  زبانیم ها،تراکم تمام در کهیطوربه داد، نشان دوم

 نیا. شد تهیپاراز موجودبرابر نسبت  ۱/۵تا  8/۱دوم 

 بود،مشهود  شتریب زبانیم دو ازدر تراکم برابر  حیترج

 زبانیم نیا سمت به یدار یمعن انحراف کهیطوربه

 (.3جدول ؛P، ۴=df، 38/۱۱=t=0003/0) داد نشان
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  زبان،یم نوعدو از مختلف  یهادر نسبت O. fecundusشده توسط زنبور  تهیپاراز یهانسبت تخم نیانگیم -3جدول
Table 3. Mean ratio of hosts parasitized by O. fecundus at different ratios of available hosts 

𝐂𝟐 𝐄𝟐/𝐄𝟏 𝐍𝟐/𝐍𝟏 ∗∗∗ 𝐂𝟏 ∗∗ 𝐄𝟏/𝐄𝟐 ∗ 𝐍𝟏/𝐍𝟐 

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 

0.31 0.56 5 3.2 0.64 0.2 

𝐂𝟑 𝐄𝟑/𝐄𝟏 𝐍𝟑/𝐍𝟏 𝐂𝟏 𝐄𝟏/𝐄𝟑 𝐍𝟏/𝐍𝟑 

0.97 0.194 0.2 1.02 5.14 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 

𝐂𝟐 𝐄𝟐/𝐄𝟑 𝐍𝟐/𝐍𝟑 𝐂𝟑 𝐄𝟑/𝐄𝟐 𝐍𝟑/𝐍𝟐 

1.8 0.36 0.2 0.55 2.77 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 

 *N1،  N2 وN3  تخم نوع اول ) زبانیمعرف م بیترتبه 3و  ۲ ،۱ های)اندیس زبانیم هر از موجود یها تخمتعداد

 باشدیمسن گندم  و سوم )تخم شش روزه( T. grandisتوسط هشت روزه  یتهیپارازتخم نوع دوم ) ،تازه(

 **E1،E2   وE3 هاآن شده از تهیپاراز یتعداد تخم ها  

*** Ci یزبانیم حیترج راتییتغ  

 * 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. 
 

 نسبت هاتراکم تمام در که دهدیم نشان Bو  3Aشکل
در حضور دو نوع دیگر میزبان  مورد حمله یتازه زبانیم
 خط. است بوده شیآزما در موجود نسبت از شیب
. باشدیم حیترجعدم  معرف زین( راست)خط  مسازین

 را خط نیا شده تهیپاراز زبانیم نسبت یهاداده چنانچه
 نیا در. بود نگیچیسوئ وقوع یمعنبه کرد،یم قطع

-یم( نشان مسازی)ن کیبا  داریمعن یتفاوت دیبا صورت،
 دینماینم دییتا را آن یخط ونیرگرس یهیتجزکه  داد

(8۵/0=R
2، ۷۵۵/0=b، ۱۲6/0=P، 3=df، ۱0۲/۲=t 

در حضور میزبان نوع  b=۱خط  بیآزمون انحراف از ش
R=86/0 دوم و

2، 880/0=b، 60/0=P، 3=df، ۵۷8/0=t، 
در حضور میزبان نوع  b=۱خط  بیآزمون انحراف از ش

 تمام در که دهدیم نشان C3شکلهمچنین  (.سوم
نسبت  زبان،یم دو برابر تراکم در ژهیو به هاتراکم
-در حضور تخم O. fecundus زنبور توسط سمیتیپاراز

 سمتبههای با جنین رشد یافته های پارازیته و تخم
راست تبیین  خطاست.  داشته انحراف تهیپاراز یهاتخم

 قطع را نیمساز ،شده تهیپاراز زبانیم نسبتی کننده

 دهدنمی نشان کیبا  یداریمعن تفاوتو  دنکیمن
(8۷/0=R

2، ۹8۵/0=b، ۹۵/0=P، 3=df، 066/0=t، آزمون 
 (.b=۱ خط بیش از انحراف

 

 روش کاک-ب

روش  دیمو کاک روش از استفاده با هاداده یهیتجز

 یکا زبان،یهر تراکم م یبرا یبررس نیا در. بود مورداک

 یهاداده انحراف یکی حالت، دو در یااسکوئر جداگانه

 و یمورد انتظار از واکنش تابع یهاداده ازمشاهده شده 

 محاسبه طیموجود در مح ینسبت ها از انحراف یگرید

، در شودیم مالحظه کهیطوربه (.۴ جدول) دیگرد

 کی با های مختلف میزبان تازه به میزبان پارازیته،نسبت

 دو هر از موجود یهاتراکم تمام در مشاهدات ،ءاستثنا

مورد انتظار از واکنش تابعی و نسبت های در  مقدار

 جینتا از. دندهیم نشان داریمعن انحرافدسترس، 

تراکم  نیترنییپا در که رفتیم انتظار یواکنش تابع

به  ۲نسبت  با آن یرو سمیتیپاراز ،(۵به  ۱) تازه زبانیم



 ...تخم سن گندم و دییتویپاراز  Hym.; Encyrtidae) )Ooencyrtus fecundusزنبور  یزبانیم حیترجو همکاران:  نصیری 68

نسبت و  نیکه در عمل هم با هم باشد تهیپاراز زبانیم 3

. نسبت داد رخ شیآزما دراز دو برابر نسبت موجود  شیب

 ،۴ به ۲تراکم  در یانتظار از واکنش تابع مورد

 از% ۷3 عمالً که بود زبانیم دو از یمساو سمیتیپاراز

 تمام در. بود تازه زبانیم به مربوط تهیپاراز یهازبانیم

-زبانیم% ۷8-۹۴ شد واقع عمالً آنچه یبعد یهاتراکم

بودند که هم از  تازه یهازبانیم نیب ازشده  تهیپاراز یها

نسبت مورد انتظار از  زو هم ا طینسبت موجود در مح

 مطابق سمیتیپاراز زانیم اگر بودند. شتریب یواکنش تابع

 یرو یستیبا بود، یم طیمح در موجود یهانسبت با

 نیب اگر و شدیم واقع( A ۴ شکل راست خط) مسازین

خط  داشت،ینم وجود دییتویپاراز یبرا یتفاوت زبانیدو م

 کرده، قطع را مسازین ستیبایمشاهده شده م سمیتیپاراز

رخ  نگیچییشد )سویم لیمتما گرید زبانیبه سمت م

 کهنیا با یحتکه  شودیم دهید نکیا یول ،(دادیم

 کمتر یهاتراکم در را یرییتغ نیچن یتابع واکنش

 تمام در عمل در د،ینمایم ینیب شیپ تازه زبانیم

 بوده موجود نسبت از شیب تازه تخم سمیتیپاراز ها تراکم

  (.Aَ ۴ شکل) است

  

 
مختلف های کیفیت باهای میزباناز  یمتفاوت یهابیدر ترک O. fecundus زنبور توسطهای مختلف میزبان انتخاب نسبت -3شکل 

(N1،  N2 وN3  و زبانیمنوع  هر از موجود یهاتخمتعدادE1،E2   وE3 به 3و  ۲ ،۱ یهاسیاند ها،آن شده از تهیپاراز یهاتعداد تخم-

 .(باشدیم و سوم )با جنین شش روزه(( T. grandisتوسط هشت روزه  یتهینوع دوم )پاراز ،نوع اول )تازه( زبانیمعرف م بیترت
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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 ختلف تخم تازه با تخم شش روزه،های مدر نسبت

وجود داشته،  زبانیدسته تخم از هر م کی کهیزمان

 است شده حادث طیبا نسبت موجود در مح سمیتیپاراز

اما در سه  کند،یصدق م زبانیدر مورد هر دو م نیو ا

تازه  زبانیم سمتبه سمیتیپاراز زانیم ،یانیتراکم م

حاصل از واکنش  یهانسبت باانحراف داشته است و 

-یم نشانانطباق  طیمح در موجود نسبت از شیب یتابع

 تازه، زبانیم ازتراکم  نیترنییپا در فقط. (۴)جدول  دهد

 (. ۴B شکلاست ) ادیز یواکنش تابع ینیب شیاز پ فاصله

ی سن های مختلف تخم شش روزهدر ترکیب نسبت

 باکه  دیگرد مالحظه ی هشت روزه،گندم با تخم پارازیته

نسبت  دو هراز  مشاهداتتمام موارد  در، ءاستثنا کی

مورد انتظار از واکنش تابعی و نسبت موجود در محیط 

 ۴شکل(. ۴)جدول  دارند یداریاختالف معن آزمایش

Cشده  مشاهده سمیتیپاراز یکه نسبت ها دهدیم نشان

 شده تهیپاراز قبالً زبانیم سمتبهها تراکم یتمام در

 زبانیم از نییپا تراکم سه در هانسبت نی. ادارد انحراف

 واکنش انتظار مورد نسبت از کمتر روزه، شش نیجن با

 .بود آن از شتریب گرید تراکم دو در و یتابع

 
-نسبت و در آزمایش موجود یهانسبت از O. fecundus توسطمشاهده شده  سمیتیپاراز زانیم انحراف( 2χمقادیر مربع کای ) -۴جدول

 (Cock 1978) های دو به دو از سه نوع میزبانترکیب در یانتظار از واکنش تابع مورد یها
Table 4. Chi square (χ

2
) 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 / 6d-old egg Fresh egg / 8d-old parasitized 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 

باشدها یک میآزادی تمام آزمونیدرجه .  

df=1 for all tests 
 

 بحث
 یدهاییتویپاراز عنوانبه Ooencyrtusجنس  یزنبورها

-یم توقع کم ییزنبورها گندم، سن تخم یهیثانو و هیاول

و  نشو نییپا تیفیبا ک یهازبانیم در توانندیم که باشند

 خود یهازبانیم از یموثر نحو به و کنند یزندگنما و 

 در که ییزنبورها یستگیشا هرچند. ندینما یبرداربهره

 یول ابد،ییم کاهش کنندیم رشد نامطلوب یهازبانیم

 کمتر کاهش نیا که دهندیم نشان موجود یهایبررس

 از یبرداربهره کامل حذف به منجر و است انتظار حد از

 که ییهازبانیم واقع در. شودینم ییهازبانیم نیچن

 Trissolcus یهاگونه ینما و نشو و سمیتیپاراز یبرا

spp. توسط یخوبهستند، هنوز به یبردارقابل بهره ریغ 

-به. شوندیم یبرداربهره .Ooencyrtus spp یهاگونه

شده باشند،  تهیکه قبالً پاراز ییهاتخم مثال، عنوان

-یمورد اجتناب قرار م .Trissolcus spp یهاگونه توسط

 سمیمکان کی سمیتیسوپرپاراز و( Safavi 1973) رندیگ

 شودیم محسوب پارازیتوییدهای انفرادی یبرا تلفات

(Godfray 1994 ،)یهاگونه کهآن حال Ooencyrtus 

spp. در و یزیتخمر مجدداً ییهاتخم نیقادرند در چن 

 Safavi) ندینما  نما و نشو یزیآم تیموفق طوربه هاآن

 محسوب ۴یجمع ییهاگونه زنبورها نیا واقع در(. 1973

 بدون زبان،یم یفضا یعادالنه میتسه با و شوندیم

 چهار تا و کنندیم نما و نشو گریکدی با یجد مزاحمت

 Iranipour) ندیآیم رونیب زبانیم تخم کی از زنبور

 مورد در یکمّ اطالعات یبررس نیا از قبل تا(. 1996

 ای سمیتیپارازیمولت یدهیپد و یاگونه نیب روابط

                                                                                  
4 . Gregarious  



 ...تخم سن گندم و دییتویپاراز  Hym.; Encyrtidae) )Ooencyrtus fecundusزنبور  یزبانیم حیترجو همکاران:  نصیری ۷0

 . نداشت وجود .Trissolcus spp یرو .Ooencyrtus spp یهاگونه سمیتیپرپارازیه

 

 

 
 یهابیدر ترکپارازیتیسم مورد انتظار از واکنش تابعی  و نسبت O. fecundus زنبور توسطهای مختلف میزبان پارازیتیسم نسبت -۴شکل

 تهیپاراز یهاتعداد تخم E3و   E1،E2و زبانیمنوع  هر از موجود یهاتخمتعداد  N3و N1،  N2) های مختلفکیفیت باهای میزباناز  یمتفاوت

( T. grandisشده توسط  تهیپاراز قبلهشت روز نوع دوم ) ،تازه(تخم نوع اول ) زبانیمعرف م بیترتبه 3و  ۲ ،۱ یهاسیاند ها،آن شده از

 (باشدیمسن گندم  و سوم )تخم شش روزه(
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 
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 شده تهیپاراز یهاتخم دییتویپرپارازیه ای سن تخم انگل

 تمام تواندیم زنبور نیاباشد.  .Trissolcus spp توسط

 و رهیشف شیپ مختلف، نیسن یالروها تخم، مراحل

 دهدرا مورد حمله قرار  spp. Trissolcus یرهیشف

(Safavi 1970). نشان داده شد که زنبور  یبررس نیدر ا

 تهیپاراز یتخم ها تواندیم  O. fecundusدیتوئیپاراز

 نیا زین و کند تهیپاراز یخوب به یروزگ هشتشده را تا 
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 یشتریب تیارجح تهیپاراز یتخم ها که داد نشان یبررس

 .دارند افتهی رشد نیجن با یها تخم به نسبت

زنبور  ینشان داد که واکنش تابع قیتحق نیا جینتا

 دوم نوع از گندم سن تخم به O. fecundus دیتوئیپاراز

قبلی سرعت کاوش به  سمیتیپاراز که تحت تأثیر است

کمتر از نصف تقلیل یافت ولی نوع واکنش تغییر نکرد، 

اما رشد جنین میزبان موجب تغییر واکنش از نوع دوم 

 نوع یتابع واکنش بروز سبب عامل نیچند. به سوم شد

 یذات یهایژگیو به توانیم جمله از که شوندیم سوم

 یحشره تیفیوک اندازه د،یتوئیپاراز سن د،یتوئیپاراز

 د،یتوئیپاراز تیفعال محل در موجود اهیگ نوع زبان،یم

 یبرا ییهاپناهگاه وجود و دما ،یکیزیف مختلف طیشرا

 Coll and Ridgway 1995, Messina) کرد اشاره زبانیم

et al. 1997, Messina and Hanks 1998, Mohaghegh 

1999, Fathipour et al. 2001). ًکه شده عنوان غالبا 

تا شود یم دوم نوع واکنش بروز موجب یحیترج زبانیم

 یهایانبوه از دییتویپاراز یبردار بهرهموجب حداکثر 

 زبانیم با دییتویپاراز که یوقت یول. شود زبانیم اندک

 صرف آن نییپا یهایانبوه از شود،یم مواجه رمرجحیغ

 در کمتر یبردار بهره به منجر نیا و دینمایم نظر

 سوم نوع یتابع واکنش بروز جهینت در و نییپا یانبوه

 نیا رسدیم نظر به .(Jervis and Kidd 1996) شودیم

نیز  قیتحق نیا در یبررس مورد زنبور مورد در ریتعب

ضمن آن که  افتهی رشد نیجن با ماریت در و ستا صادق

 ترنییپا یهاتراکم در د،یگرد ثبت حمله نرخ نیکمتر

نظر  به رسدیم نظربه. رخ داد سمیتیپاراز کاهش نرخ

 یدهاییتویپاراز نینوع سوم در ب یواکنش تابع رسدیم

 درمثال  عنوانبه. است متداول شتریبتخم سن گندم 

 T. semistriatusو  T. grandis یرو مختلف یهایبررس

 مشاهده یحیترج زبانیم ینوع سوم رو یواکنش تابع

 اهیرگیتاث تحت واکنش نوع هاگونه نیدر ا یطرف از و شد

 ,Fathipour et al. 2001) گرفت قرار زبانیم یوگونه

Allahyari et al. 2004). از  یگرید یهاگونه مورد در

Trissolcus نوع سوم مشاهده شده  یواکنش تابع زین

 ,Jamshidnia  et al. 2010, Abdi et al. 2015است )

BenaMolaei et al. 2018 Laumann et al. 2008, .)

 یابیدست زمان و وجوجست قدرت یهافراسنجه نیتخم

 تخم تازه، تخم) ماریدر هر سه ت O. fecundus زنبور

 داد نشان (زبانیم یکرده رشد نیجن با تخم و تهیپاراز

دارد و  یهر دو فراسنجه اثر قابل توجه در زبانیم نوع

ی تخم نگاه داشتن انرژی و ذخیره لیبه دل احتماالً نیا

 ومناسب تر  زبانیم افتنی و شتریب یوجوجستبرای 

نامطلوب  یهازبانیم یبرا کمتر ینیوالد یگذارهیسرما

 ،بهتر زبانیبه م یدسترسصورت عدم  در و باشدیم

 شودیم نامناسب زبانیم همان رفتنیپذ به ناچارزنبور 

خود را صرف بهره  یدمثلیتول کوششدر عوض تمام  یول

 بهتر یاحتمال یهافرصت یبرا و کندیاز آن نم یبردار

-زمان دست یبرابر سهاز  شیب افزایش. دینمایم رهیذخ

 از نشاندر تخم شش روزه، نسبت به دو تیمار دیگر  یابی

 با زبانیم از یبردار بهره از زنبور توجه قابل اجتناب

برابری  ۵/۲با این حال، کاهش  .دارد افتهی رشد نیجن

نرخ کاوشگری زنبور در میزبان پارازیته اثرات جمعیتی 

طوری که شگرفی روی زنده مانی میزبان نداشت، به

های پایین میزبان مانی بیشتر در تراکم% زنده30حداکثر 

انتظار است که با افزایش تراکم میزبان، اختالف مورد 

های سن گندم شود. از آنجایی که دسته تخمکمتر می

باشند، مزیت نسبی دو میزبان در تایی می ۱۴اغلب 

% و برای دو، سه، ۲۵عددی تخم سن گندم  ۱۴تراکم 

، ۵/۱۷ترتیب به چهار و ... دسته تخم با روند کاهشی به

د رسید. یعنی در برخورد با % و ... خواه۷/۹، 8/۱۲

تلفات  O. fecundusهای تازه و پارازیته، زنبور میزبان

وارد خواهد کرد و حضور زنبور  T. grandisکمتری به 

O. fecundus  نسبت پارازیتویید به تخم تازه را به نفع

پارازیتویید قبلی بر هم خواهد زد. البته این در حالتی 

اشته باشد. اگر فرض است که شرایط انتخاب وجود ند

صورت دسته کنیم بیشتر تخم های موجود در مزرعه به

شوند، آنگاه شرایط انتخاب های منفرد گذاشته می

هایی که هر دو نوع چندان مطرح نیست، ولی در لکه

میزبان کنار هم حضور دارند، مزیت پارازیتویید باز هم 

ا های تازه ربیشتر خواهد شد چرا که زنبور مذکور تخم

سه تا پنج برابر بیشتر انتخاب خواهد کرد. با این حال، 

های با جنین رشد یافته موضوع متاسفانه در مورد تخم

درست عکس این است. ضمن آنکه در شرایط انتخاب، 

ها با فراوانی بیشتری توسط زنبور رد خواهند این تخم

و  ۲/۲، ۹/۱، ۴/۱شد، در شرایط عدم انتخاب هم مزیت 

 ۱0و بیش از  3، ۲، ۱های رابری در تراکمبیش از سه ب



 ...تخم سن گندم و دییتویپاراز  Hym.; Encyrtidae) )Ooencyrtus fecundusزنبور  یزبانیم حیترجو همکاران:  نصیری ۷۲

دسته تخم میزبان در مقایسه با میزبان پارازیته پیدا 

 انتخاب در دییتویپاراز کی رودیم انتظارخواهند کرد. 

 نیشتریب یکننده نیتام که دینما عمل ینحو به زبانیم

 ,van Alphen and Visser 1990) باشد نتاج یستگیشا

Godfray 1994, Vinson et al. 1998 .)که یطیشرا در 

 مینمود مالحظه ندارد، یگرید انتخاب چیه دییتویپاراز

 تالش تمامو  دهدیم کاهش را یابیدست دییتویپاراز که

 یستگیشا که کندینم یزبانیم صرف را خود یدمثلیتول

-یم اساس نیهم بر یول. داد خواهد کاهش را آن نتاج

 دییتویپاراز دیبا انتخاب، طیشرا در که داشت انتظار توان

نتاج خود را  یستگیتا شا دیبرتر را انتخاب نما زبانیم

 نیا عمالً یزبانیم حیترج یهاشی. آزمادینما نیتضم

 نیب انتخاب طیشرا در کهیطوربه. داد نشان را موضوع

)تخم  ممکن یدوگانه یهابیترک از کی هر از زبانیم دو

 هشت یتهیپاراز تخم با تازه تخم روزه؛ شش تخم با تازه

 زبانی(، همواره متهیتخم شش روزه با تخم پاراز روزه؛

 حیترج نیو ا دیاز نسبت موجود انتخاب گرد شیبرتر ب

بدتر موجب  زبانیبه م یسهولت دسترس یعنیبود  یقطع

 نیب دییتویپاراز یعنیکردن به سمت آن نشد.  چیسوئ

سهل  زبانیم یابیدست ایبهتر و  زبانیم افتنی یتالش برا

 از نکته نیا البته. ندیگزیم بر را اول یاستراتژ ترالوصول

 نیا یبرا یمنف ینکته کی کیولژیب کنترل نظر

 قبالً تخم نیب که چرا شود،یم محسوب دییتویپاراز

 انتخاب را یاول افته،ی رشد نیجن با تخم و شده تهیپاراز

سن گندم  نوزاداست که  یبدان معن نیخواهد کرد و ا

جنس  دییتویاز زنبور پاراز یشتریشانس تولد ب

Trissolcus  خواهد داشت. البته چنانچه تخم تازه در

 حیترج تهیدسترس باشد خوشبختانه آن را به تخم پاراز

 و ییبناموال توسط شده انجام یبررس در خواهد داد.

 .T زنبور ییبرکارا زبانیم نی، اثر رشد جنهمکاران

vassilievi  مورد مطالعه قرار گرفت (BenaMolaei et 

al. 2015) .نشان داد  یبررس نیحاصل از ا یهاافتهی

 نیرشد جن یدو روزگ انیزنبورها تا پا سمیتیپاراز زانیم

 چهار و سه یها تخم در یول نداشت یداریتفاوت معن

 حشرات خروج درصد. داد نشان یداریمعن کاهش روزه

 خارج یزنبورها یزادآور و نتاج یجنس نسبت کامل،

 یبررس نیا. گرفتند قرار زبانیم سن ریتاث تحت زین شده

 افت موجب یروزگ دو از بعد تا نیجن رشد که داد نشان

 جی. نتاگرددیم مذکور زنبور در نتاج یستگیشا دیشد

نشان داد که اثرات مذکور  زیحاضر ن یحاصل از بررس

 زانیدر م یقابل توجه ریتاث O. fecundusزنبور  یرو

(. یواکنش تابع جیزنبور داشته است )نتا سمیتیپاراز

و سن  زبانیم یهاتخم سن داد نشان یمشابه قیتحق

-تخم تیموفق زانیمهم در م یاز فاکتورها دهایتوئیپاراز

 نیبهتر کهیطور به باشد،یم O. pityocampae یگذار

 و بود یگروز ۲-۱شدن،  تهیپاراز یبرا زبانیسن تخم م

 پنج حداکثر کردن تهیپاراز یبرا هاماده سن نیترمناسب

 یبررس از حاصل جینتا(. Tunca et al. 2015) بود روز

 و شده تهیپاراز یهاتخم که داد نشان زین حاضر

 توسط توانندیم افتهی رشد نیجن با یتخم ها نیهمچن

 در و شوند تهیپاراز  O. fecundusدیتوئیپاراز زنبور

 سمت به زنبور یعمده شیگرا ،تازه زبانیم وجود صورت

 با یبررس نیا جینتا ییجز اختالف. باشدیم تازه زبانیم

 نوع زنبور، نوع اختالف لیدلبه تواندیم فوق یهایبررس

 یاجرا یوهیش ای و شیآزما طیشرا دسترس، در زبانیم

 دیتوئیپاراز یزنبورها مختلف یهاگونه .باشد شیآزما

 دارند زبانیم تخم یتازگبه  یمتفاوت یهاتیحساس

(Safavi 1973 .)در دیتوئیپاراز زنبور تیموفق رو نیا از 

 و رشد یمرحله به یبستگ سن تخم کردن تهیپاراز

 یهاتخم یستگیشا. دارد گندم سن تخم نیجن ینمو

 Fedde) ابدییم کاهش تخم یهاواره انگل یبرا کهنه

1977, Chabi-Olaye  et al. 1997 Safavi 1970, .)

 وکم تازه یهاتخموضوح نشان داد به قیتحق نیا جینتا

 رند،یگیم قرار  O. fecundusزنبور قبول مورد شتریب سن

 هاآن شدن تهیپاراز احتمال زبانیم سن شیافزا با یول

 باآواداال  یها یبررس مشابه جینتا نیا. ابدییکاهش م

 T. megallocephalus (Ashmed) (Awadalla زنبور

 باشدیم T. plautiae (Watanab) زنبوربا اوهنو  و( 1996

(Ohno 1987). مشابه  یبررس در همکاران و محمدپور

زنبور  یو رفتار یستیز یهایژگیو یحاضر، برخ یبررس

pityocampae  O.  حیترج و سمیتیپاراز زانیاز جمله م 

سن سبز  یهنشد تهیپاراز یاهمتخ یرو را آن یزیرمتخ

 :.Brachynema  signatum Jakovlev (Hemپسته 

Pentatomidae) که قبالً توسط زنبور  ییهامو تخ
Trissolcus agriope Kozlov & Le (Hym.: 

Platygastridae) زانیم زیشده بودند و ن تهیپاراز 
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 T. agriopeو  O. pityocampae یزنبورها سمیتیپاراز

تنها،  یسازهادر ر هساعت ۴8و  ۲۴ یزمان یهاهدر دور

و   T. agriopeو  O. pityocampaeزمانهم یرهاساز

  O. pityocampaeو T. agriope یمتوال یرهاساز

. (Mohammadpour et al. 2014) نمودند مطالعه

 یاهمتخ یگونه رو نیا یذارگمتخ زانیم نیشتریب

شده  تهیپاراز یاهمتخ یرو و نشده در روز سوم تهیپاراز

 O. pityocampae. زنبور دیمشاهده گرد پنجمدر روز 

نشده و  تهیپاراز یهامتخ نیحاضر از ب یمانند بررس زین

 حینشده را ترج تهیپاراز یاهمسن، تخ یهشد تهیپاراز

 یاهمدر تخ سمیتیپارازدرصد  نیانگیو م دهدیم

 یاهماز تخ شتریبرابر ب 68/۵سن سبز،  یهنشد تهیپاراز

برابر ۹/۱۲و  O. pityocampaeشده با زنبور  تهیقبالً پاراز

 T. agriopeشده با زنبور  تهیقبالً پاراز یاهماز تخ شتریب

. البته حداکثر باشدیم قیتحق نیا جیکه مشابه نتا بود

 حاضر یبررس شاهد ماریت در دییتویپاراز ینرخ حمله

 یکم و شده تهیپاراز قبالً زبانیم از شتریب% 30 فقط

 که بود گندم سن یافتهی رشد نیجن برابر سه از شیب

 ممکن و دهدیم نشان مذکور یبررس با یادیز تفاوت

مورد  یهاتاکسون و اجرا یوهیش در تفاوت از است

 حاصل شده باشد. یبررس
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