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 زنبورهای  جمعیتهای همزاد در    بر وجود گونهیهد بیولوژیکاش
Sycophila mellea (Curtis) (Hymenoptera :Eurytomidae)  

  در انگلیس Tetramesa spp (Hymenoptera: Eurytomidae) گیاهخواری زنبورهاوییدپارازیت
 

 3 بروفوردمایک و 2علی دعوه ، حسن1حمید قاجاریه*

 ی دانشگاه شاه خالد، عربستان سعودیوژگروه بیولاستاد 2 ؛ ابوریحان، دانشگاه تهرانپردیس کشاورزیگروه گیاهپزشکی استادیار 1
 دانشگاه کاردیف، انگلستاناستاد گروه بیولوژی 3

 27/9/85: ؛ تاریخ پذیرش 9/8/84 :تاریخ دریافت
 

 

  چکیده 
 Sycophila melleaوییـد  همـزاد در زنبـور پارازیت  یها  گونهیوضعیت تاکسونومیک آزمایش انتخاب جفتبا استفاده از 

(Curtis) (Hymenoptera: Eurytomidae) از خـواری   گیـاه  زنبورهـای وییـد پارازیتدر طبیعـت   این زنبور. شدسی ربر 
از ترتیـب   کـه بـه  هسـتند   T. brevicornis  (Walker)  وTetramesa linearis (Walker)هـای   همین خانواده به نـام 

 نتـایج نشـان   .کنند تغذیه می Poaceae از خانواده Festuca rubra (.L)  وElymus repens (Viv) های انی به نامگیاه
انتخـاب جفـت بـین       و وجود دارد    ویید این زنبور پارازیت    مختلف یها بین افراد جمعیت  قوی   تولید مثلی     رفتار مانعداد که یک    

 تاکسونومیکی بین این دو جمعیـت        مهم فاوتت یک    بنابراین .دهد نشان می  ای را   تفکیک پیشرفته  و   یستاین زنبورها تصادفی ن   
  . شود مشاهده می وییدور پارازیتزنب
 

 Eurytomidae, Tetramesa, Sycophila ،انتخـاب جفـت   ،وییـد زنبورهـای پارازیت  ، همزادیها  گونه:یکلیدهای  واژه

mellea  
 

  مقدمه
 ی بسـیار  یهـا   نمونـه  وییـد،  پارازیت یدر بین زنبورهـا   

ــا یتنــوع ژنتیکــممکــن اســت وجــود دارد کــه   همــراه ب
 .دنـ نشـان ده در یک جـنس را      یاختالفات کم مرفولوژیک  

هـا در ایـن حشـرات         گونه ی تاکسونومیک تفکیکبنابراین،  
لذا وضعیت ). 2002 دعوه و همکاران، ( استبسیار مشکل   
 وییـد  مختلـف زنبـور پارازیت  یهـا   جمعیتیتاکسونومیک

Sycophila mellea (Curtis) رار ـباید مورد توجه ق 

 
 ی مختلـف زنبـور گـالزا      یهـا   گونـه  ی رو این زنبور . گیرد
 فعال spp. (Walker) Tetramesa  نامه  بیخوار گیاه
رسی از آن جهت مهم است که اگـر تفکیـک           این بر . است

بسـیار  تشخیص   باشد   یفقط با تکیه بر صفات مرفولوژیک     
این زنبور   فیتون و همکاران  ). 1991،  آنگا (شود مشکل می 

عنوان یک گونه بیولوژیک و آنگا       هب) 1978( را   وییدپارازیت
بـا  . انـد  ه یک گونه کمپلکس گزارش کرد     عنوان به) 1991(

 زایی ر وجود گونهـ بیمبن) 1993 (یدفراتوجه به نظریه گا

                                                           
 haghajarieh@yahoo.co.uk:  مسئول مکاتبه-*
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 وضعیت ارتباطات ژنتیکی    ،ویید پارازیت یزنبورها  در یمبو
 با استفاده   توان  می  همزاد را  یها  مختلف گونه  یها جمعیت

های   گونه .نمودمشخص    انتخاب جفت  یآزمایش رفتار  از
عنـوان یـک     نگلستان بـه  ادر   Tetramesa  زنبور مختلف

ها و وییــد بلکــه بررســی پارازیت یســتآفــت مطــرح ن 
 .باشد عنوان یک مدل مطرح می بههای آن  هیپرپارازیت

های  آزمایش انتخاب جفت جهت تعیین وضعیت گونه      
ــا  ــزاد در زنبوره ــط ،هم ــیقحقم توس ــونین ــج   چ کالری

ــکیو ــیمدین و ، )1960(واس ــاخ خس  دعــوه ،)1976(دیب
 ،)1996(، ون دن آسم و جـرویس        )1991(هولر   ،)1988(

) 2001( و همکاران    امو ساندارالینگ  )1998( کنیس و میلز  
 . شده استگزارش
 ی زنبورها ی رو ی رفتار یها شآزمایطورکلی کاربرد    هب
 یهاویید، و پارازیت  )1987 دعوه، (Tetramesa خوار گیاه

) 1988دعوه،   (Eurytoma یها مربوط به آن چون جنس    
Pediobius) ،1988 دعـــوه( ،Chlorocytus) ،دعـــوه 

 . اثبات کرد رای بیشتریهای بیولوژیک ، وجود گونه)1988
 یهـا  تحقیق حاضر وضـعیت تاکسـونومیکی جمعیـت       

  همـزاد یهـا  عنوان گونه هب Sycophila melleaمختلف 
 .دکن می مشخص ، با استفاده از آزمایش انتخاب جفترا
 

 ها د و روشموا
 )میزبان(گیاهخوار  زنبورهای   پرورش الرو  آوری و  جمع

 پـائیز و    ولگیاهان علفی مـورد نظـر در طـ         :و پارازیتویید 
 از نقـاط مختلـف منـاطق ولـز و           1380 تـا    1378زمستان  

بـا  و   )2003 ،قاجاریه( شدآوری   انگلند در انگلستان جمع   
ز پـس ا  .  قرار گرفـت   مورد شناسایی  )1954 هوبارد،(کلید  

 دست آمـده   ه ب ی الروها ،باز کردن ساقه گیاهان در زمستان     
کامـل کـرده بودنـد بـه        در ایـن زمـان      تغذیـه خـود را      که  

شناسـایی  . دندشـ  ینتقل و کدگـذار   م ژالتینی   یها کپسول
نیز با استفاده   و گونه   گیاهان میزبان و الروها درحد جنس       

) 1996(مقاله دعـوه و روتفریتـز       به کار گرفته در      روشاز  
 . شدنجام ا

 دو  ی الروهـا  1380در بهـار سـال       :ام آزمـایش  جنحوه ان 
                       وییـــــــــد پارازیتهـــــــــایجمعیـــــــــت از زنبور

  (Walker)و  Walker)(T.linearis گونــه زنبــور 
T.brevicornisگیاهـان  ترتیب از   به (Viv) Elymus 

repensو  (L.) Festuca rubra ــع در  و یآور جمـ
 .ندوبالغ ش تا،ند هوای آزاد نگهداری شداتاقک چوبی در

ــان ــان گیاه ــعاز میزب ــه  مرت ــه گلخان ــل ب  و در  منتق
در . متر کاشته شدند    سانتی 15 به قطر     پالستیکی های گلدان
 کـه   Tetramesa با استفاده از زنبورهای بالغ       هماتیرپایان  

با آب و عسل ده درصد تغذیه شـده بودنـد، هـر گیـاه بـا                 
 بدین ترتیـب کـه      .دش آلوده شد   خو وصزنبور ماده مخص  

 میزبــان ی روزنبورهـای مــاده  ، ســاعت72 مــدت پـس از 
 هـا   سـاقه  ی تا در گلخانـه رو     سازی شدند گیاهی خود رها  

 از رهاسـازی زنبورهـای       روز 10 وقتـی  . نمایند یریز تخم
Tetramesa ،نر و مـاده   زنبورهای گذشت Sycophila 

 رش زیـ   بـه دو رو    ،طور جداگانه تغذیه شـده بودنـد       هکه ب 
 .داده شدند تالقی

 و انتخـابی انجـام      یاین آزمـایش در دو گـروه اجبـار        
ـ   نیـز  ی اجبـار  یگیر گرفت و یک آزمایش جفت     عنـوان   ه ب

 در سـه    ی اجبـار  یگیـر  آزمـایش جفـت    .دشلحاظ  شاهد  
در هر لوله آزمایش فقط یک زنبور مـاده          .تالقی انجام شد  

  روز در اتـاق دمـای ثابـت        2-3مـدت    بـه یک زنبور نر     و
 سـاعت روشـنایی در طـول      12با  گراد    درجه سانتی  2±26

قـرار  اجباری    گیری  جفتجهت    درصد، 60 و رطوبت    روز
 .داده شدند

نر و مـاده فقـط بـه جمعیـت          زنبورهای  در تالقی اول    
در تالقـی دوم     .نـد منحصر بود  T.linearisزنبور میزبان   

 و جمعیـت  T. linearisزنبورهای نر به جمعیت زنبـور  
 در تالقی .ندبودمتعلق  T. brevicornis زنبور  بهها ماده

 و T. brevicornis  نر به جمعیت زنبـور یسوم زنبورها
 جـدول ( بودند T. linearis جمعیت ماده متعلق به زنبور

2  .( 
 وییـد ، زنبورهـای مـاده پارازیت     یپس از انجام جفتگیـر    

الروهـای گیـاه    رها شدند تـا    ان خودش ی میزبان گیاه  یرو
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 4در هـر تالقـی      . دن نمای هپارازیت ر ساقه را  خوار موجود د  
 .آلوده منظور شد  ساقه4تکرار و در هر تکرار نیز 

 انجام  ی که در دو تالق    ی اختیار یگیر در آزمایش جفت  
با یک زنبـور نـر      ) یاز هر جمعیت یک   ( دو زنبور ماده     شد،
ها در یک لوله آزمایش قرار داده         یکی از جمعیت   ق به لمتع

در ایـن   . ه باشـد   قـدرت انتخـاب داشـت       زنبور نـر    تا شدند
  سـفید رنـگ بـا قلـم        یا  ها، نقطه  جهت تمایز ماده  آزمایش  

ون (  پشت سینه دوم قرار داده شـد       ی بسیار نازک رو   یوم
 و دابزانسکی و    1975 و ماتیو،    1982دن آسم و همکاران،     

 اول دو زنبور مـاده از دو جمعیـت          یدر تالق ). 1944مایر،  
ـ  ـت متعـ  ـاز جمعیـ  یک زنبور نـر      ومتفاوت           اهـه گیـ  ـلق ب

 E. repens دو زنبـور مـاده از دو    نیز  دومی تالقیو برا

     زنبور نـر از جمعیـت متعلـق بـه گیـاه            متفاوت و جمعیت  
F. rubra ندبود انتخاب شده. 

 
 نتایج

گیـری    جفـت نتایج اولین آزمایش     :زمایش انتخاب جفت  آ
 اج نر و ماده    چون نت  نشان داد که  ) آزمایش شاهد (اجباری  

 زنبورهـای پارازیتوئیـد     بین افراد نر و مـاده     فقط در تالقی    
 لـذا  ،شـوند  دیـده مـی  T. linearis متعلـق بـه جمعیـت    

در ). 1جـدول   (در بین آنها اتفاق افتاده اسـت         گیری  جفت
نتـاج مـاده     ،اجبـاری گیـری     جفتدیگر  های   آزمایشنتایج  

نـر و   بین زنبورهـای     یگیر جفتعدم وجود   لذا  دیده نشد   
 ).3 و 2 های جدول(  شدگیری نتیجهماده 

 
 تعلـق  T. linearis) ( بـه جمعیـت میزبـان   ید کهیزنبور پارازیتوبین افراد نر و ماده ) شاهد (ی اجباریگیر  نتایج اولین آزمایش جفت-1جدول 
 .داشتند

 تکرار نر نتاج ماده نتاج
4 2 1 
6 0 2 
2 2 3 
5 2 4 

 
 T. brevicornis  و مـاده جمعیـت   T. linearisنر جمعیـت ید یی پارازیتوزنبورها هب که ی اجباریگیر یش جفت نتایج دومین آزما-2جدول 

 .تعلق داشتند
 تکرار نر نتاج ماده نتاج

0 4 1 
0 3 2 
0 1 3 
0 7 4 

 
 T. linearisو مـاده جمعیـت    T. brevicornis  نر جمعیـت یدیی پارازیتو زنبورها به کهی اجباریگیر  نتایج سومین آزمایش جفت-3جدول 

 .تعلق داشتند
 تکرار نر نتاج ماده نتاج

0 7 1 
0 4 2 
0 6 3 
0 3 4 
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) 4جـدول   (ولین آزمایش   ا :ی اختیار یگیر آزمایش جفت 
 .T(نتاج حاصله از تالقی زنبورهای نر متعلق به جمعیت 

linearis ( باشـد  میمتعلق به هر دو جمعیت      که  ها   و ماده 
فقـط متعلـق    ماده  د که نتاج    انتایج نشان د  . دده  نشان می  را

) T. linearis( جمعیـت  و مـاده  نـر  ینبورهـا به تالقی ز
 )T. linearis(بنابراین زنبورهای نـر جمعیـت   . باشند می

 )T. linearis(زنبورهــای مــاده جمعیــت   فقــط بــا  
   . اند کرده گیری جفت

 و  نتایج مشـابه بـود    نیز  ) 5جدول  (در دومین آزمایش    
 .Tاصله از تالقی زنبورهای نر متعلق به جمعیـت  نتاج ح

brevicornis  نشان  ها متعلق به هر دو جمعیت را       و ماده 
فقط متعلق به تالقـی     ماده  د که نتاج    انتایج نشان د  . دهد می
. اسـت  T. brevicornisو مـاده جمعیـت    نر ینبورهاز

فقـط بـا    T. brevicornisبنابراین زنبورهای نر جمعیت 

 گیـری  جفـت  T. brevicornisه جمعیـت  زنبورهای ماد
 .کردند

 بحث
 تبـادالت   فقـط کـه شـود   اتی اطالق میموجودبه  گونه  

هـا ایـن     دیگـر گونـه    افتد و با    بین اعضاء آن اتفاق می     یژن
 ، مـایر  ؛1937 ،دابزانسکی(تواند صورت گیرد     ینم تبادالت

اظهارکرد که  ) 1937 (یدابزانسک). 1985 ، و پترسون  1942
ـ دار وجـود    موانعی سـبب ایزولـه شـدن      توانـد    مـی د کـه    ن

 بـا بیـان     )1985(  پترسـون  این مطلب را  . دنموجودات شو 
 جفت بین افراد یک     ی مشخص شناسای  یها ممکانیزوجود  
 یسـازگار  با توجه بـه      )1993( گادفرای   .ددایح  وضگونه ت 

نسـبت بـه     پارازیـت یزنبورهای  و فیزیولوژیک یفنولوژیک
ی در بـین آنهـا را        بوم یایز گونه، نظریه وجود    میزبان خود 

نیـز  ) 1999( و ویـا  ) 1988( در این رابطه دعـوه       .ارائه داد 
 .نده ارائه دی بومیزای  گونهی را برایتوانستند دالیل خوب

 
ید که یپارازیتو  مادهیو زنبورها  T. linearis  میزبان به جمعیتمتعلقر ید نیی پارازیتو انتخابی بین زنبورهایگیر اولین آزمایش جفت -4جدول 

 .دداشتن تعلق T. brevicornis  وT. linearis میزبان به هر دو جمعیت
 .Tمیزبان یدهای نر متلق به یتالقی بین پارازیتونتاج حاصل از 

linearisمتعلق به مادهیدهای ی و پارازیتو T. brevicornis  
ن  میزبا  بهوهر د که ماده نر و هاییدیپارازیتو تالقینتاج حاصل از 

T. linearisتعلق داشتند . 
 تکرار

  نر نتاج ماده نتاج نر نتاج ماده نتاج
0 5 11 5 1 
0 3 6 0 2 
0 2 7 3 3 
0 3 4 3 4 

 
  کـه ییدیو پارازیت مادهی و زنبورهاT. brevicornis  به جمعیت کهیدیو پارازیت نری بین زنبورها، انتخابییگیر  دومین آزمایش جفت-5جدول 

 .اشتند تعلق دT. brevicornis  وT. linearisمیزبان  یتبه هر دو جمع
 .T میزبانیدهای نر متلق به یتالقی بین پارازیتونتاج حاصل از 

brevicornisمتعلق بهمادهیدهای ی و پارازیتو  T. linearis. 
 و هر د  بهی کهیامادهیدهای نر و یتالقی پارازیتونتاج حاصل از 

 .اشتندتعلق د T. brevicornis  میزبان
 تکرار

   نرنتاج  مادهنتاج  نرنتاج  مادهنتاج
0 5 4 2 1 
0 1 3 1 2 
0 4 6 0 3 
0 6 4 3 4 
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 از محققین وجود اهمیت انتخاب جفـت را در    یتعداد
در این مـورد دعـوه      . اند  کرده یتعیین وضعیت گونه بررس   

توان  گزارش کرد که با آزمایش انتخاب جفت می        ) 1988(
همچنین محققـین   . ها را تخمین زد    ن گونه  بی یمیزان جدای 

بـا  و  انـد بـا آزمـایش انتخـاب جفـت             نیز توانسته  یدیگر
 مشابه را از هم     یها  گونه ی،گیر  جفت یاستفاده از رفتارها  

 ؛1988 ، دعـوه  ؛1976 ،خسـیمدین و دیبـاخ    ( نماینـد جدا  
 کنــیس و ؛1996 ،ون دن آســم و جــرویس ؛1991 ،هــولر
 ).1995 ،التو کیمانی و اوره 1998 ،میلز

ــت     ــاب جف ــایش انتخ ــق آزم ــن تحقی روی دو در ای
    میزبـان   جمعیـت   متعلـق بـه دو     وییدجمعیت زنبور پارازیت  

T. linearisو T. brevicornis و  ،دهـ د مـی شـان   نرا
 بـین اعضـاء ایـن دو        همـی  م ی تولیـد مثلـ    مانع یک   وجود

و مـاده   افـراد نـر     در این آزمایش    . دکن را ثابت می  جمعیت  
ــور  ــدیتپاراززنب ــا رد  Sycophila ویی ــدرت انتخــاب ی ق
لذا نتایج ایـن بررسـی وجـود یـک          . را داشتند  گیری  جفت
بین اعضاء   گیری  جفت رفتاری در جلوگیری از انجام       مانع

ــودن ددهــ مــیدو جمعیــت را نشــان   و عــدم تصــادفی ب
اگرچـه ایـن دو جمعیـت        .کند را نیز اثبات می    گیری  جفت

ـ     نرسـیده  هنوز به مرحله جدایی در سـطح گونـه          یانـد ول
نشان را   ی بوم زایی هآزمایش انتخاب جفت شروع یک گون     
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Abstract 

Biological evidence for occurrence of sibling species in Sycophila mellea (Curtis) (Hymenoptera: 
Eurytomidae) in U.K, parasitoids of Tetramesa spp (Hymenoptera: Eurytomidae) in Poacea. The 
taxanomic status of Sycophila mellea (Curtis) species complex (Hymenoptera: Eurytomidae), reared 
on Tetramesa linearis (Walker) and T. brevicornis (Walker) feeding in the grasses: Elymus repens 
(Viv) and Festuca rubra (L.) respectively, were investigated using mate-choice experiment study.  The 
results of mate choice experiments show that there was an important reproductive barrier between S. 
mellea (ex: T. linearis and ex: T. brevicornis) and mating between members of S. mellea (ex: T. 
linearis and T. brevicornis) was shown to be non random and demonstrated highly developed 
discrimination. In conclusion, the results of mate choice study strongly suggest that members of S. 
mellea (ex: T. linearis and T. brevicornis) represent different taxa. 
 
Keywords: Parasitoids wasps; Sibling species; Mate choice; Eurytomidae; Tetramesa; Sycophila 
mellea   
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