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 1394تابستان ، 2شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

 :.Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymزنبور در سن و اندازه اثر
Braconidae) ، میزبان شته پورگی سن ترجیح بر Aphis fabae Scopoli (Hem.: 

Aphididae)   
  3اسفندیاري، مهدي 2*، آرش راسخ1پورپگاه نجف

  

  
  دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده کشاورزيگروه گیاهپزشکی، شناسی، کارشناسی ارشد حشره دانشجو آموخته -1
  )arashrasekh@gmail.comدانشگاه شهید چمران اهواز ( ،دانشکده کشاورزي گروه گیاهپزشکی، انشیارد نویسنده مسوول: -*2
  دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده کشاورزيگروه گیاهپزشکی، ار یاستاد -3

  11/12/93تاریخ پذیرش:  17/08/93تاریخ دریافت: 
 چکیده

 ترجیح الگوهاي. دارد میزبان سن انتخاب الگوي به بستگی شته جمعیت رشد روي پارازیتوئید تأثیر
 این در. کندمی تغییر ماده پارازیتوئید اندازه و سن بارتخم، شامل فیزیولوژیکی وضعیت به توجه با اغلب

 سن ترجیح الگوي روي  Lysiphlebus fabarum زنبور زايماده جمعیت اندازه و سن اثر پژوهش،
 به روزهیک يماده زنبور 30 منظور این به. گرفت قرار بررسی مورد Aphis fabae میزبان شته رشدي

 سن پوره عدد 10 اول، سن پوره عدد 10 شامل( میزبان شته عدد 30 به جداگانه طور به ساعت، 8 مدت
 خود روزگیسه سن دري نگهدار از پس زنبورها این. شدند معرفی) چهارم سن پوره عدد 10 و دوم

 از) روزهک(ی همسن هايگروه دیگر، آزمایش در. شدند مواجه میزبان هايشته با قبلی شرایط با مجدداً
 میزبان شته 30 به قبلی آزمایش شرایط با و) n=30( انفرادي صورت به بزرگ، و کوچک زنبورهاي

 تعداد پورگی، چهارم سن در مسن، و جوان زنبورهاي روي آمده دستبه نتایج اساس بر. شدند معرفی
 مقایسه خصوص در. بود روزهسه زنبورهاي از بیشتر روزهکی زنبورهاي در ظهور نسبت و مومیایی
 پورگی چهارم و اول سنین در کوچک زنبورهاي نتاج ظهور نرخ مختلف، ياندازه دو در زنبورها
 ایجاد هايمومیایی تعداد بزرگ، و کوچک زنبورهاي در همچنین. بود بیشتر داريمعنی طور به میزبان

 زنبور اندازه اما بود، سنین سایر از بیشتر داريمعنی طور به پورگی اول سن در نتاج ظهور نسبت و شده
 اندازه، و سن دو هر در ،L. fabarum زنبورهاي که داد نشان نتایج. نداشت میزبانی ترجیح بر تأثیري

  .دادند ترجیح سنین سایر به نسبت را شته پورگی اول سن
  
  Aphidiinae شته، پورگی سن ظهور، نرخ ترجیح، الگوهاي: هاواژه کلید

  
  

  مقدمه
 پارازیتیسم که است شده ثابت مطالعات از بسیاري در

 میزبان هايشته باروري و نمو رشد، روي تواندمی
 ،2ایوس و لین ؛2002 ،1وانگ و تساي(  باشد تأثیرگذار

                                                             
1 - Tsai & Wang 
2- Lin & Ives 

 سنین در که هاییشته موارد بیشتر در چنانچه ،)2003
 امکان و بلوغ به رسیدن از قبل شوند،می پارازیته ترپایین

 که هاییپوره که حالی در شوند،می مومیایی تولیدمثل،
 مراحل به رسیدن به قادر اند،شده پارازیته باالتر سنین در
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 زنبور... در سن و اندازه نجف پور و همکاران: اثر

 پارازیتیسم تأثیر اساس این بر. هستند نتاج تولید و بلوغ
 انتخاب الگوي به زیادي وابستگی شته جمعیت رشد يرو

 ،1هافسوانگ و هاگوار( دارد پارازیتوئید توسط میزبان سن
 موفقیت در بسیاري اهمیت از میزبان سن ترجیح و) 1991
 وانگ، و تساي( است برخوردار هاشته بیولوژیک کنترل
2002 .(  

  با توجه به این که شایستگی پارازیتوئیدها با اندازه
- ها به طور معمول تخمها ارتباط مستقیم دارد، مادهآن

دهند تر را ترجیح میهاي با کیفیتریزي در میزبان
 زنبورهاي در). در این راستا، 1988، 2(چارنف و استفنز

 بین ارتباط بر طرف کی از تحقیقات بیشتر پارازیتوئید،
 بر دیگر طرف از و پارازیتوئید اندازه و میزبان کیفیت
 شده متمرکز آن شایستگی و پارازیتوئید اندازه بین ارتباط

 بعضی در). 1992 ،3مکوئر و سکوئرا( است
 به ریزيتخم براي میزبان انتخاب انفرادي، پارازیتوئیدهاي

 ،4مکوئر و کائومه( شود می تعیین آن اندازه يواسطه
 عنوان به میزبان اندازه از معموالً پارازیتوئیدها زیرا ،)1991

 و آلفن ون( برندمی بهره میزبان کیفیت از شاخصی
 سنی مرحله ترجیح الگوي حال این با). 1996 ،5جرویس

 آنها در که ،6کوئینوبیونت پارازیتوئیدهاي در میزبان
 ادامه خود نمو به میزبان رشد با همراه پارازیتوئید يالروها

 آنها در که 7ایدیوبیونت هايگونه از معموالً دهند،می
 امکان و شودمی کشته ای فلج شدن پارازیته از پس میزبان

 است متفاوت ندارد، وجود پارازیتیسم از پس میزبان رشد
 با نتاجی تولید به منجر میزبان، ترینبزرگ است ممکن و

 ؛1994 ،8همکاران و هاروي( نشود شایستگی بیشترین
 دارا وجود با تربزرگ هايشته). 1994 مکوئر، و سکوئرا

 نیکول ؛1992 مکوئر، و سکوئرا( بیشتر غذایی مواد بودن

                                                             
1  - Hogvar & Hofsvang 
2- Charnov & Stephens 
3- Sequeira & Mackauer 
4- Kouamé & Mackauer 
5- van Alphen & Jervis 
6- koinobiont 
7- Idiobiont 
8- Harvey et al. 

 مقابل در خود از توانندمی بهتر ،)1999 ،9مکوئر و
 هايشته به نسبت بنابراین و کنند دفاع پارازیتوئیدها

 پارازیته هنگام را بیشتري هزینه باید زنبورها تر،کوچک
 چائو ؛1990 ،10همکاران و گرلینگ( کنند صرف کردن

-شته فیزیولوژیکی مقاومت همچنین). 1997 ،11مکوئر و

 و والکر( یابدمی افزایش هاآن سن با متناسب نیز ها
 آمدن فائق و) 2008 ،13همکاران و زو ؛2003 ،12هوي

 نرخ کاهش جمله از هاییهزینه پارازیتوئیدها براي آن بر
 حشره اندازه کاهش و ونمو رشد دوره افزایش ظهور،
 و والکر ؛1968 ،14سالت( داشت خواهد پی در را کامل
 همین به). 2012 ،15همکاران و اشمید ؛2003 هوي،
 ،Aphidiinae يزیرخانواده زنبورهاي معموالً دلیل،
 ترجیح کردن پارازیته براي را میزبان جوان هايپوره

 همکاران، و زو ؛1986 هاگوار، و هافسوانگ( دهندمی
2008 .(  

 در اندازه تفاوت نظر از( میزبان کیفیت بر عالوه
 میزبان انتخاب براي تصمیم ،)پورگی مختلف سنین

 يماده زنبور سن و اندازه تأثیر تحت است ممکن
 طور به تربزرگ پارازیتوئیدهاي. گیرد قرار کاوشگر

 فیزیکی دفاعی هايسیستم بر توانندمی ترراحت معمول
 مدت با ارتباط در را کمتري هزینه و کنند غلبه میزبان
 بینیپیش بنابراین. پردازندمی میزبان به 16دستیابی زمان

 پارازیتیسم توانایی از تربزرگ زنبورهاي که شودمی
 باالتر سنین در موضوع این و بوده برخوردار باالتري

 ،17همکاران و هنري( دهدمی نشان را خود بیشتر میزبان
 بار با ارتباط در تواندمی همچنین مسأله این). 2009

 هايماده در شده ذخیره بیشتر انرژي و باالتر 18تخم

                                                             
9- Nicol & Mackauer 
10- Gerling et al. 
11- Chau & Mackauer 
12- Walker & Hoy 
13- Xu et al. 
14- Salt 
15- Schmid et al. 
16- Handling time 
17- Henry et al. 
18- Egg load 
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 1394تابستان ، 2شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 

 و) 2005 ،2همکاران و بزمر ؛1996 ،1الرز( تربزرگ
 باالتر سنین پوره در کمتر دفاعی رفتارهاي بروز همچنین

 باشد تربزرگ زنبورهاي با مواجهه در میزبان هايشته
  ). 2014 ،3همکاران و عامري(

عالوه بر عامل اندازه پارازیتوئید، انتخاب میزبان 
رود تأثیر سن زنبور مادر باشد. انتظار میممکن است تحت

تر در هاي جوانتر در مقایسه با مادههاي مسنکه ماده
د (رویتبرگ و انتخاب میزبان کمتر انتخابی عمل کنن

 تواناییتواند )، که یک علت آن می1993، 4همکاران
 سن افزایش با همراه ها،میزبان کردن مهار در آنها کمتر
با  ).2000 مکوئر، و چائو ؛1994 ،5ویزر( باشد زنبور

اي افزایش سن، زمان در دسترس و بار تخم به طور فزاینده
)، 2000، 7؛ ون بالن1996، 6ابد (روزنهایمیکاهش می

هاي هاي مسن به تالشرود که مادهبنابراین انتظار می
تولیدمثلی خود در مقایسه با زنبورهاي جوان بیفزایند 

  ). 2006، 8(واژنبرگ و همکاران
 Lysiphlebus fabarum (Marshall) زنبور

(Braconidae:Aphidiinae)، پارازیتوئید یک 
 آن  9جنسی جمعیت که باشدمی هاشته انفرادي -داخلی

 باقال سیاه شته روي از کشور در متعددي هايگزارش در
Aphis fabae Scopoli (Hem.: Aphididae) 

 طالبی ؛2006 ،10همکاران و رخشانی( است شده گزارش
 در زنبور این 12زايماده جمعیت). 2009 ،11همکاران و

 است شده گزارش زنجان استان از فقط تاکنون ایران
رایج عنوان به زنبور این). 2011 ،13همکاران و راسخ(

 هاياکوسیستم در باقال سیاه شته پارازیتوئید ترین

                                                             
1- Ellers  
2- Bezemer et al. 
3- Ameri et al. 
4- Roitberg et al. 
5- Weisser 
6- Rosenheim 
7- Van Ballen 
8- Wajnberg et al. 
9- Arrhenotokous population (Sexual) 
10- Rakhshani et al. 
11- Talebi et al. 
12- Thelytokous population (Asexual) 
13- Rasekh et al. 

 از توانمی که طوري به شود،می محسوب کشاورزي
 آفت این کنترل در زیستی عامل یک عنوان به آن

 سیاه شته). 1998 ،14استچمن و فولکل( کرد استفاده
 و بلکمن( بوده خوار چندین و 15جایی همه آفتی باقال،

 در گیاهی گونه 50 حدود روي از و) 2000 ،16ایستاپ
 گیاهی يگونه 200 از بیش و) 1993 ،17حجت( ایران

 شته این. است شده گزارش) 2001 ،18کاپینرا( جهان در
 در شده کشت محصوالت آفات ترینمهم از یکی

 و مینکز ؛1998 استچمن، و ولکل( باشدمی جهان سراسر
 ). 1989 ،19هارویژن

 شده سعی هاییآزمایش طراحی با حاضر مطالعه در
 .L يماده زنبورهاي اندازه ای سن آیا که شود تعیین

fabarum تاثیر باقال اهیس شته پورگی سن ترجیح روي 
 در شده ظاهر نتاج آیا که شودمی بررسی همچنین دارد؟
 متفاوتی شایستگی میزبان، شته پورگی مختلف سنین

 آیا و کنندمی کسب...)  و ظهور نرخ مومیایی، تعداد(
 مادر زنبور سن ای اندازه با ارتباط در شایستگی این
         باشد؟می

  هاروش و مواد

  حشرات پرورش و آوريجمع
 باقالي مزارع از بردارينمونه طی باقال سیاه هايشته

 به) E´29°48N, ´40°36 چورزق منطقه( زنجان استان
 رقم باقال، بذور شته، کلنی تشکیل براي. آمد دست
 کاشته اره خاك حاوي لیتري 4 هايگلدان درون شامی

با نام تجاري  کامل کود محلول با هفتگی صورت به و
Hortigrow زنبور زايماده جمعیت. شدند آبیاري 

 شده پارازیته هايشته از نیز L. fabarum پارازیتوئید
 به نیز زنبور کلنی و تهیه بردارينمونه مذکور منطقه در

 سیاه شته به آلوده باقالي گیاهان روي صورت همان
 و زنبور و شته هايکلنی از نگهداري. شد تشکیل باقال

                                                             
14- Völkl & Stechman 
15- Cosmopolite 
16- Blackman & Eastop 
17- Hodjat 
18- Capinera 
19- Minks & Harrewijn 
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 درجه 21±1 دماي( رشد اتاقک در هاآزمایش کلیه
 16:8 نوري دوره و% 60-70 نسبی رطوبت سلسیوس،

  . شد انجام)) روشنایی:تاریکی(
  شته همسن جمعیت تشکیل

از سنین مختلف پورگی  1همسن براي تشکیل جمعیت
عدد شته بالغ بکرزا از کلنی  100شته سیاه باقال، حدود 

دار (به قطر اي تهویهشته جداسازي شد و در ظرف استوانه
جوان باقال  يمتر) روي یک شاخهسانتی 15و ارتفاع  8

که انتهاي آن در محلول کود کامل قرار داشت، گذاشته 
ساعت  12هاي بکرزا به مدت شد. اجازه داده شد تا شته

ها حذف شدند. زایی کنند. پس از این مدت این شتهپوره
)، جمعیت 1391با توجه به مطالعات عامري و همکاران (

، 1هاي سنین اول تا چهارم به ترتیب بعد از همسن از پوره
روز تشکیل شدند. بر این اساس،  75/5و  75/3، 25/2

ها در مدت به شته براي تهیه هر یک از سنین پورگی،
  زمان اشاره شده فرصت رشد و نمو داده شد. 

 و کوچک زنبورهاي همسن جمعیت تشکیل
  بزرگ

) 2015بر اساس مطالعات عامري و همکاران (
در  L. fabarumمشخص شد که پرورش زنبورهاي 

هاي سن اول و دوم شته سیاه باقال به ترتیب منجر به پوره
شود. حشرات کامل می ترینترین و بزرگتولید کوچک

بر این اساس براي تولید زنبورهاي کوچک، جمعیت 
همسن از پوره سن اول و براي تولید زنبور بزرگ، 
جمعیت همسن از پوره سن دوم به طور جداگانه درون 

- سانتی 15و ارتفاع  8دار (به قطر اي تهویهظروف استوانه

 ک روزهی يهمسن ماده يمتر) تشکیل شد. سپس زنبورها
ها (زنبور: شته میزبان) در معرض این پوره 5به  1به نسبت 

قرار داده شدند. بر اساس مطالعات انجام شده این نسبت 
و شته سیاه باقال منجر به  L. fabarumبین زنبور 

ها شده و حداقل سوپرپارازیتیسم پارازیت شدن اکثر شته
). 1393پیوندد (محسنی، هاي میزبان به وقوع میدر شته

ساعت، این زنبورها حذف شدند. حدود  8عد از گذشت ب
                                                             
1- Synchronous cohort 

روز بعد، مومیایی هاي ظاهر شده از گیاه جدا و تا  7
 1و ارتفاع  9هنگام ظهور، در ظروف پتري (به قطر 

  متر) نگهداري شدند.سانتی
  میزبان پورگی سن ترجیح روي مادر سن اثر

براي انجام این آزمایش، به روشی که پیش از این 
ک جمعیت همسن از زنبور بزرگ تشکیل و ی ذکر شد،

 به پتري ظروف درزنبورهاي حاصل به مدت یک روز 
. شدند نگهداري) ٪30( عسل آب محلول و آب همراه

هپور( شته رشدي مرحله سه از همسن هايگروه همزمان
 جداگانه صورت به) چهارم و دوم اول، سنین هاي

که هر سه مرحله رشدي در روز صورتی، بهشدند تشکیل
 قبلی مطالعات اساس برانجام آزمایش در دسترس باشند. 

 سیاه شته و زنبور این زايماده جمعیت روي شده انجام
 که شد مشخص ،)1391 همکاران، و عامري( باقال

 دوم و اول سنین هايپوره روي افتهی پرورش زنبورهاي
 و ترینکوچک داراي ترتیب به اندازه نظر از میزبان
 دوره طول نظر از کهحالی در بودند، اندازه ترینبزرگ

 اول سنین هايپوره روي افتهی پرورش زنبورهاي رشدي،
 زنبورهاي و رشدي دوره طول ترینکوتاه داراي دوم و

 ترین طوالنی داراي چهارم، سن پوره روي افتهی پرورش
 شایستگی لحاظ از بنابراین. بودند رشدي دوره طول

 مختلف سنین در افتهی پرورش نتاج توسط شده کسب
 پرورش زنبورهاي اندازه نظر از باقال، سیاه شته رشدي

 کمترین و بیشترین ترتیب به دوم و اول سنین در افتهی
 رشدي، دوره طول نظر از و کردند کسب را شایستگی

 و بیشترین حائز ترتیب به چهارم و) اول سن(= دوم سنین
 حاضر مطالعه در دلیل همین به. شدند شایستگی کمترین

 تا شد استفاده باقال سیاه شته پورگی سن سه این از
 شته پورگی سن تاثیر به توجه با مادر زنبور ترجیح
 و اندازه نظر از( نتاج توسط شده کسب منافع در میزبان

در روز انجام آزمایش . شود تعیین ،)رشدي دوره طول
هاي گیاه باقال روزه، لکه کی يبه تعداد زنبورهاي ماده

 دستمال روي شده داده قرار باقال گیاه جوان برگ(
 درون) کامل کود هزار در سه محلول به آغشته کاغذي
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 تهیهمتر) سانتی 1و ارتفاع  9(به قطر  دارتهویه هايپتري
 عدد 10 شامل( باقال سیاه شته عدد 30 لکه هر روي .شد

 سن پوره عدد 10 و دوم سن پوره عدد 10 اول، سن پوره
. شوند مستقر تا شد داده اجازه آنها به و داده قرار) چهارم

ساعت به این  8به مدت  روزهکی زنبورهاي از کی هر
دسترسی داشتند. سپس هر زنبور ماده به مدت دو روز  لکه

 7و ارتفاع  5/3دار (به قطر اي تهویهدر ظروف استوانه
 روغنی کاغذ و مرطوب ايپنبه رول همراه به متر)سانتی
 اول، سن هايپوره. شدند نگهداري عسل محلول به آغشته

 و جدا کدیگری از نیز زنبور هر معرض در چهارم و دوم
 ظروف درون باقال هايشاخه روي پورگی سن هر

 قرارمتر) سانتی 15و ارتفاع  8(به قطر  دارتهویه اياستوانه
 طوري آزمایش دقت، افزایش منظور به. شدند داده

سه و روزگی کی در میزبان ترجیح رفتار که شد طراحی
 بر. شوند مقایسه هم با طورجداگانهبه زنبور هر روزگی

 نظر مورد زنبورهاي کهزمانی روز، دو از پس اساس، این
کی خصوص در که مراحلی همان شدند، روزه سه

 نیز آنها روزگی سه براي بود، گرفته صورت روزگی
ي زاماده تیجمع کوتاه نسبتاً عمر طول به نظر. شد تکرار

L. fabarum )همکاران، و عامري) (روز چهار حدود 
 عنوان به زنبورهاي یک روزه و سه روزه از ،)1391

 تست پیش با مطابق. شد استفاده مسن و جوان زنبورهاي
 تاثیري میزبان، با مواجهه قبل روز دو يتجربه شده، انجام

 در این از پیش که موضوعی نداشت، میزبان ترجیح در
بوي و بارن ون( است شده گزارش پارازیتوئیدها سایر
 در شده ظاهر هايمومیایی ادامه در). 2006 و1998 ،1وین

 با همراه. شدند منتقل پتري درون به و شمارش شاخه هر
 محاسبه براي پتري هر در آنها تعداد کامل، حشرات ظهور

 تقسیم از ظهور نرخ. شد ثبت ظهور نسبت و ظهور نرخ
 ایجاد هايمومیایی تعداد بر شده ظاهر زنبورهاي تعداد
 از ظهور نسبت. آمد دستبه پورگی سن آن در شده

 بر پورگی سن هر در شده ظاهر زنبورهاي تعداد تقسیم
به پورگی سن سه در شده ایجاد هايمومیایی کل تعداد

                                                             
1- van Baaren & Boivin 

 زنبورهاي در تیمارها میانگین مقایسه براي. آمد دست
 Paired-Samples T Test از روزهسه و روزهکی
 شته پورگی سن سه در تیمارها میانگین مقایسه براي و

استفاده شد. از  One-Way Anova آزمون از میزبان
) 05/0 سطح در( Tukey Post-Hocآزمون تکمیلی 

  . شد استفادهها براي تعیین اختالف بین گروه
  میزبان پورگی سن ترجیح روي مادر اندازه اثر

 زنبورهاي از کوهورتی آزمایش، این انجام براي
 روش به اول سن هايپوره روي پرورش با کوچک

 ظاهر کوچک زنبورهاي. شد تشکیل شده داده شرح
 پتري ظروف در جداگانه طور به روز کی مدت به شده

. شدند نگهداري) عسل آب محلول و آب همراه به(
 شته رشدي مرحله سه از همسن هايگروه این از پیش

 جداگانه صورت به) چهارم و دوم اول، سنین هايپوره(
 سه هر آزمایش انجام روز در که طوري به شد، تشکیل

 کی هر معرفی براي. بودند دسترس در شته رشدي سن
-پتري درون لکه کی ،)n=  30( کوچک زنبورهاي از

 روي و شد تشکیل قبلی آزمایش شرح به دارتهویه هاي
 سن پوره عدد 10 شامل( باقال سیاه شته عدد 30 لکه هر

) چهارم سن پوره عدد 10 و دوم سن پوره عدد 10 اول،
 یک ساعت 8 مدت به هالکه از کی هر به. شد داده قرار
ي رو آزمایش در. شد معرفی کوچک زنبور عدد

 پرورش با زنبورها نیا از کوهورتی بزرگي زنبورها
 بزرگ زنبورهاي این و تشکیل دوم سن هايپوره روي

)30  =n (شدند معرفی میزبان لکه به شرایط همان با .
 اندازه يمقایسه منظور به آزمایش، انجام از پس

 آزمایش این در رفته کار به کوچک و بزرگ زنبورهاي
 يوسیلهبه آنها، ياندازه تفاوت از اطمینان و

 عرض از دیجیتال دوربین به مجهز استریومیکروسکوپ
 بال عرض و طول و عقب پاي ساق طول سر، کپسول

 شد برداري عکس بزرگ و کوچک مادر زنبورهاي جلو
، اندازه هر کدام از ImageJ افزار نرم از استفاده با و

متر) تعیین شد. در ادامه یلیم 01/0ها با دقت (با دقت آن
 شاخه هر روي آنها تعداد ها،مومیایی پس از ظهور
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 قرار مشخصات ذکر با هاییپتري درون سپس و شمارش
 هر در شده ظاهر زنبورهاي تعداد انتها در. شدند داده

. شد شمارش ظهور نسبت و ظهور نرخ محاسبه براي پتري
 و کوچک زنبورهاي در تیمارها میانگین مقایسه براي

 سن سه در تیمارها میانگین مقایسه همچنین و بزرگ
 One-Way Anova آزمون از میزبان شته پورگی

 در( Tukey Post-Hocاستفاده شد. از آزمون تکمیلی 
  .شد استفادهها براي تعیین اختالف بین گروه) 05/0 سطح
  

  نتایج
 زنبورهاي در مرفولوژیکی پارامترهاي مقایسه

  بزرگ و کوچک مادر
 مادر زنبورهاي آزمایش این در که جاییآن از

 سن هايپوره در پرورش با ترتیب به بزرگ و کوچک
 آزمایش پایان در که بود نیاز بودند، شده تولید دوم و اول

ماده دارمعنی تفاوت تا گردد تعیین هامادر این ياندازه
 عرض مقادیر يمقایسه با. شود مشخص تولیدي هاي

 جلوي بال عرض و طول و پا ساق طول سر، کپسول
 که شد مشخص بزرگ و کوچک مادر زنبورهاي

 دارمعنی بزرگ و کوچک زنبورهاي ياندازه اختالف
 ).1 جدول( بود

   پورگی سن ترجیح روي پارازیتوئید سن اثر
 مختلف سنین و پارازیتوئید سن متقابل اثرات

  پورگی
 مختلف سنین و پارازیتوئید سن متقابل اثرات در
 مشاهده داريمعنی اختالف ظهور نسبت در تنها پورگی

 نرخ و مومیایی تعداد در داريمعنی ارتباط چنین و شد
  ). 2 جدول( نشد مشاهده ظهور
  

  
 ،L. fabarum زنبور کوچک و بزرگ مادرهاي در مرفولوژیکی پارامترهاي) معیار خطاي ±( میانگین - 1 جدول

  .باقال سیاه شته پورگی دوم و اول سنین در افتهی پرورش

 مرفولوژیکی پارامترهاي
 مادر زنبورهاي

F df P کوچک بزرگ 

 >a  001/0 ± 48/0 b  004/0 ± 41/0  81/40 58 001/0  عقب پاي ساق طول

 >a  005/0 ± 39/0 b  003/0 ± 36/0 54/31 58 001/0 سر کپسول عرض

 >a  021/0 ± 42/1  b  012/0 ± 25/1 39/44 58 001/0 جلو بال طول

 >a  008/0 ± 55/0 b  007/0 ± 47/0 75/58 58 001/0 جلو بال عرض

    
  باقال سیاه شته پورگی سن و L. fabarum مادر زنبورهاي سن متقابل اثرات واریانس تجزیه جدول - 2 جدول

  df F  P    تغییراتمنبع     متغیر وابسته
 

  سن زنبور    تعداد مومیایی
  سنین پورگی شته

  سنین پورگی شته× سن زنبور 

 
 

  

1  
2  
2  

191/0  
394/43  

688/0  

663/0  
001/0<  

505/0  
  سن زنبور    نرخ ظهور

  سنین پورگی شته
  سنین پورگی شته× سن زنبور 

 
 

  

1  
2  
2  

008/0  
818/1  
620/1  

930/0  
168/0  
203/0  

  سن زنبور    نسبت ظهور
  سنین پورگی شته

  سنین پورگی شته× سن زنبور 

 
 

  

1  
2  
2  

232/5  
674/4  
193/4  

024/0  
012/0  
018/0  
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 ظهور نرخ مومیایی، تعداد بر پارازیتوئید سن اثر 
  ظهور نسبت و

 خصوص در 1شکل در آمده دستبه نتایج با مطابق
 557/0( اول سنین از حاصل شده ایجاد مومیایی تعداد

P=،0/6-=16،1t (پورگی دوم و )308/0 P=،054/1-
=16،1t (معنی اختالف روزه سه و روزه کی سنین بین -

 اختالف پورگی چهارم سن در اما. نداشت وجود داري
 ایجاد مومیایی تعداد کهصورتیبه شد، مشاهده دارمعنی
 049/0( بود بیشتر روزه کی زنبورهاي توسط شده

P=،062/2-=16،1t .(از داريمعنی اثر آمده دستبه نتایج 
 سنین روي افتهی پرورش نتاج ظهور نرخ بر مادر سن

 و اول سن از حاصل نتاج ظهور نسبت و پورگی مختلف
 نسبت خصوص در اما نداد، نشان میزبان پورگی دوم

 مادرهاي بین پورگی، چهارم سن از حاصل نتاج ظهور
- به شد، مشاهده داري معنی اختالف روزه،سه و روزهکی

 طور به ترجوان مادرهاي نتاج ظهور نسبت کهصورتی
  ). 3جدول( بود بیشتر داريمعنی

 ظهور نسبت و ظهور نرخ مومیایی، تعداد مقایسه
  میزبان شته مختلف سنین هايپوره در

 سه و روزه کی زنبورهاي از حاصل مومیایی تعداد در
 داريمعنی اختالف پورگی مختلف سنین بین روزه

 روي شده ایجاد مومیایی تعداد کهصورتی به شد، مشاهده
 سنین از بیشتر داريمعنی طور به میزبان پورگی اول سن
 001/0: روزهکی زنبورهاي( بود چهارم و دوم

P<،8/25=48،2F 001/0: روزهسه زنبورهاي ؛ 

P<،0/28=16،1F) (زنبورهاي نتاج ظهور نرخ در). 1شکل 
- معنی اختالف شته پورگی مختلف سنین بین روزه یک

 نتاج ظهور نرخ در که حالی در. نداشت وجود داري
 اختالف پورگی مختلف سنین بین روزه سه زنبورهاي

 نتاج ظهور نرخ کهصورتیبه شد، مشاهده داريمعنی

 از بیشتر داريمعنی طور به پورگی اول سن از حاصل
 با دوم سن پوره با مرتبط مقادیر در اما بود، چهارم سن

 وجود داريمعنی تفاوت پورگی چهارم و اول سنین
 نتاج ظهور نسبت خصوص در). 3جدول( نداشت

 اختالف میزبان مختلف سنین بین روزه سه زنبورهاي
 اول هايپوره در نسبت این و شد مشاهده داريمعنی

 و دوم سنین ترتیب به آن از بعد و بود مقدار بیشترین
  ).3جدول( داشتند قرار چهارم

 مختلف سن ترجیح روي پارازیتوئید اندازه اثر
  پورگی
 مختلف سنین و پارازیتوئید اندازه متقابل اثرات

  پورگی
-معنی میزبان شته پورگی سن اثر ظهور، نسبت در

 دو این متقابل اثرات و زنبور اندازه اثر اما بود، داري
  ). 4 جدول( نبود داريمعنی مستقل متغیر
 نرخ مومیایی، تعداد بر پارازیتوئید اندازه اثر

  ظهور نسبت و ظهور
 تاثیر مادر اندازه که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه

 سنین در افتهی پرورش مومیایی تعداد بر داريمعنی
 نتاج ظهور نرخ در). 2شکل( نداشت پورگی مختلف
 از حاصل نتاج ظهور نسبت و پورگی دوم سن از حاصل

 و کوچک زنبورهاي بین پورگی دوم و اول سنین
 نتاج ظهور نرخ در اما نشد، مشاهده اختالفی بزرگ
 نتاج ظهور نسبت و پورگی چهارم و اول سن از حاصل
 وجود دارمعنی اختالف پورگی چهارم سن از حاصل
 نتاج ظهور نرخ تیمارها این در که صورتی به داشت،
 نسبت ولی بزرگ، از بیشتر کوچک زنبورهاي از حاصل
 کوچک زنبورهاي از بیشتر بزرگ زنبورهاي نتاج ظهور

  ).5جدول( بود
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 سنین روي افتهی پرورش ،L. fabarum يروزهسه و روزهکی مادرهاي نتاج ییمومیا تعداد) معیار خطاي ±( میانگین - 1شکل
 باقال سیاه شته پورگی مختلف

  
 پرورش ،L. fabarum يروزهسه و روزهکی مادرهاي نتاج ظهور نسبت و ظهور نرخ) معیار خطاي ±( میانگین - 3 جدول

  باقال سیاه شته پورگی مختلف سنین روي افتهی

  پورگی سنین  وابسته متغیر
  زنبور سن

t df P روزهسه  روزهیک  

  ظهور نرخ
 Aa  08/0 ± 70/0  Aa  05/0 ± 81/0  18/1 -  14 26/0  اول

 Aa  06/0 ± 88/0   Aab05/0 ± 79/0  76/0 19 47/0  دوم

 Aa  09/0 ± 75/0  Ab  12/0 ± 72/0  52/0 - 17 62/0  چهارم

    F= 09/2  ; df= 37،2  ; P= 14/0  F= 89/3  ; df= 48،2  ; P= 03/0        

  ظهور نسبت
 Aa  06/0 ± 38/0  Aa  06/0 ± 35/0  57/0 - 14 58/0  اول

 Aa  03/0 ± 17/0  Ab  03/0 ± 21/0  81/0 18 44/0  دوم

 Aa  08/0 ± 34/0  Bc  02/0 ± 06/0  50/2 18 04/0  چهارم

    F= 83/2  ; df= 48،2  ; P= 07/0  F= 13/13  ; df= 48،2  ; P< 01/0        
 ندارند کدیگری با دارمعنی اختالف ردیف هر در مشابه بزرگ حروف )ANOVA 05/0 و =P.(  
 ندارند کدیگری با داريمعنی اختالف ستون، هر در مشابه کوچک حروف )ANOVA; Post-hoc Tukey 05/0 و =P( 

  
 ظهور نسبت و ظهور نرخ مومیایی، تعداد مقایسه

  میزبان شته مختلف سنین هايپوره در
 تعداد در را داريمعنی اختالف آمده دستبه نتایج
 سنین بین بزرگ زنبورهاي توسط شده ایجاد هايمومیایی
 و ،)P<،03/20=81،2F 001/0( داد نشان پورگی مختلف
 به آن از بعد و بود اول سن پوره به مربوط مقدار بیشترین

 تعداد در. داشتند قرار چهارم و دوم سنین هايپوره ترتیب

 نیز کوچک زنبورهاي توسط شده ایجاد هايمومیایی
 داشت، وجود داريمعنی اختالف مختلف سنین بین

)002/0 P=،93/6=54،2F (تعداد که صورت این به 
 طور  به پورگی اول سن روي شده ایجاد هايمومیایی

 بین کهصورتی در بود، چهارم سن از بیشتر داريمعنی
 نشد مشاهده تفاوتی چهارم و اول سنین با دوم سن

 در پورگی دوم سن از حاصل نتاج ظهور نرخ). 2شکل(
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 بود، پورگی چهارم و اول سن از بیشتر بزرگ زنبورهاي
 نداشت وجود تفاوتی چهارم و اول سنین بین ولی

 نسبت و کوچک زنبورهاي نتاج ظهور نرخ در). 5جدول(
 پورگی مختلف سنین بین بزرگ زنبورهاي نتاج ظهور

 نتاج ظهور نسبت با ارتباط در. نشد مشاهده اختالفی
 تفاوت پورگی مختلف سنین بین کوچک، زنبورهاي

 ظهور نسبت کهصورتاین به داشت، وجود داريمعنی
 بود سنین سایر از بیشتر پورگی اول سن از حاصل نتاج

 نشد مشاهده تفاوتی چهارم و دوم سنین بین اما
  ).5جدول(

  

  
  باقال سیاه شته پورگی سن و L. fabarum مادر زنبورهاي اندازه متقابل اثرات واریانس تجزیه جدول - 4 جدول

 df F  P    منبع تغییرات    متغیر وابسته
 

  اندازه زنبور    تعداد مومیایی
  سن پورگی شته

  سن پورگی شته× اندازه زنبور 

 
 
  

1  
2  
2  

033/2  
825/23  

420/0  

156/0  
001/0<  

658/0  
  اندازه زنبور    نرخ ظهور

  سن پورگی شته
  سن پورگی شته× زنبور اندازه 

 
  

1  
2  
2  

305/6  
099/0  
374/0  

013/0  
906/0  
688/0  

  اندازه زنبور    نسبت ظهور
  سن پورگی شته

  سن پورگی شته× اندازه زنبور 

 
 
  

1  
2  
2  

112/0  
885/5  
044/3  

739/0  
004/0  
051/0  

  

  
 
 

 روي افتهی پرورش ، L. fabarum کوچک و بزرگ مادرهاي نتاج مومیایی تعداد) معیار خطاي ±( میانگین نمودار - 2شکل
 .باقال سیاه شته پورگی مختلف سنین
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 افتهی پرورش ،L. fabarum  کوچک و بزرگ مادرهاي نتاج ظهور نسبت و ظهور نرخ) معیار خطاي ±( میانگین - 5 جدول
  باقال سیاه شته پورگی مختلف سنین روي

  پورگی سنین  وابسته متغیر
  زنبور اندازه

t 
 
df P کوچک  بزرگ  

  ظهور نرخ
 Bb  05/0 ± 75/0  Aa  02/0 ± 95/0  82/8 43 005/0  اول

 Aa  03/0 ± 92/0  Aa  03/0 ± 95/0  43/0 36 52/0  دوم

 Bb  06/0 ± 81/0  Aa  02/0 ± 97/0  38/4 37 043/0  چهارم

    F= 98/2  ; df= 2،69  ; P= 049/0  F= 25/0  ; df= 47،2  ; P= 78/0        

  ظهور نسبت
 Aa  05/0 ± 38/0  Aa  05/0 ± 46/0  73/0 45 40/0  اول

 Aa  03/0 ± 25/0  Ab  04/0 ± 31/0  32/0 45 52/0  دوم

 Aa  05/0 ± 32/0  Bb  03/0 ± 19/0  75/3 45 049/0  چهارم

    F= 06/2  ; df= 81،2  ; P= 13/0  F= 51/8  ; df= 54،2  ; P= 001/0        
 ندارند کدیگری با دارمعنی اختالف ردیف هر در مشابه بزرگ حروف )ANOVA 05/0 و =P.(  
 ندارند کدیگری با داريمعنی اختالف ستون، هر در مشابه کوچک حروف )ANOVA; Post-hoc Tukey 05/0 و =

P.(  
 

  بحث
 و سن به وابسته پارازیتوئید، نتاج ياندازه و وزن

 و) 1986 مکوئر،( است ریزيتخم زمان در میزبان کیفیت
 در شایستگی تفاوت به منجر تواندمی خود نوبه به این

 همکاران، و عامري( شود شده ظاهر بالغ زنبورهاي
 و میزبان انتخاب بر دیتوئیپاراز تصمیم بنابراین). 2015

 بسیار زنبور آن نتاج شایستگی در آن رشدي سن ترجیح
 مشخص آمده، دستبه نتایج اساس بر. است تأثیرگذار

 .L زايماده جمعیت در پارازیتیسم میزان که شد

fabarum باشدمی میزبان سنی مرحله با ارتباط در .
 پورگی سن سه هر L. fabarum زايماده زنبورهاي

 هر در اما کردند، پارازیته را باقال سیاه شته بررسی مورد
- ک(ی مادر سن دو هر و) بزرگ و کوچک( اندازه دو

 ترجیح سنین سایر به پورگی اول سن) روزهسه و روزه
 با L. fabarum زنبور نتاج ظهور نسبت. شد داده

 ظهور نسبت بیشترین و افتی کاهش پورگی، سن افزایش
 هايافتهی با نتایج این. بود اول سن پوره از حاصل نتاج در

 در) 1973( کالورت و) 1972( 1باش دنون و کالورت

                                                             
1- Calvert & van den Bosch 

 Monoctonus paulensis ترجیح رفتار خصوص

(Hym: Aphidiinae) و فاکس هايافتهی همچنین و 
 Aphidius  عملکرد خصوص در) 1967( 2همکاران

smithi در که داشت، مطابقت نخودفرنگی شته روي 
 میزبان سنی مراحل سایر به پورگی اول سن مورد، دو هر

 در همچنین پورگی اول سن ترجیح. شد داده ترجیح
 Aphidiinae يزیرخانواده از دیگري هايگونه

 ؛1986 هاگوار، و هافسوانگ( است شده گزارش
 ؛1991 مکوئر، و کائومه ؛1990 همکاران، و گرلینگ

 میزبانی ترجیح مورد در مطالعاتی). 2000 مکوئر، و چائو
   L. fabarumپارازیتوئید زنبور جنسی جمعیت در

 ؛1386 بارون،( مطالعات این اساس بر. است گرفته انجام
 جمعیت این هايماده ،)2005 ،3همکاران و متین باقري
 مراحل سایر به را A. fabae سوم و دوم سن هايپوره

 با حاضر مطالعه در آمده دستبه نتایج. دادند ترجیح
 جمعیت در تفاوت البته نداشت، تطابق محققین این نتایج
 زنبورهاي جمعیت با) زاماده جمعیت( مطالعه مورد زنبور

                                                             
2- Fox et al. 
3- Baghery-Matin et al.  
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 نباید را) جنسی جمعیت( محققین این توسط مطالعه مورد
  . داشت دور نظر از

 ،)2009( 1همکاران و لیکورسیس گزارش خالف بر
 پارازیته در تربزرگ پارازیتوئیدهاي بیشتر توانایی بر مبنی

 در تفاوتی حاضر يمطالعه در میزبان، باالتر سنین کردن
 سنین روي بزرگ و کوچک زنبورهاي پارازیتیسم میزان

اندازه دو هر در کهدرحالی نشد، مشاهده پورگی مختلف
 شته ياندازه افزایش با همراه پارازیتیسم میزان زنبور، ي

 تواندمی امر این. افتی کاهش داريمعنی طور به میزبان
 با همراه فیزیولوژیکی و فیزیکی دفاع افزایش از ناشی

 مطالعه در. باشد) شته اندازه( شته رشدي سن افزایش
 پارازیتیسم میزان در مشابهی نتایج همچنین حاضر

 رشدي مختلف سنین روي روزه سه و روزهکی زنبورهاي
 به جوان زنبورهاي چهارم سن پوره در فقط شد، دیده شته

 پارازیته را هاشته مسن زنبورهاي از بیشتر داريمعنی طور
 بیشتر پارازیتیسمی فعالیت از ناشی تواندمی این که کردند

 زنبورهاي هايتخم باالتر کیفیت ای و باشد جوان مادرهاي
 پوره باالي فیزیولوژیکی دفاع تاثیر تحت کمتر که جوان،

 همچنین. باشد موثر امر این در گرفتند، قرار چهارم سن
 هايماده در که جاییآن از داشت نظر در را نکته این باید

 الرز،( افتهی کاهش چربی ذخایر معمول طور به ترمسن
 سن پوره( تربزرگ هايمیزبان بر کردن غلبه و ،)1996
 است ترپرهزینه هاآن ترقوي فیزیکی دفاع دلیل به) چهارم

 هايماده رسدمی نظر به ،)2014 همکاران، و عامري(
 چهارم هايپوره روي فعالیت براي کمتري رغبت ترمسن
 خود مطالعات در) 2000چائو و مکوئر (. کنندمی پیدا

 نخودفرنگی شته پارازیتوئید  M. paulensis روي
 دو هايماده با مقایسه در روزه هفت هايماده که دریافتند

 و کرد پارازیته زمان واحد در را کمتري هايشته روزه،
 همراه هاماده زیرا دادند، ترجیح سوم سنین به را اول سنین

 دستیابی و کردن مهار در کمتري توانایی سن، افزایش با
 از محققین این يمطالعه در البته. داشتند میزبان هايشته به

 زنبور مختلف سنین تولید براي متفاوت هايکوهورت
                                                             
1- Lykouressis et al. 

 افزایش منظور به حاضر، يمطالعه در اما شد، استفاده
 کوهورت یک در که شد طراحی طوري آزمایش دقت،
 ترجیح رفتار بر) روزگی سه و یک( سن اثرات زنبور،
 مقایسه موردی جفت صورت به ماده فرد هر در میزبان

 با مطابق). Paired-Samples T Test( گیرد قرار
 با مواجهه قبل روز دو يتجربه شده، انجام تست پیش

 که موضوعی نداشت، میزبان ترجیح در تاثیري میزبان،
. است شده گزارش پارازیتوئیدها سایر در این از پیش

 Anaphes victus پارازیتوئید زنبور در چنانچه

(Hym:, Mymaridae) زنبور همانند که L. 

fabarum روز چهار از بیشتر عمر طول آزمایشگاه در 
 سپرده فراموشی به ساعت چهار از بعد ادگیريی نداشت،

 راستا، این در). 2000 و1998 وین،بوي و بارن ون( شد
 .L ترمسن هايماده که داد نشان نیز) 1994( ویزر

cardui، بیشتري زمان به ترجوان افراد با مقایسه در 
 نیاز ریزيتخم و) A. fabae( میزبان به دستیابی براي

  . داشتند
 در نتاج پرورش از ناشی شده کسب منافع وجود با
 ،)1391 همکاران، و عامري( میزبان شته دوم سن پوره
 سن پوره مادرها که دهدمی نشان حاضر مطالعات نتایج

 به آن از بعد و دادند ترجیح گذاريتخم براي را اول
 ترجیح این. گرفتند قرار چهارم و دوم سن پوره ترتیب

 ترضعیف فیزیولوژیکی و فیزیکی دفاع سبب به تواندمی
 دستیابی زمان بودن باال همچنین و اول سن پوره در

 به منجر که امري باشد، میزبان باالتر سنین در پارازیتوئید
  .شد خواهد پارازیتوئیدها گذاريتخم يهزینه افزایش

 در رشدونمو به مجبور پارازیتوئید الرو کههنگامی
 بهینه تخصیص با است قادر باشد، پایین کیفیت با میزبان

 امکان کهجایی تا میزبان از کرده دریافت غذایی منابع
 و سکوئرا( بخشد بهبود را خود زیستی هايویژگی دارد

 کاهش با توانندمی پارازیتوئیدها جمله از). 1992 مکوئر،
 دهند افزایش را تولیدمثلی شایستگی خود، نمو زمان

 دوره طول ترینکوتاه). 2002 ،2استراند و هاروي(
                                                             
2- Harvey & Strand 
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 مناسب فیزیولوژیکی پاسخ نشانه اول سن پوره در رشدي
 میزبان غذایی منابع محدودیت به نسبت پارازیتوئید الرو
 پارازیته با L. fabarum و) 1986 ،1اسالنسکی( است

 است، مهیا نتاج ترسریع رشد امکان آن در که سن این کردن
  .دهدمی افزایش امکان حد تا را خود تولیدمثلی شایستگی

 ترپایین سنین شدن پارازیته ها،شته بیولوژیکی کنترل در
 زیادي اهمیت از بیوکنترل عامل کی توسط پورگی

 يمرحله به رسیدن به قادر سنین این چراکه است، برخوردار
 محدود به توجه با همچنین بود، نخواهند خود تولیدمثلی

 بهینه استفاده موجب سنین این ترجیح کاوشگري، زمان بودن
 سنین به دستیابی زمان چراکه شود،می زمان از پارازیتوئید

 کوتاه هاآن ناچیز دفاعی رفتارهاي دلیل به میزبان پورگی اول
 شودمی پارازیتوئید کارایی افزایش به منجر بنابراین و بوده

 شده، ذکر مطالب به توجه با). 2003 ،2همکاران و هوداك(
 تواندمی میزبان ترپایین سنین ترجیح با L. fabarum زنبور
 موقع به کنترل و جمعیت رشد از جلوگیري در بیشتري نقش

  .باشد داشته میزبان
 مادرهاي نتاج ظهور نرخ آمده دستبه نتایج با مطابق

 داريمعنی اختالفی پورگی مختلف سنین بین کوچک
 در نتاج ظهور نرخ بیشترین بزرگ مادرهاي در اما نداشت،

 قبلی مطالعات نتایج اساس بر. شد مشاهده دوم سن هايپوره
 ،)2015 همکاران، و عامري( زنبور جمعیت همین روي

 سن پوره در افتهی پرورش( بزرگ زنبورهاي تخم مساحت
 سن پوره در افتهی پرورش( کوچک زنبورهاي از بیشتر ،)دوم
 نرخ کوچک، مادهاي در رسدمی نظر به بنابراین. بود) اول

 هايتخم خالف بر کوچک هايتخم از حاصل نتاج ظهور
) پورگی مختلف سنین( میزبان کیفیت تاثیر تحت بزرگ،

 مادرهاي در( بزرگ هايتخم کهحالی در است، نگرفته قرار
 در ،)میزبان ترینکیفیتبا( دوم سن پوره در توانستند) بزرگ
 و اول سن هايپوره(  ترکیفیت کم هايمیزبان سایر با مقایسه
 بر بنابراین. بگذارند نمایش به را بیشتري ظهور نرخ) چهارم
 ترکوچک هايتخم که رسدمی نظر به نتایج این اساس

                                                             
1- Slansky 
2- Hudak et al. 

 کیفیت تاثیر تحت کمتر ،)کوچک مادرهاي از حاصل(
 در بیشتري شایستگی حتی توانندمی و گرفته قرار میزبان
 تربزرگ هايتخم با مقایسه در مشابه کیفیت با هايمیزبان
 ظهور نرخ بین يمقایسه در مدعا این دلیل کنند، کسب

پوره در افتهی پرورش بزرگ، و کوچک زنبورهاي نتاج
) ترپایین کیفیت با هايمیزبان( چهارم و اول سن هاي

 ظهور نرخ کوچک هايتخم که چرا شودمی مشخص
 پوره( کیفیت با هايمیزبان در فقط و دادند نشان را بیشتري

 بزرگ و کوچک مادرهاي بین ظهور نرخ ،)دوم سن
  .  بود کسانی

 مادرهاي نتاج ظهور نرخ آمده دستبه نتایج با مطابق
معنی اختالفی پورگی مختلف سنین بین) روزه ک(ی جوان
 مادرهاي که نیست ذهن از دور نکته این. نداشت داري
 را تريکیفیت با هايتخم خود، مسن مرحله به نسبت جوان
 کیفیت تاثیر تحت آنها در ظهور نرخ بنابراین و نموده تولید

 نرخ بیشترین مسن، مادرهاي در اما. باشد نگرفته قرار میزبان
 چهارم سن پوره در کمترین و اول سن پوره در ظهور

 چهارم و اول سن هايپوره که این به توجه با. شد مشاهده
 را فیزیولوژیکی دفاع ترینقوي و ترینضعیف ترتیب به

 مسن، زنبورهاي هايتخم که رسدمی نظر به هستند، دارا
 نرخ ،)فیزیولوژیک دفاع میزان( میزبان کیفیت تاثیر تحت
  . دادند نشان را متفاوتی ظهور

 ترجیح زنبورها که گفت توانمی کلی نگاه کی در
 چند هر کنند، پارازیته بیشتر را اول سن هايپوره دادند

کیفیت با تولید به منجر دوم سن هايپوره در پارازیتیسم
 میزبان ترجیح تصمیم ظاهراً بنابراین. شد خواهد نتاج ترین

 همراه نتاج شایستگی کسب با چندان مادر زنبورهاي در
 مالك کمتر، فیزیکی دفاعی با هايمیزبان انتخاب و نبوده

  .      است بوده مادرها انتخاب
  

  گزاريسپاس
 پژوهشی معاونت مالی هايحمایت از وسیله بدین
 .شودمی تشکر اهواز چمران شهید دانشگاه
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