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  94، زمستان 4شماره  38کشاورزي)، جلد گیاه پزشکی (مجله علمی 

  
 

 جمعیت شایستگی بر Aphis fabae (Hem., Aphididae) باقال سیاه شته پورگی سن تاثیر
    Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) پارازیتوئید زنبور جنسی

  4رو بهزاد حبیب پو 3، فرحان کچیلی*2، آرش راسخ1زهرا محمدي

  
  

  دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده کشاورزيگروه گیاه پزشکی، کارشناسی ارشد،  دانش آموخته -1
  )a.rasekh@scu.ac.irدانشگاه شهید چمران اهواز ( ،دانشکده کشاورزيگروه گیاه پزشکی، دانشیار نویسنده مسوول:  *-2
  دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده کشاورزي ان گروه گیاه پزشکی،دانشیار - 4و 3

  26/7/94تاریخ پذیرش:     8/3/94تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
شوند و این فرصت را دارند که بهترین آنها را زنبورهاي پارازیتوئید معموالً با سنین مختلف میزبان مواجه می
نمایند. در این پژوهش، جمعیت جنسی زنبور به منظور به حداکثر رساندن شایستگی تولیدمثلی خود انتخاب 

به منظور بررسی برخی از پارامترهاي موثر در شایستگی، روي   Lysiphlebus fabarum (Marshall)پارازیتوئید
، پرورش داده شد. مطابق با نتایج به دست آمده، با  Aphis fabae Scopoliسنین مختلف پورگی شته سیاه باقال،

(اول تا سوم)، طول دوره نشوونماي مراحل نارس به تدریج کاهش یافت، اما در سن  افزایش سن پورگی شته
در زنبورهاي پرورش  (درصد ماده) رشدي به حداکثر خود رسید. نسبت جنسی يچهارم پورگی طول این دوره

نبورها مشاهده هاي سن اول و سوم بیشتر از سایر سنین پورگی بود، اما تفاوتی در نرخ ظهور این زیافته روي پوره
هاي سن دوم ظاهر شدند. همچنین بار ن نتاج زنبور در تغذیه از پورهیترنشد. نتایج همچنین نشان داد که بزرگ

تخم و اندازه تخم در زنبورهاي پرورش یافته در این سن پورگی در وضعیت مناسبی قرار داشتند. در این مطالعه 
ورگی شته در حضور میزبان بررسی و بیشترین طول عمر، در همچنین طول عمر زنبور حاصل از سنین مختلف پ

 .Lبندي کلی زنبورهاي هاي سنین دوم و چهارم تعیین شد. در یک جمعزنبورهاي پرورش یافته در پوره
fabarum  پرورش یافته در پوره سن دوم شته از یک برتري نسبی برخوردار بودند، اما زنبورهاي پرورش یافته در

  دست آوردند.ي میزبان، در یک یا چند ویژگی زیستی منافعی را بهسایر سنین رشد
  

  شایستگی تخم، اندازه تخم، بار میزبان، کیفیت: هاواژه کلید
  

  مقدمه
 مـدل  موجودات عنوان به اغلب پارازیتوئید زنبورهاي

بـوده  اسـتفاده  مورد تکاملی زندگی تاریخچه مطالعه براي
ــد ــابع. ان ــاز مــورد من ــراي نی  ایــن الروهــاي رشــدونماي ب

 میزبـان  ایـن  و شودی م نیتام میزبان کی از تنها حشرات،
 کنــد فــراهم را الرو رشــد بــراي الزم منــابع حــداقل بایــد

 محـدود  حقیقـت،  در). 2009 ،1همکـاران  و لیکورسیس(
 ایجـاد  باعـث  پارازیتوئیـد،  نشـوونماي  طـی  در منابع بودن

                                                             
1- Lykouressis et al. 

. شـود مـی  نتاج اندازه و میزبان اندازه بین نزدیک ايرابطه
 مادر توانایی به عمده طور به نتاج شایستگی راستا، این در
 میزبــان. دارد بســتگی میزبــان مطلوبیــت دقیــق بررســی در

 و رشـد  بـراي  را کیفیـت  آسـتانه  حداقل باید شده پذیرفته
 در را آن ايتغذیـه  نیازهاي و نماید فراهم الرو نشوونماي

 ؛2008 ،2همکـاران  و زو( دهـد  پوشش مختلف هايزمینه
  ). 2009 همکاران، و لیکورسیس

                                                             
2- Xu et al. 
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 کیفیـت  عنـوان  به میزبان کیفی و کمی هايتفاوت از
 درونـی  ویژگی یک موضوع این که شده، برده نام میزبان
). 1996 ،1همکـاران  و مکـوئر ( شـود مـی  محسوب میزبان

 تبـع  بـه  و دسـترس  در غـذایی  منابع تواندمی هاتفاوت این
 دهد قرار تاثیر تحت را پارازیتوئید زیستی هايویژگی آن

 کـه  وقتـی ). 2005 ،2هـاروي  ؛1996 همکاران، و مکوئر(
 هـاي کمیـت  و کیفیـت ) هـا میزبان( برداري بهره قابل منابع

 توانـد مـی  کاوشـگر  يبهینـه  رفتـار  باشـند،  داشـته  متفاوتی
ــزایش باعــث ــه ســود اف ــده دســت ب ــه. گــردد آم  در  البت

 و اکولـوژیکی  هـاي بـرهمکنش  ،3کوینوبیونـت  زنبورهاي
ــوژیکی ــین فیزیولـ ــدهتعیـ ــت کننـ ــان کیفیـ ــتند میزبـ  هسـ

  ). 2005 هاروي، ؛1994 ،4گادفراي(
 هـاي اندازه و سنین با معموالً کاوشگر پارازیتوئیدهاي

 کـه  دارند را فرصت نیا و شوندمی مواجه زبانیم مختلف
 رسـاندن  حـداکثر  بـه  منظـور  بـه  را هـا میزبـان  ترینمناسب

 ،5وانـگ  و و هی( کنند انتخاب خود تولیدمثلی شایستگی
 انتخـاب  ،6انفـرادي  پارازیتوئیدهاي از تعدادي در). 2006
 و کائومـه ( گیـرد مـی  صـورت  آن انـدازه  طریـق  از میزبان
 محتـوي  تـر بـزرگ  هـاي میزبـان  که چرا ،)1991 ،7مکوئر

 و چـارنف ( هسـتند  زنبـور  نتـاج  رشـد  بـراي  بیشتري منابع
 این در ترقوي فیزیولوژیک دفاع البته). 1981 ،8همکاران

 از مـواردي  در تـر، کوچـک  هايمیزبان به نسبت هامیزبان
 کاهـد مـی  غـذایی  کـافی  منـابع  دریافـت  در زنبور توانایی

 و کیفیت ارتباط خصوص در). 1992 ،9مکوئر و سکوئرا(
 کـه  شده مشاهده پارازیتوئیدها، شایستگی با میزبان اندازه

ــا پارازیتوئیــد بــدن انــدازه ــد زیســتی، هــايویژگــی ب  مانن
 تولیـدمثلی  دوره پراکنش، باروري، جفتگیري، کارآمدي

 همکـاران،  و لیکورسـیس ( اسـت  ارتبـاط  در عمـر  طول و

                                                             
1- Mackauer et al. 
2- Harvey 
3- Koinobiont 
4- Godfray 
5- He & Wang 
6- Solitary parasitoids 
7- Kouame & Mackauer 
8- Charnov et al. 
9- Sequeira & Mackauer 

 مختلـف  سـنین  هـاي پوره از استفاده با ارتباط این). 2009
 و کرافت ؛1994 همکاران، و هاروي( میزبان يگونه کی

-گونه از استفاده ا) ی2004 ،11میلز و لی ؛1995 ،10کوپلند

 و سامپایو( متفاوت کیفیت و اندازه با میزبان مختلف هاي
  . است گرفته قرار ارزیابی مورد ،)2008 ،12همکاران

 ينتیجـه  در زنبورها ياندازه پذیري تاثیر با ارتباط در
 ؛2004 میلز، و لی( هاشته مختلف سنین هايپوره از تغذیه

 رشـدونمو  از متفاوتی هايالگوي ،)2008 همکاران، و زو
 شــده مشــاهده انفــرادي کوینوبیونــت پارازیتوئیــدهاي در

 يانـدازه  افـزایش  بـا  همراه مطالعات، از تعدادي در. است
ــدن ــان، شــته رشــدي مختلــف مراحــل ب  دوره طــول میزب

- افـزایش  آن بدن اندازه و کاهش پارازیتوئید نشوونمایی
 همکاران، و هاروي ،1992 مکوئر، و سکوئرا( است افتهی

 نیــز دیگـري  محققــین). 1995 کوپلنـد،  و کرافـت  ؛1994
 دوره که کردند گزارش) 1994( 13همکاران و وانی مانند

 ولـی  کنـد مـی  پیدا کاهش میزبان اندازه افزایش با رشدي
 زنبـور  بـدن  انـدازه  بـر  تـاثیري  میزبان، بدن اندازه در تغییر

 و گزینیبه که میدهد نشان هاپژوهش این مجموعه. ندارد
 بــه منجـر  فیزیولــوژیکی، و اکولـوژیکی  هــايمحـدودیت 

ــاي در رشـــدونمو از متفـــاوت الگوهـــاي بـــروز  زنبورهـ
  ). 2005 هاروي،( است شده کوینوبیونت

ــور از  Lysiphlebus fabarum زنبــــ

(Marshall) (Hym., Braconidae)  بیشــتر  در 
شـته  روي غالب پارازیتوئید عنوان به کشور در هاگزارش

 ؛2006 ،14همکـاران  و رخشـانی ( اسـت  شـده  بـرده  نام ها
 جمعیت دو داراي زنبور این). 2009 ،15همکاران و طالبی

) 19زامـاده ( 18غیرجنسـی  و)  17نـرزاي ( 16جنسی تولیدمثلی

                                                             
10- Croft & Copland 
11- Li & Mills 
12- Sampaio et al. 
13- Wani et al. 
14- Rakhshani et al. 
15- Talebi et al. 
16- Sexual strain 
17- Arrhenotokous 
18- Asexual strain 
19- Thelytokous  
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 هايجمعیت با زنبورهاي روي قبلی مطالعات در. باشدمی
 هـاي جمعیـت  کـه  است شده مشخص تولیدمثلی، متفاوت
 انـد؛ شـده  سـازگار  محیطی شرایط تغییر به ترسریع جنسی

 يمنطقـه  بـا  زنبور، رهاسازي محل که درصورتی بنابراین
 جنسـی  جمعیـت  رهاسـازي  باشد، متفاوت آن آوريجمع

ــت ــتري مزی ــین. دارد بیش ــواردي در همچن ــه م ــراکم ک  ت
 کـاهش  در تربیش توانایی علت به است، باال خیلی میزبان

 رهاسـازي  جنسـی  هـاي جمعیـت  بایـد  ابتدا آفت، جمعیت
 جسـت  سـود  زامـاده  هايجمعیت از توانمی سپس شوند،

ــتوتامر( ــا). 2003 ،1اس ــت ام ــی جمعی ــز غیرجنس  داراي نی
 غیرجنسی جمعیت چون که این جمله از باشدمی مزایایی

 بنـابراین  کنـد، نمـی  نر افراد تولید صرف را خود هايتخم
بـیش  جمعیـت  افزایش میزان جنسی جمعیت با مقایسه در

 تولیـد  يهزینـه  نیـز  انبوه پرورش در و داشت خواهد تري
 بـراي  جنسـی  جمعیـت  همچنـین . آمد خواهد ترپایین  آن

 کـه  منـاطقی  در و کنـد  گیـري جفـت  باید ماده نتاج تولید
 اسـت  ممکـن  مـاده  و نر است، پایین خیلی زنبورها تراکم

 اســت بهتــر و شــوند مشــکل دچــار دیگــرکیــ افتنیــ در
). 2003 اســتوتامر،( شــود رهاســازي غیرجنســی جمعیــت

جمعیت از کی هر رسدمی نظر به هاگزارش این با مطابق
مـی  مزایـایی  داراي کـاربرد  در غیرجنسـی  و جنسـی  هاي

 بـه  منجر هاآن از هوشمندانه و درست ياستفاده که باشند
 توجـه  بـا . شد خواهد بیولوژیک کنترل هايبرنامه تقویت

 عـامري، ( L. fabarum زايمـاده  جمعیـت  يمطالعـه  به
 نیـز  زنبـور  ایـن  جنسـی  جمعیـت  پژوهش این در  ،)1391
  . گرفت قرار بررسی مورد

هدف از اجراي این پژوهش تعیین شایسـتگی کسـب   
هنگـام   .fabarum Lشده توسط حشرات کامـل زنبـور   

 می باشد. باقال پرورش در سنین مختلف پورگی شته سیاه
 شـته  پـورگی  سـن  تـاثیر  حاضـر،  مطالعـه  در راستا این در

 پارازیتوئید این زیستی هايویژگی از برخی روي میزبان،
 مرحلــه بهتــرین تعیــین در تــا گرفــت قــرار بررســی مــورد

 گرفته کار به زنبور انبوه پرورش منظور به شته این رشدي
                                                             
1- Stouthamer 

 اسـتان  در زنبـور ی جنسـ  جمعیـت  حضور به توجه با. شود
 بـاالي  قـدرت  و) 2011 ،2همکـاران  و مصدق( خوزستان

 Aphis gossypii جــالیز شــته روي آن پارازیتیســم

Glover )،رودمـی  انتظـار  ،)نشـده  منتشر هايداده راسخ 
 شـته  کنتـرل  منظور به پرورشی، زنبورهاي این از بتوان که

 . نمود استفاده خیار هايبوته روي بر جالیز

  
  ها روش و مواد

  حشرات پرورش
   Aphis fabae يشته 

 در) Aphis fabae( بـاقال  سیاه شته ياولیه جمعیت
 بـاقالي  مـزارع  از بردارينمونه طی 1390 سال اردیبهشت

 هايبوته روي و آمد دست به اهواز چمران شهید دانشگاه
قفـس  درون شوشـتري،  رقـم  ،).Vicia fabae L( باقال
 داده پـرورش  متـر سـانتی  80×120×70 ابعاد با توري هاي
 حـاوي  لیتـري  چهـار  هـاي گلـدان  در میزبـان  گیاهان. شد

 دمــاي محیطــی شــرایط بــا رشــد اتــاق درون و اره خـاك 
دوره و% 65±5 نسـبی  رطوبت و گرادسانتی درجه 1±22

 پرورش تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت 16 نوري ي
 بـار  یک( ،3کامل کود محلول از آنان تغذیه براي و افتندی

 محیطـی  شرایط در هاآزمایش کلیه. شد استفاده) هفته در
  .گرفتند انجام شده، ذکر

 L. fabarum پارازیتوئید زنبور
 مــزارع از شــده انجــام هــاییبــرداري نمونــه بــا همـراه 

 اهـواز،  چمـران  شهید دانشگاه کشاورزي دانشکده باقالي
 ظهـور  بـا . شـدند  آوريجمـع  بـاقال  سیاه شته هايمومیایی

ــرات ــل حش ــور، کام ــه زنب ــور گون ــد زنب  .L پارازیتوئی

fabarum در نر زنبورهاي يمشاهده. شد داده تشخیص 
 تکمیلـی  هـاي آزمـایش  همچنـین  و شده آوريجمع افراد

 نشـان  ،)بودنـد  نـر  بـاکره،  يمـاده  زنبورهـاي  نتاج تمامی(
جمــع جمعیــت ایـن  در تولیــدمثل بـودن  جنســی يدهنـده 
 روي زنبـور  هـا، آزمـایش  شـروع  از قبـل . بود شده آوري

                                                             
2- Mossadegh et al. 
3- Hortigrowth 
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 بـه  شده ذکر شرایط در باقال سیاه شته به آلوده هايگلدان
 داده پـرورش  و نگهـداري ) نسـل  12 حـدود ( ماه 6 مدت

  . شد
  طراحی و انجام آزمایش

 هـاي ویژگـی  روي میزبـان  پـورگی  سـن  تأثیر
   L. fabarumزنبور  زیستی
 زنبـور  زیسـتی  هـاي ویژگی از برخی آزمایش این در

 نشوونمایی مختلف مراحل روي افتهی پرورش پارازیتوئید
 هـاي میزبان عنوان به ،)چهارم تا اول سن هايپوره( میزبان

 ایـن  بـراي . گرفـت  قـرار  ارزیابی مورد متفاوت، کیفیت با
 رشدي مختلف مرحله چهار از ١همسن هايگروه منظور،

 کـه  صورت این به. شدند تشکیل جداگانه صورت به شته
 و انتخاب شته کلنی از بکرزا بالغ شته عدد 50 حدود ابتدا

 بـاقال  شاخه. شد گذاشته باقال گیاه جوان شاخه کی روي
 15×8 ابعـاد  بـه ( دارتهویـه  اياستوانه ظرف کی درون در

 کود محلول درون شاخه قاعده و شد داده قرار) مترسانتی
 12 از پـس . گرفـت  قـرار ) هـزار  در سـه  غلظـت  با( کامل

 رسـیدن  تا همسن هايپوره و حذف مادر هايشته ساعت
پـوره  رسیدن از پس. شدند داده پرورش نظر مورد سن به

 قبـل  از کـه  يمـاده  زنبورهـاي  نظر، مورد سن به شته هاي
 بـه  جداگانـه  کیـ  هـر  ،) n=20( بودند کرده گیريجفت
 وارد همسـن  میزبـان  شـته  40 حـدود  محتـوي  ظـرف  یک

 سـن  پـوره  در ،)روزه ک(یـ  همسـن  زنبورهاي این. شدند
ــته دوم ــرورش ش ــهی پ ــه و افت ــدت ب ــش م ــاعت ش ــه س  ب

 قبلـی،  مطالعـات  بـا  مطـابق . داشـتند  دسترسی نر زنبورهاي
 مـاده  حشـرات  جفتگیري از اطمینان براي زمان مدت این

 اجـازه  سـاعت  8 مـدت  بـه  زنبورهـا  نیـ ا. باشـد مـی  کافی
 زمـان،  ایـن  از پـس  و داشـتند  را هـا میزبـان  کردن پارازیته
 شدن مومیایی زمان تا شده پارازیته هايشته. شدند حذف

ــر ــاخه روي ب ــايش ــاقال ه ــرورش ب ــدند داده پ ــپس. ش  س
 پتري ظروف به و جدا ها شاخه از شده ظاهر هايمومیایی

 و بررسی هامومیایی ساعت، 12 هر ادامه، در. شدند منتقل
 شـده،  ظـاهر  کامـل  حشرات جنسیت و ظهور زمان ثبت با

                                                             
1- Synchronous cohorts 

 ماده( جنسی نسبت و نارس مراحل رشدونماي دوره طول
 حشـرات  کـل  تعـداد  نسبت از. شد تعیین) حشرات کل به

 در. گردیـد  تعیین ظهور نرخ مومیایی، تعداد به شده ظاهر
 از پـس  بالفاصـله  ماده زنبورهاي تمامی آزمایش، يادامه

 70( الکل بخار معرض در دقیقه سه حدود مدت به ظهور
 سـاق  طـول  سـپس . شوند کشته تا شدند داده قرار) درصد

 عدسی به مجهز استریومیکروسکوپ کمک به عقب پاي
. شـد  گیـري انـدازه ) مترمیلی 01/0 دقت با( مدرج چشمی

 در درصد 7/0 سدیم کلرید محلول در زنبورها آن از پس
 کـردن  پـاره  بـا  و شـده  تشـریح  استریومیکروسـکوپ  زیر

 بـه  تخمـدان  دو در موجود هايتخم تمامی از ها،تخمدان
 بزرگنمـایی  بـا  دیجیتـال  دوربـین  بـه  مجهز بینوکولر وسیله
 بـه  هـا عکـس  این). 1 شکل( شد برداريعکس برابر 100

 کمـک  بـه  هـا تخـم  تمام شمارش با  و شد منتقل کامپیوتر
 تصـادفی  طـور  به ادامه در. شد تعیین ٣تخم بار ،٢افزار نرم
 بزرگنمـایی  بـا  بـالغ  هـاي تخـم  تایی 10-15 دسته یک از

 مذکور، افزار نرم کمک به و شد گرفته عکس برابر 240
 بـه ) متـر میلـی  002/0 دقـت  با( بالغ هايتخم) طول( اندازه
  . آمد دست

تاثیر سن پورگی میزبان بر طول عمر زنبورهاي 
  ماده

 مختلــف ســنین در رشــدونمو تــأثیر آزمــایش ایـن  در
 پارازیتوئیـد  زنبورهـاي  عمـر  طول بر میزبان يشته پورگی

 بـاال،  در شـده  ذکـر  روش بـه  زنبور ابتدا. شد بررسی ماده
. شد داده پرورش میزبان نشوونمایی مختلف مراحل روي

 پــورگی ســن هــر روي افتــهی پــرورش زنبورهــاي ســپس
 جـاي  تیمـار  دو در تصادفی طور به ظهور از پس بالفاصله

 جداگانـه  طـور  بـه  زنبورهـا ) n=30( اول تیمار در. گرفتند
 15 ارتفــاع و 8 قطــر بــه( دارتهویــه اياســتوانه ظــروف بــه

-50 محتـوي ( شـته  به آلوده شاخه کی حاوي) مترسانتی
ــف مراحــل از شــته 40 ــن. شــدند وارد ،)رشــدي مختل  ای

   وسـیله  بـه  زنبـور  آخـرین  مـرگ  تا ساعت 12 هر هاشاخه

                                                             
2- ImageJ 
3- Egg load 
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  Lysiphlebus fabarum پارازیتوئید زنبور يشده تشریح تخمدان در موجود هايتخم -1 شکل
  ).برابر 100 بزرگنمایی(

  
ــاش آب  ــوب پ ــی  مرط ــدندم ــار در. ش ) n=20( دوم تیم

ــا ــه زنبوره ــورت ب ــرادي ص ــروف درون انف ــه ظ  دارتهوی
 حضـور  بـدون ) متـر سـانتی  7 ارتفاع و 4 قطر به( کوچک
ــان ــرار میزب ــدند داده ق ــه آب. ش ــورت ب ــه رول ص  ايپنب

 کاغـذ  روي قطـرات  صـورت  بـه  عسل محلول و مرطوب
 بـه  ايپنبه رول. شد داده قرار زنبورها این اختیار در مومی

 تجدیـد  کبـار ی روز دو هـر  عسل محلول و روزانه صورت
 12 هــر زنبورهــا مــانیزنــده تیمــار، دو هــر در. شــدندمــی

  .  گرفت قرار بررسی مورد ساعت
  آماري تحلیل و تجزیه 

 هـاي ویژگـی  بـر  پـورگی  سـن  تـاثیر  به بردن پی براي
 تعیـین  بـراي  و ١طرفه کی واریانس آنالیز از زنبور زیستی

 تفـاوت  حـداقل  تکمیلـی  آزمـون  از تیمارهـا  بین اختالف
ــی ــتفاده  ٢داريمعن ــد اس ــینوس آرك از. ش ــايداده س  ه
 اسـتفاده  واریانس آنالیز جهت ظهور، نرخ و جنسی نسبت

 انجـام  SPSS افـزار  نـرم  در هـا  داده تحلیل و تجزیه. شد
 .     شد

  
  
  

                                                             
1- One-way ANOVA 
2- Post Hoc-LSD 

  بحث و نتایج
 ظهور نرخ نارس، مراحل نشوونماي دوره طول

   جنسی نسبت و
 در داريمعنـی  اختالف آمده، دست به نتایج با مطابق

 .L يمـاده  زنبورهاي نارس مراحل نشوونماي دوره طول

fabarum   پـورگی  مختلـف  سـنین  روي افتـه ی پـرورش 
). F=05/9؛df =  76،3 ؛ P>001/0( داشت وجود میزبان

ــه نشــوونمایی دوره طــول میــانگین کمتــرین و بیشــترین  ب
 هـاي پـوره  روي افتـه ی پرورش زنبورهاي به مربوط ترتیب

 بـه ). 1 جـدول ( بـود  باقال سیاه شته سوم سن و چهارم سن
 پورگی، سوم سن تا و شته پورگی سن افزایش با عبارتی،

 افـت ی کـاهش  زنبـور  نارس مراحل نشوونمایی دوره طول
 ترینکوتاه داراي زنبور پورگی، سن این در که طوري به

 مراحـل  نشوونمایی يدوره طول ولی بود، رشدي يدوره
 ناگهـانی  طـور  بـه  شـته  چهـارم  سـن  پـوره  در زنبور نارس

 زنبورهـاي . رسـید  خـود  میزان باالترین به و افتی افزایش
ــهی پــرورش يمــاده  دوم و اول ســنین هــايپــوره روي افت

)24/0  =P (افتـه ی پـرورش  يمـاده  زنبورهـاي  همچنین و 
 اخــتالف) P=  24/0( ســوم و دوم ســنین هــايپــوره روي

 نــارس مراحــل نشــوونماي دوره طــول نظــر از داريمعنـی 
  ). 1 جدول( نداشتند
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 ( درصد ماده) در جنسی نسبت و ظهور نرخ ،)ماده حشرات( رشدي دوره طول) معیار خطاي ±( میانگین - 1 جدول
 Aphis fabae باقال، سیاه شته رشدي مختلف مراحل روي افتهی پرورش Lysiphlebus fabarum زنبورهاي

  
  

  زیستی ویژگی
  )تکرار تعداد( میزبان شته پورگی سن  

  اول سن
 )75(  

  دوم سن
 )44(  

  سوم سن
 )64(  

  چهارم سن
 )53(  

  b01/0 ± 29/10   bc01/0 ± 10/10   c10/0 ± 90/9  a15/0 ± 71/10   )روز( رشدي دوره طول
  a10/1 ± 9/80  a16/1 ± 4/82   a65/1 ± 0/84   a64/1 ± 7/81      ظهور نرخ

  a86/1 ± 1/78  b96/1 ± 8/67   a39/1 ± 2/82   b13/2 ± 8/70      جنسی (درصد ماده) نسبت
  ). P=05/0 و LSD( ندارند کدیگری با داريمعنی اختالف ردیف هر در مشابه حروف داراي هايمیانگین* 

  
 

  دوره طول که دادند نشان) 1391( همکاران و عامري
ــدونمو ــل رش ــارس مراح ــت ن ــی جمعی ــور ١غیرجنس  زنب

پـوره  روي پـرورش  هنگـام  ،L. fabarum پارازیتوئیـد 
 بــاقال، ســیاه شــته کامــل يحشــره و مختلــف ســنین هــاي

 نیبــ رشــدي دوره طــول در تفــاوت البتــه. یافــت افــزایش
 گونــه  کیــ در جنســی غیــر و جنســیي هــا جمعیــت

 مطالعـه  در کـه  چـرا  نیست ذهن از دور چندان پارازیتوئید
 زنبـور  غیرجنسـی  و جنسـی  هـاي جمعیت روي شده انجام

)Gravenhorst (Venturia canescens نیـــــز 
 رشـدونمو،  نـرخ  ماننـد  زیسـتی  هايویژگی در اختالفاتی

 ،٢همکاران و بک( است شده مشاهده تخم اندازه و تعداد
1999 .(  

 در داريمعنـی  اخـتالف  آمـده،  دسـت  به نتایج مطابق
 سـنین  هـاي پـوره  روي افتهی پرورش زنبورهاي ظهور نرخ

 ؛df =84،3؛ P=476/0( نشـد  مشاهده میزبان شته مختلف
873/0=F) (زنبورهـاي  جنسـی  هـاي نسبت اما ،)1 جدول 

ــارج ــده خ ــا ش ــم ب ــتالف ه ــی اخ ــان داريمعن ــد نش  دادن
)001/0<P 69،3؛= df64/12 ؛=F(، ــه طـــوري بـــه  کـ

 سـوم  و اول سـنین  هايپوره روي افتهی پرورش زنبورهاي
 افتـه ی پرورشـی  زنبورهـاي  و گرفتنـد  جاي گروه یک در

 کمتـر  جنسی نسبت با چهارم، و دوم سنین هايپوره روي

                                                             
1- Asexual population 
2- Beck et al. 

 گرفتنـد  قرار بعدي گروه در ،)ماده حشرات کمتر ظهور(
 ).  1 جدول(

 پارازیتوئیـد  زنبورهـاي  در کـرده  جفتگیـري  هايماده
 در را خــود نتــاج جنســی نســبت قادرنــد معمــوالً انفــرادي
 ؛1982 چــارنف،( نماینـد  تنظـیم  میزبـان  انـدازه  بـا  ارتبـاط 

 نسـبت  معمـول  طـور  بـه  اسـاس،  این بر). 1994 گادفراي،
 در بـوده  نـر  به متمایل کوچک هايمیزبان در نتاج جنسی
 متمایل ماده به نسبت این تربزرگ هايمیزبان در کهحالی

 مطالعـات  بعضی در حاضر، يمطالعه همانند البته. شودمی
 مطالعه در چهچنان آمده، دست به متفاوتی نتایج نیز دیگر

 Aphidius colemani زنبــور  روي شــده انجــام

Viereck، از بیشـتر  ترکوچک هايشته روي تولید ماده 
). 2003 ،٣همکـاران  و جاروسیک( بود تربزرگ هايشته

 از پـس  شـده  مشـاهده  جنسی نسبت که است ذکر به الزم
 در تفـاوت  از ناشـی  اسـت  ممکـن  کامـل،  حشرات ظهور
 حشـره  نـارس  مراحل در ماده و نر نتاج میر و مرگ میزان
 قـرار  بررسـی  مـورد  حاضر مطالعه در که موضوعی باشد،

 همکـاران  و چـارنف  نظـر  با مطابق حال بهر. است نگرفته
 گـزارش  هنگام میر و مرگ میزان که است بهتر ،)1981(

 شـده  انجـام  مطالعـه  در. شـود  گرفتـه  نظر در جنسی نسبت
 شـته  روي  A. ervi Haliday پارازیتوئیـد  زنبـور  روي

Acyrthosiphon condoi Shinji، که شد مشخص 

                                                             
3 - Jarosik et al. 
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 از ناشی ترکوچک هايشته در نر به متمایل جنسی نسبت
 جـنس  دو زنبورهـاي  در میـر  و مرگ میزان بودن متفاوت

 و ولینگز نتایج با مطابق). 1986 ،١همکاران و ولینگز( بود
 پارازیته هايمیزبان کیفیت که آنجا از ،)1986( همکاران

 هـا مـاده  بنـابراین  باشـد، نمی بینی پیش قابل آینده در شده
میزبـان  بـه  تصـادفی  طـور  به را ماده و نر هايتخم معموالً

 تحقیـق  در طرفـی،  از. دهنـد مـی  اختصـاص  مختلف هاي
ــري ــور روي دیگ  Ephedrus californicus زنب

Baker، ــاوت ــه جنســی نســبت در تف  انتخــاب واســطه ب
 خصـوص  ایـن  در ومیر مرگ تفاوت و بود مادر حشرات

ــی ــت نقش ــابراین. نداش ــت بن ــان کیفی ــايمیزب ــال در ه  ح
 باشـد مـی  بینیپیش قابل آنها اولیه اندازه يپایه بر نشوونما

 نســبت حاضــر مطالعــه در). 1991 ،٢همکــاران و کلــوتیر(
 اول سن هايپوره روي افتهی پرورش زنبورهاي در جنسی

مـی  امـر  ایـن . بـود  پورگی سنین سایر از بیشتر شته سوم و
 ایـن  ایـ  و باشد مادر زنبورهاي اولیه انتخاب از ناشی تواند

 هـاي جـنس  نارس مراحل متفاوت تلفات  با ارتباط در که
  .  باشد)  پورگی سن هر در( ماده و نر

  بدن (طول ساق پا) در زنبورهاي مادهي اندازه
 عقب پاي ساق طول آمده، دست به نتایج با مطابق
 سنین هايپوره روي افتهی پرورش يماده زنبورهاي

 داشتند داريمعنی اختالف کدیگری با شته مختلف
)001/0<P93،3 ؛df= 24/10؛F = .(کهطوري به 

 پرورش زنبورهاي به مربوط عقب پاي ساق بلندترین
 آن از پس و میزبان دوم سن يهاپوره روي افتهی

 شته سوم سن هايپوره روي افتهی پرورش زنبورهاي
 سن هايپوره روي افتهی پرورش زنبورهاي. شد مشاهده

 اختصاص خود به را عقب پاي ساق ترینکوتاه اول،
دوره طول کمترین يمشاهده به توجه با). 2 شکل( دادند

 هايپوره روي افتهی پرورش زنبورهاي در رشدي ي
 سنین این در زنبورها ترینبزرگ ظهور سوم، و دوم سنین

دهنده نشان که موضوعی. بود انتظار قابل کامالً پورگی

                                                             
1- Wellings et al. 
2- Cloutier et al. 

 سنین سایر به نسبت پورگی سن دو این باالتر کیفیت ي
 جمعیت روي شده انجام تحقیق در. باشدی م پورگی

بزرگ نیز ،L. fabarum پارازیتوئید زنبور غیرجنسی
 دوم سن پوره روي که شدند ظاهر هنگامی زنبورها ترین
 بر اما ،)1391 عامري،( بودند افتهی پرورش میزبان يشته

 در زنبورها ترینکوچک حاضر، مقاله نتایج خالف
 مشاهده چهارم سن هايپوره روي غیرجنسی جمعیت

 اندازه خصوص در زنبور رشدي روند به توجه با. شدند
 روي شده مشاهده الگوي با حاضر نتیجه میزبان،

Lysiphlebus ambiguous (Haliday) )و زو 
 سن افزایش با زنبور اندازه آن در که ،)2008 همکاران،

 جمله از. نیست منطبق کامالً نیز افت،ی افزایش میزبان
 با پژوهش این در شده مشاهده الگو بودن متفاوت دالیل

 دفاع تواندمی مطالعات، سایر در شده گزارش الگوهاي
 اندازه همچنین و) میزبان کیفیت( میزبان فیزیولوژیکی

 تغییر با. باشد) میزبان کمیت( پارازیتیسم زمان در میزبان
 نوزاد براي دسترس در غذاي کمیت میزبان، بدن اندازه

 مواد کیفیت مقابل، در. کندمی تغییر نیز پارازیتوئید
 متفاوت فیزیولوژیک دفاع اعمال طریق از ايتغذیه
). 1941 ،٣سالت( گیردمی قرار تأثیر تحت میزبان توسط

 و) 1990 ،٤همکاران و جرلینگ( فیزیکی دفاع دلیل به
-پوره در ترضعیف) 2003 ،٥هوي و والکر( فیزیولوژیکی

 يخانواده زیر پارازیتوئیدهاي غالباً ها،شته اول سنین هاي
Aphidiinae  پارازیته براي را میزبان ترجوان هايپوره 

 ،1986 ،٦هافسوانگ و هاگوار( دهندمی ترجیح کردن
 دفاع).  2008 همکاران، و زو ؛2000 ،٧مکوئر و چو

 بر شدن غالب که است مهمی عامل میزبان فیزیولوژیکی
 حشره اندازه کاهش مانند هاییهزینه پارازیتوئید براي آن

در را ظهور نرخ کاهش و رشدونمو دوره افزایش کامل،

                                                             
3- Salt 
4- Gerling et al. 
5- Walker & Hoy 
6- Hagvar & Hofsvang 
7- Chau & Mackauer 
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 روي افتهی پرورش Lysiphlebus fabarum يماده زنبورهاي در عقب پاي ساق طول) معیار خطاي ±( میانگین -2 شکل
 ندارند کدیگری با داريمعنی اختالف مشابه حروف داراي هايمیانگین. Aphis fabae باقال، سیاه شته رشدي مختلف مراحل

)LSD 05/0 و=P ( 
 

  
 و اشـمید  ؛2003 هـوي،  و والکـر  ؛1986 سالت،( دارد پی

انـدازه  حاضـر،  تحقیق نتایج اساس بر). 2012 ،١همکاران
ــاده ي ــايم ــرورش ه ــهی پ ــوره در افت ــايپ  و اول ســنین ه

 بـا  همسـو  که نتایجی رسید، خود اندازه حداقل به چهارم،
 ایـن  دلیـل . باشـد می) 1391( همکاران و عامري هايافتهی

 سـن  پـوره  در غذایی منابع کمیت بودن پایین تواندمی امر
 دفـاع  واسـطه  بـه  غذایی منابع کیفیت بودن نامناسب و اول

  .باشد چهارم سن هايپوره در قوي فیزیولوژیک
   تخم اندازه و تخم بار

 بـر  میزبـان  پـورگی  سـن  آمـده،  دسـت  به نتایج مطابق
 تـاثیر  زنبـور  تخمـدان  دو در موجـود  تخـم  تعـداد  مجموع
ــی ــت داريمعن ). =80/15F؛ =76،3df؛ P>001/0( داش

 بـه  شـته  دوم سـن  هـاي پوره روي افتهی پرورش زنبورهاي
 هاگروه سایر به نسبت را تخم بار بیشترین داريمعنی طور

 زنبورهاي در تخم بار میزان کمترین که حالی در داشتند،
 شــته چهــارم و اول ســنین هــايپــوره روي افتــهی پــرورش
 دسـت  بـه  نتـایج  اساس بر همچنین). 3 شکل( شد مشاهده

                                                             
1- Schmid et al. 

 افتـه ی پـرورش  آن در زنبـور  که میزبان پورگی سن آمده،
 =84،3df؛ P>001/0( داشت تخم طول بر داريمعنی اثر

هاماده در هاتخم ترینبزرگ نتایج، اساس بر). =30/6F؛
ــرورش ي ــهی پ ــوره روي افت ــايپ ــنین ه ــارم و دوم س  چه

 زنبورهـاي  در هاتخم ترینکوچک مقابل در. شد مشاهده
 مشـاهده  شته سوم و اول سن هايپوره روي افتهی پرورش

  ). 3 شکل( شدند
 زنبـور  زايمـاده  جمعیـت  روي شـده  انجام مطالعه در

 تخــم  بــار تغییــرات  نیــز ،L. fabarum پارازیتوئیــد
 شـته  پـورگی  مختلـف  سنین روي افتهی پرورش زنبورهاي

ــاقال ســیاه ــد از ب ــا مشــابهی رون ــایج ب ــژوهش نت  حاضــر پ
پوره روي افتهی پرورش زنبورهاي چنانچه بود، برخوردار

ــاي ــنین ه ــارم و دوم س ــه چه ــب ب ــترین داراي ترتی  و بیش
 روي افتـه ی پـرورش  زنبورهـاي  و بودنـد  تخم بار کمترین

 جــاي حدواســط گــروه در ســوم و اول ســنین هــايپــوره
 ،)1391( عــامري يمطالعــه در). 1391 عــامري،( داشــتند

ــه نتــایج بــرخالف  جنســی، جمعیــت روي آمــده دســت ب
 روي افتهی پرورش زنبورهاي در تخم اندازه ترینکوچک

c
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 پـرورش  همچنـان  امـا  شـد،  مشـاهده  چهارم سن هايپوره
بـزرگ  بـا  زنبورهـایی  تولیـد  به منجر دوم، سن پوره روي
 بـاالي  همبسـتگی  بـه  توجـه  بـا . گردیـد  تخـم  اندازه ترین

 نظـر  بـه  منطقـی  نتایج این تخم، اندازه با ماده زنبور اندازه
  .    رسدمی

   L. fabarum ماده حشرات عمر طول
ــایج ــن نت ــژوهش ای ــین کــه داد نشــان پ  عمــر طــول ب

 شیآزمـا  در مختلـف،  تیمارهـاي  در مـاده  کامل حشرات
 داشـت  وجـود  داريمعنـی  تفـاوت  میزبـان،  حضـور  بدون

)001/0<P 76،3؛=df 01/37؛=F .(ــرین و بیشــترین  کمت
 سـن  هـاي پـوره  روي ترتیـب  بـه  ماده زنبورهاي عمر طول

 میـانگین  بـا  اول سن هايپوره و روز 26/4 میانگین با دوم
 عمـر  طـول  همچنـین، ). 4 شـکل ( شـد  مشاهده روز 91/1

 داريمعنـی  اخـتالف  نیـز  میزبان درحضور ماده زنبورهاي
). =18/4F؛ =108،3df؛ P=007/0( داشــتند کــدیگری بــا

پـوره  روي افتـه ی پرورش زنبورهاي در عمر طول بیشترین
 26/2 و 3 میـانگین  بـا  ترتیـب  بـه  دوم و چهارم سنین هاي
 زنبورهـاي  به عمر طول کمترین مقابل، در. شد دیده روز

 داشت تعلق سوم و اول سنین هايپوره روي افتهی پرورش
  ). 4 شکل(

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lysiphlebus fabarum ماده زنبورهاي در) مترمیلی) (B( تخم اندازه و) A( تخم بار) معیار خطاي ±( میانگین -3 شکل
 داريمعنی اختالف مشابه حروف داراي هايمیانگین. Aphis fabae باقال، سیاه شته رشدي مختلف مراحل روي افتهی پرورش

  ) P= 05/0 و LSD( ندارند کدیگری با
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 مراحل روي افتهی پرورش  Lysiphlebus fabarum ماده زنبورهاي) روز( عمر طول) معیار خطاي ±( میانگین -4 شکل
 داراي هاي میانگین). B( میزبان شته حضور در ای و) A( میزبان حضور بدون. Aphis fabae باقال، سیاه شته رشدي مختلف

 ). P= 05/0 و LSD( ندارند کدیگری با داريمعنی اختالف مشابه حروف

 
  
   زنبـور  زايمـاده  جمعیـت  روي شـده  انجـام  مطالعه در

 L. fabarum، و عسـل  محلول با شده تغذیه زنبورهاي 
ــه آب ــور ب ــی ط ــاي از داريمعن ــرار زنبوره ــه ق  در گرفت

 ،)عسـل  آب بـا  تغذیـه  بـدون ( میزبـان  گیـاه  و شته معرض
 ،)2011 ،١همکـاران  و راسـخ ( داشـتند  بیشـتري  عمر طول

 عمـر  طـول  افـزایش  بر مبنی پژوهشگران سایر نتایج با که
 بـه  نسـبت  عسـل  محلـول  بـا  شـده  تغذیـه  کامـل  زنبورهاي

 و ارویـن ( دارد مطابقـت  گیـاه  شـهد  ایـ  عسـلک  بـا  تغذیه
ــه). 2008 ،٣همکــاران و ویکــویز ؛2007 ،٢همکــاران  البت

                                                             
1- Rasekh et al. 
2- Irvin et al. 
3- Wyckhuys et al. 

 مـرگ  و هـا شته کردن پارازیته هايفعالیت باالتر، تحرك
 کورنیکـول  از شـده  ترشح قطرات با تماس از ناشی میر و

 کـاهش  در توانـد مـی ) 2010 همکـاران،  و راسـخ ( هاشته
 مـوثر  بودنـد،  شـته  بـا  مواجهه در که زنبورهایی عمر طول
  .باشد

 منـابع  تخصـیص  چگـونگی  در پارازیتوئیـد  زنبورهاي
 خـود  زیسـتی  هـاي ویژگی به میزبان از شده کسب غذایی

 زیـرا  هسـتند،  مواجـه  چـالش  بـا  عمر طول و بارتخم مانند
 نماینـد  را استفاده حداکثر غذایی محدود منابع این از باید

 کسـب  نتـایج  اسـاس  بـر ). 2008 ،٤همکـاران  و جرویس(

                                                             
4- Jervis et al. 
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 تـر کیفیـت  بـا  هايمیزبان در افتهی پرورش زنبورهاي شده،
 ينتیجـه . داشـتند  بیشـتري  تخـم  بـار ) دوم سـن  هـاي پوره(

 بنابراین. باشدمی) 1391( عامري هايیافته با همسو حاضر
 رشدي مرحله این در پارازیتوئید زنبور که رسدمی نظر به

. نماینـد مـی  دریافت را مطلوبی متابولیکی ذخایراز میزبان 
 بـه  میزبـان  پـورگی  سـنین  سـایر  در که است حالی در این

 دفــاع یــا و) اول ســن پــوره( میزبــان کمتــر کیفیــت دلیــل
 و سـوم  سـنین  هـاي  پـوره  مـورد  در( ترقوي فیزیولوژیک

 منـابع  کـافی  دریافـت  توانایی است ممکن زنبور ،)چهارم
 الرو کـــه زمـــانی طرفـــی، از. باشـــد نداشـــته را غـــذایی

ــد ــور پارازیتوئی ــه مجب ــدن درون رشــدونمو ب ــان ب ــا میزب  ب
 تـا  غـذایی  منـابع  هدفمنـد  تخصیص با است، پایین کیفیت
-مـی  بهبـود  را خـود  زیسـتی  هايویژگی بتواند که جایی

). 1992 مکــوئر، و ســکوئرا ؛1986 ،١اسالنســکی( بخشــد
 بیشـترین  يمشـاهده  آمده، دست به نتایج با مطابق بنابراین

 نشـان  تواندمی میزبان چهارم سن پوره در زنبور عمر طول
ــوژیکی پاســخ يدهنــده ــد الرو مناســب فیزیول  پارازیتوئی
  . باشد میزبان غذایی منابع محدودیت به نسبت
 شـته  پـورگی  سـن  حاضـر،  پـژوهش  نتـایج  اسـاس  بر
 زیستی هايویژگی به منابع تخصیص چگونگی در میزبان
 منــابع تخصـیص  ایـن  دارد، نقــش L. fabarum زنبـور 
ــاثیر تحــت ــدهاي ت ــه فشــار و تکــاملی فرآین ــیب ــه گزین  ب

 بـراي  را شایسـتگی  بیشـترین  کـه  انـد شده حاصل صورتی
 بـه . آورنـد  فـراهم  میزبـان  رشدي مرحله هر در زنبور نتاج
 سن پوره روي افتهی پرورش زنبورهاي در که صورت این

 و نابــالغ مرحلــه در حدواسـط  رشــدي دوره کیــ بـا  اول،
 بـار  بـدن،  انـدازه  تـرین کوچـک  از مناسب، جنسی نسبت
 برخـوردار  زنبورهـا  سـایر  بـا  مقایسه در تخم اندازه و تخم

 دوم، سـن  پـوره  روي افتـه ی پـرورش  زنبورهاي در. بودند
 بـدن،  انـدازه  تـرین بـزرگ  رشدي، دوره طول ترینکوتاه

 عمـر  طـول  و بودنـد  دارا را تخم اندازه و تخم بار بیشترین
 کـه  هرچنـد  بـود،  بیشتر تیمارها سایر با مقایسه در نیز آنها
 کمتـر  مـاده  زنبورهـاي  نسـبت  جنسی، نسبت خصوص در

                                                             
1- Slansky 

 سـوم  سـن  هايپوره روي افتهی پرورش زنبورهاي در. بود
 نابـالغ  رشـدي  مراحـل  مـدت  تـرین کوتـاه  در کهحالی در

 امـا  داشتند، باالیی جنسی نسبت و کردند، تکمیل را خود
 در. نداشـتند  مناسـبی  تخـم  انـدازه  و تخـم  بـار  بدن، اندازه
 چهـارم،  سـن  پـوره  روي افتـه ی پـرورش  زنبورهاي نهایت

 در داشـتند  را تخم بار کمترین و بدن اندازه ترینکوچک
 تـرین بـزرگ  و رشـدي  دوره طـول  تـرین کوتاه که حالی
 پـورگی  سن این در افتهی پرورش هايماده در تخم اندازه

  . شد مشاهده
 زنبورهـاي  داشـت  اظهار باید کلی بنديجمع کی در

L. fabarum از شـته  دوم سـن  پوره روي افتهی پرورش 
 از اسـتفاده  بنـابراین  و بودنـد  برخـوردار  نسبی برتري کی

 بـا . اسـت  توصـیه  قابل انبوه پرورش براي پورگی سن این
 سـنین  ریسـا  روي یافتـه  نمـو  و رشـد  زنبورهـاي  حـال  این

 از( زیستی ویژگی چند ای کی در باقال، سیاه شته پورگی
 نسـبت  ظهـور،  نـرخ  نابـالغ،  مراحل رشدي دوره طول نظر

 ،)عمـر  طـول  و تخـم  انـدازه  تخم، بار بدن، اندازه جنسی،
 تنـوع  ایجـاد  به منجر که امري کردند، کسب نسبی برتري

 در افتــهی پــرورش زنبورهـاي  در زیســتی هــايویژگـی  در
  . گردید میزبان پورگی مختلف سنین

  
 گزاري سپاس

به این وسیله از حمایت هاي مالی معاونت محترم 
و فناوري دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر می پژوهشی

  شود. 
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Abstract 
Parasitoid wasps usually encounter hosts of different instars and they have the chance to 
choose the most suitable hosts to maximize their reproductive fitness. In this study, a 
sexual population of Lysiphlebus fabarum was reared on different instars of the black 
bean aphid, Aphis fabae Scopoli, to evaluate some biological components. The results 
showed that pre-adult development times were decreased with increasing the host body 
size (from first to third instars), but the longest developmental time was observed in 
wasps reared in fourth instar. Sex ratios in wasps reared in first and third instars were the 
most, but there was no significant difference in emergence rate. The largest wasps were 
observed in the wasps reared in second instar as well as, these wasps had a high egg load 
and egg size. The survey on lifespan of parasitoids reared in different host instars also 
showed that the maximum longevity occurred in the wasps reared in second and fourth 
instars, in the presence of host aphids. Totally, the greatest fitness was achieved when the 
wasps were reared in second instar of aphids, although the wasps reared in other instars 
obtained some biological components.    
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