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  برگ گیاه میزبانبا Cemiostoma aceris  (Fuchs) تخم پروانه مینوز رابطه اندازه دسته
  

 1علی اصغر سراج
  

   چکیده
روي دو  Cemiostoma aceris (Fuchs) (Lyonetiidae: Lepidoptera) پروانه مینوز تخمهاي دستهمیزان و تعداد 

اي اطراف شهرستان شوشتر در جلگهSalix elaeagnus Scop و بید سنجدي Populus euphratica Olivier  میزبان پده
کند در شرایط اندازه گیري سطح برگی که یک الرو تا زمان شفیره شدن مصرف می. مطالعه قرار گرفت مورد) ستانخوز(

عداد هاي تخم خود را در تهاي ماده دستهبر اساس نتایج حاصله پروانه. آزمایشگاهی براي هر میزبان گیاهی انجام شد
ها تعداد ها دارد، یعنی مادههاي تخم بستگی به اندازه سطح برگ میزبان آناندازه دسته. گذارندمتغیر روي دو میزبان می
بین تعداد  اما ضعیفی وابستگی مثبت. دهندتغییر می ،متناسب با میزبانی که در منطقه است ،تخم خود را در هر دسته

ناشی از میزان سطح برگ مصرف  ،اندازه دسته تخم مورد انتظار. ان وجود داشتتخم هر دسته و سطح برگ در هر میزب
 هکاینبه  با توجه يترکوچکهاي تخم داري، دستهطور معنیهماده بهاي پروانه. وسیله الرو تا مرحله شفیرگی بودهشده ب
هاي تخم متوسط دسته .و میزبان گذاشتندي هر دها برگمین کند، روي اتواند از نظر غذایی تیبرگ چه تعداد الرو را م هر

-تنظیم دستهگی در این مقاله چگون. بود )22/2 ± 03/0(ها روي بید سنجدي دو برابر میانگین آن )74/4 ± 07/0( روي پده
  . بحث شده است ،اي خودمتناسب با منبع تغذیه ،هاي ماده مینوزپروانهتوسط هاي تخم 
  
   .، منابع غذایی در دسترسریزي تخمرفتار ، دسته هاي تخم،  Cemiostoma aceris  پروانه مینوز :کلیدي هايواژه

  
  
  

                                                 
  دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهوازپزشکی، گروه گیاه .1
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  مقدمه 
طور گروهی هب خوار گیاهی از حشرات رخبتغذیه 

  :ر است  داراي فواید زيتغذیه  این نوع. صورت می گیرد
جوس و (درجه حرارت مطلوب در کلنی  حفظ -1

  ،)1988همکاران، 
  و )2007تسوباکی، (ها نآي خوار گیاهثیر اافزایش ت -2
 و پارازیتوئیدها هاپارازیت ،هارشکارگ اتفرار از خطر -3

  .)1992، سیمنز و جانسون 1983همکاران، ویز و (
باعث کمبود غذا گردد که  ممکن استاین پدیده 

الروهاي حاصله گرسنگی کشیده و یا میزان  هدر نتیج
افتن محل ناشی از جستجوي الروها براي ی يرشکارگ

 ،؛ تسوباکی1990تو وموماتس( افزایش دهد رادیگر  ذیهتغ
بستگی زیادي به  الروها میزان تغذیه گروهی. )1995

تعداد تخم گذاشته شده در خالل یک دوره و  هواندازه گر
لذا باید حشرات ماده، اندازه  .حشره ماده دارد ریزي تخم
ی تنظیم یوفور منابع غذااس سر اهاي تخم خود را بدسته
-بهرهنه تنها از تغذیه گروهی خود  ،تا نتاج حاصلهکنند 
وري منابع ناشی از افزایش بهره  زیاناز  بلکهشوند،  مند
  . مانندبنیز در امان ی یغذا

هاي گروهی یکی از بحث ریزي تخمسیر تکاملی 
و علمی  تئوریکجدل انگیز در اکولوژي بوده و مطالعات 

و  ؛ گادفري1987 ،گادفري( زیادي را ایجاد کرده است
در حشرات بر این   تخمهاي دستهانواع  .)2006همکاران، 

تخم در یک بافت  تربزرگهاي که دسته استاساس 
گیاهی با کیفیت باال یا تراکم مواد غذایی بیشتر گذاشته 

مطالعات عملی این . )2008پارکر و کرتنی، ( شود می
 ،)2007فاکس و مسو، ( خوار هاي بذر سوسکفرضیه در 

؛ هاردي و 1984و اسکینر  فچارنو(بورهاي پارازیت زن
ها پروانه و) 2003 ،؛ وت و همکاران1992 ،همکاران

 )1993 ،اسکونسلو و مونتوریوو؛ 1988ر شپیلسون و رو(
العات نشان داد که حشرات ماده این مط. ده استش اثبات
هاي تخم خود را بر اساس فراوانی توانند اندازه دستهمی

   .تنظیم کنند نروهاي شاالغذا براي 
تخم توسط حشرات ماده هاي تنظیم اندازه دسته

هنگامی مورد نیاز است که منابع غذایی محدود باشد و یا 
معموالً براي . دگردبین الروها اي رقابت درون گونه باعث

مینوزها دسترسی به غذا به یک برگ محدود است و 

ستند کامالً ن هتوانند حتی اگر برگی که در آالروها نمی
اوالً  در نتیجه. ، به برگ دیگري بروندخورده و مصرف شده
 شوداً توسط حشرات مادر انجام میانتخاب میزبان منحصر

که فاکتورهاي انتخاب گیاه توسط حشرات ماده عمدتاً 
باشد، و ثانیاً ناشی از نوع ترکیبات شیمیایی گیاه می

 ریزي متخعلت ه ب ،برداري از یک برگرقابت در بهره
عالوه بر این وقتی . افتدمفرط و زیاد حشره ماده اتفاق می

-، بین آنشود میالروي با سایر الروها در یک برگ روبرو 
الروها به هم اجازه گیرد، یعنیها رقابت غذایی در می

علت گرسنگی ه ها باز آن بعضیباالخره تغذیه نداده تا 
 )1قطعییا  کوششیکوششی  ايرقابت درون گونه( دنشومیتلف 

. )1995 ،ورباخ و همکاران؛ ا1989اورباخ و سیمبرلوف، (
 متفاوتی گزارش شده است يمینوزهاپدیده رقابت در 

ورباخ و ا ؛1984 ،؛ استیلینگ و همکاران1974 ،راییوم(
هاي مینوزها، بزرگی دستهاز  گروهدر این . )2006 ،آلبرت
گ میزبانی دارد که قرار بستگی به اندازه بر مادر تخم

ها -بین آن هطوري کهباست الروها از آن تغذیه کنند، 
درباره چگونگی و  لبهر حا. اي ایجاد نشودرقابت تغذیه

هاي تخم حشرات مینوز اطالعات تعداد تخم در دسته
  .باشدکمی در دسترس می

ممکن است  - به تنهایی–میزان فضاي سطح برگ 
-آن توسط حشرات ماده بهنشانه مناسبی جهت انتخاب 

انتخاب فضا . ریزي باشد گیري یا تخم منظور محل جفت
ه موقعیت برگ در گیاه بستگی براي نر و ماده نه تنها ب

مثالً  .چنین به شکل گیاه وابسته است، بلکه همدارد
دارند در مقایسه با گیاهان  یهاي باریک گیاهانی که برگ

ط حشره پهن برگ شانس کمتري براي انتخاب توس
هاي  برگ). 1992 ،سراج(گیري دارند  جهت محل جفت

بعضی از گیاهان بر اساس میزان دریافت تخم، رشد 
ها سازگاري بیشتري نسبت به الروها و طول زندگی آن

 ). 1995 ،سراج(هاي سایر گیاهان دارند برگ
-براي بعضی حشرات انتخاب گیاه جهت تخم

مثالً (یاه ریزي هم بر اساس وضعیت فیزیکی سطح گ
هاي شیمیایی که و هم فاکتورها و محرك) ها برگ

-منحصراً پس از تماس حشره با گیاه تشخیص داده می
ولی در بعضی از حشرات تنها . گیردشوند صورت می

                                                 
1. Contest Competition:  GGaauussee  RRuullee 
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ی بودن، کلفتی و موممیزان (ها  وضعیت فیزیکی برگ
کند یت بسیاري در این انتخاب بازي میاهم...) نازکی و 

-هبنیز زمان رشد حشره ). 1387سراج،  ؛1994 ،سراج(
داري بر اساس نوع گیاه متفاوت است مثالً در طور معنی

هاي شلغم به علت سازگاري بیولوژیکی  آزمایشی برگ
 Scaptomyza flavaتري که با حشره مینوز مناسب
 ،سراج(د شدنزمان رشد حشره باعث کاهش داشت 
1996 .( 

قبل از بارها مشاهده شد که حشرات ماده، 
هاي هر میزبان گیاهی  ریزي، به دقت اطراف برگ تخم

شود که حشره  این رفتار باعث می. کردندرفت و آمد می
- خوار معموالً اندازه برگ را متناسب با اندازه دسته گیاه

پیشنهاد ) 1986(گادفراي . هاي تخم خود ارزیابی کند
هاي مینوز ترکیبات  کند که ممکن است مگسمی

ر برگ را در رابطه با اندازه همان برگ نیز شیمیایی ه
-او نشان داد که اندازه دسته. گیري و تخمین بزننداندازه

 Pegomya nigritarsisهاي تخم در مگس مینوز 
Zetterstedt باشد ناشی از وجود دشمنان طبیعی نیز می

و مگس مذکور اندازه دسته تخم خود را طوري انتخاب 
زنبور دسترسی بتوانند از  الروهاي حاصله کهکند می

این پدیده . دکننفرار  -از لحاظ زمانی و مکانی–پارازیت 
هاي تک میزبانه در مزرعه  طور متوالی براي مگسهب

اثبات کرد ) 1986(گادفراي مطالعات . مشاهده شده است
طور زیادي ناشی از فشار و اثر ههاي تخم بکه اندازه دسته

ر دسترس براي نتاج دشمنان طبیعی است تا منابع د
   .مینوز

-اختالف در اندازه دسته ،وجود دشمنان طبیعی
و توضیح  حخوبی شرهاي تخم بین گیاهان مختلف را به

و پارازیتیسم روي اندازه و  شکارگرياثر . دهدنمی
خوار گزارش  هاي تخم در حشرات گیاهچگونگی دسته

سیمنز و  ؛1988سوبین پراسرت و سونسون، ( شده است
  .)1992سون، جان

صورت هدر مدلشان ب) 2008(پارکر و کرتنی 
تالش  رحداکثمستند گزارش داده اند که حشرات ماده 

-هاي تخم متناسب انجام میستهدخود را براي گذاشتن 
وسیله تعداد تخم هنه ب ،هاي تخماین تناسب دسته. دهند

) الروها(تغذیه نتاج که بتواند  طوريبه در هر دسته

این  بلکهباشد، د میکنتامین را ان مربوطه توسط میزب
تري  هاي تخم بزرگدهند که دستهحشرات ترجیح می

 ایجاد کنند تا مرگ و میر الروهاي هر دسته ناشی از
   .دناي را نیز جبران نمایرقابت درون گونه

بندي برگ نیز روي رفتار الروهاي مینوز اثر رگ
د از رگبرگ تواننبرگ نمی يهامینوزبعضی  .گذاردمی

؛ 1984 ،استیلینگ و همکاران( میانی عبور کنند
در ، عالوه بر این کیفیت غذایی الروها )1991 ،هسپنهاید

شون هون و ( مختلف یک برگ نیز متفاوت است يجاها
 ).1998همکاران، 

 ،Cemiostoma aceris (Fuchs) پدهبرگ  مینوز
هاي اخیر در در سال پده و روي درختان بید سنجدي

سطح % 35زند که گاهی تا ال خوزستان خسارت میشم
این گیاهان ). مشاهدات شخصی(برد ها را از بین میبرگ
عنوان تامین کننده گرده براي دشمنان طبیعی حشرات به

  .نقش نسبتا مهمی در منطقه دارند
یابی تعداد تخم هدف از نگارش این مقاله ارز

برگ  نوزمیگذاشته شده در هر دسته تخم توسط پروانه 
Cemiostoma aceris و پده بید سنجديدو میزبان  در 

متفاوت  گیاهبرگ این دو  با توجه به اینکه اندازه سطح- 
  .می باشد است

  
  ها روشمواد و 

 با نام علمی برگ اي مینوزدسته ریزي تخم
(Fuchs) Cemiostoma aceris  روي درختان بید
 Populus پده و  Salix elaeagnus Scop سنجدي

euphratica Olivier در جلگه پر آبی در مسیر رودخانه
در منطقه . اي در شمال شوشتر مورد مطالعه قرار گرفت

ها هایی تعبیه شده بود که اطراف آن مورد مطالعه کانال
پده . رس شده بودغدرختان زیادي از پده و بید سنجدي 

. ي باریک و دراز داردها برگي گرد و بید سنجدي ها برگ
 100روز  15عداد تخم در هر دسته، هر شمارش ت براي

از هر یک از  )برگ 5خت از هر در(درخت  20برگ از 
آوري شده و جهت شمارش طور تصادفی جمعهها بمیزبان

   .شدندبه آزمایشگاه منتقل میتعداد تخم در هر دسته 

گیري سطح برگی که یک الرو تا زمان براي اندازه
آزمایش پرورش الرو انجام  شفیره شدن نیاز دارد، یک
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ها هاي تخم گذاشته شده در آنیی با دستهها برگ. گرفت
را از درختان پده و بید سنجدي در اواسط بهار چیده و 

 10( ها شمارش گردیدو تعداد تخم آن هجمع آوري شد
براي . )برگ 50تکرار براي هر درخت و هر تکرار شامل 

 25±2وسط دما مت( پرورش الرو در شرایط آزمایشگاهی
درصد و دوره  50±5رطوبت نسبی  ،گراددرجه سانتی

را هر برگ  ،)تاریکیساعت  8و  روشناییساعت  16نوري 
-سانتی 3×2×7( پالستیکیطور جداگانه در یک جعبه هب

در ته جعبه کاغذ مرطوبی  و تهشگذاش ململ کبا رو )متر
راد همه اف هآن کپس از . براي نگهداري رطوبت قرار داده شد

میزان تغذیه از  ،کردندکامل  یک دسته تخم تغذیه خود رادر 
  :شداندازه گیري  زیر برگ با برنامه

NIH Image (http//: www.tsb.info.nih/gov/nih-image) 
–براي تعیین تفاوت بین دسته تخم مورد انتظار 

گذاشته شده توسط و دسته تخم –متناسب با سطح برگ 
 . تفاده شداس  tحشره ماده از آزمون

هاي تخم پروانه براي بررسی چگونگی توزیع دسته
یا آزمون Mann-Whitney U test  مینوز از مدل آماري

Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) استفاده شد .
 t آزمون بالعکس(غیر پارامتري است  ی، آزمونروشاین 

اصوال براي مقایسه میانگین دو و ) که پارامتري است
معیت ناشی شوند کاربرد دارد و جمعیت که از یک ج

زمانی از آن استفاده می شود که داراي دو نمونه مستقل 
ها چنین توزیع دادهبا پراکنش شبیه به هم باشیم و هم

نرمال نباشند، یا تعداد تکرار کم باشد و یا مقایسه 
طور هها عمدتا کیفی باشند که بمیانگین دو گروه داده

این آزمون معادل . شوندمجازي باید به کمیت تبدیل 
ها از نرم است و براي آنالیز داده Chi-Squareآزمون 

  :از فرمول زیر استفاده شد و SPSSافزار 
 

 
Mann-Whitney U test=U ؛ =N1 ؛ اندازه نمونه اول

=N2 ؛ نمونه دوم اندازه= R1 رتبه اندازه نمونه  
  
  
  

 نتایج
ی پروانه مینوز ماده یک توده تخم در قسمت باالی

طور هزمان تفریخ شده و الروها بها همتخم. گذاردبرگ می
و یک کانال  دکردنمی گروهی از پارانشیم برگ تغذیه

طول دوره الروي حدود . دادندمشترك غذایی تشکیل می
اي تشکیل ها در بیرون برگ در پیلهروز بود و شفیره 17
  . شدندمی

اندازه )  yو xبه ترتیب (ها  طول و سطح برگ
 : گیري و از معادله رگرسیون زیر استفاده شد

Y= 336/0) :بید سنجدي x + 11/0 x2, r2 = 988/0 ) 
- =Y) :پده 427/0 x + 732/0 x2 , r2 = 977/0 ) 

معادله رگرسیون خطی که براي هر برگ، براساس 
وسیله الروها، منظور شد هسطح برگ استفاده شده ب

  وبراي پده  =x  40/0 +60/0 - Yعبارت بود از
x  46/0 +70/0 - Y= براي بید سنجدي. 

هاي داري در چگونگی توزیع دستهاختالف معنی
بید زبان میبین دو  C. acerisمینوز هاي تخم پروانه

،  >0001/0P )1شکل (وجود داشت پده سنجدي و 
6/678 Kolmogorov-Smirnov test: X2 = .  

 6تا  1عدد روي پده و  15تا  1هاي تخم از دسته
هاي تخم متوسط دسته .متغیر بود يبید سنجد عدد روي
ها روي بید دو برابر میانگین آن )74/4 ± 07/0(روي پده 
  ): 1جدول ( .بود )22/2 ± 03/0(سنجدي 

Mann-Whitney U test: U= 108458, P< 0.0001)(  
هاي بید  داري از برگطور معنیههاي پده ب برگ

ها نیز دو تر هستند و تعداد تخم روي آن سنجدي بزرگ
: سنجدي بود برابر تعداد تخم گذاشته شده روي بید

(Mann-Whitney U test: U= 66287, P< 0.0001) 
همبستگی مثبت و معنی داري بین سطح برگ و 

 پیداهاي تخم براي درختان پده و بید سنجدي دسته
علت ههاي تخم بشد، گرچه میزان تغییرات در دسته

 ولی. )2شکل (گیاه کم بود  ها در هر دو میزان سطح برگ
-ههاي خورده شده ب داري در سطح برگاختالف معنی

   :وسیله الروهاي آفت بین دو گونه گیاهی دیده نشد
(ANCOVA: MS= 77/3 , F= 83/1 , df = 1, P> 05/0 ) 
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و ) باال( Populus euphratica در پده  C. acerisهاي تخم پروانه مینوز چگونگی پراکندگی دسته: 1شکل

 )پائین(Salix elaeagnus بید 
  

  و بید سنجدي Populus euphraticaو اندازه سطح برگ پده  C. acerisهاي تخم دسته: 1جدول 
S. elaeagnus  

  گونھ گیاھی  
  S. elaeagnus  P. euphratica  

  ١٠٨٣  ٧۴٢  اندازه نمونه
(±SE) هاي تخممیانگین اندازه دسته  )03/0± (22/2  )07/0± (74/4  

  1-15  1- 6  دامنه تغییرات
(cm2)   سطح برگ(±SE) 3/19) ±24/0(  1/9) ±10/0(  میانگین  

  1/4- 8/55  2/3- 2/20  دامنه تغییرات
  

ي بید ها برگداري از طور معنیهي پده بها برگ
ها نیز دو هستند و تعداد تخم روي آن تر بزرگسنجدي 

: سنجدي بود برابر تعداد تخم گذاشته شده روي بید
(Mann-Whitney U test: U= 66287, P< 0.0001) 

داري بین سطح برگ و گی مثبت و معنیهمبست
 پیدا هاي تخم براي درختان پده و بید سنجديدسته

علت ههاي تخم بشد، گرچه میزان تغییرات در دسته
. )2شکل (در هر دو گیاه کم بود  ها برگمیزان سطح 

ورده شده ي خها برگداري در سطح اختالف معنی ولی
   :وسیله الروهاي آفت بین دو گونه گیاهی دیده نشدهب

(ANCOVA: MS= 77/3 , F= 83/1 , df = 1, P> 05/0 ) 
   :)3شکل (بر اساس رگرسیون خطی 

براي بید سنجدي:   Y= 51/1   16/2+ x   
براي پده:  Y= 47/1   50/2+ x  

-ههاي تخم مشاهده شده برگرسیون خطی دسته
وسیله ههاي تخم مورد انتظار بوسیله خطوط پر و دسته

  . خطوط نقطه چین نشان داده شده است
براي بید سنجدي:  Y= 70/0   46/0+ x   

پدهبراي :   Y= 60/0   40/0+ x 
- طور معنیههاي تخم مشاهده شده بمیزان دسته

داري با فرضیات اولیه روي هر دو گیاه متفاوت بود 
هاي تخم -بنابراین حشرات ماده دسته). 2جدول (

هر برگ به  هک الروهائیتعداد  حداکثراز  -  يترکوچک
  .گذاشتند - توانست تحمل کندتنهایی می
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  و بید) باال( Populus euphratica پده گیاه هاي تخم و سطح برگ دردسته اندازه رابطه بین: 2شکل 

 Salix elaeagnus)انتظار با خط نقطه چین نشان  هاي تخم موردهاي تخم مشاهده شده با خط پر و دستهدسته ).پائین
   :اند داده شده

  
  و Populus euphratica پدهگیاه هاي تخم در میزان تغذیه از برگ توسط الروها در مقایسه با اندازه و دسته: 3شکل 

  Salix elaeagnusبید سنجدي 
  

 هاي تخم مشاهده شده و مورد انتظارمقایسه اندازه دسته: 2جدول 
 df Mean difference  T value P  گیاه میزبان

  >0001/0  88/22  38/2  1037  پده
  >0001/0  21/28  36/1  741  بید سنجدي
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  بحث 
 ریزي تخمداراي  خوار گیاهتعدادي از حشرات 

به نوع بستگی این تفاوت . ي متفاوتی هستندادسته
به اندازه بستگی در یک میزبان معین، نیز  و میزبان
  . ي آن داردها برگ

ندازه ا هنشان داد ک خوبیبهالعات اخیر نتیجه مط
روي دو میزبان  C. acerisهاي تخم پروانه مینوز دسته

 P. euphratica و پده  S. elaeagnusبید سنجدي 
  .متناسب با اندازه برگ دو درخت مذکور متفاوت بود

چون سطح برگ مورد نیاز براي شفیره شدن هر 
و بید  در هر دو میزبان پده C. acerisمینوز الرو پروانه 

توانست  تر میي پهنها برگبود، پده با  یکسانسنجدي 
غذاي تعداد الرو بیشتري را روي هر برگ نسبت به بید 

تعداد تخم بیشتري روي پده ها تامین کند، بنابراین ماده
هاي نتایج نشان داد که اندازه دسته نچنیهم. گذاشتند

  .میزبان دارد ردر هتخم بستگی به اندازه برگ 
 ریزي تخماین نتایج یک مدل تصمیم گیري 

که منابع سرشار  ینکند که گیاهامی تعریفي را ادسته
کنند، مین میاحشرات ماده ت) زادگانزادگان(ج غذایی براي نتا

ي نسبت به گیاهانی که منابع تربزرگهاي تخم دسته
پارکر و (ند نمایدریافت می ،غذایی فقیرتري دارند

مطالعات یک رشته این فرضیه توسط  .)2008کرتنی، 
نیز  ویژه حشرات مینوز، بهخوار گیاهت اروي سایر حشر
؛ فریز و 1994 ،و تسوباکی تووموماتس( تایید شده است

البته در مطالعه اخیر، اندازه  .)1998 ،؛ اکبوم1996زوافر 
هاي به تنهایی تغییرات زیادي که در اندازه دسته ها برگ

لل زیادي همچنان دهد و عا شرح نمید راشب میتخم 
  . نامشخص مانده است

ي که اوسیله حشرات مادههدرك اندازه برگ، ب
هاي گیاهی زیادي را در یک مکان مورد استفاده گونه

منحصراً  C. acerisالروهاي . دهند مهم است- قرار می
کنند، بنابراین باید ي پده و بید تغذیه میها برگروي 

منابع در اندازه برگ ارزیابی  تواناییبور پروانه مینوز مز
، شته باشددا را) بین دو گونه گیاهی پده و بید(دسترس 

  . تا بر اساس آن اندازه دسته تخم خود را تنظیم کند
ه ب –هر دو جنس ات شخصیمشاهدبر اساس 

هاي پهن و بزرگ مستقر عمدتاً روي برگ–ها ویژه ماده

این علت باشد که ه هاي پهن ب شاید انتخاب برگ. شدند
گیري فراهم می کنند  تر براي جفتها مکانی مناسبآن

. نمایندمین میاتري را از نظر تغذیه ت و دسته تخم بزرگ
تري هاي تخم بزرگطور ثابت دستههماده ب يمینوزها

تر تولید هاي جوان هاي پیرتر نسبت به برگروي برگ
 ن زیادياین مسئله توسط محققی). 1994 ،سراج( دکردن

ورباخ و آلبرت، ؛ ا1998اکبوم ؛ 1996فریز و زوافر، (
  . شود می تاییدنیز ) 2008؛ پارکر و کرتنی، 2006

 وسیله حشرات مینوز تصادفی نیست ریزي به تخم
زیرا  (Targeted oviposition)بلکه کامال هدفدار است 
ها احتراز ها را ترجیح و یا از آن حشرات ماده بعضی برگ

ها داخل برگ نیز و یا حتی نوع چینش تخمکنند می
 ). 1387؛ سراج، 1996 ،سراج(متفاوت است 

ریزي و  وابستگی ضعیف یا قوي بین میزان تخم
ها روي گیاهان مختلف میزبان در حشرات  تفریخ تخم
هایی را جهت معموالً حشرات میزبان. شوددیده می

رین رشد الرو و کنند که بیشتریزي انتخاب می تخم
چنین  رشد مراحل هم. مین کنندشکیل شفیره را تات

ها از نظر زمانی در غیاب دشمنان مختلف نتاج آن
در غیاب گیاه مرجح، . طبیعی تخم، الرو و شفیره باشد

-حشرات گیاهان با ترجیح کمتر را براي تغذیه و تخم
، )1991(دامن بر اساس مطالعات  .گزینندریزي بر می

  Omphalocera munroei Martinپروانه پیرالید
-از یک دسته تخم به دیگر کلنی یش رامهاجرت الروها

بینی کرده و اندازه دسته تخم -پیش ي تخم و الروها
حتی تعداد الروي . کندخود را بر این اساس تنظیم می

به سایر در حین مهاجرت از یک کلنی  ممکن استکه 
ی بینپیشو شوند نیز توسط مادر محاسبه  شکارکلنی ها 
تنظیم  خود را این اساس اندازه دسته تخم شده و بر

  . دکنمی
هاي تخم کوچک یک فرضیه براي توضیح دسته

از محل  از نظر رفتاري الروهاي مینوزست که ا این
تمام سطح برگ هاي تخم دور نشده و لذا از دسته

اگر الرو تنها قسمت کوچکی از برگ را . اسنفاده نکنند
 رتکوچکد، دسته تخم واقعی باید مورد استفاده قرار ده

 . بینی باشدبل پیشاز اندازه قا
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چندین فرضیه وجود دارد که چرا گاهی 
ان توسط حشرات کامل بهماهنگی کامل بین انتخاب میز
چنین هم. ها وجود نداردو شرایط بهینه براي نتاج آن

عدم رابطه بین ترجیح میزبانی و تناسب میزبان براي 
 : دلیل داشته باشد هارچحداقل  الروها ممکن است

 -2 .گیاه مرجح در اکوسیستم محدود باشد -1
فاژ گیاهی که انتخاب شده براي رشد در حشرات پلی

گیاهان میزبان ممکن است براي  - 3. الرو نامناسب باشد
رشد الروها تحت بعضی شرایط مناسب باشند ولی 

 یک بوم نامناسب براي پرواز حشرات ماده ،همین شرایط
حشرات ماده روي گیاه مرجحی  - 4. تخم گذار باشد

ریزي کنند که گیاه براي رشد الروها نیز مناسب  تخم
الروها تفریخ شده و شروع به  هآن کباشد ولی پس از 

تجزیه –به عنوان دفاع –مواد ثانوي گیاه  ،کردندرشد 
  . )1387سراج، ( شده و رشد الروها را متوقف کند
روها تنها قسمت خاصی از در خیلی از مینوزها، ال

؛ 1978 ،نیلسن( دهندبرگ را جهت تغذیه ترجیح می
تواند از رگبرگ میانی می C. acerisالرو . )2001 ،ساتو

گرچه مشخص نشده است که آیا همه  ،دنعبور ک
مورد عالقه الرو است یا  یکسانطور  ههاي برگ ب قسمت
   ؟خیر

، هاي مناسب تخمست که دستها یگر اینفرضیه د
 ریزي تخمکه براي هر دسته تخم چند بار  هنگامی

وسیله هب ریزي تخمباید کوچک باشد زیرا  ،معمول باشد
کنند، کمبود غذا را  می ریزي تخمهایی که چند بار ماده

؛ پارکر و 1989 ،ایو( دهددر دوره الروي افزایش می
  .)2008کرتنی، 
-هکه بطور معمول الروهاي مینوز عالقه دارند هب

ها فعالیت کنند که این ور دسته جمعی در میان برگط
هاي وسیله مادههمتوالی ب ریزي تخممسئله ناشی از 

ورباخ و ا؛ 1987 ،استیلینگ و همکاران( ستا متعدد
عنوان یک نتیجه منطقی، هکه ب) 1989 ،سیمبرلوف

بالتمن و ( یابدرقابت الروهاي درون یک برگ افزایش می
  .)1986 ،فس

داً نصف دستهحدو C. acerisمینوز  در پروانه
زمان هاي تخم هم، با سایر دستههاي تخم بر روي برگ

، بنابراین چند بار )آمار منتشر نشده(گذاشته شده بود 

علت این باشد که ه ب ممکن استزمان هم ریزي تخم
نسبت به تعداد تخم  ،تريکوچکهاي تخم ها دستهماده

غذاي الروهاي حاصله را مورد انتظار که یک برگ بتواند 
  . بگذارند ،تأمین کند

رفت اندازه دسته تخم طور که انتظار می همان
هاي میزبان کنترل وسیله اندازه برگهمینوزها عمدتاً ب

 ،هاي بالغوسیله مادهههاي تخم بتعدیل اندازه دسته. شد
علت محدودیت ه در پاسخ به اندازه برگ، رقابت الروي ب

هر حال ه ب. دهدک برگ را کاهش میمواد غذایی در ی
عمده در اندازه تواند تغییرات اندازه برگ به تنهایی نمی

هاي هاي تخم را توضیح دهد، زیرا معموالً دستهدسته
توان یک برگ که  حداکثردر رابطه با  رتکوچکتخم 

مین کند، مقایسه ابتواند چه تعداد الرو را از نظر غذایی ت
که در را ست تا عواملی اه الزم مطالعات آیند. شودمی

هاي تخم مینوزها موثرند شرح و تفسیر اندازه دسته
  . نماید

شود ایی که به گیاه وارد مینظر میزان صدمهاز 
-مدت زمانی که گیاه در معرض حشرات ماده قرار می

تر از تعداد حشراتی است که از گیاه  گیرد، بسیار مهم
  .کنند تغذیه می
  

  نتیجه گیري 
  مینوزهاي تخم اندازه دسته طور کلیبه

C. aceris  اندازه سطح برگ دو میزبان پده و بر اساس
چنین میزان سطح برگ مصرف شده بید سنجدي و هم

  .وسیله الرو مینوز تا مرحله شفیرگی متغیر بودبه
  
  هاپیشنهاد

 رنگ سبز طیف) 1: پژوهش در مورد اینکه آیا
میزان تغذیه مینوزها  در جلب و) رد تا آبیز زا(ها برگ
از نظر (وضعیت فیزیکی سطح برگها ) 2 وثر است؟م

در استقرار و میزان تغذیه و ) کرك و ضخامت پارانشیم
ترکیب شیمیایی ) 3تخمریزي مینوزها موثر است؟ و 

برگها در میزان مقاومت آنها نسبت به تغذیه مینوزها 
  تاثیر دارد؟
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Clutch Size Regulation of Cemiostoma aceris (Fuchs) (Lyonetiidae: Lepidoptera) in Reaction to 
Different Host Plants 

 
Seraj1, A. A. 

 
Abstract 

Clutch size variation of a leaf mining moth Cemiostoma aceris (Fuchs) was investigated on 
two host plants, Populus euphratica Olivier and Salix elaeagnus Scop. Female moth’s oviposited 
egg clutches with different size on the two host plants and that clutch size was correlated with leaf 
area between host species. Therefore, females are adjusting clutch size in response to variation in 
resource availability for offspring. Positive correlation was also found between clutch size and leaf 
area within host species, however, the relationship was weak. Expected clutch size was determined 
from estimates of leaf area consumed by a larva until pupation. Females laid significantly smaller 
clutches than the expected size that could be supported by a single leaf on both host plants. It was 
discussed how the females determined clutch size in response to resource availability. 
 
Keywords: Cemiostoma aceris,  Clutch size, Oviposition behavior, Resource availability 
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