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  چكيده 

اي از ميزبـان سـپري        كه، چه مـدتي را در لكـه         هاي متعددي مواجه مي شوند از جمله اين         ها با تصميم    حشرات پارازيتوييد ضمن كاوشگري از ميزبان     
ـ  . اي بهتر ترك نمايند    نموده  و بعد از چه زماني بايد آن را به اميد يافتن لكه              ان و همچنـين  پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير تجربه محروميـت از ميزب

 Lysiphlebusگذاري در زنبورهاي ماده  هاي زماني مرتبط با رفتارهاي مختلف كاوشگري و همچنين راهبرد تخم اثر سن، بر چگونگي تخصيص نسبت
fabarum   تعـداد و  )قال پوره سن دوم شـته سـياه بـا        15ديسك برگي با    (در اين مطالعه با مشاهده مداوم زنبورهاي ماده طي حضور در لكه             .   انجام شد ،

زنبورهـايي كـه مـدت زمـان بيـشتري از           . ها تعيين شـد     گذاري آن   هاي پارازيته، راهبرد تخم     مدت زمان بروز رفتارهاي مختلف زنبور ثبت و با تشريح شته          
ه بيشتر تماس با ميزبان، سـه       هاي ميزبان محروم شده بودند، افزايش دو برابري مدت زمان حضور در لكه را نشان داده و نسبت به زنبورهاي با تجرب                       شته

نتايج همچنين نشان داد در زنبورهايي كه مدت زمان بيشتري از دسترسي به ميزبـان محـروم بودنـد،                   . هاي در دسترس را پارازيته نمودند       برابر بيشتر شته  
ودن شـكم و حملـه بـا تخمريـز، بـه طـور              دفعات بروز و مدت زمان صرف شده براي تمامي رفتارهاي مرتبط با پارازيتيسم؛ شامل جستجو كردن، خم نم                 

داري را در زنبورهـاي دو        در هيچ موردي اختالف معني    » واحد زماني حضور در لكه    «داري بيشتر بود، اما مقايسه دفعات و مدت زمان بروز رفتارها در               معني
ر گرفته و نشان داده شده است كه زنبورهاي پـنج روزه مـدت   روزه مورد مقايسه قرا  رفتارهاي زنبورهاي پنج روزه با زنبورهاي جوان يك         . تيمار نشان نداد  

اختالف » واحد زماني حضور در لكه    «هاي پارازيته شده در       زمان بيشتري در لكه هاي ميزبان مانده و تعداد بيشتري شته را پارازيته نمودند، ولي تعداد شته                
و مدت زمان صرف شده براي تمامي رفتارهـاي مـرتبط بـا پارازيتيـسم در زنبورهـاي                  بر اساس نتايج به دست آمده، دفعات بروز         . داري را نشان نداد     معني
نشان داد كه در هـيچ مـوردي        » واحد زماني حضور در لكه    «هاي رفتاري در      روزه بود، ولي مقايسه داده      داري بيشتر از زنبورهاي يك        تر به طور معني     مسن

هـاي ميزبـان و    بر اساس نتايج مطالعه حاضر، تجربـه زمـاني متفـاوت در رو در رو شـدن بـا شـته      . داري بين زنبورهاي دو تيمار وجود ندارد        اختالف معني 
همچنين سن زنبور پارازيتوييد، تاثيري بر ميزان زمان اختصاص داده شده روي هر يك از رفتارهاي كاوشگري ندارد، به عبارت ديگر راهبرد كاوشگري از                        

  .كند ترسي قبلي به ميزبان، تغيير نميلكه ميزبان با تفاوت در سن زنبور يا دس
  

  زايي  مدت زمان حضور در لكه، اختصاص رفتاري، دفاع شته، ماده :هاي كليدي واژه
 

       4 3 2 1 مقدمه
اي دارند، درنتيجـه جـانوران        ها پراكنش لكه    در اغلب موارد ميزبان   

. ندبردار بايد در مورد ماندن يا ترك لكه ميزبان تصميم گيري نماي          بهره
هاي بهتر را از دست       ها بيش از حد در لكه بمانند، شانس مكان          اگر آن 

هـا را   دهند و اگر لكه را خيلي زود ترك نمايند، زمان سفر بين لكـه        مي
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دهد كـه حـداقل       نشان مي )  5 (5اي  نظريه ارزش حاشيه  . اند  تلف نموده 
دو ويژگي، كيفيت محل سكونت را تعيين نموده و بر تصميم ترك لكه      

بـا  . ها  ها و ميانگين كيفيت لكه      گذارد، ميانگين فاصله بين لكه      اثير مي ت
بـردار    كند كه حشره بهـره      اين حال، اين مدل به طور ضمني فرض مي        

ايـن فرضـيه بـا      ). 8و2(از اطالعات كاملي از محـيط برخـوردار اسـت           
ها در حـال تغييرنـد و         هاي بزرگي مواجه است، چراكه اغلب لكه        چالش
در ).  26(كند    بر اساس اثرات اين تغييرات تصميم گيري مي       بردار    بهره

سازي رفتـار كاوشـگري پارازيتوييـدها         اين راستا، تحقيقاتي براي مدل    
طراحي شده است تا اثر تجربه قبلي و وضعيت فيزيولـوژيكي افـراد را              

                                                            
5- Marginal value theorem 
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هـا نـشان    نتايج اين پژوهش  ). 31 و   22،  15،  14،  13،  6(بررسي نمايد   
يك پارازيتوييد ماده از شرايط اخير اكولوژيكي خود دهد كه چنانچه      مي

تواند روي ارزش ميزبان و ارزش لكـه از           مطلع باشد، اين اطالعات مي    
تواند از مدت زمـان حـضور         گذاري مي   ارزش. ديدگاه زنبور تاثير بگذارد   

هـاي پارازيتـه شـده        در لكه، تعداد حمله بـه ميزبـان و تعـداد ميزبـان            
  .استخراج شود

محروم سازي از ميزبان به طـور معمـول اثـر همزمـان      هاي    روش
هـا،    بعضي از پـژوهش   . بردار دارد   هاي بهره   روي بار تخم و تجربه ماده     

هاي بسيار كوتاه محروميت از ميزبان به         تغييرات رفتاري را بعد از دوره     
اي كه غيرمحتمل است تـاثيري روي بـار تخـم              اند، دوره   اثبات رسانده 
در . باشـد    بنابراين نشان دهنده اثرات تجربـه مـي        و) 19(گذاشته باشد   

ساير مـوارد تـاثير نـسبي بـار تخـم و تجربـه قابـل تفكيـك نبـوده و              
سازي از ميزبان نمي تواند بدون تاثير روي تجربه     هاي محروم     آزمايش

ــد  ــر ده ــار تخــم آن را تغيي ــشره، ب ــه  . ح ــواردي ك ــاد در م ــن انتق اي
راي بار تخم تفسير شده، مطرح      سازي از ميزبان تنها به نقشي ب        محروم

هايي نيـز نقـش انحـصاري بـراي           در پژوهش ). 23،18،17،7(شود    مي
و در نهايت سايرين به نقش هر دو متغير         ) 13و12(اند    تجربه قايل شده  

در تحقيق انجام شده روي رفتار كاوشـگري        ).  32و10(اند    اشاره نموده 
ــد  ــور پارازيتويي ــا Compere  Aphytis lingnanensisزنب  ، ب

هـايي بـا      تـر، مـاده     نگهداري گروهي از حشرات ماده در دمـاي پـايين         
بارتخم كمتر توليد كردند، بدون اين كه بر تجربه اين حشرات تـاثيري             

).  22(بدين سان اثر تجربه و بار تخم را تفكيك نمودند           . گذاشته باشند 
هاي اخير نشان داده كه تجربه دماهاي متفاوت قبل از            هرچند پژوهش 

در ). 30و2(ها را تغيير دهد       تواند رفتار كاوشگري ماده     ميزبان يابي، مي  
اين مطالعه بالفاصله بعد از هر تكرار، با تـشريح تخمـدان و شـمارش               

تجزيـه  . هاي بالغ، بار تخم زنبورهاي مورد آزمايش مشخص شـد           تخم
 ساعته در كاوشگري  زنبورهـاي       23ها نشان داد كه تفاوت زماني         داده

بنـابراين  . شود  ها نمي   دار در بار تخم آن      ر، موجب اختالف معني   دو تيما 
اين آزمايش از معدود مواردي است كه تنها اثر تجربه را مورد بررسـي              

  .  قرار داده و بار تخم زنبورهاي ماده در آن نقشي ندارد
ــاده  ــه، از جمعيــت م ــور  در ايــن مطالع  Lysiphlebusزاي زنب

fabarum (Marshall) (Hymenoptera: Aphidiidae) ، 
ــاقال،    ــياه ب ــته س ــد ش  Aphis fabae Scopoli  پارازيتويي
(Hemiptera: Aphididae)   براي بررسي اثر محـروم سـازي از ، 

هاي زماني مرتبط با رفتارهـاي مختلـف         ميزبان، روي تخصيص نسبت   
همچنـين اثـر    . گذاري استفاده شـد     كاوشگري و همچنين راهبرد تخم    

فيزيولوژيـك بـر رفتـار ميزبـان يـابي زنبـور            سن به عنوان يك متغير      
 پارازيتوييـدي انفـرادي بـوده كـه     L. fabarumزنبـور  . بررسي شـد 

زنبورهاي بالغ طي بهار ظاهر شـده و چنـدين نـسل قبـل از زمـستان                 
 گونه شته بـه     45اين زنبور از بيش از      ). 25و14(كنند     توليد مي  يگذران

زاي  ي دو جنسي و مـاده    ويژه در مركز اروپا گزارش شده  و جمعيت ها         

 .Lجمعيت نرزاي ). 25(كنند  آن در بعضي نقاط در كنار هم زندگي مي
fabarum،             ولـي  ) 4و1( از نقاط مختلف ايـران گـزارش شـده اسـت

زا از ايـران اسـت        پژوهش حاضر اولين گزارش از حضور جمعيت مـاده        
)21.(  

  
  ها مواد و روش

  پرورش حشرات
از مزارع باقالي اسـتان زنجـان،        طي نمونه برداري     1386در بهار   

همچنـين زنبـور   .  ، بـه دسـت آمـد   A. fabaeكلني شته سياه بـاقال،  
، از افراد موميايي اين شته جمع آوري شـد،  L. fabarumپارازيتوييد 
زا بودن اين جمعيـت زنبـور را نـشان داد             هاي تكميلي ماده    كه آزمايش 

باقال در اتاق رشد    كلني شته سياه باقال، روي رقم سرخسي گياه         ). 20(
 16 و دوره نـوري      درصـد 65-75 ، رطوبـت نـسبي       C°1±20دماي  (

كلنــي زنبــور . تــشكيل شــد)  ســاعت تــاريكي8ســاعت روشــنايي و 
هاي سياه باقال پرورش يافتـه در    روي شتهL. fabarumپارازيتوييد 

هــا از  در آزمــايش. همــان شــرايط محيطــي، تكثيــر و نگهــداري شــد
شته سياه باقال كـه در اواخـر سـن دوم    ) ± h 6(هاي چهار روزه  پوره

بـراي  ) h4± (از زنبورهاي ماده همگون سـه روزه  . بودند، استفاده شد
براي همگون سازي، زنبورهاي مـاده بـه   . ها استفاده شد  انجام آزمايش 

نسبت زنبـور بـه شـته،       (مدت شش ساعت به پوره هاي سن دوم شته          
 8(دار  ســتيكي تهويــهاي پال هــاي اســتوانه، در ظــرف)يــك بــه پــنج

هـا روي     نگهداري و سپس شته   ) متر ارتفاع    سانتي 20متر قطر و      سانتي
هـاي    با ظهور شته  . يك گياه باقال منتقل و در اتاق رشد پرورش يافتند         

بـه حجـم    (هاي ژالتين     ها از گياه باقال به كپسول       موميايي، يكايك آن  
، هـر يـك     بـا ظهـور زنبورهـا     . منتقـل شـدند   ) متر مكعب    سانتي 95/0

متر قطـر      سانتي 5/3(دار    اي پالستيكي تهويه    جداگانه به ظروف استوانه   
بـه  ( درصـد  30معرفي و محلول عسل مركبـات       ) متر ارتفاع    سانتي 7و  

در ) اي مرطـوب    رول پنبه (و آب   ) صورت قطرات روي نوار كاغذ مومي     
اي بـه طـور روزانـه و نوارهـاي            هاي پنبه   رول. ها قرار گرفت    اختيار آن 

ها در اتاق رشـد       تمامي آزمايش . سل يك روز در ميان تعويض شدند      ع
  .با شرايط محيطي ذكر شده انجام شدند

  
  لكه آزمايش

متر قطر و      سانتي 5/3(لكه آزمايش شامل يك ديسك برگي باقال        
 15 ساعت قبـل از آغـاز آزمـايش،         3-4بود، كه   ) متر ارتفاع   يك سانتي 

ها شده بودند تا بـه طـور كامـل          پوره سن دوم شته سياه باقال در آن ر        
با آغاز آزمايش و به محض رو در رو شدن زنبور با اولين             . مستقر شوند 

شته حاضر در لكه، درپوش ظرف پتري بـه آهـستگي برداشـته شـد و                
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اين زمان تا هنگام ترك لبه ظرف پتـري، بـه           .  ايجاد شد  1يك لكه باز  
دت زمـان   با تفريـق مـ    . لحاظ شد » مدت زمان حضور در لكه    «عنوان  

حضور در لكه از مجموع مـدت زمـان صـرف شـده بـراي رفتارهـاي                 
به دسـت   » يابي  مدت زمان فعال ميزبان   «استراحت و تميز كردن خود،      

هاي آزمايشي توسط بينوكـوالر،       با مشاهده مداوم هر زنبور در لكه      . آمد
اسـتراحت و تميـز كـردن،       (دفعات و مدت زمان هـر يـك از رفتارهـا            

حـين  ) كي، خم كردن شكم، و حمله بـا تخمريـز         جستجو، تماس شاخ  
. مشخص شـد ) Voice recorder(ميزبان يابي از طريق ضبط صدا 

براي سهولت در كار، به يكايك رفتارهاي ذكر شده زنبور، بـه ترتيـب              
هاي يك تا پنج داده شد و به محض مشاهده هر يك از رفتارها                شماره

 عنوان مـدت زمـان طـي        عدد مربوطه قيد شد و تا آغاز رفتار بعدي به         
با پياده نمودن صداهاي ضـبط شـده    . شده روي آن رفتار محسوب شد     

هاي ويژه، دفعات و مدت زمان اختصاص يافته بـه هـر يـك از             در فرم 
هـاي   همچنـين دفعـات رفتارهـاي دفـاعي شـته     . رفتارها به دست آمد 

لگد زدن، بلند كردن و چرخاندن بدن ، جدا كردن اسـتايلت از             (ميزبان  
اه ميزبــان و فــرار از حملــه زنبــور و در نهايــت ترشــح قطــرات از  گيــ

بردار به روش شـرح داده شـده          هاي بهره   در مواجهه با ماده   ) كورنيكول
هاي مورد آزمـايش بـه طـور          زنبورهاي وارد شده به لكه    . مشخص شد 

معمول با يك وقفه زماني آن را پذيرفتند كـه  دوره زمـاني بـين ورود                 
  .  ن شته ميزبان نيز محاسبه شدزنبور و پذيرش اولي

هـا   يابي زنبورها، تخمريز وارد بدن آن هايي كه در حين ميزبان      شته
موي ظريف به يـك شـاخه         شده بود، بالفاصله بعد از حمله، توسط قلم       

بـا توجـه    . باقال انتقال يافتند و از اين طريق نرخ پارازيتيسم برآورد شد          
شـود،    رازيته شدن شته ختم نمي    هاي زنبورها به پا     كه همه حمله    به اين 

 25هايي جابه جا شدند كه زنبـور، تخمريـز خـود را بـيش از                  تنها شته 
داشت، كه اين زمان با استفاده از زمان سنج     ها نگه مي    ثانيه در بدن آن   

 5/7مطابق با نتايج آزمـايش هـاي قبلـي،  فقـط             . شد   مي ياندازه گير 
 25بودنـد كـه كمتـر از    هـايي   شامل شته هاي پارازيته شده درصد شته

 شته از   37(ها نگهداشته شده بود و بقيه موارد          ثانيه تخمريز در بدن آن    
. بيشتر از اين آستانه زماني تخمريز را دريافـت كـرده بودنـد    ) مورد40

هاي مورد حملـه قـرار گرفتـه، جداگانـه در         هاي باقال حاوي شته     شاخه
 20متـر قطـر و        تي سـان  8(اي پالستيكي تهويـه دار        هاي استوانه ظرف
هـا    بعـد از چهـار روز يكايـك شـته         . نگهداري شدند ) متر ارتفاع   سانتي

هاي   چون داده . ها شمارش شد    تشريح و تعداد الروهاي زنبور درون آن      
اين آزمايش پراكنش نرمال نداشـتند، بـراي مقايـسه اثـرات تيمـار از               

 اسـتفاده شـد   Mann Whitney U-testآزمون آماري ناپـارامتري  
)24.(  

  

                                                            
1 - Open patch 

تاثير مدت زمان محروميت از ميزبان بر رفتار كاوشـگري و           
  گذاري زنبور   تخم

اين آزمايش به منظور بررسي اثر تجربه ناشي از رو در رو شدن با              
بـدين منظـور    . ميزبان بر رفتار كاوشگري زنبورها طراحي و انجام شـد         

. د پارازيتوييد ماده همگون، به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدن           30
 ساعت قبل از شروع آزمايش هر يك جداگانـه  24زنبورهاي گروه اول    

 ، مـستقر روي يـك   A. fabae پوره سن دوم شته سياه بـاقال،  50به 
كه زنبورهـاي گـروه دوم از ميزبـان           شاخه باقال معرفي شدند، در حالي     

محروم شده و فقط به مدت يك ساعت، اجـازه كاوشـگري بـا همـان                
هـاي    براي ايجاد رغبت براي پذيرش لكـه      . تندشرايط ذكر شده را داش    

 ساعت قبل از معرفي بـه لكـه بـه        1-5/1آزمايش، زنبورهاي دو تيمار     
بالفاصـله بعـد    . هاي پتري خالي نگهداري شدند      طور جداگانه در ظرف   

از اتمام هر تكرار، براي تعيين بار تخم، زنبور مـاده درون يـك قطـره                
هـاي بـالغ موجـود در          تخـم  محلول سرم فيزيولوژي تـشريح و تعـداد       

هاي شمارش شده براي      از مجموع تعداد تخم   . ها شمارش شد    تخمدان
هـاي    هر زنبور با تعداد شته هاي پارازيته شده طي كاوشگري در لكـه            

هاي موجود در تخمـدان زنبـور مـاده در آغـاز              معرفي شده، تعداد تخم   
  . كاوشگري به دست آمد

  
 گذاري زنبور تاثير سن بر رفتار كاوشگري و تخم

هـا،    يـابي آن    ها بـر رفتـار ميزبـان        به منظور بررسي تاثير سن ماده     
كه به روش ذكـر شـده همگـون    ) =L. fabarum) 36 nزنبورهاي 

 سـاعت بـه لكـه       120 ± 4 و يا    24 ± 4شده بودند، با دو تيمار سني         
هـاي    هـا و همچنـين واكـنش        آزمايش وارد و رفتارهاي كاوشگري آن     

  . زبان ثبت شدهاي مي دفاعي شته
    
 نتايج

تاثير مدت زمان محروميت از ميزبان بر رفتار كاوشگري و 
  گذاري زنبور   تخم

 22زنبورهاي دو تيمار، آزمايش را به طور متوسط با اختالف اوليه            
دار   ها، معنـي    تخم شروع كردند كه اين اختالف تعداد تخم در تخمدان         

هـا، منجـر      اوت به ميزبان  ، بنابراين دسترسي زماني متف    )1جدول  (نبود  
كه   نتيجه اين . داري در بار تخم زنبورهاي دو تيمار نشد         به تفاوت معني  

محروم سازي از ميزبان و در پي آن تغييرات رفتـاري ايجـاد شـده، در                
بـردار در دو تيمـار بـوده و تعـداد             هاي بهره   ي ماده   نتيجه تفاوت تجربه  

 زمـاني مـرتبط     هاي  تخم درون تخمدان تاثيري روي تخصيص نسبت      
  .  گذاري ندارد با رفتارهاي مختلف كاوشگري و راهبرد تخم

هاي ميزبان، بيشتر     زنبورهاي با تجربه كمتر رو در رو شدن با شته         
از دو برابر نسبت به زنبورهاي پرتجربه در لكـه مانـده و مـدت زمـان                 
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جـدول  (داري بيشتر بـود   ها نيز به طور معني      فعال حضور در لكه در آن     
هـا در     داري در اشـتياق آن      ها نشان داد كه تفاوت معني       تجزيه داده ). 1

  ).1جدول (پذيرش لكه آزمايش وجود ندارد 
نتايج نشان داد كه دفعات بروز و مـدت زمـان تمـامي رفتارهـاي               
مرتبط با پارازيتيسم شامل جستجو كردن، خم نمودن شكم و حمله بـا             

جـدول  (اري بيشتر بود    د  تخمريز در  زنبورهاي كم تجربه به طور معني        
زنبورهاي دو تيمـار    رفتارهاي مختلف در    متوسط اختصاص زماني    ).  2

   . ترسيم شده است 1 هاي ميزبان در شكل  لكهازطي كاوشگري 
نظر به اين كه تفاوت قابل توجهي در مدت زمان حـضور در لكـه               

توانـد در بـرآورد    بين زنبورهاي دو تيمار وجود داشـت و ايـن امـر مـي           
هاي رفتاري     و مدت زمان بروز رفتارها تاثير بگذارد، نسبت داده         دفعات

. هـا دوبـاره تجزيـه شـدند         به مدت زمان حضور در لكه محاسبه و داده        
واحـد زمـاني حـضور در       «مقايسه دفعات و مدت زمان بروز رفتارها در         

داري در زنبورهـاي دو       نشان داد كه در هيچ مورد اختالف معنـي        » لكه
هاي متفاوت در رو در رو شدن با  كه تجربه  نتيجه اين . گروه وجود ندارد  

ميزبان، اثري بر ميزان زمـان اختـصاص داده شـده روي هـر يـك از                 
  .   رفتارهاي كاوشگري ندارد

مقايسه ميزان پارازيتيسم بين زنبورهـاي دو تيمـار نـشان داد كـه              
 ).1جـدول  (زنبورهاي كم تجربه، تعداد بيشتري شته را پارازيته نمودند      

هاي پارازيته شده در واحد زمـاني حـضور           همچنين مقايسه نسبت شته   
ــي  ــتالف معن ــه، اخ ــشان داد   در لك ــور ن ــروه زنب ــين دو گ   داري را ب

)013/0P= ، 0/53 =U1 .(   
زنبورهاي تيماري كه فرصـت كمتـري بـراي رو در رو شـدن بـا                

 هاي آزمايشي معرفي شده با تعداد       هاي ميزبان يافته بودند، در لكه       شته
هـا در واحـد    ، امـا مقايـسه داده   )1جدول  (بيشتري شته رو در رو شدند       

 = 713/0P(داري را نـشان نـداد    زماني حضور در لكه اخـتالف معنـي  
،0/103 =U .(  

مجموع تمامي رفتارهاي   (مقايسه تعداد كل وقايع رفتاري زنبورها       
طــي مــدت زمــان حــضور در لكــه نــشان داد كــه ) مــشروحه در بــاال

 تجربه تعـداد رفتارهـاي بيـشتري را نـشان مـي دهنـد               زنبورهاي كم 
اما اين زنبورها در واحد زماني تعداد رفتارهـاي بيـشتري را            ). 1جدول  (

    .)775/0P =، 0/105 =U(به نمايش نگذاشتند 
هاي رو در رو شـده بـا       مقايسه تعداد رفتار دفاعي لگد زدن در شته       

ر زنبورهاي كـم تجربـه      ها در براب    زنبورهاي دو تيمار نشان داد كه شته      
، ولي مقايسه تعـداد  )2جدول (كار بردند    رفتارهاي دفاعي بيشتري را به    

داري  اين نوع رفتار دفاعي در واحد زماني حضور در لكه اختالف معنـي      
در مورد ساير رفتارهاي دفاعي ). 325/0P =، 0/88 =U(را نشان نداد 

                                                            
هاي تيمار دوم مقايسه و       چنانچه يكايك مشاهدات يكي از تيمارها با تمامي داده         -1

 عبارت اسـت از تعـداد كـل         U شمارش شود،    تعداد مواردي كه كوچكتر از آن است      
  .ها اين شمارش

 از گياه ميزبان و شامل بلند كردن و چرخاندن بدن، جدا كردن استايلت       
فرار و در نهايت رفتار دفاعي ترشح قطرات از كورنيكول طي حضور در    

     داري بــين زنبورهــاي دو تيمــار مــشاهده نــشد  لكــه اخــتالف معنــي
  ).6جدول (

  
 گذاري زنبور تاثير سن بر رفتار كاوشگري و تخم

نتايج آزمايش نشان داد كه زنبورهاي پنج روزه بـه طـور متوسـط              
ر زنبورهاي يك روزه در لكه آزمايش ماندند و مدت زمان فعال            سه براب 

). 4جـدول  (ها بـه همـين نـسبت بيـشتر بـود       حضور در لكه نيز در آن  
هاي آزمايش را با يك وقفه زمـاني پذيرفتنـد، كـه              معموالً زنبورها لكه  

  ).4جدول (ها بيشتر بود  تر براي پذيرش لكه اشتياق زنبورهاي مسن
زمـان هـر يـك از رفتارهـاي زنبـور حـين             دفعات بـروز و مـدت       

نتايج نـشان داد كـه دفعـات بـروز و           . يابي در لكه مشخص شد      ميزبان
مدت زمان تمامي رفتارهاي مرتبط با پارازيتيسم شامل جستجو كردن،          

تـر بـه طـور     خم نمودن شكم و حمله با تخمريـز در زنبورهـاي مـسن            
رفتارهـاي  ي  متوسط اختـصاص زمـان    ). 5جدول  (داري بيشتر بود      معني

هاي ميزبـان در      لكه از كاوشگري   ضمنزنبورهاي دو تيمار    مختلف در   
  . ترسيم شده است 2شكل 

واحد زمـاني حـضور   «مقايسه دفعات و مدت زمان بروز رفتارها در      
داري در زنبورهاي     نشان داد كه در هيچ موردي اختالف معني       » در لكه 

 سـن زنبـور اثـري بـر     دهد اي كه نشان مي نتيجه. دو گروه وجود ندارد  
ميزان زمان اختصاص داده شده روي هر يك از رفتارهاي كاوشـگري            

  .   ندارد
مقايسه ميزان پارازيتيسم بين زنبورهاي دو تيمار نشان داد كـه بـا         
افزايش سن، زنبورها تعداد بيشتري شته را پارازيته نمـوده و بـه طـور               

  نبورهـاي يـك   متوسط اين نسبت در زنبورهاي پنج روزه، سـه برابـر ز           
هاي پارازيته شده در واحـد        اما مقايسه نسبت شته   ). 4جدول  (روزه بود   

داري را بين دو گروه زنبـور نـشان           زماني حضور در لكه، اختالف معني     
  ). 252/0P =، 5/125 =U(نداد 

تر در مقايسه با زنبورهاي جوان با تعـداد بيـشتري             زنبورهاي مسن 
هــا اخــتالف   مقايــسه نــرخ داده، امــا)4جــدول (شــته رو در رو شــدند 

  ). 44/0P =، 0/137 =U(داري را نشان نداد  معني
مجموع تمامي رفتارهاي   (مقايسه تعداد كل وقايع رفتاري زنبورها       

طــي مــدت زمــان حــضور در لكــه نــشان داد كــه ) مــشروحه در بــاال
جـدول  (تر تعداد رفتارهاي بيشتري را نشان مي دهنـد            زنبورهاي مسن 

نبورها در واحد زمـاني حـضور در لكـه، تعـداد رفتارهـاي              اما اين ز  ). 4
    .)913/0P =، 0/158 =U(بيشتري را به نمايش نگذاشتند 

ها در مواجهه بـا زنبورهـاي بـا           بررسي تعداد رفتارهاي دفاعي شته    
سنين متفاوت نشان داد كه همراه با افزايش سن زنبور، تعداد بيشتري            

ها در واحد زماني      د، اما مقايسه داده   كار برده ش    رفتار دفاعي لگد زدن به    
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در مــورد ســاير .  داري را نــشان نــداد حــضور در لكــه اخــتالف معنــي
رفتارهاي دفاعي شـامل بلنـد كـردن و چرخانـدن بـدن، جـدا كـردن                 
استايلت از گياه ميزبان و فرار و در نهايت رفتار دفاعي ترشح قطرات از     

ين دو تيمار مشاهده    داري ب   كورنيكول طي حضور در لكه اختالف معني      
  ). 6جدول (نشد 

  
  بحث

ــژوهش ــدل   در پ ــراي م ــه ب ــايي ك ــگري   ه ــار كاوش ــازي رفت س
پارازيتوييدها، از روش محروم سازي از ميزبـان اسـتفاده شـده اسـت،              
. همواره مشكل اثر همزمان بار تخم و ميزان تجربه مطرح بوده اسـت            

هـايي بـا بـار       هاي انجام گرفته براي توليد ماده       به عبارت ديگر، تالش   
تخم متفاوت، همواره با مشكل تاثيرگذاري بر ميـزان تجربـه رو در رو              

بعضي از پژوهشگران سـعي نمودنـد       . شدن با ميزبان همراه بوده است     
كه اين مشكل را با نگهداري حشرات ماده در دماهـاي مختلـف حـل               

تـر منجـر بـه     ، به صورتي كه نگهداري در دماهـاي پـايين      )22(نمايند  
دار در بار تخـم زنبورهـا شـود،           ليد تخم و ايجاد تفاوت معني     كاهش تو 

بدون اين كه اين زنبورها تجربه متفاوتي در زمينـه رو در رو شـدن بـا                 
هاي اخير نشان داده اسـت كـه          اما پژوهش . ميزبان كسب كرده باشند   

توانـد رفتارهـاي ميزبـان        تجربه دماهاي مختلف قبل از كاوشگري مي      
در اين ميـان نتـايج      ). 30و2(ا تحت تاثير قرار دهد      يابي پارازيتوييدها ر  

 .Lزاي زنبور پارازيتوييد  دهد كه در جمعيت ماده اين تحقيق نشان مي
fabarum              حشرات ماده بالفاصله بعد از ظهـور داراي تعـداد قابـل ، 
باشند، كه اين امر مطـابق بـا نتـايج تحقيـق           هاي بالغ مي    توجهي تخم 

 جزو گروهي از حشرات دانـسته اسـت         ديگري است كه اين جمعيت را     
هـاي قبلـي    همچنين يافته). 3( باشند كه با محدوديت تخم مواجه نمي

 در هر ساعت حضور     L.fabarumهاي    نشان داده است كه ماده    ) 20(
  شته به طـور متوسـط فقـط    4/47 ± 4/6در لكه، از رو در رو شدن با    

بنابراين بار تخم بـاال در هنگـام ظهـور،    . كنند ها را پارازيته مي   آن 2/1
 سـاعته رو در     23به همراه نرخ پايين پارازيتيسم موجب شد كه تفاوت          

دار در بـار      هاي ميزبان، نتواند منجر به اخـتالف معنـي          رو شدن با شته   
 دليل مطالعه حاضـر از معـدود        تخم زنبورهاي دو تيمار شود، به همين      

مواردي است كه فقط اثر تجربه را بررسي نموده و تاثير بـار تخـم بـه                 
  . طور كامل كنار گذاشته شده است

هاي ميزبان محروم شده      زنبورهايي كه مدت زمان بيشتري از شته      
بودند، افزايش دو برابري مدت زمان حضور در لكـه را نـشان دادنـد و                

هـاي در دسـترس را        رتجربه، سه برابر بيشتر شته    نسبت به زنبورهاي پ   
، )13( و همكـاران     Mackauerبـر اسـاس تعريـف       . پارازيته نمودنـد  

هـاي     عبارت است از احتمال پذيرش، و يا تعـداد تخـم           1ارزش ميزبان 

                                                            
1 - Host value 

طبـق تعريـف ايـن      . گذاشته شده در ميزبان هـاي بـا كيفيـت مـشابه           
هـاي پارازيتـه       شته   به مدت زمان حضور و تعداد       2محققين، ارزش لكه  

بنابراين در اين آزمايش، نـه تنهـا        . شده در يك لكه معين بستگي دارد      
افـزايش  » ارزش لكـه  «در زنبورهاي با محروميـت بيـشتر از ميزبـان،           

هاي پارازيته شده در واحد زماني حـضور          يافت، بلكه افزايش تعداد شته    
  .باشد ها مي نيز براي آن» ارزش ميزبان«در لكه، بيانگر افزايش 

براساس نتايج به دست آمده، دفعات بـروز و مـدت زمـان تمـامي               
رفتارهاي مرتبط با پارازيتيسم؛ شامل جستجو كردن، خم نمودن شكم،       

داري بيـشتر     و حمله با تخمريز در زنبورهاي كم تجربه به طـور معنـي            
واحـد زمـاني    «بود، اما مقايسه دفعات و مدت زمـان بـروز رفتارهـا در              

داري در     نشان داد كه در هيچ مـوردي اخـتالف معنـي           »حضور در لكه  
دهد محروميـت     اي كه نشان مي     نتيجه. زنبورهاي دو گروه وجود ندارد    

از ميزبان، اثري روي ميزان زمان اختصاص داده شده روي هر يـك از       
  . رفتارهاي كاوشگري ندارد

تـر مـدت زمـان        بر اساس نتايج به دست آمـده زنبورهـاي مـسن          
هاي ميزبان ماندند و بـه تعـداد بيـشتري شـته حملـه                بيشتري در لكه  

 ) Marshall(ديگر پژوهـشگران نيـز روي پارازيتوييـدهاي    . نمودند
Lysiphlebus cardui) 34( ،Nees Asobara tabida) 28( ،

)Ashmead(Monoctonous paulensis  )16 (، )Grav. (
Nemeritis canescens) 29( ،Huber Anaphes victus 

نتـايج  ) 9 (Rodani Pachycrepoideus vindemmiaeو ) 33(
  . اند مشابهي را به دست آورده

زنبورهاي پنج روزه در مقايسه با زنبورهاي جوان يك روزه تعـداد            
هـاي پارازيتـه شـده در         بيشتري شته را پارازيته كردند ولي تعداد شـته        

م عليرغ. داري را نشان نداد     اختالف معني » واحد زماني حضور در لكه    «
هاي پارازيته شده بين دو تيمار، به علت          دار در تعداد شته     اختالف معني 

واحـد  «هاي پارازيته شده در       دار در تعداد شته     عدم وجود اختالف معني   
به عبارت ديگـر  . تغييري نكرد» ارزش ميزبان «،  »زماني حضور در لكه   

ارزش «افزايش سن و در نتيجه كاهش اميـد بـه زنـدگي، تغييـري در                
از ديدگاه زنبور وارد نكرده و به واسطه افـزايش مـدت زمـان              » نميزبا

  . تر افزايش يافت براي زنبورهاي مسن» ارزش لكه«حضور در لكه، 
 روز  3/6بر اساس نتايج كارهاي قبلي متوسط طول عمر زنبورهـا           

، بنابراين با افزايش سن و به دنبال آن كاهش اميـد            )20(به دست آمد    
رها در پذيرش لكـه هـاي ارايـه شـده افـزايش             به زندگي، اشتياق زنبو   

تر در مقايسه با زنبورهـاي مـاده جـوان زودتـر              يافت و زنبورهاي مسن   
 . ها را به نمايش گذاشتند رفتارهاي كاوشگري از لكه

بر اساس نتايج به دست آمده، دفعات بروز و مـدت زمـان تمـامي               
دن شكم، رفتارهاي مرتبط با پارازيتيسم؛ شامل جستجو كردن، خم نمو      

داري بيـشتر از      تر به طور معنـي      و حمله با تخمريز در  زنبورهاي مسن       
                                                            
2-Patch value 
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زنبورهاي يك روزه بود، ولي مقايسه نرخ دفعات و مـدت زمـان بـروز               
داري در زنبورهـاي      رفتارها نشان داد كه در هيچ موردي اختالف معني        

دهد سـن زنبـور اثـري بـر      اي كه نشان مي نتيجه. دو گروه وجود ندارد  
ان زمان اختصاص داده شده روي هر يك از رفتارهاي كاوشـگري            ميز

ها با سـن زنبـور تغييـر          ندارد، به عبارت ديگر راهبرد كاوشگري از لكه       
دار در تعداد رو در رو شدن زنبورها          عدم وجود اختالف معني   . نمايد  نمي

ها و همچنين تعداد كل وقايع رفتاري زنبورهـا در واحـد زمـاني                با شته 
  . باشد كه نيز دليل ديگري بر اين ادعا ميحضور در ل

ها در رو در رو شـدن بـا           نتايج تعداد رفتارهاي مختلف دفاعي شته     
زنبورهاي هر دو آزمايش، تجربه و سن، نشان داد كه فقط تعداد رفتـار              

داري تغييـر يافـت، امـا مقايـسه نـرخ             دفاعي لگد زدن به طـور معنـي       
. داري را نـشان نـداد       معنـي هاي اين نوع رفتـار دفـاعي اخـتالف            داده

بر اساس  . بنابراين سن و بار تخم تاثيري در رفتار دفاعي شته ها ندارد           
ــزان   ــين مي ــي، همبــستگي معكوســي ب شــاخك زدن «مطالعــات قبل

، امـا  )20(و بروز رفتارهاي دفاعي شته وجود دارد » 1درخواست عسلك 
مـدت  از آن جايي كه سن يا تجربه منجر به تغييـر در دفعـات بـروز و                  

هـاي    ها نشد، بنابراين تعداد واكنش      زمان اين نوع شاخك زدن در ماده      
دفاعي شته طي مدت زمان حضور در لكـه و همچنـين واحـد زمـاني                

  .حضور، تغييري نكرد

  
تجربه كم (عت  كه به مدت يك ساLysiphlebus fabarumدر زنبورهاي ماده سه روزه ) 75 و 25هاي ميانه،  در چارك(هاي رفتاري   داده-1جدول 1

ديسك برگي (قبل از معرفي به لكه آزمايش ) =n 15تجربه زياد در رو در رو شدن با ميزبان، ( ساعت 24و يا ) =n 15در رو در رو شدن با ميزبان، 
   ، دسترسي داشتند Aphis fabae پوره سن دوم شته سياه باقال،50، به ) پوره سن دوم شته سياه باقال15شامل 

ي كم ها ماده  متغير
  تجربه 

هاي پر  ماده
  U P  تجربه  

 217/0 0/82  196) 180 ،211(  225) 179 ،247(  ها قبل از شروع آزمايش هاي در تخمدان تعداد تخم
 007/0 0/48  7/9) 4/3 ،3/23(  0/22) 1/15 ،8/41(  )دقيقه(مدت زمان حضور در لكه 

 007/0 0/48  7/8) 4/3 ،0/23(  0/22) 1/15 ،0/40(  )دقيقه(مدت زمان فعال حضور در لكه 
 81/0 0/106  5/0) 3/0 ،8/1(  6/0) 4/0 ،3/1(  )دقيقه(وقفه زماني پذيرش لكه 

 01/0 0/51  0/0) 0/0 ،0/0(  0/1) 0/0 ،0/2(  هاي پارازيته شده تعداد شته
 005/0 5/46  6 /0) 0/1 ،0/13(  14 /0) 0/11 ،0/20(  هاي رو در رو شده تعداد شته

 026/0 0/59  0/16) 0/5 ،0/47(  0/39) 0/31 ،0/65(  تعداد وقايع رفتاري
  

 كه به مدت يك Lysiphlebus fabarumدر زنبورهاي ماده سه روزه ) 75 و 25هاي ميانه،  در چارك( تعداد و مدت زمان بروز رفتارها -2جدول 
قبل از معرفي به لكه ) =n 15ر رو شدن با ميزبان ، تجربه زياد در رو د( ساعت 24و يا ) =n 15تجربه كم در رو در رو شدن با ميزبان ، (ساعت 

   ، دسترسي داشتند Aphis fabae پوره سن دوم شته سياه باقال،50، به ) پوره سن دوم شته سياه باقال15ديسك برگي شامل (آزمايش 

هاي كم  ماده  متغير
  تجربه

هاي پر  ماده
  U P  تجربه

 94/0 5/110  0/0) 0/0 ،4/0(  0/0) 0/0 ،1/0(  )دقيقه(مدت زمان استراحت 
 87/0 0/108  0/0) 0/0 ،0/1(  0/0) 0/0 ،0/1(  تعداد دفعات بروز رفتار استراحت

 116/0 5/74  2/3) 0/1 ،8/5(  3/5) 2/4 ،5/8(  )دقيقه(مدت زمان جستجو 
 037/0  5/62  0/5) 0/1 ،0/17(  0/14) 0/11 ،0/24(  تعداد دفعات بروز رفتار جستجو

 94/0 0/110  0/0) 0/0 ،4/0(  0/0) 0/0 ،4/0(  )دقيقه(مدت زمان تماس شاخكي 
 81/0  5/106  0/0) 0/0 ،0/4(  0/0) 0/0 ،0/3(  تعداد دفعات بروز رفتار تماس شاخكي

 001/0 5/37  9/1) 0/1 ،4/7(  5/11) 2/5 ،1/20(  )دقيقه ( مدت زمان خم كردن شكم
 01/0  0/51  0/4) 0/2 ،0/15(  0/14) 0/11 ،0/24(  تعداد دفعات بروز رفتار خم كردن شكم

 06/0 5/67  0/4) 0/1 ،5/4(  7/5) 4/3 ،3/9(  )دقيقه(مدت زمان حمله 
 004/0  0/45  0/3) 0/1 ،0/7(  0/8) 0/6 ،0/13(  تعداد دفعات بروز رفتار حمله

  
  

                                                            
1 -  Solicitation antennation  



  193      ...زاي زنبور دهاثر سن و تجربه قبلي بر رفتار كاوشگري جمعيت ما

ر رو شدن با زنبورهاي ماده سه روزه  در رو د Aphis fabaeشته سياه باقال) 75 و 25هاي ميانه،  در چارك( دفعات بروز رفتارهاي دفاعي -3جدول
Lysiphlebus fabarum 15تجربه كم در رو در رو شدن با ميزبان ، ( كه به مدت يك ساعت n= ( ساعت 24و يا ) تجربه زياد در رو در رو شدن با

 Aphis پوره سن دوم شته سياه باقال50، به ) پوره سن دوم شته سياه باقال15ديسك برگي شامل (قبل از معرفي به لكه آزمايش ) =n 15ميزبان ، 

fabae دسترسي داشتند   

هاي كم  ماده  متغير
  تجربه 

هاي پر  ماده
  U P  تجربه 

 011/0 5/52  0/1) 0/0 ،0/2(  0/3) 0/2 ،0/4(  تعداد لگد زدن
 51/0 5/96  0/0) 0/0 ،0/0(  0/0) 0/0 ،0/1(  تعداد بلند كردن و چرخاندن بدن

 12/0 0/74  0/0) 0/1،0/0(  0/2) 0/3،0/0(  فرارتعداد جدا كردن استايلت و 
 22/0  5/82  0/0) 0/0 ،0/0(  0/0) 0/1،0/0(  تعداد ترشح قطرات از كورنيكول

  
طي )  براي هر تيمارn =18(، در دو سن متفاوت Lysiphlebus fabarumزنبورهاي ماده ) 75 و 25هاي ميانه،  در چارك(هاي رفتاري   داده-4جدول 

  Aphis fabae ،شته سياه باقال ) پوره سن دوم15ديسك برگي با (هاي  هكاوشگري از لك
 U P  ماده هاي يك روزه  ماده هاي پنج روزه  متغير

 001/0 0/39  8 /0) 3/4 ،7/14(  30 /3) 1/23 ،0/49(  )دقيقه(مدت زمان حضور در لكه 
 001/0 0/36  7 /8) 2/3 ،7/14(  30 /1) 1/23 ،0/49(  )دقيقه(مدت زمان فعال حضور در لكه 

 031/0 5/94  2 /4) 7/0 ،4/3(  0 /46) 34/0 ،2/1(  )دقيقه(وقفه زماني پذيرش لكه 
 019/0 0/88  0/0) 0/0 ،0/1(  0/1) 0/0 ،0/3(  هاي پارازيته شده تعداد شته
 >001/0 5/52  5 /5) 8/2 ،3/9(  19 /0) 5/12 ،3/26(  هاي رو در رو شده تعداد شته

 >001/0 5/51  12 /0) 0/7 ،8/37(  0/55) 8/27 ،3/90(  تعداد وقايع رفتاري
  

 براي n =18(، در دو سن متفاوت Lysiphlebus fabarumزنبورهاي ماده ) 75 و 25هاي ميانه،  در چارك( تعداد و مدت زمان بروز رفتارها -5جدول 
  Aphis fabaeشته سياه باقال،  ) پوره سن دوم15ديسك برگي با (هاي  طي كاوشگري از لكه) هر تيمار

 U P  هاي يك روزه ماده  هاي پنج روزه ماده  متغير
 091/0 5/108  0/0) 0/0 ،0/0(  0/0) 0/0 ،3/0(  )دقيقه(مدت زمان استراحت 

 085/0  0/107  0/0) 0/0 ،0/0(  0/0) 0/0 ،0/1(  تعداد دفعات بروز رفتار استراحت
 >001/0 0/27  2 /5) 2/1 ،8/3(  10 /0) 6/4 ،7/11(  )دقيقه(مدت زمان جستجو 

 >001/0  0/49  4 /0) 0/2 ،8/13(  19 /5) 0/10 ،3/30(  تعداد دفعات بروز رفتار جستجو
 203/0 0/121  0 /0) 0/0 ،5/0(  0 /8) 0/0 ،0/4(  )دقيقه(مدت زمان تماس شاخكي 

 2/0  5/121  0 /0) 0/0 ،0/2(   5/0) 0/0 ،5/28(  تعداد دفعات بروز رفتار تماس شاخكي 
 002/0 0/65  2 /7) 0/1 ،1/6(  8 /9) 4/5 ،0/19(  )دقيقه ( ن شكممدت زمان خم كرد

 >001/0 0/47  5/5) 0/2 ،5/10(  19 /5) 0/11 ،3/28(  تعداد دفعات بروز رفتار خم كردن شكم
 >001/0 0/55  1 /0) 0/0 ،7/6(  0/11) 3/5 ،5/16(  )دقيقه(مدت زمان حمله 

 >001/0  0/51  5/2) 0/0 ،0/6(  0/11) 8/6 ،0/14(  تعداد دفعات بروز رفتار حمله
  

 ، در رو در رو شدن با زنبورهاي ماده  Aphis fabaeشته سياه باقال،) 75 و 25هاي ميانه،  در چارك( دفعات بروز رفتارهاي دفاعي -6جدول
Lysiphlebus fabarum 18(، در دو سن متفاوت= nشتهم  پوره سن دو15ديسك برگي شامل ضمن كاوشگري از )  براي هر تيمار  

  U P  هاي يك روزه ماده  هاي پنج روزه ماده  متغير
 027/0 0/92  0/0) 0/0 ،0/1(  0/1) 0/0 ،0/3(  تعداد لگد زدن

 41/0 0/135  0/0) 0/0 ،0/0(  0/0) 0/0 ،0/1(  تعداد بلند كردن و چرخاندن بدن
 61/0 5/145  0/0) 0/0،0/0(  0/0) 0/1،0/0(  تعداد جدا كردن استايلت و فرار

 39/0  0/134  0/0) 0/0 ،0/0(  0/0) 0/1،0/0(  ترشح قطرات از كورنيكولتعداد 
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  )زنبورهاي پر تجربه)                                                                       (زنبورهاي كم تجربه                         (

تجربه كم در رو : الف( ،كه به مدت يك ساعت Lysiphlebus fabarumه سه روزه زنبورهاي ماد مقايسه اختصاص زماني رفتارهاي مختلف -1شكل 
ديسك برگي (قبل از معرفي به لكه آزمايش ) =n 15تجربه زياد در رو در رو شدن با ميزبان، : ب( ساعت 24و يا ) =n 15در رو شدن با ميزبان،  
  . ، دسترسي داشتند Aphis fabaeه سياه باقال، پوره سن دوم شت50، به ) پوره سن دوم شته سياه باقال15شامل 

  

  
  )زنبورهاي ماده پنج روزه)                                                                    (زنبورهاي ماده يك روزه                    (

 ، Lysiphlebus fabarum)  ب) (n =18(و پنج روزه ) لفا(يك روزه ) n =18( زنبورهاي ماده مقايسه اختصاص زماني رفتارهاي مختلف -2شكل 
  Aphis fabaeشته سياه باقال،  ) پوره سن دوم15ديسك برگي با (هاي  ضمن كاوشگري از لكه

 
  منابع

 )Aphis fabae    (Scop.) )Hom.: Aphididae  ،بـاقال  اهيس شته تيجمع راتييتغي بررس. 1386. س. و مصدق م. كچيلي ف،.بارون ن -1
پايـان نامـه   .. اهـواز  در بـاقال  روي  Hym.: Braconidae( Lysiphlebus    fabarum (Marsh.) (آن ديـ يتويپاراز زنبـور يي اراكـ  و
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