پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی /جلد  7شماره  /2سال 1397

نحوهی تخصیص بودجهی زمانی زنبور ماده ) Trissolcus vassilievi (Mayrدر رویارویی با تخم
سن گندم )(Eurygaster integriceps Puton
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چکیده
مطالعات مختلف نشان دادهاند که افزایش زمان کل در دسترس پارازیتویید موجب ایجاد اریب در برآورد پارامترهای واکنشش انابع
م گردد .برای برآورد نااریب زمان دستیناب  ،نیناز بنه مشناهدات مینتمی من باشند .از طرفن مطالعنات لیلن نشنان داد کنه در
جمعیتهای جغرافیای پارازیتویید افاواهای نیز وجود دارد .از این رو ،در این بررس دو جمعیت زنینور پارازیتوییند Trissolcus
)( vassilievi (Mayrایریز و ورامین) انتخاب و زمان صرف شده برای رفتارهای مختلف زنیور با مشاهدهی میتمی ثینت گردیند.
بودجهی زمان زنیورهای کاوشگر به چهار جزء شاخکزن  ،پارازیتیی  ،عالمتگذاری میزبان و رفتارهنای نمایشن امینی شند و
زمان هر رفتار برای زنیورهای ماده بارور  24ساعته نیل سوم از زمان رهاسازی زنیور به مدت سه ساعت ثیت شد .زمان صرف
شننده بننرای چهننار رفتننار مننذکور بننه ازای امننام میزبننانهننای بهننره ب نرداری شننده در جمعیننت ایریننز بننه ارایننب ،1071±70/25
 874/20±60/38 ،4288/6±293/26و  972±133/89ثانیننه و در جمعیننت ورامننین بننه ارایننب ،4911/6±365/72 ،1237/2±94/03
 935±87/08و  1136/8±69/20ثانیه بود .مضافاً ،میانگین زمانهای مذکور به ازای هنر اخن میزبنان در جمعینت ایرینز بنه اراینب
 26/02±0/83 ،127/64±2/18 ،31/87±1/16و  28/93±6/75ثانیننه و در جمعیننت ورامننین بننه ارایننب ،124/66±1/88 ،31/40±0/83
 23/73±0/77و  28/85±6/05ثانیه به دست آمد .با نزدیک شدن به انتهای آزمایش ،زمان پارازیتیی بهکشدی افزایش یافت .نتایج این
پژوهش نشان داد که بررس های واکشش اابع باییت اوأم با ثیت میتمی رفتار حشره باشند و بایند بنه پارازیتوییند ینا شن ارگر
اجازه داد که خودش زمان اولف در ل هی میزبان را اعیین نماید .در غیر اینصورت زمانهای که حشره بهدلیل سیری و ینا اامنام
ذخیره اخ الدام به دستیاب نم نماید ،به زمان دستیاب افزوده خواهد شد.
واژههای کلیدی :اجزای رفتار ،زمان دستیاب  ،رفتار اخ ریزی ،زنیور پارازیتویید ،مشاهدات میتمی .

مقدمه
زنینننننننور

مطالعهی رفتار پارازیتوییدها و ش ارگرها کلید مهم
Trissolcus

در درك چگونگ زندگ حشرات ،چگونگ اأثیر آنها بر

از مه انرین پارازیتوییندهای

پویای جمعیت میزبان و بر ساختار جوامع است که در

Eurygaster integriceps Puton (Hem.,

آن زندگ م کششد ،بشنابراین چشنین مطالعناا پنیش نیناز

) Scutelleridaeدر بیشار مشاطق ایران است .این گونه در

ضروری برای انتخناب دشنمشان طییعن در برنامنههنای

بعضن از مشنناطق غالنب بننوده ولن در مشنناطق دیگننر در

کشتننر زییننت و ارزینناب طننرز عمننل آنهننا بعنند از

درجات بعدی اهمیت لرار دارد .بر اساس شواهد موجنود

رهاسازی م باشد (رك .)1990 ،مطالعهی واکشش انابع

 T. vassilieviبعننند از) T. grandis (Thomsonی ننن از

دشمشان طییع لیل از رهاسنازی دارای اهمینت وینژهای

گونههای با پتانینیل زیینت بنار در کشتنر سنن گشندم

در کشتر زییت اسنت .از اینن جهنت ،مطالعنهی اجنزای

است و کارای خنوب در رهاسنازی اشنیاع روی سنن

رفتاری اثرات متمابل میزبان -پارازیتویید م اواند جهنت

گشدم نشان داده است (عیگری.)1390 ،

پیشگوی روابن میزبنان -پارازیتوییند بنا اهمینت المن

)(Mayr

) (Hym.,Platygastridaeی
اخن سنن گشندم

vassilievi

بناموالیی و همکاران
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شننود .واکننشش اننابع و رفتارهننای مشننابه در دشننمشان

اخ گنذاری در اخن هنای کنه مندت زیناداری نگنهداری

طییعن نننهاشهننا از طریننق ویژگن هننای دشننمن طییعن و

شدهاند ،بیشار است .پ

از خاامه اخ گذاری ،حشنرهی

میزبان احت اأثیر لرار م گیرند ،بل ه ننو گیناه موجنود

ماده با ماده مترشحه از انتهای اخن رینز خنود خطنوط

در محل فعالیت دشمن طییع میزبنان و شنرای فیزی ن

پیوسته به ش ل عالمت ب نهاینت (∞) بینیار پهشن روی

آزمایش م اوانشد در این امر دخالت داشته باشنشد (کنو

اخ میزبان رس م کشد که این ماده در استن لابل حل و

و هم اران1997 ،؛ مینیشا و هنان ز1998 ،؛ فتحن پنور و

در آب ،اسید ،باز و استات دایل غیر لابل حنل من باشند.

هم نناران .)2001 ،سننه عامننل روی واکننشش اننابع من ثر

ول بشا به اظهار اکودا و یرگان ( )1988اینن مناده در آب

است که عیاراشد از :طو مدت ارایه میزبان ینا طعمنه بنه

محلو اسنت .ال یناندروف ( )1326بنا مطالعنهی رفتنار

پارازیتویید یا ش ارگر ،نرخ جیتجو اوسن پارازیتوییند

اخن رینزی ) T. semistriatus (Neesو  T. vassilieviزمنان

یا ش ارگر و زمان دستیاب رزم بنرای هنر میزبنان ینا

رزم برای هر بار اخ گذاری را سه اا چهار دلیمنه و گناه

طعمه که این عوامنل در معادلنه دیینک هولیشنظ مش نور

اا هفنت دلیمنه و زمنان رزم بنرای پارازیتنه کنردن همنه

شدهاند (هولیشظ1966 ،1959 ،؛ هیل و هم ناران.)1976 ،

اخ های یک دسته را امرییاً  50اا  60دلیمه و حنداکرر 90

بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شده است کنه

دلیمننه اعننالم کننرد .عیننگری ( )1374زمننان اخ ن ریننزی

زمان کل در دسنترس پارازیتوییند ،بنرآورد پارامترهنای

 T. grandisرا در دمای  28درجهی سلییوس و %60-70

واکشش اابع را احت اأثیر لرار م دهند .افنزایش زمنان

رطوبننت نیننی و طنن چشنند بننار مشنناهده روی اخنن

کل در دسترس پارازیتویید با بروز اریی در برآورد اینن

) 165 ،Graphosoma lineatum (L.ثانیه انندازهگینری کنرد

پارامترها باعث افزایش کاذب زمان دستیناب و کناهش

( 10ثانیه معایشه با شاخک 130 ،ثانیه فرو کردن اخ رینز

لدرت جینتجو من شنود .از اینن رو مشناهدات مینتمی

در اخ میزبان اا خنرو آن و  25ثانینه عالمنتگنذاری).

برای بررس رفتنار اخن رینزی زنینور بنرای بنه دسنت

احمنندپور ( )1392رفتارهننای زنیننور منناده

آوردن زمان دستیناب والعن پارازیتوییند منورد نیناز

 fecundus Ferriere & Voegeleرا درحضور اخ میزبان و

است (هیل1978 ،؛ یش ه و هم اران.)2002 ،

هشگام پارازیته کردن آن ،شاخکزن  ،فروکردن اخن رینز

صننفوی ( )1352مراحننل مختلننف اخ ن گننذاری جننش
 Trissolcusو نننودا ( )1993رفتننار اخنن ریننزی
) japonicum (Ashmeadروی اخنن

Ooencyrtus

در اخنن میزبننان ،پارازیتیینن  ،عالمننتگننذاری میزبننان،

Gryon

امیزکردن اعضای بدن به وینژه شناخکهنا و رفتارهنای

Riptortus clavatus

نمایش ذکر نمود که در مجمو  12/7دلیمه طو کشنید.

) (Thunbergرا شامل چهار مرحله :معایشه و انتخاب اخن ،

میانگین اعداد اخ پارازیته شده میزبان و مینانگین اخن

لرار گرفتن روی اخن میزبنان ،سنوراخ کنردن پوسنتهی

گذاشننننته شننننده زنیننننور بننننهارایننننب  17/5±1/49و

اخ و اخ گذاری و رلص عالمتگذاری ذکنر من نمایشند.

17/7±1/19عننندد بنننود .بینننیاری از زنیورهنننای مننناده

رفتارهای مشنابه در ) T. basalis (Wollastonنینز دینده

پارازیتویید لادر به ششاسای اخن هنای پارازیتنه اوسن

شننده اسننت (ویلیننون .)1961 ،رفتننار انتخنناب میزبننان

اعضای حی موجود در بشدهای گرز شاخک هیتشد .در

پارازیتویینندها اوس ن ویشیننون ( )1985شننامل انتخنناب

این مورد ،یا اخ های سال را به اخ های پارازیتنه شنده

زییننتگاه ،اوانننای یننافتن اجتمننا میزبننان ،میزبننانینناب ،

اننرجیم منن دهشنند و یننا مشح ننراً در اخنن هننای سننال

معایشهی میزبان ،بررس با اخن رینز ،سنوراخ کنردن بنا

اخ گذاری م کششد T. vasssilievi .در اخن سنن گشندم بنر

اخ ریز و اخن رینزی ذکنر شنده اسنت .صنفوی ()1352

حیب ا نادف اخن گنذاری نمن کشند و حشنرهی مناده

 Trissolcusرا در

اخ های را که لیالً پارازیتنه کنرده ،من ششاسند .در اینن

دمای  22درجهی سلییوس  2-4دلیمه گزارش نمنود کنه

مننورد نننور هننی گونننه اننأثیری در ششاسننای اخن هننای

این مدت بر حیب گونههای مختلف و عمر اخن میزبنان

پارازیته شده اوس حشره ماده ندارد (صفوی.)1352 ،

طو دورهی اخن گنذاری زنینور جنش

اننا اننندازهای فننرم م ن کشنند .بننهطننوریکننه طننو دورهی
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نحوه تخصیص بودجه زمانی زنبور ماده...

بررس گزارشات در دسترس نشان من دهند کنه در
حالننت کلنن بننیشاننر احمیمننات صننورت گرفتننه روی
 T. grandisمعطوف بوده و متأسفانه اوجه شاییتهای بنه
پتانییل و کارآی  T. vassilieviمیذو نشده است .به این
دلیل و با اوجه بنه وجنود اخنتالفهنای فناحش در ننرخ
پارازیتیینن جمعیننت زنیورهننای پارازیتویینند مشنناطق
جغرافینننای مختلنننف بنننا مششننناء سردسنننیری و نیمنننه
گرمییری ،در این بررس دو جمعیت زنیور

T. vassilievi

با مششاء ایریز و ورامین انتخاب و زمنان رزم بنرای هنر
یننک از رفتارهننای اخ ن ریننزی زنیننور  T. vassilieviبننا
مشاهده میتمی روی اخ سن گشدم اعیین گردید.

جمعآوری ،نگهداری و افزونسازی زنبور پارازیتویید
)Trissolcus vassilievi (Mayr

در اینن احمیننق ،دو جمعیننت ایریننز (1360 m AMSL؛
46ºE؛  )38ºNو ورامنین (918 m AMSL؛ 51ºE؛  )35ºNاز
زنیننور T. vassilieviمننورد بررس ن لننرار گرفتشنند .بننرای
جمعآوری اینن زنیورهنا از منزار گشندم ،بنا اسنتفاده از
اخ های اازه سن گشدم ،الههنای اخن میزبنان اهینه شند
(صفوی ،1352 ،جواهری .)1357 ،ششاسای گونهی مورد
از خننرو زنیورهننا اوسنن کلینند ششاسننای

ن ننر ،پنن

گونههای ( Trissolcusکوزلوف و کونونوا )1983 ،صورت
گرفت.
زنیورهنای  ،T. vassilieviدرون لولنههنای آزمنایش و
داخننل یننک ااالننک رشنند 1در شننرای اسننتاندارد (دمننای

مواد و روشها
جمعععآوری و تخعع گیععری از سععن گنععدم

Eurygaster

integriceps Puton

 ،26±1°Cرطوبت نیی  %50±5و دوره نوری  16ساعت
روششای در شیانهروز) نگنهداری و ا رینر شندند .بنرای

حشنننرات کامنننل سنننن گشننندم در پاینننان مرحلنننهی

این کار حشرات کامل نر و ماده بهطور ا ادف انتخناب

زمیتانگذران و لیل از رینزش بنه منزار  ،از کنوههنای

و هر جفت همنراه بنا ینک دسنته اخن میزبنان ،بنه لولنه

اطراف ورامین بهصورت دست از زیر بواههنای گنون و

آزمایش جدیدی مشتمل شندند .زنیورهنا بعند از دو نینل

درمشه در چشدین نوبت جمعآوری شدند .کنار جمنعآوری

خالصسازی روی اخ سنن گشندم بنهطنور جداگاننه در

حشرات کامل بعد از ریزش سنها به منزار گشندم ادامنه

آزمایشهنای اصنل بنهکنار گرفتنه شندند .جهنت اغذینه

یافننت .حشننرات جمننعآوری شننده بننه ی ن از واحنندهای

زنیورها از لطرات کوچک عینل روی ینک ننوار کاغنذی

گلخانه گروه گیاهپزش

دانشن ده کشناورزی دانشنگاه

بهعر

یک سانت متر استفاده شد.

ایریز مشتمل شدند.
جهت پرورش و اخن گینری از سنن گشندم از ظنروف
پالستی

تعیین بودجهی زمانی پارازیتویید

م عب میتطیل شفاف ( 20×30×9سانت متنر)

بننرای مطالعننهی رفتننار اخنن ریننزی زنیننور منناده

مجهز به درپوش اوری برای اهویه استفاده شند .در هنر

 T. vassilieviروی اخ سن گشدم ،زنیورهای ماده بنارور

ظرف اعداد  50حشره کامل ننر و مناده 100 ،گنرم داننه

 24ساعته نیل سوم هر جمعیت بهطنور جداگاننه داخنل

لرار داده شد .برای اخ گنذاری

لوله آزمایش بنهلطنر  1/5و طنو  10سنانت متنر لنرار

 7-10سنانت متنر و

پشج دسنته اخن  14انای  24سناعته سنن

خشک گشدم و پشیه خی

سنها از نوارهای کاغذی بنهعنر

طو های مختلف بهش ل بادبزن داخنل ظنروف اسنتفاده

گرفتشد .سپ

گشدم در اختیار هر یک از اینن زنیورهنا لنرار داده شند و

شنند .ایننن حشننرات در دمننای  ،25±2°Cرطوبننت نیننی

دهانهی لولهها با پشیه میدود شد .بودجنهی زمنان اینن

 %40±10و دورهی ننننوری  16سننناعت روشنننشای و 8

پارازیتوییدها شنامل زمنان صنرف شنده بنرای حرکنات

در ی نن از واحنندهای گننلخانننه گننروه

نمایشنن  ،زمننان اسننتراحت ،زمننان دسننتینناب  ،زمننان

دانش ده کشاورزی دانشگاه ایرینز نگنهداری

کاوشگری و زمان اغذینه برحینب ثانینه بنهوسنیله ینک

شندند .اخن هنا بنهطنور روزاننه برداشنت شنده و بنرای

کرونومتر بهمدت سه ساعت با مشناهدهی مینتمی زینر

سنناعت انناری
گیاهپزش

م ارف بعدی مورد استفاده لرار گرفتشد.
 1شرکت ایران خودساز ،مد

IKH.RH

بناموالیی و همکاران
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بیشوکولر ،بدون نور م شوع و در پشج ا نرار ثینت شند.

 874/2±60/38و  972/0±133/89ثانینننه و در جمعینننت

زمان سپری شده لیل از یافتن و الدام به دستیاب اولین

ورامننین بننهارایننب ،4911/6±365/72 ،1237/2±94/03

از آخرین دستیاب اا پایان آزمایش

 935±87/08و  1136/8±69/20ثانینننه بنننود .مینننانگین

میزبان و زمان پ

نیز بهعشوان یک داده مجزا ثیت شد.

رفتارهای فوم بهازای یک نوبت اخن گنذاری در جمعینت
ایرینننننز بنننننهاراینننننب ،127/64±2/18 ،31/87±1/16
 26/02±0/83و  28/93±6/75ثانیه و در جمعیت ورامنین

تجزیهی دادهها

بننهارایننب  23/73±0/77 ،124/66±1/88 ،31/40±0/83و

ابتدا مماییهای بین دو جمعینت زنینور از ن نر زمنان
سرانه هر رفتار یک بار براساس زمان کل بنرای مجمنو

 28/85±6/05ثانیه بهدست آمد .بشابراین زمان دستیاب

میزبانهای پارازیته شده و یکبار بهازای یک فرد میزبان
با آزمون  tانجنام شند .سنپ

بننهازای یننک اخنن (مجمننو سننه رفتننار شنناخکزننن ،

اجزینه رگرسنیون خطن

پارازیتیینن و عالمننتگننذاری میزبننان بنندون حرکننات

زمان هر رفتار در نوبنتهنای متنوال دسنتیناب بنرای
اخمین زمان هر رفتار در نوبت او دستیاب (عنر

نمایشننن ) در جمعینننت ایرینننز و ورامنننین بنننهاراینننب

از

 185/53±3/04و  179/79±2/53ثانیه محاسیه شد.

میداء) و نرخ اغییرات آن در نوبتهای بعدی (شیب خن )

گفتش است میانگین زمان صرف شده برای هر یک از

انجام شند .زمنان دسنتیناب والعن بنهعشنوان مجمنو

رفتارهننای فنوم بننهازای یننک اخن در زنیورهننای ایریننز

زمانهای شاخکزن  ،پارازیتیی و عالمتگذاری میزبان

نییت به زنیورهای ورامین بیشانر بنود ،درصنورا کنه

محاسیه و با روش مشابه مورد اجزیه و مماییه لنرار

مجمو زمان صرف شده برای هر یک از رفتارهای فنوم

گرفت.

بننهازای کننل زمننان در دسننترس در زنیورهننای ورامننین
بیش انر از زنیورهنای ایرینز بنود کنه دلینل آن پارازیتنه

نتایج و بحث

کردن اخ بیشار اوس زنیور ورامنین اسنت .مینانگین

میانگین زمان لیل از اولین دسنتیناب بنه میزبنان و

پارازیتیی کل و پارازیتیی موفق میزبان  33/6±2/16و

زمان بعد از آخرین دستیناب بنهازای کنل میزبنانهنای

 30/8±2/22اخ ن بننرای جمعیننت ایریننز و  39/4±2/42و

موجننود در جمعیننت ایریننز بننهارایننب  670/2±615/66و

 36/2±2/33اخ برای جمعیت ورامنین بنود .بنیشانرین

 2924±565/90و در جمعیت ورامنین  277/2±161/11و

اخ گذاشته شده در جمعیت ایریز و ورامنین بنه اراینب

 2302/2±410/55ثانیه بهدست آمد .نتیجه گرفته م شود

 39و  47عدد بود .آزمنون  tنشنان داد کنه ازن نر زمنان

کننه زنیورهننای ورامننین در یننافتن میزبننان نیننیت بننه

صرف شده برای هریک از رفتارهای فوم (برای مجمنو

زنیورهای ایریز کاراار هیتشد .میانگین زمان چهار رفتار

میزبانهای پارازیته) افاوا بین دو جمعیت زنیور وجود

مرای با افراد میزبان بهازای امام میزبنانهنای موجنود

ندارد (جدو .)1

بننهازای هننر منناده  T. vassilieviدر یننک ل ننه میزبننان در
جمعیت ایریز بهاراینب ،4288/6±293/26 ،1071±70/52

جدول  -1مقایسهی زمان رفتارهای مختلف مرتبط با پارازیتیسم در دو جمعیت زنبور  T. vassilieviبا آزمون  tدو طرفه.
رفتارها

شاخکزنی

پارازیتیسم

عالمتگذاری

رفتارهای نمایشی

آمارهی t

1/41

1/33

0/57

1/09

P

0/195

0/221

0/582

0/306

آمارهها

*در تمام مواردdf=8 ،

نحوه تخصیص بودجه زمانی زنبور ماده...
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رگرسنیون خطن نشنان داد

ول طو مدت شاخکزن و رفتارهنای نمایشن در هنر

که در هر دو جمعیت زنیور ،زمان که پارازیتویید صرف

دو جمعیت  T. vassilieviبا زمان به طور معش دار افزایش

پارازیتیی و رفتار عالمتگذاری م نمایند در کنل مندت

پیدا کرد (جدو .)2

آزمایش (از اولین دستیاب انا آخنرین آن) ،ثابنت بنود،
جدول  -2معادلهی خط و خالصهی تجزیهی واریانس رگرسیون خطی زمان تخصیص داده شده به رفتارهای مختلف از اولین دست یابی تا
آخرین آن در دو جمعیت زنبور مادهی  T. vassilieviروی تخم سن گندم.
جمعیت زنبور

ورامین

تبریز
P

F

R2

معادلهی خط

P

F

R2

شاخکزنی

>0/0001

101/99

0/3806

y = 0.91x + 15.88

>0/0001

62/04

0/2414

y = 0.48x+21.58

پارازیتیسم

0/13

2/31

0/0137

y = 0.33x + 121.91

0/75

0/99

0/0005

y = 0.05x + 123.64

عالمتگذاری

0/91

0/013

8E-05

y = -0.01x + 26.18

0/09

2/96

0/0149

y = -0.11x + 26

رفتارهای نمایشی

0/001

14/41

0/0798

y = 2.43x - 13.80

0/0005

11/11

0/0539

y = 1.66x - 5.12

مجموع تمام رفتارها

>0/0001

24/16

0/1271

y = 3.66x + 150.17

0/0002

14/17

0/0678

y = 2.08x + 166.1

>0/0001

18/45

0/1

y = 1.23x + 163.97

0/049

3/93

0/0197

y = 0.42x + 171.22

آمارهها

رفتار زنبور

تمام رفتارها بهجز حرکات
نمایشی

معادلهی خط

*در تمام موارد df ،در جمعیت تبریز و ورامین به ترتیب برابر  166و  195است.

روند اغییرات زمان صرف شده برای مجمو رفتارها
با احتیاب و عدم احتیاب رفتارهای نمایشن در هنر دو

محیوب م شوند و با افریق زمنان حرکنات نمایشن از
زمان کل ،دروالع زمان والع دستیاب بهدست م آید.

جمعیت زنیور افزایش معش دار نشان داد (جدو  ،)2اینن

ش لهای  1و  2اغییرات هر کدام از این رفتارها را بنا

بدان معش است که زمان پارازیتیی زنیور در هر نوبنت

زمننان بننهارایننب در دو جمعیننت ایریننز و ورامننین نشننان

دستیاب نینیت بنه نوبنت لیلن افنزایش من یابند .اینن

م دهشد .در معادرت خط بهدست آمده از این نمودارهنا

افننزایش در جمعیننت ایریننز بننیشاننر از یننک ثانیننه و در

عر

از میداء خ نشانگر زمان صرف شده برای رفتار

جمعیت ورامین کمتنر از ننی ثانینه بنود ولن در هنر دو

مربوطه در آغاز پارازیتیی است و شنیب خن منذکور

معش دار بود .اگنر بیشنیشه اعنداد دسنتیناب را  40عندد

اغییر زمان رزم برای دستیاب بعدی را نشان من دهند

کشی به این معش خواهد بود که زنیور ایریز اولنین

که در صورت مریت بودن شنیب خن بنه زمنان آغنازین

اخ را در زمان حدود  164ثانیه دستیاب خواهد کنرد

اضافه شده و اگر شیب خ مشف باشد از زمان آغنازین

و آخرین آن را با صرف  49ثانیه بیشار و در  213ثانیه

ک م شود .مشف بودن شیب خن رفتنار عالمنتگنذاری

پارازیته خواهد کرد .یعش این ممادیر برای زنیور ورامین

زنیورها نشنان من دهند کنه بنا گذشنت زمنان ،از زمنان

بهاراینب  171و  188ثانینه بنرای اولنین و آخنرین اخن

عالمتگذاری کاسنته من شنود و مینزان اینن کناهش در

بنرآورد شنند .بننه ایننن اراینب ایننن افنناوت در زنیورهننای

زنیورهننای ورامننین بننیشاننر از ایریننز ولنن هننر دو

ورامین  17ثانیه بود .رزم به ذکر است که امنام رفتارهنا

غیرمعش دار است.

فر

بهجز رفتارهای نمایش که شامل امیز کردن شاخک ،راه
رفتن و استراحت م باششد ،جنزء رفتارهنای دسنتیناب

همچشانکه محممان لیلن اشناره نمنودهانند (هولیشنظ،
1959؛ هیل ،)1978 ،برآورد فراسشجههای واکشش انابع
با زمان کل در دسترس زنیور احت اأثیر لرار من گینرد.
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نتایج این پنژوهش حناک از آن بنود کنه افنزایش زمنان

دسننتینناب و کنناهش لنندرت جیننتجو م ن گننردد .نتننایج

پارازیتویید اأثیری در حداکرر پارازیتیی زنینور نداشنته

مشاهدات میتمی نشان داد که زنیور ماده حدود  %75از

و موجب اریی در برآورد فراسشجههنای واکنشش انابع

زمان در دسترس را صنرف پارازیتیین و بمینهی آن را

م ن شننود ،یعش ن ایننن امننر باعننث افننزایش کنناذب زمننان

صرف رفتارهای غیر از پارازیتیی م کشد.

(الف)

۱۰۰

y = 0.91x + 15.88
R² = 0.3806

۲۰۰

۶۰
۴۰
۲۰

۱۰۰
۵۰
۰

۰
۵۰

۴۰

(ج)

۱۰

۲۰
۳۰
نوبت دست یابی

۵۰

۰

۲۰
۱۰
۵۰

(ه)

۴۰

۲۰
۳۰
نوبت دست یابی

y = 2.4308x - 13.799
R² = 0.0798

۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

۰
۱۰

۸۰۰

عالمت گذاری (ثانیه)

۳۰

۱۰

۰

۵۰

۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

نوبت دست یابی

y = 3.6574x + 150.17
R² = 0.1271

(و)

۱۰۰۰
زمان کل (ثانیه)

۴۰۰

۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰

۲۰۰
۰
۵۰

۱۰

۰

زمان دست یابی (ثانیه)

۶۰۰

۴۰۰

y = 1.2266x + 163.97
R² = 0.1

۸۰۰

۲۰
۳۰
۴۰
نوبت دست یابی

رفتارهای نمایشی (ثانیه)

۴۰

۲۰
۳۰
۴۰
نوبت دست یابی

(د)

۵۰

y = -0.0094x + 26.184
R² = 8E-05

پارازیتیسم (ثانیه)

۱۵۰

شاخک زنی (ثانیه)

۸۰

(ب)

y = 0.326x + 121.91
R² = 0.0137

۰
۵۰

۲۰
۳۰
۴۰
نوبت دست یابی

۱۰

۰

شکل  -1روند تغییرات زمان تخصیص داده شده به رفتارهای مختلف در زنبور مادهی  T. vassilieviجمعیت تبریز در هر
بار دستیابی ،الف) شاخکزنی ،ب) پارازیتیسم ،ج) عالمتگذاری ،د) رفتارهای نمایشی ،ه) مجموع تمام رفتارها ،و) تمام
رفتارها بهجز حرکات نمایشی.
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۱۰۰

y = 0.4792x + 21.58
R² = 0.2414

۴۰
۲۰
۵۰

۴۰

(ج)

۲۰
۳۰
نوبت دست یابی

۵۰

۵۰

۰

۵۰

y = -0.1107x + 26
R² = 0.0149

۱۰۰

۰

۰
۱۰

۱۵۰

۲۰
۳۰
۴۰
نوبت دست یابی

۱۰

۰

(د)

۸۰۰

عالمت گذاری (ثانیه)

۶۰۰

۳۰

۴۰۰

۲۰

۲۰۰

۱۰

۰

۰
۵۰

۴۰

۲۰
۳۰
نوبت دست یابی

۵۰

۰

(ه)

۲۰
۳۰
۴۰
نوبت دست یابی

۱۰

۰

(و)

۴۰۰

۱۰۰۰

y = 0.4184x + 171.22
R² = 0.0197

۸۰۰

۴۰۰

۳۰۰

زمان کل (ثانیه)

۶۰۰

زمان دست یابی (ثانیه)

y = 2.0757x + 166.1
R² = 0.0678

۲۰۰
۱۰۰

۲۰۰
۰
۵۰

۲۰
۳۰
۴۰
نوبت دست یابی

۱۰

رفتارهای نمایشی (ثانیه)

y = 1.6572x - 5.1163
R² = 0.0539

۴۰

۱۰

پارازیتیسم (ثانیه)

۶۰

۲۰۰

شاخک زنی (ثانیه)

۸۰

(ب)

y = 0.05x + 123.64
R² = 0.0005

۰

۰

۵۰

۲۰
۳۰
۴۰
نوبت دست یابی

۱۰

۰

شکل  -2روند تغییرات زمان تخصیص داده شده به رفتارهای مختلف در زنبور مادهی  T. vassilieviجمعیت ورامین در هر
بار دستیابی ،الف) شاخکزنی ،ب) پارازیتیسم ،ج) عالمتگذاری ،د) رفتارهای نمایشی ،ه) مجموع تمام رفتارها ،و) تمام
رفتارها به جز حرکات نمایشی.

بننر ایننن اسنناس حنندود سننه دلیمننه زمننان ،صننرف

م باشد ،دو ساعت و ربع ( 135دلیمه) زمان رزم خواهند

دستیاب یک عدد اخ سنن گشندم من شنود و بنرای 45

بود و الیته بنا درن نر گنرفتن زمنان رزم بنرای حرکنات

اخ که بیشیشه ظرفیت پارازیتیی روزانه یک زنیور ماده

نمایش که زمان دستیاب بعدی را به اأخیر من انندازد،

بناموالیی و همکاران
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جمعاً سه ساعت ( 180دلیمه) ولت برای پارازیتنه نمنودن

ل ه میزبان از شرو پارازیتیی اا ارك آخرین میزبنان،

این اعداد اخ با احتیاب زمان امریین ینک دلیمنه بنرای

بننننننهارایننننننب ،167±3/68 ،5/23±0/27 ،11/11±0/36

حرکات نمایش کاف خواهد بنود .بشنابراین سنه سناعت

 10/5±1/13 ،11/12±0/67و  19/48±1/44دلیمننننننننه و

برای یک آزمایش واکشش اابع این زنیور کناف بنهن نر

میانگین رفتارهای فوم را بهازای ینک نوبنت اخن گنذاری

م رسند و هرچنه زمنان بنیشانری بنرای اینن آزمنایش

بننننهارایننننب ،9/54±0/14 ،0/29±0/019 ،0/63±0/021

درن ر گرفته شود موجب اخمین بیشار زمان دستیاب

 0/6±0/07 ،0/635±0/04و  1/1±0/08دلیمنننه محاسنننیه

م شود .بشابراین ،چشانچه زمان آزمایش کالسیک واکشش

کرد .این ممادیر بهمرااب بیشار از ممادیر بهدسنت آمنده

اابع  24ساعت درن ر گرفته شود هشت برابنر بنیش از

بننرای هننر دو جمعیننت  T. vassilieviاسننت و اشهننا زمننان

زمان رزم برای پارازیته کردن و انجام حرکنات نمایشن

دستیاب بیش از سه برابر طنورن انر و مجمنو زمنان

و بیش از  10برا بر زمان دست یاب والع خواهد بود.

امام رفتارها نیز امرییاً با همان نییت بنیشانر اسنت .بنا

آوان و هم اران ( )1990با مماییهی زمان اخ رینزی

مماییننهی سننه گونننه در سننه مطالعننهی مننذکور معلننوم

مننادههننای دو اننا سننه روزهی سننه جمعیننت جغرافیننای

م شود کنه گوننههنای

فرانیوی ،ایتالینای و اسنپانیای زنینور  T. basalisروی

خیل سریعار عمل م کشد که این افناوت مم نن اسنت از

یک دسته اخ ) ، Nezara viridula (L.میانگین مدت زمنان

جرهی درشتار و لندرت بنیشانر زنیورهنای

اخ ریزی سنه جمعینت را بنهاراینب  3/1 ،2/4و  5دلیمنه

ناش شده باشد .نتایج بنهدسنت آمنده اوسن احمندپور

گزارش کردند .زمان شاخکزن ینا اخن رینزی اخنتالف

( )1392در مورد رفتارهنای مختلنف زنینور O. fecundus

معش داری بین جمعیتها نشان نداد .عینگری ( )1380بنا

نشننان داد کننه بننهجننز پارازیتیی ن و عالمننتگننذاری کننه

مشننناهدهی مینننتمی رفتنننار اخن ن رینننزی زنیورهنننای

فعالیتهای اصل دستیاب هیتشد ،اغییرات بمیه رفتارها

 T. semistriatusحاصنننل از اخن ن سنننن گشننندم و سنننن

(شامل معایشنه بنا شناخک ،امینز کنردن اعضنای بندن و

 G. lineatumگزارش نموده است که مندت اخن رینزی در

حرکات نمایشن ) بنا گذشنت زمنان افنزایش معشن داری

دو گروه زنیور افاوت معشن داری ندارنند و مینانگین کنل

نشان داد .ایشنان چشنین اسنتدر نمودنند کنه زمنان کنه

مدت اخ ریزی در میزبانهای فوم بهاراینب 163/3±3/9

 Trissolcusنینیت بنه Oencyrtus
Trissolcus

ذخیرهی اخ زنیور بار است ،حرکنات غیرضنروری بنه

و  165/2±3/4ثانیننه بننود کننه حنندود  %30طننورن اننر از

حدالل م رسد اا زنیور زودار بهدستیاب بعدی برسند،

 T. vassilieviدر این احمیق است .ول مینانگین کنل مندت

ول زمان که ذخیرهی اخ کاهشم یابد ،از همان هشگام

عالمتگذاری در زنیورهای حاصل از اخن سنن گشندم و

طرد اولین اخ از بدن ،زمنان رفتارهنای غینر منرای بنا

سن  G. lineatumبا مدت  19/6±0/41و  18/1±0/42ثانیه

پارازیتیین افنزایش من یابند .در اینن مینان ،بنیشانرین

بین دو گروه زنیور معش دار بنود .اینن ممنادیر چهنار انا

افزایش در زمان حرکات نمایش  ،سپ

معایشه با شاخک

هشنت ثانینه کمتنر از  T. vassilieviاسنت .اینن افناوتهنا

و امیز کنردن اعضنای بندن مشناهده شند .گفتشن اسنت

من اواننند بننهدلیننل افنناوت در گونننهی زنیورهننای مننورد

رفتارهننای نمایشنن در مماییننه بننا دو رفتننار دیگننر،

مطالعه ،سن منادههنا ،انراک میزبنان ،دمنای آزمنایش و

غیرضروریارین رفتارها در انجنام پارازیتیین هینتشد.

اخت اص طو مدت زمانهنای مختلنف بنرای آزمنایش

اینن یافتنههنا در منورد زنینور  T. vassilieviدر پنژوهش

باشنند .احمنندپور ( )1392نیننز بننا مشنناهدهی میننتمی

حاضر نیز صدم م کشد.

رفتارهای زنیور ماده  O. fecundusدرحضنور اخن سنن

از یافتههای این پنژوهش من انوان نتیجنه گرفنت کنه

گشدم و هشگام پارازیته کردن آن ،میانگین زمان رفتارهای

آزمایشهای کالسیک واکشش اابع ایرادات زیادی دارنند

شنناخکزننن  ،فروکننردن اخنن ریننز در اخنن میزبننان،

که اجرای آنها به شیوه سشت باید مورد بنازنگری لنرار

پارازیتیی  ،عالمتگذاری میزبان ،امیزکردن اعضای بدن

گیرد .مه ارین اغییری که در این راستا باید در مطالعات

مخ وصاً شاخکها و رفتارهنای نمایشن را بنرای ینک

آا مدن ر لرار گیرد ،اعیین زمان کل آزمایش بر اسناس
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رفتار حشره به جای زمان ثابت  24ساعت (ینا هنر مندت

مورد ش ارگرها کاهش زمان دسنتیناب بنهدلینل بهنره

زمان دیگری که محمق انتخاب نمایند) اسنت .بهتنرین راه

برداری نیمه کاره از طعمه در ش ارهای بعدی ذکر شنده

برای این کار انجام مشاهدات میتمی در اجرای این لییل

است .در مواردی نیز ا فزایش زمان دستیاب در اواخنر

آزمایشها م باشد .در این مشاهدات باید متوس زمنان

دستیاب مشاهده شده است (یشن ه و هم ناران2002 ،؛

دستیاب به ازای ینک فنرد میزبنان در شنرای فیزی ن

کوپر و اندرسون .)2006 ،در این حالنت من انوان زمنان

آزمایش بهطور دلیق برآورد شود و بیشیشه میزان حملنه

آزمایش را از طریق ضرب کردن متوسن زمنان صنرف

پارازیتویید یا شن ارگر در ینک شنیانه روز نینز بنرآورد

شده به ازای یک فرد میزبان در اعداد میزبان دسنتیناب

شود .اوزیع شیانه روزی پارازیتیی ینا اغذینه از طعمنه

شده اعیین کرد .با اوجه به ایش ه با افنزایش میزبنانهنای

در ش ن ارگر نیننز باینند درن ننر گرفتننه شننود .مننرالً باینند

دستیاب شده ،دسترس به افراد بعدی زمانبر خواهد

مشخص نمود که آیا پارازیتویید امام اخن هنای خنود را

شنند ،اوصننیه م ن شننود کننه بننارارین اننراک میزبننان در

در یک نوبت در شیانه روز م گذارد و بمینه سناعات آن

آزمایشها همواره بیش از بیشیشهی ائورینک ننرخ حملنه

را در انت ار رشند اخن هنای بعندی من نشنیشد ینا ایش نه

( )T/Thباشد .انراک میزبنان انا دوبرابنر بنیشانرین حند

بهطور ادریج در ساعات مختلف شیانه روز اخ رینزی

پارازیتیی پیشنشهاد من شنود .اینن سنیب من شنود کنه

م نماید .با لیاس مشابه آیا ش ارگر اشهنا ینک وعنده در

برآورد پارامتر اخیر بدون اریب لابل اوجه بهدست آید و

روز اغذیه م کشد ینا اغذینه آن بنه دفعنات مختلنف و بنا

مشحش واکشش اابع به خ مجانب که معرف حد سنیری

وعدهی غذای مشابه یا غیر مشابه از ن نر اعنداد شن ار

ش ارگر یا ذخیره اخ پارازیتویید اسنت ،ناینل شنود .در

خورده شده است .همچشین رزم اسنت اینن ن تنه نینز بنا

غیر اینصورت ،مشحش اا بارارین اراک میزبان همچشنان

مشناهدات میننتمی اعینین شننود کننه آینا پارازیتویینند یننا

صعودی خواهد بود.

ش ارگر از او اا آخر مدت بهره بنرداری از میزبنان ینا
طعمههای در دسترس با سرعت ثابت عمل م کشد یا بنا
کاهش ذخیره اخ در اواریو ها و نزدیک شندن بنه حند
سیری زمان دستیاب ه اغییر م کشند .در منواردی در

سپاسگزاری
ام انات مورد نیاز و مشابع منال اینن احمینق اوسن
دانشگاه ایریز اأمین گردیده است که موجب امتشان است.
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Abstract
Several studies showed that increasing the total available time for parasitoid causes biases in
parameter estimation of functional response experiments. Hence direct observations are required for
unbias estimating of handling time. In addition there is some difference among geographical
populations of parasitoid. Therefore in this study, two populations of Trissolcus vassilievi (Mayr),
(Tabriz and Varamin) were chosen and time allocated for different activities were recorded by
direct observations. The time budget of a female parasitoid (24h-old fertile females of the 3rd
generation) was divided to four components including drumming, parasitism, host marking and
performing actions and duration of each behavior was recorded for three hours in an experimental
arena.Time spent for whole clutch was 1071±70.25, 4288.6±293.26, 874.2±60.38 and 972.0±133.89
seconds in Tabriz wasps and 1237.2±94.03, 4911.6±365.72, 935±87.08 and 1136.8±69.20 seconds
in Varamin wasps, for above respect of behaviors. Furthermore, per capita times assigned for above
behaviors were 31.87±1.16, 127.64±2.18, 26.02±0.83 and 28.93±6.75 seconds for Tabriz wasps and
31.40±0.83, 124.66±1.88, 23.73±0.77 and 28.85±6.05 seconds for Varamin wasps respectively.
Handling time increased slowly until the end of the experiment. It was concluded that the classical
functional response experiments should be accompanied by direct recording of insect behavior and
parasitoids/predators should be allowed to determine the patch time themselves in a host arena.
Otherwise, handling time will be overestimated due to time wasted by predator/parasitoid during
satiation or depletion of egg reservoires.
Keywords: Component behavior, Direct observations, Handling time, Oviposition behavior,
Parasitoid wasp.

