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 دهیچک
شکارگر  حضوربه   Lysiphlebus fabarum(پارازیتویید)واره  انگل این تحقیق فعالیت تولیدمثلی و همچنین پاسخ بویایی زنبور در

این  بررسی شد. به Aphis gossypii ۀ جالیزشتآلوده به روی گیاه خیار  Hippodamia variegata Goezeای، کفشدوزک رسته درون

انگلی شدن  ی )درصدهای تولیدمثل ، ویژگی(پارازیتهشده )انگلیهای بالغ سالم و از شته کفشدوزک ۀمیزان تغذی ۀمنظور افزون بر مقایس

شته  های غذایی تنها شته، شته همراه با کفشدوزک و شته همراه با الشه ۀجنسی( زنبور در سه لک ظهور و نسبتپارازیتیسم، درصد یا 

در های سالم کفشدوزک از شته ۀسنجی تعیین شد. تغذیبا آزمایش بویایییادشده  ۀبررسی شد. همچنین ترجیح زنبور در انتخاب سه لک

 ۀدر لک انگلی شدندرصد های غذایی، به نسبت و در میان لکه (۲FوP5۳/1۲=۲7 , <001/0بیشتر بود ) شده انگلیهای مقایسه با شته

 ۀداری از انتخاب لکطور معنی سنجی، زنبور به های بویایی . همچنین در آزمایش(۲GوP99/6=4۲ , =0۳/0)حاوی کفشدوزک کمتر بود 

P19=df , 40/6=۲ , =01/0ای خودداری کرد )هرستحاوی شکارگر درون
χغذایی ۀ های شته را در لک (، اما نتوانست حضور الشه

 ،کفشدوزکاز کفشدوزک و ترجیح غذایی  L. fabarumدوری جستن زنبورهای مادۀ بندی با توجه به تشخیص دهد. در یک جمع

های سالم تغذیه کند،  عال باشد و از سویی کفشدوزک نیز بیشتر از شتهکفشدوزک ف بدون یهاشتر در لکهیزنبور باین رود که یانتظار م

 شود.  جالیز می ۀای و بهبود کنترل شت رستهامری که باعث کاهش شکارگری درون

   

  ، کفشدوزک شکارگر.ایجالیز، شکارگری درون رسته ۀشت بویایی سنجی، ی:دیکلی ها واژه
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ABSTRACT 

In this study, the reproductive activity and olfactory response of the parasitoid wasp Lysiphlebus fabarum to the 
presence of an intraguild predator, the ladybird Hippodamia variegata, was investigated on the cotton aphid Aphis 
gossypii on cucumber plants. For this purpose, in addition to comparing the predator feeding of healthy and 
parasitized adult aphids, reproductive characteristics of the parasitoid wasp (percent parasitism, percent emergence, 
and sex ratio) were investigated in three different host patches, including those of only aphids alone, aphids with a 
female ladybird, and aphids with aphid carcasses. Moreover, the preference of the female wasps to these patches was 
determined using a Y-tube olfactometer. Ladybirds significantly preferred healthy aphids to previously parasitized 
ones (F2,27=12.53, P<0.001), and the proportion of parasitism by parasitoid wasps were lower in the patch containing 
a female ladybird (G2,42=6.99, P=0.03). According to olfactometer test results, the parasitoid wasp significantly 
avoided the patch containing the intraguild predator ladybird (χ2=6.40, df=19, P=0.01). In conclusion, based upon the 
findings of the avoidance of ladybirds by female wasps and also preference of healthy aphids by ladybirds, it is 
expected that female wasps forage more in patches lacking the intraguild predator ladybirds, and that ladybirds prefer 
feeding on healthy aphids, resulting in a reduction in the intraguild predation and improving the cotton aphid control.  
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 مقدمه

 نیتأم در( foragingی )کاوشگر مهم نقش باوجود

 را زنده موجود تواندیم گاهی رفتار نیا ،ییغذا منابع

 هدف کی به را آن و داده قرار شدن شکار خطر در

 .(Djemai et al., 2000) کند لیتبد شکار برای ساده

 شکارگر نیهمچن و کاوشگری رفتارها ،انیم نیا در

 ,Lima & Dill) کندیم فایا را یرگذاریتأث نقش

 نیب رقابت موضوع کههنگامی در ژهیو به ،(1990

 (.Holt & Polis, 1997) شودیم مطرح شکارگران

 ای یشناس بوم ه،یتغذ نوع به توجه بدون کهی شکارگران

 ( از یک منبعTaxonomicی )بند هیآرا تیموقع

سطحی از یک  ۀکنند و با تغذیمشترک تغذیه می

حی دیگر از همان رسته منجر به رخداد رسته از سط

 (Intraguild predationای )شکارگری درون رسته

 درونی شکارگر. (Polis et al., 1989)شوند  می

 طورکلیبه د،ییتویپارازواره یا انگل -شکارگر انیمی ا رسته

 عنوان به شکارگر، ۀگون و بوده( Asymmetry) هسوی کی

 واره انگل ۀگون با(، IG predatorی )ا رسته درون شکارگر

 مشترک منبع سر بر(، IG preyی ا رسته درون ۀطعم)

 پردازندیم رقابت به ،(Extraguild preyیی )غذا

(Meyhöfer & Klug, 2002; Lucas, 2005 .)نیبنابرا 

 تواندیم شکارگر، هایهحمل به مناسب پاسخ نبود

 انیم نیا در. شود آن نتاج ای و واره انگلمرگ  به منجر

 کاهش دری اساسی نقش واره انگل گریزیی رفتارها

 Taylor) کندیم فایا شکارگر توسط شدن شکار زانیم

et al., 1998; Raymond et al., 2000; Nakashima. 

& Senoo, 2003)،  دی از جمله چنهای  عاملالبته

و میزان تحرک حشرات درگیر در برهمکنش و  گونه

 انگلی شدناد رخدزمانی بین  ۀفاصلهمچنین 

تواند شدت و یم ،شکارگربا و برخورد  )پارازیتیسم(

 قرار دهد. ریرا تحت تأثای  شکارگری درون رستهبرای 

 عنوان به هاشته درای شکارگری درون رسته ةدیپد

توسط انواع زیادی از  همزمان طور به کهیی هازبانیم

 گیرند، بهها و شکارگران مورد حمله قرار می واره انگل

این  همکنشو چگونگی بر شود یفراوانی دیده م

شکارگران به میزان قابل توجهی بر رشد جمعیت 

 ;Frazer et al., 1981) های میزبان تأثیرگذار است شته

Turchin & Kareiva, 1989) .عنوان مثال  به

را به دلیل )پارازیته(  شده انگلی یهاشکارگرها، شته

سالم بیشتر مورد های در مقایسه با شتهتحرک کمتر 

معمول طور بهها دهند، چراکه این شتهحمله قرار می

ه و یمانده و به تغذ یباق (یکلنهمسانۀ خود )در 

 Brodeurدهند )یخود ادامه م یدمثلیتول یهاتیفعال

& Rosenheim, 2000 .) نشان داده شد  بررسییک در

 Coccinellaحضور شکارگر ) ۀهای اولیدر ساعتکه 

undecimpunctata L. در (، به دلیل القای رفتار فرار

انگلی  میزان(، Myzus persicae Sulzerسبز هلو ) ۀشت

کاهش  Viereck Aphidius colemaniزنبور  شدن

تمایل  نبودبا گذشت زمان با توجه به  که یافت، درحالی

، از فشار شده انگلیهای شکارگر به تغذیه از شته

 ,Bilu & Coll) دای کاسته ششکارگری درون رسته

 ۀای افزون بر تغذی رسته. در شکارگری درون(2007

 ۀ، مواردی از تغذیشده انگلیهای  شکارگران از میزبان

 یخوار از الروهاهای عمومی مستقیم کفشدوزک

( و مراحل بالغ Ectoparasitesای خارجی )ه انگل

 & Yeno, 2005 Colferشده است )گزارش ها  واره انگل

Rosenheim, 2001 .)کهاست  شده دهید نیهمچن 

 در اختالل بر افزونیی غذا ۀلک در شکارگر حضور

 & Hoffmeister) زنبوری زیرتخمی ها تیفعال

Roitberg, 1997 )عسلک از ها آن ۀیتغذ کاهش باعث 

 رفتار در رییتغ ای و( Kats & Dill, 1998) ها شته

 از(. Dicke & Grostal, 2001) شودیم عسلک کسب

 راه از واره انگلی زنبورها کهاست  شده مشخص ییسو

 حضور به دوری جستنی رفتارها صورت به ،یریادگی

 دهندیم پاسخ مشترک،یی غذای ها لکه در شکارگر

(Nakashima & Senoo, 2003 .)ازی بعض حال نیباا 

 شکارگران حضور در را ییغذا ۀلک ،واره انگلی هاگونه

 نشان خود ازی امنظمنی رفتارها بلکه کنند، ینم ترک

 حال در را خود وقت شتریب لامثطور  به دهند،یم

 و حرکتی رفتارها درپیپی ای و کردهی سپر حرکت

 که آن بدون گذارند،یم شینما به را استراحت

 ,.Bilu et al) کنند شده انگلی را خودی ها زبانیم

یی توانا بری مبنی چند شواهد ارتباط نیا در(. 2006

ی ریادگی با شکارگران حضور صیتشخ در انیبندپا

 ,Papaj & Lewis) دارد وجودیی ایمیش اطالعات

1993; Vet et al., 1995 .)ی زنبورها کهی صورت به
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 ریمس در جاماندهبهیی ایمیش موادیی شناسا با واره انگل

 انیشکارچ نیا از شکارگر،ی هاکفشدوزک حرکت

ی رفتارها کاهش با امر نیا البته کنند،یمی دور بالقوه

انگلی  زانیم کاهش به منجر زنبور ۀنیبهی جستجوگر

 (. Nakashima et al., 2006) شودیمنیز  شدن

 :Aphis gossypii Glover (Hemiptera زیجال ۀشت

Aphididae) ها یسبزی اصل های آفت ازی کی عنوان به 

ی ریگرمس مهین ،یریگرمس مناطق دری نتیز اهانیگ و

 ,Leclant & Deguine) تاس شده گزارش معتدل و

 ةریش از میمستق ۀیتغذ بر افزون آفت نیا(. 1994

 شودیم اهیگی کوتولگ وی پژمردگ به منجر کهی اهیگ

(Attia & El-Hamaky, 1987 ،)میرمستقیغ صورت به 

ی اهیگی هاروسیو انتقال و عسلک ترشح با

(Kresting et al., 1999 ،)اهیگ بهی دیشد آسیب 

 از خوزستان استان در آفت نیا. سازدیم وارد زبانیم

 و هاگلخانه در اریخ جمله ازی اهیگ ۀگون 26ی رو

 لیدل به(. Hojjat, 1993) است شده گزارش مزارع

 شیدایپ و یپاش سم بهینۀ اصول نشدن تیرعا

 طورمعمول به ها،کشآفت به هاشته مقاومی هاتیجمع

 ةاداستف ژهیو بهی ستیز کنترل های عامل از استفاده

ی قیتلف تیریمد قالب در عامل چند ای دو از همزمان

 شودیم هیتوص (Integrated Pest Managment) آفات

(Desneux et al., 2007 .)کفشدوزک Hippodamia 

variegata Goeze (Coleoptera: Coccinellidae). 

 و کیپالئارکت مناطق در ادیز اریبس پراکنش بای اگونه

 و کرج از و( Obrycki & Orr, 1990) بوده کینئارکت

 گندم پسیتر و هاشته از هیتغذ حال در نیورام

(Vojdani, 1964 )ی رو از رانیا شمال در نیهمچن و

ی معمول شپشک مانند مرکبات آورانیزی هاشپشک

ی هاشپشک و Parlatoria blanchardi Targ مرکبات

Pseudococcus citri Risso وPhenococcus aeris 

Signoret، آفت، تیجمعی نسب کاهش در مؤثر نقش با 

 (.Vojdani, 1964; Sadeghi, 1991) است شده گزارش

 Lysiphlebus fabarum Marshall زنبور

(Braconidae: Aphidiinae) نیترمهم ازی کی زین 

 آید به شمار می Aphis جنسی هاشتهی ها واره انگل

(Nuessly et al., 2004 .)یدرون-یانفراد ةوار انگل نیا 

(Abou-Fakhr & Kawar, 1998)، ی زبانیم ۀدامن

یی توانا که یطور به ،(Carver, 1984) داردی اگسترده

 دارد را شته مختلف ۀگون صداز شیب کردن شده انگلی

(Yu et al., 2013 .)ی هااستان ازی اریبساز  زنبور نیا

 است شده گزارش زبانیم ۀشت و اهیگنام بردن  با رانیا

(Stary et al., 2000; Rakhshani et al., 2006) .زنبور 

L. fabarum ی جنس دمثلیتول با نژاد دو

(Arrhenotoky )یرجنسیغ و (Thelytoky )ددار 

(Belshaw et al., 1999)،  از زنبور نیای جنس نژادکه 

 و( Mossadegh et al., 2011) رانیامختلف  مناطق

 چورزق ۀقمنط ازتاکنون تنها  زین آنی زاماده تیجمع

 (.Rasekh et al., 2011) است شده گزارش زنجان
 تیفعال شده، انجامی مقدماتی هاشیآزما بنابر

 توسط بیترت بهیی باال کردن انگلی میزان وی شکارگر

 ۀشتی رو L. fabarum زنبور و H. variegata کفشدوزک

 مختلف ابعاد بررسی این در نیبرابنا شد، مشاهده زیجال

 از کفشدوزک ۀیتغذ زانیم مانندی ا ستهر درونی شکارگر

 زانیم ،L. fabarum زنبور توسط  شده انگلیی ها شته

 هنگام زیجال ۀشتی رو زنبور کردنانگلی ی ها تیفعال

 ناشی ۀشتی ها الشه و H. variegata کفشدوزک حضور

 حضور صیتشخ امکان نیهمچن و آن ۀیتغذ از

 شیآزما با زنبور توسط ،ییغذا ۀلک در کفشدوزک

 .شدی بررسی سنج ییایبو

 

 ها روش و مواد
 حشرات همسانۀ ۀیته

های آلوده  جالیز، برگ ۀشت ۀبرای تشکیل جمعیت اولی

کشاورزی  ةهای خیار دانشکدبه شته، از گلخانه

آوری و روی گیاهان خیار دانشگاه چمران اهواز گرد

هایی ( در گلدانSuper N3F1رقم ) ۀپنج تا شش برگ

منتقل شد  120×60×60به ابعاد  درون قفس توری

 ، رطوبت نسبی C˚122 ی)در شرایط دمای

(. از آن8:16روشنایی: تاریکی  ةدرصد و دور565

 H. variegataکه امکان پرورش انبوه کفشدوزک جایی

(Farhadi et al., 2012 و زنبور )واره انگل  L. fabarum 

(Rasekh et al., 2010روی شت )سیاه باقال  ۀAphis 

fabae Scopoli  وجود دارد، از این شته، برای پرورش

سیاه باقال طی  ۀاین دشمنان طبیعی استفاده شد. شت

کشاورزی  ةدانشکد یباقال کشتزاراز  یبردار نمونه
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گردآوری و روی گیاهان باقال )رقم شوشتری( در 

شده پرورش یادهایی درون قفس توری و شرایط گلدان

سیاه باقال،  ۀشت ییافتند. همزمان با گردآور

انگلی از فعالیت  آمده دست ۀ بههای این شت مومیایی

نیز به دست آمد.  L. fabarumنژاد جنسی زنبور  کردن

منظور نگهداری و  زنبور به ۀپس از شناسایی گون

سیاه  ۀپرورش، شماری از زنبورهای نر و ماده روی شت

ها شرایط محیطی همسان شته درباقال، در قفسی 

شد تا زنبورها مستقر شوند. حشرات کامل  رهاسازی

 ةدانشکد زارهکفشدوزک نیز با تور زدن از یونج

 آنگاهو به آزمایشگاه منتقل شدند.  یکشاورزی گردآور

در  15های پالستیکی مکعبی به ابعاد  ن در ظرفابالغ

با  (انکوباتور) اتاقک رشد متر، درسانتی 12و ارتفاع  20

درصد  65 5بت نسبی  ، رطوC˚125 یشرایط دمای

به مدت سه نسل  8:16روشنایی: تاریکی  ةو دور

 پرورش یافتند. 

 

 ها حشرات مورد استفاده در آزمایش یسازسنهم

سن ها به جمعیت همبرای انجام آزمایش که ییازآنجا

(Cohort ،شته نیاز بود )هر  یجالیز روبالغ  ۀشت بیست

محلول آگار  یهایی حاو دیش ار در پترییخ یبرگ پهنۀ

ها پس درصد( قرار داده شد. این شته 5/1)به غلظت 

سن تا بلوغ پرورش  های همساعت حذف و پوره 12از 

سازی زنبورها نیز در آغاز دو  سن داده شدند. برای هم

با ابعاد  یسیاه در قفس ۀگیاه باقال آلوده به شت گلدان

 با توجه به شمار پس از آنقرار داده شد،  60×30×30

به  1های سیاه روی این گیاهان، زنبورها به نسبت  شته

 بنا بر)زنبور به شته میزبان( به گیاهان معرفی شد.   5

منجر به  ،های پیشین، این نسبت زنبور به شته بررسی

 کمترین رخدادها با شدن بیشتر شته  انگلی

 (،Mohseni et al., 2016شود )می پارازیتیسمسوپر

 در ادامه بانبورها حذف شدند. ساعت این ز 12پس از 

ها به آرامی توسط  های مومیایی، یکایک آنظهور شته

پتری انتقال های  درون ظرفمو از گیاه جدا و به قلم

آب و عسل محلول افتند. زنبورهای ظاهرشده با ی

 ( تغذیه شدند و پس از گذشت یک روز 30%)

. ها استفاده شد (، از این زنبورها در آزمایشساعت 6±)

منظور ایجاد حشرات کامل همسان کفشدوزک، در  به

تخم( از یک  کمینه دهآغاز یک دسته تخم )با 

سیاه باقال( انتخاب  شتۀشده با  کفشدوزک ماده )تغذیه

ظهور ها، الروها تا زمان شد. پس از تفریخ این تخم

 آمده دست بهحشرات کامل پرورش داده شدند. از نتاج 

سن در  عنوان حشرات هم به های این کفشدوزکاز تخم

 شد. استفاده ها آزمایش

 

 شیآزمای واحدها

و عمق  9دیش به قطر  های  ظرفواحدهای آزمایش، 

متر بودند که برای تهویه، سوراخی به قطر سانتی 5/1

ها ایجاد و توسط توری  آندرپوش متر روی سانتی 3

از برگ خیار رقم  یاحریر پوشانده شده بود. قطعه

(Super N3F1 توسط ژل آگار در کف )های  این ظرف

ثابت شده بود که سطح زیرین برگ رو  یا گونه پتری به

منظور جلوگیری از فرار حشرات در  به باال قرار گیرد. به

ها توسط  پتریاطراف درپوش زمان آزمایش نیز 

 پارافیلم مسدود شده بود.

 
 ها شیآزما انجام وی طراح

 از H. variegata ماده کفشدوزک ۀیتغذ زانیم ۀسیمقا

  .شده انگلی و سالم زیجالی هاشته

، در آغاز یک کوهورت شده انگلیهای  برای تولید شته

سن دو  جالیز بالغ تشکیل و زنبورهای هم ۀبزرگ از شت

)زنبور: شته( به  5به  1به نسبت  L. fabarum ةروز

ساعت زنبورها  24ها معرفی شدند. پس از این شته

ها در واحدهای از این شتهپس  ساعت 72حذف و 

(، n=10) آزمایشی استفاده شد. در هر واحد آزمایشی

دروایۀ  یپتری حاوهای  ظرفار در یخ یبرگ پهنۀ یرو

ک یبالغ جالیز و  ۀشت دهآگار،  (سوسپانسیون)

کرده، که به  یریگ جفت ةچهار روز ةکفشدوزک ماد

ساعت از دسترسی به غذا محروم بود، معرفی  8مدت 

شد. پس از دو ساعت کفشدوزک حذف و شمار 

خورده شده ثبت شد. همزمان زنده مانده و  یها شته

برای بررسی میزان  باالمراحل  همۀبا آزمایش یادشده، 

ساعت پیش  24که  ییها کفشدوزک از شته ۀتغذی

های سالم، انجام و  شده بودند و همچنین شته  انگلی

ها ثبت  آن خورده شده در هر یک از یهاشمار شته

 شد.
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 ۀدر لک شتهی هاالشه ای ماده کفشدوزک حضور ریتأث

  L. fabarumی دمثلیتولی هاتیفعالی رو ،غذایی

 ۀشت ۀبه الشدر تیمار اول برای انجام این آزمایش 

 200پتری ظرف جالیز نیاز بود. برای این کار در یک 

بالغ جالیز توسط سوزن مخصوص اتاله  ۀعدد شت

چهار  ةیک کفشدوزک ماد آنگاهشد،  تشریح و شکافته

روزه به مدت یک ساعت به این پتری انتقال یافت تا 

ها بوی  ها و دهان زدن به آنبا حرکت روی این الشه

برای  ها بر جای گذارد. همچنینخود را روی الشه

 ةهای مادهایی از کفشدوزککوهورتانجام تیمار دوم، 

به  منظور بهتهیه شد. گیری کرده جفت-روزه چهار

 زمان مدتها در  کمینه رساندن تغذیۀ این کفشدوزک

آزمایش  آغازساعت پیش از  3از ها  آزمایش، این ماده

به میزان کافی شتۀ جالیز برای تغذیه دسترسی 

آزمایش  هایواحددر تیمار اول به هر یک از  داشتند.

(15=n) الشۀ شته 10 ،بالغ همگن ۀشت 15، افزون بر 

به هر  بور ماده داده شد. در تیمار دومبه همراه یک زن

یک افزون بر شته و زنبور ماده، ، واحد آزمایش

تنها تیمار شاهد و در مادة بالغ رها شد کفشدوزک 

داده شد. پس از گذشت دو ساعت ها  به شتهیک زنبور 

ها و زنبورها واحدهای آزمایشی، کفشدوزکهمۀ در 

مومیایی  شمار ۀمنظور مقایس ها بهحذف شدند و شته

درصد )اهرشده (، شمار زنبورهای ظانگلی شدن درصد)

 .افتندیپرورش نتاج، ظهور( و نسبت جنسی 

 

تعیین توانایی زنبور در تشخیص حضور کفشدوزک 

   بویایی راهغذایی، از  ۀهای شته در لک بالغ و الشه

سنج دو شاخه در این آزمایش از یک دستگاه بویایی

(Y-tube olfactometer) 10 ی آنهر بازو که 

بود، استفاده شد. محل اتصال این بازوها  متر یسانت

به مخزن رهاسازی  یمترسانتی 15 ۀتوسط یک لول

 2ها کفشدوزک متصل شده بود. ضخامت همۀ لوله

متر بود، هر بازو در انتهای دیگر به یک ظرف به سانتی

ها متر متصل شده بود. در این ظرفیسانت 5قطر 

ای آزمایش برای بررسی ترجیح زنبور قرار )لکه( تیماره

وصل  بادبزنهای متصل به ها به لولهگرفت. این ظرف

متر بر ساعت( فراهم شود.  5/0-1شدند تا جریان باد )

برگی خیار،  پهنۀاول روی  ۀدر آزمایش اول، در لک

بالغ  ۀعدد شت 20دوم  ۀبالغ و در لک ۀعدد شت بیست

)چهار روزه( قرار  سیر ةبه همراه یک کفشدوزک ماد

برگی  پهنۀاول روی  ۀگرفت. در آزمایش دوم، در لک

عدد  بیستدوم  ۀبالغ و در لک ۀعدد شت بیستخیار، 

شته قرار گرفت. در  ۀعدد الش پنجبالغ به همراه  ۀشت

)دو ماده  ةوار انگلیک عدد زنبور  ،هر یک از تکرارها

گیری کرده(، در مخزن رهاسازی حشره  روزه و جفت

ر داده شد تا یکی از دو بازو را انتخاب کند. هر یک قرا

تکرار انجام گرفت و  بیستهای باال در از آزمایش

دقیقه پاسخی نداد از  دهچنانچه هر حشره به مدت 

رساندن خطا  کمینهمنظور به  شد. بهآزمایش حذف می

 های آزمایش تعویضتکرار جای لکه پنجپس از انجام 

ها با آب و ها و ظرفلوله ۀ، همتکرار دهشد و در پایان 

های این بررسی، در  . همۀ آزمایششدالکل شستشو 

درصد 65±5سبی و رطوبت ن C˚1±22 یشرایط دمای

انجام  لوکس 1600با شدت نور و در شرایط روشنایی 

 شد.

 

 هاداده ۀتجزی

 ۀمیزان تغذی ۀمنظور مقایس در این بررسی به

، از آزمون هشد انگلیهای سالم و  کفشدوزک از شته

و برای تعیین اختالف  هسوی کیانس یوار یۀتجز یآمار

-Post Hocها از آزمون تکمیلی توکی )بین گروه

Tukey یهااز مدل (، استفاده شد.05/0( )در سطح 

( برای Generalized linear modelsم )یتعم یخط

درصد ، انگلی شدندرصد مربوط به  یهاداده یۀتجز

فاده شد. در این مدل از ظهور و نسبت جنسی است

 Binomial errorخطا ) یاع دوجملهیتوز

distributionی( با تابع خط ( لوگLoglinear ) 

 ( Logitت )یو تابع لوژ انگلی شدندرصد برای 

 ظهور و نسبت جنسی استفاده شد. درصد برای 

 یلیها از آزمون تکمن گروهین اختالف بییتع یبرا

( 05/0( )در سطح Post Hoc-Bonferroni) یبونفرون

 آمده دست بهنتایج تجزیۀ استفاده شد. همچنین برای 

سنج از آزمون مربع کای پیرسون های بویایی از آزمایش

(2
χ( استفاده شد )SPSS, 1998ها (. همۀ داده 

( تجزیه 22)نسخه  SPSSافزار آماری  با کمک نرم

 ند.شد
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 و بحث نتایج

کفشدوزک  ۀغذیآمده، میزان ت دست بر پایۀ نتایج به

  شده انگلی یها های سالم نسبت به شته ماده از شته

داری بیشتر بود معنی طور ساعته( به 72و  24)

(001/0> , P 27,2=df , 53/12=F)این در حالی ، 

های  کفشدوزک از شته ۀست که اختالفی میان تغذیا

( P=61/0)، دیده نشد  شده انگلیساعت پیش  72و  24

 (. 1)شکل

 

 
 72 و 24)  شده های جالیز بالغ سالم و انگلیاز شته  H. variegataماده کفشدوزک تغذیۀ خطای معیار( میزان±میانگین ) .1 شکل

 .(است درصد 5 سطح در دارمعنی اختالف دهندة نبود نشان همسان التین حروف) L. fabarum زنبور توسط( ساعته
Figure 1. Means (±SE) of Hippodamia variegata females feeding on healthy and parasitized adult aphids 24 or 72 

hours after parasitism by the parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum. Means followed by same letter are not 

significantly different from each other (Post Hoc-Tukey test P > 0.05). 

 

شکارگران  ۀمیزان تغذیها،  ایج دیگر بررسیبنابر نت 

بسیار متنوع بوده و به  شده انگلیهای سالم و از میزبان

( Provost et al., 2003) گونه مانندهای مختلفی  عامل

های  نسبی، ویژگی ة)انداز شکارگرهای  و ویژگی

( و همچنین Hindayana et al., 2001) ای( تغذیه

، انگلی شدننی از رخداد فاصلۀ زماهای طعمه )ویژگی

( بستگی Lucas et al., 1998( )طعمهتراکم و سن 

 ۀمیزان تغذی ،پژوهش نشان داد این دارد. نتایج

های سالم نسبت  از شتهH.variegata  کفشدوزک بالغ

ساعته( بیشتر بود.  72و  24)  شده انگلیهای  به شته

های کفشدوزک از شته ۀتوجه تغذی قابل ۀنکت حال نیباا

 ةرخداد پدید ةدهند ای که نشانبود، نکته  شده انگلی

های  دیگر بررسی بنابرای است. شکارگری درون رسته

 Hippodamiaهای  کفشدوزک ۀشده میزان تغذی انجام

convergens Guérin-Méneville  های سالماز شته 
A. gossypii توسط زنبور   شده انگلیهای بیشتر از شته

Lysiphlebus testaceipes Cresson ( بودColfer & 

Rosenheim, 2001)در این  انگلی شدنزیرا رخداد  ؛

شته منجر به افزایش رفتار دفاعی شده و بنابراین 

تری در برابر های دفاعی قویشده پاسخ های انگلی شته

 & Brodeurدادند ) ها از خود بروز میکفشدوزک

Rosenheim, 2000ها نشان  برخی از بررسی وجود نی(. باا

 رشدی زنبور و همچنین شکارگر ۀداده است که مرحل
شکارگر تأثیرگذار باشد، -تواند در اثر متقابل طعمهمی

 کفشدوزک ۀچنانچه در آزمایشی برای بررسی میزان تغذی

Coccinella septempunctata L. های سالم و  از شته

، نتایج L. fabarumتوسط زنبور  A. fabae ةشد انگلی

نشده را  های انگلی ن کفشدوزک، شتهابالغ ،نشان داد

شده بیشتر مورد تغذیه قرار  های مومیایی نسبت به شته

های  این بالغین از شته ۀمیزان تغذی که یدادند، درحال

بیشتر از روز پس از انگلی شدن(  4و  2)  شده انگلی

       (.Meyhöfer & Klug, 2002بود )های سالم  شته

، درصد ظهور و نسبت جنسی دنکرانگلی د درص

های مختلف غذایی فعال در لکه L. fabarumزنبورهای 
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نتایج  بنابرارائه شده است.  1جالیز در جدول  ۀشت

 دنکرانگلی داری در میزان آمده، اختالف معنی دست به

حضور کفشدوزک مشاهده  بدونزنبورها در حضور و 

است که  یحال ، این در(2GوP99/6=42 , =03/0) شد

جالیز  ۀهای شت حاوی الشه ۀزنبور در لک دنکرانگلی 

( و لکۀ غذایی شتۀ P=00/1شته ) ۀ غذایی حاویبا لک

داری اختالف معنی (P=11/0حاوی کفشدوزک ماده )

 ۀزنبور در لک دنکرانگلی نداشت. بیشترین میزان 

، با (شته ۀالشو بدون حضور کفشدوزک شاهد )غذایی 

 ۀزنبور در لک دنکرانگلی رین درصد درصد و کمت 20

درصد 13حاوی کفشدوزک ماده با  ۀغذایی شت

آمده در مورد نرخ ظهور در  دست مشاهده شد. نتایج به

 نشان نداد یدارهای مختلف غذایی اختالف معنیلکه

(64/0= , P 89/0=422وG)های جنسی . همچنین نسبت

غذایی اختالف  ۀدر سه لک افتهی زنبورهای پرورش

 .(2GوP 78/0=42 , =67/0) داری نداشتمعنی

 
زنبورهای نتاج ها( و نسبت جنسی )درصد مادهبالغان  درصد ظهور، درصد انگلی شدنخطای معیار(  میانگین ) .1 جدول

Lysiphlebus fabarum شتۀ بالغ  15ها به  که ماده هنگامیAphis gossypii  در حضور یک حشره مادهHippodamia variegata   یا

 پنج الشه شته معرفی شدند.
Table 1. Means (± SE) of percent parasitism, percent adult emergence, and sex ratio (% female) of Lysiphlebus 

fabarum offspring when females were introduced into 15 adult instars of Aphis gossypii, in the presence of a female 

Hippodamia variegata or five aphid carcasses 

P G df Host aphids & a 

female ladybird  
Host aphids & 

aphid carcasses 
Control  

(host aphids)  

P=0.03 6.99 2,42 ± 1.8 b 13 ± 2.1 ab 19 ± 2.2 a 20 Parasitism (%) 
P=0.64 0.89 2,42 ± 4.6 a 93 ± 2.3 a 98 ± 3.0 a 96 Emergence (%) 
P=0.67 0.78 2,42 ± 8.8 a 52 ± 7.0 a 61 ± 6.8 a 60 Sex ratio (% Female) 

 .است درصد 5 سطح در دارمعنی اختالف نبود ةدهند نشان همسان التین های حرف فیرد هر در
In each row, Means followed by same letter are not significantly different from each other (P > 0.05). 

 

 Bilu & Coll (2007) شده توسط های انجام بررسی

انگلی  میزاننشان داد که  M. persicaeروی شته 

درصد  12/11روی این شته  A. colemaniزنبور  شدن

  در زمان حضور کفشدوزک میزانبود که این 

C. undecimpunctata  درصد کاهش یافت.  87/5به

حضور کفشدوزک  ریاط با تأثدر ارتب یدیگربررسی در 

Mulsant Cryptolaemus montrouzieri   بر میزان

 Planococcus citri شپشک مرکبات انگلی شدن

Risso  واره انگلتوسط زنبور Leptomastix dactylopii 

Howard ، با افزایش شمار کفشدوزک  ،تایج نشان دادن

 Chong) افتیزنبور کاهش  انگلی شدندر لکه، میزان 

& Oetting, 2007) .Taylor et al. (1998در تو )ه یج

از حضور شکارگر  یناش انگلی شدنل کاهش یدل

در  C. septempunctataکه کفشدوزک اند  کردهاستدالل 

 ها، با دفاعی در شته غذایی افزون بر القای رفتارهای ۀلک

 Acyrthosiphon pisum میزبان ۀجمعیت شتپراکندن 

Harris خطر توسط شته(،  )به علت ترشح فرمون اعالم

 Aphidius واره انگلزنبور  رویاروییکاهش ۀ واسط به

ervi Haliday کاسته  انگلی شدناز میزان  با شته

در  L. fabarumشود. برخالف موارد پیشین، زنبور  می

 Chrysopa carneaور شکارگرانی مانند حض

Stephens، C. septempunctata، Episyrphus 

balteatus de Geer غذایی را ترک نکرد و  ۀگاه لکهیچ

ادامه داد  A. fabaeهای  کردن شته  به انگلی

(Meyhöfer & Klug, 2002البته در .) بررسی، این 

 زمان روی مدت H. variegataحضور کفشدوزک  ریتأث

بررسی نشد و  L. fabarumزنبور  ۀحضور در لک

 گونه نیاحضور احتمال کسب نتایج همسان در 

 دیگری روی وجود داشت. در بررسیکفشدوزک نیز 

 ۀتجرب ،Aphelinus abdominalis Dalman زنبور

 و C. carneaی بالتور دوم سن الرو با برخورد پیشین

  شتهیی غذا ۀلک دری بالتور حضور نیهمچن

M. persicae ۀشت وMacrosiphum euphorbiae 

Thomas، داری در میزان انگلی شدن  معنی ریتأث

 Jazzer et) زنبورهای با تجربه و بدون تجربه نداشت

al., 2008) . 

شکارگران در اغلب موارد با حمله به مراحل بالغ 

و  شوند یها م ها، از سویی باعث شکار شدن آن واره انگل

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Mulsant
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Mulsant
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خود روی رفتار  هایهبا حملتوانند از سویی می

ها اثر منفی گذاشته و در نتیجه  واره جستجوگری انگل

 ,.Weisser et alباعث کاهش انگلی شدن شوند )

 عنوان مثال در برهمکنش میان زنبور  (. به1994

A. abdominalis  و الرو سن سوم بالتوریC. carnea ،

، متوالی بالتوری به زنبور بالغ مشاهده شد هایهحمل

خود را با  ۀشد، فاصل زنبور کشته نمی که یدرصورت

غذایی را ترک  ۀسرعت لک بالتوری زیاد کرده و به

تحقیق نیز در  این .  در(Jazzer et al., 2008)کرد  می

ریزی زنبور در حضور هنگام بررسی میزان تخم

از تکرارها  ی، در شمارH. variegata کفشدوزک بالغ

 یم کفشدوزکحمله مستق( 20مورد از  4)

  

H. variegata  به بالغین زنبورL. fabarum دیده شد، 

 که منجر به از بین رفتن زنبورها شد.امری 

 آمده در مورد پاسخ بویایی  دست نتایج به

 کفشدوزک حضور به  L. fabarum ةوار انگلزنبور 

H. variegata   نشان داد که زنبور در لکۀ غذایی

 ۀحضور کفشدوزک را در لک بو توانست راهاز  واره انگل

 ۀداری از لکمعنی غذایی تشخیص دهد و با اختالف

 ای دوری جستغذایی حاوی شکارگر درون رسته
(01/0= , P 19=df  , 40/6= 2

χ) شکل(2- a.)  در

غذایی  ۀنتوانست میان لک واره انگلآزمایش دوم، زنبور 

شته، تفاوتی قائل  ۀهمراه با الش ۀغذایی شت ۀشته و لک

P 19=df  , 40/0= 2 , =53/0) ودش
χ )شکل(2- b). 

 
روی  ،غذایی ۀ( در لکb) Aphis gossypiiهای شته  الشهیا Hippodamia variegata (a )حضور کفشدوزک ماده  یرتأث .2 شکل

 درصد( 5دار در سطح  اختالف معنی بدون NS=) Lysiphlebus fabarum ماده هایزنبور یابیرفتار جهت
Figure 2. Impact of the presence of a female Hippodamia variegata (a) or Aphis gossypii carcasses (b) in the host 

patches, on the orientation behaviour of Lysiphlebus fabarum females. NS= not significant; Chi-square test; (P > 0.05). 

 

از  L. fabarumزنبور ماده علت دوری جستن 

می H. variegataهای میزبان حاوی کفشدوزک بالغ  لکه

تواند توانایی این زنبور در تشخیص مواد شیمیایی فرار 

دن از چنین کرها باشد. زنبور با پرهیز از کفشدوزک ناشی

کند که خود و همچنین نتاجش را از هایی سعی میلکه

چراکه دارد، ای در امان نگه شکارگری درون رسته ةپدید

نتایج همین تحقیق، کفشدوزک قادر به کشتن  بربنا

های حشرات کامل زنبور و همچنین تغذیه از شته

 ةوار های همسانی زنبور انگل شده است. در بررسی انگلی

L. fabarum ،ۀحاوی شت ۀلک A. fabae ۀرا نسبت به لک 

ترجیح داد  .Coccinella spکفشدوزک میزبان حاوی 

(Raymond et al., 2000و همچنین زنبور انگل ) ةوار  
A. ervi ۀهای شتروی لکه A.pisum ، از برخورد با

. به نظر میکرددوری  C. septempunctataکفشدوزک

رسد که دلیل همۀ این موارد، درک آثار شیمیایی 

واره باشد  منتشرشده از جانب شکارگر توسط زنبور انگل

(Taylor et al., 1998برخالف موارد پیش .) ین، گزارش

 ۀغذایی تربچ ۀبین دو لک A. colemaniشده که زنبور 

 یا بدوندر حضور و تفاوتی  M. persicaeآلوده به شته 

قائل نشد،  C. undecimpunctataحضور کفشدوزک 

حتی دیده شد که زنبور به سمت ترکیب شته همراه با 

شکارگر رفته و پس از تماس با الرو کفشدوزک منطقه را 

های  ویژگی(. البته Bilu et al., 2006) ندکترک نمی

عمدة تواند دلیل میواره  و انگل شکارگر ی ها مختلف گونه

 این رفتار متفاوت زنبور باشد.

 

 یکلی ریگ جهینت

شکارگری درون  ةبا توجه به نتایج این بررسی، پدید

 H. variegataکفشدوزک توسط  هسوی کیای رسته

  ةوار انگلزنبور کامل  ةمراحل الروی و حشر یور
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L. fabarum همکنشمشاهده شد. در پاسخ به این بر ،

های حاوی شکارگر در لکهزنبور  یزیر کاهش تخم

ها، ای و همچنین دوری جستن از این لکهدرون رسته

 ،شکارگر بدون هایدر صورت فرصت انتخاب لکه

گر تکامل زنبور برای به مشاهده شد. پاسخی که نشان

شایستگی خود و نتاجش در برخورد با رساندن  بیشینه

ترجیح ا توجه به ای است. البته بشکارگران درون رسته

های سالم در مقایسه با تغذیه از شتهدر کفشدوزک 

رود ی، در شرایط طبیعی انتظار مشده انگلیهای شته

 بدون یهاشتر در لکهیب L. fabarumکه زنبور ماده 

ها بپردازد و دن شتهکر  کفشدوزک فعال بوده و به انگلی

های سالم تغذیه  از سویی کفشدوزک نیز بیشتر از شته

ای و  کند، امری که باعث کاهش شکارگری درون رسته

شود، هرچند نیاز است که  جالیز می ۀبهبود کنترل شت

 د.شواین موضوع در شرایط طبیعی نیز ارزیابی 
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