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 چکیده
این مطالعه اثر طول دوره رشدی پیش از بلوغ بر طول عمر حشره کامل و رفتارهای جفت گیری سوسک چهار نقطه ای حبوبات، 

(Coleoptera: Bruchidae )Callosobruchus maculatus سن و  های هم کند. در آزمایش حاضر، از تخم را بررسی می

شد. طول عمر حشرات کامل مرتبط با هر دوره رشدی، تعداد تخم و درصد تفریخ و پارامترهای حشرات کامل باکره یک روزه استفاده 

مرتبط با جفت گیری شامل درصد موفقیت جفت گیری، درصد عدم پذیرش نرها، درصد نرهای بی رغبت به جفت گیری، زمان تأخیر 

ی ثبت شد. نتایج نشان داد طول دوره رشدی تاثیر جفت گیری، زمان شروع و طول مدت لگد زدن توسط ماده و طول مدت جفت گیر

معنا داری بر طول عمر حشرات ماده نداشت ولی بر طول عمر حشرات نر اثر معنی دار داشت. به طوری که حشرات نری که طول دوره 

دوره رشدی متوسط(  رشدی بسیار کم یا بسیار زیاد داشتند، طول عمر کمتری نسبت به حشرات نر ظاهر شده در میانه دوره )با طول

داشتند. حشرات نر با طول دوره رشدی زیاد، قابلیت کمتری در موفقیت در برابر مقاومت حشره ماده و نهایتا موفقیت در جفت گیری 

داشتند. همچنین مدت زمان جفت گیری از طول دوره رشدی حشره تاثیر پذیرفت. به طور کلی، طول دوره رشدی سوسک چهار نقطه 

اثیر مستقیمی در طول عمر حشرات کامل و رفتارهای جفت گیری آن دارد و توجه به این موضوع در انتخاب حشرات ای حبوبات ت

 برای آزمایشهای مختلف اهمیت داشته و میتواند در کاهش خطاهای آزمایش نقش بسزائی داشته باشد.
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Abstract 
This study investigated the effect of pre-maturity developmental time on adult longevity and mating 

behaviors of the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Eggs of the same 

age and one-day-old virgin adult insects were used for the experiments. Longevity of adult insects 

associated with each developmental time, the number of eggs and hatching percentage, besides mating-

related parameters, including mating success rate, males rejection rate, mating reluctance males, mating 

latency, onset time, and duration of kicking by the females and mating duration were recorded. The 

results showed that the length of the developmental time did not significantly affect the longevity of the 

female insects but showed a significant effect on the longevity of the male individuals. Male insects with 

a very short or very long developmental time had a shorter lifespan compared to the male insects that 

appeared in the middle of the period (with a medium developmental time). Male insects with longer 

developmental time had less ability to succeed against female insect resistance and eventually mating 

success. Copulation duration was also affected by the insect's developmental time length. In general, the 

cowpea weevil's developmental time directly impacts the longevity of adult insects, and their mating 

behaviors. In addition, attention to this issue is important in selecting insects for different experiments. It 

can play a significant role in reducing experimental errors. 
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 مقدمه

 :Coleoptera)سوسککچ ارککار  قیککه ای   وبککا    

Bruchidae) Callosobruchus maculatus   از آفککا

اله خسکار  زیکادی   کلیدی ا واع   وبا  است و هر س

به محصوال  ا  اری وارد میکند. در مناطق گرمسکیری  

و  یمه گرمسیری این  شره خسار  زیکادی بکه لوبیکا    

 ;Cope and Fox, 2003اشکم بل لکی وارد میکنکد )   

Wagner and Bakare, 2017 به دلیل اهمیت کنترل .)

این  شره و همچنین استفاده از آن به عنکوان  شکره   

شتر با زیست شناسی و تاثیر هکر یکچ   مدل، آشنایی بی

از مرا ل ز دگی آن بر دیگر مرا ل از اهمیت خاصکی  

برخوردار است و میتوا د بر  تایج آزمایشرای مختلف و 

درصد خیای آ را تاثیر بگذارد.  شکره مکاده سوسکچ    

ارار  قیه ای   وبا  تخم خود را بر سکی    وبکا    

و کککل  گذاشککته و الرو پکک  از تفککری  وارد دا ککه شککده

دوران الروی و شککفیرگی را داخککل یککچ دا ککه سکک ری  

میکنککد. الروهککا بککا اینککاد تو ککل و تدذیککه داخککل دا ککه 

خسار  کمی و کیفی فراوا ی به محصول وارد میکنند. 

 شره کامل از دا ه خارج شده و بالفاصله جفت گیری 

کرده و بدون  یاز به تدذیه میتوا د ز ده بما کد. جفکت   

ه ای   وبککا  دو مر لککه گیککری سوسککچ ارککار  قیکک

   .مشخص دارد

در مر له اول پ  از شکروع جفکت گیکری،  کر و     

ماده هر دو آرام هستند و در مر له دوم،  شکره مکاده   

 .C شککروع بککه لگککد زدن میکنککد.  شککرا  مککاده   

maculatus  به دلیل آسی ی که ا دام تناسلی  شره  ر

به دستگاه تولید مثلکی آ رکا میز کد، تکرجی  میدهنکد      

جفکت گیکری کوتکاه باشکد تکا در  تینکه مقکدار         زمان

به همین علکت پک  از    .آسی ی که می ینند کمتر شود

گذشت مد  زما ی کوتکاه از شکروع جفکت گیکری، بکا      

پاهای عق ی خود شکروع بکه لگکد زدن بکه  شکره  کر       

میکنند تا جفت گیری را به پایان برسا ند.  شرا   کر  

ی اسکت ککه   این گو ه، دارای خارهایی روی ا دام تناسل

س ب سوراخ شدن و زخمی شدن دستگاه تولید مثلکی  

 ,den Hollander and Gwynne شره ماده میشکود ) 

2009; Eady and Brown, 2017).    در برخی  شکرا

 شان داده شده است که طول دوره الروی میتوا کد بکر   

برای مثال در پشه  .طول عمر  شره کامل تاثیر بگذارد

در گروهککی کککه مقککدار  Anopheles darlingiآ وفککل، 

تدذیه بیشتر باعث  غذای بیشتری دریافت کرده بود د،

کاهش طول دوره رشدی و افزایش طکول عمکر  شکره    

همچنکین در  . (Araújo et al., 2012کامل ماده شکد ) 

ارت کا  بکین تدذیکه الرو و طکول     Aedes aegypti پشه 

عمر  شره کامل و موفقیت جفت گیری گزارش شکده  

در مکورد سوسکچ ارکار     .(Lang et al., 2018اسکت ) 

 قیه ای   وبا ، در میالعا  زیادی اثر عواملی ما ند 

جفت گیری، دما،  وع میزبان و ا دازه آن بر طول دوره 

رشدی یا طول عمر  شرا  کامل بررسی شکده اسکت   

(Lale and Vidal, 2003; den Hollander and 

Gwynne, 2009; Rupesh et al., 2016; Vasudeva 

et al., 2018; Małek and Czarnoleski, 2021 .)

همچنین تاثیر سن مکادر بکر طکول دوره رشکدی ایکن      

به طوریککه بکا    .(Fox 1993 شره گزارش شده است )

افزایش سن مادر، طول دوره رشدی  یز افزایش یافتکه  

و دیرتر  شرا  کامل ظاهر میشو د. اما در  ال  اضر 

ل دوره رشکدی ایکن   اطالعا  کمی راجع به ارت ا  طو

 شره با ویژگیرای  شکره کامکل همکان  سکل وجکود      

 .دارد

طول دوره رشدی پیش از بلوغ برای این  شکره از  

اهمیت باالیی برخوردار است. به این دلیل که سوسکچ  

ارار  قیه ای   وبا  به طور اختیاری تدذیه  میکند 

)در صککور  وجککود آ  یککا آ  و عسککل از آن تدذیککه   

ن تدذیه هم  شکرا  کامکل دکادر بکه     میکنند ولی بدو

این  شره بکرای ز کده    ،ز ده ما ی و تولیدمثل هستند(

ما ی در مر له پ  از ظرور  شره کامل و تولید مثکل  

به طور کامل  یازمند ذخایر غذایی است ککه در دوران  

 Wagner andالروی در بدن خود ذخیره کرده اسکت ) 

Bakare, 2017). 

یتوا د تاثیر مستقیم بر بنابراین طول دوره رشدی م

هکد  از   طول عمر و تولیکدمثل  شکره داشکته باشکد.    

میالعه  اضر این است که تاثیر طول دوره رشدی د ل 

از بلوغ را بر طول عمر  شرا  کامل  ر و ماده سوسچ 

ارککار  قیککه ای   وبککا  و همچنککین بککر شایسککتگی  

 تولیدمثلی آ را و رفتارهای جفت گیری بررسی  ماید.
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 هاروشمواد و 

 پرورش حشرات

 :Coleoptera)ای   وبککا ، سوسککچ ارککار  قیککه  

Bruchidae) C. maculatus   کککه در ایککن آزمککایش ،

 Vignaاسککتفاده شککد، روی لوبیککای اشککم بل لککی )  

unguiculata( )., 2016et alRupesh   در شککرای )

 21±2درجه سلسیوس، رطوبکت  سک ی    52±0دمایی 

 8شککنایی و سککاعت رو 06درصککد، و در شککرای   ککوری 

 ,Lale and Vidalساعت تکاریکی پکرورش داده شکد )   

2003; Małek and Czarnoleski, 2021 و پکک  از )

 دادل پنج  سل پرورش آزمایشگاهی در ایکن میالعکه   

به کار گرفته شد. الزم به ذکر است لوبیای اشم بل لی 

د ل از اینکه برای پرورش کلنکی یکا تیمارهکا اسکتفاده     

رسی اشمی بکرای اطمینکان از عکدم    شود، عالوه بر باز

سکاعت در دمکای منفکی     08آلودگی به آفت، به مد  

درجه سلسیوس  گرداری شد تا آلودگی ا تمکالی   51

  یز از بین برود.

برای شروع آزمایش، لوبیای اشم بل لی سکالم، بکه   

مقداری که ته ظر  را کامل ب وشا د، در ظر  پرورش 

ه سوسچ ارار ریخته شد و سیصد  شره بالغ یچ روز

ساعت به آن ظر  منتقکل   6ای   وبا  به مد   قیه

سکاعت لوبیاهکا از    6شد تا تخم گذاری  مایند. پ  از 

ظر  خارج شد د. بعد از گذشت یچ هفته لوبیاها زیر 

 ور اراغ، بررسی شد و لوبیاهکایی ککه دارای دو تخکم    

تفری  شده بود د به تعکداد سیصکد عکدد بکرای ا نکام      

  شد د. تخمرای تفری  شکده بکا تدییکر    آزمایش ا تخا

ر گ از  الت شفا  و شیشه ای به ر گ سکفید دابکل   

 (.Watanabe, 1990تشخیص هستند )

هر لوبیا که  اوی دو تخم تفری  شکده بکود، بکرای    

ادامه آزمایش، جداگا ه به یچ پتری دیش پالسکتیکی  

با دیر شش سا تی متر منتقل شکد. از روز بیسکتم بکه    

رفرا بررسی میشکد تکا در صکور  ظکاهر     بعد هر روز ظ

شدن  شره کامل برای آزمایش جفت گیری اسکتفاده  

شکد، بکه   شود. اگر در ظرفی دو جن  مخالف دیده می

دلیل ا تمال جفت گیری و عدم بکاکره بکودن، هکر دو    

 شد د. شره از آزمایش  ذ  می

ه کککل دوران الروی و ،از آ نککایی کککه ایککن گککون  

بیا گذرا ده و  شره کامکل  شفیرگی را در داخل یچ لو

از لوبیا خارج میشود، در این آزمایش فاصله زمان تخم 

گذاری تا زمکان ظرکور  شکره کامکل بکه عنکوان دوره       

 رشدی در  ظر گرفته شد.

 

 آزمایش جفت گیری

به منظور بررسی اثر طول دوره رشکدی بکر رفتارهکای    

 50جفت گیری،  شرا   ر و ماده بکاکره بکا کمتکر از    

برای آزمایش جفت گیری ا تخکا  شکد د    ساعت سن، 

(Messina et al., 2007; Amiri and Bandani, 

(. اولین جفت گیری برای هکر جفکت مشکاهده و    2021

پارامترهای مربو  به آن با جزئیکا  کامکل ث کت شکد.     

 شره و بکه ع کارتی    551تعداد  شرا  مورد آزمایش 

 01، 54تکا   58روز،   52تا  56برای طول دوره رشدی 

، 20، 55روز بکه ترتیکب    02تا  00و  00تا  05، 00تا 

 شره باکره بود. آزمکایش بکدین شککل     01و  61، 20

ا نام شد که ابتدا  شره  ر باکره به یچ پتکری دیکش   

شکد و سک   بالفاصکله  شکره مکاده      خالی منتقل می

باکره به آن پتری دیش ا تقال و ده ددیقه زمکان بکرای   

شکد. در صکور    ه مکی شروع جفت گیری در  ظر گرفت

شروع جفت گیری، فاصکله زمکا ی بکین اضکافه شکدن      

 شره ماده به ظر  و شروع جفت گیری، زمان تکاخیر  

(  امیده شد. مدتی پ  mating latencyجفت گیری )

از شروع جفت گیری،  شره ماده شروع بکه لگکد زدن   

می  مود تا به جفت گیری پایان دهد. زمان شروع لگد 

( و مکد  زمکان لگکد زدن    kicking phase startزدن )

(kicking duration تا پایان جفت گیری ث ت و طول )

( محاسک ه  copulation durationزمان جفکت گیکری )  

شد. ا دازه گیری زما را توس  کرو ومتر دینیتال ا نام 

شککد. همچنککین درصککد جفککت گیککری هککای موفککق    

(successful mating درصککد  شککرا   ککری کککه در ،)

جفت گیری  اموفق بود د، و توس   شکره  تالش برای 

( و درصد  شرا  rejected maleماده پ  زده شد د )

 ری ککه در ایکن ده ددیقکه تمکایلی بکه جفکت گیکری        

 male داشتند و تالشی برای جفکت گیکری  کرد کد )   

with no tendency .ث ت شد ) 

پ  از پایان جفت گیری، هر جفت به پتری دیش 
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لی ا تقال داده شده و پ  لوبیا اشم بل  51 اوی 

ساعت، لوبیاهای  اوی تخم جمع آوری شکد تکا    50از 

تعداد تخم و درصد تفری  ث ت شود. لوبیاهکای جدیکد   

به پتری دیشرا اضافه و هر روز پتری دیشرا بررسکی و  

مرگ و میر  شرا  ث ت شد تکا طکول عمکر  شکرا      

تنزیه و تحلیکل داده هکا از طریکق     کامل به دست آید.

و  (Linear Mixed Modelل آمیخته خیکی ) مد روش

در محکدوه   56 سکخه   SPSSبا اسکتفاده از  کرم افکزار    

 جرککت مقایسککه ا نککام شککد   درصککد  42اطمینککان 

(Harrison et al., 2018).  اعککداد  مککایش داده شککده

( SEمیا گین بکه اضکافه و منرکای خیکای اسکتا دارد )     

 .هستند

 

 نتایج

 یستیاثر طول دوره رشدی بر پارامترهای ز

روز پک  از تخکم گکذاری     50ظرور  شرا  کامکل از  

شروع شد. اما در سه روز اول فق   شکرا   کر طکول    

دوره رشدی خود را کامل کرده و به  شره بالغ ت دیل 

شده و از لوبیا خکارج شکد د. ایکن  شکرا  بکه دلیکل       

هکم   56 داشتن جفت، از آزمایش  ذ  شکد د. از روز  

شده و امکان آزمایش  شره  ر و هم  شره ماده ظاهر 

جفت گیری فراهم شد. این رو د تا ده روز ادامکه پیکدا   

 کرد و هر روز داده ها ث ت شد. 

طول عمکر  شکرا  مکاده بسکتگی بکه زمکان دوره       

( امکا دوره رشکدی تکاثیر    1aرشدی آ را  داشت )شکل 

معنی داری بر طول عمر  شره کامل  کر گذاشکت. بکه    

-00، 58-54ی طوریکه  شرا   ر با طول دوره رشکد 

روز طککول عمککر بیشککتری  سکک ت بککه    05-00، و 01

 00-02و  56-52 شرا  با  ر بکا طکول دوره رشکدی    

، 0/00±8/1، 0/00±8/1روز داشکککتند )بکککه ترتیکککب، 

 1/8±4/2و  0/4±2/1روز در مقایسکککه بکککا  8/1±2/00

بککرای طککول عمککر  شککرا   ککر در دوره  Pروز(. مقککدار 

ه ترتیب برابر روز ب 05-00، و 01-00، 58-54رشدی 

 (.1bبود )شکل P =112/1و  P ،100/1= P=156/1با 

طول دوره رشدی سوسچ ارار  قیه ای   وبکا   

( و درصکد  P > 0.05تفاو  معنی داری در تعداد تخم )

 (.5( ایناد  کرد )شکل P > 0.05تفری  تخمرا )
 

 

 
 

(: طول عمر  شره b(: طول عمر  شره ماده، )aروز(. )بر طول عمر  شره کامل ) C. maculatus. تاثیر طول دوره رشدی 0شکل 

 (.>12/1P(  شان دهنده تفاو  معنی دار است )* ر. عالمت ستاره )
Fig. 1. Effect of C. maculatus developmental time on adult longevity (day). (a): Female longevity, (b): 

Male longevity. Asterisk (*) indicates significant differences (P < 0.05). 
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 (: درصد تفری .b(: تعداد تخم، )aبر تعداد تخم و درصد تفری . ) C. maculatus. تاثیر طول دوره رشدی 5شکل 

Fig. 2. Effect of C. maculatus developmental time on egg number and hatch percentage. (a): Egg number, 

(b): Hatch percentage. 
 

 اثر طول دوره رشدی بر رفتار جفت گیری

طول دوره رشدی سوسچ ارار  قیه ای   وبکا  بکر   

درصد موفقیت در جفت گیری و  یز رفتارهکای جفکت   

درصد از  شکرا    8/80گیری تاثیر داشت. برای مثال 

روز موفق به جفت گیکری   56-52با طول دوره رشدی 

  بکا طکول   شد د؛ در  الی که این درصد برای  شکرا 

(. 0درصد بود )شککل   0/20روز،  00-02دوره رشدی 

درصکد از  رهکای بکا طکول دوره      2/56همچنین تالش 

روز برای شروع جفت گیری بکه دلیکل    00-02رشدی 

مما عت  شره ماده بکا شکسکت مواجکه شکد. ایکن در      

 الی است که هیچ کدام از  رهای با طول دوره رشدی 

ر مقاومت  شره ماده روز در براب 58-54روز و  52-56

با شکست روبرو  شد د. بیشترین عدم تمایل به جفکت  

درصد بود که در  رهای طکول دوره رشکدی    51گیری 

روز مشاهده شد و کمترین عدم تمایل  رها در  02-00

 0.0روز و بکه مقکدار    05-00 رهای طول دوره رشدی 

 (.0درصد بود )شکل 

 
 بر درصد جفت گیری موفق، عدم پذیرش  رها و عدم تمایل  رها. C. maculatus. تاثیر طول دوره رشدی 0شکل 

Fig. 3. Effect of C. maculatus developmental time on percentage of mating success, rejected males, 

and males with no tendency. 

 

پ  از شروع جفت گیری، دیگر رفتارهکای جفکت   

رشکدی  شکرا  بکود    گیری هم تحت تاثیر طول دوره 

-00(. برای مثال  رهای با طول دوره رشکدی  0)شکل 

روز دیرتر از بقیه  رها شروع به جفت گیری کرد د  01
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و تکککاخیر در شکککروع جفکککت گیکککری در ایکککن  رهکککا  

ثا یکه   8/000±0/08ثا یه در مقایسه با  0/0±22/501

روز بککود  56-52در  رهککای بککا طککول دوره رشککدی   

(152/1=P 4( )شکلa .) 

روع لگد زدن به  شره  کر توسک   شکره مکاده،     ش

برای پایان دادن بکه جفکت گیکری، و همچنکین طکول      

مد  لگد زدن تحت تکاثیر طکول دوره رشکدی  شکره     

  ود و تفاو  معناداری بین تیمارها دیده  شد )شککل  

4b  4وc     اما مد  زمکان جفکت گیکری از طکول دوره .)

 رشدی  شره تاثیر پکذیرفت و  شکرا  بکا طکول دوره    

رشدی بیشتر مد  زمان جفت گیری کمتری را تنربه 

کرد د. مد  زمان جفت گیکری در  شکرا  بکا طکول     

ثا یککککککه  0/052±4/60روز  05-00دوره رشککککککدی 

(101/1=P در مقایسکککه بکککا )ثا یکککه در  2/260±8/25

روز بکود )شککل    56-52 شرا  با طول دوره رشکدی  

4d.) 

 

 
(: تاخیر در جفت گیری، aبر رفتارهای جفت گیری  شره کامل. ) C. maculatus. تاثیر طول دوره رشدی 0شکل 

(b( .شروع مر له لگد زدن :)c( ،مد  زمان لگد زدن :)d( مد  زمان جفت گیری. عالمت ستاره :)* شان دهنده  )

 (.>12/1Pتفاو  معنی دار است )
Fig. 4. Effect of C. maculatus developmental time on adult mating behaviors. (a): Mating latency, (b): 

Kicking phase start, (c): Kicking duration. (d): Copulation duration. Asterisk (*) indicates significant 

differences (P < 0.05). 
 

 بحث

داده های این میالعه  شان داد که طکول دوره رشکدی   

لکی  تاثیر معنا داری بر طول عمر  شره ماده  داشکت و 

بر عمر  شرا   ر موثر بود. به طوری که  شرا   ری 

که ابتدا و ا ترای این دوره ده روزه ظاهر شد د و طول 

دوره رشدی بسیار کم یا بسیار زیاد داشتند، طول عمر 

کمتری  س ت به  شرا   ر ظاهر شده در میا که دوره  

 داشتند.

ط ق یافته های این میالعه،  شرا   کر بکا طکول    

زیاد دابلیت کمتری در موفقیکت در برابکر   دوره رشدی 
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مما عت  شره ماده و  رایتا موفقیت در جفکت گیکری   

داشتند. همچنین مکد  زمکان جفکت گیکری از طکول      

دوره رشدی  شره تاثیر پذیرفت و مد  زمکان جفکت   

روز بکه   05-00گیری در  شرا  با طول دوره رشدی 

میالعکا   شکان    دیگکر  طرز دابل توجری کاهش یافت.

توا کد   یمک  یریه ا د که رفتار و مد  زمان جفت گداد

 دیتول ییو توا ا (fitnessشایستگی )بر  میبه طور مستق

 Wolff and) بگکذارد  یمرمک  را یمثکل  شکرا  تک ث   

Gorb, 2016)ممکن است مرم باشد که ماده ها ی. برا ،

طول بکشد تا بتوا ند مقدار  یبه ا دازه کاف یریجفت گ

که  رها  یزما  ن،یعالوه بر ا کنند. افتیاس رم در یکاف

 کنند یمنتقل م به ماده ها یمواد مدذهمراه با اس رم، 

 زمکان  دهنکد،  یغذا م یریگ ها در طول جفت به ماده ای

 دیک هکا مف  مکاده  یممکن است بکرا جفت گیری  یطوال 

 Arnqvist and Nilsson, 2000; Edvardsson) باشکد 

and Canal, 2006). نکد  ما ،یریک جفکت گ  یها نهیهز 

خیکر شککار و    شیافکزا  ،یا رژ یها نهیاتال  ودت، هز

 یها منتقل مک  رکه  یمواد یا از رفتار  ر یصدما   اش

مد  زمان جفت بیشتر شدن ممکن است با  زیکنند،  

 یزما  ن،یبنابرا .(Simmons, 2001) ابدی شیافزا یریگ

کرد کد، سکود    افکت یاسک رم در  یتعداد کاف ماده هاکه 

 ابدیبه سرعت کاهش  دیبا یریت گ اصل از ادامه جف

(Edvardsson and Canal, 2006)  ی. در منمکوع، مک 

 افزایش مد  زمکان اغلب از   رهاتوان ا تظار داشت که 

سکود   مکاده هکا   یتر از  د میلو  برابیش یریجفت گ

تحقیقکا   شکان داده ا کد     .(Simmons, 2001) ب ر کد 

  لقکا   تیک موفق شیباعث افزا مد  یطوال  یریگ جفت

و دو گو کککه  Ceriagrion tenellum در سکککننادچ 

 Andrés and Corderoکفشکدوز  شکته خکوار شکد )    

Rivera, 2000; Omkar Singh and Pervez, 2006.) 

سوسکچ ارکار  قیکه    رشد الرو  یدما ریت ث میالعه ای

و  یبالغ بررسک  گیری  شرهرا بر رفتار جفتای   وبا  

 یادر دمک  یریک مکد  زمکان جفکت گ    بیان کرده است

 یی رهکا همچنکین در  تر بود.  یطوال  ، یتر مح نییپا

شکروع  ا تمکال   یافته بود کد، پرورش  ی باالکه در دما

 .(Vasudeva et al., 2018کمتر بود ) یریگ جفت

اگکر از لگکد زدن   میالعه ای  شان داده اسکت ککه   

شکود،   یریماده جلکوگ سوسچ ارار  قیه ای   وبا  

ه بکه دسکتگاه   واردتکر و صکدما     یطوال  یریجفت گ

شککود. ظککاهراه  رهککا از  یمکک دتریشککد تولیککدمثلی مککاده

 تکر  یطکوال   یبه عنوان لنگر بکرا  ی ا دام تناسلیخارها

هکا   و مکاده  کننکد  یاستفاده مک  یریگ کردن مد  جفت

 ز نککد یلگککد مکک یریککگ دادن بککه جفککت انیککپا یبککرا

(Edvardsson and Canal, 2006.)    همچنکین میالعکه

سوسچ ارار  قیکه   ده هایدیگری بیان کرده است ما

 یر کج  مک   ی سک تا طکوال    یریاز جفت گای   وبا  

مواد مدذی زیادی که طی جفت در عوض از  بلکهبر د، 

 بر کد  یسکود مک   گیری طکوال ی وارد بد شکان میشکود   

(Lieshout et al., 2014).     به طور کلکی میتکوان گفکت

طککول دوره رشککدی در  شککرا   ککر اهمیککت بیشککتری 

ده داشککت و  شککراتی کککه در  سکک ت بککه  شککرا  مککا

جمعیت، طول دوره رشدی بسیار کم و یا بسکیار زیکاد   

داشتند، از شایستگی و دابلیکت تولیکد مثلکی کمتکری     

 س ت به بقیه برخوردار بود د. همچنین این  رها طول 

 عمر کمتری هم داشتند.
 

 تعارض منافع

گو که تعکارض منکافع توسک   ویسکندگان وجکود        هیچ

  دارد.
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