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 چکیده
 باه  Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775)(Coleoptera: Chrysomelidae)حبوباات   یاسوسک چهار نقطه

رفتاار   ،یشناسا  سات یمختلا  ز  یمطالعه جنبه هاا  یکوتاه و امکان پرورش آسان به عنوان حشره مدل برا یداشتن چرخه زندگ لیدل

در  گار ید یحضور الروهاا  در این مطالعه، با استفاده از لوبیاهای با یک تخم، تاثیر .شودی استفاده م یارقابت درون گونه ایو  یشناس

و گیری در بزرگسالی جفت هایدر حشره و رفتار احتمالی بر احساس رقابتهمان لوبیا در طول دوره رشدی، و نه در مجاور  یاهایلوب

نسبت  وبررسی شده است. طول دوره رشدی، تعداد تخم، درصد تفریخ، طول عمر حشره کامل،  F1و  F0در نسل  یستیز یپارامترها

که در تمااس   ییاهایحبوبات قادر بودند وجود الرو در لوب یاک چهار نقطهسوس یالروها نتایج نشان داد .جنسی نسل بعد ارزیابی شد

 یحشارات در بزرگساال   نیکه ا یبه طور .دهندنشان رفتار  رییتغ یدر بزرگسال تحت تاثیر آنداده و  صیآنها بودند را تشخ یاهایبا لوب

و  داشتند را بودند افتهیظرف پرورش  کیدر  ییاکه به تنه ینسبت به حشرات یکمتر یریگموفق و مدت زمان جفت یریگدرصد جفت

گیری و مدت زمان لگد زدن(، تحت دیگر پارامترهای زیستی مطالعه شده )مانند تاخیر در جفترا حس نکرده بودند.  یبیرق چیوجود ه

 ایا ظرف  کیو در داخل آن در الر کیبا  ایلوب کیفقط وجود )پرورش حشره  طیشرا نیبنابرا تاثیر تیمارها تغییر معنی داری پیدا نکرد.

امار   نیا. گذاردیم یحشره در بزرگسال گیریی جفتبر رفتارها یدار یاثر معن (،به همراه تک الرو داخل هر کدام ایاز چند لوب یتراکم

 شود. تهدر نظر گرف دیمختل  با یشهایآزما یدر طراح
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ABSTRACT 
The cowpea weevil Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Chrysomelidae) is used as a 

model insect to study various aspects of biology, behavior, or intraspecific competition due to its short 

life cycle and ease of breeding. In this study, using beans with an egg, the effect of other larvae in 

adjacent beans and not in the same bean during the growth period has been investigated on the possible 

feeling of competition in the insect and mating behaviors in adulthood and biological parameters in the F0 

and F1 generations. Developmental time, the number of eggs, hatching percentage, adult longevity, and 

the sex ratio of the next generation were assessed. The results showed that the larvae of the cowpea 

weevil were able to detect the presence of larvae in the beans that were in contact with their beans, and 

they changed their behavior in adulthood under its influence. In adulthood, these insects had a successful 

mating percentage, and a shorter copulation duration than insects raised alone in a container and did not 

feel the presence of any competitors. Other studied biological parameters (such as mating latency and 

kick duration) did not change significantly under the influence of treatments. Therefore, insect breeding 

conditions (the presence of only one bean with one larva inside it in a container or compaction of several 

beans with a single larva inside each) significantly affect insect mating behaviors in adulthood. This 

should be considered in the design of various experiments. 
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 مقدمه

 Callosobruchus maculatusای حبوبات سوسک چهار نقطه

توانفد هفم در   از آفات کلیدی بقوالت مختلف  اسفک کفه مفی    

مزرعه و هم در انبار خسارت زیادی به محصفوالت وارد کدفد.   

لوبیا چشم بلبلی جزو حبوباتی اسک که در مداطق گرمسیری 

-یو نیمه گرمسیری خسارت زیادی از این حشره متحمف  مف  

(. Cope & Fox 2003; Wagner & Bakare 2017شفود ) 

همچدین این حشره به دلی  داشتن چرخفه زنفدگی کوتفاه و    

-امکان پرورش آسان به عدوان حشره مدل برای مطالعه جدبه

شداسی، رفتار شداسی موجودات زنده و یا های مختل  زیسک

 Arnqvist & Tudaشفود ) ای اسفتااده مفی  رقابک درون گونه

2010; Kishi 2015; Kyogoku 2021 .) 

این حشره در انبار تخم خود را بر سطح حبوبات مختلف   

ماندد لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی، عدس و نخود گذاشفته و  

الرو سن اول پس از تاریخ تخم وارد دانه شده و بفا تذذیفه از   

قسمک داخلی دانفه، سفدین مختلف  الروی و شفایرگی را در     

کدد. حشره کام  نیفازی بفه تذذیفه    میداخ  یک دانه سپری 

شود. حشرات کام  در هدگام خفروج  ندارد و از دانه خارج می

از لوبیا کامال بالغ هستدد و در صورت مشاهده جدس مخفال   

 کددد.گیری میبالفاصله جاک

-گیری سوسک چهار نقطهدو مرحله مشخص برای جاک 

بفه   ای حبوبات گزارش شده اسک. در مرحلفه اول حشفره نفر   

گیری، نر و ماده حشره ماده نزدیک شده و پس از شروع جاک

هر دو آرام هستدد. اما پس از گذشک چدد دقیقفه، بفا شفروع    

مرحله دوم حشره ماده با پاهای عقبی خود شروع به لگد زدن 

گیری را کفاه  داده و آن را بفه پایفان    کدد تا زمان جاکمی

ات، خارهفایی  ای حبوبف برساند. حشرات نر سوسک چهار نقطه

روی اندام تداسلی خود دارند که از آن خارها به عدوان لدگری 

گیفری و ادامفه آن   که کمک به قرار گرفتن در موقعیک جافک 

گیفری در دسفتگاه   کددد. این خارها هدگام جافک استااده می

تداسلی حشره ماده فرو رفته و موجب آسیب دیدن و زخمفی  

 & Miyatakeشود  )شدن دستگاه تولید مثلی حشره ماده می

Matsumura 2004; Edvardsson & Canal 2006; den 

Hollander & Gwynne 2009; Wilson et al. 2014; Eady 

& Brown 2017.) 

 ای حبوبفات سوسک چهار نقطفه الرو  نیکه چدد یهدگام

مدابع ممکفن اسفک   در ، رقابک شته باشدوجود دا ایلوب کیدر 

بفه لوبیفای دیگفر     ایلوب از یک تواندد یالروها نم رایرخ دهد ز

و ک  دوران الروی را فقط در یک لوبیفا سفپری    حرکک کددد

این رقابک باعث می شود در صورت وجود چدفدین   .می کددد

الرو در یک لوبیا فقط تعداد کمفی از آنهفا زنفده مانفده و بفه      

حشره کام  تبدی  شوند. در برخی نژادها وجود چدفد الرو در  

ین آنها باعث می شفود بفه مبفارزه بفا هفم      یک لوبیا و رقابک ب

 Ishiiپرداخته و فقط یک حشره کام  از لوبیفا خفارج شفود )   

& Shimada 2008.) 

 درممکن اسفک   جاندار در دوران اولیه رشدی بدن طیشرا

ی مهمف تفاثیر   لفو  بآن جانفدار در دوران   1یسفتگ یرفتار و شا

 طیشفرا  ریتحفک تف ث  دوران رشدی قب  از بلفو    .باشد داشته

 ;Thornton 2008) اسفک  یسفت یو فع  و اناعاالت ز یطیمح

Byrne et al. 2009; Schade & Vamosi 2012) . یکی از این

هفا  شرایط که اهمیک فراوانی دارد وجود رقابفک بفا هفم گونفه    

 ،یتوده بدن، اندازه بدن، شاخص توده بدن ،ایمطالعهدر اسک. 

بفالغ   یهفا  آب و تفوده خشفک( مفاده    یو دو جزء بدن )محتوا

 یروحبوبفات کفه در معفرق رقابفک ال     یاسوسک چهار نقطه

مفورد   نفد، بود افتفه یپفرورش   ییبفه تدهفا   ایند بود قرار گرفته

 قرار گرفک.  یبررس

ای که در دوران الروی چدفدین الرو در یفک   حشرات ماده

ی توده و اندازه بفدن کفوچکتر   لوبیا و در معرق رقابک بودند،

تدد که به تدهایی و بدون وجود ای داشنسبک به حشرات ماده

شاخص توده  ن،یعالوه بر ا رقیب در لوبیا پرورش یافته بودند.

 هفا ایفن مفاده  در  یبه طور قاب  توجهنیز  آب یو محتوا یبدن

 .(Schade & Vamosi 2012ه بود )افتیکاه  

های مختل  ممکن اسفک تفراکم یفک    در طراحی آزمای 

ه در نظفر گرفتفه شفود.    لوبیا یا چدد لوبیای حاوی الرو حشفر 

احساس حضور الروهای دیگر در لوبیاهای مجاور ممکن اسک 

بر احساس رقابک در حشره تاثیر گذاشفته و نفوع رفتفار و یفا     

پارامترهای زیسفتی آن را تحفک تفاثیر قفرار دهفد. مطالعفات       

اند گوناگونی امر رقابک در این حشره را مورد بررسی قرار داده

(Guedes et al. 2007; Ishii & Shimada 2008; Schade & 

Vamosi 2012; Wilson et al. 2014; Iglesias-Carrasco et 

al. 2020 ( اما این نوع خاص از پرورش )به صورت تک لوبیای

حاوی الرو یا تراکم لوبیاهای حاوی الرو در مجاورت یکفدیگر(  

که ممکن اسک بر برانگیختن حس رقابک در این حشره تفاثیر  

مورد مطالعه قرار نگرفته اسک تا محققفانی کفه در   گذار باشد 

حال طراحفی آزمفای  بفرای مطالعفات جدبفه هفای مختلف         
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زیستی یا رفتاری در این حشره هستدد، این مهفم را در نظفر   

بگیرند. بدابراین، هدف از این مطالعه این اسفک کفه مشفخص    

کدد گذراندن دوره رشدی در یک لوبیا به صورت تدهفا داخف    

ی  چه تااوتی در مقایسه بفا تفراکم لوبیفا هفا در     دیک پتری

مجففاورت هففم و احسففاس وجففود رقیففب در همسففایگی در    

گیفری ایفن حشفره خواهفد     پارامترهای زیستی و رفتار جافک 

داشک تا محققان هدگام طراحی آزمای  این مهفم را در نظفر   

داشته باشدد که وجود الروهای دیگر در همسایگی می توانفد  

 ستی و رفتار حشره تاثیر بگذارد.بر پارامترهای زی

 

 هامواد و روش

 پرورش حشرات

 .Cای حبوبفات،  در این آزمفای  از سوسفک چهفار نقطفه    

maculatus   گرفته شده از آزمایشگاه حشره شداسفی دانشفگاه ،

 Vignaشففیراز، پففرورش یافتففه روی لوبیففای چشففم بلبلففی )  

unguiculata 53±1( اسففتااده شففد. شففرایط پففرورش، دمففای 

 11درصد، و دوره نوری  34±3سلسیوس، رطوبک نسبی  درجه

سففاعک تففاریکی بففود. حشففرات قبفف  از  4سففاعک روشففدایی و 

استااده در این مطالعه حداق  پدج نس  در آزمایشگاه پفرورش  

یافتدد. برای اطمیدفان از عفدم آلفودگی لوبیفای چشفم بلبلفی       

ز استااده شده به آفک،  عالوه بر بازرسی چشمی، لوبیاها قب  ا

درجففه  54سففاعک در دمففای مداففی   04اسففتااده بففه مففدت  

سلسیوس نگهداری شدند تا هر گونه آلودگی احتمالی قبلفی از  

 بین برود.

در این آزمای  از لوبیاهایی که یک عفدد تخفم روی آنهفا     

قرار داشک استااده شد. بدین شفک  کفه سیصفد حشفره بفالغ      

م ای حبوبات به ظرف حفاوی لوبیفای چشف   سوسک چهار نقطه

گفذاری لوبیاهفا جمفع    ساعک تخم 1بلبلی مدتق  شد و پس از 

آوری شد و لوبیاهایی که فقط یک عدد تخم روی آن بود برای 

آزمای  انتخاب شدند. در یک تیمار هر لوبیا جداگانه بفه یفک   

دی  مدتق  شد و در تیمار دیگر پدج عدد لوبیفا در یفک   پتری

لوبیفا کدفار هفم و    دی  به نحوی قرار گرفتدد که هر پدج پتری

هفای  مماس بر یکدیگر بودند الروهای داخ  آنها بتواندد لرزش

 حاص  از تذذیه در لوبیای مجاور را احساس نمایدد.

هفا بررسفی و   دیف  از روز بیستم بفه بعفد هفر روز پتفری    

حشرات کام  ظاهر شفده سفریعا بفه ظفرف دیگفری مدتقف        

ر صفورت  گیری استااده شفوند. د گردید تا برای آزمای  جاک

دی ، به دلی  احتمال مشاهده دو جدس مخال  در یک پتری

گیری و عدم بفاکره بفودن، آن حشفرات بفرای آزمفای       جاک

 گرفتدد.گیری مورد استااده قرار نمیجاک

ای حبوبات کف  دوران الروی خفود را   سوسک چهار نقطه

(. Małek & Czarnoleski 2021کدفد ) در یک لوبیا سپری می

گذاری و زمانی که حشره کامف  دوران الروی  مفاصله بین تخ

و شایرگی را پشک سر گذاشته و از لوبیا بیرون می آید را بفه  

عدوان دوره رشدی در نظر گرفته شد. در این آزمفای ، طفول   

، طول عمر حشرات کام  نفر و مفاده در   F0دوره رشدی نس  

، درصفد تافریخ، طفول دوره    F0، تعفداد تخفم نسف     F0نس  

، نسبک جدسی )تعفداد حشفرات مفاده ظفاهر     F1رشدی نس  

و طول عمر حشرات کام    F1شده به تعداد حشرات نر( نس 

، تعداد تخم و درصفد تافریخ آنهفا ثبفک     F1نر و ماده در نس  

و  F0شد. پس از جمع آوری حشفرات کامف  بفاکره در نسف      

حشره نر و  1دی  گیری، داخ  هر پتریانجام آزمای  جاک

-عدد لوبیا بفه هفر پتفری    54ال داده شد و حشره ماده انتق 1

گذاری اضافه شفد. لوبیاهفای   دی  به عدوان بستری برای تخم

ها روز بعد جمع آوری و لوبیاهای دیگفر جفایگزین   حاوی تخم

لوبیاهای قبلی شد. الزم به ذکر اسک، شرایط ایجاد شده برای 

 یکسان بود.  F1هر دو تیمار در نس  

 

 آزمایش جفت گیری

ررسی اثفر تفراکم لوبیفا در دوران الروی بفر رفتارهفای      برای ب

گیری حشره کام ، از حشرات نر و ماده باکره با کمتر از جاک

گیفری اسفتااده شفد    ساعک سفن، بفرای آزمفای  جافک     50

(Messina et al. 2007; Amiri & Bandani 2021 برای هر .)

-گیری در نظر گرفتفه  جاک ده دقیقه زمان برای شروع جاک

گیری ثبک شد. تعفداد  پارامترهای مربوط به اولین جاک شد و

حشفره   314گیری حشرات مورد آزمای  برای آزمای  جاک

حشره مفاده بفاکره( بفود. بفرای      544حشره نر باکره و  544)

گیری، بالفاصله پس از انتقفال حشفره نفر    انجام آزمای  جاک

دیف   دی ، حشره ماده باکره به آن پتفری باکره به یک پتری

مدتق  شده و با یک کرونومتر دیجیتال زمان بروز هر یفک از  

گیری ثبک شد. زمانی که حشره نر بفا حشفره   رفتارهای جاک

گیری شروع میشد زمان تفاخیر  ماده تماس پیدا کرده و جاک

 نامیده شد.  5گیریجاک

حشره ماده برای پایان بخشیدن به  5زمان شروع لگد زدن

گیفری و  تفا پایفان جافک    0گیری و مدت زمان لگد زدنجاک

گیری بفرای هفر جافک ثبفک و طفول زمفان       زمان پایان جاک

محاسبه شد. اگفر حشفره نفر در ایفن ده دقیقفه       3گیریجاک

                                                                                          
2 mating latency 

3 kicking phase start 

4 kicking duration 

5 copulation duration 
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 1گیری نشان نمیداد، نفر بفدون تمایف    تمایلی به شروع جاک

گیفری  نامیده شد و اگر حشره نفر تفالش بفرای شفروع جافک     

-به شفروع جافک   میکرد ولی به دلی  مقاوت حشره ماده قادر

در نظفر گرفتفه شفد.     7گیری نبود به عدوان نپذیرفتن فرد نفر 

نیز ثبک شد. پفس از   4گیری های موفقهمچدین درصد جاک

دیف  حفاوی   گیری، هر ش  جاک به یک پتفری پایان جاک

سفاعک،   50لوبیا چشم بلبلی انتقال داده شفده و پفس از    54

جفایگزین  لوبیاهای حاوی تخم جمع آوری و لوبیاهای جدیفد  

-هفا ثبفک شفود. پتفری    شد تا تعداد تخم و درصد تاریخ تخم

ها هر روز بررسفی و مفرو و میفر حشفرات و در نتیجفه      دی 

 طول عمر حشرات کام  ثبک شد.

 51نسخه  SPSSاز نرم افزار  برای تجزیه و تحلی  داده ها

درصفد   43بفا محفدوه اطمیدفان     4مدل آمیخته خطی و روش

  .(Harrison et al., 2018) استااده شد

 
 نتایج

 گیریاثر تراکم لوبیا بر رفتارهای جفت

زندگی در دوران الروی در مجاورت دیگر لوبیاهفای آلفوده بفه    

گیفری و  ای حبوبفات بفر رفتارهفای جافک    سوسک چهار نقطه

گیری موفق در این حشره تاثیر گذاشک. به حتی درصد جاک

از تیمار  گیری در تیمار گروهطوریکه درصد موفقیک در جاک

(. 1a%( ) شفک   41% و 44تک لوبیا کمتفر بفود )بفه ترتیفب     

همچدین در حشراتی که دوران رشدی پی  از بلفو  خفود را   

در گروهی از لوبیاهای آلوده مجاور هم سفپری کفرده بودنفد،    

گیفری در مفدت زمفان    درصد حشرات نری که تمای  به جاک

شرات در ( از ح15/%5گیری را نداشتدد بیشتر )آزمای  جاک

 (.1a%( بود )شک  3/0تیمار تک لوبیا )

گیری همچون زمان تاخیر در شفروع  دیگر رفتارهای جاک

(، شروع لگد زدن توسفط حشفره مفاده    1bگیری )شک  جاک

(، در هر دو 1d(، و طول مدت زمان لگد زدن )شک  1c)شک  

تیمار از لحاظ آماری یکسان بود و تااوت معدی داری نداشک. 

ثانیه پس از  5/147 ± 0/14نرهای تیمار تک لوبیا برای مثال 

گیری کردند. در حفالی کفه   انتقال حشره ماده شروع به جاک

ثانیه طول کشید  1/77 ± 3/55نرهای تیمار لوبیاهای گروهی 

(. اما طول زمان جافک 1bگیری را شروع کددد )شک  تا جاک

(، در حشراتی که دوران رشدی پی  از بلفو   1eگیری )شک  

ود را در گروهی از لوبیاهای آلوده مجاور هفم سفپری کفرده    خ

                                                                                          
6 male with no tendency 

7 rejected male 

8 successful mating 

9 Linear Mixed Model 

(، کمتر از حشرات تیمار تک لوبیا بفود  4/553 ± 4/15بودند )

(4/3 ± 4/513 ،455/4=P.) 

 

 اثر تراکم لوبیا بر پارامترهای زیستی

طول دوره رشدی نر و ماده، تعفداد تخفم، درصفد تافریخ     

شفد.  تخم و طول عمر حشرات کام  نفر و مفاده بررسفی    

تراکم فقط یک لوبیا یا وجود چددین لوبیای آلوده به آفک 

در یففک ظففرف تففاثیری بففر ایففن پارامترهففای زیسففتی در 

ای حبوبات نداشک. طول دوره رشفدی  سوسک چهار نقطه

 4/51 ± 1/4حشره ماده و نر در تیمار تک لوبیا به ترتیب 

 ± 3/4و  4/51 ± 0/4روز در مقایسففه بففا   4/51 ± 1/4و 

(. 2a, 2bز در تیمففار تففراکم لوبیففا بففود )شففک   رو 3/51

همچدین طول عمر حشره کام  ماده و نر در تیمفار تفک   

روز در مقایسه با  3/1 ± 5/4و  1/1 ± 0/4لوبیا به ترتیب 

روز در تیمففار تففراکم لوبیففا بففود  1/1 ± 3/4و  3/1 ± 1/4

 (. 2c, 2d)شک  

 حشرات ماده ای که دوران الروی خود را در تفک لوبیفای  

دی  و بدون وجود هیچ حشره دیگر در مجفاورت  داخ  پتری

تخم  4/53 ± 5/1لوبیای خود گذرانده بودند، به طور متوسط 

درصفد   3/44 ± 5/1گذاشتدد و درصد تاریخ در ایفن تخمهفا   

(. این اعداد از لحاظ آماری برابفر بفا تعفداد    3a, 3bبود )شک  

در دوران تخم و درصد تاریخ آن در حشرات ماده ای بود کفه  

الروی خود حضور حشرات دیگر در لوبیاهفای مجفاور خفود را    

درصفد   3/45 ± 5/1تخفم و   7/50 ± 3/1تجربه کرده بودند )

 تاریخ(. 

نیز تااوتی در  F1تعداد تخم و درصد تاریخ تخم در نس  

(. حشرات تیمار تفک لوبیفا   3c, 3dدو تیمار نشان نداد )شک  

گذاشتدد و درصد تاریخ تخم  4/50 ± 4/4تعداد  F1در نس  

درصد بود. در مقایسه، حشرات تیمار تفراکم   4/43 ± 4/4آنها 

درصفد   0/43 ± 1/1تخفم بفا    0/55 ± 5/1لوبیای آففک زده،  

 (.3c, 3dتاریخ داشتدد )شک  
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(: cگیری، )(: تاخیر در جاکbوفق، )گیری م(: درصد جاکa. )C. maculatusگیری حشره کام  . تاثیر تراکم لوبیای آلوده بر رفتارهای جاک1شک  

 (.>43/4P( نشان دهدده تااوت معدی دار اسک )*گیری. عالمک ستاره )(: مدت زمان جاکe(: مدت زمان لگد زدن، )dشروع مرحله لگد زدن. )

Fig. 1. Effect of density of infected beans on C. maculatus adult mating behaviors. (a): Percentage of mating success, 

(b): Mating latency, (c): Kicking phase start, (d): Kicking duration. (e): Copulation duration. Asterisk (*) indicates 

significant differences (P < 0.05). 
 

(: طول دوره b(: طول دوره رشدی حشره ماده )a. )C. maculatus. تاثیر تراکم لوبیای آلوده بر طول دوره رشدی و طول عمر حشره کام  5شک  

 (: طول عمر نر.d(: طول عمر ماده )cرشدی حشره نر )
Fig. 2. Effect of density of infected beans on C. maculatus developmental time and adult longevity. (a): Female 

developmental time (b): Male developmental time (c): Female longevity (d): Malelongevity. 
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(: درصد b) F0(: تعداد تخم در نس  a. )F1و  F0و درصد تاریخ در نسلهای  C. maculatus. تاثیر تراکم لوبیای آلوده طول بر تعداد تخم 5شک  

 .F1(: درصد تاریخ در نس  d) F1(: تعداد تخم در نس  c) F0تاریخ در نس  
Fig. 3. Effect of density of infected beans on C. maculatus egg number and hatch percentage in F0 and F1 generations. 

(a): F0 Egg number (b): F0 Hatch percentage (c): F1 Egg number (d): F1 Hatch percentage. 
 

، طفول  F1طول دوره رشدی در حشرات نر و مفاده نسف    

و ماده و نسبک جدسی مفاده بفه نفر در     عمر حشرات کام  نر

این نس  نیز در هر دو تیمار از لحفاظ آمفاری یکسفان بفود و     

داشتن والدیدی که شرایط متااوتی را از نظفر وجفود یفا عفدم     

وجود دیگر لوبیاهای آلوده بفه آففات در کدفار خفود را تجربفه      

کرده بودند، تافاوتی در پارامترهفای زیسفتی نسف  بعفد ایفن       

 (. 0نکرد. )شک   حشرات ایجاد

به ترتیب  F1طول دوره رشدی در حشرات ماده و نر نس  

 ± 1/4روز در تیمار تفک لوبیفا و    5/51 ± 5/4و  4/51 ± 0/4

روز در تیمار تراکم لوبیای آلوده به آفک  0/51 ± 3/4و  0/51

 (.4a, 4bبود )شک  

در  F1نسبک جدس ماده به جدس نفر در حشفرات نسف     

 4/4 ± 5/4و در تیمار تراکم لوبیا   5/1 ± 5/4تیمار تک لوبیا 

 (.4cمشاهده شد )شک  

نیز حشرات کام  مفاده و نفر در تیمفار تفک      F1در نس  

 1/7 ± 5/4و   4/1 ± 5/4لوبیا طول عمر برابری )بفه ترتیفب   

 0/7 ± 0/4و   5/7 ± 0/4روز( با تیمار تراکم لوبیا )به ترتیب 

 (.4d, 4eروز( داشتدد )شک  
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F1( .a :))روز( در نس   C. maculatus. تاثیر تراکم لوبیای آلوده بر طول دوره رشدی، نسبک جدسی و طول عمر حشره کام  0شک  

(: طول عمر e(: طول عمر حشره ماده )d(: نسبک جدسی ماده به نر )c(: طول دوره رشدی حشره نر )bطول دوره رشدی حشره ماده )

 حشره نر.
Fig. 4. Effect of density of infected beans on C. maculatus developmental time, sex ratio, and adult longevity (day) in 

the F1 generation. (a): Female developmental time (b): Male developmental time (c): Sex ratio of females to males (d): 

Female longevity (e): Male longevity. 
 

 حثب

که جاندار در دوران رشدی پی  از بلو   هیاول یطیمح طیشرا

 نیف دهد و از ا رییرا تذ یتکامل ریتواند مس یمتجربه می کدد، 

شایسفتگی  و  ، رفتفار صفاک  انیف بفر ب  یرو اثرات قابف  تفوجه  

 .Thornton 2008; Byrne et al) بزرگسفاالن داشفته باشفد   

2009; Schade & Vamosi 2012)بففا  رقابففک ژه،یفف. بففه و

دهفد   یرخ م ی(، که زمانیارقابک درون گونه یعدیهمدوعان )

 بفر کددد، ممکن اسفک   یمدابع محدود رقابک م یکه افراد برا

تاثیر بسزائی بگذارد  یکیو صاات مورفولوژ پارامترهای زیستی

(Han & Brooks 2015)یحشرات، شفواهد قابف  تفوجه    . در 

در طفول  را  یارقابفک درون گونفه  حشراتی که وجود دارد که 

 یتواند اثراتف  یمند، این رقابک تجربه کرده ادوره رشدی خود 

 ;Vamosi 2005) مانفد ب یباق آنهاکدد که در طول عمر  جادیا

Vamosi & Lesack 2007.) 

ای داده های ما نشان داد الروهفای سوسفک چهفار نقطفه    

 حبوبات وجفود الرو در لوبیاهفای مجفاور را تشفخیص دادنفد.     

حشفرات بفالغ( و    ره،یرات )تخم، الرو، شفا مراح  مختل  حش

حتی فضوالت آنها می تواند مواد شیمیایی آزاد کدد که کمک 

 یهفا  هفا مولکفول   فرومفون  .ی کدفد درون گونفه ا  به ارتباطات

افراد  زیو تما صیدر تشخ یاتیح یا درون گونه دهدده گدالیس

رفتارهففا   یتعفد تذییفر و  و  یا نفوع، تعفامالت درون گونفه    هفم 

خفواص    یو تحل هیتجز ینشانه ها برا نیاز ا جانوران هستدد.

 ,.Afsheen et al) کددفد  یاستااده م یرونیب یایدن ییایمیش

2008; Tirindelli et al., 2009.) 

ای حبوبات در مطالعه حاضر، الروهای سوسک چهار نقطه

قادر بودند وجود الرو در لوبیاهایی که در تماس بفا لوبیاهفای   

شخیص داده و از آن تفاثیر بپذیرنفد و حتفی در    آنها بودند را ت

دوران بلو  تذییر رفتار دهدد، به طوری کفه ایفن حشفرات در    

گیفری  گیری موفق و مدت زمان جافک بزرگسالی درصد جاک

کمتری نسبک به حشراتی که به تدهایی در یک ظرف پرورش 

یافته بودند و وجود هیچ رقیبی را حس نکرده بودند، داشتدد. 

ه دیگفری وجفود رقیفب در همفان لوبیفایی کفه الرو       در مطالع

دوران رشفدی خففود را در آن سفپری کففرده اسفک، بررسففی و    

گیری تحک تفاثیر  هماندد این مطالعه کاه  مدت زمان جاک

(. Iglesias-Carrasco et al. 2020وجود رقیب گفزارش شفد )  

ای حبوبفات در  در مطالعه اخیر وجود الرو سوسک چهار نقطه
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تدهایی یا همراه با حضور یک رقیفب نفر یفا مفاده      یک لوبیا به

 ظهففورحشففره در هدگففام ، وزن یرشففد بررسففی و طففول دوره

حشفرات   و طفول عمفر   یریف گزمان جاک مدت حشره کام ،

کام  مطالعه شده اسک. نتایج آنها نشان داده اسفک کفه ایفن    

رقابک بر طول دوره رشدی تاثیری نداشته ولی ماده هایی کفه  

یگر رقابک کرده بودند، در هدگام ظهور حشفره  با حشره ماده د

کام  وزن کمتری داشتدد. رقابک در دوران الروی تاثیری بفر  

وزن حشرات نر نگذاشته بود. اما رقابک الرو نفر بفا الرو نفر در    

گیفری در  دوران رشدی سبب کوتاهتر شدن مدت زمان جاک

حشرات کام  نسبک به نرهایی بود که در زمان الروی با یفک  

 (.Iglesias-Carrasco et al. 2020ره ماده رقابک داشتدد )حش

بفر   یمهمف  راتیتوانفد تف ث   یمف  یریف گمدت زمان جافک 

ای . در سوسفک چهفار نقطفه   داشته باشد شایستگی نر و ماده

 یریف گبا طول مدت جافک حشره نر انزال مایع اندازه حبوبات 

حشفرات مفاده بهفره بیشفتری از آب     و ظفاهرا    یافتفه   یافزا

-د در آن می برند. همچدین افزای  طول مفدت جافک  موجو

گیری سبب می شود حشره ماده دیرتر حشفره نفر دیگفری را    

گیری بپذیرد و این کمک می کدفد حشفره نفر اول    برای جاک

در انتقال ژنهای خود به نس  بعد موفقتر عم  کدد چرا که در 

های تشکی  شفده حفاوی ژنهفای آخفرین نفر      این حشره تخم

 Edvardsson & Canalدفده خواهفد بفود  )   گیفری کد جافک 

گیفری را طفوالنی تفر    (. برخی از نرها طول مدت جافک 2006

گیری دیگر نرها با حشفره مفاده شفوند    کددد تا مانع جاکمی

(Simmons 2001.) 

در مطالعه حاضر، دیگر پارامترهای زیستی بررسفی شفده   

مث  طول دوره رشدی، تعداد تخم، درصد تاریخ، طفول عمفر   

نسبک جدسی نس  بعد تحک تاثیر تیمارهفای   وکام ،  حشره

تراکم لوبیاهای موجود در یک ظرف و یا احساس وجود رقیب 

احتمالی در لوبیاهای مجاور، تااوت معدفی داری نشفان نفداد.    

مطالعففه دیگففری حضففور الروهففای دیگففر در یففک لوبیففا را در 

ای حبوبات بررسی و گفزارش کفرده اسفک    سوسک چهار نقطه

توده ماده ها در هدگام  نیانگیبر م بیرق کیه حضور اگرچکه 

پفرورش   یگفر یکه با الرو د ییگذارد، ماده هاینم ریظهور ت ث

 کیف  یبفرا  یکمتفر  یهفا تخم یبه طور قاب  توجه ابدد،ی یم

-یپرورش مف  ییکه به تدها یینسبک به آنها نیمع یتوده بدن

قابفک بفا   کفه در ر  ییماده هادر مطالعه آنها، گذارند. یم ابدد،ی

 یبودند بفه طفور متوسفط دوره هفا     افتهیپرورش  یگریالرو د

 یپرورش مف  ییکه به تدها یینسبک به آنها یتر یرشد طوالن

الروهفا   رقابکآنها گزارش کردند که  . همچدینداشتدد افتددی

 & Vamosi) نداشکی ریثاتآنها بر طول عمر  درون یک لوبیا

Lesack 2007.) 

تی حشره ای در لوبیای دیگفری  داده های ما نشان داد وق

در مجاورت با لوبیای حاوی یک الرو وجود دارد، امکان وقفوع  

 میرمسفتق یرقابفک غ رقابک غیر مستقیم محتم  خواهد بفود.  

 یگونه هفا  ای( یگونه )درون گونه ا کیافراد  نیممکن اسک ب

از مطالعفات هفر دو    یاری( رخ دهد. بسف یگونه ا نیمختل  )ب

را بفه طفور گسفترده و جداگانفه ثبفک       میرمستقینوع رقابک غ

 و گزارش کرده اند که رقابک غیر مستقیم می توانفد کرده اند 

 Goubault et) دهفد  رییف حشرات را تذ یکیولوژیب یپارامترها

al., 2005; Boivin and Brodeur, 2006; Robert et al., 

که مرو و  ه اسکشد گزارش Aedes aegypti  هپشدر  .(2016

نفه   و میرمسفتق یبسته به تراکم اغلفب بفا رقابفک غ   الرو وا ریم

 ییبفه مدفابع غفذا    یدسترسف  یالروها برا نیب میرقابک مستق

 .(Legros et al., 2009) دهد یدرون ظروف رخ م

مختلف  کفه    یمارهایپرورش حشره در ت طیشرا ،نیبدابرا

در یفک   الرو در داخف  آن  کیف با  ایلوب کیشام  فقط وجود 

بفه همفراه تفک الرو داخف  هفر       ایلوب از چدد یتراکم ای ظرف

اثفر   ، باعث القاء رقابک غیر مستقیم در بین الروها شده وکدام

و در  گفذارد یم دوران بلفو  حشره در  یبر رفتارها یدار یمعد

 نیا دیبا و تعری  شرایط تیمارها مختل  یها یآزما یطراح

 امر در نظر گرفته شود.
 

 تعارض منافع

 .سط نویسددگان وجود نداردگونه تعارق مدافع تو هیچ
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