
  گياهيهاي      بيماري و   آفات                                                                          
  ١٣٨۷ شهريور ،۱ شماره ،٧۶ جلد                                                                        

 ۲۷

  
روی رشد و نمو سوسک برگخوار  II و I- پريکوسنتأثيربررسی 

   Leptinotarsa decemlineataسيب زمينی،
Effects of Precocene-I and II on the development of Colorado  

potato beetle, Leptinotarsa decemlineata  
 

  ۲ استانيسالو چايکا و∗۱حسين فرازمند

  دانشگاه دولتی مسکـو -۲کی کشور، سسه تحقيقات گياهپزشؤم -۱
  )۱۳۸۶آذر : ، تاريخ پذيرش۱۳۸۵آذر : تاريخ دريافت(

  
  چکيده

فات  آترين  از مهمي يك،Leptinotarsa decemlineata ،يزمين خوار سيبگسوسك بر
 يالتاآ غدد ي روي اثر سميت سلول،يکننده هورمون جوان  مهار،ريكوسنپ. باشد ي مزميني سيب
  فات بكار برده شدهآ از ي بر عليه تعداديكيژ بيولوتأثيرت حساس داشته و با  حشراهاي ونهگ

 به يمينز خوار سيبگ الرو سن دوم سوسك بري بر روII-ريكوسنپ و I-ريكوسنپاثر . است
 I-تيمار الروهاي سن دوم با پريكوسنمده، آاساس نتايج بدست  بر.  شديروش موضعی بررس

ي روي طول تأثير الروي و افزايش مرگ و مير شد، ولي هيچ  منجر به افزايش طول دورهIIو 
عالوه بر آن بين طول دوره زندگي الرو و همچنين ميزان مرگ و مير . دوره شفيرگي نداشت

 در II و I-حداکثر ميزان تلفات پريكوسن. ها با غلظت پريکوسن همبستگي مشاهده شد آن
پريکوسن در سوسک . بت رسيد درصد به ث۹۵ و ۱۰۰ به ترتيب ، ميکروگرم۵۰غلظت 

ازي نشد، اما تشکيل اند زميني موجب کاهش تعداد سنين الروي و دفعات پوست برگخوار سيب
 تيمار الروها با پريکوسن منجر به تغيير. زودرس صفات شفيرگي در روي الروها را نشان داد

بندهاي بدن، ازه، اختالل در تشکيل اند  کاهش. شکل در الروها، شفيره و حشرات کامل شد
ها، حفظ کوتيکول قديم و همچنين تشکيل  ها و بالپوش شکل شديد يا تحليل کامل بال تغيير
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  .آدولتوئيد نيز مشاهده شد
، مهارکننده هورمون II-، پريکوسنI-زمينی، پريکوسن سوسک برگخوار سيب: ی کليدیها واژه

  جوانی
  

  مقدمه
، Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)، ۱زميني سيبسوسك برگخوار 

 بطوريکه در صورت . است۲ و ديگر گياهان خانواده بادنجانيانزميني سيبيكي از آفات مخرب 
 اين آفت، در جهت كنترل. عدم كنترل آفت ممكن است منجر به نابودي كامل محصول گردد

وه بر مضرات و  عالها اين روش. شود ميي شيميايي استفاده ها حال حاضر بيشتر از روش
ي رايج و در ها كش مالحظات زيست محيطی باعث افزايش بروز مقاومت نسبت به حشره

 ( Koopmanschapنتيجه سبب ايجاد مشكالت جدي در مديريت كنترل اين آفت شده است 

(et al., 1989 . اعمال مديريت تلفيقي  در آينده نياز به زميني سيببراي كنترل سوسك برگخوار
ي ها كش هايی از قبيل کنترل زراعي و كاربرد انواع جديد حشره  قالب آن از روش دراست كه

  . متفاوت استفاده گرددتأثيرغيرشيميايي با نحوه 
ي بي ها كش بر همين اساس در طي ساليان اخير دانشمندان در جستجوي يافتن حشره
ش خطر براي خطري بودند كه از يك طرف داراي خصوصياتي از قبيل اثر انتخابي و كاه

محيط زيست و موجودات غيرهدف بوده و از طرف ديگر مشكل بروز مقاومت نسبت به 
ثر ؤپيدايش و شناسايي تركيبات شيميايي با منبع طبيعي م. ي شيميايي را حل كنندها كش حشره

ي فعال بيولوژيكي ها روي هورمون جواني حشرات موجب تالش در جهت سنتز آنالوگ
ين مواد بيولوژيكي كه در فرايند رشد و نمو حشرات اختالل ايجاد ا. كش شد بعنوان آفت

تركيباتي كه در بيوسنتز . شوند مي ناميده ۳(IGR)كنند، تركيبات تنظيم كننده رشد حشرات  مي
اي را بعنوان  كنند، توجه ويژه ميهورمون جواني از طريق تحريك و يا مهار سنتز آن مداخله 

                                                            
-۱  CPB (Colorado Potato Beetle) 

-۲  Solanacae 

  -۳ Insect Growth Regulator 
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. (Edvards & Menn, 1981) اند  حشرات بخود جلب كردهيك پتانسيل بالقوه جهت كنترل
ازی اند يی است که در بدن حشرات ترشح شده و پوستها  از جمله هورمون١هورمون جوانی

اين هورمون مانع از دگرديسی در حشره شده و از ظهور قبل از . کند و دگرديسی را کنترل می
هورمون جوانی پس از سنتز . دکن موعد خصوصيات حشره کامل در ضمن رشد جلوگيری می
ی پروتئينی، که در اجسام چربی ها در اجسام آالتا و ترشح آن به همولنف، توسط حمل کننده

تحريک و يا مهار توليد . (Yuhas et al., 1983) رسند ی هدف میها شوند، به بافت ميترشح 
اد اختالل در هورمون جوانی موجب تغيير غلظت آن در همولنف حشره شده و اين باعث ايج

پس از كشف مهار . (Hoffmann & Lorenz, 1998)شود  فيزيولوژی و رشد و نمو حشره می
ها روي رشد و نمو حشرات   آنتأثير، به دليل نحوه (Bowers, 1976)ي هورمون جواني ها كننده

اين تركيبات .  نامگذاري شدند٢و ايجاد دگرديسي زودرس، اين گروه از ترکيبات پريكوسن
 ٤از خانواده گل مركبان) Mill Ageratum houstonianum (٣ن بار از گياه زينتي بنام گل ابرياولي

 روي اجسام آالتا باعث كاهش توليد تأثير با ها پريكوسن. (Bowers et al., 1976)استخراج شدند 
به عبارت ديگر پريكوسـن در اجسام آالتاي حشرات در مراحل . شوند ميهورمون جواني 

 را P-450 كننده، سيتوكروم ي اكسيدها بيوسنتز هورمون جواني از طريق رقابت با آنزيمپاياني 
. (Ellis, 1983)شود  ميمهار كرده و در نتيجه اپوكسيد غيرفعال و غيرپايدار پريكوسن توليد 

 در متابوليسم پريكوسن منجر به كاهش بيوسنتز هورمون جواني P-450 درگيري سيتوكروم
اپوكسيدهاي پريكوسن اجزاء سلولي اجسام آالتا را آلكيله كرده و در نهايت بعالوه . شود مي

  .(Polivanova, 1984)برند  ميي اين عضو درون ريز را از بين ها سلول
ي با دگرديسي ناقص سبب ها پريكوسن داراي اثر انتخابي بوده و در بسياري از گونه

حشرات ماده   مي مراحل نابالغ و عقيتغييرات فيزيولوژيكي و رفتاري شامل دگرديسي زودرس
كش نسل چهارم   با توجه به خصوصيات ذکرشده، از پريكوسن بعنوان حشرهBowers. شود مي

                                                            
۱- Juvenile hormone 

۲- Precocene 

۳- Floss flower 

۴- Compositae 
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ياد کرده و نشان داد كه اثر انتخابي آن مربوط به اختالف سرعت متابوليسم تركيب در بدن 
  . (Ohta et al., 1977)باشد  ميحشرات مختلف 

بال  در حشرات بي. ي اصلي حشرات مشخص شده استها استه پريكوسن براي رتأثير
 Thermobia domestica Packکنندگی آن در جنس هورمون جواني و عقيم اوليه، اثر ضد

(Lepismatidae) مشخص شد (Bitsch & Bitsch, 1984) . ،در بيشتر حشرات با دگرديسي ناقص
 و باالن مساوي، ها ست باالن، سوسريي ناجورباالن، جورباالن، راها  پريكوسن در راستهتأثير
ي ها يي از راستهها در گروه حشرات با دگرديسي كامل روي گونه.  ثابت شده استها شپش

. (Staal, 1986)غشائيان تحقيقات انجام شده است  بالپولكداران، سخت بالپوشان، دوباالن و بال
م ابريشم باعث ايجاد  كر۳ ميكروگرم روي الروهاي سن ۵۰به عنوان مثال كاربرد غلظت 

 به ها ها و سيرسيرك ها در تعدادي از ملخ عمل پريكوسن. (Das & Medda, 1987)تلفات شد 
 در مرحله II-كاربرد پريكوسن. (Bowers, 1976; Miall & Mordue, 1980)اثبات رسيده است 

 و ازياند  موجب پوست)Forskal Schistocerca gregaria(ي ملخ صحرايي  پورگ۴ و ۳سن 
تر بوده   برابر كوچك۵/۱-۲حشرات بدست آمده حدود .  شدها دگرديسي زودرس بيشتر پوره

همچنين تغذيه . (Eid et al., 1988) ها نيز در مراحل اوليه باقي مانده بود و رشد و نمو تخمدان
ها در هنگام  كننده پريكوسن منجر به مرگ زودرس پوره  با گياه سنتزLocusta migratoriaملخ 

ازي به سن بعدي و نيز دگرديسي زودرس شده و در حشرات كامل بدست آمده از اند وستپ
 ;Polivanova & Triseleva, 1989; Triseleva, 2003( فتيا ها، قدرت توليدمثل كاهش  اين پوره

(Nemec et al., 1978 .دگرديسي زودرس در ملخRambur  Heteracris littoralis در نتيجه كاربرد 
كاربرد . (Alrubeai, 1986)  نيز مشاهده شد۵ و ۴ي سن ها  روي پورهII و I-پريكوسن
، منجر به افزايش Nilaparrata lugens Stall  زنجرکپورگي ۵ و ۴، ۳ در سنين II-پريكوسن

 باعث ۴ و ۳ي سنين ها مرگ و مير در مرحله پورگي شده و اين در حالي است كه تيمار پوره
 موجب تشكيل حشرات كامل با صفات پورگی گرديد ۵دگرديسي زودرس و تيمار سن 

(Pradeep & Nair, 1989) .مثل و  عالوه بر موارد ذكر شده، نقش مهارکنندگی در فرايند توليد
 ,.Bowers et al(در نتيجه کاربرد پريكوسن روي حشرات نيز نشان داده شده است   ميايجاد عقي

(1976; Bitsch & Bitsch, 1984 .  
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  ي رشدي مختلفي از ها ، تنظيم كنندهزميني سيبسوسك برگخوار  در ارتباط با
  ازي و تعدادي ديگر اند ي هورمون پوستها ي هورمون جواني، مهار كنندهها جمله آنالوگ

  كاربرد ترکيباتی همچون آلسيستين، . ندا هعليه اين آفت استفاده شد از اين گروه تركيبات بر
   در مزارع زميني سيبسوسك برگخوار ش جمعيت نامولت، سنت و ديفلوبنزرون باعث كاه

 و تركيبات سنتتيكي ها پريكوسن. (Chorni, 2004)گرديد % ۸۲-۹۴ به ميران زميني سيب
 زميني سيبسوسك برگخوار روي الروهاي  ميدي متيل كرومن اثرات س-۲ و ۲ مخصوصاً

بنزودي اكسول كه  -۳ و ۱-اثر حشره كشي تركيبات بنزيل. (Darvas et al., 1989)نشان دادند 
در . يك عقيم كننده شيميايي با فعاليت مهاركنندگي هورمون جواني است، نشان داده شده است

 ميكروگرم يا بيشتر باعث توقف ۵۰ با اين تركيب به ميزان III-صورت تغذيه الروهاي سن
شود  مي ميكروگرم ايجاد ۲۵۰تغذيه و مرگ الروها شده و مرگ حشره كامل نيز با كاربرد 

(Mellaert et al., 1983).  
 زميني سيبترين آفات   از مهمزميني سيببا توجه به اينکه از يک سو سوسک برگخوار 

ثر کنترل جمعيت و نيز يافتن يک ترکيب جايگزين مصرف سموم ؤبوده، جستجوي روش م
شرات شيميايي جهت مبارزه با آن ارزشمند بوده و از سويي ديگر ترکيبات تنظيم کننده رشد ح

ازه کافي مورد مطالعه قرار نگرفته و از همه اند  ي هورمون جواني بهها و بخصوص مهارکننده
 ترکيبات مهارکننده هورمون جواني روي حشرات با دگرديسي کامل تأثيرتر اينکه تاکنون  مهم

  دو ترکيب مهارکننده هورمون جواني،تأثيربسيار کم بررسي شده است، بنابراين در اين تحقيق 
  . مطالعه شدزميني سيبسوسك برگخوار ، روي رشد و نمو II و I-پريكوسن

  
  روش بررسی

 سمپاشي زميني سيب از مزارع زميني سيبي سوسک برگخوار ها جهت انجام تحقيق، تخم
 درصد و ۶۵±۵، رطوبت نسبي C◦۱±۲۵دماي (آوري و تحت شرايط آزمايشگاهي  نشده جمع

ها بر روي الروهاي سن دوم بدست  کليه آزمايش.  شدنگهداري) [L:D] ۱۶ : ۸شرايط نوري 
به همين منظور الروهاي خارج شده از تخم، در ظروف .  انجام شدها آمده از اين تخم

. داده شدند  قرارزميني سيبهاي تازه گياه  ليتر و حاوي برگ ميلي ۲۵۰پالستيکي با حجم 
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 و I- پريكوسنتأثيري بررس. شدند ميروزانه تعويض به صورت  زميني سيبهاي  برگ
 الرو در هر ۵۰ تکرار و ۴ تصادفي با  بر روي رشد و نمو در قالب طرح کامالIIً-پريكوسن

) شاهد( درصد و استن خالص ۵، ۳، ۲، ۱، ۱/۰ي ها  تيمار شامل غلظت۶واحد آزمايشي و 
 -۲ و ۲-متوکسي -I) ۷-ترکيبات تنظيم کننده رشد مورد استفاده شامل پريكوسن .انجام شد
 با ۲)کرومن-۳-دي متيل-۲ و ۲-دي متوکسي -۷ و ۶ (II -و پريكوسن ۱)کرومن-۳-دي متيل

نياز در  ي موردها جهت آزمايش غلظت.  بودندAldrichساخت شرکت % ۹۹درصد خلوص 
  . استن تهيه شدند

ازي پرورش داده شده و به محض اند ، الروها تا زمان اولين پوستها پس از تفريخ تخم
نظر به روش موضعي و توسط   و ورود به سن دوم الروي، محلول ترکيبات موردازياند پوست

ميزان ماده . شد ميکروپيپت به ميزان يک ميکروليتر روي سطح پشتي شکم هر الرو قرار داده
 و ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۱ثره قرار داده شده به ازاء هر الرو در تيمارهاي آزمايش به ترتيب برابر با ؤم
  . ميکروگرم بود۵۰

ظروف . شده تا مرحله شفيرگي درون ظروف پرورش، نگهداري شدند الروهاي تيمار
هاي تازه،  ها با برگ آزمايش بطور روزانه مورد بازديد قرار گرفته و ضمن تعويض غذاي آن

 درجه نگهداری شده و در ۷۰ي بعدي در محلول الکل اتيليک ها الروهاي مرده جهت بررسي
ازي در الروها و اند  تغييرات مرفولوژيکي پس از هر پوستادامه آزمايش ميزان تلفات و

.  و حشرات کامل بدست آمده ثبت شدها شده در شفيره همچنين ميزان تلفات و تغييرات ايجاد
نتايج . گيري شد ازهاند  ي بدست آمده در تيمارهاي مختلف نيزها عالوه بر اين وزن شفيره

  . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتSASبدست آمده در اين تحقيق توسط نرم افزار 
کننده هورمون جواني بر روي ساختمان کوتيکولي   ترکيبات مهارتأثيرجهت بررسي 

پس از هر .  تيمار شدندII و I- الرو سن دوم به روش قبلي با پريكوسن۲۰۰الروها، تعداد 
جهت (رجه  د۷۰ي الکل اتيليک ها ازي تعداد مساوي الرو زنده در محلولاند پوست

                                                            
-۱ 7-methoxy-2, 2-dimethyl chromene 

-۲  6,7-dimethoxy-2, 2-dimethyl-3-chromene 
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و بوئن ) جهت مطالعات ميکروسکوپ الکتروني% (۵/۲، گلوتارآلدئيد )ي مرفولوژيکيها بررسي
   .(Roskin & Levinoson, 1957)نگهداری شدند ) جهت مطالعات بافت شناسي(

بدين منظور . ي نگهداری شده در بوئن استفاده شدها شناسي، از نمونه براي مطالعات بافت
 در پارافين قرار گرفته و پس از تهيه برش توسط ميکروتوم ها نهقطعات کوتيکولي نمو

 رنگ آميزي (Roskin & Levinoson, 1957)يدنهاين و مالوري ها  ، به روش) ميکرون۵ضخامت (
جهت مطالعات  .و در پايان توسط ميکروسکوپ نوري ديجيتالي مورد مطالعه قرار گرفت

به .  شده در محلول گلوتارآلدئيد استفاده شدي نگهداریها ميکروسکوپ الکتروني، از نمونه
 ساعت در ۲ و )PH=7.3( ساعت در بافر فسفات ۴ به ترتيب به مدت ها همين منظور نمونه
)  درجه۷۰ و ۴۸، ۳۰(ي مختلف اتانول ها سپس با غلظت. قرار گرفتند% ۲ ۱تتراکسيد اسميوم

 ساعت منتقل ۲۴رجه برای مدت  د۷۰آبگيري و بعد به محلول اورانيل استات در الکل اتيليک 
.  درجه اتانول و استن خالص انجام شد۱۰۰ و ۹۶ی ها مراحل بعدی آبگيری با غلظت. شدند

 ساعت و بعد درون رزين اپن در ۲۴ و استن به مدت ۲ درون مخلوط رزين اپنها سپس نمونه
قطعات . تندگراد به ترتيب به مدت يک و سه شبانه روز قرار گرف  درجه سانتي۶۰ و ۳۷دمای 

ي مورد نظر بافت توسط دستگاه ها رزين حاوی بافت جدا شده و سپس از قسمت
با محلول ( آنگستروم مقطع عرضي تهيه و به روش رينورد ۷۰اولتراميکروتوم به ضخامت 

 رنگ آميزي و توسط ميکروسکوپ )و سيترات سرب% ۵۰در اتانول % ۲اورانيل استات 
  .(Miranov et al., 1994)رد مطالعه قرار گرفتند  موJEM-100Bمدل  ۳TEMالکتروني 

  

  نتيجه و بحث
: زميني سيب روي رشد و نمو سوسک برگخوار II و I- پريكوسنتأثير بررسي -۱

  :گيري شد ازهاند   ترکيبات مورد نظر فاکتورهاي زيرتأثيرجهت بررسي 

                                                            
-۱  Osmium tetroxide 

-۲  Epon 812 

-۳  Transmission Electron Microscopy 
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 وزن -۳مرگ و مير الروي و شفيرگي،  درصد -۲ طول دوره الروي و شفيرگي، -۱
  .)درصد تبديل الرو سن دوم به حشره کامل( درصد ظهور حشرات کامل -۴شفيره، 

نتايج آزمايشات نشان داد که کاربرد ترکيبات مهارکننده هورمون جواني منجر به افزايش 
. شود مي و بخصوص طول دوره الروي زميني سيبدوره نشو و نماي سوسک برگخوار 

 ۳/۱۸ منجر به افزايش طول دوره الروي تا I-ريکه تيمار الروهاي سن دوم با پريكوسنبطو
بين .  روز بود۷/۱۳حاليکه در تيمار شاهد اين مقدار برابر  شد، در) µg۳۰غلظت (روز 
دار نبود، و کمترين ميزان افزايش طول   اختالف آماري معنيI-تر پريكوسن ی پايينها غلظت

همچنين تيمار الروها با . بود)  روز۷/۱۵( ميکروگرم ۱ غلظت دوره الروی مربوط به
تيمار الروها . شد) µg۵۰غلظت ( روز ۵/۲۲ منجر به افزايش طول دوره الروي تا II-پريكوسن
  ). ۱ جدول( روز شد ۸/۲۰ تا ۳/۱۶تر نيز باعث افزايش طول دوره الروي از  ي پايينها با غلظت

. ي بر روي طول دوره شفيرگي نداشتندتأثيرات هيچ برخالف طول دوره الروي، اين ترکيب
 تا ۱(ي مختلف ها شده با غلظت ي بدست آمده از الروهاي تيمارها طول دوره زندگي شفيره

 روز بدست آمد و ۲/۶ تا ۶ روز و ۴/۶ تا ۲/۶، به ترتيب بين II و I-پريكوسن)  ميکروگرم۳۰
  ).۱ جدول( روز بود ۲/۶د برابر اين در حالي بود که طول دوره شفيرگي در تيمار شاه

 µg۵۰درصد مرگ و مير الروها در غلظت  ۱۰۰ ان تلفات الروي،زدر ارتباط با مي
، با افزايش غلظت، ميزان مرگ و مير نيز افزايش ها در ساير غلظت.  مشاهده شدI-پريكوسن

درصد  ۹۵، تلفات الروي به ميزان II- پريكوسنµg۵۰، در غلظت I-بر خالف پريكوسن. يافت
 بستگي به ها کشي پريکوسن دهد که فعاليت حشره مينتايج نشان ). ۲ شکل(به ثبت رسيد 

عالوه بر اين . يابد ها دارد، بطوريکه با افزايش غلظت ميزان تلفات نيز افزايش می غلظت آن
 ميکروگرم در طي تمام دوره رشد و نمو ۲۰ و ۱۰، ۱ي ها تلفات الروهاي تيمارشده با غلظت

 ميکروگرم، بيشترين ميزان مرگ ۵۰يابد ولي در تيمار با غلظت  مي تشکيل شفيره ادامه تا زمان
مقايسه روند تلفات الروی در دو ترکيب آزمايش شده . شود ميو مير پس از يک روز مشاهده 

 دارای ها  ميکروگرم مشابه بوده ولی در ساير غلظت۵۰دهد که اين روند در غلظت  نشان می
ات در سن  بيشترين تلفI-تر پريكوسن ی پايينها باشند بطوريکه در غلظت اختالف جزئی می

 تلفات در سنين دوم و سوم II-ی پايين پريكوسنها ولی در غلظتدوم الروی به ثبت رسيد 
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 مقدار ، با افزايش سنين الرویII- ميکروگرم پريكوسن۱ و ۱۰ی ها کمتر بوده و فقط در غلظت
 بيشتر تأثير دو ترکيب، قدرت LD50بررسی مقادير ). ۱ شکل(تلفات الروی افزايش يافت 

 شبانه روز به ترتيب ۲ و ۱بعد از  I- برای پريكوسنLD50مقدار . دهد را نشان میI -پريكوسن
 ۳۴ و ۳۸ شبانه روز به ترتيب ۲ و ۱ بعد از II- ميکروگرم و برای پريكوسن۲۴ و ۲۹

ها، بيشترين  شود که در تمام غلظت میبا توجه به نتايج بدست آمده مشاهده . ميکروگرم بود
 تأثير روز پس از تيمار کردن ايجاد شده و عالوه بر آن ميزان ۱-۲ميزان مرگ و مير در طي 

  .باشد بطور نسبی بيشتر می II- در مقايسه با پريكوسنI-پريكوسن
ميزان مرگ و مير شفيرگي در تيمارهاي حاصل از کاربرد دو ترکيب با شاهد فاقد اختالف 

 نسبت به شاهد و نيز I-ي حاصل از کاربرد پريكوسنها عالوه بر اين وزن شفيره. دار بود معني
  .دار بود  بود، ولي از نظر آماري فاقد اختالف معنيي مقدار کمترII-کاربرد پريكوسن

 داشته و تأثيرتيمار الروها با ترکيبات مهارکننده هورمون جواني روي ظهور حشرات کامل 
 بيشترين کاهش در I-در نتيجه کاربرد پريكوسن.  تعداد حشرات خروجي شدمنجر به کاهش

غلظت % (۶۵، ميزان ظهور حشرات کامل از II- و در کاربرد پريكوسن۳۰ و ۲۰ي ها غلظت
µg۱ ( ۵تا) % غلظتµg۵۰ ( ۵/۸۲مشاهده شد، در حاليکه ميزان ظهور در تيمار شاهد برابر با %

 II و I-شود که ترکيبات پريكوسن ميست آمده، مشاهده با بررسي نتايج بد). ۱جدول (بود 
ي بر روي طول تأثير و شوند مي ، طول دوره الروي مخصوصاً،باعث افزايش طول دوره زندگي

  .دوره شفيرگي و وزن شفيره ندارند
نتايج بدست آمده در اين بررسی مطابق با نتايج بدست آمده روي ديگر حشرات با 

 بايستي به اين نکته اشاره زميني سيبر ارتباط با سوسک برگخوار د. باشد ميدگرديسي کامل 
، باعث دگرديسي زودرس نشد در حاليکه باعث افزايش ها کرد که تيمار الروها با پريکوسن

ها در تعدادي ديگر از  ي آنها  و آنالوگها ين اثر پريکوسنا. ه غير بلوغ شددوردار طول  معني
 نيز مشاهده شده Bombyx mori و Spodoptera mauritiaروانه حشرات با دگرديسي کامل مانند پ

 روي µg۴۰ با غلظت II-حتي تيمار موضعي روزانه پريكوسن .(Mathai & Nair, 1984)است 
 منجر به افزايش طول دوره سن بعدي S. mauritiaشکم الروهاي سنين پنجم و ششم پروانه 

خير در تشکيل شفيره أت. ا شاهد، تشکيل شدخير، در مقايسه بأ روز ت۶الروي شد و شفيره با 
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. (Mathai & Nair, 1984)باشد  نيز مربوط به کاهش سطح غلظت هورمون جوانی در همولنف می
 باعث دگرديسي زودرس و تشکيل Spodoptera litura در الروهاي II و I-کاربرد پريكوسن

الرو با صفات (فيرگي ش-ي بينابين شامل بين الرويها همچنين فرم. ي ناقص شدها شفيره
. (Srivastava & Kumar, 1997) شد تشکيل )شفيرگي صفات با کامل حشره( آدولتوئيد و )شفيرگي
شود، با نتايج روي  مي، که در حشرات کامل با دگرديسي ناقص مشاهده ها  پريکوسنتأثير

 و بر علت اين اختالف هنوز مبهم بوده. حشرات با دگرديسي کامل بطور کامل متفاوت است
توان در فرايند و سرعت متابوليسم پريکوسن در  اساس نظر برخی از دانشمندان علت آن را می

ها  ي آنها  و آنالوگها در بيشتر مطالعات، پريکوسن. (Bowers, 1983)بدن حشرات جستجو کرد 
ها  شوند، اما آن ميچه باعث کاهش نشو و نماي الروي به دليل افزايش طول دوره الروي  اگر

چنين دگرديسي زودرس بويژه در . کنند ميتشکيل حشرات کامل قبل از موعد را تحريک 
 ,.Azambuja et al( ها ، سن(Chenevert et al., 1980; Islam, 1995) ها  ملخراست باالن مخصوصاً

  . مشاهده شده است(Hales & Mittler, 1988) ها  و تعدادي از شته1981)
 روي ساختمان کوتيکولي سوسک برگخوار II و I- پريكوسنتأثير بررسي -۲
 به I-شده با پريكوسن بر اساس نتايج بدست آمده، بدن بيشتر الروهاي تيمار: زميني سيب

). b-۲شکل ( اکثر بندهاي انتهايي شکم دستخوش تغييرات شدند. ميزان زيادي دفرمه شدند
بصورت يک پوشش  پوسته اينتعدادي از الروها قادر به دفع پوسته الروي سن قبلي نبوده و 

شده  حشرات کامل بدست آمده از الروهاي تيمار. فتگر ميبر  ها را در بخش جلويي بدن آن
 ۵/۶±۷/۰ها در حدود  طول بدن بيشتر آن. داراي مقدار زيادي تغييرات مورفولوژيکي بودند

) ترم  ميلي۱۱±۱(متر بود که اين مقدار گاهی به نصف طول بدن حشرات کامل شاهد  ميلي
ترين تغييرات مشاهده شده در حشرات کامل شامل چين خوردگي جلد بدن،  مهم. رسيد می

ي بدن ها ها و نمو نامتناسب بخش  و يا تحليل کامل بالها  و بالپوشها دفرمه شدن شديد بال
بيشتر حشرات کامل بدست آمده از الروهاي ). h و f،g-۲شکل ( بخش انتهايي بود مخصوصاً

 که داراي صفات ظاهري هبه صورت آدولتوئيد بود)  درصدI) ۶۰-پريكوسنشده با  تيمار
  .ندبودحشره کامل و شفيره 
بيشتر الروهاي .  نيز تغييرات مشابهي مشاهده شدII-شده با پريكوسن در الروهاي تيمار
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نسبت به شاهد بودند، بطوريكه طول بدن الروهاي %) ۳۰(تري  ازه کوچکاند  شده داراي تيمار
جلد . متر به ثبت رسيد  ميلي۸±۵/۲شده حدود  رم پس از رشد كامل در الروهاي تيمارسن چها

). b و a-۳شکل (الروها به شدت دفرمه شده و بندهاي انتهايي شکم دستخوش تغيير شدند 
مشابه تغييرات ) h و e، f، g-۳شکل (و حشرات کامل ) d و c-۳شکل  (ها تغيير شکل در شفيره

 . نيز مشاهده شدI- پريكوسنتأثيرشده تحت  ايجاد

 تغييرات زيادي را ها شده با پريکوسن مطالعه بافت شناسي ساختمان جلد الروهاي تيمار
ترکيبات فوق باعث ايجاد تغييراتي در کوتيکول و همچنين اليه . در ساختمان جلد نشان داد

  منجمله اليهها شده فاقد تعدادي از اليه کوتيکول حاصل در الروهاي تيمار. نددش هيپودرم 
بوده و ترکيبات مورد ) كوتيكول بيروني(كوتيكول برون و ) كوتيكول دروني(كوتيكول ن ورد 

همچنين . کوتيکول شدنددرون  نظر باعث گسستگي، ورقه ورقه شدن و ايجاد شکاف در اليه
و کوتيکول و اليه هيپودرم درون   وجود حفره در بين کوتيکول و نيز ايجاد فاصله بين اليه

  ).۴شکل  (بود اين ترکيبات تأثيري هيپودرم از ديگر عالئم ها تخريب سلول
بررسي نتايج بدست آمده نشان داد که هر دو ترکيب مهارکننده هورمون جواني مورد 

بيشتر .  و حشرات کامل ايجاد کردندها استفاده تغييرات زيادي را در رشد و نمو الروها، شفيره
 زندگي تا مرحله شفيرگي بودند، فرايند خروج حشرات کامل در الروهايي که قادر به ادامه

 پس از خروج حشرات کامل، پوسته کوتيکولي نازک ها به سختي صورت گرفت و معموالً آن
-شفيره و شفيره-ي بينابين الروها تر از همه تشکيل فرم و مهم. ها باقي ماند شفيره بر روي آن

 ).fو d -۳شکل  (بودنتيجه بهم خوردن توازن هورموني بود که اين در ) آدولتوئيد(حشره کامل 
 و نيز ديگر زميني سيب پريکوسن روي سنتز هورمون جواني در سوسک برگخوار تأثيرنحوه 

مطالعات نشان داده است که . حشرات با دگرديسي کامل هنوز بطور کامل مشخص نشده است
 کم و تعدادی از  دارای حساسيتحساس بوده و برخی نيز ها بيشتر حشرات به انواع پريکوسن
ی ها  در حشرات راستهها  بيشترين حساسيت به پريکوسن.حشرات نيز غيرحساس هستند

راست باالن، ناجورباالن و جورباالن بوده و حشراتی از راسته بالپولکداران، سخت بالپوشان و 
حشرات مانند  دارای حساسيت پايينی بوده و در مقابل پريکوسن بر روی برخی از ها سوسری

  .(Filipovich et al., 1988)باشد   میتأثيرزنبور عسل فاقد 
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  II و I-زمينی تحت تأثير پريكوسن  ميزان مرگ و مير سنين مختلف الروی سوسک برگخوار سيب-۱شکل 
Fig. 1- Larval instars mortality of CPB treated with Precocene-I & II 

  
  

ي مختلف حشرات ها دادي از محققين، اثر اختصاصي پريکوسن در راستهبر اساس نظر تع
 اينکه، اين اختالف در متابوليسم مخصوصاً.  بستگي داردها آنبه متابوليسم اين ترکيبات در بدن 

در حشرات با دگرديسي .  در حشرات حساس با حشرات غيرحساس واضح استII-پريکوسن
، که حساس به ترکيبات مهارکننده هورمون Dallas  Oncopeltus fasciatusناقص مانند سن

 ابتدا در اجسام چربي تجمع پيدا کرده و سپس بتدريج از اجسام II-پريکوسنجواني هستند، 
، Heliothis zea Boddieشود ولي در حشرات با دگرديسي کامل، مانند  ميچربي وارد همولنف 

  . شود ميگوارش ترشح  به سرعت از اجسام چربي به درون دستگاه II-پريکوسن
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 a  b 

 c  d 

 e  f 

 g  h 

 
تغييرات مرفولوژيکی ايجاد شده در الروهای ) b؛ )شاهد(زمينی  الرو سوسک برگخوار سيب) a -۲شکل 

شفيره حاصل از الروهای تيمارشده ) d؛ )شاهد(زمينی  شفيره سوسک برگخوار سيب) c؛ I-تيمار شده با پريكوسن
تغييرات مورفولوژيکی ايجاد شده در ) h-f؛ )شاهد(حشره کامل سوسک برگخوار سيب زمينی ) e؛ I-نبا پريكوس

   .I-حشرات کامل حاصل از الروهای تيمار شده با پريكوسن
Fig. 2- a) CPB larva (Control); b) CPB larva treated with Precocene-I; c) CPB pupa 

(control); d) CPB pupa from larvae treated with Precocene-I; g) CPB imago (Control); f-h) 

CPB imago from larvae treated with Precocene-I . 
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 ٤١

 

 a  b 

 c  d 

 e  f 

 g  h 
 

؛ II-تغييرات مورفولوژيکی ايجاد شده در الروهای تيمار شده با پريكوسن) a-b -۳شکل 
d-c (شده با پريكوسن ارشفيره حاصل از الروهای تيم-II ؛h-e ( تغييرات مرفولوژيکی ايجاد

   .II-شده در حشرات کامل حاصل از الروهای تيمار شده با پريكوسن
Fig. 3- a-b) CPB larva treated with Precocene-II; c-d) CPB pupae from larvae treated 

with Precocene-II; c-d) CPB imagos from larvae treated with Precocene-II . 
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 a  b 

 c  d 

 
برش ) b؛ )شاهد(برش عرضی جلد بدن الرو سوسک برگخوار سيب زمينی ) a -۴شکل 

برش عرضی بدن الرو تيمار شده با ) d-c؛  I-عرضی جلد بدن الرو تيمار شده با پريكوسن
  I-پريكوسن

Fig. 4- a: TEM cross-section of CPB larvl cuticule (control); b: Cross-section of CPB 

larvl cuticule treated with Precocene-I; c-d: TEM cross-section of CPB Larvl cuticule treated 

with Precocene-II. (Cu: Cuticule, Enc: Endocuticule, Epu: Epicuticule, Exo: Exocuticule, 

Hyp: Hypoderm, Mu: Muscle). 
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ت متابوليسم پريکوسن در اجسام چربي حشرات با دگرديسي کامل عالوه بر اين سرع
   برابر بيشتر است و به عنوان مثال اين سرعت در ها نسبت به حشرات با دگرديسي ناقص، ده

   است Dallas  Oncopeltus fasciatus بار شديدتر از سنHeliothis zea Boddie ۳۷اجسام چربي 
(Bradley & Bowers, 1992; Binder & Bowers, 1992; Bowers, 1983) . بنابر اين نظريه، اثر

ي ها  بستگي به فعاليت متابوليکي اجسام آالتا، که در راستهها  روي گونهها اختصاصي پريکوسن
ي بالپولکداران، ها در نتيجه پريکوسن در حشرات راسته. مختلف حشرات متفاوت است، دارد

  .کند ميجاد نسخت بالپوشان و دوباالن دگرديسي زودرس اي
ام و نيز رفتار اند   اين تركيبات رويتأثيراز کاربرد پريکوسن در ارتباط با اند اما چشم

توليدمثلي و بدنبال آن كاهش زادآوري و در برخي موارد عقيم کنندگي حشرات هدف است 
(Hodkova & Socha, 1982) .ه همچنين از نقطه نظر مبارزه با آفات، امكان جابجايي زماني دور

موجب كاهش تواند  مي پريكوسن اهميت بسزائي دارد و اين امر تأثيرتخمگذاري تحت 
عالوه بر اين پريكوسن . (Samaranayaka-Ramasamy & Chaudhury, 1982) گرددجمعيت آفت 

ي رفتاري و فعاليت مهاجرتي حشرات ها به دليل اختالل در ارتباطات شيميايي، روي واکنش
 تأثيرقابليت مهم ديگر . (Bowers et al., 1976; Dorn, 1982; Polivanova, 1982)گذارد  مي تأثيرنيز 

 روي حشرات، شامل اثر سميت روي سنين الروي است که در اين تحقيق نيز ها پريکوسن
  . نشان داده شدها  به پريکوسنزميني سيبحساسيت باالي الروهاي جوان سوسک برگخوار 

  
  

شناسی کشاورزی،  رازمنـد، بخش تحقيقات حشرهحسين فدكتر  :نشانی نگارندگان
 دكتر، ايران؛ ۱۹۳۹۵، تهران ۱۴۵۴سسه تحقيقات گياهپزشکی کشور، صندوق پستی ؤم

شناسی، دانشکده بيولوژی، دانشگاه دولتی مسکو، مسکو  استانيسالو يورويچ چايکا، گروه حشره
 .، روسيه۱۱۹۸۹۹
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Effects of Precocene-I and II on the development of Colorado 

potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) 
 

H. FARAZMAND1∗ and S. YU. CHAIKA2 

1- Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran  

2- Moscow State University2 

 

ABSTRACT 

The Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae), is 

the most harmful insect pest in potato fields. Precocene, a juvenile hormone inhibitor, has 

cytotoxic effects on insect’s corpora allata. The effects of precocene-І and precocene-IІ were 

tested on the 2nd larval instar of L. decemlineata by topical application in laboratory. The 

results showed that precocene-І and precocene-IІ increased larval mortality and 

developmental period, but had effect on pupal period. Both larval mortality and 

developmental period were directly correlated with precocene concentration. The most 

effective concentration of precocene was 50 mg/larva, which caused 95% (precocene-IІ) and 

100% (precocene-І) mortality during larval period. Precocene did not influence number of 

larval instars and molting, but it led to early formation of pupal characteristic on larvae and 

formation of adultoids. Leptinotarsa decemlineata treated with precocene were also showed 

other severe morphological abnormalities, such as size reduction, body segmentation 

disturbance, strong deformation or complete reduction of wings and elytra, and persistance of 

old cuticle. 

Key words: Colorado potato beetle, Precocene-I, precocene-II, juvenile hormone inhibitor 
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