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کننده رشد حشرات روی دستگاه گوارش الرو سوسک بررسی تاثیر ترکیبات تنظیم
 زمینی، خوار سیببرگ

Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col., Chrysomelidae) 
  

 *حسین فرازمنـد
  

  ، تهرانپزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه
  

 چکیده 

  در کـشورهای زمینـی  ترین آفـات سـیب  ، از مهم Leptinotarsa decemlineata (Say)زمینی،خوار سیبسوسک برگ
شده در ارتباط با افزایش مقاومت این حـشره بـه تعـدادی از     با توجه به مشکالت ایجاد. باشدکننده این محصول می تولید
 II- و پریکوسـن I-کننده رشد حـشرات شـامل دیفلـوبنزورون، پریکوسـن       ها، مطالعه تاثیر تعداد سه ترکیب تنظیم      کشآفت

اسـاس نتـایج    بر. زمینی به دو روش گوارشی و موضعی بررسی گردیدخوار سیبروی دستگاه گوارش الرو سوسک برگ
های جلویی و عقبـی     دست آمده، در الروهای تیمارشده با دیفلوبنزورون، مهارکننده سنتز کیتین، ساختار کوتیکولی بخش            هب

بیـشترین  . های کوتیکول درونی بـود    صورت ایجاد حفره بین الیه    دستگاه گوارش دچار تغییر شده که این تغییرات بیشتر به         
ها قابلیت ساختمانی   که این سلول  طوری به ،های پوششی مشاهده گردید   لتغییرات در بخش میانی دستگاه گوارش، در سلو       

هـای هورمـون    ، مهارکننـده  II و   I-در الروهای تیمارشـده بـا پریکوسـن       . روندو کارایی خود را از دست داده و تحلیل می         
هـای پوشـشی،    لجوانی، بیشترین تغییرات در بخش میانی دستگاه گوارش مشاهده شد که شامل تغییرات شـدید در سـلو                 

عالوه بـر   . های پوششی بود  های ردیفی سلول   پایه و از بین رفتن انتهای مژک       یشاهای پوششی و غ   ایجاد فاصله بین سلول   
های هورمون جوانی موجب ایجاد تغییرات ساختمان کوتیکولی در بخش جلـویی و عقبـی دسـتگاه گـوارش                   آن مهارکننده 

شده با ترکیبات فوق در مقایسه بـا تیمـار شـاهد در     ازه بدن الروهای تیمارتر شدن اندهمچنین کاهش رشد و کوچک. شد
دنبال آن ایجاد اختالل در فرایند هضم و جذب مـواد           های پوششی دستگاه گوارش و به     نتیجه تغییرات ایجاد شده در سلول     
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