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  ده های حسی شاخک و قطعات دهانی الرو سوسک زرد آردمطالعه گيرن
Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae)  

 
  

  2و استانيسالف یورویچ   1 حسيـن فرازمنـد
  

  

 
  

  :چکيده

  
در اين مطالعه نوع، تعداد و . کی از آفات مهم محصوالت انباری استسوسک زرد آرد ي    

وی شاخک و قطعات دهانی الرو سوسک زرد آرد توسط پراکندگی گيرنده های حسی ر

 گيرنده حسی شيميايی ١١۶در مجموع . ميکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت

 نوع گيرنده ۴روی شاخک . روی شاخک، پالپ آرواره پايين و پالپ لب پايين مشاهده شد

 همچنين روی پالپ های .کوئيدی و پاپيليتبازيکونيکا، استيلوکونيکا، تري: دحسی قرار دار

تريکوئيدی، بازيکونيکا، استيلوکونيکا و :  نوع گيرنده حسی مشاهده شد۴آرواره ای و لبی 

، پالپ آرواره پايين ١١درصد پراکندگی گيرنده های حسی شيميايی روی شاخک . آمپولی شکل

اساس نوع عالوه بر اين ترکيب گيرنده های حسی بر . باشد می درصد ۵٩ و پالپ لب پايين ٣٠

آمپولی شکل % ٧/١استيلوکونيکا، % ۶/٨بازيکونيکا، % ٢٠تريکوئيدی، % ۶٨: عبارتند از

  .پاپيليت% ٧/١و 
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  :مقدمه

  
    سوسک زرد آرد يکی از آفات مهم محصوالت انباری 

مواد اصلی مورد تغذيه اين حشره در درجه اول . باشد می

ن جهت محصوالت غله ای مانند آرد و سبوس است و از اي

مخصوصا در آسيابها و انبارهای آرد به وفور ديده 

سازد نه  میخسارتی را که اين آفت به آرد وارد . شود می

تنها از لحاظ کميت قابل توجه است بلکه از لحاظ کيفيت نيز 

باشد، زيرا الروها در مدت کوتاهی محيط  میبسيار مهم 

 را با مدفوع و پوسته های الروی آلوده کرده و ارزش

  .آورند مینانوائی و مرغوبيت آرد را به شدت پايين 

ارتباطات فرومونی در بين حشرات کامل اين سوسک     

ويور و ). ١٩٨۶تاناکا و همکاران، (مطالعه شده است 

نشان دادند جلب کنندگی گروهی ) ١٩٨٨(همکاران 

ت خودشان، داللت بر الروهای سوسک زرد آرد به فضوال

 تجمعی است و آناليز شيميايی ک فرومونامکان وجود ي

. اين فضوالت نشان داد که در آنها اسيد الکتيک وجود دارد

اين جلب کنندگی هم در سطح انفرادی و هم در سطح 

  . گروهی مشهود است

برای کسب آگاهی کامل از رفتارهای تماسی حشرات،     

. شناسايی گيرنده های حسی شيميايی آنها ضروری است

گيرنده های حسی شيميايی ) ١٩٧٧(ن هارباچ و همکارا

در اين . حشرات کامل سوسک زرد آرد را مطالعه نمودند

تحقيق پراکندگی و نوع گيرنده های حسی شيميايی روی 

شاخک و پالپ های آرواره ای و لبی الرو سوسک زرد 

  .آرد مورد بررسی قرار گرفت 

  

  :مواد و روش ها

  
رايط ثابت     جهت انجام تحقيق سوسک زرد آرد در ش

 درجه سانتيگراد، رطوبت ٢٨ ±١دمای (آزمايشگاهی 

 -  ساعت روشنايی١۴:  درصد و فتوپريود۵۵ ± ۵نسبی 

 + بر روی جيره غذايی شامل آرد گندم )  ساعت تاريکی١٠

 

 

 

 ۵+۴۵+۵٠به نسبت های (مخمر آبجو + سبوس گندم 

  .پرورش داده شد) درصد

کپسول سر و     برای مطالعات ميکروسکوپ الکترونی، 

ای سنين مختلف جدا سپس قطعات دهانی و شاخک الروه

و سپس % ١٠٠و % ٩٠، %٧۵ب در الکل گشته و به ترتي

بعد از اين مرحله قطعات جداشده . در استن قرار داده شدند

بر روی پايه های مخصوص چسبانده شده و سطح اين 

در پايان با . قطعات در خالء توسط يون طال پوشش داده شد

-Sتفاده از ميکروسکوپ الکترونی هيتاچی، مدل اس

405A از گيرندهای حسی شيميايی قطعات مزبور ،

  .عکسبرداری شد

  

  :نتايج و بحث
  

 ۴٩/١    کپسول سر الرو سن آخر سوسک زرد آرد 

ميليمتر عرض دارد و شامل يک جفت شاخک، يک جفت 

آرواره باال، لب باال و يک قطعه متشکل از لب پايين و يک 

شاخک عضو ). ١-شکل(باشد  میت آرواره پايين جف

، پديسـل و )پايه( بند اسکاپ ٣حسـی الرو است که از 

 ميليمتـر ۵۴/٠شاخک تشکيل شده است و طول آن حدود 

 ٢٧/٠، ١٩/٠طول بندهای اول تا سوم به ترتيب . باشد می

 ميليمتر و قطر اين بندها در قاعده به ترتيب ٠٨/٠و 

روی بند ). ٢-شکل(يليمتر بود  م٠۴/٠ و ١٠/٠، ٠/١۵

اول يا پايه هيچ گيرنده حسی شيميايی مشاهده نشد در حالی 

 گيرنده حسی ٧ گيرنده و روی بند سوم ۵که روی بند دوم 

  .روئيت شد
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)٢(    )١(  

  

  

  
)٣(    )۴(  

  

  

  
)۵(    )۶(  

  
  

  رو سوسک زرد آردشاخک ال) ۶-٢-کپسول سر الرو سوسک زرد آرد         شکل) ١-شکل
A-  ،شاخکB- ،گيرنده حسی بازيکونيکا La- ،لب پايين Lr- ،لب باال Max- ،آرواره پايين P- ،گيرنده حسی پاپيليت 

PL- ،پالپ لب پايين PM- ،پالپ آرواره پايين S- ،گيرنده حسی استيلوکونيکا T- ،1 گيرنده حسی تريکوئيدیth- بند 
  ند سوم شاخک ب-3th بند دوم شاخک، -2thاول شاخک، 

  



   فصلنامه علمی انجمن اسالمی دانشجویان مسکو     
        ٣٨

  

  

  لـامـک شـاخـد دوم شـــنـی روی بـــای حســده هـرنــ    گي
دد ـيک ع ،(Basiconica)اـکـونيـازيکـدد بـ ع٣ 

دد ــک عـو ي  (Styloconica)اــکـونيـوکـلـيـاست
ارتفاع و قطر .  باشد می (Papillate sensilla)پاپيليت

 ميکرون ۵/٢ و ٢٩/١۴گيرنده های بازيکونيکا به ترتيب 
و متوسط ارتفاع و قطر گيرنده استيلوکونيکا به ترتيب 

همچنين قطر گيرنده پاپيليت نيز .  ميکرون بود٢ و ٧/١۴
عالوه بر اين در روی قسمت .  ميکرون به ثبت رسيد۴/٢

 شکل -U  انتهايی بند دوم يک صفحه مدور
(Multiporous U-shaped plate)اين .  مشاهده شد

سوراخ بوده و بصورت حلقه ای  زيادیصفحه حاوی تعداد 
قرار ) بند سوم تاژک(در اطراف قسمت پايه ای تاژک 

  ).۶-٣-شکل(گرفته است 
 عدد بازيکونيکا، ۴   گيرنده ای حسی روی بند سوم شامل 

يک عدداستيلوکونيکا، يک عدد پاپيليت و يک عدد 
گيرنده ). ٣ و ٢ -شکل( بود (Trichoid)تريکوئيدی

نتهای بند سوم قرار گرفته و بلندترين موی تريکوئيدی در ا
 ميکرون و ۴/٩۶طول آن . باشد میحسی روی شاخک 
همچنين متوسط .  ميکرون است٠۴/٨قطر آن در قاعده 

 و ۵/١٠طول و قطر گيرنده های بازيکونيکا به ترتيب 
 ميکرون و متوسط طول و قطر گيرنده استيلوکونيکا ٢/۵

عالوه بر اين . باشد می ميکرون ١۴/٢ و ٣۵/۴به ترتيب 
قطر گيرنده پاپيليت که در ارتفاع ميانی بند سوم و در سطح 

بنابراين ). ۴-شکل( ميکرون بود ۶/٣جانبی آن قرار دارد، 
 ١٢در مجموع در روی هر شاخک الرو سوسک زرد آرد 

 عدد ٢ عدد بازيکونيکا، ٧گيرنده حسی شيميايی شامل 
د تريکوئيدی قرار  عدد پاپيليت و يک عد٢استيلوکونيکا، 

  .دارد
 بند پايه ٢   هر آرواره پايين الرو سوسک زرد آرد از 

(Cardo) و تنـه (Stipe)تنـه در قسمت .  تشکيل شده است
انتهايی و بيرونی خود دارای اعضای حسی بنام پالپ 

(Palpe) باشد که در مکان برآمده ای بنام  می
  . شود می به آرواره پايين وصل (Palpifere)پالپيفر

  

پالپ ها اعضای حس چشائی و لمسی دهان را تشکيل 
دهند که برای گرفتن غذا نيز مورد استفاده قرار  می
 ٣پالپ آرواره پايين الرو سوسک زرد آرد از . گيرند می

 ٣۵/٠درازای پالپ آرواره پايين . بنـد تشکيل شده است
متوسط  طول بندهای اول تا سوم به . باشد میميليمتر 
 ميليمتـر و متوسط قطر بندها ١١/٠ و ١۶/٠، ٠٨/٠ترتيب 

 ميليمتـر بـود ٠٨/٠ و ١٠/٠، ١٣/٠در قاعـده به ترتيب 
  ).٧-شکل(

 عدد گيرنده ۴   روی بند اول پالپ آرواره پايين تعداد 
. کرون وجود دارد مي٣/١سط تريکوئيدی به طول متو

 عدد ١٣گيرنده های حسی روی بند دوم نيز فقط  شامل 
 -١۴/١٠٧باشند که طول آنها بين  می تريکوئيدی گيرنده 

 ميکرون در ١۴/٢ -۴ ميکرون و قطر آنها بين ٨/٠۴
 ١٨در روی بند سوم پالپ تعداد ). ٧-شکل(قاعده  بود 

 عدد ١٣از اين تعداد .  نوع  وجود دارد۴گيرنده حسی در 
 عدد در قسمت ۵در روی بخش انتهايی قرار داشته و 

گيرنده های روی بخش . رفته اندجانبی بند سوم قرار گ
جانبی همه از نوع تريکوئيدی بوده که بلندترين آنها به 

. باشد می ميکرون در قاعده ۶٨/٢ و قطر ٨٢/٣۴طول 
مهمترين گيرنده های پالپ آرواره پايين در بخش انتهايي 

از اين .  عدد قرار گرفته اند١٣بند سوم پالپ به تعداد 
 عدد استيلوکونيکا و يک عدد ۴ عدد بازيکونيکا، ٨تعداد، 

متوسط ارتفاع . باشد می (Ampullaceous)آمپولی شکل 
 ٢٩/۴گيرنده ها بازيکونيکا و قطر آنها در قاعده به ترتيب  

همچنين متوسط طول و قطر گيرنده های .  ميکرون بود٣و 
 ميکرون به ثبت ٨۶/٣ و ٢٠/۴استيلوکونيکا به ترتيب 

در روی پالپ آرواره پايين بنابراين ). ١٠-٨-شکل(رسيد 
 عدد گيرنده ٣۵الرو سوسک زرد آرد در مجموع تعداد 

 عدد ٨ عدد تريکوئيدی، ٢٢حسی شيميايی شامل 
 عدد استيلوکونيکا ويک عدد آمپولی شکل ۴بازيکونيکا، 
  .مشاهده گرديد
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  دپالپ آرواره پايين الرو سوسک زرد آر: ١٠-٧ -شکل
Am- ،گيرنده حسی آمپولی شکل B- ،گيرنده حسی بازيکونيکا S- ،گيرنده حسی استيلوکونيکا T- ،گيرنده حسی تريکوئيدی 

1th- ،2 بند اولth- ،3 بند دومth-بند سوم   
  

لب پايين عضو مرکبی است که از چندين قطعه مختلف     

لب پايين از دو بخش مشخص پيش لب . تشکيل يافته است

(Prelabium) و پس لب (Postlabuim) ساخته شده 

پيش لب بخش انتهايی لب پايين است که متحرک بوده . است

ِ ک جفت زبانه کناری  و دارای يک بدنه مرکزی،

(Paraglossa) و يک جفت زبانه درونی (Glossa) و 

پالپ ها از مکان برجسته ای بنام . باشد میيک جفت پالپ 

نی لب پايين بيرون آمده و  پالپيژر در قسمت انتهايی و بيرو

  .  بند هستند٣دارای 

 ٣۴/٠طول پالپ لب پايين الرو سوسک زرد آرد     

طول بندهای اول تا سوم پالپ به ترتيب . ميليمتر بود

 ميليمتـر و قطـر آنهـا به ترتيب ٠٩/٠ و ٠/١۴، ١٢/٠

). ١١-شکل(باشـد  می ميليمتـر ٠٧/٠ و ١١/٠، ١١/٠

چ گيرنده حسی مشاهده نشد، پايين هيروی بنـد اول پالپ لب 

 گيرنده تريکوئيدی وجود ۵۶در حالی که روی بند دوم 

داشت و بيشترين تراکم اين گيرنده ها در قسمت انتهايي و 

طول اين . بيرونی بند دوم و مجاور بند سوم قرار دارد

 ۶٩/٠-٣٨/١ و قطر آنها در قاعده ١٠/٣-١٢موهای حسی 

اد گيرنده های حسی روی بند تعد). ١۴-شکل(ميکرون بود 

 عدد بود که تمام اين گيرنده ها در قسمت انتهايي ١٣سوم 

 عدد ۴ عدد بازيکونيکا، ٨از اين تعداد، . بند قرار داشتند

متوسط . باشد میاستيلوکونيکا و يک عدد آمپولی شکل 

 و ٠٧/۶طول و قطر گيرنده های بازيکونيکا به ترتيب 

ر گيرنده های  ميکرون، متوسط طول و قط٢/۵

 ميکرون و طول و ٨۶/٢ و ٩٣/٣استيلوکونيکا به ترتيب 

 ميکرون ۴/۵ و ١/۶قطر گيرنده آمپولی شکل به ترتيب  

بنابراين در روی يک پالپ لب ). ١٣-١٢-شکل(بودند 

 عدد گيرنده حسی شيميايي شامل ۶٩پايين در مجموع تعداد 

 عدد ۴ عدد بازيکونيکا، ٨ عدد تريکوئيدی، ۵۶

.وکونيکا و يک عدد آمپولی شکل مشاهده گرديداستيل
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  پالپ لب پايين الرو سوسک زرد آرد: ١۴-١١-شکل
Am- ،گيرنده حسی آمپولی شکل B- ،گيرنده حسی بازيکونيکا S- ،گيرنده حسی استيلوکونيکا T- ،گيرنده حسی تريکوئيدی 

1th-،2  بند اولth- ،3 بند دومth-بند سوم   
  

  درصد پراکندگی پنج نوع گيرنده حسی شيميايي روی شاخک و قطعات دهانی الرو سوسک زرد آرد: ١-جدول
  تعداد گيرنده  آمپولی شکل  پاپيليت  استيلوکونيکا  بازیکونيکا  تریکوئيدی              نوع گيرنده

  ١٢  -  ٧/١۶  ٧/١۶  ٣/۵٨  ٣/٨  شاخک

  ٣۵  ٩/٢  -  ۴/١١  ٩/٢٢  ٨/۶٢  پالپ آرواره پایين

  ۶٩  ۵/١  -  ٨/۵  ۶/١١  ١/٨١  پالپ لب پایين

  
  

    شايان توجه است که گيرنده های حسی واقع در بخش 

انتهايي بند سوم پالپ های آرواره پايين و پالپ های لب 

همچنين نوع . پايين از لحاظ تعداد و نوع کامال يکسان بودند

ر روی قسمت های و تعداد گيرنده های حسی شيميايي د

مطالعه شده، در تمام سنين الروی از لحاظ تعداد و نوع 

  .يکسان بودند

    بنابراين در روی شاخک، پالپ آرواره پايين و پالپ لب 

 عدد گيرنده ١١۶پايين الرو سوسک زرد آرد در مجموع 

% ۶٨حسی شيميايي وجود دارد که از اين تعداد 

ستيلوکونيکا، ا% ۶/٨بازيکونيکا، % ٢٠تريکوئيدی، 
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Abstract 

The yellow mealworm beetle, Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae), is a common pest of stored 
products. The types, numbers and distributions of the sensory receptors on the antennae and labio-maxillar 
complex of larvae yellow mealworm beetle, were studied with the scanning electron microscope. A total of 
116 receptors are present on the paired antennae, maxillae palps and labial palaps. On the antennae are 
placed sensilla of 4 basic morphological types: basiconic, styloconic, placoid and trichoid. Also on the 
maxillae and labial palps were observed sensillae 4 basic morphological types: trichoid, basiconic, styloconic 
and ampullaceous. The percentage distribution of sensilla on the parts: antennae 11%, maxillae palps 30% 
and labial palps 59%. The percentage composition of the types of receptors present is: trichoid 68%, 
basiconic 20%, styloconic 8.6%, ampullaceous 1.7% and placoid 1.7%. 
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