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توسط مهار كننده هورمون   Eurygaster integriceps Putonاختالالت مرفولوژيكي ايجاد شده روي سن گندم 
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محدودكننده توليد گندم در ، يكي از عوامل اصلي Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:Scutelleridae)سن گندم 

شود. ها و حشرات كامل منجر به ايجاد خسارت كمي و كيفي زيادي به محصول گندم ميايران است.تغذيه از برگ، دانه و ساقه توسط پوره

ا محدود كند مورد توجه هايي كه استفاده از سموم راين يافتن راه باشد، بنابرها مهمترين راه كنترل اين آفت ميكشمتاسفانه استفاده از آفت

ضد  هدماها مي شوند. تركيبات موثر بر رشد حشرات با دخالت در سيستم غدد اندوكرين باعث بر هم زدن سطح طبيعي هورمون است .

، مهاركننده پريكاسن.شودناميده مي  Iيكاسنپر، بدست آمده Ageratum houstonianum Mill گياهاز  كه  جواني هورمون

شود. در اين تحقيق هاي توليدكننده هورمون جواني ميي، روي غدد آالتا اثر سميت سلولي داشته و منجر به مرگ سلولهورمون جوان

هاي سنين چهارم و پنجم كورمن) بر روي تخم و پوره-3-دي متيل-2و2-متوكسي-I )7اختالالت مرفولوژيكي ايجاد شده توسط پريكاسن

صورت گرفت.  [L;D] 16:  8درصد و شرايط نوري55±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي26±1يها  در دماسن گندم بررسي شد. آزمايش

ها به روش موضعي و توسط سرنگ هميلتون به ميزان يك ميكروليتر روي سطح هاي تخم به روش غوطه وري و پورهدر اين بررسي نمونه

سنجي بر روي تخم شامل  در حالل استن براي زيست Iهاي پريكاسنپشتي حلقه سوم قفسه سينه هر حشره تيمار شدند. دامنه غلظت

و  بر روي پوره 50000،40000،30000،20000،10000هاي سن چهارم شامل ام، بر روي پورهپيپي 50000،20000،10000،5000،1000

هاي حسي شاخك دهام بودند. براي بررسي اثر پريكاسن بر روي گيرنپيپي 50000،40000،32000،25000،20000هاي سن پنجم شامل 

 20000، براي سن چهارم 14400و   8500براي تخم شامل 50LCو  30LCو قطعات دهاني، از ميكروسكوپ الكتروني استفاده شد. ميزان 

ام برآورد گرديد. تغييرات مرفولوژيكي در نمونه هايي كه از  تخم تيمارشده به وجود آمده پيپي 50000و 30000و سن پنجم  40000و

هاي بسيار بزرگ و بدشكل در سن پنجم پورگي و در مواردي حفظ كوتيكول ها، ايجاد سپرچهها، بالپوششامل تغيير شكل دربال بودند،

آنها تيمار شده بود، شامل ايجاد سپرچه بدشكل، نمو نامناسب  5و  4قديم بود. همچنين تغييرات ايجاد شده در حشرات كاملي كه پوره سن 

حشره كامل -و ايجاد بد شكلي بود. عالوه بر اين در نتيجه بر هم خوردن توازن هورموني، فرم هاي بينابين پورهبخش هاي انتهايي بدن 

ها روي شاخك و همچنين باقي ماندن هاي حسي، تغييرات مختلفي از قبيل كاهش تعداد گيرنده(شبه بالغ) مشاهده شد. بررسي گيرنده

پريكاسن نه تنها باعث ايجاد بدشكلي در حشرات هدف شد بلكه با تاثير بر روي گيرنده هاي پوسته سن قبل بر روي آنها را نشان داد. 

 هاي رفتاري حشرات نيز تاثير گذاشت.حسي به دليل اختالل در ارتباطات شيميايي، روي واكنش
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