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 پیشگفتار

-سال و پس از جنگ جهانی دوم می 12قدمت مصرف سموم شیمیايی در ايران به بیش از     

ر زيادی از انواع سموم شیمیايی به کشور وارد شده و تا حدود يك رسد که در اين مدت مقادي

شدند. های بسیار ارزان از سوی دولت در اختیار کشاورزان قرار داده میدهه پیش با قیمت

پیامدهای ناگوار اين سیاست نادرست که البته منحصر به کشور ما نبوده و در اغلب کشورهای 

ای ارزان قیمت و ضروری با سموم يارانهرويه و بعضا غیرهای بیپاشیشد، سمجهان اجرا می

مانده سموم در محصولات کنندگان در اثر باقیبروز مشکلاتی چون تهديد سلامتی مصرف

کشاورزی، آلودگی آب، خاک و هوا، از بین رفتن دشمنان طبیعی و مقاومت فزآينده در آفات 

 بود.

رويه سموم، خوشبختانه به عوارض سوء کاربرد بیامروزه با افزايش آگاهی جامعه نسبت      

های مسئول درکشورمان به درستی سیاست ترغیب کشاورزان به کاهش مصرف سموم سازمان

 اند. و تولید محصولات سالم و ارگانیك را در پیش گرفته

در حال حاضر، با توجه به تمايل شديد کشاورزان به توقف يا کاهش مصرف سموم،           

 . هستندهای طبیعی برای سموم شیمیايی روبرو ن با کمبود اطلاعات در خصوص جايگزينآنا

هايی چون با هدف پر کردن اين خلاء اطلاعاتی، در اين لوح فشرده ضمن معرفی جايگزين     

ها و ابزار ها، دورکنندهکنندههای معدنی و گیاهی، جلبکشعوامل کنترل بیولوژيك، آفت

های میکروبی و تنظیم ها شامل آفت کشکشات، نسل جديدی از حشرهمختلف کنترل آف

 اند.های رشد حشرات نیز معرفی شدهکننده

مند به تولید محصولات سالم و ارگانیك را امید است اطلاعات ارائه شده، کشاورزان علاقه

 در رسیدن به اهداف خود ياری نمايد و از اين پس شاهد رشد روزافزون عرضه اينگونه

-محصولات در کشورمان باشیم، چرا که سلامت جامعه در گرو مواد غذايی سالم و فاقد باقی

 مانده سموم است.



  

 

 

 تاریخچه مصرف سموم

 

با دستکاری در  ،بشر از زمانی که کشاورزی را به منظور تامین غذای خود آغاز کرد

مل طبیعی قرار که تا قبل از آن تحت کنترل عوارا اکوسیستم، زمینه تبديل جاندارانی 

-تنان، مهرهها، نرمهای مختلف حشرات، کنهبه آفات فراهم آورد. آفات شامل گونه ،داشتند

همواره سهمی  ها هستند کهنماتودها، ويروسها، ها، باکترییمارگر چون قارچداران و عوامل ب

لف و از های مختهای دور به روشاند و بشر از گذشتهاز محصولات کشاورزی را طلب کرده

جمله با استفاده از ترکیبات معدنی و گیاهی در دسترس خود به مقابله با آفات پرداخته است 

 تا بتواند محصولات کشاورزی خود را از گزند آنان مصون نگاه دارد. 

سال قبل از میلاد  0122های گیاهی به بیش از قدمت مبارزه شیمیايی با آفات و بیماری

ها مورد ها ترکیبات گوگردی را برای کنترل حشرات و کنهمریگردد که سومسیح باز می

يونان باستان و ترکیبات جیوه و  های گوگردی درکشاستفاده از کنه دادند.استفاده قرار می

 رسنیك برای از بین بردن حشرات در چین در تاريخ ثبت شده است.آ

کش گیاهی نامید، در شرهترين حتوان آنرا قديمیهای دور، آب تنباکو که میاز گذشته

شد. در قرن هفدهم میلادی ماده نقاط مختلف جهان روی محصولات کشاورزی استفاده می

های کش گیاهی، بصورت خالص از برگترين حشرهموثره تنباکو يعنی نیکوتین، به عنوان سمی

-مار میهای موثر به شتنباکو استخراج گرديد و هم اکنون نیز نیکوتین سولفات از حشره کش

 .رود

گل داوودی )پیرتروم( در ايران و نواحی  گونه ای ازدر قرن هجدهم و نوزدهم میلادی گرد 

شد. در اواخر قرن نوزدهم برای نخستین بار کش گیاهی استفاده میقفقاز به عنوان يك حشره

مخلوط بردو )ترکیب سولفات مس و آهك( در فرانسه و لايم سولفور )ترکیب گوگرد و آهك( 
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سموم دوره ر ايالات متحده آمريکا ساخته و علیه آفات گیاهان بکار گرفته شدند. در همین د

معدنی مختلف چون آرسنیت مس )سبز پاريس(، آرسنات سرب و آرسنات کلسیم و املاح 

جیوه، تالیوم، فلوئور، سلنیوم و آنتیموان ساخته شده و بطور گسترده بکار گرفته شدند ولی به 

به تدريج کنار گذاشته  کنندگانروی گیاهان و سمیت شديد برای مصرف  دلیل دوام زياد

 شدند.

محیطی مرتبط با بکارگیری سموم، موجب شد که توجه  مشکلات بهداشتی و زيست

زيست چون کنترل بیولوژيك يا بکارگیری علمی از  های سازگار با محیطدانشمندان به روش

هايی با منشاء طبیعی جلب گردد. کش آفت دشمنان طبیعی آفات و همچنین استفاده از

نخستین موفقیت بزرگی که در اين زمینه حاصل شد، کنترل بیولوژيك شپشك استرالیايی از 

بود. اين  1333طريق رهاسازی کفشدوزک استرالیايی در باغات مرکبات کالیفرنیا در سال 

ترل بیولوژيك بوجود موفقیت انگیزه مضاعفی در دانشمندان برای تحقیق در جهت توسعه کن

منشا تحول عظیمی در امر کنترل آفات شده و زندگی  توانستمیآورد که در صورت ادامه 

 تری را برای بشر رقم بزند.سالم

های گیاهی)نیکوتین، کشبکارگیری دشمنان طبیعی آفات در کنار استفاده از حشره

ر، مخلوط بردو، سولفات آهن و . . پیرتروم، دريس و . .( و ترکیبات معدنی )گوگرد، لايم سولفو

-های نفتی در اين دوره محبوبیت خاصی را تجربه میها و روغنها، صابون. .(، تیوسیانات

 نامند.می« هانسل اول آفتکش»کردند. اين گروه را معمولا 

کش آلی مصنوعی در سال ، به عنوان نخستین حشرهDDTبا کشف خاصیت حشره کشی 

چشمگیر اين ترکیب در کنترل سوسك کلرادو در سويیس و همچنین و موفقیت های  1131

از بین بردن حشرات ناقل بیماری در طی جنگ جهانی دوم، دوره استفاده از سموم مصنوعی 

 آغاز گرديد.  ،شوندخوانده می«ها کشنسل دوم آفت»که 



  

 

به  اوج گرفتن محبوبیت سموم کلره مصنوعی پس از جنگ جهانی دوم، متاسفانه موجب

 ((IPMهای موسوم به مديريت تلفیقی آفات فراموشی سپرده شدن کنترل بیولوژيك و روش

ترل و ترکیبات مشابه برای کن د.د.تها شهروندان خود را به استفاده گسترده از گرديد و دولت

کردند. ساس و . . . ترغیب می  چون پشه مالاريا، شپش، مضر آفات کشاورزی و حشرات خانگی

گر برای همیشه مشکل وره زمانی تصور غالب اين بود که اين ترکیبات به ظاهر معجزهدر آن د

حشرات را حل خواهند کرد ولی زمان ثابت کرد که تولید و مصرف وسیع انواع سموم کلره، 

بدون توجه به پايداری زياد و خاصیت تجمعی آنان در بدن موجودات زنده و اثرات مخرب آنان 

های متمادی گريبان بار آن برای سال اهای بزرگی بود که عوارض مصیبتبر اکوسیستم، از خط

 بشر را گرفت.

را با فجايع  بشر، 1130توسط خانم راشل کارسون در سال « بهار خاموش» کتابانتشار 

 ،پنهان که استفاده از سموم کلره برای نسل بشر و ساير موجودات زنده به ارمغان آورده بود

يت منجر به توقف تولید و مصرف اين گروه از سموم در اکثر نقاط جهان آشنا نمود و در نها

های تولید سموم نیز بیکار ننشسته و در اين فاصله نسل گرديد.  البته دانشمندان و شرکت

را معرفی نمودند. نخستین ترکیبات از اين « فسفره آلی»ها يعنی سموم کشجديدی از حشره

ی کشتن نشمندان آلمانی به عنوان گاز اعصاب و براگروه در جنگ جهانی دوم توسط دا

پس از جنگ به عنوان غنیمت جنگی از آلمان به آمريکا برده  که ها ساخته شده بودندانسان

 شده و علیه آفات بکار گرفته شدند.

های های بدن موجودات زنده و چرخهسموم فسفره آلی برخلاف سموم کلره در بافت

دارای طیف وسیع کشندگی بوده و برای انسان و ساير  اد ولی اکثرکننزيستی تجمع پیدا نمی

زايی دارند. از سوی ديگر جانداران بسیار سمی هستند و برخی از آنان نیز قابلیت سرطان

و  هاستفاده گسترده و مکرر از سموم فسفره موجب بروز مقاومت در بسیاری از آفات گرديد

میلادی گروه جديدی از  12لید کننده سموم در دهه های توبرای مقابله با اين مشکل، شرکت
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ترين ترکیب از اين گروه را معرفی کردند. پرمصرف«هاکاربامات»ها موسوم به کشحشره

 1312زايی، از مهرماه سال کارباريل است که با توجه به عوارض سوء زيست محیطی و سرطان

 شد. حذفاز فهرست سموم مجاز کشورمان 

هستند که بر اساس مواد موثره در گل « پیرترويیدها»ها کششرهگروه ديگری از ح

اند و بطور مصنوعی ساخته شده (.Chrysanthemum spp)پیرتروم از خانواده داوودی 

تر هستند. پیرترويیدها علیرغم سمیت کمتر برای نسبت به نمونه طبیعی خود پايدارتر و سمی

توانند موجب کشندگی در حشرات بوده و میانسان و ساير پستانداران، دارای طیف وسیع 

 نابودی جمعیت حشرات مفید و در نتیجه مقاومت و طغیان آفات گردند.

-ينده اعمال شده از سوی دولتآهای فزبا توجه به عواملی چون مقاومت آفات و محدوديت

 هایهای تولید کننده سموم بطور مداوم گروهها، شرکتها روی سموم فسفره و کاربامات

چون « هافرمامیدين»توان به کنند که میها را عرضه میکشها و کنهکشجديدتری از حشره

چون آبامکتین اشاره نمود « هاآورمکتین»چون ايمیداکلوپرايد و « نئونیکوتینويیدها»آمیتراز، 

که علیرغم تاثیر مطلوب روی آفات، اکثرا دارای طیف وسیع کشندگی و اثرات نامطلوب بر 

 باشند.تم میاکوسیس

توان نقش سموم شیمیايی در مقابله با آفات کشاورزی و علیرغم مسائل ذکر شده هنوز نمی

در  ،((IPMبهداشت را ناديده گرفت و استفاده از سموم مجاز، در قالب مديريت تلفیقی آفات 

های طبیعی و با رعايت نکات ايمنی و دوره ماندگاری يا صورت وجود نداشتن جايگزين

 کشاورزی سالم اجتناب ناپذير است.س، به عنوان آخرين راهکار در تولید محصولات کارن

محصولات کشاورزی هستند که « محصول سالم»از  نگارندگانلازم به توضیح است مقصود 

کودها و  از های مديريت تلفیقی آفات تولید شده و در صورت استفاده ناگزيردر قالب طرح

در حد مجاز و طبق مقادير تعیین شده  (MRL)نان در محصول مانده آسموم شیمیايی، باقی

محصولات کشاورزی « محصولات ارگانیکر»باشند. مقصود از  CODEXاستاندارد  توسط



  

 

د صلاحیت بازرسی جهای واهستند که بر اساس استانداردهای ارگانیك و با نظارت شرکت

وعی از جمله کودها و سموم های مصنشوند و در تولید آنان استفاده از نهادهتولید می

 باشد.شیمیايی مجاز نمی

اکنون پس از حدود نیم قرن مصرف گسترده انواع سموم شیمیايی در کشورمان، با افزايش 

مندی جامعه به مصرف غذای سالم، کلیه دست اندرکاران امر کشاورزی، از روزافزون علاقه

گذار نیك ايران و نهادهای سیاستهای غیردولتی چون انجمن ارگاتولیدکنندگان تا سازمان

دولتی و بويژه وزارت جهاد کشاورزی، تلاش خود را بر کاهش هر چه بیشتر مصرف کودها و 

 اند.سموم شیمیايی و عرضه محصولات کشاورزی سالم و ارگانیك متمرکز نموده

انه توان با کمال خوشوقتی و اطمینان ادعا کرد که کشاورزی کشورمان در آستبنابراين می

ورود به دوره جديدی از حیات پرسابقه خود قرار گرفته است که در آن برخلاف نیم قرن 

زيست در تامین غذای جامعه، اولويت اصلی گذشته، اتکا بر ساز و کارهای سازگار با محیط

 خواهد بود.

 1421/ بهارراد / سیدحسن ملکشیسینا احمديه
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 فصل اول
 یکروبیمهای کش آفتکنترل بیولوژیک و 

 شکارگرها(Predators) 

 هاانگل(Parasitoids) 

 بیمارگرعواملیا  های میکروبیآفت کش (Pathogens) 

 های رشد حشراتکنندهتنظیمIGRs) ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 مقدمه

کنترل بیولوژيك عبارت است از کاربرد هوشمندانه و حساب شده يك يا چند دشمن 

ها، حشرات، کنهف وسیعی از موجودات زنده چون طبیعی برای کاهش جمعیت آفات. آفات طی

ها، نماتدها، ها، باکترینرم تنان، مهره داران، علف های هرز و عوامل بیمارگر همانند قارچ

کنند. بنابراين از گیرند که به محصولات کشاورزی خسارت وارد میو. . را در بر می هاويروس

توانند در نیز میتی پستاندارانی چون گراز حهای میکروسکوپی تا حشرات، پرندگان و قارچ

 زا بودن در گروه آفات قرار گیرند.صورت خسارت

حشرات، توانند طیف وسیعی از موجودات زنده چون از سوی ديگر دشمنان طبیعی نیز می

 هاها، نماتودها، ويروسها، باکتریداران و عوامل بیمارگر همچون قارچها، مهرهها، عنکبوتکنه

امل شوند. بطور مثال يك ويروس، يك حشره يا يك پرنده شکاری مانند عقاب همگی در را ش

گیرند. بدون دخالت انسان در بوم سامانه )اکوسیستم(، جمعیت گروه دشمنان طبیعی قرار می

برقرار است ولی هر گونه  جمعیتیموجودات زنده تحت کنترل طبیعی قرار دارد و تعادل 

گردد. کشت ب برهم خوردن اين تعادل ظريف و پیچیده میدخالت از سوی انسان موج

محصولات کشاورزی توسط بشر، اگرچه اجتناب ناپذير بود، ولی موجب برهم خوردن تعادل 

 گرديد. « آفات»ای به ناماکولوژيك و در نتیجه بروز پديده

را « انقلاب سبز» رشد جمعیت بشر و تقاضای فزآينده برای مواد غذايی، دوران موسوم به

های شیمیايی، کشتی و کاربرد گسترده نهادهدر پی داشت و توسعه کشاورزی صنعتی و تك

منجر به از بین رفتن دشمنان طبیعی و طغیان آفات گرديد. خوشبختانه با افزايش آگاهی بشر 

های سازگار با در خصوص آثار زيان بار سموم شیمیايی و لزوم گرايش به سوی جايگزين

قیقات بسیاری در زمینه حفظ و تکثیر دشمنان طبیعی انجام گرفته، به محیط زيست، تح

به ابزاری کارآمد در کاهش خسارت آفات، « کنترل بیولوژيك»ای که اکنون در جهان، گونه

دشمنان آفات در محیط باز مانند  بدون عوارض منفی زيست محیطی تبديل گرديده است.
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ر طبیعی وجود دارند و اگر سم پاشی انجام نشود، بطو ،پاشی نمی شوندباغات و مزارع که سم

های بسته مانند گلخانه ها معمولا بايد دهند ولی در محیطکنترل آفات را به خوبی انجام می

 عوامل کنترل بیولوژيك مورد نیاز به دست انسان رهاسازی شوند.

ها، باکتریامروزه در کشورهای توسعه يافته، عوامل گوناگون کنترل بیولوژيك از قبیل 

های شکارگر و ، کنههای بیمارگر، حشرات شکارگر و پارازيتويیدها، نماتودها، قارچويروس

های تجاری مختلف جهت بسیاری ديگر به صورت مصنوعی و انبوه پرورش داده شده و با نام

د. اين در حالی است که در هستنکنترل انواع آفات از حشرات تا علف های هرز در دسترس 

رمان، علیرغم چند دهه سابقه در زمینه استفاده از حشرات مفید، متاسفانه تعداد عواملی کشو

باکتری و قارچ  اندکیشوند به چند جنس و گونه حشرات و تعداد که هم اکنون تولید انبوه می

د. البته با توجه به تغییر نگرش در امر کنترل آفات در کشور و هستنهای بیمارگر محدود 

های زيادی در اين زمینه انجام گرفته يا در دست انجام می گیزه در محققان، پژوهشافزايش ان

 که امید است منجر به تولید و عرضه انبوه عوامل طبیعی در آينده نزديك شود. باشد

پرداخته  ،عمدتا به معرفی عواملی که اکثرا در کشور قابل تهیه هستند فايلاز در اين فصل 

گردد. عوامل مفید تجاری شده در جهان نیز اشاره میاز برخی ه ب ،ايیالبته جهت آشن .شودمی

شود جهت آگاهی از عوامل طبیعی موجود و آشنايی با از خوانندگان محترم دعوت میلذا 

 فايلدست اندرکاران و تولیدکنندگان و وارد کنندگان آنان، به بخش مربوطه در انتهای 

جهت آشنايی خوانندگان با بحث  ايلطلاعات اين فمراجعه نمايند. لازم به ذکر است که ا

مند به کسب اطلاعات گردد خوانندگان علاقهاند و لذا توصیه میکنترل بیولوژيك ارائه شده

 را نیز مطالعه نمايند. فايلکاملتر در خصوص اين مبحث، کتب معرفی شده در انتهای اين 

 

 

 



  

 

 بندپایان مفید 

شوند به طور کلی به دو دسته ی آفات محسوب میمفیدی که دشمنان طبیعبندپايان  

 شوند.ها، پارازيتويیدها( تقسیم می)پارازيت هاشکارگرها )پرداتورها( و انگل

  شکارگرها(Predators) : 

 ی خود تعداد زيادی موجوداتتلف زندگخهستند که در مراحل م شکارگرها موجوداتی

با جثه بزرگتر از طعمه بوده و  موجوداتیخورند. شکارگرها اغلب ديگر را شکار کرده و می

در برخی . چابك و سريع هستند که اين خصوصیات برای تعقیب و شکار طعمه حیاتی است

کم گل )مگس سیرفید( که لارو پر اشتها ولی تحرک مانند مگس ی حشرات شکارگرهاگونه

محل تجمع دارد، مگس بالغ برای دسترسی نوزادان کرمی شکل خود به غذا، در مجاورت 

ای که بتوانند به چنگ ها از هر حشرهبرخی شکارگرها چون آخوندک .کندريزی میها تخمشته

های خاصی کنند، در حالی که برخی ديگر فقط از گونهآورند از جمله حشرات مفید تغذيه می

اش شپشك که غذای مورد علاقه انند کفشدوزک استرالیايیکنند، ماز حشرات تغذيه می

 لیايی است.استرا

شناخته شده در کشورمان  بندپايان شکارگردر ذيل برای آشنايی خوانندگان به تعدادی از 

حشرات و ساير  شود. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تهیه ايناشاره می

 مراجعه فرمايید. ها شکارگرها به پیوست

 هاکفشدوزک (Coccinellidae)  

های متنوع و درخشان ا رنگهايی بها سوسكکفشدوزک

و  (Coleoptera)بالپوشان بالان يا سختاز راسته قاب

هستند که اکثريت آنان شکارگر  Coccinellidaeخانواده 

نیز چون کفشدوزک  خانوادهحشرات بوده و تعدادی از اين 
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-گیاهخوار بوده و از آفات محصولات کشاورزی محسوب میو سوسك مکزيکی لوبیا خربزه 

ها و چون شتهها در هر دو مرحله لاروی و حشره کامل از حشرات ديگر کفشدوزک  شوند.

کنند. لارو تغذيه میها و تعدادی ديگر ها و پسیلها، تخم و پوره سفید بالكشپشك

های قوی خود شته ها را گرفته و با ولع تمام کفشدوزک با شکلی شبیه به تمساح و آرواره

  خورد.می

عدد شته را بخورد. بنابراين  0222تواند تا در طول زندگی خود می يك کفشدوزک بالغ

زا بوده و ها که زندهتوان تصور کرد که در غیاب چنین حشره شکارگر مفیدی، جمعیت شتهمی

پوره به دنیا  122روز تا  32تا  02توانند در طول هر يك می

های نه. برخی گوبديابه چه تعداد باورنکردنی افزايش می ،بیاورند

 اين حشرات عبارتند از :

 Coccinella)   ایکفشدوزک هفت نقطه 

septompunctata)                                     

ها و ها و ساير حشرات با بدن نرم چون شپشكاز شته

 .کندهای آنان تغذيه میها و پورهتخم

 

 

 

  (Hippodamia variegate)کفشدوزک   

  .است صولات کشاورزیی محاهشکارگر حريص شته

 

 

 

 



  

 

          (Rodalia cardinalis)کفشدوزک استرالیايی 

 کند.روی شپشك استرالیايی فعالیت می

 

  کفشدوزک کريپتولموس 

های مومی سفید پوشیده از رشتهاين حشره سطح بدن لارو 

  يا« از بین برنده شپشك آردآلود»به و شده است 

Mealybug destroyer وده و دشمن طبیعی ملقب ب

 .های آردآلود و بالشك مرکبات هستندشپشك

های پرورش حشرات به همین منظور در محل 

( در شمال کشورمان جهت رهاسازی در ها)انسکتاريوم

 .شوندباغات مرکبات، چای و گیاهان زينتی تکثیر می

 

  (.Stethorus spp)خوار کفشدوزک کنه 

های گیاهی و از کنه« عنکبوتیاز بین برنده کنه تار»ملقب به 

 .کندبخصوص کنه تارعنکبوتی تغذيه می

 

 

 

  (Chrysopidae)بالتوری سبز  

 (Chrysoperla carnea) بالتوری سبز عمومی با نام علمی

تور مانند های شفاف با بدن سبز رنگ، بالای زيبا و ظريف حشره

 .و چشمان طلايی است
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 ت و معمولا از حشره بالغ بالتوری سبز شکارگر نیس

 کند.ها تغذيه میشهد گیاهان و گرده گل

های های خود را روی پايهگیری تخماين حشره پس از جفت

-ها قرار مییاهان يا پشت برگظريف رشته مانند و در سطح گ

 .دهد

های مندان به مطالعه حشرات، حتما دستهکشاورزان و علاقه

 اند. ردهتخم بالتوری را روی گیاهان خود مشاهده ک

شوند ها خارج میلاروهايی که از اين تخم 

غذای   پردازند.بلافاصله به جستجوی طعمه می

مورد علاقه آنان عبارت از شته و حشراتی با 

های ها، پورهها، شپشكبدن نرم شامل تريپس

-ها و همچنین تخم حشرات و کنهسفید بالك

افی، اين شکارگران حريص يکديگر را باشد. البته در غیاب غذای کهای تارعنکبوتی می

های بلند و قوی و ظاهری شبیه به تمساح لارو بالتوری سبز با آرواره خورند!نیز می

های قوی اشتهای سیری ناپذيری برای شته ها دارد و به محض يافتن شته با آرواره

قب شیر مکد. به همین دلیل به لارو بالتوری لخود آنرا گرفته و مايعات بدن آنرا می

 .داده شده است Aphid lionشته يا 

اين حشرات مانند ساير حشرات مفید، به سموم شیمیايی بسیار حساس هستند ولی در 

توان تعداد زيادی از آنها را در فصل بهار و تابستان شوند، میپاشی نمیها و مزارعی که سمباغ

 در حال فعالیت مشاهده نمود.



  

 

توانند اين حشرات مفید را تهیه نموده و بر طبق يك میمندان به کنترل بیولوژعلاقه

ها و حتی در باغات و برخی های کشت بسته مانند گلخانههای تولید کننده در محیطتوصیه

 مزارع، برای کنترل آفات مکنده رهاسازی کنند.

 سیرفید یا های گل مگس(Syrphidae) 

ل پرواز و توان در باغچه و باغ در حااين حشرات زيبا را می

ای ممکن ها مشاهده نمود و عدهزدن سريع در اطراف گلبال

است بدلیل نوارهای زرد و مشکی روی شکم، آنان را با 

 .زنبورهای زرد اشتباه بگیرند

و  (Diptera)های گل از راسته دوبالان حشرات بالغ مگس

کنند و ها تغذيه میاز شهد و گرده گل (Syrphidae)خانواده 

، ولی لارو کرمی کنندها ايفا میی در گرده افشانی گلنقش مفید

آنان را  ها داشته وشتهای زيادی برای شتهشکل و کم تحرک آنان ا

  .کشدبه اندام دهانی خود گرفته و با مکیدن مايعات بدنشان می

 خوار پشه شته(Cecidomyiidae) 

  (Aphidoletes aphidimyza)اين حشره ظريف با نام علمی

ی چون پشه دارد و حشرات بالغ از شهد و شیره گیاهان تغذيه ظاهر

اندازه  بهخوار پشه شتهلارو کرمی شکل و نارنجی رنگ   .کندمی

کند و می گونه شته تغذيه می 32متر، از بیش از میلی 3حداکثر 

 .شته را در هر روز بکشد 31تواند تا 

ای سمی به هها با اندام دهانی خود ماداين لارو با گرفتن شته 

شود و ها میکند که موجب فلج شدن شتهبدن آنان تزريق می

 کشد.سپس با مکیدن مايعات بدن آنان را می
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 های گل یا اوریوس سن(Anthocoridae) 

های شکارگر سن (.Orius spp)های اوريوس سن

بوده که اندازه  Anthocoridaeکوچکی از خانواده  

های های سنپوره  .دنباشمتر میمیلی 1تا  0آنها 

ای اوريوس به رنگ زرد متمايل به صورتی يا قهوه

 روشن و دارای جثه کوچکتر از حشرات بالغ هستند.

های اوريوس هر دو های سنحشره بالغ و پوره

های تارعنکبوتی و تخم حشرات های سفید، کنهها، مگسها، شتهشکارگران حريص تريپس

کنند. اين حشرات در زمان تراکم جمعیت و گیاهان نیز تغذيه میها و شیره بوده و از شهد گل

 دهند.بالیسم( از خود بروز میکمبود غذا رفتار همخواری )کانی

 های شکارگر کنه(Phytoseidae) 

ها جزو حشرات نیستند و به راسته عنکبوتیان کنه

(Acari) ل اهمیت آنان در کنترل تعلق دارند ولی به دلی

کنه شکارگر با اند. اين بخش گنجانیده شدهدر بیولوژيك، 

موجوداتی ريز   (Phytoseiulus persimillis)نام علمی

متر و به رنگ نارنجی میلی 1اندازه حداکثر  و سريع، به

های تارعنکبوتی قرمز بوده که از دشمنان مهم کنه متمايل به

دو برابر  تکثیری در حد نرخهای بالغ شکارگر، در محیط گرم و مرطوب کنه .شوندمحسوب می

 تخم آن را بخورند. 32کنه تارعنکبوتی نابالغ يا  04توانند تا داشته و میهای تارعنکبوتی کنه

 .کش بسیار حساس و آسیب پذير هستندکنه ها به سموم شیمیايیاين کنه

 



  

 

 پارازیت ها، پارازیتوییدها( هاانگل( 

ها معمولا در بدن میزبان است که پارازيت ها و پارازيتويیدها در اينتفاوت بین پارازيت

شوند، در حالیکه پارازيتويیدها موجب مرگ کنند ولی موجب مرگ آن نمیخود زندگی می

شوند. به همین دلیل پارازيتويیدها نقش حیاتی در کنترل آفات ايفا کرده و میزبان خود می

مانان گمنام کنترل بیولوژيك خواهند بود. پارازيتويیدها قهر کتابموضوع اصلی اين بخش از 

هستند که نقش مهم آنان اغلب به دلیل ريز بودن جثه و ديده نشدن، برای همه چندان 

 مشهود نیست. 

در داخل يا روی يکی از مراحل زندگی میزبان خود )تخم، لارو، پوره يا حشرات پارازيتويید 

-ذيه کرده و موجب مرگ آن میکنند و نوزاد آنان به تدريج از میزبان تغريزی میبالغ( تخم

شود. رشد و شود. در نهايت حشرات بالغ از میزبان خارج شده و اين چرخه مجددا تکرار می

نامیده شده و رشد و  Endoparasitismتغذيه لارو حشره پارازيتويید در داخل بدن میزبان 

شود. ده میخوان Ectoparasitism  تغذيه لارو در حالتی که به بدن میزبان چسبیده است

 باشد.تر از نوع دوم مینوع اول پارازيتیسم در حشرات بسیار رايج

ها نیز خود دارای دشمنان طبیعی هستند که موجب لازم به ذکر است که پارازيتويید

نامیده  ((Hyperparasitoidsکاهش جمعیت آنها می شوند. اين گروه هايپرپارازيتويید 

در دو راسته بال غشايیان  ،ر کنترل آفات نقش موثری دارندشود. پارازيتويیدهای مهم که دمی

(Hymenoptera)  و دوبالان(Diptera) .تعلق دارند 

شود و امکان های متنوعی را شامل میتعداد حشرات پارازيتويید بسیار زياد بوده و گونه

بخش مقدور نیست، ولی جهت آشنايی خوانندگان در اين  فايلپرداختن به همه آنان در يك 

 گردد.اشاره می ،به تعدادی از آنان که از اهمیت بیشتری در کنترل بیولوژيك برخوردار هستند
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 زنبورهای پارازیتویید 

شناسی، عمدتا به دو زنبورهای پارازيتويید از نظر حشره

تعلق   Chalcidoidea و Ichneumonoideaبالاخانواده 

نواده تقسیم به پنج خا Ichneumonoideaدارند. بالاخانواده 

 و Ichneumonoidaeاند که دو خانواده بزرگ شده

Braconidaeکنند و در کنترل ، به حشرات ديگر حمله می

 بیولوژيك دارای اهمیت بیشتری هستند.

 

  Ichneumonids)  (زنبورهای ايکنئومونید 

های بسیاری را ها و گونهاين خانواده از زنبورها جنس

ت حشراتی با بدن باريك و شوند. اين موجوداشامل می

کشیده و رنگارنگ بوده و برخی بسیار کوچك هستند، در 

-متر هم میسانتی13ها به هحالی که اندازه بدن برخی گون

ريز بسیار ها دارای اندام تخمحشره ماده در بعضی گونه رسد!

عمدتا  های زنبورهای ايکنئومونید، اهمیت زيادی در کشاورزی داشته وبلند هستند. گونه

 باشند.ها میها و پروانهید لارو شب پرهئارازيتوپ

 

  (Braconids)زنبورهای براکونید  

-ها، سوسكهای اين خانواده از زنبورها، شتهگونه

ها و تعدادی ديگر را پارازيته ها، لارو پروانهها، مگس

های اين خانواده کنند. زنبورهای ماده برخی گونهمی



  

 

کنند. ريزی میدر داخل، در مجاورت يا روی بدن میزبان خود تخمپس از يافتن میزبان 

ه ای کنوزادان زنبور پس از خروج از تخم از بدن میزبان تغذيه نموده و سپس در داخل پیله

نبورهای های زهای برخی از گونهروند. پیلهمی به شفیرگی ، معمولا به بدن میزبان متصل است

 .ها مشاهده کردانهلارو پروی بدن وتوان ربراکونید را می

  Braconidaeاز خانواده  (.Aphidius spp)های آفیديوس زنبور 

 .کنندريزی میها بوده که در داخل بدن آنان تخمهای مهم شتهاين زنبورها از پارازيتويید    

خارج شده از تخم از داخل بدن میزبان خود تغذيه کرده و با لارو 

 ،شود. حشرات کامل زنبور آفیديوسرشد خود موجب مرگ آن می

شود. بدن توخالی شته بدن شته را سوراخ کرده و از آن خارج می

را  آيد که در اين حالت آنای طلايی در میمرده به رنگ قهوه

 .نامندمی« شته مومیايی»

 

 

 

از خانواده   (.Trichogramma spp)تريکوگراما  هایزنبور 

Trichogrammatidae 

ی تريکوگراما که در کشورمان شناخته شده هستند، زنبورها   

مسلح به غیر که با چشم حشراتی بسیار کوچك و ظريف بوده

 شوند.سختی ديده می

که  هستنداين حشرات از اين نظر حائز اهمیت ويژه    

 ،پره هستندگونه پروانه و شب 022پارازيتونید تخم بیش از 

زای حشرات، خسارت توانند قبل از ظهور مرحلهبنابراين می

کنند. ريزی میهای حشرات ياد شده تخمآنان را از بین ببرند. زنبورهای ماده داخل تخم
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های پارازيته، تیره رنگ شده و د. تخمنکنها از محتويات داخل تخم آفت تغذيه میلاروهای آن

گراما از تخم روند. پس از سپری شدن دوره لاروی و شفیرگی، زنبورهای بالغ تريکواز بین می

ست که در  شود. اين زنبور سال هامیزبان خود خارج شده و اين چرخه بار ديگر تکرار می

شود و در سطح انبوه در مزارع برنج، ذرت و باغات ها پرورش داده میکشورمان در انسکتاريوم

 شود.سیب و انار رهاسازی می

ز ا  Encarsia formosa  یاانکارس هایزنبور 

 Aphelinidaeخانواده 

ها در اين زنبور پارازيتويید اختصاصی سفید بالك

ها است. زنبورهای ماده به رنگ سیاه و شکم زرد، گلخانه

متر( بوده میلی 3/2ای بسیار ظريف و کوچك )دارای جثه

هستند. بدين معنی که برای   Partenogenicو بکرزا يا  

تخم خود را به صورت  122تا  12تواند یزنبور ماده م .گیری ندارندريزی نیاز به جفتتخم

های سفید بالك پارازيته به انفرادی داخل پوره سن سوم يا شفیره سفید بالك قرار دهد. پوره

آيند. لارو زنبور پس از تغذيه از بدن میزبان خود، شفیره شده و در شرايط رنگ سیاه در می

ده خارج شده و به فعالیت مفید روز زنبورهای کامل از میزبان مر 12مناسب پس از حدود 

 دهند.خود ادامه می

 

 های پارازیتویید مگس 

از خانواده  (Tachinids)های تاکینید مگس 

Tachinidae 

ای حشرات کامل مگس تاکینید به رنگ خاکستری، قهوه

يا سیاه با چشمان درشت قرمز رنگ هستند و اندازه 



  

 

ها و های بالغ از گرده گلتر متغیر است. مگسممیلی 7/10تا  1/3های مختلف آنان بین گونه

-کنند. مگسها و ساير حشرات مکنده تغذيه میعسلك خارج شده از گیاه در اثر فعالیت شته

ها و لارو ها، ملخ ها، سنهای حشرات چون سوسكهای تاکینید، پارازيتويید بسیاری از گونه

کنند. حشرات در حال ريزی میتخمها ها هستند. آنان روی بدن يا روی سطح برگپروانه

بلعند يا اينکه لارو کرمی شکل سفید رنگ مگس تاکینید تغذيه از گیاهان، تخم مگس را می

. لارو مگس از داخل بدن میزبان تغذيه کرده و شودرا سوراخ کرده و وارد آن می بدن میزبان

 کامل از مگس ،د خودرود و در نهايت پس از طی کردن مراحل رشدر همانجا به شفیرگی می

 د. شوبدن میزبان مرده خارج می

های شکارگر که در اين بخش به اختصار به همه حشرات شکارگر و پارازيتويید و کنه

تعدادی از آنان اشاره شد، به سموم شیمیايی بسیار حساس هستند و به همین دلیل آنها را به 

-اهده کرد. برخی از اين حشرات و کنهمش ،شوندپاشی میهايی که سمتوان در مکانندرت می

های طبیعی با منشاء گیاهی و معدنی نیز حساس هستند. بطور مثال کشها حتی به آفت

 های شکارگر نیز خواهد شد. گوگرد پاشی برای مبارزه با کنه تارتن، موجب از بین رفتن کنه

لوژيك نیز لحاظ شده های مديريت تلفیقی با آفات که در آنها کنترل بیوبنابراين در طرح

-ها برای کاهش جمعیت آفات مورد نظر، بايد آفتکشدر صورت نیاز به استفاده از آفت ،است

های مناسب استفاده شوند تا حداقل اثر منفی را های انتخابی و با ماندگاری کم در زمانکش

ها، کشبر جمعیت عوامل مفید داشته باشند. در اين قسمت برای آشنايی با اينگونه آفت

 کنیم.دعوت می فايلهای مربوطه اين خوانندگان محترم را به مطالعه بخش

 ها()پاتوژن عوامل بیمارگرهای میکروبی یا کشآفت 

ها قرار دارند. عوامل در معرض انواع بیماری حشرات نیز مانند ساير موجودات زنده

ها در کنار حشرات شکارگر و روتوزاها و پها، ويروسها، نماتودها، باکتریزا شامل قارچبیماری

پارازيتويید و عواملی چون کمبود غذا و شرايط محیطی و آب و هوايی نامساعد، تلفات قابل 
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اين کنند، بنابرعیت آنان جلوگیری میو از رشد نجومی جم توجهی را به حشرات وارد آورده

رای کنترل جمعیت يکی از ابزارهای کارآمد طبیعت ب  Pathogens) )   رعوامل بیمارگ

 هستند.الجثه تا جانداران بسیار کوچك موجودات زنده از پستانداران عظیم

توان به مثال مگس خانگی ماده اشاره العاده اين عوامل، میبرای آگاهی از اهمیت فوق

روز  3ها در عرض گذارد، اين تخمتخم می 322نمود که در هوای گرم و شرايط مناسب  تا 

د توانلعاده، يك جفت مگس خانگی میاشوند. با اين نرخ رشد فوقت بالغ میتبديل به حشرا

طول  هايی که دردر غیاب عوامل ذکر شده، سطح کره زمین را به ارتفاع چندين متر، با نسل

 ند!شابپو ،دکنيك فصل تابستان تولید می

لیت کنترل میکروارگانیزم طبیعی و محصولات جانبی آنان، با قاب 1312تاکنون بیش از 

گونه باکتری، بیش از  122اند که شامل حدود زا، جداسازی و شناسايی شدهحشرات خسارت

باشند که فقط گونه پروتوزوا می 322گونه قارچ و حداقل  712گونه ويروس، بالغ بر  722

اند و خوشبختانه اين تعداد به سرعت در تعداد اندکی از آنان در جهان به تولید انبوه رسیده

 .استال افزايش ح

ها در کنترل جمعیت حشرات بدون عوارض منفی زيست محیطی، کارآيی پاتوژن

دانشمندان و پژوهشگران را  بر آن داشت که تحقیقات خود را روی راهکارهای تولید انبوه 

اند که مشکلاتی تعداد بیشتری از آنان متمرکز نمايند. آنان برای نیل به اين اهداف موفق شده

ها در برابر اشعه ماوراء بنفش و ساير عوامل نامساعد محیطی را از داری کم پاتوژنچون پاي

های مناسب و جديد از سر راه خود تر و بکارگیری فرمولاسیونهای مقاومطريق يافتن گونه

های طبیعی کشبردارند. نتیجه اين اقدامات خستگی ناپذير و پرهزينه، نسل جديدی از آفت

-آفت»های آنان هستند که ها و پروتوزوا و فرآوردهها، ويروساتودها، باکتریها، نمشامل قارچ

 شوند.نامیده می «Microbial Pesticides»يا «میکروبی هایکش



  

 

های میکروبی منحصر به حشرات نبوده، بلکه طیف وسیعی از آفات از کشاستفاده از آفت

-گیرد. بطور مثال میوندگان را در بر میهرز و پستانداران و بويژه جهایها، علفجمله قارچ

توان به کنترل موفقیت آمیز جمعیت فزآينده خرگوش اروپايی در استرالیا و فرانسه، با 

  .اشاره نمود   (Leporipox virus)استفاده از ويروس

اند. معرفی شده ،های میکروبی که در دنیا متداول هستندکشتعدادی از آفتش در اين بخ

اند که امید است با ها، تعداد اندکی در کشورمان به تولید انبوه رسیدهکشه آفتاز اين گرو

-کشتحقیقاتی که در اين زمینه در حال انجام است، در آينده نزديك شاهد عرضه انواع آفت

 های میکروبی تولید شده در داخل باشیم.

 

  کشحشرهعوامل میکروبی 

 :کشحشرههای باکتری

ای شکل از جنس های میلههای باکتريايی، باکتریکشثر حشرهماده موثره در اک

Bacillus  کنند که در اين بین گونه از اين جنس به حشرات حمله می 122هستند. حدود

ها بوده است. بیش از ديگران موضوع پژوهش  Bt يا  Bacillus thuringiensisباکتری  

ايی بسیار انتخابی عمل کرده و به جز های شیمیکشهای باکتريايی برخلاف حشرهکشحشره

حشره مورد نظر، برای موجودات غیرهدف و از جمله انسان بدون زيان هستند. با اين مقدمه 

های اين باکتری مفید و کاربردهای مهمترين واريته Btبه ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص 

 پردازيم :می

 : Btخواص فیزیکی 

های ای تیره يا گرانولرنگ قهوه به صورت پودر بهدر شکل خالص خود   Bt باکتری  

 های پروتیینی سمی است.نارنجی متمايل به قرمز حاوی اسپورها يا کريستال
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 فرمولاسیون : 

به صورت مايع غلیظ، پودر وتابل )قابل تعلیق در آب(، گرد و گرانول فرموله  Bt باکتری

سیون موجب شده است که محصولات جديد های علمی در زمینه فرمولاشود. البته پیشرفتمی

نسبت به گذشته از نظر خصوصیاتی چون ماندگاری و پوشش روی گیاه، مقاومت به  Btحاوی 

نور خورشید و خشکی و نیز جذابیت خوراکی، برتری قابل توجه و در نتیجه کارايی بالاتری 

 داشته باشند.

 مکانیزم اثر روی حشرات :

حشره خورده شود. وقتی که اندوتوکسین  توسطکه بايد  يك سم گوارشی است Btباکتری 

های محافظت شود، کار آنزيمکريستالی داخل اسپور به دستگاه گوارش قلیايی حشره وارد می

هايی سوراخ کرده و در نتیجه در زمان کوتاهی مختلکننده ديواره دستگاه گوارش حشره را 

ارش به حفره های بدن و سیستم گردش خون در اين ديواره ايجاد شده و محتويات دستگاه گو

گردد. ها به مسمومیت و توقف فوری تغذيه حشره منجر میشود. اين واکنشحشره وارد می

سپس اسپورهای باکتری از طريق اين سوراخ ها به داخل بدن حشره هجوم آورده و موجب 

 شوند.و مرگ آن پس از حداکثر چند روز می (Septicemia)مسمومیت خونی 

دهد ولی اسپور و کريستال سمی در داخل بدن حشره به تکثیر خود ادامه می Btاگرچه 

تواند موجب گسترش بیماری کند، بنابراين يك حشره مرده در اثر اين باکتری نمیتولید نمی

  Btو سرايت آن به ديگر حشرات شود. اين بدين معنی است که برای ادامه مبارزه، کاربرد 

بنفش  ورد نیاز تکرار شود. از سوی ديگر در فضای باز و در معرض امواج ماوراءبايد به دفعات م

دهد و اين روز تجزيه شده و خواص خود را از دست می 7تا  1در فاصله  Btخورشید، باکتری 

 دلیل ديگری بر نیاز به تکرار کاربرد اين باکتری است.

 

 



  

 

 نکات ایمنی و سم شناسی:

سمی است و سمیت گوارشی يا جانداران بدون زيان و غیر برای انسان و ساير Btباکتری 

LD50  گرم بر کیلوگرم وزن بدن گزارش میلی 3222انواع فرموله شده آن برای موش بیش از

را برای انسان  Bt، پس از آزمايشات گسترده FDAشده است. سازمان غذا و داروی آمريکا 

ن بلامانع و مجاز اعلام نموده است. مانده آن را روی گیاهاخطر تشخیص داده و باقیبی

خطر بوده و بنابراين آفاتی که از برای دشمنان طبیعی حشرات نیز بی Bt همچنین باکتری 

 توانند طعمه حشرات شکارگر و پارازيتويید شوند.می ،اندمسمومیت با آن تلف شده

 نحوه نگهداری و مصرف :

لازم در نگهداری آن انجام گیرد، در غیر بايد دقت  ،يك موجود زنده است Bt نظر به اينکه

بايد  Btاينصورت به سرعت تجزيه شده و خواص خود را از دست خواهد داد. لذا بسته حاوی 

در محل خنك و ترجیحا در يخچال نگهداری شود و حتما از قرار دادن آن در معرض تابش 

 مستقیم خورشید خودداری شود.

مورد استفاده  آب PHاسپری شوند .  مخلوط وبايد با آب  Btاکثر فرمولاسیون های 

و سختی آن در حد قابل قبول باشد. محلول مورد نظر  بايد بصورت  7تا  3معمولا بايد بین 

تازه و به مقدار مورد نیاز تهیه و استفاده شود، چون ماندگاری کمی داشته و معمولا پس از 

موجب پوشش بهتر  Btها به کتانتها يا سورفشود. اضافه کردن صابونچند ساعت تجزيه می

گیاهان و افزايش تاثیر آن خواهد شد. همچنین برای کسب بهترين نتیجه از محصولات حاوی 

Bt.نکات ذکر شده در بروشور آن را به دقت مطالعه و رعايت نمايید ، 

 

 Bacillus  thuringiensis :های تجاری شده ها و واریتهگونه

ه گروه خاصی از اند که هر يك بشناسايی شده Btباکتری  واريته از 31تاکنون حداقل 

ها بوده و در د. چند گونه از اين باکتری بیش از ديگران موضوع پژوهشحشرات حمله می کن
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های تجاری گوناگون در اختیار مصرف کنندگان قرار دارند که در اين قسمت به جهان با نام

 شود.آنان پرداخته می

 

 Bacillus lentimorbus    وBacillus popilliae 

به عنوان اولین عامل میکروبی ثبت شده در سال  Btکش حاوی اين دو گونه باکتری حشره

 های چمن به بازارمیلادی در آمريکای شمالی برای کنترل لارو سوسك ژاپنی در زمین 1143

ك ژاپنی در لارو سوس« بیماری شیری»عرضه شد. اين محصول با ايجاد بیماری موسوم به 

 ماند.ها در خاک فعال میشود و در شرايط محیطی مناسب تا سالموجب مرگ آنان می

 

 Bacillus thuringiensis var .kurstaki (Btk) 

برای نخستین بار در  Bt kباکتری 

در ايالات متحده به بازار  1113سال 

عرضه شد و هنوز نیز با چندين نام تجاری 

رس قرار گوناگون در اين کشور در دست

دارد. خوشبختانه محصولات داخلی و 

در کشورمان موجود  Bt kوارداتی بر پايه 

به منابع تهیه  فايلهستند که در انتهای 

 آنان اشاره شده است.

ها موثر است و بیشترين تلفات خود را ها و پروانهاين باکتری روی صدها گونه لارو شب پره

آورد، بنابراين برای کسب بهترين نتیجه بايد در د میآنان وار 0و  1به لاروهای جوان سنین 

را در حین خوردن  Bt kپره يا پروانه که  مراحل ابتدايی رشد لاروها  استفاده شود. لارو شب

اگرچه ممکن است برای چند روز زنده بماند ولی بلافاصله از خوردن  ،برگ ها، فرو برده است



  

 

مانند.  بدن لارو مرده، شل و تیره رنگ شده و میماند و گیاهان از آسیب آن ايمن باز می

 ماند.معمولا قبل از به زمین افتادن برای مدتی از گیاه آويزان می

اين است که چون بايد توسط لارو در حین تغذيه از برگ   Bt kنکته مهم در خصوص  

تان تغذيه گیاهان خورده شود، بنابراين روی لاروهايی که از داخل میوه يا شاخه و تنه درخ

 اثر است.کنند، مانند کرم سیب، کرم گلوگاه انار و حشراتی از اين قبیل بیمی

 

 Bacillus thuringiensis var .israelensis(Bti)  

 و  Psorophora هایها به ويژه جنسبرای از بین بردن لارو پشه  Bt i باکتری 

Aedes  ها ها  از حلقهبرای کنترل لارو پشهرود. بکار می ،شوندکه در آب های راکد تکثیر می

استفاده می ،يا صفحات کوچك از جنس چوب ذرت آسیاب شده که حاوی باکتری هستند

های سبك روی سطح آب شناور شده و ماده موثر خود را به تدريج در آب آزاد شود. اين حلقه

خطر بودن آن گردد. حسن اين روش کنترل بیکنند و موجب بیماری و مرگ لارو پشه میمی

 برای ساير جانداران آبزی است.

است که در خاک و  (Fungus gnats)های قارچ کنترل لارو مگس، Bt iکاربرد ديگر 

با  Btiشوند. در اين مورد  پودر وتابل بسترهای مواد آلی در حال پوسیدگی و تجزيه تکثیر می

 شود. می آب مخلوط و بستر با آن آبیاری 

 B.thuringiensis var. Sandiego , B.thuringiensis var. tenebrionis  

روی طیف محدودی از حشرات برگخوار از قبیل لارو سوسك  Btاين دو  واريته از باکتری 

 کلرادو و حشره بالغ سوسك نارون تاثیر دارند. 

 

 حشره کش: های قارچ

رند و باعث های پاتوژن يا بیمارگر کم و بیش در بین حشرات وجود دادر طبیعت قارچ

شوند، ولی در شرايط طغیان جمعیت و رطوبت و دمای مناسب، اين بیماری و مرگ آنان می
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-ها به سرعت تکثیر شده و در طی مدتی کوتاه باعث مرگ و میر بالايی در حشرات میقارچ

شود، در حقیقت يکی از خوانده می Epizooticشوند. اين پديده که توسط زيست شناسان 

ابزارهای طبیعت برای مقابله با افزايش بیش از اندازه جمعیت حشرات محسوب کارآمدترين 

ها پیش تحقیقات شود. با الهام گرفتن از اين شیوه کنترل طبیعی، دانشمندان از سالمی

اند. های کنترل کننده جمعیت حشرات انجام دادهای را برای شناسايی و تکثیر قارچگسترده

جنس شناسايی و گزارش شده  122گونه قارچ از  712نون بیش از در نتیجه اين تحقیقات تاک

 کشی هستند.است که دارای قابلیت حشره

های باکتريايی در شیوه اثر آنان کشها نسبت به حشرهکشامتیاز مهم اين گروه از حشره

ها ها که برای ايجاد بیماری در حشرات حتما بايد خورده شوند، قارچاست. برخلاف باکتری

از کوتیکول حشرات عبور کرده و با « هیف»توانند با استفاده از اندام رشته مانند موسوم به یم

ترشح مواد سمی در داخل بدن، موجب مرگ آنان شوند. بنابراين هم حشرات مکنده و جونده 

های قارچی آسیب پذيرند. البته اين بدين معنی است که برخی کشو برگخوار نسبت به حشره

 د نیز ممکن است به قارچ آلوده و تلف شوند.حشرات مفی

روز 12تا  1های قارچی اين است که  مرگ حشرات بین کشنکته مهم در خصوص حشره

گیرد، بنابراين همیشه بايد در مراحل ابتدايی و قبل از پس از آلودگی با قارچ صورت می

ن با اين گروه از طغیان جمعیت حشرات  مصرف شوند. در اين قسمت برای آشنايی خوانندگا

های میکروبی به معرفی دو گونه شناخته شده و تجاری شده در کشورمان می کشحشره

 پردازيم .

 

 Beauveria bassiana 

های محتوی اين قارچ، بیش از همه فرآورده

های قارچی در کشورهای مختلف جهان از کشحشره



  

 

بطوريکه فقط در روسیه سالیانه  ،دشونآمريکای شمالی و اروپا تا روسیه و چین، استفاده می

    شود. قارچ زمینی مصرف میتن از آن عمدتا برای کنترل سوسك برگخوار سیب 1حدود 

B.bassiana در دمای مناسب و رطوبت بال، در طیف وسیعی از  های مختلف آن،جدايهو

میوه و  هایمگس ها،ها، پسیلها، زنجرکها، تريپسها، سفیدبالكها، کنهحشرات از جمله شته

-ها و برخی حشرات خاکزی و تعدادی ديگر ايجاد بیماری و تلفات میها، شب پرهلارو پروانه

ای روشن در آمده و با اسپورزايی قارچ و کنند. حشرات تازه آلوده شده معمولا به رنگ قهوه

. شوده میند اسپورهای قارچ پوشیدپیشرفت بیماری، بدن حشره مرده با توده سفید پنبه مان

در شرايط محیطی مناسب و بخصوص در محیط گلخانه که دارای رطوبت نسبی بالا است، 

 دهند.اسپورها به سرعت تکثیر شده و کل جمعیت حشرات هدف را مورد حمله قرار می

شود معمولا به صورت سوسپانسیون در روغن يا پودر وتابل فرموله می B.bassianaقارچ  

های تولیدکننده، با آب مخلوط و اسپری شود. برای حداکثر طبق توصیهو برای مصرف بايد بر

 1تا  4بايد قبل از مصرف در يخچال )دمای  B.bassianaماندگاری، بسته حاوی قارچ  

-درجه سلسیوس( و به دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود. اين قارچ برای انسان بی

کشاورزی خوراکی در کشورهای توسعه يافته مجاز و ضرر بوده و استفاده از آن روی محصولات 

 .بلامانع اعلام شده است

 

 Verticillium lecanii )  Lecanicillium muscardium ( 

در طبیعت اين قارچ بیمارگر در نقاط گرمسیری موجب مرگ و میر گسترده در بین 

گردد. جدايه های متعددی از حشرات می

-ه راستهاند که باين قارچ شناسايی شده

ها(، دوبالان های سخت بالپوشان )سوسك

ها، ، شپشكهاها(، جوربالان )شته)مگس
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کنند. اين قارچ های اريوفید و يك گونه زنبور پارازيتويید حمله میکنه ،سفیدبالك ها و. . . (

بهترين کارايی خود را در رطوبت بالا دارد و در صورت پايداری  B.bassianaنیز مانند قارچ 

 کند. به همین سبب اکثر محصولاتکشی خود را حفظ میوبت تا چندين ماه خاصیت حشرهرط

و دمای  %31ها که رطوبت بالای ها برای مبارزه با حشرات در گلخانهتجاری حاوی اين قارچ

 به ثبت رسیده اند. ،درجه سلسیوس دارند 01تا  11بین 

ندگان قادر به رشد و تکثیر نیست و در دمای بدن پستانداران و پر L. muscardiumقارچ  

 .تاکنون موردی از آسیب به جانداران خونگرم از سوی اين قارچ گزارش نشده است

 

 Metarhizium anisopliae  

ناقص است که به آسانی قابلیت تولید انبوه داشته و  هایهای رده قارچای از قارچگونه

« ماسکاردين سبز». اين قارچ موسوم به برای کنترل بسیاری از حشرات آفت بکار گرفته است

 Pemphigusو شته ريشه کاهو  Myzus persiaeبوده و تاکنون علیه شته سبز هلو 

bursarius  استخوار کلزا موثر گردهوسك اين قارچ همچنین در کنترل س. موثر بوده است ،

  يجاد نموده است.مرگ و میر ا %122و در کلزای بهاره تا  %32طوری که در کلزای زمستانه به

. يکی گرددآمريکا تولید میاين قارچ به صورت انبوه و تجارتی در کشورهايی نظیر برزيل و 

  Green Muscleبا نام تجاری   Lubilosaاز ايزوله های اين قارچ در آفريقا در قالب پروژه 

 تولید و برای کنترل گونه های مختلف ملخ به بازار عرضه شد. 

ی کاربرد محصولات قارچی به خصوص در مناطق خشك کمبود رطوبت هااز دغدغهيکی 

های قارچ و نفوذ آنها به داخل بدن میزبان بوده است. ارايه زدن کنیدیجوانهلازم جهت 

تا حد زيادی اين محدوديت را رفع و تا حتی امکان « گرين ماسل»های روغنی فرمولاسیون

 یابان های آفريقا فراهم ساخت. استفاده از آن برای کنترل ملخ صحرايی در ب

 



  

 

 :حشره کشهای ویروس

های ويروسی در طبیعت تلفات سنگینی به حشرات، بخصوص در دوره لاروی وارد بیماری

اند که اکثر آنان در نوع ويروس کشنده حشرات شناسايی شده 722سازند. تاکنون بیش از می

های گیرند. از اين بین گروهقرار می NIVو  NPV ،CPV، GV ،EPVهای يکی از گروه

NPV (Nucleopolyhedrosis virus)  وGV(Granulosis virus )  بدلیل امتیازاتی ،

خطر بودن، انتخابی عمل کردن و تاثیر کافی روی حشرات، بیش از ديگران موضوع چون کم

 اند.تحقیقات دانشمندان بوده

بسیار انتخابی بوده و فقط اند، های ويروسی که به صورت تجاری عرضه شدهکشحشره

ها از قبیل کرم سیب، کرم برگخوار چغندر های خاصی از لارو شب پرهها و گونهروی جنس

 قند، کرم قوزه پنبه و لارو بید کلم موثر هستند.

لارو خورده شوند. ويروس پس از ورود به بدن  توسطها بايد ها نیز مانند باکتریويروس

شود. با توسعه های داخلی میارش عبور کرده و موجب عفونت انداملارو، از ديواره دستگاه گو

شل و  ،شود. بدن لارو مردهبیماری بدن لارو تغییر رنگ داده و پوسته خارجی آن پاره می

آبکی شده و ممکن است برای مدتی از گیاه آويزان باقی بماند. نکته مهم اينکه برخلاف حشره 

ج شده از بدن حشره مرده، در محیط پخش شده و با های خارهای باکتريايی، ويروسکش

مرگ و میر در بین  ،جنس و گونه، موجب گسترش بیماری ورود به بدن ساير لاروها، از همان

شوند. البته علیرغم همه امتیازات، عواملی چون ناپايداری در برابر امواج ماوراء بنفش آفات می

های خاص ها و گونهبودن آنان به جنس خورشید و گرما، کندی در کشتن حشرات و منحصر

دهند. های ويروسی را برای کشاورزان کاهش میحشرات، جذابیت استفاده از حشره کش

ها، عمدتا در سطوح وسیع کشاورزی چون بهمین دلیل نیز استفاده از اين گروه حشره کش

 است.های جنگلداری توجیه پذير و قابل توصیه های کشت و صنعت و سازمانمجتمع
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 : کشنماتودهای حشره

نماتودها موجودات کرم مانند میکروسکپی 

های هستند که کرم  Nematodaاز شاخه

-نیز خوانده می (Threadworms) نخی

ترين موجودات چند نماتودها از قديمی .شوند

های آنان سلولی روی زمین هستند که نشانه

میلیون سال پیش بدست آمده است و  122در 

ها و درياها، خاک، گیاهان و ساير جانداران از جمله های جهان مانند اقیانوسيستگاهدر همه ز

ها، ها و ويروسها، قارچتوان چون باکتریشوند. اگرچه نماتودها را نمیدر بدن انسان يافت می

کنند، های سمی آزاد میمیکروب نامید، ولی به دلیل اندازه میکروسکپی آنان و اينکه باکتری

 دهند. های میکروبی قرار میکشولا آنان را در گروه حشرهمعم

هايی از آنان شوند، در حالیکه گونهنماتودها اغلب به عنوان آفات کشاورزی شناخته می

شوند. شوند و به همین سبب نماتودهای مفید نامیده میدشمنان طبیعی حشرات محسوب می

های ماتودها برای کنترل حشرات روی گونهاکثر تحقیقات در زمینه تولید انبوه و تجاری ن

متمرکز شده است. نماتودهای  Steinernema  و   Heterorhabditisمختلف از دو جنس

توانند در خاک مرطوب برای شوند بسیار مقاوم بوده و مینامیده می J3جوان سن سوم که 

رطوب در جستجوی بطور مداوم در خاک م J3مدت زيادی بدون غذا زنده بمانند. نماتودهای 

 کنند. میزبان هستند و به محض تشخیص حضور يك حشره میزبان به آن حمله می

از طريق دهان، مخرج يا ساير منافذ طبیعی وارد بدن حشره  Steinernemaنماتودهای 

علاوه بر اين، به اندام تیز و قلاب مانندی مجهز  Heterorhabditisشوند، ولی نماتدهای می

را قادر می سازد کوتیکول حشرات را سوراخ کرده و وارد بدن آنان شوند. پس  هستند که آنها

-های بالغ تبديل شده و شروع به تکثیر میاز ورود به بدن میزبان، اين نماتودها به نر و ماده



  

 

کنند که موجب مسمومیت خونی میزبان و مرگ هايی را آزاد میکنند و در اين حین باکتری

ش جمعیت و کمبود غذا يا شرايط نامساعد در بدن حشره، نماتودهای شود. با افزايآن می

کنند و تبديل شده و بدن میزبان را برای جستجوی شکار جديد ترک می J3جوان به مرحله 

 کند. اين چرخه بهمین ترتیب ادامه پیدا می

ای های بسیاری از حشرات به وسیله نماتدهتحقیقات دانشمندان ثابت نموده است که گونه

ين موجودات گیرند، ولی بدلیل حساسیت امفید )نماتودهای پارازيت( مورد حمله قرار می

های تجاری موجود اکثرا برای کنترل رطوبت در محیط، فراورده نسبت به خشکی و کمبود

اند. بطور ثبت شده ،کنندحشرات خاکزی و چوبخوار که معمولا در محیط مرطوب زندگی می

ها و برخی حشرات عمدتا برای کنترل موريانه Steinernema carpocapsaeمثال نماتود 

تواند رود، در صورتیکه بر طبق تحقیقات آزمايشگاهی، همین گونه نماتد میخاکزی بکار می

 خانواده حشرات را به طرز موثری 17گونه از  322در شرايط مناسب و رطوبت کافی، حدود 

 کنترل کند.

های میکروبی، در آينده نزديك شاهد کشها در فرمولاسیون آفتالبته با توجه به پیشرفت 

هايی با رطوبت کم عرضه نماتودهای پارازيت حشرات با قابلیت ماندگاری زياد، حتی در محیط

 خواهیم بود.

شناسی، نماتودهای مفید برای های گسترده توسط متخصصین سمبا توجه به انجام پژوهش

 اند.ف بدون زيان تشخیص داده شدهانسان و ساير موجودات غیر هد

 

 :)پروتوزوآ(هایسلول تک

اما   کنند،می میر و مرگ و  بیماری ايجاد حشرات از بسیاری در طبیعی بطور هاسلولی تك

 به تك آلودگی معمول اثرات از يکی  باشد.می میزبان در ضعف ايجاد بخاطر بیشتر آنها اهمیت

 درکاهش هاسلولی تك تاثیر اگرچه رو اين . ازاست  نمیزبا نتاج تعداد شدن کم هاسلولی
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 بعنوان را خصوصیات مناسب آنها از کمی تعداد اما است ملاحظه قابل حشرات جمعیت طبیعی

 و   Nosemaجنس  دو  هایگونه به توانمی  که هستند دارا کشحشره

Vairimorpha .ايجاد بالان سترا هاپروانه لارو در بیشتر فوق هایسلولی تكاشاره کرد 

 برای Nolo bait ا نام تجاری ب   N. Locustae گونه  مثال عنوان به  کنند.می بیماری

 تك اين به آلوده های ملخ در میر و مرگ .گیردمی قرار استفاده مورد هاملخ جمعیت کنترل

  روند، بین نمی از آلوده هایپوره گاهی البته. افتد می اتفاق هفته شش الی سه طی ، سلولی

 تك وجود اين اين بر علاوه د. دار منفی تاثیر آنها نتاج تعداد و تغذيه مقدار بر بیماری اما

 .داشت خواهد دنبال به بعد نسل برای را آلودگی ،هاتخم روی سلولی

 

 کشقارچ میکروبی عوامل

 : کشقارچهای باکتری

-کتريايی منحصر به حشرههای باکشذکر شد، آفت فايلهمانگونه که در مقدمه اين بخش 

های مفیدی با قابلیت از بین بردن يا جلوگیری از رشد ها  نیستند، بلکه در بین آنان گونهکش

های اين گروه زای کشاورزی وجود دارند. ضمن معرفی کوتاه يکی از فرآوردههای خسارتقارچ

های بیولوژيك از نهاده مندان به استفادهکه در کشورمان تولید انبوه شده و در دسترس علاقه

مند به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اين فرآورده مفید، د، از خوانندگان علاقهقرار دار

 مراجعه نمايند. فايلشود به بخش منابع در انتهای دعوت می

 

Bacillus subtilis  

اين باکتری مفید از خاک و مواد آلی در حال تجزيه مانند کمپوست جداسازی شده است و 

زای خاکزی های بیماریقادر است ضمن تقويت سیستم دفاعی گیاه، از رشد و خسارت قارچ

 های بیمارگر از قبیلزدن اسپور قارچاز جوانه B.subtilis جلوگیری کند. باکتری 



  

 

Fusarium spp. و Rhizoctonia spp.  کند و بهمین دلیل برای محافظت جلوگیری می

میری و پوسیدگی بذر و ريشه های خاکزاد گیاهان چون بوتهاریها در برابر بیمبذر و گیاهچه

برای انسان و ساير جانداران غیر هدف چون پرندگان،  B.subtilis کاربرد دارد. باکتری 

 زيان است.آبزيان و حشرات مفید بی

 

 :کشقارچهای قارچ

ها قابلیت بالايی هايی از قارچها وگونهجنس

چی گیاهان دارند. از اين های قاردرکنترل بیماری

توان نام برد های جنس تريکودرما را میجمله قارچ

که خوشبختانه با تلاش پژوهشگران کشورمان، در 

داخل کشور تولید انبوه گرديده و در دسترس 

کشاورزان قرار دارد. در اين قسمت شرح مختصری از 

 اين نهاده مفید بیولوژيك ارائه شده است:

قادر است  Trichoderma harzianum قارچ

ها و بیوتیكها، آنتیهای گیاهان تثبیت شده و ضمن ترشح آنزيمدر اطراف بذر و ريشه

  ,و  .Pythium sppچونگر های بیمارترکیبات ضد رشدی باعث جلوگیری از رشد قارچ

Fusarium spp. Rhizoctonia spp.    و, Sclerotinia spp.  در منطقه فعالیت ريشه و

 د. بذر گرد

میری، مرگ گیاهچه، پوسیدگی بذر، های خاکزاد مانند بوتهقارچ تريکودرما از بروز بیماری

ريشه، طوقه و خشك شدن ريشه نهال و درختان جلوگیری نموده و باعث افزايش رشد گیاه و 

گردد. اين قارچ هیچگونه اثر سويی روی انسان و ساير جانداران غیر بالا رفتن محصول می
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کش تريکودرما بايد قبل از مصرف در محل خشك و . برای حداکثر ماندگاری، قارچهدف ندارد

 .درجه سلسیوس( نگهداری شود 12تا  4خنك )

 کشعلفعوامل میکروبی 

 : کشعلفهای قارچ

های دانشمندان در ها موضوع پژوهشسال های هرز توسط عوامل بیمارگر نیزکنترل علف

های ت و در نتیجه اين تحقیقات، تاکنون چند گونه از قارچکشورهای توسعه يافته بوده اس

 Sclerotiniaتوان به قارچ  گر به صورت محصولات تجاری ارائه شده اند. از اين گروه میبیمار

 minor  اشاره نمود که با نام تجاری Sarritor  های هرز پهن برگ در برای کنترل علف

و عرضه گرديده است. اين قارچ به صورت گرانول  های چمن در آمريکای شمالی فرمولهزمین

درجه  04تا  11های هرز به دمای کردن علفزدن و آلودهفرموله شده است و برای جوانه

نیاز دارد، بنابراين در هوای گرم و خشك کارايی نخواهد  %32سلسیوس و رطوبت حداقل 

ه موجب حذف علف هرز در عرض حداکثر يك هفت  S.minorداشت. در شرايط مناسب، قارچ 

 گردد.بدون آسیب به چمن می

 

 های میکروبی تخمیریفرآورده

 

ها پردازيم که اگرچه خود جزو میکروبها میدر اين قسمت به نسل جديدی از حشره کش

 باشند.ها میهای خاص باکترینیستند، ولی محصول جنبی فعالیت تخمیری گونه

میلادی توسط محققان  1173اولین بار در سال ها هستند که برای گروه اول آورمکتین

جدا سازی شدند.  Streptomyces avermitilis از محیط کشت باکتری Merckشرکت 

کش موثری است کش و کنهمهمترين ترکیب اين گروه آبامکتین نام دارد. اين ترکیب حشره



  

 

ای دوره کارنس که سمیت بسیار بالايی برای انسان و ساير جانداران خونگرم داشته و دار

 گان،. بنابراين نگارنداستروز  02داشت محصول( حداقل پاشی تا بر)فاصله زمانی مجاز سم

آبامکتین و مشتقات آن را، علیرغم داشتن منشاء میکروبی، به عنوان جايگزين بدون زيان 

 نمايد.توصیه نمی مصنوعیبرای سموم شیمیايی 

سازی متروکه از خاک يك کارخانه شراب 1130ها هستند که در سال گروه دوم اسپینوزين

کشف شدند و در حقیقت حاصل فعالیت تخمیری يك باکتری خاکزی با نام علمی 

Saccharopolyspora spinosa ترين عضو اين گروه که از دو ترکیب آلی هستند. مهم

 نام گذاری شده است که تشکیل شده است، اسپینوزاد Spinosyn D و  Spinosyn Aپیچیده

-ها و شببرای کنترل لارو پروانه Tracerمیلادی با نام تجاری  1117برای اولین بار در سال  

پره ها عرضه شد. البته اين ترکیب دارای طیف وسیع کشندگی بوده و با حمله به سیستم 

ها، ها، ملخها، کكها، پشهسوسك ،های مینوزهای میوه، مگسعصبی حشراتی چون مگس

 شود.روز می 0تا  1های گیاهی موجب مرگ آنان پس از هکن و  هاتريپس

معمولا به صورت سوسپانسیون در مايع پروپیلن گلايکول، گرانول قابل اختلاط با  داسپینوزا

، کنندثر خود را به تدريج آزاد میکه ماده مو (briquets)  های کوچكآب، گرد و  بلوک

توسط حشرات خورده شود، بنابراين بهترين و شود. اسپینوزاد برای تاثیر، بايد فرموله می

های خوراکی، چون ملاس موثرترين روش استفاده از آن، مخلوط کردن با جذب کننده

چغندرقند و پروتیین هیدرولیزات است که موجب جذابیت بیشتر برای حشرات شده و تلفات 

ده به همراه های خوراکی ياد شکند. استفاده از جلب کنندهزيادی در آنان ايجاد می

های حشرات، از پاشی روی درختان يا به عنوان طعمه در داخل تلهاسپینوزاد، به صورت محلول

مديترانه زيتون و مگسهای میوه از جمله مگسهای بسیار موثر و کم خطر کنترل مگسروش

 گردد.محسوب می
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ساعت از  04ا ت 3برای انسان و ساير موجودات خونگرم کم خطر است و پس از  داسپینوزا

های خاک، تجزيه شده و سمیت خود پاشی، در اثر نور خورشید و فعالیت میکروارگانیزممحلول

تواند باعث آسیب به دهد. تماس با گیاهان تازه سم پاشی شده و مرطوب میرا از دست می

حشرات شکارگر و پارازيتويید و حشرات گرده افشان چون زنبورهای عسل گردد، ولی پس از 

 شك شدن محلول خطری متوجه اين حشرات نخواهد بود.خ

در کشاورزی ارگانیك مجاز  کش اسپینوزادبه توجه به امتیازات ذکر شده، کاربرد حشره

نیز ساخته  هاها، موسوم به اسپینوزويیداعلام گرديده است. البته مشتقات مصنوعی اسپینوزين

 .استتفاده در کشاورزی ارگانیك اساند ولی فقط اسپینوزاد طبیعی مورد تايید جهت شده

برای کنترل کرم سیب، کرم قوزه پنبه  و  Tracerاسپینوزاد در کشورمان تحت نام تجاری 

 برخی آفات پروانه ای ديگر به ثبت رسیده است.

 

 ( IGRs)های رشد حشرات تنظیم کننده

 

-حشره نسل سوم» را (  (Insect Growth Regulatorsهای رشد حشرات تنظیم کننده

های طبیعی يا مصنوعی حشرات نامند. اين ترکیبات که در حقیقت هورمونمی« هاکش

کردن و بدون زيان بودن برای انسان و موجودات غیر هدف، تحول هستند، بدلیل انتخابی عمل

 بزرگی در کنترل آفات کشاورزی ايجاد کردند.

حشرات مانند ساير جانداران دارای غدد مختلفی 

د هستند که هر يك مواد بیوشیمیايی يا در بدن خو

کنند که در کنترل هورمون های خاصی را ترشح می

اعمال حیاتی حشره از قبیل هماهنگی سیستم عصبی، 



  

 

ی و دگرديسی )تبديل تدريجی لارو به حشره زحافظت و بازسازی جلدی، پوست انداتکثیر، م

 تواند موجب مرگ حشره شود.می بالغ( نقش اساسی داشته و هرگونه اختلال در عملکرد آنان

IGR ها اند و نتیجه اين پژوهشهای دانشمندان بودهها موضوع پژوهشها برای سال

اندازی که مسئول پوست Ecdysoneها موسوم به شناسايی و سنتز دو گروه از هورمون

دگرديسی و بلوغ  مسئولکه  Juvenile hormones (JH)های جوانی حشرات و هورمون

 بوده است. ،هستند حشرات

بیشترين پتانسیل را در کنترل  )  (JHهای طبیعی يا مصنوعی جوانیهورمون در اين بین

های مختلف موجب حشرات دارند، زيرا بکار بردن اين هورمون روی حشرات جوان از راسته

گردد. تاکنون حداقل اختلال در دگرديسی و مرگ يا تبديل لارو به يك حشره بالغ عقیم می

-اند که به شرح زير معرفی میدر ايالات متحده به ثبت رسیده IGRکش حاوی پنج حشره

  شوند:

 

 : (Methoprene)متوپرین   

شود. مانند ساير اين ترکیب موجب اختلال در بلوغ و عقیم شدن و مرگ حشره می

ديل به متوپرين برای مبارزه با حشراتی مفید است که پس از بلوغ و تب ،های جوانیهورمون

ها، شوند. بنابراين متوپرين بیشترين کاربرد را در کنترل پشهحشره کامل، آفت محسوب می

 ها دارد.ها و همچنین برخی حشرات بهداشتی چون کكهای قارچ، آفات انباری، مورچهمگس

 :(Hydroprene) هایدروپرین

ضه شده و پس از های فاضلاب( عرها )سوسكاين ترکیب انحصارا برای مبارزه با سوسری

ها به حشرات ها و تبديل پورهاستفاده علیه اين حشرات موجب اختلال در دگرديسی سوسری

 گردد.های در هم پیچیده میبالغ عقیم با بال

 : (Kinoprene)کینوپرین 
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ها، ای چون شتهاين ترکیب برای کنترل آفات گیاهان زينتی آپارتمانی و گلخانه

گونه اثر سويی بر چدر مرحله لاروی و بالغ عرضه شده است و هیها ها و شپشكسفیدبالك

 دشمنان طبیعی آفات ندارد.

 :  (Fenoxycarb)فنوکسی کارب

ها و ساير های جوانی است که موجب تغییر شکل در بالاين ترکیب نیز از گروه هورمون

ی و عقیم شدن ها و آفات انبارهای آتشین، کكها، مورچهاندام در حشراتی از قبیل سوسری

 گردد.آنها می

 : (Diflubenzuron)دی فلوبنزورون 

های جوانی نیست بلکه يك بازدارنده کیتین )ماده اصلی اين ترکیب از گروه هورمون

ها، ها و شب پرهشود که علیه لارو پروانهتشکیل دهنده پوسته سخت حشرات( محسوب می

  ها کاربرد دارد.های قارچ و سوسكها، مگسپشه

در  هاو شب پره لارو پروانه هابرای کنترل  Dimilinبا نام تجاری اين ترکیب خوشبختانه 

 کشورمان به ثبت رسیده است.
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 فصل دوم
 های گیاهی )بوتانیک(کشآفت

 

 

 های گیاهیکشحشره 

 های گیاهیکشعلف 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 مقدمه

  Botanical  Pesticidesيا های گیاهی کشآيند، آفتهايی که از گیاهان بدست میکشآفت

هايی هستند که توسط بشر شناخته شده و برای کشترين آفتنامند. اين گروه جزو قديمیمی

شدند ولی پس از جنگ جهانی دوم با کنترل انواع آفات، از حشرات تا جوندگان، بکار برده می

تر بودند، استفاده از یتر و البته سمتر و با دوامهای آلی مصنوعی که ارزانکشمعرفی حشره

های گیاهی رو به افول گذاشت و عمدتا به کشاورزی ارگانیك و برخی مصارف خانگی کشآفت

 محدود گرديد.

های گیاهی کشبا افزايش آگاهی نسبت به عوارض سوء سموم شیمیايی، استفاده از آفت

اهد عرضه انواع اين مجددا با اقبال روبرو گرديد و با پیشرفت در فن فرمولاسیون، اکنون ش

گروه از محصولات با کارايی بالاتر از گذشته، برای کنترل حشرات موذی بهداشتی، خانگی و 

کشی گیاهان وجود دارد که . در ذيل چند روش برای استفاده از خاصیت آفتهستیم کشاورزی

 عبارتند از:

  : استفاده از اندام مورد نظر گیاه به صورت خام و فرآوری نشده 

اين حالت اندام گیاه که حاوی ماده موثر هستند، صرفا خشك و آسیاب شده و به در 

شوند. اثر مانند تالك، بنتونیت، دياتومیت مصرف میهای بیصورت خالص يا مخلوط با خاک

های درخت زيتون تلخ های پیرتروم، میوههای اين روش، استفاده از گرد گلنمونه

 رای کنترل حشرات هستند.)آزاديراکتین( يا ريشه روتنون ب

 

 :استخراج عصاره یا رزین گیاهان 

در اين روش، مواد موثره گیاه و برخی ترکیبات همراه، توسط آب يا يك حلال استخراج 

شده و رزين يا عصاره بدست آمده به صورت مايع قابل پخش در آب يا مخلوط با پودرهای 

نسبت به استفاده از گیاه خام، در دسترس گیرد. حسن اين روش اثر، مورد استفاده قرار میبی
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های بدست آمده است. قرار گرفتن مقادير بالاتری از ماده موثر گیاه و سهولت مصرف فرآورده

 ها هستند.های اين فرآوردههای روغنی گیاهان مانند سیترونلا، زيتون تلخ و سیر، نمونهعصاره

 :جداسازی ماده موثر 

کش گیاه هستند، با لی که عامل دارا بودن خاصیت آفتدر اين روش، مواد شیمیايی اص

های مختلف چون جداسازی با حلال و تقطیر به صورت خالص استخراج شده و به صورت روش

روشن است که در اين حالت، علیرغم پیچیدگی بیشتر . شوندمورد نیاز فرموله و مصرف می

ز مصرف، نتايج قابل پیش وثره و دفرآيند تولید، با مشخص بودن عواملی چون مقدار ماده مو

های تنباکو و ماده لیمونین از پوست آيد. جداسازی نیکوتین از برگتری بدست می بینی

 هايی از اين روش هستند.مرکبات، نمونه

ها برای کشخطر بودن همه اين آفتلازم به توضیح است داشتن منشاء گیاهی به معنی بی

نیست و تعداد کمی از آنان بسیار سمی و مهلك هستند و در انسان و ساير جانداران خونگرم 

مصرف آنان بايد نهايت دقت بکار برده شود. به طور مثال نیکوتین که از گیاه تنباکو استخراج 

ای و تشنج ای بسیار سمی است که موجب اختلال در سیستم عصبی ماهیچهشود، مادهمی

-ين ماده، واکنش مشابه را در انسان ايجاد میز بالای اوگردد و دشديد و مرگ در حشرات می

که يك ماده سمی گیاهی برای از بین بردن جوندگان و پرندگان است، «استريکنین»کند و يا 

های گیاهی، آور است. البته آفت کشداران مرگبه همان میزان نیز برای انسان و ساير مهره

آورند و در اثر نور ی دوام نمیدر محیط برای مدت طولان حتی انواع سمی آنان، معمولا

های خاکزی، در عرض چند ساعت يا چند روز، تجزيه شده و اثری خورشید و فعالیت باکتری

 گذارند.از خود باقی نمی

تحقیقات نشان داده است که تعداد زيادی از گیاهان روی حشرات خاصیت ضد تغذيه و 

دی از آنان که در جهان شناخته شده به معرفی تعدا فايلکشندگی دارند که در اين قسمت از 

گیاهی در کشورمان به ثبت  پردازيم. خوشبختانه، تعدادی حشره کشمی ،و متداول هستند



  

 

 فايلها در انتهای گردد به بخش پیوستمندان به تهیه آنان دعوت میاند که از علاقهرسیده

 .مراجعه فرمايند

  

 

 های گیاهیکشحشره

  :  (Pyrethrum)پیرتروم  

-ترين حشره کشترين و موثريکی از قديمی

های گونه هايی از های گیاهی است که در گل

 .Chrysantemum sppگیاهان خانواده داوودی 

های دور، کشاورزان وجود دارد. در گذشته

های خشك شده ايران و منطقه قفقاز، گرد گل

کردند و پیرتروم را علیه حشرات استفاده می

عصاره يا ماده موثره اين گیاه امروزه نیز گرد، 

بطور وسیع در جهان به همین منظور استفاده 

های مختلف اين گیاه، شود. در بین گونهمی

است که به  Chrysantemum cinerariafoliumبالاترين میزان ماده موثره متعلق به گیاه  

اين گیاه در کشت انبوه  . شودهمین علت در کشورهای مختلف جهان در سطح انبوه کشت می

میلادی، در اروپا آغاز شد و سپس ژاپن با شروع جنگ جهانی اول، به تولیدکننده  1333سال 

اصلی اين گیاه تبديل شد. امروزه کشورهای شرق آفريقا از قبیل کنیا و تانزانیا، با توجه به 

-گلترين شرايط آب و هوايی و اقلیمی مناسب، تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی مرغوب

 شوند.های پیرتروم در جهان محسوب می
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درصد  3/1تا  1/2شود که بین خوانده می Pyrethrinماده موثره گل پیرتروم، پیرترين 

دهد. پیرترين روی سیستم عصبی حشره تاثیر گذاشته و موجب گل خشك را تشکیل می

 Knockdown Effectگردد. اين پديده که های عصبی و فلج آنی حشره میاختلال در پیام

شود باعث بر زمین افتادن حشرات پرنده مانند مگس و پشه و فلج شدن توام با نامیده می

سازی سم شده گردد. ولی در برخی موارد بدن حشرات موفق به خنثیها میتشنج در سوسری

ها و به خصوص مشتقات مصنوعی آنان گردد. به همین دلیل پیرترينباز میو مجددا به زندگی 

شوند که رموله میبه همراه ترکیبات تشديد کننده يا سینرژيست ف «پیروترويیدها» موسوم به

ترين سینرژيست برای اين منظور، ماده کند. رايجباره حشره جلوگیری میاز زنده شدن دو

های حاوی است که در فرمولاسیون اکثر حشره کش Piperonyl Butoxide  PBO))شیمیايی

 شود.ها استفاده میپیرترويید

شوند، پیرترويیدها که با استفاده از ساختار شیمیايی پیرترين و بطور مصنوعی ساخته می

نسبت به نمونه طبیعی خود، دارای دوام و مقاومت بالاتری در برابر نور خورشید و سمیت 

هستند. ترکیبات اين گروه چون پرمترين، دلتامترين، رزمترين، آلترين و بیشتر برای حشرات 

های خانگی و کشاورزی کاربردهای بسیاری دارند. پیرترويیدها که کشبسیاری ديگر در حشره

برای آشنايی خوانندگان به طور مختصر معرفی شدند، جزو سموم شیمیايی مصنوعی محسوب 

 گنجند. نمی فايلای طبیعی مورد بحث در اين هشده، بنابراين در گروه جايگزين

طبق مقررات کشاورزی ارگانیك، فقط استفاده از گل و عصاره طبیعی پیرتروم برای کنترل 

ارگانیك محسوب  PBOهای مصنوعی حاوی پیروترويیدها و حشرات مجاز بوده و فرآورده

رای اين ماده شیمیايی های طبیعی بشوند و اين مسئله محققان را به جستجوی جايگزيننمی

نون تشويق نموده است. از بین انواع ترکیبات مورد آزمايش برای تشديد اثر پیرترين، تاک

 خواهد شد. PBOداشته و به تدريج جايگزين  روغن کنجد بهترين نتايج را 



  

 

ها برای طیف وسیعی از حشرات خانگی و کشاورزی از قبیل مورچه ها، پیرتروم و پیرترين

وان ها و بسیاری ديگر کشنده هستند و به عنها، شته ها، سوسكها، سوسریشهها، پمگس

کنترل حشرات، در کشت محصولات سالم و ارگانیك در سراسر  يکی از ابزارهای کارآمد برای

شوند. البته بايد دقت نمود که اين ترکیبات برای حشرات مفید نیز سمی جهان استفاده می

بايد نکات لازم برای حفاظت از حشرات غیر رورت به مصرف آنان اين در صورت ضهستند، بنابر

 .هدف نیز رعايت شوند

 

  (Neem)چریش یا نیم  

بومی مناطق گرمسیری  (Azadirazchta indica) درخت چريش يا نیم با نام علمی

« زيتون تلخ »جنوب آسیا و آفريقا است و در جنوب کشورمان نیز بطور خودرو وجود دارد و 

 . شودمینامیده 

میوه اين درخت و عصاره آن که تلخ و 

های از گذشته ،دارای بوی نامطبوع هستند

دور در آسیا و آفريقا در طب سنتی و 

 کنترل حشرات استفاده می شده است.

های مختلف در هندوستان قسمت

درخت نیم چون دانه، میوه، برگ، گل و 

پوست اين گیاه سال هاست که برای تهیه 

تی، محصولات آرايشی و داروهای سن

-شوند و حتی تفاله يا کنجاله باقیبهداشتی چون صابون و شامپو و خمیردندان بکار برده می

ها  در زمین های گیری میوه چريش برای کنترل آفات خاکزی چون موريانهمانده از روغن

 شود.کشاورزی دفن می
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اره اين درخت و بدون های اخیر خواص ضد حشره، ضد قارچی و باکتريايی عصطی دهه

زيان بودن آن برای انسان توجه دانشمندان را به خود جلب نمود و در نتیجه تحقیقات 

سازی لید انبوه و تجاریای برای بررسی اثرات آن انجام گرفت. نتیجه اين تحقیقات، توگسترده

شاورزی آور بهداشتی و کهای محتوی عصاره چريش، برای کنترل حشرات زيانوردهاانواع فر

ماده پیچیده  01بوده است. ماده موثره اصلی عصاره چريش، آزاديراختین نام دارد ولی بیش از 

 که هر يك تاثیر خاص خود را روی حشرات دارند. ستا نیز در اين عصاره شناسايی شدهديگر 

شود، بلکه دارای مکانیزم اثر چريش برخلاف پیرتروم باعث مرگ سريع حشرات نمی

ندگانه بوده که معمولا به کندی عمل کرده و موجب دورشدن، توقف تغذيه، پیچیده و چ

گردد. ريزی، اختلال در رشد و عقیم شدن و در نهايت مرگ حشرات میجلوگیری از تخم

تواند از کند و میعصاره چريش در گیاهان به هر دو صورت تماسی و سیستمیك عمل می

شرات مکنده و جونده تاثیر بگذارد. آزمايشات طريق ريشه، وارد شیره گیاهی شده و روی ح

گونه حشرات از چندين راسته نسبت به عصاره چريش آسیب پذيرند که  172اند که نشان داده

ها )سوسك کلرادو و سوسك مکزيکی لوبیا(، کنه تارعنکبوتی، لارو ها، سوسكتوان از شتهمی

ها و حتی نماتدهای گره ريشه سوسریها، های میوه، موريانهها، آفات انباری، مگسشب پره

 نام برد.

شود که در کشاورزی ارگانیك از کش گیاهی محسوب میخطرترين حشرهچريش بی

های آسیاب شده های مختلف، از پودر میوهمحبوبیت خاصی برخوردار است و امروزه به صورت

 تا عصاره روغنی آن در دسترس کشاورزان قرار دارد 

 

  نیکوتین 

های گیاهی کشترين حشرهنیز ذکر شد، تنباکو از قديمی فايلکه در مقدمه  همانگونه

های دور در است  و استفاده از آب تنباکو يا گرد آن، برای مبارزه با حشرات، از گذشته



  

 

 Nicotiana)  تنباکوکشورمان و نقاط مختلف جهان رايج بوده است. نیکوتین ماده موثره گیاه 

spp.)شود. های خشك شده اين گیاه استخراج میها و ساقهلص، از برگاست که به صورت خا

کش گیاهی است که به جز حشرات، برای پستانداران نیز ترين حشرهنیکوتین خالص سمی

بسیار خطرناک است. نیکوتین به راحتی از طريق پوست جذب شده و در مقادير بالا، موجب 

شود. اين ضلات تنفسی و مرگ میاختلال شديد در سیستم اعصاب مرکزی، فلج شدن ع

شود که نسبت به نیکوتین خالص عرضه می  %42کش  به صورت نیکوتین سولفات حشره

 دارای پايداری بیشتری است و بايد به مقدار توصیه شده با آب مخلوط و اسپری شود..

 هایها و همچنین کنهها، تريپسها، سفیدبالكحشرات با اندام دهانی مکنده چون شته

کش بسیار آسیب پذيرند. دوام نیکوتین روی گیاهان کم بوده و به گیاهی نسبت به اين حشره

شود، ولی بدلیل سمیت شديد برای موجودات زنده و سرعت در زير تابش خورشید تجزيه می

 اثر منفی روی دشمنان طبیعی، استفاده از آن در کشاورزی ارگانیك مجاز نیست.

 

 روتنون  

 های علمیهايی از گیاهان گرمسیری از خانواده بقولات با نامريشه گونهکش از اين حشره

spp. Lonchocarpus  وspp.   Derrisشود. روتنون به صورت گرد يا پودر استخراج می

-شود و روی طیف وسیعی از حشرات، از قبیل شتهوتابل )پودر قابل تعلیق در آب( فرموله می

ساس و شپش روی دام موثر است. حشرات پس از تماس با ها و لارو شب پره ها و ها، سوسك

 میرند. مانند و پس از چند ساعت تا چند روز میاين ماده، معمولا از تغذيه باز می

العاده سمی است. روتنون ها فوقروتنون برای پستانداران سمیت کمی دارد ولی برای ماهی

-يه شده و سمیت خود را از دست میبه سرعت در هوای آزاد و در زير تابش نور خورشید تجز

دهد و بدلیل امتیازات خود از ترکیبات مفید برای کنترل حشرات در کشت محصولات ارگانیك 

 گردد. محسوب می
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 رایانا 

 Ryania speciosaهای يك گیاه بومی آمريکای جنوبی با نام علمی  رايانا از ساقه

س از ورود به بدن حشرات موجب توقف شود اين ماده يك سم گوارشی است که پاستخراج می

ها روی سبزيجات و ها و تريپسپرهشود و عمدتا برای کنترل لارو شبتغذيه و مرگ حشره می

رايانا سمیت متوسطی برای پستانداران دارد و نسبت به ساير . های ارگانیك کاربرد داردمیوه

 ای گیاهی، در محیط پايدارتر است.هکشحشره

 

 سابادیلا  

به دست  Schoenocaulon officinaleهای گیاه گرمسیری موسوم به اديلا از دانهساب

آيد. آلکالويیدهای موجود در ساباديلا موجب اختلال در سیستم عصبی حشره و فلج و می

 .شوندنهايتا مرگ آن می

کش تماسی و گوارشی با طیف اثر وسیع است که برای کنترل حشراتی ساباديلا يك حشره

شود و چون در محیط باز و در زير نور ها استفاده میها، سنها، زنجرکو شب پرهچون لار

گذارد در کشت میوه و خورشید تجزيه شده و اثر سمی روی گیاهان از خود به جا نمی

 سبزيجات ارگانیك کاربرد بسیار دارد.

است،  ساباديلا برای پستانداران بدون زيان بوده ولی برای زنبورهای عسل بسیار سمی

استفاده  ،گردندبنابراين بايد پس از غروب آفتاب که زنبورهای عسل به کندوهايشان باز می

 شود. شود. ساباديلا معمولا به صورت گرد يا پودر قابل تعلیق در آب فرموله و عرضه می

 

 



  

 

 عصاره سیر 

واع های بسیار دور توسط بشر برای درمان اناز سال  Allium satviumسیر با نام علمی 

های عفونی بکار برده شده است و استفاده از ها از سرماخوردگی تا فشارخون و بیماریبیماری

ای طولانی آن برای دور کردن حشرات از محل زندگی و ذخیره مواد غذايی انسان نیز سابقه

 دارد. 

تحقیقات گسترده، تاثیرات ضد باکتری، ضد قارچی و حشره کشی سیر و عصاره آن را به 

دار که در عصاره اين اند و مشخص شده است که ترکیبات آلی پیچیده گوگردات رسانیدهاثب

گیاه وجود دارند عامل خصوصیات ويژه آن هستند. عصاره سیر حاوی ترکیبات فرار از جمله 

آلیین، آلیسین، آجويین، لینالول، ژرانیول، سیترال و تعدادی ديگر است که همگی دارای اثر 

 شندگی ثابت شده روی حشرات هستند.کنندگی و کدور

شود و در می فرموله EC)) عصاره روغنی سیر معمولا به صورت روغن قابل اختلاط با آب

ها، ها، سفیدبالكها، کنهغلظت مناسب در آب، روی طیف وسیعی از آفات از جمله شته

های برخی بیماریها و نماتدها و همچنین ها و شب پرهها، لارو پشهها، سنها، شپشكزنجرک

قارچی چون سفیدک پودری موثر است. برخی از حشرات شکارگر و پارازيتويید نیز به اين 

پاشی، آسیب خواهند ديد ولی عصاره حساس هستند و در صورت قرار گرفتن در معرض محلول

 پس از خشك شدن محلول روی گیاه خطری متوجه آنان نخواهد بود.

انسان و ساير پستانداران بدون زيان بوده و انواع  کش حاوی عصاره سیر برایحشره

پاشی با آن پس از خشك شدن محلول قابل استفاده هستند و به محصولات کشاورزی محلول

 همین دلیل نیز در کشاورزی ارگانیك از محبوبیت خاصی برخوردار است.
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 عصاره پوست مرکبات 

هر ساله حجم بالايی از سموم شیمیايی برای 

شوند و از سوی ات مرکبات مصرف میکنترل آف

ديگر مقادير بسیار زيادی پوست مرکبات که حاوی 

-کش طبیعی است، دور ريخته میترکیبات حشره

است که به  Linaloolو   d-limoneneشوند! عصاره پوست مرکبات حاوی دو ماده موثر 

وند ولی تحقیقات شعنوان طعم دهنده و خوشبوکننده در صنايع غذايی و آرايشی استفاده می

 خطری نیز هستند.های موثر و در عین حال کمکشاند که اين دو ماده حشرهثابت کرده

d-limonene   وLinalool های تماسی هستند و باعث تحريك عصبی و فلج کشحشره

شوند و به همین دلیل در کشورهای توسعه يافته برای مبارزه با شدن و مرگ حشرات می

ها ثبت چون کك، ساس و شپش و حشرات کشاورزی از قبیل شته و کنهحشرات بهداشتی 

های میوه و خانگی، مگسهای آتشین، مگساند و آزمايشات روی تاثیر آنان بر مورچهشده

 اند.زنبورها نشان دهنده طیف وسیع کشندگی اين ترکیبات بوده

شود و آب عرضه می عصاره پوست مرکبات به صورت شامپو، صابون و مايع قابل اختلاط با

بدلیل سمیت بسیار ناچیز برای پستانداران، برای از بین بردن حشراتی که روی دام و حیوانات 

 شوند.اهلی و همچنین حشرات موذی خانگی استفاده می

 

 عصاره فلفل 

  Capsicum annuumهای علمی فلفل قرمز تند، میوه دو گیاه با نام

عنوان چاشنی و طعم دهنده در غذا و  است که به  Capsicum frutescensو

ها از جمله دردهای عضلانی و همچنین در طب سنتی برای درمان بیماری



  

 

و به ويژه  Capsaicinoidsشود. عامل تندی ترکیباتی پیچیده موسوم به مفاصل استفاده می

)قسمت در   12ppmهای مختلف بین هستند که غلظت آنان در گونه Capsaicinماده 

  در فلفل بسیار تند متغیر است. ppm 13222در فلفل با تندی ملايم تا ( میلیون

Capsaicin های آلی از فلفل قرمز استخراج که به صورت رزين روغنی و به وسیله حلال

تواند شود، ماده ای تیره رنگ و بسیار تند است که در صورت تماس با پوست يا چشم میمی

ه همین دلیل نیز به عنوان ماده موثر در اسپری فلفل موجب تحريك شديد و آسیب گردد و ب

 شود.بکار برده می

تحقیقات دانشمندان ثابت نموده است که پودر فلفل تند و عصاره آن روی حشرات 

خاصیت ضد تغذيه، دورکنندگی و کشندگی داشته و اين خواص با میزان ماده موثر در عصاره 

پژوهش نشان داده است که پاشیدن پودر فلفل  بطور مثال نتیجه يك .رابطه مستقیم دارند

در مقايسه با   %71تواند خسارت لارو مگس پیاز را تا های پیاز، میقرمز تند در اطراف بوته

های موثری با استفاده از ها کاهش دهد. با استناد به اين گونه تحقیقات، حشره کشساير بوته

-روی طیف وسیعی از آفات چون لارو شب پره اند کهعصاره فلفل قرمز تند تولید و عرضه شده

ها موثر هستند و استفاده از آنها روی انواع محصولات ها و کنهها، سفیدبالكها، شتهها و مگس

 کشاورزی ارگانیك مجاز اعلام شده است.

نیز برای دور کردن پستاندارانی از قبیل سگ، گربه،  Capsaicinمحصولات ديگری حاوی 

های حاوی عصاره کشاکنون در دسترس هستند. در هنگام کار با حشره خرگوش و گوزن هم

 فلفل، از دستکش لاستیکی و عینك ايمنی استفاده شود.

 

 کشصابون  حشره 

های گیاهی يا حیوانی با يك ماده ها از ترکیب اسیدهای چرب روغنصابون

کشی آنان از گذشته توسط برخی آيند و خاصیت حشرهقلیايی بدست می
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شاورزان شناخته شده است ولی با معرفی سموم ارزان و با دوام کلره پس از جنگ جهانی ک

ها به فراموشی سپرده شدند. با روشن شدن اثرات منفی سموم شیمیايی بر دوم، برای سال

های سازگار با کش نیز به عنوان جايگزينهای حشرهموجودات زنده و از جمله انسان، صابون

  موم، مجددا مورد توجه قرار گرفتند.محیط زيست برای س

های گیاهی مانند کشی اکثرا از روغنهای دارای خاصیت حشرهبا توجه به اينکه صابون

های کشه حشرهتوان آنها را در گروشوند، میروغن نارگیل، روغن ذرت يا روغن سويا تهیه می

با يك ماده قلیايی ترکیب برای تهیه صابون، روغن گیاهی مورد نظر بايد  گیاهی قرار داد.

کش معمولا هیدروکسید پتاسیم، های حشرهشود. مواد قلیايی مورد مصرف در صابون

 هیدروکسید آمونیوم يا آمیدها هستند.

هايی هستند که در کشخطرترين و موثرترين حشرهکش جزء بیهای حشرهصابون

ها، ها، تريپسنرم چون شتهکشاورزی ارگانیك برای مبارزه با حشرات دارای اسکلت خارجی 

ها روی انواع ها و همچنین کنهها، پسیلها، زنجرکهای متحرک شپشك ها، سفیدبالكپوره

 ای دارند.گیاهان کاربرد گسترده

های تماسی هستند که پس از برخورد با بدن حشرات، کشکش از حشرههای حشرهصابون

وجب خروج مايعات حیاتی از بدن و مرگ به پوسته خارجی يا کوتیکول حشره صدمه زده و م

ها بدين معنی است که برای از بین بردن حشرات، محلول شوند. تماسی بودن صابونآنان می

زده گیاه را به خوبی پوشش داده و بدن صابون بايد به نحوی اسپری شود که نقاط آفت

جان سالم به در  در غیر اينصورت حشرات از آسیب آن ،حشرات کاملا به محلول آغشته شود

شوند، حرکت و فلج میخواهند برد. حشرات معمولا پس از تماس با محلول صابون موقتا بی

ها، سوسك لوبیا، سوسك ها ) کفشدوزکولی حشرات با پوسته خارجی سخت مانند سوسك

-ها، پس از تبخیر محلول، آسیبی نديده و دوباره به حرکت در میها و ملخکلرادو و. . . (، سن

 آيند.



  

 

برای ماندگاری بیشتر و تاثیر روی طیف وسیعی از حشرات، برخی تولیدکنندگان حشره 

کش های گیاهی چون پیرترين، عصاره سیر يا عصاره پوست پرتقال را نیز به صابون حشرهکش

درجه سلسیوس و به دور از  31کنند. پاشش محلول صابون بايد در دمای کمتر از اضافه می

فتاب انجام گیرد. همیشه قبل از استفاده از محلول صابون روی گیاهان زينتی تابش مستقیم آ

ساعت در صورت  04پاشی نموده و پس از حداقل حساس، ابتدا قسمتی از گیاه را محلول

  پاشی کامل را انجام دهید.مشاهده نشدن آسیب به گیاه، محلول

 

 های باغبانی گیاهی روغن 

های شناخته شده و قديمی ترل حشرات از روشها برای کناستفاده از روغن

های مورد استفاده به اين منظور از گروه در کشاورزی است، اگرچه اکثر روغن

های اند. بر طبق تحقیقات انجام شده، برخی روغنهای حیوانی يا نفتی بودهروغن

های نفتی هستند، ضمن کشی قابل مقايسه با روغنگیاهی دارای خواص حشره

سوزی کمتری داشته و در طبیعت نیز با نسبت به مشتقات نفتی خطر گیاهاينکه 

 شوند.سرعت بیشتری تجزيه می

و روغن دانه پنبه کارآيی بهتری نسبت  انولاهای گیاهی، روغن کدر بین روغن

های موثری با استفاده از اين ها و کنه کشکشها داشته و هم اکنون حشرهبه ساير روغن

در دسترس کشاورزان تولید کننده « روغن های باغبانی گیاهی»وان ها تحت عنروغن

 محصولات ارگانیك قرار دارند.

های های آنان، موجب بسته شدن روزنهها، با ايجاد پوشش روی بدن حشرات و تخمروغن

ها شوند و در غلظت مناسب، روی کلیه مراحل زندگی حشرات و کنهتنفسی و خفگی آنان می

 وره و افراد بالغ ( موثر هستند.)تخم، لارو، پ
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شوند، بنابراين به تنهايی قابل پاشش روی گیاهان نیستند. به ها در آب حل نمیروغن

کنند. اضافه می« امولسیفاير»ها موسوم به همین دلیل به آنها ترکیباتی از گروه صابون

ريز روغن را در آب  های غیريونی هستند، ذرات بسیارامولسیفايرها که معمولا از گروه صابون

امولسیون روغن »آيد که دارند و در نتیجه مايع شیری رنگی بدست میمعلق و پايدار نگاه می

ها، ها، شپشكها، تريپسگروه وسیعی از آفات از قبیل شته شود.خوانده می« در آب

ير های باغبانی گیاهی آسیب پذها نسبت به روغنها، کنهها، پسیلها، زنجرکسفیدبالك

 هستند.

برای تاثیر کافی بايد به نحوی های تماسی هستند و کشها، آفتصابونها نیز مانند روغن

زده گیاه را به خوبی پوشش داده و بدن حشرات کاملا به امولسیون اسپری شوند که نقاط آفت

 روغنی آغشته شود.

 

های گیاهیکشعلف  

 صابون علفکش: 

کش، گروهی از های علفصابون

زدن به ها هستند که با هدف آسیبنصابو

علف های هرز و از بین بردن آنان فرموله 

های مناسبی توانند جايگزيناند و میشده

کش باشند. برای سموم شیمیايی علف

های اسیدهای چرب تشکیل دهنده صابون

کش، با نفوذ به فضای بین سلولی علف

ها و گیاهان، موجب تخريب ديواره سلول



  

 

 شوند. یمرگ آنها م

های هرز انتخابی هستند، بدين معنی که بايد با علفهای تماسی و غیرکشها، علفصابون

مورد نظر تماس پیدا کنند تا بتوانند آنان را از بین ببرند، ضمن اينکه در صورت تماس با ساير 

برده توانند موجب آسیب شوند، بنابراين در مصرف آنان بايد دقت لازم بکار گیاهان نیز می

 شود.

 ،های هرز جوان و يك ساله داردکش، بیشترين تاثیر و کشندگی را روی علفصايون علف

تر، از رشد و های هرز چندساله و بزرگضمن اينکه می تواند با تخريب اندام هوايی علف

 گسترش آنان جلوگیری کند. 

های به علفکش در هوای گرم و خشك و در زير تابش خورشید، علائم آسیب صابون علف

 0تا  1شود و اين گیاهان پس از هرز تازه رويیده يك ساله در عرض چند ساعت پديدار می

 میرند.روز می

 علف کش حاوی سرکه 

های انجام شده، اسید استیك بر طبق پژوهش    

انتخابی است کشی تماسی و غیرموجود در سرکه علف

-فهای گیاهان، طیف وسیعی از علکه با تخريب سلول

و اندام هوايی علف برد های هرز يك ساله را از بین می

های هرز دو ساله و چند ساله را نیز دچار آسیب 

 . شديد می کند

تاثیر علف کش حاوی در روزهای گرم و آفتابی، 

 0تا  1های هرز جوان در عرض علفسرکه بر روی 

ی بودن، بايد دقت کافی به . البته در اين مورد نیز، بدلیل غیرانتخابقابل مشاهده استساعت 

  های هرز مورد نظر تماس پیدا کند.عمل آيد تا محلول فقط با علف
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های درصد، برای زمین 12نا  1های حاوی سرکه يا اسید استیك استفاده از علف کش

کشاورزی با مساحت زياد چندان مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل کاربرد آنان عمدتا 

شود. با توجه به اسیدی های کوچك توصیه میای هرز در منازل و باغچههبرای کنترل علف

بودن سرکه يا اسید استیك رقیق، استفاده از دستکش لاستیکی در هنگام کار با آنها توصیه 

 گردد.می
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 فصل سوم
 های معدنیکشآفت

 های معدنی یا نفتیروغن

 گوگرد 

 ترکیبات مس و مخلوط بردو 

 پتاسیم کربنات سدیم و بی 

 فسفات آهن

 کائولین 

 دیاتومیت 

  ها )براکس و اسید بوریک(برات

 سیلیکاژل

 

 

 

 

 



  

 

 مقدمه

گروهی از ترکیبات هستند که   (Inorganic Pesticides)های غیرآلی يا معدنیکشآفت

زمینی و منابعی فاقد عنصر کربن بوده و مواد تشکیل دهنده اصلی آنان از معادن سطحی يا زير

آيند. استفاده از ترکیبات معدنی برای ها بدست میها، درياها و درياچهقیانوسچون آب ا

کنترل آفات قدمت بسیاری دارد و انواع سموم معدنی حاوی عناصری چون گوگرد، فسفر، 

های دور تا ارسنیك، بر، مس، سرب، باريم، جیوه، تالیم، آنتیموان، سلنیوم و فلوئور از گذشته

 رفتند.لادی بطور گسترده بکار میاواخر قرن نوزدهم می

ها، تعدادی به دلیل دوام زياد روی گیاهان و سمیت شديد برای کشاز اين گروه آفت 

های مس و بر، کنندگان کنار گذاشته شدند، ولی ترکیبات کم خطر چون گوگرد و نمكمصرف

اتومیت، کماکان محبوبیت خود را حفظ کرده و در کنار مواد معدنی ديگری چون خاک دي

 شوند. کائولین و سیلیکاژل، از ترکیبات مفید کنترل آفات در کشاورزی ارگانیك محسوب می

های گیاهی و میکروبی، در مقابل عوامل محیطی کشهای معدنی نسبت به آفتآفت کش

کنند ضمن اينکه ارزان و بسیار پايدارترند و اکثرا خواص خود را برای مدت طولانی حفظ می

کش خانگی حاوی اسید بوريك، اگرچه در ابتدا کندتر هستند. به طور مثال، حشرهدر دسترس 

کند، ولی در مقابل در شرايط مناسب، برای چندين سال از سموم شیمیايی بر حشرات اثر می

 کند. کشی خود را حفظ میقابلیت حشره

که در پردازيم های معدنی میبه معرفی تعدادی از حشره کش فايلدر اين فصل از 

هايی کارآمد و اقتصادی توانند در بسیاری موارد جايگزينکشورمان در دسترس بوده و می

 .برای سموم رايج شیمیايی باشند
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 پارافینیهای معدنی یا روغن 

را بدلیل   (Mineral Oils)های معدنی يا نفتی روغن

توان در گروه حشره شوند میاينکه از زمین استخراج می

های روغن»ها نی قرار داد. اين گروه از روغنهای معدکش

نامیده شده و بدلیل کم خطر بودن برای انسان و « باغبانی

به جای نگذاردن اثر سمی روی گیاهان، از ترکیبات بسیار 

مهم و رايج مبارزه با آفات در کشاورزی ارگانیك محسوب 

  شوند.می

های ها يا هیدروکربنگروه پارافین های نفتی مورد استفاده در کشاورزی معمولا ازروغن

ای هستند و بسته به درجه خلوص و زمان کاربرد به دو دسته اشباع شده خطی يا شاخه

 شوند.تقسیم می« های زمستانهروغن»و « های تابستانهروغن»

 .شوندها در فصل رشد گیاهان استفاده میهای تابستانه برای مبارزه با حشرات و کنهروغن

ن بايد حاوی حداقل ناخالصی باشند تا ضمن تاثیر روی آفات موجب آسیب به گیاهان بنابراي

های های پارافینی، درجه سولفوناسیون آنها است که برای روغننشوند. معیار خلوص روغن

 باشد. %13حداقل تابستانه بايد 

شوند، خطر گیاه سوزی های زمستانه چون در زمان خواب درختان استفاده میروغن

های تابستانه تری نسبت به روغنتوانند دارای درجه خلوص يا سولفوناسیون پايیننداشته و می

های درصد( نسبت روغن 3تا  0داشته باشند. روغن پاشی زمستانه که با غلظت بالاتری )

گیرد، اقدام بسیار مفیدی است که موجب از بین رفتن تخم، شفیره، لارو و تابستانه انجام می

  .گرددگذران و در نتیجه کاهش جمعیت آنان در فصل بهار میالغ زمستانحشرات ب

« امولسیفاير»شوند و به همین دلیل به آنها ترکیباتی موسوم بهدر آب حل نمیها روغن

ها هستند، ذرات بسیار ريز روغن را در کنند. امولسیفايرها که معمولا از گروه صابوناضافه می



  

 

امولسیون »آيد که دارند و در نتیجه مايع شیری رنگی بدست مییآب معلق و پايدار نگاه م

 .شودخوانده می« روغن در آب

های روزنه های آنان، موجب بسته شدنها، با ايجاد پوشش روی بدن حشرات و تخمروغن

ها شوند و در غلظت مناسب، روی کلیه مراحل زندگی حشرات و کنه تنفسی و خفگی آنان می

ها، ها، تريپسره و افراد بالغ( موثر هستند. گروه وسیعی از آفات از قبیل شته)تخم، لارو، پو

های باغبانی آسیب پذير ها نسبت به روغنها وکنهها، پسیلها، زنجرک ها، سفیدبالكشپشك

 هستند.

برای تاثیر کافی، بايد به نحوی اسپری شوند که های تماسی هستند و کشها آفتروغن

اه را به خوبی پوشش داده و بدن حشرات کاملا به روغن آغشته شود. برای زده گینقاط آفت

های باغبانی روی گیاهان در دمای بیش از جلوگیری از آسیب به گیاهان، بايد از پاشش روغن

 درجه سلسیوس خود داری شود. 12درجه و کمتر از  31

 

 گوگرد  

گوگرد خالص به صورت کلوخه يا پودر 

درجه  1/114دمای  زرد رنگی است که در

شود و در اثر سوختن سلسیوس ذوب می

-گاز سمی دی اکسید سولفور را تولید می

 کند.

ترين ترکیبات معدنی گوگرد از قديمی

شده است و امروزه نیز علیرغم ها استفاده میاست که توسط بشر برای کنترل آفات و بیماری

م برای انسان محبوبیت خود را حفظ در دسترس بودن انواع سموم شیمیايی، به دلیل سمیت ک

ها روی درختان ها برای از بین بردن شتهنموده است. دود حاصل از سوزاندن گوگرد در گذشته
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شده و به منظور ضدعفونی منازل و کنترل حشرات بهداشتی چون ساس و شپش، بکار برده می

از قرن نوزدهم است. پاشش پودر گوگرد روی درختان برای کنترل بیماری سفیدک سطحی 

ای که امروزه نیز از آن برای کنترل اين بیماری و گاهی نیز کنترل میلادی متداول شد به گونه

  شود.های گیاهی استفاده میکنه

های های گیاهی چون سفیدک پودری، زنگگوگرد در کشاورزی ارگانیك علیه بیماری

 شود.ر و تعدادی ديگر استفاده میداهای هستهای میوهگیاهی، لکه سیاه رز، پوسیدگی قهوه

های قارچ هايی می شود که آنرا جذب گوگرد موجب اختلال فرآيند متابولیك و مرگ سلول

 کنند.کرده و به جای اکسیژن استفاده می

های ههای گیاهی نیز بسیار موثر است، ولی بدلیل اثر منفی آن روی کنگوگرد روی کنه

معدنی به  شود. مهمترين اشکال تجارتی گوگردر توصیه نمیشکارگر استفاده از آن بدين منظو

باشند:های زير میصورت  

 پودر گوگرد  

آيد و پودر گوگرد از دو روش آسیاب کردن و تصعید گوگرد معدنی و ناخالص به دست می

پودر نرم و زرد رنگی است که به تنهايی يا به همراه ترکیبات افزايش دهنده چسبندگی چون 

شود. گوگرد تصعید شده را از حرارت تالك، برای گردپاشی روی گیاهان استفاده می بنتونیت و

-می« گل گوگرد»آورند و آنرا کردن بخار تصعید شده بدست میدادن گوگرد ناخالص و خنك

 نامند.

علیرغم امتیازات گوگرد چون ارزان و در دسترس بودن و سمیت کم برای انسان، برای 

گیاهان بايد از پاشش آن در زير تابش مستقیم آفتاب و در دمای بیش پرهیز از آسیب ديدگی 

پاشی جدا خودداری گردد. در هنگام درجه سلسیوس و به فاصله حداقل يك ماه از روغن 30از 

 کار با پودر گوگرد استفاده از ماسك گرد و غبار الزامی است.



  

 

 

 

 گوگرد وتابل 

علیق در آب نوعی فرمولاسیون رايج گوگرد يا قابل ت  ( Wettable Powder)گوگرد وتابل 

است که در آن گوگرد آسیاب شده و به صورت پودر بسیار نرم و میکرونیزه در آمده و سپس با 

شود. اين فرمولاسیون گوگرد در آب سوسپانسیون کننده مخلوط میکننده و پخشمواد خیس

ها و به ويژه لیه بیماریدهد که برای پاشش روی گیاهان عپايدار و يکنواختی تشکیل می

 سفیدک پودری بسیار مناسب است.

 

  گوگرد کلوییدی 

ای که در آب به میکرون هستند به گونه 12ذرات گوگرد در اين حالت بسیار ريز و کمتر از     

-خوانده می« محلول گوگرد»دهد که اصطلاحا تنهايی سوسپانسیون بسیار پايداری تشکیل می

تر است ولی بدلیل پوشش يکنواخت و رچه نسبت به ساير اشکال گرانشود. اين فرم گوگرد اگ

 ها دارد.های هوايی گیاهان، کارايی بالاتری در کنترل بیماریفشرده روی اندام

 

 لی سولفور کلسیم یا لایم سولفور پ 

مايعی است قرمز رنگ با بوی نامطبوع، حاوی سولفورهای کلسیم است که از ترکیب 

میلادی علیه سفیدک  1310آيد. اين ترکیب برای اولین بار در سال می گوگرد و آهك بدست

های ها و کلیه مراحل رشدی کنهپودری مو استفاده شد و از آن زمان برای کنترل شپشك

های گیاهی استفاده شد. امروزه استفاده از محلول لايم سولفور بدلیل اثر سوء روی کنه

 شده است. سوزی بسیار محدودشکارگر و خطر گیاه
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 ترکیبات مس و مخلوط بردو: 

آلی مختلفی از فلز مس در های غیرنمك

توان به سولفات شوند که میکشاورزی استفاده می

مس، هیدروکسید مس، اکسی کلرور مس و مخلوط 

، ترکیبی بردو اشاره نمود. در اين بین مخلوط بردو

سولفات  واکنش بینکه از غلیظ و آب رنگ است 

به دلیل و آيد بود( و آهك بدست میمس )کات ک

های امتیازاتی چون سهولت تهیه، ارزان بودن و دارا بودن طیف وسیع در کنترل بیماری

گیاهی بیش از بقیه ترکیبات مس مورد توجه قرار دارد و استفاده از آن در کشاورزی ارگانیك 

  شود.مجاز شمرده می

به طور اتفاقی در منطقه بردو کشور  خاصیت ضد قارچی مخلوط بردو برای نخستین بار

میلادی برخی کشاورزان برای مصون نگاه داشتن درختان  1373فرانسه کشف شد که در سال 

انگور مجاور جاده از دستبرد عابرين، مخلوط آبی رنگ و به ظاهر سمی کات کبود و آهك را 

-منطقه بردو فعالیت میپاشیدند. محققی به نام میلارده که در مرکز پژوهشی در روی آنان می

کرد، متوجه شد که درختان مو آغشته شده به اين مخلوط برخلاف ساير درختان از آسیب 

 ،های اروپا به شدت شیوع پیدا کرده بودبیماری سفیدک داخلی که در آن زمان در تاکستان

ر های بعدی در اين خصوص منجر به کاربرد وسیع مخلوط بردو دمصون مانده بودند. پژوهش

جهان گرديد و هم اکنون نیز از ترکیبات بسیار مفید و موثر در کنترل طیف وسیعی از 

 شود. های قارچی و باکتريايی گیاهان محسوب میبیماری

ها و اختلال در ، با تغییر در خواص پروتیین سلولاملاح مس و از جمله مخلوط بردو

گردد. پیچیدگی برگ هلو )لب يی میهای قارچی و باکترياعملکرد آنزيم ها موجب مرگ سلول



  

 

برگی و شتری(، سفیدک پودری، سفیدک داخلی، لکه سیاه، زنگ، آنتراکنوز، آتشك و لکه

که توسط مخلوط بردو قابل پیشگیری و  هستندهايی پژمردگی باکتريايی از جمله بیماری

ز درمان هستند. مخلوط بردو خاصیت دورکنندگی و کشندگی روی بعضی حشرات را نی

فرنگی زمینی و گوجههای گیاهی روی سیبمیلادی برای کنترل کك 1142داراست و در دهه 

 گرفت.مورد استفاده قرار می

در کنار امتیازات متعدد مخلوط بردو بايد به اين نکته توجه شود که در صورت استفاده در 

صل رشد قرار درجه سلسیوس و در رطوبت بالا و زمانی که گیاهان در ف 12دمای کمتر از 

سوزی وجود داشته و بنابراين زمان و نحوه استفاده از آن بسیار مهم بوده و خطر گیاه ،دارند

در صورت استفاده از ترکیبات تجاری بردو بايد به نکات درج شده روی برچسب آن دقت کافی 

 به عمل آيد.

ارای سمیت شود و دمخلوط بردو به صورت سوسپانسیون غلیظ و پودر وتابل فرموله می

ها و ساير آبزيان شديدا سمی است، بنابراين متوسطی برای پستانداران است ولی برای ماهی

 در استفاده از آن بايد کلیه نکات ايمنی رعايت گردد.

 

 بی کربنات سدیم و پتاسیم : 

-کربنات پتاسیم از دههبیکربنات سديم و خاصیت ضد قارچی بی

ه است، ولی به دلیل رونق گذشته توسط محققین اثبات شد های

کش محتوی اين مواد موثره به استفاده از سموم شیمیايی آلی، قارچ

  ثبت نرسیده بود.

مانده سموم در محصولات های باقیبا آگاهی بیشتر از زيان

های آلی، کشها و قارچرويه حشره کشکشاورزی و عوارض زيست محیطی به کارگیری بی

کربنات از اواسط دهه نود میلادی، در ايالات متحده آمريکا، بیهای حاوی پتاسیم قارچ کش
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مند به تولید های تجارتی مختلف به ثبت رسیده و مورد استقبال کشاورزان علاقهتحت نام

 . محصولات سالم و ارگانیك قرار گرفتند

کربنات پتاسیم در صنايع غذايی کاربرد دارند و توسط سازمان بیکربنات سديم و بی

 .شناخته شده اند« عموما بدون زيان»به عنوان مواد  (FDAرت بر دارو و غذای آمريکا )نظا

کربنات پتاسیم در ايالت متحده آمريکا برای پیشگیری و کنترل گروهی کش حاوی بیقارچ

های قارچی گیاهان از قبیل سفیدک پودری رز، لکه سیاه رز، کپك خاکستری و از بیماری

فیدک پودری سبزی و صیفی، زنگ غلات و تعدادی ديگر به ثبت سفیدک پودری انگور، س

 رسیده است.

های تماسی هستند که برای درمان بیماری قارچی کشبی کربنات سديم و پتاسیم از قارچ

زده گیاهان پاشیده شود، به صورتی که پاش مستقیما به اندام آفتمورد نظر بايد توسط محلول

های قارچی کربنات با سلولوشش داده شود. تماس محلول بیمحل آلوده کاملا توسط محلول پ

 گردد.موجب اختلال در تعادل يون پتاسیم و در نتیجه تخريب ديواره سلولی و مرگ آن می

کش، بويژه آنهايی کش، علفکش، قارچبا سموم حشرهها کربناتکش حاوی بیقارچاختلاط 

 گردد. توصیه نمی ،که در محیط قلیايی ناپايدار هستند

 

 فسفات آهن 

فسفات آهن به عنوان کود در کشاورزی، افزودنی خوراک دام و طیور و افزودنی در صنايع 

غذايی و دارويی کاربرد دارد. اين ماده همچنین به عنوان 

کش انتخابی فاقد آثار سوء زيست محیطی از يك حلزون

سوی سازمان حفاظت محیط زيست ايالات متحده آمريکا 

EPA)) د تايید قرار گرفته است و سازمان نظارت بر مور



  

 

 يا “    ماده عموما بدون زيان “، نیز اين ماده را به عنوان  (FDA) ادارو و غذای آمريک

GRAS(Generally Regarded As Safe )   .معرفی نموده است 

میلادی جهت مصرف در مزارع و  12کش حاوی فسفات آهن، در اواخر دهه طعمه حلزون

ها و روی گروه وسیعی از محصولات کشاورزی، در ايالات متحده آمريکا و اروپا به ثبت گلخانه

رسیده است و هم اکنون به دلیل عملکرد انتخابی و نداشتن عوارض سوء زيست محیطی، مورد 

 مند به تولید محصولات ارگانیك قرار دارد.استقبال گسترده کشاورزان علاقه

هدف، از قبیل ن روی هیچیك از جانداران غیرکش حاوی فسفات آهطعمه حلزون

پستانداران، پرندگان، آبزيان و موجودات مفید چون حشرات شکارگر و پارازيتويید، زنبور عسل 

 و کرم خاکی خطری ندارد.

راب يا حلزون، موجب آسیب به ديواره  توسط طعمه فسفات آهن، پس از خورده شدن

به دستگاه گوارش باعث توقف فوری تغذيه و  دستگاه گوارش می گردد. آسیب وارد آمده

گردد. حلزون و راب پس از مصرف حتی خسارت اين آفات و مرگ آنان پس از چند روز می

مقادير کم طعمه، به زير خاک و ساير نقاط امن پناه برده و می میرند، بنابراين بر خلاف موارد 

کش حاوی فسفات آهن، ه حلزونپاشی با طعمکش متالديید، پس از طعمهمسمومیت با حلزون

حلزون و راب مرده به ندرت روی زمین مشاهده خواهند شد ولی کاهش شديد جمعیت و 

پاشی، بسته به عواملی چون خسارت آنان کاملا مشهود خواهد بود. میزان توصیه شده طعمه

  .استکیلوگرم به ازای هر هکتار  12تا  02تراکم گیاهان و جمعیت آفات، 

کش حاوی فسفات آهن، به دلیل حلالیت بسیار کم ماده مؤثره آن در آب و نطعمه حلزو

سمی است نیز سمیت ناچیز آن برای پستانداران، پرندگان و ساير موجودات، ترکیبی عملا غیر

 بینی نشده است.و بنابراين موارد احتیاطی خاصی برای آن پیش
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 کائولین  

آلومینیوم است که به صرورت ذخراير عظیمری  هایای معدنی حاوی سیلیکاتکائولین ماده

در نقاط مختلف جهان وجود داشته و برای مصارف گوناگون از جمله در سراخت رنرگ، کاغرذ، 

گیرد. جديدترين مرورد مصررف برداری قرار میدارو، لاستیك و سرامیك استخراج و مورد بهره

ای کشاورزی است کره برا زاين ماده معدنی در کشورهای توسعه يافته، کنترل حشرات خسارت

منرد بره تولیرد توجه به نتايج مثبت بدست آمرده، مرورد اسرتقبال گسرترده کشراورزان علاقره

 محصولات سالم و ارگانیك قرار گرفته است.

کائولین پودر میکرونیزه بسیار نرمی است که به صورت پودر وتابل يرا قابرل تعلیرق در آب 

-تخرم يکنواخت روی گیاهران، موجرب جلروگیری ازشود و با ايجاد پوشش سفید و فرموله می

گرردد. کرائولین ريزی و تغذيره حشررات مری

گررم در هرر  12ترا  02وتابل بايد به میرزان 

لیتر آب، کاملا مخلوط و معلق شده و بوسیله 

کن روی گیاهان پاش مجهز به مخلوطمحلول

طروری کره انردام  مورد نظر اسپری شود، بره

ش داده شروند و هوايی گیاه بطور کامل پوشر

پس از تبخیر آب، گیاه کاملا سرفید بره نظرر 

 .برسد

 در صورت بارندگی و همراه با رشد گیاه، پاشش کائولین وتابل بايد تکرار گردد. 

زای محصولات کشاورزی از جمله کرم گلوگراه انرار، مگرس گروه وسیعی از حشرات خسارت

هرا و کلرادو، زنجرکسیب، سوسكکرمگیلاس، خربزه، مگسمیوه مديترانه، مگس زيتون، مگس

ها با پاشش سوسپانسیون يا دوغاب کائولین قابل کنترل هستند. البتره پوشرش کرائولین پسیل

 ها را نیز به نحو موثری کاهش دهد. تواند خسارت ناشی از آفتاب سوختگی روی میوهمی



  

 

آبزيران اسرت ولری ای غیر سمی و بدون زيران بررای پسرتانداران، پرنردگان و کائولین ماده

از استنشاق گرد خرودداری نمروده و از ماسرك  آنگردد که در هنگام مخلوط کردن توصیه می

 ضد گرد و غبار استفاده شود.

 

 دیاتومیت  

« هراديراتوم »ای است که از فسیل موجودات تك سلولی آبرزی موسروم بره دياتومیت ماده

با توجه بره آگراهی بشرر از خطررات تشکیل شده است. يکی از مصارف دياتومیت در جهان که 

باشد که البته به سموم شیمیايی اخیرا دو باره مورد توجه قرار گرفته است، کنترل حشرات می

 اين منظور بايد عملیات فیزيکی خاص روی دياتومیت خام انجام گیرد. 

تواند بردون آلرودگی زيست است که میکش بدون زيان و سازگار با محیطدياتومیت حشره

حصول به سموم شیمیايی، حشرات خانگی و آفات انباری را بره نحرو مروثری کنتررل نمايرد. م

 3/2ترا  1/2دياتومیت فرآوری شده، گرد بسیار نرمی به رنگ سفید يا طوسی با وزن مخصوص 

 باشد.  سیلیکا می %32لیتر است که حاوی حدود گرم بر میلی

زای انبراری از عدادی از حشررات خسرارتتحقیقات انجام گرفته در کشور، قابلیت کنترل ت

 .Tribolium spp  و شپشه آرد  ( Oryzaephilus  surinamensis)دار جمله شپشه دندانه

  اند.در مرحله لاروی و بالغ، توسط دياتومیت را به اثبات رسانیده ((

برای کنترل آفات انباری روی محصرولاتی 

چون برنج، غلات و حبوبات، پرودر دياتومیرت 

بايد با محصول انباری مرورد نظرر بره خروبی 

مخلوط شود. میزان مورد نیاز دياتومیت برای 

کنترل موثر آفات انباری، به عواملی چون نوع 

حشررره، میررزان رطوبررت و نرروع محصررول و 
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گررم بره ازای هرر  0تا  ppm (1/2 0222تا  122همچنین دمای محیط بستگی داشته و بین 

سیلو يا محل ذخیره محصول با لايه نرازکی از دياتومیرت نیرز باشد. پوشش سطح کیلوگرم( می

باشرد. گررد پاشری انبارهرا و روش موثری برای جلوگیری از ورود حشرات و کاهش آلودگی می

مربرع، موجرب از برین گرم در مترر 1تا  0سیلوهای خالی با دياتومیت فرآوری شده، به میزان 

توان با شسرتن يرا گردد. در زمان مصرف، میمیرفتن حشرات موجود در انبار قبل از بارگیری 

  الك کردن، دياتومیت فرآوری شده را از محصول انباری جدا نمود.

دلیل داشرتن ذرات بسیار ريز پودر دياتومیت، به بدن حشرات و لاروهای آنان چسبیده و به

و در های تیز و برنده، موجب خراش اسکلت خارجی، از دسرت دادن مايعرات حیراتی بردن لبه

 .گرددنهايت مرگ آنان پس از چند روز می

( LD50)  =mg/Kg 5000سمیت گوارشی دياتومیت برای پستانداران بسیار ناچیز اسرت  

ولرری برررای جلرروگیری از تحريررك سیسررتم تنفسرری، در هنگررام مصرررف آن، از استنشرراق گرررد 

  خودداری نموده و از ماسك ضد گرد و غبار استفاده نمائید

 

 کس و اسید بوریک(ها )برابرات 

ترين آنها براکس و هستند که شناخته شده BORON) )ها ترکیبات حاوی عنصر بر برات

ای معدنی است که از ذخاير موجود در اسید بوريك می باشند. براکس يا سديم برات ماده

کاری، شود و دارای مصارف گوناگون در لعابها استخراج میخاک و همچنین آب درياچه

باشد. بوريك اسید پودر ها و جلوگیری از پوسیدگی الوار میازی، ذوب فلزات، شويندهسشیشه

سفید رنگی است که از ترکیب براکس و اسید 

آيد و در صنايع داروسازی و از سولفوريك بدست می



  

 

 شود.های شستشوی چشم استفاده میجمله در محلول

هاست که خواص ان هستند و سالبراکس و اسید بوريك دارای سمیت نسبتا کمی برای انس

های خانگی متعددی با استفاده از آنان کشآنان در کنترل حشرات شناخته شده است و حشره

ها معمولا به صورت های حاوی براتکشاند. حشرهدر کشورهای توسعه يافته به ثبت رسیده

اده مصرف کننده خوراکی چون شکر و همچنین طعمه آمگرد محلول در آب به همراه جلب

 شوند.فرموله می

ای بسیار نازک در نقاط تردد و پودر براکس و اسید بوريك میکرونیزه بايد به صورت لايه

تجمع حشرات روی زمین خشك و به دور از رطوبت پاشیده شوند. پودر به بدن حشراتی که از 

دستگاه در هنگام تمیز کردن بدن توسط حشرات، وارد  کنند چسبیده و روی آن عبور می

موجب آسیب به مخاط دستگاه گوارش حشرات و مرگ  هابلعیدن براتشوند. گوارش آنان می

 شود.آنان پس از چند روز می

های حاوی براکس و بوريك اسید قادر هستند انواع حشرات خانگی از قبیل کشحشره

را به  ها )سوسك حمام(، مورچه، گوشخیزک، موريانه و همچنین خرخاکی و هزار پاسوسری

نحوی موثر و پايدار، بدون نیاز به آلودگی محیط با سموم خطرناک شیمیايی از بین ببرند. از 

کشی در محیط خشك تا چند امتیازات اين ترکیبات، دوام بسیار زياد و حفظ خاصیت حشره

ها، از استنشاق گرد آنان خودداری نموده و از ماسك سال می باشد. در هنگام گردپاشی برات

 گرد و غبار استفاده نمائید.ضد 

 

 سیلیکاژل 

آيد و به دلیل قابلیت سیلیکاژل از ترکیب اسید سولفوريك و سیلیکات سديم بدست می

های محصولات حساس به رطوبت چون بندیبسیار بالای خود در جذب رطوبت، در بسته

ا سه برابر وزن های الکترونیکی و دارو قرار داده شود. سیلیکاژل همچنین قادر است تدستگاه
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خود چربی و روغن جذب کند و توانايی آن در جذب چربی از لايه خارجی بدن حشرات موجب 

شده است که کاربردهای مفیدی در کنترل حشرات خانگی پیدا کند. برای دارا بودن خاصیت 

کشی، سیلیکاژل بايد به صورت پودر نرم و میکرونیزه در آورده شود تا سطح تماس و حشره

 بیشتری را داشته باشد.جذب 

-پودر سیلیکاژل به صورت لايه نازکی در مسیر حرکت و محل زندگی حشرات پاشیده می

کنند، موجب جذب شود و با چسبیدن به اندام حشراتی که از داخل اين لايه پودر عبور می

گردد. حشرات محتلفی از جمله چربی و آب از بدن و مرگ آنان پس از مدت کوتاهی می

ها، آفات انباری و حشرات بهداشتی چون کك و ساس نسبت به ها، سوسریها، موريانهمورچه

 پودر سیلیکاژل بسیار آسیب پذير هستند.

سمیت پودر سیلیکاژل برای پستانداران بسیار ناچیز است ولی برای جلوگیری از تحريك 

ه و از ماسك سیستم تنفسی، در هنگام گردپاشی بايد از استنشاق گرد آن خودداری گرديد

 ضد گرد و غبار استفاده شود.
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 فصل چهارم
 هاها و تلهکنندهجلب

 
 هاهای شیمیایی یا فرومونکنندهجلب 

 های بینایی کنندهجلب 

 ایهای خوراکی یا طعمهکنندهجلب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 مقدمه

-جلب می های شیمیايی، غذايی و بینايی، حشرات را به سوی خودکنندهبسیاری از جلب

يابی کنند، بنابراين می توانند برای پايش، به دام انداختن و شکار انبوه و اختلال در جفت

ها اکثرا بسیار انتخابی عمل نموده و آسیبی به ساير حشرات استفاده شوند. اين جلب کننده

آورند و در صورت استفاده صحیح و به جا نقش موجودات زنده و از جمله انسان وارد نمی

ها و کنندهنمايند. جلبهمی در کاهش خسارت حشرات بدون آلودگی زيست محیطی ايفا میم

دلیل امتیازات متعدد، از ابزارهای مفید ها جزء مهمی در مديريت تلفیقی آفات هستند و بهتله

 شوند.و موثر در کشاورزی ارگانیك محسوب می

-ی برای حشرات و جلب کنندهگذارهای تلهبه معرفی مختصر روش فايلدر اين فصل از 

های خوراکی ها، جلب کنندهشوند، از جمله فرمونها استفاده میهای مختلف که به همراه تله

های معرفی کنندهها و جلبهای بینايی پرداخته شده است. البته تلهکنندهو هم چنین جلب

يگر از آفات مانند شده در اين بخش منحصر به حشرات نبوده و روش به دام انداختن برخی د

 اند.تنان )لیسك و حلزون( نیز به اختصار مورد اشاره قرار گرفتهنرم

تر، به کتب گردد برای اطلاعات جامعها دعوت میمندان به بکارگیری اين روشاز علاقه

های فرومونی رجوع نموده و جهت آشنايی با تولیدکنندگان و تامین موجود در زمینه تله

 مراجعه نمايند. فايلها در انتهای های مختلف به بخش پیوستکنندهو جلب هاکنندگان تله
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 هاهای شیمیایی یا فرومونکنندهجلب 

برند. اين مواد های مختلف به کار میحشرات مواد شیمیايی گوناگونی را برای انتقال پیام

-خاصی را در بر شوند، هر يك پیامشیمیايی پیچیده که از غدد داخل بدن حشرات ترشح می

  .شوندداشته و واکنش رفتاری بسیار مشخصی را در حشرات ديگر موجب می

ها يك گروه از مواد شیمیايی هستند که توسط يك گونه از حشرات منتشر شده و فرومون

ها برای مقاصد حیاتی و گردند. فرومونفقط در حشرات همان گونه موجب واکنشی خاص می

گذاری مسیر، اعلام هشدار در مواقع خطر، نشان دادن محل غذا امتيابی، علمهمی چون جفت

 Sex)های جنسی شوند. در اين بین فرومونسازی توسط حشرات يکار گرفته میيا لانه

Pheromone) های تجمعیو فرومون) Pheromones (Aggregation  که به ترتیب برای

شوند بیشترين سازی ترشح میلانه جفت يابی و جلب ساير اعضا يك گونه به محل تغذيه يا

های جنسی کاربرد را در کنترل آفات دارا می باشند. تاکنون مواد موثر تعداد زيادی از فرومون

 اند.و تجمعی توسط دانشمندان شناسايی، جداسازی و به طور مصنوعی تولید شده

یکی خاص های لاستیکی يا صفحات پلاستهای مصنوعی به طور معمول در کپسولفرومون

اند که در زمان استفاده، ماده موثره خود شوند که به نحوی طراحی و ساخته شدهنگهداری می

 .کنندرا به تدريج و در طی چند روز تا چند هفته در محیط آزاد می

 

 های فرومونیتله 

های متنوع هستند که هايی با طراحیهای فرومونی، تلهتله

فرومون پیش بینی شده در آنها محلی برای تعبیه کپسول 

يا  از يك سطح آغشته به چسب مانند تله دلتا است و معمولا

يا حتی های قیفی يك محفظه، مانند تله مخروط متصل به



  

 

 شوند :های فرومونی با مقاصد زير استفاده میاند. لذا تلهيك ظرف آب تشکیل شده

شوند یت حشرات نصب میها قبل از شروع فعالدر اين حالت تله : پایش جمعیت حشرات-1

توانند به محض ظهور نسل اول يك گونه خاص آفت، آنها را جلب و شکار کرده و و می

برای جلوگیری از خسارت آغاز  کارشناسان را از حضور خود آگاه سازند تا اقدامات پیشگیرانه

 د.گرد

تواند میهای فرومونی به تعداد زياد و در زمان مناسب نصب تله شکار انبوه حشرات:-2

های جنسی ماده موجب شکار انبوه و کاهش خسارت حشرات بالغ گردد. در اين مورد فرومون

های تجمعی برای برای شکار انبوه حشرات نر و جلوگیری از بارور شدن حشرات ماده و فرومون

 شوند.شکار حشرات از هر دو جنس بکار برده می

کشاورزی ارگانیك، چون اسپینوزاد به  تر حشرات، سموم مجاز درگاهی برای کشتن سريع

 شود.های قیفی اضافه میمحلول داخل تله

های بسته مانند های فرومونی، بالاترين کارآيی را در محیطشکار انبوه حشرات توسط  تله

های باز و ها و انبارهای مواد غذايی برای مقابله با آفات انباری داراست و در محیطگلخانه

تواند حتی موجب جلب حشرات از نقاط ديگر و افزايش خسارت ع و باغات میوسیع مانند مزار

 گردد.

در اين حالت با پراکنده کردن فرمون جنسی حشرات ماده در یابی: اختلال در جفت-3

شوند. اين اختلال در سطح مزرعه، حشرات نر دچار سردرگمی شده و قادر به يافتن جفت نمی

وری حشرات ماده و در نتیجه کاهش جمعیت و خسارت لارو يابی موجب جلوگیری از بارجفت

ای از اين روش حشرات نر به پودری حاوی فرومون جنسی ماده گردد. در نمونهحشرات می

آيند. اين پودر به بدن حشرات نر چسبیده و در هنگام پرواز شوند و روی آن فرود میجلب می

اين  گردد.پودر و سردرگمی آنان میبه اطراف، موجب جلب حشرات نر به حشره نر حامل 
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تواند باعث کاهش قابل ملاحظه در روش در صورت اجرای صحیح و تحت نظر کارشناسان می

 ريزی حشرات گردد.گیری و تخمجفت

های فرومونی در انتخابی بودن آنان است، زيرا فقط گونه خاصی از حشرات امتیاز بزرگ تله

کرده و برای حشرات مفید خطری در بر ندارند. البته را حتی در تراکم جمعیت پايین صید 

 ها دارای نقاط ضعفی نیز هستند که عبارتند از:اين تله

 شرايط جوی چون باد، باران و نوسانات دمای هوا بر کارآيی آنان اثر منفی دارد.-1

کنند و اين در حالی است که در اغلب موارد حشرات بالغ فقط حشرات بالغ را شکار می-0

گردد، بنابراين بايد در زمان زا نبوده و خسارت بوسیله لارو حشره وارد میستقیما خسارتم

 مثل آنان شوند.شروع فعالیت حشرات بالغ نصب شوند تا موجب اختلال در تولید

از مزارع مجاور و توانند موجب جلب حشرات های فرومونی در صورت کاربرد نادرست میتله-3

 ت آفات شوند.افزايش جمعیت و خسار

های های فرومونی بر نقاط ضعف آنان چیرگی داشته و امروزه تلهالبته امتیازات متعدد تله

فرومونی از ابزار بسیار مفید و کارآمد کنترل آفات در تولید محصولات کشاورزی سالم و 

 .گردندارگانیك محسوب می

 

 های بینایی کنندهجلب 

بسیار کارآمد در پايش و کنترل جمعیت حشرات های بینايی از ابزارهای کنندهجلب

های مختلف تولید و عرضه گردند و به همین دلیل در اشکال و طرحزا محسوب میخسارت

های مخصوص، برخی از صفحات با ولتاژ بالا و های نوری از لامپشوند. برخی چون تلهمی

گیرند. در رات بهره میگروهی ديگر از سطوح رنگی با طول موج مناسب برای جلب و صید حش

 گردد :مندان ارائه میاين قسمت شرح مختصری از هر گروه برای آگاهی علاقه

 



  

 

 

 

 های نوریتله 

کنند زيرا های ماوراء بنفش يا فلورسنت )مهتابی( استفاده میها از لامپاين گروه از تله

ها برای بسیاری از طول موج نور اين لامپ

ها دارای تله اين .حشرات جلب کننده است

های گوناگون هستند. برخی دارای طراحی

صفحه يا توری با ولتاژ بالا هستند که در 

پشت لامپ تعبیه شده است و برخورد 

حشرات جلب شده به نور لامپ با توری 

 شود.موجب سوختن و مرگ حشرات می

ای در در طراحی جالب ديگر فن مکنده

تاژ بالا هدايت ته به چسب يا مجهز به صفحه ولپشت لامپ، حشرات را به درون محفظه آغش

شود و حشرات شود. در نوعی ديگر لامپ بالای طشت آب نصب مینان میآکرده و باعث مرگ 

های نوری اين است که در کنار شوند. از معايب تلهجلب شده به نور، در آب افتاده و غرق می

ا را نیز به خود جلب کرده و از بین هحشرات خسارتزا، تعدادی از حشرات مفید چون بالتوری

 .برندمی

 

 های رنگیتله 

بسیاری از حشرات به سطوح رنگی با طول موج مناسب جلب 

های ها و شتهها، زنجرکها، پسیلشوند. بطور مثال سفیدبالكمی

های نانومتر(، برخی گونه 172بالدار به رنگ زرد )طول موج 



 

85 

 

 312گیلاس به رنگ قرمز )طول موج نانومتر( و مگس 471ها به رنگ آبی )طول موج تريپس

شوند. به همین منظور صفحات يا نوارهای با رنگ مناسب آغشته به چسب نانومتر( جلب می

 شوند. دوام به طور گسترده برای به دام انداختن حشرات استفاده می محکم و با

های ومونی يا جلب کنندههای فری يا به همراه کپسولتنهايهای چسبنده رنگی به اين تله

روی سطح   ،شوندشوند و حشراتی را که به آنان جلب میغذائی در مجاورت گیاهان نصب می

 اندازند.چسبنده خود به دام می

متر برای پايش جمعیت حشرات و سانتی 12*02ها با ابعاد های رنگی به صورت ورقتله

متر برای شکار انبوه حشرات در سانتی 02تا  11متر و نوارهايی به عرض سانتی 02*32ابعاد 

ات شکارگر و های زرد رنگ، جلب و جذب تعدادی از حشراز نقاط ضعف تله دسترس هستند.

 است.پارازيتويید 

 

 ای های خوراکی یا طعمهکنندهجلب 

ها و ها، کربوهیدراتبسیاری از مواد غذائی حاوی پروتئین

و جنس نر و ماده را مخمرها برای حشرات جذاب هستند و هر د

های خوراکی برای کنندهکنند. از اين مزيت جلببه خود جلب می

-شود. تلهبه دام انداختن و کاهش جمعیت حشرات استفاده می

های گوناگون که در زير به برخی از آنان اشاره شده است، برای 

مندان اين منظور در دسترس هستند و استفاده از آنان به علاقه

 .شودنی سموم توصیه میبه جايگزي

 

 

 



  

 

 های مرطوب تله 

های مرطوب هستند های موسوم به تلههای غذايی تلههای حاوی جلب کنندهترين تلهرايج

هايی با ورودی مخروطی که در محفظه آنها ماده که شامل تله

                       شود. غذائی رقیق شده با آب ريخته می

ترين از رايجو تله سراتراپ   Phail trap)  (Mc  فیلتله مك

که بعنوان تله مرطوب، برای شکار طیف  هستندهايی تله

میوه مديترانه، زا از جمله مگسوسیعی از حشرات خسارت

 .دنشوگیلاس بکار برده میزيتون و مگسمگس

پروتئین »موسوم به وادیها مکننده مورد استفاده در اين تلهجلب های ترين مادهمتداول

که برای حشرات از هر دو جنس بسیار جذاب است.  هستند و ترکیبات آمونیاکی «یدرولیزاته

شوند پس از تغذيه قادر به خروج نبوده و در نهايت به داخل می اين تله هاحشراتی که وارد 

شوند. در مواردی نیز برای کشتن سريعتر حشرات، به مايع داخل تله مايع افتاده و غرق می

  شود.مجاز ارگانیك چون اسپینوزاد اضافه میکش يك حشره

های مك فیل در تعداد کم برای پايش و شناسايی حشرات و در تراکم بالا برای شکار تله

توانند نقش قابل قبولی در شوند و در صورت استفاده صحیح میانبوه حشرات بکار گرفته می

 کاهش خسارت حشرات ايفا نمايند.

 

 تله مخروطی مگس خانگی 

و نابودی  (.Musca spp)ها مبارزه با مگس

های مهم انسان بوده است و آنان همواره از دغدغه

البته  در اين راه استفاده وسیع از سموم همواره به 

عنوان راه حل اصلی مورد توجه قرار داشته است. 
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ان و اکثرا برای انس، شوندها استفاده میین بردن مگسهای شیمیايی که برای از بحشره کش

طیف انتخابی عمل کردن و حیوانات اهلی نیز سمی و خطرناک هستند ضمن اينکه بدلیل غیر

شوند. اين در حالیست موجب از بین رفتن بسیاری از حشرات مفید نیز می ،وسیع کشندگی

های آلی کلره و فسفره، بطور کشها جزو اولین حشراتی هستند که نسبت به حشرهکه مگس

مانند گذشته در کنترل آنها  ،پاشی با ترکیبات رايجاند و سمهمت نشان دادای مقاوفزاينده

  باشد. کارساز نمی

 مديريت»تله مخروطی مگس قادر است به عنوان يك ابزار کارآمد در قالب راهکارهای 

تعداد بسیار زيادی مگس را بدون کاربرد سموم شیمیايی به دام انداخته و از « تلفیقی آفات

 بین ببرد.

بايد در آب  ،کننده که معمولا از مخمر و ترکیبات آمونیاکی تشکیل شده استماده جلب

ها به مايع داخل بشقاب جلب شده و پس مگسحل شده و داخل بشقاب زير تله ريخته شود. 

از تغذيه به سمت بالا و نور منعکس شده به داخل تله پرواز کرده و از سوراخ راس مخروط 

ها ای است که مگسافتند. طراحی تله به گونهارجی شده و به دام میداخلی وارد محفظه خ

های به دام افتاده پس از مدتی پس از ورود به تله قادر به يافتن راه خروج نخواهند بود.  مگس

های مرده میرند، به طوری که به تدريج مگسدر اثر خستگی و از دست دادن مايعات بدن می

کنند که در اين زمان بايد تله را تخلیه و آن را برای را پر می تا نزديك راس مخروط داخلی

بار مصرف بوده و پس از پر شدن ها نیز يكالبته برخی از اين تله  استفاده مجدد آماده نمود.

 با مگس بايد دور انداخته شوند.

هايی که محدوديت استفاده از سموم اين وسیله برای کنترل جمعیت مگس بويژه در محل

ها، مزارع ها، مرغداریها، کارخانجات مواد غذايی، دامداریود دارد مانند منازل، رستورانوج

 ها بسیار مناسب است.وگلخانه

 



  

 

 

 تله حلزون 

ها از آفات درجه يك ها و لیسكحلزون

محصولات کشاورزی در نقاط مرطوب و بارانی 

کشورمان هستند و برای مبارزه با آنان هر ساله 

ی از انواع سموم شیمیايی استفاده مقادير زياد

گذاری برای اين آفات، روش مفیدی شود. تلهمی

های است که اگرچه ممکن است اثر آن در زمین

های کوچك مانند وسیع با تراکم بالای جمعیت حلزون چندان مشهود نباشد، ولی در محیط

-سموم به اين منظور بیتواند ما را از مصرف باغچه منازل کاملا اقتصادی و عملی است و می

نیاز کند. اين روش آنچنان در کشورهای توسعه يافته متداول است که انواع تله حلزون با 

 .شوندها عرضه میهای متنوع در فروشگاهطراحی

تله حلزون بايد در زمین دفن شود به نحوی 

که لبه بالای آن هم سطح زمین قرار گیرد و 

ر شود. سپس با مايع جلب کننده تا نیمه پ

-ها، ماءکننده غذايی برای حلزونبهترين جلب

الشعیر است که بايد در داخل تله ريخته شود. 

شوند الشعیر جلب میها به بوی مخمر ماءحلزون

افتند. تله حلزون در صورت نصب و برای تغذيه به سمت تله هجوم آورده و داخل مخزن آن می

اند تعداد زيادی حلزون را به دام انداخته و موجب توهای مناسب، میبه تعداد کافی و در محل

 کاهش جمعیت و خسارت قابل توجه اين آفت گردد.
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 فصل پنجم
 هادورکننده

  کائولین 

  گیاهان دارویی و ادویه ها 

 ها(کننده پشه)دور سیترونلا 

 های پستانداران و پرندگانکنندهدناتونیم بنزوات و سایر دور 

 لزونکننده حنوار و رنگ دور   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 مقدمه

از ابزارهای موثر در جلوگیری از کاهش خسارت آفات محسوب  (Repellents)ها کنندهدور

ها برای کنترل آفات قدمت زيادی دارد و گیاهرانی چرون سریر، شوند. استفاده از دورکنندهمی

هرا بررای دهکننرتررين دورفلفل و اکالیپتوس و ابزاری از قبیل حصار، توری و مترسك از آشرنا

های شیمیايی برای کاهش کشاورزان هستند. با رواج سموم شیمیايی مصنوعی، انواع دورکننده

شوند. اين در حرالی خسارت جوندگان و پرندگان به بازار عرضه شدند که هنوز نیز استفاده می

است که با سپری شدن تدريجی دوره سموم شیمیايی و روی آوردن کشراورزان بره دورکننرده 

منرد بره کننردگان علاقرهی کم خطر و با منشاء طبیعی، محصولات بسیاری در اختیار مصرفها

 اند.جايگزينی سموم قرار گرفته

های مديريت تلفیقی آفرات هسرتند و از ابزارهرای ها جزء مهمی در برنامهامروزه دورکننده

جهرت آشرنايی  لفاير شوند. لذا در اين فصل ازمفید و موثر در کشاورزی ارگانیك محسوب می

های مرورد شود. خوشبختانه اکثر دورکنندهها اشاره میمندان به تعدادی از اين دورکنندهعلاقه

منردان بره اشاره در اين فصل هم اکنون در کشورمان تولید شده و قابل دسترس هستند. علاقه

 نمايیم.دعوت می فايلهای معرفی شده را به مطالعه بخش انتهايی تهیه دورکننده
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 کائولین  

های معدنی مورد بحث قرار گرفت، پرودری سرفید و کشکائولین همانگونه که در فصل آفت

ريزی میکرونیزه است که پاشش دوغاب آن روی درختان، موجب دور شدن و جلوگیری از تخم

زا چون مگس زيتون، شرب پرره کررم گلوگراه انرار، کررم سریب، مگرس میروه حشرات خسارت

گردد. دلايل مختلف برای دورکنندگی کائولین فرآوری شرده روی سیاری ديگر میمديترانه و ب

 اند که عبارتند از:حشرات ذکر شده

پوشش سفید و يکنواخت ايجاد شده توسط کائولین روی گیاهان، موجب گمراهری حشررات -1

 گردد.ريزی و ايجاد خسارت میدر شناسايی میزبان و در نتیجه جلوگیری از تخم

-کاس نور توسط پوشش سفید گیاه، موجب سردرگمی و دور شدن برخری حشررات مریانع -0

 گردد.

آينرد، چسبیدن پودر به پاهای حشراتی که روی گیاه پوشش داده شده با کائولین فرود مری-3

 شود.برای آنان آزار دهنده بوده و موجب گريختن آنان می

د را حفظ کنند و ناچار به تررک برخی حشرات قادر نیستند روی پوشش کائولین تعادل خو-4

 شوند.گیاه می

 

 گیاهان دارویی و ادویه ها  

اکررالیپتوس، لاوانررد، زيررره، گیاهرران مختلفرری از جملرره سرریر، فلفررل، 

رزماری، دارچین، زردچوبه، ژرانیوم روی حشررات خاصریت دورکننردگی 

 دارند. 

، حبوبرات و غلرات انبراری در قرص های دورکننده  حشرات از بررنج

ر تولید شده و برای اين منظور قابل تهیه هسرتند، ولری در صرورت کشو



  

 

  عدم دسترسی به اين قرص ها می توان گیاهان ياد شده را لابلای مواد غذايی انبار شده قرار داد.

 

 ها(کننده پشهسیترونلا )دور 

گونره شرناخته  0122پشه هرا دارای بریش از 

شده هستند که بعضری از آنهرا بره دلیرل قابلیرت 

های مهلرك و مسرری بره انسران از انتقال بیماری

قبیل مالاريا، تب زرد و تب دنگری، خطرنراکترين 

 گردند. حشرات روی کره زمین محسوب می

ها در منزل، به کار روش معمول مقابله با پشه

يا  DEET حاوی ماده شیمیايی با نام اختصاری  کنندههای دورو لوسیونکرم  ها،بردن اسپری

از سموم مصنوعی از گروه موسوم به پیروتروئیدها اسرت کره بره صرورت اسرپری و يرا استفاده 

 باشد. ايرن سرمومکنند میاتاق می هايی که در اثرگرم شدن، سم را به تدريج وارد فضایقرص

اگرچه برای انسان نسبت به سموم کلره و فسفره آلی کم خطرر هسرتند، ولری عروارض منفری 

های پوستی و تنفسی، بره خصروص در کودکران موجرب بیماری تماس دراز مدت با آنان، چون

 های بسته منع شود.شده که مصرف آنان برای مدت طولانی و در محیط

هرا در کننردگی دارنرد و پخرش شردن عصراره آنها خاصیت دورگیاهان مختلفی روی پشه

تروان از گرردد. از ايرن گیاهران مریها میها روی پوست موجب دوری پشهمحیط يا مالیدن آن

سیر، نعنا، ريحان، کاج، سرو، اکالیپتوس، ژرانیوم، پونه، میخك طبری، رزمراری و سریترونلا يرا 

تر است زيررا ايرن سنبل هندی نام برد. در اين میان استفاده از عصاره سیترونلا از بقیه متداول

هرا پشره کننده موثری برایخطر بودن برای انسان، دورعصاره با وجود داشتن بوی خوش و بی

 شود. محسوب می
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شرود کره همگری عصاره سیترونلا به صورت کرم، لوسیون، اسپری، شمع و عود فرموله مری

 آيند.های مناسب و سالمی برای سموم شیمیايی حشره کش به حساب میجايگزين

 های پستانداران و پرندگانکنندهدناتونیم بنزوات و سایر دور 

تروان پشت، گراز، آهو و گوزن و پرندگان مختلف را مریپستاندارانی از قبیل خرگوش، خار 

تحت شرايطی از آفات مهم محصولات کشاورزی محسوب نمود. پرندگان با خارج کرردن برذر و 

ها با تغذيره از سربزيجات و يرا های درختان و خرگوشنشاء گیاهان از زمین و يا تغذيه از میوه

کننرد. در نرواحی جنگلری ان وارد مریجويدن پوست درختان خسرارات زيرادی را بره کشراورز

سازند. برای جلروگیری از ها وارد میپستاندارانی چون خارپشت و گراز خسارات زيادی به نهال

آسیب اين جانداران بشر تمهیدات بسیاری را انديشیده است که از اين جمله استفاده از موانرع 

 ستند.های شیمیايی هفیزيکی مانند حصار، توری، سموم و دورکننده

هرای آغشرته بره سرموم رحمانره اسرتفاده از طعمرهخوشبختانه امروزه استفاده از روش بی

شیمیايی برای از بین بردن اين جانداران، به دلیل ضرورت محافظت از حیات وحش در دنیرا و 

-کشورمان تقريبا منسوخ شده است. به همین دلیل پژوهشگران تلاش خرود را روی دورکننرده

هرای انرد و تراکنون دور کننردهزا متمرکز نمرودهن زيان برای جانوران خسارتهای موثر و بدو

بسیاری حاوی انواع ترکیبات چون عصاره فلفل تند، خردل و سیر، مواد بد طعم يا تلخ کننده، 

مايعات بدبو چون ضايعات کشتارگاهی و تخم مرغ گنديده و حتی ادرار حیوانات شکارگر مانند 

 اند.گرگ عرضه شده

 های حاوی مواد تلخ کننده چون دنراتونیم بنرزوات )برا نرام تجراری اين بین دورکننده در

Bitrex)  به دلیل عملکرد رضايتبخش و غیر سمی و ارزان بودن، از محبوبیت بیشرتری برخرور

گررم در لیترر(  طعرم بسریار میلری 12دارند. چون اين مواد حتی در غلظت های بسیار پائین )

گذارند که بررای بسریاری از پرنردگان و پسرتانداران غیرر قابرل جای می تلخی روی گیاهان به



  

 

کرردن روی کننده بره صرورت مرايع قابرل اسرپریهای محتوی مواد تلختحمل است. دورکننده

 شوندها و درختان فرموله میگیاهان يا رنگ برای مالیدن روی تنه نهال

 

  کننده حلزوننوار و رنگ دور 

ها به برخی فلزات مانند مس، روی و آهرن و ها و لیسكند که حلزوناتحقیقات ثابت نموده

کنند. از همین روی موانع مختلفی بره املاح آنان حساس بوده و از تماس با آنان خودداری می

صورت نوار، توری يا رنگ با استفاده از اين فلزات و املاح آنان به منظور دور نگاه داشرتن ايرن 

حصررولات آفررات از درخترران و سرراير م

 اند.کشاورزی ساخته شده

نوار مسی دورکننده حلزون يکی از 

اين محصولات است کره بررای تشرديد 

ای از اکسید آهرن پوشرانیده اثر با لايه

هرا و شده است. بررای محافظرت نهرال

درختان میوه و مرکبات، نوار بايرد بره 

ها بره که لبهطورید بهدور تنه آنان بسته شده و لبه های برش خورده آن به سمت بالا خم شو

 .موازات زمین و با زاويه قائمه نسبت به تنه درخت قرار گیرند

تماس بدن مرطوب حلزون با سطح نوار ماننرد يرك پیرل الکتريکری باعرث نروعی واکرنش  

نمايرد کره گردد. جريان الکتريکی حاصله در بدن حلزون ايجراد شروک مریالکتروشیمیائی می

شرود. ده بوده و  موجب  از دست دادن مايعات حیاتی بدن آنران مریبرای آنان بسیار آزار دهت

کننرد و ها به محض تماس بدنشان با نوار، از عبور از روی آن خودداری میبهمین دلیل حلزون

 مانند.در نتیجه درختان بدون کاربرد سموم از آسیب آنان در امان می
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کنندگی املاح مرس و آهرن روی در فرمولاسیون رنگ دورکننده حلزون نیز از خاصیت دور

ها به همراه يك ماده حامل مقاوم به بارندگی بهره گرفته شرده اسرت. رنرگ دورکننرده حلزون

ها متر به دور تنه نهالسانتی 12حلزون بايد به وسیله قلم مو به صورت نواری به عرض حداقل 

 تجديد شود.و درختان مالیده شود. در صورت لزوم و همراه با رشد درخت رنگ بايد 

نوار و رنگ دورکننده حلزون در صورت استفاده در زمان مناسب، به نحو موثری از خسارت 

توانرد اين آفت جلوگیری کرده و کشاورزان را از مصرف سموم که ضرمن آلرودگی محریط مری

 د.کننیاز میبی، ها گرددموجب طغیان آفات ثانويه چون کنه
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مشخصات تولیدکنندگان و واردکنندگان عوامل و 

 های کنترل غیر شیمیایی آفاتفرآورده
 

 

برای مشاهده فهرست شرکت های دارای پروانه تولید يا مجوز موقت تولید آفت کش های میکروبی و 

 .را کلیك کنید اينجافراورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیايی 

برای مشاهده فهرست شرکت های دارای پروانه واردات عوامل کنترل بیولوژيك و فراورده ها و تجهیزات 

.را کلیك کنید اينجاکنترل غیر شیمیايی 

https://ppo.ir/_douranportal/usersfiles/afatkosha@ppo.ir_4169/documents/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF.pdf
https://ppo.ir/_douranportal/usersfiles/afatkosha@ppo.ir_4169/documents/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF.pdf
https://ppo.ir/_douranportal/usersfiles/afatkosha@ppo.ir_4169/documents/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9.pdf
https://ppo.ir/_douranportal/usersfiles/afatkosha@ppo.ir_4169/documents/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9.pdf
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