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 .ي، دوركنندگ

استفاده از ، يانباردار يستم هاياز س ياديدر تعداد ز ده: يچک  

ت آفات يريمد روشن يترن و مناسبيترصرفهبه ينيتدخ يهاکشآفت

 يطيمحستيز ش روز افزون مشکالتيافزا ي،  ولروديبه شمار م يانبار

 يهاافتن روشي يقات براي، لزوم تحقهاکشن آفتياز كاربرد ا يناش

و  يعيبات طبياستفاده از ترک خطر را آشكار ساخته است.كم کنترل

و كم ن ياز مهمتر يکياهان يه گيثانو ييايميبات شيژه تركيبه و

شود. در يمحسوب م ينيتدخ يهاكشن حشرهيگزيبات جاين تركيخطرتر

ن يمتعدد به هم ياهيبات گيترك يرو يعيقات وسير تحقيچند دهه اخ

 يهاق اثرات اسانسين تحقيمنظور انجام گرفته است. در ا

 يو تماس يعصاره كاج به دو روش تنفساسطوخودوس، ترخون و گلپر و 

قرار گرفت. بر اساس  يحبوبات مورد بررس ياسوسك چهارنقطه يرو

 يت تنفسين سميشتريحشرات كامل، ب يساعت رو 24مدت  در 50LCار يمع

ن يتر هوا( و كمتريتر بر ليكروليم 52/41اسانس اسطوخودوس )  يبرا

تر هوا( محاسبه يلتر بر يكروليم 58/337اسانس گلپر ) يت برايسم

ن مقدار يتخم، كمتر يرو يت تنفسيمربوط به سم يهاشيشد. در آزما

50LC تر هوا( و يتر بر ليكروليم 31/29اسانس اسطوخودوس ) يبرا

تر هوا( به يتر بر ليكروليم 43/156اسانس گلپر ) ين آن برايشتريب

حشرات كامل،  يساعت رو 24در مدت  50LCار يدست آمد. بر اساس مع

تر بر يكروليم 12/0مربوط به اسطوخودوس ) يت تماسين سميشتريب

تر يكروليم 35/0ت مربوط به گلپر )ين سميمترمربع( و كمتريسانت

ن يدر باالتر يكه عصاره كاج حتيمتر مربع( بود در حاليبر سانت

جاد يا يچ تلفاتيمتر مربع( هيتر بر سانتيكروليم 23/157غلظت )

حشرات كامل نشان  يها رواسانس يكنندگسه اثرات دورينكرد. مقا

 يگر با غلظت كمتريداد كه اسانس اسطوخودوس نسبت به دو اسانس د

حبوبات بوده و  ياقادر به دور كردن حشرات كامل سوسك چهار نقطه

 باشد.يم يتريقودوركننده 
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 مقدمه: 

پس از غالت، دومين منبع غذايي بشر است. اين  1حبوبات

-گياهان متعلق به خانواده حبوبات و زيرخانواده پروانه

 ،حبوبات سطح زير کشت کل FAOباشند. طبق آمار مي 2آسايان

ميليون  18حدود  ،شوندکه به منظور توليد دانه کاشته مي

 است.در سال ميليون تن  44تا  43هکتار و محصول آنها بين 

 هزار هكتار 458000ران معادل يسطح زيركشت حبوبات در ا

در بين حبوبات از نظر  (.1384است )قرباني و همکاران، 

سطح زير کشت و ارزش اقتصادي، مقام اول متعلق به لوبيا 

ار ميليون هکت 24است. سطح زير کشت جهاني انواع لوبيا 

بيشترين سطح ،  Vigna ungiculata (L.)، است. لوبيا چشم بلبلي

زير کشت در ميان حبوبات را در کشورهاي گرمسيري به خود 

ميليون  5 بهسطح زير کشت جهاني آن و  اختصاص داده است

اين گياه آفريقا بوده و از  ءمنشا شود.بالغ مي هکتار

شمالي آمريکا هاي مرکزي و آنجا به هندوستان، چين و قسمت

منتقل شده است. ارزش بيولوژيکي پروتئين موجود در آن به 

هاي دانه باشد.مي ضروري آن مربوطهاي مقدار اسيد آمينه

د و شونخوراک انسان مصرف ميتهيه رسيده حبوبات به منظور 

هاي آنها نيز به عنوان هاي تازه و برگبذرهاي نارس، غالف

پس از  نيزي رويشي حبوبات هاشوند. اندامسبزي مصرف مي

(. 1373)کوچکي و بنايان اول،د نرسبرداشت به مصرف دام مي

در ايران بر اساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزي هر ساله 

درصد محصوالت کشاورزي در انبارها  20 تا 10بطور متوسط 

روند. در زا از بين ميبوسيله آفات و ساير عوامل خسارت

نماي اين آفات  کولوژيک براي نشو وانبارهايي که شرايط ا

يابد که در مدت فراهم است ميزان خسارت چنان فزوني مي

-کوتاهي منجر به بروز فاجعه اقتصادي غير قابل جبران مي

(. به عنوان مثال در مناطق 1375شود )باقري زنوز، 

 10روستايي به دليل سنتي بودن و شرايط نامناسب انبارها 

(. 1381رود )مدرس نجف آبادي، بين ميدرصد محصول از  80 تا

همچنين خسارت آفات روي غالت و حبوبات در کشورهايي که 

                                                 
1- Fabaceae          2- Papilionoideae    
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درصد  40 تا 10 باشديزات انبارداري پيشرفته نميداراي تجه

(. 1997 ،و همكاران شايااست )برآورد شده  کل محصول

در طي در غالت و حبوبات  زننده خسارت مهمترين عامل

که در ميان آنها سخت بالپوشان  تندهس حشرات انبارداري،

انباري در انبارهاي غالت داراي اهميت زيادتري بوده و 

 )رجب زاده، سازندخسارات بيشتري را به دانه وارد مي

بالپوشان سخت.  ازميان (2007 ،و همكاران نگامو ؛1375

 هاي گرمسيري براي حبوبات به جنسترين گونهمخرب

Callosobruchus و Acanthoscelides  و همكاران، نگامو) دارندتعلق 

 .Callosobruchs maculatus F) ،اي حبوباتسوسک چهارنقطه. )2007

(Coleoptera: Bruchidae ، ترين آفات حبوبات انباري يکي ازعمده

 جهان در بسياري از کشورهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري

 50اين حشره فقط در غرب آفريقا از  است. خسارات ساالنه

 . سوسک(2006 ،و همكاران صادقي) کندميليون دالر تجاوز مي

اي چندخوار است که الرو آن از اي حبوبات حشرهچهارنقطه

لوبيا ، نخود، ماش،  انواع هاي حبوبات مختلف، ماننددانه

هاي کند. بعضي از واريتهتغذيه مي غيره عدس، باقال و

در صورتي ند بينخسارت كمتري ميلوبيا از حمله اين آفت 

 که بعضي ديگر مانند لوبيا چشم بلبلي به شدت به آن

شوند. اين امر سبب شده است که در بعضي از مي آلوده

هاي اخير، کشاورزان از کشت آن مناطق ايران در سال

هاي هاي خود را روي غالفروگردان شوند. حشره ماده تخم

حبوبات  هايکامال رسيده در مزرعه و يا در انبار روي دانه

ها ها توسط ماده لزجي به سطح دانهدهد و تخمقرار مي

شود. الروها  از محل زير تخم، مستقيما به چسبانيده مي

کنند. و از محتويات دانه تغذيه مي كردهدرون دانه نفوذ 

هاي حبوبات به ويژه لوبيا چشم خسارت اين آفت روي دانه

تمام محصول بلبلي به قدري شديد است که در مدت کوتاهي 

کنترل جمعيت هاي  (.1375 )باقري زنوز، بردرا از بين مي

آفات انباري اصوالً به کاربرد مداوم حشره کش هاي مايع و 

(. با وجود مؤثر 2001 ، و همكاران گازي وابسته است )كيم

چندين  دربي رويه آنها  و مداومبودن اين سموم، استفاده 

توسط دشمنان طبيعي را سيستم کنترل بيولوژيکي  گذشته دهه



 14 

مختل کرده و منجر به طغيان حشرات آفت، توسعه کامالً 

گسترده مقاومت، اثرات سوء روي موجودات زنده غير هدف و 

 زيست بروز نگراني هايي در ارتباط با سالمت بشر و محيط

 ؛2001 ،و همكاران لي ؛1995 تالكر و هاوس،)گشته است 

روز افزون مشکالت با  يشافزا (.2002 ، و همكاران تاپونجو

، لزوم تحقيقات براي يافتن ساير فعلي هايتدخين کننده

هاي جديد نظير کنندههاي کنترل و شناسايي تدخينروش

هاي کنندهسولفيد کربونيل و بررسي مجدد استفاده از تدخين

قديمي نظير فلوريد سولفوريل، فورمات اتيل و سيانيد 

 لي ؛2000 ،بل ؛1997 ائودري،چهيدروژن را آشکار ساخته است )

هاي (. در نتيجه به کارگيري روش2004 ،و همكاران

غيرشيميايي مانند تهويه، استفاده از دي اکسيد کربن، 

کنترل بيولوژيک و استفاده از ترکيبات گياهي جهت مبارزه 

 ؛1993 با آفات انباري در حال گسترش است )وايت و جاياس،

از اين  .(2002 و همكاران، نمنو ؛2001 و هاگستروم، فلين

توانند منشا گياهان مي 2تركيبات شيميايي ثانويه ميان

برحفاظت محصوالت  عالوه زيرا هاي جديد باشندکشتوليد حشره

هاي شيميايي کشحشره در مقايسه بااين ترکيبات  انباري،

گونه  2000رند. بيش از محيطي كمتري دا زيست مصنوعي خطرات

 اندکشي نشان دادههاي حشرهمختلف ويژگيگياهي روي آفات 

 نگاسوم؛ 2004 ،و همکاران بوك ؛2002 و همكاران، تاپونجو)

و  تيواري ؛2004 و همكاران، نگامو ؛2004 و همكاران،

اخيرًا، برخي  (.2005 و همكاران، جيرووتز؛ 2005 همكاران،

ها از گياهان ها و اسانسمحققين اثرات زيستي عصاره

و  پارك ؛2002 و همكاران، )موريموتو حشراتليه مختلفي را ع

هاي مهم ( و کنـه2003 و همكاران، كول ؛2002 همكاران،

 ؛2002 و همكاران، پارك ؛1999 و همكاران، کشـاورزي )وانگ

کشي اند. اثرات حشره( گزارش کرده2004 و همكاران، اصالن

 کنندگي رشدکندو  3اي، بازدارندگي تغذيه2شامل دورکنندگي

صورت پودر، عصاره و انواع مختلفي از ترکيبات گياهي به

ها روي حشرات آفت مورد بررسي قرار گرفته است اسانس

                                                 
2- Secondary biochemicals                     2- repellent                           3- antifeedant 
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ها مواد فراري اسانس .(2004 ، و همكاران لي ؛2000 )ايسمان،

ها عمل نمايند که توانند همانند تدخين کنندههستند که مي

ت و اين مسئله، انتظار براي کاربرد آنها در حفاظ

(، 2004 ،2002 ،2001 و همكاران، نگهداري محصوالت انباري )لي

 ؛2002، و همكاران تاپونجوهاي تماسي )کشحشرهبه عنوان 

 هو دورکننداي ه تغذيه(، بازدارند2003 پترسون و ويلسون،

و  گارسيا ؛2003 و همكاران، پارك ؛2003 و همكاران، )كيم

شد و توليد مثل را نرخ ردهنده  كاهش ( و 2005 همكاران،

، و همكاران رحمت  ؛2000 و همكاران، سازد )تانكبرآورده مي

 ترسريعهاي گياهي معمواًل در طبيعت عالوه، اسانسبه (.2006

شوند، سميت کمتري براي انسان و ساير تجزيه مي

پستانداران دارند و اثرات مخرب کمتري در محيط زيست بر 

رسد نظر ميبه ،. بنابراين(2000 جاي مي گذارند )ايسمان،

توانند به عنوان جايگزين و يا مکمل اين ترکيبات مي

هاي شيميايي جهت حفاظت محصوالت کشاورزي و انباري کشحشره

 از جمله حبوبات در آينده نزديک به کار روند. 

کشي اسانس گياهان برخي اثرات حشرهحاضر در تحقيق    

 Artemisia dracunculus، ترخون ، .Lavandula officinalis L ،معطر اسطوخودوس

L.  ،گلپر ،Desf.  Heracleum persicum عصاره کاج تهران، و ،Medw. 

Pinus eldarica  گرفته است تا امكان ، مورد بررسي قرار

اي حبوبات در استفاده از آنها در كنترل سوسك چهار نقطه

 كانشرايط انبار مورد ارزيابي قرار گيرد تا در صورت ام

 توصيهسموم تدخيني رايج  جايها به اين اسانس استفاده از

 نيز داراي خواص دارويي ، ترخون و گلپر. اسطوخودوسشود

-باشند و در نتيجه براي انسان و محيط زيست کم خطر ميمي

حشرات باشند. کاج نيز از درختان هميشه سبزي است که 

کم خطر رسد ضمن نظر ميهو ب كنندكمتري به آن حمله مي

کشي قابل بودن براي انسان و محيط زيست، اثرات حشره

 توجهي داشته باشد. 
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 مروري بر تحقيقات گذشته -1-1

 خسارت آفات انباري -1-1-1

محصوالتي مانند غالت و حبوبات به علت اهميت غذايي كه     

-ني به منظور ذخيره غذا انبار ميدارند براي مدت طوال

انبارداري زماني موفق خواهد بود که در پايان آن،  شوند.

حفظ  طور قابل توجهي محصوالت انبار شده بهكميت و كيفيت 

شرايط در اكثر موارد تامين . متأسفانه اين شده باشد

سازي در انبارها به شود و به طور معمول حين ذخيرهنمي

تاپونجو و  ؛1995 شود )بل و ويلسون،مي محصول خسارت وارد

به وسايل و تجهيزات  هاتاين خسار (.2002همكاران، 

حشرات، جوندگان يا  از قبيل انبارداري يا هجوم آفاتي

اين  در صورت عدم كنترل، .باشندمربوط ميريز موجودات 

بين از مهاجمان ممکن است کل مواد ذخيره و انبار شده را 

هاي ساالنه به محصول زيان (.2007 ،مكارانو ه نگامو) ببرند

بعد از برداشت که ناشي از خسارات حشرات، فساد ميکروبي 

درصد توليد جهاني  25تا  10و ساير عوامل است، در حدود 

 (.2006 ، و همكاران جبيلو) برآورد شده است

در مقايسه  آفات انباري اغلب بعد از برداشت محصول    

که اين  سازندوارد مي تري به محصولبيشخسارت با فصل رشد 

 به دو صورت است: در انبار خسارت

 و خسارت در اثر تغذيه مستقيم که باعث کاهش وزن -1 

 شود.مي دانه زنيقدرت جوانه

 توسطآلودگي محصول خسارت غير مستقيم كه ناشي از  -2

شود پايين آمدن کيفيت و ارزش بازاري محصول مي وحشرات 

. 

هاي گوناگون گياهي و دامي به فراوردهآفات انباري   

رسانند. پراکنش اين گروه و به آنها خسارت مي كردهحمله 

از آفات از قرن هجدهم به بعد، در اثر ازدياد مبادالت 

کشاورزي به طور سريعي افزايش يافته است. در قرن حاضر 

نيز با توسعه و گسترش وسايل حمل و نقل و همچنين نياز 
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هاي غذايي و وارد کردن ها به غالت و دانهبسياري از کشور

آن از کشورهاي توليد کننده، انتقال اين دسته از آفات 

بيش از پيش افزايش يافته است. پس از جنگ جهاني دوم 

آفات انباري گوناگوني همراه غالت وارداتي از آمريکا به 

در مزارع و آسيب وارده از آفات ايران انتقال يافت. 

قابل رويت و تشخيص است، در حالي که  کشتزارها اکثرا

آشکار  چندان در انبارهاهاي غذايي زيان وارده بر دانه

توان به آلودگي مواد انباري پي برد. نيست و به ندرت مي

هاي آلودگي ممکن است قبل از برداشت محصول به وسيله دانه

آلوده از مزرعه به انبار منتقل شود و يا در داخل انبار 

د. به بيان ديگر احتمال خسارت از مزرعه تا ايجاد گرد

سفره مصرف کننده هميشه وجود دارد زيرا بعضي از حشرات 

شوند و بعضي ديگر در داخل از مزرعه به انبار وارد مي

دهند. انبار محصوالت را مورد حمله و خسارت قرار مي

-انبارها وارد ميکشاورزي در  محصوالتهايي که به خسارت

ست از نوع کمي، کيفي و يا هر دو باشند. شوند، ممکن ا

 حشرات از دشمنان شماره يک مواد گياهي در انبارها هستند

حشرات از دانه هاي کامل و شکسته و بيشتر . (1370)زمردي، 

 (.2001 ،و و همكارانبلدال) از گياهک دانه تغذيه مي کنند

غذايي و  زراعي،هاي انبار شده ارزش هجوم حشرات به دانه

هاي .  فضوالت حشرات در دانهدهدش ميکاهرا ري آنها تجا

هاي آردي آنها منجر به آلودگي يا در فرآوردهخسارت ديده 

واسطه بوي بسيار بد آن گردد که بهکل مواد ذخيره شده مي

حشرات و (. 2004 ، و همكاران شود )نگاموتشخيص داده مي

، بلکه وندشميها نه تنها سبب کاهش وزن غالت و حبوبات کنه

-وجود ميهخطراتي را ب نيز از نظر کيفي و مسائل بهداشتي

 ،متيل کينون مانند آورند. برخي از آنها حاوي مواد مضري

 كه خاصيت بنزوکينون و متوکسي کينون هستند ،اتيل کينون

زنند به غالت خسارت ميحشرات بعضي از يي دارند. زاسرطان

را مورد حمله قرار مانند شپشه برنج، بعضي ديگر حبوبات 

اي حبوبات و گروهي ديگر مي دهند مانند سوسک چهارنقطه

-هاي شکسته زندگي ميروي غالت خسارت ديده يا در بين دانه
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درمحصوالت انبارشده  کنه ها وجودکنند مانند شپشه آرد. 

 بروز و موجب در آنها شدهبوي نامطبوع  باعث ايجاد

اي و اسهال در انسان هاي رودهاختالالت گوارشي و بيماري

گردند. آفات انباري هر ساله خسارات قابل توجهي را به مي

-و انبارها وارد مي هاغالت و حبوبات ذخيره شده در سيلو

 و نگامو ؛2004 ،و همكاران بوك؛ 1370سازند. )زمردي، 

هدف  يآفات انباربنابراين، کنترل (. 2004 همكاران،

سال  30ت. در طول اقتصادي بزرگي براي جمعيت جهان اس

مرتبط با مديريت آفت براي حفاظت د محصوالت يتولاخير 

درصد در هر  10تا  7رشد قابل توجهي ) ها(کش)آفت محصول

ميليارد دالر  25 درحدودسال( نشان داده است که مبلغي 

در تعداد بسيار زيادي از  آمريکا را شامل شده است.

ترين و صرفه، به 3يهاي تدخينكشآفتهاي انبارداري، سيستم

-ترين وسيله براي مديريت آفات انباري به شمار ميمناسب

در از بين آنها روند و اين نه تنها به خاطر توانايي 

بردن طيف وسيعي از آفات است بلکه به خاطر نفوذ راحت 

که کمترين  آنها به داخل کاالهاي انباري است در حالي

(. 2004 ،و همكاران گذارند )ليبقاياي سمي را بر جا مي

-ماده شيميايي به عنوان تدخين کننده ثبت شده 16حداقل 

اند، ولي به دليل مسائل مربوط به سالمت انسان، تنها 

متيل برومايد و فسفين در سطح تجاري براي کنترل آفات 

(. متيل برومايد براي 1994 ،لوريتروند )انباري به کار مي

تدخين کننده مورد عنوان  هسال ب 70مدت زمان حداقل 

 كش تدخينييك آفت استفاده قرار گرفته است. متيل برومايد

مبارزه با آفات  ،عمومي است که براي ضدعفوني کردن خاک

و  شود )ريستيانواي بکار برده ميقرنطينهو آفات انباري 

درصد از غالت انبار  70براي بيش از(. فسفين 1997 توماس،

ل بيتجاري فسفين از ق ترکيبات .شودشده استفاده مي

تغيير  4فوم -2-اكو به امروزهكه  ) 3و فسفوم 4سيروفلو

نام داده شده است( در حال حاضر در خيلي از انبارهاي 

                                                 
3- Fumigants         2- SIROFLO®           3- Phosfume®          4- ECO2FUME          5- Clean Air Act          

6- Montreal           7- genotoxicity 
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گيرند. به نظر هاي کشاورزي مورد استفاده قرار ميفرآورده

رسد کاربرد وسيع متيل برومايد و فسفين در آينده مي

 و پروتکل 5اي پاکمحدودتر گردد. بر اساس قانون هو

در  2005تا سال  ، استفاده از متيل برومايد6مونترال

در کشورهاي در حال توسعه به  2010کشورهاي توسعه يافته و 

و  علت اثرات مخرب آن بر اليه اوزون محدود خواهد شد )لي

بر اساس منابع موجود ديگر، استفاده از (. 2004 ، همكاران

درصد کاهش يافته و  20به  2005اين ماده شيميايي تا سال 

ممنوع خواهد  مونترال طبق پروتکل 2015کاربرد آن در سال 

گشت. همچنين مقاومت آفات انباري نسبت به سم فسفين در 

و  شايا ؛1989 ،لوريتکشور دنيا گزارش شده است ) 45

عالوه، اختالف (. به2001 و همكاران، لي ؛1997 ،همكاران

فسفين وجود  7سميت ژنتيکينظرهايي بين محققين در مورد 

ها تعادل کشهمه حشره(. 2004 ،و همكاران دارد )لي

اکولوژيکي محيط زيست را از زماني که از آنها براي کاهش 

به شود، هاي مضر حشره استفاده ميدادن تاثير سوء گونه

که اثرات جانبي  1960دهه از  .زنندبر هم ميمختلف  ميزان

به  هاي شيمياييکشموم حشرهس از استفاده وسيع ةگسترد

کاهش  مصنوعي شيميايي اهميت سموم تدريج آشكار گرديد

آنها که  جايگزينتوجهات به سمت توليد ترکيبات  يافت و

. سميت براي گشتدوستدار محيط زيست باشند معطوف 

ندگان، اختالل در کنترل پستانداران، اختالل در زندگي پر

هاي زيززميني ، آلودگي آبهاو زندگي گرده افشان بيولوژيک

اي که در آن پديده –شماري از مقاومت حشرات و موارد بي

هاي حساس در يک زيستخوان گونه جايگزيناکثر حشرات مضر 

در اثر استفاده از ترکيبات شيميايي  -شونداکولوژيک مي

هاي متنوع براي کنترل بنابراين، راه ايجاد شده است.

رکز توجه قرار دارد. اين امر ر در مآوزيانبهتر حشرات 

مختلف بيوشيميايي، مهندسي  هايروشتواند با تلفيق مي

فيزيکي و کنترل بيولوژيک  ،هاي شيمياييژنتيک و روش

ها که به صورت مشابه انجام گيرد. تلفيق مجموعه اين روش
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رات جانبي و تواند اثاند، مييا جانشين استفاده شده

ها کشمچنين مقادير مصرف حشرهو ه دادهناخواسته را کاهش 

هاي يکي از روش  (.1997 ،راجر -رگنالت)دهد را کاهش مي

 با منشا گياهيهاي کشکنترل آفات انباري استفاده از حشره

-هدف از کاربرد اين ترکيبات گياهي با اثر حشره .باشدمي

استفاده وسيع ترکيبات شيميايي دادن  کشي روي آفات کاهش

ايمن  ،هاي انبارياورزان است تا فرآوردهتوسط کش مصنوعي

در اختيار مصرف  و عاري از هر گونه آلودگي در بازار

-آنها مي(. 2007 و همكاران، نگامو) كنندگان قرار گيرد

ممکن  همچنين آنها ضدتغذيه باشند،و يا توانند دورکننده 

توليد مثل را کاهش است مانع هضم غذاي خورده شده گردند، 

اين . کشي يا الروکشي داشته باشندثرات تخما اي دهند و

کنند و براي مواد به طور کلي، در دوزهاي پايين عمل مي

پستانداران سميت خيلي کمي دارند. اغلب آنها به عنوان 

شوند و گياهي معرفي مي ثانويهتركيبات شيميايي 

ساختارهاي شيميايي دارند که آنها را به صورت 

ها يا ها و ايزوترپنها، ترپنآلکالوئيدها، پلي فنوليک

 راجر، -رگنالت)د نکنبندي ميگلوکوزيدهاي سيانوژنيک طبقه

1997.) 
 

 تاريخچه استفاده از سموم گياهي -1-1-2

-اي بر ميهاي اوليهتاريخ سم شناسي به انساندر واقع 

 هاي گياهي را بهگردد، كه سموم حيواني و عصاره

استفاده از البته  دبردنكار ميه منظور شكار و جنگ ب

هاي گياهي در کشمشتقات گياهان و يا به عبارتي حشره

شناسيم، به حدود چند صد  کشاورزي به نوعي که امروزه مي

 گرددسال پيش در چين، مصر، يونان و هند قديم برمي

 150در اروپا و آمريکاي شمالي نيز حدود  (.2002)تاكر،

شود. به مي گياهي استفاده سال است که از ترکيبات 

 مصنوعي هاي شيمياييکشعبارتي قبل از ساخت و توليد حشره

مثل ترکيبات کلره آلي، ترکيبات  1950تا  1930هاي در دهه

هاي کشها و پيرتروئيدها از حشرهفسفره آلي، کاربامات

 هاي شيمياييکششده است و کاربرد حشرهگياهي استفاده مي

 رنگ کرده استاورزي کمنقش سموم گياهي را در کش مصنوعي
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(. البته استفاده از سموم شيميايي تاثيرات 2006 )ايسمان،

ناپذيري را به همراه داشته است )سميت براي منفي جبران

حشرات، طغيان مجدد آفات، به  شدن پستانداران، مقاوم

و  هاي زيرزميني(مخاطره افتادن محيط زيست و آلودگي آب

مواد و سموم شيميايي به امروزه تمايل به استفاده از 

البته  اند در حال کاهش استدليل مشکالتي که ايجاد کرده

حذف سموم امكان پذير نيست بلكه مي توان با استفاده از 

هاي ديگر در كنار سموم شيميايي هاي گياهي و جانشينعصاره

، و همكاران )پري مقدار مصرف اين مواد را كاهش داد

هاي طبيعي متنوع در از روش. بنابراين، استفاده (2003

براي حفاظت بهتر و بيشتر محيط  5مديريت تلفيقي آفات

. به همين به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده استزيست 

هاي جهاني به محدود کردن استفاده از سموم منظور سازمان

شيميايي مصنوعي و جايگزين کردن آنها با سموم کم خطر 

ث شده محققين در صدد کشف و اند. اين مسائل باعپرداخته

. در طول خطر از جمله سموم گياهي باشندتوليد سموم کم

ها حشرات گياهخوار و گياهان در تعامل با همديگر قرن

اند. بنابراين تركيبات گياهي مسير تكاملي را طي كرده

توانند به عنوان يكي از مهمترين تركيبات شيميايي مي

و  راجر - )رگنالت خته شوندهاي فعلي شناكشجايگزين حشره

 (.1997 همكاران،

 ادهسموم گياهي رايج و مورد استف -1-1-3

گيري در قرن نوزدهم چندين ماده فعال از گياهان عصاره

      :كه مهمترين آنها عبارت بودند از شدند

نيکوتين که از توتون گرفته شده است که البته اين ( 1) 

هم سميــــت نشان  ترکيــب بعدها براي پستانــداران

)گياهي از  7از گياه دريس كه 6روتـنون (2) داده است؛

از  كه 8پيرتروم (3)تيره حبوبات( استخراج گرديده و 

( استخراج شده مركبان) گياهي از تيره  5داوودي وحشي گياه

از نظر شيميايي خيلي کم دوام بودند.  است. اين تركيبات

اقتصادي مصرف نسل  در زمان جنگ جهاني دوم به علت افول

هاي کشهاي گياهي کاهش يافت و مصرف حشرهکشاول حشره

                                                 
5- IPM           2- Rothenone           3- Derris          4- Pyrtherum          5- Chrysantemum cinereriaefolium L 
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ترکيبات  ،شيميايي مصنوعي مانند  ترکيبات کلره آلي

به شدت توسعه يافت و در نهايت  هاکارباماتو  فسفره آلي

. گرديداي هاي اکولوژيکي قابل مالحظهمنجر به بروز زيان

مصنوعي جديد سنتز شدند  ميالدي، پيرتروئيدهاي 1970در دهه 

 ؛که دوام آنها بيشتر از ترکيبات پيرتروئيدي طبيعي بود

مقاومت در حشرات باعث بروز آنها گسترده استعمال اما 

سال گذشته تحقيقات زيادي براي  20دررو . از اينگرديد

کشي که بتوان آنها را از گياهان يافتن ترکيبات حشره

(. 1997 راجر، - ت )رگنالتگيري نمود، متمرکز شده اسعصاره

در حال حاضر چهار گروه مهم از توليدات گياهي براي 

روند )پيرتروم، روتنون، نيم و کنترل حشرات به کار مي

هاي گياهي(. از ريانيا، ساباديال و نيکوتين نيز به اسانس

هاي شود. به عالوه عصاره و اسانسمقدار کم استفاده مي

يز در برخي از کشورها براي سير ن گياهي از جمله عصاره

( 2006 ،رود )ايسمانميحفاظت محصوالت به صورت سنتي به کار 

. 

 پيرتروم -1-1-3-1

هاي خشک پيرتروم در حقيقت الئورزين مشتق شده از گل    

  تيرهاز  ، Chrysantemum cinereriaefolium ،وحشي داوودي

Asteraceaeودر در ها را خشک کرده و به صورت پاست. اين گل

يا حاللي غيرقطبي  آورند و سپس به وسيله هگزان ومي

. بعد از جداسازي حالل مايع نارنجي رنگي كننداستخراج مي

 جونز، -گلين) ماند که داراي ماده مؤثره استباقي مي

اين ماده مؤثره شامل سه استر از کريزانتميک اسيد  (.2001

ن شش استر، و سه استر از پيرتريک اسيد هستند. در بين اي

کش کشي نقش دارند. حشرهدر فعاليت حشره 2و1پيرترين 

كاسيدا و ) درصد پيرترين است 25 تا 20پيرتروم حاوي 

سريع است و  9ايپيرترين داراي اثر ضربه (.1995، كويستاد

گردد. اين عالئم در سپس باعث فعاليت زياد و تشنج مي

آيد وجود مينتيجه سميت عصبي ايجاد شده توسط پيرترين به 

هاي هاي سديمي در اکسون سلولکانال  که باعث مسدود شدن

                                                 
9- knock down           
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داراي سميت متوسط روي  طبيعي گردد. پيرترينعصبي مي

 سميت کمتري ازپستانداران است ولي پيرتروم تجاري 

 (.1995 )كاسيدا و كويستاد، استبرخوردار 

 نيم -1-1-3-2

ر و پودر ، اسانس بذيآبون عمده )عصاره يسسه فرموال    

، به  Azadirachta indica (Meliaceae) ر درخت هندي نيم،واز بذ بذر(

-قرار مياستفاده  كنترل حشرات مورد يکه برا آيددست مي

به علت وجود  حشرات يون محصوالت ريا ريتاث .گيرند

( در دانه 12نو ساالني 11نيديبمي، ن10نيبميبات متنوع نيکتر

 آنب يکن تريد مهمتررسياما به نظر م ،م استيو برگ ن

)الله و  باشد 13آزاديراختينبه نام  يترپنوئيديتر

نيم که از فشرده شدن بذور اين گياه  (.1999عبدالرحمن، 

هاي ها و پاتوژنشود، روي حشرات با بدن نرم، کنهتوليد مي

گياهي مؤثر است. مشتقات نيمه قطبي که از باقيمانده 

آيد، داراي ارزش ميبذرها بعد از استخراج روغن به دست 

درصد  6/0 تا 2/0بذور نيم حاوي  بيشتري هستند

درصد  50تا  10آزاديراختين هستند و محصوالت تجاري

آزاديراختين به دو  (.2006 ايسمان،) دارند آزاديراختين

گذارد: از نظر فيزيولوژيکي مانع صورت روي حشرات اثر مي

يش قفس سنتز و رهاسازي هورمون پوست اندازي از غدد پ

پوست اندازي در افراد نابالغ  شودشده و باعث مياي سينه

-و افراد ماده بالغ عقيم مي گيردبه صورت ناقص انجام 

اي روي بسياري از ضد تغذيه تاثير دوم نيم تاثير .شوند

تا  1980هاي حشرات است. البته استفاده از نيم در سال

آن روي آفات  به دليل هزينه باالي استخراج و اثر کند 1990

 (.1997 راجر، - رگنالت)کاهش يافت 

 روتنون -1-1-3-3

 سال است که 150کش بيش از روتنون به عنوان يک حشره   

، ولي کاربرد آن به عنوان سم گيردقرار مياستفاده  مورد

روتنون ايزوفالوونوئيدي . گرددهاي دور برميماهي به سال

                                                 
 

1- nimbin          2- nimbidin          3- salanin          4- azadirachtin 
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 Lonchocarpus ، Derrisاست که در ريشه و يا ريزوم گياهان 

شود. عصاره رزيني به توليد مي  Fabaceae از تيره Tephrosiaو

و  )كابيزا درصد روتنوئيد دارد 45دست آمده از ريشه 

و  گذاشته. روتنون بر روي ميتوکندري اثر (2004 همكاران،

زنجيره انتقال الکترون را مختل ساخته و مانع توليد 

 (.1994 همكاران،و  هولينگ ورس) شودانرژي مي

 هاي گياهيکششرهحساير  -1-1-3-4

کش گياهي ديگري است که از بذر زنبق ساباديال حشره   

، به دست  Schoenocaulon officinale A. Gray.  (Liliaceae) آمريکاي جنوبي،

ساباديال در کاليفرنيا از ارگانيک  يکشاورزدر آيد. مي

 شودستفاده ميمرکبات و آووکادو ا براي كنترل آفات

 (. 2006 )ايسمان،

 .Ryania speciosa Vahl)ريانيا که از پودر کردن پوست بوته    

(Flacourtiaceae هاي گياهي است کشآيد يکي از حشره، به دست مي

کش باعث که استفاده از آن منسوخ شده است. اين حشره

 شودمي حشرات اختالل در رهاسازي کلسيم در بافت ماهيچه

، به Nicotiana tabacum L. (Solanaceae) ،هاي توتونتين از برگنيکو

آيد و مانند روتنون و پيرتروم تاريخچه طوالني به دست مي

نيکوتين از سموم سيناپسي است که از  دارد.کش عنوان حشره

كرده و باعث بي اثر شدن استيل كولين استيل کولين تقليد 

 (.1982 )هايس، شوداستراز مي
 

 هاي گياهي  اسانس -1-1-3-5

ها تركيباتي مايع، فرار، روشن و به ندرت رنگي، اسانس   

 تر ازهاي آلي و با چگالي پايينقابل حل در چربي و حالل

هاي گياه از چگالي آب هستند. اين مواد توسط تمامي اندام

ها، هاي كوچك، ساقهها، شاخهها، برگها، گلقبيل جوانه

هاي ها و كانالو يا پوست، حفره ها، چوببذرها، ميوه

-هاي ترشحي ذخيره ميهاي اپيدرمي و يا كركترشحي، سلول

 و همكاران، انجيوني ؛2003 و همكاران، ماسوتي) شوند

ه به طور وسيعي به هاي گياهي کبرخي از اسانساز  (.2006

-و عطر در صنايع غذايي و عطرسازي مصرف مي ادويهعنوان 

 و اخيرا دنمواستفاده  دفع حشرات نيزبراي توان ميشوند، 
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ها از جمله خواص ضد به خاطر خواص چندگانه اسانس

توجهات کشي ميکروبي، ضد قارچي، ضد سرطاني و عوامل حشره

هاي گياهي از . اسانسشده استجلب آنها  يسوبيشتري به 

-آب به دست مي هاي گياهان معطر توسط بخاراندامتقطير 

ر سنتي براي حفاظت محصوالت انباري و ها به طوآيند. اسانس

 اندشدهدر خانه استفاده  ایکننده دورکردن حشرات پرواز

ها اسانس امروزه(. 2005 و همكاران، دسوزا؛  2000 ايسمان،)

هاي رايج غالت و هاي مؤثري براي تدخين کنندهجايگزين

آيند و اين به دليل هاي انباري به حساب ميفرآورده

-و سميت کم آنها براي پستانداران خونگرم ميفراريت باال 

(. در حال 2001 لي و زو، ؛1997 ،1991 همكاران، و شاياباشد )

 300اند که شناخته شدهگياهي اسانس   3000حدود در  حاضر

ويژه در صنايع داروسازي، کشاورزي، غذايي، هها بمورد آن

عطرسازي از اهميت اقتصادي  و بهداشتي، آرايشي

 و همكاران، هاشميحاج ؛2003 و همكاران، د )سيلوابرخوردارن

هاي ها جايگزين(. برخي از اسانس2003 و همكاران، پري ؛2003

هايي براي ترکيبات مصنوعي شيميايي بدون مؤثر يا مکمل

آيند )كارسون و بروز اثرات ثانويه مشابه به حساب مي

 (. 2003 ريلي،

عمدتا دار بيشتر هاي گياهي داراي ترکيبات اسانسگونه   

 ،Labiatae ،Meliaceae ، Rutaceae ، Astraceaeهاي گياهي هتير به

Annonaceae ،Aristolochiaceae و Malvaceae  دارند و اغلب در تعلق

کانال ترشحي و مانند مو ايساختارهاي بافتي تخصص يافته

 - رگنالت) اندقرار گرفته رهيغ داران ومخروط ،نعناييان

اي ها ترکيبات طبيعي بسيار پيچيدهاسانس(. 1997 راجر،

اند که اغلب هستند. آنها معموالً شامل دهها يا صدها ترکيب

 10هستند و اغلب اين ترکيبات  isoprenoidآنها داراي ساختار 

( 2هاترپناتم کربن )سسکوئي 15(، 14هااتم کربن )منوترپن

 -نالترگ)( دارند 3هاترپناتم کربن )دي 20يا در حدود 

مهمترين ترکيب اسانس  4سينئول -8و1(. مثاًل 1997راجر،

 Labill. Eucalyptusو اکاليپتوس،   L. officinalis Rosmarinusرزماري،

                                                 
14- monoterpene          2- sesqueiterpene          3- diterpene          4-1,8-cineol           
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globulus ،  ههاي اخير نشان دادبررسي (.1999 )ايسمان،است-

ها عالوه بر خاصيت دورکنندگي داراي فعاليت ند که اسانسا

نيز هستند. تعدادي از اين کشي تنفسي و تماسي حشره

گياهان در نواحي مديترانه و جنوب آسيا به صورت سنتي 

ولي توجه به ، روندميبراي حفاظت محصوالت انباري به کار 

کشي آنها از طريق تماسي هاي گياهي با ثبت اثر حشرهاسانس

 قوت گرفت 1990و تنفسي روي محدوده وسيعي از آفات در دهه 

ها مفصاًل مورد ميت بيولوژيکي اسانس(. اه2000 )ايسمان،

مطالعه قرار گرفته است. با وجود اين که در ابتدا فرض 

بر اين بود که آنها زوائد متابوليسم گياهي هستند، 

اي انجام رسد که آنها اعمال چندگانهامروزه به نظر مي

دهند. آنها از هدررفت آب گياهان از طريق تبخير زياد مي

رسد که آنها عوامل مهم مچنين به نظر ميکنند. هممانعت مي

فشاني ااي باشند به اين صورت که در گردهجامعه بين گونه

ريز با جلب حشرات و در دفاع گياهان عليه گياهخواران، 

ها نقش مهمي دارند. به دليل فراريت باال، و قارچ موجودات

 هاي گياهي در شرايط مزرعه دوام کمي دارنداسانس

ها روي برخي از آفات (. اثر سريع اسانس2006 )ايسمان،

برخي از اين  .دهنده سميت عصبي اين ترکيبات استنشان

هاي عصبي اکتوپامين ترکيبات باعث اختالل در تعديل کننده

گاما  ( و برخي در کار2002 و همكاران، شوند)كوستيكوسكيمي

و  کنند )پريستليايجاد اختالل مي 15آمينو بوتيريك اسيد

سوسري به  روياوژنول اسانس (. عالئم سميت 2003 ان،همكار

سپس  ،يابدابتدا فعاليت حشره افزايش مي که است ن صورتيا

افتد و سپس حشره مي ،شوندپاها و شکم دچار کشش زياد مي

 (.2001 )انان، ميردو مي شده حرکتبي

 هاي ثانويه گياهانمتابوليت -1-1-4

ي و اساسي، داراي مواد گياهان عالوه بر ترکيبات عموم   

اي هستند که حضور اين مواد ثانويه براي تداوم ثانويه

 ،چندان ضروري به نظر نمي رسددر نگاه اول  حيات گياه

نقش  ر دفاع گياه در مقابل گياهخوارانولي اين مواد د

                                                 
1- GABA  
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هاي (. متابوليت1374 )اميدبيگي، کنندسزايي ايفا ميبه

 اناهان در مقابل گياهخواراي در دفاع گيثانويه نقش عمده

در  ژهويبه دارند و گياهان را در مراحل رشدي مختلف

کنند ومحققين در تالش هستند که با برابر حشرات محافظت مي

هاي مهندسي ژنتيک ميزان توليد اين ترکيبات را در روش

تالكر و  ؛1988 و همكاران، جيالني) گياهان افزايش دهند

 بورگاد ؛1995 پاندا و خوش، ؛1995 ران،و همكا زي ؛ 1993 ،هاوس

ثانويه  شيميايي از گياهان حاوي مواد .(2001، و همكاران

آيد و اين گياهان به سه هاي مختلفي به عمل مياستفاده

اي و گياهان گروه اصلي گياهان دارويي، گياهان ادويه

 گياهان مواد مؤثره موجود در .شوندبندي ميطبقهمعطر

اني دارند. از مواد مؤثره موجود در اثر درم دارويي

در صنايع غذايي براي بهبود رنگ، طعم و  ايادويه گياهان

هاي خاصي اندام معطردر گياهان شود. مزه آنها استفاده مي

اند و اسانس از راه تقطير با بخار آب از اين حاوي اسانس

يکي از  . (1374شود )اميد بيگي، استخراج مي هااندام

هاي ترين گروهو از نظر ساختماني متنوعبزرگترين 

هستند که همه از  هاهاي ثانويه گياهان ترپنمتابوليت

-ساخته شده 16کربنه به نام ايزوپرن 5تکرار واحدهاي 

جمع  ترشحیها در مجاري رزيني و موهاي اند.معموال ترپن

ترپني كه اكسيژن بگيرد  ( .1995، )پاندا و خوش شوندمي

مطالعات در رابطه با اثر  شود.مي ترپنوئيد ناميده

دهند که ترپنوئيدها به ترپنوئيدها روي حشرات نشان مي

عنوان مواد سمي بازدارنده تغذيه و يا بازدارنده 

مهمترين (. 2001، )انان کنندتخمريزي در حشرات عمل مي

-ها هستند. ساير گروهترپنها و سسكوئيمونوترپن ،هاترپن

 30ها )ترپنكربنه(، تري 20) هاترپنها شامل ديهاي ترپن

ها )چند كربنه( وپلي ترپن 40) هاكربنه(، تتراترپن

 (.2002، و همكاران كارسون) باشندكربنه( مي

 مونوترپنوئيدها -1-1-4-1

                                                 
16- Isoperne: CH2=CH-CH3=CH2 
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و داراي  داشتهکربنه  10ها ساختماني مونوترپن   

ساختارهاي بسيار متنوعي هستند و در انواع ساختارهاي 

 اي وجود دارند؛حلقهاي وسهاي، دوحلقهحلقهاي، يكقهغيرحل

ترکيباتي فرار و چربي دوست هستند که سريعا از  آنها

طريق جلد بدن حشرات نفوذ کرده و باعث اختالالت 

 شوندفيزيولوژيک در آنها مي

              (. 2002،و همكاران كارسون ؛2002،و همكاران )لي 

                                                                              (2007 و همکاران، يال)باک ساختار يك مونوترپن

به دليل فراريت باال به صورت مواد تدخيني اين ترکيبات 

توانند براي کنترل آفات انباري به کار کنند و ميعمل مي

 ويژههاي گياهي و بهاسانس. (1998 ،و همكاران )آن روند

اي هايي اطمينان بخش و با آيندهمونوترپنوئيدها، جايگزين

)پترسون شوند مي محسوبهاي قديمي روشن براي تدخين کننده

 (.2004 و همكاران، اصالن ؛2003 و ويلسون،
 

                                                              سسکوئي ترپنوئيدها -1-1-4-2

 15سسکوئي ترپنوئيدها ترکيبات حلقوي يا خطي                         

                                 در  اي در دفاع گياهاناي هستند که نقش عمدهکربنه

اي ذيههاي تغترين بازدارندهبرابر حشرات دارند و از قوي 

-گوسيپول سسکوئي به عنوان نمونه .شوندمحسوب ميحشرات 

هاي مختلف گياه پنبه هاي قسمتدانهترپني است که در رنگ

هاي روده حشرات وجود دارد و با ترکيب شدن با پروتئين

و باعث کاهش  كردههاي هضم کننده روده اثر روي آنزيم

                                        (.a1383 شاکرمي،) گرددپذيري ميهضم

  

 

 

 

                                                          

         

 

                                                    ساختار گوسيپول 

)باکالي و                                                                                                                                         (2007همکاران، 

 ترپنوئيدها-دي -1-1-4-3
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 20ساختمان حلقوي  ترپنوئيدهادي   

ترپنوئيدها کربني دارند. معموال دي

غيرفرار بوده و در رزين برخي گياهان 

هاي موجود در ترپنعالي وجود دارند. دي

رزين کاج به عنوان عامل اصلي مقاومت 

)پاندا  هاي پوستخوار شناخته شده است در برابر سوسک آن

و همکاران،  يترپنوئيد )باکالساختار يك دي         (.1995 ،و خوش

2007) 

 ترپنوئيدهاتري -1-1-4-4

ترپنوئيدي موجود در گياهان ترين ترکيبات تريعمده   

 عبارتند از: 

وييان استخراج ها: از گياهان تيره کدکوکوربيتاسين -1

 اي دارد.شده و براي تعدادي از بندپايان خاصيت ضدتغذيه

ها بوده و ترپنيمونوئيدها: از مهمترين گروه تريل -2

اتم کربن هستند. از ترکيبات اين گروه  26داراي 

شود هاي درخت نيم استخراج مياز دانه آزاديراختين است که

ها تعداد زيادي از حشرات، نماتدها و پاتوژن و بر روي

ها: گروه بزرگي از ساپونين -3 .خاصيت سمي دارد

 كه بر ترپنوئيدها هستنداي مشتق شده از تريگليکوزيده

خاصيت سمي ها و بالپولکداران ها، سوسککنه روي تعدادي از

 (.1995، )پاندا و خوشدارند 

هاي گياهي در کشاستفاده از حشره ميزان -1-1-5 

 دنياي امروز

 مصرف كنندهدر حال حاضر بيشترين  آمريکاي شمالي   

ه پيرتروم، نيم، روتنون و برخي از جمل) هاي گياهيکشحشره

و بعضي از  مکزيک ،. در کانادااست (هاي گياهياسانس

هاي مبتني بر نيم و هم از حشره کش كشورهاي اروپايي

در قاره آسيا، بيشترين . شودهاي گياهي استفاده مياسانس

هاي گياهي در هندوستان صورت کشميزان استفاده از حشره

وبي فقط پيرتروم ثبت شده است، در گيرد. در آفريقاي جنمي

هاي گياهي به ها و عصارهحالي که تعداد زيادي از اسانس

 .( 2006، )ايسمان روندطور محلي به کار مي
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هاي کششرهحها و موانع توليد تجاري محدوديت -1-1-6

 گياهي

هاي گياهي کشسه مانع اصلي براي توليد تجاري حشره    

 مشکل منابع گياهي مورد نياز، محدود بودن: عبارتند از

استاندارد کردن ترکيبات شيميايي استخراج شده، و تصويب 

هاي گياهي. تمام اين موارد کشو ثبت استفاده از حشره

هاي ديگر اين براي اجرا نيازمند هزينه است. محدوديت

 ترکيبات عبارتند از: تاثير کند آنها روي آفات هدف و

 در محيط. م آنهاپايين بودن پايداري و دوا

 تامين منابع گياهي مورد نيازمشکل  -1-1-6-1

هاي گياهي در مقياس تجاري، گياه کشبراي توليد حشره    

و در دسترس باشد  شدهمورد نظر بايد در مقياس وسيع کشت 

ولي  .و بهتر است که رشد گياه محدود به فصل خاصي نباشد

ار اين قبيل متاسفانه در تعداد زيادي از موارد كشت و ك

و در اكثر موارد از  نشدهگياهان به صورت تجارتي رايج 

كنند گياهاني كه به صورت طبيعي و غير اهلي رشد مي

محدوديت شديدي را در تامين شود و اين موضوع مياستفاده 

 .منابع گياهي مورد نياز پديد آورده است

ستخراج هاي گياهي ااستاندارد کردن عصارهمشکل  -1-1-6-2

 دهش

مشکل ديگر نحوه به کار بردن يک محصول مشخص است حتي     

اگر طي روشي يکسان توليد شوند. يک حشره کش گياهي براي 

اينکه به سطح قابل اعتمادي براي مصرف برسد بايد از نظر 

شيميايي به خصوص از نظر ميزان ماده مؤثره استاندارد 

 شود.

 هاي گياهيکشثبت حشره مشکالت -1-1-6-3

هاي گياهي ثبت کشمهمترين مانع براي تجاري شدن حشره   

هاي سنتتيک و کشآنهاست. هيچ تفاوتي بين مراحل ثبت حشره

هاي گياهي وجود ندارد. کشهاي زيستي از جمله حشرهکشحشره

هاي گياهي در کشميزان استفاده از حشرهدر حال حاضر

سود   استهاي مصنوعي به مراتب كمتر كشمقايسه با حشره

هاي ثبت تواند هزينهنميحاصله از تحقيق و توليد آنها 
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ها را تامين کند. اين مسائل کشچند ميليون دالري حشره

بدون در نظر گرفتن اثرات  كه در بعضي موارد شودباعث مي

الزم براي انجام آزمايشات بدون و گياهي  کشيک حشره جانبي

که  است يدر حالو اين ثبت آن، از آن استفاده شود 

زيست  نيز ممکن است خطرات هاي گياهيحشره كشاستعمال 

 ،)كوتس داشته باشد که فعال قابل تصور نيستدر برمحيطي 

 موجودهاي گياهي کشاما بيشتر حشره (.2002 ،ترومبل؛ 1994

هاي سميت کمي براي پستانداران دارند و بر ارگانيسم

ا در محيط و بقاياي آنهگذارند اثر کمي مي نيز غيرهدف

هاي گياهي و ترکيبات آنها بسياري از اسانس. اندک است

هاي طوالني است نياز به ثبت ندارند به اين دليل که مدت

روند. اين جات به کار ميدهنده غذا و ادويهبه عنوان طعم

ها بر اساس نکته به گسترش سريع و تجاري شدن اين حشره کش

 (.2000، )ايسمان کندمواد مؤثره کمک مي

  هاي گياهي در آيندهکشنقش حشره -1-1-7

به علت تاثير خوب و  هاي گياهي در بازارکشحشره   

-کشحشرهالبته  رقباي کمتري دارند سازگاري با محيط زيست

 ولي رسندپينوزاد نيز مؤثر به نظر ميهاي ميکروبي و اس

بعضي از حشرات  هايي که در مورد مقاومتبا توجه به گزارش

و اسپينوزاد ارائه شده مصرف  Btبيد کلم به  دمانن

 ، و همكاران )تانگ يابدترکيبات گياهي اهميت بيشتري مي

رسد بيشترين (. به نظر مي2002، و همكاران ژائو ؛1997

هاي گياهي در آينده در کشورهاي در کشاستفاده از حشره

حال توسعه صورت گيرد به اين دليل که استفاده از گياهان 

لي و مشتقات آنها براي حفاظت محصوالت انباري در اين مح

گرفته است. از طرفي حتي کشورها از ساليان دور صورت مي

هاي مصنوعي در دسترس کشاورزان است، کشدر مناطقي که حشره

کمبود ابزار حفاظتي در برابر سموم موجب هزاران مورد 

 اخيرا توجهات به سمت گياهان .شودمسموميت در سال مي

بومي غرب آفريقا براي حفاظت محصوالت بعد از برداشت 

(. برخي از اين 2004، و همكاران )بوك معطوف شده است

گياهان داراي مواد مؤثره مهمي مثل روتنوئيد، نيکوتين و 

فرارند و به طور طبيعي  اوژنول هستند. برخي از اين مواد

کنند و افراد بالغ آفات را از به صورت تدخيني عمل مي
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(. اين مواد به 2005، و همكاران )جاياسكارا برندبين مي

و  )بلمين شوندروند کم خطرتلقي ميشکلي که به کار مي

 (.2001، همكاران

ام شده براي بررسي تاثير مطالعات انج -1-2 

 ها روي آفات مختلفاسانس

( انجام 1999در آزمايشي که توسط کيتا و همکاران )   

 L.  Tagetesگونه گياهي غرب آفريقاهاي چهار گرفت، اسانس

minuta ،(L.)   Hyptis suaveolens،Sim.   Ocimum canum، و O. basilicum L.  ، به

 Schumac. et،اسانس فلفل .گيري شدندروش تقطير با بخار عصاره

Thonn.  Piper guineense ،  به روش تقطير با آب و اتانول از

ها )رس( با اين اسانس نميوه آن به دست آمد. پودر کائولي

ها به صورت خالص و مخلوط با شد. تاثير اين اسانس مخلوط

-هاي سوسک چهار نقطهپودر کائولين روي حشرات کامل و تخم

ساعت بعد  24بررسي شد. ،  .Callosobruchus maculatus Fاي حبوبات، 

-حشرات کامل سوسک درصد O. basilicum   ،99از تدخيـن با اسانس

ها روي . کاربرد پودرهاي مخلوط با اسانسندشد تلف ها

 هاي سوسک، باعث کاهش کامل تخمريزي آنها شد در حاليجفت

هاي ساعت تعداد تخم 72و  48 ،24 شاهد بعد از تيمار که در

تخم بود. کاربرد  76و  56، 31گذاشته شده به ترتيب 

داري روي تفريخ ها تاثير معنيپودرهاي مخلوط با اسانس

داري ها نداشت اما روي ظهور حشرات کامل تاثير معنيتخم

 Ocimumدهد که گياهان جنس داشت. نتايج اين تحقيق نشان مي

هاي شيميايي کشتوانند به عنوان جايگزين براي حشرهمي

مصرف بشوند. همين محققين در تحقيق ديگري دريافتند که 

براي  Cupressaceaeه تيراز  ، Thunja occidentalis Lاسانس گياه ،

 مخلوطاي حبوبات سمي است. اين محققين سوسک چهارنقطه

پودر کائولين با اسانس گياهي را براي کنترل اين آفات 

 3مورد بررسي قرار داده و گزارش نمودند که مخلوط کردن 

پودر کائولين  مرگميلي 100ليتر اسانس گياهي با ميلي

درصد حشرات  95درصد حشرات نر و  100مير  و باعث مرگ

کامل از  تشود. در اين آزمايش ميزان ظهور حشراماده مي

بذور آلوده مخلوط با پودر کائولين آغشته به اسانس صفر 

 زني بذورانس فوق روي قدرت جوانهدرصد بوده است. اس
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adults, the most toxicity was attributed by Lavandula officinalis (LC50 = 0.12 

µl/cm2) and the least toxicity was attributed by Heracleum persicum (LC50 = 

0.35 µl/cm2), while no mortality observed in test with Pinus eldarica, even at 

highest concentration (LC50 = 157.23 µl/cm2). Comparison of the repellent 

effects of essential oils on adults indicated the greatest repellency by Lavandula 

officinalis.  
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