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حشرره کرره هررا ررواد ههررتند کر بر

ررانر ار برری بررردن حشررا بر کررار رری رونررد و مررا ل

تخم کره هرا و وروا کره هرا ههرتند بر ترتیر بر

رانر ار بری برردن تخرم و وروا اسرتفاده ری

مروند حشرره کره هرا در رراعرت و ناابرت اسرتفاده ری گردنرد ادعرا ری گرردد کر در نررن 20
ح
باعررب بدنررد بررردن تودیرردا رراعترری گردیررده اسررت نویررا حشررره کرره هررا نررادر ههررتند کر روابر
وجررودا رنررده را بررا حرری مرران تویررر بدهنررد و بهرریاری مرران برررای انهرران هررا و حیوانررا
رهری ی بامرد یر

تعرداد مران در ونرت دوا پامری دا رل یر ا ری گردنرد حشرره کره هرا بر

دوگررروع عمررده ت هرریم رری گررردد ک ر عاارتنررد ار حشررره کرره هررای سیهررتماتی
نرروونی دارنررد و ب ایررای من ی ر

ک ر عادیررت

ررد نرروونی بررانی رری انررد وحشررره کرره هررای تماسرری انررد

ک ر ب ایررای ان ب ر ررد نرروونی بررانی نمرری انررد برررعهوه س ر نررو حشررره کرره را رری ترروان
تشررخین نمررود کرر مررا ل حشررره کرره هررای نایعرری ارنایررل  Nicotine, Pyrethrumو
 Neemکرر ار نااتررا سررا ت مررده انررد ،حشررره کرره هررای ییررر عضرروی کرر دررزا ههررتند و
ح
حشررره کرره هررای عضرروی انررد ک ر ار رکاررا عضرروی تشررتیل گردیررده انررد عمرردتا تررا یر تماسرری
دارند حشره کره هرا ری تواننرد فیرد و هرم ضرر بامرند حشررا اجتمراعی اننرد ور ر هرا
بر نرررر حشررره کرره هررا حرکررت رری نماینررد و منرررا بر نرررر ممرریان
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تمرا ور ر هررا حررو رری مرروند بر مررموه دتر گررر ر ن ررر بر دیرررر یتررود هررا مههررت عمررل
رری برررد ار جمد ر حشررره کرره هررا یترری هررم DDT

رری کننررد ودرری جا ع ر ور ر هررا را ار برری
یاامررد ک ر جررایرزی ارسررینی
 DDTبرر واسرر

هررا گردیررد و دراوایررل سرراه  1940ررورد اسررتفاده نرارگر ررت

کتررا برر نررا سررایدنت سررپرنه نومررت ریتررل کارسررون ررورد توجرر عررا نرررار

گر ت
کلمات کلیدی :تخم ها ،حشره که ها ،سیهتمی ،تماسی ،دت  ،ور
مقدمه
حشررره کرره هررا رروادی انررد ک ر ب ر صررور

ررای  ،جا ررد یررا گررار تهی ر مررده و ب ر ن ررور

کنترروه حشرررا بر کررار یرونررد بررا گررر مرردن هرروا ،حشرررا
ررر  ،کنرر نارراتی ،دررغ ،ججدرردای ،مپشرر

ررورد و بررزرم اننررد کیر  ،پشر ،

وییررره در نایعررت و همتنرری

انرر هررا بیشررتر

شرراهده رری مرروند (  (Van et al., 1996نتتر هررم من اسررت کر بیشررتر وانر بر ددیررل نررا
مگرراهی و رعایررت نتررردن رروارد ایمنرری بررا اسررتفاده ییراصررودی ار حشررره کرره هررا ،بیشررتر بر
ان مسی

ررود

ی رنیم تا حشر (.)Metcalf, 2014

اسررپری هررای حشررره کرره هررا ک ر توس ر دسررت اسررتعماه رری مرروند ،ا ررروره ب ر صررور
پررودر یررا ررای و بررا نررا هررای ختدررم تجرراری در تمررا

رومررراه هررا و سرروپر ارکیررت هررا نابررل

دسترسرری اسررت و همر سرراد در ا ررر اسررتفاده نررا درسررت و ارررر برریه ار حررد جررار ،برررای ا ررراد
شتل سار ی بامند و بر ی را ب ریضی های گوناگون اته ی سارند
هررمو یت بررا انرروا حشررره کرره هررای ررانری شرراب سررمو رراعترری اسررت ،ا ررا بنررابر
نرردر سررم ،عهبررم فیررم یررا مرردید برررور رری کنررد نشرران هررای هررمو یت بررا حشررره کرره بررا
عهیمرری مررای سررر ا وردگی و بررا ریررز

ز ار بینرری و دهرران ،جرراری مرردن امرر

ار شررم و

تعریررپ پوسررتی همررراه اسررت و نانت ر سررم ریررادی وارد برردن مررود ،شررته تنفهرری را ب ر بررار
مورده و حتا باعب رم نیز ی گردد
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استفاده درست حشره کش ها
انرر

رنرراس اسررت و پرریه ار اسررتفاده ار

اسررتفاده ار حشررره کرره هررا در ضررای بهررت
ح
ایر ررواد بایررد در و پنجررره هررا را کررا ه بررار و پ ر ار اسررتفاده رردتی حررل را ترررس کرررد ( Lide,
)2006

جهررت اسررتفاده درسررت ار حشررره کرره هررا بهتررر اسررت در اررارر ررانری ار انرروا اسررپری
حشره که اسرتفاده مرود و در هرر برار اسرتفاده بر انرداره سر ترا هرار پرار اسرپری کرا ی اسرت
و بایررد تررا  10دنی ر کهرری وارد اتررا .نشررود رنرران برراردار ،کودکرران و ا ررراد هر بیشررتر در عررر
بررا حشررره کرره کیمیرراوی نرررار دارنررد ا ررر رهررر وجررود در حشررره

هررمو یت نامرری ار تمررا

که ها بهت ب نروعی کر رورد اسرتفاده نررار ری گیررد ،ری توانرد ترا رد هرا روی دیروار انر
برررانی بمانرررد و در صرررور تمرررا

یزیتررری ا رررراد انررر  ،وارد گررررد

رررون و بررررور ا رررتهو

گوارمی مود
هنگام مسمومیت چه اتفاقی می افتد
هنرا ی ک اسرپری حشرره کره بر

ٌ
ردار ریراد در هروا پامریده مرود یرا هرت یما بر سرمت

رررد رده مررود یررا بررر س ر غ یرروه یررا ی ر ا بنشرریند ،احتمرراه برررور هررمو یت برراو رری رود گرراهی
هررم حشررره کرره هررا هنرررا اسررپری کررردن د ررار امررتاه رری مرروند و بر جررای ایر کر روی هرروا
پامرریده مرروند ،ب ر صررور
کننررد ک ر در ای ر
سررری جرر
تور  ،ار

ررای ار جررداره حشررره کرره حرکررت و بررا دسررت رررد تمررا

پیرردا رری

وان ر  ،رهررر حشررره کرره هررا ب ر سرررعت در ربرری روی س ر غ پوسررت حررل و

و سررا

هررمو یت رری مررود ،و باعررب بیمرراری هررای پوسررتی یررا عهیمرری ررون

و درد ی موند )( Wells, 2007

خطرات قرص حشره کش ها
یترری ار بررزرم تررری

رروارد اسررتعماه نررا درسررت و

حشررره کرره اسررت ایر نررر

رنرراس حشررره کرره هررا نررر

هررای

هررا حرراوی رراده ای ههررتند کر بررا ختررل کررردن سیهررتم اعاررا

حشررا باعرب ررم منهرا ری مروند تح ی را کر در ایر
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هررای حشررره کرره هررا ،همرران نررور ک ر روی اعا را حشرررا ا ررر رری گ ارنررد،

رری تواننررد برر رررور ر رران روی اعاررا پاراسررمپاتی

انهرران هررم تررا یر نررا

( .)Colin et al., 2014اینترر پررودر یررا بخرراراتی کرر ار نررر
مرروند رری تواننررد بر ریر ا ررراد بخاررو

دررو بر ارنررد

هررای حشررره کرره هررا مراد رری
ر

سررادمندان راه یابنررد و باعررب ر

سررین  ،نفر

تنری و سر مدید موند
بعضرری ار نااتررا بر

ررانر د ررا ارحشرررا

انررزایم  Myrosinaseعرراه رری گررردد
بر رکاررا

ختدرم تارردیل یر

ررواد را ترمررغ رری کننررد بعضرری ار ررواد توسر

) .) Cole,1976انررزایم

ت ر کره  Glucosinolatesرا

نررد کر بر عدررم رور هررا ضررر ری بامررد یتری ارتودیرردا ایر

انزایم  Ally Isothiocyanateی امد ک عادد کیمیاوی من نرار ذیل است

متل  1ور وه هدی ایزوسیانی

انواع حشره کش ها:
 .1حشره کش چسبی
بررا توجر بر

ررررا بعضرری مرررکت هررای اروپررایی در راب ر بررا عررد اسررتفاده ار حشررره کرره

هررای برنرری ک ر بررا سیهررتم مرروس ادتتریترری و یررا ( )High Voltageکررار رری کننررد ای ر حشررره
کرره بررا اسررتفاده ار دو رررای  UVحشرررا را برر سرروی ررود جرر
ها ناکی ک در سر غ ریرری

و بررا توجرر برر صررفح

ررای هرا نررار گر تر حشررا بعرد ار نشهرت دیررر نرادر بر پرروار

جرردد نیهررتند و بررا کررو تتری حرکررت ،جنرر و جررو برراه هررای حشررره نیررز بررر روی سرر غ
ٌ
ه ر دار هررپیده و بعررد ار رردتی ار پررا در یاینررد ادات ر ای ر نرروانی اک رررا ب ر کار ان ر هررای
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ررل مرریر ش ر و یر ای کررودس و کار انر هررا شرراب اعمرراه رری مررود
ررواد ی ر ایی حهررا
ٌ
ای ر حشررره کرره انررد هرگون ر صرردا نیررز رری بامررد صررفحا هررپناس عمرروو دو رراه یتاررار و
در صورتی ک حشره ریاد بامد اهان باید تعویض گردد
Malathion .2
دررت ایررون ( دتررای ) یر

 Organophosphateبرروده کر بر نررا اسررفیت ایهررتر نیررز یرراد

ی گردد و ار وه عمو ی من )O=P(OR

ی بامد )( Colovic et al,. 2013

متل  2ور وه دت ایون )(www.toxipodia.org

عمررل جرر

سرر حی برررروی من انجررا یمررود و جرر

یمررود در برنا ر هررای بهدامررتی ارررر ریررادی دارد و ب ر

سرر حی عا ررل نفرری حهررو
رردار  ۲گرررا در تر رب ر برررای

یتاررار در سرراه ارررر یمررود رهریررت رراوتیون بهرریار کررم اسررت نهررت برر  Malaxoneو
عرروار

حاصررد ار من نررا یز اسررت)2014

(Peter et al,

در ونرر کررار بایررد ار وسررایل

حفررایتی اننررد دسررتته ،اس ر  ،داررا

کررار و ییررره اسررتفاده کرررد رراوتیون ب ر صررور پررودر

برررای ارررر در نرراره بررر ررد حشرررا

و ییررره

ررانری اننررد ر ر  ،پشرر  ،سوسرر  ،کیرر

کرراربرد دارد برررای ای ر ن ررور پررودر وتابررل  ۴۰درصررد ب ر یررران ۲درصررد (هررر دیتررر حدرروه برررای
ح
 ۱۵تررر ربرر ) اسررتفاده یمررود ا ررر رراوتیون سررری و نهرراتا ررداو اسررت ( Edwards,
)2006
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 .3دای کلورو دای فینایل ترای کلورو ایتان ( )Dichlorodiphenyltrichloroethaneیا DDT

دی دی ترری بر عنرروان عرررور تررری عا ررل کیمیرراوی حشررره کرره
اده برای اودری برار در سراه  ۱۸۷۴توسر یر

ررر برروده اسررت ایر

دانشرجوی مدمرانی رمرت کیمیرا بر نرا اتمرر ریرد

دررر ( ،)Othmer Zeidlerک ر من را جهررت پررروعه د ررا دوکتررورای ررود انتخررا کرررده بررود ،کشررم
مررد ( )Geisz et al., 2008ا ررا تررا سرراه  ۱۹۳۹رروا
اینتررر دانشرررمندی بررر نرررا پررراوه هرررر
سررویی

حشررره کشرری من کشررم نشررده بررود ،تررا

رررودر (انردیهررری )Paul Hermann Müller :در
را کشررم کرررد ای ر کیمیررا

توج ر ا رررا دی دی ترری روی بنررد پایرران مررد و من رروا

دان بررررای همررری کشرررم در سررراه  ۱۹۴۸جرررایزه نوبرررل در یزیودررروعی وناابرررت را بررررای رررود
تااح کرد
ح
کشرررم دی دی تررری اتفانرررا برررا جنررره جهرررانی دو همز ررران مرررد ارتههرررای ختدفررری در
جریرران جنرره جهررانی دو ( )WWIIبرررای اررارره بررا تیفررو
جهررز ب ر ای ر

ک ر توس ر مررپه نت ررل یمررود،

رراده مرردند دی دی ترری در پایرران جنرره جهررانی دو  ،ر ررانی ک ر

اصرریت ر ر

من در برابررر پش ر هررای نانررل انرررل هریررا توس ر دانشررمندان بریتانیررایی ،ایتادیررایی و م ریتررایی
شررخن مررد ،ررورد اسررتفاده نرررار گر ررت ) ) Harrison, 1978در سرراه  ۱۹۵۵برنا رر ای
برای ارارره جهرانی عدیر هریرا بر اجررا گ امرت مرد و یرزان ررم و یرر ار  ۱۹۲تر در یتارد
هررزار نفررر برر  ۷ترر رسررید در سرراه ۱۹۵۸برنا رر ریشرر کنرری هریررا در ایرراو

تحررده ا ریتررا

برای ابد با پش ها در س غ وسی ار دی دی تی استفاده ی گردید
ار سررراه  ۱۹۵۰ادررری  ۱۹۸۰بررریه ترررری اسرررتفاده ار دی دی تررری در رراعرررت بررروده کررر
ارر من بیشتر ار  ۴۰۰۰۰ت

یرسید

ا ررا ب ر ترردری م ررار خررر ای ر سررم در نایعررت ممررتار مررد یترری ار اودرری نشرران هررای من
ترری یرا

نفرری بررود ک ر روی پرن ردگان گ امررت ای ر

ددیررل هزین ر تودیررد بهرریار پررایی و ا رررا

رراده ناررل ار ممررتار مرردن ایرررادا من ،ب ر

رروبی ک ر روی م ررا

مده بود
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نهرررات رهرررری برررودن من اررررر دی دی تررری بررر تررردری ار سررراه  ۱۹۷۰در بهررریاری ار
کشورها منو مد ور وه کیمیاوی من نرار ذیل است

متل  3ور وه دی دی تی Britannica encyclopedia

 .4امونیم سلفیت ()Ammonium tetraoxosufate
م ررونیم سرردفیت ی ر

نم ر

عرردنی بررا اررارر صررنعتی اسررت هررم تررری

ارررر من ب ر

عنوان کود کیمیاوی ی بامد و ما ل  21یاد نایتروج و  24یاد سدفر است
وارد استفاده:
 .aارررر اودی ر ا ررونیم سرردفیت ب ر عنرروان کررود کیمیرراوی برررای رراس هررای ندرروی اسررت
ایررون ا ررونیم در رراس مراد مررده و
رراس ،وجرر تررا ی نررایتروج

رردار حرردودی اسررید تودیررد رری کنررد کرراهه یررزان pH

ررورد نیررار برررای رمررد گیرراه رری مررود هررم تررری

شررتل

اسررتفاده ار ا ونیررو سرردفیت در کماررود نررایترو ج من نهررات ب ر ا ونیررو نایتریررت یررا NO3NH4

است ک وج ا زایه هزین های حمل و ن ل ی مود
 .bهمتنرری ار ایرر ترکیرر در رراعررت برر عنرروان اسررپری کمترری بشررتل پامررتی برررای
حشره که ها ،نارچ که ها و عدم که های حدوه در م استفاده ی مود
ح
 .cبررررای تودیرررد سرررایر نمررر هرررای ا ونیرررو خاوصرررا پرسررردفیت ا ونیرررو اررررر ررری
مود ).) Edwards, 2006

 .dا ونیررو سرردفیت ب ر عنرروان ی ر

نرهدارنررده ررو اسررتفاده یمررد ا ررا ا ررروره بررددیل

ایجاد ورندگی در دزا کمتر ورد استفاده نرار ی گیرد
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 .5الدرین
اصرریت سررمی ادرردری برررای حشرررا بهرریار ریرراد اسررت ودرری در عررو

اصرریت پایررداری

من کوترراه اسررت ای ر حشرررهکه اننررد دینرردان دارای اصرریت تررد ینی (تنفهرری) نیررز اسررت،
یعنرری ار نریررپ راه تنفهرری وارد برردن حشررره رری مررود و ب ر عدررت رهریررت ریرراد من برررای انهرران و
حیوان ارر من کم است

متل  4ور وه کیمیاوی من نرار ذیل است
 .6گل نبات ( )Pyrethrumمنحیث حشره کش
ناا ( )Pyrethrumگیاهی است ک ار گل من ب متل حشره که استفاده مده و در کوه های
مماه ایران تا ارتفا  2000تر ار س غ دریا و همتنی در کوههای ار نهتان و نف ار ب نور ودرو
یروید)(Oldroyd, 2007

پیرترو ار انواده گل م تا گردان بوده و نا عدمی من ) (Chrysanthemum sppی بامد
اده و ره ای گیاه  4استر است ب نا پیرتری (پیرتری  1و  2و سینری  1و  )2ک
کشی پیرتری  1و سینری  1بیشتر ار ب ی است

اصیت حشره

دار پیرتری در تما اعضا گیاه باو ن در گل و

تخمدانها بیشتر است برای نویتر نمودن اصیت حشره کشی گل حشره که وادی ار نایل
پیپرونیل بیوتوکهاید ) ،( Piperonyl) butoxide (PBOسزوگهان و سدفوکهاید ب من ا ا و رهریت
منرا تا  2برابر ا زایه یدهد ) (Gladwell, 2001گل ناا
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د مده نادر اند پروار کنند بدی جهت در

است ودی پ ار اندس ر انی بعضی ار حشرا
ح
حدوههای ای حشره که نااتی یاداا یتی ار حشره که های انوعی ا زوده یمود تا باعب د
سری حشره و حشره که انوعی باعب رم حشره مود
بروموپروپیالت
برو وپروپیه کن کشی ییر سیهتماتی

و ا تااصی با ا ر تما

تد ینی با دوا نوونی

است ک روی تما راحل رمدی کن ها ما ل تخم پوره و بادغ تا یر گ ار است
جدوه ( )1رهنمود استعماه رکاا کیمیاوی جهت کنتروه حشرا
یزان ارر

نا عدمی م ت

مت

 1/2دیتر در هزار دیتر

Tetranychus spp.

کن تارت

1دیتر در هزار دیتر

Tetranychus spp.

کن تار عنتاوتی

رکاا

1دیتر در هزار دیتر

Panonychus spp.

کن نر ز اروپایی

رکاا

1دیتر در هزار دیتر

Eutetranychus orientalis

کن مرنی رکاا

رکاا

متل  5انوا

ختدم کن ها )( Spider mite.com
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نتیجه گیری
اید ر حشررره کرره هایترر برر مررتل پامررتی اسررتعماه رری مرروند ،نانترر ار راه تررنف ،
پوست یرا اتفرانی رورده مروند عهیرم و یمری ندامرت  ،حرد اک رر ترا مره سراعت در بردن برانی
رری اننررد ودرری حشررره کرره هررای پررودری ررون اید ر ا ررر نرروی و توس ر دارنررد هررمو یت
هرای جرردی تررری ایجراد رری کننررد ،راکر هررم باعررب ا رتهو ررونی و وررزی ری مرروند و هررم
ح
نهررات برر حشررره کرره پامررتی ،عهیررم مرردید و نرروونی ررد دارنررد و اگررر سررریعا برر بیمررار
رسررریدگی نشرررود عررروار

نررروونی رررد در پررری واهرررد دامرررت در صرررور تمرررا

تررررر و

ییراصررودی بررا انرروا حشررره کرره هررا احتمرراه ا رته ب ر نارسررایی کاررد و کدی ر  ،بیمرراری ندارری ر
عرونی و شته تنفهی بهیار ریاد است
بهتررری راه اررارره بررا حشرررا اسررتفاده ار ه ر هررا اسررت ک ر برردون هرری گون ر عار ر و
رری مرروند و ب ر من رری هرراند و در نهایررت ار

بررویی ،حشرررا ب ر نرروریریزی ب ر رنرره من جد ر
ٌ
برری رری رونررد عمرروو نررر هررای حشررره کرره در دسررتراه هررای برنرری خاوصرری نرررار رری
گیرنررد و در بهرریاری ار انرر هررا و رسررتورانت هررا اسررتفاده رری مرروند پرتوهررای رراورای بررنفه
مراد مررده ار ایرر وسررایل ،رری تواننررد برر رررور ر رران روی برردن انهرران تررا یر سررو گ امررت ،
بیمرراری هررای پوسررتی یررا انرروا سرررنان هررا را ایجرراد کننررد در نتیجرر دسررتراه حشررره کرره را
روی ررر

یررا نزدیرر

ممررپز انرر و اتررا .رروا نرررار ندهیررد ،ررم ایرر کرر من را در جهترری

نر ارید ک نور من ب صور

هت یم ب سمت مما بتابد

در نهررمت دی دی ترری بایررد گفررت کر ایر حشررره کرره بر ددیررل ا رررا
رراده در م انحررهه پرر یری نررا یزی دارد ودرری در عررو

خررر  ،ررون ایر

درمررحم ذ یررره یمررود کررم حررل

مرردن در م باعررب یمررود یررزان سررمی کرر وارد برردن جانرردار یمررود ،برر وسررید م د رر
نرررردد ،بر ترردری در برردن جمر مررود و ا رررا نرراگوار ررود را برجررای گر ارد ایر سررم در رنجیررره
یرر ایی نت ررل یمررود و بررر حد رر هررای بعرردی ایرر رنجیررره ا ررر یگرر ارد دی دی ترری روی
سیهررتم عاررای جانررداران ترری یر یگ ر ارد و عادیتهررای عررادی عاررای را ختررل یکنررد ای ر
سررم باعررب تخدی ر پیرراپی سیهررتم عاررای یمررود ای ر ا ررتهه در صررور ک ر ادا ر پیرردا کنررد
نجر ب رم ی مود
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پیشنهادات
 )1اگر مدودگی ار نریپ تنف

بامد ،باید به اصد رد ب ضای مراد انت اه داده مود تا

اکهیج بریرد
 )2اگر ردی ار نریپ خاط شم مدوده مده بامد ،شم باید ار دا ل ب

ارج ب د پن تا

مه دنی با م مهتشو مود
 )3اگر راه تما
)4

با حشره که ار نریپ پوست است ،و

نانت عهیم فیفی همتون سر ا وردگی،
و ا ت بود ب اودی

را سریعا با م و صابون بشوید
سین و نف

تنری برور کرد و رو ب

رکز صحی راجع کنید

 )5همیه کومه مود در اارره با حشرا ار ه
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