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با توجه به افزايش سرسام آور جمعيت در جهان و نياز روزافزون به مواد غذايی، از طرفی باال بردن ميزان توليد 

 کشاورزی را در درازمدت و از طرف ديگر حفظ و نگهداری محصوالت موجود را در کوتاه مدت محصوالت

در بين عوامل کاهنده مواد غذايی، آفات گياهی جايگاه بسيار مهمی را بخود اختصاص می دهند که . الزامی می نمايد

 گياهی از روش های مختلفی در زمينه مبارزه با آفات. خسارت زيادی را به محصوالت کشاورزی وارد می کنند

منجمله در ابتدای پيدايش سموم شيميايی، روش مبارزه شيميايی تقريبا جايگزين ساير روشهای . استفاده می شود

 سال قبل با کشف ترکيبات هيدروکربنی کلره آغاز شد و ۶٠روی حشره کش های جديد تقريبا تحقيقات . مبارزه گرديد

. ترکيبات فسفره، متيل کاربامات ها و نيتروگوانين به حشره کش ها افزوده گرديدندبتدريج ترکيبات ديگری از قبيل 

ترکيبات بعدی کشف شده، ترکيبات گياهی . هدف اصلی اين ترکيبات شيميايی مصنوعی، سيستم عصبی حشرات است

.  مورد توجه قرار گرفتندبودند که اين ترکيبات دارای ساختمان پيچيده، و قابليت انتخابی بوده و به همين دليل بيشتر

اما کاربرد ترکيبات گياهی در کشاورزی تجاری غيرعملی . از جمله اين ترکيبات می توان به پيروتروم اشاره کرد

  .است

به همين دليل در طی ساليان اخير محققين در جستجوی يافتن تکنولوژی توليد حشره کش های  بی خطری بودند 

حوه اثر انتخابی بيشتر روی حشرات هدف، کاهش خطر برای محيط زيست و که که دارای خصوصياتی از قبيل ن

 سال اخير دانشمندان موفق به کشف ٢٠بر همين اساس در . موجودات غيرهدف از قبيل دشمنان طبيعی و انسان باشند

ميايی، اين ترکيبات شي. ترکيبات مستعدی شدند که در فرايند رشد و نمو و دگرديسی حشرات آفت دخالت می کنند

اين ترکيبات به علت نقش .  يا حشره کش های نسل سوم ناميده می شوند(IGR)ترکيبات تنظيم کننده رشد حشرات 

  .مؤثری که در مبارزه با آفات دارند، فصل تازه ای در علم گياه پزشکی گشوده اند
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 به دليل تاثير IGRاثرات حشره کشی ترکيبات 

ليدمثل حشرات آنها روی رشد و نمو، دگرديسی و تو

آفات از طريق ايجاد اختالل در عمل سيستم درون 

می باشد که ) سيستم هورمونی حشرات(ريز آنها 

نحوه اثر آنها بسيار کندتر از تاثير حشره کش های 

  .شيميايی مصنوعی است

  

تنظيم هورمونی رشد و نمو و توليدمثل 

  حشرات
هورمون های اصلی که در فرايند زندگی حشرات به 

، هورمون ١ر می روند شامل هورمون های عصبیکا

  ٣ و هورمون جوانی٢پوست اندازی يا اکديزون

در طی دوران الروی و شفيرگی، هورمون . است

های پوست اندازی و جوانی مسئول کنترل 

فرايند پوست . اندازی و دگرديسی هستند پوست

اندازی با افزايش غلظت هورمون پوست اندازی 

در همولنف ) E-20يزون،  هيدروکسی اکد-٢٠(

الرو آغاز شده و با کاهش غلظت اين ) خون(

در حشرات با دگرديسی . هورمون تکميل می شود

ناقص، کاهش تدريجی هورمون جوانی منجر به نمو 

اواخر دوره . مراحل بعدی پورگی می شود

اندازی، هورمون جوانی وجود ندارد و اين  پوست

الروهای . منجر به ظهور حشرات کامل می شود

حشرات با دگرديسی کامل دارای گروههای سلولی 

با توانايی ) شوند که صفحات تصويری ناميده می(

هورمون . ظهور خصوصيات حشره کامل می باشند

 در طی .کند جوانی، رشد اين صفحات را مهار می

مرحله آخر الروی، برای تشکيل شفيره احتياج به 

م وجود افزايش غلظت هورمون پوست اندازی و عد

همچنين انتقال از مرحله . هورمون جوانی می باشد

شفيرگی به حشره کامل در حضور غلظت باالی 

هورمون پوست اندازی و غلظت خيلی پايين 
                                                 
1 . Neuropeptides 
2 . Ecdysteroids 
3 . Juvenile hormone 

در مرحله حشره . هورمون جوانی صورت می گيرد

کامل نيز هورمون جوانی در تنظيم بلوغ توليدمثلی 

دف مطالعات اخير نشان می دهد که ه. دخالت دارد

مولکولی هورمون پوست اندازی شامل حداقل دو 

 و توليد ژن (ECR)پروتئين، گيرنده اکدستروئيدی 

اما عوامل اضافی نيز .  استUltraspiracleديگر 

ممکن است در ساختن و تنظيم ژن وابسته اکديزون 

چگونگی عمل هورمون جوانی . دخالت داشته باشند

ه در سطح مولکولی هنوز به خوبی مشخص نشد

  .است

هر گونه دخالت در تعادل اين هورمون ها با 

کاربرد هورمون های خارجی يا شبه هورمون های 

کننده عمل هورمون يا  تشديد(مصنوعی 

منجر به اختالل در رشدونمو و ) ضدهورمون

فرايندهای پيچيده .  توليدمثل حشره هدف می شود

سيستم درون ريز در بدن حشرات توسط هورمون 

رشحه از قسمتهای مختلف سيستم های عصبی مت

تحريک : اين فرايندها شامل. عصبی، تنظيم می شوند

پوست اندازی در نتيجه ترشح هورمون اکديزون، 

شروع تغييرات خصوصيات رفتاری همراه با پوست 

اندازی و تنظيم زمان آن، تنظيم ترشح هورمون 

جوانی، آب و توازن يونی، تاثير انقباض ماهيچه های 

  . تنظيم متابوليسم انرژی می باشداحشايی و

با توجه به يافتن تکنولوژی های جديد، اخيرا 

دانشمندان پيشرفت هايی در جهت توصيف صفات 

های عصبی و ژنهای وابسته  اختصاصی هورمون

کسب نموده اند که با استفاده از اين تجربيات جديد 

  .های جديد را فراهم می کند کش امکان توليد حشره

  

  نده و ضدهورمون پوست اندازیتشدید کن
در بيشتر حشرات، غدد پيش قفس سينه ای منبع 

 يا هورمون پوست  اندازی در اکدیستروئيداصلی 

عالوه بر اين، در مراحل . طی نمو الروی هستند

شفيرگی و حشره کامل هورمون پوست اندازی از 
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منابع ديگری نظير تخمدان، بيضه و پوشش شکمی 

کديستروئيدها، شکل سنتزشده ا. نيز توليد می شود

کلسترول يا فيتواستروئيدها هستند، چرا که حشرات 

مراحل اوليه در  .قادر به توليد هسته استروئيد نيستند

توليد هورمون پوست اندازی شامل تعدادی چرخه 

هيدروکسيد سريع است که اين عمل توسط سيتوکروم 

 متصل به آنزيم هيدروکسيالز صورت P-450های 

  .دمی گير

 در آزمايشگاه P-450کاربرد چندين مهارکننده 

موفقيت آميز بوده ولی فاقد کاربرد در شرايط مزرعه 

 بيوسنتز KK42ایميدازول ترکيب . می باشد

اکديستروئيد را در غدد پيش قفس سينه به خوبی مهار 

بعالوه در منابع مختلف از اکديستروئيد . می کند

به ) يميدازولمشتق سنتز شده ديگر ا(کتوکنازول 

مونواکسيداز نام برده -٢٠عنوان مهارکننده اکديزون 

شده و اين ترکيب همچنين دارای تاثير زيادی در 

مهار مرحله آخر هيدروکسيالسيون بيوسنتز 

اکديستروئيد در حشره کامل ملخ ها و سيرسيرک ها 

) AL2 (آلنيکو ) B2 و B1 (استيلنيک. می باشد

ارکننده بيوسنتز مشتقات کلسترول هستند که مه

 اکديزون بوده و مشخص شده که اين ترکيبات نه تنها

به طور فعالی روی منابع اکديستروئيدی بلکه روی 

  .منابع اپيدرمی نيز مؤثر هستند

جستجو برای تشديدکننده اکديستروئيد موفقيت 

 RH 5992آميز بوده و شبه اکديستروئيد 

، ٢ميميکتحت نامهای تجاری ) ١تبيوفنوزيد(

-RH.  به فروش مي رسد٤رومدان و ٣کانفيرم

 بيساکول هيدرازين، ماده جديدتری از گروه 2485

است و به نظر مي رسد که اين ترکيب از تبيوفنوزيد 

مؤثرتر باشد و به عنوان يک ترکيب حشره کش 

برعليه تعداد زيادی از آفات پروانه ای به ثبت رسيده 

                                                 
1 . Tebufenozide 
2 . Mimic® 
3 . Confirm® 
4 . Romdan® 

دف از درجه باالی ايمنی به موجودات غيره. است

  .خصوصيات جالب اين ترکيبات می باشد

مؤثرترين ماده طبيعی با عمل مهارکنندگی 

آزاديرختين .  استآزادیرختينپوست اندازی، 

 متعلق به ٥استخراج شده از درخت زيتون تلخ(

يک تترانورتريترپنوئيد گياهی ) Meliaceaeخانواده 

خاصيت . ليمونوئيد با ساختار شبيه اکديستروئيد است

 و تاثير بر روی رشد و توليدمثل حشره ٦غذايیضد

به اثبات رسيده است، اگرچه اثرات بيوشيميايی آن 

. در سطح مولکولی هنوز به خوبی شناخته نشده است

درکشور هندوستان ترشحات درخت زيتون تلخ به 

. عنوان ماده ضدعفونی کننده به کار برده می شود

د همولنف نحوه عمل آزاديرختين، تغيير اکديستروئي

حشره است که اين به علت تاثير آن بر روی اجسام 

کاردياکا واقع در مغز حشره بوده ودر نتيجه از 

ترشح هورمون مغزی که تحريک کننده غدد پيش 

قفس سينه ای جهت توليد هورمون پوست اندازی می 

آزاديرختين که از بذر . باشد، جلوگيری می کند

عموال بصورت درخت زيتون تلخ به دست می آيد، م

مايع يا پودر تحت عنوان حشره کش گياهی به فروش 

  .می رسد

 منبع تعداد زيادی از Meliaceaeخانواده 

اخيرا بررسی تعدادی . ترکيبات حشره کش است

 نشان داده که ترشحات اين گياهان Aglaiaجنس گياه 

دارای قابليت حشره کشی قويی برعليه الروهای 

کرم برگخوار ( Spodopteraنوزاد پروانه 

  .است) چغندرقند

- دارای خاصيت آنتیبراسينواستروئيدترکيبات 

) ضد هورمون پوست اندازی(اکديستروئيدی حقيقی 

های  اين ترکيبات يک گروه از هورمون. هستند

تهييج کننده رشد هستند که در گياهان وجود دارند و 

به طور قابل توجهی ساختار مشابه اکديستروئيد 

اثر ترکيبات براسينواستروئيد بر روی نحوه . دارند
                                                 
5 . Neem 
6 . Antifeedant 
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حشرات، در نتيجه رقابت آنها با هورمون پوست 

اندازی جهت قرار گرفتن در محل گيرنده های 

هورمونی است که اين عمل منجر به تاخير در پوست 

اخيرا نيز دو ايزوله تريترپنوئيدی . اندازی می شود

 D و B ٢اسينبيتکوکور  ،١از دانه های گياه صليبيان

به دست آمده که به عنوان ضد هورمون استروئيدی 

در جايگزينی بر روی گيرنده های اکديستروئيدی 

  .عمل می کنند

، بر روی سنتز IGRگروه ديگری از ترکيبات 

کيتين و اسکلراتيزاسيون کوتيکول در طی مدت رشد 

از جمله اين ترکيبات . و نمو و توليدمثل تاثير می کنند

الروهای قرار داده شده . ا نام برد ردیميلينمی توان 

که يک مشتق ) ٣ديميلين(در معرض ديفلوبنزورون 

بنزوئيل فنل است، سبب اتصال نامناسب کوتيکول 

جديد در طی پوست اندازی شده  و در نتيجه يک 

کوتيکول ناقص که فاقد تعدادی از اليه های معمولی 

 نکته مهم درباره اين ترکيب اين. است، توليد می شود

است که ديميلين به عنوان يک حشره کش متداول با 

طيف وسيع کاربرد بر روی حشرات اثر مي کند و 

باعث تلفات و کاهش جمعيت دشمنان طبيعی آفات نيز 

مهارکننده غير  (ایندومتازینترکيب ديگر . می شود

است که دی ) استروئيدی آمينواسيد دی کربوکسيالز

و در نتيجه در  را مهار می کند DOPAکربوکسيالز 

. اسکلراتيزاسيون کوتيکول اختالل ايجاد می کند

طرز عمل بيولوژيکی آن هنوز چندان شناخته شده 

نيست که بتوان از اين ترکيب بصورت تجاری 

  .استفاده کرد

  

آنالوگ های هورمون جوانی و مهارکننده 

  های سنتز هورمون جوانی
 هورمون جوانی از جمله هورمون هايی است که در

بدن حشرات ترشح شده و پوست اندازی و دگرديسی 
                                                 
1 . Cruciferous 
2 . Cucurbitacins 
3 . Dimilin® 

هورمون جوانی مانع از دگرديسی . را کنترل می کند

در حشره شده و از ظهور قبل از موعد خصوصيات 

در سن . حشره کامل در ضمن رشد جلوگيری می کند

آخر الروی بر اثر برخی از تغييرات درونی، غلظت 

حداقل می هورمون جوانی در خون کاهش يافته و به 

رسد و همين کاهش سبب ظهور صفات حشرات بالغ 

پژوهش های دانشمندان نشان داده که با . می گردد

استفاده از ترکيبات طبيعی و يا ساخت آنها در 

آزمايشگاه می توان بی نظمی و آشفتگی در رشدونمو 

حشرات بوجود آورد که غالبا منجر به مرگ آنها می 

ای متعدد هورمون ، آنالوگ ه١٩٧٠از سال . شود

  به دليل وجود خواص حشره کشی آنها مورد ٤جوانی

ها به هورمون  شباهت آنالوگ. آزمايش قرار گرفتند

در قسمت ترپنوئيد ساختمان مولکول ) JH(جوانی 

، )جونوئيد(اولين آنالوگ های هورمون جوانی . است

  و مشتقات آن بودند که از خود حشرات ٥فارنسول

 ناميده Juvabioneاثر کاغذ که . داستخراج شده بودن

می شود، يک گروه از شبه هورمونهای جوانی را 

معرفی کرد که در تعداد زيادی از گياهان وجود 

دارند تا جايی که آنها ممکن است نقش يک مکانيسم 

دو . دفاعی در مقابل حشرات گياهخوار داشته باشند

 متوپرنآنالوگ هورمون جوانی خيلی فعال، 

(Altosid®) هيدروپرن و (Altozar®)هستند  .

اين دوترکيب فاقد نقش اپوکسيد موجود در هورمون 

جوانی بوده و جهت کنترل تعداد زيادی از آفات 

حشرات خانگی راسته دو باالن مانند الرو کک، 

آفات گياهان زينتی راسته جورباالن و تعدادی از 

ديگر جوونوئيد ثبت . مورچه ها به کار می روند

 ١٩٨۵ بود که کاربرد آن در سال نوپرنکي شده،

اخيرا نيز تعدادی ترکيب جديد از اين . متوقف شد

اند که شباهت ظاهری کمتری به  گروه ساخته شده

آنالوگ های حلقوی غير ( هورمون جوانی داشته 

، ولی نسبت به ترکيبات قبلی فعالتر )JHترپنوئيدی 
                                                 
4 . Juvenoids 
5 . Farnesol 
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سی فنوکاز جمله اين ترکيبات می توان . باشند می
.  را نام برددیفنوالن و پيری پروکسی فن، کارپ

آنالوگ های هورمون جوانی بر روی تعداد زيادی از 

فنوکسی کارپ جهت . حشرات خاصيت سمی دارند

کنترل تعدادی از آفات حشرات راسته های سخت 

به ) پروانه ها(و بالپولکداران ) سوسک ها(بالپوشان 

ليه تعدادی پيری پروکسی فن نيز برع. کار می رود

زيادی از دوباالن از قبيل پشه ها و تعدادی ديگری 

از آفات کشاورزی مانند مگس های سفيد کاربرد 

 بر روی تعدادی از آفات کشاورزی دیوفنوالن. دارد

ها و نيز  باغی حشرات مانند تعدادی از پروانه

  . حشرات سپردار مؤثر است

توان اثرات  از مزايای کاربرد جوونوئيدها می

بقايای کوتاه مدت در مزارع و نيز تاثير بر روی 

. مراحل حساس و بخصوص حشرات آفت ذکر کرد

اما به دليل تاثير اين ترکيبات بر روی مراحل معينی 

از حشرات آفت، کاربرد آنها بايستی به طور دقيق و 

زمان بندی شده باشد و به علت پايداری کم آنها در 

برد آنها تکرار مزرعه، می بايستی چندين بار کار

به عبارت ديگر آنالوگ های هورمون جوانی . شود

برای کنترل آفاتی به کار می روند که احتياج به 

  .کنترل آنی آن آفت مورد نظر نباشد

همچنين با توجه به اينکه در نتيجه کاربرد 

ترکيبات آنالوگ هورمون جوانی ممکن است حشرات 

بليت مرحله دريک دوره غيربالغ نگه داشته شوند و قا

خسارت زا را طوالنی تر از حالت معمولی خواهد 

شد، يک ماده شيميايی که توليد هورمون جوانی را 

چنين ماده . متوقف کند، خيلی مفيد خواهد بود

) قبل از موعد(شيميايی سبب دگرديسی پيش رس 

دو ماده . الرو و نيز عقيمی حشرات کامل می شوند

از گياه که ) Anti-JH(ضد هورمون جوانی 

Ageratum houstonianum ،به دست آمده اند 

سن ها وکيپر.  ناميده می شوندII و Iسن وکیپر

  .دارای اثر سميت بر روی اجسام آالتا دارند

ترکيبا ت ديگر مهارکننده سنتز هورمون جوانی 

از جمله اين ترکيبات . نيز مطالعه شده اند

می  را فلوواستاتين و موینولين، فلوروموالونات

- ٣فلوواستادين، مهارکننده آنزيم . توان نام برد

کوآ بوده و بيوسنتز -متيل گلوتاريل-٣-هيدروکسی

هورمون جوانی را در اجسام آالتا ملخ در محيط 

آزمايشگاه مهار کرده است، درحالي که در شرايط 

  .مزرعه اثر ضعيفی را نشان داده است

ديگر مهارکننده جديد بيوسنتز هورمون جوانی، 

ک هتروسيکل دو جانشينه اکسيم است که از قارچ ي

 ايزوله شده ١جنس پنيسيليوم بيماری زای حشرات

.  ناميده می شود٢برویوکسيماست و اين ترکيب 

اپوکسيداسيون -برويوکسيم مرحله آخر متيالسيون

کامل مهار  بيوسنتز هورمون جوانی را به طور

  . کند می

بيعی گياه دانشمندان ثابت کردند که آلکالوئيد ط

arborineاين آلکالوئيد در .  يک قابليت ايستا دارد

شرايط آزمايشگاهی بيوسنتز هورمون جوانی در 

. اجسام آالتا حشره سيرسيرک  را مهار می کند

 همچنين خاصيت قوی الروکشی بر عليه آربورین

 داشته ولی مکانيسم عمل آن هنوز ٣پشه کولکس

  .ناشناخته است

ن جوانی به طور کلی تحريک يا مهار هورمو

غلظت آن را در همولنف حشره تغيير داده و درنتيجه 

تغييرات و . فيزيولوژيک حشره را مختل می کند

دگرگونی هورمون جوانی به طور عمده تحت تاثير 

  .آنزيم اپوکسی هيدروالز و استرازها انجام می شود

  

هورمون های عصبی حشرات و کاربرد آنها 

  در کنترل آفات
ی رهاشده توسط سلولهای ترشحی عصبی پپتيدها

مخصوص در سيستم عصبی مرکزی حشره 
                                                 
1 . Penicillium brevicompactum 
2 . Brevioxime 
3 . Culex quinquefasciatus 
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ممکن است نقش يک حمل ) هورمون های عصبی(

کننده عصبی و تقويت کننده عصبی داشته و به عنوان 

يک هورمون تنظيم کننده اصلی نمـو، رفتار، 

و توليدمثل ) هم ايستايی(متابوليسم، تعادل حياتی 

ون موفق به کشف تعداد زيادی دانشمندان تاکن. باشد

هورمون عصبی جديد حشرات، سنتز تعدادزيادی 

آنالوگ های پپتيدی و تعيين تعداد زيادی ژن های 

متوالی و ژن های پپتيدهای عصبی در سيستم های 

  .حامل شده اند

بيوشيميايی هورمون -مشاهده خواص فيزيکی

های عصبی به عنوان عوامل کنترل آفات غيرعملی 

را که حساسيت آنها تحت شرايط مزرعه و چ. است

هضم بعد از تغذيه توسط حشره و نيز قطبيت آنها در 

  .بين کوتيکول شديدا متفاوت است

جهت سوق دادن هورمون های عصبی به عنوان 

عوامل کنترل آفات، نياز به دريافت اطالعات در 

ارتباط با ساختار آنها در سطح بين مولکولی است که 

ر عمل منجر به سنتز، پردازش و اين اطالعات د

ترکيب هورمون های عصبی جهت تاثير بر روی 

اختالل هر . يک بافت هدف و تخريب آن می شود

بيوسنتز هورمون های عصبی، تغيير و (مرحله 

) تبديل آنها در طی ذخيره، رهايی آنها به همولنف

منجر به برهمکنش آنها با سلول های گيرنده های 

ی شود و در نتيجه باعث ارائه محدود غشايی هدف م

طرز عمل چندگانه برای يک هورمون عصبی برپايه 

  .استراتژی کنترل حشره می گردد

هدف اوليه سنتز تعدادی ترکيبات چربی دوست 

تشديد کننده يا ضد هورمون عصبی طبيعی، توسط 

هورمون های . طرح ريزی مولکولی می باشد

. می کنندعصبی بيوسنتز هورمون جوانی را کنترل 

اين هورمون های عصبی که تحريک کننده 

بيوسنتز ) آالتوستاتين(و يا مهارکننده ) آالتروپين(

هورمون جوانی هستند، توسط اجسام آالتا توليد می 

بيدها، سوسری ها، (برای چندين گونه حشره  . شوند

به ) ملخ ها، سيرسيرک ها، مگس ها و زنبورها

توستاتين از استثناء يک آالتوتروپين و يک آال

Manduca sexta همه پپتيدهای تنظيم کننده آالتو ،

-FGLمتعلق به باالخانواده آالتوستاتين، دارای 

amide C-terminusدر تعدادی از گونه .  هستند

های حشرات، اين آالتوستاتين تاثيری بر روی 

بيوسنتز هورمون جوانی ندارد، ولی دارای خواص 

  . شبيه مهارکنندگی است

تژی مؤثر ديگر، طراحی مهارکننده های استرا

مخصوص آنزيم های درگير در فرايند پروتئين های 

، ١برای مثال در سوسری. وابسته پپتيدی است

  ٥، پشه٤، مگس٣، ملخ صحرايی٢سوسری آمريکايی

 ١۵ تا ۵، ژن وابسته به پلی پپتيد شامل ٦و سيرسيرک

آالتوستاتين، ايزوله شده و رمز آن شناسايی شده 

هر يک از سه مرحله تشخيص آنزيم در فرايند . تاس

اندوپروتئوليزيز، کربوکسی پپتيداز، (پيش هورمونی 

همچنين امروزه . می تواند هدفدار باشد) آميداسيون

از ويروس های تغيير داده شده برای بيان ژن های 

. هورمون های عصبی مخصوص استفاده می کنند

ای سومين تکنولوژی، روی تشخيص پروتئين ه

گيرنده ها به عنوان قابليت اهداف حشره کش ها 

اين دستيابی جديد می تواند با . متمرکز شده است

کمک رايانه جهت مدل سازی تکميل شود که اين امر 

  .منجر به کاهش آزمايشات در آزمايشگاه خواهد شد

وقتی ترکيبات با قابليت هورمونی حشرات برای 

ه کش پيشنهاد اولين بار جهت کاربرد به عنوان حشر

شدند، همه بر اين باور بودند که حشرات قادر به 

توسعه مکانيسم های مقاومت نسبت به اين مواد که از 

نظر ساختمانی شبيه به هورمون های خودشان است، 

 به ليست حشره کش IGRاما اخيرا چندين . نيستند

                                                 
1 . Diplora punctata 
2 . Periplaneta americana 
3 . Shistocerca gregaria 
4 . Caliphora vomitoria 
5 . Aedes aegypti 
6 . Gryllus bimaculatus 
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هايی که حشرات به آنها مقاوم شده اند، افزوده شده 

ست نام حشره کش هايی مانند در اين لي. است

، پيريپروکسی فن، کينوپرن، هيدروپرن، متوپرن

در .  به چشم می خوردديفلوبنزرون و ۵٩٩٢اراچ 

 گونه حشره آفت از راسته ١٣حال حاضر حداقل 

های دوباالن، سخت بالپوشان، جورباالن و 

 نشان IGRبالپولکداران مقاومت تقاطعی به ترکيبات 

م مقاومت تحت بررسی است، اگرچه مکانيس. دادند

ولی به نظر می رسد که بيشتر مقاومت ترکيبات 

IGR ناشی از کاهش نفوذ ترکيبات و افزايش 

  .متابوليسم آنها باشد

باز يک حشره کش -توسعه و کاربرد مزرعه

جديد احتياج به سنجش درجه تاثير آن، قابليت انتخابی 

و اختصاصی بودن آن، پايداری آن تحت شرايط 

طی خارجی، سازگاری آن با تاکتيک های ديگر محي

. مديريت آفت و بی خطری آن برای مهره داران دارد

برای مثال مولکول هايی که بر پايه ساختمان 

هورمون جوانی سنتز شده باشد، کم و بيش برای همه 

گونه حشرات معمول هستند و نه تنها بر روی گونه 

ونه حشرات آفت مورد نظر، بلکه بر روی ساير گ

های حشرات که برای مبارزه بيولوژيک به کار برده 

مهارکننده های سنتز . می شوند نيز تاثير می گذارند

کيتين ممکن است برای ديگر مهره داران از قبيل 

 IGRعالوه بر آن ترکيبات . خرچنگ ها سمی باشند

ممکن است تاثيرات مضری بر روی مهره داران 

ابليت چسبيدن به داشته باشند، زيرا آنها دارای ق

غشاهای مخصوص هسته گيرنده های هورمونی 

  . هستند

مطمئنا استراتژی های بر پايه تاثيرات روی 

سيستم درون ريز حشرات، به يافتن ترکيبات جديد که 

قابليت کاربرد در کشاورزی را داشته باشند، کمک 

تحقيق روی حشره کش ها اکنون در . خواهد کرد

 ترکيبات شيميايی و حال يک تحول جهت تهيه

بيولوژيکی هست که اين ترکيبات برای بشر ايمن 

عصر طاليی "اما هنوز محتمل است که . باشد

بتواند حشره کش های آلی سنتتيک " مهندسی ژنتيک

 .را در آينده حذف کند
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Abstract 

New Approaches to the development of insect control agents have been revealed 

through the description of natural and synthetic compounds capable of 

interfering with the processes of development and reproduction of the target 

insects. The review presents information on novel insecticides that mimic the 

action of two insect growth and developmental hormone classes, the ecdysteroids 

and juvenile hormones. Neuropeptide structures, their biogenesis, action, and 

metabolism also offer the opportunity to exploit novel control agents. 
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