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پيشگفتار:
حشره کش های نئونیکوتینوئید گروهی از حشره کش ها با خاصیت
سیستمیک می باشند که با حمله به سیستم عتبی مرکزی حشرات باعث
کشتن آنها می شوند .این حشره کش ها میتوانند در سیستم آوند چوبی و
آبکش در گیاه حرکت کرده و به تمام قسمت های گیاه شامل برگ ،میوه،
گل ،ساقه و ریشه منتقل شوند .در حال حاضر این گروه از حشره کش ها
سهمی بیش از  25درصد کل فروش حشره کش جهانی را به خود اختتاص
داده و در بیش از  120کشور جهان به ثبت رسیده اند (Haldik et al.

) .2018آفات مختلفی از جمله حشرات مکنده مانند شته ها ،سفیدبالک ها و
برخی از گونه های سخت بالپوشان و بالپولکداران بوسیله این حشره کش ها
قابل کنترل هستند.
از این حشره کش ها میتوان به روش های مختلف مانند سمپاشی روی گیاه،
تیمار کردن بذور ،1کاربرد در خاک 2و تزریق به تنه درختان 3استفاده نمود.
علی رغم مزایای زیاد این حشره کش ها ،مترف ناآگاهانه می تواند موجب
بروز مشکالت مختلف از جمله سمیت باال برای زنبور عسل و سایر گرده
افشان ها ،باقیمانده در محیط زیست و محتوالت کشاورزی و بروز مقاومت
حشرات به آنها شود.
بروز این مشکالت باعث شده در کشورهای مختلف محدودیت هائی برای
کاربرد آنها اتخاذ شود .به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،با
ممنوعیت کامل مترف تعدادی از حشره کش های نئونیکوتینوئید شامل
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. Seed treatment
. Soil drench
3 . Trunk injection
2

3

کلوتیانیدین ،ایمیداکلوپرید و تیامتوکسام به جز در گلخانه های بسته ،موافقت
کردند .این ممنوعیت در فرانسه برای تمام حشره کش های این گروه در نظر
گرفته شده است ).(Biodiversity Act, 2016
در ایران حشره کش های نئونیکوتینوئید حدود  8درصد مترف کل حشره
کش ها را به خود اختتاص می دهند .لذا در شرایط کنونی اتخاذ
راهکارهای مدیریتی با هدف به حداقل رساندن مخاطرات این حشره کش ها
اجتناب ناپذیر است .بر این اساس در این مجموعه سعی شده راهکارائی به
منظور مدیریت مترف آنها ارائه شود.
نحوه عمل و جايگاه حشره كش هاي نئونيكوتينوئيد در بين ساير
آفت كش ها:
حشره کش های نئونیکوتینوئید شامل گروهی از حشره کش ها می باشند که
بر اساس تقسیم بندی کمیته کاری مقاومت به حشره کش ها ( (IRAC4در
گروه  4طبقه بندی با عنوان آگونیست( 5تحریک کننده) گیرنده های
نیکوتینی استیل کولین قرار گرفته اند .حشره کش های این گروه شامل 10
حشره کش می باشند که  7عدد آن متعلق به زیر گروه نئونیکوتینوئیدها است
(جدول .)1

. Insecticide Resistance Action Committee
. Nicotinic acetylcholine receptor agonists
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جدول  :1گروه بندی حشره کش های آگونیست گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین
گروه :4
حشره
آگونیست
کننده)

کش

زیر گروه
های

(تحریک
گیرنده

نئونیکوتینوئیدها
)(Neonicotinoides

های

نام حشره کش ها
پراید،

استامی

کلوتیانیدین ،دینتفوران،
ایمیداکلوپراید،
تیامتوکسام ،نیتنپیرام

نیکوتینیک استیل کولین
نیکوتین

*

نیکوتین

)(Nicotine
سولفوکسافلور

سولفوکسافلور

)(Sulfoxaflor
بوتنولیدها

فلوپیرادیفورون

*

*

)(Butenolides
* -هنوز در ایران به ثبت نرسیدند

آثار زيان بار حشره كش هاي نئونيكوتينوئيد:
با توجه به اینکه این سموم روی سیستم مرکزی اعتاب حشرات تاثیر گذار
هسییتند ،لذا تمایزی بین آفات هدف و حشییرات غیر هدف (زنبورهای گرده
افشان) وجود ندارد.
سییییه حشیییره کش ت یامتوکسییییام ،ایم یداکلوپراید و کلوتیان یدین در گروه
حشره کش های بسیار سمی برای زنبور عسل قرار گرفته اند (دارای سمیت
حاد با  .(EPA, 2019) )LD50=1 to 5 ng/beeح شرات گرده اف شان به
دلیل خاصیت سیستمیک این حشره کش ها می توانند از طریق مترف شهد
و گرده گیاهان تیمار شیییده در معرض این سیییموم قرار گیرند (Goulson,

) .2013در مطالعات اخیر صورت گرفته روی نمونه های ع سل جمع آوری
5

شده از نقاط مختلف جهان ن شان می دهد که در  75در صد آنها این سموم
وجود دارد و در  45درصد آنها چندین نوع باقیمانده سموم نئونیکوتینوئید با
هم یافت شده است ).(Mtchell et al. 2017
حشره کش های نئونیکوتینوئید بسیار در آب محلول بوده و در آب و خاک
تا حدودی پایدار اسیییت (نیمه عمر در آب  3/4 − 40/4روز؛ نیمه عمر در
خاک  3تا >  1000روز) .این خ تو صیات موجب شده که بتوانند به دورتر
از مناطقی که مورد استفاده قرار گرفته اند منتقل شوند.
کاربرد گسترده این حشره کش ها برای کنترل آفات موجب بروز و پیشرفت
مقاومت آفات هدف در برابر این سییموم شییده اسییت .تا کنون بیش از 500
مقاله در ختییوص گزارش مقاومت آفات در برابر این سییموم منتشییر شییده
است ).(Chris, et al. 2015
مالح ظات مربوط به كاهش م خاطرات حشررره كش هاي
نئونيكوتينوئيد:
همانطور که ذکر شییید علی رغم مزیت های زیاد کاربرد حشیییره کش های
نئونیکوتینوئ ید در کنترل آ فات ،ب کارگیری آن ها بدون مالح ظات مربو طه
میتواند خطر آنها را برای حشرات گرده افشان ،محیط زیست و سالمت غذا
و بروز مقاومت افزایش دهد .بنابراین در این مجموعه سیییعی شیییده تا حد
ممکن پیشنهاداتی برای بکارگیری آنها با حداقل مخاطرات ارائه گردد:
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تو صيه هائي براي حفاظت ح شرات گرده اف شان در برابر ح شره
كش هاي نئونيكوتينوئيد:
-

اسیییتفاده از حشیییره کش های نئونیکوتینوئید مسیییتلزم همکاری و
هماهنگی الزم بین کشیییاورزان ،زنبورداران و سیییایر بخش های
مرتبط اسییییت .بهترین اقدام برای کاهش خطر این سیییموم روی
زنبورهای عسییل آن اسییت که قبل از کاربرد ،زنبورداران از زمان
دقیق کاربرد سییموم بوسیییله مسییئولین ذیربط و کشییاورزان مطلع
شییوند تا اقدامات الزم را به منظور جمع آوری کندوها و حفاظت
از آنها انجام دهند.

-

حتما اطالعات الزم در ختیییوص وضیییعیت آفت و جنبه های
مختلف کنترل آن را در نظر بگیرید و تا حد ممکن از سایر سموم
بخ توص آنهائی که حداقل سمیت را روی گرده اف شان ها دارند
استفاده کنید.

-

الزامات ذکر شده روی بر چسب سموم در ختوص حشره کش
های نئونیکوتینوئید را دنبال کنید .اگر عالمت محافظت از زنبور
(تتییویر زیر) وجود دارد باید شییرایط کاربرد آن رعایت شییود .به
عنوان مثال از این حشیییره کش ها زمانی که زنبورها بیرون کندو
هستند و یا اطراف مزرعه هستند استفاده نشود.

-

از این ح شره کش ها در مرحله گل دهی گیاهان ( شکوفه) و یا تا
ز مانی که ت مام گلبرگ ها نریخ ته ا ند اسیییت فاده نشیییود .به دل یل
7

سی ستمیک بودن این ترکیبات این محدودیت م ترف باید شامل
کاربرد از طریق آب آبیاری ،خاک ،تزریق به تنه درختان و سییایر
موارد کاربرد در طول دوره شکوفه دهی باشد.
در شییرایط اظطرار با رعایت موارد ذیل میتوان از این حشییره کش
ها استفاده نمود:
 -1صییرفا از این حشییره کش ها پ

از غروب آفتاب اسییتفاده

شود
 -2از این حشیییره کش ها زمانی اسیییتفاده شیییود که دما زیر 12
درجه سانتی گراد است.
 -3از این حشییره کش ها زمانی اسییتفاده شییود که به زنبورداران
اطالع داده شده ا ست .این زمان باید حداقل  48ساعت قبل
از کاربرد باشیید تا امکان جمع آوری زنبورها و کندوها برای
آنها فراهم باشد.
-

ب تورت جدی از م ترف این سموم روی گیاهان زینتی که برای
زنبورهای گرده افشان جذاب هستند خودداری شود.

اقدامات الزم در زمان كاربرد حشررره كش هاي نئونيكوتينوئيد
بصورت تيمار كردن بذور:
تیمار کردن بذور ( ضدعفونی بذر) یکی از موارد ا صلی کاربرد ح شره کش
های نئونیکوتینوئید می باشییید .تیمار بذور با این سیییموم دارای مزایایی در
مقایسیه با کاربرد آفتکش ها به روش های دیگر از جمله محلو پاشیی اسیت.
تیمار بذر می تواند به خوبی آفاتی که به بذور و یا گیاهچه ها در اوایل فتل
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حمله می کنند کنترل نماید .این روش کاربرد ضمنا مقدار مترف سموم در
واحد سطح را نیز کاهش می دهد ).(Nuyttens et al. 2013
با این وجود تیمار بذور با این ح شره کش ها می تواند تاثیر سوء روی گرده
افشیییان ها ،پرندگانی که از این بذور اسیییتفاده می کنند و همچنین آلودگی
های آبهای زیر زمینی و خاک شیییود .لذا اقدامات ذیل می تواند تا حدودی
مخاطرات کاربرد این حشیییره کش ها از طریق ضیییدعفونی بذور را کاهش
دهد.
-

تا حد ممکن از ضدعفونی بذور با این سموم خودداری کنید مگر
آنکه مشکلی از آفات داشته باشیم که صرفا از این طریق بتورت
موثر کنترل شود.

-

قبل از کاشییت با بذرهای تیمار شییده با این سییموم ،به زنبورداران
نزدیک خود اطالع دهید تا به هر نحو ممکن از این اقدام شیییما
مطلع باشیییند و اقدامات الزم را برای به حداقل رسیییاند خطر برای
زنبور های خود در پیش گیر ند .همچنین تا حد ممکن گ یا هان
گلدار که برای زنبورهای عسیییل و سیییایر گرده افشیییان ها جذاب
هستند از داخل و کنار مزرعه خود دور و یا حذف کنید.

-

بررسییی ها نشییان می دهد که زنبورهای عسییل در زمان شییکوفه از
گیاهانی مانند افرا ،بید ،سییییب ،گیالس و زالزالک اسیییتفاده می
کن ند .علف های هرز دارای گل در ز مان ب هار مان ند می خک،
قاصدک و خردل نیز برای زنبور عسل جذاب هستند.

-

برچسب بذور ضدعفونی شده با این سموم را به دقت مطالعه کنید
و تمام احتیاط های الزم در مورد حفاظت شختی در زمان کار با
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این بذور و رعایت مناطق بافر (غیر سمپاشی شده) مورد نیاز را در
نظر بگیرید.
-

از ذخیره کردن و نگهداری بذور تیمار شیییده با این سیییموم در
دماهای باال و رطوبت زیاد که می تواند منجر به خراب شیییدن
بذرها شود خودداری کنید.

-

در زمان کاشییت بذور تیمار شییده با این سییموم سییعی شییود گرد
سیییموم روی بذور باقی بماند و از بادبردگی به خارج از مزرعه
جلوگیری کنید.

-

از کا شت بذرهای ضدعفونی شده در شرایط وزش باد که باعث
پخش شییدن گرد و غبار سییم به محیط می شییود خودداری کنید.
مختییوصییا زمانی که مسیییر حرکت باد به سییمت کندوهای زنبور
عسل ،گیاهان گلدار و یا منابع آبی مورد استفاده زنبورها است.

-

بذرهای تیمار شده با این سموم که به صورت مازاد هستند به نحو
مناسبی مدیریت شود .بهترین توصیه در این ختوص دفن کردن
آنها در مکانی دور از منابع آبی است.

مدير يت م قاو مت حشررررات در برابر حشرررره كش هاي
نئونيكوتينوئيد:
در مواردی که به ناچار مجبور به ا ستفاده از این ح شره کش ها ه ستید انجام
اقدامات زیر می تواند منجر به کاهش و یا توقف روند پیشیییرفت مقاومت به
این سموم شود:
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-

همیشه از دوزهای توصیه شده این حشره کش ها و با فاصله زمانی
بر اساس آنچه روی برچسب آنها ذکر شده استفاده نمائید .استفاده
از دوزهای باالتر و پائین تر دوز توصییییه شیییده می تواند منجر به
ایجاد مقاومت و اثرات سیییوء روی موجودات غیر هدف و محیط
زیست شود.

-

از وسایل مناسب سمپا شی با رعایت کالیبراسیون مربوطه استفاده
نمائید .از سالم بودن دستگاه سمپاش و درست کار کردن نازل ها
در زمان سییمپاشییی مطمئن شییوید .زیرا اشییکال در هر یک از این
ق سمت ها می تواند منجر به م ترف ح شره کش ها در دوز باالتر
و یا پائین تر از دوز مورد نظر شود.

-

از ح شره کش های با نحوه عمل مختلف ب تورت تناوبی ا ستفاده
نمایید .ا ستفاده متناوب از یک ح شره کش و یا ح شره کش های
مختلف با نحوه عمل یکسییان می تواند برروز و پیشییرفت مقاومت
را ت سریع نماید .استفاده از ح شره کش هائی که دارای نحوه عمل
م شخص و خا صی ندارند مانند آزادیراختین ،صابون ها (پالیزین)
و روغن ها برای این کار تناوبی توصیه می شود.

-

برای کنترل آفات چند نسلی مانند سفید بالک ها و شته ها از یک
حشیییره کش خاص و یا حشیییره کش های با نحوه عمل یکسیییان
استفاده نکنید.

-

زمانی که در مورد یکی از حشییره کش های گروه نئونیکوتینوئید
کاهش تاثیر می بینید برای جبران آن از یکی از حشییره کش های
دیگر این گروه به عنوان جایگزین استفاده نکنید.
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-

استفاده از حشره کش های نئونیکوتینوئید را به نحوی برنامه ریزی
کنید که مکمل فعالیت دشیییمنان طبیعی باشیییند .با توجه به اینکه
دشیییمنییان طبیعی میتواننیید آفییات را بییدون در نظر گرفتن میزان
مقاومت آنها به سموم کنترل کنند لذا میتوان در مواردی از سموم
نئونیکوتینوئییید بتیییورت کییاربرد در خییاک در یییک محییدوده
مشخص استفاده نمود که تاثیر کمتری روی دشمنان طبیعی دارند
و از این طریق دشیییم نان طبیعی را به عنوان مک مل کنترل آ فات
استفاده نمود.

توصرر يه هاي كلي در مدير يت مصرررح حشررره كش هاي
نئونيكوتينوئيد:
 -1اولین تو صیه کلی در این خ توص آن ا ست که مدیریت تلفیقی
آفات را در سرلوحه برنامه های خود در مدیریت آفات قرار دهید.
قطعا در این م سیر اوال ،پایش جمعیت آفت و توجه به سطح زیان
اقتتیییادی آفت در تعیین زمان دقیق کنترل آفت کمک خواهد
کرد و از متیییرف ناب جا و بی مورد حشیییره کش ها جلوگیری
خواهد نمود .در این زمینه مشییورت با کارشییناسییان حفا نباتات
اهم یت زیادی دارد .ثانیا اسیییتفاده از روش های مختلف و توام
مدیریت آفات مانند اسیییتفاده از ارقام مقاوم ،کنترل شییییمیائی،
کنترل زراعی و بیولوژیک توصیه می شود.
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 -2به توصیییه های روی برچسییب این سییموم توجه نمائید .در حقیقت
موارد مطرح شده روی برچسب سموم که شامل باید ها ،نبایدها و
توصیه هاست ،قانون محسوب می شود و باید به آن عمل شود.
 -3تا حد ممکن از ح شره کش ها و نحوه کاربردی ا ستفاده کنید که
کمترین تاثیر سوء را روی گرده افشان ها داشته باشند.
 -4از کاربرد حشییره کش های نئونیکوتینوئید به صییورت ضییدعفونی
بذر مانند کلزا ،پنبه ،ذرت در سییطح وسیییع در مناطقی که فعالیت
زنبور داری و یا تراکم کندو در واحد سطح بیشتر است خودداری
شود.
 -5در مورد آفات خاکزی با توجه به لکه ای بودن پراکنش این گونه
آفات توصییییه میشیییودکه در صیییورت کاربرد حشیییره کش های
نئونیکوتینوئید درخاک به صیییورت لکه ای و محدود اسیییتفاده
شیییود .تا آنجا که امکان دارد از کاربرد آنها از طریق آب آبیاری
در سطح وسیع خودداری شود.
 -6از اختالط این حشیییره کش ها با سیییایر سیییموم که باعث اثرات
سینرژیستی در تاثیر آنها روی گرده افشان ها می شوند خودداری
کنید .به عنوان مثال اختالط قارچ کش تری فلوکسیییی اسیییتروبین
(فیلینت) با تیامتوکسام باعث افزایش سمیت این حشره کش روی
زنبورها می شود.
 -7در زمان سمپاشی دقت شود از بادبردگی قطرات سموم جلوگیری
شیییود .برای حتیییول این نتیجه از نازل هائی اسیییتفاده نمائید که
قطرات ن سبتا در شت تر تولید می کنند .بوم سمپاش نباید بی شتر از
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 120سانتی متر باالی پوشش گیاهی باشد .سرعت باد زیاد نباشد و
بین  1/3تا  6/7متر بر ثانیه باشد.
 -8در زمان سمپا شی سعی شود فا صله منا سب بین محل سمپا شی و
محل های جریان آب وجود داشیییته باشیییید تا از آلودگی آبها
جلوگیری شود.
 -9در زمان وارونگی هوا از سیییمپاشیییی خودداری نمائید زیرا امکان
معلق بودن قطرات سییم در هوا وجود خواهد داشییت که نتیجه آن
حرکت افقی و انتقال قطرات به دور دست خواهد بود.
 -10به دلیل احتمال باالی آلودگی آبها و خاک ها به این سیییموم ،در
زمان هائی که احتمال بارندگی تا  24سیییاعت بعد وجود دارد از
سمپاشی خودداری کنید.
 -11اسییتفاده از روش های جایگزین به منظور کاهش یا حذف حشییره
کش های نئونیکوتینوئید در برنامه کنترل آفات شامل:
-

اسییتفاده از سییایر حشییره های سیینتتیک و یا طبیعی به جای حشییره
کش های نئونیکوتینوئید مانند آورمکتین ،ترکیبات بنزوئیل اوره
ماننده دیمیلین ،حشییره کش سیییرومازین ،دفلوبنزورون ،فنوکسییی
کارب ،فلونی کام ید ،ای ندوکسییییا کارب ،پی متروزین ،پیرترین،
پیریپروکسییی فن ،اسییپینوسییاد ،اسییپیروتترامات ،تبوفنوزاید و سییایر
ترکیبات فسفره ،کارباماته و پیرتروئید کم خطر.

-

بکارگیری روش کنترل بیولوژیک با پارازیتوئیدها و شکارچی ها
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بکارگیری کنترل بیولوژیک با میکروارگانیزم ها مانند قارچ ها و

-

ویروس ها و باکتری های بیمارگر حشییرات مانند مانند باسیییلوس
.تورنجینسیز
انجام اقداماتی که میتواند منجر به تقویت کنترل بیولوژیک شیییود

-

... استفاده از نوارهای گیاهان گلدار و،مانند توسعه کشت مخلوط
استفاده از فرمون ها و سایر جلب کننده ها به منظور کنترل آفات

-
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