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مقدمه

ــان ها  ــكل هاى مختلف با زندگى انس ــرات به ش ــته هاى دور حش از گذش

ــيارى از مردم تصور مى كنند حشرات موجودات مضرى  ارتباط داشته اند.بس

مى باشند.درحالى كه تنها بخش بسيار كوچكى از گونه هاى حشرات مضرند 

ــيله حشرات شكارچى ديگر  ــتم بكر به وس كه آن تعداد نيز در يك اكوسيس

ــى از حشرات با وجودى كه حشرات به  ــد. خسارت ناش تحت كنترل مى باش

ــوند در  ــناخته مى ش ــان ش طور معمول به عنوان موجوداتى مضر براى انس

ــته و دارند، اندك است، كمتر  ــود كالنى كه براى زندگى بشر داش مقابل س

ــرات را مي توان به عنوان آفت تعريف نمود. از اين مقدار،  از يك درصد حش

ــته و حدود 600  ــداد 3500 گونه نياز به اجراى برنامه هاى كنترلى داش تع

گونه آفات مهم هستند. مزاياى حشرات چنان است كه خدمت شايان توجه 

آن ها به بشر بدون بررسى شايد براى بيشتر افراد دور از ذهن به نظر برسد. 

ــرات با توليد مواد مورد نياز انسان در بسيارى از موارد مفيد و سودمند  حش

ــاورزى  ــتند و يكى از اجزاى اصلى مديريت تلفيقى آفات (IPM) و كش هس

ارگانيك هستند. در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه، صنعت 

ــرات مفيد شامل دشمنان طبيعى آفات (حشرات شكارگر،  پرورش انبوه حش

ــراتى كه علف هاى هرز را از بين مى برند)، صنعت  ــرات پارازيتوئيد، حش حش

ــرات و استفاده  ــود. تجارى سازى فرومون هاى حش ــامل مى ش پويايى را ش

على بهشتى، دانشجوى كارشناسى ارشد حشره شناسى، گروه گياه پزشكى، دانشكده كشاورزى، دانشگاه  ياسوج 

عليرضا منفرد، استاد يار گروه گياه  پزشكى، دانشكده كشاورزى، دانشگاه ياسوج

   alirezamonfared1@yahoo.com 

تجارى سازى حشرات و فرآورده هاى آن ها

در جهان امروز توليد و بهره  ورى از حشرات و فرآورده هاى مختلف آن ها در جنبه هاى مهم زندگى بشر از جمله صنايع غذايى،  

ــگرى و تحقيقات علمى، تجارت پرسودي را در سراسر دنيا ايجاد نموده  ــاورزى، صنعتى، بهداشتى، تزيينى، گردش توليدات كش

ــاالنه ميلياردها يورو درآمد عايد شركت هاى  ــان غير از زنبور عسل مانند زنبورهاى مخملى(Bumblebees) س ــت. پرورش انبوه زنبورهاى گرده افش اس

ــمنان  ــت(Bio Best) با توليد انبوه دش ــركت هاى بزرگ تجارى مانند كوپرت(Koppert) و بايوبس تجارى بزرگ توليد كننده اين زنبورها مى نمايد. ش

طبيعى كه بخش مهمى از مديريت و كنترل آفات را تشكيل مى دهند، هم درآمد زيادى را كسب مى نمايند و هم براى حفاظت از كشاورزى و سالمتى 

انسان اقدام مهمى را انجام مى دهند. آشنايى دانش آموختگان دانشگاهى رشته كشاورزى، با جنبه هاى كارآفرينى حشرات و فرآورده هاى آن ها مى تواند 

زمينه هاى ايجاد شركت هاى دانش بنيان را ايجاد نمايد و زمينه اشتغال بسيارى از جوانان را فراهم نمايد. 

چكيده
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ــد يكى از جالب ترين  ــرات عليه خود آن ها بى تردي ــى حش از فرومون جنس

ــت.  ــكى و بيوتكنولوژى پى گير آن اس ــت كه دانش گياه پزش موضوعاتى اس

ــل از ديگر فرآورده هاى حشرات مفيد مى باشند.  عسل، موم و زهر زنبورعس

ــيارى از بيمارى هاى عفونى، جلدى و  ــرات،براى درمان بس ــتفاده ازحش اس

ــت. بعضى از حشرات  ــتفاده شايانى قرار گرفته اس ــرطانى مورد اس حتى س

ــتفاده شده اند. كاربرد صنعتى عسل در  يا فرآورده هاى آنها براى تزئينات اس

صنايع غذايى و در تهيه محصوالت مختلف توسعه بسيار يافته است. ابريشم 

ــود. تعدادى از  ــم گرفته مى ش ــت كه از پيله كرم ابريش يك نخ طبيعى اس

ــرات اين توانايى را دارند موادى مانند موم و صمغ را از غدد مخصوصى  حش

ــح كنند. از بافت حشرات رنگ استخراج مى شود. اين فرآورده ها ارزش  ترش

ــا در رنگ  دادن به مواد غذايى،  ــيار بااليى دارند. از اين رنگ ه اقتصادى بس

نوشيدنى ها، داروها، لوازم آرايشى و صنعتى مانند رنگ آميزى پارچه استفاده 

ــرات در امر نظافت و از بين بردن فضوالت و الشه حيوانات و  ــود. حش مى ش

ــزايى دارند. گردشگرى بخش  ــت محيط نقش بس در نتيجه كمك به بهداش

ــور است، حشرات يكى از مواردى است كه  اقتصادى پيشرو در چندين كش

گردشگران را جذب مى كند(باركين، 2000). 

ــگاهى هستندكه درمطالعات  ــرات يكى از بهترين موجودات آزمايش حش

ــركه كه  ــراوان وموثرى دارند، مانندمگس س ــى وژنتيكى كاربرد ف بيولوژيك

دركشف اصول علم ژنتيك كمك شايانى به محققين نمود. بسيارى ازاصول 

ــى ومطالعه  ــات عالى نيزطى بررس ــى درحيوان ــى، رفتار شناس جنين شناس

عكس العمل هاى حشرات كشف شدند(اروين و كمپ مير، 2002). با پرورش 

و فروش اين حشرات مى توان تجارت بزرگى را راه اندازى نمود. 

1- كاركردهاى مفيدحشرات در كشاورزى

1-1- اهميت گرده افشان ها

ــوم مواد غذايى مورد استفاده انسان به طور مستقيم وغير مستقيم  يك س

ــود كه به گرده افشانى حشرات وابسته هستند (الرس  ازگياهان تامين مى ش

ــش از 30000 گونه  ــزارش تارستون2 (1969) بي ــن1، 2009). طبق گ هي

ــر وجود دارد كه از اين رقم 3000 گونه  ــتفاده در تغذيه بش گياهان مورداس

به طور وسيع كشت مى شوند. همچنين محصوالت حيوانى كه مورد مصرف 

بشر قرار مى گيرند و قسمت مهمى از رژيم غذايى جهان را تشكيل مى دهند، 

ــت گاو، گوسفند و لبنيات كه در نتيجه مصرف گياهانى از قبيل  مانند گوش

1 . Lars Hein

2 . Tarston
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ــيله حشرات گرده افشانى شده اند. با توجه به  ــبدر است كه به وس يونجه و ش

ــود كه  ــى آمارهاى موجود چنين نتيجه گيرى مى ش توضيحات فوق و بررس

بين 30تا 50 درصد كل رژيم غذايى بشر به طور مستقيم و غير مستقيم به 

وجود حشرات گرده افشان بستگى دارد (مك گرگور1، 1967).

1-2- زنبورعسل

ــط گروه هاى متعددى از حشرات  گياهان گلدار زيادى وجود دارد كه توس

ــانى مى شوند، اما رايج ترين گرده افشان ها زنبورهامى باشند.  بارور و گرده افش

ــن نقش را در  ــته تري ــل Apis mellifera مهمترين و برجس ــور عس زنب

ــطح وسيعى از كشاورزى بازى مى كند ( هاين، 2009).اهلى  گرده افشانى، س

ــانى محصوالت، دست كم از 4000 سال  ــل براى گرده افش كردن زنبور عس

ــط در اياالت متحده  ــده است(اروين و كمپمير2002،2). فق پيش شروع ش

آمريكا  هر ساله نزديك به 100 محصول توسط كارگرهاى زنبور عسل گرده 

ــوند كه يك صنعت چندين ميليارد دالرى محسوب مى شود  ــانى مى ش افش

(اروين و كمپ مير، 2006).

1-3- زنبورهاى انفرادى

ــاير زنبورها گرده افشانى مى شوند. زنبورهاى  تعدادى از گياهان توسط س

ــا (Hymenoptera: Megachilidae) تا ده برابر زنبور  ــا برگ بر ه بنا ي

ــانى مى كنند  ــوند را گرده افش ــل، گياهانى كه در بهار زودتر ظاهر مى ش عس

(اروين و كمپمير، 2006). اين زنبورهاى انفرادى مانند زنبور عسل نيستند، 

در كلنى زندگى نمى كنند و در مقابل كنه هاى تراشه و واروآ ايمن مى باشند 

اگرچه ممكن است آفات ديگرى از ميكروارگانيزم ها داشته باشند.. زنبورهاى 

1 . Mc.Gregor

2. Irwin, M.E. & G.E. Kampmeier.

انفرادى توليد عسل و موم نمى كنند و به نسبت غيرتهاجمى مى باشند. 

 Osmia (Radoszkowski,1887) يك گــونه از اين زنبورهــاى بنــا

cornifrons مى باشد كه در ژاپن به صورت وسيع براى گرده افشانى سيب 

ــى رود (تورچيو3، 1976). اين زنبور به شرق و غرب آمريكا به منظور  بكار م

 O. lignaria ــاى بنا ــده اند. گــونه ديگر زنبورهـ ــابهى وارد ش اهداف مش

ــيع براى گرده افشانى  ــد كه به صورت وس ــمتى از آمريكا مى باش بومى قس

ــود. گونه ديگر زنبورهاى بنا در قسمتى از غرب آمريكا   ــتفاده مى ش باغ ها اس

ــميا  ــراى توليد و پرورش يونجه بكار مى رود. گونه هاى ديگرى از جنس اس ب

شامل O. rufa ، O. cornutaوO. ribi/oris براى گرده افشانى استفاده 

مى شوند (باترا4، 1979).

1-4- زنبورهاى مخملى

زنبورهاى مخملى مهمترين گرده افشان در گياهان زراعى و غير زراعى در 

مناطق سرد و معتدل مى باشد و اولين گرده افشانى است كه براى محصوالت 

ــى پرورش داده شده است(فاندرن و ولتيوس5، 2006). پنج گونه زنبور  زراع

ــتفاده مى شوند كه مهمترين  ــانى اس مخملى به صورت تجارى در گرده افش

 Bumbus impatiens ــيا و ــا Bombus terrestris از اروپا و آس آن ه

ــبزى ها، ميوه ها و گياهان  ــند. تعداد زيادى از س ــمالى مى باش از آمريكاى ش

ــوند. گوجه فرنگى  ــانى مى ش ــى گرده افش ــط زنبورهاى مخمل ــه اى توس دان

گلخانه اى مهمترين محصولى است كه توسط زنبورهاى مخملى گرده افشانى 

ــانى اين حشرات عملكرد  ــود(فاندرن و ولتيوس ، 2006). با گرده افش مى ش

ــث افزايش قيمت  ــه و در نتيجه باع ــول افزايش يافت ــى محص ــى و كم كيف

3.Torchio

4.Batra

5.vanDoorn and Velthuis

ــتقرار در گلخانه و پس از آن، اين جعبه ها تا80  ــده داراى محلول تغذيه اى براى نگهدارى زنبورها تا قبل از اس ــكل1-  دو نوع جعبه محافظت ش ش

ــطح فوقانى و درب جعبه، 5- محل تغذيه  ــت).( 1و 2 دريچه هاى وروود و خروج، 3و4- س روز غذاى زنبورها راتأمين مى كنند. (اقتباس از وبگاه بيوبس

زنبورها داخل جعبه، 6- دريچه نشان دهنده سطح محلول غذايى، 7- محلول غذايى، 8- كلنى زنبور داخل جعبه)
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محصول مى شود (فاندرن و ولتيوس ، 2006).

ــل كمتر تحت تاثيرآب و هوا قرار  ــبت به زنبور عس زنبورهاى مخملى نس

مى گيرند و خود را بهتر با شرايط گلخانه وفق مى دهد، با حركات خود شهد 

ــوند.  ــرايط گلخانه مى ش و گرده را خارج كرده و باعث بارورى گياهان در ش

ــا تونل هاى  ــانى در گلخانه ي ــروش و گرده افش ــى براى ف ــاى مخمل زنبوره

ــكل هاى 1و2). زنبور عسل به خاطر  ــود (ش ــتيكى پرورش داده مى ش پالس

ــتن خرطوم كوتاه نمى تواند خود را به منبع شهد بعضى گل ها برساند،  داش

چنين گل هايى توسط زنبورهاى مخملى كه داراى خرطوم بلندترى هستند 

گرده افشانى مى شوند(الرس هين، 2002).

1-5- ارزش اقتصادى گرده افشان ها

ــتفاده هاى اقتصادى  ــبه اس ــا محاس ــوى ب ــگران آلمانى و فرانس پژوهش

ــانى توسط حشرات اعالم كردند، خدمات حشرات از جمله زنبورها  گرده افش

ــانى 153 ميليارديورو در جهان ارزش دارد.دانشمندان مؤسسه  در گرده افش

ــى.ان.آر. ــاورزى (آى.ان.آر.آ.) و مركز پژوهش علمى (س ــى پژوهش كش مل

ــت (او. ــه به همراه مركز «هلم هولتس» پژوهش محيط زيس اس.) در فرانس

اف.زد) در آلمان براى نخستين بار ميزان ارزش مالى حشراتى چون زنبورها 

ــبه كردند.بر پايه اين  ــاورزى را محاس ــانى گياهان مفيد در كش در گرده افش

محاسبات، ارزش مالى و اقتصادى كل گرده افشانى براى سال 2005 ميالدى 

در سراسر جهان 153 ميليارديورو بوده كه اين رقم، برابر 9/5 درصد ارزش 

ــاالنه توليدات مواد غذايى كشاورزى در جهان است. اين مطالعات جديد  س

ــانى در توليد فرآورده هاى غذايى در جهان، بر  ــهم گرده افش براى تعيين س

ــال 2007 ميالدى،  ــى منابع علمى گوناگون در س ــه جمع آورى و بررس پاي

ــت. ــده اس ــازمان تغذيه جهانى (فائو) انجام ش از جمله ارزيابى داده هاى س

ــى.ان.آر.اس» و «او.اف.زد»  ــگران مؤسسه «آى.ان.آر.آ» و مراكز «س پژوهش

ــان، ساالنه حدود 190  ــرات گرده افش حدس مى زنند كه از طريق نبود حش

تا 310 ميليارديورو به كشاورزى صدمه و خسارت وارد مى شود.كارشناسان 

ــان، يكى از تهديدات اصلى  ــرات گرده افش وحدت نظر دارند كه كاهش حش

ــت، اما تأثيرات و پيامدهاى دقيق  ــتى اس براى حفظ تنوع و گوناگونى زيس

ــت،البته تاكنون تالش نشده است كه ارزش اقتصادى  ــن نيس آن هنوز روش

ــانى به عنوان يك خدمت براى بشريت به طور دقيق ترى مشخص  گرده افش

ــورت نابودى كامل  ــگران بر اين باورند كه در ص ــود. پژوهش ــبه ش و محاس

ــرات، توليد فرآورده هاى كشاورزى به شدت تغيير  ــانى توسط حش گرده افش

خواهد كرد و پيامدهاى آن به ويژه متوجه كشورهاى واردكننده مواد غذايى 

چون اتحاديه اروپا مى شود (دافنى و همكاران، 2005).

.(www.fatalii.net) (پايين) شكل 2- استفاده از كلنى زنبورهاى مخملى پرورشى در گلخانه (باال) و باغ ها
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1-6- دشمنان طبيعى

ــمنان  ــتفاده از دش ــان آفات، اس ــش زي ــاى كاه ــن راه ه ــى از بهتري يك

ــد(الرس هين، 2002). ساختن يك  طبيعى(natural enemies) مى باش

ــمنان طبيعى، نيازمند مديريت آفات و كنترل آفات براى  صنعت پوياى دش

ــرات مفيدى(دشمنان  ــالمتى انسان است. حش ــاورزى و س حفاظت از كش

طبيعى) كه از حشرات آفت تغذيه مى كنند، حشرات شكارگرها و پارازيتوييد 

ــوند و صنعت  ــتفاده و پرورش داده مى ش ــورت تجارى اس ــتندكه به ص هس

ــاورزان، باغبانان و غيره  ــن صنعت با تقاضاى كش ــى راه انداخته اند. اي پوياي

ــد اين صنعت روش هاى كنترل  افزايش مى يابد (الرس هين، 2002). با رش

ــيميايى كه براى سالمتى انسان و محيط زيست ضرر دارند  مانند كنترل ش

ــت و  كاهش مى يابد كه اين خود  از اصول مديريت تلفيقى آفات(IPM) اس

تمرينى براى كشاورزى ارگانيك است (الرس هين، 2002). تعداد زيادى از 

كمپانى ها هستند كه در كار تجارت پرورش و به كارگيرى دشمنان طبيعى 

ــان ها، بلكه براى باغچه ها،  ــاورزى و انس ــالمت كش ــتند نه تنها براى س هس

پارك ها و گلخانه هاى تونلى نيز بكار مى رود.

1-7- استفاده از حشرات عقيم در كنترل آفات

ــت و  ــرات مفيد كه به صورت انبوه پرورش يافته اس مورد ديگرى از حش

ــتند. مگس ميوه مديترانه اى،  ــرات عقيم هس ــوند حش خريد و فروش مى ش

ــه تسه و سرخرطومى پنبه مثال هاى از حشراتى هستند  كه پرتو  مگس تس

ــت. ــازى نرهاى عقيم براى كنترل آنها موفقيت آميز بوده اس تابى و آزاد س

توسعهكاربردحشرات عقيمشده ودستكارى ژنتيكيآفات از سال 1916شروع 

شد كه هدف آنكاهشجمعيتحشرات با پتانسيلتوليدمثل آنها است. دراين 

 Autocidal لذابهآن، روش  آفتعليهگونةخودبهكارميروند.  روشحشرات 

ــى روش  ــىنيزگفتهميشود. معرف control يـاكنتـرلبـه روشخود انهدام

عقيم سـازىتوسـطدانـشمندىبـهنـام Knipling  بودكه دركنترلمگـسدام 

ــت. دراين  ــوده اس ــق ب Cochliomyia hominivorax درآمريكـاموف

روشحشراتنر(يامـاده) درمرحلـةخاصـياز زندگي(به طورمعمولشفيرگي) 

ــد و  ــاس داده مى شون با موادشيمياييعقيمكننده وياپرتوهاىگاماوايكستم

ــاجفتگيرى  ــد. ب ــازى مى شون حشراتعقيمشده درسطوحبسياروسيع رهاس

حشرات عقيم باحشراتسالم درطبيعت، تخم توليد نمى شود، يا اينكهحشره اى 

ازتخمخارج نمى شود. نر عقيمىبسيارپرهزينهووقتگيرميباشد، امادرصورت

موفقيت،آفتراتامرزصددرصدنابودخواهدنمود (دايك و همكاران، 2005).

1-8- تجارى سازى  فرومون هاى حشرات 

تجار سازى فرومون هاى حشرات داراى چهار مرحله مى باشد:

(Identify)شناسايى نمودن

(Verify) تأييد كردن

(Implement) اجرا كردن

(Optimize) بهينه ساختن

ــد يكى از  ــود آنها بى تردي ــى حشرات عليه خ ــون جنس ــاده از فرم استف

ــى و بيوتكنولوژى عصر  ــه دانش گياه پزشك ــن موضوعاتى است ك جالب تري

ــد كه از آغاز كاربرد اين تكنيك مدت زمان  ــر پيگير آن است و هر چن حاض

ــال پيشرفت هاى حاصله در اين زمينه بسيار  ــادى نگذشته است با اين ح زي

ــش از 250 گونه از  ــت. در حال حاضر فرمون جنسى بي ــر بوده اس چشم گي

ــده آفات گياهى  ــه مى شوند، كه عم ــان آور دنيا توليد و عرض ــرات زي حش

مزارع، باغ هاى ميوه، جنگل ها، مراتع، پارك ها، محصوالت انبارى و حشرات 

بهداشتى را شامل مى شوند. اهميت باالى اين تكنيك جديد دركنترل آفات 

ــه آزمايش هاى مزرعه اى  ــاى فرمونى به عنوان پاي ــب گرديد كه تله ه موج

مطرح گردد. با استفاده از تله هاى فرمونى، همچنين كارت ها، نوارهاى رنگى 

ــور،  مى توان در امر نظارت و رديابى1و يا  ــاى چسب دار رنگى حاوى ل و تله ه

كنترل جمعيت برخى از آفات گياهى در زير سطح زيان اقتصادى با كاربرد 

ــاى شكار انبوه آفت2، اختالل در جفت گيرى3، روش جلب وكشتارو  روش ه

يا ساير روش ها بهره گرفت (والتر و همكاران، 2005).

2- كاربردهاى دارويى، بهداشتى، آرايشى

2-1- درمان انسان4

ــرود بسيار كمرنگ  ــان انسان ها به كار ب ــن كه حشرات براى درم فكر اي

ــاب مى آيد ولى مثال هاى زير  ــت و بيشتر يك نوع درمان سنتى به حس اس

ــا بكار مى روند. نوعى  ــرات هستند كه در درمان انسان ه ــي از حش نمونه هاي

دارو وجود داردكه به اين صورت كه زنبورعسل زنده را درالكل قرارداده وبه 

ــاه درجايى گرم نگهدارى مى كنند تا به تدريج بدن زنبورجذب  مدت يك م

ــل تاج الملوك براى معالجه  ــل شود. اين دارو درسال 1858 به همراه گ الك

ــراه با التهاب وسوزش  ــرخ، استسقاء، سرخك وتورم هاى هم ديفترى، بادس

درسطح جهان استفاده شده است (ارالدو و همكاران، 2006). 

ــوى خوش،  ــل، استعمال ب ــد: خوردن عس ــرم (ص) فرموده ان ــر اك پيامب

ــت. به عقيده ابو على سينا،  ــارى و نگاه كردن به سبزه نشاط آور اس سوارك

عسل خوراكى است كه جوانى را جاويدان مى سازد، حافظه را نيرو مى بخشد 

و گذشته را در خاطر زنده مى كند، انديشه را پاك مى سازد، زبان را مى گشايد 

و درد را ريشه كن مى كند. بنابر نوشته ها و منابع مشخص مى شود در دنياى 

قديم چه از جنبه هاى غذايى و چه از حيث دارويى اين ماده اعتبار و برترى 

چشم گيرى به تمام معجون هاى خوراكى داشته است، حتى امروزه هم عده 

ــت كه خواص درمانى  ــل طبيعى يك غذاى كامل اس ــادى معتقدند، عس زي

ــاده قندى، بلكه به عنوان  ــادى دارد و بى ترديد نه تنها از آن به عنوان م زي

ــا استفاده مى نمايند. طبق بعضى از منابع علمى  معالج بسيارى از بيمارى ه

ــى در بهبود بيمارى هاى قلبى و گوارشى و غيره كمك كرده و  عسل طبيع

ــك غذاى مفيد براى كودكان دو سال به باال به حساب مى آيد كه در رشد  ي

1.Monitoring

2.Mass trapping

3 .Mating disruption

4.Huma Therapy
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آن ها تأثير به سزايى دارد، همچنين مصرف آن در كودكان و كهنساالن به 

علت هضم و جذب سريع حائز اهميت است (بصيرى،1387). 

زهر زنبور عسل مايعى بى رنگ يا خاكسترى شفاف، داراى بوى تيز و خاص 

ــگ زهر خشك، زرد  ــار تند وتلخ است رن ــوز رسيده) و طعم بسي ــه م ( مشاب

متمايل به قهوه اى كم رنگ است. زهر زنبور عسل داراى 88 درصد آب است 

و متشكل از تعداد بيشمارى پروتئين و پپتيد كه بيشتر آن ملتين مى باشد.

ــالت وبيمارى هاكمك مى كند:  ــود و درمان اين مشك ــش زنبور به بهب ني

ــد ام. اس 2- پينه وسختى پوست 3- آماس و  ــاى عصبى مانن 1- بيمارى ه

ورم پستان 4- گرفتگى عضالت 5- نقرس 6- آسيب به زردپى 7- كمردرد 

ــاى مزمن 9- كاهش كلسترول خون 10- روماتيسم ودرد مفاصل  8- درده

ــى 13- ناتوانى هاى جنسى  ــاى پوستى 12- دردهاى قاعدگ 11- بيمارى ه

(سيدى و چيت ساز،1386).

ــادى است، استفاده از داروى  ــورد ديگرى كه درايران داراى اهميت زي م

 Larinus melli9cusــره اى است به نام شكرتيغال مى باشدكه پيله حش

ــا سرخرطومى ها كه روى بعضى ازگياهان  ــوادهCurcolionidae  ي از خان

خانواده Compositae  زندگى مى كند (گويى بورت1، 1858).

ــت مى كند به رنگ سفيد و  ــس ازطى دوران الروى پيله هايى درس الروپ

ــى ناصاف كه درواقع اين پيله مصرف دارويى داشته و درطب سنتى  باسطح

ــراى معالجه گلودردوسرفه استفاده مى شود. اين ماده براى اولين بارتوسط  ب

شخصى به نام گويى بورت درسال 1858 كشف شد. ازاين ماده در سوريه به 

عنوان ماده غذايى نيزاستفاده مى شود.به اين ماده   Sugar nest  نيزگفته 

1. Guibourt

مى شود (چكيده مقاالت انجمن حشره شناسان واشنگتن، 1915).

ــر بائر2متوجه شدكه زخم سربازانى  طى سال هاى جنگ جهانى اول دكت

ــد، دچارعفونت نشده  ــى روى زمين جبهه استراحت كرده ان ــه چند ساعت ك

وحتى زودتر از زخم هاى پانسمان شده التيام مى يابد. 

ــده موردحمله الروهايى  ــم افراد پانسمان نش ــات نشان دادكه زخ تحقيق

ــه درون زخم تمامى  ــا بانفوذ ب ــه واين الروه ــاالن قرارگرفت ــواده دوب ازخان

بافت هاى مرده، عفونى وفاسد راخورده وازبين برده بودند. امروزه ازاين الروها 

ــراى پانسمان والتيام زخم ها  ــى به نام آالنتوئين تهيه شده كه ازآن ب داروي

ــاده ازالرومگس،زمينه درمانى مشتركى بين پزشكى  استفاده مى شود. استف

وحشره شناسى است كه تاكنون جان هزاران زخمى را دركشورهاى مختلف 

ــدون اينكه اين افراد نياز به بسترى شدن دربيمارستان يا  نجات داده است،ب

اعمال جراحى داشته باشند (بائر، 1931).

الرودرمانى (Maggot therapy) كه با استفاده از الرو نوعى حشره به نام

Lucilia sericata  انجام مى شود، براى درمان زخم هاى ديابتى،زخم هاى 

ــوان (استئوميليت)،عفونت هاى بعدازعمل  ــت استخ ــر، سوختگى،  عفون بست

جراحى كاربردكامًال موثرى دارد. 

ــا از بين بردن  ــت كه ب ــه اين  صورت اس ــل اين حشره ب ــم عم مكانيس

ــود يافتن زخم مى شود. در ايران از سال 1383  باكترى هاى مضر باعث بهب

ــان بقيه اهللا االعظم(عج) تهران الرو درمانى شروع شده وتاكنون  دربيمارست

92 مورد الرو درمانى باموفقيت كامل انجام شده است (فيروزفر و همكاران، 

2012). نكته ظريفى كه دراين روش وجود دارد اين است كه اين الروهاگويا 

2 . Baer

شكل 3-بعضى از حشرات يا فرآورده هاى آن ها براى تزئين استفاده مى شوند.
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تنها براى درمان چنين زخم هايى خلق شده اند؛ چراكه به قسمت هاى زنده 

حمله نمى كنند.

ــار آفريقا، هند و مديترانه در  ــاى بومى آمازون و مورچه هاى نج مورچه ه

ــاده مى شوند. آرواره هاى مورچه را به  ــان زخم ها و جراحى زخم ها استف درم

ــد. آرواره هاى اين مورچه ها به نحوى است كه  ــوان بخيه استفاده مى كنن عن

ــاز نمى شوند. اين نوع  ــر از تن جدا شود نيز ب ــر بسته شوند حتى اگر س اگ

جراحى بيشتر روى انسان هاى بومى صورت مى گيرد (مافوت، 2010).

ــرات و مواد  ــى از حش ــرات و قسمت هاي ــش، از حش ــال پي از 3600 س

ــا و بيمارى هاى  انسان  ــردن درده ــده از حشرات براى آرام ك ــراج ش استخ

ــى از روش هاى درمان در قديم اثر خيلى كمى  استفاده مى شده است. بعض

ــو و زنبورها در درمان تاسى. ولى  ــد، مانند استفاده از مگس هاى پرم داشتن

ــوده چون كه مواد  ــه وسيله حشرات موثر ب ــارى از روش هاى درمان ب بسي

شيميايى داشته اند كه موثر بودن آنها امروزه تاييد شده است. به طور مثال 

ــاالى مى باشد براى بيمارى هاى مثانه و  همولنف زنجره هاكه داراى سديم ب

ــه توصيه مى گردند. همولنف خاصيت ضد باكتريايى دارد به همين دليل  كلي

براى عفونت ها و مسوميت هاى باكتريايى تجويز مى شود. داروسازان باستانى 

ــه در درمان انسان ها موثر  ــه اى از حشرات و ساير بندپايان ك ــن دارونام چي

ــان بيمارى استفاده  ــه از زهر زنبور عسل كه در درم ــد داشتند. گذشت بودن

ــان بيمارى هاى زيادى  ــاى زنبور عسل نيز در درم ــود ساير فرآورده ه مى ش

ــل و غيره براى بسيارى  ــل، ژله رويال، گرده زنبور عس ــر مى باشند. عس موث

ــم اشتهايى، كم خوابى، بيمارى هاى قلبى و عروقى  از بيمارى ها از قبيل ك

تجويز مى شود (بصيرى، 1387).

 Cantharidin منبع غنى از Meloidaeــاى تاول زا1 خانواده سوسك ه

ــد. ماده هاى اين سوسك  (Anhydride of Cantharic Acid) مى باش

ــد و تخم هاى خود  ــاده را از حشرات نر مى گيرن ــام جفت گيرى اين م هنگ

ــت كنند. اين ماده  ــا در برابر شكارگرها محافظ ــا اين ماده مى پوشاند ت را ب

ــان زگيل و عفونت هاى كوچك استفاده مى شود. محققان  شيميايى در درم

چينى كشف كردند كه يك گونه از اين سوسك ها وجود دارند كه در درمان 

سرطان نيز موثر است (كاپينرا و استرميتز، 1985). 

ــاى حشرات استفاده از  ژله رويال در  ــى ديگر از كاربردهاى فرآورده ه يك

ــاط دنيا احتماالً زيادترين  ــوازم آرايشى است. به جز قاره آسيا در ساير نق ل

ــاده ژل رويال در لوازم آرايشى است. ژله رويال در بسيارى از داروهاى  استف

پوستى استفاده مى شود. بيشتر استفاده از آن براى تازگى پوست و ترميم و 

بازسازى است. همچنين در كرم ها و پمادها جهت بهبود سوختگى ها وساير 

زخم ها استفاده مى شود (عراقى، 1384).

3- موزه هاى عمومى و علمى و كاربردهاى تزيينى

3-1- نمايش حشرات

شكى در اين نيست كه حشرات جالب و ديدنى مى باشند. به همين دليل  

1 . Blister beetles

ــا را براى فيلم ها،  ــش و موزه هانمايش مى دهند. آنه ــرات را در باغ وح حش

ــى و آموزش مى فروشند. شايد براى بعضى از افراد  برنامه هاى زنده، سرگرم

ــرات نابالغ را مى خرند و آنها را تا  ــوم باشد كه چرا بعضى از افراد حش نامفه

ــرات نابالغ پروانه هاي  ــد. در سرتاسر دنيا حش ــه بلوغ پرورش مى دهن مرحل

رنگارنگ را فقط به منظور مشاهده مراحل بالغ شدن و ظاهر شدن پروانه هاى 

كامل آنها خريدارى مى  كنند. پروانه ها گروه مهمى از حشرات هستند كه به 

ــور تهيه كلكسيون و درست كردن موزه جمع آورى مى شوند. در زمان  منظ

ــه ويكتاريا، راسشيلد بيش از 400 كارگر را استخدام كرد تا پروانه ها را  ملك

ــع آورى كنند و بزرگترين مجموعه شخصى زمان  ــه منظور تهيه موزه جم ب

خود را درست كرد (هووارت، 1977).

3-2- نقش حشرات در جواهر سازى و تزئين

بعضى از حشرات يا فرآورده هاى آن ها براى تزئين استفاده مى شود و براى 

ــاالً بيشتر از ساير حشرات  ــش دادن ساخته مى شوند. سوسك ها احتم نماي

استفاده مى شوند، چون بادوام ترند و بال هاى آن ها نيز داراى رنگ هاى زيبا  

ــرات در ساختن گردنبند، سنجاق  ــى هستند (شكل3). از اين حش و مختلف

ــه، جا كليدى، روكش جعبه ها و غيره استفاده مى شود. تعداد زيادى از  سين

ــد. از بال حشرات، بال  ــه همين منظور پرورش داده مى شون ــن حشرات ب اي

ــا، بال آسيابك ها و سنجاقك ها در تزئين جواهرات استفاده مى كنند  پروانه ه

(كوينتن، 2012).

ــا و ساير مواد رنگى شكل هاى  ــرات راسته بال موداران كه از سنگ ه حش

ــواره بكار مى روند (وبگاه  ــد كه در ساخت گردن بند و گوش زيبايي مى سازن

موزه زيموگليفيك، 2013). سوسك ها و پروانه ها بزرگترين گروه از حشرات 

هستند كه براى تزئين استفاده مى شوند. حشرات محبوس شده در رسوبات 

كف درياها كه در طول زمان هاى طوالنى به فسيل تبديل مى شوند نيز يكى 

ديگر از مواردى هستند كه براى تزئين و نمايش خريد و فروش مى شوند.

4- كاربـرد حشرات و فرآورده هـاى آن ها در رژيم هاى 

غذايى

حشرات خوراكى و فرآورده هاى خوراكى حشرات يك منبع بسيار قوى از 

ــا،  ويتامين هاى ضرورى و مواد معدنى با كيفيت بسيار  پروتيئن ها، چربى ه

ــاال هستند. به هر حال اين چيز عجيبى نيست كه حشرات و فرآورده هاى  ب

ــد. فرآورده هاى غذايى  ــروش آن ها داراى ارزش غذايى باالى هستن قابل ف

ــذاى حيوانات خانگى و غذاى  ــرات مى توانند به عنوان غذاى انسان، غ حش

حيوانات اهلى مورد استفاده قرار گيرند (ساتن، 1988).

عسل به عنوان يكى از غنى ترين منابع غذايى انسان به شمار مى رود كه 

به سختى توسط كارگرهاى زنبور عسل ساخته مى شود عسل ابتدا در مصر 

باستان استفاده مى شد و به تدريج در سرتاسر دنيا مورد استفاده قرار گرفت. 

بيشتر توليدات و محصوالت صنعتى حاوى عسل كه در دهه گذشته توليد و 

توسعه يافت در آغاز موفقيت زيادى بدست نياورد، اما هم اكنون محصوالت 
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ــد. بدون توجه به  ــار در بازارها عرضه مى شون ــاوى عسل با موفقيت بسي ح

ــا به مقدار كمى عسل مصرف  ــزاران دستور تهيه غذاى خانگى كه در آنه ه

مى شود، كاربرد صنعتى عسل در صنايع غذايى و در تهيه محصوالت پختنى 

ــه، نوشابه ها،  ــاى ماليدنى روى نان، صبحان ــادى، شيرينى، مرباها، غذاه قن

محصوالت شير و بسيارى از محصوالت قابل نگهدارى ديگر مى باشد (عراقى، 

1384). رويال ژله از فرآورده هاى زنبور عسل به عنوان يك مكمل غذايى به 

ــد.  مخلوطى از ژله رويال كه به عسل  ــى توليدات غذايى اضافه مى شون برخ

ــى (3-1٪ ژله رويال) اضافه مى شود، متداول ترين روشى است كه در  طبيع

ــه رويال به عنوان يكى از اجزاء مخلوط ماده غذايى مورد استفاده قرار  آن ژل

ــرد. يكى از مزاياى اين فرآورده آن است كه به هيچ تكنولوژى خاصى  مى گي

نياز نداشته و عسل هر گونه تغييرات قابل رويت را در ژله رويال مى پوشاند. 

ــرآورده نهايى خوشمزه بوده و اثرات مفيد هر دو فرآورده را فراهم مى كند  ف

(بصيرى، 1385).

ــاده از حشرات يك غذاى جديد است.  ــراد اغلب فكر مى كنند كه استف اف

ــا حشرات به عنوان يك منبع غذايى متنوع برى انسان ها از مدت ها پيش  ام

ــه شده بودند. حدود 500 گونه 250 جنس و 70 خانواده از حشرات  شناخت

ــه عنوان غذاى انسان ها استفاده قرار مى گيرد در سرتاسر دنيا به  ويژه  در  ب

ــا ، جنوب افريقا، آسيا و آمريكاى التين كه چيزى حدود دو ميليون  استرالي

نفر مى شوند، در اين مناطق حشرات حدود 5 تا10 در صد از پروتيئن ساالنه 

ــرف نظر از اينكه چه احساسى نسبت  ــاى بومى را تامين مى كند. ص انسان ه

به حشره خوارى داشته باشيد دانستن و شناختن حشره هاى خوراكى خالى 

از لطف نيست، اول اينكه در شرايط بحرانى مثل قحطى و بى غذايى به كار 

ــه وجود تصادفى يكى از آن ها  ــد و دوم اينكه تحمل انسان را نسبت ب مى آي

ــاال مى برد (ساتن، 1988). حشرات به عنوان غذاى حيوانات اهلى  در غذا ب

ــا، سوسمارها، كروكوديل ها،  ــد پرندگان، مارمولك ها، ماهى ه و خانگى مانن

الك پشت ها و ساير حشره خواران نقش به سزايى دارند. اين جانوران با اين 

ــد و بخش مهمى از شبكه غذايى  ــم غذايى زنده مانده و پرورش مى يابن رژي

كره زمين را تشكيل مى دهند(چن و همكاران، 2008).

5- كاربردهاى صنعتى حشرات و فرآورده هاى آن ها

ــى است كه قدمت بسيار زيادى دارد.  ــرورش كرم ابريشم يكى از صنايع پ

ــم گرفته مى شود.  ــه كرم ابريش ــى است كه از پيل ــك نخ طبيع ــم1  ي ابريش

ــده آن پروتئين است. از نخ ابريشم، پارچه هاى ابريشمى  عمده تشكيل دهن

ــاى دنيا به شمار مى روند.  ــه يكى از بهترين و نرم ترين پارچه ه مى بافند ك

ــى نخ ابريشم، پارچه هاى بافته شده از ابريشم همانند  به دليل خاصيت براق

ــف به آن ها نگاه كنيد رنگ هاى  ــى هستند كه اگر از جهات مختل منشورهاي

متفاوتى از آن مى بينيد.سابقه توليد لباس و پارچه در ايران به قبل از اسالم 

ــه از ابريشم تهيه مى شده  ــوع لباس و پارچ ــردد. در آن دوره سه ن ــى گ برم

است. نوع اول ديبا بوده كه به لباس ابريشمى ساده رنگى گفته مى شود. نوع 

ــاس ابريشمى چند رنگ و اغلب هفت رنگ اطالق  ــان بود كه به لب دوم پرني

ــرح گل در ميان پارچه هم بوده است  ــده كه در بعضى موارد داراى ط مى ش

ــه پارچه رنگين  ــارى ايرانى پرند بوده است كه ب ــوم و كامًال درب ــه س و نمون

ــده و مخصوص خاندان  ــاى حاشيه اى گفته مى ش ــى و داراى طرح ه ابريشم

1 . Silk

شكل 4- بهترين مثال از حشرات و اكوتوريسم پروانه پادشاه (Monarch butter/y) است. 
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امپراطورى ايرانى بوده است (هيل، 2009).

ترشحات و رنگ1 از ديگر توليدات حشرات هستند. تعدادى از حشرات اين 

توانايى را دارند تا موادى مانند موم را از غدد مخصوصى ترشح كنند. از بافت 

حشرات مى توان رنگ نيز استخراج كرد. تعدادى از اين فرآورده ها مى توانند 

ــاى زير سطح شكم  ــد. موم2 از غده ه ــي داشته باشن ــادى باالي ارزش اقتص

كارگرهاى جوان زنبور عسل ترشح مى شود. يكى از ابتدايى ترين محصوالت 

ــور عسل موم بوده است كه تا به حال نيز استفاده مى شود و در بسيارى  زنب

ــواد بكار مى رود. قرن ها است كه  بهترين ماده براى ساختن شمع  موم  از م

ــود. موم بهترين ماده براى براق كردن  ــوده است و همچنان استفاده مى ش ب

چوب و كف است. همچنين با ساير مواد براى صيقلى كردن(لعاب انداختن) 

تركيب مى شود. عالوه بر اين براى بسته بندى كردن و نگهدارى كردن غذا 

ــز بكار مى رود. پارچه و كاغذ ضد آب  ــازى و فيلتر سيگار ني و در شيرينى س

نيز با موم ساخته مى شوند (عراقى، 1383، هيل، 2009)

  Kerriaــاده ــاى صنعتى است.حشره م ــرآورده اى با استفاده ه ــن3 ف رزي

ــاى درختان انجير به فراوانى يافت مى شوند كه  lacca laccaروى شاخه ه

ــن حشره از رزين  ــن را ترشح مى كند.اي ــه فعاليت آن رزي ــت در نتيج درخ

ــراى خود پوشش محكمى مى سازد. 17000تا 90000حشره الزم است تا  ب

ــك پوند الك(LAC) ساخته شود. رزين  ذرات الك زير درختان هستند  ي

ــد. الك هاى شناور  ــد و در آب جوشانده مى شون ــه سپس فشرده مى شون ك

ــه اى بسته بندى مى شوند  ــرى، خشك و سپس  در بسته هاى پارچ كف گي

كه باالى آتش آويزان شده است. وقتى كه بسته گرم شد آن را مى پيچانند 

ــا را مى شكنند و  ــود. بعد از سخت شدن الك ه ــارج مى ش و الك از آن خ

ــا در كفى كفش ها در  ــوان جزيى در اسباب بازى ه ــد. الك به عن مى فروشن

ــى و ليقه جوهر استفاده  ــا در ساخت ميوه هاى مصنوع براق كردن كفش ه

مى شود(كاپينرا و استرميتز، 1985). 

رنگ ها، از ديگر فرآورده هاى حشرات است. ماده بالغ شپشك مديترنه اى 

 Dactylopius ــى Kermes iticies و K. vermilioi و شپشك شرق

ــورد استفاده قرار  ــگ قرمز توسط مردم بومى م ــراى ساختن رن coccus ب

 Opuntia ــه  از بدن شپشك ماده كه از روى ــد. امروزه قرمز دان مى گرفتن

ــا   تغذيه مى كنداستخراج  ــى كاكتوس بومى مكزيك و آمريك cactus نوع

ــت. و هنوز در  ــاى مصنوعى اس ــا 5 برابر رنگ ه ــت ان 4 ت ــود . قيم مى ش

ــاى نوشيدنى ها و داروها به رنگ قرمز يا نارنجى  رنگ هاى غذايى در رنگ ه

استفاده مى شود. همچنين در رنگ هاى طبيعى لوازم آرايشى و رنگ آميزى 

پارچه استفاده مى شود(كاپينرا و استرميتز، 1985). 

1.Secretions and Dyes

2 .Wax

3 .Resins

6- كاركردهاى حشرات در محيط زيست

6-1- نقش حشرات در نظافت محيط زيست

حشرات در امر نظافت و از بين بردن فضوالت و الشه حيوانات و در نتيجه 

ــب در اين رابطه  ــش بسزايى دارند.مثال جال ــه بهداشت محيط نق كمك ب

استفاده از گونه هاى مخصوصى از سوسك سرگين در استراليا است كه دولت 

ــا از آن به عنوان وسيله اى براى تميز كردن مراتع از فضوالت دام ها  استرالي

استفاده مى كند.اين حشره فضوالت دام ها را به صورت گلوله هاى كوچك در 

آورده و به زير خاك منتقل مى كنند و سپس روى آن تخمگذارى مى نمايند. 

بدين ترتيب ميليون ها حشره عمل پخش كردن و زير خاك كردن كودهاى 

دامى در مراتع را انجام مى دهند (براوون و همكاران، 2010).

6-2- چشم انداز تنوع زيستى

ــش شامل حفاظت، پرورش و رها سازى حشرات به منظور حفظ  اين بخ

و ارتقاء تنوع زيستى است.

6-3- اكوتوريسم

ــور است. گردشگرى  ــش اقتصادى پيشرو در چندين كش گردشگرى بخ

وابسته به  آب و هواى مناسب، قيمت نسبتا پايين، داشتن آرامش ، هيجان، 

و حتى حق آموزشى مى باشد. چيزى كه گردشگرى را رونق مى دهد شگفتى 

ــت. حشرات يكى از مواردى است كه گردشگران را  ــى فوق العاده اس و زيباي

ــرات و اكوتوريسم پروانه پادشاه  ــذب مى كند. شايد بهترين مثال از حش ج

(Monarch butter/y)(شكل 4) است. پروانه پادشاه هر سال دوبار بين 

آمريكاى شمالى و جنگل هاى مكزيك جابجا مى شوند. آن ها هزاران كيلومتر 

ــى مى كنند و درنهايت، چشم اندازهايى چنين  را با جهت گيرى خورشيد ط

ــش جنگل هاى مكزيك رو به كاهش  ــوه پديد مى آورند. متاسفانه پوش باشك

ــى گونه هاى متعددى از  ــت و اگر اين روند متوقف نشود، مى تواند زندگ اس

ــوران مانند اين پروانه زيبا را در معرض خطر قرار دهد (كچ و همكاران،  جان

.(2003

6-4- حفاظت حشرات بومى

ــذب گردشگر و جواهرات ساخته  ــت از حشرات بومى به منظور ج حفاظ

ــى توريستى به فروش  ــك و محصوالتى كه در بازارهاى محل ــده از سوس ش

مى رسد، مثال هايي از حفاظت حشرات بومى است. پرورش و فروش حشرات 

به منظور آزادسازى در ساير مناطق جزئى از حفاظت محسوب مي شود.

7- حشره شناسى قانونى

ــود به دنبال پى بردن  ــل و انديشه كنجكاو خدادادى خ ــان نيز با عق انس

ــم هستى است و از اين رو مطالعه حشرات براى او بسيار جالب  ــه رموز عال ب

جلوه مى كند. حشرات نيز در مقاطع مختلفى به پيشرفت و نوآورى انسان ها 

ــى در زمينه هاى مختلف صنعت  ــد و الگوهاى مناسب ــك شايانى كرده ان كم

ــت بيمه، جرم شناسى و  ــم بوده اند (مثل صنايع هوايى، ترافيك، صنع و عل
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ــرات بهره هاى فراوان برده است. امروزه  ــره) اما علم جرم شناسى1 از حش غي

ــى از بندپايان توانسته تا بسيارى از  ــن شاخه از علم به كمك دسته بزرگ اي

معماهاى قتل و جنايات را تشخيص داده و از آن پرده بردارد. حشره شناسى 

ــرم شناسى و پزشكى قانونى است كه ازحشرات  قانونى2شاخه اى از علم ج

استفاده مى كند تا زمان مرگ، جابجايى جسد، مرگ ناشى از مسموميت و 

ــات پيرامون آن ها را مشخص گرداند. Forensic به معناى قانونى  موضوع

ــال مى شود. حشره شناسى  ــى است كه بيشتر به قانونى استعم ــا دادگاه و ي

ــى روش جالب و نوينى در تحقيقات جنايى محسوب مى شود كه البته  قانون

ــه نبايد از چشم دور داشت.  ــى و محيطى را نيز در اين زمين ــرات انسان تأثي

ــر غذايى موجود در صحنه جنايت كه  ــرات در اين علم از منابع و ذخاي حش

ــره شناس قانونى  ــاد هستند بهره مى برند و يك حش ــان الشه ها و اجس هم

ــره و حشره بالغ در  ــده مثل تخم، الرو، شفي ــدارك زنده و غير زن ــن م از اي

تشخيص زمان مرگ استفاده مى كند (بنك3، 2001).

8- ساير استفاده هاى حشرات

8-1-  استفاده از حشرات در جنگ

بسيارى از حشرات بيمارى زا، سربازان را تهديد مى كنند. ميليون ها سرباز 

1 . Criminology

2 . Forensic Entomology

3 . Benecke

ــد و ميزبان بسيارى  ــب زرد و تب استخوانى از پا در آمدن ــر ماالريا، ت در اث

ــا منتقل مى شدند. استفاده از  ــارى هاى ديگر بودند كه توسط پشه ه از بيم

ــت كم به قرن 14 بر ميگردد كه تاتارها از  ــرات در پيش برد جنگ دس حش

ــاده از حشرات براى  ــارى استفاده كردند. استف ــك ها براى گسترش بيم ك

ــى در جنگ هاى  ــه عنوان يك سالح جنگ ــب محصوالت كشاورزى ب تخري

ــى دوم ژاپنى ها بيش از 500  ــاده مى شود.در طى جنگ جهان ــدرن استف م

ــى براى گسترش  ــد و به عنوان يك صالح جنگ ــون كك پرورش دادن ميلي

ــى جنگ سرد آمريكا  از سوسك  ــارى بكار بردند. در سال 1950 در ط بيم

ــگ ويتنام نيز از حشراتى  ــرادو در شرق آلمان استفاده كرد. در طى جن كل

كه ناقل بودند استفاده شد تا محصوالت گياهى را از بين ببرند (لينتيكوم4، 

.(2009

8-2- نقش حشرات در تحقيقات علمى

ــى هستندكه درمطالعات  ــي از بهترين موجودات آزمايشگاه حشرات يك

ــد، مانندمگس سركه ــرى دارن ــراوان وموث ــى كاربرد ف ــى وژنتيك بيولوژيك

ــول علم ژنتيك كمك  ــه دركشف اص Drosophila melanogaster ك

شايانى به محققين نمود (كارولهو5، 2002). بسيارى ازاصول جنين شناسى، 

ــه عكس العمل هاى  ــى بررسى ومطالع ــات عالى نيزط ــى وحيوان رفتارشناس

ــروش اين حشرات نيز مى توان تجارت  ــرات كشف شدند. با پرورش و ف حش

بزرگى راه انداخت.
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