
    
 

 

 

 122  --- 2931، پاييز ی سوّم شماره، سال چهارم torabi14@gmail.com :فرد مسئول مكاتبات* 

 

 

 2931، پاييز سوّمی  شماره، چهارمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ی مجلّه  

 

 با استفاده از گیاهان دارويی در طب سنتی ايران روشهای کنترل حشرات
 

 ج ، حمید رضا حدادزادهبپناهی سید نیما شريعت ياد زنده ،*الف مجید ترابی گودرزی
 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم، قم  الف
 دانشکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران   ب

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران  ج

 

 

 چكيده
هایی که ماا اماروزه در مباارزه باا      تقریباً تمامی روش. بسیار قابل توجهی استدارای نکات مبارزه با حشراتاز دیدگاه طب سنتی ایران 

عالوه بر گیاهان دارویی از مواد معادنی و حیاوانی نیاز    . گرفته است نیز مورد توجه قرار می ایران  بریم در طب سنتی حشرات بکار می

 . منابع گیاهی آمده است شده است که در این مقاله عمدتاًاستفاده می

ال روی بدن ، استعم(گیاه 3)استعمال خوراکی شامل ها این روش.گرفته استهای م تلف مورد استفاده قرار می گیاهان دارویی به روش

از . ای برخاوردار اسات   از اهمیات ویاژه   ها اساتعمال خاارجی   در بین این روش .است خارجی های استعمال ، و انواع(گیاه 12) یالباس

هاای جااذب و    ایجااد تلاه  ، (گیااه 21)، ب اور دادن  (گیااه 13)گرد پاشی، (گیاه21)محلول پاشی  توان به استعمال خارجی می های روش

تاوان   ز مای یا های رفتارشناسی حشارات را ن  های ابداعی بر پایه جنبه عالوه بر اینها روش .دکراشاره (گیاه26)دود دادن و (گیاه4)کشنده

همچنبن برپایه این اطالعات تعدادی از گیاهاان   .اند مورد نظر بوده مواددور کننده حشرات بیشتر ازمواد کشنده در طب سنتی.دکراضافه 

از میاان گیاهاان بکاار گرفتاه شاده بار ضاد        .شاوند  ر سیستم تولید مثلی حشرات ماانع تکثیار آنهاا مای    با تاثیر ب مانند ترمس و حنظل

 11در ایان مقالاه از   .اند را در منابع طب سنتی ب ود اختصاص داده بیشتری رهاهمیت سیاهدانه، مورد، حنظل و خرزه اهانیحشرات،گ

 ..سوم تا سیزدهم  نگاشته شده است استفاده شده استهای فارسی و عربی که از قرن  کتاب مهم طب سنتی که به زبان
 

 .گیاهان دارویی، طب سنتی ایران ،مبارزه با حشرات :ها کلید واژه
 

 

 :مقدمه

کاه   دهند مهرگان را تشکیل میحشرات؛ گروه عظیمی از بی

بهداشاتی و   موجب بروز مشاکالت  در کنار اثرات سودمندشان

این موجودات نقش انکار . شونددر جوامع انسانی می اقتصادی

همچاون ما ریاا، لشامانیوز و     هاایی ناپایری در انتقال بیماری

های معمول و شبانه ناشی  آزار و اذیت. دیگر دارند ها بیماری ده

 های م تلاف  موجب ساخت انوع حشره کش از گزش حشرات

 . شده است

در کناار ساایر بنادپایان و     از حشارات  در منابع طب سنتی

حتی سایر موجودات آزار دهناده مانناد ماار و عقارب تحات      

و  ن موجاودات مباارزه باا ایا   .نام برده شده اسات «هوام»عنوان 

به کشاتن و از باین باردن     محدود کنترل آنها در طب سنتی تنها

بلکه شامل مجموعه روشاهایی باوده اسات     .شده است نمی آنها

باوده اسات،    هاا  روش که استفاده ازمواد کشنده تنها یکی از این

اساتفاده    یاا گریزانناده   دور کنناده  دربسیاری از ماوارد از ماواد  

جالاب در ایان زمیناه اساتفاده از      نکتاه بسایار   .شده اسات  می

 29آبان : افتیدر خیتار

 29آذر : تاریخ پذیرش
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این موجاودات باه رااهر کوچاک اسات       رفتارشناسی روشهای

هاا موضاوعات    روش ایان .بوده اسات  دانشمندان مورد توجه که

اساتفاده  . تحقیقاتی بسیاری را در پیش روی ما قرار خواهد داد

در صورت تأیید راه حلهای بسیار مناسب و کم  ها از این فرمول

و خطرات ناشی  مطر  کرده ظ زیست محیطیخطری را به لحا

و  ینکات کااربرد  لیمقاله ذدر . از سموم را کاهش خواهد داد

ایان  جهات   رانیا ا یطب سنت یها افتهیبر اساس  یقابل توجه

 .شده استارائه  مهم

 

 :ها مواد و روش

در تهیاه  بوده که ( یگردآور) یمطالعه مرور کی قیتحق نیا

قارن  ) الحاوی رازی  ایران شاملمهم طب سنتی  کتاب 11از آن

 شاهی ذخیره خوارزم ،(قرن پنجم) ، قانون ابو علی سینا (چهارم

قاارن پاانجم و  )سااید اسااماعیل جرجااانی  و ااااراض الطبیااه 

قارن  )،تحفه حکیم ماؤمن (قرن هشتم)،اختیارات بدییعی (ششم

،م اازن ا دویااه، مجمااع الجوامااع ومعالجااات عقیلاای   (نهاام

،  (قارن یاازده و دوازده  )باری  طاب اک ( قرن دوازدهم)خراسانی

 .بهره گرفته شده است( قرن سیزدهم)اِکسیر اعظم حکیم اعظم 

نام گیاهان نیاز از کتااب تطبیاق نامهاای      سازی برای معادل

اساتفاده شاده اسات و     کهن گیاهان دارویی باا نامهاای علمای   

درمواردی که چندین گیاه برای نام قدیمی گیاه ذکر شده اسات  

توضیحات نویسنده و همچنین اثرات کاربردی آنهاا  با توجه به 

در جادول شاماره یاک اساامی     . نام علمی برگزیده شده اسات 

د اشااره در کتاب طاب    جدید، قدیم و انگلیسی حشارات ماور  

 .سنتی آمده است

  

 :ها وبحث یافته

روشهای مورد استفاده در کنتارل حشارات در مناابع طاب     

 سنتی 

 :استعمال خوراکی  -الف

ثره تعدادی از گیاهان دارویی پس از خوردن خاود  مواد مؤ 

رساانند و باعاث جلاوگیری از ابقاای     را به ساطح پوسات مای   

تاوان باه   در ایان ماورد مای   . شوندحشرات بر روی پوست می

گیاهانی مانند پونه کوهی و سیر اشاره کرد که در کتااب قاانون   

البته در مورد مقدار خاوراکی مصارف آن   (.  1) ذکر شده است

رساد کاه مقادار     ی این منظور اشاره نشده است؛ اما بنظر میبرا

متعارف آنها این اثر را با خود داشته باشد ضمنا این دو گیااه و  

گیااه خرزهاره اگرچاه    . شاود  به ویژه سیر در ااا مصارف مای  

گیاهی سمی و خطرناک است؛ اما ساخت ناوع خاصای دارو از   

انات  ماانع  آن و خوردن آن در مقادیر مش ب در انسان و حیو

 (.5) شوداز گزش حشرات می

 :استعمال روی بدن -ب

برای جلوگیری از گزش حشرات نیز موارد جالب تاوجهی  

اساتعمال خیساانده گیاهاانی مانناد بارگ      . پیشنهاد شده اسات 

درخت صنوبرویا شکوفه تازه درخت سرو بر روی پوست مانع 

 کاافور ها از روان زیتون و  مگس(. 1)  شوداز آزار حشرات می

 (.8) گریزند می

» درکتب معالجات و مجمع الجوامع  این چنین آمده اسات  

حب صنوبر با برگ پنجنگشت و بیخ انجادان و دوقاو و حاب    

بلسان و بیخ حرف اجزا  با رواان زیات جوشاانیده بار بادن      

بمالند و به دستور مالیدن روان ترب بار بادن از گزیادن پشاه     

 (. 4،6) « اذیت نیابند و پشه نگزد

اگر عصاره خطمای باا   »درکتاب طب اکبری نیز آمده است 

 «آب خبازی و روان زیت در خود بمالند زنبور گارد آن نیایاد  

درکتاب الحاوی نیز نوشته شده است که هرگااه افسانطین   (. 7)

در روان پ ته شود و بر روی بادن مالیاده شاود ماانع گازش      

 (.11) شودها میپشه

بایخ  »: طبیه آمده اسات درنس ه دیگری در کتاب ااراض ال

انگدان، و دوقو و حب بلسان و بایخ حُارف جملاه یاا بعضای      

کوفته اندر زیت جوشانیده آن زیت طاال کنناد هماه جاانوران     

« و روان ترب مالیدن، پشاه را بااز دارد  ....زهرناک را بگریزاند

(3.) 

 استعمال بر روی لباس و همراه داشتن گیاهان -ج

ا ه داشتن هر یک از گیاهاان  آاشته کردن لباس و یا به همر

ماانع  و پوناه  ( Citrus medica( )بالنگ)افسنتین و پوست ترنج

همراه داشتن پوناه و پانج انگشات    . شود اذیت و آزار شپش می

همراه داشتن گیاهی باه ناام   (. 4)تازه نیز همین خاصیت را دارد

موجاب  ( .Scilla martima L)پیاز موش یا عُنصل با نام علمی  
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 ترابي گودرزی و همكاران          

  122 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

ع حشرات وحیوانات موذی از جمله مورچه، مگاس و  فرار انوا

نهاری و   هپونا  ن،سایاهدانه، اگار افسنتی (. 5،8) شاود شپش مای 

شاود  مکانی که لباس و یا کاااا گااشاته مای    پوست ترنج در 

 رودشود و اگر وارد شود از بین میبگاارند بید به آن وارد نمی

(4،6.) 

 :استفاده خارج از بدن  -د

  Dustingردن گیاه و گرد پاشی پاشیدن و پهن ک -1

پهن کردن برگ و اجزای تعدادی از گیاهان و یا پودر کردن 

و پاشیدن پودر آنها در مکانهای مورد نظر روشی است که برای 

روش گارد پاشای باا    . شاده اسات   مبارزه با حشرات توصیه می

چنادین   . استفاده از مواد حشره کش امروزه نیاز متاداول اسات   

 .این روش توصیه شده است گیاه دارویی به

Cupressus sempervirens L.(1،4،6،7 ) وبرگ سار پاشیدن 

موجاب   (1)و میاوه آن  ( 4،6،7)یا تراشاه چاوب آن    و  چوب

نگهاداری بارگ شااخه و میاوه آن در     . شودهامی دورکردن پشه

خانه موجب جلوگیری از ورود پشه  و اگر بتواند موجب مرگ 

 (.5) شودآنها می

یا پهن کردن  گیاه آویشن، برگ زیتون، برگ باو،  پاشیدن و 

( 7)، درمنه، خربق، آنغوزه، (7)برگ پونه  ،(9،5،1)پنج انگشت 

 .شودموجب دورکردن حشرات می

یا کیکواشه در کاف   حشیشةالبراایثپهن کردن گیاهی بنام 

 (.1،7،5،4،8)شود زمین موجب مرگ کک می

موجااب Ferula assa-foetidaقاارار دادن صاامغ آنغااوزه  

برای سیر نیاز  (. 8،4،1) شود ها از آن مکان می دورکردن مورچه

 (.3،1) همین خاصیت ذکر شده است

در مورد گیاهی به نام پیاز عنصل یا پیاز موش آماده اسات   

 (. 8،5)که این گیاه کشنده مگس است 

 :  Sprayingمحلول پاشی -2

هاا بارای    تارین روش  امروزه محلول پاشی یکی از متاداول 

هاا از آب   معماو  بارای تهیاه محلاول    . زه با حشرات استمبار

هاا یاا بارای کشاتن حشارات       استفاده می شده استاین محلاول 

نکتاه  . شده است و یا برای دور کردن آنها بوده است استفاده می

خرزهاره،  : قابل توجه این است کاه  در ماورد گیاهاانی مانناد    

ر حنظل، سداب،خارخسک و خرنوب  روش خیسانده مورد نظ

. است در بقیه موارد آب پز یا پ ته شده گیاه توصیه شده اسات 

بیشاتر ایان   . فهرست این گیاهان آمده است 3در جدول شماره 

بادین  . گیاهان هر دو خاصیت دورکنندگی و کشندگی را دارند

صورت که در مقاادیر کام خاصایت دورکننادگی و درمقاادیر      

 .بیشتر خاصیت کشندگی دارند

 :Fumigationب ور دادن  -3

های جالب  روش ب ور دادن مواد ضد حشره یکی از روش

و تفاوت آن با زوش فبلیاین است که . برای دفع حشرات است

شاود و ثانیاا در محایط ری تاه      او  گیاه او  حارارت داده مای  

اسامی گیاهانی که به صورت ب ور داده مورد اساتفاده  .شود نمی

 .تآمده اس 4اند در جدول شماره  قرار گرفته

 : Insect trapهای جاذب و کشنده ایجاد تله -4

های جااذب و کشانده    چند نمونه بسیار جالب در مورد تله

تواناد موضاوع    در کتاب معالجات عقیلی ذکر شده است که می

ماورد اول گیااه   . گونه محصاو ت باشاد   جالبی برای تولید این

اسات کاه در   Helleborus nigerریشه خربق سیاه با نام علمی  

صورتی که پ ته و در شیر ری ته و در مکاانی قارار داده شاود    

ماورد دوم  ایرساا یاا    . شاود  موجب جاب و مرگ مگسها مای 

کاه بناا باه توصایه ایان      .Iris pseudacorus Lریشه گیاه سوسن

روی پارچاه و نشساتن    شکر بار کتاب پاشیدن این گیاه با پودر

ماورد بعادی   . شاود ها مای س گممگس روی آن موجب مرگ 

م لاوط  در شایر گااو     .Piper longum Lرفلفال  ر میاوه دا پود

شود و اکنون عاین   کرده و موجب جاب مگس و مرگ آنها می

چون زرنیخ را در شیر حل کنند و در ررفی نمایناد و  »: عبارت

بگاارند و یا در آب حل کنند و در ررفای بگاارناد مگساهای    

ماین عمال   ربق سیاه نیز هبسیار در آن افتند و بمیرند و طبیخ خَ

نماید و از تاریکی نیز بمیرند و چون بایخ سوسان را باا شاکر     

خود شود و  س که بر آن نشیند بیگسوده بر پارچه بپاشند هر م

چون دارفلفل را سوده در شیر گااو ممازوج کارده در کاساه و     

ماورد  (. 4،6)« قدحی گاارند مگسان بر آن جمع آیند و بمیرند

صورت کاه گاوگرد    سوم ساخت خمیر ضد مورچه است بدین

ساییده را بار روان سرسون  ممزوج نمایند و بر در خانه و یاا  

خانه مورچه بگاارند باعث برنیامدن و گریز و هالکت مورچاه  

 (.6) شود می
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 ... روشهای کنترل حشرات با  

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 122

 :  Smokingدود دادن یا بر آتش ری تن  -5

روش دود دادن یکی از روشاهای بسایار آساان و ماؤثر در     

تی بسیار مورد توجاه  این روش در طب سن. دفع حشرات است

گیاه برای این منظور پیشنهاد شده است کاه در   26بوده است و 

این در حالی است که اماروزه ایان   . آمده است 5جدول شماره 

روش تنها در موارد نادری مانند مبارزه با انگلهای زنبور عسال  

بیشتر این دسته از گیاهان که بصورت . گیرد مورد توجه قرار می

گیرند اثر دورکننادگی دارناد و   د استفاده قرار میدود کردن مور

تنها در مورد دود گز و کندر خاصیت کشندگی و در مورد گیاه 

 .مورد هر دو خاصیت دور کنندگی وکشندگی ذکر شده است

 

 

 اسامی حشرات مورد اشاره در کتو طو سنتی ايران:  1جدول شماره 

 نام انگلیسی عربی -نام قدیم نامفارسی

 پشه
 نوع بزرگ پشه است: بَق

 پشه،پشه خاکی، بق الصغیرنوع کوچک : بَعوضه
Mosquito 

 Fly ذُباب مگس

 Flea کیک -بَراُوث کک

 Louse قُمل شپش

 Ant مور، نَمل مورچه

 Termite ارضه،ارضیه،دیمک،چوب خوره موریانه

 Bedbug سرخک، شب گز، فَسافِس ساس

 Cockroach بنات الوَردان سوسک حمام

 Beetle جُعل، خُنفسا، خَزوک سوسک سرگین

 Moth سوس بید

 Bee (جمع)زَنابیر زنبور

 Honey bee نَحل، مگس عسل زنبور عسل

 shield bug,sun pest آ کلنگ، ذراریح،دارساس، شنگران سن

  

 .گیرند گیاهانی که پس از فرآوری به تنهايی و يا ترکیبی  روی بدن مورد استفاده قرار می: 2جدول شماره

ف
ردي

 

 نام گیاه
 نام التین

قسمت مورد 

 *استفاده 
 منابع نو  حشره

 سایر نامها نام متداول

 آنغوزه 1
 انجدان،انگدان

 (صمغ)حلتیث،انگزد
Ferula assa-foetiada 3-4 همه حشرات ریشه 

 11 پشه [اندام هوایی] Artemisia absinthium افسنتین افسنطین 2

 Commphora حب بلسان بَلسان 3

opobalsamum 
 3-4 همه حشرات میوه

 4 همه حشرات برگ Vitex agnus castus فنجنگشت پنج انگشت 4

 3-4 پشه روان ریشه Raphanus sativus تربد، نسوت، فجل ترب 5

 حُرف 6
، (ت منوع اهلی)حب الرشاد

، ت م سپندانٍ (بریان شده ت م)مقلیلثا
Nasturtium officinale 

lepidium sativum 
 3-4 همه حشرات ریشه
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 اسفند سفید، تره تیزک، شب خیزک

 5-4 زنبور [برگ وگل] Malva rotundifolia نان کالغ،پیزک،خیرو خبازی 7

 4-5-11 زنبور [برگ وگل] Althea officinalis ختمی، گل خطمی خطمی 8

9 
زردک 

 وحشی
 Doucus corota var خرس گیاه ،، جزر بری(میوه)دوقو

boissieri 
 3-4 همه حشرات میوه

 8 مگس روان Olea sylvestris زیت زیتون 11

 Cupressus شجره الحیات، سروناز سرو 11

sempervirens 1 همه حشرات شکوفه 

 Pinus eldarica Dedew ارزه، صنوبر 12
 1 همه حشرات شکوفه-برگ

 4 همه حشرات میوه

  کافور 13
Cinnamomum 

camphora [صمغ] 8 مگس 

 .قرار گرفته است در منبع ذکر نشده است بلکه استنباط نویسندگان است[    ] مواردی که در داخل *

 

 گیردگیاهان دارويی که به صورت محلول پاشی  مورد استفاده قرار می -3هجدول شمار

ف
ردي

 

 نام گیاه
 نام التین

قسمت مورد 

 *استفاده 
 منابع نو  اثر نو  حشره

 سایر نامها نام متداول

 Artemisia افسنتین افسنطین 1

absinthium   [اندام هوایی] 
 4-6-8-11 کشنده کک

 1-2-4-6 دورکننده پشه

 1-2-4-6 دورکننده پشه دانه Peganum harmala حرمل،اسپند،هزار اسفند اسفند 2

 4-  8 دور کننده همه حشرات [سرشاخه ] Anthemis  spp بابونج بابونه 3

 5-8-11 دورکننده مگس حشرات برگ Laurus nobilis اار، دهمست برگ بو 4

 Artemisia vulgaris قیصوم بِرنجاسف 5

L. 
 11 دورکننده همه حشرات [اندام هوایی] 

 4-  8 دور کننده همه حشرات برگ Vitex agnus castus فنجنگشت پنج انگشت 6

 8 کنندهدور  پشه -حشرات [پیاز] Scilla maritime L پیاز موش پیاز عنصل 7

 دانه Lupinus albus باقالی مصری ترمس 8
 پشه

 1-2-4-6 دورکننده

 5 تولد کشنده منع

 11 کشنده کک

 2-4-11-9 دورکننده کک  Rubus fruticosus L عُلّیق توت سه گل 9

 5 - 8 کشنده سوسک شکوفه Plantanus orientalis دُلب چنار 11

 Citrullus هندوانه ابوجهل حنظل 11

colocynthis [میوه] 

 کک
 دورکننده کشنده

11-9-8- 7-6-

4-3-2 

 5 منع تولد

 4-  8 دور کننده پشه -حشرات

 11 دورکننده موریانه

 4-6- 8-7-11 کشنده ککقسمت هوایی ] Tribulus terrestris حسک خارخسک 12
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 4 دورکننده کک [گیاه

 اسودخربق  خربق سیاه 13
Helleborus niger 

 [ریشه] 
 1-7-8 کشنده مگس

 11 دور کننده همه حشرات

 برگ Nerum oleander L دلفی خرزهره 14

 4-5-8 کشنده موریانه -ساس

 کک
 -دورکننده

 کشنده

11-9-8-5-4-

3 

 کک  Ceratonia siliqua L بید انجیر خَرنوب 15
دور  -کشنده

 کننده
9-7-4-3-2 

 [برگ] Ruta graveolens سااب سُداب 16

 1-2-4 دورکننده پشه

 کک
دور  -کشنده

 کننده
11-9-7 

 .Nigella sativa L شونیز، حبه السودا  سیاهدانه 17
 دانه

 

 1-2-4-6 دور کننده کک -پشه

 8-11 کشنده کک

 [پیاز] Allium sativum ثوم سیر 18
 4 - 8 دور کننده پشه

  دورکننده همه حشرات

 11 کشنده کک دانه .Brassica rapa L سلجم،شلجم شلغم 19

 1 کشنده مگس [صمغ] Boswellia sp لبان، ذکر کُندر 21

 کیک واشه 21
حشیشه  دوقس، قمیله

 البراایث،

Athamanta 

cretensis L. 
Peucedanum 

cervaria L 

 8 کشنده کک [اندام هوایی]

 .قرار گرفته است در منبع ذکر نشده است بلکه استنباط نویسندگان است    ] [ مواردی که در داخل *

 

 گیاهانی که بخور داده می شوند -4جدول شماره 

ف
ردي

 
 نام التین ساير نامها نام متداول

قسمت مورد 

 *استفاده 
 منابع نو  اثر نو  حشره

 Zataria multiflora صعتر آویشن 1
Thymus Spp 

 5 دورکننده همه حشرات [سرشاخه]

 9 دور کننده همه حشرات [صمغ] Ferula assa-foetiada حلتیث،انگزد انجدان آنغوزه 2

 9 دور کننده همه حشرات چوب Punica Spp رمان انار 3

 1-11 دورکننده همه حشرات ریشه .Iris pseudacorus L بیخ سوسن ایرسا 4

 1-9 دورکننده همه حشرات میوه -برگ  Laurus  nobilis  L برگ اار برگ بو 5

 1-9 دور کننده همه حشرات [برگ] Vitex agnus castus اثبق پنج انگشت 6

 9 دورکننده همه حشرات [کل گیاه] Mentha Spp پودنه، فودنج، حبق پونه 7

 4-11 دورکننده سوسک برگ و میوه Plantanus orientalis دلب چنار 8

 9 دور کننده همه حشرات [ریشه] Helleborus niger خربق اسود خربق سیاه 9
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 دود دادن يا بر آتش ريختنگیاهان دارويی مورد استفاده بصورت :  5جدول شماره 

 Brassica nigra حرشا  خردل 11
Sinapis sp 

 11 دورکننده همه حشرات [میوه]

 9 دورکننده همه حشرات چوب Vitis sylvestris مو، تاک درخت انگور 11

 [ریشه] Zingiber zerumber عرق الکافور زرنباد 12
 5-8-9-11 دورکننده مورچه

 5 دورکننده حشراتهمه 

 1-11 دورکننده پشه،حشرات شکوفه Cupressus sempervirens شجره الحیات سرو 13

 Ferula persica اسکبینه سَکبینَج 14
Ferula scowitziana 

 9 دورکننده همه حشرات [صمغ ]

 11 دورکننده حشراب، پشه [برگ و میوه] Ruta graveolens سااب سداب 15

 9 دور کننده همه حشرات [ریشه] Glycyrrhiza glabra سوس، مهک شیرین بیان 16

 1 دور کننده همه حشرات برگ Pinus eldarica ارزه صنوبر 17

 کلپوره 18
عنبر بید  مریم 

 ن ودی، جُعده
Teucrium polium L. 

برگ و اندام ]

 [هوایی
 5-9-11-11 دورکننده همه حشرات

  دورکننده همه حشرات [صمغ] Boswellia spp لبان، ذکر کُندر 19

21 
 قلمُ

 
 Commiphora africanum بوی جهودان

Engl [صمغ] 9 دورکننده همه حشرات 

 قرار گرفته است در منبع ذکر نشده است بلکه استنباط نویسندگان است    ] [ مواردی که در داخل *

ف
ردي

 

-نام

 متداول
 نام علمی ساير نامها

قسمت مورد 

 *استفاده گیاه
 منابع اثر نو  حشره

 [صمغ] Ferula assa-foetiada حلتیث،انگزدانجدان،انگدان آنغوزه 1
 1-3-5--7 دورکننده همه حشرات

 6 دور کننده مورچه

 1 -4-6-7 دورکننده پشه دانه Peganum harmala حرمل،اسپند اسفند 2

 Doremaammoniacum اوشه اشق 3

Don. [صمغ] 4-5-6-7-11 دورکننده پشه 

 1-7-8-11 دورکننده همه حشرات برگ -چوب  Punica Spp رمان انار 4

 5-7-9-11 دورکننده همه حشرات صمغ Ferula gumosa بارزَد،قاسنی،قنه،بهروزه باریجه 5

 1-7 دورکننده همه حشرات برگ و میوه Laurus nobilis حب الغار،اار برگ بو 6

 11 دورکننده پشه ریشه Lupinus albus باقالمصری ترمس 7

 پونه 8
 پودنه،

 فودنج،فوتنیج،حبق
Mentha  spp برگ 

 1-9-11 دورکننده همه حشرات

 5 دورکننده موریانه

 1-9 دورکننده همه حشرات اندام هوایی Artemisia  spp شیح درمنه 9

 [ریشه] Zingiber zerumber عرق کافور زرنباد 11
 4-5-6-8 دورکننده مورچه

 4-5 دورکننده همه حشرات

 برگ -چوب Plantanus orientalis دُ لب چنار 11
 1-2-4 دورکننده سوسک

 6-7 دورکننده موریانه
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 ... روشهای کنترل حشرات با  

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 121

 

 شده استهای استفاده خارجی از گیاهان دارويی در طو سنتی معرفی  بندی حشرات و روش دسته: 6جدول شماره

نو   
 حشره

 روشهای استفاده از گیاهان دارويی

 دود دادن بخور دادن محلول پاشی گرد پاشی همراه لباس روی بدن خوراکی

انواع 
همه 
 حشرات
 

پونه 
کوهی، 
 سیر

برگ،شکوفه و 
میوه صنوبر، 
شکوفه سرو، 

آنغوزه، بلسان، دانه 
زردک وحشی، 

 حرف

 
 پیاز عنصل

 

برگ پنج 
انگشت، 
آویشن،  

زیتون،  برگ 
بو،  پونه 
 درمنه، خربق

بابونه،  برگ بو،  
برنجاسف، پنج 

 انگشت،  پیاز عنصل
 حنظل،  سیر،

آویشن، آنغوزه، برگ 
بو،درحت انگور، 
سرو، شیرین بیان، 

ایرسا،  سداب، خردل، 
صنوبر، پنچ انگشت، 
خربق سیاه، کلپوره، 
 کندر، مقل زرنباد،

آنغوزه، انار، باریجه، 
، درمنه، بو،  پونهبرگ

زرنباد،سکبینج،  
ایرسا،  سیاهدانه، 
 کلپوره،  مقل

  پشه
 

روعن ترب، 
 افسنطین

 
 

برگ، چوب، 
تراشه و میوه  

 سرو،

اسفند، پیاز  -افسنطین
عنصل،ترمس، حنظل، 
خربق سیاه،سداب، 
 سیاهدانه، سیر

 سداب، شکوفه سرو

اسفند، اشق، ترمس، 
سرو، سیاهدانه، 
 صنوبر، مقل، مورد،

 

 Nasturtium officinale (ت م)حب الرشاد حُرف 12
lepidium sativum 

 5 دورکننده همه حشرات ت م

 7 دورکننده موریانه برگ lawsonia inermis حَنّا حنا 13

 2-3-4-5-6-7 دورکننده پشه برگ، میوه Cupressussempervirens شجره الحیات، سروناز وسر 14

 Ferula persica اسکبینه، سکبینگ سَکبینَج 15
Ferula scowitziana 

 1-4 دورکننده حشراتهمه  [صمغ ]

 1-3-7-11 دورکننده همه حشرات ریشه .Iris pseudacorus L اصل السوسن ایرسا 16

17 

 

 سیاهدانه

 
 دانه .Nigella sativa L شونیز، حبه السودا 

 1-2-3-4-5 دورکننده پشه

 1-5-7 دورکننده همه حشرات

 3-7-9 دورکننده زنبور پیاز Allium sativum ثوم سیر 18

 Pinus eldaricaDedew ارزه، صنوبر 19
 تراشة،وبچ

 سبوس
 2-3-4-5-6-7 دورکننده پشه

 کلپوره 21
عنبر بید، مریم ن ودی، 

 جُعده
Teucrium polium L. 

برگ و اندام 

 هوایی
 5 دورکننده همه حشرات

 1-3 کشنده مگس [صمغ] Boswellia sp  کُندر 21

 7 کشنده مگس [ریشه] Veratrum album کندس،کندشه کُندش 22

 3 کشنده زنبور [صمغ] Tamarix Sp اَثل گز 23

 5 دورکننده موریانه [کل گیاه]  Coriandrum sativum کزبره گشنیز 24

25 

 

 قلمُ

 

مقل ازرق، مقل مکی، بوی 

 جهود
Commiphora africanum 

Engl [صمغ] 
 2-4-6-7-11 دورکننده پشه

 1-4-7 دورکننده همه حشرات

 برگ Myrtus communis آس مُورد 26
 1-2-4-6-7-11 دورکننده پشه،مگس

 3 کشنده پشه
 .قرار گرفته است در منبع ذکر نشده است بلکه استنباط نویسندگان است][  مواردی که در داخل *
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نو   
 حشره

 روشهای استفاده از گیاهان دارويی

 دود دادن بخور دادن محلول پاشی گرد پاشی همراه لباس روی بدن خوراکی

  مگس
 پیاز عنصل پیاز عنصل زیتون و کافور 

برگ بو،خربق سیاه، 
 کندر

 کندر، کندش مورد 

 کک

 
 
 

 
 

 
 

 کیک واشه

افسنطین، 
ترمس،حنظل، 

خارخسک، خرزهره، 
خرنوب، سداب، 
سیاهدانه، دانه 

شلغم،توت سه گل، 
 کیک واشه

  

 شپش
 

 
 

 
 

افسنطین، پونه، 
پوست ترنج،  پنج 
 انگشت، پیاز عنصل

    

 مورچه
 

 
 پیاز عنصل  

صمغ آنغوزه، 
 سیر

 زرنباد زرنباد 

 موریانه
 

 
 

 
 

 
 

  حنظل، خرزهره 
چوب و برگ چنار، 
 برگ حنا، گشنیز

 ساس
 

 
 

 
 

 ن،سیاهدانه،افسنتی
 ترنج،پونة

   خرزهره 

 چوب و برگ چنار  شکوفه چنار     سوسک

 سیر، گز،مورد     خبازی، خطمی  زنبور

 

 های رفتار شناسی استفاده از جنبه

های رفتارشناسای حشارات از نکاات بسایار      توجه به جنبه

جالب در طب قدیم ایران است و موارد بسیار متعددی را ذکار  

اند که در این مقاله جای بحث آنهاا نیسات؛ اماا آنچاه در      کرده

مورد از کتااب تحفاه حکایم    ارتباط با گیاهان دارویی آمده دو 

چون صورت مگسای  »: مؤمن و م زن ا دویه است مورد اول 

از زرنیخ و کُندُشبسازند یا جووه بدل کندش کنناد و در جاائی   

مطلبی که از این جملاه  (. 8)« بگاارند مگس از آن گریزان شود

شود،ساختن مدلی از مگاس باا اساتفاده از زرنایخ      برداشت می

ی ضد حشره و گیاه کندش یا گیاه جاووه  بعنوان یک ماده معدن

کنادش کاه  نامهاای دیگاری همچاون کنادس و عاود        . است

العطاس و سعود العطاس دارد در اینجا منظاور  ریشاه گیااهی     

 .است Veratrum albumسمی با نام علمی  

عااالوه براینکااه برخاای گیاااهی ماننااد زُرُنباااد خاصاایت    

ه ثابت شده اسات  دورکنندگی برای مورچه دارد راهراً به تجرب

خااطره تلاخ ایان گیااه حاداقل بارای جمعیات یاک کلناای از         

ماند و دیگر به محلی که این گیاه ب اور داده   ها باقی می مورچه

در کتاب تحفه در مورد این گیاه چنین آمده . گردند شود بازنمی

در جائی که زرنباد ب ور کنناد مورچاه هرگاز باه آنجاا      »است 

 زن ا دویه این خاصیت گیاه زرنباد در کتاب م .«(8)نماید  نمی

 (.5) ذکر شده است( هوام)برای تمام جانداران موذی

 

 :گيري نتيجهبحث و 

گیاهانی که آب :  اثرت دور کنندگی و کشندگی این گیاهان

گرفته معماو ً دارای   پز یا عصاره آبی آنها مورد استفاده قرار می

هاار دو خاصاایت دورکنناادگی و کشااندگی هسااتند و بااه نظاار 
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رسد که این خاصیت به مقدار مصرف آنهاارتباط داشته باشد  می

اثر دارو بارای  و هرچه مقدارمصرف یا الظت دارو بیشتر شود 

کشااندگی بیشااتر شااده و در مقااادیرکمتر فقااط خاصاایت دور  

اما درمورد گیاهانی که بصورت دود دادن . ماند کنندگی باقی می

گیرند خاصایت دورکننادگی آنهاا بیشاتر      مورد استفاده قرار می

مورد نظر بوده است و کمتر به جنبه کشندگی آنها توجاه شاده   

و مورد ایان خاصایت ذکار     فقط در مورد دود گز، کندر. است

 .شده است

یکی از خواص تعدادی از گیاهان اثر بار  : تاثیر بر تولید مثل

سیستم تولید مثلی حشرات است که در تعدادی از منابع تحات  

گیاهاانی کاه ایان خاصایت     . ذکر شده اسات « منع تولد»عنوان 

 .برایشان ذکر شده شامل ترمس و حنظل هستند

ه پشه، مگس و کک نسبت به از میان حشرات ب: نوع حشره

ساایر حشارات کمتار ماورد     . سایرین توجه بیشتری شده است

اند البته در مورد شپش بیشتر داروهای توصایه شاده    توجه بوده

به صورت ترکیبای باوده و بارروی بادن ماورد اساتفاده قارار        

در ماورد  .اند گرفته است که در اینجا مورد بحث قرار نگرفته می

هاایی کاه در حاال حاضار      کاه سوساری  سوسک با توجه به این

اناد و در   مشکل بهداشتی جامعه ما هستند بومی کشور ما نباوده 

سالهای اخیر باا توساعه حمال و نقال از باه ایان منطقاه وارد        

اند، مطلب مستقلی ارائه نشده اسات در کتاب قادیمی دو     شده

ای به نام جُعال   نوع سوسک مورد توجه بوده است یکی حشره

هاای آن باا سوساک سارگین یاا       کاه ویژگای  یا خُنفسا  است 

تطاابق دارد و دیگاری سوساک     (Black beetle)سوسک سیاه 

که در  کتب نام بناات الاوردان بار آن     Cockroach حمام است

 .اطالق شده است

 

بیشااترین تکاارار در روش دود دادن بااه  : تکاارار در منااابع

 ر  وسرو، صنوب(  بار 6) ، سیاهدانه(بار 7) ترتیب به گیاه مورد 

و آنغوزه، اشاق، چاوب و بارگ اناار، باریجاه، و      ( بار 5) مقل 

 .اختصاص دارد(  بار 4)ایرسا 

 6)خرزهره ( بار 8)در روش محلول پاشی به ترتیب حنظل 

بیشاترین تکارار را درمناابع    ( باار  5)خرنوباو خارخساک   ( بار

باار   4در روش ب ور دادن کلپوره و زرنباد هر کادام  . اند داشته

 .اندکرار را در منابع به خود اختصاص دادهبیشترین ت

در منابع م تلف کمتر باه  : قسمت مورد استفاده از هر گیاه 

و درماورد  . قسمت مورد استفاده از هر گیاه اشااره شاده اسات   

پاساخ بسایاری از   . اکثر گیاهان فقط به نام آن اشاره شده اسات 

د گیاهان اینها را باید درجایییافت که در ابتدای این کتب در مور

توضیح داده شده است و یا اینکه مشهور استفاده از گیااه طبای   

مش ب است بعنوان مثال زمانی که از سیاهدانه و یا اسفند نام 

بردآنچه که معماول و متاداول اسات داناه ایان گیاهاانو یاا         می

درمورد حنظال میاوه آن و در ماورد آنغاوزه و کافورصامغ آن      

 .مورد نظر است

های نام برده شده برای استفاده  میان روشدر : روشاستفاده 

در محلول پاشیاستفاده ازآب پز یا پ ته شاده گیااه و در ماورد    

حنظل بیشتر منابع خیسانده گیااه را پیشانهاد کارده اناد و ایان      

روش دود . احتما ً بدلیل آسیب مواد مؤثره این گیاه بوده اسات 

گیاااه  7دادن گیاااه خشااک دومااین روش متااداول اساات و    

هدانه،اساافند، چنااار،برگ بااو، تاارمس، ساایر و کناادرهم بااه سیا

 .شده است صورت آب پز و هم به صورت دود دادن توصیه می

اکنون با توجه بهرویه بازگشت باه طبیعات و توجاه باه      هم

کنون  موادارگانیک فرصت مناسبی پدید آمدهاست تا مطالبیکه تا

مید اینکاه  ا.تنها در میان کتب باقی مانده استفرصت آزمون بیابند

با تالش محققان و تولیدکنندگانکشورمان بتوانیم از گیاهان طبی 

مناد   به روشی آسان و بی خطر برای مبارزه با حشرات موذیبهره

 .شویم
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