دورکنندگی امواج فراصوت روی شبپره آرد Ephestia kuehniella Zeller ،و زنبور
پارازیتوئید آن Habrobracon hebetor
Repellency of infrasonic waves on Ephestia kuehniella Zeller and
Habrobracon hebetor
حاجنوروزی4

فاطمه شکفته ،1علیرضا عسکریانزاده ،2علیرضا رضازاده ،3اباذر
 -1دانشجوی گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد
 -2دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد

 -3استادیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد
 -4استادیار گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه شاهد

چکیده:
یکی از آفات مهم محصوالت انباری شبپره آرد است .با توجه به محدودیت استفاده از سموم در فضای بسته انبارمیطلبد که از
دیگر روشهای کنترلی از جمله روشهای رفتاری ایمن و سازگاری به محیط زیست مثل کنترل بیولوژیک و کنترل فیزیکی
استفاده گردد .لذا در این مطالعه اثر امواج فراصوت به عنوان یکی از روشهای کنترل فیزیکی در کنترل شبپره آرد و همینطور اثر
این امواج روی زنبور پارازیتوئید آن مورد بررسی قرار گرفت ..برای این منظور محفظهای به ابعاد  125 ×125 ×05که با پارچه تور
محصور شده بود تهیه گردید .سطح داخلی دو طرف این محفظه با طلقهای چسبناک پوشانده شد و در شروع آزمایش در یک
طرف دستگاه تولید فراصوت قرار گرفت در هر آزمایش تعداد ده حشره بالغ یکروزهای شبپره آرد در این محفظه رها شد و در
مدت  24ساعت در معرض یک فرکانس فراصوت قرار گرفت .فرکانسها شامل  255 ،105 ،125 ،155 ،05 ،45 ،25کیلو هرتز و
شدت 255میلیمتردر ثانیه در سه تکرار بررسی شد.این بررسی دراتاقک رشد (دمای  20±1درجه سلسیوس ،رطوبت  50±0درصد

و دوره نوری  15ساعت روشنایی و  0ساعت تاریکی) برای شبپره آرد و زنبور پارازیتوئید آن انجام شد .نتایج آزمایش نشان داد که

همه فرکانسهای مورد آزمایش به نوبه خود خاصیت دورکنندگی داشته اما از بین این هفت فرکانس آزمایش شده روی شبپره آرد
و زنبور انگلواره آن فرکانس  155کیلوهرتز بهترین فرکانس فراصوتی برای دور کردن شبپره آرد بوده است و روی زنبور انگل-
واره آن اثر سوء نداشته است .دادهها به صورت طرح پایه کامال تصادفی تجزیه شده.
کلیدواژهها :فراصوت ،فرکانس ،دورکنندگی
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مقدمه:
شب پره مدیترانهای آرد Ephestia kuehniella Zeller ،در سراسر نواحی معتدل جهان یافت میشود و این گونه ،آفت
مهم آرد ،دانههای شکسته و نیز فرآوردههای حاصل از گندم میباشد .در طول روز حتی در منازل ،روی دیوارها و سایر سطوح در
حال استراحت دیده میشوند و حشرات کامل غالباٌ هنگام طلوع و غروب خورشید پرواز میکنند .حشرات کامل شبپره مدیترانهای
آرد به طول  9تا  12میلیمتر و عرض بدن با بالهای باز  12تا  10میلیمتر میباشد .بالهای رویی دارای دو خط زیگزاگی سیاه-
رنگ و نیز چند لکه به همین رنگ میباشد .بالهای زیری به رنگ خاکستری روشن تا بژ بوده و در حاشیه دارای ریشک هستند.
در هنگام استراحت ،شبپره پاهای جلویی را باز میکند ،به طوری که سر حشره در باال قرار گرفته و ظاهر بدن شیبدار به نظر
میرسد ،که این خصوصیت صفت مطمئنی برای تشخیص شبپره مدیترانهای آرد به حساب میآید .حشرات کامل شبپره
مدیترانهای آرد عمر کوتاهی  7تا  21روز دارند .حشرات ماده تعداد  105تا  255تخم را به طور تصادفی روی مواد غذایی قرار می-
دهند .به طور کلی شرایط رشدی این آفت در دمای  12تا  35درجه سلسیوس و رطوبت باالتر از صفر انجام میگیرد .در دمای
اپتیمم (  25تا  32درجه سلسیوس و رطوبت  70درصدی) تخمها طی سه روز تفریخ شده و الروهای حاصله شروع به تنیدن لوله-
های ابریشمی نموده و تا کامل شدن داخل این لوله فعالیت میکنند .دورهای الروی در شرایط مختلف  35تا  42روز طول میکشد.
بعد از کامل شدن ،الروها تودههای ابریشمی فوق را رها کرده و شروع به تنیدن پیله ابریشمی میکند و داخل آن به شفیره تبدیل
میشوند .در صورت نامساعد بودن شرایط ،الروها وارد دیاپوز میشوند .خسارت شبپره مدیترانهای آرد به وسیله الروها وارد شده و
هنگامی که از دانههای کامل تغذیه میکنند الروها جوانه و سبوس را نسبت به سایر منابع غذایی ترجیح میدهند .هم زمان با
تغذیه ،الروها تارهای ابریشمی تولید مینمایند به طوری که جمعیتهای زیاد سطح توده را با تارهای خود به طور کامل میپوشاند.
الروهای این آفت میتوانند به داخل تودههای انباری نیز نفوذ کنند.الروها با تولید تار ،پوستههای حاصل از تغییر جلد ،مدفوع و
پوستههای شفیرگی آلودگی ایجاد مینمایند ،به طوری که در آلودگیهای باال در کارخانههای آرد مشکالتی را برای دستگاهها به
وجود میآورند(بغدادی.)1393 ،
در ایران بید آرد  E. kuehniellaدر انبارها و کارخانهها به دانهایهای غالت ،آرد و محصوالت تولیدی آنها خسارت میزند
(مدرس اول.)1309 ،
زنبورهای انگلواره نقش عمدهای در کشاورزی پایدار از طریق توانایی آنها در کنترل جمعیت آفات گیاهخوار دارند .با این حال
بسیاری از انگلوارهها تنها زمانی می توانند به تمام پتانسیل اکولوژیک و اقتصادی خود دست یابند که منبع غذایی مناسب در اختیار
داشته باشند .زنبور  H. hebetorیکی از انگلوارههای مهم بسیاری از بالپولکداران به ویژه شبپرههای خانوادههای
 Noctuidaeو  Pyralidaeمیباشد که اکثر آنها آفات مهم زراعی و انباری هستند ( ;Baker and Fabrick, 2000
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Magro and parra, 2001; Amir-moaafi and Chi, 2006; Milonas, 2005; Abdi-bastami et
 .)al., 2011در برنامه کنترل بیولوژیک آفات ،این زنبور به عنوان مکمل رهاسازی زنبورهای انگلواره تخم و سنین پایین الروی
مورد استفاده قرار میگیرد ( Kurdov, 1981; Kovalekov 1984; Nadykta et al., 1999; Nikitenko and
 .)Kovalenkov, 2004; Tuerxun et al., 2006گونههای مختلفی از آفات انباری و مزرعهای میزبان زنبور براکون
هستند ،ولی اهمیت این زنبور در حال حاضر در برنامههای کنترل بیولوژیک در مزارع پنبه و گوجهفرنگی است که به صورت تلفیقی
همراه با زنبورهای تریکوگراما جهت مبارزه با کرم غوزه پنبه مورد استفاده قرار میگیرد (.)Khabbaz Saber, 2011
صوت و فراصوت :فراصوت ) امواج صوتی بیشتر از  25کیلو هرتز( به امواج صوتی گفته میشود که دارای فرکانسی بیشتر از
بازه فرکانسی شنوایی انسان هستند .بازه فرکانسی شنوایی افراد متفاوت است و با باال رفتن سن این بازه کاهش مییابد ،ولی
معموالً باالترین فرکانس شنوایی انسان حدود  25و یا  20کیلوهرتز در نظر گرفته میشود .نقطه مقابل این امواج ،امواج فروصوت یا
(مادون صوت) هستند که دارای فرکانس زیر حد پایین فرکانس شنوایی انسان (حدود  25هرتز) هستند.
کاری که اخیرا متداول شده ،کنترل موشها از طریق امواج فراصوتی در انبارها و مزارع میباشد ولی در زمینه کنترل سایر آفات
تعداد کارهای پژوهشی انگشت شمارند .طبق اطالعاتی که از منابع جانور شناسی و حشره شناسی گرفته میشود ،فرکانسهای
قابل درک برای هر موجود ،استخراج شده و مانورهایی روی آن فرکانسها )از لحاظ شکل امواج و شدت صدا آن ها( جهت
کنترل و دور کردن آنها انجام میشود .بعضی جانوران مثل فیل و خفاش به امواج فروصوت )کمتر از  25هرتز( و بعضی ها مثل
موش ،زنجره و بعضی جانوران ریز به امواج فراصوت ) بیشتر از  25کیلو هرتز( واکنش نشان میدهند.
همانطور که اشاره شد استفاده از فراصوت روی کنترل حشرات خانگی ،انباری و گلخانه ای موثر بوده است که به صورت اثر
کشندگی ،اختالل در جفتگیری و دورکنندگی مشاهده شده است .بهطور مثال مطالعه روی سفید بالک گلخانه نشان میدهد که
فراصوت در محدوده فرکانسی  00و  155کیلو هرتز در دور کردن این آفت مؤثر بوده است ،و فرکانس  155کیلو هرتز بیشترین
دور کنندگی را داشته است (یزدان پناه .)1390 ،لذا در این مطالعه بر اساس تجارب مثبت بدست آمده از مطالعات قبلی در کنترل
آفات خانگی ،گلخانه و انباری اثر فراصوت روی کنترل شبپره آرد Ephestia kuehniella Zeller ،و زنبور پارازیتوئید آن
مورد بررسی قرار گرفت.
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مواد و روشها:
پرورش شبپره آرد Ephestia Kuehniella
برای پرورش بید آرد ،به ازای هر  5/0گرم تخم  4کیلوگرم آرد را با نیم کیلوگرم سبوس مخلوط نموده و در تشت ریخته میشود.
ابتدا وسایل مورد نیاز شامل تشت ،آرد ،سبوس و دیگر وسایل مورد نیاز در دمای  75درجه سلسیوس در اون به مدت  24ساعت
نگهداری میشوند تا ضدعفونی شوند (سلطانینژاد و همکاران .)1390 ،سپس تخمها را بر روی سطح آرد ریخته و روی تشت با
پارچه سیاه پوشانده شد .تشتها داخل ژرمیناتور نگهداری میشوند .برای حفظ رطوبت در سه روز اول پرورش با یک دستگاه
رطوبت ساز دستی روی پارچهها را مرطوب کرده تا درصد تفریخ تخم کم نشود پس از گذشت  35روز ،بیشتر الروهای پروانه بید
آرد به سن الزم (سن چهارم و پنجم) رسیده و برای جلوگیری آنها به شفیره رفتن ،الروهای که مورد استفاده نبودند به سردخانه-
ای با دمای  0درجه سلسیوس منتقل شدند .در مراحل بعدی چند تشت پرورش الرو در محیط پرورش گذاشته شده تا به مرحله
بلوغ برسند و سپس با استفاده از دستگاه آسپیراتور پروانههای خارج شده به صورت روزانه جمعآوری و با رها کردن در قیفهای
مخصوص برای تخمگیری استفاده میشود .سپس تخمها را روزانه جمع آوری و در ظروف شیشهای دربدار ،تا زمان استفاده در
شرایط یخچال نگهداری میشوند.
پروش زنبورانگل واره Habrobracon hebetor
پرورش انبوه زنبور ،از روش های مختلفی شامل استفاده از لیوان پالستیکی ،استفاده از قوطی پالستیک )قوطی ونوس( ،پرورش
در کابین و روش پرورش در تشت استفاده می شود .جهت انجام این تحقیق از روش استفاده از لیوان پالستیک برای راحت تر
بودن تکرارها استفاده میشود .به طوریکه ابتدا الروهای درشت بید آرد از داخل توده غذایی کیک مانند جدا میشود .در این کار
بسیار باید دقت کرد که الروها آسیبی نبینند چون زنبور الروهای زنده و سالم را پارازیته میکند .جداکردن الروها هم با دست و
هم با حرارت مالیم صورت میگیرد .در روش حرارت مالیم تشتهای حاوی الروهای پروانه بید آرد روی یک منبع حرارتی
مالیم مثل منبع حرارتی برقی قرار داده میشوند .در این روش بایستی دما در حدی باشد که ظروف پالستیکی حاوی الروهای
پروانه های بید آرد بر اثر حرارت آسیب نبینند .سپس روی ظروف پارچه مشکی قرار داده میشود به گونهای که پارچه با مواد
غذایی داخل ظرف تماس داشته باشد .با باال رفتن تدریجی دمای داخل تشت پالستیک الروها شروع به باال آمدن از تشت و
خارج شدن از ماده غذایی می نمایند و به پارچه مشکی میچسبند .سپس با برداشتن پارچه الروها از روی پارچه برداشته و برای
انجام آزمایش مورد استفاده قرار میگیرند ،در این آزمایش جدا کردن الروها با دست صورت گرفت.
برای پرورش زنبور روی کاغذ سفید تعداد  35عدد الرو مناسب میزبان واسط بهطور یکنواخت قرار داده میشود و لیوان
حاوی  12عدد زنبور ماده و  0عدد زنبور نر که درب آن با توری پوشیده شده بهصورت وارونه روی الروهای میزبان واسط قرار
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داده میشود و برای جلوگیری از جابهجا شدن لیوان روی آن یک قطعه شیشه یا سنگ گذاشته میشود .برای تشخیص زنبور نر و
ماده از هم و جداسازی آنها از خصوصیات مورفولوژیکی زنبور بهره گرفته شده به این ترتیب که زنبورها در برابر منبع نوری مانند
پنجرهای آفتابگیر قرار داده شده و پس از رهاسازی زنبورها روی پنجره با توجه به این خصوصیت که زنبور نر دارای شاخکی
بلندتر با  21بند و زنبور ماده شاخکی 15بندی دارد اقدام به جداسازی میشود و در لیوان پالستیکی (ارتفاع  0سانتیمتر ،قطر کف
لیوان  0/0سانتی متر و قطر دهانه لیوان  7/0سانتیمتر) قرار داده میشوند .روی لیوان بهوسیلهی پارچه توری پوشانده شده که
البته تخمریز زنبور ماده برای تخمریزی از این پارچه عبور میکند .در کف لیوان نیز سوراخی برای تغذیه زنبورهای بالغ تعبیه
خواهد شد ،تغذیه زنبورها با استفاده از یک پنبه آغشته به محلول رقیق عسل میباشد .بهطور روزانه الروهای میزبان عوض شده
و الرو سالم غیر پارازیته در اختیار زنبورها قرار داده می شود .این کار به مدت 15روز انجام خواهد گرفت و پس از آن به علت
عدم پارازیته کردن این زنبورها ،زنبور تازه متولد شده یک روزه به جای آن ها معرفی میشود .سپس الروهای پارازیته شده روی
قفسهای مخصوص نگهداری تا به شفیره تبدیل شوند و سپس شفیرهها در ظروف دارای درپوش توری تا زمان ظهور حشرات
بالغ نگهداری میشوند .تمامی آزمایشات در شرایط دمای  25درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  55درصد با طول دوره نوری15
ساعت روشنایی و  0ساعت تاریکی انجام میگیرد.
بررسی اثر دورکنندگی فرکاسهای مختلف فراصوت روی پروانه آرد و زنبور انگل واره براکون
جهت انجام آزمایش یک محفظه به ابعاد مکعبمستطیل به ابعاد ( )05 ×05× 125که در اتاقک پرورش گروه گیاهپزشکی دانشگاه
شاهد آماده میگردد و اطراف آن را با پارچه توری ارگانزا یا پالستیک شفاف پوشش داده شد .بهطوری که هیچگونه منفذی به
خارج نداشته باشد و فقط یک درب برای رهاسازی حشرات مورد آزمایش قرار داده شد.
برای انجام آزمایش فراصوت ،تولیدکننده فراصوت را در یک سمت محفظه ثابت قرار داده و از ضلع سمت دستگاه و ضلع سمت
مقابل آن صفحات چسبناک شفافی قرار گرفت و آزمایش در مدت  24ساعت انجام شد و پس از  24ساعت تعداد حشرات بالغ
چسبیده روی صفحات شمارش میشود .با استفاده از فرمول زیر درصد دورکنندگی محاسبه شد(.)Asawalam et. al., 2006
𝑡𝑁 𝑁𝑐 −
× 100
𝑡𝑁 𝑁𝑐 +
 :Ncتعداد حشرات شاهد
 :Ntتعدادحشرات تیمار
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= 𝑅𝑃 :درصد دورکنندگی

مشخصات دستگاه تولیدکننده فراصوت
فانکشن ژنراتور ) (Function generatorیا سیگنال ژنراتور) (signal generatorیک تولید کننده سیگنال با شکل موج
مانند سینوسی ،مربعی ،مثلثی و پالسی با دامنه و فرکانس های مختلف میباشد .فانکشن ژنراتوری که در این طرح مورد استفاده
قرار میگیرد مدل  AFG- 500و ساخت شرکت آرمان ایران میباشد .بهطور مثال توسط یک فانکشن ژنراتور میتوان شکل
موج مربعی به دامنه Vpp 0با فرکانس  KHz 12را تولید کرد .سپس از این سیگنال بهعنوان منبع تغذیه در مدارات الکترونیکی،
مخابراتی استفاده کرد.
این آزمایش در بازه  25تا  255کیلوهرتز و شامل فرکانسهای ( )255 ،105 ،125 ،05 ،45 ،25درسه تکرار و در هر تکرار  15عدد
حشره بالغ یکروزهای و همسن بهطور جداگانه برای پروانه آرد و زنبور پارازیتوئید آن انجام گردید.
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شکل  -1شکل فرکانسهاس  155 ،25و  255کیلوهرتز
نتایج
 -1-3میزان دورکنندگی فرکانسهای مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط نوری طبیعی ( 11ساعت
روشنایی و  8ساعت تاریکی)
مطابق جدول  -1-3درصد دورکنندگی فرکانسها مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط طبیعی در سطح
احتمال پنج درصد معنیدار است.
جدول مقایسه میانگین درصد دورکنندگی فرکانسهای مختلف با آزمون توکی (جدول  )2-3نشان داد که در همه
فرکانسهای فراصوتی آزمایش شده ورکنندگی حشره مشاهده شد به این صورت که در فرکانس  22کیلوهرتز کمترین
درصد دورکنندگی یعنی حدود سه درصد مشاهده شد و با افزایش فرکانس فراصوت درصد دورکنندگی افزایش
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یافت بهطوریکه در فرکانس  122کیلوهرتز به اوج خود رسید که میزان دورکنندگی  33/33درصد بوده است با
افزایش فرکانس به  152 ،122و  222درصد دورکنندگی روند کاهشی داشت بهطوریکه در فرکانس  222کیلوهرتز به
 16/66درصد رسید .البته از نظر آماری فرکانس باالی  02کیلوهرتز سبب دورشدن شب پره آرد می شود اما تنها
فرکانس  122کیلوهرتز با  22کیلوهرتز تفاوت معنی دار داشته است بنابراین بهترین فرکانس برای دور کردن شبپره
آرد فرکانس  122کیلو هرتز معرفی میشود .البته همانطور که نتایج نشان می دهد میزان دورکنندگی این حشره توسط
امواج فراصوت خیلی قوی نبوده و تقریباٌ یک سوم جمعیت آفت با امواج فراصوت دور می شود.

جدول  1-3میزان دورکنندگی فرکانسهای مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط نوری طبیعی (11
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی)
منابع

df

MS

F

Sig

درصد

فرکانس

6

296/525

*2/965

2/200

دورکنندگی

خطا

10

122

*یعنی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار است.
جدول  -2-3مقایسه میانگین میزان دورکنندگی فرکانسهای مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط
نوری طبیعی
فرکانس)(KHz

()Mean±SEدرصد دورکنندگی

22

3/33 ±3/33b

82

ab

02
122
122
152
222

12/22±5/77ab

23/33±5/51

33/33±3/33

a

23/33 ±5/51

ab

13/33 ±3/33ab

16/66 ±3/33ab

در ستون حروف مشابه به معنی عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد میباشند.
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-2-3میزان دورکنندگی فرکانسهای مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط تاریکی مطلق
مطابق جدول  3-3درصد دورکنندگی فرکانسها مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط تاریکی در سطح
احتمال پنج درصدمعنی دار است.
جدول مقایسه میانگین درصد دورکنندگی فرکانسهای مختلف فرا صوت روی شب پره آرد با آزمون توکی (جدول
 )0-3نشان داد که در همه فرکانسها اثر دورکنندگی شب پره آرد مشاهده می شود ،.به این صورت که در فرکانس
 22کیلوهرتز کمترین درصد دورکنندگی حدود ده درصد مشاهده شد و با افزایش فرکانس فراصوت تا  122کیلوهرتز
درصد دورکنندگی افزایش یافت و در فرکانس  122کیلوهرتز به  02درصد رسید اما در فرکانس  122کیلوهرتز بهطور
ناگهانی به  16/66رسید و در فرکانسهای بعد از  122کیلو هرتز درصد دورکنندگی روند افزایشی داشت .بنابراین اثر
فرکانسهای فراصوت روی شبپره آرد در شرایط روشنایی و تاریکی مشابه بوده و به طور کلی فرکانس باالی 02
کیلوهرتز باعث دور شدن این حشره می شود و تقریبا بهترین فرکانس برای دور کردن آفت  122کیلوهرتز است.
جدول  -3-3میزان دورکنندگی فرکانسهای مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط تاریکی
منابع

df

MS

F

Sig

درصد دور

فرکانس

6

0/576

*3/620

2/223

کنندگی

خطا

10

1/272

*یعنی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار است.
جدول  -0-3مقایسه میانگین میزان دورکنندگی فرکانسهای مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط
تاریکی
فرکانس)(KHz

()Mean±SEدرصد دورکنندگی

22

12/22 ±22/22b

82

32/22±12/22ab

02

22/22 ±5/77ab

122

02/22±5/77ab

152

26/66±5/51

122
222

16/66 ±6/66ab
ab

03/33 ±3/33

a

در ستون حروف مشابه به معنی عدم اختالف معنیدار در سطح پنج درصد میباشند.
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در شکل  1-3میزان دورکنندگی فرکانسهای مختلف فراصوت روی شبپره آرد در شرایط تاریکی و روشنایی مقایسه
شده است براساس این شکل در شرایط تاریکی تأثیر دورکنندگی بیشتر بوده است که احتماال به علت شبپره بودن
حشره و فعالیت آن در تاریکی است و هرچه حشره فعالتر باشد بیشتر تحت تأثیر این امواج قرار میگیرد اما فرکانسی
که بیشترین تأثیر را روی حشره میگذارد در شرایط تاریکی و روشنایی یکسان بوده و حدود  122کیلوهرتز است.
عالوه بر آن در فرکانسهای باالی  152کیلوهرتز اثر دورکنندگی دو باره افزایش مییابد.
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درصد دورکنندگی

50

-3-3نتایج مقایسه میزان دورکنندگی فرکانسهای مختلف فراصوت شب پره آرد و زنبور براکون
الف -در شرایط نوری  8ساعت تاریکی 11 :ساعت روشنایی
مطابق جدول  1نتایج تجزیه واریانس درصد دورکنندگی فرکانسهای  122و  222کیلوهرتز روی حشرات بالغ شب-
پره آرد و زنبور براکون (در شرایط نوری  5ساعت تاریکی 16 :ساعت روشنایی) نشان داد که بین این دو فرکانسها
اختالف معنی دار وجود ندارد و همینطور در نوع حشره و اثر متقابل نوع حشره با فرکانس اختالف معنی دار وجود
ندارد.
جدول -1نتایج تجزیه واریانس درصد دورکنندگی فرکانسهای  122و  222کیلوهرتز روی حشرات بالغ شبپره آرد
و زنبور براکون (در شرایط نوری  5ساعت تاریکی 16 :ساعت روشنایی)
منابع

df

MS

F

sig

فرکانس

1

725/33

3/360

نوع حشره

1

05

2/229

2/120

اثر متقابل

1

5/33

2/225

خطا

5

229/667

2/105
2/888

جدول -2مقایسه میانگین درصد دورکنندگی فرکانسهای  122و  222کیلوهرتز روی حشرات بالغ شبپره آرد و
زنبور براکون (در شرایط نوری  5ساعت تاریکی 16 :ساعت روشنایی)
فرکانس

Mean ± SD

122

25 ±26

222

10 ±9/165

جدول  -3مقایسه میانگین درصد دورکنندگی امواج فراصوت روی دو نوع حشره بالغ زنبور براکون و شبپره آرد
(در شرایط نوری  5ساعت تاریکی 16 :ساعت روشنایی)
نوع حشره

Mean ± SD

زنبور براکون

21 ±5/911

شبپره آرد

25 ±5/911
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ب -در شرایط تاریکی
مطابق جدول  0نتایج تجزیه واریانس اثر دورکنندگی فرکانسهای  122و  222کیلوهرتز روی حشرات بالغ شبپره
آرد و زنبور براکون در شرایط تاریکی نشان داد که بین فرکانسها اختالف معنی داری وجود ندارد اما بین دو نوع
حشره در سطح پنج درصد معنیدار شده است و این نشان می دهد که اثر دورکنندگی امواج فراصوت به فعالیت
حشره بستگی دارد و شب پره آرد که در تاریکی فعالیت می کند تحت تاثیر این امواج قرار می گیرد .اما زنبور در
شرایط روشنایی فعال است لذا در طول روز تفاوتی بین دو گون دیده نمی شود اما در تاریکی تفاوت بین دو گونه
معنی دار است .ب نابراین در صورتی که کنترل بیولوژیکی نیز مد نظر است بهتر است از امواج فراصوت فقط در شب
برای دور کردن آفت استفاده گردد .در واقع امواج فراصوت هم روی آفت و هم روی زنبور پارازیتوئید آن تاثیر می
گذارد اما با توجه به تفاوت زمان فعالیت این دو گونه حشره در طول شبانه روز می توان با کاربرد شبانه این امواج در
دفع آفت با کمترین صدمه به زنبور از آن بهره برد.
اثر متقابل گونه حشره و فرکانس نیز در شرایط تاریکی و روشنایی مشاهده نگردید
جدول  -0نتایج تجزیه واریانس اثر دورکنندگی فرکانسهای  122و  222کیلوهرتز روی حشرات بالغ شبپره آرد و
زنبور براکون (در شرایط تاریکی)
منابع

df

MS

F

sig

فرکانس

1

75

2/329

نوع حشره

1

1776/33

7/322

2/593

اثر متقابل

1

225/33

2/559

خطا

5

202/667

2/228
2/381

جدول -5مقایسه میانگین درصد دورکنندگی فرکانسهای  122و  222کیلوهرتز روی حشرات بالغ شبپره آرد و
زنبور براکون (در شرایط تاریکی)
فرکانس

Mean ± SD

122

32 ±6/362

222

27 ±6/362
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جدول 6مقایسه میانگین درصد دورکنندگی امواج فراصوت بین دو نوع حشره بالغ زنبور براکون و شبپره آرد در
شرایط تاریکی
نوع حشره

Mean ± SD

زنبور براکون

17/33 ±6/362

شبپره آرد

01/667 ±6/362

 .1بحثبراساس آزمایشات بدست آمده و تجزیه دادهها همه فرکانسها ( )222 ،152 ،122 ،122 ،52 ،02 ،22دارای درصد
دورکنندگی بودند اما از بین این هفت فرکانس ،فرکانس  122KHzبیشترین درصد دورکنندگی را دارا بود و فرکانس
 22KHzکمترین میزان درصد دورکنندگی را شامل میشد .بین فرکانس  22KHzو  122KHzاختالف معنیدار
وجود داشت و بیشترین اختالف را این دو فرکانس باهم داشتند و  % 3/33از آفات توسط فرکانس  22KHzدور می-
شوند و  % 33/33از آفات توسط فرکانس  122KHzدور میشوند.

کنترل کامل برخی آفات با استفاده از تمامی روشهای مبارزهی کنونی که در مزارع،گلخانهها و انبارها انجام میشود،
میسر نمیباشد .بکارگیری و آزمودن چنین سیستمهای فیزیکی برای مبارزه با آفات را بیشتر نشان میدهد .به نظر می-
رسد این روش جدید ،گشاینده راهی است که شاید بتوان بوسیله آن به اصل مهم تولید محصوالت با کمترین آفت
نایل شد البته این کار نیازمند همت جمعی است و الزم است تحقیقات مختلفی در مورد تاثیر فرکانس ،شدت صدا،
مکان آزمایش ،نوع و شرایط آزمایش ،اثر همزمان نور ،دما ،و فراصوت و غیره صورت بگیرد تا این روش جدید
قابلیتها و توانمندیهای خود را نشان دهد .البته واضح است که شرایط و کیفیت این روش برای هر آفت و گونههای
مختلف هر نوع آفت ،متفاوت خواهد بود .در آزمایش مربوط به میزان اثر دورکنندگی شبپره بید آرد تحت تأثیر
13

فرکانسها در محدوده فراصوت با توجه به جدول  1-3در روشنایی اختالف معنی دار در سطح دورکنندگی بوده است
و اما در سطح جلبکنندگی نبوده است و فرکانس22کیلوهرتز و122کیلوهرتز با هم اختالف معنیداری داشتهاند و
بیشترین درصد دورکنندگی در فرکانس  122کیلوهرتز (تاریکی و روشنایی) بوده و کمترین درصد دورکنندگی در
فرکانس  22کیلوهرتز میباشد .فرکانس  122کیلوهرتز اختالف معنی دار با سایر فرکانسهای مورد آزمون دارند .در
این پژوهش فرکانسها مختلف با توان  222میلی وات مورد آزمون قرار گرفتند ،که این توان با مقدار بسیار ناچیزی
میباشد ،این مقدار کم مزیتی برای انجام آزمایش بوده و با وجود اینکه هنوز نتایج زیانآوری برای فرکانسها صوتی
در محدوده  22کیلوهرتز تا  222کیلوهرتز برای انسان مشاهده نشده است لذا با انتخاب توان کمتر میتوان اطمینان
حاصل کرد که اثرات نامطلوبی برروی انسان در صورت استفاده از این فرکانسها جهت کنترل شبپره آرد ایجاد
نمیگردد .در برخی پژوهشهای پیشین نظیر فورست و همکاران که رفتار سوسکهای اسکارابیده را مورد بررسی
قرار دادند .مشاهده شد که سوسکهای اسکارابیده دارای محدوده شنوایی هستند و فرکانسهای 22تا  72به عنوان
فرکانس حساس برای این سوسک معرفی گردید .مطالعه بررسی اثر امواج فراصوت بر رفتار سفیدبالک گلخانه توسط
یزدانپناه نشان داد که فرکانسهای  55و  122کیلوهرتز باعث دور شدن سفیدبالک گلخانه میشوند و بیشترین دور
کنندگی در فرکانس  122میباشد .و همینطور در پژوهشی که در سال  1953انجام شد حساسیت یک اینترنورون
شناسیایی شده مربوط به جیرجیرک  ، Teleogryllus oceanicnsدر برابر امواج فراصوت مورد مطالعه قرار گرفت
و فرکانس تأثیرگذار در محدوده  15تا  122کیلوهرتز مشاهده شد که یکی از دالیل انتخاب بازه فرکانسی برای
پژوهش ما نیز همین علت بود که در نهایت نیز نتایج حاصل از آزمون این فرضیه مارا اثبات میکند و در محدوده
فرکانسی  122کیلوهرتز بیشترین دورکنندگی مشاهده میشود.
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منابع
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