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  1389اسفند  -، بهمن6مجله گیاهپزشک و غذا، شماره 
 

  نقش دما در کنترل آفات انباري
  

  یده لونی و ریحانه حبیبیسع*
 ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان اراك اراك، واحددانشگاه آزاد اسالمیشناسی،  گروه حشره

  loni_s2001@yahoo.com: پست الکترونیک*
  

  چکیده
 Triboliumهدف از این تحقیق بررسی آزمایشگاهی اثرات دماهاي مختلف روي آفات انباري از جمله شپشه آرد 

castaneum Hbst. (Col., Tenebrionidae)       بود که از لحاظ کمـی و کیفـی بـه محـصوالت انبـاري از جملـه آرد 
 دمـا روي مراحـل   5در تحقیقی جهت ارزیابی مرگ و میر آفات در دماهـاي بـاال، اثـر           . سازدخسارت زیادي وارد می   

ـ  بـا توجـه بـه نتـایج بـه     . مختلف رشدي این آفت انباري مورد بررسی قرار گرفـت         ده در مـورد شپـشه آرد،   دسـت آم
 روزه 15حـداقل دمـاي مـوثر روي الرو    . ترین مرحله، مرحله شفیرگی بود   روزه و مقاوم   15ترین مرحله الرو      حساس

 درجه 55 دقیقه بود در صورتی که براي کنترل مرحله شفیرگی، دماي 15مدت  درجه سلسیوس به50شپشه آرد، دماي   
زاي آفـات انبـاري   چه از نظر اقتصادي مهم است کنترل مراحـل خـسارت   آن. دقیقه برآورد گردید   5مدت  سلسیوس به 

 . است که همان مراحل الروي است

  
  .آفات انباري، دما، نشو و نما، کنترل: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 1989 در سال 2بوند. باشد  می1هاي گازيکشهاي متداول براي کنترل آفات انباري، استفاده از آفتیکی از روش
بروماید  سال بعد، تنها فسفین و متیل10. هاي گازي را براي کنترل آفات انباري معرفی نمودکشعداد زیادي از آفتت

هاي گازي معرفی شده توسط بوند، فسفید کشعنوان سموم گازي که بیشترین میزان مصرف را دارند، از بین آفتبه
عنوان سمی گازي که داراي بروماید را به متیل1992 در سال 3این در حالی بود که واتسون. آلومینیوم باقی ماندند

توجه خاصی به هاي اخیر، در سال. شود، معرفی نمودن میوزازایی است و باعث از بین رفتن الیه خاصیت سرطان
لوبی نامط ثیران توترین موادي است که روي الیه از یکی از مهمزیراشده است کنترل آفات انباري ماید در وبرمتیل
در ایاالت متحده میالدي  2005ماده شیمیایی در سال استفاده از این  گردید که موجبهمین موارد ). 18 و 4، 3 (دارد

 اعالم داشتند که فسفین باعث ایجاد اختالالت کروموزومی در 1990 در سال آالوانژ و گري. ممنوع شناخته شود
همچنین، مقاومت آفات انباري نسبت به فسفین از کشورهاي . دشود که در تماس مستقیم با این سم هستنافرادي می

 روي محصوالت 1984بروماید در سال ديدر آمریکا نیز مصرف اتیلن). 23  و8 ،6(بسیاري گزارش شده است 

                                                
1- Fumigants  

 مروري تحلیلی
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دلیل افزایش آگاهی از در قرن بیستم به .زایی ممنوع اعالم شددلیل خاصیت سرطانکشاورزي و مواد غذایی انباري به
زیست، ترجیح طر سموم شمیایی مورد استفاده در مدیریت آفات روي سالمتی انسان و ماندگاري سموم در محیطخ

هاي جایگزین در هر حال، نیاز به استفاده از روش .)16 و 15(استفاده از سموم در مصرف کنندگان تغییر کرده است 
همچنین، در این رابطه نیاز به . ونی احساس گردیدشکل روزافزبراي کنترل آفات در صنایع فراوري مواد غذایی به
 هاي متعددي وجود دارند کهروش. )28 و 27(ها وجود داشت ضدعفونی محصوالت باغبانی، انواع خشکبار و میوه

 ماهاي استفاده از د،هاي جایگزینیکی از این روش .دنگیر بروماید مورد استفاده قرارجاي متیل بهتوان انتظار داشتمی
. ت سال گذشته اس80 صنایع غذایی در طی باشد که این روش مهمترین روش شناخته شده دریا گرمادهی می اال وب

اي مورد استفاده روز افزون قرار شکل گسترده هاي گرمادهی به سرعت تجاري گردند و به، روش1930در دهه 
 ). 18 و 10(این روش ارزان بود و کارایی خوبی داشت . گرفتند

  
  نگی تاثیر دما در کنترل آفات انباريچگو

مهمـی   گرمـسیر نقـش بـسیار   نیمه مناطق گرمسیر و   ویژه در هاي انباري به  وردهانگهداري فر  تغییرات آن در   گرما و 
کند که ممکـن اسـت   چنان افزایش پیدا میها آني دانههاجوانه ساز سوخت و  تنفس و  ،مرطوب هواي گرم و   در .دارد

 ثرورفـتن گرمـاي انبـار مـ     باال طور طبیعی در  ه محیط ب  مايافزایش د . ا شروع به جوانه زدن نمایند     هدانه دیگر غالت و 
هـاي  تـنفس خـود دانـه   : جمله ایـن عوامـل     باشد که از  عوامل مختلفی می   ثیرات  انبارها تحت  مايالبته باالرفتن د  . است

فعالیـت   افـزایش  ثر دروعوامـل مـ    ازگرما این  کهتوان نام بردرا میفضاي خود انبار  انباري، فعالیت شدید حشرات و    
ها زنـی بـذر  حفظ قوه جوانـه   براي بهداشت انبارها و،همین دلیل به .با رطوبت همراه باشد    ویژه اگر  به ،باشدزیستی می 

 درجـه  5 راهکار دماهاي باال، قرار گـرفتن در معـرض دمـایی تنهـا     . انبارها را با مدیریت خوب کنترل کنیم       مايباید د 
باشد که قادر است رشد و فعالیت حشره را ضعیف یا متوقف کند و بسته بـه گونـه   یوس باالتر از دماي اپتیمم می سلس

 درجه سلسیوس براي یک دوره زمـانی  50 تا 42قرار گرفتن در معرض دماهاي بین       . تواند باعث مرگ شود   حشره می 
 توانایی یک حـشره بـراي   .کندمرگ و میر ایجاد می درصد 90عموما بیش از  ) چند ثانیه تا کمتر از یک ساعت      (کوتاه  

زنده ماندن در دماهاي باال بستگی به فاکتورهایی مشابه بقا در دماهاي پایین دارد از جمله رطوبت نسبی، سازگاري بـا                
اختالف عمده میان طرز عمل دماهاي باال . آب و هواي جدید، طول مدت در معرض قرارگیري، گونه و مرحله رشدي    

در مورد دماهاي سرد کشنده، مدت زمان در معرض . ین، طول مدت در معرض قرارگیري الزم جهت کنترل است     و پای 
تر است، در حالی که طوالنی شدن مدت در معرض قـرار گـرفتن در          قرارگیري نسبت به دماهاي باالي کشنده طوالنی      

زنـی و کـاهش   دهد، مانند افزایش جوانـه دماهاي باال ممکن است ریسک خسارت وارده به کاال یا محصول را افزایش   
عبارت دیگر، ضدعفونی با دماهاي باال زمانی قابل اجرا است کـه دوبـاره خنـک کـردن محـصول بـه                به. کیفیت پخت 

اگر خنک کردن مجدد محصول آهسته انجام گیرد، ممکن است غالت را مدتی طـوالنی در دمـاي         . سرعت انجام گیرد  
 60ها سعی دارند دماي غالت را تا بااليبیشتر روش . ها و دیگر عوامل اتفاق بیفتد      قارچ اپتیمم نگه دارد و دوباره رشد     

 و داودي 2003طبق نظر ماهروف و همکاران در سال .  باال ببرند)چند ثانیه( درجه سلسیوس در یک دوره کوتاه زمانی
 درجـه  60 تـا 50د غذایی به میـزان  گیرد که دماي هواي اطراف موا ، تیمار گرما به این شکل صورت می   1997در سال   
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که مرگ حشرات موجـود در محـصوالت کـشاورزي    شود تا این  ساعت باال نگه داشته می     36 تا   23مدت  سلسیوس به 
دو  هر باشد که درمهمترین چالشی که دراین رابطه وجود دارد، عدم یکنواختی هواي گرم می ).17  و12(حادث گردد 

برخی مـوارد گرمـادهی باعـث     در). 14 و   9،  7 (شودمی  این مشکل دیده   ، عمودي یا صورت افقی و  روش هوادهی به  
هاي دیگـر  که بخش در حالیگرم شوند)  درجه سلسیوس60بیش از  (غذایی بیش از انـدازه مورد نیاز شود که مواد  می

عدم استفاده از . )26 و 25، 20،  19،  15،  14،  13،  10،  5(گرم شوند   )  درجه سلسیوس  50کمتر از   (ممکن است کمتر    
 در این وضعیت گرمادهی بـیش از انـدازه در   .شوداین روش به این دلیل است که شرایط نامطلوبی در محیط ایجاد می 

. هاي مورد استفاده در صنایع غذایی دچار صدمه و آسیب شوندشود که تجهیزات فراوري و یا دستگاه      محیط باعث می  
گـذارد و  ایش دما روي ساختارهاي چـوبی و اسـتقامت اتـصاالت تـاثیر مـی            در برخی موارد، گزارش شده که این افز       

مواد و محصوالت تولیـد شـده از غـالت بایـد از درون       . هاي منفذدار شود  تواند باعث از بین رفتن اتصاالت و لوله         می
طور عمده ات بههمچنین، این تجهیز. سازي گردندتجهیزات خاصی عبور داده شوند و این تجهیزات همواره باید پاکیزه

به عالوه، گرمادهی کمتر در یک ناحیه روي بقاي آفات نیز تاثیر گـذار خواهـد بـود چـرا کـه در      . رسانایی کمی دارند  
برخی شرایط، این گرمادهی به نحوي نیست که باعث مرگ و میر آفات شود و گرماي ایجاد شده بـراي مـرگ آفـات       

حدي   ازر یا کمت نامطلوب و شرایط. از مقدار مورد نیاز است  کمترحشرات گرمادهی براي مرگ زمانکافی نیست و یا 
در . دنباش ثیرگذارانمو نتاج حشرات ت و نشو د روي تولیدمثل، لقاح و نتوانمی که باعث مرگ ومیر کامل آفات شود نیز       

 که کیفیت محـصوالت  شود تا اینکار گرفته میهاي تازه، خشکبار و غالت، دماي باال طی زمان کوتاه به   گرمادهی میوه 
 ).28 و 24، 11(تحت تاثیر قرار نگیرد 

  
  چگونگی اثر دما بر روي تولید تخم

گذارد که تولید تخم در گزارش کرد که دما روي تولید تخم به این صورت اثر می) 21 (1935زن در سال ائوستونی
هاي اولیه و ثانویه و یا صدمات مربوط وسیتهاي بالغ تخم، اواز بین رفتن سلول. گیردمرحله بلوغ تحت تاثیر قرار می

. گذاردشکل نامطلوبی روي دستگاه عصبی تاثیر میتغییرات دما به. باشندبه گرما روي تولید تخم از آثار دماهاي باال می
  . ریز حشرات تاثیرگذار استتغییرات ایجاد شده روي دستگاه عصبی نیز روي دستگاه غدد درون

  
  حله الروياثر گرما بر روي مر

 5 را در معرض  Plodia interpunctellaها و حشرات کاملها، الروها، شفیرهتخم) 17(ماهروف و سوبرانیام 
 50اي در  دقیقه34اما قرار دادن . ترین مرحله بوددرجه سلسیوس قرار دادند و دریافتند، سن پنجم الروي متحمل

لذا گرمادهی با هدف کنترل این مرحله بهتر از . نجم شد درصد تلفات در الروهاي سن پ99درجه سلسیوس باعث 
  .شودمراحل دیگر باعث کنترل این آفت می
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  اثر گرما بر روي مرحله شفیرگی
 درجه 45 در دماي C. chinensisهاي سوسک چینی گزارش کردند که قرار دادن شفیره) 22( ساکسنا و همکاران

مدت ها بهگذارد اما زمانی که تخمگذاري آفت تاثیر می روي تخمشکل موثري ساعت به72 تا 48مدت سلسیوس به
 .روند درجه سلسیوس قرار داده شوند، کامال از بین می45 ساعت در دماي 48

در . گذارنددماهاي باال روي تولیدمثل آفات انباري اثر سویی می )22(بنابر گزارش تحقیقات ساکسنا و همکاران 
مدت  درجه سلسیوس به45 در مرحله شفیرگی در معرض دماي Trogoderma granariumشرایطی که لمبه گندم، 

هاي جدید را ندارند، ها توانایی تولید نسلوجود آمده از این شفیرهکامل به ساعت قرار داده شود، حشرات72 تا 48
کامل مسن شپشه  تا حشرات روزه3 و 2، 1هاي همچنین زمانی که شفیره. افتدچون مرگ و میر کامل الروها اتفاق می

 درجه سلسیوس قرار داده شوند نشو و نماي 45 ساعت در دماي 72 تا 48مدت به، Tribolium castaneumآرد 
 3 و یا 2هاي دلیل مختل شدن بقاي مرحله ي الروي، زمانی که شفیرهبه. گرددطور کامل متوقف میهاي بعدي بهنسل

ها وجود آمده از آنکامل به درجه سلسیوس قرار داده شوند، حشرات45ر دماي  ساعت د48مدت روزه از این آفت به
 .قادر به تولید تخم نیستند

  
  اثر گرما بر روي حشره کامل

 درجـه  35 کـه در دمـاي   Sitophilus granariusاي از شپـشه آرد  هاي دو هفتهگزارش کرد که ماده) 13(گونن 
هاي نگهداري  درجه سلسیوس قرار داده شده بودند، در مقایسه با ماده5/26 روز و سپس در دماي 7مدت سلسیوس به 

گزارش کردنـد کـه   ) 7(گوري و تافتس  . درصد دچار کاهش نتاج بالغ شدند97 درجه سلسیوس، 5/26شده در دماي 
در پاسخ . باشدیهاي استرس یا تنش و یا دیگر مواد متابولیک مدلیل سنتز پروتئینتحمل باال در بسیاري از جانداران به    

شوند که  ها سنتز میکند و نوع جدیدي از پروتئینها در حشرات تغییر میبه افزایش ناگهانی دما، شکل طبیعی پروتئین      
هـا باعـث حفاظـت در برابـر تهـاجم یـا جلـوگیري از              طور کلی، ایـن پـروتئین     به. شوند نامیده می  1هاي تنش پروتئین

کـه در حـذف   گردند و یا ایـن ها باعث حل شدن و پایداري میدر مجموع، آن. دشونهاي دیگر می  تاخوردگی پروتئین 
 .ها دخالت دارندزا و یا شروع صدمه به سلولها در شرایط تنشها و بقاي ارگانیسمپروتئین

  
  چگونگی اثر دما بر روي تولیدمثل

بلوغ غیرطبیعی  .شودیرطبیعی میاثر دماهاي باال موجب تقسیمات غ گفته شده که درمراحل الروي و یا پورگی در
یا  دلیل تقسیمات کروموزومی وبه شود که این بلوغ غیرطبیعیوازن یافته میت غیرهايباعث تشکیل کروماتین نیز

 اثر شود که درهاي غیرطبیعی میتقسیمات سلولی غیرطبیعی باعث ایجاد اسپرم. تغییرات سیتوپالسمی ناشناخته است
هاي ماد. دهنددست می ها قابلیت تشکیل غشاي پالسمایی را از اسپرم، همچنین،گیرد میهاي باال صورتماوجود د

 .دنشوها میماده  تولیدمثل نرها و دستگاهعملکرد طبیعی در باال باعث اختالل در

                                                
1- Stress proteins  
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  نتایج برخی آزمایشات
نشان دادند که  Tribolium castaneumدر آزمایشی روي مراحل مختلف نشو و نماي ) 17(ماهروف و همکاران 

 درجه سلسیوس به ترتیب براي 50اي تا مسن در دماي هاي یک روزه تا مسن و الروهاي دو هفتهقرار گرفتن شفیره
تولیدمثل، بقاي مراحل . آوري داشتکامل اثرات زیان دقیقه، بر روي تولیدمثل و بقاي مراحل از تخم تا حشره39 و 60

ها و هر دو جنس نر و ماده در معرض بالغ باردار به ترتیب موقعی که نرها، مادهکامل و تولید حشرات از تخم تا حشره
این .  درصد کاهش پیدا کرد78 تا 66 درصد و 63 تا 52 درصد، 63 تا 17 درجه سلسیوس قرار گرفته بودند، 50دماي 

ها و سپس نرهایی که در  مادهها و حشرات بالغی که در دماهاي باال قرار گرفته بودند و همچنیناثرات در مورد شفیره
کامل  درصد تعداد حشرات75نشان دادند که کاهش ) 14(لیل و وایدال  . این دما قرار گرفته بودند، بیشتر مشخص بود

Callosobruchus maculatuesکاهش .  درجه سلسیوس در شرایط یک ساعت گرمادهی اتفاق افتاد50 در دماي
 برابري در تعداد نتاج کامل زمانی 4/6کاهش . عداد نتاج تولیدي تاثیرگذار استکامل بر روي تتبدیل تخم به حشرات

گزارش کرد که اغلب  )12(فیلد . درجه سلسیوس قرار گیرند 50مدت یک ساعت در دماي ها بهشود که مادهدیده می
 50دقیقه در  5 درجه سلسیوس، 45 ساعت در 12 درجه سلسیوس، 40 ساعت در 24مدت بیش از آفات انباري به

ها از بین شود تا اغلب آن درجه سلسیوس باعث می60 ثانیه در 30 درجه سلسیوس و55 دقیقه در 1درجه سلسیوس، 
  .ترین مراحل نشو و نمایی هستندها متحملها و شفیرهبروند و معموال تخم

 دقیقه، همه مراحل 15 مدت درجه سلسیوس به60گزارش کردند که قرار گرفتن در دماي ) 28(ویلکین و نلسون 
 نشان 1366طاهري در سال . کشد را میOryzaephilus surinamensisو  Tribolium castaneumنشو و نمایی 

 روز، هیچ یک از مراحل رشدي لمبه گندم، 4 درجه سلسیوس و پس از گذشت 45±1داد که در دماي 
Trogoderma granarium یوس مشاهده گردید که دوره الروي این  درجه سلس20±1 زنده نماندند و در دماي

طاهري در سال .  روز طول کشید120 روز و در مجموع طول یک دوره زندگی حشره بیش از 100حشره بیش از 
  کامل طور مجزا بر روي مراحل الروي و حشره درجه سلسیوس را به50 و 5/47، 5/42، 40 تاثیر دماهاي 1372

 T. confusum48 درجه سلسیوس پس از 5/47د که در هر دو مرحله رشدي فوق، دماي  بررسی کرد و نشان دا 
ماهروف و  .  ساعت گرمادهی، صد در صد مرگ و میر را باعث شدند24 درجه سلسیوس پس از 50ساعت و 
ن ها بیاآن. هاي بخاري و گازي قرار دادنددر آزمایشی در کانزاس و مانهاتن، آرد را تحت تاثیر گرماده) 14(همکاران 

 درجه 50 درصد از مناطق مورد بررسی، دماي 21کمتر از . کردند که میزان رطوبت نسبی با افزایش دما کاهش یافت
 به T. castaneumبرداري، مرگ و میر هاي غیریکنواخت در محل نمونهدر گرمادهی. سلسیوس و یا بیشتر داشتند

.  درجه سلسیوس بود، این وضعیت مشاهده نگردید50از درصد مشاهده گردید اما در مناطقی که دما کمتر 100میزان 
  .طور نسبی به دما تحمل بیشتري دارندها بههاي پیرتر و شفیرهها همچنین پیشنهاد کردند که نسلآن
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