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های مختلف روی تخم، شفیره و ها و زمانبررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان

 .,Callosobruchus maculatus (Colای حبوبات حشره کامل سوسک چهارنقطه

Bruchidae) 
 

 2شوشتری، رضا وفایی *1زهرا مینایی عراقی

 

 شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراکآموخته کارشناسی ارشد حشرهدانش -1

 شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراکاستادیار، گروه حشره -2
 

 

 چکیده
یکی از آفات مهم انباری است که  Callosobruchus maculatus Pic. (Col,. Bruchidae)ای حبوبات سوسک چهارنقطه

در تمتا  جهتاپ اراکنتدگی     این آفتت کند.انباری از جمله ماش وارد میاز لحاظ کمی و کیفی خسارت زیادی به محصوالت 

های معین برای کنترل این حشره مورد بررسی قرار ها و زماپدارد. در این تحقیق، امکاپ استفاده از امواج مایکروویو در تواپ

 222های مگاهرتز در تواپ 2542در این آزمایش سه مرحله زیستی آفت فوق تحت تاثیر امواج مایکروویو با فرکانس گرفت. 

دهتی  ثانیه قرار گرفتند. مطالعات آزمایشگاهی انجا  شده  بعد از امواج 0،2و  2،02،14،،252،122های وات با زماپ 022و 

ستاتت   8ستاتت تتاریکی و    ،1درصتد و دوره نتوری    4،±4رطوبت نسبی  گراد ودرجه سانتی 22±1در انکوباتور با دمای 

ها، کنترل مرحلته شتفیرگی و   تواپ و زماپ مورد نیاز برای جلوگیری از تفریخ تخمنتایج نشاپ دادند که  روشنایی انجا  شد.

اپ متر  و میتر بتا    در تما  آزمایشتات میتز   ثانیه بود. 0،2وات و  222 ای حبوباتتلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه

وات و  222ای حبوبتات در تتواپ   های سوسک چهار نقطته دست آمده شفیرههبا توجه به نتایج ب افزایش زماپ، افزایش یافت.

درصد  ،22/2نیه نیز ثا 0،2وات با زماپ  222درصد تلفات داشتند. حشرات کامل این آفت در تواپ  2/22ثانیه،  0،2زماپ 

ت به سایر مراحل زیستتی  های این آفت حساسیت بیشتری نسبه تخممچنین نتایج نشاپ دادند کهتلفات را در ای داشتند. 

لذا  ،درصد تلفات داشتند ،11/2 ثانیه 0،2 و وات 222ثانیه و در تواپ  252وات در زماپ  022در تواپ که طوریهداشتند ب

 د.ثانیه استفاده گرد 0،2وات در زماپ  222از تواپ  بهتر است برای کنترل این مرحله زیستی

 
 ای حبوبات، مایکروویو، تواپ، زماپ: سوسک چهارنقطههای کلیدیواژه
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در روند. ساالنه بیش از صدها میلیوپ تن غله در اثر خسارت آفات انباری و تد  رتایت اصول تلمی انبارداری از بین می

های مختلفی وجود دارد که با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی و شرایط آفات راهسایر با مبارزه با آفات انباری نیز مانند مبارزه 

-Bagheri)                              اده و مقروپ بته صترفه باشتد   نمایند که نتیجه قطعی دای را انتخاب میو امکانات طریقه

Zenouz, E. 1978). توجه زیادی را به خود جلب کرده استت، کته   های اخیر های فیزیکی برای مبارزه با آفات در دههروش

طور مستقیم بر آفت اثتر  های فیزیکی، از بین بردپ جمعیت آفت با استفاده از تدابیری است که بهکارگیری روشههدف از ب

 .(Bank & Fialds, 1995)را تغییر دهدبگذارد و یا اینکه محیط فیزیکی آپ

هتا و ابتزاری بترای    حفاظت مواد غتذایی در مقابتل آفتات و بیمتاری     نوینتنواپ یک روش استفاده از امواج مایکروویو به

این امواج بتر ختالف ارتوهتای ایکتس و گامتا بته تلتت         (Lipen, 1991). تواند مطرح باشدکنترل آفات غالت و حبوبات می

هتتای متتواد غتتذایی رستتانی بتته مولکتتولهتتای اتتایین قتتادر بتته شکستتتن ایونتتدهای شتتیمیایی و آستتیب داشتتتن فرکتتانس

شوند و صورت موج در ماده منتقل شده و سپس به حرارت تبدیل می. امواج مایکروویو به(Mirnezami et al., 1375)نیستند

             تمق نفوذ کمتتری نستبت بته اشتعه متادوپ قرمتز دارنتد. ایتن امتواج موجتب اصتطکاک مولکتولی             دلیل فرکانس کمتربه

نمایند. در محصوالت با رطوبت تسبی باال، حترارت بیشتتری ایجتاد    ب شده و حرارت تولید میهای آخصوص بین مولکولبه

 .(Locatelliand & Traversa, 1989)گرددشود و میزاپ تلفات با افزایش زماپ تابش بیشتر میمی

هتای آپ،  واریتته های بقتوالت مختلت ، ماننتد لوبیتا و     خوار که از دانهای است چندای حبوبات حشرهسوسک چهارنقطه

این آفت بیشتر در منتاطق گرمستیری خستارت     .(Bagheri-Zenouz, 1997) کندنخود، ماش، تدس، باقال و غیره تغذیه می

دهند و تمده خسارت حشترات  طور کلی حشرات کامل رغبتی برای تغذیه از خود نشاپ نمیکند. بهقابل توجهی را وارد می

هتای  کتش کارگیری حشرههب. با توجه به اهمیت اقتصادی این آفت و مشکالت ناشی از ها استریزی آپکامل مربوط به تخم

-، جایگزین کردپ روش(میالدی 2214خصوصا متیل بروماید تا سال )ها ها و ممنوتیت استفاده از آپشیمیایی و فومیگانت

درایتن استت کته در     آفات انباری مبارزه باویو برای امواج مایکرواستفاده از  مزیترسد. نظر میدیگر ضروری بههای مناسب 

 Halverson et)ای روی محصتوالت غتذایی بمانتد    که هیچگونه باقی مانتده برد بدوپ اینکوتاهترین زماپ آفت را از بین می

al.,1996).  های تابش مختل  امواج متایکروویو در مراحتل مختلت  رشتدی     ها و زماپاین مطالعه بررسی طول موجهدف از

 .است ای حبوبات بودهار نقطهسوسک چ

 

 هامواد و روش
 پرورش آزمایشگاهی حشرات

-ستانتی   14و قطر  10بار مصرف به ارتفاع ای شکل دهاپ گشاد یکبرای ارورش این آفت از ظروف االستیکی استوانه

 متر استفاده گردید. برای ایجاد تهویه روی دهانه این ظروف اارچه توری با کش االستیکی نصب گردید.  

در داختل دستتگاه انکوبتاتور دانشتکده کشتاورزی در بختش       ، بتر روی متاش   ارورش این حشره در شرایط آزمایشگاهی

ستاتت   8ستاتت تتاریکی و    ،1ی و دوره نتور  درصتد  4،±4گتراد و رطوبتت نستبی    سانتی درجه 22±1دمای اژوهش در 

اترورش   در نتیجه برای ،کنداز آنجایی که این آفت تما  مراحل رشدی خود را در داخل دانه سپری میشد.  نجا ا روشنایی

ریتزی انبتوه آفتت روی یتک دانته      نیم کیلو( در داخل ظرف ارورش قرار داده شد تا از تختم  این آفت مقداری ماش )حدودا

ایتن کتار    ،های ماش یک تخم روی هر دانه ماش استریزی با توجه به کوچک بودپ دانهبهترین حالت تخمجلوگیری شود. 

 (Fatemi-Zadeh, 1384). دکنمی جلوگیریشود، ای که منجر به رقابت میاز ایجاد شرایط نامساتد تغذیه

 

 مرحله رشدی)تخم، شفیره و حشره کامل( 3دهی روی امواج
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انتخاب و تنظیم بود تتامین شتد، در    طور مستقیم قابلهای آپ بهتوسط آوپ مایکروویو که تواپ و زماپامواج مایکروویو 

وات و فرکتانس   1222تتا   122وات، تواپ خروجی دستگاه  1442وات، مصرف برق  222دستگاه مورد آزمایش منبع قدرت 

 مگاهرتز بود. 2542خروجی 

بتا  مگتاهرتز   2542ور جداگانه تحت تابش امواج متایکروویو بتا فرکتانس    طدر این تحقیق تخم، شفیره و حشره کامل به

 0،2و  252، 122، 2،، 02، 14هتای  وات در زمتاپ  022و  222در تتواپ  وات  222و منبع قدرت وات  1442مصرف برق 

هتای کتامال   کترت قالتب طترح   هتا( در  ها و زمتاپ این آزمایش براساس فاکتوریل )فاکتورها شامل فرکانسثانیه قرار گرفتند. 

دانه ماش محتوی یک تدد تخم تفریخ نشده برای مرحله تخم،  24هر واحد آزمایش حاوی  انجا  شد وتکرار  0در تصادفی 

برای مقایسه اثترات   حشره کامل بود. 24دانه ماش محتوی یک تدد تخم تفریخ شده برای مرحله شفیرگی و در نهایت  24

نظر گرفته شد که از نظر تعداد حشره و نوع غذا مشابه سایر تیمارها بود و فقتط از امتواج   تیمارها همواره تیمار شاهد نیز در 

 مایکروویو استفاده نگردید.

ای استتوانه  بار مصرفبدین منظور مقداری ماش داخل ظروف یک .سن بودبرای انجا  تحقیقات ابتدا نیاز به جمعیت هم

ستاتت حشترات را از داختل     25ه داخل آپ رهاسازی شتدند و بعتد از   تدد حشرات کامل نر و ماد 422و حدود  ریخته شد

 .گردیدندها الک و جداسازی ماش

وات  022و  222هتای  در تتواپ ک تتدد تختم جداستازی و    حاوی ی دانه ماش 24برای تعیین اثر امواج ماکروویو روی تخم 

هتا داختل   دهی نمونته مایش شدند. بعد از امواجثانیه آز 0،2، 252، 122، 2،، 02، 14های مختل  همراه با شاهد، در زماپ

درصد قرار گرفتند. بتا توجته بته بیولتو ی      4،±4گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 22±1روز در دمای  5مدت انکوباتور به

ت زمتاپ  ها، بعتد از متد  کند به منظور آگاهی از تفریخ تخمروز تفریخ و الرو به داخل دانه نفوذ می 5ها بعد از آفت، که تخم

ها در این مرحله تفریخ و یا تد  تفریخ تخممعیار تلفات های ماش یک به یک در زیر بینوکولر بررسی شدند و ذکر شده دانه

 .درصد تلفات در این مرحله ثبت گردیدبود و بدین صورت 

دارای سن یکساپ باشند. که  یی بودهاشفیرهنیاز به  این آفت، نخست برای بررسی اثر امواج مایکروویو روی مرحله شفیرگی

ند. روز در داخل انکوباتور نگهداری شتد  18ها به مدت تخمآفت  گذاریسن، اس از تخمهای همپ شفیرهدست آوردبرای به

و های مذکور قترار گرفتنتد   جدا شدند و تحت تاثیر تواپبه تعداد مورد نیاز سن های همطور تصادفی شفیرهاز این محیط به

 پ زماپ مذکور درصد تلفات ثبت گردید.اس از طی شد

هتا توستط التک از محتیط اترورش      سن نیز در زماپ اوج ظهتور حشترات کامتل، آپ   دست آوردپ حشرات کامل همبرای به

طور تصادفی به تعتداد متورد نیتاز از محتیط     سن بودند که بههمه هم گردید، حشراتی که در روز بعد ظاهر شدندجداسازی 

الز  به ذکر است که تلفات شاهد با استفاده از فرمول ابوت در تیمارها اصالح دهی تلفات ثبت شد. مواجاز اجدا کرده و اس 

بندی میانگین تیمارها گروه تجزیه واریانس وگردیده و در هر مرحله رشدی، جداگانه مقایسه میانگین صورت گرفته است و 

 انجا  شد. SPSS/ 16 و SAS/ 9افزارهای نر  با
 

 نتایج
 %1داری در ستط   دهد که بین تیمارهای مختل  نسبت به شاهد اختتالف معنتی  نتایج حاصل از آنالیز آماری نشاپ می

کنتد کته   زماپ در مرحله تخم بیاپ میفرکانس و بندی تیمارها بر حسب دست آمده از رتبهبه بر اساس اطالتات وجود دارد.

(. در ایتن مرحلته رشتدی    1)جتدول  انتد  گرفتته قرار  Aده، که در گروه ثانیه بو 252و  0،2بیشترین تلفات مربوط به زماپ 

تواند این مرحله را ثانیه می 252وات در  022فرکانس . دهی، باتث افزایش میزاپ تلفات شده استافزایش مدت زماپ اشعه

کشتندگی بتاالتر در نظتر    جایی که کمترین فرکانس و حداقل زماپ بترای  تلفات را در ای دارد. از آپ %122که  کنترل کند

 ومیر را در بر داشته است.مر  %،11/2ثانیه است که  0،2وات در  222تیمار مطلوب، فرکانس  شود، لذاگرفته می
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تلفات را ایجاد کرده که  %122ثانیه  0،2وات در زماپ  022نتایج مربوط به مرحله شفیرگی آفت نشاپ داد که فرکانس 

تلفتات را در اتی    %18/18ثانیته استت کته     14وات در زماپ  222ترین تلفات در فرکانس قرار گرفته است وکم Aدر گروه 

 0،2وات در  222جای گرفته است. بهترین فرکانس و زماپ برای کنترل این مرحله زیستتی، فرکتانس    Hداشته و در گروه 

 (.1میر در بر دارد )جدول ومر  %22/22ثانیه است که 

در شتترین تلفتات   دهتد کته بی  نشتاپ متی  و زماپ  فرکانسبندی تیمارها بر حسب رتبه در حشرات کامل نتایج حاصل از

 اند، همچنین کمترین تلفات مربوط بهقرار گرفته Aثانیه است که در باالترین سط  یعنی  0،2زماپ  وات در 022فرکانس 

      ثانیته  252وات در  022فرکتانس   قترار دارد.  Gتترین گتروه یعنتی    ثانیه است که در اایین 14زماپ  وات در 222فرکانس 

تواند فرکانس و زماپ کنترلی برای آفت باشد ولی همانطور که قبال ذکتر شتد کمتترین فرکتانس و حتداقل زمتاپ بترای        می

میتر در  ومتر   %،22/2است کته   ثانیه 0،2وات در  222شود لذا تیمار مطلوب، فرکانس کشندگی باالتر در نظر گرفته می

 (.1)جدول  ای دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 C. maculatusاثرمتقابل فرکانس و زمان در مراحل مختلف رشدی  -1جدول 

Table 1- Interaction between frequency and time in different developmental stages of C. maculatus 
 Average of mortality  Heating duration 

(second) 
Frequency 

Adult Pupae Egg 
a/00100 a/00100 a.00100 360 

300 

ab96.22 abc88.31 a96.11 240 
bc81.12 c72.62 ab84.46 120 
de62.24 d53.24 bc72.81 60 
ef47.14 ef37.66 bcd65.05 30 
g13.16 gh22.08 cde57.28 15 
ab96.22 ab92.20 a96.11 360 

200 

abc88.67 bc80.52 ab84.46 240 
cd73.57 d61.04 bcd65.05 120 
ef50.91 df49.35 cde57.28 60 
f39.59 fg33.77 de49.51 30 

g1.83 h18.18 e41.75 15 
Similar non-letters represent significant different at 5% level 

 

-مختل  در زمتاپ های دهد که بین فرکانسنتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر امواج مایکروویو در مرحله تخم نشاپ می

هتای مختلت    وجود دارد و در مرحله شفیرگی و حشتره کامتل بتین زمتاپ     %1دار در سط  های تعیین شده اختالف معنی

 (.2باشد )جدول می %4دار در سط  ها اختالف معنیو بین فرکانس %1دار در سط  اختالف معنی
 C. maculatesنتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر امواج مایکروویو در مراحل مختل  رشدی  -2جدول 

Table 2-The results of  Analysis of  variance of the effect microwave on different stages of C. maculates growth  
F Means quares(MS) Sum of squares(ss) Degrees of 

freedom(df) 
Source 

changes 
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Adult Pupae Egg Adult Pupae Egg Adult Pupae Egg    

6.76* 6.23* 12.60** 602.22 307.35 1662.48 602.22 307.35 1662.48  1  Frequency(A) 

78.28** 102.91** 16.28** 6173.73 5076.29 2148.03 34868.66 25381.49 10740.15  5  Time(B) 

0.14 1.25 0.33 12.11 61.47 42.97 60.57 307.35 214.87  5  A*B 

   89.08 49.32 131.94 2138.08 1183.88 3166.63  24  Error 

Significant differences at 1%** 

Significant differences at 5%* 

 

 بحث
یابتد.  دست آمده مشخص شد که با افزایش فرکانس، مدت زماپ رسیدپ به حداکثر تلفات کتاهش متی  براساس نتایج به

         نمایتد. بنتابراین در ضتدتفونی بتا    بیشتتری را ایجتاد متی   بدین معنی که در یتک زمتاپ مشتخص، فرکتانس بتاالتر، تلفتات       

 .های باال تالوه بر فرکانس، زماپ نیز دارای اهمیت خاصی استفرکانس

که در محیط آلوده به آفت، تما  مراحل رشدی آفت وجود دارد، بنتابراین آنچته از نظتر اقتصتادی دارای     با توجه به این

که طوریهزای این آفت با استفاده از فرکانس و زماپ کنترل کننده مناسب آفت است، باهمیت است، کنترل مرحله خسارت

افزایش فرکانس باتتث ایجتاد حترارت    (Sadeghi Nasab &  Hossein Zadeh, 1383 ).  شوداز ایجاد نسل جدید جلوگیری 

ها و همچنین اسپر  کندغیرطبیعی میهای ایجاد اسپر  های باال باتث تقسیمات سلولی وشود، که درجه حرارتباالتری می

های باال باتتث اختتالل در تملکترد طبیعتی در ستامانه      دهند. درجه حرارتقابلیت تشکیل غشای االسمایی را از دست می

هتای بتالت تختم،    ستلول  مر  .(Oosthuizen, 1935) کنددر نتیجه جمعیت کاهش ایدا می ه وها شدمثلی نرها و مادهتولید

-را کتاهش   متی  اولیه و ثانویه و یا صدمات مربوط به حرارت ایجاد شده در نتیجه اشعه مایکروویو تولید تخم های اووسیت

د دهت تحتت تتاثیر قترار متی     را ریز حشراتشکل نامطلوبی سیستم تصبی غدد دروپتغییرات درجه حرارت به همچنین.دهد
(Oosthuizen, 1935). 

ای تواپ نتیجه گرفت که مرحله تختم سوستک چهارنقطته   ها مینتایج حاصل از آپهای انجا  شده و با توجه به آزمایش

مطابقتت   1080نستب و همکتاراپ در ستال    ترین مرحله نسبت به امواج مایکروویو بودند که با نتایج صادقیحبوبات حساس

        باشتد، کته  عه متایکروویو متی  هتای بتاال اشت   در برابر فرکتانس   C. maculatesترین مرحله زندگی دارد و مرحله شفیره مقاو 

افزایش میزاپ تلفتات   ،122و همکاراپ در سال   Bironباشد.دلیل فقداپ اطالتات در این زمینه امکاپ مقایسه مقدور نمیبه

 را با افزایش زماپ در تواپ ثابت نشاپ دادند که با نتایج این تحقیق مشابهت دارد. .Delia radicum Lهای تخم

 سته ومیر باالتری روی ثانیه مر  252وات با زماپ  022تواپ  (1جدول )ها در بندی میانگینحاصل از گروهطبق نتایج 

مطابقت دارد که اتال  کردند با افزایش  بارتاکور و شایسته مرحله فوق ایجاد کرده است. نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج

 رود.میزاپ تلفات باال می زماپ، میزاپ گرمای تولید شده افزایش و در نتیجه

ثانیته بیشتترین تلفتات را روی تمتا  مراحتل       0،2وات با زمتاپ   222دهد که در تواپ همچنین نتایج حاصل نشاپ می

 مطابقت دارد. 1282در سال  Locatelli & Traversaکه نتایج حاصل با نتایج  زیستی داریم

ومیر تحقیق میتواپ نتیجه گرفت که با افزایش تواپ و زماپ میزاپ مر دست آمده از این طورکلی با توجه به نتایج بهبه

ارتقاء یافت مدت زماپ الز  بترای از بتین بتردپ حشتره      022به  222کند. به تبارت دیگر وقتی تواپ از نیز افزایش ایدا می

هتا اتتال    . آپ(Zaid et al; 2002)مطابقتت کامتل دارد   2222کمتر و تلفات بیشتر شد که با نتایج زید و همکاراپ در ستال  

 یابد.کردند که تاثیر امواج مایکروویو با افزایش تواپ و افزایش زماپ، افزایش می

ریزی حشترات  ای ندارند و تمده خسارت آنها مربوط به تخمای حبوبات فعالیت تغذیهحشرات کامل سوسک چهار نقطه

انجا  شده برای از بین بردپ حشرات  تحقیقاتبا توجه به  .(Mahroof, 2003) باشدماده روی غالت و حبوبات انبار شده می

در ستال   Browerباشتد کته بتا نتتایج     ثانیه می 0،2وات در زماپ 222ای حبوبات نیاز به فرکانس کامل سوسک چهار نقطه
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استفاده در کنترل آفتات انبتاری    دهد که کاربرد اشعه مایکروویو از ظرفیت مناسبی برایاین تحقیق نشاپ می در نهایت

طور یکنواخت در داخل تتوده و یتا فترآورده منتشتر نمایتد      برخوردار بوده و طراحی و ساخت تجهیزاتی که بتواند اشعه را به

ایتن سته مرحلته     ثانیه بترای کنتترل   0،2وات در زماپ  222حایز اهمیت است. همچنین با توجه به نتایج حاصله فرکانس 

 باشد.توصیه میرشدی آفت قابل 
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Abstract 

 
Cowpea weeevli Callosobruchus maculatus Pic., is one of the most important storage pests of 

beans including mung bean. In this research, the possibility of using different frequency and priods 

microwave to control the insect was examined. In this experiment the three stageg of the pest 

exrosed to frequency of 2450MHz, 200W in periods of 15, 30, 60, 120, 240 and 360 seconds. The 

results showed that frequency and the time needed to avoid hatching eggs, pupae phase control and 

losses of adult C. maculates was 200W and 360 secods. In all experiments the mortality rate 

increased with increas time. According to the results 92.2% mortality of pupae and 96.02% were 

occurred at 200W and 360s. Also, the results showed that eggs are the most sensitive compase to 

other stages such a way that 96.11% of mortality occurred at 300W, and duration of 240s, and 200 

and 360s. There fore it is recommended 200W and 360s to control all stages of the pest.  

 
Key Words: Callosobruchus maculates, Microwave, Power, Time 
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