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رتبه سوم ابتكار
 

 پژوهشگر: حسين زمانيان
 عنوان طرح: سيستم توليد اختالل در صداي جفت یابي زنجره مو

 همكاران: حسين فرازمند، مائده مهدي پور
 اساتيد راهنما: دكتر حسن عسگري، دكتر علي اصغر طالبي

 موسسه همكار: موسسه تحقيقات گياه پزشكی كشور

چكيده طرح: 
يكی از روش های موثر در كنترل آفات، ايجاد اختالل فرمونی و صوتی در ارتباطات حشرات مي باشد كه از جمله 
با  اين روش  نمود. در  اشاره  از طريق پخش فركانس هاي صوتي  با حشرات  الكترونيكی  به روش مبارزه  توان  مي 
پخش فركانس صوتي مورد نظر در محيط زندگي حشره، در ارتباطات صوتي حشره و در نتيجه در رفتار جفت يابي 
و تخمريزي آن اختالل ايجاد مي شود. زنجره مو، Cicadidae :Hemiptera( alhageos Psalmocharias( يكی از 
حشراتی است كه با استفاده از صدا با جنس مخالف ارتباط برقرار می كند. اين حشره يكی از آفات مهم در تاكستان هاي 
ايران است كه مبارزه با آن از طريق روش های متداول مشكل مي باشد. در اين تحقيق، صدای توليدی زنجره ضبط 
و با استفاده از نرم افزار MATLAB پردازش شده و با استفاده از نتايج بدست آمده سيگنال توليدی متناظر با هر 
رفتار حشره بدست آمد. در مرحله بعد فركانس هايی در محدوده فركانس پايه حشره به صورت انفرادی برای هر 
زنجره ی نر، در محيط مزرعه پخش شد. براي اختالل در صدای آواز خوانی زنجره ها، سيستم الكترونيكی طراحی 
گرديد كه طيف فركانسی از سيگنال مورد نظر را توليد مي نمايد. اين سيستم دارای بخش توليد و تقويت سيگنال 
بود. نتايج حاصل از پخش محدوده ي از فركانس صوتي در تاكستان نشان داد كه، اين عمل موجب قطع و يا تغيير 
صدای فراخوانی زنجره به صدای ديگر می شود. اين قطع و يا تغيير صدا زنجره نر، مانع از جلب حشره ماده توسط 
نر می شود كه در نتيجه عدم جفتگيری، منجر به كاهش تخمگذاری حشره ماده بر روي شاخه هاي درختان انگور 
مي گردد. همچنين استفاده از اين دستگاه، مانع جابه جايی حشره در مكان آوازخوانی شده و حشره در همان مكان 
به صدای پخش شده پاسخ می دهد، كه در اين صورت حشره ضمن حضور در اطراف دستگاه، هميشه در معرض 
صدای اختالل است. لذا از اين سيستم می توان براي كنترل آفت زنجره مو، در قالب برنامه مديريت تلفيقي آفت 

استفاده نمود.


