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از  شاود  یکای  مای ی كه موجب بروز خساار  كیيای و ك  ا    استانباری های های بسیار مهم محصولی آرد یکی از آفتپشهی شحشره چکیده:

 یثیر دزهاای متتلاپ پرتاو گاماا بار روی تتام، حرو و حشاره       أتمقاله   در این ستاستياده از پرتو گاما ا ،كنترل این آفت رایراهکارهای مناسب ب

 60±5سلسایو،، رووبات نسابی     یدرجاه  27±1 یدماای شارای   ا مرگ آخرین ن ونه مورد ارزیابی قارار گرفات  آزماایر در    ی آرد تشپشه كامل

  رساید انجاام  باه  گاری   500تا  100ك ک پرتو گاما و با دزهای  بای آرد كامل شپشه یو حشرهتتم، حرو درصد و در تاریکی انجام شد  پرتودهی 

  یحشاره  قبلای انجاام شاد  میامان مارگ و میار       هاای هدر مقایسه باا ماال ا  تر ی زمانی ووحنیگاما در فاصلهها به منظور كاهر دز پرتو این آزمایر

پرتاودهی   یبرداری تا مرگ آخارین ن وناه  ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت و ن ونه 24گذشت  پس ازرشد آن های متتلپ در مرحلهآرد  یشپشه

گاری   50ی تتام باود كاه در آن دز    مرحلاه  ،در برابر پرتودهیی آرد ی شپشهحشرهی رشد ترین مرحلهحسا، كه   نتایج نشان دادفتشده ادامه یا

گاری پاس از گذشات     500ترین حساسیت را نشان داد به ووری كاه باا دز   بیر ،از تتمب د  ،ی حروید  مرحلهشها درصد تتم 100موجب مرگ 

باه   ،باود حشاره   رشاد از نتایج حااكی از مقاومات نسابی ایان مرحلاه       ،كامل هایه  در مورد حشرفراهم شدحروها  یكلیهامکان از بین بردن روز  12

پرتاو  كاه اساتياده از   د شا مشات    كاه باحخره این د شكامل  هایهدرصد حشر 33/13 روز تنها موجب بروز مرگ و میر 16گری پس از  100كه دز ووری

  به كار رودانباری  هایی آرد در بین محصولشپشهی حشرهزیستی  هایهی مرحلكنترل كلیهبرای  ،تواند به عنوان یک روش كاربردی مناسبگاما می
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Abstract: Tribolium castaneum (Herbst) is a very harmful pest of stored products, which causes 

qualitative and quantitative damage. Application of gamma radiation is an appropriate strategy to control 

this pest. In this study, the effect of different doses of gamma radiation on the egg, larvae and adults 

stages of T. castaneum until all of the pests were amnihilated, is evaluated. The experiment was 

conducted at 27±1
◦
C, 60±5% R.H. in dark. The egg, larvae and adults were irradiated by 100-500 Gy of 

gamma radiation. In these experiments, compared with the previous studies, lower doses were used in a 

long time period. Mortality of different stages of T. castaneum was assessed 24 hours after the irradiation 

and continued until the death of the last sample. The results showed that the most sensitive stage was 

egg, with 100% mortality by 50 Gy. The second stage of the sensitivity was the larvae, with the 

compelete death by 500 Gy after 12 days. Adults, compared with other life stages, showed relative 

resistance so that only 13.33% mortality was occurred at 100 Gy after 16 days. It was concluded that use 

of gamma radiation could be an appropriate method to control the population of T. castaneum in the 

stored products. 
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 مقدمه  .1

 انبااری هاای  محصاول هاای  یکی از آفات  (1)ی آردشهپشی حشره

گری پرتو گاما  200دز  ،[  وبق گمارش آیواز و ه کاران1]است 

از باین  باه كلای   ی آرد را كامال شپشاه   یاههروز حشر 30پس از 

گاری   10دز كاه   ناد تر نشاان داد پیر [2  بروور و تیلتون ]بردمی

را متوقاپ  ی آرد شپشاه ی حشاره تواناد رشاد تتام    پرتو گاما می

د شا [ مشات   3ه کااران ]  وتانک بیلاک   های  در آزمایرسازد

 یحرو و حشاره زیساتی   هاای هبرای كنتارل مرحلا  ثرترین دز ؤمكه 

باروور و   هاای پاووهر   اسات گاری   100آرد دز  یكامل شپشاه 

 ی آردشپشاه  در باین ج  یات  كاه  گمارش ن ودناد   [4ه کاران ]

 گوناه مقااومتی  شده با دزهای متتلاپ پرتاو گاماا های     پرتودهی 

 كاه  نشاان داد  [5ذواليقاریه و ه کاران ] هایهنشد  ماال  مشاهده

 یتاوان كلیاه  گاری مای   700 با ك ک پرتو گاماا در محادوده دز  

 آرد را كنترل ن ود   یزیستی شپشه هایهمرحل

رسد كه اساتياده از پرتاو گاماا عابوه بار      لذا چنین به نظر می

تواند نامالوب ناشی از مصرف س وم شی یایی، می هایحذف اثر

ایان     درشاود ی آرد قابل قبول در ج  یات شپشاه   تليا موجب 

تتم،  زیستی هایهبه منظور بررسی میمان حساسیت مرحل پووهر

هاای  پرتاو گاماا، در زماان   باه  ی آرد شپشاه ی كامل حرو و حشره

 متتلپ تا مرگ آخرین ن ونه مورد بررسی قرار گرفت 

 

 هامواد و روش. 2
 پرورش حشره   2.1

و قسا ت(   10ی آرد روی تركیبای از آرد گنادم )  شپشهی حشره

 27±1قس ت( در اتاق رشد تحت شارای  دماایی    1) آبجومت ر 

تااریکی  در درصاد و   60±5سلسایو، و رووبات نسابی     یدرجه

در و ایان شارای    تحات  نیام   هات امی آزمایر ؛پرورش داده شد

متتلاپ،   هاای هسازی مرحلا سند  به منظور همشاتاق رشد انجام 

داخاال ی آرد شپشااه یابتاادا ت اادادی از ج  یاات بااالا ناار و ماااده

گاذاری  گیری و تتام تا جيت گرفتندحاوی آرد قرار  هایظرف

 هاای ده و تتام شكامل از آرد جدا  هایهروز حشر 3ن ایند  پس از 

 ،ترتیاب بدین بودند روزه  3تا  1های گرفته شده از این آرد، تتم

سن از كامل هم هایهسن و نیم حشرحروهای هم ،با گذشت زمان

 این ج  یت تتم به دست آمد  

 

 پرتودهي 2.2

 یباا پرتاو گاماا   های متتلپ زیساتی  در مرحله هاهپرتودهی حشر

تحقیقا  كشااورزی،   یواقع در پووهشکده 60 -كبالت یچش ه

اولیاه   هاای جاا كاه آزماایر   از آن انجاام شاد    پمشکی و صان تی 

زیساتی  ی مرحلاه ی آرد در شپشهحاكی از حساسیت بسیار باحی 

 100و  75، 50، 25، ◦ از دزهای بسیار پایین ،پرتو گاما بودتتم به 

 ی زیسااتی تتاام و دزهااای  ی آرد در مرحلااهباارای شپشااهگااری 

روزه( و  5تاا   1) حروبرای  گری 500و  400، 300، 200، 100، ◦

پرتاودهی،  ی در خات اه   شدروزه( استياده  3تا  1) كامل یحشره

باه  شاهد پرتاو ندیاده    هایهحشرچنین همهای پرتو دیده و حشره

صاور   ه با  ه،حاوی آرد و مت ار انتقاال داده شاد    ظروفداخل 

این د  شروزانه بررسی شده و ت داد حروهای ظاهر شده ش ارش 

میمان مرگ و كامل،  هایهحشرحروها و در حالی است كه برای 

از پرتودهی بررسی و تا مرگ آخارین  پس ساعت  24میر روزانه 

 [  5كامل ادامه پیدا ن ود ] یحرو و حشره

 

 نتايج. 3

 هاای همرحلا آرد در  یشپشاه ی حشاره نتایج حاصل از پرتاودهی  

هاای   ترین تليا  مربوط به تتام نشان داد كه بیرزیستی متتلپ 

آرد باه   یهاای شپشاه   (  حساسیت تتم1)جدول  آرد بود یشپشه

ها  گری و باحتر از آن كلیه تتم 50ای بود كه با دز  پرتو به اندازه

 ی  میامان تلياا  تتام شپشاه    شداز بین رفته و هی  حروی ظاهر ن

 ،گری 100و  75، 50، 40، 20، 10، ◦با دزهای پرتودهی شده آرد 

درصد بود كه نشاان   100و  100، 100، 90، 78، 33، 5 ،به ترتیب

  نتایج استپرتو گاما حسا، چه اندازه به این حشره دهد تتم می

كامال نیام حااكی از آن     هاای هبر روی حروها و حشر هاآزمایر

میامان تلياا    و باا گذشات زماان    است كه باا افامایر دز پرتاو،    

 دادنشان چنین هم هاایراج آزماایا  نتفتاایداری یار م نامایااف

تار از  بایر حرو  یی آرد در مرحلاه شپشاه  یپرتاو كه حساسایت  

در  كامال ج  یات حرو     تلياا  اسات كامال   یهحساسیت حشار 

، 16 ،به ترتیب ،پس از گری 500و  400، 300، 200، 100دزهای 

كه این میامان تلياا    در حالی مشاهده شدروز  12و  14، 16، 16

 18و  20، 22، 26، 26مساتلمم   ،به ترتیب ،كامل یهدر مورد حشر

نیام    افمایر درصاد مارگ و میار در باین ج  یات حرو      روز بود

 مان مرگ و میر در بینامیود  ال باامای كرهاحش ر ازااحتاار بابسی



 

        یحشره های متتلپ زیستیكنترل مرحله رایاستياده از پرتو گاما ب

100 

 ی آردی شپشهاثر دزهای متتلپ پرتو گاما بر تتم حشره .1جدول 

 )درصد( ی آردمیانگین تليا  تتم شپشه (گری)دز پرتو 

◦ e 23/200/5 

10 d 23/100/33 

20 c 23/200/78 

40 b 29/100/90 

50 a 100 

75 a 100 

100 a 100 

درصد، اختبف  5حروف مشابه در ستون با استياده از آزمون توكی در ساح 

 داری با هم ندارند م نی
 

گری  500و  400، 300، 200كامل در دزهای  هایهحشرج  یت 

 33/2و  34/0، 1، 34/0 ،از بااه ترتیاابتااا روز چهااارم  از روز دوم

یافاات كااه درصااد افاامایر  67/2و  34/2، 67/1، 34/2بااه درصااد 

باا دزهاای   و در حاالی كاه در ه این ماد       دار نبودچندان م نی

و  34/5، 1، ◦از  ،بااه ترتیااب ،مشااابه درصااد ماارگ و میاار حروهااا

درصد رساید كاه    67/41و  67/21، 67/11، 67/9درصد به  34/15

مرگ و میار ج  یات حرو    آهنگافمایر سریع در  یدهندهنشان

(  ایان  5و  4، 3، 2، 1 هاای )شاکل  سات كامال ا  یهنسبت به حشر

سااعت پاس از    24 مارگ و میار،  دهاد كاه میامان    نتایج نشان می

دزها صير بوده است  این در حالی است كاه   یپرتودهی در كلیه

كامل در برابار پرتاو، در ایان     هایهبر خبف مقاومت نسبی حشر

گااری بااه ترتیااب موجااب  500و  400، 300، 100مااد  دزهااای 

 كاه در حروها شاد  درصد  66/1و  33/0، 33/0، 33/0ایجاد تليا  

(  در باین ج  یات   5دار باود )شاکل   گاری م نای   500در دز  تنها

 شد؛روز پس از پرتودهی آغاز  4گری  100حروها تليا  در دز 

باا    روز پس از پرتودهی اتياق افتااد  1كامل  هایهبرای حشر ،این

تر از تلياا   تر و سریعشد  تليا  حروها بسیار بیر ،این وجود

درصاد   100كه برای ایجاد تلياا   ووریه كامل بود ب هایهحشر

كه روز زمان نیاز بود در حالی 16 ،گری 100در بین حروها با دز 

ت یین روز  26كامل، های هدرصد حشر 100 این زمان برای تليا 

 هاا دز پرتو كاه در ایان آزماایر   باحترین چنین هم ( 1)شکل  شد

درصد حروها  100تليا   ،گری( 500) مورد استياده قرار گرفت

كامال در   هاای هج  یت حشار میان در روز موجب شد؛  12در را 

درصاد باود كاه     67/48در حادود   چیمی تليا مد  زمان مشابه 

ایان دو  پرتاوی  در حساسایت   زیااد اخاتبف بسایار    یدهندهنشان

داری در تيااو  م نای  داد كاه    نتایج نشاان  زیستی است یمرحله

 200و  100میمان حساسیت حروها به پرتاو گاماا در باین دزهاای     

(  ایاان 2و  1 هااای)شااکل ( وجااود ناادارد12جاام روز ه گااری )باا

تاا   ز نیام دو دكامل نسبت به این  هایهموضوع در حساسیت حشر

 برای  ولی شددار ها م نیصادق بوده و پس از آن تياو  ام6روز 

در  یداركاه تيااو  م نای    بودنتایج حاكی از آن  ،كامل هایهحشر

ه گاری )با   400و  300دزهای زیستی با  یمیمان تليا  این مرحله

  (4و  3 های)شکل شت( وجود ندا18و  16جم روزهای 

 

 
 

ی كامال  و حشاره گری بر مارگ و میار حرو    100پرتو گاما با دز  اثر .1شکل 

  با گذشت زمان ی آردشپشه

 

 
 

ی كامال  گری بر مارگ و میار حرو و حشاره    200ثر پرتو گاما با دز ا .2شکل 

  با گذشت زمان ی آردشپشه
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ی كامال  گری بر مارگ و میار حرو و حشاره    300پرتو گاما با دز  اثر .3شکل 

  با گذشت زمان ی آردشپشه

 

 
 

ی كامال  ر حرو و حشاره گری بر مارگ و میا   400پرتو گاما با دز  اثر .4شکل 

  با گذشت زمان ی آردشپشه

 

 
 

ی كامال  ر حرو و حشاره گری بر مارگ و میا   500پرتو گاما با دز  اثر .5شکل 

  ی آرد با گذشت زمانشپشه

 

 بحث. 4

قابال   هاای گاماا اثر  دزهاای پاایین پرتاو   كاه  د شنتایج مشاهده از 

باه   ،داشاتند آرد  یهاای شپشاه   توجهی بر روند مرگ و میر تتام 

 یپس از پرتودهی كلیه روز 3، گاما گری پرتو 50كه با دز  ووری

مشابه نتایجی اسات   ،این نتایج  آرد از بین رفتند یهای شپشه تتم

[ در 6[ و خاقااانی و ه کاااران ]  5كااه ذواليقاریااه و ه کاااران ]  

 هااای آنهاااخاود بااه دسات آوردنااد  در آزماایر    هااایآزماایر 

 75، 50آرد باا دز   یشپشه یهای پرتو دیده تتمكه د شمشت  

  از تتم در نیامدناد گری به وور كلی از بین رفته و هرگم  100و 

 یمقادار دز كشانده   كاه  [ نشان دادند7چنین فونتس و آرتور ]هم

 سات؛ گاری ا  30آرد در حادود   یهای شپشه گاما برای تتم پرتو

درصاد   87چیمی بایر از  گاما در پووهر حاضر پرتو از این دز 

آرد ایجااد ن اود  تاناک     یهاای شپشاه   ین تتام مرگ و میر در با 

 گامااا  گااری پرتااو 40 [ نیاام بااا اسااتياده از دز 8بیلااک و كانسااو ]

  را به وور كامل از بین بردند ی آرد شپشه یهاتتم

آرد  یحروهاای شپشاه  كاه  د شا مشت   ی حاضرماال هدر 

ه با  هساتند، كامال   هاای هتار از حشار   گاماا حساا،   نسبت به پرتاو 

 یروز زمااان حزم بااود تااا كلیااه 26گااری،  100 دزكااه بااا وااوری

روز واول   16كامل از بین برود ولی باا ه این دز تنهاا     هایهحشر

دست آماده در  ه د  نتایج بشوننابود  كاملوور ه كشید تا حروها ب

 هاآنبروبق كه  ستاسو هم[ 9های مح د ]یافته اب هااین آزمایر

 روز وااول كشااید تااا   21گااری  100دز در پرتااودهی حروهااا بااا  

حاالی كاه در زماان و     از بین برود درحروها ج  یت درصد  100

 هایهدرصد مرگ و میر در بین ج  یت حشر 45تنها  ،با دز مشابه

[ نشان دادند 5چنین ذواليقاریه و ه کاران ]هم  دشكامل مشاهده 

تاوان حروهاای   روز مای  21پس از پرتو گاما گری  150كه با دز 

 آرد را بااه وااور كاماال از باین باارد و ایاان صااحت نتااایج  یشپشاه 

هدایا و  هایچنین در آزمایر  همكندیید میأرا ت پووهر حاضر

روز پاس از   19 ،گاری  100ز دبا كه د ش[ مشت  10ه کاران ]

ی ماال اه  یبا نتیجه ،حروها از بین رفتند كه این یپرتودهی كلیه

ی كامال  زمان بارای ناابود  روز  16كه نشان داد با دز مشابه  حاضر

خاوانی  ای هام تاا انادازه   اسات، نیااز  مورد  ،آرد یحروهای شپشه

 دارد 

میامان مارگ و    ،پرتو گامابه حروها  باحی حساسیتبا وجود 

كامل در چند روز اول پاایین باود     هایهمیر حروها نسبت به حشر
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مارگ و میار   پرتو گاماا،  گری  500دز ا تروز پس از پرتودهی  1

كاه در ج  یات   دار باود در حاالی  م نیكامل  یاههج  یت حشر

  ولای  مشااهده نشاد  گونه مرگ و میری در این مد  حروها هی 

از پرتااودهی موجااب حاادود  پااس روز  2 ،گااری 500ه ااین دز 

در د كه این میمان مرگ و میر در ج  یت حروها شدرصد  34/15

 چناین هام  د شا درصد گمارش ن 34/2كامل بیر از  هایهمورد حشر

میمان افمایر درصد مرگ و میر در باین ج  یات حروهاا بسایار     

افمایر سریع  یدهندهنشان ،كامل بود و نتایج هایهباحتر از حشر

كامال   هایهمرگ و میر ج  یت حروها نسبت به حشر آهنگدر 

با  داد  نتایج نشان شت[ نیم ماابقت دا9كه این با نتایج مح د ] بود

یابد به واوری كاه    ی پرتو نیم افمایر میهگذشت زمان اثر كشند

مارگ و میار   گوناه  روز پس از پرتودهی هی  2گری كه  100دز 

با گذشت ماد  زماان    ،كامل نداشت هایهو حشر در بین حروها

میاامان  ،كاماال هااایهروز باارای حشاار 26روز باارای حروهااا و  16

دسات آماده از ایان    ه با د  نتاایج  یدرصد رس 100آن به كشندگی 

[ گامارش  3كاه تاناک بیلاک و ه کااران ]     ینتاایج با  هاآزمایر

گری قادر  100كه دز  كردندها گمارش    آنسو بودندن ودند، هم

روز بااه وااور  30آرد را در ماد    یخواهاد بااود ج  یات شپشااه  

[ توانساتند باا   11چنین رجسو، و حپیس ]كامل كنترل ن اید  هم

رشادی   هایهروز ت امی مرحل 28ما پس از گا گری پرتو 200دز 

به وور كامل از بین ببرند و این در حاالی اسات كاه    آرد را  یشپشه

روز زماان حزم باود تااا    26 ،گاری  200باا دز  ی حاضار  ماال اه در 

 كامل و حروها از بین بروند   هایهحشر

گاری   600 تاا  200نیم با اساتياده از دز  [ 12هوو و ه کاران ]

آرد را پاس از ماد     یكامال شپشاه   هایهحشر یكلیهگاما  پرتو

نیاام بااا حااداك ر دز ی حاضاار ماال ااهدر  ؛روز كنتاارل ن ودنااد 21

روز  18كامل پس از  هایحشره یگری( كلیه 500) هاستياده شد

توان ناشی از شرای  چند روزه را می ياو   البته این ترفتنداز بین 

ی لولاه  -نور، زیسات و رووبت ای لحظهمحیای از قبیل تغییرا  

  پرتاااو گاماااا  یچشااا هماااورد آزماااایر، ناااوع   هاااایهحشااار

(220Gamma cell  دانساات  بااه وااور كلاای در كااار حاضاار ) 

هاای متتلاپ   توان چنین نتیجه گرفت كه باه دلیال حساسایت   می

بایااد م یااار دز مااورد اسااتياده  ،ی آردزیسااتی شپشااه هااایهمرحلاا

ترین مقاومات در برابار   از بیركه باشد كامل  هایهبراسا، حشر

ی پرتاو بار   یا ثیر جمأچناین باه دلیال تا    هام   هساتند پرتو برخوردار 

انبار در دزهای باحتر، بهتر اسات از دزهاای    هایكیيیت محصول

اساتياده  ی آرد كنترل شپشاه های ووحنی برای ولی از زمان پایین

  ن ود

 

 نوشتپي
1. Tribolium castaneum (Herbst) 
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