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چکیده :حشرهی شپشهی آرد یکی از آفتهای بسیار مهم محصولهای انباری است كه موجب بروز خساار كیيای و ك ای مایشاود یکای از
راهکارهای مناسب برای كنترل این آفت ،استياده از پرتو گاما است در این مقاله تأ ثیر دزهاای متتلاپ پرتاو گاماا بار روی تتام ،حرو و حشارهی
كامل شپشهی آرد تا مرگ آخرین ن ونه مورد ارزیابی قارار گرفات آزماایر در شارای دماایی  27±1درجاهی سلسایو ،،رووبات نسابی 60±5
درصد و در تاریکی انجام شد پرتودهی تتم ،حرو و حشرهی كامل شپشهی آرد با ك ک پرتو گاما و با دزهای  100تا  500گاری باه انجاام رساید
این آزمایرها به منظور كاهر دز پرتو گاما در فاصلهی زمانی ووحنیتر در مقایسه باا ماال اههاای قبلای انجاام شاد میامان مارگ و میار حشارهی
شپشهی آرد در مرحلههای متتلپ رشد آن پس از گذشت  24ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت و ن ونهبرداری تا مرگ آخارین ن وناهی پرتاودهی
شده ادامه یافت نتایج نشان داد كه حسا،ترین مرحلهی رشد حشرهی شپشهی آرد در برابر پرتودهی ،مرحلاهی تتام باود كاه در آن دز  50گاری
موجب مرگ  100درصد تتمها شد مرحلهی حروی ،ب د از تتم ،بیرترین حساسیت را نشان داد به ووری كاه باا دز  500گاری پاس از گذشات
 12روز امکان از بین بردن كلیهی حروها فراهم شد در مورد حشرههای كامل ،نتایج حااكی از مقاومات نسابی ایان مرحلاه از رشاد حشاره باود ،باه
ووریكه دز  100گری پس از  16روز تنها موجب بروز مرگ و میر  13/33درصد حشرههای كامل شد باحخره اینكاه مشات

شاد كاه اساتياده از پرتاو

گاما میتواند به عنوان یک روش كاربردی مناسب ،برای كنترل كلیهی مرحلههای زیستی حشرهی شپشهی آرد در بین محصولهای انباری به كار رود

کلیدواژهها :پرتو گاما ،حشرهی شپشهی آرد ،آفتهای انباری

Application of gamma radiation to control different life stages of red flour beetle
)Tribolium castaneum (Herbst
M. Ahmadi*, H.R. Zolfagharieh

Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 31485-498, Karaj – Iran

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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 2.2پرتودهي

 .1مقدمه
حشرهی شپشهی آرد یکی از آفاتهاای محصاولهاای انبااری

پرتودهی حشرهها در مرحلههای متتلپ زیساتی باا پرتاو گاماای

است [ ]1وبق گمارش آیواز و ه کاران ،دز  200گری پرتو گاما

چش هی كبالت 60 -واقع در پووهشکدهی تحقیقا كشااورزی،

پس از  30روز حشرههای كامال شپشاهی آرد را باه كلای از باین

پمشکی و صان تی انجاام شاد از آنجاا كاه آزماایرهاای اولیاه

میبرد بروور و تیلتون [ ]2پیرتر نشاان دادناد كاه دز  10گاری

حاكی از حساسیت بسیار باحی شپشهی آرد در مرحلاهی زیساتی

پرتو گاما میتواناد رشاد تتام حشارهی شپشاهی آرد را متوقاپ

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

شاد

گااری باارای شپشااهی آرد در مرحلااهی زیسااتی تتاام و دزهااای

كه مؤثرترین دز برای كنتارل مرحلاههاای زیساتی حرو و حشارهی

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

كامل شپشاهی آرد دز  100گاری اسات پاووهرهاای باروور و

حشرهی كامل ( 1تا  3روزه) استياده شد در خات اهی پرتاودهی،

ه کاران [ ]4گمارش ن ودناد كاه در باین ج یات شپشاهی آرد

حشرههای پرتو دیده و همچنین حشرههای شاهد پرتاو ندیاده باه

پرتودهی شده با دزهای متتلاپ پرتاو گاماا های گوناه مقااومتی

داخل ظروف حاوی آرد و مت ار انتقاال داده شاده ،باه صاور

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

روزانه بررسی شده و ت داد حروهای ظاهر شده ش ارش شد این

با ك ک پرتو گاماا در محادوده دز  700گاری مایتاوان كلیاهی

در حالی است كه برای حروها و حشرههای كامل ،میمان مرگ و

مرحلههای زیستی شپشهی آرد را كنترل ن ود

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

()1

سازد در آزمایرهای تانک بیلاک و ه کااران [ ]3مشات

حرو و حشرهی كامل ادامه پیدا ن ود []5

لذا چنین به نظر میرسد كه اساتياده از پرتاو گاماا عابوه بار
حذف اثرهای نامالوب ناشی از مصرف س وم شی یایی ،میتواند
موجب تليا قابل قبول در ج یات شپشاهی آرد شاود در ایان

 .3نتايج

پووهر به منظور بررسی میمان حساسیت مرحلههای زیستی تتم،

نتایج حاصل از پرتاودهی حشارهی شپشاهی آرد در مرحلاههاای

حرو و حشرهی كامل شپشاهی آرد باه پرتاو گاماا ،در زماانهاای

متتلپ زیستی نشان داد كه بیرترین تليا مربوط به تتامهاای

متتلپ تا مرگ آخرین ن ونه مورد بررسی قرار گرفت

شپشهی آرد بود (جدول  )1حساسیت تتمهاای شپشاهی آرد باه
پرتو به اندازهای بود كه با دز  50گری و باحتر از آن كلیه تتمها

 .2مواد و روشها

از بین رفته و هی حروی ظاهر نشد میامان تلياا تتام شپشاهی

 1.2پرورش حشره

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

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

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

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

میدهد تتم این حشره چه اندازه به پرتو گاما حسا ،است نتایج

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

آزمایرها بر روی حروها و حشرههاای كامال نیام حااكی از آن

پرورش داده شد؛ ت امی آزمایرها نیام تحات ایان شارای و در

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

اتاق رشد انجام شد به منظور همسنسازی مرحلاههاای متتلاپ،

افامایار م نایداری یاافت نتاایاج آزماایرها همچنین نشان داد

ابتاادا ت اادادی از ج یاات بااالا ناار و مااادهی شپشااهی آرد داخاال

كه حساسایت پرتاوی شپشاهی آرد در مرحلاهی حرو بایرتار از

ظرفهای حاوی آرد قرار گرفتند تا جيتگیری و تتامگاذاری

حساسیت حشارهی كامال اسات تلياا كامال ج یات حرو در

ن ایند پس از  3روز حشرههای كامل از آرد جدا شده و تتامهاای

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

گرفته شده از این آرد ،تتمهای  1تا  3روزه بودند بدینترتیاب،

 14 ،16 ،16و  12روز مشاهده شد در حالیكه این میامان تلياا

با گذشت زمان ،حروهای همسن و نیم حشرههای كامل همسن از

در مورد حشرهی كامل ،به ترتیب ،مساتلمم  20 ،22 ،26 ،26و 18

این ج یت تتم به دست آمد

روز بود افمایر درصاد مارگ و میار در باین ج یات حرو نیام
بسیاار بااحتار از حشارهی كاامال باود میامان مرگ و میر در بین
99

استياده از پرتو گاما برای كنترل مرحلههای متتلپ زیستی حشرهی

جدول  .1اثر دزهای متتلپ پرتو گاما بر تتم حشرهی شپشهی آرد
دز پرتو (گری)

میانگین تليا تتم شپشهی آرد( درصد)

◦

5/002/23 e

10

33/001/23 d

20

78/002/23 c

40

90/001/29 b

50

100 a

75

100 a

100

100 a

نشاندهندهی اخاتبف بسایار زیااد در حساسایت پرتاوی ایان دو
مرحلهی زیستی است نتایج نشاان داد كاه تيااو م نایداری در
میمان حساسیت حروها به پرتاو گاماا در باین دزهاای  100و 200
گااری (ب اه جاام روز  )12وجااود ناادارد (شااکلهااای  1و  )2ایاان
موضوع در حساسیت حشرههای كامل نسبت به این دو دز نیام تاا
روز 6ام صادق بوده و پس از آن تياو ها م نیدار شد ولی برای

حشرههای كامل ،نتایج حاكی از آن بود كاه تيااو م نایداری در
میمان تليا این مرحلهی زیستی با دزهای  300و  400گاری (باه
جم روزهای  16و  )18وجود نداشت (شکلهای  3و )4

حروف مشابه در ستون با استياده از آزمون توكی در ساح  5درصد ،اختبف
م نیداری با هم ندارند

100 Gy

ج یت حشرههای كامل در دزهای  400 ،300 ،200و  500گری

100

حرو
حشرهی كامل

80

از روز دوم تااا روز چهااارم بااه ترتیااب از 0/34 ،1 ،0/34 ،و 2/33
چندان م نیدار نبود در حاالی كاه در ه این ماد و باا دزهاای

40

مشااابه درصااد ماارگ و میاار حروهااا ،بااه ترتیااب ،از ◦ 5/34 ،1 ،و
 15/34درصد به  21/67 ،11/67 ،9/67و  41/67درصد رساید كاه

درصد مرگ و میر

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

60

20

نشاندهندهی افمایر سریع در آهنگ مرگ و میار ج یات حرو

◦

نسبت به حشرهی كامال اسات (شاکلهاای  4 ،3 ،2 ،1و  )5ایان

30

25

15

20

◦

5

10

روز پس از پرتودهي

نتایج نشان میدهاد كاه میامان مارگ و میار 24 ،سااعت پاس از
پرتودهی در كلیهی دزها صير بوده است این در حالی است كاه

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

بر خبف مقاومت نسبی حشرههای كامل در برابار پرتاو ،در ایان

شپشهی آرد با گذشت زمان

مااد دزهااای  400 ،300 ،100و  500گااری بااه ترتیااب موجااب
ایجاد تليا  0/33 ،0/33 ،0/33و  1/66درصد در حروها شاد كاه

200 Gy

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

100

حرو
حشرهی كامل

80

این ،برای حشرههای كامل  1روز پس از پرتودهی اتياق افتااد باا

60

این وجود ،شد تليا حروها بسیار بیرتر و سریعتر از تلياا

40

حشرههای كامل بود به ووریكه برای ایجاد تلياا  100درصاد
در بین حروها با دز  100گری 16 ،روز زمان نیاز بود در حالیكه

20

این زمان برای تليا  100درصد حشرههای كامل 26 ،روز ت یین

◦

شد (شکل  )1همچنین باحترین دز پرتو كاه در ایان آزماایرهاا

30

25

15

20

10

5

◦

روز پس از پرتودهي

مورد استياده قرار گرفت ( 500گری) ،تليا  100درصد حروها
را در  12روز موجب شد؛ در میان ج یت حشارههاای كامال در

شکل  .2اثر پرتو گاما با دز  200گری بر مارگ و میار حرو و حشارهی كامال

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

شپشهی آرد با گذشت زمان

100

درصد مرگ و میر

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

حرو

 .4بحث

100

حشرهی كامل

از نتایج مشاهده شد كاه دزهاای پاایین پرتاو گاماا اثرهاای قابال

80

درصد مرگ و میر

60

40

توجهی بر روند مرگ و میر تتام هاای شپشاهی آرد داشاتند ،باه
ووریكه با دز  50گری پرتو گاما 3 ،روز پس از پرتودهی كلیهی

تتمهای شپشهی آرد از بین رفتند این نتایج ،مشابه نتایجی اسات
كااه ذواليقاریااه و ه کاااران [ ]5و خاقااانی و ه کاااران [ ]6در

20

آزماایرهااای خاود بااه دسات آوردنااد در آزماایرهااای آنهااا
30

25

15

20

10

◦

◦

5

مشت

روز پس از پرتودهي

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

شکل  .3اثر پرتو گاما با دز  300گری بر مارگ و میار حرو و حشارهی كامال

همچنین فونتس و آرتور [ ]7نشان دادند كاه مقادار دز كشاندهی

شپشهی آرد با گذشت زمان

پرتو گاما برای تتمهای شپشهی آرد در حادود  30گاری اسات؛
400 Gy

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

100

حرو

مرگ و میر در باین تتامهاای شپشاهی آرد ایجااد ن اود تاناک

حشرهی كامل
80

40

درصد مرگ و میر

60

20

30

25

15

20

شد كه تتم های پرتو دیدهی شپشهی آرد باا دز 75 ،50

10

5

تتمهای شپشهی آرد را به وور كامل از بین بردند
در ماال هی حاضر مشت

شاد كاه حروهاای شپشاهی آرد

نسبت به پرتاو گاماا حساا،تار از حشارههاای كامال هساتند ،باه
وااوریكااه بااا دز  100گااری 26 ،روز زمااان حزم بااود تااا كلیااهی

◦

◦

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

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

روز پس از پرتودهي

كشید تا حروها به وور كامل نابود شوند نتایج به دست آماده در

شکل  .4اثر پرتو گاما با دز  400گری بر مارگ و میار حرو و حشارهی كامال

این آزمایرها با یافتههای مح د [ ]9همسو است كه بروبق آنها

شپشهی آرد با گذشت زمان

در پرتااودهی حروهااا بااا دز  100گااری  21روز وااول كشااید تااا
 100درصد ج یت حروها از بین برود در حاالی كاه در زماان و

حرو

100

500 Gy
حشرهی كامل

با دز مشابه ،تنها  45درصد مرگ و میر در بین ج یت حشرههای
كامل مشاهده شد همچنین ذواليقاریه و ه کاران [ ]5نشان دادند

80

40

درصد مرگ و میر

60

كه با دز  150گری پرتو گاما پس از  21روز مایتاوان حروهاای
شپشاهی آرد را بااه وااور كاماال از باین باارد و ایاان صااحت نتااایج
پووهر حاضر را تأیید میكند همچنین در آزمایرهای هدایا و
ه کاران [ ]10مشت

20

پرتودهی كلیهی حروها از بین رفتند كه این ،با نتیجهی ماال اهی

◦
30

25

20

15

10

5

شد كه با دز  100گاری 19 ،روز پاس از

◦

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

روز پس از پرتودهي

حروهای شپشهی آرد ،مورد نیااز اسات ،تاا انادازهای هامخاوانی

شکل  .5اثر پرتو گاما با دز  500گری بر مارگ و میار حرو و حشارهی كامال

دارد

شپشهی آرد با گذشت زمان

با وجود حساسیت باحی حروها به پرتو گاما ،میامان مارگ و
میر حروها نسبت به حشرههای كامل در چند روز اول پاایین باود
101
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 1روز پس از پرتودهی تا دز  500گری پرتو گاماا ،مارگ و میار

پرتو برخوردار هساتند هامچناین باه دلیال تاأثیر جمیای پرتاو بار

ج یت حشرههای كامل م نیدار باود در حاالیكاه در ج یات

كیيیت محصولهای انبار در دزهای باحتر ،بهتر اسات از دزهاای

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

پایین ولی از زمانهای ووحنی برای كنترل شپشاهی آرد اساتياده

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

ن ود

 15/34درصد مرگ و میر در ج یت حروها شد كه این میمان در

پينوشت

مورد حشرههای كامل بیر از  2/34درصد گمارش نشاد هامچناین

)1. Tribolium castaneum (Herbst

میمان افمایر درصد مرگ و میر در باین ج یات حروهاا بسایار
باحتر از حشرههای كامل بود و نتایج ،نشاندهندهی افمایر سریع
در آهنگ مرگ و میر ج یت حروها نسبت به حشرههای كامال
بود كه این با نتایج مح د [ ]9نیم ماابقت داشت نتایج نشان داد با
گذشت زمان اثر كشندهی پرتو نیم افمایر مییابد به واوری كاه
دز  100گری كه  2روز پس از پرتودهی هی گوناه مارگ و میار
در بین حروها و حشرههای كامل نداشت ،با گذشت ماد زماان
 16روز باارای حروهااا و  26روز باارای حشاارههااای كاماال ،میاامان
كشندگی آن به  100درصد رسید نتاایج باه دسات آماده از ایان
آزمایرها با نتاایجی كاه تاناک بیلاک و ه کااران [ ]3گامارش
ن ودند ،همسو بودند آنها گمارش كردند كه دز  100گری قادر
خواهاد بااود ج یات شپشااهی آرد را در ماد  30روز بااه وااور
كامل كنترل ن اید همچنین رجسو ،و حپیس [ ]11توانساتند باا
دز  200گری پرتو گاما پس از  28روز ت امی مرحلههای رشادی
شپشهی آرد را به وور كامل از بین ببرند و این در حاالی اسات كاه

در ماال اهی حاضار باا دز  200گاری 26 ،روز زماان حزم باود تااا
حشرههای كامل و حروها از بین بروند
هوو و ه کاران [ ]12نیم با اساتياده از دز  200تاا  600گاری
پرتو گاما كلیهی حشرههای كامال شپشاهی آرد را پاس از ماد
 21روز كنتاارل ن ودنااد؛ در ماال ااهی حاضاار نیاام بااا حااداك ر دز
استياده شده ( 500گری) كلیهی حشرههای كامل پس از  18روز
از بین رفتند البته این تياو چند روزه را میتوان ناشی از شرای
محیای از قبیل تغییرا لحظهای رووبت و نور ،زیسات -لولاهی
حشااارههاااای ماااورد آزماااایر ،ناااوع چشااا هی پرتاااو گاماااا
( Gamma cell 220در كااار حاضاار) دانساات بااه وااور كلاای
میتوان چنین نتیجه گرفت كه باه دلیال حساسایتهاای متتلاپ
مرحلاههااای زیسااتی شپشااهی آرد ،م یااار دز مااورد اسااتياده بایااد
براسا ،حشرههای كامل باشد كه از بیرترین مقاومات در برابار
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