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هرای  برای کنترر  ففر   های مناسب و ایمن ، استفاده از روشهای شیمیاییکشامروزه به منظور کاهش مشکالت ناشی از مصرف حشره چکیده:
هرای کلیردی در   از فف ی گندم، که یکی انباری امری ضروری اس . در این پژوهش اثر تلفیق پرتو گاما و اسانس گیاهی زنیان روی الروهای لمبه

در درصرد و   65±5ی سلسریو،، رووبر  نسربی    درجره  27±1در شررای  دمرایی    هرا فزمایشانبارهای مواد غذایی اس ، مورد بررسی قرار گرف . 

هرا  حشرره  ( پرترودهی 3 ،های پیش از ایرن پرترودهی شرده   دهی حشره( اسانس2، هازمان نمونهدهی هم( پرتودهی و اسانس1 -حال  3تاریکی، و در 

 هرا پرس از اولرین تیمرار مرورد ارزیرابی قررار گرفر .         های تلفیق، میزان مرگ و میر حشرهوراحی و اجرا شدند. در فزمایش -پیش از تیمار با اسانس

 97/35و  88/20، 25/14ی اسرانس زنیران    هرای زیرکشرنده  ی گنردم بره همرراه غلظر     گری پرتو گامرا برر روی الروهرای لمبره     1000تا  700دزهای 

با اسانس زنیان باعث افزایش میزان مرگ و میر الروها در مقایسه با شراهد شرد.   میکرولیتر بر لیتر هوا( استفاده شد. نتایج نشان داد که تلفیق پرتو گاما 
لیترر هروا( پرس از     میکرولیترر برر   97/35و  88/20، 25/14ی اسرانس زنیران    های زیرکشرنده با غلظ گری  1000و  900در تلفیق دزهای که به ووری

درصرد الروهرا    20توانستند تنهرا  روز پس از پرتودهی  20این دزها به تنهایی درصد رسید. در صورتی که  100روز میزان مرگ و میر به  20گذش  

دزهای مختلر   اسانس، در معرض تیمار شده با ی گندم پیش از این بهترین حال  تلفیق زمانی اس  که الروهای لمبه را کنتر  کنند. نتایج نشان داد

فمیز ففرات انبراری بره کرار     تواند برای کنتر  موفقی گیاهی می هایکه پرتو گاما به همراه ترکیب بودها حاکی از فن پرتو گاما قرار گیرد. فزمایش

 گرفته شد.
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Abstract: In order to reduce the problems due to use of chemical insecticides it is required to apply 
safe and proper methods to control insect pest. In this work, the combination effect of gamma radiation 
and Carum copticum C.B. Clarke essential oil against Trogoderma granarium Everts larvae, which is 
known as the major pest in the stored products, was investigated. Experiments were carried out at 
27±1ºC and 65±5% R.H. under the dark condition and three cases were represented. They are: 1) 
application of gamma radiation and essential oil simultaneausly, 2) irradiation followed by the essential 
oil, 3) the essential oil followed by the irradiation. The mortality was recorded 24h after the initial 
treatment. Doses among 700-1000 Gy of gamma radiation and 14.25, 20.88 and 35.97 μl of oil were 
used. The study showed that the combination of gamma radiation with C. copticum oil increased the 
larvae mortality compared with the control one, so that the combination of 900 and 1000 Gy with doses 
of essential oil (14.25, 20.88 and 35.97 μl) increased the mortality to 100% after 20 days, where as these 
gamma doses alone could control only 20% of larvae after 20 days. The best interaction was obtained 
when the fumigated larvae were exposed to the radiation. The results showed that irradiation and 
essential oils can be used as a successful control of the stored product pests. 
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 مقدمه  .1

 داری ترررین معتررالت ن رره  انبرراری یکرری از مهررم  هررای ففرر 

 هرا هدر ایرن میران حشرر    ؛شروند انباری محسوب مری  هایمحصو 

 هرا به محصو از لحاظ کمی و کیفی ناپذیرتری را خسارت جبران

 فورند، ترا جرایی کره ایرن خسرارت در کشرورهای فاقرد        وارد می

 درصد برفورد شده اس  40تا  10انبارداری،  یپیشرفته فوریفن

در  های انباریفف های کنتر  ترین روش[. یکی از متداو 2 ،1]

کره در ایرن میران     سر  تردخینی ا  هایسراسر جهان استفاده از سم

هرای  کرش ترین حشرره پرمصرف متیل برومید و فسفین از هایسم

العاده براالی  روند. امروزه به عل  سمی  فوقتدخینی به شمار می

نظیرر تخریرب   هرا  فننامطلوب زیس  محیطی  هایو اثر هااین سم

هایی مبنی برر ایجراد   متیل برومید و گزارش ییلهوسبه ازن  یالیه

ها در کشورهای فسفین، مصرف فن نسب  به هاهحشر مقاوم  در

توسعه یافته محدود شده اسر  بره وروری کره در کشرورهای در      

[. لذا بررای  5 ،4، 3] شودمتوق   2015تا سا   دبایحا  توسعه می

 هرای یابی به کنترر  مطلروب و مناسرب، اسرتفاده از ترکیرب     دس 

  زیسر   تری برای سالم  انسان و محری گزین که خطر کمجای

سرو    هرای با توجه به اثر .[6] رسدداشته باشند ضروری به نظر می

گیرراهی و  هررایشرریمیایی، اسررتفاده از ترکیررب هررایناشرری از سررم

 هرای مناسرب بررای سرم    گرزین تواند به عنروان جرای  پرتودهی می

 انباری مورد توجره قررار   هایهای مدیری  فف تدخینی در برنامه

 [. 9 ،8، 7گیرد ]

و گیاهی  هایای بر روی ترکیبگسترده هایپژوهشتاکنون 

 کشرری چنررین خاصرری  حشرررهاسرر . هررمانجررام شررده پرتررودهی 

 تررر بررر روی برریشهررای تعرردادی از گیاهرران و پرتررو گامررا اسررانس

 بره اثبرات رسریده اسر .      (1 ی گندمانباری از جمله لمبه هایفف 

که نسب  به  س انباری ا هایف فترین یکی از مهم گندم یلمبه

 یمطالعرره[. در 10دهررد ]هی از خررود حساسرری  نشرران مرریپرتررود

  600دزهرای برین   کره  د شر مشرخ    [10]ذوالفقاریه و همکراران  

  .انرد گنردم  یگری پرتو گاما قرادر بره نرابودی الرو لمبره     2500تا 

[ نشران داد کره   11گراوو و همکراران ]   هایپژوهشچنین نتایج هم

گرری باعرث    500ترا   100گرری و دزهرای    1000 ترا  200دزهای 

گندم  یپیر و جوان لمبه ، به ترتیب،رشد الروهای یتوق  دوره

 برند. از بین میجمعی  فف  را شده و در ووالنی مدت 

 هرای ترکیرب اسرتفاده از  گرزین  های جاییکی دی ر از روش

. تعردادی از گیاهران   س های گیاهی ااسانس شیمیایی، استفاده از

[. وبرق  13 ،12کشری هسرتند ]  با خواص حشره هاییدارای ترکیب

فکرررارو،  [ اسرررانس گیررراه 14گرررزارش حسرررن و همکررراران ] 

 را کرراهش گنرردم  یلمبررهمیررزان جمعیرر  الروهررای  (2 کرراالمو،

[ اثرر کشرندگی   15تیروب و همکراران ]   هرای پژوهشدهد. در می

مختلر    هرای هبر روی مرحلر  (3 میرتو، کومونیساسانس برگ 

 شده اس .  تأییدگندم  یزندگی لمبه

های زیس  محیطی ناشی از استفاده با توجه به افزایش فسیب

تلفیرق  گران مختلفی به دنبرا   شیمیایی، امروزه پژوهش هایاز سم

 افزاییهماثر گیری از تا با بهرههستند  هابرای کنتر  فف  هاروش

 هرای گرزارش  .دهنرد  اهشکرا ها هزینهها را کنتر  و فف ، هافن

هرای کنترر    گاما با سرایر روش  دهیمتعددی از قابلی  تلفیق پرتو

 دمررا، پرتررو مررادون قرمررز، امرروا، مرراکروویو،    ماننررد اسررتفاده از  

هررای کررشحشرررهاسررتفاده از هررای فیزیکرری و مکررانیکی و  روش

  فمیررزکرره کنتررر  موفقیرر   سرر شرریمیایی و گیرراهی در دسرر  ا 

[. پرترو گامرا و   18 ،17 ،16] دهنرد را نشران مری   انبراری  هرای ف ف

 انباری هایقدرت کشندگی باال برای فف از گیاهی  هایترکیب

از ورفی استفاده از دزهای باال ممکرن اسر  باعرث     ؛برخوردارند

هرای  کشراورزی و افرزایش هزینره    هرای کاهش کیفیر  محصرو   

توان میرزان  پرتو میو  گیاهی هایلذا با تلفیق ترکیب شود.کنتر  

کنترر   موجبرات  های کنتر  را کاهش داده و ینهدز مصرفی و هز

، اثرر  پرژوهش حاضرر  . در نمرود  ها را فراهمفف ثر و اقتصادی ؤم

فر   فبره منظرور کنترر      (4 با اسرانس گیراه زنیران   گاما تلفیق پرتو 

و ارزیرابی قررار گرفتره    جربری  تگندم مورد بررسری   یلمبه انباری

 .اس 

 

 هاواد و روش. م2
 آوری گیاه جمع 2.1

 د. شررفوری جمرر از دامغرران  1390 یزیدر پررا زنیررانگیرراه بررذرهای 

 این بذرها بعد از انتقا  بره فزمایشر اه در محرل کرامالر تاریر  و      

 بنرردی مناسررب و در  در بسررتهو مناسررب خشرر    یتهویرره دارای

 شدند.داری سلسیو، در فریزر ن ه یدرجه -24دمای 
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 اسانسی تهیه 2.2

به روش تقطیر و با و گرم بذر زنیان خرد  50اسانس،  یتهیهبرای 

 و سلسریو،   یدرجره  100در دمرای   استفاده از دسرت اه کلرونجر  

 سررولفات بررا سرردیم  ،اسررانس د.شررگیررری اسررانسسرراع   4ورری 

برا   یلیترر میلری  2ای  گیری و تا زمان مصرف در ظروف شیشهفب

درجره سلسریو،    4درپوش فلومینیمی در درون یخچا  در دمای 

 د.شداری ن ه

 
 پرورش حشره   2.3

تحقیقرات کشراورزی،    یی گنردم از پژوهشرکده  های لمبره نمونه

 یدرجه 127در شرای  دمایی و ای تهیه پزشکی و صنعتی هسته

درصد بر روی گندم در ظرروف   565سلسیو، و رووب  نسبی 

سرازی  سرن و تکثیر شردند. بره منظرور هرم    داده پالستیکی پرورش 

  یمختلر ، ابتردا تعردادی از جمعیر  برالو نرر و مراده        هایهمرحل

ترا بتواننرد    داده شرد ی گندم داخل ظروف حاوی گندم قررار  لمبه

کامرل   یهرا هروز حشر 3. پس از کنندگذاری گیری و تخمجف 

  1هرای  های گرفته شده از ایرن فرد، تخرم  ده و تخمشاز فرد جدا 

سرن و  ترتیب با گذش  زمان الروهای هرم . بدینبودندروزه  3تا 

 سن از این جمعی  تخم به دس  فمد.کامل هم هایهنیز حشر

 
 پرتودهی 2.4

 برررا اسرررتفاده از  روزه(  15ترررا  10ی گنررردم  الروهرررای لمبررره 

 ،60-کبالر   یپرترو گامرا   گری 1000و  900، 800، 700دزهای 

 127در شرای  دمرایی  ای کر، هسته کشاورزی یدر پژوهشکده

 پرترودهی شردند.  درصرد   565درجه سلسیو، و رووب  نسربی  

نیرز در شررای  مشرابه قررار داده      شرده ندهی الروهای شراهد پرترو  

سن بره همرراه   عدد الرو هم 100 ظرف سفالیشدند. در داخل هر 

تکررار قررار گرفر .     3غذایی شامل فرد سفید و گندم در  یماده

د. عردم  شر میرر تعیرین    و پس از پرتودهی میزان مررگ ساع   24

برود.   هرا هها معیار مررده برودن حشرر   حرک  دس  و پا و شاخ 

 . م شدندجانتصادفی ا در قالب ورح کامالر هافزمایش

 
 

 

 

 یسمیت تنفس 2.5

[ 19[ و ن هبران و همکراران ]  7روش کیترا و همکراران ]  مطابق برا  

، 66/852، 33/695، 474  اسانس زنیران  یهای مورد استفادهمقدار

رای الور بر  میکرولیتر بر لیتر هروا(  1749و  1518، 1199، 33/978

پیپ  روی ی  قطعره کاغرذ صرافی بره     ریزبا کم  گندم  یلمبه

یکسان، کاغرذ  شدن  پخشقرار داده شده و برای متر سانتی 2قطر 

جرای   یلیترر میلی 30ای شیشه هایصافی در داخل درپوش ظرف

  هررای فزمررایشهررا، غلظرر داده شرردند. مبنررای انتخرراب ایررن    

  10 عردد الرو  100هرر شیشره   به  .بود هابررسی اثر غلظ ای اولیه

هرا برا کمر  پرارافیلم     روزه انتقا  داده شد. درپروش شیشره   15تا 

ووری که بخار اسانس به بیرون نفوذ نکند. ه محکم بسته شدند، ب

از پرس  سراع    24. و اجرا شردند تکرار وراحی  3ها در فزمایش

های تمیرز عراری از   دهی، الروهای مورد فزمایش به شیشهاسانس

تعرداد   ،دهری از اسرانس بعرد  سراع    72و شده اسانس انتقا  داده 

از  1LC ،5LC ،25LC الروهای مرده شمارش شدند. برای محاسبه

 استفاده شد.  16SPSS افزارنرم

 
 تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاهی زنیان 2.6

 [18]پیش از این توصی  شده روش مطابق با تلفیق  هایفزمایش

مورد استفاده بررای   یهای زیرکشندهمقدار. و اجرا شدندوراحی 

میکرولیتر بر لیترر   1199و  632/695، 717/474 ،گندم یالرو لمبه

پرتو گاما بررای   یهای زیرکشندهدزمحاسبه شد. در این فزمایش 

 د. شرررگرررری انتخررراب  1000و  900، 800، 700 ،گنررردم یلمبررره

 گنررردم بالفاصرررله بعرررد از پرترررودهی  یلمبررره ،در فزمرررایش او 

اسانس قرار گرفر . در فزمرایش    یدر معرض دزهای زیرکشنده

روز بعرررد از پرترررودهی در معررررض دزهرررای   3 هررراهدوم حشرررر

 اسررانس گیرراهی قرررار گرفتنررد. در فزمررایش سرروم    یزیرکشررنده

 . شررردندپرترررودهی  ،روز 3اسرررانس دیرررده بعرررد از  یاهرررهحشرررر

از اولرین تیمرار تعیرین    پرس  ساع   24 هاهمیزان مرگ و میر حشر

تکررار   3تصرادفی در   ها در قالب ورح کامالرفزمایش ید. کلیهش

عردد الرو مرورد اسرتفاده قررار      100و در هر تکرار تعداد وراحی 

بره    16SPSSافرزار  ها برا نررم  دادهتجزیه و تحلیل فماری گرف . 

 انجام رسید.
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 و بحث نتایج .3
 پرتودهی   3.1

  700دزهررای  برررایگنرردم  یمیررزان مرررگ و میررر الروهررای لمبرره

 نشرران داده شررده اسرر . بررا توجرره برره  1گررری در شررکل  1000تررا 

 10 ،گری 1000دس  فمده میزان مرگ و میر در دز ه ب هایهنتیج

درصرد   10حردود   ی گندم درپرتودهی الروهای لمبهبعد از روز 

درصرد   36±66/4به  روز 35میر پس از  بود که این میزان مرگ و

 800و  700چنین میزان مرگ و میر الروهرا در دزهرای   رسید. هم

درصرد رسرید، در    26±33/3بره   روز 35پرس از   ،گری پرتو گاما

 میرری مشراهده نشرد.     گونره مررگ و  صورتی کره در شراهد هری    

گرری   1000ترا   700فماری نشان داد کره برین دزهرای     هایهنتیج

امرا برا شراهد     ،داری دیرده نشرد  گونه اختالف معنیپرتو گاما هی 

وور کلری پرترودهی الروهرای    ه . ببودنددار دارای اختالف معنی

هرا را در  ده و فنشرشد الروها  یتوق  دوره گندم باعث یلمبه

 ورروالنی مرردت نررابود کرررد. لررذا برره منظررور کرراهش جمعیرر  در  

 . شوداز دزهای باالتر پرتو گاما استفاده  دبایمدت کوتاه
 

 سمیت تنفسی 3.2

نشران داده شرده اسر .     2اثر کشرندگی اسرانس زنیران در شرکل     

 1749زنیران   اسرانس  ها نشان داد که در باالترین غلظ  فزمایش

دهی، میزان مرگ از اسانسپس ساع   24 (میکرولیتر بر لیتر هوا

تررین غلظر    درصرد و در کرم   50±33/3و میر الروها در حردود  

 1±33/0میرزان مررگ و میرر حردود      (میکرولیتر بر لیتر هروا  474 

  474اسرانس زنیران   هرای  . در صورتی کره برین غلظر    بوددرصد 

هر دو دار دیده نشد اما لیتر هوا اختالف معنیبر  میکرولیتر 852تا 

میکرولیتر برر لیترر    1749ترین غلظ  اسانس زنیان  با بیشغلظ  

 ،دسر  فمرده  ه ب هایهدار بودند. از نتیجهوا( دارای اختالف معنی

 برررررره  ،اسررررررانس زنیرررررران  25LCو  1LC ،5LC دارهایمقرررررر

میکرولیتر بر لیتر هروا تعیرین    1199و  632/695، 717/474 ،ترتیب

اسرانس زنیران    مقردار کره برا افرزایش     بودد. نتایج حاکی از فن ش

 (.1 جدو   یابدمیزان مرگ و میر افزایش می

 
 

ورو  عمرر بررای     وی گنردم  مرگ و میرر الروهرای لمبره    ی بینرابطه .1شکل 

 مختل  پرتو گاما.دزهای 

 

 
 

  15ترا   10مررگ و میرر الروهرای     واسرانس زنیران   مقدار  ی بینرابطه .2شکل 

 ی گندم.لمبهی روزه

 

 

 

 

 ی گندملمبه الروی سمی  تنفسی اسانس زنیان روی محاسبه شده 25LCو  1LC ،5LCمقدارهای  .1جدول 

 حشره تعداد اسانس گیاهی
 (P<05/0 ،95 سطح اومینان %  میکرولیتر بر لیتر هوا( های زیرکشندهغلظ 

 مجذور کی
1LC  5LC  25LC  

 300 زنیان
717/474 632/695 1199 
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 تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاهی 3.3

پرتو گاما  یدزهای زیرکشندهتلفیق ها نشان داد که فزمایشنتایج 

 افزایری، ی اثرر هرم  ، بره رابطره  های مختل  اسرانس زنیران  مقداربا 

هرا نشران داد   . فزمرایش سازدیپذیر مرا امکانگندم  یکنتر  لمبه

اسرانس  ی بر لیتر هروا  میکرولیتر 1199و  696، 475های مقدارکه 

 بره   باعرث  ،دهری از اسرانس پرس  سراع    24 خود به تنهرایی  زنیان

درصررد مرررگ و میررر در   25±88/5 و 5±33/3، 1±33/0 ترتیررب،

چنین میزان مرگ و میرر ففر    . همشودگندم می یالروهای لمبه

درصرد و   26±33/3 دگری پرتو گاما حدو 800 و 700در دزهای 

 درصرد برود. در   36±66/4گرری حردود    1000و  900در دزهای 

پرترو گامرا برا اسرانس      یتلفیق دزهای زیرکشرنده صورتی که در 

دهی میزان مرگ و اسانس -دهیزنیان در مقایسه با تیمارهای پرتو

زمران پرترو   . نتایج حاصرل از تلفیرق هرم   بودمیر افزایش پیدا کرده 

 مقداراسانس زنیان   مقدارترین گری( با بیش 1000تا  700گاما  

و ففر  نشران   رمیکرولیتر بر لیتر هروا( روی ال  1199 یزیرکشنده

  یجمعیرر  الروهررای لمبررره   ،روز 35داد کرره بعررد از گذشرر     

 33/66±33/7و  66/66±11/6، 33/73±33/8، 66/63±66/6 ،گندم

. بهترین اثر تلفیق در این فزمرایش زمرانی   بوددرصد کاهش یافته 

پرترو   گرری  700دز در معرض گندم  یرخ داد که الروهای لمبه

میکرولیتر بر لیتر هروا( قررار    475 مقدار اسانس ترین ینیگاما و پا

روز  35پرس از  میزان مرگ و میر الروهرا  در این حال ،  ؛گرفتند

دسر   ه درصد رسید که در مقایسه با نترایج بر   93±88/6به حدود 

پرتودهی و سمی  تنفسی به تنهایی افرزایش   هایفمده از فزمایش

  (.3 شکل گیر داشته اس  چشم
 

 
 

ی یزان مررگ و میرر الرو لمبره   اثر تلفیق اسانس زنیان و پرتو گاما بر م .3شکل 

 گندم.

 در معرض هاهروز پس از پرتودهی، حشر 3در فزمایش دوم، 

، 700های مختل  اسانس قررار گرفتنرد. در تلفیرق دزهرای     مقدار

 ،اسرانس  مقردار تررین  گری پرتو گامرا و بریش   1000و  900، 800

، 63±88/8به  ، به ترتیب،میزان مرگ و میر الروها شد که مشاهده

بهترین اثرر تلفیرق    .درصد رسید 63±33/9و  66/7±66، 33/9±73

میکرولیترر برر لیترر     1199اسانس زنیران   مقدارگری با  800در دز 

روز برره میررزان  35هرروا دیررده شررد کرره جمعیرر  ففرر  را پررس از  

درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. نتایج تلفیق نشان  33/9±73

تررین  گری پرتو گاما با بریش  1000تا  700در بین دزهای که داد 

داری میکرولیتر بر لیتر هروا( اخرتالف معنری    1199  اسانسمقدار 

در  (.4 شکل  شتندداری دامشاهده نشد اما با شاهد اختالف معنی

روز مورد  3بعد از  تیمار شده،اسانس با  هایهفزمایش سوم، حشر

  900دزهررای تلفیررق پرتررودهی قرررار گرفتنررد. نتررایج نشرران داد در 

اسرانس زنیران    یزیرکشرنده  مقدارهایگری پرتو گاما با  1000و 

  18برر لیترر هروا( پرس از گذشر        میکرولیتر 1199و  696، 475 

ر میر  جمعی  فف  از بین رفته و میرزان مررگ و   یروز کلیه 22و 

کره ایرن میرزان مررگ و میرر در تلفیرق        بوددرصد رسیده  100به 

اسانس زنیران   یهای زیرکشندهمقدارگری با  800و  700دزهای 

 90±33/12ترا   70±88/7حردود   ،تررین غلظر (  ترین و بیش کم

  900کره در تلفیرق دزهرای     برود درصد برود. نترایج حراکی از فن    

اسرانس نسرب  بره تلفیرق     ی زیرکشندههای مقدارگری با  1000و 

اسانس تفاوت ی مقدارهای زیرکشندهگری با  800و  700دزهای 

د هر ش(. با توجه به نتایج مشخ  5 شکل  وجود داش دار معنی

 یبرر روی الروهرای لمبره    افزایری هرم دارای اثر تلفیقی و  شیوه 3

 .دشوباعث کاهش جمعی  الروها در بلند مدت میبوده و گندم 

 ییوهعملکرد بهترری نسرب  بره دو شر     ،سوم یشیوهاما استفاده از 

 تلفیق داشته اس .دی ر 
 

 گیری. نتیجه4
به ووری که مالحظه شد با افزایش دزهای پرتو گاما میزان مرگ 

هرا  یابد. به منظور کنتر  سری  حشرهها نیز افزایش میو میر حشره
 مطالعره، برررای تروان از دزهرای براالتر اسرتفاده نمرود. در ایرن       مری 

تلفیرق پرترو گامرا برا اسرانس زنیران از       وروالنی مردت   بررسی اثرر  
نتایج نشران داد   ؛دشگری پرتو گاما استفاده  1000تا  700دزهای 

ری رگ 1000روز از شروع فزمایش، در دز  35پس از گذش  که 
 .درنشد ها نابوددرصد از حشره 36پرتو گاما 
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 3 ،ی گنردم لمبه هایمرگ و میر الروروی بر اسانس زنیان  مقدار اثر .4شکل 
 .روز پس از پرتودهی

 

 
 

 روز پررس از  3 ،ی گنرردملمبرره هررایالروروی بررر دز پرتررو گامررا اثررر  .5شــکل 
 .دهیاسانس

 

 هرای ه. نتیجر شرد کاملی ظاهر ن یدر این دزها هی  شفیره و حشره

گراوو و   پرژوهش  هرای هدسر  فمرده از ایرن فزمرایش برا نتیجر      ه ب
 گرران پرژوهش کند. وبق گزارش ایرن  [ مطابق  می11همکاران ]
گامرا    گری پرتو 500تا  100گری و دزهای  1000تا  200دزهای 

 پیرر و جروان    ، بره ترتیرب،  رشرد الروهرای   یقادر به توقر  دوره 
 هرررا را در وررروالنی مررردت از برررین  ی گنررردم بررروده و فنلمبررره

  یمطالعررهدسرر  فمررده از  ه برر هررایهنتیجررچنررین برنررد. هررم مرری
 2500ترا   600[ نشران داد کره دزهرای    10ذوالفقاریه و همکراران ] 

صرح   ند؛ این، ای گندمپرتو گاما قادر به نابودی الرو لمبه گری
 رساند.های ما را به اثبات مییافته

نشرران داد اسررانس زنیرران دارای قرردرت کشررندگی   ،هررایافترره
اسرانس   مقداربه ووری که با افزایش  س ی گندم االروهای لمبه

. ودشر میدار دیده میزان مرگ و میر افزایش یافته و اختالف معنی
ی گنردم  کشی زنیان روی لمبره تاکنون گزارشی مبنی بر اثر حشره

[ اثرر  20پرور ] صرحاف و محرمری  پژوهش نشده اس . در مشاهده 

 زیسرتی سوسر    هرای همرحل اسانس زنیان و هنده بیده روی تمام
 برا افرزایش   ؛گرفتنرد فزمایش قرار  مورد (5 ای حبوباتچهار نقطه

میکرولیتر بر لیتر هوا میرزان   71/10به  57/3غلظ  اسانس زنیان از 

دسر   ه بر  هرای هدرصد رسید که مشابه نتیجر  7/86مرگ و میر به 
  .ی حاضر اس مطالعهفمده در 

 هرای پرترو گامرا و ترکیرب   ، اسرتفاده از  ورور کلری امرروزه   ه ب
بره  هرا  گیاهی به عنوان دو روش کنتر  مناسب در مبارزه برا ففر   

هسرتند.  هرا  روند که دارای قابلیر  تلفیرق برا سرایر روش    شمار می

گر قابلی  تلفیق پرترو  ، بیانمطالعهدس  فمده از این ه ب هاینتیجه
 یتلفیق دزهای زیرکشندهووری که ه . بس گاما با اسانس زنیان ا

اثرر  ی ه واسرطه اسانس زنیان بی مقدارهای زیرکشندهپرتو گاما و 
افرزایش میرزان مررگ و میرر و کراهش جمعیر         باعث افزاییهم

زمرانی   افزایری هرم ، بهتررین اثرر   مطالعره . در ایرن  شرود می هاهحشر
ین اسرانس  یپرا تیمار با مقردارهای  پس از  هاهد که حشرشمشاهده 

قابلیر    هرا رجر  م زنیان، مورد پرترودهی قررار گرفتنرد. در برخری    
ید قررار گرفتره   یأها مورد تپرتو گاما با سایر روشاستفاده از تلفیق 

رایرز  و   هرای هتروان بره مطالعر   اس  کره در ایرن خصروص مری    

ا نشان داده اس ، تلفیق پرترو  هه[ اشاره نمود. مشاهد21همکاران ]
تواند میزان مرگ و میرر  گیاهی می هایگاما با ده گونه از ترکیب

ه بر  یهاهچنین نتیجرا افزایش دهد. هم (6 زمینیبید سیبالروهای 
کره  اس  نشان داده  [22مهتا و همکاران ] یمطالعهدس  فمده از 

 یروز بعررد از پرتررودهی شپشرره 7ترردخینی،  هررایاسررتفاده از سررم
 ی فرد برررر روی شپشرررهافزایررری هرررمسررربب برررروز اثرررر  ، (7 فرد
نیرز   [23، 18] پیشرین  یهرا مطالعره مشرابهی در   هایه. نتیجشودمی

اثرر تلفیقری پرترو گامرا و      هرا پرژوهش . در ایرن  ه اس مشاهده شد
و بررسی  فرد یشپشه بر روی (9 و رزماری (8 اسانس گیاه برازمبل

و  هف  انبراری بره اثبرات رسرید    فاین دو روش روی  افزاییهماثر 
اسرانس   یزیرکشرنده مقردار  اسرتفاده از  که  ه اس شان دادنتایج ن

کشری  تواند باعث افزایش اثر حشرره گیاهی به همراه پرتو گاما می
  یلیررهکشررود. فرد  یکامررل شپشرره هررایهحشررردر هررر دو روش 

پرژوهش  صرح  نترایج   مطالعره،  دس  فمرده از ایرن   ه ب هایهنتیج
کشری  خاصری  حشرره  کند. بنابراین با توجه بره  میأیید را تحاضر 
های گیاهی و نیز اسانستیمار با گاما و  دهیالعاده باالی پرتوفوق

کم خطر بودن این دو روش نسب  به روش شریمیایی، تلفیرق ایرن    
  توانررد برره عنرروان یرر  روش کنتررر  در مرردیری    دو روش مرری

 .شود ثر واق ؤانباری م هایفف 
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 هانوشتپی
1. Trogoderma granarium everts 

2. Acarus calamus 

3. Myrtus communis 

4. Carum copticum C.B. clarke 

5. Callosobruchus maculatus 

 

 

6. Phthorimaea operculella (Zeller) 

7. Tribolium castaneum (Herbst) 

8. Perovskia atriplicifolia (Benth) 

9. Rosmarinus officinalis L. 
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