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 الخالصة

 واحدة من أهم حشرات المخازن Trogoderma granarium Evertsتعتبر خنفساء الخابرة 

هو مركب كربماتي ،من مجموعة مشابهات هرمون الشـباب         فينوكسيكارب  الكثرها ضرراً   وأ

 التـي تـؤثر   non- terpenic   Juvenile Hormone Anallogus (JHA)ى الآلتربينية 

على العملية التطورية عند الحشرات مما يؤدي إلى اإلخالل بعملية اإلنسالخ و حـدوث مـا                

تعتبر األشعة المؤينـة واحـدة مـن     . developmental arrestيسمى باإلحتباس التطوري 

الطرق المعتمدة لمكافحة واستئصال اآلفات الحشرية في مخازن الحبوب ،وقد اقترحت حـديثا             

يكتسـب هـذا    .كواحدة من وسائل المكافحة المتكاملة لآلفات باإلشتراك مع المعاملة الكيميائية           

 تقوم األشعة المؤينة بدور عالجي ، في حين         التوجه أهمية فيما يتعلق بحشرات المخازن حيث      

تقوم المعاملة الكيميائية بدور وقائي خاصة إذا كان المركب الكيميائي يتمتع بثبات عـال فـي                

 إلحدى المعـامالت    T.granariumعرضت يرقات خنفساء خابرة الحبوب      .ظروف المخزن   

 التشعيع  -2. الفينوكسيكارب    التربية على حبوب قمح معاملة بتراكيز مختلفة من        -1: التالية  

 -3.بجرعات مختلفة من األشعة المؤينة ومن ثم تربيتها على حبـوب قمـح غيـر معاملـة                  

المعاملة بجرعات مختلفة من األشعة المؤينة ومن ثم تربيتها على حبوب قمح معاملة بجرعات              

ر مـن   جرى تتبع نمو هذه اليرقات وتم تسجيل أعداد كـل طـو           .مختلفة من الفينوكسيكارب    

اإلستخدام المتزامن لألشعة المؤينـة والفينوكسـيكارب       تشير النتائج إلى أن     . األطوار الناتجة   

يؤدي إلى تعزيز كل معاملة ألثر المعاملة األخرى وهذا يؤدي إلى تخفيض الجرعة والتركيز              

ة الالزمين لمنع ظهور الحشرة الكاملة لكل من المعاملتين فيما لو استخدمت كل منهما منفـرد              

من يرقات الشاهد إلـى طـور الحشـرة         % 85فخالل خمسة اسابيع من بدء التجربة وصل        .

في حين أدى تعريض اليرقات لألشعة المؤينة إلى خل         .الكاملة وظهر جيل جديد من اليرقات       

في تطور اليرقات المعاملة ، ونقصت نسبة الحشرات الكاملة الناتجة عن هذه اليرقات طـردا               

 غراي توقف ظهور الحشرات الكاملـة تمامـا         100إلشعاعية عند جرعة    مع إزدياد الجرعة ا   

كذلك أدت تربية اليرقات على حبوب معاملة بالفينوكسيكارب إلى حدوث خلل في تطور هذه              .

أمـا  ) .ppm 1(*اليرقات ، واحتاج منع ظهور الحشرات الكاملة إلى تركيز جزء بـالمليون           

عة المؤينة وبين تربية هذه اليرقات على حبوب قمح         عندما تم الجمع بين معاملة اليرقات باألش      

معاملة بالفينوكسيكارب فقد ظهر تأثير معزز لكل من هاتين المعاملتين ألثر المعاملة األخرى             

فقد انخفضت الجرعة اإلشعاعية ، وتركيز الفينوكسيكارب الالزمـين         .على حشرات التجربة    

تشير النتائج أيضا .على التتالي  ppm 0.063 غراي و 50لمنع ظهور الحشرات الكاملة إلى 

إلى أن الفينوكسيكارب يتمتع بثبات عال تحت ظروف التجربة الحالية حيث استمر تأثيره فـي               
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 أسـابيع علـى     6 أشهر فبعد مرور أكثر من       10وقاية حبوب القمح من اإلصابة بالخابرة مدة        

 جزء  25يرقات المعاملة بـ    من ال % 95 أسابيع على معاملة حبوب القمح  لم تتمكن          9معاملة  

كيرقات في نهايـة هـذه      % 65من المليون من التحول إلى طور العذراء، مات منها حوالي           

كذلك كانـت   . فقط من العدد الكلي ليرقات التجربة إلى عذارى مشوهة        % 5المرحلة، وتحول   

ـ    100 و   50الحال بالنسبة لليرقات المرباة على حبوب قمح معاملة بـالتركيزين            ن  جـزء م

بينما كانت نسبة اليرقـات     . المليون، حيث لم يتحول أي من اليرقات إلى طور الحشرة الكاملة          

في نهاية المرحلة الثانية من التجربة، أي بعد        . للتركيزين% 3.3المتحولة إلى عذارى مشوهة     

 أشهر على معاملة حبوب القمح بالفينوكسيكارب وبعد تسعة أسـابيع علـى إعـادة               10مضي  

من اليرقات غير قادر على االنتقال إلى       % 90الحبوب بيرقات خابرة جديدة، بقي      عدوى هذه   

مات مـن هـذه     .  جزء في المليون   100 و 25الطور التالي وذلك بالنسبة لكل من التركيزين        

 جزء فـي المليـون علـى        100 و   25للتركيزين  % 72و   % 69اليرقات في نهاية التجربة     

كانـت  . لكلي لليرقات إلى عذارى في نهاية هذه المرحلة       فقط من العدد ا   % 10تحول  . التتالي

 لم تبد أشعة غاما أي قدرة معنوية على         .جميعها مشوهة وفشلت في التطور إلى حشرات كاملة       

عند استخدام األخير في معاملة حبوب القمح ،إذ أظهـرت النتـائج أن             الفينوكسيكارب  تفكيك  

 لهـا أي تـأثير معنـوي علـى فعاليـة            لم يكن  غراي   50أشعة غاما وبالجرعة المستخدمة     

 جزء فـي    5الفينوكسيكارب في حماية حبوب القمح من اإلصابة بالخابرة، فمن اجل التركيز            

 developmental arrestمن اليرقات في حالة احتباس تطـوري  % 97المليون بقي حوالي 

جزءفـي   5والباقي أعطى عذارى مشوهة، وبالمثل عندما عرضت حبوب القمح المعاملة بـ            

 لم يظهـر أي تـأثير علـى فعاليـة           ا غري من أشعة غام    50المليون فينوكسيكارب لجرعة    

من اليرقات المرباة عليها في حالة احتباس تطوري        % 98الفينوكسيكارب الحيوية حيث بقيت     

تم الحصول علـى    . وفشلت في التحول إلى عذارى، أما الباقي فأعطى عذارى مشوهة وميتة          

 جزء في   100 و   50(بة للتركيزين اآلخرين المختبرين من الفينوكسيكارب       نتائج مشابهة بالنس  

نستدل مما سبق أن الفينوكسيكارب المطبق على حبوب القمح لم يتـأثر بالجرعـة              ). المليون

المستخدمة من األشعة المؤينة واحتفظ بقدرته على إعاقة أطوار خنفساء الخابرة من واحـتفظ              

 .  ء الخابرة من إكمال تطورهابقدرته على إعاقة أطوار خنفسا
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 .المقدمة

 هي واحدة من أهم حشرات المخـازن فـي العـالم    T granarium Evertsخنفساء الخابرة 

تتحمـل  . وأكثرها ضرراً للحبوب المخزونة، إذ تتغذى بشراهة مسببة تلفاً مدمرا في المخزن           

المناسبة لتطورهـا لفتـرات     الخابرة الظروف المعاكسة كنقص الغذاء والظروف البيئية غير         

طويلة وذلك عن طريق دخول يرقاتها في طور سكون، كما أنها متحملة للمبيـدات التقليديـة                 

 Bell., et )& ( Banks ,1977 )والعديد من غازات التبخير مثل الفوسفين وميثيل البروميد

al.,1983) .          قرن فقد أكتشـف    وقد ازداد انتشار هذه اآلفة جغرافياً بشكل مستمر خالل هذا ال

، كما أنه تم الكشف عنها في شحنات قادمة من نيجيريـا            1916وجودها في بريطانيا منذ عام      

 كما ثبت وجودها في الواليات ). (1943Banks ,1977 ;Bell et al .,1983والسنغال عام 

، وقد اكتسبت أهمية خاصة بعد أن وضعت ضـمن قائمـة            1955المتحدة األمريكية في عام     

، وحديثاً امتد انتشارها إلـى جنـوب   )Howe & Lindgren 1957,.(لزراعي هناكالحجر ا

وفي آسيا تواجدت الحشرة في المناطق الجافة مـن القـارة منـذ             ) (Viljoen,1990إفريقيا  

و بالرغم من   ).(Viljoen,1990سنوات عديدة لدرجة أن التلف الذى تحدثه أصبح أمراً واقعاً           

تيجة ألن اعتراف بلد ما بوجودها فيه يمكن أن يتسـبب فـي             صعوبة تحديد توزعها الدقيق ن    

فإن ما يتوفر   . فرض مقاطعة تجارية على هذا البلد من قبل الدول التي ال تتواجد فيها الخنفساء             

من معلومات يشير إلى أن الحشرة تنتشر في ثالثة دول مجاورة لسورية،تحديداً تركيا، العراق              

يشـير  ) Banks ,1977مذكور في (1950ر منذ عام هناك تقري).(Banks ,1977وفلسطين 

وهناك معلومـات حاليـاً     . إلى أن وجودها غير مؤكد في سوريا ولكن يمكن لآلفة أن تستفحل           

غير موثقة عن تواجد اآلفة في سوريا كما أن الجهات المختصة تفرض إجراءات حجر مشددة               

اتصال (ن الزراعة إلى المخازن   فيما يخص تواجد هذه اآلفة في شحنات القمح الواردة من أماك          

ولكن احتمال أن تتحول الحشرة في سوريا إلى آفة         ). شخصي مع مؤسسة الحبوب والمطاحن    

خطيرة وارد في أي لحظة وذلك نتيجة توافر مجموعة من الظـروف لـيس أقلهـا مالءمـة                  

قل عن  درجة مئوية لمدة ال ت  20متوسط حرارة أعلى من     (الظروف البيئية لتكاثرها وانتشارها     

 1957Banks, 1977( )خالل هـذه الفتـرة  % 50 أشهر متتالية، ودرجة رطوبة أقل من 4

;Howe&Lindgren ,( وهذا يتطلب البحث الدائم عن طرائق أفضل للوقاية من انتشار هذه 

تنصب الدراسات الحديثة في مجال مبيدات اآلفـات علـى          .ولمكافحتها في حال تواجدها   , اآلفة

تمثل منظمات  . ئية في سميتها وتنسجم مع أسلوب اإلدارة المتكاملة لآلفات        تطوير مركبات انتقا  

، وبخاصة مشـابهات هرمـون    Insect growth regulators (IGR)النمو عند الحشرات 

تمثـل  . نموذجاً واعداً لهذه المركبـات , Juvenile hormone analogues (JHA)الشباب 
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 تم استبدال  terpenoid etherات إيثر تربينية التطور األهم في هذا المجال في تصنيع مركب

بعض مجموعاتها بحلقات عطرية مما نتج عنها مركبات ذات فعالية حيويـة أكبـر بمئـات                

المرات من هرمون الشباب الطبيعي تلى ذلك دراسات ركزت على تطـوير منظمـات نمـو                

ل ويجعلهـا أكثـر     حشرية ال تحتوي في تركيبها على الجزء التربيني مما يجعل تصنيعها أسه           

-Fenoxycarb [2(phenoxy يمثـل الفينوكيسـكارب   )(Retnakaran et al .,1985 ثباتاً

phenoxy)-ethyl carbamate]  واحداً من هذه المركبات الكربماتيـة carbamate  غيـر 

سمية الفينوكسيكارب للثدييات منخفضة، تبلغ . وهو غير سام عصبياnon-terpenicً التربينية

) عن طريـق الفـم  (كغ/غ16.8عند الفئران LD50 ميتة لنصف المجتمع المعامل الجرعة الم

Haenni et al 1988&;Worthing et al 1991 &Garnier 1993)(.  ــدي يب

 juvenile hormoneالفينوكسيكارب فعالية حيوية عالية مشابهة لفعالية هرمـون الشـباب   

(JH) 1980 وقد عرف)Masner, et al(يها الفينوكسيكارب بأنها أساسـاً   التأثيرات التي يبد

تأثيرات على تطور األشكال المختلفة للحشرة مما يؤدي إلى اضطراب فـي عمليـة التحـول          

metamorphosis أو توقف أو احتباس في عملية التطور ،developmental arrest  فـي 

رى علـى   نهاية الطور اليرقي األخير مما يؤدي إلى ديمومة الطور اليرقي وهناك تأثيرات أخ            

التطور الجنيني والتكاثر وإنتاج الفيرمونات وتمايز األشكال المختلفة عند الحشرات االجتماعية           

Retnakaran et al .,1985).(   يؤثر الفينوكسيكارب على طيف واسع من الحشـرات تابعـة

درس تأثيره على بعض من حشرات الحبوب المخزونة وتبـين أن حشـرات             .  لرتب مختلفة 

 مـن غمديـة     Triboliumحة التي تصيب الحبوب المخزونة وخنافس الطحين        حرشفية األجن 

 جـزء فـي   0.1هي األكثر حساسية حيث تموت اليرقات عند تركيز Coleoptera األجنحة 

عشرة أمثال هذا 1 إلى أكثر من  Sitophilusبينما تحتاج حشرات السوس ).  كغ/مع(المليون 

أمكـن باسـتخدام    (Grenier& Grenier 1993; Edwards et al .,1991) التركيـز 

 & Rhyzopetha dominica :حشرات كل مـن  . السيطرة على مجتمعاتالفينوكسيكارب 

Oryzacphilus surinamensis ــارية ــوب المنش ــاء الحب ــوب  ,، خنفس ــة الحب وثاقب

 Sitophilus وسوسة القمح , Tribolium castaneumوخنفساء الطحين الحمراء ,الصغرى

granariusطن لمدة سنتين في حين لم       1 مصنوعة من البروبولين سعة        في مخازن  المخزن 

أية دراسة على تأثير الفينوكسيكارب على تطور خنفساء الخابرة علـى بـذور القمـح               تجرى  

 ) Edwards., et al.  قدرته على وقاية الحبوب المعاملة مـن اإلصـابة  لىالمصابة، وال ع

رق المعتـرف باسـتخدامها كوسـيلة لمكافحـة         كإحدى الط األشعة المؤينة   تصنف  .(1991,.

فقد اجازت إدارة الغذاء والـدواء األميركيـة       .واستئصال اآلفات الحشرية في مخازن الحبوب       
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 كيلوغراي من جهـة كونهـا آمنـة كوسـيلة           1استخدام األشعة المؤينة بجرعات تصل حتى       

 مختلفة من العالم عدد     وقد أقيم في مناطق   ) .FDA,1981(لمكافحة اآلفات في المواد الغذائية      

 ,.Aoki et alمن المنشآت غايتها استخدام األشعة المؤينة في تعقـيم الحبـوب المخزونـة    

1977Libby et al ., 1978;Cogburn et al ., 1972)( ظهرت مؤخرا توجهات تدعو الى

ـ              يم استخدام األشعة المؤينة ليس فقط كبديل ممكن لوسائل المكافحة األخرى المستخدمة في تعق

 (1996حبوب المخازن وانما كوسيلة مكملة ضمن برنامج مكافحة متكاملـة ، فمـثال اقتـرح              

Carpenter et al(  فكرة الجمع بين بين تقانة الذكور العقيمة والمكافحة الحيوية إلدارة آفـات

كذلك تناولت دراسات عدة فكرة الجمع بين أشعة غاما          .Lepidopteaرتبة حرشفية األجنحة    

 ,Fadel &Othmanميائية مختلفة من أجل مكافحة عدة أنواع مـن الحشـرات   ومركبات كي

جمعت الدراسة المشار اليها آنفا بـين أشـعة غامـا وكـل مـن منظمـي النمـو                    )(1998

 Ceratitisالفينوكسيكارب وبيربروكسيفين وذلك عن طريق تربية يرقـات ذبابـة الفاكهـة    

capitata        ومن ثم تعريض العذارى الناتجة ألشعة غاما       على بيئة معاملة بأحد هذين المركبين

لهذه المعامالت على تطور الحشرة وعلى بعض الجوانب        التراكمي  وذلك بغرض دراسة األثر     

 الجمـع بـين     إمكانيـة  بحث   على الدراسة الحالية    تركز. البيولوجية للحشرات الكاملة الناتجة   

جة وحماية بـذور القمـح مـن        استخدام منظم النمو فينوكسيكارب وأشعة غاما كوسيلة لمعال       

اإلصابة بخنفساء الخابرة، وكذلك للتخفيف ما أمكن من الجرعة اإلشعاعية المسـتخدمة فـي              

عملية التعقيم وفي هذا اإلطار ال بد من تحديد أقل جرعة إشعاعية يمكن اسـتخدامها للقضـاء                 

مـن  وهـذا يعتبـر    (Mehta & Sethi ,1986) على أطوار الحشرة في الحبوب المخزونة

األهمية بمكان من أجل إبقاء تكاليف اإلشعاع في حدها األدنى وكذلك من أجل التقليل من أيـة                 

 )(Younes et al ., 1980تأثيرات غير مرغوبة يمكن أن يسببها التشعيع للمنتج الغذائي 

باإلضافة إلى تحديد أقل تركيز للفينوكسيكارب يمكن من خالله حماية حبوب القمح المعاملـة              

معرفـة مـدى     الدراسة   كما تحاول .عاع من تعرضها لإلصابة من جديد بخنفساء الخابرة       باإلش

استمرارية األثر الواقي للفينوكسيكارب في حماية بذور القمح من اإلصابة بخنفساء الخـابرة ،              

كما تدرس تأثير تعريض بذور القمح المعاملة بالفينوكسيكارب ألشعة غاما علـى اسـتمرارية      

بعبارة أخرى  خنفساء ، و  هذه ال فينوكسيكارب في حماية بذور القمح من اإلصابة ب       األثر الواقي لل  

 .تأثير أشعة غاما على ثبات الفينوكسيكارب

 . المواد والطرائق-2

 . تربية الحشرات2-1
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داخل مطربانات زجاجية سعة    . ربيت مزرعة الحشرات على بذور قمح غير معاملة بالمبيدات        

 25موضوعة في درجة حرارة الغرفـة والتـي ال تقـل عـن               ليتر مغطاة بقطعة موسلين      3

 2 ± 35أجريت كافة التجارب في حضانة على درجة حرارة          . º م 35 -30وتتراوح بين   ºم

تـم تزويـد المزرعـة      .  لم يتم التحكم بالرطوبة الجوية، وأبقيت الحشرات في ظالم دائم         . ºم

 . أشهر4كل )  حشرات ميتةجلود إنسالخ،(بحبوب قمح جديدة وإزالة مخلفات التغذية 

 . جمع اليرقات2-2
 ملم، وذلـك    2مجعت الريقات وفصلت من مزرعة التربية عن طريق إمرار احلبوب املصابة على منخل قطر ثقوبه                

ضمن خملية هواء ومع مراعاة ارتداء قناع واقي من الغبار ملنع استنشاق نواتج تغـذي احلشـرات وبقايـا جلـود                     
 تسقط كافة الريقات عرب املنخل يف حني يتم احتجاز حبوب القمح املصابة، ويـتم انتقـاء                 االنسالخ، ذه الطريقة  

 .الريقات متوسطة العمر الستخدامها يف إجراء التجربة

 .  تحضير التراكيز المرغوبة من الفينوكسيكارب2-3

عوملت بذور القمح بالمستحضر التجاري لمنظم النمو فينوكسـيكارب والـذي يحمـل أسـم               

Insegar وهو عبارة عن مسحوق قابل للبلل ، WP   اسـتخدمت التراكيـز   %. 25 بتركيـز

 جزء في المليون وتم تحضير التراكيز المطلوبة عن طريق حـل            100 و   50 ، 25 ، 5: التالية

تم تحضير أعلى تركيز أوالً ثم اتبع أسلوب التمديـد          . الوزن المناسب من المسحوق في الماء     

حضرت كافة التراكيز في حجم .  في تحضير التراكيز األقل sequential dilutionالتسلسلي

تحفظ . لكل مكرر وهو الحجم المناسب لمعاملة كل مكرر بالمبيد        /  مل 5ثابت من الماء مقداره     

وقد كان تحضير   .  في قوارير محكمة اإلغالق    º م 4المحضرات في البراد على درجة حرارة         

 . يسبق المعاملة أو في نفس اليومالتراكيز المطلوبة يتم إما في اليوم الذي

 . معاملة بذور القمح بالمبيد والعدوى باليرقات2-4
 غ من بذور القمح موضوعة يف       35 مكررات، حيتوي كل مكرر على       3من أجل كل تركيز من املبيد كان هناك         

 وزنـت   insegarمن أجل معاملة البذور بالتراكيز املناسبة من حملول اإلنسغار          .  مل 100قارورة زجاجية سعة    
أضيف حملول املبيد بالتركيز املرغوب إىل البذور داخل القارورة         . البذور ووضع كل مكرر يف القارورة املخصصة له       

بعد ذلك أفرغت احلبوب املعاملـة      . خلطت حبوب القمح مبحلول املبيد داخل القارورة حىت رطبت كافة البذور          . 
أعيدت بعد أن جفت إىل القارورة املطابقة للتركيز الذي         . ة لتجف  ساع 48 وتركت مدة    ةعلى صفائح أملنيوم مرتلي   

 20متت عدوى حبوب القمح املعاملة بريقات متوسطة العمر مأخوذة من مزرعة التربية وذلك مبعـدل                . عوملت به 
قط بالنسبة ملكررات الشاهد عوملت حبوب القمح بنفس الطريقة املذكورة أعاله ولكن بإضافة املاء ف             . مكرر/ يرقة

 . إىل احلبوب

 بعد معاملة حبوب القمح     ppm 50 ،   25،  5: فيما يتعلق بدراسة استمرارية األثر الواقي للفينوكسيكارب وهي         
عرضت احلبوب املعاملة جلرعة واحدة من      .ذه التراكيز وجتفيفها كما ذكر أعاله وضعت يف اكياس نايلون شفافة            
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الذي حيـوي  . كندا Theratro-80 (T-80)شعيع ماركة  غراي وذلك باستخدام جهاز ت50أشعة غاما هي 
 .دقيقة/ غري0.583 ذو معدل جرعة اشعاعية مقدارها Co60منبع كوبالت 

 . تشعيع حبوب القمح املعاملة بالفينوكسيكارب2-5

 جزء يف املليون، وبعـد معاملـة        50،  25،  5:  استخدمت ثالثة تراكيز من الفينوكسيكارب ذه التجربة وهي       
مث عرضت احلبوب املعاملة جلرعة واحدة من       . لقمح ذه التراكيز وجتفيفها وضعت يف أكياس نايلون شفافة        حبوب ا 

الذي يضـم  . ، كنداTheratro- 80(T-80) غري وذلك باستخدام جهاز تشعيع ماركة 50أشعة غاما هي 
 .دقيقة/  غري0.583 كمنبع مشع مبعدل جرعة إشعاعية قدره (Co60)الكوبالت 

 :يع الريقات  تشع2-6

مجعت يرقات من الطور الريقي الثاين والثالث ووضعت الريقات اليت سيتم تعريضها لنفس اجلرعة من أشعة غاما يف                  
 غراي  100 ، 50 ، 25 ،   10،  0أكياس من النايلون الشفاف وعرضت للجرعة املناسبة اجلرعات املستخدمة هي           

 مصدر أشعة غاما . 

 

 . فحص احلشرات2-7

 مم وعدت األفراد من كـل       2 التجربة عن طريق إفراغ حمتوى كل مكرر يف منخل قطر ثقوبه             مت فحص حشرات  
طور من األطوار املختلفة من احلشرة حبيث مت إحصاء كامل العدد من األفراد اليت أضيفت يف بداية التجربة وسجل                   

ور من حيث وجـود تشـوه       كما سجلت حالة األفراد املمثلة لكل ط      . عدد الريقات والعذارى واحلشرات الكاملة    
شكلي واحتباس التطور وعدد األفراد امليتة من كل طور، ويف حال وجود حشرات كاملة مت البحث عـن وجـود                    

. يرقات حديثة الفقس، أي يرقات اجليل الثاين الناتج عن تطور الريقات املضافة يف بداية التجربة إىل حشرات كاملة                 
 . اسبوع بفارق زمين قدره اسبوعني لكل فحص15 – 9متت مراقبة التجارب ملدة تراوحت من 

 حساب النتائج. 2-8

مت إحصاء عدد األفراد من كل طور مث حسبت النسبة املئوية لكل طور نسبة إىل العدد الكلي للحشرات املضافة يف                    
 )(Costat,1995مث أدخلت النتائج كنسب مئوية على برنامج احصـائي          .  يرقة لكل مكرر   20كل مكرر أي    

كما حسبت النسبة املئوية لألفراد امليتة ضمن كـل  . analysis  of variance ي عليها حتليل التباين وأجر
 .طور منسوباً إىل عدد األفراد الناجتة ضمن كل طور وذلك من أجل كل عملية فحص للحشرات جرى تنفيذها

 . النتائج واملناقشة-3

عة غاما على تطور خنفساء الخـابره       تأثير جرعات أشعاعيه مختلفة من أش      1يبين الشكل رقم    

خمسة اسـابيع لتكمـل    المرباة على حبوب قمح غير معاملة بأي مبيد استغرقت يرقات الشاهد 

تطورها إلى طور الحشرة الكاملة حيث كانت نسبة يرقات عينة الشاهد التي وصلت الى طور               

ثر من ذلك لوحظ في     أك.في المتوسط بعد خمسة اسابيع من بدء التجربة         % 90الحشرة الكاملة   
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نفس الوقت وجود عدد كبير من اليرقات حديثة الفقس بين الحبوب المصابة مما يدل علـى أن                 

الحشرات الكاملة وضعت بيوضا وأن اليرقات حديثة الفقس التي لوحظت تمثل يرقات الجيـل              

م يكـن   كان عدد اليرقات حديثة الفقس الناتجة كبيرا بحيث ل        .الثاني الناتجة عن فقس البيوض      

كان متوسط نسبة الحشرات الكاملة المشوهة والعذارى المشوهة        . ممكنا عمليا إحصاء عددها     

كان , جراي   50 عند تعريضها  للجرعة اإلشعاعية       1لكل منهما شكل    % 5في عينات الشاهد    

وقد لوحظ عدد قليل من الجيـل        % 47متوسط نسبة اليرقات التي تطورت الى حشرة كاملة           

من اليرقات المشععة بعـد     % 32مات  )في المتوسط    % 5( ي في أحد المكررات   اليرقي الثان 

أدى تعريض اليالرقات لجرعة    .وصولها لمرحلة العذراء أما الباقي فقد مات في طور اليرقة           

من اليرقات التي تعرضـت     % 90 غري إلى منع ظهور الحشرالت الكاملة حيث توقف          100

ت في حالة احتباس تطوري لم تتمكن اليرقات فيـه          لهذه الجرعة عن التطور واستمرت كيرقا     

من اإلنتقال إلى طور العذراء وفي النهاية ماتت وهي في الطور اليرقي ،أما ما تبقى من هذه                 

اليرقات فمات بعد وصوله إلى طور العذراء دون أن يتمكن من التطور إلـى حشـرة كاملـة       

وللقضـاء علـى   . فقد مات كيرقات الحشرات مات بسبب تشوه العذارى أما البقية           )1شكل  (

من  % 90 جراي كانت ضرورية فعند هذه الجرعة        100ظهور الحشرات الكاملة فأن جرعة      

الحشرات المعاملة استمرت كيرقات في مرحلة احتباس تطوري وفي النهاية ماتت بعد إطالـة              

لخـابرة  أظهرت دراسة أخرى حول تأثير أشعة غاما على خنفساء ا         ) .1شكل  ( الطور اليرقي   

 Mkee & Saour,2002 ) (  غراي كانت كافية لمنع ظهور الحشرات الكاملة 80أن جرعة 

 غـري علـى     80بالرغم من انه لم يتم في الدراسة الحالية إختبار تأثير الجرعة اإلشعاعية             .

تطور اليرقات المشععة ، فإن اليرقات المستخدمة في الدراسة الحالية كانت يرقات قد مـرت               

 أيـام ، كمـا وأن   10نسالخ األول أو الثاني ، بمعنى آخر أنها كانت بعمر أقل من بمرحلة اإل 

 – Abdel  النتائج في سياق هذا العمل كانت متوافقة مع النتائج التي توصل إليها كـل مـن   

Kawy (1999) و  Ahmed & Eqbal (1985) غري كانـت  100اللذين وجدا أن جرعة 

 التأثير الذي أحدثته تراكيز     2يوضح الشكل   ديثة اإلنسالخ   من اليرقات الح   % 100كافية لقتل   

مختلفة من الفينوكسيكارب على تطور يرقات الخابرة المرباة على حبوب القمح المعاملة بهذه             

أتمـت  ) شاهد( من اليرقات المرباة على حبوب قمح معاملة بالماء         % 91ففي حين   .التراكيز  

عند اإلسبوع الخامس من بدء التجربة ، وأعطت        تطورها ووصلت إلى الطور الحشري الكامل       

الحشرات الكاملة الناتجة جيال ثانيا من اليرقات حديثة اإلنسالخ فقد نتج عن تربيـة اليرقـات                

التي وصلت إلى طور الحشرة الكاملة وكانت نسبة الحشرات الكاملة الناشئة عن يرقات مرباة              

مـن أفـراد    % 40عامل ، في حين مات      من المجتمع الم  % 50على قمح معامل بهذا التركيز      



 349ت ن ب ع / ب ج-هـ ط ذ س
 
 

10

من اليرقات المعاملة قبل تحويلها إلى      % 10التجربة بعد وصولها إلى طور العذراء بينما مات         

تناقصت النسبة المئوية للحشرات التي أتمت تطورها إلى طور الحشرة الكاملة طردا            .عذارى  

 عندما ربيت اليرقات على     مع زيادة تركيز الفينوكسيكارب وقد توقف ظهور الحشرات الكاملة        

كان اإلحتباس التطوري عند     . 2 من الفينوكسيكارب شكل     ppm1حبوب قمح معاملة بتركيز     

من اليرقات كانت غير قادرة على التطـور إلـى طـور            % 90هذا التركيز واضحا حيث أن      

 من هذه اليرقات في اإلسبوع     % 66العذراء خالل اإلسبوع الخامس من بدء التجربة ، ومات          

الخامس والباقي مات تدريجيا بحيث ماتت آخر يرقة بعد مضي عشـرة أسـابيع علـى بـدء      

من اليرقات المعاملة بهذا التركيز من الوصول إلى طور العذراء ولكنها           % 10تمكن  .التجربة  

أما النسـبة الباقيـة مـن       .ماتت جميعا بدون أن تتمكن من اإلنتقال إلى طور الحشرة الكاملة            

فقد ماتت كعذارى مشوهة في اإلسبوع الخامس أدى تطبيق المعاملتين           % 10حشرات التجربة   

السابقتين بشكل متزامن بمعنى تتشعيع يرقات الخابرة بأشعة غاما ومن ثم تربية هذه اليرقـات               

على حبوب معاملة بالفينوكسيكارب إلى تعزيز كل معاملة ألثر األخرى ،وقـد تجلـى هـذا                

لحوظ في جرعة األشعة المؤينة وتركيز الفينوكسـيكارب الـال         التركيز المعزز باإلنخفاض الم   

زمين لمنع ظهور الحشرات الكاملة المعاملتين معا عن مثيالتها عند تطبيق كل من المعاملتين              

 غري انخفض تركيز الفينوكسيكارب الـذي حـال         10فعند تعريض اليرقات لجرعة     .منفردة  

الذي كان يلزم فـي حـال    ppm 1  بتركيزمقارنة  ppm 0.5دون ظهور الحشرة الكاملة إلى

لم يكن هناك فرق معنوي بـين تـأثير         .استخدام الفينوكسيكارب بمفرده إلحداث نفس التأثير       

 غري والتربية على حبوب قمح معاملة بالفينوكسيكارب وبـين          10الجمع بين المعاملة بجرعة     

يـز الفينوكسـيكارب     غري مع الفينوكسيكارب عند أي تركيز مـن تراك         25المعاملة بجرعة   

 غري من أشعة غامـا سـمح   50في حين ان تعريض اليرقات لجرعة   )3شكل ( المستخدمة

 من التركيز   1/15بتخفيض تركيز الفينوكسيكارب الالزم لمنع ظهور الحشرات الكاملة بنسبة          

قات الالزم إلحداث نفس التأثير عند المعاملة بالفينوكسيكارب بمفرده ،إذ لم تتمكن أي من الير             

 غري من التطور إلى حشرات كاملة نتيجة لتربيتها على حبـوب قمـح              50المشععة بجرعة   

عند هذه الجرعة وهذا التركيز     . من الفينوكسيكارب    ppm 0.063معاملة بتركيز ال يزيد عن      

من األفراد المعاملة مـات كعـذارى       % 60لم يتوقف ظهور الحشرات الكاملة فحسب بل عن         

من اليرقات المعاملة في حالة     % 40لثالث الذي تال بدء التجربة وبقي       مشوهة خالل اإلسبوع ا   

بما ان يرقـات هـذه      . احتباس تطوري لم تتمكن فيها من التطور إلى عذارى وبقيت كيرقات            

الحشرة هي الطور المسبب للتلف في الحبوب المصابة ، فإنه من المهم تقييم وضـع مجتمـع                 

مصـير   ) 1(يلخص الجـدول    .مذكورة في الدراسة الحالية     اليرقات المتبقي بنتيجة المعاملة ال    
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عند استخدام أشعة غاما كانت النسـبة       .اليرقات المتبقية عند اإلسبوع الخامس من بدء التجربة         

من هذه اليرقات بحلول اإلسبوع الخـامس       % 67المتبقية الى عذارى وحشرات كاملة ، مات        

 مات بمواعيد مختلفة وقد استغرق موت بعضها حتى افسـبوع           % )33( من التجربة وما تبقى   

أدت زيادة الجرعة األشعاعية إلى زيادة النسبة المئوية لليرقات         ).البيانات غير مذكورة  (العاشر  

إال أنـه   .،وزيادة نسبة الموت بين هذه اليرقات المسجلة في اإلسبوع الخامس من بدء التجربة              

مـن   % 48  وبدون استخدام الفينوكسـيكارب فـأن          غري 100حتى عند استخدام الجرعة     

تسبب االسـتخدام المتـزامن      .اليرقات الموجودة كانت ال تزال حية وقادرة على إحداث التلف           

, لألشعة المؤينة والفينوكسيكارب في زيادة مجتمع اليرقات بشكل عام وهـذا مؤشـر علـى                

بتأثير مشابهات هورمونـات    حدوث  ظاهرة االنحباس التطوري وهي ظاهرة مألوفة مرتبطة          

 غراي وبتزامنها مـع تراكيـز       100عند الجرعة   .وبتأثير جرعات منخفضة من أشعة غاما         

مختلفة من الفينوكسيكارب كانت النسبة  المئوية من اليرقات مرتفعة جدا في كل المعـامالت               

لية أكثر من ذلك بقيت نسب عا     ) .1جدول   % (100إلى   % 90المستخدمة وتراوحت ما بين     

(  غري بالتزامن مع معامالت الفينوكسـيكارب      100نسبيا من اليرقات حية عند تطبيق جرعة        

 , ppm0.0313عند التراكيـز     %38 و   22،23،28فمثال كانت النسب المئوية لليرقات الحية     

عند تراكيز مماثلة من الفينوكسيكارب وبالتزامن مع       ).2(جدول   ) 0.25 , 0.125 , 0.0635

فمثال عنـد   ( راي كانت النسب المئوية لليرقات الحية كانت اكثر انخفاضا        غ 25 و   10الجرعة  

 كانت النسبة  ppm 0.125 , 0.0635 , 0.0313 غراي بالتزامن مع التراكيز 10اإلشعاعية 

 غري  25على التتالي ، وعند الجرعة اإلشعاعية        % 4.6و   , 0 و   0.9المئوية لليرقات الحية    

 كانت النسب المئويـة لليرقـات    ppm 0.125 , 0.0635 , 0.0313بالتزامن مع التراكيز  

 مع ذلك لم يتوقف ظهور الحشرات الكاملة        2على التتالي جدول     % 1.6و  , 3.5 , 2.5الحية  

عنداستخدام  تراكيز الفينوكسيكارب المعاملة األنسب لمكافحة الخابرة واستمرار حماية حبوب           

ملة المذكورة أعاله تحقق حالة مرغوب بها بالنسـبة         القمح من اإلصابة بهذه الحشرة إن المعا      

لمحصول مخصص لألستهالك البشري فهي تقي المحصول من اإلصابة بالخابرة عن طريـق             

منع ظهور الحشرات الكاملة ، وبالتالي كسر حلقة تطورها عند جرعة من األشـعة المؤينـة                

أخفض مـن  )  ppm 0.125 و 0.0625(  غري وتراكيز من الفينوكسيكارب وهي 50وهي 

تأتي اهمية النتائج المذكورة    .تلك التي تعطي نفس التأثير فيما لو استخدمت كل معاملة منفردة            

أعاله من مالحظة أنه أمكن وقف تطور خنفساء الخابرة على حبوب القمح من خالل انبثـاق                

 )غـري 50(الحشرة الكاملة عن طريق االستخدام المتزامن لجرعة منخفضة من أشعة غامـا             

 غري عنـدما    100مقارنة مع الجرعة    ) ppm 0.063(وتركيز منخفض من الفينوكسيكارب     
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يعتبـر  .  عند استخدام الفينوكسيكارب بمفـرده       ppm 1استخدمت اشعة غاما منفردة أو مع       

تخفيض الجرعات الجرعات اإلشعاعية أو الكيميائية المطبقة بغاية تعقيم أو حماية المحاصـيل             

 عندما تكون هذه المحاصيل سلع مخصصـة لإلسـتهالك البشـري            المخزنة أمر مرغوب به   

تكمن أهمية هذه النتائج أيضا في أن المعاملـة المتزامنـة باألشـعة المؤينـة               .كحبوب القمح   

والفينوكسيكارب تؤمن نوعا من إدارة متكاملة لخنفساء الخابرة تتجلـى فـي الـتخلص مـن                

ما مقرونا باألثر الواقي الذي تؤمنه معاملـة        اإلصابة الموجودة الذي تؤمنه المعاملة بأشعة غا      

حبوب القمح بالفينوكسيكارب والذي يمنع عودة اإلصـابة للحبـوب المعاملـة ، خاصـةوأن               

الفينوكسيكارب يتمتع بثباتية عالية في المخزن بعيدا عن األشعة فوق البنفسجية التي تصل من              

من المفيد التفكر في  Edwards et al .,1991 )( و ( Garnier et al 1993)أشعة الشمس 

طبيعة التأثير المعزز لفعل كل من أشعة غاما والفينوكسـيكارب المالحـظ عنـد اإلسـتخدام                

تستجيب الحشرات للعديد من الشروط البيئية      .المتزامن لهاتين المعاملتين على يلرقات الخابرة       

صـبي ، وتترافـق     غير المرغوبة عن طريق تغييرات غيلر محددة في التوازن الهرموني الع          

استجابة التحمل لهذه الضغوط البيئية بتغيرات في العالقات بين الهرمونات التي تقوم بتنظـيم              

) .  (Raushenbak et al., 1993& Gruntenko, et al 1997 تطور الحشرة ووظائفهـا 

 هـي  biogenic aminesأظهرت الدراسات أن مشابهات هرمون الشباب واألمينات الحيوية 

درست اآلليات التي يلعب فيها اسـتقالب       . ت األكثر أهمية في عملية اإلستجابة الكربية      الموكنا

فمثال تستجيب إناث ذبابة الخـل      . هرمون الشباب دورا في اإلستجابات الكربية بشكل مكثف         

هرمـون الشـباب ،     ) (hydrolysis Cynborowski,1991للكرب بتخفيض معدل حلمهة     

أدى تشعيع ) .(Gruntenko., et al 1997 في الخصوبة وتأخير في وضع البيض وانخفاض

 غري إلى تخفـيض معـدل حلمهـة         10الطور الكامل إلناث عذارى من ذبابة الخل بجرعة         

الفينوكسيكارب هو أحد مشابهات هرمون ).(JH Gruntenko., et al 1997هرمون الشباب 

دراسة الحالية من الممكن    في ال .الشباب الذي يحاكي هرمون هرمون الشباب في طريقة تأثيره          

تعريض اليرقات إلى أشعة غاما بالتزامن مع تربيتها على حبوب قمح معاملة بالفينوكسيكارب             

قد أدى إلى ظهور التأثيرات المشار إليها أعاله عند جرعة تشـعيع وتركيـز فينوكسـيكارب                

.  منفـردة    أخفض من تلك الالزمة إلحداث نفس التاثيرات فيما لو استخدمت كل معاملى على            

وتفسير ذلك قد يكون مرده أن تعريض اليرقات لجرعة منخفضـة مـن األشـعة أدى إلـى                  

 hemolymphالتخفيض من معدل استقالب هرمون الشباب الموجود اصال في دم الحشـرة             

مضافا إليه تراكم تدريجي لتركيز الفينوكسيكارب الذي يدخل الحشرة عن طريق التغذي على             

ت هذه التأثيرات مجتمعة إلى إخالل حاد بالتوازن الهرموني لليرقـات ،            أد. الحبوب المعاملة   
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تجلى باإلحتباس التطوري والتشوهات ،عند جرعات إشعاعية وتراكيز مـن الفينوكسـيكارب            

بمعنى آخر  .أخفض من تلك الالزمة إلحداث نفس التأثير فيما لو استعملت كل معاملة منفردة              

غير قادرة بمفردها على إحداث نفس التـأثير، كانـت          ، جرعات أخفض من الفينوكسيكارب ،     

كافية باإلشتراك مع تأثير األشعة المؤينة لرفع تركيز هرمون الشباب في الهيموليمـف إلـى               

مستويات محفزة لإلخالل بالتوازن الهرموني إلى الحد الذي أدى إلى منع ظهـور الحشـرات               

 JH hydrolaseانزيم الهيدروالز الشباب ولتأكيد هذا اإلقتراح يجب اختبار مستويات .الكاملة 

التفسير البديل هو أن الطاقة التي تحملهـا األشـعة          .لدى يرقات الخابرة المعاملة بأشعة غاما       

المؤينة قد تمون تسببت في إحداث تعديالت على طريق مستقبالت انـزيم اسـتراز هرمـون                

 اإلنزيم لمستقبلته ، مما يـؤدي       يمكن لمثل هذه التعديالت أن تؤدي إلى تغيير في إلفة         .الشباب  

وهذا يؤدي بدوره إلى    .بالتالي إلى إنقاص فعالية األنزيم في تحطيم هرمون الشباب ومشابهاته           

تراكم تراكيز عالية من الفينوكسيكارب في الهيموليمف واإلخالل بالتوازن الهرمـوني الـذي             

درسـت التعـديالت    .دراسـة   يتبدى بالتأثيرات المختلفة على اليرقات التي لوحظت في هذه ال         

المختلفة التي تطرأ على البروتينات وإعاقة فعاليتها البيولوجية التي تنشأ عن هذه التعـديالت              

معظم هذه التعديالت يشمل تغيرات فـي تموضـعات         .بشكل مكثف وباستخدام تقنيات مختلفة      

حيـث اقتـرح     .محددة على البروتينات ، مما يقود إلى فقد كامل أو جزئي للفعالية الحيويـة             

Swellens,1986) (          أن تعطيل فعالية البروتينات بواسطة االشعة المؤينة قد يتضمن اضعاف

ومع ذلك ، هناك حاجة لمزيد من البحث من أجل تأكيـد مثـل       .ألفة ارتباط البروتين بمستقبله     

ـ              ة مـع   هذا اإلقتراح فيما يتعلق بتأثير األشعة المؤينة على تفاعل انزيم استراز هرمون الحداث

 .مستقبلته 

 مدى استمرارية األثر الواقي للفينوكسيكارب

 النسبة المئوية لليرقات والعـذارى والحشـرات الكاملـة لخنفسـاء الحبـوب              3يبين جدول   

T.granarium           25،50،100 خالل تطورها عند تربيتها على بذور قمح عوملت بالجرعات 

ppm       يبدو من الجدول   . د عومل بالماء فقط      من المشابه الهرموني فينوكسيكارب أما الشاهد فق

ففي األسبوع األول بعد المعاملة شكلت اليرقات       .  أن حشرات الشاهد تطورت بشكل طبيعي        3

 32و  % 37من أطوار الحشرة بينما كانت النسبة المئوية للعذارى والحشـرات            % 32نسبة  

العدد الكلي لحشرات   من  % 65في األسبوع الثالث شكلت الحشرات الكاملة       . على التتالي   % 

تزاوجـت  . علـى التتـالي    % 10و   % 25التجربة بينما لم تشكل اليرقات والعذارى سوى        

الحشرات الكاملة الناتجة ووضعت بيا نتج عنه جيل جديد من اليرقات كان قادرا على التغذية               

كانت نسبة الموت في حشـرات هـذه        . وإحداث التلف والذي بدا واضحا من مخلفات التغذية         
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على شكل يرقات أما ما تبقى فقد وصل إلى طور العذراء            % 25، مات منها     % 35التجربة  

يمكن أن تعزى نسبة الموت التي      .ولكنها كانت مشوهة وفشلت في التطور إلى حشرات كاملة          

لوحظت بين حشرات الشاهد إلى اإلزعاج الناجم عن تكرار عملية الفحص والـذي يتضـمن               

قات في منخل ونخل اطوار الحشرة تمهيدا لفحصها وتقدير نسبة كل           وضع بذور القمح مع الير    

 Trgodermaإلى أن إزعـاج يرقـات    )(Loschiwo,1960في هذا السياق أشار . طور 

parable             الناجم عن التعامل الدوري بغرض فحصها أدى إلى تخفيض نسبة الحشرات البالغة 

ت للفحص اليومي أتمت تطورها إلى      فقط من اليرقات تعرض    % 20الناتجة فقد اشار الى ان      

من اليرقات التي لم تتعرض لمثل هذا الروتين اليومي          % 68طور الحشرة الكاملة بينما أتمت      

كما أنه أشار إلى أن اإلزعاجات اليومية لليرقات الناجمة عن الفحص الدوري قـد              . تطورها  

خروج منها حتى بعد     يصعب على اليرقات ال    diapause) بيات(تؤدي إلى حدوث حالة سكون      

 أشهر كان سلوك الحشـرة      8في المرحلة الثانية من التجربة بعد انقضاء        .زوال سبب حدوثها    

ضمن معاملة الشاهد مشابها للمرحلة التي سبقتها وكانت نسبة اليرقات في األسبوع األول بعد              

حلـة األولـى    المعاملة أعلى في هذه المرحلة منها من نسبة اليرقات في معامالت الشاهد للمر            

وهذا قد يشير إلى أن اليرقات التي اختيرت من اجل إحداث العدوى في هذه              % 68حيث بلغت   

كانت أصغر عمرا من تلك التي اختيـرت إلحـداث العـدوى فـي              )اسبوع+أشهر8(المرحلة  

مع ذلك ففي األسبوع التاسع من المرحلة الثانيـة كانـت نسـبة اليرقـات               . المرحلة األولى   

علـى   % 53،   % 35،  % 11شرات الكاملة في مكررات الشـاهد تسـاوي         والعذارى والح 

، شـكلت   % 34كانت نسبة الموت ضمن أطوار الحشرة في نهايـة هـذه المرحلـة              .التتالي  

استمرت عمليـة فحـص     . في طور العذراء    % 23في حين مات الباقي      % 11اليرقات منها   

 ) 3 غير مدرجة في الجدول      11 و   10نتائج األسبوعين   ( اسبوعا   11الطوار في هذه التجربة     

تطور خاللها جيل جديد من اليرقات ناتج عن تزاوج الحشرات الكاملة الناتجة عـن اليرقـات          

التي بدأت بها بحيث أصبحت إصابة البذور داخل القارورات واضـحة مـن تـراكم جلـود                 

معاملة ومـن   ظهر تأثير الفينوكسيكارب  واضحا على تطور الخابرة على البذور ال          .اإلنسالخ  

فـي  >P) 0.05(أجل التراكيز الثالثة المستعملة مقارنة مع الشاهد فقد كان هناك فرق معنوي 

النسبة المئوية لليرقات ضمن كل تركيز ومن أجل نفس الفترة مقارنة مـع النسـبة المئويـة                 

نـت   فمثال في األسبوع االول بعد المعاملة كا       3لليرقات في معاملة الشاهد ولنفس الفترة جدول      

لمعاملة  % 32مقارنة مع   % 95 فينوكسيكارب   25ppmالنسبة المئوية لليرقات لدى المعاملة      

% ppm100 97  و 50وكانت النسبة المئوية لليرقات المرباة على بذور معاملة بـ .الشاهد 

 ال تـزال    ppm 25بعد سبعة اسابيع كانت النسبة المئوية لليرقات لدى المعاملة          . لكل منهما   
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 و  50وكانت النسبة المئوية لليرقات في معـاملتي        . لمعاملة الشاهد    % 25رنة مع   مقا% 95

100 % ppm  تشير هذه النتائج إلى فشل اليرقات المعاملة بالتراكيز الثالثة  % .97 ال تزال

من الفينوكسيكارب في متابعة تطورها مقارنة مع يرقات الشاهد التي تطورت الـى حشـرات           

 حدوث ما يسمى باحتباس تطوري وهي ظاهرة معروف حدوثها كإحدى           كاملة وهذا دليل على   

 Retnakaran et alاآلليات التي يتجلى من خاللها تأثير منظمات النمـو علـى الحشـرات    

.,1985)( & Manser et al .,1980) (   ترافق ذلك أيضا مع ظهور أشكال يرقيـة مشـوهة

ج بين اليرقة والحشـرة الكاملـة       تمثلت في ظهور يرقات مجنحة ، أو ظهور أشكال هي مزي          

النسبة القليلة من العذارى التي تشكلت عـن اليرقـات المعاملـة بـالتراكيز الثالثـة مـن                  .

 50من أجل كل من التركيزين % 3 و  ppm25من أجل التركيز % 5وهي (الفينوكسيكارب 

ـ    .كانت مشوهة وماتت قبل أن تتمكن من إتمام تطورها          ) ppm 100و   وت تفاوتت نسـبة الم

لدى اليرقات المعاملة والتي تعاني من احتباس تطـوري حسـب التركيـز المسـتخدم مـن                 

ففي األسـبوع األول ،     .الفينوكسيكارب ولكنها ازدادت بمرور الزمن بالنسبة لجميع التراكيز         

،  %26،   %37،  % 33بعد المعاملة كانت نسبة اليرقات الميتة من العدد الكلـي لليرقـات             

ازدادت نسبة الموت بـين يرقـات المعـامالت         . عللى التتالي    ppm 25،50،100للمعامالت  

من أجـل   % 95،  %82،%65جميعها ووصلت بعد تسعة اسابيع لدى نفس هذه اليرقات الى           

في المرحلة الثانية من التجربة أعيدت عدوى البـذور المعاملـة           .نفس المعامالت على التتالي     

ارت النتائج الى حدوث انخفاض معنـوي فـي         أش.نفسها التي استخدمت في المرحلة األولى       

 –اسبوع واحد +أشهر  8(فمنذ بداية هذه المرحلة     ppm 50و25فعالية الفينوكسيكارب للتركيزين  

 من مثيالتها في المرحلة األولى >P) 0.05(كانت النسبة المئوية لليرقات أقل معنويا) 1الجدول

 و  25لمضاف وذلك للتركيـزين     فقط من العدد الكلي ا    % 85و  %92مشكلة في هذه المرحلة     

50 ppm . بالرغم من ذلك فقد استمرت حالة االنحباس التطـوري لـدى هـذه             . على التتالي

) 1جـدول   -أسـابيع 7+ أشهر8(اليرقات وبقيت النسبة المئوية لها ثابتة حتى األسبوع السابع          

تى نهايـة   ، بينما بقيت النسبة كما هي ح      .25ppmبالنسبة للتركيز   % 90،انخفضت بعدها إلى    

مثل ظهور أجنحة   (وظهرت على هذه اليرقات تشوهات مختلفة       % .80التجربة بالنسبة لتركيز    

وما نجح مـن    ) .على اليرقات أو صفات شكلية أخرى هي مزيج بين اليرقة والحشرة الكاملة             

أما في حالة اليرقات المرباة على بذور       .هذه اليرقات في التطور أعطى عذارى مشوهة وميتة         

 ،لم يكن هناك أي فرق معنوي بين النسبة المئوية لليرقات في المرحلـة   ppm100لة بـمعام

ممـا  ).أي بعد مضي سبعة أشهر على معاملة البذور       (األولى وبين مثيالتها في المرحلة الثانية       

 25سبق نستنتج أن الفينوكسيكارب يعيق تطور الخابرة الرمباة على بذور قمح على التراكيز              
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  ،50   ، 100 ppm     ألشـهر بـدون     10وأن تاثيره هذا يستمر ألكثر من       .  مقارنة مع الشاهد 

  (فـي هـذا السـياق تمكـن    .حدوث أي تغير معنوي في قدرته على إعاقة تطور الحشـرة  

(Edwards et al .,1991   باستخدام الفينوكسيكارب من السيطرة على مجتمعـات حشـرات

 وثاقبـة الحبـوب الصـغرى    Oryzacphilus surinamensiخنفساء الحبوب المنشـارية  

Rhyzopetha dominica وخنفساء الطحين الحمراء Tribolium castaneum   وسوسـة 

 على القمح المخزن في مخازن مصنوعة مـن البـروبيلين   Sitophilus granarius  القمح 

 تأثير أشعة غاما على ثبات منظم النمو فينوكسيكارب         4يبين الجدول   . طن لمدة سنتين     1سعة  

لمطبق على حبوب القمح معبرا عنه كنسبة مئوية لألطوار المختلفة للحشرة خالل تطورهـا              ا

) غـري 50(في هذه المرحلة اختبر تأثير جرعة واحدة من األشعة          .على بذور القمح المعاملة     

 ، أظهرت النتائج أنه ال يوجد       ppm ،   50 ،   25 ،   5على ثالثة تراكيز للفينوكسيكارب وهي      

عة غاما على ثبات الفينوكسيكارب بعد أن تم تطبيقه على حبوب القمح جدول             تأثير معنوي ألش  

 فمثال في األسبوع األول بعد المعاملة كانت النسبة المئوية لليرقات المرباة على حبوب قمح               4

جدول %100(غري من أشعة غاما 50 فينوكسيكارب ثم عرضت لجرعة  5ppmعوملت بـ 

لنسبة المئويةلليرقات المرباة على بذور معاملة بالتركيزين       كذلك لم يكن هناك فرق بين ا      ) . 4

25   ، 50   ، ppm) 98 %،100 (%          لم .على التتالي وذلك في األسبوع األول بعد بدء التجربة

يكن هناك أي تغير معنوي في النسبة المئوية لليرقات المرباة على الحبوب المعاملة بالتراكيز              

، %100،  %97كانت في األسـبوع األخيـر       (ة التجربة   الثالثة من الفينوكسيكارب طيلة فتر    

وهذا دليل على وقوع هذه اليرقات في . على التتالي  5،25،50ppm، من أجل التراكيز 98%

كذلك األمر لم يالحظ أي تغير معنوي فـي         .حالة احتباس تطوري ناجم عن تأثير منظم النمو         

غري من أشعة غاما بعـد     50جرعة  النسبة المئوية لليرقات المرباة على حبوب قمح عرضت ل        

معاملتها بالفينوكسيكارب طيلة فترة التجربة ، حيث كانت هذه النسب في األسـبوع األخيـر               

  .4 على التتالي جدول  5،25،50ppmللتراكيز 100،98%،98%
 

 

 استنتاجات وتوصيات 

 : نستنتج من الدراسة احلالية

ارب كرسيلة من وسائل املكافحة املتكاملة للسيطرة على        أنه ميكن اجلمع بني األشعة املؤينة والفينوكسيك       -
خنفساء اخلابرة يف خمازن حبوب القمح ، حيث تؤدي جرعات حمددة من األشعة املؤينة إىل السيطرة على                 
يرقات اخلابرة يف حبوب القمح املصابة يف حني تقدم معاملة حبوب القمح بالفينوكسيكارب محاية هلـذه                
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ة باخلابرة باألطوار اليت تنجو من تأثري األشعة املؤينة أو قد تصل نتيجـة إدخـال        احلبوب من جتدد اإلصاب   
 .حبوب مصابة إىل املخازن 

يؤدي اجلمع بني تربية يرقات عرضت لألشعة املؤينة على حبوب قمح معاملـة بالفينوكسـيكارب إىل                 -
ـ (ختفيض اجلرعة اإلشعاعية الالزمة ملنع ظهور احلشرات الكاملة إىل النصف   يف حـال  غـري  100نم

 غري عند تربية الريقات املشععة علـى حبـوب قمـح معاملـة              50استخدام األشعة املؤينة منفردة إىل      
، كما يؤدي ذلك إىل ختفيض تركيز الفينوكسيكارب الالزم ملنع ظهور احلشـرات             ) بالفينوكسيكارب  

ت السليمة واملشـععة     للريقا ppm 0.063 إىل   ppm 1اخنفض التركيز من  ( ضعفا   15الكاملة مبقدار   
 )على التتايل

أبدى الفينوكسيكارب ثباتية حتت ظروف املخزن حيث أمكن منع ظهور احلشرات الكاملة عندما ربيت               -
 شهرا وبعد ان أعيد جتديد اإلصابة بريقات        11 ملدة   ppm 50الريقات على حبوب قمح معاملة بتركيز       

  أشهر من إحداث اإلصابة أول مرة 8اخلابرة بعد 
أي تأثري على الفعالية البيولوجية للفينوكسيكارب على أطوار خنفساء         )  غري   50(يكن لألشعة املؤينة    مل   -

تكتسب هذه النتيجة أمهيةخاصة  يف إطار إمكانيةاجلمع بني أثر          .اخلابرة املرباة على حبوب القمح املعاملة       
ضاء على ،ومحايـة بـذور      أشعة غاما وأثر منظم النمو الفينوكسيكارب كجزء من مشروع متكامل للق          

القمح املخزونة من اإلصابةخبنفساء اخلابرة من ناحية أنه ليس هناك فرق بني معاملـة حبـوب القمـح                  
 بالفينوكسيكارب أوال و من مث تعريضها لألشعة أو العكس وهذا أمر ذو قيمة من

 

كارب أوال بسبب احلاجة    الناحيةالعملية إذ أنه من املناسب عمليا معاملة حبوب القمح مبحلول الفينوكسي           -
 .إىلجتفيفها قبل إدخاهلا إىل املخزن ملنع إصابتها بالفطريات 

 

 

 كلمة شكر 

يود معد هذا التقرير التوجه جبزيل الشكر للسيد الدكتور إبراهيم عثمان املدير العام هليئة الطاقـة الذريـة                  -
م الدين شرايب ، رئـيس قسـم        كما يتقدم بالشكر للسيد الدكتور جن     . ،على تشجيعه ودعمه املستمرين     

أخريا وليس آخـرا    .البيولوجيا اجلزيئية والتقانة احليوية ،على تقدمية كل مساعدة ممكنة إلمتام هذا العمل             
 .،كل الشكر للسيد الدكتور نزار مري علي الذي تكرم بقراءة نقدية هلذا التقرير 
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COMBINED USE OF LOW DOSE GAMMA IRRADIATION AND FENOXYCARB, AS A MEANS 
OF PROTECTION AGAINST INFESTATION OF WHEAT GRAINS WITH KHAPRA BEETLE  

Trogoderma  granarium , Everts 
Iyad Ghanem*  and Huda Al-Ek 

Dept. Mol. Biol. & Biotech. P. O. Box 6091, Damascus, Syria 
Abstract : 

Larvae of khapra beetle were exposed to one of the following treatments: Rearing on 

wheat grains treated with varying concentrations of fenoxycarb.  Irradiation with 

varying doses of gamma rays followed by rearing on non-treated wheat grains.  

Irradiation with varying doses of gamma rays followed by rearing on fenoxycarb-

treated wheat grains.  The development of these larvae was followed and the 

percentage of each developmental stage was recorded. Results indicate that the 

combined use of radiation and fenoxycarb resulted in a accumulative effect that leads 

to the reduction in the doses of both treatments needed to achieve a complete abolition 

of adult emergence.  Within five weeks of commencement about 85 % of the larvae in 

the control treatment have reached adulthood, eggs laid by these adults have hatched 

into life larvae. When larvae were irradiated with gamma ray, development was 

disrupted and percentages of emerging adults decreased with the increase in 

irradiation dose. At a dose of 100 Gy adult emergence was abolished and no adults 

were found five weeks from the start of the experiment .  Likewise, Rearing of larvae 

on fenoxycarb-treated grains resulted in a disruption of development and a dose of 

1ppm was necessary to achieve total abolishment of adult emergence.  However, 

when a combination of gamma ray and fenoxycarb treatment was applied a 

accumulative effect was observed resulting in a reduction in the doses of irradiation 

and fenoxycarb needed to achieve similar results. The doses needed to achieve a total 

absence of adult emergence were reduced to 50Gy and 0.063 ppm for irradiation and 
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fenoxycarb treatment respectively. The significance of the above results is discussed, 

and an explanation to the observed accumulative effect is offered.   
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