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 Ephestia kuehniellaض فراشة طحين البحر األبيض المتوسط تأثير أشعة غاما في بيو
 Trichogramma وإمكانية استعمال البيوض المقتولة باألشعة لتربية طفيل البيوض 

cacoeciae 
 

  المستخلص
  محمد منصور . د

  قسم الزراعة، هيئة الطاقة الذرية السورية
 

 في ،Ephestia kuehniellaدرست حساسية بيوض فراشة طحين البحر األبيض المتوسط   
شععة لإلصابة  ول البيوض الم ا درست درجة قب ا، آم ا، ألشعة غام ة من تطوره مراحل مختلف

ا  ل الترايكوغرام عة .  Trichogramma cacoeciaeبطفي أثير األش د درس ت ك، فق ى ذل إضافة إل
اث  المؤينة في سرعة نمو و تطور اليرقات والعذارى الناتجة عن بيوض مشععة و درجة قب        ول إن

بينت النتائج أن حساسية بيوض فراشة الطحين لألشعة المؤينة تناقصت          . الطفيل للبيوض المشععة  
ات الناتجة عن               . مع ازديادها في العمر    أثرت أشعة غاما أيضا، بشكل سلبي، في نسبة تحول اليرق

ات النات                جة عن   بيوض مشععة إلى فراشات و في سرعة هذا التحول، آما تأثرت سرعة نمو اليرق
 .T أما تأثير األشعة المؤينة في درجة قبول البيوض المشععة من قبل الطفيل.  بيوض مشععة سلبًا

cacoeciaeفقد آان إيجابيًا إذ زادت نسبة التطفل في البيوض المشععة عن تلك المقتول بالتبريد .  
  

ة ات المفتاحي وض،:الكلم شعيع، البي   Ephestia kuehniella, Trichogramma الحشرات، الت

cacoeciae.  
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Effects of gamma radiation on the Mediterranean flour moth 
eggs and acceptability of irradiated eggs by Trichogramma cacoeciae females 

 
M. Mansour 

Department of agriculture, 
Syrian atomic energy Commission 

Abstract  
  

 

The sensitivity of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella, eggs in 

different stages of development to gamma irradiation was studied and the 

acceptability of irradiated eggs by Trichogramma cacoeciae females was examined. 

In addition, the developmental rate of immature stages (larvae and pupae), resulting 

from irradiated eggs, to the adult stage was examined and the acceptance of irradiated 

eggs to T. cacoeciae females was evaluated.  Results showed that the radio-sensitivity 

of E. kuehniella eggs decreased with increasing age.  Irradiation also negatively 

affected survival to the adult stage and the rate of development of immature stages 

(larvae and pupae) to adults.  In addition, the rate of development of immature stages 

resulting from irradiated eggs was negatively affected.  Furthermore, irradiation 

positively affected the degree of acceptance of eggs to parasitization; irradiated eggs 

were more acceptable to T. cacoeciae than cold treated ones. 

 
Key words: Insecta, Irradiation, Eggs, Ephestia kuehniella, Trichogramma    
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  المستخلص
  

ساسية   ر  درست ح ين البح ة طح وض فراش يض بي طاألب  Ephestia  المتوس
kuehniella،     ا    ، في مراحل مختلفة من تطورها ا درست    ، ألشعة غام ول   درجة     آم قب

ا    ل الترايكوغرام د   Trichogramma cacoeciae البيوض المشععة لإلصابة بطفي ، فق
وض  ار عرضت بي ين بأعم ة الطح ي   فراش ت ف ين  تراوح اعة،  72-49 و 24-1ب س

ارق  ين 24بف اعة ب رى س ة و األخ ين  ،المجموع عاعية تراوحت ب ات إش  و 25 لجرع
ات        ، البيوض  س و درس تأثير التشعيع على نسبة فق        ،يا غر 400 سبة تحول اليرق  و ن

د درس         .مشععة إلى فراشات  البيوض  الالناتجة عن    ك، فق ى ذل أثير األشعة      إضافة إل  ت
و   و و تط رعة نم ي س ة ف اتالمؤين ذارىر اليرق ة  والع شععة  الناتج وض م ن بي  و ع

ل للبيوض المشععة       درجة قبول  ائج     .  إناث الطفي  حساسية بيوض فراشة       أنبينت النت
ة عة المؤين ين لألش رالطح ي العم ا ف ع ازدياده د ، تناقصت م دل فق  فقس انخفض مع

ًا  ي وتوقف اغر  25 ةبجرع ساعة 24-1 البيوض بشكل معنوي عند تشعيعها بعمر       آلي
ة  د جرع ر غراي75عن شعيع البيوض بعم ين أدى ت ي ح اعة48-25 ، ف ة  س  بالجرع

-49 البيوض المشععة بعمر        أما. %14ى نسبة فقس زادت عن      إل ) غراي 75(نفسها  
ر   ساعة فقد آانت    72 ة   األآث ة    لألشعة  مقاوم ؤثر جرعة        إذ المؤين م ت ي في   اغر  50 ل

دل الفقس    ا أن جرعة مع م تك   300 آم ة لوقف الف ل ا ن آافي ا أشعة  أثرت  . قس آلي غام
ى فراشات      في نسبة تحول اليرقات الناتجة عن بيوض م          ، بشكل سلبي  ،أيضا شععة إل

بيوض المشععة   الاليرقات الناتجة عن     فمثًال، توقف تحول .و في سرعة هذا التحول 
 عند تشعيعها بعمر   و غراي 75  بجرعة  ساعة 48-25  عند تشعيعها بعمر   ،إلى فراشات 

 الناتجة عن بيوض       آما تأثرت سرعة نمو اليرقات     .يا غر 150 عة بجر  ساعة 49-72
ر من          مشععة شاهد خالل        %97 سلبًا، ففي حين انبثق أآث اً  30  من فراشات ال  من   يوم

و     الفراشات، لم تزد نسبة     ظهور أول فراشة   ة    ض المنبثقة الناتجة عن بي  بجرعة  معامل
ر  غري و25 اعة و 48-25بعم اعة عن 72-49 س الي عل %69 و 53 س ا  .  ى التت أم

ل  ا األشعة المؤينة في درجة قبول تأثير ل الطفي  T. cacoeciae لبيوض المشععة من قب
  .إذ زادت نسبة التطفل في البيوض المشععة عن تلك المقتول بالتبريد فقد آان إيجابيًا
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  مقدمةال
  

 مساحات   في ، رًا للظروف البيئية المناسبة    نظ، تزرع شجرة التفاح في سورية    
عة غ ال، واس شجرةإذ تبل ذه ال ة به ساحة المزروع نم د ع ا يزي ار50  م ف هكت   ًا أل

)Anonymous, 2005  .(  شجرة ذه ال صاب ه ة   ، ت يل الزراعي ن المحاص ا م آغيره
ة    ، األخرى ا   ولك  ،بعدد من اآلفات الزراعي اح    ، في سورية  ، ن أهمه ار التف  هي فراشة ثم

)Cydia pomonella (L.  (Talhouk, 1954).   راوح ن ابة،تت ول  سبة اإلص ي الحق ف
ين ة، ب ى  )Mansour, 2002 ; Schneider, 1957% (100 و 80 المهمل د عل ا يؤآ مم

صادية           ة االقت ذه        ،استحالة زراعة التفاح في هذا البلد، من الناحي ة له  دون مكافحة فعال
  . اآلفة

شرة   ذه الح ة ه ب مكافح ورية،تتطل ي س دا8-6 ، ف ات بالمبي ة  رش ت الكيميائي
م  الل موس وخ ل       النم ددة، مث لبية متع أثيرات س ة ت ة الكيميائي روف أن للمكافح  ومع

ة   فة المقاوم ور ص ة ظه ة  ،إمكاني داء الحيوي ى األع ضاء عل الل ، والق وازن  و إخ الت
اقم اإلصابة باألآاروسات    ،البيئي   ,.Carde and Minks, 1995, Welter et al) و تف

1991; Varela et al., 1993; Knight et al., 1994, Rothschild, 1982)  .  ا أن آم
ار   تالمبيداارتفاع بقايا    را ل  نتيجة  ، على الثم د أدى            مب ة ق ذه اآلف ة له ج المكافحة المكثف

  .)Al-Motny, 1997(إلى صعوبات في تصدير الفائض المحلي من هذا المحصول 
ة      ،محصول التفاح  الكبيرة ل  دفعت الخسائر  ذه اآلف د ( نتيجة لإلصابة به  جزء  فق

ن المحص  ابة  م ة لإلص ة ول نتيج رى   وآلف سائر أخ ا وخ ة ذاته ة المكافح ر عملي  غي
رة ن   مباش ة ع ارناتج ى   األخط دات عل سببها المبي ي ت ة   الت ة والبيئ صحة العام  ،) ال

ا الم      ي نت ،والصعوبة في تصدير الفائض    دات عن الحدود      جة الرتفاع حمولته من بقاي بي
ا،     ر    لينالمسؤو المسموح به ات كافحة   امج م  عن ب ى  ،سورية  في    اآلف ديا      إل ر ج  التفكي

ذه      ة ه ة لمكافح رق بديل ة بط د  .اآلف تراتيجية  تعتم ى  اإلس دة عل اد   الجدي ل اعتم  تقلي
 ى وبخاصة عل  ،اآلفة هذهالمزارعين علي المبيدات الكيميائية آوسيلة أساسية لمكافحة        

ة  ة الحيوي رامج المكافح تعمال ب ةواس ي ت،المتكامل تعمال الت ى اس د عل ر عتم واد غي  م
امة  ات(س ة ) فرمون دات انتخابي و(ومبي ات نم راءاتو )منظم ةإج ة  ( زراعي نظاف

 .  وخاصة منها طفيليات البيوض، الحيويةواألعداء  ) ..... الخالحقل، تقليم،
ل سجل  ى  ،Trichogramma cacoeciae  الطفي اح     عل ار التف  بيوض فراشة ثم

 وخاصة ، الحشرةهذهوهو شائع علي بيوض     )AL_Motny،2003( في جنوب سوريا  
ة ول المهمل ي الحق ذا  .ف ل ه وع  يتطف وض عائلالن ي بي اتال ة عل  األوراق  ف

Tortricidae  فيات ة حرش ة لرتب ةالتابع ام،األجنح شكل ع ار   و، ب ة ثم بيوض فراش
ار العنب     اح و فراشة ثم شكل خاص  ،التف   Cross et al., 1999; Ibrahim and(  ب

Holst, 2001; Haider et al., 2001(  . ه     ه إطالق  يتطلب ل تربيت ل في الحق  ذا الطفي
 المتوسط   األبيض حين البحر      يتم هذا عادة على بيوض فراشة ط         على نطاق واسع و   

Ephestia kuehniella   ديل ل ب ار  ،آعائ ة ثم ى بيوض فراش ه عل را الن تربيت  نظ
ل تعريض        . التفاح مكلف جدا   ها تتطلب عملية التربية هذه قتل بيوض فراشة الطحين قب

تم           عنلتحاشي أية مشاآل يمكن أن تنشا       للطفيل   ا وي ل عليه ر المتطف  فقس البيوض غي
ابيع لمدة ثالثة ) ْم1±26( بتخزينها على حرارة منخفضة ، غالبا،هذا  Vieira and (أس
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Tavares, 1992 (،ة  إلى هذا  ولكن يؤدي ة التربي ة   تتطلب إذ ، تعقيد عملي ذه الطريق   ه
دة    ر ع ة بعم وض ميت وفر بي ابيعت شكلأس ستمر ب ة ، م ؤدي المعامل ا ت الحرارة  آم  ب

ضة ى المنخف ذه الب   إل ى ه ل عل ي التطف ل ف ة الطفي ض رغب دهور  خف وض و تت ي
زمن  صالحيتها ع ال د   ).Vieira and Tavares, 1995( م عةتع د  األش ة اح  المؤين

ستعملة  السريعةالوسائل   د استع            الم ل بيوض الحشرات و ق ذا الغرض من        لقت ملت له
ل   و ) Brower, 1982; Tilton and Brower, 1983; Toba and Burditt, 1992(قب

لكن تحديد الجرعة اإلشعاعية الالزمة لقتل البيوض يتطلب دراسة حساسيتها ألشعة           
  .غاما

هدفت هذه التجربة إلى دراسة تأثير أشعة غاما في بيوض فراشة طحين البحر  
در      في ها تأثير ،األبيض المتوسط، و بشكل خاص     ات الناتجة    ة الير  فقس البيوض و ق ق

ى فراشات       عن بيوض مشععة على االستمرار في الحياة       إضافة  .  و سرعة تطورها إل
ة         هدفت إلى دراسة    فقد ،إلى ذلك  ل    ، مدى تقبل البيوض المعاملة باألشعة المؤين  من قب

ل اث الطفي ى    ،T. cacoeciae إن ا عل ق تخزينه ن طري ة ع البيوض المقتول ة ب  مقارن
  .حرارة منخفضة
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  د والطرائق المستعملةالموا
  

  E. kuehniella تربية فراشة الطحين
ى حرارة      البحر األبيض المتوسط     طحينبيت فراشة   ُر    ة منفصلة عل   في غرف

).  ظالم:إضاءة( ساعة   16:8 ونوبة ضوئية مقدارها   %10±50رطوبة نسبية    و ْم26±1
وم ق         ضمن غذيت اليرقات على سميد القمح     اس  صواني خاصة مصنوعة من األلمني  ي

40x60 ة    ( وضعت الصواني فوق بعضها في قفص نصف شفاف         اذ  سم ) قفص التربي
ن البل  صنوع م اس  يم الس قي سي آ كل   50x80x140 ك ى ش ه عل عقاعدت ت ُج. قم مع

ى الفراشات يوميا من قفص التربية في مرطبان مصنوع من البولي ايتيلين مرآب عل             
سيد الكرب            القفصالجزء السفلي من     اني اوآ د ضخ غاز ث  نقلت الفراشات   . هفي ون  بع

 كسي آالس يمن البل مصنوع   )قفص اإلباضة  ( إلى قفص آخر نصف شفاف     المجموعة
فله شبك   50x25x 25  قياسأيضًا دني سم يغطي أس وض،     مع سمح بمرور البي اعم ي   ن

امين   فل لت ى األس ى إل ن األعل دلى م شبكي تت اش ال شرائح من القم ا زود القفص ب آم
ساقط     ًج. مكان راحة و تزاوج للفراشات      اعم        ةمعت البيوض المت شبك الن  من خالل ال

ص  فل القف ي أس ا،ف ا     ، يومي ة به شوائب العالق ن ال تخلص م ت لل ن  ( و نخل زاء م أج
ا  شرات و مخلفاته رارة     )الح ة ح ي درج ضنت ف ت و ح م وزن دو  . ْم1±26ث  لتجدي

ة    ) ساعة 72بعمر  (ت البيوض التي على وشك الفقس       نثر ،المزرعة وق وسط التربي ف
مي( حالد س دل  ) قم ات بمع ة اليرق ي صواني تربي غ20الموضوع ف ميد و 100 /مل  غ س

  .ْم1±26 حضنت الصواني على حرارة
  

  تحضير البطاقات الحاملة للبيوض
ل     ل الطفي ا وتقب عة غام ين ألش ة الطح وض فراش ساسية بي ة ح  .T لدراس

cacoeciae  شععة، ح وض الم رائ للبي ات "حضرت ش فر   " بطاق ون األص ن الكرت م
م  لتجف قليًال  العربي وترآت عدة دقائقطليت البطاقات بالصمغ.   سمx15 .2 سقيا  ث

ستعملة في       وللتأآد من عمر البيوض      .2سم/ بيضة 20 نثرت فوقها البيوض بمعدل     الم
ا   فقط فقد استعملت البيوض الناتجة عن القطفة األولى       التجارب  لكي نضمن عدم تلوثه

  .ةر مختلفاعمأببيوض ذات 
  

  T. cacoeciae  البيوضلطفيتربية 
ت ُج    ة   سمع ذه الدراس ي ه ستعملة ف ا الم ل الترايكوغرام ة  اللة طفي ن منطق  م

ام                 ع ع سويداء في ربي ذ     2005زراعة التفاح في ظهر الجبل في محافظة ال  وربيت من
ى ب  ين عل ك الح ة ذل وض فراش يني ط طح يض المتوس ر األب ي  .  البح ة ق ت التربي تم

رارة اضح ى ح سبية و رط ْم1±26نات عل ة ن اع12  و%70-60وب ت . ة إضاءة س قتل
ى حرارة              ا عل ة بتخزينه ة     ْم1±2 بيوض فراشة الطحين المستعملة في التربي دة ثالث لم

ابيع ة صغيرة من ورق الكرت.  أس ة وضعت قطع ون األصفر الحامل لبيوض فراش
ار      وب اختب ي أنب ا ف ل الترايكوغرام صابة بطفي ين الم م20X  2.5(الطح زود و)  س

و ى  ب األنب ي عل سل النق ن الع ة صغيرة م قبنقط داخلي و أغل سطح ال ن ال ة م  بقطع
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ة لبيوض       شريحة آرتو   أدخلت  ،عند بدء خروج الطفيل من البيوض      . القطن ة حامل ني
ين   ة الطح و (فراش ضة600نح دة  ،) بي وب لم ى األنب ا  24 إل اعة تعرضت خالله  س
ل  ن قب ل م لللتطف اث الطفي دة و إن شريحة جدي دها ب تبدلت بع و و اس ى أنب ت إل ب  نقل

  .زجاجي معقم
  

 التشعيع
 مزود بمصدر ألشعة غاما 60  في جهاز آوبالت فراشة الطحين بيوض ُشععت   

شعيع    رة الت يط بحج م15x25(يح وع  )  س ن ن و م  Issledovatel Gammaوه
Irradiator, Techsnabexport Co. Ltd. USR  .  بلغ معدل الجرعة عند التشعيع نحو

داره ) نسبة الجرعة العظمى إلى الصغرى  (امل تجانس   دقيقة بمع / غري 20.6  1.14 مق
ول فرآي      د استعمل محل دل الجرعة     (Fricke solution)وق ايرة مع شععت  .   في مع

ن    رائح م ى ش ة عل ي محمول وض وه ون األصفرالبي دل الكرت ضة ل600 بمع ل  بي ك
ين             .   مرات  5شريحة وآررت آل جرعة      شعيعها ب د ت راوح عمر البيوض عن و  24ت

شعيعها      .   ساعة بين المجموعة واألخرى    24ساعة بفاصل    72 د ت وضعت البيوض عن
ًا لعمر البيوض      ،في وسط حجرة التشعيع وتراوحت الجرع المستعملة       ين    ، وفق  و  25 ب

  .غري 400
  

   فقس البيوض معدلتأثير أشعة غاما في
 بر بعد تشعيعها مباشرة و حضنت       تأعيدت البطاقات الحاملة للبيوض إلى المخ        

ى حرارة              ين عل ولي ايتيل ان    . ْم1±26داخل مرطبانات شفافة من الب وى آل مرطب احت
و   ى نح ت ف   300عل ح و أغلق ميد القم ن س هو غ م اعم  هت ي ن شبك قماش صت .  ب فح

ر        د أسبوعين من تحضينها تحت المكب سة و     البيوض بع ة و سجل عدد البيوض الفاق
  .شععة البيوض الفاقسة على الم عدد نسبة الفقس من قسمةحسبت

  
   إلى فراشات اليرقاتتحولتأثير أشعة غاما في 

اتنحض    ى يرق ة عل ات الحاوي ة عن فقس  ت المرطبان ين الناتج ة الطح  فراش
دأ حتى  ْم1±26البيوض المشععة في التجربة السابقة على حرارة      اق   ب  . الفراشات انبث

ات المنبثق   ت الفراش ي       ةأزيل ي ف سميد المتبق ص ال ددها و فح جل ع ا و س  يومي
ذارى الموجودة      المرطبانات بعد توقف ظهور الفراشات و سجل عدد اليرق            ات أو الع

ى                  حسبت. فيه سمة عدد الفراشات الناتجة عل ى عذارى من ق ات إل  نسبة تحول اليرق
  .عدد البيوض الفاقسة

  
   تطور الحشرات في معدلتأثير أشعة غاما

جل    ددس امالت    الف ع ي مع ا ف ة يومي ات المنبثق ةراش ة آا التجرب دولتف   و ج
سمة       التراآمي لحسبت نسبة ظهور.  آل عشرة أيام  النتائج ام بق لفراشات آل عشرة أي
ي للفراشات     د الفراشات المنبثقة خالل هذه المدة     عد  في آل معاملة على المجموع الكل

  .المنبثقة في تلك المعاملة
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  تقبل الطفيل للبيوض المشععة

ذه الدراسة    حضر    وعين  له و      ن ات البي ا   ) سم 2x5(ض   من بطاق   تحمل آل منه
ات بيوض     .  بيضة 200 نحو وع األول من البطاق د   ًاحمل الن دة   ْم1±26( قتلت بالتبري لم

، 150( قتلت بتعرضها لألشعة المؤينة  بيوضًاالثانيفي حين حمل النوع   ) ثالثة أسابيع 
ري 250 أو 200 ع   ). غ ب و وض شكل مناس ات ب ت البطاق وب   علم ي أنب ا ف ل منه  آ

ار اس اختب م2.5x20 قي ل   س ى الطفي ت أنث ر  و أدخل اعة24 بعم وب و   س ى األنب  إل
رة   ت فت وض  24أعطي ى البي ل عل اعة للتطف ضنت    .  س ك و ح د ذل اث بع ت اإلن أزيل

ل          أسبوع و فحصت     لمدة   ْم1±26  البيوض على حرارة    و سجل عدد البيوض المتطف
ل ع م حسب متوسط عدد البيوض ال      ثم. ،)سوديتحول لونها إلى أ   (ليها  ع ا لكل   تطف ليه

  . مراتعشر و آررت هذه التجربة جرعة
  

  تحليل النتائج
ارب     ائج التج ت نت سابقةحلل ار ال تعمال اختب ل باس اين تحلي تعمل  التب ا اس ، آم

    . المختلفة الفروقات بين المتوسطاتإليجاد (LSD) معنوياختبار فيشر ألقل فرق 
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  النتائج 
 

 ) 1 جدول ال(قس بيوض فراشة الطحين     غاما في نسبة ف    أشعة تأثيرنتائج  تشير    
د         لألشعة حساسية هذه البيوض   إلى أن    ر، فق دمها في العم د تنافصت مع تق ة ق  المؤين

وي  ، ساعة 24 -1 بعمر   المشععة انخفض معدل فقس البيوض    شكل معن د جرعة  ، ب   عن
ة    25 د جرع ا عن ف آلي ري و توق ري،75 غ وض    غ ت البي ين آان ي ح شععة ف   الم

ر ل 48 -25بعم اعة اق ساسية س عة ح ة لألش فإذ المؤين د   توق ا عن وض آلي س البي  فق
 غراي عن    25 أضعاف على جرعة     ستة غري و زاد معدل الفقس بمعدل        125جرعة  

شععة   ك الم ر تل اعة24-1بعم شععة  .  س وض الم ا البي رأم اعة 72 -49 بعم دة ( س ع
دء الفقس  ل ب د آانت) ساعات قب ة  فق ل حساسية لألشعة المؤين وضاألق ين البي  من ب

م ي    المختبرة، ى ج             إذ ل وي عل شكل معن أثر فقس البيوض ب ا    ياغر  50رعة   ت  و احتجن
ة  ل    350لجرع شكل آام وض ب س البي ف فق ري لوق . غ
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 Ephestia تأثير أشعة غاما في نسبة فقس بيوض فراشة الطحين .  1 دولج

kuehniella  
  ةق معنويور فبوعة بالحرف نفسه إلى عدم وجود المتتتشير المتوسطا

  
 نتائج تأثير أشعة غاما في قدرة يرقات فراشة الطحين الناتجة          2 يظهر الجدول   
 25يبين الجدول أن جرعة     . ض مشععة في الوصول إلى طور الحشرة الكاملة       عن بيو 

 24-1مشععة بعمر     قدرة اليرقات الناتجة عن بيوض          ي أثرت بشكل معنوي في    اغر
اعة ي الوصول س ى ف ورإل ة ط شرة الكامل ة وأ، و الح ت جرع ر50قف شكل ،يا غ  ب
  أو 48-25عت بعمر     أما في البيوض التي شع     . ، تحول تلك اليرقات إلى فراشات     آامل

ات الناتجة عن          72-48 د أخفقت اليرق د              ساعة فق ة عن ى حشرات آامل ا في التحول إل  ه
ي  الي،  150 و 75جرعت ى التت ري عل ا   غ رت التحري ا أظه ة    آم رت للبيئ ي ج ت الت
ات الناتجة عن            عدد  أن ،وقف خروج الفراشات   بعد ت  ،الغذائية بيوض  ًا قليال من اليرق

ي قد وصلت إلى طور العذراء و لكن         ا غر 150رعة   ساعة لج  72-49تعرضت بعمر   
ر  (ي  ا غر  200 جميع اليرقات الناتجة عن بيوض تعرضت لجرعة        ل     )أو أآث  ماتت قب

  .تعذرها

 )ساعة(عمر البيوض عند التشعيع

24 - 1  48 - 25 72 - 49 
        الجرعة

 )غري(
للوصول لطور % 

 الفراشة 
للوصول لطور % 

  الفراشة 
للوصول لطور % 

 الفراشة 

0 70.7 a 70.7 a 70.7 a 

25 4.3 b 15.7b x 

50 0.0 0.8c 29.9b 

75 0.0 0.0 x 

100 0.0 0.0 0.5c 

125 x 0.0 x 

150 x 0.0 0.0 
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 في الوصول   ة الحشرات الناتجة عن بيوض مشععة     قدرتأثير أشعة غاما في     . 2جدول  
  .إلى طور الحشرة الكاملة

  
  ةق معنويو فربوعة بالحرف نفسه إلى عدم وجود المتتتشير المتوسطا

  
دول     رض الج ور         3يع و و تط رعة نم ي س ا ف عة غام أثير أش ن ت ات ع  بيان

ة  ر الكامل وار غي ذارى(األط ات و ع يض  ل) يرق ر األب ين البح ة طح فراش
شعيع  أنتبين النتائج بوضوح     و الناتجة عن بيوض مشععة،   .المتوسط لباً   أ  الت ر س  في   ث

ذا    أن و   اليرقات الناتجة عن بيوض مشععة     نمو و تطور     أثير  ه ادة     الت د ازداد مع زي  ق
 ساعة بجرعة   72-49عند تشعيع بيوض بعمر      ، فعلى سبيل المثال   .اإلشعاعيةالجرعة  

ين يوم     من ا  %10غراي انبثق أقل من      100 ى، ًالفراشات خالل الثالث ل   األول  وبالمقاب
ت   د بلغ ذهفق سبةه وض عرضت      %97 و 69  الن ن بي ة ع ات الناتج سبة للفراش  بالن

شاهد ( غراي)0 (وصفر 50لجرعة  ى الت )ال ى أناليتعل ارة إل  ، مع ضرورة اإلش
ع الفراشات ر )100% (خروج جمي ة عن بيوض تعرضت بعم اعة 48-25 الناتج  س

ة  الل 50لجرع راي خ ًا20 غ ة يوم ل األهمي ار أن  قلي ى اعتب ي عل وع الكل  المجم
  .ين فقطتاثن هو  عن تلك المعاملةت الناتجةللحشرا

  

 )ساعة(عمر البيوض عند التشعيع
24 - 1  48 - 25 72 - 49 

       الجرعة
 )غري(

     للفقس   %      للفقس   %      للفقس   % 

0 95.3 a 95.3 a 95.3a 

25 11.8 b 70.5 b x 

50 0.6 c 28.8 c 96.6 a 

75 0.0 14.5 d x 

100 0.0 4.6 e 79.9 b 

125 X 0.0 x 

150 X 0.0 50.1c 

200 x x 20.1d 

250 X x 5.6 e 

300 x x 0.8 f 

350 x x 0.0 

400 x x 0.0 
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تأثير أشعة غاما في معدل نمو األطوار غير الكاملة لفراشة طحين البحر .  3جدول 
  األبيض المتوسط 

  
                                                      

 مع لظهور الفراشات) من المجموع(% المعدل التراآمي 
  عمر البيوض )أيام(  الزمن

 عند تشعيعها
 )ساعة(

الجرعة   
 )ياغر(

10203040 5060 

0 
44.185.897.499.3 99.499.7 24 -1

25 
6.726.753.353.3 66.786.7 

0 
44.185.897.499.3 99.499.7 

25 
9.844.369.380.7 91.893.7 

48 -25

50 
01001001000 100100 

0 
44.185.897.499.3 99.499.7 

50 
2.129.969.092.4 99.299.9 

72 -49

100 
0.00.09.163.6 81.8100 

  
  

ي    ا ف عة غام أثير أش ائج ت شير نت وض  ت ا للبي ل الترايكوغرام ل طفي ة تقب  درج
سب عكسي    وجود تنا  إلى) 4 الجدول( المتوسط   األبيضالمشععة لفراشة طحين البحر     

ة تقب  وض ودرج ر البي ين عم ة  ب ت مقتول واء آان ا س ل له عةل الطفي ة أم باألش  المؤين
ضا     وبالتبريد   ائج أي شير النت ي ت وال     ي  أن البإل ر قب ل  وض المشععة آانت أآث من  للطفي

  . ولكن لم تكن الفروق معنوية بين الجرعات المختلفة،البيوض المقتولة بالتبريد
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ل البيوض  تأثير أشعة غاما في درجة تقبل . 4جدول   Trichogramma caceciae طفي
  .للبيوض المعاملة

عند ) ساعة(أنثى و عمر البيوض /متوسط عدد البيوض المتطفل عليها
 التشعيع

49-72  25-48  1-24  

 المعاملة

2.1 15.9 a 22.2 a شاهد 
بيوض مقتولة (

)بالتبريد  
1.6 21.6 b 31.2 b مشععة بيوض  

) غري150(  
2.7 22.8 b 29.1 b مشععة بيوض  

)ري غ200(  
2.9 20.1b 32.0 b مشععة بيوض  

) غري250(  

   المتبوعة بالحرف نفسه إلى عدم وجود فروق معنويةتتشير المتوسطا
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   المناقشة
   

ات   T. cacoeciae طفيلاليربى    م طفيلي ار   بيوض  ال الذي يعد من أه لفراشة ثم
ر   و لكن وجود بيوض غ         البحر األبيض المتوسط    طحين على بيوض فراشة     ،التفاح ي

ذا      ،متطفل عليها  تج عن             ، يمكن أن    و غالبا ما يحدث ه ددة تن ى إشكاالت متع ؤدي إل  ي
ات الناتجة عن البيوض       ، سبيل المثال   فعلى .  البيوض  هذه فقس اجم اليرق يمكن أن ته

ذه البيوض       غير المتطفل عليها البيوض المتطفل عليها       ل ه ا ال يمكن استعمال مث  آم
ا    من أن تص  خازن خوفا   م ال حشراتفي مكافحة    ا،    ،بح الحشرات الناتجة عنه  بحد ذاته

 نلجأ إلى قتل البيوض المستعملة في  ،شي مثل هذه اإلشكاليات  ولتحا. مصدرا لإلصابة 
ا  ل بتخزينه ة الطفي ادة تربي ضة ع رارة منخف ى ح ل ، عل ضها للطفي ل تعري ك قب   و ذل

(Vieira and Tavares, 1992).    ذا اإلجراء د ه ة  يعق ة التربي ا أن ، عملي  البيوض   آم
ل   دهور  صالحيت  ،المبردة اقل قابلية لإلصابة بالطفي زمن   ها و تت  Vieira and( مع ال

Tavares, 1995.( عة تخدمت األش سجي اس وق البنف ل  )UV ( ةف ي قت ضا ف  بيوض أي
ة     الفراشات  ل استعمالها في تربي ات البيوض  طفيل قب  Breniere 1965, Calderon( ي

and Navarro 1971(تعملت ف ا اس ذا الغرض  آم ين له ة الطح ل بيوض فراش ي قت
ضا  ن ) Voegele et al.1974, Goldstein et al., 1983(أي راق ولك درة االخت ق

ة واحدة من             لها  تعريضها الضعيفة جدا لهذه األشعة، تتطلب      بسماآة ال تزيد عن طبق
  .البيوض مما يحد من إمكانية استعمال هذه الطريقة

إمكانية استعمال بيوض حرشفيات األجنحة         ),Elbadry 1965(اقترح البدري     
ل           تو و ايرتي ر مارس ا اختب وض آم ات البي ة طفيلي ة لتربي عة المؤين ة باألش المعالج

)1964, Marston and Ertel(عة ة باألش تعمال البيوض المعالج ة اس ة إمكاني   المؤين
ل   ة الطفي شكل        أن ا و وجد T. minutum لتربي ل يتطور في البيوض المشععة ب الطفي

ي اشابهم وره ف شععة لتط ر الم وض غي ال ه .لبي دة ت تين ع ات اتين الدراس دراس
صاء الحية    الستق ة و ص عة المؤين ة باألش فيات األجنح وض حرش ل بي ة قت  إمكاني

  ).Brower, 1982(البيوض المعاملة بهذه األشعة لتربية طفيل الترايكوغراما 
 البحر   طحين شة   أن حساسية بيوض فرا    ، بشكل عام  ،بينت نتائج هذه التجارب     

 ألشعة غاما تناقصت مع زيادة عمر البيوض و بلغت هذه الحساسية            األبيض المتوسط 
ى وشك الفقس   ي عل وض الت ي البي ا ف د له ى ح ا  . أدن ضا أن جرع ارب أي ت التج بين

ع بيوض فراشة الطحين         آانت آافية    ) غراي 125 (من أشعة غاما   منخفضة نسبيا  لمن
د    من الفقس،  ر،        ض البيعر  ت و خاصة عن ين من العم ومين األول يوض لألشعة في الي

ام  ،تتفق هذه النتائج.  العمر المناسب لتطفل الترايكوغراما   وهو شكل ع ات   ، ب  مع البيان
رة من الحشرات         احثون آخرون لمجموعة آبي ا ب  Tilton and Brower(التي أورده

سبيا لألشعة الم                و )1983 ة،  تبين النتائج أيضا أن بيوض فراشة الطحين حساسة ن ؤين
ا  خاص  د مقارنته عة عن سها     بيوض  م ة نف  فراشة ، آبيوض  حشرات أخرى من الرتب

ؤدي      350 وجد أن جرعة     ،فمثال . ثمار التفاح  ى وقف آامل       غراي ت لفقس بيوض    إل
سها (ساعة 72-49فراشة الطحين بعمر     في حين أن تعريض بيوض فراشة       )قرب فق

 لم يخفض  ،بالجرعة نفسها ،)اقرب فقسه(طورها ثمار التفاح في مرحلة مشابهة من ت   
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ك  ).Mansour, 2004( %50من  ألآثر معدل الفقس  اق     ، مع ذل سبة انبث اد ن د اعتم  فعن
سبة الفقس        ،الفراشات من البيوض المعاملة    دال من ن ة      ، ب اس الفعالي دو   ، آأساس لقي  تب

ر حساسية        ات الناتجة           50 فجرعة    ،بيوض هذه الحشرة أآث  غري منعت تحول اليرق
ى            ، ساعة إلى فراشات   24 -1عن بيوض بعمر   ى فراشات إل ا إل سبة تحوله  وخفضت ن

ة     %1 اقل من  سمح    48 -25 بيوض بعمر  ال عند معامل ا ي تخفيض الجرعة   ب ساعة، مم
ثال    50( خاصة إذا ما تبين أن جرعا اخفض         ، عند الرغبة  ،اإلشعاعية أفضل  ) غري م

  .لمعاملة هذه البيوض
ة ب           ل        بينت التجارب أيضا أن البيوض المقتول وال للتطف ر قب ة أآث األشعة المؤين

ى حرارة منخفضة               . من قبل إناث الطفيل من البيوض المقتولة عن طريق تخزينها عل
د ازداد ط فق ا    متوس ل عليه وض المتطف دد البي ى/ ع وض / أنث ي البي وم ف ة ي  المعامل

عن   على التتالي  %40  و 35      غري بمعدل  150جرعة   ب  ساعة 48-24 و 24-1بعمر
ك المق د تل ة بالتبري ن  . تول د م ارة والب ااإلش ى هن ي  قبأن  إل وض اليعن  ،ول البي
احثون         ، ولكن  مناسبة لتطور الطفيل   أنها ،بالضرورة  تشير النتائج التي حصل عليها ب
ا للبيوض المشععة                أن إلى آخرون ات البيوض من الجنس الترايكوغرام ول طفيلي   قب

 Elbadry 1965, Marston and Ertle 1969, Lewis and Young( ظاهرة عامة هي
ة             و لذلك   ) 1972 ة باألشعة المؤين فمن الممكن استعمال بيوض فراشة الطحين المقتول

أثيرات      T. cacoeciaeفي برامج تربية الطفيل  ة ت ة أي ذه المعامل شريطة أن اليكون له
والحاملة آما يمكن استعمال البيوض المقتولة باألشعة       . سلبية على نمو وتطور الطفيل    

 في المخازن لمكافحة حشرات حرشفيات األجنحة دون الخوف            طفيل الترايكوغراما ل
  . البيوض هذهمن التداعيات التي يمكن أن تنتج عن فقس بعض

ة   و من ا     ة العلمي ائج      ،لناحي ان نت ل بيوض               ف ة قت ى إمكاني شير إل ذه الدراسة ت ه
ة الط ن أش     حفراش ضة م رع منخف ا بج ة الترايكوغرام ستعملة لتربي اين الم  عة غام

ل،)غراي150( اث الطفي ين أن إن ا تب ى T. cacoeciae   آم ادي عل شكل ع ل ب  تتطف
ة   أن و الواقع ،البيوض المشععة ر  البيوض المقتول ة للتخزين  أآث  Voegele et)   قابلي

al. 1974) . غاما لقتل بيوض فراشة   أشعةو باختصار يمكن القول انه يمكن استعمال 
ا       ا ن البحر األبيض المتوسط   طحي ل الترايكوغرام ه من      ،لمستعملة في تربية الطفي  و ان

جالممكن   ادة      دم ا يمكن من زي ل مم ذا الطفي ة ه سهولة في نظام تربي ة ب ذه المعامل  ه
د  ، مع ذلك. من التربية على بيوض حيةآفاءة التربية و تحاشي المشاآل الناتجة         فال ب

ل الترايكوغرا ة طفي شععة لتربي وض الم الحية البي ة ص ن دراس صح م ل الن ا قب م
    .باستعمال األشعة المؤينة لقتل البيوض المستعملة لهذا الغرض
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Abstract 
 

The sensitivity of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella, eggs in 

different stages of development to gamma irradiation was studied and the 

acceptability of irradiated eggs by Trichogramma cacoeciae females was examined. 

Eggs ranging in age from 1-24 to 49-72 h were exposed, at 24 h intervals, to gamma 

radiation dosages ranging from 25-400 Gy and effects of gamma radiation on egg 

hatch and adult emergence was investigated.   In addition, the developmental rate of 

immature stages (larvae and pupae), resulting from irradiated eggs, to the adult stage 

was examined and the acceptance of irradiated eggs to T. cacoeciae females was 

evaluated.  Results showed that the radio-sensitivity of E. kuehniella eggs decreased 

with increasing age.  Egg hatch in 1-24 h-old eggs was significantly affected at 25 Gy 

dose and at 75 Gy dose, no egg hatch was observed.  When irradiating 25-48 h-old 

eggs, however, egg hatch was less than 5% at 100 Gy dose, and eggs 49-72 h-old 

were more resistant; 50 Gy had no significant effect on egg hatch and 300 Gy did not 

completely prevent it.  Irradiation also negatively affected survival to the adult stage 

and the rate of development of immature stages (larvae and pupae) to adults.  When 

25-48 h-old eggs were irradiated, survival to the adult stage was completely prevented 

at 75 Gy dose and no survival was observed beyond 100 Gy dose in 49-72 h-old eggs.  

In addition, the rate of development of immature stages resulting from irradiated eggs 

was negatively affected.  While more than 97% of control moths emerged within 30 

days, this ratio decreased to 53 and 69% in 1-24 and 25-48 h-old eggs exposed to 25 

Gy dose.  Furthermore, irradiation positively affected the degree of acceptance of 

eggs to parasitization; irradiated eggs were more acceptable to T. cacoeciae than cold 

treated ones. 
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 شكر وتقدير
  

 زمالء وأخص بالذآر ال    ،لعملكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا ا       أتقدم بجزيل الش    
م في      ،هادي الخطيب ومحمد قاسم   مشهور منصور و   ى دوره ي        عل ذ الجزء العمل  تنفي

  .همن
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