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  المستخلص

  
ا  ،Cydia pomonella (L.) ،       عرضت فراشة ثمار التفاح   ٢٥٠ إلى جرعتين من أشعة غاما هم

ا.  غري٣٥٠و  يوضعت اإلن ة   الحقلث ف سوالت مثقب دل أنثىضمن آب  مصيدة/داخل مصائد وبمع

اده  مربع   في  في وسط الحقل   حررت الذآور و ذه الدراسة أن        .  ٢م ٢ × ٢ أبع ائج ه اث     بينت نت درة اإلن  ق

ا  تلذآور المحررة تناسب عكسًا مع الجرعة التي     على جذب ا   ك  عرضت له اث، حيث بلغت    تل  نسب اإلن

شاهد،           %  ٦٫٦،  ١٢٫٢،  ١٦٫٨االصطياد   اث آل من ال الي      ٣٥٠ و   ٢٥٠وذلك عند إن ى التت .  غري عل

اث      ذاب لإلن ذآورعلى االنج درة ال ي ق اآس ف ى مع ائج منح ذت النت د أح ك فق ت و بخالف ذل سب بلغ ن

الي     ٣٥٠ و   ٢٥٠وذلك لذآور آل من الشاهد،       % ١٦٫٨،  ١١٫٨،  ٤٫٩اصطيادها   ى التت ا  . غري عل  آم

ضًا   بينت النتائج    ى          أن متوسط عدد    أي ة التي اصطيدت في المصائد التي تحوي عل ذآور البري اث  ال إن

  .  غري٣٥٠الجرعة  الذي اصطيد في المصائد التي تحوي على إناث الشاهد بلغ خمسة أضعاف العدد
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  مقدمـــــة
  
  

ة الماضية بموضوع المكافحة ال ود القليل احثين خالل العق د من الب تم العدي ار       اه ة لفراشة ثم وراثي

ذه الحشرة                       ، التفاح ة في مكافحة ه ة الحشرات العقيم فقد بدأت أولى الدراسات الحقلية حول تطبيق تقني

ام   ائج     )Proverbs, 1965 (١٩٦٠في ع د تحقيق نت ة ، وبع ذا المجال، توالت الدراسات       إيجابي  في ه

ن    د ع ساحة تزي ي م ع وف اق أوس ى نط ة عل ين م٤٠الحقلي ارًا، تب ذه   هكت تثمار ه ة اس ا إمكاني ن خالله

دات          ف للمبي تعمال المكث ن االس دًا ع ة بعي ك اآلف ة تل ي مكافح ة ف دائل اآلمن دى الب ون إح ة لتك الطريق

 أهم الشروط الواجب  )Butt, 1973 ( ١٩٧٣في عام  Butt  وضع ). Proverbs, 1969(الكيميائية 

ا راجع                ة، آم ذه الطريق ام       Proverbsمراعاتها لتحقيق نجاح ه  موضوع إحداث     ١٩٨٢  وآخرون ع

ا  ي مكافحته ه ف ة تطبيق د الحشرة وإمكاني م عن ي )١٩٩٩(  وآخرون Bleomودرس ، العق ل الت  العوام

ة باألشعة   تؤثر على القدرة التنافسية لفراشة ثمار التفاح العقي        دأ   .  م ة في        ب ة الحشرات العقيم تطبيق تقني

ـة         ١٩٩٤ندا عام   مكافحة فراشة ثمار التفاح على نطاق واسع في آ         ـاطق زراع  بهدف استئصالها من من

، حيث أقيمت   )et al, 1993) Dyckالتفاح في مقاطعة برتش آولومبيــا على ساحل المحـيط الهــادي 

 مليون حشرة أسبوعيًا، ونتيجة للمتابعة المستمرة في         ١٤منشأة لتربيتها على بيئة اصطناعية تنتج  نحو         

الل   ة خ شرات العقيم الق الح ام  إط ابين ع دة م م الممت ن ٢٠٠٠ و ١٩٩٤المواس د م م العدي ، ورغ

ة      عددمتوسط  الصعوبات التي اعترضت البرنامج، فقد انخفض          الذآور المصطادة في المصائد الفرموني

ام       / مصيدة/ فراشة ١٣من   ى  ١٩٩٥أسبوع في الجيل األول من ع سه من      فراشة في  ٠٫٠٨ إل ل نف الجي

ام ضت، و٢٠٠٠ ع دا انخف ة المبي ستعملةآمي ةت الم ي المكافح والي  ف ن ح ام  ٢٣ م م ع ي موس ن ف  ط

( أما على المستوى المحلي ). Bleom et al, 2005 (٢٠٠٠ طن في موسم عام ٣ إلى أقل من ١٩٩٥

ة            )في سورية  ى بيئ اح عل ، فقد تمكن المهتمون في هذا المجال من تربية الساللة المحلية لفراشة ثمار التف

ك في إجراء                   اصطناعية محلية، مما أتاح      د ساهم ذل ًا، وق ا مخبري المجال لتربية وإنتاج أعداد آبيرة منه

ق          ا يتعل عدد من الدراسات المخبرية والحقلية، بهدف اإللمام بكافة الجوانب المتعلقة بالحشرة وخاصًة م

ة في حيويته                  ، باختبار صفاتها الحيوية   أثير العوامل البيئي ا وت ا إضافة إلى دراسة حساسيتها ألشعة غام

ك    ر ذل ـجاح   ). Mohamad and Mansour, 2003a(وقدرتها على االنتشار في الحقل، وغي د ن يعتم

ا                     ا وإطالقه م اعقامه تقنية الحشرات العقيمة في مكافحة آفة ما ، على إنتـــاج أعـداد هائلة من ذآورها، ث

اح،       في الحقول بحيث تحقق القدرة على منافسة مثيالتها من الذآور الطبيعة، وفي حالة             ار التف  فراشة ثم

 ;Proverbs.1974(فإن الحشرات العقيمة ينبغي أن تطلق بنسبة تفوق الذآور الطبيعية بأربعين ضعفًا 

Dyck and Gadinar.1992; Bloem et al. 1997) (       ًا ًا مع ورًا وإناث ة ذآ ق الفراشات العقيم تطل

ة ال        ). في حالة الحشرة المدروسة    ائل          أولت الدراسات التي تناولت تقني يلة من وس ة آوس حشرات العقيم



  ٣

ا مع                            ة في تزاوجه ذآور البري ذآور المحررة وال ين ال سة ب دور المناف رًا ل ًا آبي ة، اهتمام المكافحة الذاتي

سة هي                      ك المناف اإلناث البرية، وقد توصلت معظم تلك الدراسات إلى أن أهم العوامل التي تعزز من تل

وق          رة تف دة                 إطالق الذآور العقيمة بأعداد آبي اء لم ى التكيف و البق درتها عل ة، وق ذآور البري ا ال مثيالته

شار            آافية الرغم من   .  آي تتمكن من التزاوج مع اإلناث الطبيعية، إضافة لقدرتها على الطيران واالنت وب

ق بانجذاب                   ـب المتعل ا أغفلت الجـان ل، إال أنه ذه العوام ة ه ى دراسة آاف سابقة تطرقت إل أن األبحاث ال

اث                      الذآور الطبي  ذآور المشععة واإلن ين ال ذي يحصل ب ه باالنجذاب ال اث المشععة ومقارنت عية إلى اإلن

ذآور              المشععة بعد تحريرهما في الحقل، حيث ال تتوفر حتى اآلن طريقة عملية يمكن بواسطتها فصل ال

  .عن اإلناث بالنسبة لفراشة ثمار التفاح

ذآور           تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على قدرة إنا         ى جذب ال اح المشععة عل ث فراشة ثمار التف

ة         المشععة والطبيعية في الحقل، مما سيمكننا من التعرف على التأثير الناجم عن األشعة المؤينة في عملي

  . التنافس بين الجنسين  أثناء تطبيق تقنية الحشرات العقيمة

  

  المواد والطرائق

  

  الموقع

ين التفاح المجاورة للوحدة اإلرشادية الزراعية في سرغايا التابعة        نفذت هذه التجربة في أحد بسات

 ٦/٣٦ آم شمال غرب مدينة دمشق على خط طول ٦٠بعد يقع البستان على . محافظة ريف دمشقل

 م فوق مستوى سطح البحر، ويبلغ معدل الهطول السنوي ١٤٥٠، وعلى ارتفاع ١٠/٣٣وخط عرض 

 دونمًا، يجاوره، ١٦احة البستان الذي نفذت فيه التجربة حوالي بلغت مس.  ملم٥٧٢في المنطقة حوالي 

 سنة ومتوسط ارتفاعها ٢٣من آافة الجهات، بساتين من التـفاح واألجاص، يبلغ عمر األشجار حوالي 

  .  م ٥×٥ م وهي خليط من صنفي الغولدن والستارآنج وقد زرعت على خطوط بمسافة ٤٫٣حوالي 
  

  إعداد حشرات التجربة 

  تم الحصول على الحشرات المستعملة في هذه الدراسة بتربيتها على بيئة اصطناعيـــة محلية وفق     

ورطوبة جوية °  م٢ ± ٢٧في درجة حرارة ) Mohamad et al. 1997(الطريقة المتبعة في مخابرنا 

 فصلت أخرجت من البيئة أعداد آافية للتجربة وهي بطور العذارى، ثم.  ساعة إضاءة١٦ و % ٥ ± ٥٠

 ٢٠الذآور عن اإلناث تحت المكبرة، ووضعت آل مجموعة منها على حدا في طبق بتري مفتوح قطره 

سم ووضع آال  ) ٤٠ × ٣٠ × ٢٠(أدخل آل طبق إلى صندوق شفاف من البالآسي غالس أبعاده . سم



  ٤

 جمعت. الصندوقين ضمن نفس الظروف السابقة بهدف الحصول على فراشات عذارى من آال الجنسين

 ساعة ووضع آل جنس على حدا في علبة بالستيكية ٤٨الفراشات بعد خروجها وهي بعمر ال يتجاوز 

طبق، بينما وزعت / ذآر٣٠٠وزعت الذآور في ثالثة أطباق بتري وبمعدل .  سم١٠ × ٨شفافة أبعادها 

  .طبق/  إناث١٠اإلناث في ثالثة أطباق أخرى بمعدل 

  

  تشعيع الفراشات وتعليمها

ا بقطع من                  اق الحاوية على    األطبوضعت   ة جوانبه شر وأحيطت من آاف الفراشات المراد تشعيعها في بي

ى                     الفراشات الجليد آي تبقى   ة عل ا الحاوي ة غام م أدخلت في خلي شعيع، ث ة الت اء عملي اآنة أثن ة س  في حال

اث للجرعة                .٦٠المنبع المشع آوبالت     ى اإلن  ٢٥٠ عرض طبقين أحدهما يحوي على الذآور واآلخر عل

 غري، فيما ٣٥٠غري، آما عرض طبقين آخرين آل منهما يحويان على أحد الجنسين السابقين للجرعة              

شاهد         ستعمال آ شعيع لي ين دون ت ين المتبقي يم        . ترك الطبق ة تعل شعيع، عملي اء من الت ت، عقب االنته أجري

سنس        ودرة الفلوري ا بب ذآور من خالل تلوينه ك   والت )(Day-Glo Color, Cleveland, OHال ي تمتل

ـ   عة ال د تعرضها ألش ألق عن ة UVخاصية الت ور الجرع ت ذآ ث لون ر، ٣٥٠، حي اللون األحم  غري ب

ة      .  غري باللون البرتقالي، وذآور الشاهد باللون األخضر       ٢٥٠وذآور الجرعة    ادة الملون وقد أضيفت الم

  ). (Bleom eat al. 1998 فراشة ١٠٠/  ملغ ٠٫٦بمعدل 

  

        إعداد المصائد والكبسوالت

  أعدت آبسوالت بالستيكية شفافة اسطوانية  

   سم، ذات أغـطيــة ٣×  ٣الشــكل أبــعادها 

  وقواعد شبكية الستخدامها في حجز اإلناث،

  وزودت بمشجب معدني يساعد في تعليقها

  داخل المصائد المستعملة من نـوع دلتـا آما

  زودت .  ٢ و ١هو مـبـين في الشكلــيـن 

 المنجذبة تحت تأثــير الفرمون الذي ستــحرره  اإلناث  بشريط الصق يعمل على أسر الذآورالمصائد 

  . المحتجزة داخل الكبسوالت

  

  

  

  

  الكبسولة معلقة داخل المصيدة لحجز اإلناث آبسولة ذات غطاء شبكي

  ٢شكل    ١شكل 



  ٥

  : نقل الفراشات إلى موقع تنفيذ التجربة 

 لتر لنقل الـفراشات بـحالة مبردة إلى ١٥ سعتها  ( Thermos)       استعملـت حافظة حـرارية

بعد إن زودت بـثالثة لترات من قطع الجليد التي أدت إلى خفض درجة حرارتها إلى موقـــــع التجربة 

×  ٦وضعت الفراشات داخل الحافظة وهي ضمن علب بالستيكية اسطوانية الشكل قياسها .   ْم٢  ±٥

  . ذات أغطية محكمة اإلغالق سم و٤

  

  :تعليق اإلناث ورصد الذآور في الحقل 

آبسولة، / ل اإلناث المبردة إلى داخل الكبسوالت، وبمعدل أنثى    أجريت في الحقل عملية نق

 إناث من آل جرعة وعلقت الكبسوالت داخل المصائد، ثم وزعت المصائد اإلثنتي عشر ٤استعملت 

 م، وعلقت على األشجار على ارتفاع ٧٥بشكل عشوائي في الحقل على محيط مربع طول ضلعه 

  .  م بين آل مصيدة وأخرى٢٥بع، وبمسافة  سم في الجهة المقابلة لمرآز المر١٦٠

والمقابـلة على ) األخضر والبرتقالي واألحمر(  أطلقت في نفس الوقت آافة الذآور بألوانها الثالثة 

غري، ونشرت وهي مبردة داخل المربع المحاط بالمصائد  ) ٣٥٠ و 0٢٥ و ٠( التـوالي للجرعات 

سحبت آافة اللواصق بعد ثالثة أيام من . ² م٢اوز وضمن بقعة تقع في منتصفه وعلى مساحة ال تتج

عملية اإلطالق، وأحصيت أعداد الذآور العالقة بها، بعد إن ميزت ألوانها الثالثة في جو مظلم، 

  .  UVبواسطة جهاز آهربائي مزود بمصباح أشعة 

ت، ثالث وتبديل اإلناث العذارى داخل الكبسوال) جرعة/  ذآر٣٠٠(    آررت عمليتي إطالق الذآور

، وقد بلغ متوسط درجة الحرارة خالل )٢٠٠٨/ ٧/٧، ١٩/٦، ٢١/٥( مرات، خالل المواعيد التالية 

، والتي تم الحصول عليها من محطة أرصاد سرغايا ْم ) ٢٩، ٢٦، ٢٤( األيام المذآورة على التوالي 

  . م شمال شرق موقع التجربة٤٠٠الواقعة على بعد حوالي 

      

   :التحليل اإلحصائي

   حسبت النسبة المئوية ألعداد الذآور العالقة من آل جرعة، وأخذ متوسطها الناتج عن اإلطالقات 

طبق . الثالث، آما حسب متوسط عدد فراشات الذآور الطبيعية التي تم اصطيادها في نفس المصائد

  % .  ٥ برنامج تحليل التباين لمعرفة الفروق المعنوية بين األرقام الناتجة على مستوى ثقة
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  النـــتـائج والمنـاقشـــــــة
  

بأن المصائد التي تحوي على إناث الشاهد قد اصطادت عددًا / ١/     توضح النتائج الواردة في الجدول

من الذآور، بنسب مختلفة، وتبعًا لمقدار الجرعة اإلشعاعية المعرضة لها، فذآور الشاهد اصطيدت 

عند الذآور  % ١١٫٨لتصل إلى   % ٥ها معنويًا وعلى مستوى ، ثم ازدادت نسبت %٤٫٩بنسبة بلغت 

 غري، وتوالت أعدادها باالزدياد بشكل معنوي لتصبح أعلى نسبة لها عند ٢٥٠المعرضة للجرعة 

أما الذآور التي اصطيدت في المصائد   % . ١٦٫٨ غري وبنسبة بلغت ٣٥٠الذآور المعرضة للجرعة 

 غري، فقد انخفضت أعدادها معنويًا عند آافة ٢٥٠رعة التي تحوي على اإلناث المعرضة للج

مقارنة مع الذآور التي اصطيدت في المصائد التي )  غري٣٥٠ غري، ٢٥٠الشاهد، ( المعامالت 

  تحوي على إناث الشاهد، إال أن نسب انجذابها عند آافة الجرع 

ئد تحوي على إناث مشععة من  المصطادة في مصا/GY/ المشععة الذآور لمتوسط عدد% )١(الجدول  

   فراشة ثمار التفاح
  

   بين األرقام الملحقة بأحرف التينية آبيرة مختلفة%٥يوجد فروق معنوية على مستوى : ـ  أفقيًا       
ى مستوى          :        ـ  عمودياً   ة عل روق معنوي ة صغيرة         %٥يوجد ف أحرف التيني ة ب ام الملحق ين األرق  ب

  مختلفة
  جرعة/  ذآر٣٠٠إطالق  و بمعدل / ٩٠٠/ ر المحررة       ـ  عدد الذآو

  
د ذآور                           ا عن سبة له شاهد، حيث آانت أخفض ن اث ال ذابها إلن  اإلشعاعية جاء بتواتر مشابه لنسب انج

سبتها            %١٫٧الشاهد وبلغت    ًا لتصبح ن دادها معنوي م ارتفعت أع د ذآور الجرعة     % ٨٫٧، ث  ٢٥٠عن

ق بانجذاب     % . ١٢٫٢ غري وبنسبة بلغت ٣٥٠غري، وبلغ أعلى مستوى لها عند الجرعة         ا يتعل وفيم

وي              ٣٥٠الذآور لإلناث المعرضة للجرعة      شكل معن  غري،  فقد استمر معدل اصطيادها باالنخفاض ب

اث المعرضة للجرعة                       د اإلن ه عن ا آانت علي ل مم  غري، إال أن     ٢٥٠عند آافة المعامالت، وبنسب أق

اث ا           ذآور إلن ذي حصل               ٣٥٠لجرعة   التدرج في نسب انجذاب ال درج ال نفس الت شابهًا ل  غري، بقي م

د               ٢٥٠النجذابها من قبل إناث آل من الشاهد والجرعة          سبة مصطادة عن  غري ، حيث آانت أخفض ن

  إناث مشععة محتجزة
 المعامالت   في مصائد لجذب الذآور

♀)٣٥٠(♀ )٢٥٠( ♀ )٠( 

♂ )٠( 
a١٫٩ ± ٤٫٩ 

A 
a٠٫٦ ± ١٫٧  

B 
a٠٫١±  ٠٫٤٣ 

C 

♂) ٢٥٠( 
b٣٫٣ ± ١١٫٨  

A 
b٢٫٨ ± ٨٫٧  

B 
b٠٫٨ ± ٤٫٢  

C  ن زيج م م
ذآور مشععة   
سبة    أطلقت بن

١:١:١  
♂) ٣٥٠ ( 

c٢٫١ ± ١٦٫٨  
A 

c٣٫٦ ± ١٢٫٢  
B 

c٠٫٥ ± ٦٫٦  
C 
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د ذآور الجرعة              %٠٫٤ذآور الشاهد وبلغت     ًا عن ،  %٤٫٢ غري لتصبح      ٢٥٠، بينما ارتفعت معنوي

سبة   ٣٥٠غ أعلى مستوى لها عند ذآور الجرعة   ستمرت النسبة باالرتفاع معنويًا إلى إن بل      او  غري وبن

   %.٦٫٦بلغت 

  متوسط عدد الذآور البرية المصطادة في مصائد تحوي على إناث مشععة ) ٢(                 جدول 

 )٣٥٠(♀ )٢٥٠( ♀ )٠(♀  /GY/ إناث مشععة 

 ١٫٤ ± C٢٫١  ٢٫٨ ± B٥٫٩  ٤٫٣ ± A١١٫٦ متوسط عدد الذآور المصط
   
   بين األرقام الملحقة بأحرف التينية مختلفة%٥يوجد فروق معنوية على مستوى             
  

، حيث تبين من خالل   )٢( سجل أيضًا عدد الفراشات البرية العالقة بالمصائد آما هو مبين في الجدول    

شاهد ب    اث ال ى إن ذبت إل د انج ة ق ذآور البري ذآور، أن ال دول الم ي الج واردة ف ات ال غ المعطي داد بل أع

اث الجرعة                ١١٫٦متوسطها   ى إن ة عل غ   ٢٥٠، ثم انخفض عددها معنويًا في المصائد الحاوي  غري وبل

اث المعرضة للجرعة                ٥٫٦ ة لإلن ة المنجذب ذآور البري ًا       ٣٥٠، وتوالى عدد ال  غري باالنخفاض معنوي

  .  فقط٢٫١إلى إن بلغ متوسط عددها 

اح، من                  بينت النتائج الواردة في هذه الدراسة، أن       ار التف ى فراشة ثم  لألشعة المؤينة دورًا واضحًا عل

حيث تأثيرها على الوظيفة التي تؤدي إلى التقاء أحد الجنسين بالجنس اآلخر، وهذا ما آان واضحًا من                   

ي الجدول  واردة ف ات ال ي )١(المعطي شععة ف ذآور الم سب اصطياد ال ي ن اين ف ك من خالل التب ، وذل

ناث مشععة، والناجم عن االختالف بكمية الجرعة المطبقة، الذي أدى بدوره           المصائد التي تحوي على إ    

اث               درة اإلن إلى  التأثير المختلف في قدرة انجذاب الذآور لإلناث من ناحية، آما أدى إلى اختالف في ق

سًا مع                ذآور تناسبت عك ى استقطاب ال اث عل درة اإلن على جذب واستقطاب الذآور من ناحية ثانية؛ فق

ببته األشعة في                  آمية ا  ذي س سلبي ال أثير ال د مدى الت لجرعة التي عرضت لها تلك اإلناث، وهذا ما يؤآ

ذآور      ى جذب ال درتها عل ائج          .  سلوك اإلناث حيال ق أثير هو النت ذا الت د حصول ه ا يعزز في تأآي ومم

حوي على  والتي بينت أن عدد الذآور البرية التي اصطيدت في المصائد التي ت           ) ٢(الواردة في الجدول    

ذي اصطيد في المصائد                   ٣٥٠اإلناث المعرضة للجرعة     دد ال  غري،  آان أقل بخمسة أضعاف من الع

ى          .   على إناث الشاهد    احتوت التي ضًا، إل من ناحية أخرى، فإن تشعيع الذآور بجرعات مختلفة، أدى أي

ات ال اث، إال أن المالحظ من معطي ى االنجذاب لإلن تجابتها إل أن )١(جدول االختالف في مدى اس ، ب

ى جرعة                        ذآور المعرضة ألعل اث، فال د اإلن ه عن ا آانت علي اآس لم نسب اصطيادها أخذت منحى مع

ى نسب                     ٣٥٠إشعاعية في هذه الدراسة وهي        ا بلغت أدن ى، فيم  غري، هي التي اصطيدت بنسب أعل

  . مصطادة عند ذآور الشاهد
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ار            ذآور        إن التأثير السلبي لألشعة المؤينة على ذآور فراشة ثم افس ال ى تن درة عل ل ق ا أق اح، يجعله التف

ل          ة في الحق اث البري ا مع اإلن ة في تزاوجه  ,.Proverbs et al., 1982; Bleom et al ( البري

ة       ).1998 ة تطبيق تقني  من هنا جاء ضرورة تحقيق أهم عامل من عوامل التغلب على المنافسة في حال

داد تف  ذآور بأع ر ال و تحري ة، وه شرين  الحشرات العقيم ن ع ل ع ا ال يق ة، بم ذآور البري داد ال وق أع

ائج   ). Bleom et al., 1997; Dyck and Gadinar, 1992; Proverbs, 1974( ضعفًا   ا النت أم

ر                           ة، هي أآث الجرع العالي ذآور المشععة ب أن نسب اصطياد ال ذه الدراسة، والتي بينت ب الواردة في ه

واردة              ارتفاعًا من نسب اصطيادها عند ذآورا لشاهد و        ائج ال ة للنت د جاءت مطابق الجرع المنخفضة، فق

سلبي لألشعة        )Bleom et al., 1999( في بعض الدراسات السابقة  أثير ال أن الت ، والتي أوضحت، ب

د اصطيدت                      الي، فق دة، وبالت سافات بعي ران لم على ذآور فراشة ثمار التفاح، جعلها أقل قدرة على الطي

ا يمكن                بالمصائد األقرب إلى مكان إطالق     رًا، بينم ها، والذي لم يبعد في هذه الدراسة أآثر من أربعين مت

اطق                      ى من ران لتصل إل ى الطي لذآور الشاهد أو المعرضة لجرعات منخفضة، أن تتمتع بقدرة أعلى عل

    )Mohamad and Mansour, 2003b( أآثر بعدًا عن مكان إطالقها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  االستنتاجات والتوصيات
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  :من خالل النتائج التي تم التوصل إليها في هذه التجربة ما يلييستنتج 

دة يجعلها أقل حيوية وقدرة على الطيرانفراشة ثمار التفاح لألشعة المؤينة ض ي إن تعر  - ،  لمسافات بعي

اث     ذاب لإلن ي االنج ذآور ف درة ال ى إضعاف ق ؤدي إل ا ي تقطاب   آم ى اس اث عل درة اإلن  وإضعاف ق

د           . ثير على القدرة التنافسية لكال الجنسين في الحقل       الذآور، وبالتالي التأ   ذه النتيجة في التأآي ل ه تفيد مث

ل،                         ا في الحق ى مثيالته سية عل درتها التناف وق ق على إطالق الحشرات العقيمة بأعداد آبيرة  من أجل تف

ة  ع متقارب ي مواق شكل متجانس أو ف شرها ب ى ن ؤدي  إل ي ت ائل الت اع الوس ى إتب أتي . إضافة إل ذه وت ه

ة    ق تقني ال تطبي ي ح ة ف ة الحشرة  المدروس اح مكافح ى إنج ؤدي إل ي ت ارب الت ياق التج ي س ائج ف النت

  .  الحشرات العقيمة التي تعتبر أحد أنواع المكافحة البيولوجية الهامة في القضاء على هذه الحشرة
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  شكر وتقدير
                    

المخبريين في    السادة نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم معنا في تنفيذ هذا العمل ونخص بالذآر               

ا          . محمد قاسم، م م   . هادي الخطيب، م م   . دائرة وقاية المزروعات وهم  م م       ذ م امهم  بتنفي راء وردة لقي ب

ذا العمل             آان يوآل إ   ال خالل إنجاز ه دير                ليهم من أعم دآتور الم تاذ ال ضًا األس شكر أي ود أن ن ا ن ، آم

دآتور   ـاذ ال ة ، واألستـ ة الذري ة الطاق ام لهيئ يالع رد عل واز آ ة . ق. رف ـدعمهمالزراع شجيعهمال  ا وت

شارية العل                المستمرين   ة االست شكر أعضاء اللجن سعنا أن ن ا ي ة، آم ة ونخص   في انجاز أعمالنا العلمي مي

  . بالذآر األستاذ الدآتور زياد األحمدي لنصائحه القيمة ومراجعته الدائمة لمثل هذه األعمال
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Abstract 
 
   Codling moth Cydia pomonella L. males and females were exposed to three 

levels of gamma radiation (0, 250 and 350 Gy). Females were used in 

pheromone traps (instead of pheromone capsules) inside wire cages at a rate 

of one female / trap. Males were released in a 2 × 2 m square in the middle of 

the orchard and the number of caught males (wild and released ) in female 

baited traps was recorded. Results showed an inverse relationship between 

radiation dose and the ability of females to attract males (wild and released). 

Contrary to that, result showed that the higher the dose, the lower was the 

number of males caught in female baited traps.         
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