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  المستخلص
  

ين  ة طح و لفراش ة النم امس مكتمل ر الخ ات العم ت يرق يض عرض ر الب البح
ابين Ephestia kuehniella المتوسط، ا تراوحت م عة غام ن أش غراي  350و 50، لجرع م

ى  50بفارق  ات عل غراي بين الجرعة واألخرى، ودرس تأثير التشعيع في قدرة ھذه اليرق
أثير التشعيع  ك، ت التعذر والوصول إلى طور الحشرة الكاملة.  درس أيضاً، إضافة إلى ذل

ل في سرعة تطور  ات من قب ذه اليرق ول ھ ى عذارى وفراشات وقب ات المشععة إل اليرق
ي ل اليرق اث الطفي ات فراشة طحين  .Bracon hebetor إن ية يرق ائج أن حساس أظھرت النت
يض الم ر األب عالبح دت م د تزاي ة ق عة المؤين د  توسط لألش عاعية، فق ة اإلش ادة الجرع زي

 350غراي وتوقف كلياً عند جرعة  100عة انخفضت النسبة الئوية للتعذر معنوياً عند الجر
ة  ابھاً فجرع كل مش ات بش ور الفراش أثر ظھ ا ت راي، كم ي  100غ لباً ف رت س راي أث غ

ر التشعيع أيضاً  300ظھورھا وادت جرعة  ا بشكل كامل.  أث ى توقف ظھورھ غراي إل
ىبش ر من  كل سلبي في سرعة تطور اليرقات إل عذارى وفراشات، ففي حين تحول أكث
ذه النسبة % م98 ة، انخفضت ھ ن يرقات الشاھد إلى عذارى خالل عشرة أيام من المعامل

ل من  50% في اليرقات المعرضة لجرعة 79إلى نحو  ات التي 4غراي واق % في اليرق
ابه، ففي حين  100تعرضت لجرعة  دل ظھور الفراشات بشكل مش أثر مع ا ت غراي، كم

ن  د ع ا يزي ول م ى فرا97تح اھد إل ات الش ن يرق الل % م ات خ اريخ  20ش ن ت اً م يوم
ات التي تعرضت  0 و 2و  53التشعيع، انخفضت ھذه النسبة إلى نحو  (صفر) % في اليرق

غراي على التتالي، كما اثر التشعيع في نسبة الذكور إلى اإلناث، إذ  150و 100و 50لجرعة 
ة  عاعية، وأدت الجرع ة اإلش ادة الجرع ع زي بة م ذه النس ى  250ازدادت ھ موت غراي إل

م  ك، ل ى ذل وراً).  إضافة إل جميع اإلناث قبل ظھورھا (جميع الفراشات الناتجة كانت ذك
ة،    B. hebetorيؤثر التشعيع سلبياً في رغبة إناث الطفيل  ات المعامل في التطفل على اليرق

  فنسبة التطفل في اليرقات المشععة كانت مشابه لتلك في يرقات الشاھد.
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمةال
  

د ا   ليع ي لطفي ات Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) ،اليرق ن الطفلي ، م
ة لحرشفيات  ات التابع رة من اآلف واع كثي ات أن ل يرق ذا الطفي اجم ھ اليرقية الخارجية ويھ

ة ( ذه Richards and Thompson 1932الجنحة، وخاصة في المنتجات المخزون )، ويستعمل ھ
ل مكاف ذه، كعام ه ھ ل، لميزات واد الطفي ات الم ن فراش ددة م واع متع د أن ة ض ة حيوي ح

ة ( واد الغذائي ة في المطاحن والصوامع والمخازن ومستودعات الم  .Press et alالمخزون
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1982, Keever et al. 1986, Baker et. al. 1995, Yu et al. 1999, Scholler and Prozell 2001, 
Fields and White 2002, Arthur and Phillips 2003, Scholler and Flinn 2000, Scholler et al. 

2006, Matthew et al. 2006, Phillips and Throne 2010 ة ات تعزيزي ). يتطلب ھذا عادة أطالق
ى  ادة عل ذا ع نم ھ ى نطاق واسع، وي ه عل للطفيل في األماكن المصابة مما يستدعي تربيت

ق Ephestia kuehniellaيرقات فراشة طحين البحر األبيض المتوسط،  ة النمو.  تطل ، مكتمل
ب ن نس ة ولك اكن المعني ي األم ادة ف دبابير ع ل  ةال ررة تمي رات المح ن الحش رة م معتب

ة المكافحة،  اءة عملي ا يخفض من كف ان إطالق مم للطيران، فور تحريرھا، بعيداً عن مك
اكن  ي األم ذارى) ف ات أو ع ل (يرق ة للطفي ر الكامل وار غي الق األط د إط ذلك، يع ول

ي المس ر، ف ة وتنتش ث تخرج الحشرات الكامل ة حي ة العملي ن الناحي ديالً أفضل م تھدفة ب
اً، عن Brower and Press 1990المكان المستھدف، بشكل طبيعي ( ). يمكن أن يتم ذلك، عملي

ات  ون وتحمل يرق ى شكل أكوردي ة عل طريق توزيع قصاصات من الورق المقوى مطوي
ارى الطفيل، ولكن احتمال وجود يرقات غير متطفل فراشة الطحين الحاملة ليرقات أو عذ

ى  ات أن تتطور إل ذه اليرق ل ھ ة إذ يمكن لمث ذه الطريق ام استخدام ھ ة أم عليھا يشكل عقب
ك، ولسبب نفسه،  ى ذل حشرات كاملة مؤدية إلى إحداث اإلصابة في المخزن.  إضافة إل

دعم ل ل ات فراشة الطحين كعائ ول استعمال يرق ر المقب اء  فإنه من غي ل أثن مجتمع الطفي
ة من  ات النووي ا.  تمكن التقان ندرة العائل الطبيعي في المنشآت المراد مكافحة اآلفات فيھ

)، فيرقات Greany and Capenter 1999, 2000, Hendrichs et al., 2009) تتحاشي ھذه الصعوبا
ة من األشع ابع ةفراشة الطحين المعرضة لجرعة معين ا أن تت ة يمكن لھ ا  المؤين تتطورھ

ة  ى حشرة كامل بشكل طبيعي ممكنة الطفيل من التكاثر عليھا ولكنھا لن تستطيع التطور إل
ية  ة الحساس ن دراس د م ة الب ذه الجرع ل ھ د مث ل، ولتحدي ابة بالطفي ر مص ت غي إذا كان
ات  ل لليرق اث الطفي ل إن دى تقب ة م ن دراس د م ا الب رة، كم ذه الحش ات ھ عاعية ليرق اإلش

  المشععة.
ة ھدف ھذا  ات العمر الخامس مكتمل ا في يرق أثير أشعة غام ى دراسة ت البحث إل

النمو لفراشة طحين البحر األبيض المتوسط، وبشكل أدق فقد ھدف إلى دراسة تأثير اشعة 
ة والنسبة الجنسية  غاما في قدرة اليرقات المعاملة على التعذر والتحول إلى حشرات كامل

دى ة م ى دراس دف إل ا ھ ور، كم رعة التط ل،  وس اث الطفي ل إن ات  B. hebetorتقب لليرق
  المشععة مقارنة بيرقات الشاھد.

  المواد والطرائق المستعملة
  

   E. kuehniella البحر األبيض المتوسط تربية يرقات فراشة طحين

 مْ 1±25ُربيت فراشة طحين البحر األبيض المتوسط في غرفة منفصلة على حرارة 
بية  ة نس وئية 10±50ورطوب ة ض دارھا % ونوب ذيت  16:8مق الم). غ اءة: ظ اعة (إض س

اس  وم قي سم  40x60اليرقات على سميد القمح ضمن صواني خاصة مصنوعة من األلمني
ة) مصنوع من  إذ وق بعضھا في قفص نصف شفاف (قفص التربي وضعت الصواني ف

اس  ا من  50x80x140البليكسي كالس قي ع. ُجمعت الفراشات يومي ى شكل قم ه عل قاعدت
ن قفص التر فلي م زء الس ى الج ين مركب عل ولي ايتيل ن الب ان مصنوع م ي مرطب ة ف بي

القفص بعد ضخ غاز ثاني اوكسيد الكربون فيه. نقلت الفراشات المجموعة إلى قفص آخر 
اس  سم  50x25x 25نصف شفاف (قفص اإلباضة) مصنوع من البليكسي كالس أيضاً قي
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وض، ك رور البي مح بم اعم يس دني ن بك مع فله ش ي أس ن يغط رائح م ا زود القفص بش م
ات.  زاوج للفراش ة و ت ان راح امين مك فل لت ى األس ى إل ن األعل دلى م بكي تت اش الش القم

اقط وض المتس ت  ةًجمعت البي ا، و نخل ص، يومي فل القف ي أس اعم ف بك الن الل الش ن خ م
ا) م وزنت و حضنت  للتخلص من الشوائب العالقة بھا (أجزاء من الحشرات و مخلفاتھ ث

ة ح ي درج ى وشك الفقس  1±26رارة ف ي عل رت البيوض الت ة، نث د المزرع ْم.  و لتجدي
ات 72(بعمر  ة اليرق ة (سميد القمح) الموضوع في صواني تربي ساعة) فوق وسط التربي
ات العمر   ْم. 1±25غ سميد و حضنت الصواني على حرارة  100ملغ/  20بمعدل  ا يرق أم

و ة النم ة الخامس مكتمل ي الدراس تعملة ف ا ف المس م الحصول عليھ د ت ق وضعق  عن طري
وق صوانيق ة  صاصات من الكرتون المتعرج ف دالتربي ات عن ذه اليرق ا مغاد لجمع ھ رتھ

 ً   عن مكان للتعذر. وسط التربية بحثا
  

  تحضير اليرقات مكتملة النمو للتشعيع
وى ( ورق األبيض المق افة  x 25 1طويت شرائح من ال ى مس سم لتأخذ  1سم) عل

اشكل أكورديون و ذه الشرائح في  ھي م ات" ووضعت ھ ه أسم "شرائح اليرق ا علي أطلقن
ات فراشة  50سم بمعدل شريحتين لكل طبق ثم أدخلت  9أطباق بتري قياس  ة من يرق يرق

طحين البحر األبيض المتوسط مكتملة النمو إلى كل طبق، وحضنت األطباق على حرارة 
  بين ثنايا شرائح الكرتون المطوية.لليرقات باالستقرار  حساعة للسما 12لمدة ° م 25±1
  

  التشعيع
ا  االبتري الحاملة لشرائح اليرقات عرضت أطباق ة غام ة ضمن خلي لألشعة المؤين

وهـو مـن سم)  x15 25مزودة بمصدر ألشعة غاما يحيط بحجرة التشعيع األسطوانية الشكل (
ة ب. Issledovatel Gamma Irradiator, Techsnabexport Co. Ltd. USRنــوع  دل الجرع غ مع ل

و  عيع نح رة التش الل فت ة  16.3خ مبعامــل جتــانس (نســبة اجلرعــة العظمــى إىل الصــغرى) غراي/الدقيق
اق   .يف معايرة معدل اجلرعة  (Fricke solution)وقد استعمل حملول فركي  1.14مقداره  شععت ستة أطب

ى  ا عل الي لكل جرعة ووضعت ا 50بتري تحوي كل واحدة منھ ة بشكل متت اقيرق  ألطب
ين  المستعملة في وسط حجرة التشعيع أثناء معاملتھا وتراوحت الجرعة عند تشعيعھا  50ب

  غراي بين الجرعة واألخرى. 50غراي بفاصل  350 و
  

  تأثير أشعة غاما في التعذر وظھور الفراشات والنسبة الجنسية
د الت ر بع ى المختب ة إل ات المعامل ى اليرق ة عل ري الحاوي اق البت دت أطب عيع أعي ش

ي درجة حرارة  ات °.  م 1±25مباشرة وحضنت ف اً وأزيلت اليرق اق يومي فحصت األطب
ات ت الفراش كلة،.كما أزيل ذارى المتش دد الع ددھا وع جل ع ة وس ة الميت اً  المنبثق يومي

روج  ف خ د توق ات بع رائح اليرق ا ش ھا. فحصت أيض ددھا وجنس جل ع وفحصت وس
ة وحسبت ن ذارى الميت ذر والفراشات وسجل عدد الع اقسبة التع الفراشات من قسمة  انبث

  عدد العذارى المتكونة والفراشات الناتجة على عدد اليرقات المعاملة.
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  تأثير األشعة المؤينة في معدل التطور
ائج كل  سجلت نتائج التعذر وانبثاق ابقاً، وجدولت النت الفراشات يومياً، كما ذكر س

كل عشرة أيام من قسمة عدد  التراكمية اشاتالفر رة أيام.  حسبت نسبة التعذر وانبثاقعش
الي  دد اإلجم ى الع ة عل العذارى المتكونة والفراشات الناتجة خالل تلك المدة في كل معامل

المؤينة في  ةللعذارى المتكونة والفراشات الناتجة في تلك المعاملة، كما حسب تأثير األشع
ات طول عمر اليرقات بعد التشعيع من سجل الموت والتعذر ا ليومي، إذ حسب عدد اليرق

ة  ات المعامل الي لليرق دد اإلجم الحية يومياً من طرح عدد اليرقات الميتة والمتعذرة من الع
  وجدولت النتائج كل عشرة أيام.

  
  اختبار تقبل إناث طفيل البرغون لليرقات المشععة

ات" ( ا  X 25 1حضرت في ھذه الدراسة "شرائح يرق ة  25سم) تحمل كل منھ يرق
اق مكت ات في أطب ملة النمو لفراشة طحين البحر األبيض المتوسط.  وضعت شرائح اليرق

سم وزود كل طبق بنقطة صغيرة جداً من العسل النقي على السطح الداخلي  9بتري قياس 
غراي. أدخل زوج (ذكر وأنثى) من  300و 250، 200، 0وعرضت األطباق لجرعة للغطاء 

ك  . ساعة 48كل طبق وترك فيه لمدة  ساعة إلى 48-24طفيل البرغون بعمر  أزيلت بعد ذل
د أسبوع حيث  °م 1±27الطفيليات من األطباق وحضنت األطباق في حرارة  وفحصت بع

ى،  ا لكل أنث ل عليھ سجل عدد اليرقات المتطفل عليھا وحسب متوسط عدد اليرقات المتطف
د عشر في نفس درجة الحرارة بعدھا للتحضين اليرقات أعيدت اموفحصت بع وسجل  ة أي

ى  العدد اإلجمالي للدبلبير الناتجة من كل طبق وحسب متوسط عدد الدبابير الناتجة لكل أنث
  كررت ھذه التجربة خمس مرات.قد و في كل معاملة

  
  تحليل النتائج

ار  حللت نتائج التجارب السابقة     ا استعمل اختب اين، كم ل التب ار تحلي باستعمال اختب
    إليجاد الفروقات بين المتوسطات المختلفة. (LSD) معنويفيشر ألقل فرق 
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  النتائج
 

دول  ين الج ى  1يب ة عل ات المعامل درة اليرق ي ق ا ف عة غام أثير اش ة ت ائج دراس نت
عاعية  ية اإلش ائج أن الحساس ر النت ة، وتظھ رة الكامل ور الحش ى ط ول إل ذر والوص التع

دت مع ليرقات العمر الخامس لفراشة طحين البحر األبيض المتوسط مك تملة النمو قد تزاي
غراي  100زيادة الجرعة اإلشعاعية، إذ انخفضت نسبة التعذر بشكل معنوي  عند جرعة 

)F = 297; df = 7, 40; P < 0.0001 أثير  350) وتوقف كلياً عند جرعة غراي، كما لم يختلف ت
دل ظھ ةاألشع د انخفض مع ذر، فق دل التع راً عن مع ور المؤينة في ظھور الفراشات كثي

وتوقف  )F = 164.3; df = 7, 40; P < 0.0001( غراي 100الفراشات بشكل معنوي عند جرعة 
ً  غراي.  وبشكل مشابه، فقد تأثرت النسبة الجنسية 300كلياً عند جرعة  د جرعة  معنويا عن

100  ً د  )χ2 = 16.04, 5 df, P < 0.01( غراي أيضا اث وتزاي ى اإلن ذكور إل إذا ازدادت نسبة ال
ذا الت ات ھ ة عن يرق ي الفراشات الناتج ذكور ف بة ال ة ووصلت نس ادة الجرع ع زي أثير م

  %.100غراي  250عرضت لجرعة 
  

  . . تأثير أشعة غاما في يرقات فراشة الطحين  مكتملة النمو1الجدول 
  الجرعة 
 (غراي)

 %  
 SD ±للتعذر 

 %  
 ±لتظھر الفراشات 

SD 

  النسبة الجنسية
 (% للذكور) 

0  97.3±2.4a 90.7±3.3a 48.5 

50 96.0±1.8a 86.0±9.1a 53.9 

100 86.3±2.9b 55.3±13.5b 66.9 

150 54.3±13.7c 13.3±13.1c 67.5 

200 18.3±9.9d 3.3±3.2d 80.0 

250 3.0±3.0e 0.7±1.6d 100.0 

300 0.3±0.8e 0.0 0.0 

350 0.0  0.0 0.0 

  معنويةالمتبوعة بالحرف نفسه إلى عدم وجود فروق  تتشير المتوسطا

  
ات العمر الخامس  تأثيرنتائج  1يبين الخط البياني  أشعة غاما في معدل تطور يرق

مكتملة النمو لفراشة طحين البحر األبيض المتوسط إلى عذارى، وتبين النتائج أن التشعيع 
ى سبيل  ادة الجرعة.  فعل أثير مع زي ذا الت ا ازداد ھ ات كم خفض من سرعة تطور تاليرق

ب ال، بلغت نس ة المث ي تعرضت لجرع ات الت ي اليرق ذر ف ام  100ة التع راي خالل األي غ
بةأكثر من 4العشر األولى التي أعقبت التشعيع أقل من  ذه النس  % و79% في حين كانت ھ

  غراي (الشاھد) على التتالي. 0 و 50 % في اليرقات التي تعرضت لجرعة98
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ات العمر الخ1الشكل  دل تطور يرق فراشة طحين البحر لامس . تأثير أشعة غاما في مع
  األبيض المتوسط مكتملة النمو إلى عذارى.

  

  

  
ره الخ اني  طيظھ ة  2البي ات فراش ور يرق دل تط ي مع ا ف عة غام أثير أش ائج ت نت

وبشكل مشابه لتأثير األشعة المؤينة في سرعة التطور إلى عذارى،  ،الطحين إلى فراشات
دل التحول إل ي مع لبياً ف ة س عة المؤين رت األش ادة أث ع زي أثير م ذه الت ى فراشات وزاد ھ

ى من  الجرعة.  فمثالً، بلغ عدد اليرقات المتحول إلى فراشات خالل األيام العشرين األول
% 97 و 53% في حين بلغت ھذه النسبة 2غراي أقل من  100المعاملة والمعرضة لجرعة 

  غراي على التتالي. 0و  50لليرقات التي تعرضت لجرعة 
  
  

ات العمر الخامس لفراشة طحين البحر . تأث2الشكل  دل تطور يرق ير أشعة غاما في مع
  األبيض المتوسط مكتملة النمو إلى فراشات.
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د التشعيع ويشير 3 البياني طيبين الخ ة بع ا في طول طور اليرق . تأثير أشعة غام
يض  ر الب ين البح ة طح امس لفراش ر الخ ات العم اء يرق دة بق ى أن م كل بوضوح إل الش

سط في ھذا الطور قد ازداد مع زيادة الجرعة اإلشعاعية. فمثالً، في حين بلغت نسبة المتو
ة نحو  دت 4حشرات الشاھد التي بقيت في طور اليرقة بعد عشرة ايام من المعامل % تزاي

ات التي تعرضت لجرعة 92 و 21ھذه النسبة إلى نحو  ى  100 و 50% في اليرق غراي عل
ادة الجرع ا أدت زي أثير وبلغت نسبة التتالي، كم ذا الت ر في ھ ادة أكب ى زي ة االشعاعية إل

د  ة بع ور اليرق ي ط ت ف ي بقي رات الت و  50الحش ة نح ن المعامل اً م ي 89 و 80يوم % ف
  غراي على التتالي. 250 و 200الحشرات التي تعرضت لجرعة 

  
  
  
  
  

كل  ين البح3الش ة طح امس لفراش ر الخ ات العم اء يرق دة بق ي م ا ف عة غام أثير أش ر . ت
  األبيض المتوسط مكتملة النمو في طور اليرقة.
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ات 2الجدول  يعرض ل البراغون لليرق اث طفي ول إن ي قب عيع ف أثير التش ائج ت . نت
ل ( دل التطف لباً في مع ك p>0.5المشععة وتشير النتائج إلى أن التشعيع لم يؤثر س ى تل ) عل

ات التي تعرضت الحشرات كما لم يكن ھنالك فرق  ين اليرق في التأثير بين نسبة التطفل ب
دبابير الناتجة عن  300 أو 250أو  200لجرعة  غراي، وتبين النتائج أيضاً أن متوسط عدد ال

  .اليرقات المعاملة كان مشابھاً لذلك في الشاھد
  

ات 2الجدول  ل اليرق ل طفي ا في درجة تقب اتل B. hebetor. تأثير أشعة غام العمر  يرق
  .الخامس لفراشة طحين البحر األبيض المتوسط مكتملة النمو

  الجرعة 
  (غراي)

  متوسط عدد اليرقات
 ±المتطفل عليھا/أنثى  

SD 

متوسط عدد الدبابير 
 SD ±  الناتجة/يرقة 

0  4.2±1.1a 3.2±0.9a 

200  5.2±1.3a 2.8±0.6a 

250  5.4±1.3a 2.6±0.7a 

300  5.0±1.6a 3.0±1.3a 

  المتبوعة بالحرف نفسه إلى عدم وجود فروق معنوية تمتوسطاتشير ال

   المناقشة
   

ائ ير نت ين  جتش ة طح امس لفراش ر الخ ات العم ية يرق ى أن حساس ة إل ذه الدراس ھ
البحر األبيض المتوسط مكتملة النمو لألشعة المؤينة قد تزايدات مع تزايد جرعة التشعيع.  
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د جرعة تشير النتائج أيضاً إلى أن التعذر توقف  اً عن ا أدت جرعة  350كلي  300غراي كم
ائج  ام، مع نت ائج، بشكل ع ذه النت اً.  تتفق ھ ة كلي غراي إلى وقف ظھور الحشرات الكامل
د أن  ثالً، وج رى، فم ة األخ فيات األجنح ات حرش ي يرق ة ف عة المؤين أثير األش رى لت أخ

ة  و لجرع ة النم ة مكتمل ين الھندي ة الطح ات فراش ريض يرق راي  350تع ور غ ف ظھ أوق
اً ( ات كلي ة Ayvaz et al., 2008الفراش ا أن جرع ور  250) كم ف ظھ ى وق راي أدت إل غ

ة النمو ( اح مكتمل ار التف ابه، Mansour 2003الفراشات من يرقات فراشة ثم ).  وبشكل مش
ة لوقف ظھور  250أن جرعة    Ayvaz and Tuncbilek (2006)فقد وجد   غراي كانت كافي

ة ع رات الكامل يض الحش ر الب ين البح ة طح امس لفراش ر الخ ات العم ريض يرق د تع ن
ة في  ود االنخفاض في حساسية الحشرة لألشعة لمؤين المتوسط  لھذه الجرعة، وربما يع
ة النمو في حين تمت الدراسة  ات العمر الخامس مكتمل ا يرق ا عاملن ھذه الدراسة إلى أنن

ار ر محدد األعم ار وغي ذه  الشابقة على خليط متباين األعم ات العمر الخامس لھ من يرق
  الحشرة.

ى عذارى وفراشات  ا إل الزم لتحولھ زمن ال أدى تشعيع اليرقات أيضاً إلى زيادة ال
وكان ھذا التأثير أكثر وضوحاً في مرحلة التطور إلى عذارى، وقد سبق وسجلت ظاھرة 

ل ألن واع عدة التأخير في تطور بيوض ويرقات الحشرات المعاملة باألشعة المؤينة من قب
ات  ن اآلف ريةم يض المتوسط ( الحش ر الب ين البح ة طح ن ضمنھا فراش  Ayvaz andوم

Tuncbilek 2006, Mansour 2010,)ة وفراشة  )Ayvaz et al., 2008) وفراشة الطحين الھندي
ابرة  )Lymantria dispar )Zubrik and Novontny 2009الغجر    Trogodermaوخنفساء الخ

granarium  )Abdel-Kaway 1999, (ان ار ھلم د أش عيع    (Hallman 2000)وق ى أن تش إل
ى اختالل في  ك إل ا وعزى ذل ة في عمرھ األطوار غير الكاملة للحشرات يؤدي إلى إطال

ة Makee and Saour 2003إفراز الھرمونات ( ات المعامل ).  ولظاھرة التأخر في تطور اليرق
 ةزمنية التي تكون فيھا ھذه اليرقات صالحباألشعة المؤينة ميزة ھامة وھي إطالة الفترة ال

ة في  رة طويل ات المشععة لفت للتطفل، فخالفاً لليرقات غير المعرضة لألشعة، تبقى اليرق
ور.  ك الط ى ذل ولھا إل ا دون وص ذراء أو موتھ ور الع ى ط ا إل ل تحولھ ة قب ور اليرق ط

ل  ةوكنتيج دة أطول لإلصابة بالطفي ذلك، تبقى صالحة لم ذا من .  B. hebetorل ويمكن ھ
ات  ات اليرق ديل لطفيلي ل ب ل كعائ ععة لتعم رة المش ذه الحش ات ھ ازن بيرق د المخ تزوي
ام  دة أي ل ع ذا األجراء ك ام بھ ة للقي ي المخزن دون الحاج دادھا ف ادة أع ي زي اھمة ف للمس

  ودون الخوف من احتمال تحول ھذه اليرقات إلى فراشات تصيب المواد المخزونة.
ات فراشة طحين البحر البيض المتوسط المشععة تشير النتائج أبضاً  ى أن يرق إل

كانت مشابه لليرقات غير المشععة من حيث قبول إناث طفيل البراغون لھا ويتفق ھذا مع 
ائعة بشكل  نتائج باحثين اخرين تشير إلى ان قبول الطفيليات للحشرات المشععة ظاھرة ش

اث )Fatima et al, 2002, Saour 2004, Ayvaz et al. 2008, Mansour 2010عام ( ، والحقيقة أن إن
ات  ات المشععة من يرق ر من اليرق ى عدد أكب ت، بالمتوسط، عل طفيل البراغون قد تطفل
الي،  ات الشاھد، وبالت ل نشاطاً من يرق الشاھد وربما يعد ذلك إلى أن اليرقات المشععة أق

  تتطلب جھداً أقل بالنسبة إلناث البراغون للتطفل عليھا.
ات العمر الخامس وخال تعمال يرق ة اس ى إمكاني ذه الدراسة إل ائج ھ صه، تشير نت

و لفراش ة النم ر  ةمكتمل ي األطوار غي ة البراغون ف يض المتوسط لتربي طحين البحر الب
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ة دون  واد الغذائي ل في المطاحن وصوامع الحبوب ومستودعات الم الكاملة وإطالق طفي
ى رة إل ذه الحش ال اإلصابة بھ ن احتم ذه  الخوف م ن ھ ا.  تمك ا فيھ اكن وتوطنھ ذه األم ھ

ة في المخازن  الطريقة أيضاً من استعمال اليرقات المشععة لتدعيم مجتمع األعداء الحيوي
ات،   ذه الطفيلي وبتواتر اقل بكثير من استعمال اليرقات غير المشععة، بھدف زيادة أعداد ھ

ا إذ أن اليرقات المشععة تبقى لفترة أطول بكثير في طور الير ك، وإذا م قة.  إضافة إلى ذل
ات فراشة الطحين المشععة  أخذنا بعين االعتبار الميزة السابق ذكرھا يمكن استعمال يرق
ا.   ور مجتمعاتھ ة تط ازن ودراس ي المخ ة ف داء الحيوي ة بمسح األع ات المتعلق ي الدراس ف

و ل ةوكنتيج ة النم امس مكتمل ر الخ ات العم عيع يرق تنتج أن تش ن أن نس ذلك، يمك  ةفراشل
ل ة الطفي ة لتربي ة مقبول  B. bebetor طحين البحر البيض المتوسط  يمكن أن تكون معامل

ال  ن احتم ة ع اكل الناتج ن المش ر م ى الكثي ة فنتحاش ذه الطريق ع وأن ھ اق واس ى نط عل
تعمل بشكل  ات الحشرات مس عيع يرق أن تش ع ف ا والواق ل عليھ ر متطف ات غي اطالق يرق

  ).Cancino et al. 2009ابة الفاكھة(روتيني في إنتاج طفيليات ذب
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Abstract 

 

Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella, mature 5th instar larvae were 

exposed to gamma radiation dosages ranging from 50-350 Gy at 50 Gy increment and the 

effects of gamma radiation on pupation, adult emergence and sex ratio were investigated.   

In addition, effects of irradiation on the rate of development to pupae and adults and the 

acceptance of irradiated larvae by B. hebetor females were examined.  Results showed that 

the radio-sensitivity of E. kuehniella larvae increased with increasing dose.  Pupation was 

significantly affected at 100 Gy dose, and completely prevented at 350 Gy dose.  Adult 

emergence was only slightly different from pupation; emergence was significantly affected 

at 100 Gy dose and completely prevented at 300 Gy dose.  Irradiation also negatively 

affected the rate of development of larvae to pupae and adults.  While more than 98% of 

control larvae pupated within 10 days of treatment, this ratio decreased to about 79% in 

larvae exposed to 50 Gy and less than 4% in larvae exposed to 100 Gy dose.  The rate of 

development to the adult stage was also similarly affected.  While 97% of control insects 

emerged as adults in the 1st 20 days of treatment, this ratio decreased to about 53, 2 and 

zero percent in larvae exposed to 50, 100 and 150 Gy dose respectively.  In addition, 

irradiation significantly affected male: female ratio; sex ratio was skewed in favor of males, 

and at 250 Gy dose all emerged moths were males.  Furthermore, irradiation had no adverse 

effect on the degree of acceptance of mature larvae to parasitization; irradiated insects were 

as acceptable to B. hebetor females as unirradiated ones. 
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 شكر وتقدير
  

ھادي سيد ال ،وأخص بالذكر ،لعملأتقدم بجزيل الشكر لكل من ساھم في تنفيذ ھذا ا  
  .هتنفيذ الجزء العملي من في رهالخطيب على دو
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