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  ملخصال
عند الحساسية االشعاعية واستحداث العقم الجنسي  .2012. باسم شهاب حمدو بدر عباس العزاوي  ،جورج سيمون يوسف ،حسين فاضل, الربيعي

  .254-248 :30. مجلة وقاية النبات العربية .Dacus ciliatus (Loew) ذبابة ثمار القرعياتتشعيع عذارى 
ة يحساس أكثر كانتيوم  2–1 العذارى المشععة بعمر أن Dacus ciliatus (Loew)في عذارى ذبابة ثمار القرعيات اما ج أشعةنتائج دراسة تأثير  أظهرت

من  البالغاتي بينما توقف بزوغ ار ج 700حتى الجرعة  أيام 7من العذارى بعمر  بالغاتلم يتوقف بزوغ ال إذ. أيام 7مقارنة مع العذارى المشععة بعمر  لإلشعاع
البازغة من للبالغات في القدرة التكاثرية  اً واضحسلبيًا  اً تأثير  لإلشعاعن أنتائج العقم المستحدث  وأشارت .يار ج 40يوم في الجرعة  2–1عذارى المشععة بعمر ال

جراي  100 تينبالجرع أيام 7ى بعمر تشعيع العذار  أنوتبين  .من الذكور لإلشعاعحساسية  أكثر اإلناث أنخالل العمرين المذكورين، مع كون  العذارى المشععة
  .اآلفةويمكن استخدامها ضمن برنامج تقنية الحشرات العقيمة لمكافحة هذه  عقيمة جنسيًا بصورة كاملة وٕاناثينتج عنها ذكور  )ناثإ( جراي 70 و )ذكور(

  .العقم المستحدث, اإلشعاعيةالحساسية , تاذبابة ثمار القرعي: كلمات مفتاحية
  

  المقدمة
  

اآلفات المهمة  من Dacus ciliatus (Loew)ذبابة ثمار القرعيات د تع
 .من خسائر اقتصادية كبيرة هتسببلما  العائلة القرعية محاصيل على
العربية  المنطقة وفي ،انتشار واسع في مناطق عدة من العالم آلفةاذه له

 )24(وفلسطين ) 1( واألردن وسورية )22( السعودية في سجل وجودها
  ).6(ومصر 

في  منذ ظهورهابهذه اآلفة  محاصيل القرعيات إصابةتفاقمت    
المناسبة  اإلجراءاتضروريًا اتخاذ  وأصبح ,1989 العراق عام

حمله المبيدات تبالنظر لما . )18، 4(لمكافحتها والسيطرة عليها 
 عالوة ،اإلنسانوصحة من تأثيرات سلبية على النظام البيئي  الكيماوية

التي تقضي  اآلفاتالسيطرة التامة على مثل هذه في  إخفاقهاعلى 
الضروري استخدام وجد من  )10(الثمار حياتها داخل وار طابعض 
 Sterile Insectوفاعلية مثل تقنية الحشرات العقيمة  أمانا أكثروسائل 

Technique العقم الجنسي في الحشرات  إحداثعلى  أساساً  المعتمدة
التطبيقات  نإ. اآلفة تجمعاتبادة ا أوة لخفض نبنسب معي وٕاطالقها

والمتضمنة استخدام التقنية  لآلفاتالمتكاملة  اإلدارةالناجحة لبرامج 
مثل ذبابة  اآلفاتتحقيق ابادة كاملة للعديد من  إلى أدت )2(المذكورة 

ليبيا وذبابة والمكسيك و  األمريكيةالواليات المتحدة الدودة الحلزونية في 

كذلك . األرجنتينمن شيلي ومناطق عده  المتوسط في فاكهة البحر
ذبابة  بأضراربرامج االحاطة  من خالل اآلفةضرر  أمكن الحد من

مثل البرنامج منها الوقاية  أو ،جواتيماالبحر المتوسط في فاكهة ال
ورنيا وفلوريدا، فالوقائي ضد ذبابة فاكهة البحر المتوسط في واليتي كالي

د الضرر االقتصادي مثل برنامج ما دون ح إلى اآلفة أعدادخفض  أو
 وذبابة فاكهة حوض البحر ،دودة ثمار التفاح في كندا أعدادخفض 

مواقع  إحدىفي و  ,وفلسطين األردنالمتوسط في وادي عربة ما بين 
الدراسات المتعلقة بتطبيق تقنية  إجراءوبهدف  .)23( أفريقياجنوب 

 D. ciliatusيات الحشرات العقيمة في السيطرة على ذبابة ثمار القرع
للعذارى وتحديد  اإلشعاعيةنفذت الدراسة الحالية لتحديد الحساسية 

 الذبابات المناسبة الستحداث العقم الجنسي الكامل في اتالجرع
  .الناتجة

  

  مواد البحث وطرائقه
  

  تهيئة المستعمرة الحشرية
  ذبابة ثمار القرعيات ببيضوضع ثمار قرع الكوسة المصابة  تم
 D. ciliatus طول ضلعها(الشكل  ةمكعبمن الزجاج  أقفاص في  

رطوبة % 10±60و  س˚2±27( ظروف غرفة التربيةتحت  )سم 40
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زجاجية قناني في الناتجة  جمعت العذارى). ساعة ضوء 16ة و ينسب
مغطاة فوهتها بقماش الململ ومزودة بقليل ) سم قطر 9و سم ارتفاع14(

ت تحت ظروف مماثلة وضعت القناني في حاضنا .من السكر الجاف
  .إضاءةبدون  ولكنلتلك التي في غرفة التربية 

التزاوج من الزجاج  أقفاص إلىالبازغة  البالغاتنقلت جميع 
 كمصدر بروتيني الجافةالمزودة بالخميرة  )سم 20طول ضلعها (
باستخدام قطع من ) 21(للذكور  لتزاوجياولتحسين النشاط  (8) ناثلإل

قطع من القطن و  ,في طبق بتري صغير خميرةالقطن مرطبة بمحلول ال
 فضًال عن) 14(وسكر المائدة الجاف % 5سكري المحلول بالالمرطبة 

  ). 13( صغير في طبق بتري بالماء قطع من القطن المرطبة
التزواج بثمار قرع الكوسة السليمة كوسط طبيعي  أقفاصزودت 
الثمار  لابدوتم استووضعت تحت ظروف غرفة التربية  ،لوضع البيض

  .بأخرى سليمة بشكل دوري بيضهاالتي غرزت فيها الحشرة 
  

   اإلشعاعيالمصدر 
) 60Co( 60 كوبلت اإلشعاعيمصدرها  220اما جتم استخدام خلية 

وقد تراوح معدل الجرعة  .المختلفة للعذارى األعمارفي تشعيع 
. ساعة/يار ج 2056.2و  1669.7خالل فترة البحث بين  اإلشعاعية
  .)5( ما نشر سابقاً اعتمادًا على  اإلشعاعيةل الجرعة وحسب معد

  
يوم والعقم الجنسي  2-1لعذارى بعمر ل اإلشعاعيةالحساسية 

  البازغة بالغاتالمستحدث في ال
 ،مكررات أربعةموزعة على  ،يوماً  2-1عذراء بعمر  150تم معاملة 

 ،)سم 9 سم وقطر 14ارتفاع (موضوعة في قناني زجاجية معقمة 
 اتبالجرع ،مثبت برباط مطاطي ،قماش الململقطع من ب هاهاتفو  سدت

في بعد التشعيع تم وضعها  .يار ج 40و  30 ،20 ،10 ،0 اإلشعاعية
وبدون % 10± 6ورطوبة نسبة  س˚2±27درجة حرارة (حاضنات 

البازغة  لبالغاتتم متابعة وتسجيل عدد العذارى الميتة وا .)إضاءة
اعتبرت الحشرات مشوهة (هة منها الطبيعية والمشو ) إناث أوذكور (

 ).متهدلة أوضامرة  أومختزلة  بأجنحةبزوغ الحشرات  أساسعلى 
، وزعت الطبيعية البازغة بالغاتدث في الالعقم المستح مستوى لدراسة

تكونت  أعالهالتزاوج الموصوفة  أقفاصعلى ثالث مجاميع في  بالغاتال
. إناث 3ر و ذكو  3يحوي كل منها  أقفاص أربعةكل مجموعة من 

غير مشععة والمجموعة  اً وٕاناثذكورًا مشععة  األولىت المجموعة مض
على ذكور  تو تالمجموعة الثالثة فقد اح أما ،مشععة وٕاناثاً الثانية ذكورًا 

فضًال عن مجموعة رابعة ضمت ذكورًا  ،مشععة وٕاناثغير مشععة 
 أعمارحساب تم . باعتبارها مجموعة المقارنة هنفسالعدد بطبيعية  وٕاناثاً 

البيض المنتج في كل  أعدادومتابعة وتسجيل  واإلناثالذكور 

 أعدادبعدها تم حساب  ،بالغاتلحين موت جميع التزاوج ال مجموعات
  .البيض الفاقس

  
والعقم الجنسي المستحدث  أيام 7لعذارى بعمر  اإلشعاعيةالحساسية 

  البازغة بالغاتفي ال
تم اعتماد جميع  ،أيام 7عمر بلعذارى  اإلشعاعيةلدراسة الحساسية 

 اإلشعاعية اتعدا ما يتعلق بالجرع 3خطوات العمل الواردة في الفقرة 
 ،100 ،90، 80، 70 ،60 ،50، 40، 30، 20، 10 ،0 حيث كانت

ولتحديد مستوى العقم . يار ج 700و  600 ،500 ،300 ،200، 120
 أجريت ،إشعاعيةة البازغة في كل جرع بالغاتالجنسي المستحدث في ال

كما تم متابعة  أعالهالمذكورة في الفقرة  هانفسالتزاوج  مجموعات أيضا
 مجموعاتالبيض المنتج في كل  وأعداد البالغات أعماروتسجيل 

   .البيض الفاقس بعد ذلك أعدادوحساب تزاوج ال
  

  اإلحصائيالتحليل 
وتم تحليل  CRDلتجارب وفق التصميم العشوائي الكامل اصممت كافة 

الجاهز والمتضمن اختبار ) SAS 2001 )20 باستعمال برنامج النتائج
لمقارنة المعدالت في كافة  "كاي"ومربع  DMRTمتعدد الحدود  "نكند"

 .0.05المعنوية عند مستوى احتمالية  تالفروقاالمعامالت وتحديد 

 

  النتائج
  

عقم الجنسي يومًا وال 2-1لعذارى بعمر  اإلشعاعيةالحساسية 
  الغاتالبالمستحدث في 

في النسب المئوية  لإلشعاعمتزايدًا  اً تأثير ) 1جدول (النتائج  أظهرت
 إشعاعية اتيومًا بجرع 2-1لموت العذارى عند تشعيعها بعمر 

 إلىعند تعرضها % 100و  97، 34، 15، 8ذ بلغت ا .متصاعدة
. على التوالي ،يار ج 40و  30 ،20، 10، 0 اإلشعاعية اتجرعال
 أما. فروقًا معنوية بين المعامالت المختلفة ياإلحصائظهر التحليل أو 

كانت هناك عالقة عكسية ما بين فيما يتعلق بنسبة بزوغ البالغات فقد 
نسبتها  بلغت إذ، اإلشعاعية اتالطبيعية البازغة والجرع بالغاتال أعداد

   30 ،20 ،10 ،0 اإلشعاعية اتفي الجرع% 0و  3 ،57 ،82 ،89
وجود فروق معنوية في  إلىتشر النتائج  لم .على التوالي ،يار ج 40و 

 تأثيرًا سلبياً للكامالت البازغة في حين كان هناك النسبة الجنسية 
البازغة مقارنة  واإلناثكل من الذكور  أعمارفي متوسط  لإلشعاع
 ولم تكن النسبة الكلية للكامالت المشوهة عالية .غير المعاملة باألفراد

  .%9بلغت  ي اذار ج 20 عدا في الجرعة اتفي كافة الجرع
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التزاوج  مجموعاتالبيض ل أعدادمعدل  2يوضح الجدول 
يومًا  2- 1البازغة من عذارى مشععة بعمر  بالغاتالمختلفة لل

ظهر التحليل أ. وتلك التي لم تشععي ار ج 20و 10وبالجرعتين 
غير المعاملة  اإلناث إنتاجيةعدم وجود فروق معنوية في  اإلحصائي
 الجرعتين ومعاملة المقارنة لكلتاالمعاملة  وجة مع الذكورالمتزا باإلشعاع

 20 ةة بالجرعالمعامل اإلناث إنتاجيةمعنوية في  فروقبينما ظهرت 
وكانت هناك فروق  هانفسالجرعة بالمتزاوجة مع ذكور معاملة  يار ج

 إناث عند تزاوج) يار ج 20 و 10 ،0( معنوية بين جميع المعامالت
النسبة  وكان هناك إنخفاض معنوي في. عةمشععة مع ذكور غير مشع

من قبل  الناتج المئوية لفقس البيض الناتج من التزاوجات المختلفة
ازغة من عذارى معاملة بالجرعة الطبيعية المتزاوجة مع ذكور ب اإلناث

كما  .%)88.02( الشاهدمقارنة مع % 68.15والتي بلغت  يار ج 20

الملقى من قبل  ض الفاقسانخفاض معنوي متزايد في نسبة البي ظهر
المشععة  اإلناثالذكور المشععة وكذلك  المشععة المتزاوجة مع اإلناث

 .المتزاوجة مع الذكور الطبيعية في جميع المعامالت

  
والعقم الجنسي المستحدث  أيام 7لعذارى بعمر  اإلشعاعيةالحساسية 

  بالغاتفي ال
لموت العذارى  كاما في النسبة المئوية أشعةتأثير  3يظهر الجدول 
 10(قل جرعة مستعملة أعند ا% 14 كانت حيث أيام 7المشععة بعمر 

% 100 إلىوصلت  أنها إالي، ار ج 600عند الجرعة % 26و) يار ج
  .يار ج 700 إلىعند زيادة الجرعة 

  
  

 .يوم 2–1معاملة بعمر  D. ciliatusاسية اإلشعاعية لعذارى ذبابة ثمار القرعيات سالح. 1جدول 
Table 1. Radiosensitivety of cucurbits fruit fly D. ciliatus pupae treated at the age of 1-2 days old.  

  

الجرعة 
  )جراي(

Dose 
(Gray)

العذارى  نسبة
  الميتة

 % Pupal 
mortality 

النسبة الكلية 
  الطبيعية بالغاتلل

%  
Normal 
adults 

  النسبة
  بالغاتالكلية لل

  المشوھة
% Deformed 

adults 

  النسبة الجنسية
  إناث:ذكور

Sex ratio 
males: 
females *x2 

  
  )يوم(متوسط العمر 

Longevity (days) 
  ذكور

males 
  اناث

females 
0 8.00 c  89 a3 b 1.09  :1 0.002 33.00 a 35.72 a 
1015.00 c 82 b3 b1.07  :1 0.001 26.58 b 28.92 b 
2034.00 b 57 c9 a0.91  :1 0.002 25.00 b 27.25 b 
30 97.00 a 3 d0 b    
40 100.00 a 0 d0 b    

  .0.05وعند مستوى احتمال ) DMRT(ال تختلف معنوياً بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود  في كل عامودالمتبوعة بالحروف نفسھا القيم 
Numbers followed by the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan's multiple range test at P= 0.05. 

   Tabulated x2 at P= 0.05is 3.84*   3.84=  0.05الجدولية عند مستوى احتمال  x2قيمة  * 

  
  

البازغة من عذارى مشععة بعمر  Dacus ciliatusمجموعات التزاوج لذبابة ثمار القرعيات  تأثير أشعة كاما في أعداد البيض ونسب فقسھل. 2جدول 
1-2  ً  .يوما

Table 2. Effect of Gamma rays on the fecundity and hatching rate for different  Dacus ciliatus adults mating types emerged 
from 1-2 days old treated pupae.  

  

الجرعة 
  )جراي(

Dose 
(Gray)

  المختلفة لتزاوجمتوسط أعداد البيض لمجموعات ا
Average no. of eggs for each  

mating group  
  المختلفة لمجموعات التزاوجنسبة فقس البيض 

Egg hatching rate for each mating group (%) 

اناث  ×ذكور مشععة 
  طبيعية

Irradiated males 
x normal females 

اناث ×  ذكور مشععة
  مشععة

Irradiated males 
x irradiated 

females 

×  طبيعية ذكور
  مشععةاناث 

Normal males 
x irradiated 

females 

 ×ذكور مشععة 
  اناث طبيعية
Irradiated 

males 
x normal 
females 

×  ذكور مشععة
  مشععةاناث 

Irradiated 
males 

x irradiated 
females 

×  طبيعية ذكور
  مشععةاناث 

Normal males 
x irradiated 

females 
0  55.42 a 55.42 a55.42 a88.02 a* 88.02 a 88.02 a 

10 58.00 a 51.25 a48.08 b72.87 ab 54.88 b 50.57 b 
20 55.00 a 29.92 b28.00 c68.15 b 28.78 c 27.28 c 

  .0.05تمال المتوسطات المتبوعة بالحروف نفسھا في كل عامود ال تختلف معنوياً بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى اح
Numbers followed by the same letter in the same column are not significantly different based on Duncan's multiple range test at P= 0.05 
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ت الطبيعية البازغة من بالغاالنسبة المئوية لل 3 كما يبين الجدول
املة المقارنة بالرغم هذه العذارى والتي كانت مقاربة لتلك التي في مع

 %58و في المقارنة% 89معنوية حيث تراوحت بين  فروقمن وجود 
وبصورة عامة كانت نسب البالغات المشوهة منخفضة . يار ج 600عند 

 600عند الجرعة % 16 بلغت أعلى نسبة للكامالت المشوهة إذنسبيًا 
ين عدم وجود فروق معنوية ب إلىوتشير نتائج النسبة الجنسية . يار ج

  .واإلناثالذكور 
كل من  أعماركما يبين الجدول فروقًا معنوية متباينة في متوسط 

يومًا عند  25.42الذكور  ألعماربلغ اقل متوسط  إذ واإلناثالذكور 
 33ي مقارنة مع ار ج 120مقدارها  إشعاعيةتعريض العذارى لجرعة 
 ثاإلنا ألعمارقل متوسط أبينما كان  شاهديومًا لذكور مجموعة ال

يومًا  35.75ي مقارنة ار ج 100يومًا في الجرعة  27.58المشععة 
  .شاهدمجموعة ال إلناث

كاما في معدل عدد البيض  أشعةنتائج تأثير  4يبين جدول 
 إشعاعية اتمعاملة بجرع أيام 7للكامالت البازغة من عذارى بعمر 

المتزاوجة مع ذكور  الطبيعية لإلناثكان معدل عدد البيض . مختلفة
من جميع  أعلىوهي  أنثى/بيضة 58.58ي ار ج 10 ةاملة بالجرعمع

في ) أنثى/بيضة 55.42( شاهدمجموعة ال بما فيها األخرىالمعامالت 
ريض عند تع أنثى/بيضة 38.50اقل متوسط لعدد البيض حين كان 

  .يار ج 120عذارى الذكور للجرعة 
البيض في  أعدادحصل انخفاض تدريجي كبير في متوسط 

المشععة المتزاوجة مع ذكور مشععة وكذلك  لإلناثلتزاوج ا مجموعتي
 الموضوعوصل اقل معدل لعدد البيض  إذالمتزاوجة مع ذكور طبيعية، 

 إلىفي كال التزاوجين المذكورين سابقًا عند تعريضها  اإلناثمن قبل 
على التوالي وتوقف  ،أنثى/بيضة 2.08و  3.33ي ار ج 70الجرعة 

كما . التزاوج مجموعتي تاي في كلار ج 80البيض عند الجرعة  إنتاج
يوضح الجدول وجود انخفاض تدريج في النسبة المئوية للبيض الفاقس 

 إذاما ج بأشعةالمتزاوجة مع ذكور معاملة  اإلناثمن قبل  الموضوع
ي وتوقف الفقس في الجرعة ار ج 90في الجرعة  %2.69 إلىوصل 

   .يار ج 100
  
  
  

 .أيام 7المعاملة بعمر  D. ciliatusعذارى ذبابة ثمار القرعيات الحساسية اإلشعاعية ل. 3جدول 
Table 3. Radiosesitivity of cucurbits fruit fly D. ciliatus pupae treated at the age of 7 days.  

  

الجرعة 
 )ي جرا(

Dose 
(Gray)

نسبة العذارى 
  الميتة
%  

Pupal 
mortality 

النسبة الكلية 
للكامالت 
  الطبيعية

% 
Normal 

adults(%)

  النسبة
 الكلية للكامالت
  المشوھة

%  
Deformed 
adults (%)

  النسبة الجنسية
 إناث:  ذكور

Sex ratio  
males: 
females*x2 

  
  

  )يوم(متوسط العمر 
Longevity (days) 

  ذكور
males 

  اناث
females 

0   8.00 e  89 a3 b1:1.090.002 33.00 a 35.75 a 
1014.00 ed 79 bc7 b1:0.990.0004 31.83 ab 34.42 ab 
2014.00 ed 78 bcd8 b1:0.960.0003 30.92 abc 32.58 abc 
3018.00 bcd 76 bcd6 b1:1.100.002 30.83 abc 32.83 abc 
40 16.00 cde 76 bcd8 b1:1.120.003 29.42 bcd 31.42 bc 
50 18.00 bcd 78 bcd4 b1:0.980.0003 30.83 abc 32.67 abc 
60 23.00 bc 69 ed8 b1:1.070.001 30.50 abc 32.67 abc 
7016.00 cde 79 bc5 b1:1.090.002 29.42 bcd 32.08 bc 
80 16.00 cde 78 bcd6 b1:0.990.0004 29.08 bcd 29.50 cd 
90 17.00 cd 78 bcd 5 b 1:1.31 0.019 28.08 cde 29.42 cd 

100 16.00 cde 78 bcd6 b1:1.090.002 26.83 de 27.58 d 
120 13.00 ed 84 ab3 b1:0.920.002 25.42 e 29.33 cd 
200 bcd 18.00 74 cd8 b1:1.080.002   
300 19.00 bcd 74 cd7 b1:0.850.007   
500 23.00 bc 62 ef15 a1:1.040.0003   
600 26.00 b 58 f16 a1:1.220.01   
700 100.00 a       

  .0.05النسب المتبوعة بالحروف نفسھا في كل عامود ال تختلف معنوياً بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال 
Numbers followed by the same letter in the same column are not significantly different based on Duncan's multiple range test at P= 0.05 

   Tabulated x2 at P= 0.05 is 3.84*   3.84=  0.05الجدولية عند مستوى احتمال  x2قيمة *
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البازغة من عذارى معاملة  D. ciliatusعداد البيض ونسب الفقس لمجموعات التزاوج لبالغات ذبابة ثمار القرعيات أفي جاما تاثير اشعة . 4جدول 
 .أيام 7بعمر 

Table 4. Effect of Gamma rays on the fecundity and hatching rate of Dacus ciliatus adults mating groups emerged from 7 days 
old treated pupae. 

 

الجرعة 
  )جراي(

Dose 
(Gray)

  معدل عدد البيض لمجموعات التزاوج المختلفة
Average no. of eggs for each  

mating group 
  المختلفة لمجموعات التزاوجبيض نسبة فقس ال

Egg hatching rate for each mating group (%) 
 ×ذكور مشععة 
  اناث طبيعية
Irradiated 

males 
x normal 
females 

×  ذكور مشععة
  مشععةاناث 

Irradiated 
males 

x irradiated 
females 

×  طبيعية ذكور
  مشععةاناث 

Normal males 
x irradiated 

females 

 ×ذكور مشععة 
  اناث طبيعية
Irradiated 

males 
x normal 
females 

×  ذكور مشععة
  مشععةاناث 

Irradiated 
males 

x irradiated 
females 

×  طبيعية ذكور
  مشععةاناث 

Normal males 
x irradiated 

females 
0 55.42 ab 55.42 a55.42 a88.02 a * 88.02 a 88.02 a 

10 58.58 a 45.58 b39.92b87.78 a 70.53 b 51.36 b 
20 51.17 b 37.75 c40.33 b86.63 a 52.37 c 48.55 b 
30 48.08 b 36.83 c38.67 b47.23 c 31.67 d 28.97 c 
40 50.83 b 35.00 c30.92 c53.75 b 26.08 d 14.45 d 
50 49.83 b 31.00 d33.50 c41.28 c   8.94 e   5.31 e 
60 49.00 b 21.50 e22.17 dd21.89   2.53 f   3.47 e  
70 50.50 b   3.33 f  2.08 e11.19 e   0.00 f   0.00 e 
80 49.58 b   0.00 f   0.00 e  5.22 ef 
90 50.75 b   0.00 f  0.00 e  2.69 f 

100 49.92 b   0.00 f  0.00 e  0.00 f  
120     0.00 f  0.00 e  0.00 f 

  .0.05ال تختلف معنوياً بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال ه لمتوسطات المتبوعة بالحروف نفسھا وللعمود نفسا
Numbers followed by the same letter in the same column are not significantly different based on Duncan's multiple range test at P= 0.05 

  
من  الموضوعالنسبة المئوية لفقس البيض  4ا يبين الجدول كم

والمتزاوجة مع ذكور معاملة وذكور  باإلشعاعالمعاملة  اإلناثقبل 
طبيعية فقد حصل انخفاض متزايد في نسبة فقس البيض بزيادة 

التزاوج، وكانت اقل نسبة فقس  مجموعتي تااالشعاعية لكل اتالجرع
عند تعريض العذارى  ،التواليعلى  ، للمجموعتين%3.47و 2.53

ظهر أي و ار ج 70وتوقف فقس البيض في الجرعة  .يار ج 60للجرعة 
التحليل االحصائي فروقًا معنوية في جميع المعامالت مقارنة بمجموعة 

  .لشاهدا
  

  المناقشة
  

 وأخرىمبكرة  بأعمارتبين من تعريض عذارى ذبابة ثمار القرعيات 
المبكرة كانت  األعمار أن إلىة متصاعد إشعاعية اتجرع إلىمتأخرة 
االرتفاع  إلىالمتأخرة استنادًا  األعمارمن  لإلشعاعحساسية  أكثر

المعنوي في نسب موت العذارى المشععة واالنخفاض المعنوي لنسب 
فضًال  اإلشعاعية اتمع زيادة الجرع وأعمارهابزوغ البالغات الطبيعية 

المبكرة مقارنة  ألعماراعن عدم التمكن من استحداث العقم الكلي في 
وبالتالي يصبح من الصعب االعتماد على  .العذرية المتأخرة باألعمار

تحمل عقمًا جنسيًا التي العذرية المبكرة للحصول على البالغات  األعمار
  . كامالً 

 أنواعالمبكرة من عذارى مختلف  األعمارتشعيع  نأويمكن القول 
ير في معدالت بزوغ انخفاض معنوي كب إلىذباب الفاكهة يؤدي 

) 12(وآخرون  Islamأشار في حين  )25 ،16، 15 ،7، 3(ت بالغاال
 Bactroceraالحصول على كامالت من ذبابة البطيخ  إمكانية إلى

cucurbitae  التي تصيب القرعيات في بنغالدش، تحمل عقمًا جنسيًا
  الجرعة إلىساعة  72كامًال نتيجة تعريض عذارى هذا النوع بعمر 

كبيرًا في الخاليا المنقسمة  اإلشعاعالثابت علميًا كون تأثير . يار ج 50
 الصبغات  السيتوبالزم(الخاليا الجسمية  فيمؤذيًا  هتأثير وبذلك يكون 

في المراحل المبكرة للعذارى التي يجري فيها عملية تكوين ) واألنسجة
بًا يؤثر ذلك سل أنوهكذا فمن المحتمل . الحشرة الكاملة وأعضاءتراكيب 

وقد  ،في نسب موت العذارى ونسب بزوغ البالغات الطبيعية والمشوهة
في المراحل المتأخرة للعذارى التي يتم فيها  ماأ. أعمارهايؤثر الحقًا في 

التناسلية حيث تكون الخاليا الجنسية في  األجهزةتكامل نمو وتطور 
بيض في نمو المبايض وتكوين ال اإلشعاعانقسامها ونشاطها فيؤثر  أوج

انخفاض عدد البيض كذلك يؤثر في عملية تكوين  إلىيؤدي مما 
 إحداث أوحيويتها  أو أعدادهاانخفاض  إلىيؤدي  الحيامن حيث
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وقد ). 9(طفرات مميتة سائدة فيها مما يؤثر سلبًا في نسبة فقس البيض 
 إشعاعية اتبجرع) أيام 7( متأخرنتائج تعريض العذارى بعمر  أشارت
الحصول على كامالت تحمل عقمًا جنسيًا كامًال مع  يةإمكان إلىمحددة 

  .من الذكور لإلشعاعحساسية  أكثر اإلناثمالحظة كون 
 تعريض عذارى بعمر يوم واحد قبل بزوغ أن) 11( سابقاً  ذكر

تأثيرات  إلىؤد يي لم ار ج 90و 70 إلى D. zonatusكامالت النوع 
وعند تزاوج  رهاوأعماسلبية في نسب موت العذارى وبزوغ البالغات 

 أعداد تتأثرطبيعية لم  إناثمع الذكور البازغة من عذارى مشععة 
المشععة مع ذكور  اإلناثعند تزاوج  أما ،البيض الملقى لكنها لم تفقس

مشععة فان فترة ما قبل وضع البيض قد زادت وفي بعض  أوطبيعية 
ي تسبب في ار ج 994وجد ان الجرعة كما  .ن لم تنتج بيضاً احياأل

التي تصيب ثمار  Bactrocera correctaمن عذارى % 99هالك 
على المعاملة وتم الحصول  اً يوم 14، بعد مرور دتايالنالجوافة في 

اما في جزيرة هاواي . )19(ي ار ج 60على العقم الجنسي الكامل عند 
ي كانت كافية ار ج 100الجرعة ن أ) 17( وآخرون McInnis أشارفقد 

  وفي كال الجنسين لذبابة البطيخعقم جنسي كامل  إلحداث
B. cucurbitae  متأخرة بأعماربعد تشعيع العذارى.  

بين  ةطرديعالقة  ما تقدم، يمكن القول بأن هناككل على وبناًء 
 المتأخرور العذراء ط وكان اإلشعاعيةوالحساسية  اإلشعاعية اتالجرع
ن أو ت الحشرة بالغاور المناسب الستحداث عقم جنسي كامل لطهو ال

 لإلناثي ار ج 70للحصول على كامالت عقيمة هي  األفضلالجرعة 
  .ي للذكورار ج 100و

  
Abstract 

Alrubeai, H.F., G.S.B. Yousif, B.A. Al-Azzawi and B.Sh. Hamad. 2012. Radiosensitivity and Induction of Sexual 
Sterility in Irradiated Cucurbit Fruit Fly Dacus ciliatus (Loew) pupae. Arab Journal of Plant Protection, 30: 248-254. 

The results of gamma irradiation of Dacus ciliatus (Loew) pupae indicated that the 1-2 days old pupae were more sensitive to 
irradiation than the 7 days old pupae. Emergence of adults from 7 days old treated pupae continued up to 700 Gray exposure, whereas it 
stopped at 40 Gray exposure of 1–2 days old pupae. Results showed the negative impact of irradiation on the reproductive potential of the 
adults emerged from irradiated pupae at both ages used, with females being more irradiation sensitive than males. Completely sterile males 
and females were obtained from 7 days old pupae irradiated with 100 Gray and 70 Gray, respectively. It can be concluded from this study 
that the sterile insects approach is potentially effective in managing  cucurbit fruit fly population.  
 Keywords: Dacus ciliatus, Radiosensitivity, induced sterility. 
 Corresponding author: Hussain F. Alrubeai, Integrated Pest Control Research Center, Directorate of Agricultural research, P.O. Box 
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