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  :صالملخ

وكذلك لقد تم دراسة صبغيات فراشة درنات البطاطا الطبيعية وقياس أطوالها وتمييز بعض الصبغيات 

 الجنسية في الجيل األول من أمهات وتحليل الصبغياتدراسة تأثير أشعة غاما على شكل جسيم بار 

Phthorimaea operculella ة الصيغة كانت نسبة التشوه في جسيم بار في الخلية المتعدد. مشععة

 ٤وبناءاً على شكل جسيم بار تم عزل . الصبغية ألنابيب مالبيكي، تزداد مع ازدياد الجرعة المطبقة

 لـعند دراسة الصبغيات الجنسية . الطبيعية، المتطاولة، الصغيرة و المجزأة: سالالت طافرة

Phthorimaea operculellaبغي الجنسي    في مرحلة الخيوط الثخينة، أمكن بسهولة تمييز الصW عن 

كانت التشوهات على الصبغي في السالالت الطافرة المعزولة في الجيل . Zالصبغي الجنسي األخر 

أظهرت النتائج أن جسيم بار يمكن اعتماده كمحدد .  تأثر بشكل مباشر على شكل جسيم بارWاألول 

  .Phthorimaea operculellaجنسي وكمعلم وراثي خلوي في 

شة درنات البطاطا المشععة مع تعاقب األجيال أن تسترد خصوبتها، أي ال وجود تستطيع  إناث فرا

  . لذا ال يمكن استخدام إناث عقيمة جزئياً في المكافحة. لظاهرة توريث العقم عندها

  

  

  

صبغيات ال الجسيم الهيتروكروماتيني،  الصبغيات، ،Phthorimaea operculella :  المفتاحيةالكلمات

  .جنسيةال

  

  

  



 

٤ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

Effect of gamma irradiation on Sex chromatin body appearance and the sex chromosome 
aberrations in the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: 

Gelechiidae) 
 

Hayat Makee 

Abstract 

Genetic sexing technique based on the construction of a balanced lethal strain (BLS) has 

been proposed for Phthorimaea operculella (Zeller). The isolation of female with T(W;Z) 

translocation is a fundamental step to develop such strain. Gamma irradiation was used to 

induce the requested translocations. The availability of sex-linked morphological marker is 

required to facilitate the detection of such mutations. Since a visible sex-linked marker has not 

been found in P. operculella, therefore main aim of our study was to determine the possibility 

of using sex heterochromatin body as a marker to identify the required translocated females. 

The appearance of sex heterochromatin body and the analysis of sex chromosomes in F1 

females of irradiated P. operculella females were investigated. The percentage of abnormality 

in sex heterochromatin body in highly polyploid Malpighian tubule nuclei was increased by 

increasing the applied dose. Based on the appearance of this body, 3 mutant lines were 

isolated: elongated, small, fragmented lines. W chromosome was easily distinguished from Z 

chromosome when the analysis of pachytene sex chromosome bivalents of P. operculella 

females was carried out. The aberrations involved W chromosome directly influenced the 

appearance of sex heterochromatin body in highly polyploid somatic cells of the isolated 

mutant lines. The results showed that sex heterochromatin could be used as sex determination 

and cytogenetic marker in P. operculella.   

Key words: Phthorimaea operculella, sex heterochromatin body, sex chromosomes.   
 

 

  

  



 

٥ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

  

  : المقدمة

 من أهم اآلفات الحشرية على البطاطا Phthorimaea operculella (Zellarات البطاطا تعد فراشة درن

تم دراسة طرق المكافحة الوراثية على هذه اآلفة مثل . Fenemore 1988)(المزروعة حول العالم كله 

تم ). (Makee and Saour 1997; 1999; 2003; 2004تقانة الحشرات العقيمة وتقانة العقم المورث 

 فراشة الطحين عندوير طريقة مكافحة وراثية جديدة تعتمد على بناء ساللة متوازنة اإلماتة، تط

Ephestia kuehniella من قبل Marec and Mirchi 1990)  .( وفي مخبرنا يجري دراسة هذه الطريقة

حمل انتقال و من المعلوم انه من اجل بناء هذه الساللة البد من عزل إناث ت . P. operculellaلمكافحة 

ال يوجد حتى اآلن معلومات وراثية . W   (Marec 1991) T(W;Z) على الصبغي Zقطعة من الصبغي 

لذلك من المهم جدا دراسة إمكانية استخدام .  في فراشة درنات البطاطاZمرتبطة بالصبغي الجنسي 

صة دراسة جسيم بار تعتبر الدراسات الخلوية وخا. جسيم بار كمعلم خلوي لعزل االنتقاالت المطلوبة

  .والصبغيين الجنسيين مطلب أساسي للبدء بهكذا طريقة وراثية

). WZآلية الصبغييان الجنسييان  (    إن معظم إناث الحرشفيات األجنحة هي متخالفة اللواقح الجنسية 

م بار يمكن الكشف عن جسي).   ZZآلية الصبغييان الجنسييان  (بينما الذكور متماثلة اللواقح الجنسية 

في الخاليا الجسمية )  كروماتين Wالكروماتين الجنسي أو ( أو الجسيم الهيتروكروماتني والذي يسمى 

عند دراسة الصبغيان .  WZ (Traut and Scholz 1978)الصبغية إلناث حرشفيات األجنحة ذات اآللية 

ن خيط داكن بينما  عبارة عW، لوحظ أن الصبغي Ephestia kuehniellaالجنسيان عند إناث فراشة 

.  (Marec and Traut 1994 ))  بين الحبيبة الصبغية –الحبيبة الصبغية (  يظهر نموذجZالصبغي 

 صبغي جسمي مزدوج   في ٢٩الجنسيان وبين الين وبالتالي كان من السهل التمييز بين الصبغي

Ephestia kuehniella.  تمتلك إناثP. operculella) الصبغيان )  األجنحةمثل معظم إناث حرشفيات ،



 

٦ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

تم الكشف عن جسيم . (Bedo, 1984) في كال الجنسين )١ (n  صبغي٢٩هناك و ،WZالجنسيان 

 P. operculella Bedoهيتروكروماتيني واحد في نوى خاليا الغدد اللعابية وأنابيب مالبيكي لدى إناث 

(1984) .  

  : كان الهدف من دراستنا الحالية المواضيع التالية

سة صبغيات فراشة درنات البطاطا الطبيعية وقياس أطوالها وتمييز بعض الصبغيات برسم  درا-١

  .  خريطة صبغية لها

   معرفة فيما إذا كان كال الجنسين عند فراشة درنات البطاطا يمتلك الكروماتين الجنسي- ٢

 بجرع مختلفـة    دراسة الشكل الظاهري للكروماتين الجنسي و التغيرات التي قد تطرأ بعد المعاملة           -٣

  .من أشعة غاما

  . تحليل الصبغيات للتأكد من أصل أو مصدر التغير الذي طرأ على الكروماتين الجنسي-٤

 المعزولة والناتجة من تشعيع إناث فراشة F1 القدرة التكاثرية والنسب الجنسية لعائالت إناث -٥

  درنات البطاطا على جرع مختلفة   

  :المواد والطرائق

   : الحشرات

م تربية كل الحشرات المستخدمة في هذه التجربة على شرائح البطاطا المشمعة والموصوفة لدى   ت

Saour and Makee (1997). 1 ± 25 و تمت التجارب بشروط حرارة مستمرة oC 5 ± 70 ورطوبة% 

RH 12:12، ونوبة ضوئية (L:D) h .٣٠، ٢٠:  تم تشعيع الفراشات حديثة الظهور على جرع مختلفة ،

 ,60Co   (Issledov Gamma Irradiaterواستخدم في هذه الدراسة المصدر .  غري١٥٠ و ١٠٠، ٥٠

Techsnabexport C0. Ltd, Russia)دقيقة \٦٠ جرعة  بمعدل.                                                         

   : الصبغيات عند إناث فراشة درنات البطاطاأطوالقياس  -١



 

٧ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

  :الصبغياتطريقة تحضير محضر 

 تم تحضيرات محضرات مجهرية لمرحلة الخيوط الثخينة من االنقسام الصبغية، الثنائياتلدراسة 

 Marec and Traut وTraut (1976)المنصف لإلناث الناتجة من أمهات مشععة وطبيعية كما ورد عند 

 ٣٠وضعها في مثبت كارنوا لمدة  حيث تم استئصال مبايض إناث اليرقات قبيل التعذر و.(1994)

 ثم تنقل المبايض إلى شريحة مجهرية نظيفة وقبل جفاف المثبت توضع قطرة من حمض الخل .دقيقة

 يتم .oC 45 ويتم تمزيق المبايض بشكل كامل بواسطة إبرة تنغستين دقيقة جداً وفوق حرارة ،%٦٠

 دقائق ٥ وتكرر هذه العملية لمدة برة،اإلتحريك قطرة الحمض لعدة مليمترات بكل االتجاهات بواسطة 

 الخلي و توضع الساترة األورسين ثم يلون المحضر بوضع قطرة من .الحمضحتى تمام تبخر قطرة 

و تلصق حواف الساترة بواسطة طالء األظافر، وتتم الدراسة بواسطة المجهر متباين .  دقائق٥بعد 

  . بكاميرامزودةاألطوار 

 اللكتروني إلدخالها على الكمبيوتر ومعالجتها بواسطة برنامج تم سحب الصور على الماسح ا

DIGITIZER هشام جمال سطاس والمهندس.  صمم خصيصا لقياس أطوال الصبغيات من قبل دالذي 

   .كرمة

  :المستخدمةالمواد 

  حمض خل ثلجي  : ٣كلورفورم  : ٦كحول مطلق ): (كارنوا ( محلول التثبيت -١

 مل من حمض ١٠٠ – مل من حمض الالكتيك ١٠٠ – األورسين غ من ٥ ): ( نأور سي(الملون -٢

  )الخل الثلجي 

  السائل الفيزيولوجي -٣

   بكاميرا اً مزوداألطوارمجهر متباين -٤



 

٨ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

 في نفس المرحلة تقريبا من  لدراسة األطوال كونها جميعا١٢ً خلية، اخذ منها ٢٢تم فحص دراسة 

 جميع الصبغيات ثم رتبت حسب أطوالتم حساب . لهااالنقسام اعتمادا على شكل الصبغيات وأطوا

الطول وحساب المجموع الصبغي في كل خلية ثم حساب متوسط المجموع الصبغي لدى فراشة درنات 

 درست بعض الصبغيات التي يمكن تمييزها بشكل واضح نوعا ما بشكل تفصيلي ورسمت .البطاطا

  .الصبغينسبة للمجموع العام خريطة صبغية لها مع حساب متوسط طولها ونسبتها بال

جرع مختلفة من أشعة  شكل الجسيم الهيتروكروماتيني بعد تعريض إناث فراشة درنات البطاطا ل-٢

  :غاما

  جيل اآلباء 

كان عدد .  غري١٥٠ و١٠٠، ٥٠، ٣٠، ٢٠:  تم تشعيع الفراشات حديثة الظهور على جرع مختلفة

تم مزاوجة كل ). غير مشععة (دمت كشاهد  أنثى استخ٢٥و.  لكل جرعة مستخدمة٢٥المكررات 

 ) ml 350(اإلناث المشععة وغير المشععة إفرادياً مع ذكور بعمر يوم واحد في علب بالستيكية شفافة 

تم جمع اإلناث مع الذكور . محلول السكروز% ١٠مزودة بورق نشاف لوضع البيض ومصدر للغذاء 

وغذيت ) .خصوبة األنثى ( اب نسبة الفقس تم  جمع البيض وعده يوميا وترك لحس. حتى الموت

وتم تحديد عدد الفراشات الناتجة والنسبة الجنسية . اليرقات الحديثة الفقس على شرائح البطاطا المشمعة

  .للجيل األول

   الجيل األول 

 أنثى على الجرع ١١ و ١٥، ٢٨، ١٥، ٢١، ٢٥ = n(  حديثة الظهور إفرادياً F1تم مزاوجة اإلناث 

مع ذكور طبيعية وتركت اإلناث مع الذكور حتى ) ، على التتالي ١٥٠، و ١٠٠، ٥٠، ٣٠، ٢٠، ٠

بعد موتها وتم تشريحها لفحص شكل ) التي وضعت عدد كافي من البيض ( أخذت اإلناث. الموت



 

٩ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

وتم تصنيف اإلناث إلى عائالت . في خاليا أنابيب مالبيكي) طبيعي أو مشوه ( الجسيم الكروماتيني 

  . الشكل الظاهري للجسيم الكروماتينيمختلفة حسب

غذيت يرقات الجيل الثاني الحديثة الفقس لكل عائلة معزولة على كل جرعة بشكل إفرادي على شرائح 

وعند خروج الفراشات تم تحديد عددها . تركت اليرقات إلكمال نموها وتطورها. البطاطا المشمعة

  .والنسبة الجنسية للجيل الثاني لكل عائلة على حد

وتم تشريح )  يرقات ٥ – ٤( أثناء الطور اليرقي، آخذ عدد من اليرقات قبل تعذرها من كل عائلة 

 في مرحلة الخيوط الثخينة Wقمنا بتحديد حالة الصبغي الجنسي . تلك اليرقات لحصول على المبايض

  .من االنقسام المنصف

  الجيل الثاني 

، ٠ إناث على الجرع ٩ و ١٧، ٩٤، ٣٦، ١٥، ٢٥ = n( تم جمع إناث الجيل الثاني حديثة الظهور 

تم  . مع ذكور طبيعية وتركت مع بعضها حتى الموت) ، على التتالي ١٥٠، و ١٠٠، ٥٠، ٣٠، ٢٠

جمع البيض وعده يومياً على كل جرعة مدروسة وترك البيض لحساب نسبة الفقس عند إناث الجيل 

  .الثاني 

. قس لكل عائلة بشكل إفرادي على شرائح البطاطا المشمعةتمت تغذيت يرقات الجيل الثالث الحديثة الف

  .  والنسبة الجنسية للجيل الثالث لكل عائلة معزولةF3وتم تحديد عدد األفراد 

   كروماتينWشكل 

 كروماتين في األفراد الناتجة عن أمهات مشععة وأخرى طبيعية، استخدمت نوى Wلدراسة شكل 

تم تثبيت أنابيب مالبيكي المأخوذة من إناث .  أنابيب مالبيكيالخاليا المتعددة الصيغة الصبغية في

 ) ١: ٣: ٦حمض الخل : كلورفورم: ايتانول( اليرقات قبل التعذر ومن الفراشات، في محلول كارنوا 



 

١٠ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

 ٥ الخلي لمدة األورسينثم لونت بملون   . (Truat et al. 1986; Marec and Traut 1994)لمدة دقيقتين 

  .تحت المجهر الضوئيدقائق، ثم فحصت 

 ، أيضا تم اخذ أنابيب مالبيكي من P. operculella وللكشف عن وجود الجسيم الكروماتيني لدى ذكور 

  . وبنفس الطريقة السابقة تم فحص نوى الخاليا. ذكور اليرقات قبل التعذر

   تحت المجهر الضوئي ين الجنسييندراسة تحليلية للصبغي-٣

ي، تم تحضيرات محضرات مجهرية لمرحلة الخيوط الثخينة من االنقسام لدراسة الزوج الصبغي الجنس

 Marec and Traut  وTraut (1976)المنصف لإلناث الناتجة من أمهات مشععة وطبيعية كما ورد عند 

.  دقيقة٣٠ حيث يتم استئصال مبايض إناث اليرقات قبل التعذر ووضعها في مثبت كارنوا لمدة (1994)

، %٦٠إلى شريحة مجهرية نظيفة وقبل جفاف المثبت توضع قطرة من حمض الخل ثم تنقل المبايض 

يتم تحريك . oC 45ويتم تمزيق المبايض بشكل كامل بواسطة إبرة تنغستين دقيقة جداً وفوق حرارة 

 دقائق حتى ٥قطرة الحمض لعدة مليمترات بكل االتجاهات بواسطة اإلبرة، وتكرر هذه العملية لمدة 

 ٥ الخلي و توضع الساترة بعد األورسينثم يلون المحضر بوضع قطرة من . رة الحمضتمام تبخر قط

  .و تلصق حواف الساترة بواسطة طالء األظافر، وتتم الدراسة بواسطة المجهر متباين األطوار. دقائق

ات  القدرة التكاثرية والنسبة الجنسية لعائالت اإلناث المعزولة الناتجة عن تشعيع إناث فراشة درن-٤

  :البطاطا

سواء المشععة أو اإلناث الناتجة عنها (في كل جيل يتم تزويج اإلناث ) ٢البند ( كما ذكر سابقاً

 هاض وعدوتم جمع البي.  حتى الموت الذكور مع اإلناثتركلذكور طبيعية ت) باإلضافة إلناث الشاهد

تغذيت تمت  . جيلكلض لحساب نسبة الفقس عند إناث و البيتركتيومياً على كل جرعة مدروسة 

جرى مراقبة . بشكل إفرادي على شرائح البطاطا المشمعة)لكل أنثى ( الحديثة الفقس لكل عائلةاليرقات



 

١١ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

 في كل   والنسبة الجنسية الناتجة  األفراد اليرقات حتى موعد ظهور أفراد الجيل الجديد حيث تم عد 

  . على كل جرعة لكل عائلة معزولةجيل 

  :التحليل اإلحصائي

التشعيع ونسبة ة  استخدام تحليل معامل االرتباط الخطي لدراسة العالقة الموجودة بين مقدار جرعتم

اختبرت معنوية معامل االرتباط بواسطة التحليل .  كروماتين طبيعي و مشوهWاإلناث التي تحمل 

 واستخدم . المدروسة وقد طبق اختبار تحليل النسب للمقارنة بين النسب المئوية .t-testاإلحصائي 

  .النسب الجنسيةالفروقات بين  لدراسة ) ٢χ(اختبار مربع كاي 

  :النتائج

  : أطوال الصبغيات عند فراشة درنات البطاطا

يمكننا في المحضرات الجيدة لمرحلة الخيوط الثخينة من االنقسام المنصف عند مبيض إناث فراشة 

).  الثنائي الجنسيWZ+  ثنائي جسمي ٢٨(  صبغي ثنائي بسهولة ٢٩درنات البطاطا الطبيعية، تمييز 

 خلية ٢٠ في ٢٩تم قياس أطوال الثنائيات الصبغية ال. هذه الثنائيات مختلفة الطول و الشكل فيما بينها

 األطوال كونها جميعا في نفس المرحلة تقريبا من االنقسام اعتمادا على شكل خلية لدراسة١٢اخذ منها 

وتم حساب المجموع الصبغي لكل خلية ).  ١الجدول ( ب األطوال ترتيب الثنائيات حسمالصبغيات، وت

كما تم  ). ٢الجدول (فراشة درنات البطاطا إناث على حد ثم حساب المتوسط للمجموع الصبغي عند 

(  في كل خلية و حساب متوسط طول هذه الصبغيات ٢٩ ثنائيات صبغية من اصل الـ٧تمييز 

نائي الصبغي إلى المجموع الصبغي الكلي ، كما تم رسم وحساب متوسط نسبة طول الث ) ٣الجدول 

  .خريطة صبغية لكل ثنائي صبغي على حدا

  : كروماتينWشكل   



 

١٢ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

 كروماتين Wتبين من فحص نوى خاليا أنابيب مالبيكي إلناث يرقات الجيل األول أنها تملك جسيم 

لم يالحظ . ت أم صغيرةويختلف حجمه حسب حجم الخلية كبيرة كان). a ١الشكل (واحد كروي الشكل 

). b ١الشكل ( وجود جسيمات كروماتينية في نوى الخاليا متعددة الصيغة الصبغية عند ذكور اليرقات 

  .لم يكن هناك فرق بين اإلناث البالغة وإناث اليرقات من ناحية شكل الجسيم الكروماتيني

غية في إناث الجيل األول بغض النظر عن الجرعة المطبقة فإن نوى الخاليا متعددة الصيغة الصب

لوحظ في نوى أنابيب مالبيكي جسيمات كروماتينية طبيعية . أظهرت إشكال مختلفة للجسيم الكروماتيني

 : التاليةسالالت ال تصنيف عزل ولذلك اعتماداً على شكل الجسيم في إناث الجيل األول تم .ومشوهة

 Wحت النتائج أن نسبة اإلناث التي تحملأوض).  a-d ٢الشكل ( طبيعية، متطاولة، صغيرة و مجزأة 

(  كروماتين مشوه Wطبيعي تنخفض مع ارتفاع مقدار الجرعة، بينما ارتفعت نسبة اإلناث التي تحمل

 كروماتين طبيعي والنصف األخر W غري كانت نصف اإلناث تحمل ٢٠على الجرعة  ). ٣الشكل 

% ٢٥ كروماتين طبيعي فقط W  تحملالتي اإلناث  بلغت نسبة غري١٥٠على الجرعة . مشوه

  .مشوهوالباقي 

 Wتم رسم خط بياني يعبر عن العالقة بين مقدار جرعة التشعيع ونسبة اإلناث التي تحمل 

 Y : التاليل المستقيم على الشكخط الكانت معادلة.  كروماتين مشوهWكروماتين طبيعي والتي تحمل 

= 0.4002x + 23.32 ،  R2=0.70تحمل  من اجل اإلناث التي W كروماتين طبيعي و Y = -0.4002x + 

76.67 ،  R2=0.70 من اجل التي تحمل W كروماتين مشوه t = 7.5, P < 0.05) ،   t = 2.4, P < 0.05 

   ).٣الشكل ) ( على التتالي ، 

 كروماتين متطاول كانت موجودة في كل Wأظهرت النتائج أن إناث الجيل األول التي تحمل 

 ٢٠إن نسبة إناث الجيل األول الناتجة عن أمهات مشععة على الجرعة  ).٤الشكل( الجرع المطبقة 

 ٥٠، ٣٠ كروماتين متطاول كانت أعلى بشكل معنوي من مثيالتها على الجرع Wغري والتي تحمل 



 

١٣ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

ولم يكن هناك فرق معنوي بين نسبة إناث الجيل األول الناتجة عن أمهات مشععة على .  غري١٠٠و 

ظهرت .  غري١٥٠ كروماتين متطاول ومثاليتها على الجرعة Wالتي تحمل  غري و٢٠الجرعة 

 كروماتين صغير فقط عند إناث الجيل األول الناتجة عن أمهات مشععة على Wاإلناث التي تحمل 

 غري ١٠٠ونسبة هذه اإلناث على الجرعة ). ٤الشكل (  غري ١٠٠ غري والجرعة ٣٠الجرعة 

 Wظهرت اإلناث التي تحمل .  غري٣٠ها على الجرعة كانت أعلى بشكل معنوي من مثيالت

 ١٥٠ و١٠٠، ٥٠( كروماتين مجزأ عند إناث الجيل األول الناتجة عن أمهات مشععة على الجرع 

 غري أعلى بشكل معنوي من مثيالتها على ١٥٠وكانت نسبة هذه اإلناث على الجرعة ). غري 

   ).٤الشكل (  غري ١٠٠ و ٥٠الجرعتين 

 الناتجة عن أمهات مشععة حتى الجيل الثالث تختلف من P. operculellaاء عند إناث إن قدرة البق

 كروماتين طبيعي تختلف Wلم تكن نسبة البقاء لدى اإلناث التي تحمل ). ٥الشكل (ساللة ألخرى 

 غري ١٠٠وعلى الجرعة .   غري١٥٠ و ٥٠، ٣٠، ٢٠معنوياً عندما شععت األمهات على الجرع 

كانت نسبة البقاء تتناقص بشكل معنوي في . اء لدى مثيالت هذه اإلناث هي األخفضكانت نسبة البق

 ١٠٠ مشععة على الجرع عالية أمهاتعن   كروماتين متطاول والناتجةWالسالالت التي إناثها تحمل 

 كروماتين متطاول والناتجة عن أمهات مشععة W في السالالت التي تحمل فيها اإلناث . غري١٥٠و 

من اإلناث كانت قادرة على البقاء حتى الجيل الثالث % ١٠ ، فقط   غري١٠٠و ٣٠رعتين على الج

 غري لم تستمر اإلناث الناتجة عن األمهات ١٠٠بينما على الجرعة  .   غري٣٠على الجرعة 

 كروماتين مجزأ Wكما أظهرت النتائج أن نسبة البقاء في السالالت التي تحمل فيها اإلناث . المشععة

  . غري١٠٠إن أعلى نسبة بقاء بين هذه السالالت كانت على الجرعة ). ٥الشكل ( جرعال بين تختلف

  :التحليل الصبغي تحت المجهر الضوئي



 

١٤ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

 يرقات إناث من أفراد الجيل األول والثاني من كل ساللة لتحضير محضرات ٥ – ٤تم تشريح 

في ثنائي صبغي  ٢٩وجود ئج أوضحت النتا. صبغيات مرحلة الخيوط الثخينة من االنقسام المنصف

الحبيبة ( صبغي جسمي كل زوج يظهر نمط  ثنائي  ٢٨. غير المشععةمحضرات إناث الشاهد 

 بسهولة في كل المحضرات WZ الجنسي ثنائيو يمكن تمييز ال. )  بين الحبيبة الصبغية –الصبغية 

 خيط هيتروكروماتيني W حيث يشكل . E. kuehniella (Marec and Traut 1993)وهو شبيه لمثيله في 

 أطول Zكما أن ).  6aالشكل ) (  بين الحبيبة الصبغية –الحبيبة الصبغية (  يظهر نمط Zداكن بينما 

بالتدقيق تبين أن الخيط ). 6bالشكل  ( W لذلك في بعض الحاالت يمكن رؤيته ملتفاً على محور Wمن 

قسوماً إلى قسمين غير متساويين بواسطة  لم يكن مستمراً ولكنه كان مW ل الصبغيالداكن الذي يمث

األسهم (  المأخوذة من إناث الشاهد Wوقد لوحظت هذه الفجوة في جميع صبغيات . فجوة غير ملونة

  ).6bفي الشكل 

 كروماتين طبيعي، مشابهاً تماماً Wفي اإلناث الناتجة عن اإلناث المشععة والتي تحمل  WZ كان 

   ).7aالشكل (ة غير المشععة بغض النظر عن الجرعة المطبقة لما هو موجود في اإلناث الطبيعي

 كروماتين متطاول وعلى الجرع المنخفضة قطعة واضحة منتقلة Wلوحظ في اإلناث التي تحمل 

. Zهذه القطعة المنتقلة كانت تتمم القطعة المقابلة من ). 7bالشكل  (W إلى الجزء النهائي من   Zمن 

  . W موصولة إلى ثلثين أو أكثر من طول Z هذه اإلناث قطعة صغيرة من وبالتالي يمكن القول انه في

 كان Wغري، أن الصبغي ٣٠ كروماتين صغير على الجرعة Wلوحظ في اإلناث التي تحمل 

 غري،  ١٠٠بينما على الجرعة ). 7cالشكل  (Zمقسم إلى قطع صغيرة متعددة بواسطة قطعة من 

 W، تمثل اقل من ربع طول Wا مع قطعة صغيرة باقية من  واتصالهZلوحظ انتقال قطعة كبيرة من 

  يوجد كروماتين مجزأ،W اإلناث التي تحمل عند  وقد أظهرت الدراسة بأنه).7dالشكل ( الكلي 

   ).7eالشكل  (Wقطعتين واضحتين غير متساويتي الطول من الصبغي 



 

١٥ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

شعيع إناث فراشة درنات ن تع الناتجة F2 و F1القدرة التكاثرية والنسب الجنسية عند إناث -

  .البطاطا

القادرة على وضع البيوض تتناقص ) األمهات (أظهرت النتائج بأن النسبة المئوية لإلناث المشععة 

لم يكن االختالف بين هذه النسب معنوياً عندما تراوح مقدار  ). 8الشكل (مع تزايد الجرعة المطبقة 

- ١٥٠( معنوياً عند تطبيق الجرع العالية تالفاالخولكن كان .  غري١٠٠ -٣٠الجرع المطبقة بين 

أظهرت النتائج بأن قدرة إناث الجيل األول على وضع البيوض، بغض النظر عن نوع ).  غري٢٠٠

 مع تزايد الجرع المطبقة على أمهاتها، بشكل hvjtujالعائلة الطافرة التي تنتمي إليها تلك اإلناث، 

لوحظ عند دراسة ). 8الشكل ( غري ١٥٠ على جرعة واضح عند اإلناث الناتجة من إناث مشععة

  القادرة على وضع البيوض  F2إناث الجيل الثاني وجود الفروقات ذات معنى إحصائي في نسبة إناث 

 F2 الناتجة عن اإلناث المشععة، إال أنه لم تكن الفروقات بين إناث F2بين مجموعة الشاهد وإناث 

  ).8كل الش(الناتجة عن إناث مشععة معنوية 

أشارت النتائج بأن نسبة اإلناث القادرة على وضع البيوض في جيل األمهات كانت منخفضة 

، ولكنها كانت أعلى بشكل واضح عن النسب المسجلة F1بشكل معنوي عند تلك المسجلة عند إناث الـ 

  ).   ٨الشكل (، بغض النظر عن الجرعة المطبقة F2عند إناث 

اد مقدار الجرعة المطبقة على األمهات انخفضت النسبة المئوية أشارت النتائج بأن كلما ازد

و قد كان هذا االنخفاض أشد واضحاً عند تطبيق ). 9الشكل (بشكل معنوي ) نسبة الفقس(للخصوبة 

ولوحظ بأن .  غري غير خصبة٢٠٠كانت اإلناث المشععة بجرعة .  غري وما فوق١٠٠الجرعة 

  غري كانت أعلى بشكل معنوي مما 100  هات مشععة بجرعة الناتجة عن أمF2 و  F1 خصوبة إناث 

لم تكون الفروقات في ). 9الشكل ( الناتجة عن أمهات مشععة بجرع منخفضة F1هي عليه عند إناث 

 الناتجة من F1  الناتجة عن أمهات مشععة بباقي الجرع معنوية باستثناء إناث  F2 وF1خصوبة إناث 



 

١٦ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

 الناتجة عن F2  و  F1وأظهرت النتائج بأن خصوبة إناث ).  9الشكل ( غري ١٠٠تطبيق الجرعة 

  . األمهات المشععة كانت أقل بشكل معنوي من خصوبة إناث الشاهد

 ١٠٠ و٥٠ الناتجة من تطبيق جرع F1و  F2 لم يوجد أي فروقات معنوية في الخصوبة بين إناث

خصوبة األمهات المشععة  غري، غال أن خصوبة هذين الجيلين كانت أعلى بشكل معنوي من ١٥٠و

 غري كان هناك فرق معنوياً واضحاً في ٣٠ و ٢٠ولكن عند تطبيق جرع منخفضة . على تلك الجرع

 و األمهات  F1 ، بنما لم تكن تلك الفروقات معنوية بين إناث  F1 و إناث  F2 الخصوبة بين  إناث

  ).9الشكل (المشععة على تلك الجرع 

الطبيعية، والمتطاولة،  (  كل عائلة معزولة على كل جرعة مطبقة  عندما تمت دراسة خصوبة إناث

 لتلك للعائالت تزايدت بشكل   التابعةF2  و  F1، لوحظ بأن خصوبة إناث )والصغيرة، والمتقطعة 

وبغض النظر عن الجرعة المطبقة، كان هناك فروقات ). ٤الجدول (معنوي مع تطبيق الجرع العالية 

 التابعة للعائالت المتطاولة والصغيرة والمتقطعة، أما عند F2  و  F1 إناث معنوية في الخصوبة بين

 كانت موجودة عند الجرعة F2  و  F1العائلة الطبيعة فإن الفروقات المعنوية في الخصوبة بين إناث 

   ).٤الجدول ( غري فقط ٣٠

راد الجيل األول أظهرت النتائج بأنه عند دراسة تأثير أشعة غاما على النسبة الجنسية عند أف

والثاني والثالث الناتجة من تشعيع إناث فراشة درنات البطاطا على جرع مختلفة، بغض النظر عن 

نوع العائالت المعزولة، بأن النسبة الذكور إلى اإلناث في كل جيل لم تتأثر بمقدار الجرعة المطبقة 

ناث بين األجيال المتعاقبة وكذلك لم تكن هناك فروقات معنوية في نسبة الذكور إلى اإل. على األمهات

تم تسجيل النتائج نفسها عند دراسة النسبة الجنسية لكل عائلة من ). ٥الجدول (على كل جرعة مطبقة 

  .الطبيعية والمتطاولة والمتقطعة: العائالت المعزولة التالية



 

١٧ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

دد الذكور  عمعنوي من بشكل  أقلF2ولكن عند دراسة أفراد العائلة الصغيرة كان عدد اإلناث 

وكذلك لوحظ بأن .  فلم تكن الفروقات معنوية٣٠ الجرعة غري غري أما عند ١٠٠عند تطبيق جرعة 

.   غري أقل مما هو عليه عند الجيل الثاني٣٠عدد إناث الجيل الثالث للعائلة الصغيرة على الجرعة 

  .  غري١٠٠لم تظهر أفراد الجيل الثالث للعائلة الصغيرة عند تطبيق الجرعة 

   :المناقشة

 هو أطول الثنائيات في معظم WZيمكن من خالل جدول قياس األطوال مالحظة أن الثنائي 

 وان المجموع الصبغي عند .(Traut 1976)الخاليا المدروسة وهذا مطابق لما وجد في فراشة الحرير 

 الجسيم إن). ١الجدول  ( (Traut .1976)فراشة درنات البطاطا مقارب لما هو عند فراشة الحرير

 وللجسيم شكل كروي في الخاليا األجنحة حرشفيات إلناثالكروماتيني يوجد فقط في الخاليا الجسمية 

 انه في الخاليا الجسمية متعددة الصيغة الصبغية أوضحت تجاربنا و .الصبغيةالجسمية متعددة الصيغة 

كما انه كان يمكن  . )1aالشكل (  يوجد جسيم كروماتيني وحيد واضح  P. operculella إناثلدى 

 اليرقات والفراشات على حد إناث الصيغة الصبغية عند مالبيكي متعددة أنابيبخاليا في العثور عليه 

  ).E. kuehniella ) Marec and Traut 1994 ونفس هذه المالحظة كانت في .سواء

نادرا ما و.واحد جسيم كروماتيني األجنحة حرشفيات أنواع الجسمية لمعظم األنسجةيوجد في 

 Bactra Lacteana مثل األنواععند بعض هو الحال  في خلية واحدة كما أكثر أويوجد جسيمان 

(Tortricidae) و Scoparia pyralella (Pyralidae)  الصبغي آلية(   حيث يملك كل منهما جسيمان 

ية الجنسية  الصبغاآللية التي تملك األنواع لوحظ في .W1W2Z/ZZ ( (Suomalainen 1969)الجنسي 

WZ1Z2/ Z1Z1Z2Z2  جسيم واحد فقط (Ennis 1976) .  لذلك يعتبر وجود الجسيم الكروماتيني دليل

في الحالة الطبيعية يعتمد حجم الجسيم على حجم الخلية حيث كلما . Wمباشر على وجود الصبغي 

 P. operculellaال تملك خاليا الذكر عند . (Traut and Mosbacher1968)كبرت الخلية كبر الجسيم 



 

١٨ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

ولكنه قد يوجد عند  ). ١bالشكل  ( األجنحةالجسيم الكروماتيني مثل سائر معظم ذكور حرشفيات 

 قد يكون أو. Coleotechnites resinosae (Free.)  (Ennies 1976) الجنسين مثل األنواع عندبعض 

  . Opisthograptis luteolata (L.)  Traut and Mosbacher (1968)غائب عند الجنسين مثل النوع 

   E. kuehniella المشععة لفراشة اإلناث عند Wعزل ودرس العديد من الطفرات على الصبغي 

(Rathjens 1974; Traut et. al 1986)   .  انتقال قطعة من :الطفراتمن هذه W جسمي، على صبغي 

  .Wطع من  قأو الجسمية،  والصبغياتW التحامات متعددة بين أو ،W نقصان قطعة من أو

 W لترتبط بالصبغي Z مشععة حيث انتقلت قطعة من E. kuehniella سالالت طافرة من ٤عزل 

مثل هذه االنتقاالت تعتبر . T(W;Z)  Marec and Mirchi (1990)نتقاالت سالالت االولذلك سميت 

 األجنحةات  و التي تعتبر طريقة وراثية جديدة لمكافحة حرشفياإلماتة متوازنة لبناء سلسلة أساسية

(Marec and Mirchi 1990; Marec et al 1999). نتائجنا انه يالحظ على الصبغيات الجنسية أظهرت 

وجد في كل السالالت الطافرة أن هذا الزيغ  . W المشععة وخاصة P. operculella إناثزيغ عند 

 لذلك تم تصنيف .ةالصبغييؤثر على شكل الجسيم الكروماتيني في الخاليا الجسمية متعددة الصيغة 

  :يلي كروماتين كما Wالسالالت الطافرة حسب شكل 

 في هذه ،)٢bالشكل (  من الطبيعي أطول ي عندما يكون الجسيم الكروماتين:المتطاولةالساللة -١

 ).b 7الشكل  ( T (W;Z) انتقاالت ،W منتقلة لترتبط مع Zالحالة تكون قطعة صغيرة من 

 هذه ي، ف)c ٢الشكل (  اصغر من الطبيعي ين الجسيم الكروماتين عندما يكو:الصغيرةالساللة -٢

 ).7c,dالشكل  ( T (W;Z) انتقاالت ،W منتقلة لترتبط مع Zالحالة تكون قطعة كبيرة من 

 في هذه ،)d ٢الشكل ( من جسيم كروماتيني في نواة الخلية أكثر عندما يالحظ :المجزأةالساللة -٣

 )7eالشكل  ( W من الصبغي رأكث أو قطة ةالحظمالحالة يمكن 
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 المشععة ، كانت تحمل P. operculella عن إناث الناتجة األول الجيل إناث بعض أنوالجدير بالذكر 

حيث يكون . الطبيعية في سالالت سميت السالالت اإلناثجسيم كروماتيني طبيعي الشكل وعزلت هذه 

   ).7aالشكل (  الشاهد الطبيعية ثإنافي هذه السالالت الصبغيان الجنسيان مشابهان لما لدى 

 متوسطة في الصبغي الجديد  أو تمثلت االنتقاالت في السالالت المتطاولة والصغيرة كقطع نهائية 

neo-W  ) ٢الشكل b –c .(  أجزاءهذه القطع كانت متكاملة مع Zةاألربعفي السالالت  . المقابلة 

T(W;Z) التي وجدت عند E. kuehniellaقاالت مختلفة الطول وفي الجهة النهائية من ، كانت االنت 

 neo-W).(Marec and Traut 1994   الصبغي

 غاما والمظهر غير الطبيعي للجسيم أشعة هناك عالقة وثيقة بين الجرعة المطبقة من أنتبين النتائج 

(  غري ١٥٠ و٢٠ ظهرت نسبة عالة من السالالت المتطاولة على الجرع ).٣الشكل (الكروماتيني 

 وكانت نسبتها األعلى   غري،١٠٠ و ٣٠ ظهرت السالالت الصغيرة فقط على الجرع ). ٤لشكل ا

(  غري ٥٠ من األعلىظهرت السالالت المجزأة فقط عندما طبقت الجرع .  غري١٠٠على الجرعة 

   ).٤الشكل 

 من  على البقاء حتى الجيل الثالث كانت تختلفP. operculella قدرة السالالت الطافرة لدى إن

 سلبي على تأثير غاما أشعة للجرعة المطبقة من أن الدراسة الحالية أظهرت. )٥ الشكل( ألخرىساللة 

 ايجابي على قدرة البقاء في السالالت تأثيرقدرة البقاء في السالالت المتطاولة والقصيرة، بينما كان لها 

  .الطبيعيةي السالالت  الجرعة المطبقة على قدرة البقاء فتأثر ولم ،) ٥الشكل ( المجزأة 

 ال يمكن التمييز بين األجنحة في دراسته انه على عكس معظم حرشفيات   Bedo (1984) أشار

 أنبينما تبين في دراساتنا  . P. operculella إناث الصبغيات الجسمية في و WZيين الجنسيينالصبغ

ن خيط هيتروكروماتيني  كونه عبارة عاألخرى كان متميزاً بشكله عن سائر الصبغيات Wالصبغي 

 عن الصبغيات الجسمية في محضرات WZداكن، وهذا الخيط يعتبر عالمة شكلية واضحة تميز 
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ومثل هذا الخيط الكروماتيني  . P. operculella إناث الثخينة من االنقسام المنصف عند مرحلة الخيوط

                                        E. kuehniella, Papilio polyxenes Fab. and P. machaon L األنواعوجد عند 

(Marec and Traut 1994;  Clarke et al. 1977) .  بينما لم يالحظ عندPectinophora gossypiella    

(Bartlett and Del Fosse 1991).  

أظهرت عند دراسة القدرة التكاثرية إلناث فراشة درنات البطاطا المشععة ولإلناث الناتجة عنها، 

القادرة على وضع البيوض تتناقص مع تزايد ) األمهات (النتائج بأن النسبة المئوية لإلناث المشععة 

 قدرة إناث الجيل األول على وضع البيوض، بغض وكذلك انخفضت ). ٨الشكل (الجرعة المطبقة 

طبقة على أمهاتها، النظر عن نوع العائلة الطافرة التي تنتمي إليها تلك اإلناث، مع تزايد الجرع الم

نسبة ولكن ). ٨الشكل ( غري ١٥٠بشكل واضح عند اإلناث الناتجة من إناث مشععة على جرعة 

 ال بد ).٨الشكل ( لم تتأثر بمقدار الجرعة المطبقة على أمهاتها  القادرة على وضع البيوض F2إناث 

 أقل مما هي عليه ات كانت نسبة اإلناث القادرة على وضع البيوض في جيل األمهمن اإلشارة إلى أن

، بغض النظر عن الجرعة المطبقة F2 عند إناث  مما هي عليه، ولكنها كانت أعلىF1الـإناث عند 

  ). ٨الشكل (

 الدراسة الحالية إلى وجود عالقة سلبية بين خصوبة اإلناث المشععة ومقدار الجرعة وأشارت

،  الناتجة عن أمهات مشععةF2 و F1ناث إ خصوبة ولكن على العكس تماما عند). ٩الشكل  (المطبقة

الشكل  ( ومقدار الجرعة المطبقة على أمهاتهاF2 و F1فقد كانت هناك عالقة ايجابية بين خصوبة إناث 

ولكن ال بد   .F2 و F1  فازدياد مقدار الجرعة المطبقة على األمهات رافقه زيادة في خصوبة إناث).٩

 تدعم هذه .من خصوبة إناث الشاهد  الناتجة كانت أقلF2  و  F1خصوبة إناث من اإلشارة إلى أن 

النتائج ما توصلنا إليه في دراستنا السابقة حول عدم وجود ظاهرة توريث العقم عند إناث فراشة 

إن ظاهرة عدم توريث العقم تستمر  ). Makee and Saour 2004(درنات البطاطا على عكس الذكور 
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يجب اآلخذ بعين االعتبار خطر إطالق إناث فراشة درنات البطاطا لذا .  لعدة أجيال وليس لجيل واحد

  .   غير العقيمة تماماً عند تطبيق تقانة الحشرات العقيمة ضد هذه اآلفة

عندما تمت دراسة خصوبة إناث كل عائلة معزولة على كل جرعة تم الحصول على نفس النتائج 

  التابعةF2  و  F1خصوبة إناث   تزايدت فقد،)ة والمتقطع الطبيعية، المتطاولة،  الصغيرة، ( مطبقة 

  ). ٤الجدول (لتلك للعائالت مع تطبيق الجرع العالية 

أظهرت النتائج بأن النسبة الذكور إلى اإلناث في كل جيل لم تتأثر بمقدار الجرعة المطبقة على 

ئلة من العائالت تم تسجيل النتائج نفسها عند دراسة النسبة الجنسية لكل عا). ٥الجدول(األمهات 

 مساوية لـ F1 و F2 إناثإلى F2و  F1  فقد بقيت نسبة ذكور .المعزولة الطبيعية والمتطاولة والمتقطعة

 ويعود السبب في ذلك إلى إحداث طفرات مميتة متنحية مرتبطة . الشاهد أي مماثلة لألبناء ١:١

 W أو Zكن أن يصيب الصبغي  فراشة درنات البطاطا يمنه عن تشعيع إناث من المعروف بأبالجنس،

فعند تزويج هذه .  ) Wالتطاول أو التقطيع عند صبغي  Wl1  (أو    Zl1بطفرة مميتة متنحية مثال 

اإلناث المشععة مع ذكر طبيعي سيتم دائما إنتاج أعداد متساوية من الذكور واإلناث كما يبين المخطط 

  :التالي

                                  P0                 ♂ ZZ   X  Zl1W ♀     
 

: 2 ZZl1                                                 2 ZW               F1                                               
 

    1 ♀ :  1 ♂                                                    
  

X  ZZ                                                                  ZW               F1     
    

  ZZ                                                                 :  ZW               F2 
 

   1 ♀  : 1 ♂                                                                  
 Wفرة على الصبغي في الحال الط

  
                                      P0                ♂ ZZ  X  ZW l1 ♀  
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                                                   F1                    2 ZZ : 2 ZWl1  

                                                                                            
                                                                           1  ♂  :  1♀ 
 

                                  F1                  ♂ ZZ  X  ZW l1 ♀    
   

                                                     F2                  2 ZZ : 2 ZWl1 

                                   
                                                                         1  ♂  :  1♀ 

لصالح  F2هناك خلل في النسبة الجنسية عند أفراد ولكن عند دراسة أفراد العائلة الصغيرة كان 

  . الذكور

الجسيم الكروماتيني يمكن مالحظته بسهولة في الخاليا المتعددة الصيغة ن ا الحالية بأأظهرت دراستن

  : عليه فيداالعتماالصبغية لذلك يمكن 

 .تحديد الجنس خالل المراحل المبكرة من تطور اليرقات-1

 .المطفرة المعالجة بالمواد أوالكشف عن الزيغ في الصبغيات الجنسية بعد التشعيع -٢

 . T(W;Z) التي تحمل االنتقاالت اإلناث معلم وراثي خلوي لعزل-٣

، لذا ال ةوكذلك أوضحت الدراسة بان إناث فراشة درنات البطاطا تسترد خصوبتها باألجيال الالحق

 التي حصلنا T(W;Z)ال بد من اختبار اإلناث المعزولة . يمكن استخدام إناث عقيمة جزئياً في المكافحة

  . صول على ساللة متوازنة اإلماتة لفراشة درنات البطاطافي البرنامج التهجيني الخاص للح.عليها
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  شكر 

و الدكتور نجم الدين شرابي ) المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية (  عثمان إبراهيمنشكر الدكتور 

تور  نشكر الدكأن كما نود .لنالمساعدتهم ومساندتهم  ) الجزيئية والتقانة الحيوية االبيولوجيرئيس قسم ( 

 F. Marec)(Ceske Budejovice, Czech Republic مخبره لنصائحه والدورة التدريبية التي تمت في .

 .ونود شكر الدكتور محمد طالس لتطويره البرنامج الحاسوبي الخاص لقياس أطوال الصبغيات
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 خلية من خاليا مبيض فراشة درنات البطاطا في مرحلة الخيوط الثخينة من االنقسام وقد رتبت ١٢ ثنائي صبغي بالميكرومتر في ٢٩أطوال الـ : ١الجدول 

  حسب أطوالها وحسب المجموع الصبغي لكل خلية   

رقم 

 12 11 10 6789 12345 الخلية 

عدد 

      الصبغي 
1 wz 16.61wz 14.03wz 15.25wz 14.08wz 12.8 wz12.79wz 12.47wz10.68wz12.1 wz13.91 wz 10.4 wz 10.93 
2 14.2513.18 12.6611.39 1810.83 11.85 1211.02910.796.23 1910.52 910.24 1810.03 
3 13.311813.1512.5510.75 1910.74 11.38 10.67189.856.8 910 8.76 10.28 
4 1213.1312.48 912.45 10.44 10.29 11.26 10.19.798.91 9.49 8.81 99.29 
5 12.7512.36 11.52910.16 10.26 10.49 189.9369.575.91 189.49 198.13 8.52 
6 912.611.43 1911.01 129.0210.21 99.94 99.77 9.56189.92 9.15 8.32 198.41 
7 12.541210.9610.7269.97 9.77 9.8 69.79.481210.87 9.06 67.87 7.44 
8 12.2410.32 10.29.64 9.74 188.859.119.216.46 8.97 127.73 8.47 
9 12.0110.22 10.169.41 99.56 199.999.019.1267.14 8.84 7.69 7.70 

10 1911.5510.13 10.128.88 9.44 9.54 198.918.974.84 68.7 7.51 67.83 
11 10.5210.1 10.028.48 69.19 9.25 8.78108.948.05 8.52 6.99 7.64 
12 10.49910.07 1810.399.16 9.18 8.71 108.75 198.756.67 128.28 6.99 7.42 
13 1810.8869.93 9.84199.75 109.16 8.57 8.578.738.33 8.11 187.11 7.31 
14 10.32199.91 9.75189.368.8 8.24 8.378.668.84 8.1 6.98 6.93 
15 9.899.87 9.278.57 8.62 8.07 8.338.328.91 107.96 7.13 6.86 
16 108.639.7 8.898.94 8.28 68.468.318.23108.3 7.8 6.92 6.51 
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17 8.34109.38 8.867.76 8.26 8.02 7.89127.968.09 7.66 6.79 6.41 
18 8.049.18 128.2211.59 8.13 108.937.87.95.68 7.33 6.6 126.6 
19 67.78.76 67.875.24 127.81 7.89 7.37.565.76 7.2 6.34 5.17 
20 7.488.32 7.767.7 7.77 7.68 7.257.366.86 7.07 6.25 6.25 
21 7.488.19 107.74108.51 7.53 7.51 7.067.2799.91 6.98 6.46 6.13 
22 7.097.96 7.77.5 7.49 7.27 77.28.43 6.95 6.09 6.10 
23 6.847.83 7.17.23 7.47 8.66 6.917.198.78 6.57 5.56 5.67 
24 6.337.81 7.16.79 7.46 127.536.697.026.15 6.41 6.11 5.51 
25 6.137.77 6.766.57 7.14 5.46 6.176.999.75 6.04 7.17 5.15 
26 6.16.64 6.636.32 6.37 5.46 6.116.319.67 5.84 5.28 5.13 
27 5.756.47 6.056.67 6.32 5.28 6.116.25199.16 5.66 5 4.56 
28 5.195.48 65.54 5.65 4.29 5.875.8210.87 5.58 5.87 4.51 
29 5.114.72 4.955.37 4.03 4.56 5.315.036.23 5.44 5.15 4.15 

Σ 279.30276.35 267.54250.79 248.30 245.73 239.27238.51233.62 231.63 206.25 202.91 
  

  الرقم الصغير يمثل رقم الصبغي المدروس *

  

  

  

  

  



 

٢٩ ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س

  . خلية من خاليا مبيض فراشة درنات البطاطا في مرحلة الخيوط الثخينة من االنقسام ١٢المجموع الصبغي لـ : ٢الجدول 

  

لخليةرقم ا  123456 7891011 12   SD ± متوسط المجموع

المجموع 

243.27 ±23.93 202.91 239.27238.51233.62231.63206.25 248.30245.73 267.54250.79 279.30276.35 الصبغي



 

                                                              ١٦٨ت ت ا / ب ج-هـ ط ذ س 

  

  

  

 خلية من خاليا مبيض فراشة ١٢ صبغيات تم تمييزها في ٧متوسط  : ٣الجدول

  . مرحلة الخيوط الثخينة من االنقسام درنات البطاطا في

  

 SD ± متوسط الطول   الصبغي

١٠   8.54 ±٠,٥٤    

١٩  9.74 ± ١,٠٩  

٩  10.40 ± ١,٠٦  

٦  8.66 ± ٠,٩٩  
WZ 12.85 ± ١,٩٩  

١٢  9.10 ± ١,٩٥  

١٨  9.98 ± ١,٤١  
 

      

 . ٤الجدول 

خصوبة إناث 

العائالت الطافرة 

طبيعية، ط، (

متطاولة، م، 

 صغيرة، ص،

 ) متقطعة، مت

            

على كل جرعة 

 مطبقة

غري(    الجرع              
 150 100 50 30 20 الشاهد  

مت   ص   م    ط   األجيال مت   ص   م    ط مت   ص   م    ط مت   ص   م    ط مت   ص   م    ط

F1 82 27  52   0    0 52  48  28   0  53  50   0    29 65  70  44  63 56   36   0   63 

F2 81 0    71   0    0 25  42  43   0 67   56   0   37 0     64   0  53 64   55   0   80 
              

 



 

  ١٦٨ت ا ت /ب ج  -هـ ط ذ س
 

٣١

  

  

  
  

 من P. operculella  . a خاليا من أنابيب مالبيكي متعددة الصيغة  الصبغية عند :١الشكل 

  من فراشة ذكر برية بدون b).السهم( لكروماتيني فراشة أنثى برية  يظهر الجسيم الجنسي ا

  . µm  ١٠= المقياس . الكروماتين الجنسي

  
خاليا من أنابيب مالبيكي متعددة الصيغة الصبغية من فراشات إناث من الجيل األول : ٢الشكل 

  a: كان ) األسهم( إن شكل الجسيم الجنسي الكروماتيني .  مشععة  P. operculellaمن إناث 

  . µm  ١٠= المقياس .  صغيرd مجزأ ، c متطاول ، bطبيعي ، 



 

  ١٦٨ت ت ا / ب ج  -هـ ط ذ س
 

٣٢

 

 

y = 0.4002x + 23.32  R2 = 0.70

y = -0.4002x + 76.67  R2 = 0.70
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 الجنسي الطبيعي أو W التي تحمل آروماتين  P. operculella: العالقة بين أشعة غاما ونسبة إناث  3الشكل

المشوه في سالالت الجيل األول. 
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 الجنسي الطبيعي ، W التي تحمل آروماتين  P. operculella : العالقة بين أشعة غاما ونسبة إناث  4الشكل 

المتطاول ، الصغير ، والمجزأ في سالالت الجيل األول. 

 
 
 
 
 

 

 



 

  ١٦٨ت ت ا / ب ج  -هـ ط ذ س
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Fig 5. Percentage survival in F3 progeny of P. opercullella female in normal, 
elongated, small and  fragmanted lines at different doses of gamma 
irradia
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  ١٦٨ت ت ا / ب ج  -هـ ط ذ س
 

٣٤

                

                               
  

 .Pمجموعة صبغيات لنواة بويضة في مرحلة الخيوط الثخينة عند يرقة أنثى من a : ٦الشكل 

operculella ثنائي صبغي و الثنائي الجنسي ٢٨  لونت بملون اورسين، يظهر   WZ )السهم (

(   يظهر النمط  Z الصبغي  خيط هيترومكروماتيني مستمر ، بينما Wالحظ أن الصبغي . 

  . µm  ١٠= المقياس )  بين حبيبة –حبيبة 

b  الثنائي   WZ الحظ أن كل صبغي .  من بويضات مختلفة إلناث بريةW يحمل فجوة 

المقياس .   وانه أحياناً يلتف عليهW من  Zوأن الصبغي ) األسهم( واحدة في الثلث األول منه 

 =١  µm .  

a b 



 

  ١٦٨ت ت ا / ب ج  -هـ ط ذ س
 

٣٥

.  

 

 

 

  

  



 

  ١٦٨ت ت ا / ب ج  -هـ ط ذ س
 

٣٦

  سالالت طبيعية ، حالة هذا a:  من بويضات إلناث الجيل األول WZ نائي  الث:٧الشكل 

  سالالت المتطاول ، جزء  P. operculella.bالثنائي تشبه مثيله في الحالة الطبيعية عند إناث 

  على الجرعة(   سالالت صغيرة W .c منتقل إلى Zمن 

(  سالالت صغيرة W . d، هماك نقص لجزء كبير في المنطقة المتوسطة من )  غري ٣٠

  سالالت مجزأة ، تظهر e.  تبقى W، فقط جزء صغير من )  غري ١٠٠على الجرعة 

  .µm  ١٠= المقياس ) .  االسهم ( Wقطعتان من الصبغي 

  

  

الشكل ٨ . نسبة اإلناث القادرة على وضع البيض في األجيال المتتالية وعلى الجرع المختلفة.
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  ١٦٨ت ت ا / ب ج  -هـ ط ذ س
 

٣٧

الشكل ٩. النسبة المئوية لخصوبة اإلناث في األجيال المتتالية وعلى الجرع مختلفة.
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٣٨

 

       

) ذآور: إناث (النسبة الجنسية  .٥الجدول 
 العائالت الطافرة في األجيال المتتالية عند

طبيعية، ط، متطاولة، م، صغيرة، ص، (
 على آل ) متقطعة، مت

 . الجرع المختلفة            

اآلجيال  الشاهد  20 30 50 100 150 

F1 1:1 1:0.6 1:0.88 1:0.9 0.9:1 0.73:1 

مت    ص       م        ط     مت        ص        م         ط مت       ص        م           ط         طمت      ص        م مت    ص     م        ط

F2 1:1 1:0.3   0.7:1      0        0  1:1      1:0.7       1:1         0      0.8:1     0.9:1      0       0.8:1   1:0.8      0.7:1       1:1       0.9:1   1:1     0.7:1     0      0.9:1      

F3 1:1 0        0.7:1       0        0  1:0.5   0.8:1       0.4:1       0     0.8:1       1:1       0         1:1    0            0.9:1         0       0.8:1    0       0.9:1      0      0.8:1      

              

       
 


