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  : المستخلص

بين ذكور فراشة درنـات      دنا اإلختالفات الوراثية على مستوى ال     تحديد مدى هدفت هذه الدراسة إلى     

لحصول على ذكور عقيمـة جزئيـاً       لأجريت التزاوجات الالزمة    ُحيث  . البطاطا المشععة و الطبيعية   

درست ُومن ثم   ) F2(لى أبنائها   و أيضاً للحصول ع   )  غراي 150(ناتجة عن التشعيع بجرعة منخفضة      

 تجريب أكثر من طريقة لعـزل       رىثم ج .  مقارنةً مع أخواتها غير المشععة     بعض صفاتها البيولوجية  

حشرات كاملة وذلـك بغيـة      ال خاصةًالمختلفة    حشرة فراشة درنات البطاطا بأطورها      ذكور من لدناا

ية التحليل بطريقـة الــ      لالمناسب لعم  النقي   دنامن ال   كميات كافية   على تطوير طريقة مثلى للحصول   

AFLP  و تم إعتماد طريقة سميت)Modified M5(  و  تعتمد على اإلستخالص بإستخدام الفينـول

 غرام من الدنا من الحشرة الواحدة و بنقاوة من كرو مي12 إلى 8التي أعطت في بعض العينات من 

الناتجة مـن تجربـة التزاوجـات     لتحليل عينات الدنا AFLP الـ وظفت تقنيةُ %.100 إلى % 95

 للنتائج المتحصل عليها بأنه و رغم التباين الوراثي الطبيعي بين أفـراد             بينت التحاليل حيث  . والتشعيع

الحشرات فإن ذكور الحشرات غيرالمشععة من الجيل األول و الثاني كانت أكثر قرابةً فيما بينها مـن                 

وبالتاالي فـإن   . واضحاً خاصةً مابين الجيل األول و الثاني      الذكور المشععة و التي أبدت تباعًد وراثياً        

توظـف  ُكإحدى تقانات التبصيم الوراثي يمكن أن        AFLPنتائج هذه الدراسة تشير إلى أن تقانة الـ         

 و التـي     أوأفراد العائلة الواحدة   في دراسات الحقة للتمييز بين المجموعات الحشرية ضمن نفس النوع         

إضافةً إلمكانية اإلستفادة   .  عوامل مختلفة مثل التشعيع    عن عدة ة قد تكون ناتجة     بينها إختالفات بيولوجي  

من تلك التحاليل في برامج المكافحة بالحشرات العقيمة من خالل المساعدة في عمليـات الرصـد و                 

  . المراقبة للمجموعات الحشرية العقيمة بعد إطالقها حقلياً

  

  

  



 ٣

  :مقدمة-1

 ألف هكتار من محصول البطاطا ، ويقدر إنتاجها من درنـات            25حته  يزرع في القطر سنوياً ما مسا     

   Phthorimaea operculella  ألف طن تعتبر حشرة فراشة درنات البطاطا50البطاطا بحوالي 

Zeller (Lepidptera: Gelechiidae)   من أهم اآلفات التي تصيب محصول البطاطا سـوءاً فـي 

 % 80-40القتصادية التي تسببها هذه الحشرة إلى ما يعادل         الحقل أو في المخزن ، وتصل الخسائر ا       

تعتمد مكافحة هذه اآلفة على الرش المتكرر بالمبيدات الكيميائية خـالل الموسـم             . من مجمل اإلنتاج    

  . الواحد ، مما يؤثر سلباً على الصحة العامة والبيئة

ة تطبيق المكافحة الوراثية للسيطرة إمكاني  الهيئةبينت نتائج األبحاث والدراسات التي أجريت بمخابر

على فراشة درنات البطاطا وذلك من خالل دراسة تأثير جرع مختلفة من أشعة غاما على عوامل 

القدرة التزاوجية والقدرة على تكرار التزاوج ، عدد : بيولوجية متنوعة لفراشة درنات البطاطا مثل

 بعد التعريض لجرع ية للحيوانات المنويةطول عمر الحشرة والقدرة التنافس، البيوض وخصوبتها 

 Makee and Sour 1997, 1999, 2000 ; Saour and Makee)مختلفة من أشعة غاما 

جميع العوامل البيولوجية السابقة وقد أظهرت النتائج بأن لألشعة تأثير سلبي على ، )1997,1999

 كان تأثير أشعة غاما جلياً .رعة المطبقةفراشة درنات البطاطا ويزداد هذا التأثير مع ازدياد مقدار الجل

  . غري450عند تطبيق جرعة  % 91 خصوبة الذكور فقد بلغت نسبة العقم  و عدد البيوضعلى

 على التزاوج أي نقل  فال بد للذكر أن يكون قادراً، بالذكر مباشرةًان عدد البيوض والخصوبة مرتبط إ

ثى ، ولكن وجود األكياس المنوية لوحده غير كاف  القابلة المنوية عند األنإلى ةاألكياس المنوي

ن وجود الحيوانات المنوية إلتحريض اإلناث على وضع العدد الطبيعي من بيوضها الخصبة ، بل 

النشيطة بأعداد كافية من جهة وكمية وافية من مفرزات الغدد المساعدة من جهة أخرى ضمن الكيس 

     فقد استطاع ذكر . ثى على وضع البيوض الخصبةالمنوي هما السببان األساسيان لتحريض األن



 ٤

P. operculella المشعع نقل األكياس المنوية ولكنها قد تكون خالية أو تحتوي على كمية قليلة من 

  . الحيوانات المنوية و المفرزات المساعدة مما سبب انخفاض عدد البيوض والخصوبة

شعع هي قدرتـه علـى منافـسة الـذكر الطبيعـي      من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها الذكر الم 

يمكن تقييم القدرة التنافـسية باالعتمـاد علـى القـدرة     . بالوصول إلى األنثى الطبيعة و التزاوج معها      

فإذا ما اعتبرت القـدرة التزاوجيـة       . التزاوجية وعدد مرات التزاوج وأيضا على نسبة فقس البيوض        

 فقط على منافساً  P. operculella  على المنافسة فإن ذكر وتكرار التزاوج كمعيار لتقييم قدرة الذكر

أما إذا أخذت نسبة فقس البيوض كأساس لحـساب القـدرة           . ) غري وما دون   150(الجرع المنخفضة   

 مـع ارتفـاع الجرعـة       تنخفضاالتنافسية فإننا نجد بأن القدرة التنافسية لذكور فراشة درنات البطاطا           

  .المطبقة

دراسات قد أجريت على تقانة الذكور العقيمة واستخدامها كوسيلة في تخفيض رغم أن الكثير من ال

 حيث أن فهم آلية .كثافة اآلفات إال أن تلك الدراسات أفتقدت إلى التعمق في دراسة آلية حدوث العقم

 يمكن من خاللها التميز  و التيالعقم على المستوى الجزيئي للحشرة وكذلك البحث عن معلمات وراثية

 أهم متطلبات النجاح لبرامج المكافحة الوراثية خاصةًالذكور العقيمة والطبيعية للحشرة هو من بين 

 من خالل   ألن ذلك سيساعد كثيراً في في تطوير تقانة الذكور العقيمة،عند حشرات حرشفية األجنحة

 ,Alphey(قهاطي و القدرة التنافسية للحشرات المراد إطالاتطوير أنظمة المراقبة و التخزين االحتي

) AFLP ( البيولوجيا الجزيئيةتقانات الحالية هواستخدام إحدى  الدراسة فإن هدفو بالتالي ). 2002

طا ا فراشة درنات البط بين ذكورإلختالفات الوراثية على مستوى الدنافي محاولة للكشف عن بعض ا

تساعد في  ت الوراثية التي قديد بعض المعلمادوالتي قد تقود إلى تح) المشععة( العقيمة الطبيعية و

  .دراسات الحقة في تحديد مصادر العقم لدى األفراد العقيمة للحشرة
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  :المواد والطرائق-2

  : تشعيع الحشرات-2-1

حـشرات   تخضع. على أفراد ناتجة من التربية المستمرة لحشرة فراشة درنات البطاطا          ةدراسال تنفذ

 ورطوبة 12-14 ظالم – ونوبة ضوئية ضوءºس 25±1 التربية للشروط المخبرية من درجة حرارة 

  . 70±5 % ةنسبي

  .لتزاوج مع ذكور حديثـة الظهـور      ل، إفرادياً ، في أوعية      ) أنثى n=50( إناث حديثة الظهور     تجمع

ـ التـي    ضو البي  وعد جمع جرىخالل هذه الفترة     ،   سوية حتى الموت   ذكورالناث و اإل تترك  تحفظ

 )حسب عدد البيـوض    (ض والخصوبة جرى اختيار أفضل زوجين     و، ونباء على عدد البي    لحين الفقس 

  .لتشكيل عائلتين من أجل متابعة التجربة على أبناء أحد هاتين العائلتين

البطاطـا   على شرائح مـن درنـات      توضع  و من العائلتين   الناتجة  اليرقات الحديثة الفقس   كل تأخذ

 تموبناًء عليه   . ى الناتجة را العذ تعدت و عجموبعد اكتمال نمو طوري اليرقة      . مغطاة بشمع البرافين    

 جـرى .  لتكون أفرادها األساس إلجـراء التجربـة        أكبر عدد من العذارى    أنتجتالتي  اختيار العائلة   

الفراشات حديثة الظهور تم جمع  .مع األبناء للمقارنة الدنا اإلحتفاظ بأم وأب هذه العائلة من أجل عزل

. ديثـة الظهـور   ح  F1  مجموعتين من ذكـور    تلشك.  إلى اإلناث  لتحديد نسبة الذكور  من هذه العائلة    

  طبيعية F1إناث   بعدها إفراديا مع     تجمع   غري، 150ة  للجرع) n=20(1 ذكور المجموعة    تعرض

 اإلنـاث   جمعتم  حيث  شاهد  ك تتركف) (n=7 2أما ذكور المجموعة    .  ضمن أوعية التزاوج   )أخواتها(

 .والذكور الطبيعية بشكل إفرادي 

خالل تلك الفترة مراقبة عـدد       جرى. سوية حتى الموت  ناث   المشععة والطبيعية مع اإل    ذكورال تترك 

 اليرقـات   أخـذت . س ونسبة الفق  )طبيعيةشععة و م المتزاوجة من ذكور   (  عن اإلناث  ةض الناتج والبي

)F2 ( علـى  توضع الطبيعية و  إلناث المشععة والطبيعية مع ا    الذكورالناتجة عن تزاوج      حديثة الفقس 
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وبعد اكتمال نمو طوري اليرقة والعـذراء جمعـت         . شرائح من درنات البطاطا مغطاة بشمع البرافين      

ـ     . في الجيل الثاني   الفراشات حديثة الظهور لتحديد نسبة الذكور إلى اإلناث        ض واعتماداً على عدد البي

هذه األزواج  F1)( ذكور  تحفظ. و مجموعة الشاهد  والخصوبة تم اختيار األزواج من األبناء المشععة        

تم إختيـار ذكـور   و.المأخوذة من األزواج السابقة  F2 ذكور التجربة السابقة علىتكرر .دنااللتحليل 

  .دنا إلجراء تحليل العن بعض األزواج الناتجة  F2الـ

   :)DNA ( عزل الدنا–2-2

 خاصةًختلفة  الم  حشرة فراشة درنات البطاطا بأطورها      ذكور من لدناتم تجريب أكثر من طريقة لعزل ا      

 النقـي المناسـب   لدنامن ا  كميات كافية علىحشرات كاملة وذلك بغية تطوير طريقة مثلى للحصولال

  AFLP.ية التحليل بطريقة الـ للعم

  :توكوالت مختلفة لعزل الدنا من الحشرات وهي رو سبعة طرائق أو ب الدراسة جربت في هذهۥ

ــى ــة ) Raeder,& M1: Beye  1993 (األول ــة ) :Blanchetot, 1991 M2(والثاني و الثالث

)M3:Favia et al, 1994 (  و الرابعـة)M4: Harrison et al., 1987 (  و الخامـسة)M5: 

Marchant, 1988 (السادسة و  )M6: Moeller et al., 1992 ( السابعة هي طريقة معدلة عـن  و

الطريقـة الخامـسة   معدلـة عـن   ولقد تم اعتماد الطريقـة ال  .)Modified M5(الطريقة الخامسة 

)Modified M5(  وذلك للعزل من فرد واحد) بطور حشرة كاملة ) غراميلي م5-4وزنه ال يزيد عن

  : تتضمن المراحل التاليةالتيو لفراشة درنات البطاطا

 مل بواسطة مدقـة بالسـتيكية معقمـة و          2 يتم طحن فرد واحد من الحشرة في انبوب ابندورف           -1

  .ألنابيبمخصصة لالستعمال مع تلك ا

 مل  0.5الستخالص و يستكمل طحن الحشرة بشكل كامل ثم يضاف           مل من محلول ا    0.5 يضاف   -2

  .خرى من محلول االستخالصا
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و توضع في حمام مـائي      ) مل/ غرامي ميل 10تركيز  ( ميكروليتر من البروتيناز     25  للعينة يضاف ُ -3

  .و تحرك ببطء لمدة ساعتين) º س50(

وتوضع في حمـام    ) مل/ غرامي ميل 10تركيز   (RNase)(وليتر من األرنياز   ميكر 6يضاف للعينة    ُُ -4

  .لمدة ساعة ونصفوتحرك ببطء ) ºس 37(مائي 

يزوميـل  آ: كلوروفـورم :  مل من محلول فينول    1يبرد األنبوب لدرجة حرارة الغرفة و يضاف         ُ -5

  .لمدة ساعة) ºس 25 (و يوضع في حمام مائي) 1:24:25بنسبة (الكحول 

   . دقيقة وعلى درجة حرارة الغرفة15 لمدة g  5000 العينة على سرعة تثفلُ -6

ا إذ 6 و 5 و تعاد المرحلة رقم       وتنقل الى أنبوب جديد    من السائل بعد التثفيل   تسحب الطبقة العلوية     ُ -7

  .كان السائل معكراً بلون أبيض

ينة في حمام مائي      الع وتوضع) 1:24بنسبة  (يزوميل الكحول   آ:  مل محلول كلوروفورم   1يضاف   ُ -8

   . دقيقة30لمدة )  ºس 25(

 دقيقة وعلى درجة حرارة الغرفـة و تـسحب الطبقـة    15 لمدة  g 5000ثفل العينة على سرعة     ت ُ -9

  .العلوية من السائل بعد التثفيل وتنقل الى أنبوبب جديد

 الحجم و يتمم) PH= 5.2 مولر و3تركيز (ملح أسيتات الصوديوم  ميكروليتر من 250يضاف ُ -10

  .ساعة لمدة º س20- توضع العينة على حرارة ثم مل من االيثانول المطلق المبرد و يخلط 2حتى 

  .ºس 4دقيقة وعلى درجة حرارة  30 لمدة g  14000تثفل العينة على سرعة ُ -11

  .لغسل الراسب% 70يثانول إل مل من ا1يضاف يثانول و إل يتم التخلص من ا-12

  .ºس 4 دقيقة وعلى درجة حرارة 5 لمدة g  14000رعة تثفل العينة على سُ -13

 ميكروليتر من الماء المعقـم و       50 في   دنايحل ال  ُ يثانول و يجفف الراسب، و    إل يتم التخلص من ا    -14

   .ºس 20- و تحفظ العينة في المجمدة على درجة حرارة TEالمنزوع الشوارد أو من محلول 
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ـ   -2-3 طبيعيـة  ال المعزولة مـن ذكـور حـشرات         دنانات ال  للعي AFLP إجراء التحليل بطريقة ال

  :مشععةالو

ـ  جرى   طبيعيـة  و ال مـشععة    ال المعزولة من ذكور حـشرات     دنا لعينات ال  AFLP التحليل بطريقة ال

ختالفات الوراثية  لتقييم اإل،1995وزمالئه عام Vos بل  الموصوفة من قةبالطريق) إلعتبارها كشاهد(

 :  ذلك حسب المراحل التاليةو

 :دناتحضير عينات ال-1

مـن  ) (Modified M5(ريقة المعدلة عن الطريقة الخامسة عزول بالطم الدناقدرت كمية و نقاوة الُ 

 باسـتخدام جهـاز قيـاس       )غرام بطور حشرة كاملة لفراشة درنات البطاطا      يلي م 5-4وزنه  فرد واحد   

ميكروليتر من أجـل    /امر نانوغ 50ثم خففت إلى    ، (TECHNE) (spectrophotometer)المطيافية  

  .AFLPاختبار الـ

  :) adaptors( لـقوالباإضافة و بإنزيمات التقيد لدناتقطيع ا-2

رحلـت  ُ.  ساعات 3 درجة مئوية لمدة     37 على حرارة    MseI و   EcoRIتقييد  النزيمي  إبدنا  ُهضم ال 

 إتمام عملية   للتأكد من ) حجم/وزن (1.5غاروز بتركيز   آكمية قليلة من العينات بعد الهضم على هالمة         

 دقـائق  10 درجة مئويـة لمـدة   70 بعد ذلك على درجة حرارة  المهضومة حضنت العينات ُ .الهضم

 إلى القطـع التـي تـم    MseIو   EcoRIالبيق إضافة  جرىو بعد ذلك، لتثبيط عمل أنزيمات التقييد

بها البادئات مـن    معروفة التسلسل للقواعد اآلزوتية و التي ستلتحم        الحقاً ناسجة   تشكل  هضمها و ذلك ل   

 .PCRلـ اأجل مضاعفة الدنا بواسطة جهاز 

 :المقولبةالناتجة  لدناشدف ال التضخيم األولي -3

) EcoRI+A و MseI+C ( باستخدام المرئسات  (pre-amplification)  أولي  إجراء تضخيم  جرى 

 PCRهـاز  جباسـتخدام  1) الجـدول رقـم   ( 3' عند النهاية ة اختيارياتو التي تحوي على نيوكلتيد
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)BioRad- USA .(ثانيـة علـى   30 دورة لمـدة  20 :من البرنامج التاليؤجرى برمجة الجهاز لي 

 ثانية على حـرارة     50 درجة مئوية و     56 ثانية و حرارة التحام      40 درجة مئوية و     94حرارة تمسخ   

 30 درجة مئويـة و لمـدة        94 أولي على درجة حرارة       الدنا  مسبوقة بفصل سالسل    درجة مئوية  72

 جرى تخفيف نواتج الهضم     . دقائق 8 درجة مئوية لمدة     72ثانية، و استطالة نهائية على درجة حرارة        

 20- و خزنت على درجة حـرارة        بعد هذه الخطوة عشر مرات وذلك بإضافة الماء المقطر و المعقم          

 .درجة مئوية

  : المضخمة أوليًادناشدف النتخابي ل اإلتضخيمال-4

 )باستخدام ثالثة نيوكليوتيدات اختيارية( MseI+3 و EcoRI+3بالمرئسات نتخابي  التضخيم اإلجريأ

 من المرئسات على جازوأثمانية    جرى تقييم. ميكروليتر من ناتج المضاعفة األولية بعد التخفيف5و 

  رقم جدولال(عن التنوع الوراثي      عينة و ذلك بغية تقييم مقدرة هذه المرئسات في الكشف          ثمانية عشر 

 30 درجة مئويـة لمـدة       94دورة واحدة على حرارة     :  تضخيم الدنا ضمن الشروط التالية     جرى .1)

 دورة مع خفض درجة حرارة االلتحـام        12 ثانية أتبعت بـ     60 درجة مئوية لمدة     68ثانية و حرارة    

 درجة مئوية، ثم اتبعت بـ      59حتى الوصول إلى درجة التحام      )  درجة مئوية في كل دورة     0.7بمقدار  

أتبع في كل دورة خطوات التمسخ و االسـتطالة  .  درجة مئوية59ة على درجة حرارة التحام    دور 23

  .المذكورة سابقاً

 :الفضةنترات والصبغ ب) Polyacrylamid(  أكريالميد البولي على هالمةدنافصل ال-5

فوراميد %  98 من المنظم الحامل     ميكروليتر 4 بـ   PCR ميكروليتر من منتجات الـ      8جرى مزج   

من كل من أكسيلين سـيانول و أزرق        ) حجم/حجم % (EDTA  ،0.005 مليمول   10و  ) حجم/حجم(

. ثم بردت مباشـرة فـي الـثلج         درجة مئوية  90 دقائق على حرارة     3 تمسخت لمدة    و) البروموفينول

و ذلك  واط 60بولي أكريالميد، جرى الترحيل باستخدام تيار ثابت ، % 6  ةوحللت النواتج على هالم
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 صـبغها بنتـرات   جـرى  ومن ثم  إلى الثلث الثالث للهالمةxylene cyanolصول صبغة الـحتى و

  . الفضة

  .:تحليل النتائج-6

تم .  لغيابها 0 عند وجود الحزمة و      1بإعطاء رقم   بالفضة    المصبوغة AFLPهالمة الـ   جرى قراءة   

بوضوح على األقل فـي     قرئت الحزم المرئية    ُ، تحديد الحزم ذات التعددية الشكلية لكل زوج مرئسات       

  .data matrixو أدخلت في )  لغياب الحزمة0 لوجود الحزمة و 1(نمط وراثي واحد 

كما حـسبت نـسبة التعدديـة        .Marker)(معلم  قدر حجم الشدف بمقارنة رحالنها على الهالمة مع ال        

ت محتـوى   كما قـدرت معطيـا     ..الشكلية كنسبة الحزم ذات التعددية الشكلية إلى العدد الكلي للحزم         

 هو توزيع Pijحيث أن ، PIC = 1-Σ(Pij)2:  باستخدام الصيغة التالية(PIC)التعددية الشكلية األلليلة 

ثم ُحسب حاصل جمع كل النماذج التي ُحصل عليها من jth الذي ُحصل عليه من المرئسة ithالنموذج 

 Nei and Liحسب معامـل  كما تم حساب عدم التشابه الوراثي لكل األنماط الوراثية . كل المرئسات

قدر باالعتماد علـى قالـب التباعـد الـوراثي          فقد   (PCA) أما التحليل التكاملي األساسي      .(1979)

ــة DCENTERباســتخدام  ــامج EIGEN و لوغارتمي  NTSYS-pc software pakage لبرن

)Rohlf, 1993.(  
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ي استخدمت في مرحلة قبل لتضخيم، سلسلة القواعد اآلزوتية للقوالب و المرئسات الت :)1(الجدول رقم 

   .AFLPإضافةً إلى مجموعة المرئسات التي اسخدمت في مرحلة التضخيم اإلنتخابي في تحليل الـ 

 االسم
 تسلسل القواعد اآلزوتية الرمز  التفاعل

  قالب
EcoRI  

5′-AATTGGTACGCAGTCTAC-3′
3′- CCATGCGTCAGATGCTC-5′

  قالب
MseI 

 اللصق 

5′-TACTCAGGACTCAT-3′
3′-GAGTCCTGAGTAGCAG-5′

EcoRI + A E-A 5′-GACTGCGTACCAATTCA-3′
MseI + C

 تضخيم 

 أولي
M-C 5′-GATGAGTCCTGAGTAAC-3′

EcoRI +ACG E-ACG 5′-GACTGCGTACCAATTCACG-3′
EcoRI +ACT E-ACT 5′-GACTGCGTACCAATTCACT-3′
EcoRI +AAG E-AAG 5′-GACTGCGTACCAATTCAAG-3′
EcoRI+ AGG E-AGG 5′-GACTGCGTACCAATTCAGG-3′
EcoRI+ ACA E-ACA 5′-GACTGCGTACCAATTCACA-3′
EcoRI+ AAC E-AAC 5′-GACTGCGTACCAATTCAAC-3′
MseI + CAT M-CAT 5′-GATGAGTCCTGAGTAACAT-3'
MseI + CTA M-CTA 5′-GATGAGTCCTGAGTAACTA-3'
MseI + CTC M-CAG 5′-GATGAGTCCTGAGTAACTC-3'
MseI + CTG M-CTG 5′-GATGAGTCCTGAGTAACTG-3'
MseI + CAC

  

  

  

  تضخيم

 إنتخابي

M-CAC 5′-GATGAGTCCTGAGTAACAC-3
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  : و المناقشةالنتائج-3

  : تشعيع الحشرات-3-1

 تركت   .لتزاوج مع ذكور حديثة الظهور    ل، إفرادياً ، في أوعية      ) أنثى 50( إناث حديثة الظهور     جمعتُ

  و  ،  لحين الفقـس   ت وترك ضو البي  وعد جمعتم  خالل هذه الفترة     ،   ذكورسوية حتى الموت  الناث و اإل

 أفضل زوجين لتشكيل عائلتين من أجل متابعة التجربة       ض والخصوبة جرى اختيار   واء على عدد البي   بن

  .)2الجدول رقم  (على أبناء أحد هاتين العائلتين

  .المواصفات البيولوجية للعائلتين التي بدأت منهم التجربة: )2(الجدول رقم 

  %                  عدد البيض           عدد الفقس               نسبة الفقس العائلة  

1                            111                 103                         93  

2                             95                  88                          93  

أخذت كل اليرقات الحديثة الفقس الناتجة من العائلتين ووضعت على شرائح من درنات البطاطا مغطاة               

 :عدت العذراى الناتجة وكانت النتيجة كالتـالي      جمعت وُ  ُ وبعد اكتمال نمو طور اليرقة    . رافينبشمع الب 

بناًء على ذلك تم اختيار العائلة      . 77 وكان عدد العذارى     2العائلة  و  ،   89 كان عدد العذارى     1العائلة  

دنا أجـل عـزل      تم اإلحتفاظ بأم وأب هذه العائلة مـن           و  لتكون أفرادها األساس إلجراء التجربة     1  ال

 جمع الفراشات حديثة الظهور من هذه العائلة لتحديد نسبة الـذكور إلـى              جرى.  مع األبناء  تهالمقارن

عرضـت ذكـور     ُ .  حديثة الظهور   F1تم تشكيل مجموعتين من ذكور     ). ذكر 37:  أنثى   35(اإلناث  

) أخواتهـا (يـة   طبيعF1 مع إناث جمعت بعدها إفرادياًُ غري، 150للجرعة ) =n 17(1 المجموعة 

ث والذكور  جمعت اإلنا تركت كشاهد حيث ُ   فقد ُ ) (n=7 2أما ذكور المجموعة    . ضمن أوعية التزاوج  

تمت خـالل   . تركت الذكور المشععة والطبيعية مع اإلناث سوية حتى الموت         ُ .الطبيعية بشكل إفرادي  

  .)3الجدول رقم (  الفقستلك الفترة مراقبة عدد البيض الناتج عن اإلناث المشععة والطبيعية ونسبة 
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  .عدد بيوض وخصوبة أفراد الجيل األول الناتج من أباء مشععة وغير مشععة: )3( رقم ولالجد

 عدد البيوض رقم الزوج المعاملة

عدد البيوض 

 الفاقسة

نسبة 

 الفقس

 F1ذكور

 61 25 41 1 مشععة
   موت 2 
 3 4 0 0 
 4 29 14 48 
 5 11 2 18 
 6 48 37 77 
   موت 7 
 8 6 3 50 
 9 48 20 42 
 10 38 26 68 
 11 3 3 100 
 12 204 140 69 
 13 131 70 53 
 14 25 4 16 
 15 5 3 60 
 16 206 146 71 
 17 45 14 31 

 F1ذكور

     طبيعية
 18 127 64 50 
   موت 19 
 20 34 18 53 
 21 26 19 73 
 22 23 5 22 
 23 138 127 92 
  24 153 77 50 
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حديثة الفقس الناتجة عن تزاوج الذكور المشععة والطبيعية مع اإلناث الطبيعيـة             ال F2الـأخذت يرقات   

وبعد اكتمال نمـو طـوري اليرقـة        . ووضعت على شرائح من درنات البطاطا مغطاة بشمع البرافين        

 جـدول ال(الثـاني   والعذراء جمعت الفراشات حديثة الظهور لتحديد نسبة الذكور إلى اإلناث في الجيل             

  ).4 رقم

  .النسبة الجنسية عند أفراد الجيل الثاني الناتجة عن أباء مشععة وغير مشععة: )4( رقم جدولال

عدد اإلناث رقم الزوج المعاملة

عدد 

 الذكور
  %النسبة الجنسية

 )ذكر(

 F1ذكور

 14.3 1 6 1 مشععة
 3 0 0 - 
 4 0 2 - 
 5 1 1 50 
 6 0 8 - 
 8 1 1 50 
 9 2 5 71.4 
 10 5 14 73.6 
 11 0 2 - 
 12 12 45 78.9 
 13 8 22 73.3 
 14 0 2 - 
 15 1 0 ٠ 
 16 17 61 78.2 
 17 2 6 75 
 F1ذكور

     طبيعية
 18 11 8 42.1 
 20 5 2 28.5 
 21 0 0 - 
 22 0 0 - 
 23 47 38 44.7 
 24 18 22 55 
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 و  13 و   12:  المشععة    اآلباء تيار األزواج التالية من أبناء    اعتماداً على عدد البيض والخصوبة تم اخ      

 18 واألزواج التالية من مجموعة الشاهد     % . 64 حيث متوسط نسبة الخصوبة لهذه األزواج هو         16

هذه األزواج ) ذكور(حفظت أباء ُ .أيضاً% 64  وكان متوسط الخصوبة عند هذه األزواج 24 و 23و 

بـشكل  ) مـع أخواتهـا  (  F2مع إنـاث ) مأخوذة من األزواج السابقة ( F2جمعت ذكورُ . الدنالتحليل

  .5كما هو مبين في الجدول رقم وكان عدد التصالبات المدروسة من كل زوج .إفرادي

  .عدد التصالبات المدروسة في الجيل الثاني): 5(الجدول رقم 

  تي استمرت             عدد األزواج العدد األزواج المدروسة                    رقم الزوج 

6                                      12                                       1  

13                           1                                        0 

16                                      8                                        6     

18                                          6                                        4  

23                                     11                                       8  

24                                      5                                        2 

  

تمت خالل تلك الفترة مراقبـة عـدد   . سوية حتى الموتناث  المشععة والطبيعية مع اإل ذكورتركت ال ُ

 تم استبعاد األزواج التي ماتت قبل وضـع         .)6 رقم   جدولال( ونسبة الفقس    من كل زوج  البيض الناتج   

 إلجراء 23وج رقم  والز16 الناتجة من الزوج رقم  F2 على النتائج تم إختيار ذكور الـبناًء .البيوض

  .دناتحليل ال
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 الناتجة 13و 12  و16عدد بيوض وخصوبة أفراد الجيل الثاني الناتج من األزواج : )6( رقم جدولال

  .  )غير مشععة ( الناتجة من أباء الشاهد24 و 23 و 18من أباء مشععة و من أزواج 

رقم التصالب  رقم  الزوج 

عدد 

 البيوض

عدد البيوض 

 سبة الفقسن الفاقسة 

من  F2ذكور

      مشععة أباء
16 2 2 0 0 

 3 52 0 0 
 4 7 0 0 
 5 7 0 0 
 7 7 0 0 
 8 3 0 0 
     

12 6 23 0 0 
من  F2ذكور

 أباء غير

     مشععة
18 1 17 2 12 

 2 11 5 45 
 3 1 0 0 
 6 8 0 0 
     

23 1 23 1 4 
 2 35 29 83 
 3 44 35 80 
 4 28 11 39 
 7 153 63 41 
 8 8 7 88 
 9 166 65 39 
 11 58 27 47 
     

24 3 80 37 46 
 5 121 67 55 
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     : من حشرة فراشة درنات البطاطادناعزل الـأمثلة لطرائق  –3-2

كما هو معروف فإن الطرائق التي تستخدم لعزل الدنا تختلف من حشرة إلى أخـرى و مـن طـور                    

أيضاً حسب الغاية و الهـدف      ، كما أنها تختلف     )ذراء، حشرة كاملة  بيوض، يرقة، ع  (حشري إلى آخر    

 . )Hunt, 1997 (من عزل الدنا و التي تحدد كمية ومدى النقاوة التي نحتاجها في عينـة الـدنا تلـك   

 التباين الواضح في كمية و نوعية الدنا المتحصل عليها وذلك عندما قمنا بعزل الدنا               1الشكل رقم   يبين  

حرشـفية  (رغم أنها تتبع لنفس الرتبة    ) فراشة درنات البطاطا و دودة ثمار التفاح      (فة  من حشرات مختل  

و ) حشرة كاملـة أو يرقـة     (كما أن ذلك التباين كان واضحاً أيضاً ضمن األطوار المختلفة           ). األجنحة

 تحتاج كما هو معـروف      AFLPإن تحليل عينات الدنا بتقنية الـ        . الواحد  الحشري ذلك ألفراد النوع  

 جـرى تجريـب   هذه الدراسةفي ). ,.Reineke et al 1998(الدنا نقية جداً من عينات استخدام إلى 

 و ذلك بغيـة     لفراشة درنات البطاطا  العديد من الطرائق لعزل الدنا سواء من اليرقة أو الحشرة الكاملة            

تحليلها فيمـا   إلستخدامها  من فرد واحد من الحشرة  و ذلك         النقي  الحصول على أفضل كمية من الدنا       

 سبعة طرائق أو بوتوكوالت مختلفة لعزل الـدنا مـن            الدراسة جربت في هذه  ۥ.AFLP بتقنية الـ    بعد

  :الحشرات وهي 

و هي طريقة سريعة وقد ال تستغرق أكثر من ساعة وذلك حسب ما هو موصـوف                ) M1(األولى  - 

  . ويستخدم فيها الفينول1993 عام Raeder  وBeyeمن قبل 

 :M4(و الرابعـة  ) M3:Favia et al, 1994(و الثالثـة  ) :Blanchetot, 1991 M2(الثانيـة  -

Harrison et al., 1987 ( و الخامسة)M5: Marchant, 1988 ( هي طرائق أكثر تعقيداً نوعـاً  و

للـتخلص مـن    ما من الطريقة األولى وتحتاج لوقت أطول و تعتمد أساساً على اسـتعمال الفينـول                

  .و تختلف عن بعضها في المراحل األخرىدنا البروتينات عند عزل ال

  .CTAB الـ  استخدامطريقة تعتمد على) M6: Moeller et al., 1992( الطريقة السادسة -
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وذلك للعزل مـن فـرد   ) Modified M5(قة السابعة هي طريقة معدلة عن الطريقة الخامسة يالطر-

  .راشة درنات البطاطابطور حشرة كاملة لف) غراميلي م5-4وزنه ال يزيد عن (واحد 

 لم تعطيا كمية جيدة من الدنا سواء عند العزل من           M4 و   M3 تينبينت نتائج هذه التجربة أن الطريق     

اليرقات أو الحشرات الكاملة لفراشة درنات البطاطا، خاصةً وأننا نستخدم فرد واحد من الحشرة ليـتم                

يكروغرام من الدنا    م 10 –5من  ( الدنا  بينما أعطت الطرائق األخرى كمية جيدة من        . عزل الدنا منه  

  جيدة مـن     كمية M1حيث أعطت الطريقة    ). ليغرامي م 5و ذلك من حشرة كاملة واحدة وزنها تقريباً         

منخفضة جداً وبالتالي فهي غير صالحة لإلستخدام من أجـل العمـل            كانت  الدنا إال أن نقاوة الدنا فيها       

طريقة جيدة خاصةً وأننا ال نحتاج فيهـا        ) M6(سادسة  الطريقة ال و لقد أعتبرت    . AFLPبتحليل الـ   

 حيث أن الفينول كما هو معروف مـادة ذات سـمية            ،ستخالص الدنا استعمال الفينول في عملية     اإلى  

 و لكن وجدنا أن الدنا قد يحتاج في هذه الطريقة إلى عمليات تنقية إضافية لكي نحـصل علـى                    ،عالية

 هي األفضل   M5 و   M2وبالتالي تم اإلستنتاج بإن الطريقتين      . ميالدنا المناسب لمرحلة الهضم األنزي    

للحصول على أفضل كمية و نوعية من الدنا مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون التعامل مع مادة الفينول         

ومن أجل تحسين النتائج المتحصل عليها فـي عمليـة           .بحذر و ذلك لسميتها العالية كما ذكرنا سابقاً       

اصةً عند اإلستخالص من فرد واحد بطور حشرة كاملة و للحصول علـى نقـاوة               ستخالص الدنا خ  ا

 Modified M5عالية جداً من الدنا قمنا بوضع بعض التعديالت على الطريقة الخامـسة و سـميت   

مع  في المراحل األولى من العزل        و ذلك بزيادة كميات البروتيناز و األرناز المضافة           )2- 2الفقرة  (

من خالل ذلك وصلت الكميات     . حتمالية تكرار مراحل الفينول أكثر من مرة      التحضين و   زيادة فترات ا  

غرام من الحشرة الواحدة و بنقـاوة  كرو مي 12 إلى8المتحصل عليها من الدنا في بعض العينات من 

  ).2 الشكل رقم (%100 إلى %  95من 
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علـى هالمـة    عينات من الدنا معزولة من فرد واحد من الحشرات بأطوار مختلفـة             ): 1( رقم   الشكل

قة فراشـة درنـات     يرذكر  : 3،   إناث يرقات فراشة درنات البطاطا     :2،  1 %. 0.8آغاروز بتركيز   

 كاملـة لفراشـة     أنثى بطور حـشرة   : 5ذكر بطور حشرة كاملة لفراشة درنات البطاطا،        : 4،  البطاطا

يرقـة لحـشرة دودة ثمـار       : 7أنثى بطور حشرة كاملة لحشرة دودة ثمار التفاح،         :6درنات البطاطا،   

  .مار التفاحيرقة لحشرة دودة ث: 9ذكر بطور حشرة كاملة لحشرة دودة ثمار التفاح، : 8التفاح، 
                               6      5     4     3      2     1   M    

  
عينات من الدنا معزولة من فرد واحد من فراشة درنات البطاطا بطور حشرة كاملة                ):2(رقم  الشكل  

 Modified( ، و الطريقة 2 و 1العينة  ) M5(و ذلك بالطريقة  %0.8 على هالمة آغاروز بتركيز 

M5 ( ي  من الدنا النقرامغكروي م12-8حيث تم الحصول على حوالي . 6 إلى 3العينات من )95- 

  .من الحشرة الواحدة%)   100
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ـ   -3-3 طبيعيـة  ال المعزولة مـن ذكـور حـشرات         دنالعينات ال  AFLP إجراء التحليل بطريقة ال

  :مشععةالو

خيرين ومع تطور تقانات البيولوجيا الجزيئية تم التوجه بشكل كبير نحو توظيف تلك خالل العقدين األ

ير من الظواهر البيولوجية و الفيزيولوجية للحشرات على التقانات من أجل الوصول إلى فهم أكبر للكث

 .)..AFLP, RADP, RFLP(المستوى الجزيئي ومن تلك التقانات تقنيات التبصيم الوراثي المختلفة 

و التي أستخدمت في الكثير من الدراسات للكشف عن االختالفات الوراثية بين األفراد المختلفة وذلك 

 ;Tan et al., 2001; Hawthorne, 2001; Schlipalius et al., 2001 (على مستوى الدنا

Brown et al.,1997; Garner and Slavicek, 1996; Vanlerberghe-Masutti, 1994; 

Corsini et al.,1999.( في هذه الدراسة جرى استخدام إحدى تلك التقنيات الـAFLP في محاولة 

لدنا بين ذكور فراشة درنات البطاطا الطبيعية و للكشف عن بعض اإلختالفات الوراثية على مستوى ا

والتي قد تقود إلى تحديد بعض المعلمات الوراثية التي قد تساعد في دراسات ) العقيمة جزئياً( المشععة

ثمانية ل AFLP التحليل بطريقة الـى جر .الحقة في تحديد مصادر العقم لدى األفراد العقيمة للحشرة

  .)7 رقم الجدول(دنا المن  عينة عشر

  .AFLP التي أجري عليها تحليل الـ اعينات الدن): 7(الجدول رقم 

  معزولة من  رقم عينة الدنا
  األم 1
  األب  2

3-4 F1ذكور مشععة   
5-6 F1ذكور غير مشععة   

  12-11-10-9-8خليط من الدنا للعينات  7
8-9-10-11-12 F2ذكور غير مشععة   

  18-17-16-15-14خليط من الدنا للعينات  13
14-15-16-17-18 F2مشععة من آباء  ذكور  
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 حزمة لكل 39.5بمعدل  وذلك حزمة 316جرى تجريب ثمانية أزواج من المرئسات و التي أعطت 

 تراوح متوسط نسبة التكرارية للحزم ذات التعددية الشكلية ).3الشكل رقم ( من المرئسات زوج

الجدول رقم  % (85.5 تعددية شكلية بمعدلو%  100 و 68.57المختارة في األفراد المدروسة بين 

تراوح متوسط التشابه من  . المدروسةاألفراد بين أنماط نسبي مشيراً إلى وجود تنوع وراثي ،)8

ذلك  أن هذه النتيجة تدل على التبياين الوراثي إلى حد ما بين تلك األفراد و  حيث، 0.91إلى  0.51

وذلك طبيعي ضمن أفراد ) نيألب و األم، الجيل األول، الجيل الثاا(مقارنة أفراد ثالثة أجيال لنتيجة 

 PCA و التحليل التكاملي األساسي UPGMA استخدام جرى .المجتمع الحشري التي تتكاثر جنسياً

 المدروسة حيث أفراد الحشراتباالعتماد على مصفوفة التشابه الوراثي إلظهار العالقة الوراثية ضمن 

 حيث يظهر بشكل واضح ).4الشكل رقم  ( ضمن شجرة القرابةموعاتمجعدة تم الحصول على 

إضافةً لذلك فقد لوحظ توضع أفراد . توضع الذكور المشععة و غير المشععة في عنقودين منفصليين

الجيل األول و الثاني من الذكور غير المشععة ضمن عنقود واحد، بينما أفراد الجيل األول لذكور 

فقد توضع أحد األباء . متوضعة ضمن أكثر من عنقودناتج عنها كانت المشععة و الجيل الثاني 

المشععة في عنقود مع األب األساسي و الثاني مع األم، بينما توضعت كل أفراد الجيل الثاني الناتجة 

  ).4الشكل رقم (من أباء مشععة في عنقود واحد 

  : بما يليو بشكل عام يمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة 

 إلى عينات من الدنا النقية و التي يمكن AFLPلحشرات بتقنية الـ للدنا ا تحتاج عملية التحليل -1

وذلك حسب الحشرة و الطور الذي تجري عليه لدنا للعزل االحصول عليها من خالل أمثلة طرائق 

راشة درنات البطاطا و الدراسة، فمثالً في هذه الدراسة جرى أمثلة لعزل الدنا من فرد واحد لحشرة ف

 عالية و بنقاوة )  ميكروغرام من الحشرة الواحدة 12إلى 8من (تم الحصول على كمية جيدة من الدنا 

  .%100 إلى  % 95من 
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من أجل تحليل الدنا ألفراد من حشرة فراشة درنات البطاطا  AFLP جرى تطويع تقنية الـ -2

و غير  رة ذلك التحليل في الفصل بين الذكور المشععةالمشععة و غير المشععة و بينت النتائج على قد

إيجاد  ذلك النوع من التحاليل على ة و لكن بينت النتائج أيضاً عدم قدر،المشععة ضمن مجموعات

مما يؤكد حقيقة أن كون تلك التغيرات التي ) العقيمة(معلمات وراثية خاصة مميزة للحشرات المشععة 

وى الدنا و هي تورث لكنها غير ثابتة من فرد مشعع إلى آخر و ع هي على مستيتحدث نتيجة التشع

   .يغلب عليها صفة التغير الوراثي الشبه عشوائي
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 عينة من دنا أفراد من حشرة فراشة 18 لـAFLPراثية باستخدام الـ  البصمة الو:3الشكل رقم 

 F1: 4-3األب، : 2األم، : 1. درنات البطاطا المشععة و غير المشععة على هالمة بولي أكرالميد

، 12-8مزيج من : 7 غير مشععة ، F2ذكور : 12-8 غير مشععة،  F1ذكور : 6-5ذكور مشععة، 

  .معلم لحجم شدف الدنا: M. 18- 14يج من مز: 13 مشععة، F2ذكور : 14-18

  

  .التعددية الشكلية المحسوبة و متوسط التكرارية للحزم ذات التعددية الشكلية: )8(الجدول رقم 

 العدد الكلي للشدف  تركيبة المرئسات  رقم

شدف التعددية 

 الشكلية
التعددية % 

  الشكلية 
1 E-ACTx M-CTG 49 46 93.87 
2 E-AAG x M-CTA 35 24 68.57 
3 E-ACG x M-CAC 51 42 82.35 
4 E-ACG x M-CTA 47 42 89.36 
5 E-ACA x M-CAT 45 36 80 
6 E-AAC x M-CAC 41 34 82.92 
7 E-AGG x M-CTC 24 23 95.83 
8 E-AAC x M-CTG 24 24 100 
  271 316  الكلي
 85.5 33.8 39.5  المعدل
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Tree Diagram for 17  Vari ables
Unweighted pair-group average

Percent disagreement
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أفراد من حشرة فراشة درنات البطاطا المشععة و غير  ة بينشجرة القرابة الوراثي: 4 لشكل رقما

ذكور : 12-8 غير مشععة،  F1ذكور : 6-5 ذكور مشععة، F1: 4-3األب، : 2األم، : ١ .المشععة

F2 ، ذكور : 18-14، 12-8مزيج من : 7 غير مشععةF2 ،18-14مزيج من : 13 مشععة.  
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  كلمة شكر

ستاذ الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية  االنتوجه بالشكر الجزيل إلى

كما .  رئيس قسم االتقانة الحيوية للدعم الذي قدماه إلنجاز هذا العملنزار مير عليوإلى السيد الدكتور 

لفعالة مساعدته النسة عليا البيضة أل للسيدتين أمينة شعيب و نها طافش و اوالبد من أن نتوجه بالشكر

  .بإنجاز األعمال المخبرية الالزمة لنجاح العمل

  :المراجع-4
 
Alphey L. (2002) Re-engineering the sterile insect technique. Insect 

Biochemistry and Molecular Biology, 32: 1243-1247. 

Atkinson P. W. (2002) Genetic engineering in insects of agricultural 

importance. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 32:1237-1242. 

Ashburner M., Hoy M. A. and Peloquin J. J. (1998) Prospects for the genetic 

transformation of arthropods. Insect Molecular Biology, 7:201-213. 

Beye M. and Raeder U. (1993) Rapid DNA prepartion from bees and % GC 

fractionation. BioTechniques. 14: 372-374. 

Blanchetot A. (1991) A Musca domestica satellites sequence detects individual 

polymorphic regions in insect genomes. Nucleic Acids Res. 19: 929-932. 

Brown R. J; Malcolm C. A.. Mason and Nichols R. A. (1997) Genetic 

differentiation between and within strains of the saw-toothed grain beetle, 

Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Slivanidae) at RAPD loci. Insect 

Molecular Biology, 6: 285-289.  

Corsini G., Manubens A., Lladser M., Lobos S. and Seelenfreund D. ( 1999) 

AFLP analysis of the fruit fly Ceratitis capitata. Focus, 21:72-73. 

Favia G., Dimopoulus G. and Louis C. (1994) Analysis of the Anopheles 

gambiae genome using RAPD markers. Insect Mollecular Biology, 3: 149-157. 



 ٢٦

Harrison R. G., Rand D. M. and Wheeller W.C. (1987) Mitochondrial DNA 

variation in filed crickets across a narrow hybrid zone. Molecular Biolgy 

Evoluation, 4: 144-158. 

Hawthorne D. J. (2001) AFLP-based genetic linkage map of the colorado 

potato beetle Leptinotarsa decemlineata: sex chromosomes and a pyrethroid-

resistance candidate gene. Genetics, 158: 695-700.  

Hunt G. J. (1997) Insect DNA extraction protocol. In Fingerprinting Methods 

Based on Arbitrarily Primed PCR, Eds. by Bova R. and Micheli M. R., 

Springer, Germany, 21-24. 

Garner K. J. and Slavicek J.M. (1996) Identification and charaterization of a 

RAPD-PCR marker for distinguishing Asian and North American gypsy moths. 

Insect Molecular Biology, 5:81-91.  

Makee H. and. Saour G. ( 2000) Factors Influencing Incidence of Mating and 

Fecundity in Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae ). 

Environ. Entomol.30(1):31-36  

Makee H. and. Saour G. (1997) Inherited effects in F1 progeny of partially 

sterile male Phthorimaea operculella (Lep., Gelechiidae). J. Econ. Entomol. 5: 

1097-1101. 

Makee H. and. Saour G. ( 1999) Non-Recovery of fertility in partially sterile male 

Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae ) . J. Econ. Entomol. 92(3): 

516-520. 

Marchant A. D. (1988) Apparent introgression of mitochondrial DNA across a 

narrow hybrid zone in the Caledia captiva species-complex. Heredity, 60:39-46. 

Moeller E. M., Bahnweg G., Sandermann H. and Gelger H. H. ( 1992) A simple 

and efficient protocol for isolation of high molecular wieght DNA from filamentous 

fungi, fruit bodies, and infected plant tissues. Nucleic Acids Res. 22, 6115-6116. 

Nei M. and  Li W. H. (1979) Mathematical model for studying genetic 

variation in terms of restricting endonucleases. Proc. Natl. Academic Science. 

USA. 76: 5269-5273. 



 ٢٧

Reineke A., Karlovsky P. and Zebitz C. P. W. (1998) Preparation and 

purification of DNA from insects for AFLP analysis. Insect Molecular Biology, 

7:95-99. 

Rohlf F. J. (1993) NTSY-pc. Numerical taxonomy and multivariate analysis 

system. Exeter Software, Setauket, New York, USA. 

Saour G and Makee H. (1997) Radiation induced sterility in male potato tuber 

moth Phthorimaea operculella Zeller (Lep., Gelechiidae). J. Appl. Ent. 121: 

411-415. 

Saour G and Makee H. ( 1999) Effect of gamma irradiation on sperm 

utilization in twice-mated female Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: 

Gelechiidae ). J. Appl. Ent.123: 513-517. 

Schlipalius D. I., Waldron J., Carroll B. J., Collins P. J. and Ebert P. R. 

(2001) A DNA fingerprinting procedure for ultra high-throughput genetic 

analysis of insects. Insect Molecular Biology, 10:579-585. 

Tan Y., Wan C., Zhu Y., Lu C., Xiang Z.and Deng H. (2001) An amplified 

fragment length polymorphism map of the silkworm. Genetics, 157:1277-1284. 

Vanlerberghe-Masutti F. (1994) Molecular identification and phylogeny of 

parasitic wasp species (Hymenoptera:Trichogrammatidae)by mitochondrial 

DNA RFLPand RAPD markers. Insect Molecular Biology, 3:229-237. 

Vos P., Hogers R., Bleeker M., Reijans M., Lee T., Hornes M., Frijters A., 

Pot J., Peleman J., Kuiper M. And  Zabeau M. (1995) AFLP: a new 

technique for DNA fingerprinting. Nucl. Acids Res. 23: 4407-4414. 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٨

Abstract 
The main objective of current study was to determine the genetic variation at the 

level of DNA between the normal and sterilized potato tuber moth males. The 

required mating experiments were carried out to obtain partially sterilize males at 

150 Gy and their offspring. Some biological factors of these males were estimated 

and compared to their unirradiated siblings. To acquire good quality and quantity 

of DNA for the AFLP technique, several methods were undertaken to isolate DNA 

of potato tuber moth male from different developmental stages especially from 

adult stage. However, a method called Modified M5 was used. By Modified M5, 

which required phenol for the isolation of DNA, in some samples 8 to 12 µg were 

obtained from one insect with 95-100% purity. In our study, AFLP technique was 

used to analyze the DNA samples of irradiated and unirradiated males from 

required mating. The result analysis showed that there was a clear genetic 

variability between examined individuals. However, the relationship between 

unirradiated F1 and F2 males was stronger than that between irradiated males. Thus, 

our result demonstrates that the AFLP could be efficiently utilized for studying 

genetic variation between incest species or between individuals of the same line 

which have biological differences induced by several factors such as irradiation. 

Moreover, this technique could enhance the effectiveness of sterile insect 

technique by using the AFLP in the monitoring system of released insects. 
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