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  الملخص
في المملكة  ، اآلفة الدخيلة الجديدة(Tuta absoluta Meyrick) /البندورةحفارة الطماطم دراسة جزيئية على .2013. خالد بن عبداهللا ،الهديب

  .82-76 ):1(31وقاية النبات العربية،  . مجلةالعربية السعودية
عام  ا في اسبانياتم اكتشافه. في المملكة العربية السعودية /البندورةإلنتاج الطماطم تهديداً ، (Tuta absoluta) /البندورةالطماطمل حافرة شكت
شمال المملكة العربية السعودية في عام في إلى تبوك وحائل هذه الحشرة  توصلالبحر المتوسط.  حوض وروبا ومنطقةألى إثم انتشرت  2006
 تقنية تستخدموقد اُ  .عامفي ال جيالً  12حوالي لحشرة ل في بيئتها الجديدة من الممكن أن يكون .2011في عام المنطقة الشرقية ب الحساءاو  ،2010
بعد  (COI) بالحشرة والمسمى السيتوكروم أوكسيديز المصورات الحيويةد في و الموج لتحديد الجين الوراثي (PCR) بوليمراز المتسلسلالـتفاعل 

برقم في بنك الجينات  تسجيلهوتم ، له تيديليو قد تمت تنقية الجين الوراثي والحصول على التسلسل النك. و استخالص الحمض النووي من الحشرة
JN255972.  اليونانية % مع العزلة 99نسبة بمطابقة  اتضح أنها حيث الجينات في بنك ىاألخر  الحشرات تيدي معو كلييو ة التسلسل النتمت مقارنو

(HQ873053)حشرة % مع91 التطابق ، بينما كان Gnorimoschema gallaesolidaginis حشرة % مع89و Cryptophasa sarcoxantha،  كما
 Tuta absolutaافرة الطماطم على ح النتائج هعتبر هذتو  .األخرى لعزالتمع االمملكة العربية السعودية  ةتشابه عزل الجزيئي ابقالتط شجرة بينت
  .المملكة العربية السعوديةفي من نوعها  ىاألول

  mtCOI جنحة، المملكة العربية السعودية،حرشفية األ ،Tuta absoluta ،/البندورةحافرة الطماطم حية:كلمات مفتا
  

 المقدمة

  
  Tuta absoluta (Meyrick) /البندورةلطماطما تعتبر حافرة

(Lepidoptera: Gelchiidae) في /البندورةآفة خطيرة على الطماطم 
عمل أنفاق تقوم بحيث دول العالم المختلفة الوقت الحاضر في جميع 

وتعتبر أمريكا الوسطى  .)1(شكل  الثمارفي  اً بو ثقطم و في أوراق الطما
الجنوبية  الموطن األصلي للحشرة ثم انتقلت وانتشرت في أمريكا

كوادور، مبيا، اإلو شيلي، كولتوُسجلت في كل من بوليفيا، البرازيل، 
. وقد )24 ،23، 22 ،16، 11، 5( باراغواي، اوروغواي وفنزويال

متر عن سطح البحر  1000وُجدت هذه الحشرة على ارتفاع أقل من 
إلى قائمة الحشرات أضيفت  2004وفي عام . في بعض المناطق
أسبانيا إنذ اكتشافها فيومُ  .)5بية (و قاية النبات األور الخطيرة لمنظمة و 

وجدت في عدة مقاطعات هي كاستيلون، وبلنسية وجزيرة  ،2006عام 
بدأت باالنتشار إلى جنوب أوروبا حيث تحدث ضررًا ثم  ).27(ايبيزا 

وقد اُكتشفت هذه  في تلك المناطق. /البندورةجسيمًا لمحصول الطماطم
رض كذلك في تركيا واأل الجزائر والمغربس و ليبيا وتونالحشرة في 

  . كما أنها )28، 15، 14، 13، 6( 2008عام  ةالمحتله وسوري
في أربع مناطق بإيطاليا هي كاالبريا،  هنفسوجدت أيضًا في العام 

ُسجلت ألول مرة في  2009وساردينيا وصقلية. وفي عام  كامبانيا
وجدت كما  .)20( رسيكا ومقاطعة ألب كوت دازور بفرنساو مناطق ك

  ردنية الهاشمية وشمال المملكة األو  ةجمهورية مصر العربي في
 /البندورةالطماطم عتبرتو  ).www.tutaabsoluta.com( العراق

)Lycopersicon esculentum العائل المفضل ليرقات هذه الحشرة (
 /البطاطاأوراق البطاطس على عوائل أخرى مثل أيضاً تتغذى التي 

)Solanum tuberosum على أوراق نباتات و على الدرنات  ليس) و
أخرى من العائلة الباذنجانية بما في ذلك الباذنجان وال تتغذى على 

، 2( نبات الفلفل ونبات الداتورة ونبات التبغأوراق  تتغذى علىو ثمارها، 
7 ،9 ،10 ،13(.  
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لبيض على بيض الحشرة أسطواني الشكل وعادة ما يوضع ا
ما اليرقة فلونها أبيض أو كريمي ويمكن أاق، السطح السفلي لألور 

التعرف على نوع هذه الحشرة من خالل األنفاق التي تصنعها في 
 األوراق بينما ال يمكن التعرف عليها من خالل األنفاق في الثمار

)www.tutaabsoluta.com( .فراشة صغيرة فهي  ما الحشرة الكاملة أ
 وسوقضررًا كبيرًا ألوراق تسبب تغذية اليرقات  م.م 7بطول حوالي 

الطماطم وأيضًا تتغذى هذه اليرقات على البراعم والنموات الحديثة مما 
قد تصل  .نمو النبات وٕانتاجه وأن لم تكن الثمار مصابة فييؤثر 

% بينما في المناطق التي تطبق 100الخسائر لمحصول الطماطم إلى 
 .)8، 4( %5تصل الخسائر فيها إلى أكثر من ال برامج المكافحة 

  تبوك  ،إلى شمال المملكة العربية السعوديةهذه الحشرة وصلت 
   حساءاألمحافظة ، في حين وصلت 2010ي عام ف وحائل

 2011في عام بالمملكة العربية السعودية  المنطقة الشرقيةب
)www.tutaabsoluta.com( . في  الطماطمزرعت  2009عام  فيو

 نظراً و  .)1( طن 542589ية نتاجإبهكتار  15127 بمساحةالمملكة 
من جب معرفة المزيد و  الطماطمنباتات  على طورة هذه اآلفةخل

 خرىبالحشرات األ نياً يتعرف على عالقتها جالحيث  هاالمعلومات عن
هدفت هذه لذا . مكافحتها دارةإلد حلول سريعة ايجإعلى قد يساعد  مما

 التعرفريق طعن  خرىالحشرات األة هذه الحشرة بمقارنلى إالدراسة 
دي ان اي في  الموجود cytochrome oxidase I (COI)على الجين 

استخدام التقنية ب )mitochondrial DNA (mtDNA)للميتوكندريه (
) واسع في CO1وقد أصبح استخدام جين ( .)21( الحيوية الجزئية

تطور الحيوي والسبب الالسنوات األخيرة وخصوصا في التصنيف وتتبع 
بين  اً كبير  اً ) بما فيه الكفاية وهذا يوفر تفاوتCO1ين (ج في ذلك قصر

ن أكما  .)18( ن الفرق صغير نسبيا داخل النوعأأنواع الحشرات وكما 
وتطابقها مع الحشرات العالمية يساعد على تطبيق الحشرة  تعرف علىال

  .إستراتجية عالمية موحدة في إدارة متكاملة لمكافحتها
 

  
  

حفارة توضح الطور اليرقي لحشرة أعراض اإلصابة  .1شكل 
  /بندورة.على ورقة طماطم T. absoluta /البندورةالطماطم

Figure 1. Tomato leaf symptoms produced by the larval 
stage of T. absoluta. 

  
  البحث وطرائقه مواد

  

تم تنفيذ التجارب في وحدة أمراض النبات الجزيئ بكلية العلوم الزراعية 
. وقد تم ، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك فيصل، واألغذية

 /البندورةمن حقول الطماطم /البندورةالطماطم حفارة الحصول على
م وضع مصائد طة المصائد الفورمونية. حيث تابوسبمحافظة االحساء 

 -بريلنيسان/أخالل الفترة كثر من حقل طماطم أفورمونية في 
  .2011مايو عام أيار/

  
  المجيني حمض النووياستخالص ال

 DNA الستخالص )19، 9، 6، 3( المعدلةدليبورتا  طريقة تستخدماُ 
مل من محلول  1فى  حيث تم طحن حشرة مفردةحشرة المن 

 Tris-HCl ،500مول  مل EDTA ،100مول  مل 50( االستخالص
مول بيتا مركبتو ايثانول)  مل 10، مول كلوريد الصوديوم مل

الحجم اسيتات  5/1مع اضافة  ائققد 10 لمدةس °65 ندوالتحضين ع
الطرد  ُأجريت عملية ثم )8مولر ودرجة حموضة  5(البوتاسيوم 

 يفض. ُأخذ الراشح وأُ قدقائ 10لمدة  دورة/دقيقة 10000 على المركزي
 نضحُ ) و 1- 24-25( ايزواميل-كلوروفورم-حجم مساوى من الفينول له

 10000المركزي  الطرد ُأجريت عملية دقائق بالثلج ثم 10لمدة 
من  حجم مساوٍ وُأضيف  الطبقة العلياتم نقل  ق.دقائ 5لمدة  دورة/دقيقة

لمدة  دورة/دقيقة 10000 الطرد المركزيُأجريت عملية االيزوبروبانول و 
 ين بااليثانول معغسيل مرتوُأجريت عملية ال DNAق لترسيب دقائ 10

ء مقطر فى ما DNAراسب  الطرد المركزي ثم ُأذيب أجراء عملية
  معقم.

 

الحمض النووي على عينات  PCR)( البوليمراز المتسلسل تفاعل
  )(DNAالمجيني 

 MtCO1-F تم استخدام زوج من البادئات
5'TTGATTTTTTGGTCATCCAGAAGT'3) والبادىء (

MtCO2-R (5'TCCAATCGACTAATCTGCCATATTA'3) 
مولر من كل من  لم 0.2، بيكومول من كل بادئة 5أخذ ) 21(

  وحدة من أنزايم البوليميراز  0.5، (dNTPs)ربعة ليوتيدات األالنيك
)Taq polymerase( غرام من الـ نانو  20وDNA  بلغ قد المستخلص. و
ضافة عد إب ميكروليتر 25ج التفاعل لكل عينة حجم النهائي لمزيال

 طة جهازاتم اجراء التفاعل بوس .)1X PCR bufferالمحلول المنظم (
PCR )ESCO Swift Maxi.(  ُالتالي: تحضين نامج ستخدام البر وا

 ،س°95درجة حرارة  دقائق عند 5لمدة  )Initial incubationأولي (
  ) لمدةDNA denaturation(فصل سلسلتي (دورة  35تبع ذلك 
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، التحام البادئة على إحدى السلسلتين س°94 درجة حرارة ثانية عند 30
)Annealing(  االستطالة  ،س°52 درجة حرارة دثانية عن 45لمدة
)Extension (خر كانت آو  ،س°72 درجة حرارة ندع واحدة دقيقه ةمدل

دقائق  5) لمدة Final incubationالتحضين النهائي (خطوة مرحلة 
  .س°72 ةعند درجة حرار 

استخدام جهاز الرحالن الكهربائي ب PCRفصل نواتج الـ تم 
 PCRاتج الـ نميكروليتر من  5) بتمرير Electrophoresisاالفقي (

في هالمة من األغاروز  )Loading bufferمحلول منظم التحميل (و 
) Ethidium Bromideالمخلوط مع بروميد اإلثيديوم ( %1ذات تركيز 
 في جهاز هاعرض تم ومن ثم .دقيقة 40 فولت ولمدة 95وذلك بقوة 
) UV) لألشعة فوق البنفسجية (Gel documentation( توثيق الهالم

  .DNAأظهار حزم الـ لمشاهدة و 
  

   Sequencingتحليل ومعرفة شيفرة الحمض النووي 
 QIAquickمن األغاروز الهالمي بواسطة  DNAتم تنقية حزمة الـ 

Gel Extraction kit من شركة QIAgen  تم تحليل الجزيء كما
DNA  من الجهتين باستخدام البادئات الخاصة وذلك باستخدام

BigDye® sequencing kit .فرات الوراثية لــ فك الشولDNA  تم
 كورياب Macrogenشركة بفرات الوراثية مركز تحليل الشرسالها الى إ

  .الجنوبية
  مقارنتها تم لعينات، لفرات الورثية ل على الشو حصبعد ال

   الموجودة في بنك الجيناتخرى فرات الورثية األمع الش
)NCBI GenBank(  خاصة مثل البأستخدام البرامجMEGA   

 فرات الوراثية بين الحشراتقة الشعال. وذلك لتوضح 5GeneDocو 
  .خرى العالميةكة العربية السعودية والحشرات األمن الممل

 

  النتائج
  

  استخالص الحمض النووي 
دليبورتا المعدلة على  طريقةب DNAاستخالص الحمض النووي بعد 
  نانوغرام/ميليغرام). DNA )460يز الـ ترككان حشرة ال
  

  DNAعلى عينات  PCRل تفاع
حيث  PCR الـ فيMtCO2-R  و MtCO1-Fتم استخدام البادئات 

 كان) fragments(الحزم  حجم أن )2 صورة الهالم (شكلحظ من لو 
في  ،)2( )2و 1العينات ( عينات الحشرات المختبرةل زوج قاعدي 850

 هي عباره عن ماءالتي  )3العينة ( شاهدالحزمه في أي حين التوجد 

 PCR ختبار الـأن أثبات وذلك إل PCR ختبار الـأمع مواد  مقطر
 .(mtDNA) جين يستهدف فقط

  

  
 

بعد عملية التفاعل المتسلسل  DNAصورة ھالمة األغاروز لـ  .2شكل 
للكشف على جين  MtCO2-Rو MtCO1-Fللبوليميراز للبادئين 

)mtCOIالبندورة) في حفارة الطماطم/ T. absoluta  من محافظة
 2-1زوج قاعدي.  1000= سلم جزيئي قياس Has-SA .(Mاء (االحس

  .3لعينات الحشرات المختبرة في حين التوجد أي حزمه في الشاھد 
Figure 2. Agarose gel DNA after PCR using MtCO1-F and 
MtCO2-R primers to detect mtCOI gene in T. absoluta 
collected from Al Ahsa (Has-SA). M = marker 1000 bp. 1 
and 2 bands for the samples tested, and 3 is the negative 
control. 

  
  

   فرة الحمض النوويتحليل ومعرفة ش
من  DNA لعزل حزمة QIAquick Gel Extraction kit تستخدماُ 

الشركة المتخصصة الى رسالها إ اروز الهالمي وتم التعامل معها و االغ
 فرةالشنتيجة  وبعد الحصول على. COIلجين  فك الشفرات الوراثيةفي 
 JN255972برقم  )NCBI GenBankفي بنك الجينات (تسجيلها  تم
متخصصة في تحليل ومقارنة ستخدام عدة برامج ابذلك و . )3شكل (

 بنك الجينات فرات التى تم الحصول عليها منتلك الشفرة مع الش
  ة المملكة تمت مقارنة التسلسل النكوليتيدي لعزلو  .)1(جدول 

 الجينات بنك من 1العزالت بالجدول ) مع Has-SAالعربية السعودية (
 (HQ873053)اليونانية عزلة ال % مع99 حيث كانت نسبة التشابه

 حشرة كذلك تم مقارنتها مع. )4 قرب (شكلكانت األالتي 
Gnorimoschema gallaesolidaginis  جدت نسبة التشابه وُ حيث

  .)4 (شكل Cryptophasa sarcoxanthaحشرة  % مع89% و91
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TATATTTTAATTTTACCAGGATTTGGTATAATTTCT
CATATTATTTCACAAGAAAGAGGAAAAAAGGAAA
CTTTTGGTTCTTTAGGAATAATTTATGCTATAATAG
CAATTGGATTATTAGGATTTGTTGTTTGAGCTCATC
ATATATTCCAGTAGGAATAGATATTGATACTCGAG
CTTATTTTACTTCCGCAACTATATTATTGCCGTTCC
CACAGGTATTAAAATTTTTAGTTGATTAGCTACTCT
TCATGGAACACAAATTAATTATAGTCCTTCTATTTT
ATGAAGTTTAGGATTTGTTTTTCTTTTTACAGTTGG
AGGTCTTACAGGAGTAATTTTAGCTAATTCTTCAA
TTGATGTAGCCCTACATGATACTTATTATGTAGTA
GCTCATTTTCATTATGTATTATCTATAGGAGCTGTA
TTTGCTATTCTAGGGGGATTTATTCATTGATACCCT
CTTTTTATAGGATTATCATTAAATTCTTATTTATTA
AAAATTCAATTTTTTACTATATTTATTGGAGTAAAT
CTTACTTTCTTCCCTCAACATTTTTTAGGATTAGCT
GGAATACCTCGTCGTTATTCAGATTATCCTGATGCT
TACATCTCATGAAATATAATTTCATCTTTAGGATCT
TATATTTCTTTATTAGCAGTAATATTTATATTAATT
ATTATTTGAGAATCAATAATTAACCAACGAATTGT
TTTATTCCCCCTAAATATATCTTCTTCTATTGAATG
ATATCAATTAACCCCTCCAAGAGAACATTCATATA
ATGAACTTCCTATTTTAAGAAAT TTCTAA 

  
 1 أوكسيديز السيتوكروم من النوكليوتيدات تسلسل جزء من. 3شكل 

)CO1من ( البندورةحفارة الطماطم/ T. absoluta.  رقم بنك الجينات)
AccessionNo.JN255972.( 

Figure 3. Part of the nucleotide sequence of cytochrome c 
oxidase 1 (CO1) of Tuta absoluta (GenBank 
AccessionNo.JN255972). 

 

  المناقشة
  

والخسارة الكبيرة  جغرافياً  /البندورةافرة الطماطمحل إن اإلنتشار السريع
التي تسببها على محصول الطماطم جعل منها آفة خطرة في العديد من 

هم المناطق أكبر و أتعتبر من  يالت سبانياإب يامورس منطقة فيالبلدان. ف
ها من زراعة إنتاجفقد فقدت هذه المنطقة  سبانياإنتاج الطماطم بإل

صناف أبعض زراعة التخلي عن الطماطم مما حدا بالمزراعين إلى 
والحال نفسه في المملكة العربية  ).10(هذه اآلفة  الطماطم بسبب

أصبحت تهدد زراعة  2010السعودية ُمنذ أكتشافها في عام 
أنماط الجزيئي بين  تباينن معرفة البالمملكة. لذا فإ /البندورةالطماطم

تعتبر مفيدة  في مناطق جغرافية متعددة المجودة هنفس من النوع ةالحشر 
مات عن المعلو  ةن وفر أ .)02(لدراسة الفروقات البيولوجية بينها 

لتمييز بين لفيد م (COI)لجين  خصوصاً  ةالحمض النووي للميتوكندري
) 2( وآخرون Cifuentes فقد وجد. )29، 21(وثيقة الصلة نواع األ

من مختلف  /البندورةعينات حافرة الطماطم للعديد من COIبتحليل جين 
  .)2( عيناتبين تلك ال جينياً  اً كبير  اً تطابقو  اً تشابهن هناك أالعالم  أنحاء

 

  
  
  

) لمقارنتھا مع عزلة NCBI GenBankالتي تم الحصول عليھا من بنك الجينات ( cytochrome oxidase I (COI) الشفرات الوراثية لجين .1جدول 
  ).Has-SAالمملكة العربية السعودية (

Table 1. Gene Bank Accession No for gene cytochrome oxidase I (COI) obtained from NCBI GenBank to compare with that 
obtained from Saudi Arabia (Has-SA). 
 

  Code الرمز
  رقم بنك الجينات

Gene Bank Acc. No. البلد             Country  
  العائل النباتي
Host Plant % 

Gag-ITHQ873050ايطاليا  Italy الطماطمالبندورة/  Tomato  97 
Iz-TUHQ873051تركيا  Turkey الطماطمالبندورة/  Tomato  97 
Cre-GRHQ873053ناليونا  Greece نبات بري  Wild Plants 99 
Mos-DZ HQ873055الجزائر  Algeria الطماطمالبندورة/  Tomato  98 
Ctes-ARHQ873057أرجنتين Argentina  الطماطمالبندورة/  Tomato  97 
Ant-COHQ873061كولومبيا Colombia  الطماطمالبندورة/  Tomato  97 
Cu-CLHQ873062تشيلي Chile  لطماطم/االبندورة  Tomato  97 
Lam-PHQ873063بيرو Peru  الطماطمالبندورة/  Tomato  97 
ECHQ873065اكوادور Ecuador  الطماطمالبندورة/  Tomato  97 
Mu-Ma-SpHQ873066اسبانيا  Spain الطماطمالبندورة/  Tomato  97 
Mu-Mir-SPHQ873068اسبانيا  Spain  البطاطا/البطاطس  Potato 97 
Cast-SPHQ873069اسبانيا  Spain  الطماطمالبندورة/  Tomato  97 
Has-SAJN255972السعودية Saudi Arabia  الطماطمالبندورة/  Tomato  100 
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غيرھا من من بلدان اخرى وكذلك مقارنة مع  من السعودية مقارنة بعزالت T. absolutaحفارة الطماطم بين  ئيةالجزي شجرة القرابة .4شكل 
 .وكليوتيدهين 100لكل  ةنيوكليوتيده واحد تغيير إلىيشير  المبين أعاله 0.02مقياس الحشرات. 

Figure 4. Phylogenetic relationships among the Tuta Absluta from Saudi Arabia and other countries in addition to other 
insects obtained from GenBank. The 0.02 bar represent one nucleotide change per 100 nucleotides.  

  
  

  عزلة المملكة العربية السعودية  أكدت هذه الدراسة بأنو 
)Has-SA( نها أوجد  ، حيثالعزالتهذه مع طابقة إلى حد بعيد تم

متقاربة مع ما اليونانية. هذه النتائج العزلة  مع %99متطابقة بنسبة 
ربعة مجاميع من الحشره أن بي واقارن الذين) 8( وآخرون Floresوجده 
ستوائية ولم او شبة أجافة ًء كانت ارجنتين من مناطق مختلفة سو في األ
هذا يدل على تكيف وتأقلم الحشرة و بينها  ةق جينيو ي فر وا أيالحظ

حفارة  جيناتفي  ن التجانس العاليإ .ختلف الظروف البيئيةلم
ج مماثلة في وحظت نتائفقد لُ  ،غريباً  مراً أليس /البندورة الطماطم
 ،caspius Ochlerotatusخرى مثل األرجل األ مفصليات

Linepithema humile و Sitobion avenae )17 ،25 ،26.( ن إ
 حشرة ذلك في حيث لوحظجدًا  تطابق الجيني للحشرة مهمالدراسة 

  ةالحيوي ألنماطا تحتوي على، Besmisia tabaciالذبابة البيضاء 
 B وQ هذه نتائج ن أوبما  ).21الحشرية (دات لمبيا لبعض ةمقاومال

 اً واحد اً نمط ن هناكأ إلىأشارت  )8، 2ات سابقة (دراس كذلكالدارسة و 
. إن mtCOIجين من خالل دراسة  /البندورةحفارة الطماطم من فقط

 خرى لهذه الحشرة في المستقبلجزيئية لجينات أالدراسات الفي التوسع 
الذي إن وجدت، و  ،ةلهذه الحشر  ةاط الحيوينمألا في تحديدساعد يسوف 

  مكافحتها.أفضل لجيات تسترااوضع هم في سسي
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Abstract 
Hudaib, K. 2013.  Genomic study of tomato borer (Tuta absoluta Meyrick), a newly invasive pest in Saudi Arabia. Arab 
Journal of Plant Protection, 31(1): 76-82. 

The newly detected invasive tomato borer, Tuta absoluta, is a threat to tomato production in Saudi Arabia. It was detected in Spain in 
2006 then spread to Europe and the Mediterranean region. More recently, it spread to Tabuk and Hail,in the north of Saudi Arabia in 2010, 
and to Alhassa, in the eastern region in 2011. In its new habitat in Saudi Arabia, the insect had 12 generations per year. Genomic DNA was 
extracted from Alhassa population. PCR was used to amplify the mtDNA gene using cytochrome oxidase I (COI) primers. PCR products 
were purified and sequenced, and the sequence obtained was deposited in GenBank (JN255972). The COI sequence of Tuta absoluta-Alhasa 
was compared with other isolates and showed to have 99% homology with a Greek population (HQ873053), and 91% homology with 
Gnorimoschema gallaesolidaginis and 89% homology with Cryptophasa sarcoxantha. Phylogenetic tree based on COI sequence showed 
that all populations of T. absoluta, including the one from Saudi Arabia, clustered together in a single group.  
Keywords: Tomato borer, Tuta absoluta, Lepidoptera, Saudi Arabia, mtCOI 
Corresponding author:  Khaled Ben Abdalah Hudaib, Faculty of Agriculture, King Faysal University, El-Ehsa, Kingdom of Saudi 

Arabia,  Email: kalhudaib@kfu.edu.sa 
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