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Bemisia tabaciرئیسیة من ذبابة التبغ البیضاء المجموعات الحصر Genn. في مختلفةعوائل المنتشرة على
العشوائیةاالدنDNAالـ مؤشراتباستخدامالساحل السوري 
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الملخص
Bemisia tabaci. حصر المجموعات الرئیسیة من ذبابة التبغ البیضاء 2014، لؤي أصالن وعصام قاسم. همام شعبان برهوم، حمد محمدأ، مهنـا

Genn. المنتشرة على عوائل مختلفة في الساحل السوري باستخدام مؤشرات الـDNAا العشوائیة. مجلة وقایة النبات العربیة،الدن
32)3:(207 -218.

مجتمعًا حشریًا جمعت من الساحل السوري من عوائل مختلفة باستخدام تقانة44ضمن Bemisia tabaciتنوع الوراثي لذبابة التبغ البیضاءتم الكشف عن ال
ى عدد أعلOPA-13ةالبادئت، إذ أعط%86.39حزمة بنسبة تعددیة شكلیة 146بلغ عدد الحزم المضخمة .RAPD-PCRالتضخیم العشوائي للدنا المتعدد شكلیاً 

. بلغت النسبة %100أكبر نسبة تعددیة شكلیة بلغت OPH-09وOPF-12ینتالبادئتبینما أعط،%93.1حزمة بنسبة تعددیة شكلیة 29بلغ و من الحزم المضخمة 
، ومقیاس EN (1.33فعال لهذه النظائر (، والعدد ال2.085) 0N، وعدد النظائر بكل موقع PPB (48%)المئویة للمواقع المتعددة شكلیًا لجمیع المجتمعات المدروسة (

ت كانو . %48كما أظهرت شجرة القرابة انقسام المجتمعات المدروسة تبعًا الرتفاعها عن سطح البحر إلى مجموعتین عند نسبة تشابه .EH (0.151التنوع المورثي (
. كما انقسمت المجتمعات الحشریة المجموعة تبعًا %39وبلغت Bt-9وBt-38وأقلها بین المجتمعین%85وبلغت Bt-14وBt-8أكبر نسبة تشابه بین المجتمعین

لم یكن هنالك أي ارتباط بین العائل النباتي و على التوالي. 2.483و2.769و2.771) لكل منها Iوكان مؤشر شــانون (C3وC2وC1لبیئتها إلى ثالث فئات 
).r2= 0.016والتنوع الوراثي لهذه المجتمعات (

.RAPD-PCR، ، سوریة: التنوع الوراثي، ذبابة التبغ البیضاء، مؤشر شانون المعلوماتيفتاحیةمكلمات 

المقدمة 

في الیونان ألول مرةكآفة Bemisia tabaciالبیضاء سجلت ذبابة التبغ 
Aleyrodesدها بـ ــودعیت عنعلى نبات التبغ وذلك  tabaci)17( ثم

االقتصادیة النباتیة والمحاصیلاألنواعسجلت بعدها على العدید من
على Aleyrodes inconspicuaحیث سمیت بـ مختلفةتسمیاتأخذت و 

Bemisia costalimai، وبـ )27(نبات البطاطا الحلوة Bondar على
Euphorbia hirtellaنبات الزینة  Boiss)23( ، حالیًا في وتنتشر

المناطق االستوائیة جمیع القارات باستثناء القارة القطبیة وتشمل بذلك
تقدیر الخسائر من الصعب و . )21، 20(والمعتدلةوشبه االستوائیة

مداها لو عالمیاً النتشارها الواسعهذه اآلفةقتصادیة التي تسببها اإل
لزراعاتلو .)24(نوع نباتي600ائلي الكبیر الذي یصل ألكثر من و الع

مباشر بشكل إما عنها ینتجالنصیب األكبر من الضرر الذي الحولیة
عن طریق تغذیة الحشرة وٕافرازها للندوة العسلیة التي تشكل بیئة مناسبة 

، أو غیر مباشر عن طریق نقلها)13(األخرىلنمو الممرضات النباتیة
.)18(النباتیةللعدید من األمراض الفیروسیة

وراثیة ضمن تبایناتوجود لوحظ في منتصف القرن الماضي 
.Bمجتمعات النوع  tabaci ًيائلو اختالفاتها في المدى الععلى اعتمادا

النوع مؤلف هذا وعلیه اعتبر ،)6(والكفاءة في نقل الفیروسات النباتیة
هناك صعوبة إال أن. )Biotypes)5 ،8من العدید من الطرز الحیویة 

المؤشرات استخدام التوجه نحو لذا تم ،مظهریاً الطرز الحیویة في تمییز
دناالتضخیم العشوائي للـطة تقانةابوسها وتعریفهاحدیدالجزیئیة لت

Random Amplification of Polymorphic DNAالمتعدد شكلیًا 

(RAPD-PCR))16 ،29( ، التسلسالت البسیطة البینیة مكرراتتقنیةو
)Inter Simple Sequence Repeats (ISSR)12( .

شكل بیئة تاهمن كونالمنطقة الساحلیة في سوریةتنبع أهمیة 
مناسبة من حیث المناخ السائد على مدار العام والتنوع في زراعیة

بمساحةالهامة لخضار ااألنواع النباتیة و لعدید من لزراعة االتضاریس
وهذا .)2(عة في القطرو زر مالالمساحة من إجمالي %17.13تشكل 

من النتشار هذه الحشرة التي سجلت على أكثرمكانًا مناسباً اجعلهی
أجریت مؤخرًا عدة أبحاث . )1(عائًال نباتیًا في الساحل السوري 86

الدفیئات تركزت حول معرفة التباینات الوراثیة لها ضمن مجتمعات 
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وضمن الحقول المكشوفة على عدد محدد من العوائل البالستیكیة
انتشار الطرز فيتبین غیاب تأثیر العائل النباتي و ،(باذنجان وبندورة)

ة یمجتمعات الحشر التباین واضح بین هذه مع وجود یة من الحشرة الحیو 
التضخیم العشوائي وتعد تقانة .)22(لالرتفاع عن سطح البحرتبعاً 

إحدى التقانات التي تعطي فكرة جیدة حول التنوع للدنا المتعدد شكلیاً 
.)32(الوراثي وتمهد لتطبیق تقانات أكثر دقة

44بین ةالوراثیاتالتباینعن إلى الكشفهذه الدراسةهدفت

Bemisiaمجتمعًا من ذبابة التبغ البیضاء tabaci مجموعة من الساحل
السوري من عوائل نباتیة مختلفة، ومدى ارتباط هذه المجتمعات بعوائلها

وبناًء على ذلك یمكن التوجه نحو تطبیق تقانات أكثر ،وبیئاتها الزراعیة
المنتشرة.الحیویةزدقة یمكن من خاللها تحدید الطر 

وطرائقهالبحثمواد

الدناواستخالص الحشریةالمادة
2012من العام أغسطس /مایو وأب/في الفترة الواقعة بین شهري أیار

عینة حشریة من المحاصیل االقتصادیة األكثر انتشارًا في 44تجمع
كامل شملت ،العشبیةالنباتات الساحل إضافة ألنواع من نباتات الزینة و 

ومن مستوى ،البالستیكیةالدفیئاتوخارج الشریط الساحلي من داخل 
. 1الجدول بوضح كما هو م، متر1200حتى ارتفاع و سطح البحر

كل عینة بشكل منفرد على نبات الباذنجان (الصنف ربیت حشراتو 
،البلدي) الذي تم استبداله بشكل دوري من أجل استمراریة عملیة التربیة

بیت زجاجي وضعت في ضمن أقفاص معدة مسبقًا أجیال ربعةألوذلك 
.ساعة إضاءة)16، %70-65، رطوبة س2º±25محكم (حرارة 

وغسلت ،حشرات من كل عینة10أخذت ،الرابعفي نهایة الجیل و 
واتبعت مراحل االستخالص الموصى بها من قبل،بالماء المقطر

De Barro وDriver)9(. 65ضافةبإوتتلخص هذه الطریقة

،Tris-HClلیمول یلم10(ول االستخالص ـمن محلمیكرولتر
میكرولتر/ملEDTA ،0.30%Triton X-100 ،60لیمول یلم1

Proteinase-K(مل2ضمن أنبوب االبندورف تثم طحنة، عینـــــــــلل
توحضنألمانیا)،،كیاجيشركة (TissueLyser LTطة جهاز ابوس

،س˚96رفع الحرارة حتى تالهادقیقة،15لمدةس˚65حرارةعلى 
. االستخداملحینس˚20-حــرارةعندتزنـفورًا وخبردتومن ثم 

المتعدد شكلیاً الدنام یتضخالبادئات المستخدمة و 
أجري تفاعل البلمرة و . )2(جدولعشوائیاً ةبادئ18تمداستخ

ترمیكرول9.5تكون من میكرولتر25في حجم قدره PCRالمتسلسل 

ةمن البادئمیكرولتر2مع Nucleaseالخالي من أنزیمات من الماء
الدنامن المادة الوراثیة میكرولتر1وكذلكتر)بیكومول/میكرول10(

12.5نانوغرام/میكرولتر وأضیف15-10بتركیز Templateكقالب 

). استخدم المدور الحراري Master mix)Promegaمن میكرولتر
peqSTAR 96 Universal Gradient ما بعد أن تمت برمجته وفق

س لمدة ˚94مؤلفة من دورة واحدة Denaturationیلي: المرحلة األولى 
Annealingلتحام البادئس لمدة دقیقتین ال˚40خمس دقائق و

ثم المرحلة الثانیة ،Extensionثانیة لعمل األنزیم 90س لمدة ˚72و
س لمدة دقیقة واحدة ˚94دورة تحت الشروط التالیة:40مؤلفة من 

س لمدة دقیقتین. أنهي التفاعل عند درجة ˚72ثانیة و90س لمدة ˚40و
فصلت نواتج عملیة التضخیم . )9(س لمدة خمس دقائق˚72حرارة 

اإلیثیدیوم في محلول برومیدوالتي تحوي%1.5اآلغاروزعلى هالمة 
شعة فوق باستخدام األهالمة الوثقت النتائج بتصویر . 1X TBEرحالن 

.البنفسجیة

التحلیل اإلحصائي
NTSYS-pc)Numerical Taxonomyبرنامجباستخدامحللت النتائج

System(التحلیلإلجراءو .0بـوغیابها1بـةالحزملوجودأشیرحیث
التشابهمصفوفةعلىأعتمدالتحلیل العنقوديمخططورسمالعنقودي

(Similarity Matrix) لمعاملJaccard’s coefficient)28(.
عدد كبعض مؤشرات التنوع الوراثي للمجتمعات المدروسة تحسبو 

، والنسبةPNNumber of polymorphic lociددة األشكال عالمواقع مت
Percentage of polymorphic lociالمئویة للمواقع متعددة األشكال

PPB جینوم المجتمعمجین/تنوع والتغیر ضمن الحیث یظهران مدى
Effectiveالعدد الفعال للنظائر بكل موقع أما .الحشري number of

ENalleles per locus بكل موقع المالحظة ، وعدد النظائر
0NObserved number of alleles per locusنیكمالذین لال

بكل المتوقعةالمعلومات حول مدى التغیر ضمن الجینوم وعدد النظائر 
، EHNie's gene diversityنوع المورثي مقیاس الت. كما حسب موقع

الذي یتمیز Shannon's indexشر شانون المعلوماتياإلضافة لمؤ ب
RAPDالناتجة عن تقانة البیاناتبعدم الحساسیة تجاه التحیز في

هذه التقانة على تحدید ةالذي یمكن أن یظهر من خالل عدم قدر و 
PopGeneبرنامج ذلك واستخدم في،Heterozygousاألفراد المتباینة

ومدى التباین بین مجموعات التحلیل العنقوديحساب مدىلأما .)33(
XLSTATاستخدم برنامجففي التباینات الوراثیةتأثیر العائل النباتي 

.)3(2012إصدار 
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Tableوالعوائل النباتیة التي جمعت منها العیناتالمواقع.1جدول 1. Hosts and sampling sites of B. tabaci.

LocationالموقعRegionالمنطقة

یبيالتقراالرتفاع
عن سطح 

)م(البحر
Altitude (m)العائل النباتيPlant Host

الرمز 
Code

CucumberBt-1خیار Bsessien50بسیسین Jablehجبلة

TomatoBt-2/طماطمبندورةAledia75العیدیةJablehجبلة

TomatoBt-3/طماطمبندورةHrisson100حریصون Baniasبانیاس

TomatoBt-4/طماطمبندورةArab Elmalik100عرب الملك Baniasبانیاس

PepperBt-5فلیفلة Mahata Elhararia70المحطة الحراریة Baniasبانیاس

Sweet PotatoBt-6بطاطا حلوة Bustan Elbasha150اشا بستان البJablehجبلة

CucumberBt-7خیار Banias South200مدخل بانیاس الجنوبي Baniasبانیاس

TomatoBt-8/طماطمبندورةBarmaia250بارمایا Tartusطرطوس 

CowpeaBt-9اللوبیاء Bassiera200مفرق البصیرة Tartusطرطوس

PepperBt-10فلیفلة Menttar120المنطار Tartusطرطوس

TomatoBt-11/طماطمبندورةKarto150تل سنون Tartusطرطوس

Polygonumعصا الراعي Hemimiem120حمیمیم Jablehجبلة BistortaBt-12

Sweet PotatoBt-13بطاطا حلوة Basset200البسیط Lattakiaالالذقیة

PepperBt-14فلیفلةBoka250بوقاLattakiaالالذقیة

TomatoBt-15/طماطمبندورةBassa50البصة Lattakiaالالذقیة

EggplantBt-16باذنجان Snober75الصنوبر Lattakiaالالذقیة

EggplantBt-17باذنجان Alekiab220العقیبھ Jablehجبلة

Sweet PotatoBt-18بطاطا حلوة Bustan Elbasha150بستان الباشا Jablehجبلة

PepperBt-19فلیفلة Boka250بوقا Lattakiaالالذقیة

Fenugreekالحلبة Basset50یط البسLattakiaالالذقیة Trigonella sp.Bt-20

CabbageBt-21ملفوف Shrashier250شراشیر Jablehجبلة

CabbageBt-22ملفوف Snober100الصنوبر Lattakiaالالذقیة

Sweet PotatoBt-23بطاطا حلوة Bassiera100البصیرة Baniasبانیاس

PepperBt-24فلیفلة Aidia75العیدیة Jablehجبلة

EggplantBt-25باذنجان Dabusia100الدبوسیة Tartusطرطوس

EggplantBt-26باذنجان Miar shaker150میعار شاكر Tartusطرطوس

EggplantBt-27باذنجان Taenita200تعنیتا Baniasبانیاس

PepperBt-28فلیفلة Hrisoon100حریصون Baniasبانیاس

Lantanaأم كلثوم Hamidia200الحمیدیة Tartusطرطوس camaraBt-29

EggplantBt-30باذنجان Tal snon150تل سنون Tartusطرطوس

PepperBt-31فلیفلة Tal kalakh200تلكلخ Tartusطرطوس

EggplantBt-32باذنجان Mashkita260مشقیتا Lattakiaالالذقیة

TomatoBt-33/طماطمبندورةDrakiesh800دریكیش Tartusطرطوس

EggplantBt-34باذنجان Hefa450الحفة Lattakiaالالذقیة

PepperBt-35فلةیفلBrimant Mashaikh900برمانة المشایخ Tartusطرطوس

OkraBt-36بامیاء Qadoms450قدموس Tartusطرطوس

PepperBt-37فلیفلة Gobet Brgal500جوبة برغال Lattakiaالالذقیة

Byetالقطیلبیھ Jablehجبلة yashout750طماطمبندورة /TomatoBt-38

TomatoBt-39/ طماطمبندورةBahlwlia600البھلولیة Lattakiaالالذقیة

TomatoBt-40/ طماطمبندورةAlshara1200الشعرة Tartusطرطوس

PepperBt-41فلیفلة Safita1000صافیتا Tartusطرطوس

CabbageBt-42ملفوف Shekh Badr950الشیخ بدر Tartusطرطوس

EggplantBt-43باذنجان Bkerama800بكراما Lattakiaالالذقیة

SquashBt-44كوسا Drekish800دریكیش Tartusطرطوس



)2014(3، عدد 32جلد مجلة وقایة النبات العربیة، م210

النتائج 

د شكلیاً المتعدلدناالتضخیم العشوائي لنتائج
ذبابة التبغ مجتمعاتدنالPCRأظهرت نتائج الرحالن الكهربائي لنواتج 

موقع في التحمتمن البادئات المستخدمةفقط ةبادئ11البیضاء أن
العدد الكلي للحزم بلغ.ذبابة التبغ البیضاءجینوممجین/أو أكثر من 

ن نسبة تبایبحزمة متعددة شكلیًا 146حزمة منها 169المضخمة 
- 120بین المضخمةلحزمحجم اوتراوح،%86.39إلى وصلت 

1900bp. حزمة،29- 4بین بادئ كل الناتجة عنتراوح عدد الحزم و
أما بالنسبة .ةلكل بادئحزمة13.27متوسط عدد الحزم المتباینة بلغ و 

19تي أعطتالOPF-12ةعند البادئ%100للتعددیة الشكلیة فبلغت 

تسع حزم، بینما لم تتجاوز نسبة تي أعطتالOPH-09ةحزمة والبادئ
الشكلویظهر ). 2(جدول OPF-02ةالبادئمع%50التعددیة الشكلیة 

بأكثر من OPA-20ةعدد الحزم المضخمة الناتجة عن التحام البادئ1
حزمة 15تي أعطتوالجینوم المجتمعات المدروسةمجین/موقع على 
.%86.67بنسبة تباین 

نقوديالتحلیل الع
المختلفة من المجتمعات الدناحللت نواتج التضخیم العشوائي لقطع 

(Similarity Matrix)التشابهمصفوفةعلىالمدروسة عنقودیا اعتماداً 

فانقسمت المجتمعات المدروسة إلى Jaccard’s coefficientلمعامل
عكست درجة %48)عند قیمة تشابه G1, G2مجموعتین رئیسین (

).2راثیة فیما بینها (شكل القرابة الو 
التي تشكل ما نسبته G1إضافة لذلك انقسمت المجموعة األولى 

من المجتمعات المدروسة إلى أربع تحت مجموعات، شكلت 72.73%
من مجتمعات %40.63ما نسبته SubG1-1تحـت المجموعـة األولـى 

ما نسبته SubG1-2، وشكلت تحت المجموعة الثانیة G1المجموعة 
فشكلت نسبة بلغت SubG1-3أما تحت المجموعة الثالثة ،9.37%

SubG1-4شكل تحت المجموعة الرابعة Bt-25، والمجتمع 46.88%

انقسمت . وبالمقابل G1من مجتمعات المجموعة األولى %3.12بنسبة 
من المجتمعات %27.27التي شكلت ما نسبته G2المجموعة الثانیة 

موعتین شكلت تحت المجموعة األولى المدروسة بدورها إلى تحــت مج
SubG2-1 من مجتمعات المجموعة %91.7نسبة قدرهاG2 في حین

SubG2-2مشكًال تحت المجموعة الثانیة Bt-41انفصل المجتمع 

).3(جدول G2من مجتمعات المجموعة %8.3وبنسبًة 
) لوحظ أن تحت المجموعتین 2اعتمادًا على شجرة القرابة (شكل

SubG1-1وSubG1-2 ضمتا مجتمعات الحشرة المجموعة من
SubG1-3تحت المجموعتین شملتفقط في حین البالستیكیةالدفیئات

المكشوفة دون ارتفاع المجتمعات المجموعة من الزراعات SubG1-4و
المجموعة الرئیسیة الثانیة ضمت ،بالمقابلو عن سطح البحر، م400
G2ة مختلفة من الزراعات المجتمعات المجموعة من عوائل نباتی

م.1200م ووصلت إلى 400المكشوفة من على ارتفاعات تجاوزت 

العالقات الوراثیة ومؤشرات التنوع الوراثي
تبیـــن أن نسبة ،عند دراســــــــة العالقات الوراثیـــــة بین المجتمعـــــــات

%62وBt-14وBt-8للمجتمعین%85ما بین التشابه تراوحت
، وبین البالستیكیةالدفیئاتفي مجتمعــــــــات Bt-5وBt-9معینللمجت

Bt-25وBt-30للمجتمعین%58وBt-27وBt-22للمجتمعین85%

Bt-35للمجتمعین%88بین في مجتمعـات الزراعات الحقلیة، و 

بین مجتمعات الزراعات Bt-44وBt-41للمجتمعین %70وBt-34و
. الجبلیة

المضخمة الناتجة.القطع ت المستخدمة وتسلسلھا وعدد البادئا. 2جدول
Table 2. Primers used in RAPD-PCR and number of amplified fragments.

للتعددیة الشكلیة%
Polymorphism%

الحزم المتعددة شكلیاً 
Polymorphic

fragments

الحزم المضخمة
Amplified
fragments

التتابع النیكلیوتیدي
Sequence 5' to 3'

البادئ (الرمز)
Primer (Code)

50.00.0024.00GAGGATCCCTOPF-02
.00100.0019.0019ACGGTACCAGOPF-12
.00100.009.009TGTAGCTGGGOPH-09

.0080.0012.0015TCTCAGCTGGOPH-16
68.7511.00.0016AATCGGGCTGOPA-04

083.3.0010.0012GTGATCGCAGOPA-10
95.24.0020.0021CAATCGCCGTOPA-11

093.1.0027.0029CAGCACCCACOPA-13
55.56.005.009TTCCGAACCCOPA-15
86.67.0013.0015GTTGCGATCCOPA-20

.009018.00.0020ACTGGCCTGAOPR-07
Totalالمجموع 86.39.00146.00169

Averageالمتوسط 13.2715.36
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.الدناحجم معیاري لسلم=M. %1.5غاروز اآلعلى هالمة الذباب األبیضمع المادة الوراثیة لمجتمعات OPA-20نتائج التحام البادئة.1شكل
Figure 1. Amplification results of using primer OPA-20 with DNA of whitefly populations on 1.5% agarose gel. M= DNA
ladder of 100 bp.
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= تحت مجموعة).SubG= مجموعة، Bt =Bemisia tabaci ،Groupذبابة التبغ البیضاء (التحلیل العنقودي لمجتمعات حشرة .2شكل
Figure 2. Cluster analysis of B. tabaci populations.

لم یكن هناك أي ارتباط بین المجموعتین الرئیستین والتوزع كما 
حیث لوحظ أن كل منهما احتوى على مجتمعات من مواقعللرافيغالج

أنتبینالمناطق األربع (الالذقیة، جبلة، بانیاس، طرطوس)، في حین
جبلیة) –حقلیة –بالدفیئاتللبیئات الزراعیة (زراعة األثر األكبر كان

استنادًا إلى ثالث فئاتمكن تقسیمها حیث أفي توزع المجتمعات
مجتمعات الزراعة C1) ضمت الفئة األولى 3(شكلXLSTAلبرنامج 

فیما بینها %14.15نسبة تباین بمجتمعًا حشریًا 16وعددها بالدفیئات
مؤشر شانون المعلوماتيت قیمةبلغو %73.5التشابه نسبةومتوسط

I =2.771 . ضمت الفئة الثانیة وC216 الزراعة مجتمعًا حشریًا من
التباین بینهابلغت نسبة و متر 400دون ارتفاع (المكشوفة)الحقلیة
، أما الفئة I =2.769و%71.5التشابه نسبةومتوسط12.04%
المجموعة من مختلف الحشریةمجتمعاتالت كلفضمC3الثالثة 



213 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 3 (2014)

متر وحتى 400من ارتفاع ءاً بدالجبلیة العوائل النباتیة من المناطق 
%8.78التباین بینها وبلغت نسبةعن سطح البحرمتر1200

I =2.483مؤشر شانون المعلوماتي و %79ابه ــــتشالط ــوســـــــــومت

كانت أعلى نسبة تشابه بین المجتمعات تبعًا لهذه الفئات).4(جدول 
)، في حین كانت أقل نسبة C1(Bt-10) وBt-21)C2بین 67%

.%39) بلغت C3(Bt-38) وBt-9)C1تشابه بین 

الحشريالمجتمعو النباتيالعائلالعالقة بین
في ذبابة التبغ البیضاءمنهالذي جمعت العائل النباتي لمعرفة دور

مؤشرات التنوع الوراثي لكل مجتمع درست،التمییز بین هذه المجتمعات
0.152بین (I)المعلوماتيمؤشر شانونقد تراوح ف. على حدة

)25-Bt42(0.220) و-Bt( ،مقیاس التنوع المورثيتبین أن كما)EH (
حظ أن لو كما .)Bt-8و Bt-6(0.232) وBt-25(0.083تراوح بین 
.التباین الوراثيمن أظهرا درجة عالیة Bt-36وBt-42المجتمعان
PPB48.5%النسبة المئویة للمواقع المتعددة الشكلیةفقد بلغت

)Bt-42 (46.2و%)Bt-36(، كل موقعفي لنظائر لوالعدد الفعال
EN =1.308)42-Bt (1.271و)36-Bt(ومقیاس التنوع المورثي
EH =0.147)42-Bt (0.132و)36-Bt(،ومؤشر شانون المعلوماتي
I =0.220)Bt-42 (0.214و)Bt-36(،أظهر ،بالمقابل.على التوالي

= PPB =37.3% ،EN(أقل درجة من التباین الوراثي Bt-25المجتمع 
1.161 ،EH =0.083 ،I =0.152 5) (جدول.(

مجموعات التحلیل العنقودي والنسبة المئویة لكل مجموعة..3جدول
Table 3. Groups resulted from cluster analysis and its percentages.

نسبة المجموعة
Group

Percentage

نسبة تحت 
المجموعة

Subgroup
Percentageرمز المجتمع الحشريPopulation Code

وتحت المجموعات
المجموعات

Groups and
Subgroups

72.7340.63Bt (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,12,14,15,16)SubG1-1G1
9.37Bt (7, 9, 13)SubG1-2

46.88Bt (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)SubG1-3
3.12Bt (25)SubG1-4

Totalالمجموع10032
27.2791.7Bt (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44)SubG2-1G2

8.3Bt (41)SubG2-2

Totalالمجموع10012
Totalالمجموع10044

التحلیل العنقودي لمجتمعات حشرة ذبابة التبغ البیضاء تبعاً لبیئتھا الزراعیة.. 3شكل
Figure 3. Cluster analysis of B. tabaci populations according to its agricultural environment.
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فئات مجتمعات ذبابة التبغ البیضاء ومتوسط نسبة التشابھ والتباین بین كل فئة.. 4جدول 
Table 4. B. tabaci population classes and its similarity and variance average within each class.

ةئالف
Classes Insect Populationsالمجتمعات الحشریة

متوسط نسبة التشابھ
Mean similarity

التباین ضمن الفئة
Variance-within

classes

مؤشر شانون
Shannon's

index I
C1 Bt (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 73.5 14.15 2.771

C2 Bt (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32)

71.5 12.04 2.769

C3 Bt (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44) 79 8.78 2.483
المتوسط 74.7 11.7 2.674

OPA-11ین تجمیع البادئات المستخدمة باستثناء البادئأعطت 

الحزم الممیزة في بعض المجتمعات المدروسة مناً عددOPA-20و
، كلثومأم، باذنجان، الملفوفوالمجموعة من عوائل مختلفة كال

، في حین لم بةالحلو فلیفلة، الحلوةالبطاطا، البامیاء، ال/الطماطمبندورةال
یكن هناك حزم ممیزة للمجتمعات الحشریة المجموعة من عوائل الخیار 

).6لكوسا (جدول واللوبیاء وعصا الراعي وا

المناقشة

أن التباینات الوراثیة بین وضمن مجتمعات ذبابة التبغ )Basu)4بّین
ي العدید من خالل العقدین الماضیین فالواسع البیضاء تعود النتشارها 

ٕاضافة و . ائلي في مناطق انتشارهاو مداها العدول العالم واختالف
،أقلم مع البیئات المختلفةا على التالختالف هذه المجتمعات بقدرته

أن ذبابة )25(Perringوعلیه اقترح )7(ختالف في خصوبتهااالو 
وقد تم التبغ البیضاء نوع معقد یتضمن العدید من الطرز الحیویة 

یعد الطرزان الحیویان و .زًا حیویًا حتى اآلنطر 24وصف ما یزید عن 
B وQ األكثر انتشارًا عالمیًا، حیث ینتشر الطرزQ من غرب حوض

من منطقة الشرق Bالمتوسط وحتى مصر بینما یمتد انتشار الطرز 
.)14، 10(األوسط وحتى آسیا الصغرى 

بینت هذه الدراسة وجود تباینات وراثیة بین مجتمعات ذبابة التبغ 
وقد .البیضاء المنتشرة في الساحل السوري ضمن البیئات المختلفة

الوراثیة من حیث العدد االختالفاتRAPD-PCRأوضحت تقانة 
120فقد تراوح الوزن الجزیئي للحزم بین.والوزن الجزیئي للحزم الناتجة

ومتوسط %74.7زوج قاعدي ومتوسط نسبة تشابه بلغت 1900و
)، وعلیه یمكن القول بوجود أكثر من 4(جدول%11.7تباین قدر بـ 

ن حیث تتباین في مكان انتشارها مز حیوي ضمن الساحل السورياطر 

ز الواحد انسبة التشابه بین مجتمعات الطر حیث أن ،البیئة التي تفضلها
زین االطر عند %79-45بین تراوحتو .)26(%100-80ن ــــــون بیـتك
BوQ أشارالذین )15(وآخرونFujiieما بینهمعوهذا یتفق ، )12)
تبعُا لتقانة الحمضةسوریفي non-Bو B, Qوجود الطرز الحیویة ل

أظهرت شجرة .(mtDNA)المیتوكوندریاالمصورات الحیویة/النووي في 
عن االرتفاعاتهتبعًا القرابة الوراثیة أن المجتمعات المدروسة توزعت 

شملت G1األولىإلى مجموعتین رئیستین )2سطح البحر (شكل
ضمتG2متر والثانیة400على ارتفاعات دون الموجودةالمجتمعات 
متر عن سطح 400على ارتفاعات تزید عن جودةالمو المجتمعات 

،)3(شكلعند دراسة توزع المجتمعات تبعًا للبیئات الزراعیة و .البحر
وقد یعود السبب في ذلك مكن توزیع هذه المجتمعات إلى ثالث فئات أ

ویالحظ أن التباین بین .المحیطةالبیئیةالظروف إلى االختالفات في 
ن أقل مقارنة مع اكC3الجبلیة بین و C2مجتمعات الحقول المكشوفة 

شانون وكذلك األمر بالنسبة لمعاملC1الدفیئات البالستیكیةمجتمعات 
في زیادة سهمتأبالدفیئاتن الزراعة وعلیه یمكن القول أ،المعلوماتي

.التباینات الوراثیة بین مجتمعات ذبابة التبغ مقارنة بالزراعات المكشوفة
وعملیات نقل التیارات الهوائیةمعانتقال الحشرة وقد یعود ذلك لسهولة 

وتنوع الغطاء النباتي في البیئتین الحقلیة والجبلیة مقارنة الشتول
حیث أن التباینات )Brown)7یتوافق مع ما بینه بالمحمیة وهذا 

ویتعارض مع ما أوضحه ،تكون أكبر بین البیئات المختلفةالوراثیة
Shah لتباینات الوراثیة تكون أكبر بین حیث أن ا)30(وآخرون

المجتمعات في المناطق المفتوحة من تلك المجتمعات المحصورة ضمن 
تطابق توزع هذه المجتمعات ضمن لقد مناطق ضیقة أو معزولة.

مع مالحظة ISSRأخرى كتقانةالبیئات الزراعیة عند تطبیق تقانة
نا وآخرون، معلومات من الزراعات الحقلیة (مهBt-20راد المجتمع ـــــانف

). ةر و شنمغیر



215 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 3 (2014)

مؤشرات التنوع الوراثي لمجتمعات ذبابة التبغ البیضاء..5جدول
Table 5. Genetic diversity indices for B. tabaci populations.

EHIEN0NPPB(%)PNPop.
0.2270.1801.5391.6900.592100Bt-1
0.2070.1751.4761.7600.56896Bt-2
0.1930.1721.4341.8170.55093Bt-3
0.1840.1691.4081.8570.53891Bt-4
0.2070.1751.4761.7600.56896Bt-5
0.2320.1811.5561.6730.598101Bt-6
0.1550.1611.3282.0120.49784Bt-7
0.2320.1811.5561.6730.598101Bt-8
0.1670.1651.3611.9430.51587Bt-9
0.1710.1661.3721.9200.52188Bt-10
0.1710.1661.3721.9200.52188Bt-11
0.1980.1731.4481.7980.55694Bt-12
0.2030.1741.4621.7790.56295Bt-13
0.2220.1791.5221.7070.58699Bt-14
0.2070.1751.4761.7600.56896Bt-15
0.2220.1791.5221.7070.58699Bt-16
0.0950.1581.1862.5220.39667Bt-17
0.1390.1771.2892.1130.47380Bt-18
0.1240.1721.2542.2240.45076Bt-19
0.0920.1571.1802.5610.39166Bt-20
0.1630.1861.3491.9650.50986Bt-21
0.1320.1751.2712.1670.46278Bt-22
0.1550.1831.3282.0120.49784Bt-23
0.1510.1821.3182.0360.49183Bt-24
0.0830.1521.1612.6830.37363Bt-25
0.1320.1751.2712.1670.46278Bt-26
0.1320.1751.2712.1670.46278Bt-27
0.1320.1751.2712.1670.46278Bt-28
0.1390.1771.2892.1130.47380Bt-29
0.1140.1671.2292.3150.43273Bt-30
0.1710.1881.3721.9200.52188Bt-31
0.1240.1721.2542.2240.45076Bt-32
0.1140.2061.2292.3150.43273Bt-33
0.1240.2111.2542.2240.45076Bt-34
0.1210.2091.2452.2530.44475Bt-35
0.1320.2141.2712.1670.46278Bt-36
0.1240.2111.2542.2240.45076Bt-37
0.1110.2041.2222.3470.42672Bt-38
0.1040.2011.2072.4140.41470Bt-39
0.1240.2111.2542.2240.45076Bt-40
0.0980.1971.1932.4850.40268Bt-41
0.1470.2201.3082.0610.48582Bt-42
0.0860.1901.1672.6410.37964Bt-43
0.1210.2091.2452.2530.44475Bt-44
0.1510.1821.332.0850.4877682.4318Average

PN،المواقع المتعددة األشكال =%PPB0لمتعددة األشكال، = النسبة المئویة للمواقع اN ،عدد النظائر المالحظة بكل موقع =EN العدد الفعال =
.Bt =tabaciaiBemis، = مقیاس التنوع المورثيEH= مؤشر شانون المعلوماتي، Iللنظائر بكل موقع، 

NP= Polymorphic loci, PPB%= Percentage of Polymorphic loci, N0= Observed number of alleles per locus, NE= Effective
number of alleles per locus, I= Shannon's information index, HE= Nei's (1973) Measure of gene diversity, Bt= Bemisia tabaci
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بعض الحزم الممیزة لمجتمعات ذبابة التبغ البیضاء المدروسة .6جدول
تبعاً للعائل النباتي.

Table 6. Some host-specific fragments of tobacco whitefly
populations investigated.

ةالبادئ
Primer

العائل
Host

المجتمع 
الحشري

Population

(زوج حجم الحزم
قاعدي)

Band size (bp)
OPF-02 ملفوف Bt-42 600
OPF-12 باذنجان Bt-16 280
OPF-12 أم كلثوم Bt-29 900
OPH-09 بندورة Bt-39 800
OPH-16 بامیاء Bt-36 1900
OPA-02 بطاطا حلوة Bt-13 800
OPA-04 فلیفلة Bt-35 650
OPA-04 بندورة Bt-33 730
OPA-09 فلیفلة Bt-5 850 -825
OPA-09 بندورة Bt-11 1180
OPA-10 بندورة Bt-15 180
OPA-13 بندورة Bt-3 800
OPA-15 ملفوف Bt-21 440
OPA-15 ذنجانبا Bt-30 950
OPA-15 الحلیبة Bt-20 480

لم یالحظ أي دور للعائل النباتي في توزع المجتمعات المدروسة
ONبالرغم من ظهور فروق معنویة بین العوائل النباتیة تبعًا لعدد الحزم 

أي أن 0.0162R=الناتجة إال أن معامل التأثیر (التحدید) لم یتجاوز 
وهذا ما أكدته %1.6لم یتجاوز هذه التبایناتفي تأثیر العائل النباتي

الذین أعطیا Bt-8وBt-6حیث أن المجتمعین مؤشرات التنوع الوراثي 

هما من عائلین مختلفینكانا )5(جدول درجة عالیة من التباین الوراثي
وهذا یتفق مع ما بینه على التوالي، ،/الطماطمالبطاطا الحلوة والبندورة

MouhannaوBarhoum)22(تأثیر العائلین وهما احیث درس
أجیال على نبات ةثمانیلبعد تربیتها هذه الحشرةفيالبندورة والباذنجان 

تأثیر للعائل في التباینات الوراثیة بین أياالباذنجان ولم یالحظ
وهذا مجتمعات العائلین وحتى ضمن مجتمعات الباذنجان نفسها

حیث تمیزت )31(رون وآخSharmaیتعارض مع ما أوضحه 
.أجیالعلى عائل محدد لعدةالتي ربیتمجتمعات ذبابة التبغ البیضاء 

بالمقابل بینت الدراسة وجود بعض الحزم الممیزة لبعض المجتمعات 
إال أن ذلك یتطلب دراسة )6ة (جدولفالمجموعة من عوائل مختل

ئیتها تتمیز بعشواRAPDول هذه الحزم حیث أن تقانة معمقة ودقیقة ح
إضافة لحساسیة هذه الناتجةوبالتالي قلة المعلومات حول ماهیة الحزم 

.)19(التقانة لنوعیة وكمیة المادة الوراثیة المستخدمة كقالب 
في إظهار التباینات جیدة كفاءة RAPD-PCRلقد بینت تقانة 

الوراثیة بین مجتمعات ذبابة التبغ البیضاء، وتوزعها تبعُا الرتفاعها عن 
أكثر من وجودالبحر وتبعُا لبیئاتها الزراعیة وعلیه فمن المرجح سطح

نحو تطبیق طرز حیوي في الساحل السوري ویجري حالیًا التوجه 
واستخدام تقانات أخرى أكثر دقة وكفاءة والتي تعتمد على تحدید تسلسل 

المصورات للحمض النووي في وتتابع النكلوتیدات ضمن مناطق معینة 
الحمض النووي في و )11 ،14((mtDNA)وكوندریا المیتالحیویة/

.)10((rDNA)وماتز الریبو 

Abstract
Mouhanna, A.M., H. Barhoum, L. Assllan and A. Kassem. 2014. Detection of the major groups of Bemisia tabaci Genn.
spread on different hosts in Syria coastal based on random DNA indices. Arab Journal of Plant Protection, 32(3): 207-
218.

Genetic diversity of Bemisia tabaci Genn. was detected in 44 populations collected from different hosts in the Syrian Coast by using
RAPD-PCR. The number of polymorphic fragments was 146 with polymorphism rate of 86.39%, and the highest number of amplified
fragments was 29 bands with 93.1% polymorphism when the primer OPA-13 was used, whereas the highest polymorphism was 100% when
primers OPF-12 and OPH-09 were used. The rate of polymorphic loci (PPB) for all studied populations was 48%, the number of alleles per
locus (N0) was 2.085, the effective number of alleles (NE) was 1.33, and the genetic diversity (HE) was 0.151. The phylogenetic tree showed
that the studied populations were divided into two groups according to altitude at similarity rate of 48%. The highest genetic similarity was
85% between Bt-8 and Bt-14, whereas the least genetic similarity was 39% between Bt-38 and Bt-9 populations. In addition, the collected
populations were distributed to three classes (C1, C2, C3) depending on its environment, and Shannon's index for these classes was 2.771,
2.769 and 2.483, respectively. There was not any correlation between plant hosts and genetic diversity for these population (R2=0.016).
Keywords: Genetic diversity, Bemisia tabaci, Shannon's index, Syria, RAPD-PCR.
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