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 Research Paper (Natural Enemies: Insects)  (حشرات : أعداء حيويةبحوث )
 

  Hippodamia variegata (Goeze)                             الوراثي لمفترس حشرات الم ن   و   الشكلي   دراسة التنوع 
 SRAPفي مناطق مختلفة من سورية باستخدام تقنية  

 

 3وسالم الوند  2، عبد النبي بشير 1عالء محمد 
 ،  جامعة دمشق ،كلية الزراعة ،قسم وقاية النبات (2)؛ ، سوريةجامعة دمشق ،كلية الزراعة ،الحيوية ت المكافحة حوث ودراسامركز ب  (1)

   ،، سوريةجامعة دمشق ،كلية الزراعة المحاصيل الحقلية،قسم  (3) ؛Basherofeckey11@gmail.comالبريد اإللكتروني: ، سورية
 

 الملخص 
ب  النبي  التنوع .  2021  الوند. وسالم    شير محمد، عالء، عبد  الم ن   و   الشكلي   دراسة  لمفترس حشرات  في     Hippodamia variegata(Goeze)                             الوراثي 

   ps://doi.org/10.22268/AJPPhtt-1891963.93..  196-189 (: 3)39  مجلة وقاية النبات العربية،   . SRAPمناطق مختلفة من سورية باستخدام تقنية  
بهدف    ن   الدراسة  الوراثيدراسة    فذت هذه  الم    التنوع  حشرات  مفترس    المتباينة  Hippodamia variegata (Goeze)  (Coleoptera: Coccinellidae)    ن                          ألفراد 

سوريلشك من  مختلفة  مناطق  في  المضخمة  SRAP (Sequence-related amplified polymorphism)  تقنيةباستخدام    ة                            يا   الحزم  عدد  بلغ  منها  101.   حزمة؛ 
شكلية    99 تعددية  بنسبة  شكليا   متعددة  وترا 97.77                                       حزمة  الح%،  عدد  المتعددوح  عند  زم  حزمتين  بين  شكليا   البادئات  استخدام                           ة  عند    13و  SRAP-12زوج  حزمة 

،  ( %83.33)   أقل نسبة للتعددية الشكلية   SRAP-9  و   SRAP-4البادئات    زوجا   حزمة لكل زوج من البادئات. أعطى  6.6بمتوسط    SRAP-1زوج البادئات  استخدام  
أن أعلى قيمة    H. variegata%. أظهرت نتائج دراسة درجة القرابة الوراثية ألفراد المفترس  100الشكلية بلغت    ية عددللتى نسبة  بينما أعطت بقية أزواج البادئات أعل

ن عينات  ، بينما كانت أقل قيمة لها بي 0.904فيديو(  الالذقية ) ؛ وبين عينات حمص و ( فيديو الالذقية ) كانت بين عينات دمشق و   فوفة النسب المئوية لعدم التوافقلمص
والسويددم القرابة    . 0.271  بلغت حيث    اءشق  شجرة  أظهرت  المدروسة  الوراثية  كما  المجتمعات  رئيسيتينانقسام  مجموعتين  الجغرافي ل       تبعا     إلى  ضمت  توزعها  ؛ 

وراثية قدرها   المجموعة من دمشق والسويداء وحمص بمسافة  العينات  فقد ض15.51المجموعة األولى  الثانية  المجموعة  أما  العينات ،  من طرطوس  المجموعة    مت 
 في سورية. H. variegata. تعد هذه الدراسة األولى من نوعها في تحديد التنوع الوراثي للمفترس  11.08( بمسافة وراثية قدرها فيديو )  وجبلة )بيت ياشوط( والالذقية 

 ية.، سور Hippodamia variegata ،SRAPالوراثي، مفترس، و  الشكلي : التنوع كلمات مفتاحية
 

 

 1ة قدم الم 
 

التي   يه  (Polymorphism)  الشكلية  التباينات الرئيسية  السمات  من 
عن   الحية  الكائنات  لدى غيرهاتميز  األشكال  تعدد  ظاهرة  إن   .

الواحد  النوع  أفراد  بين  خاصة  سمات  وجود  إلى  أدت  الحيوانات 
(Caillaud & Losey, 2010،)  األشكال لدى   ظاهرة تعدد  تساعد  حيث
تي تعد صفة محددة لات المفترسة واختباء من الحيوان فراد النوع إلى االأ

، (Petranka et al., 1998؛  Hoekstra & Nachman, 2003)  للنوع
األشكالو  تعدد  ظاهرة  تؤدي  أن  أعداد   يمكن  زيادة  فرصة  تنشيط  إلى 

فيه  يعيش  الذي  الوسط  في  الجسم  حرارة  ضبط  طريق  عن   الحيوان 
(de Jong & Brakefield, 1998  ؛Forsman, 1999  ؛Forsman et 

al., 2002)  .الشكلية لدى مجموعة كبيرة من الحشرات،    التباينات  توجد
الرعاشات   ، (Cordero, 1990؛  Andres & Cordero, 1999)منها 

الذباب(Weber, 1985؛  Tomiuk et al., 1990)        المن    ،  
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(Matena, 1995  ؛Rohacek, 2012  ؛Rohacek & Barber, 2005  ؛
Schonrogge et al., 2006)حرشفيات األجنحة ،  (Ji et al., 2005 ؛

Zhang, 2004)،  النمل  (Higashi & Peeters, 1990)  ، النحل
(Ercan et al., 2012)الدعسوقيات ولدى   ،  (Blehman, 2007  ؛

Jiggins & Tinsley, 2005  ؛Michie et al., 2010  ؛Zare et al., 

2012) . 
ا دراسات  الدر تعد  من  الشكلية  تبين    المهمةاسات  لتباينات  ألنها 

األ وتعدد  البيئية  العوامل  بين  الواحدالعالقة  للنوع    .شكال 
الدعسوقيات   لدى  الشكلية  التباينات  و أ ولدراسة  فب همية كبيرة،  ي  خاصة 

تعدد   على  الدراسات  و أحال  الر أشكال  واألغماد ألوان  والدريع  س 
(Blehman, 2007  ؛Rogers et al., 1971).  الدعسوق  إن يات أفراد 

تتميز أكثر   التي  تكون  الجلد(  في  الميالنين  في  )وفرة  الداكن  باللون 
لون  وبدون  الواضح  اللون  ذات  األفراد  من  البيئية  للظروف  مقاومة 

والرطبة الباردة  المناطق  في  الميالنين(  في  )قلة  يخترق غامق   . 
الشمس بالغيوم    ضوء  الملبدة  السماء  حال  وتزيد جسأفي  الحشرات  ام 

حرار  يؤديدرجة  ما  أسرع،  بشكل  جسمها  نشاط   ة  زيادة   إلى 
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كفاءتها   وارتفاع  ؛ Brakefield & Willmer, 1985)  التناسليةالحشرة 
de Jong & Brakefield, 1998)  .اختالف اللون لدى أفراد هذا    ريفس

، حيث يظهر لهذا Hippodamia variegate (Goeze)العيد    حشرة أبو
من حيث عدد    هذا االختالف يكون        ليا ،  أفراد تختلف فيما بينها شك  النوع

لألغماد الخلفية  النهاية  وتصميم  شكل  بي النقاط،  التي ن .  الدراسات  ت 
وجود مجموعة    H. variegateجريت على التعددية الشكلية للدعسوقة     أ  

البعض،   بعضها  عن  تختلف  األشكال  من  التي  فمتنوعة  الدراسة  في 
ال خالل   Honek et al.  (2012 )بين    2011-1937فترة  أجريت 

أور   22وجود   من  األوسط  الجزء  في  للدعسوقة  وسلوفاكيا و                                     شكال   با 
(Honek et al., 2012)  س كما  الشكلية           ،  التباينات  ظاهرة  جلت 

با الوسطى، وأمريكا الشمالية، والجزء و في أور   H. variegate  للدعسوقة
والهند أفريقيا   شارأ  .(Nedved, 1999؛  Honek, 1985)  األوسط من 

Khormizi et al.  (2013إلى )   أشكال للمفترس في مدينة   عةوجود أرب
 يزد محرز في إيران.

اكت شفت   الحيوية،  التقانات  علم  في  المتسارع  التطور  ظل                                                          في 
والتصنيف  التوصيف  عملية  في  دقة  أكثر  ومؤشرات   معايير 

وضمن بين  التباينات  و   ودراسة  جهة  من  الواحد  األنواع   بينالنوع 
أهمها دراسة التنوع الوراثي باستخدام المعلمات    ،ة أخرى من جه  المختلفة

ومن  (Molecular Markers)الجزيئية   المعلمات.   تقنية   هذه 
Sequence-related amplified polymorphism    (SRAP) والتي ،

الكائن   مورثات  بين  الفاصلة  المناطق  مضاعفة  على  بقدرتها  تتميز 
غير  المستهدف   بها  المحيطة  قدرتها ؛  مشفرةلاوالمناطق  إلى   باإلضافة 

مضاعفة مورثات محددة تعطي معلومات وراثية أوسع عن الكائن   على
لها   النيكليوتيدي  التسلسل  إجراء   ،(Yu et al., 2008)المستهدف عند 

لتو  الحاجة  الحياوبعدم  الكائن  جينوم  تسلسل  واسعة عن  معلومات   فر 
(Li et al., 2014)  .  زال تقنية  ما  دراسة   SRAPاستخدام  مجال  في 

بدراسة   Li et al.  (2009)  في بدايته، وقد قامالتنوع الوراثي للحشرات  
لعشر  الوراثي  للمفترس    ةالتنوع  باستخدام   Harmonia axyridisأنماط 

استخدم    SRAPتقنية   عشرة      ا  زوج  72حيث  منها  نجح  البادئات،  من 
أعطت   منها    حزمة   175أزواج،  متعددة    133مضخمة  كانت  حزمة 

الشكلية  شكل التعددية  نسبة  وبلغت  القرابة   %.76.04                                 يا   شجرة  وأظهرت 
لبعض  البقع  وشكل  ولون  الجغرافي  التوزع  بين  وثيقا   ارتباطا                                                                     الوراثية 

 .والتي تتوافق مع التصنيف المورفولوجي H. axyridis أنماط المفترس
التباي و  على  الدراسات  لقلة  للدعسوقة                               نظرا   الشكلية   نات 

H. variegata  ،الوراثيدراسة    د هدف هذا البحث إلى قف ألفراد   التنوع 
 ة في مناطق مختلفة من سوري                 المختلفة شكيا     H. variegataالدعسوقة  
 .SRAP تقنيةباستخدام 

 

   ه وطرائق   بحث ال مواد  
 

 برت قسم المحاصيل الحقلية ومخ  ،بر التقانات الحيويةت خفي م            ن فذ البحث  
ودراسات   بحوث  مركز  في  المفترسات  الحيوية بحوث    المكافحة 

Biological Control Research and Study Center  (BCRSC) ، 
 جامعة دمشق.  ،كلية الزراعة

 

 جمع العينات الحشرية 
للمفترس   الكاملة  الحشرات  بين   H. vareigata                               ج معت  الفترة ما  خالل 

نيسان أيار  أبريل/أواخر  خمس    2015عام    مايو/ومنتصف  من 
هي   مواقع  ستة  ضمت  الزراعةمحافظات  )كلية  أبي   ،دمشق  مزرعة 

الحيوية  ،جرش( األعداء  لتربية  فيديو  )مركز  بيت )  جبلة  ،(الالذقية 
)أرزونة(  ،ياشوط( )ضهر   ،طرطوس  والسويداء  )الدردارية(  حمص 

( جمعت  حشريةال  اتعين ال  فظت   ح    .(1  جدولالجبل(  بالكحول   التي 
ند عمل ووضعت في المجمدة    1.5أنابيب سعة    % ضمن80لي  ي اإليت 

االستخدام   سº  30-    حرارة شكل  .لحين  الشكلية  1  ويبين   التعددية 
 . مناطق الدراسة  في H. vareigata ألفراد المفترس

 

 .العينات لمواقع جمعالجغرافية  البيانات .1جدول 

Table 1. Geographical information of the samples collection sites.  
 

 Governorate (Location) )الموقع(   المحافظة
 خط الطول 

Longitude 
 خط العرض 
Latitude 

 االرتفاع عن  

 ( م)سطح البحر 
Altitude (m) 

 العينة رمز
Sample 

code 

 Damascus (Faculty of Agriculture) 19'03"Eº 36 32'28"Nº 33 726 H.v1 )كلية الزراعة(    دمشق

 Tartous (Arzona) 06'36"Eº 36 41'01"Nº 34 44 H.v2 )أرزونة(  طرطوس

 Home (Al Dardaria) 24'47"Eº 36 41'04"Nº 34 485 H.v3 )الدردارية(  حمص

 Lattakia (Fedio) 53'53"Eº 35 31'20"Nº 35 113 H.v4 )فيديو(  الالذقية

 Jabla (Beit Yashout) 07'59"Eº 36 18'59"Nº 35 556 H.v5 ( بيت ياشوط )جبلة 

 Sweida (Daher Al-Jabal 40'19"Eº 36 41'54"Nº 32 1558 H.v6 ( ضهر الجبل )  لسويداءا
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المفترس    التعددية  .1  شكل مناطق  ال  في  H. vareigataالشكلية ألفراد 

فيها  المختلفة   نفذت  سوريةالدراسة  التي   دمشق،  =H.v1  .في 

H.v2=    ،طرطوسH.v3=   حمص  ،H.v4=  الالذقية  ،H.v5=  جبلة ،

H.v6= ءالسويدا . 
Figure 2. The polymorphism of H. vareigata in the 

different regions investigated in Syria. H.v1= Damascus, 

H.v2= Tartous, H.v3= Homs, H.v4= Lattakia, H.v5= Jabla, 

H.v6= Sweida. 

 
ونوعية   استخالص  كمية  منقوص  الحم   وتقدير  الريبي  النووي  ض 
 DNAاألكسجين  
النووي  لا         است خلص   عينة  5  من  DNAحمض  كل  من  وفق   حشرات 

إجراء بعض مع    (Cenis et al., 1993)         سابقا  الخطوات الموصى بها  
النووي    تقدير  تمعليها.  التعديالت   الحمض  العينات    DNAكمية  في 

  حيث   (UV spectrophotometer)  باستخدام جهاز المطياف الضوئي
الموجة   طول  على  االمتصاص  قراءة  بحساب      ا  نانومتر   260تسمح 

 تينالنسبة بين قراءة طول الموج  أما  ،تركيز الحمض النووي في العينة
حيث ف     ا  نانومتر   280:260 النووي،  الحمض  نقاوة  تقدير  في  تساعد 

بط تركيز الحمض           ومن ثم ض    .2.0–1.8في حدود  تتراوح هذه النسبة  
عينات           وح فظت ال  .نانوغرام/ميكروليتر  40نات ليصل لـ  العي   كلالنووي ل

 لحين االستخدام.  س°  20- عند
النووي          اخت برت   الحمض  طريقة   DNA نوعية  على  باالعتماد 

هالمة باستخدام  الكهربائي  لها0.8  تركيز   أغاروز الرحالن  مضافا    %              
الـ  التي  ،Ethidium bromide  ةدما مع  النووي ترتبط    DNA  حمض 

حيث  معقد  ةمشكل البنفسجية،  فوق  لألشعة  تعرضه  إثر  يتوهج  أن                                              ا  
اآلغاروز كحزم أو   تهاجر على هالمة  DNAجزيئات الحمض النووي  

النووي  ذات جودة جيدة عند عدم   DNA  بقع، وتكون عينات الحمض 
 .وجود تقطعات فيها

 

 DNAتضخيم الحمض النووي الريبي منقوص األكسجين  
للعينات الحشرية ت االستخالص  الناتج عن عمليا  DNA             أ جري تضخيم  

البادئات       ا  زوج  19باستخدام    SRAPتقنية    باستخدام  المدروسة من 
(Budak et al., 2004).   صممت هذه البادئات من أجل الكشف بدقة

عن التباينات الوراثية للمفترس، فكلما زاد طول البادئة كلما كانت أكثر 
ن طول البادئ األمامي دقة في كشف التباينات الوراثية، واالختالف بي 

ارتباطه الى  يؤدي  ال  والعكسي  على  محددة  مناطق  وبالتالي   مجينفي 
ويبين أعلى.    للبادئات  كليوتيديو الني   التسلسل  2  جدول  تخصصية 

 البادئات  أزواج  3  جدول  بين ي  كما  الجزيئية،  الدراسة  في  المستخدمة
 .الجزيئية الدراسة في المستخدمة

 

 

الني .  2جدول   للبادئاتكلوالتسلسل  الدراسة   يوتيدي  في  المستخدمة 

  .الجزيئية

Table 2. Nucleotide sequence of primers used in the 

molecular study. 

 

 البادئات 
Primers 

كليوتيدي للبادئ والتسلسل الني   
Nucleotide sequence of primer 

 Forward primer البادئ األمامي 

Me1 TGA GTC CAA ACC GGAAT 

Me2 TGA GTC CAA ACC GGAGC 

Me3 TGA GTC CAA ACC GGAAT 

Me4 TGA GTC CAA ACC GGACC 

Me5 TGA GTC CAA ACC GGAAG 

Me6 TGA GTC CAA ACC GGACA 

Me7 TGA GTC CAA ACC GGACG 

Me8 TGA GTC CAA ACC GGACT 

 Reverse primer البادئ العكسي 

Me6 GAC TGC GTA CGA ATT GCA 

Me7 GAC TGC GTA CGA ATT CAA 

Me8 GAC TGC GTA CGA ATT CAC 
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ودرجة حرارة االلتحام ألزواج البادئات المستخدمة في    رموز .  3جدول  

 . الدراسة الجزيئية
Table 3. Codes and annealing temperature of the primer 

pairs used in the molecular study. 
 

  أزواج زورم

 ات البادئ
Primer pairs 

codes 

 أزواج البادئات 
Primer 

pairs  

 لتحام  درجة حرارة اال

 ( س  )°
Annealing  

C)°temperature ( 
SRAP-1 Em6+Me1 

 

47 

SRAP-2 Em6+Me2 50 

SRAP-3 Em6+Me3 47 

SRAP-4 Em6+Me4 50 

SRAP-5 Em6+Me5 49 

SRAP-6 Em6+Me6 50 

SRAP-7 Em7+Me1 47 

SRAP-8 Em7+Me2 47 

SRAP-9 Em7+Me3  47 

SRAP-10 Em7+Me4  47 

SRAP-11 Em7+Me5  47 

SRAP-12 Em8+Me1  47 

SRAP-13 Em8+Me2  48 

SRAP-14 Em8+Me3  47 

SRAP-15 Em8+Me4  48 

SRAP-16 Em8+Me5  48 

SRAP-17 Em8+Me6  48 

SRAP-18 Em8+Me7  48 

SRAP-19 Em8+Me8  48 

 

في  Li et al. (2014)طريقة  وفق تسلسليأجري تفاعل البلمرة ال
قدره   نهائي  من   وليتركر مي   25حجم  الـ    اتميكروليتر   4    مكون  من 

DNA  ( البادئ   2نانوغرام/ميكروليتر(،    40كقالب  من  ميكروليتر 
( مول(،    0.5األمامي  )  2ميلي  العكسي  البادئ  من   0.5ميكروليتر 

، Nucleaseزيمات  ميكروليتر من الماء الخالي من أن   4.5ميلي مول(،  
من    12.5 الMaster Mix  (Promegaميكروليتر  ي (  باقي ذي  ضم 

 PCR (Taq-Polymerase، dNTPs، MgCl2 .)مكونات تفاعل الـ 
التضخيم         أ جريت التدوير   (Amplification)  عملية  جهاز  في 

التالي  بإتباع  ،(Techne TC - 512, UK)الحراري   الحراري   البرنامج 
(Budak et al., 2004)  :دورة واحدة بدرجة حرارة    وفق الخطوات التالية

دقاولمدة    س94° النووي   ئقخمس  الـحمض  سلسلتي  انفصال   ليتم 
DNA  فصل سلسلة (  1)  دورة كل دورة تتضمن ما يلي:  40يليها  ، ثم
DNA  المزدوجة  (Denaturationع دقيقة ولمدة    س° 94حرارة    ند( 
)واحدة )(  2؛  دقيقة    ولمدة  س°47حرارة    ند ع  (Annealingااللتحام 
)واحدة  دقيقة   ولمدة  س° 72  ةحرار   ندع(  Extension)  االستطالة(  3؛ 
 ولمدة  س° 72  حرارة  عند  واحدة  ولدورة  نهائية  استطالة  يليها  .واحدة

 دقائق إلنهاء التفاعل. 5

 DNAفصل نواتج تضخيم 

اآلغاروز   هالمة  على  التضخيم  نواتج  إليها 2                                      ف صلت  والمضاف   ،% 
 مغ/مل   50  بتركيز  Ethidium bromideصبغة    نم  اتميكروليتر   5

الرح جهاز  ضمن  باستخدام  الكهربائي،  الكهربائي الن  الرحالن  محلول 
TBE 1X  (Tris-base, Boric acid, EDTA, H2O  مع إضافة ،) سلم

متدرج   الـ    1KBمعلم  حزم  ألطوال  جهاز   DNAليشير  باستخدام 
 التصوير باألشعة فوق البنفسجية. 

 

 ائي التحليل اإلحص 

ب  النتائج   وجود ل   شير   أ    حيث  POPGEN (1.32)  برنامج  استخدام                ح للت 
بالرقم    1بالرقم    فقط  الواضحة  النووي   الحمض  حزمة  وفق  0وغيابها 
Nei  (1978  )المدروسة  العينات  بين  الوراثية  العالقة  دراسة  وتمت 

 Percent disagreement  لعدم التوافق  المئوية  النسب   مصفوفة   بتطبيق

values   (PDV)    لـ          وفقاNei  (1973  ) العنقودي  التحليل         وأ جري 
لمعادلة         وفقا    المدروسة  العينات  بين  الوراثية  المسافة  نتائج  ىلع           اعتمادا  

Nei  (1978)،  الوراثية  القرابة  شجرة  ورسمت  (Dendrogram  )بتطبيق 
 Unweighted pair  المزانة  غير  الزوجية  المجموعات  متوسطات

group method with arithmetic averaging  (UPGMA)   حسب 
Sneath & Sokal  (1973)،    تم معكما  الشكلية  حساب  التعددية  امل 

PIC))   بين التباينات  إظهار  على  البادئ  مقدرة  عن  يعبر  والذي 
 Mohammadi & Prasanna (2003.) وفقالصفات المدروسة 

 

   والمناقشة   النتائج 
 

 SRAPبيق تقنية  الناتجة عن تط   Polymorphismالتعددية الشكلية  
الـ   لنواتج  الكهربائي  الرحالن  نتائج  النووي   PCRأظهرت  للحمض 

DNA    أن المدروسة  الحشرية  أصل    15للعينات  من      ا  زوج  19من 
تقنية   بتطبيق  تضخيم  نتائج  أعطت  المدروسة   ، SRAPالبادئات 

الرموز   ذات  البادئات  أزواج  أن  حين  ، SRAP-7  ،SRAP-8في 
SRAP-15  ،SRAP-17  ط  أي نتائج تضخيم، حيث أبدت أزواج لم تع                                  

الـ   ك  15البادئات  بين فعالية  الشكلية  التعددية  عن  الكشف  في  بيرة 
حزمة  101بلغ العدد الكلي للحزم المتشكلة  .روسةالعينات الحشرية المد

وحزمتان وحيدتا التكرارية   Polymorphic                    حزمة متعددة شكليا     99منها  
Monomorhpicتعد وبنسبة  شكلد،  بلغت  ية  عدد 97.77ية  تراوح   .%

 SRAP-12حزمة مع زوج البادئات    2الحزم ذات التعددية الشكلية بين  
 6.6بمتوسط بلغ    SRAP-1حزمة كأعلى عدد مع زوج البادئات    13و  

البادئات   أزواج  أعطت  البادئات.  من  زوج  لكل    SRAP-4حزمة 
الشكلية    SRAP-9  و للتعددية  نسبة  بق83.33أقل  بينما أعطت  ية  %، 

 (. 4ول % )جد100ية الشكلية بلغت دأزواج البادئات أعلى نسبة للتعد
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%( يدل على 97.77إن ارتفاع النسبة المئوية للتعددية الشكلية )
تقنية   الحشرية    SRAPفعالية  العينات  بين  الوراثية  التباينات  في كشف 

جدول   ي ظهر  كما  الوراثي    4                          المدروسة،  التنوع  معامل  قيمة    PICأن 
مع زوج   0.375و    SRAP-13مع زوج البادئات    0.296بين    ماتراوح  

قدره    SRAP-2  البادئات قيمة 0.352بمتوسط  ارتفاع  يعكس  حيث   .
PIC التعددية الشكلية المرتفعة فيها. ،لدى هذه البادئات 

شكل   اآلغاروز    2            وي ظهر  هالمة  توضح  2صورة  التي   %
البادئات   زوج  باستخدام  الشكلية  العينات على    SRAP-6التعددية 

 الحشرية المدروسة. 
 

 العينات الحشرية المدروسة   تحديد درجة القرابة الوراثية بين 

المجموعة   H. variegata                                            د رست درجة القرابة الوراثية لعينات المفترس  
مصفوفة بتطبيق  مختلفة  مناطق  التوافق  المئوية  النسب  من   لعدم 

(PDV) Percent disagreement values  قيم هذه ، حيث يدل ارتفاع
ال يزداد  وبازديادها  وراثي  اختالف  وجود  على  الوراثي المصفوفة  تباين 

 بين العينات المدروسة.
التوافق  تراوحت   لعدم  المئوية  النسب  لتقنية   PDVقيم  بالنسبة 

SRAP    للعينات المجموعة من منطقتي دمشق والسويداء   0.2719بين
بينهم عالية  وراثية  قرابة  درجة  وجود  على  يدل  ووهذا   0.9045ا، 

و  دمشق  منطقتي  من  المجموعة  )للعينات  ومنطقتي (وفيدي الالذقية   ،

فيديو(، مما يدل على وجود تباين وراثي بينهما. وهذا الالذقية )حمص و 
العينات الحشرية قد جمعت من مناطق جغرافية مختلفة.  يعود إلى أن 

 (.5)جدول    PVD=0.5 وكان المتوسط العام لقيم عدم التوافق
 

 
 

البادئات  .  2كل  ش زوج  باستخدام  التضخيم  لعينات   SRAP-6نواتج 

جزيئي،  H. variegate  .Mمفترس  ال سلم   =H.v1  ،دمشق  =H.v2  =

حمص،  H.v3طرطوس،    =H.v4  =الالذقية  ،H.v5  =جبلة  ،H.v6 =

 السويداء. 

Figure 2. Amplification products using the primers pair 

SRAP-6 on the predator H. variegata samples. M= Markers 

ladder, H.v1= Damascus, H.v2= Tartous, H.v3= Homs, 

H.v4= Lattakia, H.v5= Jabla, H.v6= Sweida. 

 

 

التعددية قيمة معامل  ،  النسبة المئوية للتعددية الشكلية %  ،       شكليا    المتعددةعدد الحزم    ، المضخمةالبادئات المستخدمة، عدد الحزم    أزواج  رموز   .4جدول  

 . الشكلية
Table 4. The codes of primers used, the number of amplified fragments, the number of polymorphic fragments, polymorphism 

rate (%), and the value of polymorphism information content (PIC). 
 

 رموز أزواج  

 ات البادئ
Primers pairs codes 

 م  عدد الحز

 المضخمة 
Amplified 
 fragments 

        شكليا   المتعددةعدد الحزم 
Polymorphic 
 fragments 

النسبة المئوية للتعددية  

 % الشكلية 
Polymorphism% 

 معامل التعددية الشكلية 
Polymorphism 

Information Content 

(PIC) 
SRAP-1 13 13 100.00 0.353 
SRAP-2 10 10 100.00 0.375 
SRAP-3 8 8 100.00 0.353 
SRAP-4 6 5 83.33 0.365 
SRAP-5 6 6 100.00 0.355 

6-SRAP 5 5 100.00 0.370 

9-SRAP 6 5 83.33 0.368 

10-SRAP 3 3 100.00 0.374 

11-SRAP 6 6 100.00 0.365 

12-SRAP 2 2 100.00 0.328 

13-SRAP 5 5 100.00 0.296 

14-SRAP 5 5 100.00 0.370 

16-SRAP 11 11 100.00 0.305 

18-SRAP 7 7 100.00 0.360 

19-SRAP 8 8 100.00 0.341 

   Total 101 99  المجموع

 Average 6.73 6.6 97.77 0.352  المتوسط
 



 ( 2021)  3، عدد 39مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  194

من  المجموعة  العينات  بين  وراثية  قرابة  درجة  أعلى                                                       س جلت 
والسويداء دمشق  بين (PVD=0.2719)  منطقتي  القرابة  درجة  وتلتها   ،

و  طرطوس  منطقتي  من  المجموعة  )العينات  ياشوط جبلة   (بيت 
(PVD=0.3037)ا العينات  ثم  وحمص ،  دمشق  منطقتي  لمجموعة من 
PVD=0.3365) 5( )جدول .) 

 

 التحليل العنقودي 

يسمح التحليل العنقودي بتقسيم العينات المدروسة إلى مجموعات تعكس 
                                                                         درجة القرابة الوراثية فيما بينها. أ جري التحليل العنقودي للنتائج التي تم 

العينا بين  الوراثية  القرابة  شجرة  ورسمت  عليها  المدروسة الحصول  ت 
  .H. variegata  للمفترس

للعينات المدروسة  سمحت  أن شجرة القرابة الوراثية    3كل  يشير ش
(، ضمت المجموعة األولى  Clustersمجموعتين رئيسيتين ) التوزع في  

(Cluster 1 العينات المجموعة من مناطق دمشق والسويداء وحمص  ) 
قدرها   وراثية  إلى15.51بمسافة  بدورها  وانقسمت  مجموعتين   ،  تحت 

(Sub-cluster ؛ ضمت تحت المجموعة األولى العينات المجموعة من)
قدرها   وراثية  بمسافة  والسويداء  دمشق  األقرب    13.59منطقتي  وكانت 

                                                               لبعضها البعض وراثيا ، أما تحت المجموعة الثانية فقد ضمت العينات 
  المجموعة من منطقة حمص في مجموعة منفصلة وبمسافة وراثية قدرها 

                       وكانت األبعد وراثيا .   16.82
( فقد ضمت العينات المجموعة Cluster 2أما المجموعة الثانية ) 

و  ياشوط(  )بيت  وجبلة  طرطوس  مناطق  )من  بمسافة   فيديو(الالذقية 
قدرها   ضمت 11.08وراثية  مجموعتين،  تحت  إلى  أيضا   وانقسمت   ،                                      

جبلة تحت المجموعة األولى العينات المجموعة من منطقتي طرطوس و 
                     وكانت األقرب وراثيا ،   15.18في مجموعة منفصلة بمسافة وراثية قدرها  

منطقة  من  المجموعة  العينات  ضمت  فقد  الثانية  المجموعة  تحت  أما 
قدرها  ديوي )ف  الالذقية وراثية  وبمسافة  منفصلة  مجموعة  في   )21.24 

تحديد درجة القرابة   SRAP                                          وكانت األبعد وراثيا . وبذلك استطاعت تقنية  
 الوراثية بين العينات المدروسة حسب توزعها الجغرافي.

 
 ( لعينات المفترس الحشرية التي جمعت من مناطق مختلفة في سورية. (PVDمصفوفة النسب المئوية لعدم التوافق . 5جدول 

Table 5. Matrix of percent disagreement values (PVD) of insect predator samples collected from different regions in Syria. 

 

 الالذقية 
Lattakia 

 جبلة 
Jabla 

 طرطوس 

Tartous 
 حمص 

Homs 
 السويداء 
Sweida 

 دمشق 
Damascus 

 

 Damascus دمشق  0     

 Sweida السويداء  0.2719 0    

 Homs حمص  0.3365 0.3365 0   

 Tartous طرطوس  0.5188 0.5188 0.6931 0  

 Jabla جبلة  0.5596 0.5596 0.5596 0.3037 0 

 Lattakia الالذقية  0.9045 0.6022 0.9045 0.4796 0.3704 0

 

 

 
 

 .UPGAMAوبطريقة   POPGEN (1.32)وفق برنامج  SRAPشجرة القرابة الوراثية للعينات المدروسة باستخدام تقنية .  3شكل 
Figure 3. Phylogenetic tree for the studied samples using SRAP technique according to UPGMA method by using POPGEN 

v1.32. 
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Abstract 
Mohamed, A., A.N. Basher and W. Lawand. 2021. Study of Genetic Diversity of the Aphid Predator Hippodamia 

variegata  (Goeze) in Different Areas of Syria Using SRAP markers. Arab Journal of Plant Protection, 39(3): 189-196. 

https://doi.org/10.22268/AJPP-39.3.189196 
This study was conducted in 2020 at the Laboratory of Biotechnology, Agronomy Department and Research Center for Biological 

Control Studies, Faculty of Agriculture, Damascus University. This study aimed to determine the genetic diversity of the variegated ladybug 

aphid predator Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) collected from different regions in Syria using the SRAP 

technique (Sequence-related Amplified polymorphism). The number of amplified fragments was 101 bands, 99 of which were polymorphic 

with a polymorphism rate of 97.99%. The number of polymorphic fragments ranged between two bands by using the primers pair SRAP-12 

and 13 bands by using the primers pair SRAP-1, with an average of 6.6 bands for each primers pair. The lowest polymorphism rate was 

83.33% for primers pairs SRAP-4 and SRAP-9, whereas the highest polymorphism rate was 100% for the rest of the primers pairs. The 

results obtained on the degree of genetic diversity of the predator's individuals H. variegata showed that the highest value for percent 

disagreement values was 0.904 between samples from Damascus and Latakia (Fedio) and Homs and Latakia (Fedio), whereas the lowest 

value for percent disagreement values was 0.271 between samples from Damascus and Sweida. The phylogenetic tree showed that the 

studied populations were divided according to their geographical distribution into two main groups; the first group included samples 

collected from the regions of Damascus, Sweida, and Homs with a genetic distance of 15.51, whereas the second group included samples 

collected from the regions of Tartous, Jabla (Beit Yashout), and Lattakia (Fedio) with a genetic distance of 11.08. This is the first study to 

determine genetic diversity of H. variegata in Syria. 

Keywords: Genetic diversity, predator, Hippodamia variegata, SRAP, Syria. 
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