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 الملخص
، هي أهم آفات حشرات شجرة  Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae)سوسة النخيل الحمراء 

تسبب أضرارا بالغة ألهم شجرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومجلس . في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم النخيل

دية ومنذ ذلك الحين كانت أكثر اآلفات االقتصا 1986دخلت هذه الحشرة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام . التعاون الخليجي

 تصبح. يجعل االكتشاف المبكر صعبا للغاية مما. ألنها تكون مختبأة في داخل الشجرة اليرقة هي المرحلة المدمرة . في البالد

تستخدم العديد من المبيدات الحشرية الكيميائية للسيطرة على . األشجار المصابة أضعف بمرور الوقت وتكسرها الرياح بسهولة

مة وبالتالي ، يجب تقييم تطور مقاو. ع ذلك ، ال تزال اآلفة تسبب أضراًرا وانتشرت إلى مناطق جديدةسوسة النخيل الحمراء ؛ وم

 GSTسوسة النخيل الحمراء لوجود انزيم  أفراد فحص. 1: األهداف الرئيسية لهذه األطروحة . الحشرات في عدد اكبر عدد منها

في سوسة GST تقييم التعبير الجيني لفئات مختلفة من انزيم . 2.الحشريةإلزالة السموم ، والتي تلعب دورا في مقاومة المبيدات 

التنميط الجيني لسوسة النخيل لوجود طفرات تمنح مقاومة للحشرات ضد . 3. النخيل الحمراء في دولة االمارات العربية المتحدة

 CDNBتم استخدام  GST لقياس نشاط. المتحدة في دولة االمارات العربيةمن نوعه يعتبر المشروع االول . المبيدات البيرثرويدية

باختالف االالنسجة فقد ظهر GST يتأثر نشاط .. و الجنس المختلفة كمادة متفاعلة في انسجة العضالت و الدماغ و في مراحل النمو

لمراحل يم من  بقية انشاط اكبر لهذا النزحشرات البالغة تمتلك وقد تبين ان ال. في الدماغ اكثر منه في العضالت GST بان نشاط 

باستخدام   RNA استخلص. كما تبين انه ال يوجد فرق كبير بين الذكور و االناث في نشاط االنزيم. النموية كالبيض و الطور النتقائي

RNeasy Mini kit  قياس التعبير الجيني الكمي باستخدام تقنية النسخ العكسي لتفاعل البلمرة التسلسلي  تم و(RT-PCR .)
ود اظهرت النتائج وج. يعبر عنهن جينيا بشكل مختلف في مختلف االنسجة في جسم الحشرة   GSTالمجموعات المختلفة من جين 

مجموعة الدلتا و االيبسلون بكمية كبيرة في الدهون و العضالت و الدماغ و الجهاز الهضمي و لكن تم التعبير عنه  بكثرة في القناة 

المسسوؤلة عن المقاومة ضد المبيدات البيرثرودية  knockdown resistance (kdr)الطفرة الجينية  تم قياس وجود. الهضمية 

بعد التحليل ظهر عدم وجود هذه الطفرة في سوسة . RT-qPCR))تقنية النسخ العكسي لتفاعل البلمرة التسلسلي الكمي باستخدام 

تم إجراء هذه الدراسة ألول مرة في دولة . ستخدمت في هذه الدراسةالنخيل في دولة االمارات العربية المتحدة للعينات التي ا

اإلضافة إلى ذلك ، اظهرت هذه ب .سوسة النخيل الحمراء حشرات اإلمارات العربية المتحدة على جينات مقاومة الحشرات لدى

هناك حاجة إلى إجراء . ول مرةتحدة ألفي اإلمارات العربية الم حشرات سوسة النخيل في  GSTالدراسة التعبير الجيني لفئات 

ودراسة واسعة  GSTs، التنميط الجيني لفئات مختلفة من افراد حشرات سوسة النخيل في  GSTمزيد من الدراسة لدراسة تحريض 

 .دولةفي اإلمارات األخرى في ال kdr النطاق في الكشف عن طفرات الجين المقاومة 
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