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  الملخص
حسين كفاءة حشرات المّن لغربلة أصناف من الحمص مقاومة لفيروسي التفاف ت .2013 اسماعيل. وعماد قمري صفاء غسان حلواني، مصعب،

  .215-208 ):3(31 مجلة وقاية النبات العربية،. (BWYV) السكري/البنجر للشوندرواإلصفرار الغربي  (BLRV) أوراق الفول
، جنس Beet western yellows virus( )BWYV( /البنجرالسكري للشوندرفيروسي اإلصفرار الغربي اختبرت أربعة أنواع من حشرات المّن في نقل 

Polerovirus عائلة ،Luteoviridae( والتفاف أوراق الفول )Bean leafroll virus( )BLRV جنس ،Luteovirus عائلة ،Luteoviridae (من  وبأعداد مختلفة
أوراق حقيقية) بهدف الوصول إلى  4و  3، 2، 1ات الحمص أثناء العدوى (نباتوعلى مراحل مختلفة من عمر  )نبات/حشرة 20و 10، 5، 3، 2، 1( حشرات المنّ 

سم  15طة أقفاص بالستيكية اسطوانية الشكل قطرها ابوس ةحدالمعداة كل على بادرات الحمص إجراء عملية العدوى بحشرات المّن حجزت  عند .أعلى نسبة إصابة
 Myzus persicae م حشرات مّن الدراق األخضراالنباتات بأعمار مبكرة وعند استخد كانت عند إعداءالت معامأن أفضل الأظهرت النتائج  ومزودة بفتحات للتهوية.

(Sulz.) وحشرات مّن البازالء األخضر  والُمغذاة على نباتات فجل مصابة /البنجرلشوندر السكريلالغربي  رالحاملة لفيروس االصفراAcyrthosiphon pisum 

(Harris)  صفرار الغربي % بفيروس اال100 نقلوكانت حشرتين كافية لتحقيق نسبة التفاف أوراق الفول المغذاة على نباتات فول مصابة بالفيروس، الحاملة لفيروس
 20 دامعند استخ% 83حتى وصلت إلى  المستخدمة منّ الفيروس التفاف أوراق الفول مع زيادة عدد حشرات انتقال ادت نسبة دز وا ،السكري/البنجر للشوندرللشوندر

بصمة النسيج النباتي المناعي باختبار  فحصهاعن طريق  الَمعداة النباتات إجمالي من المصابة النباتات لعدد مئوية كنسبة النقل كفاءة تم التأكد من .حشرة/نبات
)TBIA ن من قدرة الحشرات حسّ  ، حيثدورًا مهماً  لعباألقفاص البالستيكة ظهرت النتائج أن استخدام أكما  .وحيدة الكلونمتخصصة ) وباستخدام أجسام مضادة

توليفة مناسبة من  دراسةومن خالل  الظروف الحقلية.تحت خاصة بو فترة العدوى،  أثناء على نقل الفيروسات لدى استخدامها الحتجاز الحشرات الحاملة للفيروس
مرتفعة  ةتم الحصول على نسب إصاب ،باإلضافة إلى استخدام األقفاص البالستيكية)أثناء العدوى العوامل (نوع حشرات المّن الناقلة، عدد حشرات المّن وعمر النبات 

  .يمكن االعتماد عليها في عمليات الغربلة لمدخالت الحمص
  تي المناعي.، األقفاص البالستيكية، اختبار بصمة النسيج النبامّن البازالء األخضر، مّن الدراق األخضر، مّن الفول، مّن العدسالحمص،  كلمات مفتاحية:

  
  مقدمةال
  

 المحاصــيل أهــم ثالــث (.Cicer arietinum L) الُحّمــص يعــد محصــول
 ومصــدراً  ،)32، 28(بالبروتينــات عالميــًا  الغنيــة الغذائيــة الحبيــة البقوليــة
 الســنوات فــي زراعتــه وحققــت العــالم، ســكان مــن عاليــة نســبة لغــذاء رئيســاً 

 الكليـــة المســـاحة لغـــتب حيـــث اإلنتـــاج، كميـــة فـــي نوعيـــة قفـــزات األخيـــرة
ــــارًا، 73797 حــــوالي 2009 عــــام ســــورية فــــي بــــه المزروعــــة  غلــــت هكت

  ).13( طناً  57351 حوالي

 كمية في تؤثر التي المرضية اآلفات من بالعديد الحمص يصاب
 همةمال اآلفات تلك بين من الفيروسية األمراض دعتو  ونوعيته، اإلنتاج
 تعتبر، كما المنتجة ورالبذ ونوعية الحمص إنتاجية في تؤثر التي

الفيروسات األكثر خطورة في منطقة من الفيروسات المسببة لالصفرار 

غرب آسيا وشمال أوروبا، كونها تسبب خسائر كبير في اإلنتاج تصل 
ومن أهم الفيروسات التي  .)30، 23% (95في بعض الحاالت إلى 

 السكري/البنجر للشوندرتصيب الحمص فيروس اإلصفرار الغربي 
)Beet western yellows virus ،BWYV جنس ،Polerovirus ،

الذي حظي باهتمام كبير لما له من مدى  )Luteoviridaeعائلة 
 ، يسبب هذا الفيروسالعالم أنحاء مختلف في وانتشارهعوائلي واسع 

 إلى اللحاء لون لتغير إضافة أساسي بشكل والتقزم اإلصفرار أعراض
 %90–8 بين ي الغلة البذرية تتراوح ما، مسببًا خسائر فالبني اللون
فيروس يعتبر و  .)17( اإلصابة حدوث ووقت الحمص لصنف وفقاً 

، جنس Bean leafroll virus ،BLRVالتفاف أوراق الفول (
Luteovirus عائلة ،Luteoviridae ( أهمية الفيروسات أكثر منأيضًا 

تعتبر عالمية االنتشار و  من الفيروسات ويعد، الحمص نباتات على
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 ،)22(المحاصيل البقولية بما فيها العلفية العوائل األكثر إصابة به 
 البرتقالي باللون تلونها حتى أو باصفرارهاالنباتات المصابة  تتميزو 

   .)17( ةالمصاب اتالنبات وتقزم بني بلون تشوهات إلى إضافة
يعد الحصول على أصناف حمص مقاومة األسلوب األكثر 

ألمراض الفيروسية والمحافظة على البيئة، بيد أن ما كفاءة في مقاومة ا
يحمله الحمص من صفات فيزيوكيميائية تجعله وسطًا غير مالئم 

وبالتالي  ،)31، 30 ،28، 22(لُتشكل عليه حشرات المّن مستعمراتها 
رد فعل أصناف الحمص إزاء األمراض يم و تقصعوبة كبيرة في 

. لذلك كان البد من تطوير طة حشرات المنّ االفيروسية المنقولة بوس
طريقة للعدوى بهدف زيادة نسبة تعرض النبات لحشرات المّن وانتقال 

  الفيروس إليه.
طورت العديد من الطرائق لغربلة المدخالت الوراثية بهدف زيادة 
نسبة اإلصابة وتوفير الوقت والجهد ولفهم آلية مقاومتها لألمراض 

ير مناسب للفيروسات في البيئة الفيروسية من جهة ولمنع أي انتشار غ
خاصة عند اختبار سالالت فيروسية بالمحيطة لمكان إجراء التجربة و 

ق: استخدام األقفاص ائومن أهم هذه الطر  ،)7جديدة من جهة أخرى (
 وحقن المورثات المحمولة على بكتريا األجروبكتريوم البالستيكية

  ).Biolistic inoculation( )19والقصف الحيوي للمورثات (
 مرتفعة فيروسية إصابة نسبة على لحصولل هدف هذا البحث

صفرار لفيروسي اال الناقلة المنّ  حشرات أنواع أكفأ تحديدعن طريق 
 ،الحمص على السكري/البنجر والتفاف أوراق الفول للشوندرالغربي 
 النبات وعمر نبات لكل المنّ  حشراتمن  المناسب عددال وتحديد
ختبار فعالية استخدام األقفاص ال إضافة ،أثناء العدوى األنسب

 للتغذية على المنّ  حشرات إرغامللعدوى تعمل على  طريقةالبالستيكية ك
  .البيت البالستيكي في أو الحقل في سواءً  النبات

  
  وطرائقه مواد البحث

  
 وتأسيس مستعمراتها وٕاكثارها أنواع حشرات المّن المستخدمة

 لتحديد المنّ  حشرات من مختلفة نواعأ أربعة اختيار البحث هذا في تم
المحلي  الحمصصنف  لىإ المدروسة الفيروسات نقل في هاأكفأ

 منّ  ،Kech( Aphis craccivora( اللوبياء منّ : وهي )4-غاب(
 الفول منّ  ،Harris (Acyrthosiphon pisum( األخضر البازالء

)Scopoli (Aphis fabae األخضر الدراق منّ  و Myzus persicae 

(Sulz) .من مستعمرات مرباة  تم الحصول على األنواع الثالثة األولى
بر الفيروسات التابع للمركز تفي مخ مستمرة على نباتات فول بصورة

أما  ،ومعّرفة سابقاً  الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)
 ظروف ضمن مزروعة فريز نباتات من جمعت مّن الدراق األخضر فقد

تم التأكد و  ،حمص لمحافظة التابعة تلكلخ قرية في البالستيكية يوتالب
على عتماد باإل من قبل مختصي الحشرات في ايكاردا هامن تصنيف

تّم حفظها على شرائح زجاجية  حيثاألطوار المجّنحة بصورة أساسية، 
)، بعد تسخينها ببطء ضمن أنابيب Berleseضمن سائل برليز (

 ) وتركها لتبرد تدريجياً KOHالبوتاسيوم ( % ماءات60زجاجية تحوي 
 ).9مفاتيح تصنيفية متخصصة ( وباالعتماد على

 من بدءاً  ،المدروسة المنّ  من أنواعنقّية  مستعمرات تأسيس تم
 ضمن سليمة نباتية أوراق على تغذيتهاتمَّت  واحدة بالغة حشرةٍ  نسل
 على الحصول بهدف ساعة، 24 لمدة ومهواة رطبة بالستيكية أوعية

ُنَقلت تلك المواليد حديثة الوالدة برفق إلى  ساعة، 24-0 بعمر حوريات
 األخضر البازالء لمنّ  بالنسبة الفولنباتات  بادرات أحد عوائلها المفّضلة

 لمنّ  بالنسبةبعمر ورقة حقيقية  الفجلونباتات  الفول ومنّ  اللوبياء ومنّ 
شرات ح حجزت .سم 20 بقطر أصص في مزروعة األخضر الدراق
 البولي مادة من مصنوعة الشكل اسطوانية بالستيكية بأقفاصالمّن 
 يسمح شبكي بنسيج مغطاة وعلوية جانبية بفتحات ومزودة كلوريد فينيل

 لتربية القياسية الظروف وفق ضبطها تم خاصة حاضنة ضمن بالتهوية
 و ،%5±65 النسبية الرطوبة س،°5±18 الحرارة درجة( المنّ  حشرات

  ).يومياً  ضاءةإ ساعة 14
استخدمت المستعمرات النقّية آنفة الذكر كنواة لتربية تلك األنواع 
بصورة منفصلة وٕاكثارها على نطاٍق واسع تحت ظروف البيت 

- 70، ورطوبة نسبية بحدود س°20-18البالستيكي (درجة حرارة 
أصص بالستيكية  المزروعة ضمن%) على نباتات الفول أو الفجل 80

 وموضوعة سم، 60×30 صواٍن معدنية أبعادهاي فسم أو  20 بقطر
السطح  ،سم 80×80×80 أبعادها األلمنيوم من مصنوعة أقفاص ضمن

العلوي مصنوع من الزجاج يسمح بمرور الضوء وثالثة من أطرافه 
مزود بباب  للقفص السطح األمامي أما ،مغطاة بنسيج شبكي للتهوية

  يسمح بتداول النباتات والعناية بها.
  

واألمصال المضادة واإلختبارات السيرولوجية ت الفيروسية العزال
  المستخدمة

  :هما تينمحلي تينفيروسي عزلتين استخدامتم في هذا البحث 
المعزولة لفيروس التفاف أوراق الفول،  SV64-95العزلة الفيروسية   -

بقًا من قبل اوالمعرفة س ،ةمحافظة الالذقية، سوريمن من نبات فول 
بع في حفظها طريقة اإلكثار باإلعداء الدوري ). وات4( قمري
على نباتات فول ضمن البازالء األخضر حشرات مّن  طةابوس

  الظروف المناسبة لتضاعف الفيروس.
 للشوندرلفيروس اإلصفرار الغربي  SC23-07العزلة الفيروسية   -

 ة الغابنطقالمعزولة من نبات حمص من مالسكري/البنجر 
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تم تعريفها في هذا البحث  ، والتي2007في عام  بمحافظة حماة
صفرار الغربي لفيروس اإل وحيد الكلون مصل مضاد باستخدام
، الواليات Agdia، من إنتاج A5977رقم  /البنجرالسكري للشوندر

بالنسخ اإلختبارات الجزيئية  ، باإلضافة إلىالمتحدة األمريكية
 )RT-PCRالعكسي والتفاعل المتسلسل إلنزيم البوليميراز (

 للشوندربادئ متخصص بفيروس اإلصفرار الغربي باستخدام 
باستخدام مّن  ذلك إعداء نباتات فجل تال )18( /البنجرالسكري

  بشكل دوري بالفيروس بهدف المحافظة عليه. الدراق األخضر
  

جميع النباتات تم الكشف عن وجود الفيروسات المدروسة في 
 Tissue-blotاتي المناعي باستخدام اختبار بصمة النسيج النب اةالمعد

Immunoassay )TBIA وفقًا للطريقة الموصوفة من قبل مكوك (
 ، األول). باستخدام مصلين مضادين وحيدي الكلون6وقمري (

السكري/البنجر رقم  للشوندرمتخصص لفيروس اإلصفرار الغربي 
A5977 من إنتاج ،Agdiaوالثاني ، الواليات المتحدة األمريكية ،

، مقدم من الدكتورة 4B10س التفاف أوراق الفول رقم متخصص لفيرو 
  ).16( ، ألمانيالينا كاتول

  
  نقل النواع حشرات المّن في أتقدير كفاءة 

على العوائل المستخدمة كمصدر المدروسة غذيت أنواع المّن األربعة 
الفجل بالنسبة و للفيروس (الفول بالنسبة لفيروس التفاف أوراق الفول، 

)، ضمن أقفاص /البنجرالسكري للشوندرر الغربي لفيروس اإلصفرا
، لمدة كلوريد فينيل البولي مادة من مصنوعة الشكل اسطوانية بالستيكية

 حشرات المنّ بعدها ساعة الكتساب الفيروس. نقلت  48- 24تتراوح بين 
- غاب(الحاملة للفيروس بحذر إلى نباتات حمص من الصنف المحلي 

 نباتات في كل منها ةتحوي خمسمزروعة ضمن أصص بالستيكية  )4
طة فرشاة احشرة/نبات بوس 20، وبمعدل ضمن ظروف البيت الزجاجي

طة أقفاص بالستيكية ادقيقة، مع مراعاة عزل النباتات المعداة بوس
تمنع تبادل الحشرات مع الوسط الخارجي. اشتملت و تسمح بالتهوية 

لمّن ولكل نبات) لكل نوع من حشرات ا 100( اً أصيص 20التجربة على 
  .بشكل مستقل فيروس

ُرشت النباتات المعداة بالمبيد من اإلعداء ساعة  48بعد مضي 
ت النباتات . اختبر لقتل جميع حشرات المنّ  الحشري شركونيل (ميثوميل)

بعد ثالثة  TBIAطة اختبار ابوس المعداة للكشف عن الفيروسات
 المضادة لاألمصا أسابيع من العدوى، ولكل نبات على حدا باستخدام

 من المصابة النباتات لعدد مئوية كنسبة النقل كفاءة واحتسبت المناسبة،
  .لكل معاملة الَمعداة النباتات إجمالي

  

  المستخدمة المنّ  أعداد كفاءة تحديد
 المدروسين،  الفيروسينلكال نقالً  المنّ  حشرات أنواع أفضل تحديد بعد

 حشرات من نوع أفضل دراسة على اقتصارها مع السابقة التجربة كررت
 كل على المنّ  من مختلفة أعداد وبوضع غيره، دون فيروس لكل المنّ 
  ).نبات/حشرة 20 و 10، 5، 3، 2، 1( نبات

  
 العدوى إلجراء األنسب النبات عمر تحديد

بالفيروسين  )4-غاب(المحلي  الحمصصنف  من نبات 100 أعدي
 3، 2، 1( ختلفةم مراحلفيروس في أربعة /نبات 50 بمعدل المدروسين

 20 بمعدلو  الحمص لنباتات الخضري النمومن حقيقية)  أوراق 4و 
 مرحلة من مراحل عمر نبات الحمص كل في احتفظ كما .نبات/حشرة

 معاملة كل نباتات قطعت .للمقارنة كشاهد إعداء دون نبات 50 بـ
 لإلصابة المئوية النسبة تحديد ثم ومن النبات طول قياس وتم ووزنت
 على أسابيع ثالثة بعد السيرولوجيةالمصلية /  اإلختبارات نتائجل داً استنا
  .عدوى آخر

  
األقفاص البالستيكية أثناء  حجز حشرات المّن ضمنتقدير كفاءة 

 العدوى

حجز النباتات أثناء العدوى ضمن  فعالية مدى دراسة على العمل تم
 نيلفي البولي مادة من مصنوعة الشكل اسطوانية بالستيكية أقفاص
 المعاملة هذه طبقت ،للتهوية بفتحات ومزودة سم 15 قطرها كلوريد
نبات  200، مقارنة مع فيروس/نبات 100 بمعدل نبات 200 على

على نباتات  وذلك أعديت بالطريقة اإلعتيادية (دون استخدام األقفاص)،
 البالستيكي البيت ظروف ضمن ،)4- غاب(صنف الحمص المحلي 

 .2007/2008 لزراعيا الموسم خالل، والحقل

  
  النتائج

  
  في نقل الفيروسات المدروسة كفاءة أنواع المنّ 

فعالية مميزة في نقل العزلة الفيروسية  ت حشرات مّن الدراق األخضرأبد
SC 23-07 من  /البنجرالسكري للشوندراإلصفرار الغربي  لفيروس

، )4-غاب( المحلي نباتات فجل مصابة إلى نباتات حمص من الصنف
%. بينما انخفضت نسبة 100 إلىة ـة اإلصابـوصلت نسبحيث 

 قدرة وكانت%، 23إلى  حشرات مّن اللوبياءدام ـخـتـاإلصابة عند اس
% 4إلى  وصلتبنسبة ضعيفة و فيروس العلى نقل  حشرات مّن الفول

 حشرات مّن البازالء األخضر في حين لم تستطيعفي أفضل أحواله، 
  ).1(جدول  روسةالمدضمن الظروف  من نقل الفيروس
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عزلتين محليتين  نقل في المنّ  حشراتمن  أنواعأربع  كفاءة .1جدول 
) BWYVلفيروس اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر (

) ضمن ظروف البيت BLRVالتفاف أوراق الفول (وفيروس 
  البالستيكي.

Table 1. Transmission efficiency of Syrian isolates of Beet 
western yellows virus (BWYV) and Bean leafroll virus 
(BLRV) using four aphid species under plastic house 
conditions. 
 

  نوع المنّ 
Aphid species

  النسبة المئوية لإلصابة
% of infection 

BWYV BLRV 
  مّن الدراق األخضر

 Myzus persicae  
100 0 

مّن البازالء األخضر
 Acyrthosiphon pisum  

0 83 

 Aphis craccivora  23 36  مّن العدس
 Aphis fabae  4 43  مّن الفول

    حشرة/نبات 20نبات في كل معاملة بمعدل  100أُعدي 
100 plants were inoculated per treatment using 20 virulifierous 
aphids/plant  

  
يروسية في نقل العزلة الفمّن البازالء األخضر تفوقت حشرات 

SV 64-95 إلى  مصابةمن نباتات فول  التفاف أوراق الفول لفيروس
نسبة اإلصابة  وصلت، و )4-غاب( المحلي صنفنباتات حمص من ال

حشرات  نقل الفيروس عند استخدامنسبة  انخفضتبينما  ،%83إلى 
 لم تتمكنو على التوالي،  ،%43و  36 إلى اء ومّن الفوليمّن اللوب

  ).1(جدول  فيروسالمن نقل األخضر الدراق  حشرات منّ 
  

  في كفاءة نقل الفيروسات المدروسة تأثير عدد حشرات المنّ 
في نقل فيروس متميزًا جدًا مّن الدراق األخضر كان أداء حشرات 
نقل فقد استطاعت حشراته  ،السكري/البنجر للشوندراإلصفرار الغربي 

/نبات تينحشر إجراء عملية العدوى بمعدل  عند% 100الفيروس بنسبة 
  ).2(جدول 

 وراق الفولأفيروس التفاف لنقل  لوحظ ارتفاع النسبة المئويةكما 
% عند 83ووصلت إلى البازالء األخضر  مع زيادة عدد حشرات منّ 

  ).2حشرة/نبات (جدول  20 خداماست
  

  تأثير عمر النبات أثناء العدوى في كفاءة نقل الفيروسات المدروسة
نسبة نقل فيروس  فيأثناء العدوى تأثيرًأ  لم يكن لعمر نبات الحمص

اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر، فيما انخفضت نسبة نقل 
فيروس التفاف أوراق الفول مع تقدم النبات بالعمر. وكان لعمر النبات 
أثناء العدوى بكال الفيروسان تأثير واضًح للعيان من حيث شدة اإلصابة 

كانت أعراض اإلصابة شديدة على وظهور أعراض اإلصابة. حيث 
النباتات التي أعديت بأعمار مبكرة، وكانت أعراض اصفرار وتقزم 
وصغر حجم األوراق واضحة وبالتالي تدهور كامل النبات وعدم قدرته 

على الوصول إلى مرحلة اإلزهار، فيما انخفضت الحساسية الظاهرية 
  ).3 جدولللنباتات باإلصابة مع تقدم النبات في العمر (

  

  
عزلتين محليتين لفيروس اإلصفرار الغربي كفاءة نقل  .2جدول 

طة مّن الدراق األخضر ا) بوسBWYVللشوندر السكري/البنجر (
)Sulz.( persicae Myzus  وفيروس) التفاف أوراق الفولBLRV (

 Harris (Acyrthosiphon pisum(طة مّن البازالء األخضر ابوس
شرات المّن/نبات ضمن ظروف البيت وباستخدام أعداد مختلفة من ح

  البالستيكي.
Table 2. Transmission efficiency of Syrian isolates of Beet 
western yellows virus (BWYV) by Myzus persicae (Sulz.) 
and Bean leafroll virus (BLRV) by Acyrthosiphon pisum 
(Harris) using different insect numbers per plant under 
greenhouse conditions. 
 

 of  infection %   النسبة المئوية لإلصابة

الفيروس 
Virus

  عدد الحشرات المستخدمة/نبات
 No. of insects/plant 

20 10 5 3 2  1 

100  100 98 99 100 63 BWYV 

83 76 53 16 10 0 BLRV 
  نبات في كل معاملة  100أُعدي 

100 plants were inoculated per treatment 

  
تقدير كفاءة حجز حشرات المّن ضمن األقفاص البالستيكية أثناء 

 العدوى

لم يكن لألقفاص البالستيكية تأثيرًا في زيادة نسبة اإلصابة بكال 
الظروف الحقلية  تحتالبالستيكي، أما  الفيروسين ضمن ظروف البيت

امل المحددة لنجاح إحدى العو استخدام األقفاص البالستيكية  فقد كان
  ). 4عملية العدوى (جدول 

  

  المناقشة
  

 ت حشرات مّن الدراق األخضرتميز  ،عند إجراء اختبار النقل الحيوي
بقدرتها العالية على نقل فيروس اإلصفرار الغربي للشوندر 
السكري/البنجر وضعف قدرته في نقل فيروس التفاف أوراق الفول، 

شرات مّن البازالء األخضر من وعلى النقيض من ذلك فقد تمكنت ح
نقل فيروس التفاف أوراق الفول بنسبة مرتفعة ولم يتمكن من نقل 

 من الرغم علىفيروس اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر، 
اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر  لفيروس كناقل مهم استخدامه

، 4، 1( المحلية الدراسات من كثير فيعلى محاصيل البقول المختلفة 
) ولعل ذلك يعود إلى صعوبة حصوله على جزيئات الفيروس من 5

العائل المضيف لفيروس اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر وهو 
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الفجل. وكانت حشرات مّن اللوبياء قادرة على نقل كال الفيروسين 
الكفاءة في نقل  ضعيفةوبنسب متوسطة، أما حشرات مّن الفول فكانت 

فيروس االصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر على عكس سلوكه 
في النقل الجيد لفيروس التفاف أوراق الفول وهذا ما يتوافق مع النتائج 

  . )Buddenhagen )10و  Bosque- Perezالتي حصل عليها 
المستخدمة في  أدت زيادة عدد حشرات مّن البازالء األخضر

حشرة/نبات إلى ارتفاع نسبة نقل فيروس التفاف أوراق  20العدوى إلى 
 Skaf%، ولكن هذه النتيجة لم تتوافق مع ما توصل إليه 83الفول إلى 

 حشرات من حشرات المنّ  5-3ن أ) حيث أشارا إلى Makkouk )33و 
كافية لتحقيق نسبة إصابة للفول  حاملة لفيروس التفاف أوراق الفول

إلى استخدام نباتات الحمص في هذه %، ويمكن أن يعود ذلك 100
، 27، 15الدراسة والذي قد يكون عائًال غير مفضل لحشرات المّن (

). فيما تمكنت حشرتان من حشرات مّن الدراق األخضر المستخدمة 30
بفيروس اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر من  في العدوى

جة التي تؤكد %، واتفقت هذه النتي100تحقيق نسبة نقل وصلت إلى 
الكفاءة المرتفعة لحشرات مّن الدراق األخضر في نقل فيروس اإلصفرار 
الغربي للشوندر السكري/البنجر عن طريق التغذية عبر الغشاء مع 

Duffus  وGold )12( .  
عند اختبار أثر اختالف عمر النبات أثناء اإلصابة الفيروسية، 

س في الكتلة الحيوية تبين أن اإلصابة المبكرة تؤدي إلى خفض ملمو 
نسبة اإلصابة، ولعل  فيللنبات المصاب بشكل واضح أكثر من تأثيره 

هذا ما يفسر اإلنخفاض في انتاجية الزراعات المتأخرة عنها في 
الزراعات المبكرة، ولعل العامل المهم في ارتفاع نسبة اإلصابة في 

). وقد بات 5الزراعات المتأخرة يعود إلى زيادة نشاط النواقل الحيوية (
شدًَّة وضررًا للمحصول تلك التي تحدثها  تمعلومًا أن أكثر اإلصابا

  ).14، 11، 3حشرات المّن الحاملة لإلصابة فور انبثاق النبات (
)، لوحظ 34، 25، 8، 5، 2في العديد من الدراسات السابقة (

انخفاض نسبة اإلصابة عند العدوى تحت ظروف حقلية عنها عند 
وف البيت الزجاجي، وهذا ما لوحظ في هذه الدراسة، العدوى ضمن ظر 

% إلى 96حيث انخفضت نسبة نقل الفيروسات بشكل ملحوظ من 
% 76% بالنسبة لفيروس اإلصفرار الغربي للشوندر السكري ومن 32

% بالنسبة لفيروس التفاف أوراق الفول. أما عند استخدام 22إلى 
روسات ضمن الظروف األقفاص البالستيكية ارتفعت نسبة نقل الفي

نقل فيروس اإلصفرار الغربي  إمكانية حسنت منالحقلية والزجاجية، فقد 
طة حشرات مّن الدراق األخضر بكفاءة عالية ابوسللشوندر السكري 

 البازالء منّ  طةابوس %)، ونقل فيروس التفاف أوراق الفول100(
 شارةاإل مع. %) إلى نباتات الحمص89نسبيًا ( أقلّ  بكفاءةٍ  األخضر

حشرات مّن البازالء  طةانقل العديد من الفيروسات بوس صعوبة إلى
 الذي األمر بالمحاصيل األخرى، مقارنةً  الحمص نبات إلىاألخضر 

 ).15، 5، 1( المنّ  لحشرات الغذائي التفضيل إلى الباحثون أرجعه

كفاءة النقل أكثر تمايزًا ضمن الظروف  وكان التحسن في
د إلى تخفيفها من األثر الضار للنقل المفاجئ الحقلية، ولعل ذلك يعو 

لحشرات المّن من الظروف المثالية في البيت الزجاجي إلى الظروف 
الحقلية إضافة إلى كون حجز حشرات المّن يحّد بشكل كبير من ظاهرة 

  التفضيل الغذائي للحشرات الناقلة للفيروس.

  
نسبة  في) BLRVفيروس التفاف أوراق الفول (و) BWYVالسكري/البنجر ( للشوندرار الغربي اإلصفربفيرس  ئهإعداعمر النبات عند  تأثير .3جدول 
  ضمن ظروف البيت البالستيكي.ات وطول ووزن النبات )4نباتات الحمص (صنف غاب  إصابة

Table 3. The effect of plant growth stage when inoculated with Beet western yellows virus (BWYV) and Bean leafroll virus 
(BLRV) on infection rate, length and weight of chickpea plants (cv. Ghab-4) under greenhouse conditions. 
 

عدد األوراق على 
  النبات المعدي

No. of leaves of 
the inoculated 

plant

النسبة المئوية 
 لإلصابة
% of 

infection 

متوسط طول النباتات 
ي ظھرت عليھا الت

 اإلصابة (سم)
Average length of 

infected plants (cm) 

متوسط طول النباتات 
  السليمة

Average length 
of healthy plants 

(cm

متوسط وزن النباتات التي 
 (غ) ظھرت عليھا اإلصابة

Average weight of 
infected plants (gr) 

متوسط وزن النباتات 
  السليمة

Average weight 
of healthy plants 

(gr) 
BWYV 

1  100  12.3  32.9  1.6  3.3  
2  100  12.4  35.1  1.8  3.7  
3  100  24.6  35.2  2.8  3.6  
4  100  30.1  33.7  3.2  3.6  

BLRV
1  100  12.1  32.9  1.9  3.3  
2  80  13.4  35.1  1.8  3.7  
3  60  19.0  35.2  2.2  3.6  
4  70  26.9  33.7  3.0  3.6  

 Readings were taken 3 weeks after the last inoculation  بيع من آخر عدوىأسا 3أخذت النتائج بعد 
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نسبة  فياستخدام األقفاص البالستيكية أثناء العدوى  تأثير .4جدول 
اإلصابة بفيروسي اإلصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر 

(BWYV)  والتفاف أوراق الفول(BLRV)  ضمن الظروف الحقلية
 .2007/2008 الزراعي الموسم لبالستيكي، خاللوظروف البيت ا

Table 4. The effect of using plastic cage during inoculation 
on the infection rate of Beet western yellows virus (BWYV) 
and Bean leafroll virus (BLRV) under field and plastic 
house conditions during 2007/2008 growing season. 
 

ظروف 
  الزراعة

Planting 
conditions

 of infection % النسبة المئوية لإلصابة
BWYV  BLRV

باستخدام 
 األقفاص
With 

plastic 
cages  

بدون 
 اقفاص

Without 
cages  

باستخدام 
 األقفاص
With 

plastic 
cages 

بدون 
 اقفاص

Without 
cages  

بيت 
 بالستيكي
Plastic 
house 

100  96  88  76  

  حقل
Field

89  32  89  22  

  حشرة/نبات  20نبات في كل معاملة بمعدل  100أُعدي 
100 plants were inoculated per treatment using 20 insects/plants

  
باستخدام األقفاص البالستيكية بالطرائق  اإلعداءوبمقارنة طريقة 

لدى  ينذولاألخرى للعدوى نالحظ مقدار الصعوبة والجهد المبالمطورة 
جروبكتريوم حقن المورثات المحمولة على بكتريا األتطبيق طريقة 

)Agroinfiltration(  إضافة لعدم قابليتها للتطبيق على بعض
كما لوحظ تفاوت النتائج المستحصل )، 29، 21المدخالت الوراثية (

) Biolistic inoculation( القصف الحيوي للمورثات عليها بطريقة
). بالمقارنة مع طريقة 26، 20الت الوراثية المختبرة (باختالف المدخ

 Al Abdallat العدوى باستخدام األقفاص البالستيكية والتي أشار
إلى كونها طريقة مهمة حسنت من قدرة الحشرات على  )7( آخرونو 

استخدامها الحتجاز الحشرات الحاملة للفيروس  لدى نقل الفيروسات
، كما حدت من المعوقات رة العدوىأثناء فترة اكتساب الفيروس وفت

التقليدية للغربلة مثل كون النبات ال يعتبر العائل المفضل للناقل 
كفاءة الناقل  فيالحشري وتأثير الظروف الجوية خالل عملية العدوى 

 على الرغم من صعوبةالحيوي وتضاعف الفيروس وتطور األعراض، 
أثناء  قفاص البالستيكيةالعدوى باستخدام األ اإلجهاد الناتج عنالتحكم ب
)، إال أن اعتماد هذه الطريقة في تجارب الغربلة سيجعل 24( العدوى

من ضغط اإلجهاد متساويًا على كافة المدخالت المختبرة ويخولنا 
   الحصول على نتائج أكثر وضوحًا.

ومن نتائج هذه الدراسة نقترح اعتماد طريقة األقفاص البالستيكية 
طة ااألخرى المشجعة للعدوى االصطناعية بوسمع العوامل افرة ضمت

حشرات المّن في حقول الحمص من أجل الحصول على نسبة إصابة 
  المدخالت الوراثية. لغربلةفيروسية مناسبة 

 

Abstract 
Halawan, M., S.G. Kumari and I. Ismail. 2013. Improve the efficiency of aphids to screen chickpea germplasm Bean 
leafroll virus (BLRV) and Beet western yellows virus (BWYV) resistance. Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 
208-215. 

The transmission efficiency of Syrian isolates of Beet western yellows virus (BWYV, genus Polerovirus, family Luteoviridae) and 
Bean leafroll virus (BLRV, genus Lutiovirus, family Luteoviridae) by four aphid species using different insect numbers per plant (1, 2, 3, 5, 
10 and 20 insects/plant) and at different growth stages of inoculated plants (1, 2, 3 and 4 leaves) have been evaluated. The inoculated plants 
were caged individually with viruliferous aphids by cylindrical plastic cages, 15 cm in diameter, equipped with ventilation slots. Best results 
were obtained when chickpea plants were inoculated at an early stage and by using viruliferous Myzus persicae (Sulzer) carrying  BWYV 
and Acyrthosiphon pisum (Harris) carrying BLRV. Two insects of M. persicae per chickpea plant (cv. Ghab 4) were enough to achieve 100% 
infection with BWYV, whereas the same inoculation procedure led to only 83% BLRV infection of chickpea when using 20 insects of A. 
pisum/plant. In addition, results revealed that plastic cages improved the ability of aphids to transmit viruses under field conditions. A rapid 
and efficient method of inoculation of BLRV and BWYV was achieved by applying combination of factors (aphid species, number of 
viruliferous aphids/plant, plant stage and covering plants with plastic cages). 
Keywords: Chickpea, pea aphid, green peach aphid, bean aphid, cowpea aphid, BLRV, BWYV, cages, TBIA. 
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