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   صالملخ
 بفيـروس اإلصـابة نسـبة تخفـيضفـي  التطبيقيـة الوسـائل بعـضتـأثير  .2013. قمـري وعمـاد اسـماعيل غسـان مبيض، وضـاح، سـليم راعـي، صـفاء

  .45-38 ):1(31مجلة وقاية النبات العربية،  .سورية شمال في (PVY) واي /البطاطسالبطاطا
 بعض تأثير لدراسة .حلب، شمال سوريةمحافظة في  2010و 2009ن الزراعيين /البطاطس خالل الموسميالبطاطا محصول على حقلية تجارب أجريت

 ،Potyvirusجنس  ،PVY( واي/بطاطس البطاطا بفيروس اإلصابة في نسبةالصيفي)  المعدني والزيت "ايميداكلوبريد" جاوشو مبيدنباتية،  حواجز( التطبيقية الوسائل
الذرة البيضاء  يمحصولزرع . بذارال إلنتاج المعّدة/بطاطس البطاطا حقولضمن  /المستمرةالمثابرة غير بالطريقة المنّ  حشرات طةابوس المنقول) Potyviridaeعائلة 
 كغ 10/غ 4و 2( جاوشو مبيد من ناتركيز  استخدم كما محليًا، المعتمدة/البطاطس (مارفونا وسبونتا) البطاطا أصناف من صنفين حول نباتية كحواجز الصوياوفول 
 للحد من انتشار الحشرية بالمبيدات الرش بتطبيق مقارنة الخضري، المجموع على رشاً  المعدني والزيت الزراعة، قبل الدرنات لتعفير /البطاطس)طابطا درنات

 النباتية الحواجز جربةفي ت النتائج أوضحت). TBIA( المناعي النباتي النسيج بصمة اختبار طةابوس بالفيروس اإلصابة نسبة وتحديد العينات اختبار تم. فيروسال
% 4.7 إصابة بنسبة الموسمين كالالمعامالت بفروق معنوية في  بقية على واي/البطاطس البطاطا بفيروس اإلصابة انتشار من الحد في البيضاء الذرة معاملة تفوق
 المبيد. تلتها معاملة الرش بالتوالي على ،2010و 2009 الزراعيين الموسمينمقارنة بالشاهد في  %90.6% و83.8 اإلصابة في التخفيض نسبة وبلغت% 3.8و

على  ،كال الموسمين % في12.1% و11.0% ومن ثم معاملة الحواجز النباتية من فول الصويا 6.8% و6.5 إصابة بنسبة نباتية حواجزدون ب اً يوم 15 كل الحشري
خالل  المعدني بالزيت رشال معاملة تفوقت حيث ،في تجربة الجاوشو والزيت المعدني ةالمدروس المعامالت معظم بين معنوية فروق وجود النتائج أظهرت كماالتوالي. 

 التخفيض نسبة وبلغت% 4.5و %5.7 إصابة بنسبة الموسمين في معنوية بفروق المعامالت بقية على اإلنبات تكامل بعد اً يوم 15 كل حشري مبيد معموسم النمو 
 مع جاوشو بمبيد المعاملة غير البطاطس/البطاطا درنات معاملة تلتها التوالي، على، 2010و 2009 نموسميال خالل بالشاهد مقارنة %88.8و% 80.4 اإلصابة في

 جاوشو بمبيد البطاطس/البطاطا درنات ومعاملة ،2009 موسم في% 6.5 إصابة بنسبة اإلنبات تكامل بعد اً يوم 15 كل الورقي المجموع على حشرية بمبيدات الرش
  .2010 موسم في% 5.4 إصابة بنسبة اإلنبات تكامل بعد اً يوم 15 كل الورقي المجموع على حشرية مبيدات رش مع الزراعة قبل بذار كغ 10/غ 4 تركيز
  .الصيفي المعدني الزيت ،"ايميداكلوبريد" جاوشو مبيد ،الحواجز النباتية ،PVY/البطاطس واي، البطاطا فيروسمفتاحية:  كلمات

  

  

  المقدمة
  

 المحاصــيل مــن (.Solanum tuberosum L) /البطــاطسطاُتعــد البطا
 وظـروف منـاطق فـي المتنوعة أصنافها وتزرع ،في العالم المهمة الرئيسة
يــأتي محصــول البطاطا/بطــاطس فــي  .)18( العــالم مــن مختلفــة مناخيــة

المرتبــة الرابعــة كمحصــول غــذائي علــى مســتوى العــالم بعــد القمــح والــذرة 
  ./بطاطس قائمة المحاصيل الدرنيةكما تتصدر البطاطا ،واألرز

/بطـــاطس تزايـــدًا فـــي الطلـــب بطاطاشـــهد محصـــول الفـــي ســـورية، 
 مــن بــه المزروعــة اإلجماليــة المســاحةفــازدادت  ،عليــه فــي اآلونــة األخيــرة

ــــ 484778 غلــــت هكتــــار 22783  هكتــــار 34855 إلــــى 2000 عــــام اً طن
  ).5( 2009عام  اً طن 705586 غلت

بعــــدد كبيــــر مــــن األمــــراض ُيصــــاب محصــــول البطاطا/بطــــاطس 
ُتعـــّد األمـــراض الفيروســـية أهمهـــا كونهـــا و الفطريـــة والبكتيريـــة والفيروســـية، 

الواســع  انتقالهــابســبب  كــذلكأحــد األســباب الكامنــة وراء تــدهور اإلنتــاج، 
طة الحشــرات الناقلــة فــي كافــة أنحــاء العــالم، وفــي منــاطق جغرافيــة ابوســ

التعــرف عليهـا وعــدم وجــود متباينـة، باإلضــافة لصـعوبة وظـروف مناخيــة 
 Potato( وايس ط/البطـاالبطاطايعـد فيـروس و . اطريقة فعالة لمكافحته

virus Y،PVY ،  جــنسPotyvirus، عائلــة Potyviridae( ثــر مــن أك
ــــــى محصــــــول فــــــي العــــــالم،  /البطــــــاطسالبطاطا الفيروســــــات انتشــــــارًا عل
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 سـجل .عنها في برامج إكثار بـذار البطاطا/البطـاطس للتحري  والُمعتمدة
، 3، 2، 1(/بطـــاطس البطاطامحصـــول  علـــى ســـورية فـــي فيـــروسهـــذا ال

/بطــاطس البطاطا بــذار إنتــاج كلفــة زيــادة فــي األهــم الســببويعتبــر  )،10
  .)17( سورية في من اإلصابة خالِ ال

تعتبــــــر الحــــــواجز النباتيــــــة كطريقــــــة إدارة ترتكــــــز علــــــى اســــــتخدام 
لوقايـــة مـــن محصـــول ثـــانوي كحـــاجز نبـــاتي حـــول المحصـــول األساســـي ل

درس العديـــــد مــــــن المحاصـــــيل كحـــــواجز نباتيــــــة  وقـــــد ).14األمـــــراض (
س واي وموزاييـــك الخيـــار طالبطاطا/البطـــا بفيروســـي اإلصـــابةلتخفـــيض 

)Cucumber mosaic virus، CMV،  جـنسCucumovirus،  عائلــة
Bromoviridae(  انخفــاض معنـوي فــي نســبة إلـى  اســتخدامها أدىحيـث

 الـذرة محصـول مـن كـل يسـتخدم). 11ي الغلة (انتشار الفيروس وزيادة ف
ـــــــة كحـــــــواجز الصـــــــويا وفـــــــول والقمـــــــحالبيضـــــــاء   محصـــــــول حـــــــول نباتي
 واي،بطــاطس ال/بطاطــابطــاطس لتخفــيض اإلصــابة بفيــروس الال/البطاطــا

 مــــن أعــــداد حشــــرات المــــنّ تخفـــض  الهــــذه الحــــواجز النباتيــــة حيـــث أن و 
 المــنّ ات مــن حشــر وٕانمــا تحتجــز الفيــروس  ةفــي القطعــة التجريبيــ المنتشــرة

ــــة للحشــــرةز بتنظيــــف األجــــ  الحــــواجز فعاليــــة تعتمــــدكمــــا  ).13( اء الفموي
 ذروة عنـــد الحـــاجز وارتفـــاع الفيـــروس انتشـــار وأســـلوب نـــوع علـــى النباتيـــة
 أال على المحمي، المحصول مع الحاجز تنافسية ومدى اإلصابة انتشار
 صــولالمح إصــابة علــى قــادر ممــرض أو آفــة ألي عــائالً  الحــواجز تكــون
    ).13(راد حمايته الم

 اإلصــــابة انتشــــار مــــن للحــــد كوســــيلة المعدنيــــة الزيــــوت تســــتخدم
 المعدنيـة بـالزيوت الـرش قلـلحيث  ).9( واي بطاطسال/البطاطا بفيروس
 مـن بـالفيروس والمصـابة السليمة بطاطسال/البطاطا نباتات من كل على
 الـــرش يـــقتطب مـــن أعلـــى وبنســـبة الســـليمة النباتـــات إلـــى الفيـــروس انتقـــال

 تطبيـــق أن حيـــث ،)19( فقـــط الســـليمة النباتـــات علـــى المعدنيـــة بـــالزيوت
 المصـابة النباتـات مـن الفيـروس اكتساب وٕاعاقة تخفيض في يسهمُ  الرش
 وكـذلك النبـات، ورقـة سـطح علـى المعـدني الزيـت مـن طبقـة وجـود بسبب
ــــي ــــات إلــــى نقلــــه ف  خفــــيض نســــبت اخــــتالف ويرجــــع ،)16( الســــليم النب

 إلـى المعدنيـة الزيـوت باستخدام واي بطاطسال/البطاطا روسبفي اإلصابة
 المطبقــة الرشــات وعــدد المســتخدم المعــدني الزيــت ونــوع التجربــة ظــروف
  ).  11( بالفيروس الثانوية لإلصابة الحاملة النباتات عدد وكذلك ووقتها

واي  بطــاطسال/البطاطــا بفيــروس اإلصــابةكمــا تــم تخفــيض نســبة 
 مبيـدب معاملـة البـذور قبـل الزراعـة مـع المعـدني الزيـتب رشال تطبيق عند

 مجموعـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن Imidacloprid يميداكلوبريـــــــــــــــــــــــدا( جاوشـــــــــــــــــــــــو
Chloronicotinyl( )8(.  

 التطبيقيــــة الوســــائل بعــــض تــــأثيرالبحــــث إلــــى دراســــة  هــــذا هــــدف
الصــيفي)  المعــدني والزيــت "ايميداكلوبريــد" جاوشــو مبيــدنباتيــة،  حــواجز(

 الــــــرش بتطبيــــــق مقارنــــــة ،واي البطاطــــــا بفيــــــروس اإلصــــــابةفــــــي نســــــبة 
  فقط لوقاية محصول البطاطا المعدة النتاج البذار. الحشرية بالمبيدات

  

  وطرائقه البحث مواد
  

  ةالمستخدم رو ذالب
ســـــــبونتا و  (Marfona)مارفونـــــــا  البطاطـــــــا صـــــــنفيتـــــــم اســـــــتخدام بـــــــذار 

(Spunta)، لتــأمين المســتلزمات مــن المؤسســة العامــة  ايهمــصــل علمتحال
ـــــــــبفـــــــــي  الزراعيـــــــــة   مرتبـــــــــة ســـــــــوبر إيليـــــــــت مـــــــــنمـــــــــا وه، ســـــــــورية حل

(Super Elite) علمـًا  ،الُمفتـرض خلـوه مـن مسـببات األمـراض الفيروسـية
 بــأّن جميــع درنــات الصــنف الواحــد متماثلــة تقريبــًا فــي أوزانهــا وأحجامهــا.

ــــــــــذور  ــــــــــذرةواســــــــــتخدمت ب ــــــــــولو  )Sorghum( البيضــــــــــاء ال  الصــــــــــويا ف
)Soyabeen (واجز نباتية.الستخدامهما كح المحلي السوق من 

  

  العزلة الفيروسية ومصدر العدوى 
 من النوع واي بطاطسال/م عزلة محلية لفيروس البطاطااتخداس تم

PVYNW ًا حيوي ومعرفةمن حقول البطاطا في محافظة حلب،  معزولة
وباستخدام االختبارات البيولوجية  ومصلياً  نباتات الداللة) باستخدام(

  .)6( الجزئيية
  برليمن الصنف لنباتات تبغ تم زراعة شتول   

)Nicotiana tabacoum.Var. White Burley في البيت الزجاجي (
عصارة نباتات بميكانيكيًا  يتُأعدومن ثم  ،ضمن أصص بالستيكية

الطريقة  فقاو يو  بطاطسال/لعزلة المحلية لفيروس البطاطامصابة با
طازجة وذلك بطحن أوراق النبات ال ،)Jeffries )15 الموصوفة من قبل

 حموضته درجة ،مل محلول منظم فوسفاتي 3غ/ 1 معدلبالمصابة 
يومًا من  14 . بعدالُمخّرشة السيلكونمادة كربيد  باستخدام ،7.4

ضمن  وزرعت المصابة بالفيروس إلى الحقل غنباتات التب تنقل اإلعداء
في  الفيروسي للقاح اً مصدر  لتكون الفراغات في خطوط القطع التجريبية

  .خالل موسم النمو التجربة
  

  الدراسة في المستخدمةوالمبيدات  الكيميائية المواد
 ايميداكلوبريــــــــــــد الفعالــــــــــــة المــــــــــــادة (Gaucho)جاوشــــــــــــو مبيــــــــــــد -

Imidacloprid الكيميائيــــــــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــــــيغة ،%70 تركيــــــــــــــــــــــــز 
)C9H10ClN5O2(، 6)-1) :الكيميــــــــــــــائي واالســــــــــــــم-chloro-3-

pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine)، 
  بتركيـــــزين الزراعـــــة قبـــــل الـــــدرنات لمعاملـــــة المبيـــــد اســـــتخدمحيـــــث 

ـــة .)بطاطـــا درنـــات( اربـــذ كـــغ 10/غ 4و 2  البطاطـــا بـــذار لمعامل
 التعفيـر التغطـيس،( للمعاملـة قائطر  ثالث اختبار تم جاوشو بمبيد

 هـــــي الرطـــــب التعفيـــــر طريقـــــة وكانـــــت) الرطـــــب التعفيـــــر الجـــــاف،
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 التعفيـر ثـم ومـن مـرش طةابوس تدرناال ترطيب تم حيث ،األفضل
  .بالمبيد

 خففـــت صـــيفية معدنيـــة زيـــوت اســـتخدام تـــم ،صـــيفي معـــدني زيـــت -
مـــن قبـــل  بهـــا الموصـــى االســـتخدام طريقـــة وفـــق )200: 1( بالمـــاء

 .الشركة المصنعة

  .1موضحة بالجدول  متنوعةوفطرية  حشرية مبيدات -
  

  التجارب وتصميم موقع
 زرعـتقريـة جزرايـا  في 2009في العروة الربيعية لموسم  التجارب نفذت

 زرعـــــتقريـــــة تركمـــــان بـــــارح  فـــــي 2010ولموســـــم  ،5/3/2009 بتـــــاريخ
 زرعــــــت حــــــين فــــــي حلــــــب، لمحافظــــــة التــــــابعتين، 10/3/2010 بتــــــاريخ

 2009آذار/مــــــــارس، فــــــــي الموســــــــمين  25 بتــــــــاريخ النباتيــــــــة الحــــــــواجز
 بإضــافة ،للزراعــة ببــذار البطاطا/البطــاطس التربــة تحضــير تــم .2011و

  .يدوياً  الزراعة نفذتثم ) والفالحة، NPK( لكيماويةا األسمدة
 باســــتخدام القطــــع المنشــــقة مــــن الدرجــــة األولــــى التجربــــة صــــممت

خطــوط بواقــع  4القطعــة التجريبيــة مــن  تكونــتحيــث  ،مكــررات ةربعــوبأ
درنــة  16علــى  تــويواحــد يح اً كــل خطــين مكــرر  مثّــلَ خطــين لكــل صــنف، 

وبـــين  ،ســـم 75ألخـــر يفصـــل بـــين الخـــط وا ،م 2بطـــول  ينخطـــالضـــمن 
 مســافة اآلخــرينالخطــين و  الخطــين بــين يفصــل ،ســم 25الدرنــة واألخــرى 

فــي حــين لــم يتــرك فاصــل  المعــدني والزيــت جاوشــو تجربــة فــي ســم 150
 320 تاسـتخدمحيـث  بين الخطوط األربعة في تجربة الحواجز النباتيـة.

 دةالواح المعاملة ضمت ،النباتية الحواجز تجربةفي  صنف كل من درنة
 القطــع عــدد بلــغمكــررات، وبــذلك  ةأربعــمتضــمنة  درنــة 64كــل صــنف ل

 أحيطــــتمكــــررات).  4×  ةمعاملــــ 5× صــــنف  2(قطعــــة  40 التجريبيــــة
ـــات   الصـــنف مـــن زراعيـــة خطـــوط ةبثالثـــالتجريبيـــة الواحـــدة  القطعـــةنبات
وتـرك  ،)أو الـذرة البيضـاء الصـويا فـول( نبـاتي كحـاجز المسـتخدم النباتي

فارغـــة.  أرضي ال تحـــوي معامالتهـــا حـــواجز نباتيـــة حـــول المكـــررات التـــ
  /أبريل. نيسان بداية في التربة سطح فوق البطاطا إنبات تكامل

  :التاليــــــة المعــــــامالت إجــــــراء تــــــم ،فــــــي تجربــــــة الحــــــواجز النباتيــــــة
ــــــذرة مــــــن نباتيــــــة حــــــواجزمحــــــاط ب البطاطــــــا محصــــــول) 1   البيضــــــاء، ال
  صـــــــويا،محـــــــاط بحـــــــواجز نباتيـــــــة مـــــــن فـــــــول ال البطاطـــــــا محصـــــــول) 2
محصــول البطاطــا بــدون حــواجز نباتيــة مــع الــرش بمبيــد حشــري كــل  )3

محصــول البطاطــا بــدون حــواجز مــع الــرش بمبيــد حشــري  )4، اً يومــ 15
محصــــول البطاطــــا بـــدون رش بمبيــــد حشــــري وبــــدون  )5، اً يومــــ 30كـــل 

برنــامج رش المبيــدات خــالل  1جــدول يوضــح حــواجز نباتيــة (الشــاهد). 
 صــنف كــل مــن درنــة 768خدم كمــا اســت. ليــةفصــل النمــو للتجــارب الحق

 صـنف لكـل الواحـدة المعاملـة ضـمت المعدني، والزيت جاوشو تجربةفي 
ـــة 16 بواقـــعو  مكـــررات ةبأربعـــ رنـــةد 64 ـــذلك الواحـــد المكـــرر فـــي درن  وب

 4×  معاملـة 12×  صنف 2( تجريبة قطعة 96 التجربة مخطط تضّمن
  :التالي والنح علىاالثنى عشر  المعامالت وكانت .)مكررات

 10/مبيد غ 4و 2 بتركيز جاوشو بمبيد البطاطا درنات معاملة -
 على حشرية بمبيدات رش بدون ،)بطاطا درنات( بذور كغ

 .الورقي المجموع

 10/مبيد غ 4و 2 بتركيز جاوشو بمبيد البطاطا درنات معاملة -
 المجموع على حشرية مبيدات رش مع ،)بطاطا درنات( بذور كغ

  .اإلنبات تكامل بعد اً يوم 15 كل الخضري
 10/مبيد غ 4و 2 بتركيز جاوشو بمبيد البطاطا درنات معاملة -

 المجموع على حشرية مبيدات رش مع ،)بطاطا درنات( بذور كغ
 .اإلنبات تكامل بعد اً يوم 30 كل الورقي

 بعد اً يوم 15و أسبوع كل معدني بزيت الورقي المجموع رش -
  .اإلنبات تكامل

 اً يوم 15 كل حشري مبيد مع معدني تبزي الورقي المجموع رش -
  .اإلنبات تكامل بعد

 مبيداتب رش مع جاوشو، بمبيد معاملة غير البطاطا درنات -
 تكامل بعد اً يوم 30و 15 كل الورقي المجموع على حشرية
  .اإلنبات

 مبيدات رش وبدون جاوشو، بمبيد معاملة غير البطاطا درنات -
  .الورقي المجموع على حشرية

  

ــــى نب بــــقطُ  ــــاتعل ــــات  البطاطــــا ات ــــة مراحــــل نموهــــا العملي ــــي كاف ف
، وتحضـين، وٕاضـافة يـقز عمـن  البطاطـاالُمتبعـة مـن قبـل مـزارع  الزراعية

 فــــــيوالفطريــــــة  الحشــــــرية المبيــــــدات رش برنــــــامجاألســــــمدة والــــــري. نفــــــذ 
  .1 الجدولالزراعيين وفق  الموسمين

  

  اإلصابة نسبة وحسابالعينات  جمع
في  تجريبية قطعةمن نباتات كل  تم جمع ورقة واحدة من كل نبات

 رقماً  وأخذت كيس في ووضعت ،من تاريخ الزراعة أيام 110عمر 
. ُطبعت أعناق األوراق على أغشية برتللمخ ونقلت بها خاص

األول إلختباره ضد فيروس  ،مكررين) بواقع NCM( النيتروسيلليلوز
ال في مخبر األمص المنتج المصل باستخدامواي ( البطاطسالبطاطا/ 

 والثاني) ةسوري ،حلب ،لتأمين المستلزمات الزراعية العامة مؤسسةالفي 
على محصول  انتشاراً األخرى األكثر  الفيروساتضد ختباره ال

مثل التفاف أوراق البطاطا، فيروس البطاطا اس، البطاطا/البطاطس (
قبل  منمنتج  مصل باستخدام فيروس البطاطا ام، فيروس البطاطا أ)

. فحصت أغشية النيتروسيلليلوز سويسرا ،(Bioreba) ابيوريب شركة
مختبر ) في TBIA ()7(بصمة النسيج النباتي المناعي  باختبار

 تم. ، حلب، سوريةالبذار إلكثار العامة للمؤسسةالفيروسات التابع 
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حيث  )التغطية مرحلة( االختبار من الثالثة المرحلة علىل تعدي إضافة
المذاب في ) Polyvinyl alcohol( لكحولفينيل ا بولي استخدام محلول
مل من  100غ بولي فينيل الكحول/ 1بتركيز  PBS-Tمحلول الغسيل 

PBS-T .مع تحضين لمدة عشرة دقائق  
في كل معاملة على  النسبة المئوية لإلصابة بالفيروستم حساب 

حللت النتائج إحصائيًا  .وسجلت في جدول خاص لكل صنف حده
 ANOVA وجدول تحليل التباين Genstat 12 باالعتماد على برنامج

 (LSD) معنوي فرق أقلما بين المتوسطات باستخدام  المقارنة تمتو 
  %.5 احتمالمستوى  عند

  

  النتائج
  

  تأثير الحواجز النباتية في نسبة اإلصابة بالفيروس
إلى  )2أشارت نتائج التحليل اإلحصائي لتجربة الحواجز النباتية (جدول 

وية بين الصنفين المدروسين حيث تباينت نسبة وجود فروق معن
فكانت  الموسمين، كال في واي البطاطس/ بفيروس البطاطا اإلصابة

% 12.5أقل في الصنف مارفونا  2009نسبة اإلصابة في موسم 
 ،2010وحدث العكس في موسم  ،%14.9 سبونتا بالصنف مقارنة

 الصنففي و % 17.3مارفونا  الصنف في اإلصابةحيث بلغت نسبة 
  %.14.9 سبونتا
المعامالت  بين معنوية فروق وجود النتائج أظهرت كما  

من الذرة البيضاء في الحواجز النباتية معاملة  تفوقت حيث ،المدروسة
 بقية على واي البطاطس/الحد من انتشار اإلصابة بفيروس البطاطا

% 3.8% و4.7المعامالت بفروق معنوية في الموسمين بنسبة إصابة 
 بالشاهد مقارنة %90.6% و83.8 اإلصابة في التخفيض نسبة وبلغت

تلتها معاملة الرش بمبيد  التوالي، على ،2010و 2009 الموسمينفي 
الحواجز  معاملةثم  ومننباتية  حواجز بدون اً يوم 15حشري كل 

  . )2(جدول  الصوياالنباتية من فول 
 معف تفاعل األصنا فيوجود فروق معنوية  أيضاً النتائج بينت 
 في المنحى نفس تقريباً  واألصناف المعامالت سلكت حيثالمعامالت 
معاملة الحواجز النباتية من الذرة البيضاء في  وتفوقت الموسمين،
%) في الحد من انتشار اإلصابة 1.9% و3.4( مارفوناالصنف 

 ،المعامالت بفروق معنوية ةواي على بقي البطاطس/بفيروس البطاطا
 الموسمين في%) 5.7% و6للصنف سبونتا ( هاسنفتلتها المعاملة 

 بدونيوم  15ثم معاملة الرش بمبيد حشري كل  ومن 2010و 2009
  ).2مارفونا وسبونتا (جدول  يلصنف حواجز

  
ً على المجموع الخضري لنباتات البطاطا في التجارب  الحقلية خال المبيدات الحشرية والفطرية والزيت المعدني .1جدول  ل الموسمين المطبقة رشا
 .2010و 2009

Table 1. Insecticide, fungicide and mineral oil sprayed on foliage of potato plant in field experiment during 2009 and 2010 
growing seasons. 
 

  Spray date   تاريخ الرش

 Treatments  المعامالت
مبيدات حشرية 

ً يوم 15كل    ا
Insecticide 
every 15 

days

مبيدات حشرية 
ً يوم 30كل    ا

Insecticide 
every 30 

days

مبيد حشري + زيت 
ً يوم 15معدني كل    ا

Insecticide + 
mineral oil every 15 

days

 15زيت معدني كل 
ً يوم   ا

mineral oil 
every 15 days 

زيت المعدني كل 
  أسبوع

mineral oil every 
weak 

  April 1 D + La* D + LaD + La + Oil Oil  Oil  نيسان/أبريل 1
 April 8 - -  -  - Oil  نيسان/أبريل 8

 April 15 C + R - C + R + Oil Oil +R Oil + R  نيسان/أبريل 15
 April 22 - - -  - Oil  نيسان/أبريل 22

 May 1 Ch + MCh + MCh + M + Oil Oil + M Oil + M  أيار/مايو 1
 May 8 - -  -  - Oil  أيار/مايو 8

 May 15 Z - Z + Oil Oil Oil  أيار/مايو 15
 May 22  - - -  - Oil  أيار/مايو 22

 June 1 A + G A + G A + G + Oil Oil + G Oil + G  حزيران/يوينو 1
 June 8 - -  -  -  Oil  حزيران/يوينو 8

 June 15  Li- Li + Oil Oil Oil  حزيران/يوينو 15
  = لنتراك (كلوروبريفوس)، Li=ديسيس (ديلتا مثرين)،  D= أكتارا (ثيامكسام)،  A= شيس (بايمتروزين)،  Chريد)، كونفيدور (ايميداكلوب = C مبيدات حشرية: *
 Z  ،(أسيتامبريد) زينت =La  .(ميثوميل) مبيدات فطرية:= النيت R  ،(مانكوزيب+ ميتاالكسيل) ريدوميل =M  ،(مانكوزيب) مانكوزيب =G  غالبن أم =

  .زيت معدني= Oilيل). (مانكوزيب+ ميتاالكس
* Insecticides: C = Confedor (Imidacloprid), Ch = Chess (pymetrozine), A =Actara(Thiamethoxam), D = Decis (deltaméthrine), Li = 
Lintrak (Chlorpyrifos-ethyl), Z = Zenit (Acetamiprid), La = Lannate WP (Methomyl). Fungicides: R = Ridomil (mancozeb + metalaxyl), M 
= Mancozeb (mancozeb), G = Galben M (mancozeb + metalaxyl). Oil= Mineral oil. 
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محافظة تحت الظروف الحقلية في  2010و 2009خالل الموسمين الزراعيين  (PVY)نسبة إصابة محصول البطاطا بفيروس البطاطا واي  .2 جدول
  .اجز النباتيةفي تجربة الحو سوريةشمال حلب، 

Table 2. Incidence of Potato virus Y (PVY) in potato crop during 2009 and 2010 growing seasons under field conditions in 
Aleppo, northern Syria using barrier crops.  

 

 Treatmentالمعاملة  

 % PVY incidence   نسبة اإلصابة بفيروس واي البطاطا %
  2009الموسم الزراعي 

Growing season 2009  
  2010الموسم الزراعي 

Growing season 2010 

  مارفونا
Marfona 

  سبونتا
Spunta 

  متوسط المعامالت
Tretment 

Means 
  مارفونا

Marfona  
  سبونتا

Spunta  

 متوسط المعامالت
Tretment 

Means 
  حواجز نباتية من الذرة البيضاء

  Sorghum border
3.4 a6.0 b4.7 a1.9 a 5.7 b 3.8 a 

  حواجز نباتية من فول الصويا
  Soyabeen border

11.0 ef11.0 ef11.0c12.8 f 11.4 e 12.1 c 

  يوم بدون حواجز 15رش بمبيد حشري كل 
Spray with insecticide every 15 days 
without border 

6.1 bc6.9 bcd6.5 b 5.9 bc 7.7 d 6.8 b 

  يوم بدون حواجز 30حشري كل  رش بمبيد
Spray with insecticide  every 30 
days without border

10.9 e23.8 g17.4d19.5 h 14.8 g 17.1 d  

 Control (untreated)31.2 i27.0 h29.1 e 46.2 j 35.0 i 40.6 e  شاھد بدون معاملة

 Means  المتوسط
  متوسط األصناف
Varity means 

  المتوسط العام
Grand mean 

  متوسط األصناف
Varity means  

  المتوسط العام
Grand mean  

12.5 a 14.9 b13.7617.3 b 14.9 a 16.1 

Fpr  
  المعامالت  األصناف

تفاعل أصناف * 
  معامالت

 المعامالت  األصناف
تفاعل أصناف * 

  معامالت
*  *  *  *  *  *  

LSD0.680.751.040.75 0.85 1.17 
CV %5.35.1 

  .%5قيم المتبوعة بأحرف متشابھة ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال ال
Means followed by the same letter are not significantly different at P=0.05%. 

  
  تأثير مبيد الجاوشو والزيت المعدني في نسبة اإلصابة بالفيروس

 الصيفي والزيت وشوجا مبيد لتجربة اإلحصائي التحليل نتائج أشارت
 وتباينت .المدروسين الصنفين بين معنوية فروق وجود إلى) 3 جدول(

 فكانت الموسمين، في واي البطاطس/البطاطا بفيروس اإلصابة نسبة
% 13.4 مارفونا الصنف في أقل 2009 موسم في اإلصابة نسبة
 حيث 2010 موسم في العكس وحدث ،%14.8 سبونتا بالصنف مقارنة
 في% 12.6و مارفونا الصنف في% 15.7 اإلصابة نسبة بلغت

  . سبونتا الصنف
 حيث المعامالت معظم بين معنوية فروق وجود النتائج وأظهرت  
 كل حشري مبيد مع معدني بزيت الورقي المجموع رش معاملة تفوقت

 انتشار من الحد في المعامالت بقية على اإلنبات تكامل بعد اً يوم 15
 الموسمين في معنوية بفروقواي  البطاطس/االبطاط بفيروس اإلصابة
 اإلصابة في التخفيض نسبة وبلغت% 4.5 ،%5.7 إصابة بنسبة
 على ،2010و 2009 موسمي في بالشاهد مقارنة %88.8و% 80.4
 مع جاوشو بمبيد معاملةال غير البطاطا درنات معاملة تلتها التوالي،

 تكامل بعد اً يوم 15 كل الورقي المجموع على حشرية مبيدات رش

 البطاطا درنات معاملةو  ،%6.5 إصابة بنسبة 2009 موسم في اإلنبات
 حشرية مبيدات رش مع الزراعة قبل كغ 10/غ 4 تركيز جاوشو بمبيد
 إصابة بنسبة اإلنبات تكامل بعد اً يوم 15 كل الورقي المجموع على
  .)3 جدول( المعامالت بقية ثم ومن ،2010خالل الموسم  5.4%

   تفاعل في معنوية فروق وجود النتائج أوضحت كما  
 المعامالت سلكت حيث الموسمين، في المعامالت مع األصناف
 رش معاملة فتفوقت الموسمين، في المنحى نفس تقريباً  واألصناف
 تكامل بعد اً يوم 15 كل حشري مبيد مع معدني بزيت الورقي المجموع
 بقية على ،%4.1و% 5.5 إصابة بنسبة مارفونا الصنف في اإلنبات

ها نفس المعاملة مع الموسمين في معنوية غير بفروق المعامالت
 2009 للموسمين %4.9 و %5.9 إصابة بنسبة سبونتا للصنف

درنات  معاملة مع معنوية غير بفروق وأيضاً  التوالي، على، 2010و
  البطاطا غير المعاملة بمبيد جاوشو مع الرش بمبيدات حشرية 

 بفروق ثم ومن% 6.0 إصابة بنسبة ونامارف للصنف اً يوم 15كل 
  . 2009 موسم في %6.9 سبونتا للصنف المعاملة لنفس معنوية
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شمال تحت الظروف الحقلية في حلب،  2010و 2009نسبة إصابة محصول البطاطا بفيروس البطاطا واي خالل الموسمين الزراعيين  .3جدول 
  .في تجربة جاوشو والزيت المعدني سورية

Table 3.Incidence of Potato virus Y in potato crop during 2009 and 2010 season under field condition in Aleppo, north Syria 
by using Gaucho and mineral oil. 

 
 (%) PVY incidence  نسبة اإلصابة بفيروس واي البطاطا % 

 Treatment  المعاملة

  2010الموسم الزراعي 
Growing season 2010  

  2009الموسم الزراعي 
Growing season 2009 

 متوسط المعامالت
Treatment 

Means 
  سبونتا

Spunta  
  مارفونا

Marfona  

  متوسط المعامالت
Treatment 

Means 
  سبونتا

Spunta 
  مارفونا

Marfona 
13.3 f 9.0 i 17.5 r 16.6 g 18.0 r 15.3 no  كغ بذار 10غ/ 4جاوشو  

Gaucho (4 g/10 kg seeds) 
5.4 b 6.4 def 4.4 ab 7.6 c 7.2 de 8.0 efgh  كغ بذار + رش مبيدات  10غ/ 4جاوشو

  يوم 15حشرية كل 
Gaucho (4 g/10 kg seeds) +  
insecticide spray every 15 days 

15.6 gh 16.1 q 15.1 mnop 17.2 h 19.5 u 14.9 n   كغ بذار + رش مبيدات  10غ/ 4جاوشو
  يوم 30حشرية كل 

Gaucho (4 g/10 kg seeds) +  
insecticide spray every 30 days 

15.4 g 12.9 kl 18.0 rs 13.6 d 13.3 jk 13.9 klm  كغ بذار 10غ/ 2جاوشو  
Gaucho (2 g/10 kg seeds) 

6.6 c 7.2 fg 6.0 de 7.6 c 7.9 efg 7.3 def  كغ بذار + رش مبيدات  10غ/ 2جاوشو
  يوم 15حشرية كل 

Gaucho (2 g/10 kg seeds) +  
insecticide spray every 15 days 

16.2 hij 14.2 m 18.1 rst 14.5 e 16.3 p 12.6 j   كغ بذار + رش مبيدات  10غ/ 2جاوشو
  يوم 30حشرية كل 

Gaucho (2 g/10 kg seeds) +  
insecticide spray every 30 days 

12.3 e 9.8 ij 14.9 mno 17.7 hij 18.5 rst 16.9 pq رش بالزيت المعدي كل اسبوع  
Mineral oil spray every week 

4.5 a 4.9 abc 4.1a 5.7 a 5.9 ab 5.5 a  15رش بالزيت المعدي ومبيدات حشرية كل 
  يوم

Mineral oil and insecticdes spray 
every 15 days 

15.7 ghi 12.4 k 19.0 u 15.8 f 13.4 jkl 18.2 rs  يوم 15رش بالزيت المعدني كل  
Mineral oil spray every 15 days 

6.8 cd 7.6 gh 5.9 d 6.5 b 6.9 d 6.0 abc  يوم 15رش بمبيدات حشرية كل  
Insecticides spray every 15 days 

17.1 k 14.7 mn 19.5 uv 17.3 hi 23.8 v 10.9 i  يوم 30رش بمبيدات حشرية كل  
Insecticides spray every 30 days 

40.5 l 35.0 w 46.1 x 29.1 k 27.0 x 31.2 y شاھد (غير معامل(  
Control (untreated)

  المتوسط العام
Grand mean 

  متوسط األصناف
Varity means 

  المتوسط العام
Grand mean 

  متوسط األصناف
Varity means المتوسطات  Means

14.2 12.6 a 15.7 b 14.1 14.8 b 13.4a 
تفاعل أصناف * 

 معامالت
 األصناف مالتالمعا

تفاعل أصناف * 
 معامالت

المعامالت  األصناف
Fpr  

* * * * * * 
0.94 0.68 0.30 0.80 0.58 0.25 LSD

4.8 4.2 CV %
  %5القيم المتبوعة بأحرف متشابھة ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال 

Means followed by the same letter are not significantly different at P= 0.05%. 
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درنات  معاملة بين معنوية غير الفروق فكانت ،2010 موسمفي  أما
 مبيدات رش مع الزراعة قبل كغ 10/غ 4البطاطا بمبيد جاوشو تركيز 

 للصنف اإلنبات تكامل بعد اً يوم 15 كل الورقي المجموع على حشرية
 ت معدنيالمجموع الورقي برش زي معاملة%  4.4 إصابة بنسبة مارفونا

درنات البطاطا غير  معاملة تلتها اإلنبات، تكامل بعد اً يوم 15 كل
 لصنف اً يوم 15المعاملة بمبيد جاوشو مع الرش بمبيدات حشرية كل 

  .)3 جدول( %5.9 إصابة بنسبة معنوية بفروق مارفونا
  

  المناقشة
  

 هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســات ســابقة،الحــواجز النباتيــة فــي نتــائج  تتفــق
عنـــد  واي البطـــاطس/البطاطـــا بفيـــروس اإلصـــابة نســـبة انخفضـــت يـــثح

عنــــد و ) 13مــــن الــــذرة البيضــــاء حــــول الفليفلــــة ( ةاجز نباتيــــو م حــــااســــتخد
مـــن  وأالصـــويا  فـــولمـــن  وأمـــن الـــذرة البيضـــاء  نباتيـــة اجزو م حـــااســـتخد
 .)12( بالشاهد مقارنة البطاطا حول القمح

لـذرة البيضـاء فـي الحـّد الدور الفعال للحـواجز النباتيـة مـن ا عزىيو   
واي فــــــي القطــــــع  البطــــــاطس/مــــــن انتشــــــار اإلصــــــابة بفيــــــروس البطاطــــــا

ــــة إلــــى  بــــاألجزاء  المحمــــول الفيــــروسحشــــرات المــــّن تخســــر  أنالتجريبي
) أثنـاء هبوطهـا علـى المثـابرة غيـر بالطريقـة المنقولـة الفيروسـاتالفموية (

أم  ات عـائالً لتأكـد مـن كـون هـذا النبـلالحاجز النباتي وٕاجراء عدة جسات 
الفعالـــة للــذرة البيضـــاء كحــواجز نباتيـــة  القــدرةال. وقــد ترتفــع أو تـــنخفض 

الحــّد مـن انتشـار اإلصــابة بفيـروس البطاطــا  فـيحـول محصـول البطاطــا 
المزروعـــة  للمســـاحة وفقـــاً  وذلـــكحقـــول المـــزارعين  فـــيالتطبيـــق  عنـــد واي

مـن الــذرة النبـاتي  للحــاجزبنباتـات البطاطـا مقارنــة بالمسـاحة المخصصـة 
  .البيضاء
 المنـــتظم الوقـــائي الـــدوري التطبيـــق أهميـــة النتـــائجمـــن  يتضـــحكمــا   
  اإلضــــافات مــــع المــــنّ  بحشــــرات المتخصصــــة الحشــــرية المبيــــدات لــــرش

 بمبيــــد الزراعـــة قبـــل البــــذار معاملـــة أو المعـــدني كالزيــــت للـــرش المرافقـــة
ــــــى للمحافظــــــة جاوشــــــو، ــــــة عل ــــــذار مرتب ــــــتج الب  يفســــــر أن ويمكــــــن. المن
 انتشــار مــن الحــد فــي مفــرداً  جاوشــو مبيــد اســتخدام كفــاءة فــي اضاالنخفــ

، وذلـك البطاطـا محصـول علـى واي البطاطس/البطاطا بفيروس اإلصابة

يمكن أن يؤثر في نسبة اإلصابة بالفيروسـات  وبالتاليجهازي  هألن تأثير 
التي تنتقـل بحشـرات المـّن بالطريقـة المثـابرة والتـي تحتـاج فتـرة أطـول مـن 

فـــي النباتـــات  إلقاحـــهعلـــى النباتـــات للحصـــول علـــى الفيـــروس أو التغذيـــة 
)، فــــي حــــين أن فيــــروس 4الســــليمة مثــــل فيــــروس التفــــاف أوراق الفــــول (

البطاطــــا واي هــــو مــــن الفيروســــات التــــي تنتقــــل بالطريقــــة غيــــر المثــــابرة 
فـي النباتـات  إلقاحـهوالحشرات تحتاج لثواني للحصـول علـى الفيـروس أو 

 أن يقتـل الحشـرة فـي هـذه المـدة القصـيرة. للمبيـد مكـنالسليمة وبالتالي الي
 مـــن يحـــدّ  لـــم مفـــرداً  المعـــدني الزيـــت اســـتخدام نأظهـــرت النتـــائج أ كـــذلك
 وقـــد األمثـــل لشـــكلبا واي البطـــاطس/البطاطـــا بفيـــروس اإلصـــابة انتشـــار
 اســتخدام عنــد للنباتــات الخضــري المجمــوع عــن انغســاله إلــى ذلــك يعــزى
 لــــــرش برنــــــامج مــــــع مزجــــــه أن إال ا،البطاطــــــ لمحصــــــول يذاذالــــــر  الـــــري

 مــن الحــدّ  فــي أيضــاً  الحشــرية المبيــدات وكفــاءة كفاءتــه مــن رفــع المبيــدات
  .واي البطاطس/البطاطا بفيروس اإلصابة انتشار
فـــي الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس  اً جيـــد اً وتعتبـــر هـــذه النتـــائج مؤشـــر   
يحتــاج الموضــوع إلــى التوســع أكثــر فــي لكــن و ، واي البطــاطس/البطاطــا

رب حقليــة مختلفــة لضــبط المســاحة األمثــل مــن المحصــول والحــاجز تجــا
 التركيــز لضــبط مختلفــة حقليــة تجــارب تطبيــق فــي التوســع كــذلك ،النبــاتي
 معاملــة فيــه تتــداخل وقــائي برنــامج تصــميم أو جاوشــو مبيــد مــن األمثــل
 مــع المعــدني بالزيــت الــرش مــن مســتويات عــدة مــع الزراعــة قبــل البــذار

 الحــــــواجز واســـــتخدام المـــــنّ  بحشـــــرات لمتخصصـــــةا الحشـــــرية المبيـــــدات
ـــة، ـــ اإلصـــابة انتشـــار مـــن الحـــدّ  يضـــمن بمـــا النباتي  حقـــول فـــي فيروسالب
 المرتبــــة ضــــمن النــــاتج علــــى والحصــــول بــــذارال إلنتــــاج المعــــّدة البطاطــــا
 باإلضــافة إلــى كــون الحــواجز النباتيــة .المحليــة الظــروف تحــت المطلوبــة
يـث يـروى ويسـمد مـع المحصـول غير مكلـف للمـزراع ح اً إضافي محصوالً 

األساســـي واليحتـــاج إلـــى مســـاحة إضـــافية مـــن األرض حيـــث يـــزرع فـــي 
حول المحصول الرئيس مقارنة بالمبيـدات عادة الفارغة المتروكة  األرض

كمـا أكـدت النتـائج الماديـة والملوثـة للبيئـة والصـحة،  الحشرية ذات الكلفـة
بيــــــدات الحشــــــرية أهميــــــة التطبيــــــق الــــــدوري الوقــــــائي المنــــــتظم لــــــرش الم

المتخصصة بحشرات المـّن للمحافظـة علـى مرتبـة البـذار المنـتج، إال أنـه 
ال بــــد مــــن البحــــث عــــن وســــائل داعمــــة لهــــذا البرنــــامج للتخفــــيض مــــن 

  المبيدات الحشرية المستخدمة من قبل الزّراع والملوثة للبيئة.

 
Abstract 

Mobayed, W., S. Ra’ai, S.G. Kumari and I. Ismail. 2013. Effectiveness of a number of management components in 
reducing spread of Potato virus Y in northern Syria. Arab Journal of Plant Protection, 31(1): 38-45. 
Two field experiments were conducted in Aleppo, northern Syria, during 2009 and 2010 growing seasons to investigate the effects of a 
number of management components [barrier crops (sorghum and soybean borders), seed dressing with Gaucho “Imidacloprid” and foliar 
spray with mineral oil and insecticide] in reducing spread of Potato virus Y (PVY, genus Potyvirus, family Potyviridae), which is transmitted 
by aphids in a non-persistent manner. Two potato varieties (Marfona and Spunta) were used. Plants were tested by tissue blot immunoassay 
(TBIA) and PVY incidence was calculated for each treatment. Results showed that using sorghum border was significantly better than other 
treatments in reducing PVY infection rate in both seasons. Infection rate was 4.7% and 3.8% and PVY reduction rate was 90.6% and 83.8%, 
as compared with the control during 2009 and 2010 growing seasons, respectively. In the Gaucho experiment, significant differences among 
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all treatments were obtained. The mineral oil with insecticide treatment every 15 days was significantly better than other treatments in both 
seasons, producing an infection rate of 5.7% and 4.5% with PVY reduction  rate of 88.8% and 80.4% in comparison with the control during 
2009 and 2010 growing seasons, respectively 
Keywords: Potato Virus Y, barrier crops, soybean, sorghum, Gaucho “Imidacloprid“, mineral oil. 
Corresponding author: Wadah Mobayed, Aleppo, Syria, Email: W-mobayed@hotmail.com 
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