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  الملخص
تأثير بعض المبيدات الحشرية  .2012 .جيندرا مالهوترااي ور حاج قاسم، صالح الشعبعامر قمري، أمين غسان أسعد، نادر يوسف، صفاء 

  .94-86 :30 مجلة وقاية النبات العربية،. والعمليات الزراعية في الحّد من انتشار الفيروسات المسببة الصفرار الحمص في سورية
زراعـة (تأثير بعض المبيـدات الكيميائيـة والعمليـات الزراعيـة دراسة بهدف  2006/2007و 2005/2006تجارب حقلية خالل الموسمين الزراعيين  ثالثأجريت 

 Luteoviridaeلعائلــة الفيروســات التابعــّة [المســببة الصــفرار الحمــص  الفيروســات والمــدخالت الوراثيــة، فــي الحــّد مــن انتشــار) نطاقــات شــوندر ســكري، الزراعــة الحافظــة
أّن الفيروســات ) TBIA(نتــائج اختبــار بصــمة النســيج النبــاتي المنــاعي بّينــت . فــي ســورية ]Nanoviridaeعائلــة ل التــابع (FBNYV) يــت للفــولموفيــروس االصــفرار الم

هـــذا  وفقـــًا لنتـــائج المنتقـــاة عشـــوائياً  الحمـــص أعـــراض االصـــفرار والتقـــزم علـــى نباتـــاتعـــن ) مـــن الحـــاالت% 96(بصـــورة رئيســـة  مســـؤولة Luteoviridaeالتابعـــة لعائلـــة 
مـا بـين القطـع التجريبيـة التـي تخّللتهـا وأحاطـت بهـا نطاقـات الشـوندر معنويـة غيـر االحمـرار /االصـفرارالمصابة بو  ةتقزممفي نسب النباتات الالفروقات كانت و . االختبار

فـي معنويـة صـورة ب %)25 ثياميثوكسـام( أكتـاراعلـى %) 70 إيميداكلوبريـد( جاوشـوالمبيـد تفـّوق . السكري وتلك التي تركت دون نطاقات فـي العـروتين الشـتوية والربيعيـة
، %19.9الغلـة بواقـع وازدادت ، %42.3إلصـابة بمعـّدل وانخفضـت ابـذور مـدخالت الحمـص الربيعـي،  معاملـةعنـد اسـتخدامه فـي خفض اإلصـابة بفيروسـات االصـفرار 

 أقــل إلصــابة الفيروســيةالمبيــد أكتــارا لمعــدل خفــض  كــان بالمقابــل، .الشــتويةعنــد اســتخدامه فــي معاملــة بــذور العــروة  جاوشــو معنويــةً الزيــادة فــي كفــاءة المبيــد كــن تلــم و 
، علـى  22.4%و 51.4فـي الحمـص الشـتوي ه ؤ أداعند اسـتخدامه علـى الحمـص الربيعـي، بينمـا كـان  %)8.1(وتدّنى دوره في تحسين الغلة الحبية إلى الثلث ) 25.8%(

معاملـة مشـتركة فـي فـي تحققت أفضـل النتـائج عنـد اسـتخدام المبيـدين معـًا  .نباتات العروة الشتويةعند استخدامه على  على المبيد جاوشو بصورة معنوية تفّوقو  ،التوالي
 علـى التـوالي، مقارنـةً  ،%32.1، 30.7علـى التـوالي، قابلتهـا زيـادٌة معنويـة فـي الغلّـة بمعـّدل  ،%64.5و 66.2انخفضت اإلصابة بمعـّدل حيث  العروتين الشتوية والربيعية

، وتراوحــت تحــت ظــروف العــدوى الطبيعيــةفــي كلتــا العــروتين إزاء فيروســات االصــفرار  تبــرةفــي أداء مــدخالت الحمــص المخمعنويــًا التبــاين كــان  .بالشــاهد غيــر المعامــل
الحافظـــة اإلصـــابة بفيروســـات خّفضـــت الزراعـــة  .فـــي مـــدخالت العـــروة الربيعيـــة% 11.8-0.9فـــي مـــدخالت العـــروة الشـــتوية، و% 14.9-2.2نســـب إصـــابتها مـــا بـــين 

   .%61.5بمعدل ، وحققت زيادًة ملموسًة في غلة محصول الحمص قياسًا بطريقة الزراعة التقليدية% 39.9االصفرار بمعدل 
  .مبيدات حشريةفيروسات االصفرار، سورية، ص، زراعة حافظة، مّ بصمة النسيج النباتي المناعي، حُ  :كلمات مفتاحية

   
  لمقدمةا
  

يعُد محصول الحمص ثالث أهم البقوليات الحبية عالمياً، من حيث 
وتعُد . )27(انتشاره الواسع وتعّدد استخداماته الزراعية والغذائية والطبية 

أقل فيروس االصفرار  وبدرجة Luteoviridaeلعائلة الفيروسات التابعّة 
، Faba bean necrotic yellows virus )FBNYV يت للفولمالم

 أهّم الفيروسات التي تصيبه) Nanoviridae، عائلة Nanovirusجنس 
مسببًة له أعراض االصفرار والتقزم بدرجات مختلفة، وهي  في سورية،

 )الدّوارة( قل بواسطة أنواع مختلفة من حشرات المّن بالطريقة المثابرةتُن
)18.(   

من أضرار اإلصابات تخفيف لل مختلفة مكافحةطرائق صّممت 
على تقليل مصادر اعتمادًا  غيرهاالمحاصيل البقولية و على الفيروسية 
 .)20( لفيروساتل الحيوية نواقلالأو إعاقة انتشار  كبحالعدوى، و 

) 9( إيميداكلوبريد: مثل متنوعة،بيدات حشرية م تاستخدمو 
كما  .)29، 10(مختلفة  ممارسات زراعيةو  ،)26، 24( ثياميثوكسامو 

متحملة لمثل تلك /للبحث عن طرز وراثية مقاومة الجهود ً استمرت 
لحّد من االمبيدات تلك استخدام نتائج كان من و  .)21( الفيروسات

في البقوليات الغذائية الشتوية  انتشار بعض الفيروسات على بعض
برامج المكافحة المتكاملة في السيما عند استخدامها ) 19، 3(سورية 

)1(.   
في مكافحة  محدودٍ  دورٍ ب المبيدات أسهمتأخرى،  من جهةٍ و 

من  لهالما على الرغم من الكفاءة العالية لبعضها  فيروسات النبات
األمر  ،كلفة استخدامهات، والرتفاع أضرار محتملة على البيئة واإلنسان

، 30، 29، 20(دفع باتجاه تطوير طرائق مكافحة غير كيميائية الذي 
 )والشعير كالقمح(بعد المحاصيل النجيلية الحافظة الزراعة تعُد و  .)31
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 كاة هذه الطريقةاأو مح ،)16(على سطح التربة  هابقايا قشّ  تركمع 
ول تغطية سطح التربة حل مواد أخرىأو المحاصيل تلك قش استعمال ب

في  أثبتت كفاءتهاالتي المهمة أحد المقاربات  ،النباتات المزروعة
فضًال عن أثرها  ،الفيروسات ونواقلها الحيويةاإلصابة بكثير من خفض 

   .)28، 25، 14( في تحسين إنتاجية المحاصيل المستهدفة كّما ونوعاً 
بحث إلى تسليط الضوء على دور الزراعة الحافظة، هذا الهدف 

 الحشريةالمبيدات بعض تجاور المحاصيل، و و لصنف النباتي، او 
المسببة في الحّد من انتشار الفيروسات  )وثياميثوكسام إيميداكلوبريد(

  .في سورية محصول الحمص تحت ظروف اإلصابة الطبيعيةالصفرار 
  

  مواد البحث وطرائقه
  

فــي الحــّد  البنجــر/نطاقــات الشــوندر الســكريو  ةالحشــري اتالمبيــدتــأثير 
تحـت  والربيعـي الشـتويالحمـص  علـىاالصـفرار فيروسـات  من انتشار

  ظروف منطقة الغاب
، 2005/2006خـــالل موســــم  فـــي عـــروتين زراعيتــــينالتجربــــة  تنفيـــذتـــّم 

 يبلــغ ارتفــاع المركــز( ضــمن مركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الغــاب
 647المطــري لهطــل الســنوي لمعــّدل اليبلــغ و م،  174عــن ســطح البحــر 

   :الثالث التالية معامالتوباستخدام ال .)مم
اســتخدم صــنف الشــوندر هليــوس : البنجــر/نطاقــات الشــوندر الســكري  .1

في زراعة نطاقات ) صنف متعدد األجنة ومزروع في منطقة الغاب(
التجربـــة، بمعـــدل خـــطٌّ واحـــد بـــين كـــل قطعتـــين تجـــريبيتن متجـــاورتين 

وأحيطــــت القطعــــة . ســــم عــــن كــــّل منهــــا 50تفصــــله مســــافة مقــــدارها 
الرئيسة بإطار كامل قوامه خطين من الشوندر تفصـل بينهمـا مسـافة 

ُطّبقــت نطاقــات الشــوندر المــذكورة آنفــًا علــى إحــدى ً. ســم أيضــا 50
القطــع الرئيســة فــي المكــرر الواحــد، وتركــت القطعــة األخــرى كشــاهد 

ــــــــات شــــــــوندر( هــــــــدف مــــــــن زراعــــــــة الشــــــــوندر  كــــــــانو ). دون نطاق
أولهمـــا : فـــي هـــذه المعاملـــة تحقيـــق أمـــرين أساســـيينالبنجـــر /الســـكري

المســــــاهمة فــــــي زيــــــادة نشــــــر اســــــتقطاب حشــــــرات المــــــّن، وبالتــــــالي 
اإلصابات الفيروسية الطبيعية المحتملة، وكان ثانيهما دراسـة التـآثير 
المتبــادل مــا بــين مجتمــع حشــرات المــّن ومــا تنقلــه مــن فيروســات مــن 

  .من جهٍة أخرى) شوندر سكري وحمص(جهة والعوائل المتجاورة 
 Imidaclorprid( المبيــــد جاوشــــو )1: المبيــــدات الحشــــرية المختبــــرة  .2

، بمعــّدل بالمبيــد عوملـت بــذور الحمـص قبيــل زرعهــا مباشـرةً : %)70
 المـــائي اســـتخدام محلـــول النشـــاءكمـــا كـــغ بـــذور، /غ مـــادة فعالـــة 1.4

ـــــد أكتـــــارا) 2؛ كـــــغ بـــــذور/مـــــل 1بمعـــــدل  كمـــــادة الصـــــقة 3%  المبي
)Thiamethoxam 25(% : اســـتخدم رّشـــًا علـــى المجمـــوع الخضـــري

غ  0.25، بمعـــدل )فـــي حـــال وجودهـــا(لنباتـــات الحمـــص والشـــوندر 
ليتــر مــاء، وبواقــع ثــالث رشــات خــالل الموســم بفاصــل  1/مــادة فعالــة

  مـــع تنفيـــذ الرشـــة األولـــى بعـــد. يومـــًا مـــا بـــين الرشـــات المتعاقبـــة 30
 ،)فبرايـر/أوائل شهر شـباط(في العروة الشتوية أسابيع من الزراعة  6

) 3؛ فـي العـروة الربيعيـة )15/3/2006(وبعد أسبوعين مـن الزراعـة 
اسـُتخِدم المبيـدان معـًا كمعاملـة ): جاوشـو وأكتـارا(المبيدين معًا مزيج 

لـــم تســـتخدم : الشـــاهد) 4؛ مشـــتركة بالطريقـــة والتراكيـــز المبينـــة أعـــاله
 ).باستثناء الماء(فيه أّية مبيدات حشرية 

، FLIP 01-51C[من الحمص  اً فصنو  مدخالً  12تم استخدام   .3
FLIP 98-107C ،FLIP 00-14C ،FLIP 93-93C )4غاب ،

للعروة ( FLIP 02-10C ،ICC15566 ،)صنف معتمد في سورية
، FLIP 97-111C ،FLIP 99-46C ،FLIP 00-18C، )الشتوية

FLIP 01-39C ،FLIP 02-47C ،FLIP 02-84C ) للعروة
بغياب األوبار  ICC15566صنف الحمص ديزي يمتاز  .])الربيعية

الشعرية على سطح أوراقه، األمر الذي جعله أكثر عرضة لغزو 
تّم الحصول على أصناف  .حشرات المّن وتشكيل مستعمراتها

ومدخالت الحمص المختبرة من قسم تربية البقوليات الغذائية في 
 ،ICRISAT، فكان مصدره ICC15566إيكاردا، باستثناء الصنف 

   .الهند
  

تــّم تجهيــز األرض للزراعــة وفقــًا للطريقــة  - الزراعــة وتنفيــذ المعــامالت
% 46ســوبر فوســفات (التقليديــة المتبعــة مــع إضــافة األســمدة الفوســفاتية 

وتّمــت زراعــة نطاقــات مــن الشــوندر الســكري ). هكتــار/كــغ 110بمعــدل 
وفقـــًا لتصـــميم التجربـــة قبـــل أســـبوعين مـــن موعـــد زراعـــة بـــذور الحمـــص، 

. فــي محاولــٍة الســتقطاب حشــرات المــنّ ســرع ليتســنى لهــا النمــو بصــورة أ
كامـــل كميـــة بـــذور مـــدخالت  معاملـــةالتجربـــة يـــدويًا، بعـــد بـــذور زرعـــت 

كمبيـد ) كـغ/غ375ثيـرام + كـغ /غ375كاربوكسـين (الحمص بالفيتافاكس 
كــغ بــذور قبــل أســبوٍع مــن زراعتهـــا، /غ مــادة تجاريــة 1.5بمعــدل فطــري 

) قبـل زراعتهـا مباشـرة(الحقـًا كمية تلك البذور بالجاوشو  ابينما ُعومل ثلث
كمــا تــّم رّش نباتــات التجربــة . تطبيقــًا لمعــامالت التجربــة كمــا ذكــر أعــاله

تــر يل 2بمعــدل %) 40 كلوروثالونيــل( كلورتوســيبكاملــة بالمبيــد الفطــري 
هكتار، وكّرر الـرش ثـالث مـرات خـالل موسـم النمـو اعتبـارًا /مادة تجارية

وبفاصل أسبوعين بين الرشـات  فبراير/النصف األول من شهر شباطمن 
بصـورة منفصـلة عـن رشـات  المتعاقبة، تفاديًا لإلصابة بلفحة األسـكوكايتا

  .أكتاراالمبيد 
  

وفقـًا  15/12/2005تّمت زراعة بذور التجربة بتاريخ  - العروة الشتوية
. ، بمكــــررينSplit-Split Designالمنشــــقة -لتصــــميم القطــــع المنشــــقة

بلــغ (خّصصــت القطــع الرئيســة فــي التصــميم لنطاقــات الشــوندر الســكري 
، وكانــت القطــع الثانويــة للمعــامالت بأحــد المبيــدين الحشــريين )2عــددها 

، بينمــــا خّصصــــت القطــــع تحــــت الثانويــــة )4بلــــغ عــــددها (وكليهمــــا معــــًا 
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بلــغ عــدد القطــع ). 6بلــغ عــددها (لمــدخالت الحمــص وأصــنافه المختبــرة 
قطعــة، والعــدد الكلــي للقطــع التجريبيــة  48جريبيــة فــي المكــرر الواحــد الت

بلغـت مسـاحة القطعـة ). المـدخل الواحـد/قطعة تجريبيـة للصـنف 16( 96
م، تفصــل  1.5خطــوط بطــول  3، وضــّمت كــّل منهــا 2م 2.25التجريبيــة 

قطعــة  /بــذرة 36 ، أيبــذرة 12 زرع فــي كــلٍّ منهــا ،ســم 50بينهــا مســافة 
م مــا بــين  1تركــت ممــرات دون زراعــة بعــرض ). 2م/اتــاً نب 16( تجريبيــة

م مــا بــين القطــع الرئيســية فــي المكــرر الواحــد ومــا  5القطــع المتجــاورة، و
  . بين مكرري التجربة

  
وهــي . 1/3/2006تّمــت زراعــة بــذور التجربــة بتــاريخ  -العــروة الربيعيــة

 ]أ[: نســـخة مطابقـــة لتجربـــة العـــروة الشـــتوية بكافـــة تفصـــيالتها، باســـتثناء
مســــــاحة  ]ب[ ،)7عــــــددها (مــــــدخالت الحمــــــص وأصــــــنافه المســــــتخدمة 

م،  1بلـــغ طـــول الخـــط فـــي القطعـــة التجريبيـــة : القطعـــة التجريبيـــة أصـــغر
 20(خــــط /بــــذور 10زرعــــت : الكثافــــة النباتيــــة ]ج[. 2م 1.5ومســــاحتها 

ـــاً  ـــارا بعـــد أســـبوعين مـــن  ]د[). 2م/نبات ـــد أكت تـــم تنفيـــذ الرشـــة األولـــى للمبي
 112بلــــغ العــــدد اإلجمــــالي للقطــــع التجريبيــــة ). 15/3/2006(الزراعــــة 

   .قطعة
  

تّمــت مراقبــة تكّشــف األعــراض الظاهريــة لإلصــابة  - القــراءات المســجلة
عينـة انتقائيـة  100جمعـت و  فيروسات االصفرار على نباتـات الحمـص،ب

طة اختبـار ابوسـ أكيد إصابتها،تمثل النباتات التي أبدت هذه األعراض لت
ـــــاعيبصـــــمة النســـــيج  ـــــاتي المن ـــــين مـــــن  )TBIA( )4( النب باســـــتخدام اثن

 الــــذي 5G4المضــــاد  الجســــم: مــــاه ،األمصــــال المضــــادة وحيــــدة الكلــــون
ـــــة الفيروســـــات يكشـــــف   الصـــــفرارالمســـــببة  Luteoviridaeالتابعـــــة لعائل

يـــت ماالصـــفرار الم فيـــروسمضــاد لوالجســـم ال ،)15( البقوليـــةلمحاصــيل ا
 نســـب اإلصـــابة الظاهريـــة وحـــّددت. )11( E92رقـــم ) FBNYV(للفـــول 

ــّم حصــاد . فــي المعــامالت المختلفــة عنــد مرحلــة تشــّكل وامــتالء القــرون ت
البــذور لحســاب  تالقطــع التجريبيــة يــدويًا فــي نهايــة موســم النمــو، وجمعــ

حّللــــت النتــــائج إحصــــائيًا باســــتخدام برنــــامج التحليــــل  .الغلــــة الحبيــــة فيهــــا
طة االمعـــــامالت بوســـــ، وتّمـــــت المقارنـــــة بـــــين Genstat-11اإلحصـــــائي 

  %.5عند مستوى احتمالية  (LSD)اختبار أقل فرق معنوي 
  
فيروســـات انتشـــار فـــي  بـــدون حـــرثالزراعـــة /ر الزراعـــة الحافظـــةيأثتـــ

  الحمص الشتويعلى  االصفرار
المركـــز الـــدولي للبحـــوث الزراعيـــة فـــي المنـــاطق  فـــينّفـــذت هـــذه التجربـــة 

 ،2006/2007خــالل الموســم الزراعــي  ســورية، حلــب– ) إيكــاردا(الجافــة 
   بــــــدون حــــــرثالزراعــــــة /ت إلــــــى دراســــــة تــــــأثير الزراعــــــة الحافظــــــةوهــــــدف

)zero tillage ( لعائلــــــة التابعــــــة االصــــــفرار فيروســــــات فــــــي انتشــــــار
Luteoviridae تطبقهــــا حزمــــة متكاملــــة ضــــمن  علــــى الحمــــص الشــــتوي

ّممت التجربــة بمــا يخــدم أهــداف صــ. فــي إدارة محصــول الحمــصايكــاردا 
دون بـــــفالحــــة تقليديـــــة وزراعــــة (الزراعــــة الموســــعة، وضـــــمت معــــاملتين 

صـــــورة للزراعـــــة بالفـــــي المعاملـــــة األولـــــى تـــــّم تحضـــــير األرض ، )حـــــرث
الثانيـة زراعـة المعاملـة فـي وتـم  ،)فالحـة عميقـة، تنعـيم وتسـوية( ةالتقليدي

ــــة مــــع المحافظــــة علــــىاألرض  ــــا المحصــــول  مباشــــرًة دون أّيــــة حراث بقاي
ــــ. )أ-1 شــــكل( )القمــــح(الســــابق    الصــــنف ( الحمــــص بــــذارت معاملــــة تّم
كمــا تمــت كــغ بــذور، /تجاريــةغ مــادة  1.5بالفيتافــاكس بمعــدل ) 4 غــاب

 100بمعــدل (وٕاضــافة األســمدة  )هكتــار/كــغ بــذور 100بمعــدل ( الزراعــة
بـذارة  طةاآليـًا فـي كلتـا المعـاملتين بوسـ) هكتـار/%46سوبر فوسفات  كغ

-1 شـــكل( 27/11/2006بتـــاريخ  tillage seeder Zero علـــى الجلـــد
، )2م 9600(م  400×  24بلغــت أبعــاد القطعــة التجريبيــة الواحــدة . )ب

  . اتهكتار  4جمالية للتجربة ومساحة إبواقع مكررين، 

  

 
  

  ).ب(، واآللة المستخدمة في الزراعة )أ) (اليمين(الزراعة الحافظة ، و)اليسار(الحراثة التقليدية /تحضير التربة في معاملة الفالحة .1شكل 
Figure 1. Traditional Preparation of the soil (left) and zero tillage (right) (A), and zero tillage seeder (B). 

 A -  أ B -  ب
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التجربة أرض تحديد قطاعات عرضية في تم  - القراءات المسجلة
فيما بينها ومتعامدة مع  يةمتواز  صورةطة زوج من الحبال مّدت بابوس

لتسهيل  م بينهما 1االتجاه الطولي للقطع التجريبية، مع ترك مسافة 
العمل في تعّقب انتشار الفيروسات المدروسة، ومالحظة أّية فروقات 

في قطاعات المشاهدات  بين معاملتي التجربة، وهكذا تم حصر
صورة مرات ب 10كّررت هذه القطاعات . 2م 24=  1× 24مساحتها 
لكل معاملة في المكرر الواحد وبما يمثل كامل مساحة  ةعشوائي
 ةدوريصورة الفيروسية وتطورها ب اإلصاباتة تكشف تّمت مراقب .التجربة

، )فبراير/النصف األول من شهر شباط(في وقٍت مبكر من الموسم 
في النصف الثاني من شهر  ةنهائيصورة بها ءإحصاومن ثّم 

أبدت مظاهر اإلصابة  ةعين 75جمع  عشوائياً  كما تم .مايو/أيار
  بواسطة اختبارالمسببة لتحديد الفيروسات بفيروسات االصفرار 

TBIA.  حّللت النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي
Genstat-11  وتّمت المقارنة بين المعامالت بواسطة اختبارt  عند

  .%5 احتماليةمستوى 
  

  والمناقشة النتائج
  

فــي الحــّد  البنجــر/ونطاقــات الشــوندر الســكري ةالحشــري اتتــأثير المبيــد
لحمـص الشـتوي والربيعـي تحـت اعلـى  االصـفرارمن انتشار فيروسـات 
 ظروف منطقة الغاب

 ،TBIAطة ابوســ اً عشــوائي المنتقــاةعينــات الحمــص أّكــدت نتــائج اختبــار 
صـابتها بأحـد نتيجـة إل تكانـعلـى النباتـات أّن أعراض االصفرار والتقـزم 

، مـــع %)96( صـــورة رئيســـةب Luteoviridaeالفيروســـات التابعـــة لعائلـــة 
) FBNYV(يـت للفـول مبفيـروس االصـفرار الممحـدودة تسجيل إصـابات 

ـــم تلحـــظ . %)3(مختلطـــة ال صـــابات، وبعـــض اإل%)4( علـــى نباتـــات ول
أّيـة أعـراض تـوحي بإصـابتها بفيـروس االصـفرار الغربـي  البنجـر/الشوندر

فــــي معــــامالت ) BWYV، Luteoviridae(البنجــــر  /للشــــوندر الســــكري
، وقــــد اعليهــــة علــــى الــــرغم مــــن غــــزارة مســــتعمرات حشــــرات المــــّن التجربـــ

طة اا بوســـتأكـــدت صـــحة تلـــك المشـــاهدات بعـــد اختبـــار عـــدة عينـــات منهـــ
TBIA.  

فـــــي نســـــب  ق واضـــــحةو فـــــر  وجـــــودأظهـــــرت المشـــــاهدات الحقليـــــة 
بــين القطــع االحمــرار مــا  /التقــزم واالصــفرارالتــي أبــدت أعــراض النباتــات 

لشـوندر السـكري وتلـك التـي االتجريبية التي تخّللتها وأحاطت بها نطاقات 
ولـم تكـن تلـك  الشـتوية والربيعيـة، ،العـروتينكلتـا فـي  تركت دون نطاقـات

النتـــــائج  وينـــــدرج هـــــذا ضـــــمن. )1 جـــــدول(الفروقـــــات الظاهريـــــة معنويـــــة 
اسـتخدمت محاصـيل مختلفـة كنطـاق حـول محصـول فكثيـرًا مـا الطبيعية، 

واآلفـــات  غيـــر المثـــابرة معـــّين لحمايتـــه مـــن اإلصـــابة بـــبعض الفيروســـات

مواسـم معينـة  نجاحـًا فـي حصـدتقـد الحشرية، إّال أّن نتائج هذه الطريقة 
، ونـــــوع المحصـــــول ، تبعـــــًا لشـــــّدة انتشـــــار اإلصـــــابةفـــــي أخـــــرى وأخفقـــــت

   ).10، 7( المستخدم كنطاق
تضـــاربت كفـــاءة المبيـــدين المختبـــرين مـــن عـــروة ألخـــرى، وتفـــّوق 
المبيد جاوشو على أكتارا بصورة معنوية عند استخدامه في معاملة بـذور 
مـــدخالت الحمـــص الربيعـــي، وانخفضـــت اإلصـــابة بفيروســـات االصـــفرار 

، وهــــذا %19.91، مــــع تحقيــــق زيــــادٍة فــــي الغلــــة بواقــــع %42.26بمعــــّدل 
 أخـــرى أكـــدت فاعليـــة معاملـــة البـــذور بالمبيـــدينســـجم مـــع نتـــائج دراســـات 

جاوشــــو فــــي خفــــض مســــتوى اإلصــــابة بعــــدد مــــن الفيروســــات ونواقلهــــا 
، 3، 1(البقوليـات الغذائيـة الحيويـة، وزيـادة الغلـة فـي عـدد مـن محاصـيل 

). 23(وتفــوق المبيــد جاوشــو علــى أكتــارا فــي كثيــر مــن الحــاالت ). 19
معنويـــًة عنـــد اســـتخدامه فـــي ولـــم تكـــن الزيـــادة فـــي كفـــاءة المبيـــد جاوشـــو 

معاملــة بــذور العــروة الشــتوية، ويعــزى ذلــك إلــى انعــدام أو ضــعف نشــاط 
حشــــرات المــــن الناقلــــة للفيروســــات خــــالل المراحــــل األولــــى لنمــــو نباتــــات 

مـــع األخـــذ فـــي الحســـبان طـــول الفتـــرة الفاصـــلة مـــا بـــين موعـــد  الحمـــص،
بدايـــة نشـــاط و ) ديســـمبر/كـــانون األول /15(الزراعـــة فـــي العـــروة الشـــتوية 

  والتـــي زادت عـــن) فبرايـــر/حـــوالي منتصـــف شـــهر شـــباط(حشـــرات المـــّن 
وكانــت نتــائج دراســات ســابقة قــد أشــارت إلــى انخفــاض تركيــز . أســابيع 8

المبيد داخل أنسجة النباتـات، وتالشـي تـأثيره تـدريجيًا خـالل مـدٍة تراوحـت 
ّعــاًال كمــا لــم يكــن المبيــد ف). 23، 19(أســابيع بعــد الزراعــة  8و 6مــا بــين 

علـى اللفـت بعـد  .Brevicoryne brassicae Lفي مكافحة مّن الملفوف 
غ مــــادة  14.4أســــابيع مــــن الزراعــــة رغــــم اســــتخدامه بمعــــّدل  8مضــــي 
وال ينطبــق هــذا االســتنتاج علــى العــروة الربيعيــة، ). 26(كــغ بــذور  /فعالــة

ـــذور العشـــرة أيـــام، وتخّطـــت النباتـــات  ـــرة إنبـــات الب ـــم تتعـــدَّ فيهـــا فت التـــي ل
المراحــل األولــى الحرجــة مــن حياتهـــا خــالل بضــعة أســابيع مــن زراعتهـــا 

  . وهي تحت تأثير المبيد المختبر
زاء وعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك، فقــــد كانــــت كفــــاءة المبيــــد أكتــــارا إ

اإلصــابة الفيروســية أخفــض وتـــأثيره فــي الغلــة أقـــل عنــد اســتخدامه علـــى 
الحمـــــص الربيعـــــي مقارنـــــًة بالشـــــتوي، فقـــــد بلـــــغ معـــــدل خفـــــض اإلصـــــابة 

إلــى  البذريــة، وتــدّنى مســتوى دوره فــي تحســين الغلــة %25.80الفيروســية 
عنــد اســتخدامه علــى الحمــص الربيعــي، بينمــا كــان فــي  %)8.10(الثلــث 

مقارنــــًة بالشــــاهد ) ، علــــى التــــوالي 22.40%و 51.41(الحمــــص الشــــتوي 
غيــــر المعامــــل؛ إّال أّن تــــأثيره كــــان إيجابيـــــًا وبصــــورة معنويــــة فــــي كلتـــــا 
العروتين، فأّمن حمايًة معقولة لنبات الحمص رغم تباعد الفاصل الزمنـي 

وقـد أدى اسـتخدامه سـابقًا إلـى خفـض ). يومـاً  30(بين الرشات المتعاقبـة 
البطـاطس /والبطاطـا) 23(والقطـن ) 3(سـية علـى الفـول اإلصابات الفيرو 

  ).26(مّن الملفوف ، كما كافح بنجاح )24(
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البنجر وبعض المبيدات الحشرية في نسب إصابة بعض الطرز الوراثية للحمص بفيروسات االصفرار وفي /تأثير نطاقات الشوندر السكري. 1جدول 
  .ظروف اإلصابة الطبيعيةغلتھا تحت 

Table 1. Effect of using sugar beet borders and some insecticides on incidence of Luteoviruses and yield of some chickpea 
genotypes  under natural infection conditions. 

 

  /مدخالت
  أصناف الحمص

Chickpea 
genotypes 

  Treatments with insecticides    معامالت المبيدات الحشرية
  جاوشو

Gaucho  
  أكتارا

Actara  
أكتارا+جاوشو  

Gaucho + Actara  
 شاھد غير معامل

non treated Check  
نسبة 

اإلصابة 
)%(  

% of 
infection 

  الغلة الحبية
قطعة /غ(

  )تجريبية
Seed yield 
(g/ plot)

نسبة 
اإلصابة 

)%(  
% of 

infection 

  الغلة الحبية
قطعة /غ(

  )تجريبية
Seed yield 
(g/ plot)

نسبة 
اإلصابة 

)%(  
% of 

infection  

  الغلة الحبية
قطعة /غ(

  )تجريبية
Seed yield 
(g/ plot) 

نسبة 
اإلصابة 

)%(  
% of 

infection  

  الغلة الحبية
قطعة /غ(

  )تجريبية
Seed yield 
(g/ plot) 

 
  Winter sowing time العروة الشتوية

 

 With sugar beet borderبنجر /مع نطاق شوندر سكري
FLIP 01-51C 1.65 545.50.00604.00.00656.3 3.15 566.0 
FLIP 98-107C 9.40 677.8 2.30695.71.40740.9 11.60 620.3 
FLIP 00-14C 13.95 466.314.40473.911.20537.2 15.75 457.4 
FLIP 93-93C 1.45 860.50.00878.60.00901.2 2.55 704.4 
FLIP 02-10C 8.85 496.50.00561.01.60562.8 6.35 438.4 
ICC15566 8.35 546.78.65620.26.70 634.8 9.00 448.2 

 Mean 7.27 598.94.22638.93.48672.2 8.07 539.1المتوسط 
 

Without sugar beet borderبنجر /دون نطاق شوندر سكري
FLIP 01-51C 6.35 569.62.00586.50.00680.2 8.25 541.6 
FLIP 98-107C 13.70 534.14.20556.42.95623.9 15.25 517.0 
FLIP 00-14C 18.05 404.514.80454.211.05502.0 20.20 368.3 
FLIP 93-93C 3.65 738.64.35872.81.40874.6 4.20 634.4 
FLIP 02-10C 11.90 402.95.70464.21.40 528.1 20.00 227.9 
ICC15566 12.70 563.37.85 504.37.00522.3 15.80 417.7 

 Mean  11.06 535.56.48573.03.97621.8 13.95 451.1المتوسط 
 

  Spring sowing timeالعروة الربيعية 
 

 With sugar beet borderبنجر /مع نطاق شوندر سكري
ICC15566 5.00 247.59.00208.16.05270.5 11.80 191.2 
FLIP 97-111C 6.70 224.17.55204.35.00223.2 8.35 188.7 
FLIP 99-46C 3.30 289.33.30266.20.00321.4 6.70 243.9 
FLIP 00-18C 1.30 281.30.00245.30.00281.6 2.80 258.7 
FLIP 01-39C 0.00 210.46.65168.50.00221.2 4.60 180.8 
FLIP 02-47C 3.85 313.11.65229.30.00323.0 5.00 299.9 
FLIP 02-84C 13.35 191.014.35186.08.35233.0 16.65 100.2 

 Mean  4.79 250.96.07215.42.77267.7 7.99 209.0المتوسط 
 

Without sugar beet borderبنجر /دون نطاق شوندر سكري
ICC15566 10.75 177.810.00176.46.05234.4 14.65 168.6 
FLIP 97-111C 5.00 228.13.30224.22.00231.0 10.70 170.6 
FLIP 99-46C 1.65 246.35.35235.81.65277.8 3.30 236.0 
FLIP 00-18C 0.00 264.81.65260.00.00275.6 1.65 230.5 
FLIP 01-39C 0.00 197.15.00161.00.00218.4 10.00 110.9 
FLIP 02-47C 4.25 295.33.60216.43.30297.9 5.25 284.5 
FLIP 02-84C 10.70 106.710.50169.48.00196.7 12.55 66.1 

 Mean  4.62 216.66.01206.13.00247.4 8.30 181.0المتوسط 
 163.58) = القطعة التجريبية/غ(؛ وللغلة الحبية )العروة الربيعة( 4.54 و )العروة الشتوية( 5.69 =صابة لنسبة اإل  0.05أقل فرق معنوي عند مستوى احتمالية 

  .)العروة الربيعة( 59.94، )العروة الشتوية(
LSD at P=0.05 for % of infection = 5.69 (winter sowing time) and 4.54 (spring sowing time); and for seed yield (g/plot) = 163.58 (winter 
sowing time) and 59.94 (spring sowing time). 
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في حماية اوشو جعلى المبيد أكتارا وبصورة معنوية تفّوق و 
ولم . العروة الشتوية، وكان األمر معكوسًا في العروة الربيعية نباتات

 زيادةجازم لتلك النتيجة، عدا وجوب  من إيجاد تفسيرٍ نتائج تمكّنا هذه ال
لتحقيق  رشاتهبين ما الفاصلة  اتالفتر  تقصير وأم المبيد استخدمعدل ا

على المبيد أكتارا  التي يؤمنها فترة الحمايةاقتصرت وقد  ؛كفاءٍة أفضل
مادة فعالة على نباتات  جزء بالمليون 50 ثمانية أيام بعد رّشه بمعّدل

اإلصابة بفيروس اصفرار وتجعد أوراق البندورة لتقليل  الطماطم/البندورة
)TYLCV (طة الذباب األبيض بالطريقة المثابرةاالمنقول بوس )الدّوارة( 
عند استخدام المبيدين أفضل نتائج فقد تم التوصل إلى عمومًا، و  .)22(

، فانخفضت في العروتين الشتوية والربيعية معًا كمعاملة مشتركة
على التوالي، قابلتها زيادٌة معنوية  ،%64.50و 66.21اإلصابة بمعّدل 
، مقارنًة بالشاهد غير على التوالي ،%32.05 و 30.68في الغّلة بمعّدل 

   .المعامل
وكما كان متوقعـًا، بـدا التبـاين واضـحًا فـي أداء مـدخالت الحمـص 

معنويـــة  وبفـــروقإزاء فيروســـات االصـــفرار المختلفـــة فـــي كلتـــا العـــروتين 
فيروســـات مـــا بـــين بتلـــك ال، وتراوحـــت نســـب إصـــابتها )P<0.001(عاليـــة 
فــي % 11.81-0.93فــي مــدخالت العــروة الشــتوية، و% 2.20-14.92

وكـان مـن أكثرهـا مقاومـة لفيروسـات االصـفرار  .مدخالت العـروة الربيعيـة
فــي العــروة  FLIP 01-51C و )4 غــاب( FLIP 93-93Cن االصــنف

ة الربيعيـــة، بينمـــا كـــان مـــن العـــرو  FLIP 01-39Cالشـــتوية، والصـــنف 
مـــن العـــروة الشـــتوية  FLIP 00-14Cالصـــنف  قابليـــة لإلصـــابةأكثرهـــا 

وكانـــت نتــــائج ). 1جــــدول (مـــن العــــروة الربيعيـــة  ICC15566والصـــنف 
أصـــناف ومـــدخالت  قابليـــةفـــي اخـــتالف قـــد أكـــدت وجـــود أبحـــاث ســـابقة 

اصــــفرار فيــــروس ٕازاء ، و )2(تلــــك الفيروســــات اإلصــــابة بلحمــــص تجــــاه ا
  ). CpCDV( )12(لحمص اتقزم و 

 لتيكانــــت القــــيم المطلقــــة لمتوســــطات نســــب اإلصــــابة فــــي معــــام
معاملــة المشــاركة مــا بــين المبيــدين و  ، كــل علــى حــدٍة،ينالمختبــر  ينالمبيـد

قــيم أقــل مــن  فــي العــروة الشــتوية المحاطــة بنطــاق مــن الشــوندر الســكريو 
ــــات المعــــامالت نفســــها  ــــر المحاطــــة بنطــــاق، وكانــــت الفروق مــــا بــــين غي

ولــــم يــــؤثر معنويــــًا وجــــود هــــذا النطــــاق مــــن . المتوســــطات غيــــر معنويــــة
الشــوندر الســكري فــي متوســط قــيم نســب اإلصــابة فــي معــاملتي المبيــدين 
المختبرين ومعاملـة المشـاركة مـا بـين المبيـدين مقارنـة بالمعـامالت نفسـها 
غيــــر المحاطـــــة بنطـــــاق فـــــي العـــــروة الربيعيـــــة، وكانـــــت فـــــروق اإلصـــــابة 

وجود نطاق الشـوندر السـكري كما لم يؤثر . ت االصفرار ظاهريةبفيروسا
، ينالمختبــر  ينالمبيـد تيفــي متوسـط وزن الغلــة فـي معــاملبصـورة معنويـة 
فــي العـــروة الشـــتوية  ومعاملـــة المشـــاركة مــا بـــين المبيـــدين كــل علـــى حــدةٍ 

مقارنــة بالمعــامالت نفســها غيــر المحاطــة بنطــاق، وكانــت هــذه والربيعيــة 
تبــاين أداء مــدخالت الحمــص تحــت تــُأثير وجــود نطــاق  .يــةالفــروق ظاهر 

ـــــهبأو  البنجـــــر/مـــــن الشـــــوندر الســـــكري فـــــي معـــــامالت الشـــــاهد دون  دون
؛ فكانـــت نســـب إصـــابة مـــدخالت الحمـــص المزروعـــة فـــي العـــروة مبيـــدات

الشتوية دون نطاق أعلـى مقارنـة مـع المـدخالت نفسـها المحاطـة بنطـاق، 
، FLIP 02-10C(وكانــت هــذه الفروقــات معنويــة عنــد بعــض األصــناف 

ICC15566 .( تــــم التوصــــل إلــــى نتــــائج مماثلــــة إزاء مــــدخالت الحمــــص
ة المـدخالت المزروعـة نـت نسـب إصـابالمزروعة في العروة الربيعية، وكا

ـــــىدون نطـــــاق  ـــــة بالمـــــدخالت نفســـــها المـــــزروع فـــــي محيطهـــــا  أعل   مقارن
   FLIP 99-46C، باســـــتثناء المـــــدخلين نطـــــاق مـــــن الشـــــوندر الســـــكري

وكانت هذه الفـروق ظاهريـة . ، فكانت النتائج معكوسةFLIP 00-18C و
أثــر ). 1 جــدول(فكــان الفــارق معنويــًا  FLIP 01-39Cباســتثناء المــدخل 

 إيجابـًا فـيوجود نطـاق مـن الشـوندر السـكري محيطـًا بمـدخالت الحمـص 
فـي معـامالت  غلتها مقارنة بغلـة المـدخالت نفسـها غيـر المحاطـة بنطـاق

وكانــــت الفــــروق غيــــر معنويــــة ســــواء فــــي العــــروة ، الشــــاهد دون مبيــــدات
مــــن العــــروة  FLIP 02-10Cالشــــتوية أم الربيعيــــة، باســــتثناء الصــــنف 

دراســـات مرجعيـــة عديـــدة دور  قـــد أكـــدتو  .الشـــتوية فكـــان الفـــارق معنويـــاً 
النباتــات المرافقــة لمحصــول مــا فــي خفــض إصــابته بــاألمراض وال ســيما 

وكمـــا يـــؤدي اســـتخدام بعـــض المبيـــدات الحشـــرية ، )29( الفيروســـية منهـــا
إلــى تــأخير اإلصــابة بالفيروســات علــى محصــوٍل مــا، ممــا يــنعكس إيجابــًا 

يمكـــــن أن نعـــــزي انخفـــــاض إصـــــابة المحصـــــول  ، فإّنـــــه)23(ل غّلتـــــه عـــــ
الرئيس المحاط بنطاق من نباتات الشوندر السكري بفيروسـات االصـفرار 
مقارنــة بالمحصــول نفســه غيــر المحــاط بنطــاق إلــى قــدرة نباتــات النطــاق 
على جذب الحشرات وال سـيما حشـرات المـن الناقلـة لفيروسـات االصـفرار 

الحشــرات، األمــر الــذي يحتجــز تلــك الحشــرات عليهــا وتفضــيلها مــن قبــل 
بينمــا تكــون نباتــات المحصــول الــرئيس قــد عبــرت مرحلــة الخطــر وهربــت 
مـــن اإلصـــابة، وهـــي بـــذلك تلعـــب دور المبيـــد الحشـــري فـــي األهميـــة فـــي 

  . بعض األحيان
  

فيروســـات فـــي انتشـــار  بـــدون حـــرثالزراعـــة /تـــأثير الزراعـــة الحافظـــة
 الشتويعلى الحمص االصفرار 

فــــي معاملــــة مــــن الناحيــــة الظاهريــــة بــــدت نباتــــات الحمــــص أســــرع نمــــوًا 
الزراعــــة الحافظــــة منهــــا فــــي طريقــــة الزراعــــة التقليديــــة، وأعطــــت مظهــــرًا 
ـــين كلتـــا المعـــاملتين ـــاتي ب . يـــوحي بتبـــايٍن واضـــٍح فـــي كثافـــة الغطـــاء النب

نســـبيًا،  يـــة المرافقـــة للتجربـــة بموســـم حـــار وجـــافاّتســـمت الظـــروف البيئو 
علــى نســبة انتشــار فيروســات االصــفرار التــي ســلبًا انعكــس مــر الــذي األ

كمـــا لـــم تتكشـــف . فـــي كلتـــا المعـــاملتين%) 1أقـــل مـــن ( منخفضـــةكانـــت 
تحديـد  األمر الذي جعل. مارس/شهر آذار أواخرأعراض اإلصابة حتى 

اإلصابات ظهور من حيث تاريخ صعبَا بين معاملتي التجربة الفروق ما 
المصـــــلي  االختبـــــارنتـــــائج  بينـــــت .انتشـــــارها أو شـــــّدتهاوســـــرعة ليـــــة األو 
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)TBIA ( ـــــ نصــــفها مــــن معاملــــة الزراعــــة ( اً عشــــوائيجمعــــت عينــــة  75ل
ـــة مـــن نباتـــات ) الحافظـــة، والنصـــف اآلخـــر مـــن معاملـــة الزراعـــة التقليدي

االصـفرار أبدت أعراض اإلصابة الفيروسية، إصـابة معظمهـا بفيروسـات 
أصــيب بعضــها اآلخــر  بينمــا، )Luteoviridae )98.7%التابعــة لعائلــة 

 مــع وجــود إصــابات مختلطــة(بفيــروس االصــفرار الميــت للفــول %) 2.7(
لهــــذه بــــّين اإلحصــــاء النهــــائي لعــــدد النباتــــات الحاملــــة و ). %3.0بنســــبة 

ـــــدرها ا ـــــة ق لكـــــل  )م 20×24( 2م 480ألعـــــراض ضـــــمن مســـــاحة إجمالي
ــــة، وجــــود فــــروق معنويــــة  ــــا بــــين كل%) 5عنــــد مســــتوى احتمــــال (معامل ت

نبـــــات  12.90و 7.75متوســـــط عـــــدد تلـــــك النباتـــــات وبلـــــغ المعـــــاملتين، 
علــى  ،الزراعــة الحافظــة والزراعــة التقليديــة تيفــي معــامل 2م 24/مصــاب
خّفضـــــت الزراعـــــة الحافظـــــة نســـــبة اإلصـــــابة  لقـــــد. )2جـــــدول ( التـــــوالي

. قياســًا بطريقــة الزراعــة التقليديــة% 39.92بفيروســات االصــفرار بمعــدل 
مـــــن تقليـــــل انتشـــــار بصـــــورة مشـــــابهة ) 16(وآخـــــرون  Kendallتمّكـــــن و 

ـــّزم الشـــعير  ـــة BYDV(فيـــروس اصـــفرار وتق فـــي ) Luteoviridae، عائل
كمــا أّدت تغطيــة ســطح التربــة بطبقــٍة مــن القــّش حــول . محصــول الشــعير

وبنواقلهــــا  مختلفــــةاإلصــــابة بفيروســــاٍت خفــــض النباتــــات المزروعــــة إلــــى 
 (Lupinus angustifolius)كــالترمس  تباينــةالحيويــة علــى محاصــيل م

والكوسـا  ،)28( (.Cucumis melo L)الشـمام /والبطـيخ األصـفر ،)14(
(Cucurbita pepo L.) )6 .( وُفسِّــرت تلــك النتــائج بوجــود تــأثير للقــّش

لهبـــوط علـــى افـــي تغييـــر ســـلوك حشـــرات المـــّن المجنحـــة عنـــد محاولتهـــا 
علـى المحاصيل عمومًا قّش وصار معلومًا قدرة . )29، 14، 8(عوائلها 
األمـــر محـــددة  موجـــاتذات أطـــوال  UVاألشـــعة فـــوق البنفســـجية عكـــس 

سـلبًا بـدوره هـذا يـنعكس و منـع حشـرات المـّن المجنحـة مـن الهبـوط، الذي ي
ســّجلت  ).28(تلــك الحشــرات طة ابوســعلــى انتشــار الفيروســات المنقولــة 

بـين كلتـا المعـاملتين  فروق معنوية واضحة في النـاتج النهـائي للمحصـول
بلغـــت الغّلـــة و ، إضـــافة إلـــى تمـــايز نســـب اإلصـــابة بفيروســـات االصـــفرار

هكتــار فــي معاملــة الزراعــة الحافظــة والزراعــة /كــغ 369و  596 البذريــة
الزراعـــة الحافظـــة زيـــادًة وقـــد حّققـــت ). 2جـــدول ( علـــى التـــوالي ،التقليديـــة

يتوافــق مــع وهــذا ، %61.52ملموســًة فــي غلــة محصــول الحمــص بنســبة 
علــــى تــــأثير الزراعــــة الحافظــــة يتوقــــف  الو ). 13(نتــــائج دراســــات ســــابقة 

ســـــّيما فـــــي حـــــال ال و ( فقـــــطالفيروســـــية  اتاإلصـــــابخفـــــض كفاءتهـــــا فـــــي 
 تحســــــين ظــــــروف نمــــــوّ فــــــي وٕانّمــــــا علــــــى دورهــــــا  ،)اإلصــــــابات الخفيفــــــة

  .)17، 5(المحصول أيضًا 
ـــــى مـــــا تقـــــدم،  ـــــاًء عل ـــــة بن ـــــة زراعـــــة محاصـــــيل جاذب تتضـــــح أهمي

الناقـل الطبيعـي لفيروسـات  - لحشـرات المـنّ  )البنجـر/كالشوندر السـكري(
للحشـــــرة الناقلـــــة مقارنـــــة تفضـــــيلية كونهـــــا تمتلـــــك مواصـــــفات االصـــــفرار، 

تقيـــه الحمـــص مصـــائد حـــول محصـــول  وهـــي تعـــدّ  المحصـــول الـــرئيس،ب
انتخـــاب أصـــناف  ويعـــدُّ . طة الحشـــراتاضـــرر الفيروســـات المنقولـــة بوســـ

ســـات االصـــفرار أمـــرًا غايـــة فـــي األهميـــة مـــن مقاومـــة مـــن الحمـــص لفيرو 
انتقـــاء مبيـــدات تمتـــاز  كمـــا يعـــدّ . الوقائيـــة والصـــحية واالقتصـــادية الناحيـــة

الناقــل الطبيعــي لفيروســات االصــفرار  –بكفــاءة عاليــة إزاء حشــرات المــن 
وبعــــدد محــــدود مــــن الرشــــات أو المعــــامالت األخــــرى كمعاملــــة البــــذار ال 

علـــى البيئـــة مــن التلـــوث إجـــراء تتطلبـــه  تضــر باألعـــداء الحيويـــة وتحــافظ
 . اإلدارة المتكاملة لآلفات

  
دول  ي اإلصاب. 2ج ة ف ق الزراع أثير طرائ ةة ت ات الحمص  الظاھري دوى بفيروسات االلنبات ة تحت ظروف الع ة والحيوي ة الحبي ي الغل صفرار، وف
  .الطبيعية

Table 2. The effect of sowing methods on apparent (visual) infection of chickpea plants with Luteoviruses, and on seed and 
total biomass yield under natural infection conditions. 
 

  Treatment  المعاملة

  Sowing methodطريقة الزراعة 
  (%)معدل التأثير 

Effect rate (%)  
  زراعة حافظة
Zero tillage

  زراعة تقليدية
Traditional cultivation  

ً   ²م 24/متوسط عدد النباتات المصابة ظاھريا
Average No. of apparently infected plants /24 m² 
 

7.75  12.90  39.92  

  *ھكتار/الغلّة الحبية كغ
Seed yield kg/ha* 
 

596  369  61.52  

  *ھكتار/كغالغلة الحيوية 
Total biomass yield kg/ha* 

1838  1417  29.71  

دارھا   *  ع  2م 6تّم تقديرھا بجمع المحصول الكلي ضمن مساحة مق ة/مرات 4اختيرت عشوائياً بواق ة /معامل ة والغل ة الكلي ة الحيوي ّم حسبت الغل رر، ومن ث المك
  . % 5عند مستوى احتمال  tحللّت النتائج باختبار . الحبية في كّل منھا

* Estimated by collecting yield from randomly collected 6 m2 plots repeated 4 times/treatment/replication and then total biological yield 
and grain yield were calculated. Results were analyzed by the t test at P=0.05. 
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Abstract 
Assad, N., S.G. Kumari, A.A. Haj-Kassem, S. Al-Chaabi and R. Malhotra. 2012. Effect of Some Insecticides, 
Agricultural Measures on Control of Viruses Causing Yellowing on Chickpea in Syria. Arab Journal of Plant 
Protection, 30: 86-94. 

Field experiments were conducted in Syria during the 2005/2006 and 2006/2007 growing seasons to study the effect of some 
insecticides, agricultural practices (sugar beet borders, zero tillage) and different genotypes of chickpea on spread of viruses causing 
yellowing on chickpea in Syria. TBIA results showed that randomly selected chickpea plants showing stunt and yellowing symptoms were 
infected with Luteoviruses (Luteoviridae) in 96.0% of the cases. Non-significant differences in the proportion of chickpea plants exhibiting 
stunt and yellowing/reddening symptoms were recorded for experimental plots surrounded with sugar beet border in comparison with non-
surrounded plots sown in winter and spring. The infection of spring chickpea cultivars/lines with Luteoviruses was significantly reduced by 
the application of Gaucho® in comparison with Actara insecticide; the rate of reduction was 42.3%, whereas the yield was increased by 
19.9%. The increase in Gaucho® efficacy was not significant when applied as seed treatment in winter sowing time. To the contrary, the 
reduction in the rate of viral infection was less (25.8%) for pre application of Actara insecticide on spring chickpea, but the seed yield was 
decreased by 8.1%. The performance of Actara on winter chickpea was 51.4 and 22.4%, respectively, and was significantly better than 
Gaucho® when applied on winter sown plants. The best result was achieved by applying the two insecticides together for both winter and 
spring sowing chickpeas; the rates of infection reduction were 66.21 and 64.5%, respectively, whereas the yield was significantly increased 
by 30.7 and 32.1%, respectively in comparison with the non-treated control. The performance of tested chickpea cultivars/lines to 
luteoviruses under natural infection conditions in both sowing dates significantly varied, with virus incidence fluctuated between 2.2 and 
14.9% in winter sown cultivars/lines, and 0.9-11.8% in spring sown cultivars/lines. FLIP 93-93C and FLIP 01-51C cultivars/lines were the 
most resistant in winter sown chickpeas, whereas FLIP 01-39C was the most resistant in spring sown chickpea. FLIP 00-14C and ICC15566 
were the most susceptible cultivars/lines to luteoviruses in winter and spring sown plantings, respectively. The incidence with Luteoviruses 
was decreased (39.9%) when zero tillage was applied, while chickpea yield was increased by 61.5% in comparison with traditional tillage. 
Keywords: Chickpea, insecticides, luteoviruses, Syria, TBIA, zero tillage  
Corresponding author: Safaa G. Kumari, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), P.O. Box 5466, 

Aleppo, Syria, Email: s.kumari@cgiar.org 
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