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Research Papers (Survey : Viruses))فیروسات: حصربحــوث (

على الشوندر السكري وأداء أصناف(BNYVV)تقصي مسبب مرض الریزومانیا
وحیدة الجنین تجاه ھذا المرض في سوریة

لعربيصالح الشعبي، فایز إسماعیل، عبد الرحمن درویش، محمد جمال مندو، سناء نعمان، لینا مطرود، صبحیة ا
، دمشق،  سوریة113مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، قسم بحوث وقایة النبات، دوما ص. ب 

الملخص
. تقصي مسبب مرض 2000الشعبي، صالح، فایز اسماعیل، عبد الرحمن درویش، محمد جمال مندو، سناء نعمان، لینا مطرود وصبحیة العربي. 

.8-1: 18وأداء أصناف وحیدة الجنین تجاه هذا المرض في سوریة. على الشوندر السكري (BNYVV)الریزومانیا
2019في DAS-ELISAباختبار اإللیزاBNYVVوالكشف عن فیروس1998-1996تم تقصي مرض الریزومانیا على الشوندر السكري خالل المدة 

ومانیا یعد المرض الفیروسي األكثر خطورة على زراعة الشوندر السكري حقًال من محافظات حمص وحلب وحماة، فأشارت النتائج إلى أن الریز 290عینة مثلت 
، وكان متوسط حدوث المرض في %79.4في سوریة وبخاصة في محافظة حمص، وتعد منطقة القصیر من أكثرها تضررًا، فبلغت نسبة الحقول الموبوءة فیها 

من مجمل الحقول المختبرة، وكان متوسط حدوث %76.4افظة حلب، وبلغت نسبة الحقول الموبوءة . وتم التوصل إلى نتائج مماثلة في مح%44الحقول المختبرة 
من مجمل الجذور المختبرة. بینت دراسة %16.7ونسبة النباتات المصابة %15.8. وبلغت نسبة الحقول الموبوءة بالمرض في محافظة حماة %40.9المرض 

FusariumوفطرHeterodera schachtiiالمتحوصلةوالنیماتوداBNYVVكالفیروساإلحیائیةلعواملامنمجموعة إسهام المعقد المرضي 

oxysporun f.sp betaeضعفًا، وكمیة 24.8ي إحداث ظاهرة الجذر الشعري والذبول. وانخفض اإلنتاج  الجذري، نتیجة اإلصابة بمرض الریزومانیا، بمقدار ف
" و "بورتو " و "غابریلو " و "ریزور" كانت  األكثر تحمًال لهذا المرض، لدى اختبار حساسیة أحد عشر 954.  وتبین أن  األصناف "دیل  %58.3-5السكر بنسبة 

ا بین ، وتراوحت نسب إصاباتها م1997صنفًا من الشوندر السكري وحید الجنین تجاهه في ظروف الضغط المرضي العالي في منطقة  القصیر (النزاریة) عام 
62.9-100%.

أمراض، ریزومانیا، شوندر سكري، فیروسات، فیوزاریوم، نیماتودا.كلمات مفتاحیة:

المقدمة
Beta vulgaris)یعد الشوندر السكري L.) أحد المحاصیل

الصناعیة المهمة في سوریة، فبلغت المساحة المزروعة في عام 
)، 24طن (هكتارًا قدر إنتاجها بملیون 25000حوالي 1996

وتعرض هذا المحصول خالل السنوات األخیرة لإلصابة بمرض 
الریزومانیا، وتركزت معظم اإلصابات في منطقة القصیر بمحافظة 
حمص وهي المنطقة التقلیدیة لزراعته في سوریة. وخسر المزارعون 
إنتاجهم منه لدى زراعة األصناف المتعددة األجنة. وتعرضت جمیع 

نین التي أدخلت إلى المنطقة لإلصابة بهذا األصناف الوحیدة الج
المرض، وقضي على بعضها في حین أبدى بعضها اآلخر مقدرة على 
تحمله. ویعد الریزومانیا المرض الفیروسي األكثر خطورة على 

)، محدثًا 13، 3محصول الشوندر السكري في دول متعددة من العالم (
) 26، 19(أضرارًا اقتصادیة یصعب على المزارع مجابهتها 

وبخاصة في محصول العروة الربیعیة لكون درجة حرارة
لــالتربة مثالیة لحدوث اإلصابة وتطورها ولنمو الفطر الناق

Polymyxa betaeوأدى المرض إلى تقلیص 2،9(وانتشاره .(
. یصیب فیروس )22(المساحات المزروعة بالشوندر السكري عالمیاً 

المسبب لهذا المرض (BNYVV)الشوندرتماوت واصفرار عروق
األنسجة الحدیثة النمو في الجذر الرئیسي لكل من الشوندر السكري 

وبعض النباتات (Chenopodiaceae)واللفت والنباتات السرمقیة

). تنقل التربة الملوثة ومیاه 1 ،6((Amaranthaceae)القطیفیة
من مكان إلى آخر الري والجذور المصابة مسبب مرض الریزومانیا

)، ویؤدي تكرار الفالحات والعزق اآللي والقلع المیكانیكي  إلى 20(
). یظهر هذا المرض في بدایة اإلصابة على 11زیادة توزع اإلصابة (

هیئة بؤر محددة، تصبح أكثر شمولیًة مع تكرار زراعة الشوندر 
السكري. ونشیر إلى أن أعراض الجذر الشعري على جذور نباتات 

شوندر السكري قد تنتج عن عوامل ممرضة أخرى كاإلصابة ال
) 22((BSBMV)بفیروس موزاییك الشوندر المنقول بواسطة التربة

). درس Heterodera schachtii)8 ،18والنیماتودا المتحوصلة 
)  وتطرق بعض منهم إلى 25بعض الباحثین وبائیة هذا المرض (

وركز ).28، 21، 15(طرائق تحدید العامل الممرض وتشخیصه 
كثیر من الباحثین في مكافحة هذا المرض على استخدام األصناف 

)  واللجوء إلى بعض الممارسات الزراعیة 27، 26، 4المتحملة له (
) منخفضةكالتبكیر في الزراعة عندما تكون درجة حرارة التربة (

كما )، وعملیة التشتیل 6غیر مالئمة لنشاط الفطر الناقل للفیروس (و 
) وتحدید عدد السقایات ومصادرها، وعدم نقل 7هو متبع في الیابان (

). وربما ال یكون 23التربة، واعتماد الدورة الزراعیة المناسبة (
الصنف المتحمل للمرض الحل المثالي الوحید في حالة العدوى الكثیفة 
وانتشار عوامل ممرضة أخرى في التربة، وینصح في الوالیات 

) 16، 10ثل هذه الحالة اعتماد المبخرات الكیمیائیة (المتحدة لم



)2000(1، عدد 18مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 2

Trichodermaمتكاملة مع المكافحة الحیویة كفطور spp.)17 ،(
). هدفت هذه الدراسة 10واستخدام األصناف المتحملة لهذا المرض (

إلى إجراء مسح حقلي لتقصي مناطق انتشار المرض وتحدید األضرار 
سكري، ومن ثمة غربلة التي یحدثها بمحصول الشوندر ال

أصناف الشوندر السكري وحیدة الجنین للتوصل إلى أصناف أكثر 
تحمًال أو مقاومة لهذا المرض تحت الظروف المحلیة.

مواد البحث وطرائقه
تقصي انتشار مرض الریزومانیا في حقول الشوندر السكري

یولیو تم أخذ العینات خالل شهري حزیران/یونیو وتموز/:1996عام 
)، من 14وآخرین (Kaufmann، بناء على طریقة1996من عام 

أربع مناطق لزراعة الشوندر السكري في محافظة حمص (منطقة 
الرستن، المركز الشرقي، المركز الغربي والقصیر). بلغ عدد الحقول 

حقًال للمناطق 23و 49، 14، 36حقًال (بواقع 122التي تم مسحها 
)، كانت مزروعة بأصناف متعددة األجنة. السابقة، على التوالي

وجمعت العینات عشوائیًا من الحقول التي أبدت أعراض اإلصابة 
بالجذر الشعري بواقع أربعة أمتار طولیة لكل دونم لتقدیر نسبة 
اإلصابة بالجذر الشعري. واختبرت ستة جذور تحمل أعراض الجذر 

خبریًا الشعري من كل حقل ظهرت فیه أعراض الجذر الشعري م
اضافة لذلك للكشف عن فیروس تماوت واصفرار عروق الشوندر. 

تم جمع واختبار سبعة جذور تحمل أعراض الجذر الشعري من قریة 
الزالقیات في محافظة حماه.

حقًال  197بشكل عشوائي تمثل اً جذر 1471تم جمع : 1997عام 
هري مزروعة بأصناف شوندر وحیدة ومتعددة الجنین، وذلك خالل ش

حزیران/یونیو وتموز/یولیو من العروة الربیعیة بمعدل یتراوح من
جذور من كل حقل، وذلك من منطقة القصیر، محافظة حمص 7-10

لتقصي إصابتها بفیروس تماوت واصفرار عروق الشوندر. إضافة 
لذلك تم جمع ثمانیة جذور من قریة الزالقیات في محافظة حماة.

حقًال 55جذرًا من الشوندر السكري تمثل 327تم جمع : 1998عام 
في محافظة حلب مزروعة باألصناف األحادیة األجنة والمتعددة،  

جذرًا من الشوندر السكري المتعدد األجنة تمثل 93إضافة إلى اختبار 
حقًال في محافظة حماة.17

للكشف عن (DAS-ELISA)اعتمدت طریقة اإللیزا المباشرة
في جذور نباتات الشوندر -ار عروق الشوندر فیروس تماوت واصفر 

) مع األخذ بالحسبان 5وفقًا لطریقة كالرك و آدامز (-السكري
، Sanofi Phytodiagnostic(المصنعة لألمصالاتتعلیمات الشرك

LOEWE Phytodiagnostica ،Phytodiagnostica Boehringer

Mannheim،( ذیرات غ من الج1فاختبرت عینات إفرادیة بمقدار

الشعریة في القمة الطرفیة لكل جذر على حدة. اعتبرت العینة مصابة 
إذا كانت قیمة قراءة إلیزا للعینة مساویة لمتوسط قراءة الشاهد السلبي 

عینات) مضافًا إلیه قیمة االنحراف المعیاري لمستوى 4متوسط قراءة (
أو تزید عنه.%95االحتمال 

نباتات الشوندر السكري المرافق دراسة المعقد المرضي في جذور 
لظاهرة الجذر الشعري وذبول النباتات

للفحص 1996أخضعت بعض العینات المجموعة عام 
المخبري بمعدل ستة جذور من كل حقل من الحقول األربعة التي تقع 

ودیر 1ودیر بعلبة من منطقة الرستنتلبیسة والدار الكبیرةقرى في 
(كل جذر على حدة) لبیان دور شرقي من منطقة المركز ال2بعلبة 

Heterodera schachtiiالعوامل الممرضة األخرى كالنیماتودا 

Fusariumوفطور الفیوزاریوم وبخاصة مسبب الذبول الوعائي

oxysporum f.sp. betaeضافة إلى فیروس تماوت واصفرار عروق إ
وندر في إحداث ظاهرة الجذر الشعري وذبول نباتات الشالشوندر

السكري. تم الكشف عن فیروس تماوت واصفرار عروق الشوندر 
.Hبواسطة إختبار الیزا، وتم الكشف عن حویصالت النیماتودا

schachtiiلملتصقة على الجذور بفحصها مجهریًا بعد التلوین ا
المغناة (PA)البطاطابالفوكسین الحامضي، واستخدمت بیئة أجار

لعزل فطور PenicillinوStreptomycinبمضادات حیویة كـ
الفیوزاریوم في حالة وجودها من منطقة التصریم في الجذور ذاتها 
المصابة بالجذر الشعري، ودرست مواصفاتها المجهریة لتعریفها. كما 
فحصت عینات تربة مجموعة من محیط الجذور المصابة بالجذر 

كل من الحقول سم من مواقع متعددة ل30-10الشعري على األعماق 
غ من كل حقل. وتم 500األربعة على صورة عینات مركبة مقدارها 

اللیمونیة الشكل H. schachtiiالكشف عن حویصالت النیماتودا
باستخالصها بواسطة جهاز فینویك، الذي یعتمد مبدأ التطویف 

غ تربة مجففة 100والمناخل، ثم حسبت أعداد الحویصالت في 
هوائیًا.

اختبار عینات من الجذور ومن التربة 1998م جرى في عا
ةمحافظحقول موزعة على الشكل التالي: حقل في10من جمعت 
و 6(بلغ عدد الجذور المختبرة من الصنفین جافا وزوانیسي حمص

جذور من 8ه (تم فحص حما، على التوالي)، حقل في محافظة5
عدد الكلي (بلغ المنطقة لغابفيوثمانیة حقول الصنف تریبل م)
5-3جذرًا من أصناف متعددة األجنة، بمعدل 33للجذور المختبر 

لتقصي إصابة الجذور بفیروس تماوت واصفرار وذلك جذور/ حقل).
عروق الشوندر وبالنیماتودا الملتصقة حویصالتها على الجذور 
والكامنة أیضًا في التربة المجموعة من محیط الجذور المصابة، باتباع 

لتشخیص هذا الفیروس 1996موسم فيتها المستخدمةالطرائق ذا
والنیماتودا، بهدف متابعة دراسة المعقد المرضي على جذور نباتات 

الشوندر السكري التي تظهر أعراض الجذر الشعري. 
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تقویم أداء أصناف الشوندر السكري وحیدة الجنین تجاه مرض 
الریزومانیا

) من الشوندر السكري 4دول تم اختبار أداء أحد عشر صنفًا (ج
وحید الجنین تجاه مرض الریزومانیا تحت ظروف العدوى الطبیعیة 

1997والضغط المرضي العالي في موقع النزاریة بقصیر حمص عام 

%100الذي بلغت إصابة نباتات الشوندر السكري بالجذر الشعري  
یة . واتبع في التجربة تصمیم القطاعات الكاملة العشوائ1996بعام 

بمعدل أربعة مكررات لكل صنف. وبلغت مساحة القطعة التجریبیة 
مترًا. وجمعت عینات عشوائیة للكشف عن اإلصابات 40× 0.7

بفیروس تماوت واصفرار عروق الشوندر مرتین، األولى بعد ثالثة 
عشر أسبوعًا من تاریخ الزراعة والثانیة في نهایة موسم النمو، بواقع 

من كل مكرر، واعتمدت تقنیة اإللیزا في ستة جذور على األقل 
وحسبت .جذراً 401االختبار. بلغ العدد الكلي للجذور المختبرة 

مكرر، والوزن اإلجمال لجذور كل صنفاألوزان اإلجمالیة لجذور كل
ومتوسط وزن الجذر لكل صنف.

تقدیر الفقد الناتج عن إصابة نباتات الشوندر السكري بمرض 
الریزومانیا
2ساب متوسط وزن الجذر الواحد من الصنف بولیكس تم ح

(متعدد األجنة) المصاب بمرض الریزومانیا مقارنة بمتوسط وزن 
جذرًا 25الجذر من الصنف نفسه في الموقع الخالي من اإلصابة (

وخمسة مكررات في جذور في كل مكرر5لكل مجموعة بمعدل 
محتوى ، وجرى تقدیر1996) في محافظة حمص عام  المجموعة

السكر في الجذور من الصنف ذاته في كل مجموعة على حدة  
المعتمدة في Lane & Eynonبمعدل عشرة جذور لكل منها بطریقة 

قسم الصناعات الغذائیة بمدیریة البحوث العلمیة الزراعیة في دمشق 
.1996عام 

تم حساب المحتوى السكري للجذور السلیمة والمصابة بمرض 
عة أصناف من الشوندر السكري وحیدة الجنین كًال على الریزومانیا لسب

وفقًا للطریقة المعتمدة من قبل معامل جمعت من الموقع نفسه،حدة،
1997ونفذ االختبار في مركز بحوث حلب عام .السكر في القطر

.صنفبواقع أربعة جذور لكل 

النتائج والمناقشة

در السكريتقصي انتشار مرض الریزومانیا في حقول الشون
بینت المالحظات الحقلیة عند تقصي األعراض التي :1996عام 
مرض الریزومانیا على أوراق نباتات الشوندر السكري یسببها

حقول، من 7و 8، 2، 2وجذورها انتشار أعراض الجذر الشعري في 
حقًال تم مسحها في مناطق الرستن، 23و 49، 14، 36أصل 

غربي والقصیر، على التوالي. وعند المركز الشرقي، المركز ال
استخدام اختبار الیزا، تم الكشف عن فیروس تماوت واصفرار عروق 

مجموعة من الحقول التي أبدت اً جذر 24، 20، 3، 6الشوندر في 
أعراض اإلصابة من المناطق المذكورة سابقًا، على التوالي. كانت 

ربي  والقصیر أعراض اإلصابة بالجذر الشعري بمنطقتي المركز الغ
تفوق منطقتي الرستن والمركز الشرقي، كما وصلت النسبة الظاهریة 
لإلصابة بالجذر الشعري في بعض حقول المركز الغربي إلى

. وبلغ متوسط نسبة انتشار فیروس تماوت واصفرار عروق 100%
الشوندر في الجذور المختبرة التي ظهرت علیها أعراض الجذر 

في منطقة القصیر.%57.1مركز الغربي و في ال%42.6الشعري 
وبلغ أوج اإلصابة في العینات المأخوذة من حقول تقع على جانبي 

طرطوس، وال یتوقع أي إنتاج یذكر من مثل -الطریق المتحلق دمشق
جذور تحمل أعراض الجذر 7ونتیجة فحص هذه الحقول الموبوءة.

لكشف عن فیروس الشعري من قریة الزالقیات في محافظة حماه، تم ا
جذور منها.5تماوت واصفرار عروق الشوندر في 

هذا وال یشیر الفحص العیني واختفاء أعراض المرض على 
الجذور "بالضرورة " إلى خلوها من اإلصابة الفیروسیة، في حین 
تعزى النتائج السلبیة لفحص جذور الشوندر السكري التي تبدو علیها 

وس تماوت واصفرار عروق أعراض الجذر الشعري تجاه فیر 
الشوندر إلى احتمال إصابتها بمسببات مرضیة أخرى كفیروس 

H. Schachtiiموزاییك الشوندر المنقول بواسطة التربة أو النیماتودا

).22، 12، 8أو عوامل ممرضة أخرى (

تبین لدى تكثیف عملیات تقصي مرض الریزومانیا في : 1997عام 
صناف الشوندر السكري الوحیدة األجنة منطقة القصیر بحمص على أ

انتشار أعراض الجذر الشعري بدرجات 1997والمتعددة خالل موسم 
والكشف عن فیروس تماوت مالحظة األعراضتم متباینة، و 

حقًال تم 197حقًال من أصل 155في واصفرار عروق الشوندر
من اً جذر 642في المذكورفیروسالمسحها. كما تم الكشف عن 

). ونتیجة فحص 1جذرًا تم فحصها بإختبار الیزا (جدول 1471ل أص
جذور من قریة الزالقیات في محافظة حماه، تم الكشف عن فیروس 8

جذور منها.6تماوت واصفرار عروق الشوندر في 

أثبتت المالحظات الحقلیة المدعمة باالختبارات المصلیة : 1998عام 
المتسبب عن فیروس تماوت انتشار مرض الریزومانیا1998في عام 

حقًال زرعت بأصناف وحیدة ومتعددة 42واصفرار عروق الشوندر في 
حقًال تم مسحها في محافظة حلب. وتم 55األجنة من أصل 

جذرًا 327جذرًا من أصل 134الكشف عن الفیروس المذكور في 
تم اختبارها، في حین بلغ عدد الجذور الحاملة ألعراض الجذر 

جذرًا. وأكدت المالحظات الحقلیة المدعمة أیضًا 143الشعري 
باإلختبارات المصلیة، اصابة حقل واحد بفیروس تماوت واصفرار 

حقًال تم مسحها في محافظة حماه عام 17عروق الشوندر من أصل 
من أصل 7. وبلغ عدد الجذور المصابة بالفیروس المذكور 1998

جذرًا تم اختبارها.93
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ابة أصناف الشوندر السكري الوحیدة الجنین تقصي إص. 1جدول 
والمتعددة تجاه مرض الریزومانیا في ظروف العدوى الطبیعیة، في 

.1997منطقة القصیر (حمص)، سوریة  خالل عام 
Table 1. Detection of rhizomania disease in Mono- and
Polyembryonic sugar beet cultivars under natural infection,
at Qsair Region, Homs, Syria during 1997.

األصناف
Cultivars

عدد الحقول
Number of Fields

عدد الجذور
Number of Roots

الممسوحة
Survyed

تبدي أعراض
ومصابة 
بالفیروس

With
symptoms +

BNYVV
المختبرة
tested

المصابة بـ 
BNYVV

Infected with
BNYVV

Monoembrypnicدة األجنة  وحی
Java5548401204جافا 
Dita191413768دیتا 

Rizor5345395182ریزور 
Matra1167730ماترا 

Avantage352526796أفانتاج 
Puma1299027بوما 

Polyembryonicمتعدد األجنة  
2Polyx 221178بولیكس 

Stropoly866724ستروبولي 
Triple M21203تریبل م  

Total1971551471642المجموع  

دراسة المعقد المرضي في جذور نباتات الشوندر السكري المرافق 
لظاهرة الجذر الشعري وذبول النباتات

أكدت دراسة المعقد المرضي على الجذور التي تبدي أعراض 
ام مجموعة من العوامل اإلحیائیة في الجذر الشعري والذبول إسه

إحداث هذه الظاهرة وبخاصة فیروس تماوت واصفرار عروق الشوندر
وفطور الفیوزاریوم Heterodera schachtiiوالنیماتودا المتحوصلة

Fusarium oxysporumالتي منها  f.sp. betae. وتختلف نسبة كل
ثبتت نتائج أخر. و منها وفاعلیته من منطقة إلى أخرى ومن حقل إلى آ

التحالیل المخبریة لعینات التربة المجموعة من محیط جذور نباتات 
الشوندر السكري التي ظهرت علیها أعراض الجذر الشعري، ونتائج 
الفحص المجهري للجذیرات الشعریة وللعزالت الفطریة المأخوذة من 
منطقة التصریم على الجذور الرئیسة، حدوث إصابات متعددة 

تودا المتحوصلة والذبول الفیوزاریومي تختلف شدتها من حقل بالنیما
إلى آخر، وأكد الفحص المجهري للعزالت الفطریة انتشار فطور 
الفیوزاریوم في مختلف الجذور المصابة بفیروس تماوت واصفرار 

، ولم تترافق %100أو بالنیماتودا المتحوصلة وبنسبة عروق الشوندر
زاریوم أو كلیهما معًا دومًا باإلصابة بفیروس إصابات النیماتودا أو الفیو 

). 2تماوت واصفرار عروق الشوندر (جدول 
في بعض 1998ورصدت ظاهرة الجذر الشعري في عام 

المواقع كطیبة اإلمام في حماة على جذور نباتات الشوندر السكري 
وكانت ظاهرة .فقطH. schachtiiمصابة بالنیماتودا المتحوصلة 

ري في مناطق أخرى كالقصیر في حمص، ناتجة عن الجذر الشع
وفیروس تماوت واصفرارH. schachtiiاإلصابة المشتركة بالنیماتودا

). وتم تسجیل النیماتودا المتحوصلة في 2عروق الشوندر (جدول 
الثمانیة المختبرة من مواقع زراعة الشوندر السكري في منطقة حقولال

غ تربة 100د الحویصالت في الغاب بمحافظة حماه، وتراوح عد
، ولم تسجل فیها اصابات بفیروس تماوت 17000-515مابین 

وبناء على ذلك تعد النیماتودا المتحوصلة واصفرار عروق الشوندر.
عامًال مهمًا یحد من زراعة هذا المحصول، ویسبب خسارة في اإلنتاج 

)8 ،18 .(

تجاه مرض تقویم أداء أصناف الشوندر السكري وحیدة الجنین 
الریزومانیا

تبین نتیجة لتقویم أداء أحد عشر صنفًا من الشوندر السكري 
تجاه مرض الریزومانیا في ظروف الضغط 1997وحیدة الجنین عام 

المرضي العالي أن كل األصناف المختبرة قابلة لإلصابة بهذا 
وكانت  ، %100-63المرض، وتراوحت نسب اإلصابة فیها ما بین  

لى أشدها في الصنفین "ماترا" و "أفانتاج"، في حین اإلصابات ع
سجلت أدنى اإلصابات على األصناف "بورتو" و "غابریلو". أما 
بالنسبة لتحمل هذه األصناف لمرض الریزومانیا والمقدر بإعطائها 
إلنتاج جید في ظروف الضغط المرضي العالي، المعبر عنه بمتوسط 

لمرتبة األولى بفرق معنوي " ا954وزن الجذر، فاحتل الصنف "دیل 
الصنفان  "بورتو" موثوق میزه من األصناف األخرى، تاله في األهمیة

وتفوقا معنویًا على الصنف و "غابریلو" اللذان احتال المرتبة الثانیة، 
"دیزور" الذي احتل المرتبة الثالثة، ثم "دیتا" في المرتبة الرابعة 

في حین كانت األصناف والصنف "أفانتاج" في المرتبة الخامسة، 
).3"وینر" و "إنفیرمونو" و"جافا" في المرتبة األخیرة (جدول "بوما" و 

ینات الموجبة تشیر دراسة المدى في قیم قراءات اإللیزا للع
(المصابة) الخاصة باألصناف المختبرة ومقارنتها بمقدرة األصناف 
على تحمل مرض الریزومانیا في الظروف الحقلیة (متوسط وزن 

سواء 0.05الجذر) إلى عدم حدوث ارتباط معنوي على مستوى ثقة 
= r)في اعتماد قیم الحد األدنى - = r)أم قیم الحد األعلى(0.414 -

قراءات اإللیزا الخاصة باألصناف، نظرًا إلى تباین النتائج ل(0.583
لحد بعید في قراءات الحد األدنى. ویسهم توقیت حدوث اإلصابة بدور 
مهم في هذا المجال. وأوضحت قیم الحد األعلى لقراءات اإللیزا 
الخاصة بعینات األصناف المختلفة توافقًا عامًا ما بین ارتفاع قیمها 

درجة تحمل تلك األصناف مثل "ماترا" و"بوما" و "دیتا" و وانخفاض 
الحد األعلى لقراءات اإللیزا للعینات "جافا" للمرض. وانخفضت قیم

الموجبة في األصناف "غابریلو" و "بورتو"  و"ریزور" بازدیاد درجة 
".  واحتلت قیم 945تحملها لمرض الریزومانیا، باستثناء الصنف "دیل 

ه القراءات في األصناف "وینر" و"أفانتاج" و الحد األعلى لهذ
"إنفیرمونو" موقعًا متوسطًا.
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Fusarium oxysporum)وفطر الفیوزاریوم (BNYVV)ارتباط كل من فیروس تماوت واصفرار عروق الشوندر. 2جدول  f. sp. betae)
و في محافظتي 1996ى الشوندر السكري في محافظة حمص عام بظاھرة الجذر الشعري عل(Heterodera schachtii)والنیماتودا المتحوصلة
.1998حمص وحماه في عام 

Table 2. Correlation of the presence of each of BNYVV, Fusarium oxysporum f. sp.betae and cyst nematode (Heterodera
schachtii) in the hairy root syndrome of sugar beet plants in Homs during 1996 and in Homs and Hama during 1998.

أو القریةالمنطقة
Region or Village

عدد الجذور المختبرة
No. of roots tested

عدد الجذور المصابة بـ
No. of roots infected with

فيH. schachtiiعدد حویصالت 
غ تربة مجففة ھوائیاً 100

No. of cysts/ 100 g air-dried soil BNYVVF.O. f.sp. betaeH. schachtii

Homs ،1996حمص 
Talbisah656110500تلبیسة  

Addar Alkabireh616640000الدار الكبیرة 
1Deir Balbeh 1626424000دیر بعلبھ 
2Deir Balbeh 261638000دیر بعلبھ 

1998
32850(Not tested)لم تفحص Altaibeh/ Hama80اه   الطیبة/ حم

46245(Not tested)لم تفحص Qsair/ Homs1111القصیر/ حمص  

) -0.723(0.05وثبت حدوث ارتباط معنوي على مستوى ثقة 
عند دراسة العالقة ما بین أداء أصناف الشوندر السكري وحیدة 

روف التجربة الحقلیة تحت الجنین تجاه مرض الریزومانیا في ظ
ضغط مرضي عاٍل واختالف مقدرتها على تحمل اإلصابة والوصول 
إلى إنتاج جید (متوسط وزن الجذر) من جهة، ومتوسطات قیم 
قراءات اإللیزا للعینات الموجبة (المصابة) في األصناف المختبرة بعد 
نصف ساعة من التحضین من جهة أخرى، وتزایدت درجة تحمل 

للمرض بانخفاض متوسط قیم قراءات اإللیزا للعینات الصنف 
الموجبة الخاصة به، أي بانخفاض تركیز جزیئات الفیروس في 
الجذور المصابة (عالقة عكسیة). وثبت إحصائیًا حدوث اختالفات 
معنویة في أصناف الشوندر السكري المختبرة من جهة متوسطات قیم 

خاصة بتلك األصناف. وكان قراءات اإللیزا في العینات الموجبة ال
" الذي تفوق معنویًا 954من أفضلها تحمًال للمرض الصنف "دیل 

على األصناف األخرى من جهة متوسط وزن الجذر، ودرجة انخفاض 
تركیز جزیئات الفیروس في العینات الموجبة. تلته في األهمیة 
األصناف "بورتو" و "غابریلو" و "ریزور" التي كونت مجموعة واحدة 
احتلت المرتبة الثانیة، واختلفت معنویًا عن الصنف "إنفیرمونو" الذي 
شغل المرتبة الرابعة، وعن األصناف "جافا" و "ماترا " و "بوما" و"دیتا" 
التي احتلت المرتبة الخامسة واألخیرة من جهة متوسطات قیم قراءات 
اإللیزا للعینات الموجبة الخاصة بها. وثبت حدوث اختالفات 

ویة ما بین الصنفین "بورتو" (الذي احتل المرتبة الثانیة) و"أفانتاج"  معن
الذي احتل المرتبة الثالثة، وكان االختالف غیر معنوي ما بین 
الصنفین المذكورین كًال على حدة مع الصنفین "غابریلو" و"ریزور" 

). وتوافقت العالقة العكسیة تمامًا ما بین متوسطات قیم 3(جدول 
لیزا للعینات الموجبة الخاصة باألصناف المختبرة ومقدرتها قراءات اإل

على تحمل المرض ضمن الظروف الحقلیة (متوسط وزن الجذر)، 
باستثناء األصناف "دیتا" و"وینر" و"إنفیرمونو"، فتزایدت قیم 
المتوسطات بانخفاض درجة تحمل الصنف للمرض، وبناء على ذلك 

العالیة التي تتسم بها أصناف أكدت نتائج كال المؤشرین على المقدرة
" و "بورتو" و"غابریلو" على تحمل مرض الریزومانیا، 954"دیل 

وتالها الصنف "ریزور"، وأكدت تلك النتائج الموقع المتوسط الذي 
یشغله الصنف "أفانتاج"، وأكد كال المعیارین السابقین حساسیة 

المرتبة األصناف  "جافا" و "ماترا" و"بوما" للمرض والتي احتلت 
األخیرة. ویعد استخدام األصناف المتحملة لمرض الریزومانیا اإلجراء 
األكثر فاعلیة لمكافحة هذا المرض، وسجل نجاح ممیز في هذا 

).27، 10المجال (

تقدیر الفقد الناتج عن إصابة نباتات الشوندر السكري بمرض 
الریزومانیا

باتات إلى انخفاض حاد في وزن جذور ن4یشیر الجدول 
الشوندر السكري المصابة بمرض الریزومانیا، فبلغ متوسط الفقد 

ضعفًا بالمقارنة مع الجذور السلیمة، وهذه خسارة كبیرة جدًا 24.82
إضافة إلى أن مثل هذه الجذور ال تصلح للتصنیع وال الستخالص 
السكر النخفاض محتواها السكري إذ بلغت نسبة السكروز في الجذور 

، بینما كان المتوسط العام لهذه النسبة في %4.99المصابة بشدة
). أكدت التحالیل المخبریة 4(جدول %11.97الجذور السلیمة 

لعینات من جذور سلیمة، وأخرى مصابة بمرض الریزومانیا عائدة 
للصنف ذاته ومجموعة من الموقع نفسه أن محتوى الجذور من السكر 

والصنف أیضًا، وبلغت نسبة یتأثر كثیرًا بدرجة اإلصابة ووقت حدوثها
، واحتلت %5، وفي الصنف "بورتو" %35الفقد  في الصنف "ماترا" 

" 954األصناف "جافا" و "إنفیرمونو"  و "ریزور" و "دیتا" و "دیل 
). ویمكن القول: إن النتائج 1997موقعًا متوسطا" (تجربة عام 

المتحصل علیها حول تأثیر مرض الریزومانیا في وزن الجذور
ومحتواها من السكر تتوافق مع نتائج البحوث المنفذة في مناطق أخرى 

).25من العالم (
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والضغط المرضي العالي في تقویم أداء أصناف الشوندر السكري الوحیدة الجنین تجاه مرض الریزومانیا في ظروف العدوى الطبیعیة. 3جدول 
.1997منطقة  القصیر في محافظة حمص خالل عام 

Table 3. Performance of monoembryonic sugar beet cultivars when infected with rhizomania under natural high disease
pressure, Qsair Region, Homs, during 1997.

األصناف
Cultivars

عدد الجذور 
المختبرة

No. of roots
tested

BNYVVعدد الجذور المصابة بـ 
No. of roots infected with BNYVV

اإلصابة%
% infection

متوسط وزن الجذر 
الواحد بالغرام

Average root
weight (gram)

الترتیب حسب 
التحمل

Tolerance
ranking

954Del 9543630)0.143-1.490/0.393*(78.951081.051دیل 
Porto2717)0.140-1.226/0.486(62.96990.412بورتو  
Gabrielo3222)0.192-0.893/0.554(68.75989.872غابریلو 
Rizor4434)0.148-1.359/0.575(77.27806.683ریزور 

Dita2419)0.209-1.887/0.902(79.17685.714دیتا 
Avantage2626)0.145-1.464/0.601(100630.125أفانتاج  
Matra5353)0.170-1.828/0.853(100457.116ماترا  
Puma3834)0.178-1.880/0.863(89.47384.267بوما 
Winner3734)0.192-1.385/0.632(91.89303.658وینر 

Invermono3930)0.250-1.459/0.722(76.92289.388إنفیرمونو 
Java4540)0.140-1.932/0.831(88.88285.028جافا  

LSD at 5%0.09135.82
CV9.22%3.95%

R0.723-
المادة الكاشفة.ساعة من تحضین نصف* تمثل األرقام بین األقواس مدى قیم قراءات اإللیزا للعینات الموجبة/ ومتوسطاتھا  بعد

* Numbers between brackets represent the range of ELISA values for positive samples and / their means, half an hour after
substrate incubation.

تأثیر اإلصابة بمرض الریزومانیا في اإلنتاج الجذري .4جدول 
، عروة ربیعیة2ونسبة السكر في صنف الشوندر السكري بولیكس 

.1996في محافظة حمص، 
Table 4. Rhizomania effect on yield and sugar content of
sugar beet cv. Polyx 2 grown in spring in Homs
governorate during 1996.

المعاملة
Treatment

عدد 
الجذور 
المختبرة 
No. of
roots
tested

وزن 
الجذور 
الكلي 
بالغرام
Total

weight
(gram)

متوسط وزن 
الجذر الواحد 

بالغرام
Average

root
weight
(gram)

نسبة 
السكروز %
Sucros

(%)
مصابة 

الفیروسب
FBNYV-
Infected

251477594.99

سلیمة
Healthy

2536675146711.97

LSD at 5%56.34
CV4.20%

أكدت هذه الدراسة أن الریزومانیا یعد المرض الفیروسي 
األكثر خطورة على زراعة الشوندر السكري في سوریة وبخاصة في 

حلب، حیث یختلف توزعه من محافظة إلى أخرى، محافظتي حمص و 
وفي المحافظة نفسها، وتعد منطقة القصیر(حمص) من أكثرها 

من أصل %79.4تضررًا، فبلغت نسبة حقولها الموبوءة بالمرض 
حقول مختبرة بینما كان متوسط حدوث المرض على النباتات 204

ي ـــحوال)، علمًا أن منطقة القصیر تزرع 1997-1998(44%
من كامل المساحة المشغولة بالشوندر السكري في المحافظة 32.7%

من كامل اإلنتاج %32.5هكتارًا، وتنتج ما نسبته 4304والبالغة 
ألف طن. وبلغت نسبة الحقول الموبوءة في محافظة 200البالغ  
حقًال) بینما 55من المجموع الكلي للحقول المختبرة (%76.4حلب 

مرض على األصناف األحادیة األجنة والمتعددة بلغ متوسط حدوث ال
)، في حین أكدت االختبارات 1998(%40.9في العینات المختبرة 

من حقول الشوندر السكري المختبرة في محافظة %84.2المصلیة أن 
حقًال) كانت خالیة من اإلصابة، وسجل المرض في قریتي 19حماة (

ت الدراسة مدى ). وأوضح1998-1996الحمامیات والزالقیات (
األهمیة االقتصادیة لمرض الریزومانیا على إنتاج الشوندر السكري، 

مقارنًة مع النباتات السلیمة %95.9فبلغ انخفاض المحصول حوالي
وكان ذلك مترافقا" مع انخفاض في محتوى السكر في حدود

تبعًا للصنف. وأشارت هذه الدراسة إلى أن هناك 58%–5.0
المسببات اإلحیائیة التي تسهم بدور في إحداث ظاهرة مجموعة من 

ومن أهمها فیروس تماوت واصفرار عروق الجذر الشعري والذبول،
وفطر Heterodera schachtiiوالنیماتودا المتحوصلةالشوندر

Fusarium oxysporum f.sp. betae. تختلف نسبة كل منها
، علمًا بأن وفاعلیته من منطقة إلى أخرى ومن حقل إلى آخر
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النیماتودا المتحوصلة تعد عامًال محددًا لإلنتاج في العدید من مواقع 
زراعة الشوندر السكري في محافظة حماة كالطیبة والجرنیة وكفر 
نبودة. وأظهرت التجربة أن كل أصناف الشوندر السكري وحیدة 
الجنین المختبرة كانت قابلة لإلصابة بمرض الریزومانیا في ظروف 

) وكان من أفضلها تحمًال %100-63المرضي العالي (الضغط
" و "بورتو" و "غابریلو" و"ریزور".954للمرض  "دیل 

شكر وتقدیر
یتقدم الباحثون المشاركون بجزیل الشكر لكل من أسهم في تقویم 
هذه المقالة ونشرها، ولكل من أسهم في تحقیق هذا البحث وبخاصة 

القصیر بحمص ومركز البحوث العاملین في مصلحة الزراعة في 
العلمیة الزراعیة بمحافظة حلب.

Abstract
Al-Chaabi, S., F. Esmael, J. Mando, A. Darwesh, S.  Numan, L. Matrod, and S. Al-Arabi. 2000. A Survey of
Rhizomania Disease on Sugar Beet and Performance of Monoembryonic Cultivars to BNYVV Infection in Syria. Arab
J. Pl. Prot. 18: 1-8.

A survey for sugar beet diseases with special emphasis on rhizomania was conducted during 1996-1998. A total of 2019 samples were
collected from 290 fields in Homs, Aleppo and Hama governorates and were tested for the presence of beet necrotic yellow vein virus
(BNYVV) by DAS-ELISA. Results indicated that rhizomania is a wide-spread and devastating viral disease of sugar beet in Syria, especially
in Qsair region (Homs), where infection was found in 79.4% of the investigated fields, with an average disease incidence (ADI) of 44%.
Similar results were obtained from Aleppo governorate, where BNYVV infection was recorded in 76.4% of sugar beet fields investigated,
with an ADI of 40.9%. However, the proportion of infested fields in Hama governorate reached 15.8%, with an ADI of 16.7%. A study of
the etiology of the disease complex showed that numerous biotic factors such as BNYVV, H. schachtii and F. oxysporum f.sp. betae
contribute to the hairy root and wilt syndrome. The disease losses due to rhizomania were severe, the average yield loss was 24.8 fold higher
with a sugar content reduction of 5.0-58.3%. The reaction of 11 monoembryonic sugar beet cultivars to rhizomania infection at high disease
pressure (Al-Nezaria region) revealed that Del 954, Porto, Gabrielo and Rizor were the most tolerant cultivars, with an ADI from 62.9 to
100%.
Key words : Diseases, Fusarium, Nematode, Rhizomania, Sugar beet, Viruses.
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