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تأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار في بعض الصفات الشكمية 
 .Vicia faba Lلمفوؿ العادي 

 (1)*خالد فريد الجنادو  (2) اسماعيؿعماد دأود و  (1)محمد  عمي يوسؼ
 سورية.-الالذقية-جامعة تشريف-كمية الزراعة-الحقميةقسـ المحاصيؿ  .(1) 
 .سورية-الالذقية-جامعة تشريف-كمية الزراعة-قسـ وقاية النبات .(2) 
  ( kh33j55@gmail.com ي. البريد اإللكترونخالد فريد جناد)*لممراسمة: الباحث  

 19/12/2020 تاريخ القبول:  11/03/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
خالؿ . محافظة الالذقية ،جامعة تشريف، كمية اليندسة الزراعيةإلى بحث في مزرعة بوقا التابعة الُنفذ 

 موزاييؾتأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس  . ىدؼ البحث إلى دراسة7102/7103الموسـ الزراعي 
في . استخدـ في البحث صنؼ الفوؿ البمدي .Vicia faba L فوؿلم الشكمية في بعض الصفات الخيار

عمى نباتات العدوى بفيروس موزاييؾ الخيار  توتم .(7نبات/ـ 71، و01و، 5ثالث كثافات نباتية )
ترتيب  ،(RCBDالقطاعات العشوائية الكاممة )صممت التجربة وفؽ  .سـ 05الفوؿ عند وصوليا طوؿ 

العدوى بفيروس موزاييؾ ثالث مكررات، وزعت /ب( لمرة واحدة Split plot designالمنشقة ) القطع
تفوؽ الكثافة  أظيرت النتائج. الكثافات النباتية الثانوية القطعتضمنت و  ،الرئيسية القطععمى  الخيار

( في صفة عدد األفرع 7نبات/ـ 71و، 01عمى بقية الكثافات النباتية ) (7نبات/ـ 5) النباتية المنخفضة
/نبات( في 7ف األخضر لألوراؽ في مرحمة تشكؿ القروف، ومساحة األوراؽ عمى النبات )سـلمنبات، والوز 

 5( عمى بقية الكثافات النباتية )7نبات/ـ 71مرحمة تشكؿ القروف، كما تفوقت الكثافة النباتية المرتفعة )
المصابة وتفوقت النباتات  .( في صفة دليؿ المساحة الورقية في مرحمة تشكؿ القروف7نبات/ـ 01و

ووزف  ،( عند الكثافة النباتية المنخفضة في صفة عدد األفرع عمى النباتE0بفيروس موزاييؾ الخيار )
األوراؽ في مرحمة تشكؿ القروف، ومساحة األوراؽ في مرحمة تشكؿ القروف عمى بقية النباتات المصابة 

( عند الكثافة E0مف الكثافات النباتية المصابة والمرتفعة .كما تفوقت النباتات المصابة بالفيروس )
حمة تشكؿ القروف مقارنة مع بقية ( في صفة دليؿ المساحة الورقية في  مر 7نبات/ـ 71النباتية المرتفعة )

( عمى (E1النباتات المصابة عند الكثافات النباتية المتوسطة والمنخفضة. كذلؾ تفوقت النباتات السميمة 
( في جميع الصفات المدروسة، حيث انخفض كؿ مف عدد األفرع E0النباتات المصابة بالفيروس )

%، ومساحة األوراؽ بنسبة  0.31 -1.75% وكذلؾ وزف األوراؽ بنسبة  60.11 -01.11بنسبة 
% في النباتات المصابة بفيروس 00.73 -1.11%، ودليؿ المساحة الورقية بنسبة  0.37 -1.30

 موزاييؾ الخيار مقارنة مع النباتات السميمة.   
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 .الصفات الشكمية، فيروس موزاييؾ الخيار، كثافة نباتية، فوؿ: الكممات المفتاحية

 :المقدمة
، حمت (Salem et al., 2014تنتج الصيف الكمية األكبر مف اإلنتاج العالمي )بمدَا، و  51الفوؿ العادي في أكثر مف محصوؿ يزرع 

ألؼ ىكتار(، بينما تشغؿ المغرب  005ألؼ ىكتار(، تمييا اليند بمساحة ) 570) الصيف في المرتبة األولى عالميًا بمساحة قدرىا
ألؼ ىكتار(، ثـ  071ألؼ ىكتار(، تميو مصر ) 076ي مف حيث المساحة المزروعة وتبمغ )المرتبة األولى في الوطف العرب

كغ/ىػ(، ثـ  7011كغ/ىػ(، تمييا مصر) 7511ألؼ ىكتار(، في حيف تشغؿ سوريا المرتبة األولى مف حيث اإلنتاجية ) 04الجزائر)
، المصادر الغذائية األكثر أىمية حبيةب المحاصيؿ ال(. تعد المحاصيؿ البقولية إلى جانFAOSTAT,2014)كغ/ىػ(   7011العراؽ)

أشارت  (. Jones-Lee and Lee, 2005الكربوىيدرات بينما تؤمف البقوليات البروتينات والدىوف ) حبوبفي العالـ، حيث تؤمف ال
عمى صنفيف مف الفوؿ سـ(  71-05-01لتأثير ثالث مسافات بيف النبات واألخر ) et al.,(2014)  Salemالدراسة التي قاـ بيا 

سـ( كانت أطوؿ وأعطت  01( أف النباتات المزروعة بكثافات عالية )المسافة بيف النباتات Population 4, Hassawi 2العادي )
سـ بيف النبات  71 مسافةعدد أقؿ مف األفرع ومساحة الورقة إال أنيا أنتجت أعمى غمة بذرية. وقد أعطت النباتات المزروعة عمى 

( بحثًا لدراسة تأثير أربع كثافات نباتية )إذ كانت المسافات 7100ومساحة الورقة. نفذ رقية وآخروف ) عدد األفرع في أقؿ القيـواألخر 
سـ( عمى نبات الفوؿ العادي )الصنؼ االسباني(. أشارت النتائج إلى أف  61X 61 ،01x01 ،11x 11 ،x80 31بيف النباتات 

وقت سـ( في طوؿ الساؽ خالؿ مراحؿ النمو. بينما تف 01x 01 ،11x11،31 x31الكثافات )سـ تفوقت عمى  x61 61الكثافة 
سـ معنويا في مساحة المسطح الورقي لمنبات. أشارت إحدى الدراسات المنفذة في إيراف عمى صنؼ الفوؿ العادي  01x01 الكثافة

Barkat عمى النبات عدد األفرع أدى إلى زيادة عند الفوؿ العاديالكثافة النباتية  انخفاض، أف (and Sedaghathoor, 2006 
Hashemabadi.) ( في مدينة دير الزور شرقي سوري7114درس العثماف والعساؼ )تأثير الكثافة النباتية عمى أصناؼ الفوؿ  ة
إلى  ت نتائجيما ( وبينكتارنبات/ىػ 066111-011111-31111وكانت الكثافات المدروسة ) ،المبناني(و ، الشاميو ، العادي )البمدي

حة الورقية في مرحمة قد أدت إلى زيادة معنوية في دليؿ المسا كتارنبات /ىػ 066111إلى  كتارنبات/ىػ 31111أف زيادة الكثافة مف 
 . أوج اإلزىار

عمى كفاءة زيادة في المساحة النسبية لألوراؽ نتيجة زيادة مساحة المسطح الورقي لمنبات الذي انعكس    ,Kolomiets(0444) الحظ
بالمقارنة مع الكثافتيف  7نبات/ـ 61و  05عممية التمثيؿ الضوئي وتحسف المادة الجافة في النبات عند زراعة الفوؿ العادي بالكثافتيف 

( عمى بقية الكثافات النباتية في 7بذرة/ـ 711تفوؽ الكثافة النباتية المنخفضة ) ( إلى7102أشار محمد ومموؾ ) .7نبات/ـ 55و  05
. يعتبر فيروس موزاييؾ الخيار مف 7نبات/ـ 611-751األفرع لمنبات ووزف األوراؽ عمى النبات عند العدس مقارنة مع الكثافتيف  عدد

أوائؿ الفيروسات التي تنتقؿ في الربيع، ويزداد انتشار المرض أثناء تكاثر مجتمعات حشرات المف عمى الفميفمة خالؿ الربيع والصيؼ 
(. إف تنوع سالالت الفيروس وانتقالو في بذور بعض األنواع، Zitter,2004تات الموجودة عمى أطراؼ الحقوؿ )حيث تصاب أوال النبا

وكثرة عوائمو البديمة تمثؿ مصدرا طبيعيا لإلصابة بو وتضمف لو التواجد المستمر حيث تعمؿ حشرات المف الناقمة لو عمى زيادة انتشاره 
وسجؿ الفيروس في سورية عمى (. 7113ذا توافرت الظروؼ البيئية المالئمة )مكوؾ وفجمة، كوباء يسبب خسائر كبيرة عمى الفوؿ إ

يصيب (. Makkouk et al.1998( ، وكذلؾ عمى نبات الفوؿ العادي )7111عدد مف المحاصيؿ البقولية الغذائية )اسماعيؿ ،
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مى سطح األوراؽ القديمة بشكؿ مبرقش وتصبح النباتات مثؿ القرع والسبانخ والبندورة والكرفس فتظير األعراض األولية عالخضروات 
أدى التفاعؿ بيف فيروس . (Douine , 2017قزمة ويظير عمى سطح الثمار نتوءات عميقة تنتيي بتحوؿ الثمار الى الموف األبيض )

ات والوزف الخضري لمفوؿ موزاييؾ الخيار مع فيروس الموزاييؾ األصفر عمى نبات الفوؿ العادي الى انخفاض كبير في ارتفاع النب
ونسبة الكموروفيؿ والكاروتينات وأدى أيضا الى تغيرات غير منتظمة في قيـ العناصر الغذائية في النباتات المصابة مقارنة مع النباتات 

يؾ، كذلؾ يسبب الفيروس عمى أوراؽ الفاصولياء المعداة ميكانيكا ظيور أعراض الموزاي. (Tahmasebi et al .,2013السميمة )
 ،أياـ مف العدوى لـ تتطور إلى إصابة جيازية )عذاب وآخروف 5بقعًا موضعية شاحبة بعد  Blakeyeوعمى نباتات الموبياء صنؼ 

7106). 
 ييدؼ البحث إلى دراسة تأثير:

بيدؼ تحديد المعامالت  لمفوؿ مورفولوجيةفي بعض الصفات ال والتفاعؿ بينيما الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار -
 . المثمى

 مواد البحث وطرائقه:
نفػػذت  ، فػػي مزرعػػة بوقػػا التابعػػة إلػػى كميػػة اليندسػػة الزراعيػػة، جامعػػة تشػػريف.2017/2018فػػذ البحػػث خػػالؿ الموسػػـ الزراعػػي الشػػتوي ن

 -0ائي لتربػػة الموقػػع عمػػى عمػػؽ األعمػػاؿ المخبريػػة فػػي مخػػابر كميػػة اليندسػػة الزراعيػػة، جامعػػة تشػػريف. تػػـ إجػػراء تحميػػؿ فيزيػػائي وكيميػػ
 مركز بحوث الالذقية/الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية. ل ةسـ في محطة بحوث الينادي التابع25

 ( التحميؿ الفيزيائي والكيميائي لعينة مف تربة موقع الزراعة1جدوؿ )ال
 التحميؿ الكيميائي التحميػػػػػػؿ الميكانيكي

سػػػػػػػػػػػػػػػػمت  رمؿ %
% 

العناصػػػػػػػػػػر الغذائيػػػػػػػػػػة القابمػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػة  طيف %
 PPMلالمتصاص

آزوت 
 كمي %

  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 
 % عضوية

Caco3 
% 

PH 

P2o5 K2o 
10 19.5 69.5 3.5 570 0.58 1.20 31 7.1 

( 2التربة معتدؿ مائؿ لمقموية. ويوضح الجػدوؿ ) PHيدؿ التركيب الميكانيكي والكيميائي عمى أف التربة طينية سمتية غنية بالبوتاسيـو و
 متوسط كميات األمطار الياطمة ومتوسط درجات الحرارة الصغرى والعظمى خالؿ أشير تنفيذ البحث. 

 فترة تنفيذ البحث ؿمتوسط درجة الحرارة وكمية اليطوؿ المطري خال (2) جدوؿال
 متوسط درجة الحرارة العظمى الشير

 (°)ـ 
 الحرارة الصغرىمتوسط درجة 
 (°)ـ

 متوسط كميات األمطار
 (مـ)

 133.5 14.5 23.2 تشريف الثاني
 64.1 17.5 26.1 كانوف األوؿ
 577 9.6 17.6 كانوف الثاني

 62.5 12.1 19.7 شباط
 23.6 14.3 22.8 آذار
 19.5 15.5 24.4 نيساف



 

mohamad et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 377-389 December 2020 
 

 2020 ديسمبر /كانون األول 389-377(: 6)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  دمحم 380

 90.5 20.2 28.2 أيار
وىػػو صػػنؼ محمػػي،  ،لعامػػة إلكثػػار البػػذار فػػي الالذقيػػةالحصػػوؿ عميػػو مػػف المؤسسػػة ا اسػػتخدـ فػػي البحػػث صػػنؼ الفػػوؿ البمػػدي الػػذي تػػـ

سػـ،  13-12يومػًا، طػوؿ القػرف  175سػـ، متوسػط التفػرع، النضػج  بعػد  100-75متوسػط طػوؿ النبػات  متأقمـ مع الظروؼ المحميػة.
 ،5كثافػات نباتيػة ) تـ دراسة ثػالث إلكثار البذار(.)اتصاؿ شخصي، المؤسسة العامة بذور، البذور كبيرة وعريضة.  5-3يحتوي القرف 

سـ، زرعت البذور عمى  50خطوط ضمف القطعة التجريبية الواحدة، المسافة بيف الخط واآلخر  6(. وتمت زراعة 2نبات/ـ 20و ،10و
( x( متغيػرة )3)الجدوؿ سـ بمعدؿ بذرتيف في كؿ حفرة، المسافة بيف البذرة واألخرى ضمف الخط الواحد حسب مخطط التجربة  6عمؽ 

 عمى الشكؿ التالي:
 ( تسمية وتوزيع الكثافات النباتية المدروسة3الجدوؿ )

المسافة بيف الخط  رمز الكثافة النباتية
 واآلخر)سـ(

المسافة بيف الحفرة 
 )سـ( واألخرى ضمف الخط

 الكثافة النباتية
 (2)نبات/ـ

 الكثافة النباتية
 )نبات/ىػ(

D1 50 10 20 200000 
D2 50 20 10 100000 
D3 50 40 5 50000 

 تصميـ التجربة:
. ثانويػػة الكثافػػات النباتيػػةوفػػؽ تصػػميـ القطػػع المنشػػقة لمػػرة واحػػدة، شػػغمت العػػدوى بػػالفيروس القطػػع الرئيسػػية، والقطػػع ال صػػممت التجربػػة

قطعػة تجريبيػة(. المسػافة  2X3X3 =18ـ فيكػوف )عػدد القطػع التجريبيػة  2ـ وعػرض  3، طوؿ 2ـ 6مساحة القطعة التجريبية الواحدة 
. أمػا المسػاحة 2ـ 18X6=108ـ، فتكػوف مسػاحة القطػع التجريبيػة )المسػاحة المزروعػة( =1ـ، وعمى األطػراؼ  2بيف القطعة واألخرى 

 .2ـ33X8=264الكمية لمتجربة مع ممرات الخدمة فتكوف 
جراء حراثة أساسية عميقة في الخريؼ عمى عمػؽ و إزالة بقايا المحصوؿ السابؽ، بتـ تجييز األرض لمزراعة، تحضير األرض لمزراعة:  ا 

)مػع  كتاركغ/ىػػ 120والبوتاسػي   ،كتػاركغ/ى 80والسماد الفوسػفوري بمعػدؿ  ،كتارطف/ى 25إضافة السماد البمدي بمعدؿ ثـ  سـ، 30
(. أجريػت 2009، رقيػة وآخػروف)فػي بدايػة نمػو النبػات   كتاركغ/ىػػ 30الحراثة االساسية العميقة( كما أضػيؼ السػماد اآلوزتػي  بمعػدؿ 

 6عمى عمؽ  2017تشريف الثاني لعاـ  15حراثات سطحية متعامدة، تـ تنعيـ لمتربة، تسوية األرض، وتخطيطيا. تمت الزراعة بتاريخ 
ائيػًا باسػتخداـ المبيػد الحشػري تعشػيب....الخ. متابعػة مكافحػة حشػرات المػف كيميو خػؼ، و ترقيػع، و  سـ، مع متابعة عمميات الخدمة، ري،

عػت زينيب )المادة الفعالة أسيتامبريد( لمنع انتقاؿ الفيروس مف النباتات المعاممػة، إلػى النباتػات السػميمة ومنػع انتقػاؿ فيروسػات أخػرى. نق
 بذور الفوؿ العادي مخبريًا بالماء ثـ زرعت في أصص.

سػـ، حيػث حضػر المقػاح الفيروسػي بسػحؽ أوراؽ  15-10طػوؿ  إلػى تمػت العػدوى الفيروسػية عنػد وصػوؿ النباتػات العدوى الفيروسػية:
وأجريػػػت العػػػدوى  ( فػػػي جفنػػػة بورسػػػالف.4:1مػػع المػػػاء المقطػػػر بنسػػػبة ) التبػػغ المصػػػابة بفيػػػروس موزاييػػػؾ الخيػػػار والمحػػػتفظ بيػػػا مخبريػػػاً 

 تعفيرىػػػا بكربيػػػدصػػػارة السػػابقة، ومػػػررت عمػػػى أوراؽ الفػػوؿ العمويػػػة السػػػميمة بعػػد الميكانيكيػػة باسػػػتخداـ قطعػػة قمػػػاش بعػػػد غمسػػيا فػػػي الع
ثػػػـ غسػػػمت األوراؽ الممقحػػػة بػػػالفيروس بالمػػػاء العػػػادي لمػػػتخمص مػػػف بقايػػػا المقػػػاح الفيروسػػػي وكربيػػػد السػػػميكوف.  السػػػميكوف وباتجػػػاه واحػػػد،

 ات التجربة بعد نقميا لألرض الدائمة.استخدمت نباتات الفوؿ التي ظيرت عمييا أعراض اإلصابة عدوى/تمقيح نبات
 القراءات المأخوذة:

مػػف وسػػط كػػؿ قطعػػة )مكػػرر(، وحصػػر عػػدد أفرعيػػا،  عشػػوائياً  اتنباتػػ 10تػػـ اختيػػار . النضػػج بدايػػة مرحمػػة فػػي عػػدد األفػػرع لمنبػػات -
 وحساب المتوسط.
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نباتات مختارة مف كؿ قطعة )مكرر(،  5 مف عشوائياً ورقة  50تـ فصؿ  تشكؿ القروف: ةمرحم في)غ/نبات(  األخضر لألوراؽ وزفال -
 وراؽ تمؾ النباتات وحساب المتوسط.ألالوزف الطري  حسابوأخذ أوزانيا الطرية، ومف ثـ 

تـ تقػدير مسػاحة األوراؽ لمنبػات الواحػد بطريقػة األقػراص الدائريػة والتػي  تشكؿ القروف:ة مرحم في/نبات( 2)سـ مساحة األوراؽ لمنبات -
وريقػات منيػا وضػعيا فػوؽ بعضػيا،  10ورقػة مػف كػؿ مكػرر، تػـ فصػؿ  50عمى العالقة بػيف الػوزف والمسػاحة، وبعػد أف تػـ وزف تعتمد 

أقراص دائرية ووزنيا بميزاف حساس ودقيؽ. وبالعالقة بيف الوزف  10وباستخداـ ماسورة معدنية اسطوانية الشكؿ )معمومة القطر( أخذت 
تسػػمى ىػػذه الطريقػػة بطريقػػة األقػػراص الدائريػػة أو الطريقػػة  أوراؽ النبػػات الواحػػد. مسػػاحة قػػة ثػػـ تقػػديرور  50والمسػػاحة تػػـ تقػػدير مسػػاحة 

 (Dosbiekhov,1968) الوزنية
 تـ حساب دليؿ المساحة الورقية بتطبيؽ المعادلة التالية:  تشكؿ القروف:ة مرحم فيدليؿ المساحة الورقية لمنبات  -
 (.1995 المسطح الورقي لمنبات/المساحة التي يشغميا النبات )بمو،مساحة  دليؿ المساحة الورقية= 
 التحميػػػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػائػػػػي: -

 .L.S.D. 5% عند مستوى احتمالية وحساب أقؿ فرؽ معنوي GenStat 12تـ تحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي: 
 النتائج والمناقشة:

يعتبر عدد النضج )فرع/نبات(:  بداية عدد األفرع لمنبات في مرحمة فيتأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار  -1
 .وبالتالي إنتاجية النبات لمنباتوالبذور عدد القروف  فياليامة المؤثرة بشكؿ كبير  شكميةاألفرع عمى النبات مف المؤشرات ال

  :()فرع/نبات النضج بداية النباتية عمى عدد األفرع لمنبات خالؿ مرحمةتأثير الكثافة أ( 
( 2نبات/ـ 01( عمى نباتات الكثافة النباتية المتوسطة )2نبات/ـ 5( تفوؽ نباتات الكثافة النباتية المنخفضة )4الحظ مف الجدوؿ )ي

النضج )فرع/ نبات( إذ  بداية عمى النبات الواحد في مرحمة( معنويًا في صفة عدد األفرع 2نبات/ـ 21وعمى الكثافة النباتية العالية )
عدد األفرع عمى النبات الواحد مع زيادة الكثافة النباتية ألف  يالحظ انخفاضفرع/نبات.   5215، و6227و ،8225بمغت عمى التوالي
الظروؼ الجوية  فيقوى تحت تأثير المنافسة تحد مف النمو الجانبي لمنباتات، وتكوف السيادة القمية ىي األ مرتفعةالكثافة النباتية ال

المحيطة. باإلضافة لوجود عالقة ارتباط سمبية بيف ارتفاع النبات وعدد األفرع وكذلؾ فإف حصة النبات الواحد عند الكثافة النباتية 
عمى  رتفعة مما ينعكس إيجابياً المنخفضة مف الماء والغذاء تكوف ىي األكبر مقارنة مع حصة النبات الواحد عند الكثافات النباتية الم

عطاء نموات خضرية وأفرع أكثر. تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو عدد مف الباحثيف )عبد العزيز  محمد  ،a2117نمو النبات وا 
براىيـ   Yucel, 2013 ،  Sharaan et al. 2002,، Nawar et al., 2010 ،Bakry et al., 2011 ، 2104 Salem et،2105وا 

al., ، Khalil et al., 2015  ،Ibrahim and Hala, 2007 ،  Al- Suhaibani et al., 2013   عمى الفوؿ العادي،Turk 

and Tawaha, 2002)،  ( الذيف أشاروا إلى زيادة عدد األفرع لمنبات مع زيادة 2100مع نتائج رقية وآخروف ) ىذه النتيجة ال تتفؽ
  .الكثافة النباتية عند نباتات الفوؿ العادي

 .النضج )فرع/ نبات(بداية ( تأثير الكثافة النباتية واإلصابة بالفيروس عمى عدد األفرع في مرحمة 4جدوؿ )ال
  الكثافة النباتية

 بالفيروساإلصابة 

D1 

 2نبات/ـ 20

D2 

 2نبات/ـ 10

D3 

 2نبات/ـ 5

 متوسط حالة النبات

 E1 6 7.3 9 7.43ةسميمال
 E0 4.1 5.25 7.5 5.61  مصابةال

  8.25 6.27 5.05 متوسط الكثافات
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L.S.D5% 
 1.1 الكثافة
 0.92 اإلصابة
 1.2 التداخؿ

  النضج )فرع/نبات(: بدية عدد األفرع لمنبات في مرحمة  فيتأثير اإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار ب( 
 بداية في صفة عدد األفرع لمنبات في مرحمة E0معنويًا عمى النباتات المصابة  E1( تفوؽ النباتات السميمة 4الحظ مف الجدوؿ )ي

، وبنسبة %31.66النباتية المرتفعة بنسبة  )انخفاض عدد األفرع عند الكثافة فرع/نبات 5.61و 7.43 النضج حيث بمغت عمى التوالي
الحظ مف ذلؾ بأف النباتات ي. %(16.66% عند الكثافة النباتية المتوسطة، وكذلؾ عند الكثافة النباتية المنخفضة بنسبة 28.76

حد مف فعالية عممية المصابة بالفيروس قد كونت عدد أفرع أقؿ مف النباتات السميمة وىذا يدؿ عمى دور فيروس موزاييؾ الخيار في ال
التمثيؿ الضوئي وانتقاؿ نواتجو إلى األجزاء النباتية اآلخرى ومنيا األفرع فيقؿ عددىا وكاف ذلؾ واضحًا مف أعراض اإلصابة عمى 

كثافات النبات )قمة في إنتاج الكموروفيؿ وسوء في توزعو(. وكذلؾ تفوقت النباتات المصابة عند الكثافة النباتية المنخفضة عمى بقية ال
فرع/نبات.  وذلؾ ألف الكثافات المنخفضة تكوف حصتيا  4.1 - 5.25 – 7.5النباتية لمنباتات المصابة حيث بمغت عمى التوالي   

باإلضافة إلى الظروؼ البيئية االيجابية حموؿ التربة أكبر مقارنة مع حصة النبات الواحد عند الكثافات النباتية المرتفعة ممف غذاء 
مما ينعكس ايجابيا عمى مجمؿ العمميات الفسيولوجية الدائرة داخؿ البنات فيتحسف إضاءة(  -نبات فوؽ سطح التربة )تيويةالمحيطة بال

 .ةالكثافات النباتية المرتفعمع  نمو النبات وتزداد بالتالي مقاومتو لنشاط فيروس موزايؾ الخيار مقارنة
الحظ ي :)فرع/نبات( النضجبدية عدد عمى األفرع لمنبات في مرحمة  فيفيروس موزاييؾ الخيار تأثير التداخؿ بيف الكثافة النباتية واإلصابة بج( 

النضج  بداية في مرحمة ت( أف أفضؿ القيـ عند النباتات المصابة بفيروس موزاييؾ الخيار في صفة عدد األفرع لمنبا4مف الجدوؿ )
فرع/نبات، وأقؿ القيـ كانت لمنباتات المصابة بالفيروس عند  7.5( حيث بمغت 2نبات /ـ 5كانت عند الكثافة النباتية المنخفضة )

 فرع/نبات.   4.1( حيث بمغت 2نبات/ـ 20الكثافة النباتية المرتفعة )
  في مرحمة تشكؿ القروف )غ/نبات(: األخضر لألوراؽ وزفال فيتأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار  -2

 في مرحمة تشكؿ القروف )غ/نبات(: األخضر لألوراؽ وزفال فيكثافة النباتية تأثير ال ( أ
 10( معنويا عمى نباتات الكثافة النباتية المتوسطة )2نبات/ـ 5( تفوؽ نباتات الكثافة النباتية المنخفضة )5يتبيف مف الجدوؿ ) 

لمنبات )غ/نبات( إذ بمغت في مرحمة تشكؿ القروف   األخضر لألوراؽ وزفال( في صفة 2نبات/ـ 20( والكثافة النباتية المرتفعة )2نبات/ـ
مع انخفاض الكثافة النباتية  لألوراؽ األخضر . نالحظ مف ذلؾ زيادة في وزفعمى التوالي غ/نبات 190.26و 358.56و 708.38

وء مما انعكس ايجابًا عمى وزف األوراؽ ( مف الغذاء والماء والض2نبات/ـ 5بسبب زيادة حصة النبات الواحد عند الكثافة المنخفضة )
براىيـ ) ( عمى نبات العدس. في حيف لـ 2017( عمى نبات الفوؿ العادي وكذلؾ محمد ومموؾ )2015الطري وىذا يتوافؽ مع محمد وا 

  .(Khalil et al.,2011تأثيرا معنويا لمكثافة النباتية عمى وزف األوراؽ الطري عند نبات الفوؿ العادي ) وجدي
 .)غ/نبات( خضراألوراؽ األ فوز في( تأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار 5) جدوؿال

  الكثافة النباتية

 اإلصابة بالفيروس

D1 

 2نبات/ـ 20

D2 

 2نبات/ـ 10

D3 

 2نبات/ـ 5

 متوسط حالة النبات

 E1 192 360.2 711.16 421.12ةسميمال
 E0 188.53 356.93 705.6 417.02  مصابةال

  708.38 358.56 190.26 متوسط الكثافات
L.S.D5% 9.3 الكثافة 
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 3.8 اإلصابة
 10.9 التداخؿ

 

 رحمة تشكؿ القروف )غ/نبات(: األخضر في م وزف األوراؽ فيتأثير اإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار  ( ب

)غ/نبات( في  خضرفي صفة وزف األوراؽ األ E0معنويًا عمى نباتات المصابة  E1( تفوؽ النباتات السميمة 5يتضح مف الجدوؿ )
%، 1.80)انخفاض وزف األوراؽ األخضر عند الكثافة النباتية المرتفعة بنسبة  غ/النبات 417.02و 421.12مرحمة تشكؿ القروف 

وكذلؾ تفوقت الكثافة النباتية  %(.0.78خفضة بنسبة % عند الكثافة النباتية المتوسطة، وكذلؾ عند الكثافة النباتية المن0.90وبنسبة 
 705.6معنويًا عمى بقية الكثافات النباتية لمنباتات المصابة في حيث بمغت في مرحمة تشكؿ القروف   E0المنخفضة لمنباتات المصابة 

عمميات الفسيولوجية الدائرة غ/نبات. أف الفيروس زاد نشاطو داخؿ النبات األمر الذي انعكس سمبا عمى ال188.53 - 356.93  -
 Davisداخؿ النبات ومنيا عممية التمثيؿ الضوئي التي انخفضت بسبب اصفرار األوراؽ نتيجة إصابتيا بفيروس موزاييؾ الخيار )

and Frate, 2016انخفضت نواتج التمثيؿ الضوئي وانخفض وزف األوراؽ وىذا االنخفاض يزداد مع ارتفاع الكثافة  ي(  وبالتال
 باتية بسبب انخفاض حصة النبات الواحد مف الغذاء عند الكثافات المرتفعة مقارنة مع الكثافة المنخفضة.الن

  مرحة تشكؿ القروف: في خضروزف األوراؽ األ فيتأثير التداخؿ بيف الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار ج( 

إف أفضؿ القيـ لمنباتات المصابة بفيروس موزاييؾ الخيار في صفة وزف األوراؽ الطري في مرحمة تشكؿ  (5نالحظ مف الجدوؿ )
غ/نبات. وأقؿ القيـ كانت  705.6( حيث بمغت مرحمة تشكؿ القروف حيث 2نبات/ـ 5القروف كانت عند الكثافة النباتية المنخفضة )

 غ/نبات. 188.53مغت في مرحمة تشكؿ القروف ( حيث ب2نبات/ـ 20عند الكثافة النباتية المرتفعة )

 /النبات(: 2مساحة األوراؽ في مرحمة تشكؿ القروف )سـ فيتأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار -3

لنبات مف التربة ولو يعد المسطح الورقي الذي يشكمو النبات مقياسًا مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بمسافات الزراعة أو المساحة التي يشغميا ا
 (. 2009دور ىاـ في تشكؿ المحصوؿ وذلؾ لدوره األساسي في عممية التمثيؿ الضوئي )عبد العزيز، 

 /نبات(:  2مساحة المسطح الورقي في مرحمة تشكؿ القروف )سـ فيتأثير الكثافة النباتية  ( أ

( 2نبات/ـ 10( معنويًا عمى نباتات الكثافة النباتية المتوسطة )2نبات/ـ 5( تفوؽ نباتات الكثافة المنخفضة )6يتضح مف الجدوؿ )
- 2808.05 - 4136.75( في صفة مساحة األوراؽ في مرحمة تشكؿ القروف إذ بمغت 2نبات/ـ 20والكثافة النباتية المرتفعة )

اض مساحة األوراؽ مع زيادة الكثافة النباتية ويعود ذلؾ إلى انخفاض عدد / نبات عمى التوالي. نالحظ مف ذلؾ انخف2سـ1708.8
األوراؽ عمى النبات وانخفاض عدد األفرع الجانبية التي نتجت عف الكثافة النباتية العالية، ومنعت تحفيز ونمو البراعـ الجانبية 

انبية عمى الفوؿ العادي ، عمى عكس الكثافات النباتية الموجودة في آباط األوراؽ مف سطح التربة عمى النمو وتشكؿ نموات خضرية ج
 ،المنخفضة التي مألت الفراغات الموجودة بينيا األفرع الجانبية واألوراؽ مما انعكس ايجابيا عمى زيادة المسطح الورقي لمنبات
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مقارنة مع بقية الكثافات النباتية المرتفعة باإلضافة إلى زيادة حصة النبات الواحد عند الكثافة النباتية المنخفضة مف الماء والغذاء بال
عطاء نموات خضرية أكثر )فروع وأوراؽ( وأيضا نباتات الكثافة النباتية المنخفضة تستطيع أف تستفيد أكثر  مما زاد مف فعالية النمو وا 

( األمر الذي تنافس بيف النباتات، قمة ال فوؽ سطح األرض )التيوية، اإلضاءةالمحيطة بالنبات فوؽ سطح التربة  مف العوامؿ البيئية 
ينعكس إيجابًا عمى العمميات الفسيولوجية داخؿ النبات وبالتالي إعطاء نموات جديدة نتيجة لتحسف عممية التمثيؿ الضوئي وانتقاؿ 

براىيـ ، المذاف أشارا    Kolomiets, (1999)و    ,Salih(1989(. كما تتفؽ ىذه النتيجة أيضاٍ )2015نواتجو إلى األوراؽ  )محمد وا 
الذيف أشاروا   ,.Khalil et al( 2011إلى زيادة في المسطح الورقي مع انخفاض الكثافة النباتية لنبات الفوؿ العادي، وال تتفؽ مع )

 إلى نتيجة معاكسة .

 /نبات(.2مرحمة تشكؿ القروف )سـ فيمساحة األوراؽ  في( تأثير الكثافة النباتية اإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار 6) جدوؿال

 /نبات(: 2مرحمة تشكؿ القروف )سـ فيمساحة األوراؽ  فيتأثير اإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار  ( ب

في صفة مساحة األوراؽ لمنبات الواحد   E0معنويًا عمى النباتات المصابة   E1( تفوؽ النباتات السميمة9يتضح مف الجدوؿ )
)انخفاض مساحة األوراؽ عند  /نبات عمى التوالي2سـ 2869.1و 2899.9/نبات(  في مرحمة تشكؿ القروف حيث بمغت 2)سـ

% عند الكثافة النباتية المتوسطة، وكذلؾ عند الكثافة النباتية المنخفضة 0.91، وبنسبة %1.82الكثافة النباتية المرتفعة بنسبة 
عند  E0عند الكثافة النباتية المنخفضة معنويًا عمى النباتات المصابة    E0صابة كذلؾ تفوقت النباتات الم %(.0.85بنسبة 

 2795.1و 4119.2 الكثافة النباتية المتوسطة والكثافة النباتية المرتفعة فكانت في مرحمة تشكؿ القروف حيث بمغت 
مف األوراؽ بشكؿ أفضؿ مقارنة مع  يتبيف مف ذلؾ بأف النباتات السميمة شكمت مساحة ،/النبات عمى التوالي2سـ1693.1و

النباتات المصابة  نتيجة لزيادة عدد األفرع واألوراؽ وحتى طوؿ النبات بالمقارنة مع النباتات المصابة  بسبب تأثير الفيروس 
وتأثيره عمييا وكانت النباتات المصابة عند الكثافة النباتية المنخفضة ىي األكثر قدرة في الحد مف نشاط الفيروس المدروس  عمييا،

األمر الذي أدى لزيادة مساحة األوراؽ عندىا مقارنة بكؿ مف الكثافة النباتية المتوسطة والمرتفعة بسبب زيادة حصة النبات الواحد 
سيف مف الغذاء عند الكثافة النباتية المنخفضة مقارنة مع الكثافة النباتية المتوسطة والكثافة النباتية المرتفعة األمر الذي أدى لتح

 وضع النبات وزيادة مقاومتو ليذا الفيروس.

  الكثافة النباتية

 اإلصابة بالفيروس

D1 

 2نبات/ـ 20

D2 

 2نبات/ـ 10

D3 

 2نبات/ـ 5

 متوسط حالة النبات

 E1 192 360.2 711.16 421.12ةسميمال

 E0 188.53 356.93 705.6 417.02  مصابةال

  708.38 358.56 190.26 متوسط الكثافات

L.S.D5% 
 9.3 الكثافة

 3.8 اإلصابة

 10.9 التداخؿ
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  مرحمة تشكؿ القروف: فيمساحة األوراؽ  فيتأثير التداخؿ بيف الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار ج( 

 5كانت عند النباتات عند الكثافة النباتية المنخفضة ) لمنباتات المصابة بفيروس موزاييؾ الخيار إف أفضؿ القيـ (6نالحظ مف الجدوؿ )
/نبات. وأقؿ القيـ كانت لمنباتات المصابة 2سـ 4119.2( في صفة مساحة األوراؽ في مرحمة تشكؿ القروف حيث بمغت 2نبات/ـ

 /نبات.2سـ 1693.1 ( حيث بمغت في مرحمة تشكؿ القروف2نبات/ـ 20) بفيروس موزاييؾ الخيار عند الكثافة النباتية المرتفعة

تحتؿ مسألة   تشكؿ القروف:مة مرحفي دليؿ المساحة الورقية  فيتأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس موازييؾ الخيار  -4
 اً ضخم اً لألصناؼ الجديدة ذات التفرع الكبير والتي تكوف مجموعا ورقي وخاصة تحقيؽ الكثافة النباتية المثالية لألصناؼ أىمية كبيرة 

وفي مثؿ ىذه الحاالت فإف حساب  مما يؤدي تكويف مساحة ورقية قد تكوف في بعض األحياف عند حدوث التضميؿ عبئا عمى النبات.
فقد ذكر  (.2009بعض الدالئؿ الخاصة بالمساحة الورقية ذو فائدة كبيرة مثؿ دليؿ المساحة الورقية )العثماف والعساؼ،

(1997)Sjodin,   4لفوؿ العادي وكما ىو الحاؿ لبقية المحاصيؿ الحقمية فإف تحقيؽ دليؿ مساحة ورقية بيف انو ولمعظـ أصناؼ ا 
ف أي زيادة في كثافة النبات في الحقؿ  اً يعد كافي 5و لمحيمولة دوف تحوؿ األوراؽ السفمية في النبات إلى مستيمؾ عند حدوث التظميؿ وا 

 (.Hegarty،1999ستؤدي إلى نتيجة معاكسة )

  تشكؿ القروف: ةدليؿ المساحة الورقية خالؿ مرحم فيفة النباتية تأثير الكثا ( أ

( 2نبات/ـ 10عمى نباتات الكثافتيف المتوسطة ) اً ( معنوي2نبات/ـ 20( تفوؽ نباتات الكثافة النباتية المرتفعة )7يتضح مف الجدوؿ )
عمى  1.95و 2.6و 3.2بمغت في مرحمة تشكؿ القروف ( في صفة دليؿ المساحة الورقية حيث 2نبات/ـ 5والكثافة النباتية المنخفضة )

واحدة  اتنبات تشكؿ القروف عمى مستوىة نالحظ مف ذلؾ زيادة دليؿ المساحة الورقية مع زيادة الكثافة النباتية في مرحم .التوالي
ذلؾ بأف  وافسر  يف( الذ2009العثماف والعساؼ )و ، (a2007) عبد العزيزو ، Singh et al., (1988)المساحة ىذا يتوافؽ مع 

 .بسبب توافر الغذاء بالتربة واآلزوت المثبت بيولوجيا بواسطة بكتريا العقد الجذرية اً كبير  اً ورقي اً الكثافات العالية كونت مسطح

 :تشكؿ القروفة الخيار عمى دليؿ المساحة الورقية في مرحم موزاييؾ( تأثير الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس 7) جدوؿال

  الكثافة النباتية

 اإلصابة بالفيروس

D1 

 2نبات/ـ 20

D2 

 2نبات/ـ 10

D3 

 2نبات/ـ 5

 متوسط حالة النبات

 E1 3.3 2.7 2.1 2.7ةسميمال

 E0 3.1 2.5 1.8 2.4  مصابةال

  1.95 2.6 3.2 متوسط الكثافات

L.S.D5% 
 1208 الكثافة

 1224 اإلصابة

 1220 التداخؿ



 

mohamad et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 377-389 December 2020 
 

 2020 ديسمبر /كانون األول 389-377(: 6)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  دمحم 386

  قروف:شكؿ اتل ةالخيار عمى دليؿ المساحة الورقية في مرحم موزاييؾتأثير اإلصابة بفيروس  ( ب

في صفة دليؿ المساحة الورقية في مرحمة تشكؿ  E0عمى النباتات المصابة  اً معنوي  E1( تفوؽ النباتات السميمة7يتضح مف الجدوؿ )
% عند 7.40% ، وبنسبة 6.06)انخفاض  دليؿ المساحة الورقية عند الكثافة النباتية المرتفعة بنسبة  عمى التوالي 2.4 - 2.7القروف 

وكذلؾ تفوقت الكثافة النباتية المرتفعة لمنباتات  %(.14.28الكثافة النباتية المتوسطة، وكذلؾ عند الكثافة النباتية المنخفضة بنسبة 
  1.8و 2.5و 3.1وسطة والكثافة النباتية المنخفضة حيث بمغت في مرحمة تشكؿ القروف المصابة عمى كؿ مف الكثافة النباتية المت

الكثافة النباتية المنخفضة لمنباتات المصابة  األمر الذي يقود  عندانخفض قد نالحظ مف ذلؾ بأف دليؿ المساحة الورقية  ،عمى التوالي
عمى العمميات الفسيولوجية الدائرة  هوتأثير  اً كثافتيا النباتية منخفضة كاف عالينباتات المصابة والتي تكوف اللكوف نشاط الفيروس في 

 داخؿ النبات ومنيا عممية التمثيؿ الضوئي بالمقارنة مع الكثافات  المتوسطة والمرتفعة.  

 تشكؿ القروف:مة في مرح الخيار عمى دليؿ المساحة الورقية موزاييؾتأثير التداخؿ بيف الكثافة النباتية واإلصابة بفيروس ( ج   

كانت عند عند النباتات المصابة بفيروس موزاييؾ الخيار في صفة دليؿ المساحة الورقية ( إف أفضؿ القيـ 7نالحظ مف الجدوؿ ) 
كانت عند الكثافة النباتية لمنباتات المصابة وأقؿ القيـ  .3.1( إذ بمغت في مرحمة تشكؿ القروف 2نبات/ـ 20الكثافة المرتفعة )

 .1.8( إذ بمغت في مرحمة تشكؿ القروف 2نبات/ـ 5) المنخفضة

 االستنتاجات

 وزف األوراؽو ، النبات فيفي صفة عدد األفرع  بقية الكثافات المدروسة( عمى 2نبات/ـ 5تفوقت الكثافة النباتية المنخفضة ) -1
تفوقت الكثافة النباتية  في حيف، كؿ القروفبات الواحد في مرحمة تشمساحة األوراؽ عمى النو في مرحمة تشكؿ القروف،  األخضر
 في صفة دليؿ المساحة الورقية. بقية الكثافات المدروسةعمى  (2نبات/ـ 20المرتفعة )

 و في عدد األفرع عمى النبات الواحد، بقية المعامالت( عمى 2نبات/ـ 5تفوقت النباتات المصابة عند الكثافة النباتية المنخفضة ) -2
تفوقت النباتات المصابة  في حيف، بات الواحد في مرحمة تشكؿ القروفمساحة األوراؽ عمى النو وزف األوراؽ في مرحمة تشكؿ القروف، 

 في صفة دليؿ المساحة الورقية. بقية المعامالت( عمى 2نبات/ـ 20بفيروس موزاييؾ الخيار عند الكثافة النباتية المرتفعة )

 وعمى مستوى جميع الكثافات المدروسة في( E0( عمى النباتات المصابة بفيروس موزاييؾ الخيار )E1مة )تفوقت النباتات السمي -3
 .(جميع الصفات المدروسة )عدد األفرع، وزف األوراؽ، مساحة األوراؽ، دليؿ المساحة الورقية

 التوصيات

جراء العدوى في أكثر مف االستمرار بدراسة تأثير فيروس موزاييؾ الخيار عمى نبات الفوؿ بمواقع  -1 مختمفة وظروؼ مختمفة وا 
 مرحمة.

 لمحصوؿ عمى صفات شكمية أفضؿ تحت ظروؼ اإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار. 2نبات/ـ 20زراعة الفوؿ بالكثافة النباتية  -2
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Abstract 

The research was carried out during 2017/2018 growing season at Buqa Farm 

of the Faculty of Agricultural Engineering, Tishreen University. in Lattakia . to 

study the effect of plant density and infection mosaic cucumber virus on the 

morphological traits of beans (Vicia faba L.). The local bean variety was used 

with three plant densities (5-10-20 plants / m
2
). Virus infection was made when 

the length of the plant reached 15 cm. The design of the experiment was carried 

out according to the Randomized Completely Block Design (RCBD) with the 

arrange of split plot with three replicates. The treatments of infection were 

distributed to the main plots while the sub plots included the density 

treatments. 

 Results showed that the plant density of (5 plants/ m
2
) surpassed the plant 

densities of (10 and  20 plants/ m
2
) in  number of plant branches , fresh weight 

of leaves on the stage of pods formation and leaves area at the stage of pods 

formation. The plant density of (20 plants/ m
2
) surpassed the other densities (5- 

and 10 plants/ m
2
) in leaf area index. treatment 

 (E0) with a plant density of (5 plants/ m
2
) had the highest number of branches, 

fresh leaves weight and leaves area at the stage of pods formation the. ON the 

other hand, when the infected plant (E0) were planted at high density (20 

plant/m
2
), they had the highest leaf area index. The healthy plants (E1) were 

superior to infected plants (E0) in all studied traits in terms of number of plant 

branches which declined by 16.66- 31.66%. fresh leaves weight per plant by 

0.75- 1.80%. leaves area by 0.84- 1.82 % and leaf area index by 6.06- 14.28% 

respectively.   
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