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تعليمات النشر في المجلة السورية للبحوث الزراعية
ـ اختصاصــات المجلــة: تنشــر المجلــة بحوثــًا علميــة فــي جميــع مجــاالت العلــوم الزراعيــة )محاصيــل، بســتنة، انتــاج حيوانــي، وقايــة نبــات، 
تربــة، ري وصــرف، بيئــة، حــراج، علــوم أغذيــة، دراســات اقتصاديــة، تقانــات حيويــة، أصــول وراثيــة(، وترحــب المجلــة بتســلم مخطوطــات 
بحــوث أصيلــة حديثــة تحقــق معاييــر الجــودة العلميــة، مــن بحــوث طويلــة )8-12 صفحــة(، أو قصيــرة )2-4 صفحــات(، أو االتصــال 
القصيــر )صفحــة واحــدة(. تصــدر المجلــة مرتيــن ســنويًا؛ العــدد األول فــي نهايــة حزيران/يونيــو، والثانــي فــي نهايــة شــهر كانــون األول/ديســمبر.

ـ لغة المجلة: تنشر المجلة بحوثا مكتوبة بالعربية ومرفقة بملخص إنكليزي، وبحوثًا مكتوبة باالنكليزية ومرفقة بملخص عربي.
ـ تســليم مخطوطــة البحــث: يجــب أن ال تكــون مخطوطــة البحــث /أو محتواهــا/ قــد نشــرت أو ســلمت للنشــر فــي مجلــة أخــرى ســواء باللغــة 
العربيــة أو بــأي لغــة أخــرى. وعلــى المؤلــف أن يصــرح بذلــك، وبــإن البحــث أصيــل للمؤلف/المؤلفيــن وليــس منســوخًا أو مشــتقًا )كليــًا أو جزئيــًا( 
من أي عمل منشــور آخر )باســتثناء البحث المشــتق من أطروحة ماجســتير أو دكتوراه(. ســيتم تدقيق جميع المقاالت الواردة للمجلة لناحية 
تكــرار النشــر أو التزييــف. فــي حــال اتضــح أن البحــث مكــرر أو زائفــًا فســتقوم المجلــة بمــا هــو مناســب تبعــًا للدليــل الدولــي ألخالقيــات النشــر. 
عنــد تســليم المخطوطــة النهائيــة للمجلــة يفتــرض أن يوضــح المؤلــف المعنــي بالمراســلة بــأن جميــع المؤلفيــن المشــاركين قــد شــاهدوا ووافقــوا 
علــى تســليم المخطوطــة بشــكلها النهائــي. وأن يكــون قــد حصــل علــى موافقتهــم قبــل تســليم التعديــالت المطلوبــة نتيجــة التحكيــم. يتــم تســليم 
sjargcsar@( مخطوطــة البحــث علــى شــكل ملــف الكترونــي مرفــق برســالة بريــد إلكترونــي يرســل إلــى رئيــس التحريــر علــى العنــوان التالــي

ن  gmail.com(. بعــد تســلم مخطوطــة البحــث بالبريــد االلكترونــي، ســيتم إعــالم المؤلــف برقــم المخطوطــة لــدى المجلــة خــالل 72 ســاعة، واإ
لــم يتلقــى المؤلــف رســالة إعــالم باســتالم البحــث ُينصــح بمراســلة المجلــة بهــذا الخصــوص.

ـ عمليــة التحكيــم: ُترســل هيئــة التحريــر مخطوطــة البحــث المتوافقــة مــع تخصصــات المجلــة، إلــى ثالثــة محكميــن متخصصيــن لمراجعتهــا 
عــالم المجلــة بمالحظاتهــم ونتيجــة التقييــم. وفــي حــال كانــت نتيجــة التقييــم رفــض نشــر البحــث ســيتم إعــالم  غنائهــا وتقويمهــا واإ وتدقيقهــا واإ
المؤلــف بذلــك، وفــي حــال القبــول مــع التعديــل، ُتعــاد المخطوطــة مــع مالحظــات وتعليقــات المحكميــن إلــى المؤلــف المعنــي بالمراســلة 

جــراء التعديــالت الالزمــة. لالســتجابة لمالحظــات المحكميــن وتعليقاتهــم واإ
ـ إعــداد مخطوطــة البحــث: يجــب أن يكــون البحــث مكتوبــًا بلغــة عربيــة واضحــة وســليمة، فــي ســطور تفصلهــا مســافات مفــردة، علــى صفحــات 
 .)Simplified Arabic( وهوامــش الصفحــات 2 ســم مــن كل جانــب، وحجــم الخــط 12 ومــن النــوع ، A4  )مرقمــة، قيــاس )21×29.7 ســم
تســتخدم األرقــام العربيــة فقــط فــي الكتابــة )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9(، وتســتخدم عالمــات الترقيــم الصحيحــة، وفــي حــال اســتخدام 
رمــوز واختصــارات غيــر شــائعة يجــب توضيــح معناهــا بيــن قوســين عنــد ذكرهــا للمــرة األولــى. يضــاف فــي نهايــة البحــث صفحــة )ترجمــة باللغــة 
اإلنكليزيــة( لعنــوان البحــث وأســماء المؤلفيــن وعناوينهــم والملخــص والكلمــات المفتاحيــة. يجــب أن ال يزيــد عــدد صفحــات مخطوطــة البحــث 

عــن 15 صفحــة. ويفضــل التقليــل مــا أمكــن مــن ترقيــم الفقــرات ضمــن المــواد والطرائــق والنتائــج.
العنوان: يفضل أن يكون العنوان مختصرًا وواضحًا وال يزيد عن 100 حرف وفراغ.

أســماء وعناويــن المؤلفيــن: تذكــر أســماء المؤلفيــن الثالثيــة، متبوعــة برقــم علــوي )1 ، 2، 3( يشــير الــى مــكان العمــل. ثــم يتــم توضيــح تلــك 
األرقــام فــي األســطر التاليــة )اإلشــارة الــى مــكان العمــل وعنــوان المراســلة ويفضــل إضافــة البريــد االلكترونــي(. ويذكــر فــي ســطر مســتقل اســم 

المؤلــف المعنــي بالمراســالت مــع عنوانــه البريــدي المفصــل والبريــد االلكترونــي ورقــم الهاتف/الجــوال.
الملخــص العربــي: يجــب أن يكــون الملخــص دقيقــًا وموجــزًا )حوالــي 150 كلمــة( ويوضــح مــكان وزمــان وطرائــق تنفيــذ البحــث، ويركــز بشــكل 

أساســي علــى النتائــج، ومــاذا تعنــي تلــك النتائــج. ويكتــب الملخــص علــى شــكل فقــرة واحــدة.
الكلمات المفتاحية: تكتب 4-6 كلمات مفتاحية مناسبة لتسهيل تصنيف وفهرسة البحث في أنظمة البحث وتعقب المعلومات.

المقدمــة: توضــح المقدمــة خلفيــة موضــوع البحــث ومــا هــي أهــم الدراســات الســابقة وخاصــة المحليــة واالقليميــة، ومــا هــو هــدف البحــث ومبــررات 
تنفيذه. 

المــواد والطرائــق: ُتذكــر المــواد والطرائــق بوضــوح لتمكيــن إعــادة تنفيــذ التجــارب. الطــرق المعروفــة والمنشــورة يكفــي اإلشــارة إليهــا مرجعيــًا، أمــا 
الطرائــق المعدلــة والطرائــق الجديــدة فيجــب ذكرهــا بالتفصيــل. يجــب ذكــر األســماء العلميــة والتجاريــة والشــائعة للمــواد المســتخدمة ســواء أكانــت 

نبــات، حيــوان، مركبــات كيميائيــة، إلــخ.. ويجــب ذكــر الطــرق اإلحصائيــة المســتخدمة.
النتائــج: ُتذكــر النتائــج بدقــة ووضــوح، مــع ذكــر معنويتهــا وتفســيرها ولكــن بــدون االشــارة الــى نتائــج الدراســات الســابقة. تــرد النتائــج فــي جــداول 
و/أو أشــكال )ذات أرقــام( يســبقها نــص للتعقيــب علــى أهــم مــا ورد فيهــا، وال يجــب أن يــرد أي جــدول أو شــكل دون التعقيــب عليــه فــي النــص. 

وتســتخدم الجــداول بالحــد األدنــى.
المناقشــة: يجــب أن ال تكــون المناقشــة إعــادة لســرد النتائــج ولكنهــا تفســير مفصــل للبيانــات وأهميــة تلــك النتائــج. وهنــا يجــب مقارنــة نتائــج 
البحــث ومــدى اختالفهــا أو تطابقهــا مــع نتائــج الدراســات الســابقة، ومحاولــة الوقــوف علــى أســباب تلــك االختالفــات. عــادة مــا تــرد النتائــج 

والمناقشــة منفصلــة ولكــن يمكــن دمجهمــا معــًا فــي فقــرة واحــدة )النتائــج والمناقشــة(.
الخالصة: توضح الخالصة باختصار النتائج الرئيسة للبحث.
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الشكر: يمكن أن يذكر المؤلفون شكرًا مقتضبًا ألشخاص أو لمؤسسات على المساعدة في تنفيذ أو تمويل البحث.
المراجــع: يشــار الــى المراجــع فــي النــص )عنــد ورودهــا تباعــًا( تبعــًا للتسلســل الزمنــي )األقــدم فاألحــدث(، أمــا فــي قائمــة المراجــع فــي نهايــة 
البحــث فتســرد المراجــع العربيــة أواًل ثــم األجنبيــة وتبعــًا للترتيــب األبجــدي الســم عائلــة المؤلــف األول )أ، ب، ت....( للمراجــع العربيــة، و 
)C.B.A....( للمراجــع األجنبيــة. كل بحــث يتــم ذكــره فــي النــص يجــب أن يذكــر فــي قائمــة المراجــع، وال يجــوز أن تضــم قائمــة المراجــع مــا 
لــم يــرد ذكــره فــي النــص. يشــار الــى المراجــع فــي النــص باســتخدام إســم عائلــة المؤلــف وتاريــخ النشــر: فــي حــال مؤلــف واحــد )زيــد، 2014( 
/ )Zaid, 2014(، فــي حــال مؤلفيــن )زيــد و عمــرو، Zaid and Amr, 2014( / )2014(، فــي حــال أكثــر مــن مؤلفيــن )زيــد وآخــرون، 
Zaid et al., 2014( / )2014(. ويذكــر تاريــخ النشــر لوحــده ضمــن قوســين حســب ســياق الجملــة ضمــن النــص؛ “ ذكــر زيــد )2014( 
أن ؟؟؟؟؟؟؟ ” / “ ?????? Zaid )2014( mentioned that ”. وكذلــك الحــال بالنســبة للمراجــع األجنبيــة. ويفضــل كتابــة اســم المصــدر 
كامــاًل دونمــا اختصــار. تســتخدم الكتــب التدريســية كمراجــع بالحــد األدنــى، ويفضــل أن تكــون المراجــع ذات صلــة وثيقــة بموضــوع البحــث 

وحديثــة قــدر االمــكان.
فيما يلي أمثلة عن كتابة المراجع في نهاية البحث تبعًا لمتطلبات المجلة:

• اإلشارة الى مقالة منشورة في مجلة علمية محكمة )سواء بالعربية أو باالنكليزية(:
منصــور، عقــل ولمــا البّنــا ونــداء ســالم ونهــاد الســميرات )2014(. إدارة األمــراض النباتيــة فــي البنــدورة العضويــة المزروعــة تحــت ظــروف 

البيــوت البالســتيكية فــي وادي األردن. مجلــة وقايــة المحاصيــل، العــدد 60: 55-48.
Mansour, A.; L. Al-Banna; N. Salem and N. Alsmairat )2014(. Disease management of organic tomato 

under greenhouse conditions in the Jordan Valley. Journal of Crops Protection, 60: 48- 55.
• اإلشارة الى بحوث منشورة في وقائع المؤتمرات والندوات العلمية.

مدينــي، موســى ومحمــد الحلبــي )2003(. شراســة الفطــر مــن تونــس والجزائــر وكنــدا. الصفحــات 14-44. فــي وقائــع النــدوة الدولية السادســة 
حــول أمــراض الســبتوريا والستاغونوســبورا علــى النجيليــات. 8-12 كانــون األول/ديســمبر 2003،  تونــس العاصمــة،  تونس.

Medini, M., and M. Al halabi.  )2003(. Virulence of Mycosphaerella graminicola from Tunisia, Algeria 
and Canada. Pages 14 - 44. In: Proceedings of the 6th International Symposium on Septoria and 
Stagonospora Diseases of Cereals. 8- 12 December, 2003, Tunis, Tunisia.

• اإلشارة إلى كتاب منشور )سواء بالعربي أو باالنكليزي(
حاج، قاسم و أمين عامر )2013(. علم الفيروسات. منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب. 446 صفحة.

Haj, K., and A. Amer )2013(. Virology. Publication Department, Aleppo University. 446 pp.
• اإلشارة الى فصل في كتاب محرر )سواء بالعربي أو باالنكليزي(

شــهاب، عــدوان وريــاض محمــد شــريف )2011(. مبيــدات القــوارض. فــي كتــاب التطبيقــات اآلمنــة لمبيــدات اآلفــات. )تحريــر: الزميتي 
محمــد ســعيد الصالــح وإبراهيــم خالــد الناظــر ومحمــد باســم عاشــور(. الصفحــات )373-396(. دار وائــل للنشــر والتوزيــع.

Shehab, A., and R. M. Sharif )2011(. Rodenticides. In. Zamitty, M. S. S.; I. K. Alnazer and M. B. Ashour 
)Eds.(. Safe Application for Pesticides )pp. 373 - 396(. Dar Wael for Publishing and Distribution. 
)Arabic(

• منشورات صادرة عن هيئات أو مؤسسات:
المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية )2012(. وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، قسم اإلحصاء والتخطيط، دمشق، سورية.

• اإلشارة الى أطروحة ماجستير أو دكتوراه
إســماعيل، محمــد فايــز )2012(. توصيــف عــزالت فيروســي موزاييــك البنــدورة والذبــول المتبقــع للبنــدورة وتقييــم أداء بعــض أصنــاف 

البنــدورة إزاءهمــا فــي ســورية. رســالة دكتــوراه. قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة حلــب، ســورية. 133 صفحــة.
Ismaeil, M. F. )2012(. Characterization of Tomato mosaic virus and tomato spotted wilt virus isolates 

and evaluation of some tomato cultivars in syria )Ph. D Theses(. Department of Plant Protection, 
Faculty of Agriculture, Aleppo University, Aleppo, Syria. PP 133.

الجــداول واألشــكال: تــزود الجــداول واألشــكال بمعلومــات بحيــث تشــرح نفســها دون العــودة إلــى النــص )فلــكل منهــا رقــم وعنــوان وفــي حــال 
ورود رمــز أو اختصــارات يتــم شــرحها أســفل الجــدول أو الشــكل(. يجــب أن يتــم إعــداد الجــدول مــن اليميــن الــى اليســار ليتناســب مــع 
النصــوص. وأن يــرد بصيغــة جــدول وليــس علــى شــكل صــورة. يســبق الجــدول أو الشــكل معلومــات عنــه، وال يجــب إدراج أي جــدول أو شــكل 
مــا لــم تتــم مناقشــته فــي النــص. يفتــرض أن تكــون الجــداول واألشــكال واضحــة ومعبــرة ودقيقــة )دقــة الصــور 300 نقطــة باالنــش( وتوضــع 

فــي مكانهــا فــي النــص ويرقــم كل منهــا بالترتيــب ويفضــل أن يكــون عــدد الجــداول بالحــد األدنــى.
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كلمة افتتاحية

     إنه لمن دواعي الســرور أن نشــهد افتتاح  موقع المجلة الســورية للبحوث الزراعية، ليبدأ نبض الحياة 
وتشــرق شــمس األمــل فــي مجلتنــا العلمّيــة الفتّيــة بعمرهــا، الكبيــرة بطموحهــا، لتكــون منبــرًا للعلــم  والعلمــاء 
الــذي يســتنير منــه طــالب العلــم والمعرفــة. تأمــل المجلــة أن تترجــم حرصهــا الدائــم علــى رصانــة هــذا المنبــر 
ــا ً مــن قبــل الخبــراء فــي االختصاصــات الدقيقــة  العلمــي بإتبــاع التقاليــد المحكمــة فــي تقويــم البحــوث علمّي
ملتزمــةً  طريــق المجــالت العلمّيــة العريقــة دون الّتخلــي عــن لمســات اإلبــداع والتطويــر، ونــود أن نؤكــد 
لجميــع الباحثيــن أن هــذه الّنبتــة اليانعــة ســتكبر وتصبــح دوحــة ظليلــة بجهودكــم ومســاهماتكم القّيمــة ألنهــا 

ينبــوع عطائكــم.
تتشــرف مجلتنــا أن تنشــر فــي أول أعدادهــا، عــدداً  خاصــا ً بالبحــوث المشــاركة فــي المؤتمــر العاشــر للهيئــة 
ــة الــذي عقــد فــي رحــاب جامعــة دمشــق للفتــرة 27 – 28 نيســان 2014  ــة الزراعّي العامــة للبحــوث العلمّي
بمشــاركة نخبة متميزة من الباحثين في ســورية. و البد لنا من وقفة نشــكر فيها كل من ســاهم في تأســيس 
و ظهــور مجلتنــا إلــى الوجــود ونخــص بالّذكــر منهــم الّســيد وزيــر الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، المهنــدس 
أحمــد القــادري الموقــر والّســيد المديــر العــام للهيئــة العامــة للبحــوث العلمّيــة الزراعّيــة الدكتــور حســين إبراهيــم 
الزعبــي المحتــرم  والدكتــور عــدوان شــهاب المحتــرم الذيــن ســاندوا تأســيس المجلــة لتكــون مــالذاً  لطلبــة العلــم 

فــي كل مــكان إن شــاء اهلل.

رئيس التحرير المشارك
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نتاجيتــه كمــًا  تأثيــر طريقــة الزراعــة وعمــق الحراثــة فــي نمــو الشــوندر الســكري واإ
ونوعــًا تحــت ظــروف منطقــة حمــص

الملخَّص

فادي اسماعيل عباس)1( و محمود أحمد السيدو )1(

     أجــري هــذا البحــث فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، مركــز بحــوث حمــص خــالل العــروة الشــتوية مــن 
الموســمين الزراعييــن 2010، 2011 علــى صنــف الشــوندر الســكري وحيــد الجنيــن آغــورا، بهــدف دراســة تأثيــر كل 
مــن عاملــي طريقــة الزراعــة )الزراعــة علــى خطــوط والزراعــة ضمــن مســاكب(، وعمــق الحراثــة )عميقــة 50– 55 ســم، 
نتاجيته كمًا ونوعًا تحت  ومتوســطة 30– 35 ســم وســطحية 10 - 15 ســم( في بعض مؤشــرات نمو الشــوندر الســكري واإ
الظــروف البيئيــة لمنطقــة حمــص، ســورية. نفــذت التجربــة وفــق تصميــم القطــع المنشــقة، بثالثــة مكــررات. أظهــرت النتائــج 
أن الزراعــة علــى خطــوط أدت إلــى تحســين المســاحة الورقيــة للنبــات ومعــدل التمثيــل الضوئــي الصافــي معنويــًا، إذ بلغــت 
قيمة متوســط المســاحة الورقية 3707  و 4125 ســم2/نبات عند الزراعة على مســاكب وخطوط على التوالي، في حين 
بلغــت قيمــة متوســط معــدل التمثيــل الصافــي 3.544 – 3.293 غ/م2/يــوم عنــد الزراعــة علــى مســاكب وخطــوط علــى 
التوالــي، بينمــا لــم تؤثــر فــي عــدد األوراق علــى النبــات الواحــد، كذلــك حققــت الحراثــة العميقــة أفضــل القيــم فــي معــدالت النمــو 
المدروســة. وكانــت الفــروق فــي المواصفــات النوعيــة للجــذور )درجــة الحــالوة والنقــاوة( ظاهريــة. أمــا بالنســبة إلنتاجيــة وحــدة 
المســاحة مــن الجــذور فقــد ارتفعــت عنــد الحراثــة العميقــة بقيــٍم معنويــة )61.75 طن/هكتــار( مقارنــًة مــع الحراثــة المتوســطة 
والســطحية )55.05، 46.61 طن/هكتــار( علــى التوالــي، وهــذا انعكــس علــى الســكر الفعلــي، فقــد تفوقــت الحراثــة العميقــة 
علــى المتوســطة والســطحية )8.83، 7.92، 6.31 طن/هـــكتار( علــى التوالــي، مــع تفــوق واضــح لطريقــة الزراعــة علــى 
خطــوط فــي جميــع المواصفــات النوعيــة واإلنتاجيــة المدروســة، وبالتالــي خلصــت هــذه الدراســة إلــى إبــراز أهميــة الزراعــة 

نتاجيــة الشــوندر الســكري. علــى خطــوط والحراثــة العميقــة فــي نمــو واإ

الكلمات المفتاحية: طريقة الزراعة، عمق الحراثة، مؤشرات النمو، الصفات اإلنتاجية والنوعية، الشوندر السكري.

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث حمص، سورية.
) fadiab77@gmail.com :المؤلف المعني بالمراسلة: فادي عباس، ص. ب. 626 حمص، سورية. البريد االلكتروني (

تاريخ القبول 2014/10/26 تاريخ االستالم 2014/07/09  
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المقدمة

    ُيعــّد الشــوندر الســكري المصــدر الثانــي للســكر فــي العالــم بعــد قصــب الســكر، والمصــدر الوحيــد الســتخراج الســكر فــي ســورية وفــي 
البــالد المعتدلــة والمائلــة للبــرودة. ويســتفاد مــن نبــات الشــوندر الســكري بشــكل كامــل ســواء مــن المنتــج الرئيــس لــه وهــو الســكر أو مــن 
منتجاتــه الثانويــة. يســتخرج الســكر مــن جــذوره المتضخمــة والتــي تتــراوح فيهــا نســبة الســكر بيــن 16-22 % وأحيانــًا 27 % فــي بعــض 
األصنــاف الحديثــة. ويعطــي الهكتــار الواحــد 7.5 – 10 طــن ســكر أبيــض. وللمنتجــات الثانويــة للشــوندر الســكري أهميــة كبيــرة، إذ 
تســتخدم األوراق التــي تشــكل ثلــث إلــى نصــف وزن الجــذور، مــادة علفيــة ممتــازة )كيــال وآخــرون، 1998(. ويعــد الشــوندر الســكري مــن 
أهــم المحاصيــل التــي تتكيــف مــع مــدى واســع مــن البيئــات )Jafari et al., 2006(، ويعطــي حوالــي 30 % مــن إنتــاج الســكر العالمــي 
)Draycott, 2006(. بلغــت المســاحة المزروعــة بمحصــول الشــوندر الســكري فــي ســورية فــي الســنوات 2009، 2010 و2011 
حوالــي 15463، 27500  و26014 هكتــار أنتجــت بحــدود 732760، 1493000 و1805180 طــن مــن الجــذور بمتوســط 

.)FAO, 2011( ،مردوديــة 47، 54 و69 طن/هكتــار علــى التوالــي

تشــير كثيــر مــن الدراســات إلــى أهميــة طريقــة الزراعــة فــي تحديــد كميــة ونوعيــة الشــوندر الســكري، ويرجــع ذلــك بالدرجــة األولــى إلــى 
االختــالف فــي طريقــة وتوزيــع النباتــات فــي وحــدة المســاحة والتــي تنعكــس بدورهــا علــى المســاحة الغذائيــة أو المســاحة التــي يشــغلها 

.)Johnson et al., 1971( النبــات الواحــد
تفضــل الزراعــة علــى جانبــي الثلــم نظــرًا ألن األثــالم تكــون عريضــة وتســتوعب كميــة أكبــر مــن ميــاه الــري و تقــاوم االنجــراف بفعــل الميــاه. ومــن 
مميــزات الزراعــة علــى أثــالم مــا يلــي: ســهولة تنظيــم الــري، وضبــط مســافات الزراعــة، وســهولة المكافحــة الميكانيكيــة لألعشــاب كمــا أنهــا تقــي 

البــادرات الصغيــرة مــن تأثيــر الريــاح عــن طريــق الزراعــة علــى الريشــة التــي ال تواجــه الريــاح )الســامرائي، 1978(.
يمكــن زراعــة الشــوندر الســكري علــى خطــوط عندمــا تكــون األرض مســتوية جيــدًا. فــي األماكــن التــي تعتمــد علــى األمطــار، تكــون 
الزراعــة فــي هــذه الحالــة بواســطة البــذارات وعلــى خطــوط طويلــة. وتتميــز هــذه الطريقــة بقلــة تكاليــف تحضيــر التربــة وضبــط أعمــاق 

الزراعــة )الســامرائي، 1978(.
وجــد )Fortune )2000 أن الزراعــة فــي تربــة منبســطة غيــر مخططــة تســرع مــن اإلنبــات وتزيــد نســبته فــي بعــض الحــاالت إال أنهــا ال تــؤدي 
إلــى زيــادة اإلنتــاج. لكــن أثبــت )Zahoor et al., )2007 أن الزراعــة علــى جانبــي الخــط تزيــد مــن اإلنتاجيــة الجذريــة نتيجــًة ارتفــاع كل مــن 
نســبة اإلنبــات ووزن األوراق ومســاحة المســطح الورقــي. كذلــك اســتنتج )El-Geddawey et al., )2008 أن طريقــة الزراعــة تؤثــر بشــكل 
واضــح فــي إنتاجيــة كل مــن الســكر والجــذور فــي الشــوندر الســكري، فــي حيــن وجــد El-Maghraby et al., )2008  أن الزراعــة فــي تربــة 

نتاجيــة وحــدة المســاحة. مســتوية مــع زيــادة عمــق الحراثــة تــؤدي إلــى زيــادة معنويــة فــي طــول الجــذور وقطرهــا، ممــا يزيــد مــن وزن الجــذور واإ
 Khurshid et al.,( تعــد الحراثــة أحــد أهــم العوامــل المؤثــرة فــي عمليــة إنتــاج المحاصيــل وخصائــص التربــة، وبالتالــي زيــادة غلــة النبــات
Rashidi and Keshavarzpour, 2008 ,2006(. يســاهم اختيار طريقة الحراثة المناســبة في تحســن خصائص التربة، في حين تؤدي 

.)Niari et al., 2012( الحراثــة غيــر المدروســة مــن حيــث موعدهــا وعمقهــا إلــى سلســلة مــن النتائــج غيــر المرغوبــة
يســاعد نظــام الحراثــة الجيــد فــي احتفــاظ التربــة بالرطوبــة، فضــال عــن القضــاء علــى بعــض الحشــرات واألعشــاب. وينصــح البعــض باإلقــالل مــن 

.)Niari et al., 2012( عدد الحراثات على اعتبار أن الحراثة غالبًا ما تلحق الضرر بالتربة وتســهم في تدهور األراضي وتعرية التربة
يختلــف العمــق األمثــل لحراثــة محصــول الشــوندر الســكري حســب الظــروف البيئيــة للمنطقــة فقــد نصــح )Arvidsson )1998  بــأن ال 

يزيــد عمــق الحراثــة عــن 30 ســم فــي الظــروف الجافــة وشــبه الجافــة ويمكــن زيادتهــا حتــى 50-70 ســم فــي الظــروف الرطبــة.
وجــد )2006(,.Romaneckas et al أن إتبــاع الحراثــة الســطحية فقــط علــى عمــق )10-12 ســم( أدت إلــى ارتفــاع نســبة إنبــات 
الشــوندر الســكري حتــى 84.3 % مقارنــًة بالشــاهد )علــى عمــق 30-32 ســم( الــذي بلغــت فيــه نســبة اإلنبــات 78.6 %، كمــا أدى إتبــاع 

الحراثــة الســطحية إلــى ارتفــاع نســبة الســكر إلــى 17.2 % مقارنــةً  مــع الشــاهد 16.9 %.

إن هــدف عمليــات الحراثــة هــو تحســين الخــواص الفيزيائيــة للتربــة، لكــن الجفــاف الســريع للتربــة الــذي يحصــل أحيانــًا بعــد الحراثــة يســبب 
.)Lafond et al., 2006( انخفاضــًا كبيــرًا فــي رطوبــة التربــة، وهــذا يــؤدي إلــى انضغــاط التربــة وتباطــؤ عمليــة اإلنبــات

تختلــف نســبة اإلنبــات فــي الشــوندر الســكري واسترســاء البــادرات بشــكل كبيــر حســب طبيعــة المرقــد المحضــر للبــذور ورطوبتــه ودرجــة تماســك 
.)Unger, 1984;Souty and Rode, 1993( حبيبــات التربــة، وهــذه المشــاكل تــزداد مــع زيــادة تــراص الطبقــة الســطحية مــن التربــة
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وجــد )Jabro et al., )2010 أن الحراثــة العميقــة أدت إلــى زيــادة غلــة الســكر بنســبة  4 % مقارنــًة بالحراثــة الســطحية، وكذلــك زادت كل مــن 
غلــة الجــذور ونســبة كل مــن الســكر والنتــرات فــي الجــذور عنــد الحراثــة العميقــة. كمــا وجــد )Kouwenhoven et al., )2002 انخفــاض غلــة 

الشــوندر الســكري تحــت ظــروف الحراثــة الســطحية )12-18 ســم( بمقــدار 9 % مقارنــة مــع الحراثــة علــى عمــق )20-30 ســم(. 

الهدف من البحث
    يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة تأثيــر كل مــن عاملــي طريقــة الزراعــة )الزراعــة علــى خطــوط والزراعــة ضمــن مســاكب(، وعمــق 
نتاجيته  الحراثة )عميقة 50– 55 سم، ومتوسطة 30– 35 سم وسطحية 10 - 15 سم( في بعض مؤشرات نمو الشوندر السكري واإ

كمــًا ونوعــًا تحــت الظــروف البيئيــة لمنطقــة حمــص.

مواد وطرق البحث
    نفــذ هــذا البحــث فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، مركــز بحــوث حمــص فــي العــروة الشــتوية مــن العاميــن 2010، 2011 
علــى صنــف الشــوندر الســكري وحيــد الجنيــن آغــورا المعتمــد مــن قبــل وزارة الزراعــة فــي المنطقــة الوســطى للعــروة الشــتوية، وهــو صنــف 

نتاجيتــه مرتفعــة. هولنــدي المنشــأ، أدخــل إلــى ســورية فــي التجــارب عــام 1999 ثــم اعتمــد الحقــًا، محتــوى جــذوره مــن الســكر متوســط واإ
بلغــت مســاحة القطعــة التجريبيــة 6× 3= 18 م2 واحتــوت كل قطعــة تجريبيــة علــى ســتة خطــوط بفاصــل 50 ســم بيــن الخــط واآلخــر، 
20 ســم بيــن النبــات واآلخــر علــى نفــس الخــط، بحيــث تحقــق هــذه األبعــاد كثافــة 100 ألــف نبات/هكتــار، وذلــك فــي معاملــة الزراعــة 
على خطوط، أما عند الزراعة ضمن مســاكب، بلغت مســاحة المســكبة 18 م2 وتمت الزراعة بفاصل 50 ســم بين الســطور باســتخدام 

)مســطرة وحبــل(، والمســافة بيــن الجــور20 ســم.  يبيــن الجــدول )1( بعــض الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة لتربــة موقــع التجربــة.

جدول )1(. بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة موقع التجربة
ECالعجينة المشبعةالعام

ميلموز/سم
K

PPM
P

PPM
B

PPM
CaCO3%التحليل الميكانيكي

طين%سلت%رمل%PHمادة عضوية %

20101.117.80.2427813.20.35412.520.4615.3864.16
20111.327.80.2831114.00.31218.518.0020.2561.75

المصدر: مخابر مركز بحوث حمص

يتبيــن مــن الجــدول )1( أن التربــة طينيــة ثقيلــة، وفقيــرة بالمــادة العضويــة، كمــا أنهــا قليلــة الملوحــة وذات تفاعــل قاعــدي، كمــا أنهــا فقيــرة 
بالبــورون وجيــدة المحتــوى مــن البوتــاس وغنيــة بالفوســفور وبالتالــي لــم يتــم إضافــة األســمدة الفوســفاتية والبوتاســية، بينمــا أضيــف البــورون 
بمعــدل 0.5 كغ/هكتــار قبــل الزراعــة. وأضيــف الســماد اآلزوتــي )يوريــا( بمعــدل 200 وحــدة آزوت/هكتــار علــى دفعتيــن، حيــث أضيفــت 

الدفعــة األولــى قبــل الزراعــة مباشــرًة أمــا الدفعــة الثانيــة فقــد  أضيفــت بعــد التفريــد.

عوامل الدراسة
أ. عمق الحراثة: 3 معامالت وهي:

1 - حراثة سطحية 10-15 سم، 2 - حراثة متوسطة 30-35 سم، 3 - حراثة عميقة 50-55 سم. 
حرثت األرض حراثتين متعامدتين بواسطة المحراث القالب ثم سويت التربة بالمسلفة

ب. طريقة الزراعة: معاملتين وهما:
1 - الزراعة على خطوط:

خططت التربة بالكالتيفتور قبل الزراعة على مسافة 50 سم ما بين الخطوط. 
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2 - الزراعة ضمن مساكب:
حيث قطعت األرض إلى مساكب مساحتها 18م2، تمت الزراعة على سطور بمسافة 50 سم بين السطر واألخر.

الصفات المدروسة
أواًل: مؤشرات النمو

أخــذت عينــات مــن المجموعيــن الخضــري والجــذري مــن جميــع القطــع التجريبيــة وذلــك بعــد 120، 150 يومــًا مــن الزراعــة لتحديــد 
مؤشــرات النمــو وهــي:

Plant Leaf Area )1 . مساحة المسطح الورقي للنبات )سم2/نبات
)Gohari and Rouhy, 1993( حسبت مساحة المسطح الورقي باتباع طريقة

تختلف مساحة األوراق منفردًة حسب طولها فيما لو كان أقل أو أكبر من 16 سم.
LA=-201.2558+ 12.401 L+ 13.35 W ………… L>16 cm
LA= 6.4736 + 0.84138 L.W ……………………. L<16 cm

حيث L: تمثل طول الورقة )سم( و W: عرض الورقة )سم(.
مساحة المسطح الورقي للنبات )سم2(= مجموع مساحة جميع األوراق. 

Leaf Green Number/plant 2 . عدد األوراق الخضراء للنبات
تــم عــّد األوراق الخضــراء النشــطة تمثيليــًا واألوراق غيــر الملتفــة والمجعــدة والتــي يزيــد طولهــا عــن 6 ســم واســتبعدت األوراق الســفلية 

.)Rinaldi, 2003( الميتــة
Net Assimilation Rate  3 . معدل التمثيل الضوئي الصافي

وهــي كميــة المــادة الجافــة المطلقــة التــي يتــم تمثيلهــا فــي وحــدة المســاحة مــن المســطح الورقــي خــالل فتــرة محــددة. ويعبــر عنهــا)غ/م2/
يوم(.

)Radfords,1967( :وتحسب بالمعادلة التالية

 

حيث NAR: صافي إنتاجية التمثيل الضوئي، غ/م2/يوم.
L1، L2: مساحة األوراق في بداية ونهاية فترة القياس.

W1، W2: الوزن الجاف للنبات في بداية ونهاية فترة القياس.
t1- t2: عدد األيام بين فترتي القياس.

ثانيًا: المؤشرات النوعية
عنــد نضــج محصــول الشــوندر الســكري، أخــذت عينــة جــذور وزنهــا 15 - 20 كــغ مــن كل قطعــة تجريبيــة لدراســة خصائصهــا النوعيــة 
)تحديــد درجــة الحــالوة فيهــا وقيمــة بريكــس العصيــر ونقاوتــه( مباشــرًة، وتــم ذلــك فــي مخبــر الشــوندر الســكري فــي مركــز بحــوث الغــاب 

فــي اليــوم نفســه الــذي تــم فيــه القلــع.
1. درجــة الحــاوة )%(: تــم تحديدهــا بطريقــة اســتخالص الســكروز مــن عجينــة الشــوندر )Le Docte, 1927(، حيــث نظفــت الجــذور 
مــن األتربــة وأزيلــت الجــذور الجانبيــة والذيــل حتــى وصــل قطــره إلــى 1 ســم، ووضعــت فــي الفرامــة للحصــول علــى العجينــة حيــث تــم 

اســتخالص الســكروز منهــا بأســيتات الرصــاص، ثــم أخــذت قــراءة جهــاز الســكاريمتر.
2. نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة فــي العصيــر )%(: ويطلــق عليهــا مصطلــح البريكــس Brix، وتــم تقديــره بواســطة جهــاز الريفراكتومتــر 

.)Refractometer AOAC, 2000(
 )Carruthers and Oldfield, 1961( حسب طريقة :)%( 3. نقاوة العصير

النقاوة = نسبة السكر/البريكس×100

)LogeL2-LogeL1()W2-W1(
)t2-t1()L2-L1(

NAR=
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ثالثُا: المؤشرات اإلنتاجية:
فطــم المحصــول قبــل النضــج بثالثــة أســابيع، وقلعــت جــذور الشــوندر يدويــًا فــي الخطــوط الداخليــة فقــط مــن كل قطعــة تجريبيــة علــى 

حــدة، مــن أجــل تقديــر المؤشــرات اإلنتاجيــة.
1.اإلنتاجيــة الجذريــة )طن/هكتــار(: قلعــت الجــذور وصرمــت حســب الطــرق الفنيــة المتبعــة، ووزنــت بالكيلــو غــرام فــي المتــر المربــع فــي 

كل قطعــة تجريبيــة وحولــت إلــى طن/هكتــار. 
ــار(: وزن المجمــوع الخضــري المتبقــي بعــد تصريــم نبــات الشــوندر عنــد القلــع، بالكيلــو غــرام فــي المتــر  2.المــردود الورقــي )طن/هكت

المربــع فــي كل قطعــة تجريبيــة وحــول إلــى طن/هكتــار.
3. السكر النظري )طن /هكتار(: حسب من المعادلة اآلتية:

السكر النظري )طن/هكتار( = اإلنتاجية الجذرية )طن/هكتار( × درجة الحالوة )%(/100.
4. السكر الفعلي )طن/هكتار(: حسب من العالقة اآلتية:

السكر الفعلي )طن/هكتار( = ]كمية السكر النظرية )طن/هكتار( × نقاوة العصير )%( [ / 100.
تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:

نفــذت التجربــة وفــق تصميــم القطــع المنشــقة ، حيــث وضــع عامــل عمــق الحراثــة فــي القطــع الرئيســية وطريقــة الزراعــة فــي القطــع المنشــقة، 
بثالثــة مكــررات. وتــم إجــراء عمليــات التحليــل اإلحصائــي لكافــة الصفــات التــي شــملتها الدراســة وتقديــر أقــل فــرق معنــوي LSD عنــد 

مســتوى داللــة إحصائيــة 5%.

النتائج:
أواًل: تأثير طريقة الزراعة وعمق الحراثة في بعض صفات نمو الشوندر السكري: 

تشــير النتائــج فــي الجــدول )2( إلــى تأثيــر طريقــة الزراعــة فــي المســاحة الورقيــة للنبــات، حيــث تفوقــت طريقــة الزراعــة علــى خطــوط 
)4125 ســم2/نبات( علــى طريقــة الزراعــة ضمــن مســاكب )3707 ســم2/نبات(. كذلــك زادت قيــم المســاحة الورقيــة للنبــات مــع زيــادة 
عمــق الحراثــة بفــروٍق معنويــة، حيــث بلغــت بالمتوســط4447  ســم2/نبات عنــد الحراثــة العميقــة وانخفضــت إلــى 4083، 3218 ســم2/

نبــات عنــد الحراثــة المتوســطة والســطحية علــى التوالــي. فــي حيــن كان تأثيــر كل مــن عاملــي طريقــة الزراعــة وعمــق الحراثــة ظاهريــًا 
بالنســبة لمؤشــر عــدد األوراق للنبــات. أمــا بالنســبة لمؤشــر معــدل التمثيــل الضوئــي الصافــي فقــد حققــت الزراعــة علــى خطــوط والحراثــة 

العميقــة أفضــل القيــم )4.074غ/م2/يــوم(، وانخفضــت قيمــة هــذا المؤشــر مــع تراجــع عمــق الحراثــة وعنــد الزراعــة ضمــن مســاكب.

جدول )2(. تأثير طريقة الزراعة وعمق الحراثة في بعض مؤشرات نمو الشوندر السكري

LSD 0.05
)B( طريقة الزراعة

)A( عمق الحراثة المؤشر
)A( متوسط مساكب خطوط

)A( =354.1*
)B( =289.1*

)A*B( =500.8*

4447a 4246ab 4648a عميقة

المساحة الورقية
)سم2/نبات(

4083b 3886bc 4280ab متوسطة
3218c 2988d 3448cd سطحية
3916 3707b 4125a )B( متوسط

)A( =4.926ns

)B( = 4.022ns

)A*B( =6.966ns

38.67 38.33 39.00 عميقة

عدد األوراق)ورقة/نبات(
37.33 38.67 36.00 متوسطة
37.33 37.67 37.00 سطحية
37.78 38.22 37.33 )B( متوسط

)A( = 0.312*
)B( = 0.250*

)A*B( = 0.442*

3.998a 3.923a 4.074a عميقة

معدل التمثيل الضوئي 
الصافي )غ/ م2/يوم(

3.567b 3.446b 3.688ab متوسطة
2.691c 2.511c 2.871c سطحية
3.419 3.293b 3.544a )B( متوسط

*: الفروق معنوية عند مستوى احتمالية ns ،0.05: الفروق غير معنوية عند مستوى احتمالية 0.05
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ثانيًا: تأثير طريقة الزراعة وعمق الحراثة في الصفات النوعية لجذور الشوندر السكري:
يالحــظ مــن الجــدول رقــم )3( أنــه زادت قيمــة بريكــس العصيــر )%( مــع زيــادة عمــق الحراثــة، حيــث بلغــت قيمــة هــذا المؤشــر عنــد تطبيــق 
الحراثــة العميقــة والمتوســطة والســطحية 23.19، 22.98، 22.09 % علــى التوالــي. أمــا تأثيــر طريقــة الزراعــة فــكان ظاهريــًا. كذلــك 
لــم يؤثــر العامليــن المدروســين فــي مؤشــري درجــة الحــالوة ونقــاوة العصيــر، فكانــت الفــروق بيــن قيــم هذيــن المؤشــرين ظاهريــة بالنســبة 

لجميــع المعامــالت. 

*: الفروق معنوية عند مستوى احتمالية ns ،0.05: الفروق غير معنوية عند مستوى احتمالية 0.05

جدول )3(. تأثير طريقة الزراعة وعمق الحراثة في الصفات النوعية لجذور الشوندر السكري

LSD 0.05
)B( طريقة الزراعة

)A( عمق الحراثة المؤشر
)A( متوسط مساكب خطوط

)A( =1.088*
)B( = 0.888 ns

)A*B( =1.539*

23.19a 23.07ab 23.32a عميقة

بريكس العصير %
22.98ab 22.93ab 23.03ab متوسطة

22.09b 22.48ab 21.70b سطحية

22.76 22.82 22.68 )B( متوسط

)A( =0.978ns

)B(= 0.799ns

)A*B( =1.384ns

18.21 18.11 18.31 عميقة

درجة الحاوة %
18.18 18.03 18.34 متوسطة

17.28 17.36 17.21 سطحية

17.89 17.83 17.95 )B( متوسط

)A( =2.601ns

)B( =2.124ns

)A*B( =3.678ns

78.52 78.49 78.54 عميقة

النقاوة %
79.17 78.62 79.71 متوسطة

78.21 77.15 79.27 سطحية

78.63 78.09 79.18 )B( متوسط

ثالثًا: تأثير طريقة الزراعة وعمق الحراثة في الصفات اإلنتاجية للشوندر السكري:
تشــير النتائــج فــي الجــدول )4( إلــى تأثــر اإلنتاجيــة بشــكل كبيــر بــكل مــن عاملــي طريقــة الزراعــة وعمــق الحراثــة علــى خــالف المواصفــات 
النوعيــة للجــذور. فقــد تفوقــت طريقــة الزراعــة علــى خطــوط باإلنتاجيــة الجذريــة )57.14 طن/هـــكتار(، وفــي كميــة الســكر النظريــة 
)10.29 طن/هـــكتار(، وفــي كميــة الســكر الفعليــة )8.14 طن/هكتــار(، وفــي المــردود الورقــي )5.73 طن/هكتــار( مقارنــًة مــع طريقــة 
الزراعــة ضمــن مســاكب. كذلــك أخــذت جميــع هــذه المؤشــرات منحــى واحــدًا هــو التزايــد مــع زيــادة عمــق الحراثــة، فبلغــت إنتاجيــة الجــذور 
عنــد تطبيــق الحراثــة العميقــة والمتوســطة والســطحية 61.75، 55.05، 46.61 طن/هـــكتارعلى التوالــي، كمــا بلغــت كميــة الســكر 
الفعليــة 8.83، 7.92، 6.31 طن/هكتــار علــى التوالــي. كذلــك ارتفــع المــردود الورقــي فــي وحــدة المســاحة ممــا يشــكل ربحــًا إضافيــًا 

يتمثــل فــي تأميــن جــزء مــن المــادة العلفيــة الضروريــة للماشــية.
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*: الفروق معنوية عند مستوى احتمالية ns ،0.05: الفروق غير معنوية عند مستوى احتمالية 0.05

جدول )4(. تأثير طريقة الزراعة وعمق الحراثة في الصفات اإلنتاجية للشوندر السكري

LSD 0.05
)B( طريقة الزراعة

)A( عمق الحراثة المؤشر
)A( متوسط مساكب خطوط

)A( =4.311*
)B( =3.520*

)A*B( =6.097*

61.75a 61.29a 62.22a عميقة

إنتاجية الجذور )طن/هكتار(
55.05b 51.20b 58.89a متوسطة
46.61c 42.89c 50.32b سطحية
54.47 51.80b 57.14a )B( متوسط

)A( =0.864*
)B( =0.705*

)A*B( =1.222*

11.24a 11.09a 11.40a عميقة

السكر النظري )طن/هكتار(
10.01b 9.21b 10.81a متوسطة
8.05c 7.45c 8.65bc سطحية
9.77 9.25b 10.29a )B( متوسط

)A( =0.749*
)B( =0.611*

)A*B( =1.059*

8.83a 8.70a 8.96a عميقة

السكر الفعلي )طن/هكتار(
7.92b 7.24b 8.60a متوسطة
6.31c 5.76c 6.86b سطحية
7.69 7.24b 8.14a )B( متوسط

)A( =0.564*
)B( =0.460*

)A*B( =0.797*

6.09a 6.06ab 6.12a عميقة
المردود الورقي
 )طن/هكتار(

5.55a 5.37ab 5.73ab متوسطة
4.79b 4.26c 5.32b سطحية
5.48 5.23b 5.73a )B( متوسط

المناقشة
يوجــد ارتبــاط وثيــق بيــن كميــة األشــعة الشمســية المســتقبلة مــن قبــل الشــوندر الســكري وغلــة الســكر، وتؤثــر طريقــة تــوزع النباتــات فــي 
الحقــل فــي تحقيــق االســتفادة مــن الســطوع الشمســي، لذلــك تختلــف غلــة النبــات حســب طريقــة الزراعــة. فــي الدراســة الحاليــة أدت الزراعــة 
علــى خطــوط إلــى تحســين ظــروف نمــو النبــات وزيــادة إنتاجيتــه دون أن تؤثــر علــى نوعيتــه، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن الخطــوط 
تزيــد مســاحة االنتشــار المتاحــة للنبــات، والمعــروف أن نبــات الشــوندر الســكري يســتجيب لزيــادة المســاحة الغذائيــة، فيعطــي مســطحًا 
ورقيــًا كبيــرًا نشــط تمثيليــًا ممــا يــؤدي إلــى زيــادة كميــة المــواد الممثلــة فــي األوراق والتــي تنعكــس علــى زيــادة وزن الجــذر الــذي تتراكــم فيــه 
المدخــرات النهائيــة للتمثيــل فتــزاد إنتاجيــة النبــات الجذريــة والســكرية ويحافــظ النبــات علــى مــردود ورقــي أفضــل عنــد النضــج والقلــع. تتفــق 

.)Jaggard et al., 1983، Fortune et al., 1999( هــذه النتائــج مــع بعــض الدراســات الســابقة
تختلــف وجهــات نظــر ومواقــف المزارعيــن البيئييــن والعضوييــن فــي العالــم حــول مســألة الحراثــة. لكــن بشــكٍل عــام، وانســجامًا مــع ظــروف 
مناخنــا الجــاف وشــبه الجــاف، بإمكاننــا القيــام بالحراثــة مرتيــن فــي الســنة بهــدف تحســين الخــواص الفيزيائيــة للتربــة، ومــن الضــروري 
تحديــد عمــق الحراثــة األفضــل والمتالئــم مــع حجــم االنتشــار للمجمــوع الجــذري الخــاص بــكل محصــول. ينصــح البعــض بعــدم التعمــق فــي 
الحراثــة أو التخفيــف منهــا للمحافظــة علــى رطوبــة التربــة )Tsuji et al., 2006(، فــي حيــن ينصــح آخــرون فــي بعــض المناطــق الجافــة 
بعــدم الفالحــة. عمومــًا أظهــرت الدراســة الحاليــة ضــرورة زيــادة عمــق الحراثــة عنــد زراعــة محصــول الشــوندر الســكري فــي ظــروف منطقــة 
حمص، حيث أدت الحراثة على عمق 50 ســم إلى خلخلة وتفكيك الطبقة الســطحية للترية مما أدى إلى تحســين مرقد البذور والمســاعدة 
علــى استرســاء أفضــل للبــادرات فــي التربــة والتــي تعــد مــن أهــم مراحــل نمــو النبــات وتعتمــد عليهــا إنتاجيــة المحصــول الحقــًا، كل هــذا أدى 

إلــى تحســين ظــروف نمــو المحصــول وزيــادة إنتاجيــة الحقــًا. 
إن الفــروق البســيطة وغيــر المعنويــة فــي نســبة الســكر بيــن الحراثــة العميقــة والســطحية قــد تفســر بســبب التبايــن فــي الكثافــة الحجميــة 
للتربــة الناتــج عــن اختــالف عمــق الحراثــة، ومقاومــة التربــة الختــراق الجــذور ومســامية التربــة ومســتوى تهويــة التربــة، وحركــة المــاء 
والنتــرات ضمــن مقطــع التربــة. فالحراثــة العميقــة تحســن ظــروف التربــة مــن خــالل التفكيــك األفضــل لســطح التربــة، وتحســين معــدل 
 Richard et al.,( االمتصــاص والتهويــة وزيــادة عمــق الجــذر وحجمــه. تتفــق هــذه النتائــج مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة مثــل
1995(. كمــا تتفــق مــع )Kouwenhoven et al., 2002( الــذي وجــد انخفــاض غلــة الشــوندر الســكري تحــت ظــروف الحراثــة 

الســطحية )12-18 ســم( بمقــدار 9 % مقارنــة مــع الحراثــة علــى عمــق )20-30 ســم(. 
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الخاصة
نتاجيته كمًا في ظروف منطقة حمص. تشير النتائج إلى تأثير كل من طريقة الزراعة وعمق الحراثة في نمو الشوندر السكري واإ

نتاجيــة التمثيــل الضوئــي عنــد الزراعــة علــى خطــوط وعلــى عمــق حراثــة أكبــر، مــا انعكــس الحقــًا  زادت كل مــن قيــم المســاحة الورقيــة واإ
علــى إنتاجيــة النبــات مــن الجــذور والســكر الفعلــي الناتــج. كمــا ســببت الحراثــة العميقــة زيــادة المــردود الورقــي عنــد الحصــاد والــذي يعتبــر 

علفــًا جيــدًا لألغنــام واألبقــار.
بنــاًء علــى مــا ســبق يوصــى باتبــاع طريقــة الزراعــة علــى خطــوط والحراثــة العميقــة )55-50( ســم فــي ظــروف منطقــة حمــص فــي ســورية 

عنــد إعــداد التربــة لزراعــة الشــوندر الســكري.
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Effect of Planting Method and Tillage Depth on Sugar Beet Growth, Yield and Quality in 
Homs Region

Fadi Ismaiel Abbas)1( and Mahmood Ahmad Seedo)1(

Abstract

This research was carried out in Homs Agriculture Researches Center, General Commission for 
Scientific Agricultural Research )GCSAR(, Homs, Syria, during 2010, 2011 seasons to study 
the effect of planting method )rows and drills( and tillage depth )deep: 50 - 55 cm, medium: 
30 - 35 cm, shallow: 10 - 15 cm( on some growth attributes, and yield and quality traits of sugar 
beet )Agora variety( in Homs region )middle of Syria(. Split Plot design, with three replicates 
was used. Results showed that planting on rows improved leaf area and net assimilation rate, 
but doesn’t affect leaves number. Deep tillage achieved the best values in growth attributes. 
Differences in quality traits )sucrose and purity percentages( were not significant, while root 
yield increased significantly in deep tillage )61.75 ton/ha( compare to medium and shallow 
tillage )55.05, 54.47 ton/ha( respectively. This cause an increasing in true sugar yield, so deep 
tillage surpassed medium and shallow tillage by following values )8.83, 7.92, 6.31 ton/ha(. On 
the other hand planting on rows surpassed planting on drills in all of quality and yield traits.

Key wards: Planting method, Tillage depth, Growth attributes, Yield and quality traits, Sugar 
beet.

(1). GCSAR- Scientific Agriculture Research Center of Homs, syria.

(Corresponding author: Fadi Ismaiel Abbas P.O.Box: 626, Homs, Syria. Fadiab77@gmail.com)

Received: 09 / 07 / 2014  Accepted: 26 / 10 /  2014



18 

المجلة السورية للبحوث الزراعية المجلد 1 - العدد 1 - 2014

استجابة أصناف من الشوندر السكري ).Beta vulgaris L( وحيد ومتعدد األجنة للتسميد 
اآلزوتي باستخدام طريقتين للري )رذاذ وسطحي( في العروة الصيفية

أويديس أرسان)1(، انتصار الجباوي)2(، زياد اإلبراهيم)3( وخالد اإلسماعيل)4(

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. إدارة بحوث الموارد الطبيعية. دوما، ص. ب 113. دمشق، سورية.
)2(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث المحاصيل. دوما، ص. ب 113. دمشق، سورية.

)3(. مركز البحوث العلمية الزراعية في دير الزور، دائرة المحاصيل، دير الزور، سورية. 
)4(. مركز البحوث العلمية الزراعية في دير الزور، دائرة الموارد الطبيعية، دير الزور، سورية. 
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تاريخ القبول: 2014/10/04 تاريخ االستالم: 2014/07/19  

الملّخص
ُنّفــذت التجربــة الحقليــة فــي محطــة المريعيــة التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي ديــر الــزور خــالل 
موســمي 2009/2010 و2010/2011، بهــدف دراســة تأثيــر طريقتــي ري )رذاذ وســطحي( وخمســة مســتويات 
مــن التســميد اآلزوتــي )0، 60، 120، 180 و 240 كــغ N/هكتــار(، فــي الصفــات التكنولوجيــة واإلنتاجيــة لعــدة 
ــا )Dita(، واثنيــن متعــددي األجنــة ريــدا )Reda( و  ــد الجنيــن ديت أصنــاف مــن الشــوندر الســكري، صنــف وحي
نــادر)Nadir(، فــي العــروة الصيفيــة. تمــت الزراعــة خــالل شــهر آب وفــق تصميــم القطــع تحــت المنشــقة، بأربعــة 
مكــررات. أظهــرت النتائــج ايجابيــة إضافــة 180 كــغ N/هكتــار للحصــول علــى مواصفــات إنتاجيــة ونوعيــة جيــدة 
لمحصــول الشــوندر الســكري فــي العــروة الصيفيــة. كمــا تفــوق الصنــف وحيــد الجنيــن ديتــا علــى باقــي األصنــاف 
فــي معظــم الصفــات المدروســة. كمــا ُينصــح باســتخدام الــري بالــرذاذ لمــا لــه مــن تأثيــر فــي رفــع كل مــن نســبة 
ــن/ ــطحي )15.9 %، 67.2 ط ــري الس ــة بال ــار( مقارن ــذري )73.7 طن/هكت ــردود الج ــكر )16.2 %( والم الس
ــًة  هكتــار( علــى التوالــي، يترافــق ذلــك مــع  توفيــر كميــة مــن المــاء المســتهلكة بنســبة ال تقــل عــن 20 % مقارن

بالــري الســطحي. 

الكلمــات المفتاحيــة: الشــوندر الســكري، العــروة الصيفيــة، طرائــق الــري، التســميد اآلزوتــي، الصفــات النوعيــة، 
الصفــات اإلنتاجيــة، األصنــاف.

المقــــدمة
ينتـــمي الشــوندر الســكري Beta vulgaris var saccharifera للفصيلــة الســرمقية Chenopodiaceae وهــو مــن المحاصيــل 
ــار  ــة والثم ــة الشــماريخ الزهري ــي الســنة الثاني ــوع الخضــري والجــذور، وف ــى المجم ــي الســنة األول ــي تشــكل ف ــة الحــول الت ثنائي
)Smith et al.,1982 (. المنتــج الرئيــس مــن الشــوندر الســكري هــو الســكر الــذي تتــراوح نســبته فــي الجــذور بيــن 22-13 % 
)Cattanach et al., 1991(، وقــد ترتفــع فــي األصنــاف الحديثــة إلــى 24 % )Getz, 2000(. وهــو يلــي محصــول قصــب الســكر 
مــن حيــث المســاحة المزروعــة واإلنتــاج العالمــي، حيــث بلــغ اإلنتــاج العالمــي مــن الســكر الناتــج عــن جــذور الشــوندر الســكري 
حوالــي 38.6 مليــون طــن، وكان النصيــب األكبــر مــن هــذا اإلنتــاج ألوروبــا 21.4 مليــون طــن )Lich,s, 2006(. وتأتــي أهميــة 
الشــوندر الســكري فــي القطــر العربــي الســوري كونــه المصــدر الوحيــد فــي صناعــة الســكر. ويعــد مــن المحاصيــل االســتراتيجية 
الهامــة، الــذي يأتــي بالمرتبــة الثالثــة بعــد محصولــي القمــح والقطــن. حيــث تقــدر المســاحة المزروعــة بمحصــول الشــوندر الســكري 
حوالــي 26 ألــف هكتــارًا تنتــج نحــو )1.8( مليــون طــن مــن جــذور الشــوندر الســكري وبمــردود قــدره 69.4 طن/هكتــار )المجموعــة 

اإلحصائيــة الزراعيــة الســنوية، 2011(.
يتأثــر نمــو الشــوندر الســكري بشــكل أســاس بــكل مــن اآلزوت وكميــة المــاء المقدمــة لــه، وفــي ظــروف الحقــل باإلمــكان التحكــم فــي 

.)Houba, 1973( كميــة المــاء المضافــة وذلــك عــن طريــق نظــام الــري المتبــع
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وجــد) Smith et al., 1981( أن تبايــن اســتجابة أصنــاف الشــوندر الســكري إلضافــة الســماد اآلزوتــي قــد يعــزى إلى اختــالف النظام 

المحصولــي، والظــروف البيئيــة مثــل الحــرارة واألمطــار. وتــؤدي كميــات اآلزوت الزائــدة عــن حاجــة نبــات الشــوندر الســكري إلــى 

انخفــاض نســبة الســكروز وارتفــاع نســبة البركــس فــي الجــذور، لــذا أصبــح مــن المهــم االهتمــام بكميــة اآلزوت المضافــة ألن تقديــر 

قيمــة اإلنتــاج للفــالح تتــم علــى أســاس نســبة الســكر وليــس علــى أســاس وزن الجــذور. ويعتبــر اختيــار الصنــف مهمــًا فــي التقليــل 

مــن تأثيــر كميــات اآلزوت الزائــدة الناتــج عــن عــدم القــدرة علــى التحكــم فــي الظــروف البيئيــة أو الناجــم عــن ســوء إدارة المزرعــة.

تــؤدي إضافــة كميــات زائــدة مــن اآلزوت إلــى ازديــاد النمــو الخضــري نتيجــة ازديــاد وزن األوراق ومســاحتها، كمــا يحفــز اآلزوت 

نمــو أوراق جديــدة. ينعكــس ذلــك علــى نمــو الجــذور حتــى تصــل ألقصــى قيمــة لهــا. حيــث يــؤدي االزديــاد فــي المســاحة الورقيــة إلــى 

تظليــل األوراق الســفلية ممــا يؤثــر فــي كفــاءة التمثيــل الضوئــي لتلــك األوراق. وقــد بينــت الدراســات أنــه كلمــا ازدادت كميــة اآلزوت 

 .)Houba, 1973; Malnou et al., 2008( المضافــة كلمــا أّدى ذلــك النخفــاض كل مــن الســكروز والبركــس

ــت نســبة الســكروز  ــو كان ــى ول ــه حت ــة ل ــردود الجــذري أقصــى قيم ــق الم ــا يحق ــه عندم ــى ل ــه المثل ــي قيمت ــج الســكر الفعل ــغ نات يبل

منخفضــة )Malnou et al., 2008(. كمــا بينــت نتائــج الدراســة علــى عــدة مســتويات مــن التســميد اآلزوتــي )0، 60 و120 وحــدة 

ــي. ــط فــي ســرعة نمــو الغطــاء النبات ــار( أن اآلزوت ينحصــر دوره فق ــة للهكت آزوت نقي

اســتخدم عــّزام وآخــرون )2000( فــي تجربــة علــى الشــوندر الســكري للعــروة الخريفيــة خمســة معــدالت مــن الســماد اآلزوتــي وهــي: 

شــاهد، 200، 300، 400، 500 كغ/هكتــار مــادة فعالــة مــن أجــل تحديــد أفضــل معــدل إلضافــة اآلزوت، ووجــدوا أن إضافــة 200 

كغ/هكتــار مــن اآلزوت قــد زاد مــن مردوديــة وحــدة المســاحة بمعــدل 12 طن/هكتــار مقارنــة مــع الشــاهد، ومــع زيــادة معــدل اآلزوت 

بـــ 100 كغ/هكتــار عــن المعــدل الســابق لوحــظ زيــادة فــي المــردود الجــذري بحــدود 2.5 طن/هكتــار. أمــا عنــد اســتخدام معــدل 400 

كغ/هكتــار أصبــح المــردود أعلــى مــن الشــاهد بحــدود 32 طن/هكتــار. وعنــد زيــادة معــدل الســماد اآلزوتــي إلــى 500 كغ/هكتــار فقــد 

لوحــظ انخفــاض المــردود مــن الجــذور مقارنــة بالمعــدل 400 كغ/هكتــار.

يعــّد الشــوندر الســكري مــن النباتــات الشــرهة للمــاء ويجــب ري المحصــول مباشــرًة بعــد الزراعــة ويعتبــر موعــد الريــة األولــى هــو موعــد 

الزراعــة، ويختلــف عــدد الريــات التــي يحتاجهــا النبــات خــالل موســم نمــوه باختــالف طبيعــة التربــة والمنــاخ الســائد وموعــد الزراعــة 

وحجــم وعمــر النبــات وكميــة األمطــار الهاطلــة خــالل الموســم وغيــر ذلــك مــن العوامــل )الجبــاوي وآخــرون، 2009(.

 Furrow الــري علــى خطــوط ،Pivot irrigation وهنــاك عــدة طرائــق لــري محصــول الشــوندر الســكري نذكــر منهــا: الــري المحــوري

irrigation ، الــري بالدفقــات Surge irrigation، والــري بالــرذاذ ) Dean and Karen Sprinkler irrigation , 2006(. وقــد 

بينــت الدراســة التــي نفّذهــا )Topak et al., 2010( أن اتبــاع الــري بالتنقيــط لــري محصــول الشــوندر الســكري يوفــر 50 % مــن ميــاه 

 irrigation energy المقّدمــة للمحصــول. كمــا يوّفــر الــري بالتنقيــط 16.1 % مــن مدخــالت طاقــة الــري Full irrigation الــري الكليــة

input، حيــث بّينــوا أن اســتهالك طاقــة الــري بلــغ 60 % مــن مدخــالت الطاقــة الكلــي فــي إنتــاج الشــوندر الســكري.

إن اســتخدام طريقــة الــري بالــرذاذ توفــر فــي الجهــد كمــا تســاهم فــي تحســين الغلــة، لكــن تعتبــر طريقــة الــري علــى خطــوط مــن 

 Dean( أكثــر الطرائــق المتبعــة فــي ري محصــول الشــوندر الســكري، وتســتخدم فــي بعــض األحيــان طريقــة الــري فــي مســاكب

and Karen, 2006(. وتعتبــر طريقــة الــري الــرذاذي مــن الطرائــق الواعــدة فــي ري الشــوندر الســكري لترشــيد االســتهالك المائــي 

.)Janat and Somi, 2001( ــه ــاج ونوعيت وتحســين اإلنت

يهــدف البحــث إلــى دراســة تأثيــر اختــالف طريقــة الــري ومســتويات الســماد اآلزوتــي فــي بعــض الصفــات اإلنتاجيــة والتكنولوجيــة 

ألصنــاف الشــوندر الســكري، وتحديــد أنســب طريقــة للــري، وأفضــل كميــة مــن الســماد اآلزوتــي، التــي تحقــق أعلــى إنتاجيــة ونوعيــة 

للمحصــول فــي العــروة الصيفيــة.
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مـواد وطرائق البحث
نفــذت التجربــة الحقليــة فــي محطــة المريعيــة التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي ديــر الــزور خــالل موســمي الزراعــة 
2010/2009 و2011/2010، حيــث تمــت زراعــة العــروة الصيفيــة خــالل شــهر آب. وزرعــت األصنــاف الــواردة بالجــدول )1(.

الجدول )1(: نوعية ومصادر أصناف الشوندر السكري المدروسة

الجدول )2(: معدالت السماد اآلزوتي المدروسة 

اسم الشركة بلد المنشأ نوع البذار  اسم الصنف باللغة
األجنبية

 اسم الصنف باللغة
العربية

SES بلجيكا
وحيد الجنين Dita ديتا
متعدد األجنة Reda ريدا
متعدد األجنة Nadir نادر

ُجّهــزت األرض للزراعــة بفالحــة أولــى علــى عمــق )30( ســم، والفالحــة الثانيــة علــى عمــق )20( ســم، والفالحــة الثالثــة علــى عمــق 
)10( ســم، وذلــك بعــد إضافــة األســمدة العضويــة، وُحرثــت األرض بالكالتيفاتــور، وتــم تســويتها، وتقســيمها إلــى قطــع مســاحة كل 
منهــا )40( م2 بطـــول )8( م، والعـــرض )5( م، المســافة مــا بيــن الخطــوط )50( ســم، والمســافة مــا بيــن النباتــات علــى نفــس الخــط 
)15( ســم، تحتــوي كل قطعــة )8( خطــوط، وُأضيفــت األســمدة الفوســفاتية والبوتاســية دفعــًة واحــدة قبــل الزراعــة علــى شــكل ســوبر 
ــار  ــورون B/هكت ــغ ب ــع 0.5  ك ــار(، م ــيوم )50 %( )50 كغ/هكت ــلفات البوتاس ــار( وس ــي )46 %( )18.4 كغ/هكت ــفات ثالث فوس
)الجــداوي والمحمــد، 1999(، أمــا األســمدة اآلزوتيــة فتــم إضافتهــا علــى دفعتيــن علــى شــكل يوريــا )%46( )92 كغ/هكتــار( وفــق 
الجــدول )2(، نصــف الكميــة قبــل الزراعــة )46 كغ/هكتــار( مــع باقــي األســمدة والدفعــة الثانيــة )46 كغ/هكتــار( بعــد إجــراء عمليــة 
التفريــد، وذلــك علــى أســاس تحليــل التربــة وحســب توصيــات وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي المطبقــة علــى الشــوندر الســكري 

فــي العــروة الخريفيــة. 

صّممت التجربة الحقلّية على النحو التالي:
أ- معاملــة الــري بالــرذاذ: تتألــف مــن تســعة مرشــات بتصريــف 1.25 م3/ســا عنــد ضغــط تشــغيل 3 بــار، وكل أربعــة مرشــات بتباعــد 

9×12 م يعتبــر مكــرر يضــم ثالثــة أصنــاف وخمــس معامــالت ســمادية، حيــث تــزرع ثمانيــة خطــوط لــكل صنــف.
ب-الــري الســطحي )علــى خطــوط(: تتألــف مــن أربعــة مكــررات وكل مكــرر يضــم خمــس معامــالت ســمادية آزوتيــة، وكل معاملــة 
ســمادية تضــم ثالثــة أصنــاف، مســاحة القطعــة التجريبيــة )40( م2 بطــول )8( م، والعــرض )5( م، تحتــوي كل قطعــة علــى ثمانيــة 

خطــوط.
المسافة بين الخطوط في كافة معامالت التجربة )50( سم، والمسافة ما بين النباتات على نفس الخط )15( سم.

تــم أخــذ عينــات ترابيــة قبــل زراعــة التجربــة مــن األعمــاق )0-60( ســم إلجــراء التحاليــل الميكانيكيــة والكيميائيــة لتربــة الموقــع، 
حيــث يوضــح الجــدول )3( بعــض الخصائــص الكيميائيــة والفيزيائيــة للتربــة فــي موقــع تنفيــذ البحــث.

معدالت السماد اآلزوتي المضافةرمز المعاملة
N0)شاهد )بدون إضافة
N160 وحدة نقية تعادل 130.4 كغ يوريا/هـكتار
N2120 وحدة نقية تعادل 260.9 كغ يوريا/هـكتار
N3180 وحدة نقية تعادل 391.3 كغ يوريا/هـكتار
N4240 وحدة نقية تعادل 521.7 كغ يوريا/هـكتار
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الجدول )3(: التحليل الميكانيكي والكيميائي لتربة الموقع خالل موسمي الزراعة

قوام التحليل الميكانيكي %
التربة

التحليل الكيميائي

اآلزوت طينسلترملموسم الزراعة
المتاح 
مغ/كغ

الفوسفور 
المتاح 
مغ/كغ

البوتاس 
المتاح 
مغ/كغ

البورون 
المتاح 
مغ/كغ

مادة 
عضوية 

%

حموضة 
التربة 
PH

التوصيل 
الكهربائي 

dS/m

كربونات 
الكالسيوم 
CaCO3

لومية 2010/2009333829
طينية

12.09.6183.31.12.27.82.033

2011/201030403011.610.0190.31.12.97.22.230

تميــزت تربــة محطــة المريعيــة  فــي ديــر الــزور بأنهــا لوميــة طينيــة، ومحتواهــا مــن المــادة العضويــة متوســط، وتعــد غنيــة بــاآلزوت 
المتــاح والفوســفور المتــاح، وجيــدة المحتــوى بالبوتاســيوم المتــاح، وغيــر مالحــة ونســبة كربونــات الكالســيوم فيهــا مــن متوســطة إلــى 

عاديــة، وهــي مالئمــة لزراعــة محصول الشــوندر الســكري.
أعطــي المحصـــول 9 رّيــات فــي الــري الســطحي و13 ريــة فــي الــري الــرذاذي )الجــدول 4(، وتــم قـــلع المحصـــول بعـــد 210 يـــوم 

مـن الـزراعـة.
الجدول )4(: االستهالك المائي )م3/هكتار( لمحصول الشوندر السكري المزروع في العروة الصيفية للموسمين 2010/2009 و2011/2010

2010/20092011/2010الشهر
االستهالك المائيعدد الريات

م3/ هكتار
االستهالك المائيعدد الريات

م3/ هكتار

ري رذاذيري سطحيري رذاذيري سطحيري رذاذيري سطحيري رذاذيري سطحيآب
12792648332770981أيلول

128746821312081336تشرين األول
117713521212111077تشرين الثاني
1298010501212261078كانون األول
1292112501211531253كانون الثاني

2223581520111212584شباط
----2224961578آذار

--------نيسان
--------أيار

--------حزيران
--------المجموع

9139192708081387806309

الصفات المدروسة:
1 - الصفات اإلنتاجية )الكمية(:

ُحصــدت ثالثــة خطــوط داخليــة مــن القطعــة التجريبيــة، وُصّرمــت النباتــات بفصــل المجمــوع الخضــري عــن المجمــوع الجــذري، 
وُوزن المجمــوع الجــذري لتقديــر المــردود الجــذري )طن/هكتــار(. 

- تم حساب ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار( بتطبيق المعادلة:
ناتج السكر الفعلي )طن/ هكتار( = ) نسبة النقاوة % × ناتج السكر النظري(/100

ويحسب ناتج السكر النظري )طن/هكتار( من المعادلة:
ناتج السكر النظري )طن/هكتار( = )نسبة السكر % × المردود الجذري(/100
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2 - الصفات التكنولوجية )النوعية(:
 )Refractometer( ُقّدرت باستعمال جهاز  ،Total Soluble Solids )نسبة المواد الصلبة الذائبة )البركس -

.)AOAC, 2000(
.Le-Docte )1927( تبعًا لطريقة ،)Sacharimeter( نسبة السكروز: ُقّدرت نسبة السكروز في العجينة باستعمال جهاز -

- نسبة النقاوة: ُحسبت تبعًا لطريقة )Carruthers and Oldfield )1961  كاآلتي:

TSS/)% نسبة النقاوة % =  100 ×)نسبة السكر

أجريت هذه التحاليل جميعها في مخبر الشوندر السكري في مركز البحوث العلمية الزراعية في دير الزور )محطة المريعية(. 
ــم القطــع تحــت المنشــقة Split split plot design، وبأربعــة  ــم التجربــة والتحليــل اإلحصائــي: ُنفــذت الّتجربــة وفــق تصمي تصمي
مكــررات، لتحليــل مصــادر التبايــن )ANOVA( للعوامــل األساســية والتفاعــل بينهــا، وتــم إجــراء عمليــات التحليــل اإلحصائــي لكافــة 

الصفــات التــي شــملتها الدراســة باســتخدام برنامــج Genestat.7 وتقديــر أقــل فــرق معنــوي L.S.D عنــد مســتوى احتماليــة 5 %.

النتـائج  والمناقــشة

1 - المردود الجذري )طن/هكتار(:
ــي المــردود الجــذري  ــرذاذي ف ــري ال ــة ال ــوق طريق ــي المــردود الجــذري، وتف ــري ف ــة ال ــر طريق ــن تأثي يوضــح الجــدول )5( تباي

ــاف  ــى مســتوى األصن ــار(، عل ــري الســطحي )67.2 طن/هكت ــى ال ــكتار( عل )p<0.05( كمتوســط عــام للموســمين )73.7 طن/هـ

ومســتويات الســماد اآلزوتــي المدروســة، كمــا تفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن )73.8 طن/هكتــار( علــى بقيــة األصنــاف نــادر 

ــن  ــا بي ــة فيم ــاٍت معنوي ــود فروق ــًا وج ــج أيض ــح النتائ ــة. وتوض ــروق معنوي ــار( وبف ــدا )68.0 طن/هكت ــار( و ري )69.5 طن/هكت

معــدالت التســميد اآلزوتــي )p<0.05(، حيــث تفوقــت المعاملــة )180 وحــدة نقيــة( مــن الســماد اآلزوتــي )77.2 طن/هكتــار( علــى 

ــي المعامــالت )الجــدول 5(. باق

فقــد أظهــرت نتائــج التحليــل، علــى مســتوى التفاعــالت، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )5( عــدم وجــود تأثيــر معنــوي لــكل مــن 

التفاعــالت )I*V( و)I*N( و)V*N( و )I*N*V(، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود تأثيــر لكافــة عوامــل الدراســة مجتمعــًة )طريقــة 

ــد يرجــع لعامــل دون اآلخــر.  ــر ق ــة المــردود الجــذري، وأن هــذا التأثي ــاف( فــي صف ــري ومســتويات التســميد اآلزوتــي واألصن ال

أعطــت زراعــة الصنــف ديتــا باتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي وإضافــة 240 وحــدة نقيــة مــن الســماد اآلزوتــي أعلــى مــردود جــذري 

92.2 طن/هكتــار. وهــذا يتطابــق مــع )Malnou et al., 2008( الــذي أشــار إلــى أن إضافــة كميــات إضافيــة مــن اآلزوت تــؤدي 

إلــى ازديــاد معــدالت النمــو الخضــري للنبــات نتيجــة زيــادة وزن ومســاحة األوراق، باإلضافــة إلــى تحفيــزه علــى نمــو وتشــكل أوراق 

جديــدة، فعالــة فــي عمليــة التمثيــل الضوئــي، وإنتــاج المــادة الجافــة التــي تســاهم بشــكل إيجابــي فــي زيــادة نمــو الجــذور األعظمــي، 

ممــا ينعكــس علــى ارتفــاع المــردود الجــذري الــذي وصــل ضمــن ظــروف التجربــة الراهنــة إلــى حــدود 8.8 %.
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ns: عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 5 %.
2 - ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار(:

 )p<0.05( تأثيــر عامــل طريقــة الــري فــي ناتــج الســكر الفعلــي، حيــث تفوقــت طريقــة الــري الــرذاذي فــي ناتــج الســكر الفعلــي )يوضــح الجــدول )6
كمتوســط عــام للموســمين )10.2 طن/هكتــار( علــى الــري الســطحي )9.2 طن/هكتــار( وذلــك علــى مســتوى معــدالت التســميد اآلزوتــي واألصنــاف 
المدروســة، وتفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن )10.2 طن/هكتــار( علــى الصنفيــن متعــددي األجنــة نــادر )9.5 طن/هكتــار( وريــدا )9.5 طن/هكتــار(.

كمــا توضــح بيانــات الجــدول )6( وجــود فروقــات معنويــة فيمــا بيــن معامــالت التســميد اآلزوتــي، حيــث أعطــت المعاملــة 180 وحــدة نقيــة 
مــن التســميد اآلزوتــي أعلــى قيمــة )10.4 طن/هكتــار(. نســتنتج ممــا ســبق أفضليــة الــري الــرذاذي للحصــول علــى أعلــى مــردود ســكري 
فــي وحــدة المســاحة، علــى أن يضــاف 180 وحــدة نقيــة مــن الســماد اآلزوتــي، وزراعــة األصنــاف وحيــدة الجنيــن. فناتــج الســكر الفعلــي 
 Malnou et al.,( يبلــغ القيمــة المثلــى لــه عندمــا يحقــق المــردود الجــذري أقصــى قيمــة لــه حتــى ولــو كانــت نســبة الســكروز منخفضــة
2008(. أشــارت نتائــج التحليــل )الجــدول 6( إلــى عــدم معنويــة التفاعــالت مــن الدرجــة األولــى والثانيــة، ممــا يؤكــد علــى عــدم تأثيــر 

عامــل دون اآلخــر. كمــا نســتنتج أن اتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي فــي الزراعــة قــد أدى إلــى ارتفــاع المــردود الســكري بنســبة 9.8 %.
الجدول )6(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار( ألصناف الشوندر السكري

طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009
)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي

07.87.37.57.58.68.48.28.48.27.97.98.0

609.48.39.79.28.68.78.18.59.08.58.98.8
1209.99.510.09.88.99.48.89.09.49.59.49.4
 18010.810.210.310.49.59.49.59.510.29.89.910.0
24011.010.08.09.710.29.610.510.110.69.89.39.9

69.366.565.763.565.268.765.967.167.2 71.066.270.7المتوسط
ري 
رذاذي

010.08.28.68.98.87.87.27.99.48.07.98.4
6010.79.610.610.310.510.69.910.310.610.110.310.3
12010.99.610.810.59.810.79.29.910.410.210.010.2
 18013.111.210.411.511.49.59.310.112.310.49.910.8
24012.010.912.511.812.510.410.611.212.310.711.611.5

11.39.910.610.610.69.89.29.911.09.99.910.2المتوسط
10.69.59.810.09.99.59.19.510.29.59.59.7المتوسط العام
 LSD 0.05  I= 0.58  N=0.87  V=0.67  I*N=ns

I*V= ns  N*V=ns  I*N*V=ns
 I= ns  N=0.39  V=ns  I*N=0.62

I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns
  Y= 0.35  I= 0.6  N=0.48 V=0.34

  I*N=ns  I*V=ns  N*V=ns
I*N*V=ns

ns: عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 5 %

ري 
رذاذي

062.154.057.157.861.752.150.454.761.953.153.856.2

6071.168.071.070.074.273.470.172.672.770.770.671.3

12084.171.080.178.474.473.466.171.379.372.273.174.9

 18096.882.193.090.680.570.366.872.588.776.279.981.6

24097.482.093.891.186.975.370.877.792.278.782.384.4

82.371.479.077.675.568.964.869.878.970.271.973.7المتوسط

76.668.874.973.471.067.364.267.573.868.069.570.5المتوسط العام

 LSD 0.05  I= 2.27  N=4.06  V=2.26  I*N=ns
I*V=3.02  N*V=ns  I*N*V=ns

  I= ns  N=1.64  V=ns  I*N=4.45  I*V=ns
N*V=ns  I*N*V=ns

  Y= 1.45 I= 2.12  N=2.33  V=1.35
I*N=ns  I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns

طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009

)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي

053.050.452.151.861.762.561.761.957.356.456.956.9

6066.162.868.365.764.261.759.261.765.162.263.763.7

12072.069.073.471.564.266.758.363.168.167.865.967.3

 18081.374.079.678.368.365.068.367.274.869.574.072.8

24082.474.680.279.174.272.570.072.278.373.575.175.6

69.366.565.763.565.268.765.967.167.2 71.066.270.7المتوسط

الجدول )5(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في المردود الجذري )طن/هـكتار( ألصناف الشوندر السكري



24 

المجلة السورية للبحوث الزراعية المجلد 1 - العدد 1 - 2014

:)% TSS( 3 - نسبة المواد الصلبة الذائبة أو البركس 
لوحــظ ارتفــاع نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة )البركــس( كمتوســط عــام عنــد اتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي )21.2 %(، وذلــك ضمــن كافــة 
ظــروف التجربــة، )الجــدول 7( وهــو فــرق ظاهــري قــد يعــزى ألســباب متعلقــة بظــروف تنفيــذ التجربــة. وهناالبــد مــن التنويــه إلــى أن 
ارتفــاع هــذا المؤشــر لــه داللــة ســلبية. فارتفــاع هــذا المؤشــر يعنــي ارتفــاع نســبة الشــوائب كالصوديــوم والبوتاســيوم واآلزوت األمينــي، 
التــي تســهم فــي إعاقــة عمليــة اســتخالص الســكروز أثنــاء عمليــة التصنيــع وتزيــد مــن فقــد الســكر فــي المــوالس. فكلمــا انخفــض هــذا 

المؤشــر فــي الصنــف أو ضمــن المعاملــة، دَل ذلــك علــى ارتفــاع نوعيــة الجــذور.
بنــاًء علــى مــا ســبق، فقــد أعطــت األصنــاف متعــددة األجنــة ريــدا و نــادر )21.1 %( قيمــًا أعلــى فــي درجــة البركــس مــن الصنــف وحيــد 
ــا )20.9 %( وبفروقــاٍت ظاهريــة، أمــا بالنســبة لباقــي المعامــالت فقــد لوحــظ ارتفــاع درجــة البركــس مــع ارتفــاع معــدل  الجنيــن ديت
التســميد اآلزوتــي، كمــا نســتنتج أن اتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي وزيــادة معــدل التســميد اآلزوتــي يؤّديــان إلــى ارتفــاع درجــة البركــس.

الجدول )7(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في نسبة البركس )%(ألصناف الشوندر السكري
طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009
)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي

020.421.221.321.020.621.020.920.820.521.121.120.9
6019.621.620.220.520.321.720.220.720.021.620.220.6
12021.221.220.921.120.720.521.220.821.020.821.020.9
 18020.419.922.520.921.321.221.221.220.820.621.921.1
24020.119.221.020.120.220.920.620.620.120.120.820.3

20.320.621.220.720.621.120.820.820.520.821.020.8المتوسط
ري 
رذاذي

021.921.421.821.721.521.921.621.721.721.621.721.7
6021.321.120.721.020.221.721.521.120.721.421.121.1

12021.022.421.821.720.521.721.621.220.722.121.721.5
 18022.120.620.221.020.921.321.821.321.520.921.021.1
24021.019.519.620.022.321.421.321.721.720.420.520.8

21.521.020.821.121.121.621.621.421.321.321.221.2المتوسط
20.920.821.020.920.821.321.221.120.921.121.121.0المتوسط العام
 LSD 0.05  I= ns  N=0.68  V=ns  I*N=ns

I*V=1.05  N*V=ns  I*N*V=ns
  I= ns  N=ns  V=ns  I*N=ns
I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns

 Y= ns  I= 0.40  N= nsV=
  ns    I*N=ns  I*V=ns  N*V=ns

I*N*V=ns

ns: عدم وجود فروق معنوية ما بين المعامالت المدروسة عند مستوى احتمالية 5 %

 4 - نسبة السكروز )%(:
ــري  ــة ال ــاع طريق ــد اتب ــث بلغــت 16.2 % عن ــًا حي ــري )p<0.05( عموم ــة ال ــر نســبة الســكروز بطريق ــن الجــدول )8( تأث يبي
الــرذاذي و15.9 % فــي الــري الســطحي، وضمــن كافــة ظــروف هــذه التجربــة أظهــر الصنــف نــادر متعــدد األجنــة أفضليــة بنســبة 
الســكروز 16.2 % بالمقارنــة مــع الصنفيــن ديتــا وحيــد الجنيــن و ريــدا متعــدد األجنــة )16.0 %(. وقــد أعطــى معــدل الســماد 
اآلزوتــي فــي  المعاملــة الشــاهد )بــدون إضافــة( أعلــى نســبة ســكر)16.6 %( وبفروقــات معنويــة )p<0.05( مقارنــة بمعــدالت 
الســماد المختبــرة. ولوحــظ بصفــة عامــة انخفــاض نســبة الســكروز مــع ارتفــاع معــدل التســميد اآلزوتــي، الــذي يســاهم فــي ارتفــاع 
نســبة اآلزوت األمينــي الــذي يعتبــر مــن أهــم الشــوائب النتروجينيــة الموجــودة فــي جــذور الشــوندر الســكري والتــي تؤثــر ســلبًا 
فــي عمليــة اســتخالص الســكر )Hoffmann and Marlander, 2005(. وقــد توافقــت هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن الدراســات 
)Houba, 1973; Malnou et al., 2008( التــي بينــت أنــه كلمــا ازدادت كميــة اآلزوت المضافــة كلمــا أّدى ذلــك النخفــاض 
الســكروز. وبلغــت أعلــى قيمــة لهــذا المؤشــر فــي المعاملــة الشــاهد عنــد عــدم إضافــة اآلزوت. علــى مســتوى التفاعــالت مــا بيــن 
طريقتــي الــري )I( ومعــدالت التســميد اآلزوتــي )N( واألصنــاف )V( فقــد تفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن عنــد اتبــاع طريقــة 
الــري الــرذاذي وعــدم إضافــة اآلزوت للتربــة )17.2 %( علــى كافــة المعامــالت المدروســة. نســتنتج ممــا ســبق أن اتبــاع طريقــة 

الــري الــرذاذي وتقليــل معــدل التســميد اآلزوتــي يؤّديــان إلــى ارتفــاع نســبة الســكروز بنســبة 1.9 %.
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الجدول )8(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في نسبة السكروز )%( ألصناف الشوندر السكري
طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009
)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي 

016.316.116.916.416.215.715.615.816.315.916.316.1
6015.915.415.915.715.616.515.816.015.816.015.915.9
12015.615.615.615.616.016.017.016.315.815.816.316.0
 18015.115.616.015.615.916.515.916.115.516.116.015.8
24015.015.015.015.015.815.216.815.915.415.115.915.5

15.615.515.915.715.916.016.216.015.715.816.115.9المتوسط
ري 
رذاذي

017.817.017.017.316.517.416.716.917.217.216.917.1
6016.816.117.016.616.216.516.116.316.516.316.616.5
12015.616.115.915.914.916.815.915.915.316.515.915.9
 18015.915.815.715.816.315.616.116.016.115.715.915.9
24015.014.715.1114.916.615.916.816.415.815.316.015.7

16.215.916.116.116.116.416.316.316.216.216.216.2المتوسط
15.915.716.015.916.016.216.316.216.016.016.216.1المتوسط العام
 LSD 0.05  I= ns  N=0.62  V=ns  I*N=ns

I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns
  I= ns  N=ns  V=ns  I*N=ns
I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns

  Y= 0.27  I= 0.333  N=0.42
  V=ns  I*N=ns  I*V=ns

N*V=ns  I*N*V=ns

ns: عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 5 %

 5 - نسبة النقاوة )%(:
تعكــس هــذه الصفــة كفــاءة اســتخالص الســكر مــن جــذور الشــوندر الســكري، وبالتالــي ارتفــاع هــذه النســبة يــدل علــى ارتفــاع كميــة 
الســكر المســتخلصة. يوضــح الجــدول )9( تأثيــر طريقــة الــري فــي نســبة النقــاوة، حيــث أّدى تطبيــق طريقــة الــري الــرذاذي إلــى 

.)p<0.05( ارتفــاع النقــاوة بنســبة تــكاد ال تذكــر مقارنــة بالــري الســطحي
وعلــى مســتوى التباينــات فيمــا بيــن األصنــاف، فقــد تفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن والصنــف ريــدا متعــدد األجنــة )87.3%( 
علــى الصنــف نــادر )85.3 %( بنســبة النقــاوة فــي كافــة ظــروف التجربــة، وحقــق معــدل التســميد اآلزوتــي فــي المعاملــة الشــاهد 

أعلــى نســبة نقــاوة )87.5 %( وذلــك علــى مســتوى كافــة معامــالت التجربــة )الجــدول 9(.
علــى مســتوى التفاعــالت مــا بيــن طريقتــي الــري )I( ومعــدالت التســميد اآلزوتــي )N( واألصنــاف )V( فقــد تفــوق الصنــف ريــدا 
متعــدد األجنــة عنــد تطبيــق طريقــة الــري الــرذاذي وإضافــة 240 وحــدة نقيــة مــن اآلزوت )88.6 %( علــى مســتوى كافــة المعامالت 
المدروســة. نســتنتج ممــا ســبق أن اتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي وتقليــل معــدل التســميد اآلزوتــي يؤّديــان إلــى ارتفــاع نســبة النقــاوة، 
نتيجــة ارتفــاع نســبة الســكروز فــي جــذور الشــوندر الســكري، فالنقــاوة تمثــل حاصــل قســمة نســبة الســكروز إلــى البريكــس كنســبة 
ــاع  ــة )Hassanin, 1991; Besheit and El-Gharbawy, 1991(، كمــا بينــت الدراســات تأثــر نســبة الســكر ســلبًا بارتف مئوي
معــدل التســميد اآلزوتــي نتيجــة ارتفــاع نســبة اآلزوت األمينــي الــذي يعيــق اســتخالص الســكروز مــن جــذور الشــوندر الســكري 

.)Kenter and Hoffmann, 2008(
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الجدول )9(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في نسبة النقاوة )%(ألصناف الشوندر السكري
طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009
)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي 

090.089.886.288.686.086.085.785.988.087.985.987.3
6090.085.989.788.586.385.987.086.488.285.988.387.5
12088.488.487.688.186.587.888.387.587.588.188.087.8
 18088.488.081.585.987.787.387.187.488.087.784.386.6
24089.289.766.181.787.186.788.987.588.188.277.584.6

89.288.382.286.686.786.787.486.988.087.584.886.8المتوسط
ري 
رذاذي

090.188.888.589.186.885.686.086.288.587.287.387.6
6089.387.787.888.387.487.587.587.588.487.687.687.9

12083.284.184.884.188.087.088.087.785.685.586.485.9
 18085.185.973.281.486.986.286.186.486.086.079.683.9
24081.990.388.086.786.986.988.987.584.488.688.487.1

85.987.384.585.987.286.687.387.086.687.085.986.5المتوسط
87.687.883.386.287.086.787.387.087.387.385.386.6المتوسط العام
 LSD 0.05  I= ns  N= ns V=ns  I*N=ns

I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns
  I= ns  N=1.07  V=ns  I*N=ns

I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns
  Y= ns  I= 0.25   N= ns  V=ns

  I*N=ns  I*V=ns  N*V=ns
I*N*V=ns

ns: عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 5 %

االستنتاجات
يعــّد الــري الــرذاذي المتزامــن مــع إضافــة 180 وحــدة نقيــة مــن الســماد اآلزوتــي والتــي تعــادل 391.3 كغ/هكتــار )وهــي نفــس 
الكميــة الموصــى بهــا مــن قبــل وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي فــي ســورية للشــوندر الشــتوي والتــي تعــادل 180 وحــدة نقيــة 
مــن اآلزوت، وأقــل مــن الكميــة الموصــى بهــا للشــوندر الخريفــي والتــي تعــادل 200 وحــدة نقيــة مــن اآلزوت( مناســبًا للحصــول 
علــى مواصفــات إنتاجيــة وتكنولوجيــة جيــدة لنبــات الشــوندر الســكري )المــردود الجــذري وناتــج الســكر الفعلــي، ونســبة الســكروز 
والنقــاوة(، وذلــك لجميــع األصنــاف المختبــرة وحيــد ومتعــدد األجنــة، مــع مالحظــة تفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن علــى األصناف 

متعــددة األجنــة ريــدا و نــادر فــي صفــات المــردود الجــذري وناتــج الســكر الفعلــي، ونســبة الســكروز والنقــاوة.
مــن أجــل الحصــول علــى مواصفــات إنتاجيــة وتكنولوجيــة جيــدة لمحصــول الشــوندر الســكري، فإننــا نوصــي باالنتقــال إلــى طرائــق 
الــري الحديثــة )الــرذاذ( لمــا لهــا مــن أثــر فــي توفيــر الميــاه بنســبة 20 % وزيــادة اإلنتــاج الجــذري والســكري ونســبة الســكروز 
بنســبة )8.8 و9.8  و 1.9 %( علــى الترتيــب، وإضافــة 180 وحــدة نقيــة مــن اآلزوت )تعــادل 391.3 كــغ يوريا/هكتــار( وزراعــة 
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Response of Mono and Multigerm Varieties of Sugar Beet )Beta vulgaris L.( to Nitrogen 
Fertilization, Using Two Irrigation Methods )Sprinkler – Furrow( During Summer Timen

Awadis Arslan)1(, Entessar Al Jbawi)1(, Ziad Al Ibrahim)2( & Khaled Al Ismaeel)2( 

Abstract

The field experiment was conducted at Al Mray’eya Research Station, Scientific Agricultural 
Research Center of Der- Al Zur )NE Syria( during 2009 / 2010 and 2010 / 2011 seasons, to study 
the effect of two methods of irrigation )sprinkler, furrow( and five levels of nitrogen fertilizers 
)0, 60, 120, 180 and 240(, on technological and production traits of three sugar beet varieties, 
i.e. Dita, Reda, and Nadir in summer time. The experiment was sown in August. A split split plot 
design was used with four replications. The results exhibited that the addition of 180 pure unit of 
nitrogen achieved the best technological and production traits. Dita monogerm variety surpassed 
the other varieties in most of the technological and production characters. It is recommended 
the sprinkler irrigation, because it increased sucrose percentage )16.2%( and root yield )73.7 
ton/ha(, as compared with furrow irrigation )15.9%, 67.2 ton/ha( respectively, besides sprinkler 
irrigation saves water consumption about 20% as compared with furrow irrigation method. 

Key words: Sugar beet, Summer time, Irrigation methods, Nitrogen fertilization, Technological 
traits, Production traits, Varieties.
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االستجابة الوظيفية والعددية للمفترس  Stethorus gilvifrons عند تغذيته على كثافات 
مختلفة من بالغات األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين Tetranychus urticae مخبريًا.

ماجدة مفلح)1(، محمد أحمد)2( ومنذر حلوم)2(

)1(. مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية، الالذقية، سورية.
)2(. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.
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) Magda.mofleh@yahoo.com :البريد االلكتروني

تاريخ القبول: 2014/12/01 تاريخ االستالم: 2014/09/24  

الملخص
أجريت دراسة مخبريه للمفترس )Stethorus gilvifrons )Mulsant لتحديد استجابته الوظيفية والعددية عند وجود كثافات مختلفة 
 Ricinus  علــى أقــراص ورقيــة مــن نبــات الخــروع Tetranychus urticae )Koch( مــن بالغــات األكاروس العنكبوتــي ذي البقعتيــن
communis عنــد درجــة حــرارة º 2 ± 30س. يقــوم المفتــرس عنــد وجــود 5 بالغــات مــن الفريســة/القرص بافتــراس مــا متوســطه 
4.04±0.79 بالغة/يوم، وازداد معدل االفتراس اليومي مع زيادة كثافة الفريســة على القرص. فعند وجود 50 فريســة/القرص اســتهلك 
المفترس 32.04±8.3 بالغة/يوم، أما عند وجود 100 فريســة/القرص فقد وصل معدل االفتراس إلى 57.96±10.9 بالغة/يوم. إن 
ازديــاد االســتجابة الوظيفيــة للمفتــرس مــع زيــادة كثافــة الفريســة تجعلنــا نصنــف المفتــــــرس S. gilvifrons علــى أنــه يتبــع النمــوذج الثالــث 
مــن تقســيمات )Holling )1959. أدت زيــادة كثافــة الفريســة إلــى زيــادة عــدد البيــض الــذي وضعتــه بالغــات المفتــرس فــي اليــوم، فعنــد 
كثافــة 5 بالغات/يــوم لــم تضــع إنــاث المفتــرس البيــض، وعنــد تغذيتهــا علــى 10 بالغــات فريســة/يوم بــدأت بوضــع البيــض بأعــداد قليلــة 
0.29±0.63 بيضه/يــوم، وارتفــع عــدد البيــض إلــى 3.69±2.3 بيضة/يــوم عنــد كثافــة 15 بالغــة فريســة/يوم، اســتمر العــدد باالرتفــاع 
ليصــل عنــد كثافــة 100 فريســة/يوم إلــى 21.2±4.6 بيضة/يــوم لــكل بالغــة مفتــرس. إن ازديــاد وضــع بيــض المفتــرس مــع زيــادة كثافــة 

الفريســة ينتــج عنهــا زيــادة فــي أعــداد المفتــرس، ويمثــل هــذا نوعــًا آخــر مــن االســتجابة وهــي االســتجابة العدديــة.

الكلمــات المفتاحيــة: المفتــرس Stethorus gilvifrons ، األكاروس العنكبوتــي ذو البقعتيــن Tetranychus urticae، االســتجابة 
الوظيفيــة، االســتجابة العدديــة.

مقدمة
اســتخدم العديــد مــن عناصــر المكافحــة الحيويــة لــألكاروس العنكبوتــي ذي البقعتيــن، منهــا الممرضــات الفطريــة والفيروســات الممرضــة 
)Helle and Sablis, 1985(، ولكنهــا لــم تعــط النتائــج المرجــوة منهــا، ولذلــك تــم التوجــه فــي اآلونــة األخيــرة نحــو المكافحــة الحيويــة 
 Coccinellidae ارتبــط اســم فصيلــة .)Bounfour and Tanigoshi, 2002، Shaw and Wallis, 2007( باســتخدام المفترســات
بالمكافحة الحيوية للحشرات أكثر من أي فصيلة أخرى. ويبلغ عدد أنواع هذه الفصيلة 4200 نوعًا، حوالي 90 % منها هي مفترسات 
حقيقيــة، وتظهــر مقــدرة عاليــة فــي مكافحــة العديــد مــن الحشــرات الضــارة )Iperti, 1999(. يوجــد فــي هــذه الفصيلــة أنــواع ذات تخصــص 
شــبه تــام مثــل أنــواع الجنــس .Stethorus spp التــي تتغــذى علــى األكاروســات الحمــراء )Chazeau, 1985(، تنوعــت الدراســات علــى 
هــذا الجنــس ومنهــا االســتجابة الوظيفيــة والعدديــة. اقتــرح )Holling )1959، نموذجــًا رياضيــًا لتقديــر االســتجابة الوظيفيــة، اســتخدم فيــه 
أقراصــًا ورقيــًة تحاكــي مــكان وجــود المفترســات، وخلــص إلــى عامليــن أساســيين همــا زيــادة المقــدرة اإلفتراســية عندمــا ترتفــع أعــداد الفريســة 
فــي المنطقــة المحيطــة بالمفتــرس )اســتجابة وظيفيــة(، ينتــج عنهــا زيــادة فــي كثافــة المفترســات )اســتجابة عدديــة(، وقــد درس الباحــث كل 
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مــن المفتــرس ونــوع النشــاط الــذي يقــوم بــه وقســمه إلــى قســمين: إمــا أن يقضــي المفتــرس وقتــه فــي البحــث عــن الفريســة فــي حــال غيابهــا 
)زمــن البحــث(، أو يعمــل علــى مطــاردة هــذه الفريســة عنــد وجودهــا وقتلهــا وهضمهــا )زمــن المعالجــة(، وبنــاءًا علــى ذلــك أوجــد ثالثــة نمــاذج 
مــن االســتجابة الوظيفيــة: النمــوذج األول والــذي يضــم المفترســات ذات معــدل االفتــراس الثابــت والــذي ال يتأثــر بكثافــات الفريســة حيــث 
تكــون االســتجابة العدديــة ثابتــة، فمثــاًل بعــض أنــواع المفتــرس Typhlodromus تكــون النســبة الجنســية لديهــا ثابتــة 0.52 مــع تغيــر كثافــة 
 Helle and( الفرائــس مــن حولهــا وتضــع بيضــة واحــدة يوميــًا وبالتالــي اســتجابتها العدديــة ال تتغيــر مــع تغيــر كثافــة الفرائــس مــن حولهــا
Sabils, 1985(، والنمــوذج الثانــي، كالمفتــرس Stethorus japonicus الــذي تنخفــض كثافتــه مــع زيــادة كثافــة الفريســة، والنمــوذج 
الثالــث، كالمفتــرس  Typhlodromus athiasae الــذي تــزداد مقدرتــه اإلفتراســية مــع زيــادة كثافــة مجتمعــات الفريســة إلــى حــد معيــن 
ثــم تنخفــض بعدهــا المقــدرة اإلفتراســية )Okonis et al., 1999(. توالــت الدراســات حــول االســتجابة الوظيفيــة والعدديــة وتحديــد نمــوذج 
كل مفتــرس، للوصــول إلــى حالــة االســتخدام األمثــل لهــذه المفترســات فــي المكافحــة الحيويــة، وللتنبــؤ بتصــرف هــذه المفترســات عنــد وجــود 
 Skalski and Gilliam, 2001; Jeschke et al., 2002; Vance-Chalcraft and Soluk,( الفرائــس  مــن  مختلفــة  كثافــات 
Jeschke and Tollrian, 2005; Wijesekara, 2006; Sarmento et al., 2007 ;2004(. أجــري هــذا البحــث بهــدف دراســة 
 T. urticae وتحديد مدى اســتجابته الوظيفية والعددية عند وجود كثافات منخفضة ومرتفعة من اآلفة S. gilvifrons ســلوكية المفترس

مكانيــة إدخالــه فــي برامــج المكافحــة المتكاملــة. حولــه، وبالتالــي معرفــة مقدرتــه علــى ضبــط مجتمعــات اآلفــة، واإ

مواد وطرائق البحث
1 - تربية كائنات االختبار: 

 Ricinus communis علــى نبــات الخــروعT. urticae أ- تربيــة اآلفــة )الفريســة( والنبــات: ُربــي األكاروس العنكبوتــي ذي البقعتيــن
ضمــن المخبــر.

ب- تربيــة المفتــرس S. gilvifrons :أحضــرت عــذارى المفتــرس S. gilvifrons علــى أوراق نبــات الخــروع R. communis مــن الحقــل 
ووضعــت ضمــن علــب تربيــة فــي المخبــر. عنــد خــروج بالغــات المفتــرس قــدم لهــا يوميــًا الفرائــس مــن بالغــات وأطــوار غيــر كاملــة لــألكاروس 

T. urticae علــى أقــراص مــن أوراق الخــروع.
ــرس S. gilvifrons: اســتخدمت بالغــات المفتــرس حديثــة الخــروج بعــد إتمــام  ــد المفت ــة عن ــة والعددي 2 - دراســة االســتجابة الوظيفي
عمليــة التــزاوج، نقلــت إنــاث المفتــرس إفراديــًا إلــى أطبــاق بالســتيكية بقطــر 5 ســم وارتفــاع 2.5 ســم مــزودة بغطــاء ذي فتحــة علويــة مغطــاة 
بشــبك ناعــم لتأميــن التهويــة، اســتخدمت طبقــة متجانســة الســماكة مــن القطــن المبلــل بالمــاء فــي قاعــدة كل طبــق. تــم تجويــع بالغــات المفتــرس 
لمــدة 24 ســاعة قبــل البــدء بالتجربــة. وضعــت أقــراص ورقيــة مــن الخــروع ضمــن األطبــاق وعليهــا أعــداد مــن بالغــات األكاروس العنكبوتــي 
ذي البقعتيــن. نفــذت التجربــة بســبعة معامــالت تختلــف بأعــداد الفرائــس المقدمــة فــي اليــوم كالتالــي: 5، 10، 15، 20، 25، 50، 100 
بالغة/لــكل طبــق، ولــكل معاملــة خمســة مكــررات. تــم اســتخدام الحاضنــة عنــد درجــة حــرارة º2 ± 30 س ورطوبــة نســبية 80±5 % وفتــرة 
ضوئيــة 14 ســاعة/ يــوم. ُفحصــت األطبــاق يوميــًا مــع تجديــد العــدد نفســه مــن الغــذاء )بالغــات T. urticae( علــى أقــراص ورقيــة جديــدة 
واســتبعاد األقــراص القديمــة. اســتمرت المراقبــة اليوميــة مــدة عشــرة أيــام. تــم حســاب عــدد بالغــات الفريســة T. urticae المســتهلكة فــي 
حصــاء عــدد البيــض الــذي تضعــه بالغــات المفتــرس فــي اليــوم. كمــا تــم حســاب الزمــن الــذي يســتغرقه المفتــرس إليجــاد فريســته وفــق  اليــوم، واإ

: Holling )1959( المعادلــة الموضوعــة مــن قبــل
Ha= a. H. T search

حيــث: )Ha(: عــدد الفرائــس التــي تــم اصطيادهــا، )a(:عــدد المكــررات، )H(: كثافــة الفريســة فــي المكــرر المــدروس، )T search(: زمــن 
البحــث عــن الفريســة

التحليــل اإلحصائــي: حللــت النتائــج إحصائيــًا باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي statview  مــن أجــل تحليــل التبايــن ANOVA وتــم 
حســاب االنحــراف المعيــاري وأقــل فــرق معنــوي )LSD(  عنــد مســتوى معنويــة 5 %. كمــا حســب معامــل االنحــدار لتحديــد عالقـــة االرتبــاط بيــن 

.S. gilvifrons وعــدد الفرائــس المســتهلكة وعــدد البيــض الــذي تضعــه إنــاث المفتــرس T. urticae كثافــة الفريســة
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النتائج
.T. urticae للكثافات المختلفة من بالغات الفريسة S. gilvifrons  1 - االستجابة الوظيفية عند المفترس

يتضــح مــن نتائــج التجربــة ومــن تحليــل النتائــج إحصائيــًا، أن عــدد الفرائــس المســتهلكة مــن قبــل بالغــات المفتــرس يــزداد مــع زيــادة كثافــة هــذه 
الفرائــس فــي المنطقــة المحيطــة بالمفتــرس )جــدول 1(.

جدول1. متوسط استهالك إناث المفترس  S. gilvifrons من بالغات الفريسة  T. urticae عند كثافات مختلفة من الفريسة خالل 24 ساعة
أعداد بالغات الفريسة المقدمة لكل 

مفترس
زمن بحث المفترس عن الفريسة متوسط أعداد الفرائس المستهلكة  لكل مفترس

)ساعة( المجالمتوسط ± االنحراف المعياري )*(
54.04 ± 0.79 h5-33.88
108.18 ± 1.5 f10-53.93
1511.04 ± 2.6 e15-63.53
2014.1 ± 2.8 d19-83.38
2517.36 ± 4.8 c23-73.33
5032.04 ± 8.3 b44-143.08
10057.96 ± 10.9 a77-302.78

LSD 5%2.12
)*(: المتوسطات في كل عمود والمرفقة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنويًا )اختبار ANOVA عند مستوى معنوية 5 %(.

قــام المفتــرس S. gilvifrons عنــد وجــود 5 بالغــات مــن الفريســة T. urticae علــى القــرص الورقــي المقــدم لــه بافتــراس مــا متوســطه 
4.04 فريســة/يوم، ومــع زيــادة كثافــة الفريســة حــول المفتــرس إلــى 10، 15، 20، 25، 50 فريســة/للمفترس/اليوم تزايــدت أعــداد 
الفرائــس المســتهلكة مــن قبــل المفتــرس، إذ بلغــت 8.18، 11.04، 140.1، 17.36، 32.04 فريســة/يوم علــى الترتيــب، أمــا عنــد 
وجــود 100 بالغــة مــن الفريســة فقــد ازداد االفتــراس ليصــل إلــى أقصــى معــدل لــه 57.96 فريســة/يوم. كانــت جميــع االختالفــات بيــن 
معــدالت االفتــراس اليومــي معنويــة عنــد مســتوى 5 %. )الجــدول 1(. بينــت الدراســة وجــود ارتبــاط قــوي موجــب بيــن كثافــة الفريســة وعــدد 
الفرائــس التــي يســتهلكها المفتــرس )معامــل التحديــد R2 = 0.903, ومعامــل االرتبــاط r=0.95(. يشــير ذلــك إلــى أنــه عنــد ارتفــاع كثافــة 
 S. gilvifrons الفريســة ضمــن محيــط المفتــرس يــزداد معــدل االفتــراس )الشــكل 1(. ويــدل ذلــك علــى االســتجابة الوظيفيــة عنــد المفتــرس

لتغيــرات كثافــة الفريســة.
بينــت نتائــج دراســة الزمــن الــذي يســتغرقه المفتــرس S. gilvifrons فــي البحــث عــن الفريســة T. urticae أنــه مــع زيــادة كثافــة الفريســة مــن 
معــدل 5 إلــى 100 فريســة/للمفترس/اليوم علــى القــرص الورقــي أدت إلــى تناقــص تدريجــي فــي زمــن البحــث عــن الفريســة مــن 3.88 الــى 

2.78 ســاعة )جــدول 1(.

شكل 1. عالقة االرتباط بين كثافة األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين T. urticae وعدد الفرائس التي تستهلكها أنثى المفترس S. gilvifrons في اليوم.
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2 -  تأثير كثافة األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين T. urticae في وضع بيض المفترس S. gilvifrons )االستجابة 
العددية(.

جدول 2. متوسط عدد بيض إناث المفترس S. gilvifrons عند وجود كثافات مختلفة من الفريسة T. urticae خالل 24 ساعة
عدد البيض الذي تضعه أنثى المفترس/يومأعداد الفرائس المقدمة لكل مفترس

المجال متوسط ± االنحراف المعياري )*(
5f             00
10f 0.63±0.292-0
15 e 2.3±3.699-1
20d 2.59±5.2610-1
25c 2.6±8.1316-4
50b 3.7±15.1125-5
100 a 4.6±21.229-7

LSD 5%1.15

)*(: المتوسطات في العمود والمرفقة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنويًا )اختبار ANOVA عند مستوى المعنوية 5 %(.

أدت زيــادة كثافــة الفريســة T. urticae إلــى زيــادة عــدد البيــض الــذي وضعتــه أنثــى المفتــرس S. gilvifrons. فعنــد كثافــة 5 فرائــس/
لــكل مفترس/يــوم لــم تتمكــن إنــاث المفتــرس مــن وضــع البيــض، وعنــد تغذيــة المفتــرس علــى 10 بالغــات فريســة/يوم بــدأ المفتــرس بوضــع 
البيــض بأعــداد قليلــة جــدًا 0.29 بيضة/يــوم، وارتفــع عــدد البيــض الــذي وضعتــه بالغــات المفتــرس إلــى 3.69 بيضة/يــوم عنــد كثافــة 
15 بالغــة فريســة/يوم، واســتمر معــدل وضــع البيــض اليومــي عنــد المفتــرس باالرتفــاع ليصــل إلــى أعلــى معــدل 21.2 بيضة/يــوم عنــد 

كثافــة 100 فريســة/يوم )الجــدول 2(.
تبيــن مــن خــالل دراســة عالقــة االرتبــاط وجــود عالقــة ارتبــاط قويــة موجبــة بيــن كثافــة الفريســة T. urticae وعــدد البيــض الــذي تضعــه 
إناث المفترس S. gilvifrons ) معامل التحديد R2 = 0.823, ومعامل االرتباط  r=0.90 (. ويدل ذلك إلى أنه مع ارتفاع كثافة 

بالغــات الفريســة ضمــن محيــط المفتــرس يــزداد عــدد البيــض الــذي تضعــه إنــاث المفتــرس )الشــكل 2(. 

T. urticae وكثافة فرائسه من بالغات األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين S. gilvifrons شكل  2. عالقة االرتباط بين معدل وضع البيض اليومي عند أنثى المفترس
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المناقشة
أشــارت النتائــج إلــى أن المفتــــــرس S. gilvifrons يتبــع النمــوذج الثالــث مــن تقســيمات )Holling )1959، حيــث ازدادت المقــدرة 
اإلفتراســية للمفتــرس مــع زيــادة كثافــة الفريســة مــن حولــه ليصــل إلــى حــد أقصــى تتوقــف عنــده زيــادة مقدرتــه اإلفتراســية. وقــد توافقــت نتائــج 
الدراســة مــع مــا وجــده ) Sohrabi and Shishehbor, 2007(، بــأن المفتــرس S. gilvifrons يتبــع النمــوذج الثالــث مــن االســتجابة 
الوظيفيــة عنــد تغذيتــه علــى األكاروس العنكبوتــي Tetranychus turkestani ويبلــغ أعلــى معــدل لالفتــراس 65.2 بالغة/يــوم عنــد 

كثافــة بالغــات 96 بالغــة علــى القــرص الورقــي. 
بنــاء علــى ذلــك فإنــه يمكــن االســتفادة مــن معرفــة النمــوذج الــذي يتبعــه كل مفتــرس فــي تنظيــم مجتمــع اآلفــة، مــن خــالل معرفــة اســتجابته 

عنــد الكثافــات المختلفــة لمجتمــع اآلفــة وبالتالــي ضمــان نجاحــه فــي المنطقــة المــراد إدخالــه إليهــا لضبــط مجتمعــات آفــة مــا. 
كذلــك وجــد Peterson وآخــرون )2000( أن المفتــرس Stethorus bifidus تــزداد مقدرتــه علــى افتــراس األكاروس العنكبوتــي 

Tetranychus lintearius عندمــا تــزداد كثافــة األخيــر فــي محيــط وجــود المفتــرس.
 Propylea و Cheilomenes sexmaculata فــي دراســة مشــابهه لتحديــد االســتجابة الوظيفيــة لثالثــة أنــواع مــن فصيلــة أبــو العيــد
dissecta و  Coccinlla transveralis عنــد التغذيــة علــى كثافــات مختلفــة مــن حشــرات المــن، وجــد )Omkar, 2005( أن 
المفترســات المدروســة قــد اختلفــت اســتجابتها الوظيفيــة بحســب كثافــة الفريســة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تتبــع النمــوذج الثانــي بحســب 
 C. sexmaculata التقســيمات لالســتجابة الوظيفيــة لكنهــا اختلفــت فيمــا بينهــا مــن حيــث الســيطرة علــى المفتــرس، وتــم اختيــار المفتــرس

علــى أنــه األفضــل فــي ضبــط مجتمعــات المــن.
تتوافــق نتائــج الدراســة أيضــًا مــع مــا وجــده )Houck, 1991(، حيــث ارتبــط ســلوك التغذيــة لــدى أفــراد فصيلــة أبــو العيــد بشــكل مباشــر 
بكثافــة الفريســة، فعنــد الكثافــات المرتفعــة قضــى المفتــرس زمنــًا أقــل فــي البحــث عــن فريســته وفــي معالجــة كل فريســة قبــل عمليــة البحــث 
عــن فريســة أخــرى، وبالتالــي يقتــل أعــدادًا أكبــر مــن الفرائــس عنــد الكثافــات المرتفعــة للفريســة عمــا فــي الكثافــات المنخفضــة فــي الزمــن 
نفســه. وقــد وضــع هــذا الباحــث تفســيرين لســلوك المفتــرس فــي الكثافــات المرتفعــة، األول أن المفتــرس عندمــا يجــد كثافــة مرتفعــة مــن 
الفريســة حولــه ينتقــل مــن فريســة ألخــرى مختصــرًا بذلــك زمــن البحــث، والتفســير الثانــي أن المفتــرس يقــوم بقتــل أكبــر عــدد مــن الفرائــس 
حولــه وال يعمــل علــى اســتخالص غذائــه مــن فريســته إفراديــًا، وكال التفســيرين مــن المحتمــل أن يكونــا صحيحيــن. وقــد وجــد فــي الدراســة 
أن زمــن البحــث لــدى المفتــرس S. gilvifrons قــد انخفــض مــن 3.88 ســاعة عندمــا كانــت كثافــة الفريســة 5 بالغــات الــى 2.78 ســاعة 

عنــد كثافــة فريســة 100 بالغــة.
لوحــظ ازديــاد وضــع البيــض للمفتــرس عنــد زيــادة كثافــة الفريســة، ويمكــن تفســير هــذه الزيــادة فــي أعــداد البيــض بأنهــا ناتجــة عــن زيــادة فــي 
الكفــاءة اإلفتراســية للمفتــرس. ويشــير هــذا إلــى نــوع آخــر مــن االســتجابة وهــي االســتجابة العدديــة التــي عّرفهــا )Holling, 1965(، علــى 
أنهــا أحــد العامليــن األساســيين فــي زيــادة أعــداد المفترســات وهمــا زيــادة وضــع البيــض مــن قبــل المفتــرس نتيجــة زيــادة كفاءتــه اإلفتراســية 
وهــي زيــادة عدديــة فــي منطقــة محــددة، والعامــل الثانــي ينتــج مــن هجــرة المفترســات إلــى أماكــن تجمــع الفرائــس وهــي اســتجابة تجميعيــة. 
تتوافــق هــذه النتائــج مــع مــا وجــده أحمــد وأحمــد )1988( عنــد دراســة تأثيــر الكثافــة العدديــة لــألكاروس T. turkestani علــى معــدل 
وضــع البيــض للمفتــرس S. gilvifrons، حيــث ارتفــع معــدل وضــع البيــض للمفتــرس مــن 2 بيضــة عنــد كثافــة 10 بالغــة فريســة/يوم 

ليصــل إلــى 155.66 بيضــة مفتــرس عنــد كثافــة 80 بالغــة فريســة/يوم.
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The Functional and Numerical Response of Predator Stethorus gilvifrons Mulsant fed on 
Different Densities of the Spider Mite Tetranychus urticae )Koch( in laboratory.

Magda Mofleh)1(, Ahmad Mohammad)2( and Monzer Haloum)2(

Abstract

The functional and numerical response of Stethorus gilvifrons on different densities of adult 

prey Tetranychus urticae )Koch( was studied on leaf discs of Ricinus communis, at temperature 

30± 2 ºC in laboratory. The predator consumed 4.04 ± 0.79 adults/day, when prey density was 

5 adults. The predator consumption increased with increasing prey density. At 50 preys the 

predator consumed 32.04± 8.3 adults/day. Predation reached to 57.96 ± 10.9 adults/day when 

prey density was 100 adults. So according Holling )1959( model of functional response, we 

put S. gilvifrons predator under the third type )type III(. The increase of prey density caused 

increasing in egg numbers of predator. The predator female didn,t lay any eggs when prey density 

was 5 adults. The predator began laid eggs in few numbers 0.29 ± 0.63 egg/day when fed on 

10 prey adults/day, and these numbers of eggs laid by predator increased to 3.69 ± 2.3 egg/day 

under prey density of 15 prey adult/day. the increase of eggs numbers reached to 21.2 ± 4.6 egg/

day when prey density was 100 prey/day, so we noticed the predator oviposition increased with 

high prey density, and these increase caused by increase in predation efficiency and these lead to 

another kind of response called numerical response. 
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(1). Scientific Agricultural Research Centre of Lattakia, Lattakia, Syria.

(2). Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Tishreen University, Lattakia, Syria

(Corresponding author: Dr. Magda Mofleh: Scientific Agricultural Research Centre of Lattakia, Lattakia, Syria. 

E-mail: Magda.mofleh@yahoo.com P. O. Box 113, Damascus, Syria.)

Received: 24 / 09 / 2014  Accepted: 01 / 12 /  2014



36 

المجلة السورية للبحوث الزراعية المجلد 1 - العدد 1 - 2014

التأثير الطارد لمركب الكلس الميكروني )Surround( على وضع البيض لحشرة بسيا 
Cacopsylla bidens  )Šulc(. )Psyllidae; Hemiptera( األجاص

مازن بوفاعور)1( و فيلي خاريزانوفا)2( و ناريمان الزغبي)1(

)1(. مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء. ص. ب. 461، السويداء سورية.
)2(. جامعة الزراعة، بلوفديف، بلغاريا.
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)mazenaudy@yahoo.com إلكترونــي:  بريــد  ســورية.  الســويداء، 

تاريخ القبول: 2014/12/02 تاريخ االستالم: 2014/07/09  

الملخــص

ُأجريــت تجــارب حقليــة عامــي 2012  و2013 علــى أشــجار األجــاص التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة بالســويداء. اســُتخدمت 
معاملتيــن وشــاهد لتقييــم تأثيــر الطبقــة الرقيقــة مــن الكلــس الميكرونــي )Surround WP® )Engelhard Corp. علــى أعــداد البيــض 
 A ُطبقــت فــي المعاملــة ،Cacopsylla bidens )Šulc, 1907( الموضوعــة مــن قبــل إنــاث الشــكل الشــتوي لحشــرة بســيال األجــاص
رشــة واحــدة مــا قبــل اإلزهــار وفــي المعاملــة B رشــتين مــا قبــل اإلزهــار. ُقيمــت النتائــج فــي العــام 2012 فكانــت الكفــاءة بعــد الرشــة األولــى 
 A بعــد الرشــة الثانيــة  94.2 % أمــا المعاملــة B كانــت الكفــاءة فــي المعاملــة .B و97.4 % فــي المعاملــة A 98.2 % فــي المعاملــة
فبلغــت 85.65 %. ســجلت كفــاءة الكلــس الميكرونــي فــي فتــرة مــا قبــل اإلزهــار بعــد الرشــة األولــى فــي العــام 2013 فكانــت %84.05  
و81.55 % فــي المعاملــة A وB  علــى الترتيــب وبعــد الرشــة الثانيــة كانــت 83.12 % و95.82 % للمعاملــة A وB علــى الترتيــب. 
 Surround WP® نفــذت التجربــة علــى المجمــوع الورقــي ألشــجار األجــاص خــالل العاميــن الســابقين حيــث وصلــت كفــاءة المركــب
 A بعــد الرشــة الثانيــة إلــى 90.82 % و 89.15 % فــي العاميــن 2012 و2013  علــى التوالــي مقارنــة مــع المعاملــة B فــي المعاملــة
حيــث وصلــت كفــاءة المركــب للعاميــن الســابقين إلــى 69.74 % و 73.84 % علــى التوالــي. أمضــت إنــاث الحشــرات الكاملــة لبســيال 

األجــاص فــي تجربــة مخبريــة زمنــا أقــل علــى األوراق المعاملــة بالمركــب الســابق وبفــرق معنــوي بالمقارنــة مــع األوراق الغيــر معاملــة.

الكلمات المفتاحية: التأثير الطارد، تقنية الطبقة الرقيقة،الكلس الميكروني، الشكل الشتوي، بسيال األجاص.

مقدمة
تعــد حشــرة بســيال األجــاص  )Cacopsylla bidens )Šulc(.)Psyllidae; Hemiptera آفــة مفتاحيــة علــى األجــاص فــي جنــوب 
ســورية وهــي األكثــر شــيوعا فــي بســاتين األجــاص وتكمــل الحشــرة ســتة أجيــال وتشــتي علــى شــكل حشــرة كاملــة بالشــكل الشــتوي والــذي بــدوره 
يضــع البيــض فــي شــهري شــباط وآذار )Boufaoor et al., 2005(. تخــرج الحوريــات بعــد فقــس البيــض وتبــدأ التغذيــة علــى البراعــم 
واألزهــار واألوراق الحديثــة وتفــرز الحوريــات عنــد تغذيتهــا النــدوة العســلية والتــي ينمــو عليهــا فطــر العفــن األســود وعنــد تغطيتهــا للثمــار 
تُفقدهــا القيمــة التســويقية )Pasqualini et al., 2002(. يعتقــد أن الحشــرة C. bidens تلعــب دورا فــي نقــل المايكوبالســما المســببة 
لمــرض تدهــور أشــجار األجــاص .)Carraro et al., 1998; Davies et al., 1998( يــؤدي االســتخدام الواســع للمبيــدات ضــد حشــرة 
 Anthocoris nemoralis )Fabricus( بســيال األجــاص إلــى تناقــص أعــداد العــدو الحيــوي األساســي للحشــرة وهــو بــق األنثوكوريــس
 Reboulet, 1994; Civolani and(ويــؤدي غيــاب األعــداء الطبيعيــة المرافقــة لآلفــة إلــى بلــوغ كثافــة اآلفــة مســتويات اقتصاديــة حرجــة
 Daniel et( يعــد اســتخدام مركــب الكلــس الميكرونــي طريقــة مأمونــة لمكافحــة حشــرة بســيال األجــاص االختياريــة .)Pasqualini, 2003
al., 2005; Puterka et al., 2005; Daniel &Wyss, 2006; Ramzi et al., 2007(، ويعــد اســتخدامه جديــدا فــي برامــج 
مكافحــة اآلفــات الزراعيــة )Kern & Tellez, 1999(، وأظهــرت الدراســات أن وجــود طبقــة رقيقــة مــن جزيئــات الكلــس الميكرونــي علــى 
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 Unruch et al., 2000; Liang and(المجمــوع الخضــري للنبــات يقلــل مــن قــدرة الحشــرات علــى التوقــف أو التنقــل لوضــع البيــض
Liu, 2002; Showler, 2002; Puterka et al., 2005; Lapointe et al., 2006( ، إضافــة إلــى أنــه يقلــل مــن غــزو اآلفــة 
للنبــات، ويســاعد هــذا المركــب فــي زيــادة نمــو النبــات )Puterka et al., 2000(، ويقلــل مــن إجهــاد األشــجار ومــن ضربــة الشــمس 
وُيحســن مــن حجــم الثمــار واللــون واإلنتــاج )Erez & Glenn, 2002(، وُيســتخدم الكلــس الميكرونــي فــي مكافحــة اآلفــات فــي المــزارع 
العضويــة )Hall et al., 2007( . بينــت نتائــج األبحــاث أن المــادة التجاريــة Surround WP  تقلــل مــن بقــاء وتنقــل الحشــرة الكاملــة 
لــدودة ثمــار التفــاح .)L( Cydia pomonella علــى العائــل )التفــاح واألجــاص( لوضــع البيــض، وكذلــك الحــال لثاقبــة البراعــم المكــورة 
)Boheman( Anthonomus grandis علــى براعــم القطــن )Showler, 2002(، والذبابــة البيضــاء Bemisia argentifolii  علــى 
نبــات البطيــخ )Liang and Liu, 2002(، وبســيال الفســتق  Agonoscena targionii  علــى الفســتق )Saour, 2004(، وحشــرات 

.)Glenn and Puterka, 2005(هامــة أخــرى

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد فاعليــة مركــب الكلــس الميكرونــي Surround WP فــي خفــض وضــع البيــض مــن قبــل حشــرة بســيال  
األجــاص المشــتية Cacopsylla bidens عنــد رش هــذه المــادة فــي مرحلــة مــا قبــل اإلزهــار أو قبــل وضــع البيــض.

مواد وطرائق البحث
التجربة الحقلية:

اســُتخدم مركــب الكلــس الميكرونــي علــى شــكل طبقــة رقيقــة مــن المــادة التجاريــة المســماة )®Surround WP( والمنتــج مــن قبــل شــركة 
)Engelhard Corp. )Iselin, NJ. وهــذه المــادة مكونــة مــن جزيئــات كلــس معالجــة مضــاف إليهــا مــادة الزيــت التــي تمتــاز بكونهــا 
مــادة ناشــرة الصقــة مدمجــة مــع جزيئــات الكلــس لتزيــد مــن التصــاق المــادة علــى الســطح النباتــي )Puterka et al., 2005(. نســبة 
المــادة الصلبــة المســتخدمة هــي 3 % فــي المحلــول المائــي حســب توصيــات المصنــع. اســُتخدمت المــادة كمحلــول رش علــى أشــجار 
األجــاص حتــى بــدء تســاقط قطــرات المحلــول، ُنفــذت التجربــة خــالل شــهري نيســان وآب مــن العــام 2012 فــي حقــل التجــارب التابــع 
لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة بالســويداء علــى الطــرود قبــل اإلزهــار والمجمــوع الورقــي لنفــس األشــجار المعاملــة ســابقًا وأعيــدت 
 )Surround WP( وهــي الــرش بمــادة )A( التجربــة فــي العــام 2013 فــي شــهري آذار وآب. تضمنــت التجربــة معاملتيــن: المعاملــة
رشــة واحــدة مــا قبــل اإلزهــار، والمعاملــة )B( وهــي الــرش مرتيــن بالمــادة نفســها مــا قبــل اإلزهــار وبفــارق زمنــي قــدره عشــرون يومــا، 
ويمثــل )الجــدول 1( مواعيــد الــرش. ُرشــت أشــجار الشــاهد بالمــاء فقــط. ُأخــذت القــراءات لكثافــة البيــض الموضوعــة مــن قبــل حشــرة بســيال 
األجــاص C. bidens قبــل وبعــد عشــرين يومــًا مــن الــرش، وتمثلــت العينــة النباتيــة 20 طــرد بطــول 20 ســم مأخــوذة مــن المعاملتيــن 
والشــاهد وُفحصــت تحــت المكبــرة. تبــدأ حشــرات بســيال األجــاص C. Pyri المشــتية فــي بلغاريــا بالنشــاط ومغــادرة أماكــن التشــتية بشــكل 
دائــم عندمــا يســجل معــدل متوســط درجــة الحــرارة اليومــي فــوق 2.5 م ولمــدة 10أيــام )Harizanov, 1966(، وفــي المنطقــة الجنوبيــة 
مــن ســورية تدخــل الحشــرة C. bidens طــور الســكون كحشــرة كاملــة بالشــكل الشــتوي ثــم تنشــط فــي نهايــة الشــتاء لتدخــل بســاتين 
األجــاص وتتــزاوج وتضــع البيــض علــى حــواف البراعــم ويكتمــل تطــور الجيــل األول بخــروج الشــكل الصيفــي للحشــرة الكاملــة بعــد تســاقط 
البتالت )Boufaoor et al., 2005(. ُقّدر توقيت الرش بعد أخذ قراءات دورية أســبوعية لكثافة الحشــرات الكاملة المشــتية في شــهر 
شــباط باســتخدام مظلــة الضــرب  Beating tray وبــدء وضــع البيــض باســتخدام عينــات مــن الطــرود النباتيــة وُفحصــت تحــت المكبــرة 
فــي المخبــر، ُســجلت المعطيــات المناخيــة مــن حــرارة، ورطوبــة نســبية، وكميــة المطــر اليومــي المتســاقط خــالل التجربــة مــن محطــة الرصــد 

.)Henderson & Tilton, 1955( وفقــا لمعادلــة )Surround WP(  الجــوي التابعــة للمركــز. ُحســبت فاعليــة المــادة التجاريــة
الجدول )1( يبين عدد المعامالت وتركيز المركب المستخدم ومواعيد الرش

مواعيد الرشاتعدد الرشاتالجرعةالمعاملةالرقم
23,3 نيسان + 23,1 آب 22012رش بالماء فقطالشاهد1

25،11 آذار + 1، 18 آب 2013

2A  3 نيسان + 1 آب 312012 %المعاملة
11 آذار + 1 آب 2013

3B  23،3 نيسان + 23،1 آب 322012 %المعاملة
25،11 آذار + 1، 18 آب 2013
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التجربة المخبرية: 
درســت قــدرة حشــرات البســيال الكاملــة بالبقــاء علــى األوراق المعاملــة بمــادة )Surround WP 3%( مــع الشــاهد غيــر المعامــل. جــرى 
رش ســطحي الورقــة بمحلــول الــرش بمســاعدة مــرش بالســتيكي وتركــت األوراق لتجــف، ثــم ُأدخلــت كل ورقــة منفــردة إلــى قفــص بالســتيكي 
الشــكل )1(. ُحفظــت إنــاث حشــرات البســيال الكاملــة فــي بــراد لمــدة 15 دقيقــة قبــل التجربــة. ثــم نقلــت ُأنثــى واحــدة بواســطة ريشــة ناعمــة 
ووضعــت علــى ســطح الورقــة العلــوي، ُحســب الوقــت المقــدر فــي بقــاء الحشــرة علــى الورقــة بعــد أول تحــرك لهــا وحتــى مغادرتهــا بواســطة 
مقيــاس زمنــي. اســُتخدمت ورقــة جديــدة لــكل ُأنثــى مختبــرة، اســُتخدمت 36 ُأنثــى )مكــرر( مــن حشــرة البســيال  للمعاملــة والشــاهد حســب 

.)Puterka et al., 2005( طريقــة
  T-test على أوراق المعاملة والشاهد باختبار C. bidens ُحللت المعطيات حول مدة بقاء إناث

الشكل )1( تجربة اختبار مدة بقاء ُأنثى حشرة بسيال األجاص C. bidens على الورقة المعاملة.

النتائج والمناقشة
التجربة الحقلية:

 C. كانــت أشــهر الشــتاء لعــام 2012 بــاردة نســبيا قليلــة الهطــوالت المطريــة ممــا أدى إلــى تأخيــر نشــاط إنــاث حشــرات بســيال األجــاص
bidens المشــتية. انخفضــت درجــات الحــرارة بشــكل كبيــر وســجل أقلهــا )- º8.57 س( فــي 17 آذار عنــد بــدء أخــذ القــراءات وتســجيل 
البيانــات الدوريــة األســبوعية فــي شــهر آذار، وانخفضــت درجــات الحــرارة إلــى مــا دون الصفــر المئــوي خــالل األيــام الثالثــة التاليــة لهــذا 
التاريــخ، وبنــاء علــى ذلــك فــإن الفتــرة الممتــدة مــن 20 آذار ولغايــة 1 نيســان كانــت كافيــة لتقديــر إمكانيــة وضــع البيــض مــن قبــل اإلنــاث، 

لذلــك حــدد موعــد الــرش فــي 3 نيســان.
لــم يســجل بعــد الــرش هطــل أمطــار ذات تأثيــر ســلبي علــى المــادة المعاملــة خــالل العــام 2012 حتــى تاريــخ جمــع العينــات الالزمــة  
لتقديــر كفــاءة مــادة)Surround WP 3%( بتاريــخ  12و30 نيســان، وفــي العــام 2013 تــم تســجيل 10.6 ملــم أمطــار فــي17 آذار 

وســجلت هطــوالت مطريــة لــم تتجــاوز5 ملــم بعــد إجــراء الرشــة األولــى للمــادة المختبــرة. 
ُســجلت كثافــة البيــض الموضــوع فــي فتــرة مــا قبــل اإلزهــار مــن قبــل إنــاث حشــرات بســيال األجــاص علــى أغصــان األجــاص بطــول 20 
  A ســم بتاريــخ 3 نيســان  2012 قبــل بــدء التجربــة وكان متوســط أعــداد البيــض فــي الشــاهد 3.05 بيضــة، 2.75 بيضــة فــي المعاملــة
و 3.05 بيضــة فــي المعاملــة B. ُســجلت كثافــة فــي عــدد البيــض الموضــوع الشــاهد بعــد عشــرة أيــام مــن الــرش وكانــت 4.55 بيضــة، 
بينمــا فــي المعاملــة A  كانــت 0.2 بيضــة و 0.1 بيضــة فــي المعاملــة B، وصلــت كفــاء الكلــس الميكرونــي إلــى 98.2 % و 97.4 % 
فــي المعاملتيــن A  و B  علــى الترتيــب وبعــد الرشــة الثانيــة للمعاملــة B  كانــت كثافــة البيــض الموضــوع 5، 0.65، 0.3 بيضــة فــي 
الشــاهد والمعاملــة A والمعاملــة B  علــى التوالــي، ُحســب النقــص فــي معــدل البيــض الموضــوع فــي كل مــن المعاملتيــن A و B وكان 
85.65 % و 94.2 % علــى الشــكل )2(. ُســجلت فــي العــام 2013 وقبــل المعاملــة بتاريــخ 11 آذار/مــارس كثافــة قبــل الــرش فــي فتــرة 
مــا قبــل اإلزهــار فــي الشــاهد والمعاملــة A( والمعاملــة B وكانــت: 7.65، 16.5، 5.85 بيضــة علــى التوالــي، كمــا ُســجلت كثافــة البيــض 
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الموضــوع بعــد عشــرة أيــام مــن الــرش وكانــت 18.55، 8.85، 3.05 علــى التوالــي، وصلــت كفــاءة الكلــس الميكرونــي إلــى 84.05 % 
و 81.55 % فــي المعاملتيــن A و B علــى الترتيــب، وبعــد الرشــة الثانيــة للمعاملــة B كان عــدد البيــض الموضــوع 29.2، 8، 1.25 
بيضــة فــي الشــاهد والمعاملــة A والمعاملــة B علــى التوالــي، وكان معــدل انخفــاض أعــداد البيــض الموضــوع مقارنــة مــع الشــاهد فــي 
المعاملــة A  والمعاملــة B م83.12 % و 95.82 % علــى التوالــي )الشــكل 2(. أظهــرت النتائــج أن رش أشــجار األجــاص بالكلــس 
الميكرونــي )Surround WP 3%( فــي بدايــة مرحلــة وضــع البيــض يخفــض معــدل وضــع البيــض مــن قبــل إنــاث حشــرات البســيال علــى 
أغصــان األجــاص وتوافــق هــذا مــع نتائــج )Pasqualini et al., 2002( حيــث أدى اســتخدام المركــب نفســه ولكــن بتركيــز مضاعــف 
)6 %( إلــى خفــض كبيــر فــي معــدل البيــض الموضــوع وصــل إلــى 99-100 % مقارنــة مــع الشــاهد. تلونــت أغصــان األجــاص غيــر 

المعاملــة باللــون الداكــن أمــا األغصــان المعاملــة بمركــب الكلــس الميكرونــي فقــد تلونــت باللــون األبيــض.

الشكل )2( تأثير الرش بالكلس الميكروني على معدل وضع البيض عند حشرة بسيال اإلجاص C. bidens في منطقة عين العرب )السويداء( ماقبل اإلزهار.

نفــذت التجربــة علــى المجمــوع الخضــري )األوراق( ألشــجار األجــاص ذاتهــا التــي ُنفــذ عليهــا الــرش قبــل مرحلــة اإلزهــار خــالل العاميــن 
الســابقين فــي فتــرة الصيــف ولــم توضــح النتائــج علــى شــكل بيانــي بقصــد التركيــز علــى الــرش فــي فتــرة مــا قبــل اإلزهــار حيــث وصلــت 
كفــاءة المركــب  Surround WP فــي الحــد مــن وضــع البيــض علــى األوراق فــي المعاملــة A  إلــى 69.74 % و 73.84 % فــي 
العاميــن 2012 و 2013 علــى التوالــي بينمــا وصلــت كفــاءة المركــب نفســه فــي المعاملــة B  بعــد الرشــة الثانيــة إلــى 90.82 % و 

89.15 % فــي العاميــن 2012 و 2013 علــى التوالــي.
 )Hall etal. 2007( وحســب ،B بعــد الــرش بعشــرة أيــام فــي المعاملــة )هطــل المطــر فــي العــام 2013 بتاريــخ 17 آذار )10.6 ملــم
فــإن المطــر الهاطــل أكثــر مــن 15 ملــم فــي يــوم واحــد يعمــل علــى إبطــال مفعــول الكلــس المكرونــي المســتخدم، وبمــا أن المطــر الهاطــل 

أقــل مــن المعــدل المذكــور ب 4.6 ملــم فقــد حافــظ المركــب  Surround WP علــى مفعولــه فــي مكافحــة حشــرة البســيال.

التجربة المخبرية:
أظهــرت التجربــة أن إنــاث حشــرات بســيال األجــاص C. bidens  كانــت أقــل نشــاطًا وقفــزت بســرعة عــن الســطوح المعاملــة. بقيــت 
إنــاث حشــرة بســيال األجــاص مــدة 61.07 ثانيــة علــى األوراق التــي لــم تعامــل بمركــب الكلــس الميكرونــي، فــي حيــن اســتمر بقــاء 
اإلنــاث لمــدة 11.60 ثانيــة فقــط علــى األوراق المعاملــة بهــذا المركــب )الجــدول 2(. بيــن التحليــل اإلحصائــي لهــذه البيانــات وجــود 
 Puterka( وهــذا يتوافــق مــع مــا وجــده )( الجــدول )3t=23.85, df=35, P=0.000( فــروق معنويــة بيــن المعامــالت والشــاهد؛

.)et al. 2005
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الجدول2: نتائج التحليل اإلحصائي لمدة بقاء إناث حشرات بسيال األجاص C. bidens على األوراق المعاملة والغير المعاملة بالثانية.
variant n min max mean Std. Error Mean

Control (untreated) 36 40.32 86.79 61.07 1.99201

Treated with Surround 

WP

36 1.17 37.17 11.60 1.88781

T-test .على األوراق المعاملة والغير المعاملة بالثانية حسب اختبار C. bidens الجدول3: الفرق المعنوي لمدة بقاء إناث حشرات بسيال األجاص
(Sig. (2-tailedtdfConfidence 95%Mean

Upper

,000  23,853548,916258,015953,466  Control

Treated

Pair 1

الخاصة
توضــح النتائــج أن رش أشــجار األجــاص بالكلــس الميكرونــي )Surround WP )%3  فــي بدايــة مرحلــة وضــع البيــض فــي فتــرة مــا 
قبل اإلزهار أو على المجموع الورقي، يخفض معدل وضع البيض من قبل إناث حشــرات بســيال األجاص C. bidens على أشــجار 

األجــاص ويســاهم فــي إبقــاء اآلفــة تحــت عتبــة الضــرر االقتصــادي، ونوصــي باســتخدامه فــي برامــج المكافحــة المتكاملــة لهــذه اآلفــة.
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Repellent Effect of Kaolin Particle Film, )SURROUND( on Eggs Laying of 
Cacopsylla bidens . )Psyllidae; Hemiptera(

Mazen Bufaur)1(, Vili Harizanova)2(, Nariman Al-Zugbi)1(

Abstract: 

Field experiments were conducted in 2012, 2013 on pear trees in the Scientific Agricultural 
Research Center of Sweada, Syria, to study the efficacy of kaolin-particle film Surround WP® 
)Engelhard Corp.( on lowering the number of eggs laid by the over-wintering females of pear 
psylla Cacopsylla bidens )Šulc,1907(. Two treatments )A & B( were conducted and control 
was untreated. Treatment A with a single pre- blooming application and treatment B with two 
pre- blooming applications. In 2012, the efficacy of one application was 98.2% in treatment A 
and 97.4% in treatment B. However After the second application in the treatment B the efficacy 
reduced to 94.2% while in case single application )treatment A( the efficacy reduced to 85.65%. 
In 2013 the efficacy of kaolin-particle film in pre- blooming first application were 84.05%, 
81.55% in treatments A and B respectively, and after  second application to B treatment, the 
recorded efficacy were 83.12%, 95.82% in treatments A and B respectively. The experiment 
was also conducted on the foliage of pear trees in the previous two years and the efficacy of 
Surround WP® was 90.82%, 89.15% in treatment B in 2012,2013 respectively while in A were 
69.74%,73.84% respectively. In a laboratory experiment with treated and untreated pear leaves 
adult females spent significantly less time on treated compared to untreated. 

Key words: Repellent effect, Particle film technology, Kaolin, Over-wintering females, Pear 
psylla, Cacopsylla bidens )Šulc(.
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تاريخ القبول: 2014/11/27 تاريخ االستالم: 2014/07/17  

الملخص
ُدرس االنتقــال البــذري لفيــروس موزاييــك البنــدورة )ToMV( فــي 800 شــتلة اســتنبتت مــن بــذوٍر ُجمعــت مــن ثمــار بنــدورة وفليفلــة )400 
شــتلة مــن كل نــوع( كانــت مصابــة بالفيــروس وفقــًا الختبــار إليــزا خــالل عــام 2009. بينــت نتائــج االختبــار المصلــي أن نســبة انتقــال 
الفيــروس فــي بــذور البنــدورة كانــت 16.7 %، بينمــا لــم ُيســّجل أي انتقــال للفيــروس بوســاطة بــذور الفليفلــة المختبــرة. كمــا بينــت نتائــج 
تقصــي فيــروس ToMV فــي مســحوق بــذور 21 هجينــًا مدخــاًل مــن البنــدورة وجــوده فــي هجينيــن فقــط، فــي حيــن كانــت شــتالت جميــع 
الهجــن خاليــة مــن الفيــروس بعــد اســتنبات بذورهــا. ُدرســت كفــاءة النقــل الحشــري لفيــروس الذبــول المتبقــع للبنــدورة )TSWV( بوســاطة 
حشــرات تربــس البصــل Thrips tabaci األكثــر انتشــارًا فــي معظــم حقــول البنــدورة والفليفلــة فــي محافظــات درعــا والقنيطــرة وريــف دمشــق 
عــام 2010، وبلغــت 7.5 %. اســتطاعت الحشــرات البالغــة الحاملــة للفيــروس نقلــه إلــى نباتــات البنــدورة الســليمة بعــد مضــي يــوم واحــد 
مــن تغذيتهــا علــى نباتــات بنــدورة وفليفلــة مصابــة بالفيــروس، وبــدأ ظهــور األعــراض علــى النباتــات الســليمة بعــد مــرور 8 أيــام مــن حــدوث 

العــدوى، وكانــت علــى هيئــة تبرقــش وتبقــع أصفــر، والتفــاف لــألوراق.

كلمات مفتاحية: انتقال بذري، بندورة، فليفلة، فيروس الذبول المتبقع للبندورة، فيروس موزاييك البندورة، نقل حشري.

المقدمة
ُتعــّد دراســة طرائــق انتقــال الفيروســات مــن نبــات إلــى آخــر بصــورة عامــة ومعرفــة النــوع الناقــل والمجموعــة التصنيفيــة التــي ينتمــي 
إليهــا ذات أهميــة كبيــرة مــن الناحيتيــن االقتصاديــة والوقائيــة )عمــار وشــتا، 2008(. وتلعــب الحشــرات والنيماتــودا والفطــور دورًا 
 .)Brown et al., 1995، Campbell, 1996، Nault, 1997( مهمًا في انتشــار الفيروســات على النباتات وحدوث األوبئة
ويكــون انتقــال بعــض هــذه الفيروســات مــن نبــات إلــى آخــر فــي الطبيعــة محصــورًا أحيانــًا بنواقــل حيويــة محــددة دون غيرهــا، كمــا 
 Nault,( يوجــد تخصــص كبيــر مــا بيــن الفيروســات النباتيــة والمجموعــات الحشــرية التــي تنقلهــا، كالمــن والنطاطــات والذبــاب األبيــض
1997(. وأفــاد توضيــح العالقــة مــا بيــن الفيروســات النباتيــة واألنــواع الناقلــة لهــا )طرائــق التغذيــة وانتشــار الناقــل( فــي الكشــف عــن 
وبائيــة تلــك الفيروســات فــي الطبيعــة )Purcell and Nault, 1991(. وُيعــّد انتقــال الفيروســات بوســاطة البــذور مــن أخطرهــا، 
كــون البــذور تعطــي نباتــات مصابــة تمثــل بــؤرًا أوليــة لإلصابــة المبكــرة، وتشــتد خطــورة هــذا األمــر عنــد وجــود نواقــل حشــرية نشــطة 
تنقــل الفيــروس مــن النباتــات المصابــة إلــى الســليمة )Johansen et al., 1994، Maule and Wang, 1996(. وقــد تكــون 
البــذور أحيانــًا هــي الوســيلة الوحيــدة لبقــاء الفيروســات مــن موســم آلخــر، وهــي ُتمثــل خطــرًا جوهريــًا عنــد انتقالهــا إلــى المناطــق الســليمة 
)Albrechtsen, 1997(. ينتقــل حوالــي 14 % مــن الفيروســات النباتيــة المعروفــة مــن خــالل البــذور فــي واحــد علــى األقــل مــن 
 Tomato mosaic virus( ومنهــا فيــروس موزاييــك البنــدورة ،)Stace-Smith and Hamilton, 1988( عوائلهــا النباتيــة

ToMV( )جنــس Tobamovirus، عائلــة Virgaviridae( الــذي ينتشــر فــي معظــم مناطــق زراعــة البنــدورة فــي أنحــاء العالــم 

انتقال فيروس موزاييك البندورة )ToMV( بوساطة بذور البندورة والفليفلة وكفاءة حشرة 
)TSWV( في نقل فيروس الذبول المتبقع للبندورة Thrips tabaci

فايز إسماعيل)1(، أمين عامر حاج قاسم)2(، صاح الشعبي)1( وجمال مندو)1(

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث وقاية النبات، دوما، ص.ب. 113، دمشق، سورية.
)2(. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة بجامعة حلب، حلب، سورية.

) للمراســلة: د. فايــز إســماعيل: الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، إدارة بحــوث وقايــة النبــات، دومــا، 
)faizismail@mail.sy :ص.ب. 113، دمشق، سورية. البريد االلكتروني
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)Hollings and Huttinga, 1976، Brunt, 1988، EPPO, 1996(، وهــو ينتقــل بالطريقــة الميكانيكيــة بالمالمســة أثنــاء القيــام بعمليــة 
 Nakhla et( وعــن طريــق بــذور البنــدورة الملوثــة أو ضمــن أغلفتهــا، وال ينتقــل الفيــروس داخــل الجنيــن ،)Broadbent, 1976( التشــتيل
al., 1978(، وقــد ُيحمــل الفيــروس أيضــًا بوســاطة التربــة حــول الجــذور )Makkouk and Rana, 1979(. ينتشــر فيــروس الذبــول المتبقــع 
 EPPO,( حاليــًا فــي جميــع القــارات )Bunyaviridae عائلــة ،Tospovirus جنــس( Tomato spotted wilt virus )TSWV( للبنــدورة
1999(. ينتقــل هــذا الفيــروس فــي الطبيعــة بوســاطة حشــرات التربــس )عائلــة Thripidae، رتبــة Thysanoptera(، وبصــورة خاصــة األنــواع 
التابعــة للجنســين Frankliniella و Thripsم)Abdelkader et al., 2004، Whitfield et al., 2005( ، وذلــك بالطريقــة المثابــرة 
 .)Pappu et al., 2009( ضمــن الخاليــا النباتيــة )Propagative and circulative( متبعــًا ســلوك التضاعــف والــدوران )Persistent(
كمــا تنقــل حشــرات التربــس أيضــًا 6 فيروســات أخــرى تابعــة للجنــس Tospovirusم)Wijkamp et al., 1995، Nagata, 1999( وذلــك 
عــن طريــق اكتســاب الفيــروس بوســاطة حوريــات العمــر األول ومــن ثــم نقلــه مــن نبــات مصــاب إلــى آخــر ســليم فــي طــور الحشــرة البالغــة 
)Wijkamp et al., 1996(. هــدف هــذا البحــث إلــى دراســة انتقــال فيــروس موزاييــك البنــدورة بوســاطة البــذور وتقديــر كفــاءة حشــرة التربــس 

Thrips tabaci Lindeman فــي نقــل فيــروس الذبــول المتبقــع للبنــدورة.

مواد وطرائق البحث

 ToMV 1. دراسة االنتقال البذري لفيروس موزاييك البندورة
ُزرعــت 400 بــذرة ُجمعــت مــن ثمــار نباتــات بنــدورة، و400 بــذرة أخــرى ُجمعــت مــن ثمــار نباتــات فليفلــة ثَُبــت إصابتهــا بفيــروس 
دلــب وريــف دمشــق  ToMV اعتمــادًا علــى نتائــج اختبــار إليــزا ســابق، وتضّمنــت األصنــاف المزروعــة فــي محافظــات درعــا وحمــص واإ
وطرطــوس والقنيطــرة ضمــن صــواٍن بالســتيكية أبعادهــا 50×30×15 ســم تحتــوي علــى التــورب الزراعــي. اســتنبتت البــذور ضمــن 
ضــاءة 10–12 ألــف لوكس/متــر2 نهــارًا، ثــم ُجمعــت الشــتول فــي مرحلــة الورقــة  ظــروف غرفــة النمــو عنــد حــرارة 24–26 °س واإ
الحقيقيــة الثالثــة والرابعــة، وُقســمت إلــى مجموعــات ضّمــت كل منهــا 5 شــتول مّثلــت عينــة مركبــة واحــدة، ثــم ُفحصــت العينــات المركبــة 
مصليــًا باســتخدام اختبــار إليــزا )DAS-ELISA( وفقــًا لطريقــة )Clark and Adams,1977( باســتخدم مصــل متعــدد الكلونــات 

:)Maury et al., 1985( السويســرية. ُحســبت النســبة المئويــة لالنتقــال البــذري وفقــًا لمعادلــة Bioreba منتــج مــن قبــل شــركة

P)%(=[1-)H/N(^)1/n( ]*100
حيث أن: P = النسبة المئوية لالنتقال البذري

H = عدد المجموعات السليمة
N = العدد الكلي للمجموعات المختبرة

n = عدد النباتات في كل مجموعة
ُنفــّذت التجربــة وُأجــري االختبــار المصلــي فــي مختبــر الفيروســات التابــع إلدارة بحــوث وقايــة النبــات فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة 

الزراعية في دوما، دمشــق خالل عام 2009.

ToMV 2. تقدير حمولة بذور بعض هجن البندورة المدخلة إلى سورية من فيروس
تــم تقديــر الحمولــة الفيروســية لبــذور 21 هجينــًا مــن البنــدورة المدخلــة إلــى القطــر بهــدف تعميــم زراعتهــا بعــد اعتمادهــا، ُطحنــت 50 بــذرة 
مــن كل هجيــن وُعــّدت عينــة فرديــة واحــدة، كمــا ُزرعــت 50 بــذرة أخــرى مــن الهجيــن ذاتــه، كل علــى حــدٍة، ضمــن صــواٍن بالســتيكية أبعادهــا 
30×20×5 ســم تحتــوي علــى التــورب الزراعــي، ثــم اســتنبتت بــذور الهجــن المختبــرة ضمــن ظــروف غرفــة النمــو عنــد حــرارة  24–26 °س 
ضــاءة 10–12 ألــف لوكس/متــر2 نهــارًا. ُجمعــت الشــتول فــي مرحلــة الورقــة الحقيقيــة الثالثــة والرابعــة، وُقّســمت شــتالت كل هجيــن إلــى  واإ
5 مجموعــات، حــوت كل منهــا 10 شــتول ممثلــة فــي عينــة مركبــة واحــدة. ُفحصــت العينــات الفرديــة للبــذور المطحونــة مباشــرة والعينــات 
المركبــة المكونــة مــن الشــتول، كاًل علــى حــدٍة، مصليــًا باســتخدام اختبــار إليــزا لتحــري وجــود الفيــروس فيهــا، وُحســبت النســب المئويــة 
 )Maury et al., 1985( لإلصابــة فــي عينــات البــذور المطحونــة لــكل هجيــن علــى حــدٍة وفــي عينــات الشــتول المركبــة وفقــًا لمعادلــة

المشــار إليهــا أعــاله.

 TSWV في نقل فيروس الذبول المتبقع للبندورة Thrips tabaci 3. دراسة كفاءة حشرة
ُأحضــر مــن حقليــن مختلفيــن فــي محافظــة درعــا خــالل بدايــة صيــف عــام 2010 ثالثــة نباتــات مــن البنــدورة وثالثــة نباتــات أخــرى مــن 
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الفليفلــة، كانــت فــي طــور اإلزهــار وأبــدت أعراضــًا كتلــك التــي يســببها فيــروس TSWV، تمّثلــت بوجــود بقــع متماوتــة داكنــة اللــون علــى 
بعــض أوراق نباتــات البنــدورة مترافقــة مــع تلــون برونــزي خفيــف، ووجــود حلقــات متداخلــة صفــراء اللــون علــى أوراق نباتــات الفليفلــة، وتــم 
زراعــة النباتــات الســتة فــي أصــص بالســتيكية حــوت علــى التــورب الزراعــي، وأثبــت اختبــار إليــزا الحقــًا إصابتهــا بالفيــروس. تــم الحصــول 
علــى حشــرات تربــس بالغــة مــع حورياتهــا مــن العمريــن األول والثانــي مــن النــوع Thrips tabaci مــن مختبــر الحشــرات التابــع إلدارة 
بحــوث وقايــة النبــات، كان قــد تــم تربيتهــا علــى نباتــات بصــل بعمــر شــهر واحــد تحــت الظــروف المخبريــة عنــد حــرارة 24-26 °س 
ضــاءة لمــدة 16 ســاعة يوميــًا فــي المختبــر خــالل شــهر أيــار عــام 2010 ولمــدة 25 يومــًا. ُوضعــت نباتــات البنــدورة والفليفلــة المصابــة  واإ
)3 نباتــات لــكل منهمــا( مــع نباتــات البصــل )20 نبــات( الحاملــة لحشــرات التربــس البالغــة والحوريــات ضمــن قفــص مصنــوع مــن قضبــان 
حديديــة مطليــة مصمــم علــى هيئــة صنــدوق أبعــاده 150 ســم طــواًل، 100 ســم عرضــًا و 100 ســم ارتفاعــًا، مغطــى بالموســلين الشــفاف 
لى داخل الصندوق. ُتركت حوريات العمر  الذي يســمح بنفاذ الضوء من خالل الثقوب الصغيرة جدًا وال يســمح بمرور الحشــرات من واإ
كمــال دورة حياتهــا حتــى الحشــرة الكاملــة  األول لتتغــذى علــى نباتــات البنــدورة والفليفلــة المصابــة بفيــروس TSWV مــن أجــل اكتســابه واإ
لمــدة عشــرة أيــام )Wijkamp and Peters, 1993(. ُأخــذت 5 حشــرات كاملــة مــن كل نبــات بنــدروة وفليفلــة مصــاب علــى حــدٍة، 
واختبــرت بوســاطة اختبــار إليــزا لوجــود الفيــروس فيهــا )Cho et al., 1988(. ثــم ُنقلــت حشــرات التربــس الحاملــة للفيــروس وُوضعــت 
ضــاءة 10–12  علــى 40 شــتلة مــن نباتــات بنــدورة بعمــر شــهر واحــد ُربيــت ضمــن ظــروف غرفــة النمــو عنــد حــرارة  24–26 °س واإ
ألــف لوكس/متــر2 نهــارًا، وُتمثّــل هجينــًا واحــدًا فقــط )T-30( لــم ُيذكــر فــي نشــرته الفنيــة المرفقــة أنــه مقــاوم لفيــروس TSWV، وبمعــدل 
حشــرتي تربــس لــكل شــتلة. ُأخــذت عينــات فرديــة )40 عينــة( مــن كافــة شــتول البنــدورة الملقحــة بحشــرات التربــس الحاملــة للفيــروس بعــد 
مــرور 24 ســاعة مــن وضــع الحشــرات علــى الشــتول بهــدف الكشــف عــن وجــود الفيــروس فــي هــذه الشــتالت والتأكــد مــن انتقالــه إليهــا 

باســتخدام اختبــار إليــزا. 

النتائج

ToMV 1. االنتقال البذري لفيروس
بينــت نتائــج اختبــار 400 شــتلة ناتجــة عــن اســتنبات بــذور ُجمعــت مــن ثمــار مصابــة مــن نباتــات البنــدورة و 400 شــتلة أخــرى ُجمعــت 
مــن ثمــار مصابــة مــن نباتــات الفليفلــة )80 عينــة مركبــة مــن البنــدورة و80 عينــة مركبــة مــن الفليفلــة( باســتخدام اختبــار إليــزا إمكانيــة 
انتقال فيروس ToMV بوســاطة بذور البندورة، وبلغت نســبته %16.7، بينما لم ُيســّجل انتقال للفيروس بوســاطة بذور عينات الفليفلة 

المختبــرة )جــدول 1(. 
جدول 1. إمكانية انتقال فيروس ToMV بوساطة بذور البندورة والفليفلة

النسبة المئوية للنقل البذري )%( عدد العينات المركبة السليمةعدد العينات المركبةالمحصول
 16.7 8032بندورة
80800فليفلة

ToMV 2. تقدير حمولة بذور بعض هجن البندورة المدخلة إلى سورية من فيروس
بينــت نتائــج تقديــر حمولــة بــذور 21 هجينــًا مدخــاًل مــن البنــدورة مــن فيــروس ToMV باســتخدام اختبــار إليــزا وجــود الفيــروس فــي هجينيــن 
فقــط )ROUGE وTY-QUEEN( مــن الهجــن المختبــرة عنــد فحــص البــذور بعــد ســحقها مباشــرة، بينمــا كانــت جميــع الهجــن خاليــة 

مــن الفيــروس عنــد اختبــار الشــتول الناتجــة مــن اســتنبات بــذور الهجــن نفســها )جــدول 2(.
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ToMV جدول 2. نتائج اختبار إليزا لعينات بذور مطحونة وعينات مركبة من شتول 21 هجينًا من البندورة لتقدير حمولتها من فيروس
نتيجة اختبار إليزا للعينات الفردية الهجينالتسلسل

من البذور المطحونة*
نتيجة اختبار إليزا للعينات المركبة من 

الشتول المستنبتة**
1LORITE F1--
2SUNRISE F1--
3ELEGRO F1--
4TH 01308 F1--
5BASSIMA F1--
6SHANEL F1--
7DIAMOND WHISPER F1--
8DIAMOND SWEETY F1--
9T-30 F1--
10OULA F1--
11EBIA F1--
12MAYSTRO F1--
13ROCKY F1--
14ROUGE F1+-
15SAMAR F1--
16ADORA F1--
17RED BRIGHT F1--
18TY-QUEEN F1+-
19PAMELA F1--
20SAFA F1--
21MARWA F1--

*= عينات فردية مكونة من مطحون 50 بذرة لكل هجين  
**= عينات مركبة مكونة من 5 مجموعات، احتوت كل منها على 10 شتول لكل هجين  

TSWV في نقل فيروس Thrips tabaci  3. كفاءة حشرة تربس البصل
 )Thysanoptera رتبة ،Thripidae فصيلة( Thrips tabaci Lindeman ُلوحظ أثناء المسح الحقلي انتشار لحشرات تربس البصل
فــي  بفيــروس TSWV، الســيما  المصابــة  البنــدورة والفليلفــة  فــي أغلــب حقــول  يتــم تصنيفهــا،  لــم  أنــواع نطاطــات األوراق  وبعــض 
محافظتــي درعــا وريــف دمشــق. كمــا ُلوحــظ انتشــار محــدود لحشــرات الذبابــة البيضــاء )Bemisia tabaci Gennadius( )فصيلــة 
Aleyrodidae، رتبــة Hemiptera( فــي حقــول البنــدورة المصابــة بالفيــروس فــي محافظــة القنيطــرة. أثبتــت دراســة النقــل الحشــري 
لفيــروس TSWV بوســاطة حشــرات تربــس البصــل T. tabaci  أن كفــاءة النقــل كانــت ضعيفــة، حيــث بلغــت 7.5 %، وقــد اســتطاعت 
الحشــرات البالغــة مــن التربــس، المكتســبة للفيــروس، نقلــه مــن النباتــات المصابــة إلــى الســليمة بعــد مــرور يــوم واحــد مــن تغذيتهــا علــى 
األخيــرة، كمــا دّل علــى ذلــك اختبــار إليــزا، حيــث ُوجــد الفيــروس فــي ثالثــة نباتــات مــن مجمــوع 40 نباتــًا مختبــرًا. بــدأ ظهــور األعــراض 
علــى النباتــات المصابــة بعــد مــرور 8 أيــام مــن حــدوث العــدوى، وكانــت علــى هيئــة تبرقــش وتبقــع أصفــر، والتفــاف لــألوراق، ثــم تطــورت 
األعــراض مــع مــرور الوقــت إلــى تمــاوت شــديد ألنســجة األوراق والســاق، إضافــة إلــى ذبــول النباتــات وتقزمهــا، كمــا تحــول لــون بعــض 

أوراق النباتــات إلــى اللــون البرونــزي )شــكل 1(.
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المناقشة
دلــب  بلغــت نســبة النقــل البــذري لفيــروس ToMV بوســاطة بــذور البنــدورة للهجــن المزروعــة محليــًا فــي محافظــات درعــا وحمــص واإ
وريــف دمشــق وطرطــوس والقنيطــرة عــام 2009، 16.7 %، بينمــا لــم ُيســّجل انتقــال للفيــروس فــي بــذور الفليفلــة. وُعــزي انتقــال 
فيــروس ToMV فــي بــذور البنــدورة إلــى وجــود الغــالف الــذي يحيــط بالبــذور علــى عكــس بــذور الفليفلــة العاريــة مــن هــذا الغــالف، وهذا 
األمــر يتطلــب إثباتــًا تجريبيــًا إضافيــًا، علمــًا أن بعــض الدراســات المرجعيــة قــد أثبتــت إمكانيــة انتقــال الفيــروس علــى ســطح البــذور أو 
ضمن أغلفتها، ولكن ليس ضمن األجنة )Nakhla et al., 1978(. وقد حالت معاملة بذور البندورة الملوثة بالفيروس بمحلول 
 .)Pradhanang, 2009( دون انتقــال هــذا الفيــروس مــن خاللهــا وفقــًا لدراســات حديثــة HCl 1 % مــن حمــض كلــور المــاء
 Sutic et al.,( وقــد اختلفــت نســب البــذور الملوثــة بالفيــروس باختــالف النبــات العائــل، وبلغــت 94 % فــي بــذور نباتــات البنــدورة
1999(. بّينــت نتائــج Erkan وآخــرون فــي تركيــا عــام 1994 ازديــاد نســب وكميــات بــذور بعــض هجــن البنــدورة المســتخدمة فــي 
الزراعــة الخاليــة مــن اإلصابــة بفيــروس ToMVم)Erkan et al., 1994(. وقــد أكــدت نتيجــة هــذا البحــث عــدم إمكانيــة انتقــال/

نقــل فيــروس ToMV فــي أجنــة بــذور البنــدورة، وكان خلــو الشــتول الناتجــة مــن اســتنبات بــذور هجــن البنــدورة المختبــرة مــن الفيــروس 
دليــل واضــح علــى ذلــك. بينمــا أكــد وجــود الفيــروس فــي مســحوق بــذور هجينيــن مــن أصــل 21 هجينــًا مختبــرًا مــن البنــدورة احتماليــة 
انتقال/نقــل الفيــروس ضمــن أغلفــة البــذور أو ضمــن نســيجها االدخــاري )اإلندوســبيرم(، وهــذا يتوافــق مــع نتائــج دراســات قديمــة 
وحديثة )Nakhla et al., 1978، Pradhanang, 2009(. ُيعّد تربس البصل Thrips tabaci من أوائل الحشرات المسّجلة 
الناقلــة لفيــروس TSWVم)Sakimura, 1961(. وقــد توافقــت النتيجــة المتحصــل عليهــا فــي هــذا البحــث حــول ضعــف كفــاءة 
 Wijkamp et al., 1995، Chatzivassiliou( مــع نتائــج دراســات ســابقة TSWV حشــرات تربــس البصــل فــي نقــل فيــروس
et al., 1999(. بلغــت كفــاءة نقــل الفيــروس فــي هــذه الدراســة حوالــي 7.5 % باســتخدام حشــرة تربــس البصــل T. tabaci، بينمــا 
 Frankliniella مــا بيــن 60-80 % بوســاطة حشــرات تربــس األزهــار الغربــي Wijkamp et al. )1993( تراوحــت فــي دراســة
occidentalis ، وتــراوح متوســط فتــرة كمــون الفيــروس ضمــن حوريــات النــوع األخيــر فــي حــدود 4-7 أيــام عنــد حــرارة 20-17 
°س. ينتشــر تربــس البصــل فــي البيئــة الســورية بمعــدالت أكبــر مــن انتشــار تربــس األزهــار الغربــي، كمــا تبيــن مــن خــالل نتائــج هــذه 
الدراســة أن كفــاءة نقــل فيــروس TSWV بوســاطة تربــس البصــل كانــت منخفضــة مقارنــة مــع تربــس األزهــار الغربــي، ممــا قــد يفســر 
انخفــاض معــدالت حــدوث هــذا الفيــروس فــي حقــول البنــدورة والفليفلــة فــي ســورية التــي ُســجلت مــن خــالل مســح حقلــي أجــري فــي 
ثمانية محافظات ســورية خالل عامي 2007 و2008 )إســماعيل وآخرون، 2010(. تتأثر فعالية نقل فيروس TSWV بوســاطة 
حشــرات تربــس البصــل بالعديــد مــن العوامــل، منهــا: االختــالف الوراثــي لعــزالت الفيــروس )Jones, 1959(، واختــالف مجتمعــات 
هــذا النــوع مــن التربــس )Wijkamp et al., 1995(. كمــا يلعــب جنــس حشــرات التربــس الناقلــة دورًا مهمــًا فــي كفــاءة النقــل، حيــث 

.)Chatzivassiliou et al., 1999( أثبــت أن الذكــور أكثــر كفــاءة فــي نقــل الفيــروس مــن اإلنــاث

ويمكننا اعتمادًا على النتائج المتحصل عليها من هذا البحث أن نوصي بما يلي: 
1 - الحرص على استيراد بذور بندورة خالية من فيروس ToMV للتقليل ما أمكن من أضراره االقتصادية بعد الزراعة. 

2 - اعتمــاد أصنــاف مــن البنــدورة والفليفلــة تحمــل مورثــات المقاومــة لفيروســي TSWV و ToMV للزراعــة فــي المناطــق الموبــوءة 
بهمــا فــي ســورية. 

3 - التركيــز علــى مكافحــة حشــرات التربــس الناقــل الرئيــس لفيــروس TSWV فــي حقــول البنــدورة والفليفلــة، باســتخدام مبيــدات حشــرية 
متخصصــة.
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Transmission of Tomato Mosaic Virus )ToMV( Through Tomato and Pepper 
Seeds and the Efficiency of Thrips tabaci to Transmit Tomato Spotted Wilt Virus 

)TSWV(

Faiz Ismaeil)1(, Amin Amer Haj Kassem)2(, Salah Al-Chaabi)1( & Jamal Mando)1(

Abstract

Seed transmission of Tomato mosaic virus )ToMV( was studied in 800 seedlings derived from seeds 
collected from infected tomato and pepper fruits )400 seedlings for each species(, as determined 
by DAS-ELISA test during 2009. The serological test results showed that the rate of virus seed 
transmission in tomato seedlings was 16.7%, meanwhile, no seed transmission was recorded in pepper 
tested seeds. Survey results of ToMV in ground seeds of 21 tomato imported hybrids showed that the 
virus was only detected in two hybrids; meanwhile, the seedlings of all other hybrids were virus-free 
after planting their seeds. The efficiency of Tomato spotted wilt virus )TSWV( transmission by onion 
thrips )Thrips tabaci(, the most prevalent vector in most tomato and pepper fields in the governorates 
of Dara,a, Al-Qunaitara and Damascus countryside was studied, and it was found to be around 7.5%. 
Adult insects carrying the virus were able to transmit it to healthy tomato plants after one day of 
acquisition feeding on virus infected tomato and pepper plants. Virus disease symptoms )mottling, 
yellow blotching and leaf curling( appeared on inoculated healthy plants 8 days after inoculation. 

Key words: Pepper, seed transmission, tomato, ToMV, TSWV, virus transmission. 
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المقدمة

ــه يشــكل مصــدرًا أساســيًا للغــذاء لمعظــم شــعوب  ــة، كون ــة عالمي لمحصــول القمــح الطري/الليــن .Triticum aestivum L أهمي
ــة للزراعــة،  ــم، ويعــد المحصــول االســتراتيجي األول فــي ســورية، حيــث يشــغل حوالــي 25 % مــن مجمــل األراضــي القابل العال

وتتركــز معظــم زراعتــه فــي محافظــة الحســكة شــمال شــرق ســورية )المجموعــة اإلحصائيــة الزراعيــة الســنوية، 2012(.
ــة كالجفــاف والحــرارة المرتفعــة، وبخاصــة فــي طــور التســنبل وامتــالء  ــد مــن اإلجهــادات ســواء الالأحيائي يتعــرض القمــح للعدي
ــراض  ــة األم ــرز أهمي ــه. تب ــي إنتاجيت ــلبًا ف ــر س ــي تؤث ــر الحشــرية الت ــات الحشــرية أو غي ــراض واآلف ــة كاألم الحــب، أو األحيائي
الفطريــة علــى القمــح وبخاصــة أمــراض الصــدأ مــن بيــن جملــة تلــك اإلجهــادات، ســيما وأنهــا تتــردد مــن عــام إلــى آخــر مســببة 
أضــرارًا ال يســتهان بهــا فــي معظــم مناطــق زراعــة القمــح فــي ســورية، وفــي العالــم أيضــًا، وبشــكل خــاص مــرض الصــدأ األصفــر 
 Puccinia striiformis f. sp. والــذي يســببه الفطــر Strip Rust أو مــا يســمى أيضــًا بالصــدأ المخطــط Yellow Rust
tritici ويعــد مــرض الصــدأ األصفــر أحــد العوامــل التــي تــؤدي إلــى انخفــاض إنتــاج المحصــول، وهــو مــن أهــم أمــراض القمــح 

.)Johnson, 1988(
ينتشــر هــذا المــرض فــي ســورية فــي کل مناطــق زراعــة القمــح وبخاصــة فــي الحقــول المرويــة وفــي مناطــق االســتقرار األولــی، 
وتــزداد أهميتــه فــي المواســم الممطــرة حيــث ينتشــر ليصــل إلــی مناطــق االســتقرار الثانيــة والثالثــة، وبخاصــة فــي المناطــق الشــمالية 

والشــمالية الشــرقية، والتــي تضــم أکبــر المســاحات المزروعــة بالقمــح الطــري وكان ســببًا أساســيًا فــي اســتبعاد بعــض األصنــاف 

نتاجه تأثير المعامات الكيميائية ضد الصدأ األصفر على إصابة القمح واإ

عمران يوسف)1(، حليم يوسف)1(، آالن رمو)1(، محمود حسن)1(، سلطان شيخ موس)1(، أفريم عيسى)1(، نوزاد سليمان)1(، وعبدالرحمن عيسى)1(

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي، القامشلي، سورية.
)om_youssef@yahoo.com  :للمراسلة: د. عمران يوسف، مركز بحوث القامشلي، القامشلي، سورية. البريد االلكتروني(

الملخص
أظهــرت نتائــج اختبــار فعاليــة تســعة مبيــدات فطريــة مــن مجموعــات كيميائيــة مختلفــة اســتخدمت فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر 
المتســبب عــن الفطــر Puccinia striiformis f. sp. tritici علــى القمــح الطــري شــام8 خــالل عــام 2011 فــي مركــز بحــوث 
ــًا، وبفعاليــة بلغــت 100 % عنــد اســتخدام  القامشــلي شــمال شــرق ســورية )موقــع الينبــوع(. إن هــذه المســتحضرات توقــف المــرض كلي
المبيــد فوليكــور بمعــدل 1 ل/هكتــار بــدءًا مــن اليــوم الخامــس مــن الــرش ولمــدة 20 يومــًا ويليــه المبيــد ناتيفــو بفعاليــة 94.64 %، ثــم 
المبيد مارلو)88.23 %(، ثم المبيد فوليكور بمعدل 0.5 ل/هكتار )86.51 %(. يلي ذلك المبيدان بايفيدان )84.79 %( وأورتيفا 
)80.79 %(، بينمــا كانــت فعاليــة بقيــة المبيــدات دون 70 %. ولــم تبــد المبيــدات المختبــرة أيــة ســمية واضحــة علــى نباتــات القمــح عــدا 
المبيــدات فوليوجولــد وســكور وبايفيــدان ومارلــو التــي أبــدت ســمية. لــم تشــر النتائــج إلــى فروقــات معنويــة فــي طــول الســنبلة عنــد اســتخدام 
مختلــف المبيــدات مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل. كمــا دلــت النتائــج إلــى زيــادة فــي متوســط عــدد الحبــوب فــي الســنبلة ووزن األلــف 
حبــة عنــد جميــع المبيــدات المختبــرة مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل. كذلــك ســجلت زيــادة فــي الغلــة عنــد جميــع المبيــدات مقارنــة مــع 
الشــاهد غيــر المعامــل فيمــا عــدا معاملتــي المبيــد فوليوجولــد وبيكربونــات الصوديــوم 5 %، وســجلت أعلــى زيــادة معنويــة فــي الغلــة عنــد 

اســتخدام المبيــد فوليكــور بالمعدليــن 1 و 0.5 ل/هكتــار.

الكلمات المفتاحية: الصدأ األصفر، المبيدات الفطرية، المكافحة الكيميائية، سورية، قمح.
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الطريــة مــن الزراعــة آنــذاك كاألصنــاف المكســيكية )Mamluk et al., 1990(. علمــًا أنــه قــد وصلــت نســبة إصابــة حقــول القمــح 
ــرة  ــي شــمال شــرق ســورية، وســبب المــرض خســائر كبي ــى 100 % وبشــدة تجــاوزت S 50 ف ــي عــام 2010 إل ــن ف الطري/اللي
فــي اإلنتــاج، واســتبعد الصنــف القابــل لإلصابــة شــام 8 مــن الزراعــة فــي شــمال شــرق ســورية علــى إثــر ذلــك )يوســف، 2010؛ 

ــف، 2011(. Youssef, 2010؛ يوس
ظهــر مــرض الصــدأ األصفــر فــي العــراق بشــكل وبائــي خــالل عامــي 2009 و2010 وســبب خســائر كبيــرة فــي اإلنتــاج وأبــدت 
جميــع األصنــاف المزروعــة قابليــة لإلصابــة تجــاه المــرض )Al Maaroof et al., 2010(. وفــي الصيــن، ســبب مــرض الصــدأ 
ــاج  ــي اإلنت ــد ف ــار وتراوحــت نســبة الفق ــن هكت ــة بـــ 6 ماليي ــدرت المســاحة المصاب ــي عــام 2009، ق ــرة، فف ــر خســائر كبي األصف
مابيــن Zou et al., 2010( % 50–10(. كمــا وصلــت نســبة الفقــد فــي إنتــاج القمــح فــي إيــران إلــى 2.5 مليــون طــن عــام 1993 

.)Afshari et al., 2010(
ُيكافــُح هــذا المــرض عــادة باســتخدام األصنــاف المقاومــة واتبــاع العمليــات الزراعيــة المناســبة، ويمكــن لبعــض المبيــدات الفطريــة 

.)Coakley et al. 1988( الجهازيــة الحــد مــن انتشــار المــرض، وهــذا يتوقــف علــى توقيــت موعــد الــرش
ــر  ــرض الصــدأ األصف ــة م ــة مكافح ــى إمكاني ــل Cyproconazol إل ــة مث ــدات الفطري ــة بعــض المبي ــار فعالي ــج اختب ــارت نتائ أش
ــم، بعــد االنتشــار الوبائــي للمــرض عــام 2010  ــد اســتخدامها فــي بدايــة ظهــور المــرض )Youssef et al., 2009(. كذلــك ت عن
ــث  ــي مكافحــة المــرض حي ــدة ف ــة جي ــة، فأعطــى فعالي ــد آخــر مــن المجموعــة نفســها بعــد ظهــور المــرض بشــدة قوي ــار مبي اختب
توقــف المــرض كليــًا بعــد مــرور ثالثــة أيــام مــن الــرش ولمــدة أســبوعين ثــم عــاود الظهــور مجــددًا ولكــن بنســبة وشــدة أقــل. كمــا 
 Tradiminol، Fluzilazol، Benconazol، Difenoconazol، تــم اختبــار مجموعــة مــن المبيــدات األخــرى تعــود لمركبــات
Mancozeb و Thiophanate methyl ســعيًا إليجــاد مبيــد أمثــل لمكافحــة المــرض لكــن كانــت فعاليتهــا ضعيفــة إلــى متوســطة 
عنــد اســتخدامها بعــد ظهــور المــرض )يوســف وآخــرون، 2011(. وقــد نّبــه  )Brown )1987 إلــى ضــرورة رش كامــل الحقــل 
ــط  ــتخدام خالئ ــت اس ــا أثب ــل. كم ــي الحق ــة ف ــؤر اإلصاب ــاهدة ب ــور مش ــة ف ــة لإلصاب ــاف القابل ــبة لألصن ــة بالنس ــدات الفطري بالمبي
لمركبــات التريــازول )Propiconazole + Difenoconazole( أو خالئــط مــن مركبــات التريــازول مــع مركبــات الســتروبيلورين 
 .)Abu El-Naga et al., 1999( فعاليــة عاليــة فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر )Epoxiconazole+ Pyraclostrobin(
ــة قبيــل اإلزهــار هــي عمليــة اقتصاديــة مــع وجــوب مراعــاة الظــروف البيئيــة الســائدة  إن الــرش بالمبيــدات الفطريــة حتــى مرحل
واإلنتاجيــة المتوقعــة )Chen, 2005(، إال أن نتيجــة اختبــار فعاليــة هــذه المبيــدات قــد تكــون مختلفــة حســب موعــد الــرش وطــور 
ــذا البــد مــن اســتمرار العمــل علــى اختبــار فعاليــة مجموعــات أخــرى مــن المبيــدات الفطريــة فــي ظــل غيــاب  نمــو المحصــول. ل
ــدات  ــة مجموعــة مــن المبي ــار فعالي ــى اختب ــد هدفــت هــذه الدراســة إل ــا فق ــاف محســنة مــن القمــح مقاومــة للمــرض. ومــن هن أصن

الفطريــة الحديثــة وبعــض المركبــات الكيميائيــة فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر علــى القمــح.

مواد وطرائق البحث

نفــذت التجربــة فــي محطــة بحــوث الينبــوع بالمالكيــة )شــمال شــرق ســورية( فــي موســم 2011/2010 وذلــك بزراعــة صنــف القمــح 
الطــري شــام 8 القابــل لإلصابــة بمــرض الصــدأ األصفــر بتاريــخ 2010/11/15 بمعــدل 150 كــغ بذار/هكتــار، ضمــن قطــع تجريبيــة 
ــة علــى خطــوط بمســافة 20 ســم بيــن كل خطيــن، مــع تــرك  ــذارة آلي بأبعــاد 160×200 ســم، والمســافة بينهــا 100 ســم، بوســاطة ب
ــج  ــت النتائ ــة. حلل ــوائية الكامل ــات العش ــم القطاع ــق تصمي ــرات وف ــالث م ــة ث ــررت كل معامل ــالت، وك ــن المعام ــم بي ــل 50 س فاص

.Genstat 7 ــج باســتخدام برنام

اختبــرت فعاليــة 9 مبيــدات فطريــة مــن مجموعــات كيميائيــة مختلفــة باإلضافــة إلــى محاليــل كلوريــد البوتاســيوم وبيكربونــات الصوديوم 
والشــاهد المعامــل بالمــاء العــادي فقــط وذلــك برشــة واحــدة فقــط عنــد بدايــة ظهــور اإلصابــة فــي طــور التســنبل )جــدول 1(:
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جدول 1: المبيدات الفطرية والمركبات الكيميائية المختبرة ومعدالت استخدامها في مكافحة مرض الصدأ األصفر على القمح، محطة بحوث الينبوع -المالكية 
خالل موسم 2011/2010

معدل االستخدام /هكتارالمادة الفعالة ونسبتهااالسم التجاري للمبيدم
300 ل/هكتارماء عاديشاهد غير معامل1
0.5 و 1 ل/هكتارTebuconazole 250 g/lفوليكور2
200 غ/هكتارTrifloxystropin 250 g/kg + Tebuconazole 500/g/kg ناتيفو3
800 مل/هكتار[Flusilazole 250 g/kgمارلو4
500 مل/هكتارTriadiminole 250 g/lبايفيدان5
800 مل/هكتارAzoxystrobin 250 g/lاورتيفا6
500 مل/هكتارDifenoconazole 250 g/lسكور7
250 غ/هكتارTrifloxystropin 50%فلنت8
300 مل/هكتارBenconazole 100 g/lدونا9
2 ل/هكتارPhynoxam 37.5 g/l + Chlorothalonil 500 g/ lفوليوجولد10
300 ل/هكتار كلوريد البوتاسيوم 1 % و 3 %كلوريد البوتاسيوم11
300 ل/هكتاربيكربونات الصوديوم 5 %بيكربونات الصوديوم 12

ــة  ــات وبداي ــخ الزراعــة واإلنب ــة مــن تاري ــات المطلوب ــة البيان ــم تســجيل كاف ــة الالزمــة وت ــة الخدمــات الزراعي ــة كاف قدمــت للتجرب
ظهــور اإلصابــة بالمــرض ونســبته وشــدته. كمــا قــدرت نســبة اإلصابــة وكذلــك تــم حســاب شــدة اإلصابــة علــى 100 نبــات )إشــطاء( 
 Peterson et al,( )100-0( ــدل ــاس Cobb المع ــی مقي ــادًا عل ــرش إعتم ــد ال ــل وبع ــة قب ــي المكــررات الثالث ــة وف ــي كل معامل ف

1948( ومــن خــالل العالقــة:
شدة اإلصابة = )مساحة النسيج المصاب / المساحة الكلية( × 100

كما تم حساب فعالية المبيد وفق العالقة التالية:  
PE=100-)T*C(*100

حيث PE = فعالية المبيد )%( 
T = شدة إصابة المعاملة بعد الرش )%( / شدة إصابة المعاملة قبل الرش )%(

C = شدة إصابة الشاهد بعد الرش )%( / شدة إصابة الشاهد قبل الرش )%(
تــم أخــذ قــراءات المــرض بعــد كل أســبوع بــدءًا مــن أول قــراءة للمــرض. وعنــد الحصــاد فــي 2011/6/4 أخــذ متوســط أطــوال 20 
نباتــًا ومتوســط أطــوال 20 ســنبلة، ومتوســط عــدد الحــب فــي 20 ســنبلة، ووزن األلــف حبــة واإلنتاجيــة فــي كل معاملــة علــى حــدة 

. )Agrios, 2005(

النتائج والمناقشة
ســجل أول ظهــور لإلصابــة بمــرض الصــدأ األصفــر علــى صنــف القمــح الطــري القابــل لإلصابــة شــام 8 فــي موقــع التجربــة فــي 
  S 8.3 - S 27.3 محطــة الينبــوع بتاريــخ 2011/4/28، وتراوحــت شــدة اإلصابــة فــي المعامــالت المختلفــة قبــل الــرش مــا بيــن
بمتوســط قــدره S 13.6. تباينــت شــدة اإلصابــة فــي مختلــف المعامــالت بعــد مــرور أســبوع وأســبوعين مــن الــرش وبلغــت 86.7 
S فــي معاملــة الشــاهد )جــدول 2(. فــي حيــن تراجعــت شــدة اإلصابــة فــي معاملــة المبيــد فوليكــور إلــى الصفــر عنــد التركيــز 1 ل/
هكتــار،  و S 10 عنــد التركيــز 0.5 ل/هكتــار للمبيــد نفســه. وأصبحــت S 3.3 عنــد المبيــد ناتيفــو و  S15 عنــد المبيــد بايفيــدان و 
S 23.3 عنــد المبيديــن مارلــو وســكور و S 33.3 عنــد المبيــد أورتيفــا، بينمــا تجــاوزت شــدة اإلصابــة فــي باقــي المعامــالت قيمــة 

.S 60
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جدول 2: متوسط شدة المرض قبل وبعد الرش لمكافحة مرض الصدأ األصفر على القمح، محطة بحوث الينبوع، المالكية خالل موسم 2011/2010

المعاملة
متوسط شدة اإلصابة )%(

بعد الرش بأسبوعينبعد الرش بأسبوعقبل الرش
11.786.786.7شاهد

27.326.733.3اورتيفا
13.38.315بايفيدان
8.303.3ناتيفو

1053.370فوليوجولد
106063.3كلوريد الكالسيوم 3%
106073.3كلوريد الكالسيوم 1%

1056.766.7بيكربونات الصوديوم 5%
16.773.380دونا

1016.723.3سكور
1000فوليكور 1 ل/هـ

106.710فوليكور 0.5 ل/هـ
16.753.360فلنت
26.716.723.3مارلو

أظهــرت نتائــج اختبــار فعاليــة المبيــدات الفطريــة والمــواد مــن مجموعــات كيميائيــة مختلفــة فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر علــى 
القمــح )جــدول 3( توقــف المــرض كليــًا وبفعاليــة بلغــت 100 % عنــد اســتخدام المبيــد فوليكــور بمعــدل 1 ل/هكتــار ســواء بعــد أســبوع أو 
أســبوعين مــن رش المبيــد، تــاله المبيــد ناتيفــو بفعاليــة 94.64 % ثــم المبيــد مارلــو 88.23 %، ثــم المبيــد فوليكــور مجــددًا لكــن بالمعــدل 
0.5 ل/هكتــار 86.51 %، وتالهمــا المبيــدان بايفيــدان 84.79 % و أورتيفــا 83.79 %، فــي حيــن جــاءت فعاليــة بقيــة المبيــدات دون الـــ 
70 % ولــم تبــد مركبــات كلوريــد البوتاســيوم وبيكربونــات الصوديــم بالتراكيــز المســتخدمة أيــة فعاليــة إزاء المــرض علمــًا أنــه أشــير إليهــا 
فــي بعــض الدراســات بأنهــا أعطــت فعاليــة فــي مكافحــة مــرض البيــاض الدقيقــي. ولــم تبــد المبيــدات المختبــرة أيــة ســمية واضحــة علــى 

نباتــات القمــح عــدا المبيــد فوليوجولــد حيــث ســجلت لديــه ســمية خفيفــة تمثلــت بالدرجــة )2( وتلتــه المبيــدات ســكور وبايفيــدان و مارلــو.
جدول 3: فعالية بعض المبيدات الفطرية تجاه مرض الصدأ األصفر والسمية النباتية على القمح، محطة بحوث الينبوع، المالكية خالل موسم 2011-2010

السمية على النباتفعالية المبيد  بعد أسبوعين من الرش )%(معدل االستخدام /هكتارالمادة الفعالةاإلسم التجاري للمبيدم
11000ل /هكتارTebuconazole 250 g/lفوليكور1
+ Trifloxystropin 250 g/Kg ناتيفو2

Tebuconazole 500/g/Kg
20094.640 غ/هكتار

80088.231 مل/هكتارFlusilazole 250 g/kgمارلو3
0.586.510 ل/هكتارTebuconazole 250 g/lفوليكور4
50084.791 مل/هكتارTriadiminole 250 g/lبايفيدان5
80083.790 مل/هكتارAzoxystrobin 250 g/lاورتيفا6
50068.571 مل/هكتارDifenoconazole 250 g/lسكور7
25051.530 غ/هكتارTrifloxystropin 50%فلنت8
30035.380 مل/هكتارBenconazole 100 g/lدونا9
314.610 ل/هكتاركلوريد البوتاسيومكلوريد البوتاسيوم103%
1510.020 كغ/هكتاربيكربونات الصوديومبيكربونات الصوديوم 115%
+ Phynoxam 37.5 g/l فوليوجولد12

Chlorothalonil 500 g/ l
25.572 ل/هكتار

11.120 ل/هكتاركلوريد البوتاسيومكلوريد البوتاسيوم 131%
2.392أقل فرق معنوي  L.S.D.عند مستوى احتمال 5 %

  C.V  1.7معامل التباين

بينــت نتائــج المبيــدات المختبــرة الســابقة عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي طــول الســنبلة مــا بيــن المعامــالت المختلفــة مقارنــة مــع الشــاهد 
غيــر المعامــل. كمــا أظهــرت النتائــج زيــادة فــي متوســط عــدد الحــب فــي الســنبلة ووزن األلــف حبــة عنــد اســتخدام جميــع المبيــدات المختبــرة 
مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل. وكانــت أعلــى القيــم عنــد اســتخدام المبيــد فوليكــور 1) ل/هكتــار(، حيــث بلــغ متوســط عــدد الحــب 58 
حبة/ســنبلة، تــاله المبيــدان مارلــو و أورتيفــا بمعــدل 56 حبة/ســنبلة لــكل منهمــا، بينمــا بلــغ متوســط عــدد الحــب فــي معاملــة الشــاهد 47 حبــة/ 

ســنبلة )جــدول 4(.



55 

SJAR Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 1, Number 1 , Dec 2014

جدول 4: تأثري املبيدات الفطرية املختربة يف بعض مكونات غلة القمح، ضمن تجربة مكافحة مرض الصدأ األصفر، محطة بحوث الينبوع، املالكية خالل موسم 

2011/2010

متوسط طول المعاملة
السنبلة/ سم

متوسط عدد الحب 
اإلنتاجية )كغ/هكتار(وزن األلف حبة)غ(في السنبلة

الفرق في اإلنتاجية 
مقارنة مع الشاهد (

كغ/هكتار

الترتيب من حيث 
اإلنتاجية

8.74730.12318011شاهد
8.85632.427454274اورتيفا
8.45032.826273095بايفيدان
8.84534.228685503ناتيفو

13- 8.75031.42023295فوليوجولد
8.551.630.82395779كلوريد الكالسيوم1 %
8.54931.223573910كلوريد الكالسيوم 3 %
بيكربونات الصوديوم 

% 58.35429.22105213 -12

8.65529.223573910دونا
8.55433.125372197سكور

8.95833.429105921فوليكور 1 ل/هـ
8.85532.628755572فوليكور 0.5 ل/هـ

8.75331.624401228فلنت
8.85630.225972796مارلو

 L.S.D أقل فرق معنوي
عند مستوى احتمالية 

% 5
1.1671.091.71284.6

C.V 27.43.214.8معامل التباين

ســجلت أعلــى قيمــة لــوزن األلــف حبــة عنــد اســتخدام المبيــد ناتيفــو وكانــت 34.2 غ، وتــاله المبيــد فوليكــور 33.4 غ بالمعــدل 1 ل/
هكتــار مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل الــذي كان لــه وزن األلــف حبــة 30.1 غ. كذلــك ســجلت زيــادة فــي الغلــة عنــد اســتخدام 
جميــع المبيــدات مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل فيمــا عــدا معاملتــي المبيــد فوليوجولــد وبيكربونــات الصوديــوم 5 % حيــث جــاءت 
أقــل مــن الشــاهد، ويعــزى ذلــك إلــى الســمية الظاهريــة وغيــر المباشــرة التــي أبدتهــا هــذه المــواد علــى نباتــات القمــح. ســجلت أعلــى 
ــار  ــت 2910 و 2875 كغ/هكت ــث كان ــار حي ــن 1 و 0.5 ل/هكت ــور بالمعدلي ــد فوليك ــد المبي ــوي عن ــكل معن ــة وبش ــي الغل ــادة ف زي
مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل 2318 كغ/هكتــار أي بزيــادة مقدارهــا 592 و 557 كغ/هكتــار علــى التوالــي مقارنــة مــع الشــاهد. 
ثــم جــاء المبيــد أورتيفــا بزيــادة 427 كغ/هكتــار والمبيــد بايفيــدان بزيــادة قدرهــا 309 كغ/هكتــار عــن الشــاهد. أمــا بقيــة المبيــدات 
)مارلــو، ســكور، فلنــت وملــح كلوريــد البوتاســيوم بالتركيزيــن 3 % و 1 %(، فــكان مقــدار الزيــادة عــن الشــاهد بالترتيــب 279، 
219، 122، 77 و 39 كغ/هكتــار. وبالمحصلــة تعارضــت النتائــج مــع مــا ذكــره )Johnson, 1992( مــن أن اســتخدام المبيــدات 
الفطريــة بطريقــة الــرش علــى محصــول القمــح هــي طريقــة غيــر مجديــة فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر. بينمــا توافقــت النتائــج 
المتحصــل عليهــا فــي هــذه الدراســة مــع مــا ذكــره Abu El-Naga وآخــرون )1999( وYoussef وآخــرون )2009(. حيــث تبيــن 
ــد ظهــور  ــد تطبيقهــا فــي الوقــت المناســب والســيما عن ــر ايجابــي فــي مكافحــة المــرض وبخاصــة عن ــة أث ــأن للمكافحــة الكيميائي ب
المــرض علــى أصنــاف كانــت متحملــة أو مقاومــة لبعــض الشراســات الوراثيــة مــن الفطــر الممــرض والــذي يمتــاز بتبايــن وراثــي 
كبيــر ضمــن ســالالته الممرضــة لمختلــف الطــرز الوراثيــة للقمــح. وعليــه، يتوجــب مراقبــة المحصــول مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لــرش المبيــدات الفطريــة مــع بدايــة ظهــور المــرض حيــث تكــون كفــاءة المكافحــة باســتخدام المبيــدات عاليــة فــي المراحــل 
األولــى للمــرض، وهــذا يتوافــق مــع مــا ذكــره Abd El-Hak وآخــرون )1987( وأيضــًا Coakley وآخــرون )1988(، وكذلــك 
ــم  ــة إذا ت ــة اقتصادي ــح عملي ــى القم ــر عل ــرض الصــدأ األصف ــة لم ــة الكيميائي ــى أن المكافح ــار إل ــذي أش ــع )Chen, 2005( وال م

تطبيقهــا فــي الفتــرة قبيــل اإلزهــار.
شكر: يشكر المؤلفون الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لما قدمته من تسهيالت في إنجاز البحث.
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Effect of Chemical Treatments Against Yellow Rust on The Infection and The 

Production of Wheat

Omran Youssef)1(, Helim Youssef)1(, Alan Ramo)1(, Mahmoud Hasan)1(, Sultan Shekhmous)1(, Afrem 
Issa)1(, Nawzad Suleman)1( & Abdul-Ruhman Issa)1(

Abstract
Results of efficacy test of nine fungicides from different chemical groups in controlling yellow rust 
caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici on bread wheat Cham8 in 2011 in north-eastern Syria 
showed disease stop with 100% efficacy of Folicure )1 l/ha( started from the fifth day of spray and 
lasted for 20 days., Nativo with 94.64% efficacy, Marlo 88.23% and Folicure )0.5 l/ha( 86.51%, then 
followed by Bayfidan )84.79%( and Ortiva )80.79%(, while the efficacy of all other fungicides was 
less than 70%. The tested fungicides did not show any clear toxicity on wheat except Foliogold which 
recorded neil toxicity, also Score, Marlo and Bayfidan but with lesser degree. Results did not show 
significant difference in spike length with different fungicides compared with the control. Results 
showed increase in number of grains per spike and thousand grains weight )TGW( for all tested 
fungicide compared with the control. Increase in yield was recorded with all fungicides compared 
with control except Foliogold and Sodium hydrogen carbonate 5%. The higher increase in yield was 
recorded with Folicure at two concentrations 1, 0.5 l/ha.

Key words: Chemical control, Fungicides, Syria, Wheat, Yellow Rust.
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المقدمة
ــات مــا يقــارب 14  ــغ عــدد أشــجار الحمضي ــة الهامــة، إذ بل ــات فــي ســورية مــن الزراعــات االقتصادي تعــد زراعــة الحمضي
مليــون شــجرة شــغلت مســاحة تزيــد عــن 41 ألــف هكتــار، وأنتجــت حوالــي 1.16 مليــون طــن، وشــكل البرتقــال حوالــي 63.07 
ــام 2012(،  ــة واإلصــالح الزراعــي لع ــوزارة الزراع ــة ل ــة اإلحصائي ــام 2011 )المجموع ــات ع ــي للحمضي ــاج الكل ــن اإلنت % م
وتضــم مجموعــة البرتقــال أصنــاف عــدة أهمهــا البرتقــال أبــو صــرة الــذي تســتخدم ثمــاره لالســتهالك الطــازج فــي دول كثيــرة، إذ 
يتميــز بثمــاره الكبيــرة والخاليــة مــن البــذور وســهلة التقشــير )Manner et al., 2006(، ومــن أهــم أصنــاف البرتقــال أبــو صــرة 
)Washington Navel 141( الــذي انتشــرت زراعتــه منــذ عــام 1873 فــي واليــة كاليفورنيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

.)Bitters, 1986(
تعانــي العديــد مــن أصنــاف الحمضيــات، ومــن بينهــا البرتقــال أبــو صــرة، مــن الكثيــر مــن األمــراض والمشــاكل ولعــل أهمهــا 
Ballester-( ــم ــي العال ــا ف ــدد زراعته ــات ويه ــجرة الحمضي ــك بش ــذي يفت ــتيزا( ال ــي )التريس ــريع الفيروس ــور الس ــرض التده م
 Bitters( ــات أيضــًا مــرض التصمــغ الفطــري Olmos et al., 1988(، ومــن األمــراض الهامــة التــي تصيــب أشــجار الحمضي
ــات كالحــرارة المنخفضــة  ــا أشــجار الحمضي ــي منه ــي تعان ــد مــن المشــاكل األخــرى الت ــاك العدي and Batchelor, 1952(، وهن
والكلــس والملوحــة والغــدق والجفــاف وغيرهــا، لذلــك كان مــن المهــم اللجــوء إلــى التطعيــم علــى أصــول قويــة ومتحملــة لألمــراض 
لتزيــد مــن تحمــل أشــجار الحمضيــات لهــذه المشــاكل واألمــراض، وتزيــد بالتالــي كميــة اإلنتــاج وتعطــي نوعيــة ثمــار جيــدة وتناســب 

تأثير سبعة أصول من الحمضيات في نمو وإنتاج صنف البرتقال أبو صرة
)Washington Navel 141( 

عاء سهيل ابراهيم)1( وإشراق سليمان علي)1( ورائد نزيه صبيح)1( ورفيق علي عبود)1( وفاضل سليمان القيم)2(

)1(. محطة بحوث سيانو، مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية. الالذقية، سورية.
)2(. مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية. الالذقية، سورية.

)المؤلــف المعنــي بالمراســالت: عــالء ســهيل ابراهيــم، محطــة بحــوث ســيانو، مركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الالذقيــة. 
)alaasoeb@gmail.com .الالذقيــة، ســورية

الملخص

نفــذ البحــث خــالل عامــي 2011-2012 فــي محطــة بحــوث ســيانو التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الالذقيــة ســورية، 
لدراســة نمــو وإنتــاج أشــجار البرتقــال أبــو صــرة صنــف )Washington Navel 141( بعمــر 22 ســنة والمطعمــة علــى ســبعة 
ــرا(. أظهــرت  ــر ســترانج، كاريــز وســترانج، ســيتروميلو 4475، ســيتروميلو 1452، ماكروفيــال وكليوبات ــر، تروي أصــول )الزفي
النتائــج أن أعلــى إنتــاج كان فــي األشــجار المطعمــة علــى أصــل الزفيــر )79 كــغ/ شــجرة(، وأظهــر األصــل ســيتروميلو 4475 أكبــر 
مســاحة لمقطــع ســاق األصــل )779.88 ســم2( متفوقــًا مشــكل معنــوي علــى بقيــة األصــول المدروســة؛ وأعطــت ثمــار األشــجار 
ــًا )43.43 % و 42.37 %( علــى التوالــي  المطعمــة علــى أصلــي ســيتروميلو 4475 وترويــر ســترانج أعلــى نســبة عصيــر وزن
متفوقــًة بذلــك معنويــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا )37.39 %(، بينمــا كانــت أعلــى نســبة مــواد صلبــة ذائبــة 
كليــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا )13.1 %( وأعلــى نســبة حموضــة فــي ثمــار األشــجار المطعمــة 

علــى األصــل ســيتروميلو 4475 )0.88 %( دون وجــود فــروق معنويــة بالمقارنــة مــع بقيــة المعامــالت.

كلمات مفتاحية: برتقال أبو صرة، أصول الحمضيات، اإلنتاج، زفير، سترانج، سيتروميلو.



60 

المجلة السورية للبحوث الزراعية المجلد 1 - العدد 1 - 2014

ــى  ــار األصــل المناســب، فإل ــات يجــب اختي ــد إنشــاء بســتان الحمضي ــرب )Connelly, 2006(، لكــن عن ــواع الت ــف أن مختل
ــًا مــع  ــة يجــب أن يكــون متوافق ــة والنوعي ــى الغل ــره اإليجابــي عل ــه للحشــرات واألمــراض وتأثي ــة ومقاومت جانــب تأقلمــه مــع البيئ
 .)Lacey and Foord, 2006( الصنــف المطعــم عليــه ويســاعده علــى الدخــول مبكــرًا فــي اإلثمــار والوصــول لإلنتــاج االقتصــادي
أظهــرت نتائــج )Tuzcu et al., 1998( أن األصليــن كاريــزو ســترانج وســيتروميلو 1452 كانــا األفضــل لتطعيــم أشــجار البرتقــال 

أبــو صــرة )Washington Navel( للحصــول علــى إنتــاج جيــد مقارنــًة بالزفيــر وترويــر ســترانج وكليوباتــرا مندريــن.
وجــد )Ochoa et al., 1986( أن األصليــن فولكامريانــا وســوينغل ســيتروميلو كانــا األفضــل لتطعيــم أشــجار البرتقــال أبــو 
ــن  ــى األصلي ــر ســترانج، إذ أعطــت األشــجار المطعمــة عل ــر وتروي ــًة بالزفي ــال مقارن ــي فنزوي صــرة )Washington Navel( ف
فولكامريانــا وســوينغل ســيتروميلو أكبــر حجــم تــاج وكميــة إنتــاج )كــغ/ شــجرة( ومتوســط الــوزن الطــازج للثمــار )غ( وقطــر الثمــرة 
)ســم(، فــي حيــن أعطــت األشــجار المطعمــة علــى أصلــي الزفيــر وســوينغل ســيتروميلو أعلــى نســبة مئويــة لعصيــر الثمــار وأكبــر 
محتــوى لعصيــر الثمــار مــن المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة وأعلــى قيمــة لمعامــل النضــج مقارنــًة باألشــجار المطعمــة علــى األصــل 
ترويــر ســترانج، بينمــا كان أعلــى محتــوى لعصيــر الثمــار مــن األحمــاض الكليــة )%( فــي ثمــار األشــجار المطعمــة علــى أصلــي 
ــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو  الزفيــر وترويــر ســترانج، وكانــت أدنــى ســماكة قشــرة للثمــار )ســم( فــي األشــجار المطعمــة عل

وأكبرهــا فــي األشــجار المطعمــة علــى األصليــن فولكامريانــا والزفيــر.
الحــظ )Batchelor and Bitters 1952( مــن نتائــج التجــارب الحقليــة التــي أجريــت منــذ عــام 1927 فــي واليــة فلوريــدا 
األمريكيــة أن األصــل كليوباتــرا مندريــن مناســب لتطعيــم أشــجار البرتقــال أبــو صــرة )Washington Navel( كبديــل عــن الزفيــر، 
بالرغــم مــن أن األشــجار المطعمــة علــى الزفيــر أعطــت إنتاجــًا أكبــر ونســبة أحمــاض كليــة % أقــل فــي عصيــر الثمــار مقارنــًة 

باألشــجار المطعمــة علــى كليوباتــرا مندريــن التــي كانــت نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة فــي عصيــر ثمارهــا أكبــر بقليــل.
 )Washington Navel( أن أكبــر حجــم لتــاج الشــجرة كان فــي أشــجار البرتقــال أبــو صــرة )بينــت نتائــج الخطيــب )2001
المطعمــة علــى ماكروفيــال والزفيــر ومجموعــة الســيتروميلو، فــي حيــن كان أصغــر حجــم لتــاج الشــجرة فــي األشــجار المطعمــة 
ــي األشــجار  ــر مســاحة لمقطــع ســاق األصــل ف ــت أكب ــة، وكان ــروق معنوي ــر ســترانج دون وجــود ف ــزو وتروي ــي كاري ــى أصل عل
المطعمــة علــى أصلــي ســيتروميلو4475 وســيتروميلو 1452، فــي حيــن كانــت أصغــر مســاحة لمقطــع ســاق األصــل فــي األشــجار 
المطعمــة علــى أصلــي الزفيــر وماكروفيــال، أمــا أكبــر مســاحة لمقطــع ســاق الصنــف كانــت فــي األشــجار المطعمــة علــى األصليــن 
ســيتروميلو 1452 وكليوباتــرا مندريــن، وأصغــر مســاحة لمقطــع ســاق الصنــف كانــت فــي األشــجار المطعمــة علــى األصــل ترويــر 
ــدروس واألصــول  ــف الم ــن الصن ــدًا بي ــق كان جي ــم أن التواف ــن األصــل والطع ــق بي ــج دراســة درجــة التواف ــت نتائ ســترانج، وبين
ــع  ــًا م ــر ســترانج، وضعيف ــزو وتروي ــن كاري ــع األصلي ــواًل م ــر، ومقب ــال وســيتروميلو 1452 والزفي ــن وماكروفي ــرا مندري كليوبات

األصــل ســيتروميلو 4475.
يهــدف البحــث إلــى تقييــم تأثيــر 7 أصــول مســتخدمة عالميــًا فــي تطعيــم أصنــاف الحمضيــات فــي نمــو وإنتــاج أشــجار البرتقــال 

أبــو صــرة صنــف )Washington Navel 141( فــي ظــروف الســاحل الســوري العتمــاد المناســب منهــا.

مواد وطرائق البحث

نفــذ البحــث خــالل عامــي 2011  و 2012 فــي حقــول محطــة بحــوث حمضيــات ســيانو، جبلــة، التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة 
الزراعيــة بالالذقيــة، وتتصــف تربــة الحقــل بأنهــا طينيــة وذات محتــوى جيــد مــن المــادة العضويــة، خاليــة مــن الكلــس وغيــر متملحــة 

.)1 )جدول 

جدول )1(: خصائص تربة الحقل المدروس الفيزيائية والكيميائية.
الناقلية PHعمق التربة

الكهربائية 
ميليموز / سم

كربونات 
الكالسيومالكلية 

%

الكلس 
الفعال 

%

المادة 
العضوية 

%

 اآلزوت
 المعدني
p.p.m.

الفوسفور المتاح
p.p.m.

 البوتاسيوم  المتاح
p.p.m.

التحليل الميكانيكي 
%

طينسلترمل
3.461027145231958آثارآثار07.410.41-30 سم
3.72918110251956آثارآثار307.810.33-60 سم
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جدول )2(: متوسطات درجات الحرارة العظمى والصغرى الشهرية لعامي 2011 و2012.

متوسط العام
كانون1تشرين2تشرين1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون2الحرارة

2011
7.47.88.613.516.220.622.723.921.915.67.86.5الصغرى
1415.117.820.624.327.830.13128.923.816.114.7العظمى

2012
76.77.112.517.120.623.32420.617.8139.3الصغرى
12.314.216.622.224.928.831.93229.826.12216.3العظمى

المادة النباتية:
:)Washington Navel 141( أ– البرتقال أبو صرة

صنــف متوســط التبكيــر فــي النضــج ولــون قشــرة الثمــار برتقالــي، وقــد تمــت زراعــة أشــجاره المطعمــة علــى عــدة أصــول عــام 
ــة )6×6 م(. ــافات زراع 1989 بمس

ب-األصول المدروسة:
هي 7 أصول من الحمضيات كاآلتي:

:Citrus aurantium. )L(, Sour orange 1 -  الزفير
ــه األساســي حساســيته لمــرض التدهــور الســريع بالرغــم  ــن عيب ــم، لك ــات المنتشــرة حــول العال ــم أصــول الحمضي ــن أه ــر م يعتب
ــية  ــراض الفيروس ــض األم ــه لبع ــة، وتحمل ــاف المزروع ــع األصن ــد م ــه الجي ــا كتوافق ــز به ــي يتمي ــواص الت ــن الخ ــد م ــن العدي م
 Bitters and( ولمــرض التصمــغ، وينمــو جيــدًا فــي التــرب الثقيلــة، ويتحمــل البــرودة والملوحــة والكلــس، لكنــه حســاس للنيماتــودا

.)Batchelor, 1952; Hutchison and Grimm, 1973;  Javed et al.,  2008
.)Citrumelo 4475( 4475 2 - سيتروميلو
:)Citrumelo 1452( 1452 3 - سيتروميلو

ــن  ــا الباحــث )Walter Swingl,1907( مــن تهجي ــي حصــل عليه ــم الت يعــد هــذان األصــالن مــن األصــول المعتمــدة حــول العال
ــان نمــوًا  البرتقــال ثالثــي األوراق مــع الجريــب فــروت )C.paradisi.Macf.×Poncirus trifoliata.)L( .Raf( وهمــا يعطي
 ،)Castle et al., 1991( وللتريســتيزا ،)Javed et al., 2008( ــًا ومتجانســًا ونظــام جــذري منتشــر، ومتحمــالن للنيماتــودا قوي
 Hutchison, 1974; Lacey and( ــو ــال الحل ــروت والبرتق ــب ف ــدان للجري ــالن جي ــدان أص ــة، ويع ــل للملوح ــطا التحم ومتوس
ــة  ــروف القلوي ــس والظ ــالن الكل ــا ال يتحم ــدة )Bauer et al., 2004(، كم ــة الزائ ــة الترب ــالن رطوب Foord, 2006(، وال يتحم

.)Obreza, 1995(
.)Troyer citrange( 4 - تروير سترانج

:)Carrizo citrange( 5 - كاريزو سترانج
 C.( ــي األوراق ــال ثالث ــع البرتق ــرة م ــو ص ــال أب ــن البرتق ــن تهجي ــة ع ــترانج الناتج ــة الس ــى مجموع ــالن إل ــذان األص ــي ه ينتم
sinensis.)L(.×Poncirus trifoliata.)L(.Raf.( ،وكل مــن األصليــن الســابقين متحمــل للبــرودة ويعطــي أشــجار قويــة النمــو، 
 ،)Garcia-Sanchez et al., 2003( وينجــح فــي معظــم التــرب بالرغــم مــن أنهمــا ال ينمــوان جيــدًا فــي التــرب الكلســية والمالحــة
وهمــا متحمــالن لمــرض التدهــور الســريع والنيماتــودا والفيتوفتــورا، لكنهمــا حساســان لمــرض األكســوكورتس، ويتوافقــان مــع أغلب 

.)Lacey and Foord, 2006; Javed et al., 2008( ــاف المزروعــة األصن
:C. macrophylla.Wester, Alemaow 6 - ماكروفيال

ــرض  ــاس لم ــه حس ــورا )Hutchison and Grimm, 1973(، لكن ــرض الفيتوفت ــًا لم ــس ومقاوم ــاًل للكل ــذا األصــل متحم ــد ه يع
التدهــور الفيروســي الســريع )Ballester-Olmos et al., 1988(، وتكــون األصنــاف المطعمــة عليــه قويــة النمــو وتعطــي إنتاجــًا 

.)Al-Obeed et al., 2005( مرتفعــًا
:C. reticulata. Blanca, Cleopatra mandarin 7 - كليوباترا مندرين

يعــاب علــى هــذا األصــل نمــوه البطــيء فــي المشــاتل لكنــه متحمــل للكلــس والملوحــة )Garcia – Sanchez et al., 2003( وتبكــر 
األشــجار المطعمــة عليــه فــي اإلنتــاج، وتعطــي ثمــارًا ذات نوعيــة جيــدة لكــن صغيــرة الحجــم نســبيًا، ويناســب جميــع أنــواع 
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ــم  ــع معظ ــق م ــد التواف ــد جي ــودا؛ ويع ــاس للنيمات ــه حس ــغ، لكن ــريع والتصم ــور الس ــوكورتس والتده ــل لألكس ــو متحم ــرب، وه الت
األصنــاف المزروعــة )Bitters and Batchelor, 1952 ; Lacey and Foord, 2006(، ويعتبــر متوســط  التحمــل للفيتوفتــورا 

.)Hutchison and Grimm, 1973(

الصفات المدروسة:
1 - النمو والتوافق بين قوة نمو األصل والصنف:

- حجم التاج )م3(: الذي تم حسابه من معادلة )الخطيب، 2001( كاآلتي

V=2 / 3*π*r2*h

حيث V: حجم التاج )م3(، r: نصف قطر التاج )م(، h: ارتفاع التاج )م(.
- درجــة التوافــق فــي قــوة النمــو: هــي النســبة بيــن مســاحة مقطــع ســاق الصنــف ومســاحة مقطــع ســاق األصــل )فــوق وتحــت منطقــة 
التطعيــم بـــ 10ســم(، ويكــون التوافــق أفضــل كلمــا تقاربــت القيمتيــن أي كلمــا اقتربــت قيمــة درجــة التوافــق مــن الواحــد الصحيــح. 
ــى قيمــة )1.06( لألشــجار  ــار أدن ــا باعتب ــم الحصــول عليه ــالث درجــات ت ــى ث ــوة النمــو إل ــث ق ــق مــن حي قســمت درجــات التواف
ــبتين  ــترانج وبطــرح النس ــر س ــى األصــل تروي ــة عل ــة )2.18( لألشــجار المطعم ــى قيم ــرا، وأعل ــى األصــل كليوبات ــة عل المطعم

وتقســيم الناتــج علــى عــدد الفئــات )3( نحصــل علــى مــدى الفئــة )الخطيــب، 2001(.

2– اإلنتاج والصفات الفيزيائية والتركيب الكيميائي للثمار والعصير:

- اإلنتاج )كغ/ شجرة(.

- حمولة التاج )كغ/ م3(: أي كمية اإلنتاج في وحدة حجم التاج.

- الصفــات الفيزيائيــة والتركيــب الكيميائــي للثمــار والعصيــر: متوســط وزن الثمــرة )غ/ ثمرة(، وســماكة القشــرة )مم(، وســماكة اللب 

)ســم(، والنســبة المئويــة للعصيــر بالنســبة للثمــرة )وزنــًا(، ونســبة األحمــاض الكليــة فــي عصيــر الثمــار )%TA ( باعتمــاد المعايــرة 

ــر،  ــاز الريفراكتومت ــر )TSS %( باســتخدام جه ــي العصي ــة ف ــة الكلي ــة الذائب ــواد الصلب ــى أســاس الحمــض الســائد، ونســبة الم عل

ومعامــل النضــج. حيــث تــم دراســتها باســتخدام عشــرة ثمــار مــن كل مكــرر تــم قطافهــا بنفــس الوقــت بحيــث تمثــل خمســة اتجاهــات 

مــن محيــط التــاج.

التحليل اإلحصائي:

تــم اعتمــاد تصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة فــي تنفيــذ التجربــة المكونــة مــن ســبع معامــالت )أصــول(، وأربــع مكــررات )تكــون 

كل مكــرر مــن شــجرة برتقــال أبــو صــرة صنــف )Washington Navel 141( مطعمــة علــى أحــد األصــول الســبعة إذ يحــوي 

المكــرر الواحــد والــذي يمثــل قطاعــًا 7 أشــجار(، واســتخدم البرنامــج SPSS إلجــراء تحليــل التبايــن )ANOVA( وتحديــد معنويــة 

الفــروق بيــن المعامــالت لمتوســط 2011 و2012، ولمقارنــة متوســطات القيــم باختبــار Duncan عنــد مســتوى معنويــة 5 % لــكل 

الصفــات المدروســة عــدا التركيــب الكيميائــي لعصيــر الثمــار عنــد مســتوى معنويــة 1 %، كمــا اســتخدم معامــل Pearson لدراســة 

عالقــات االرتبــاط بيــن الصفــات المدروســة.
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النتائج والمناقشة
أواًل: النمو ودرجة التوافق:

1 - حجم التاج: 
تظهــر النتائــج وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي متوســط حجــم تــاج األشــجار، إذ تفوقــت األشــجار المطعمــة علــى أصلــي 
كليوباتــرا مندريــن والزفيــر )75.11 و 70.17 م3 علــى التوالــي( معنويــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى األصــل ماكروفيــال )51.43 
م3( )جــدول 3(. تخالــف نتائــج الدراســة نتائــج )الخطيــب، 2001( التــي أظهــرت أن أشــجار البرتقــال أبــو صــرة المطعمــة علــى 
األصــل ماكروفيــال أعطــت أكبــر حجــم لتــاج الشــجرة دون وجــود فــروق معنويــة مــع بقيــة المعامــالت؛ كمــا ال تتوافــق نتائــج البحــث 
مــع نتائــج )Ochoa et al., 1986( التــي أظهــرت زيــادة حجــم تــاج األشــجار المطعمــة علــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة 

بأصلــي الزفيــر وترويــر ســترانج.
2 - مساحة مقطع ساق األصل والصنف ودرجة التوافق بينهما: 

تظهــر النتائــج أن أكبــر مســاحة لمقطــع ســاق األصــل كانــت فــي األشــجار المطعمــة علــى األصــل ســيتروميلو 4475 )779.88 
ســم2( الــذي تفــوق معنويــًا علــى بقيــة األصــول، يليــه فــي ذلــك األصــل ســيتروميلو 1452 )619.31 ســم2( الــذي تفــوق معنويــًا علــى 
كلٍّ مــن األصــول ماكروفيــال وكاريــزو ســترانج والزفيــر وترويــر سترانـــج، فــي حيــن تفــوق األصــل كليوباتــرا )541.78 ســم2( 
معنويــًا علــى األصــول ماكروفيــال وكاريــزو ســترانج والزفيــر، كمــا تفــوق األصــل ترويــر ســترانج معنويــًا علــى األصــل ماكروفيــال 

)316.76 ســم2( )جــدول 3(.
ــر مســاحة مقطــع ســاق  ــن أكب ــرا مندري ــى األصــل كليوبات ــد أعطــت األشــجار المطعمــة عل ــف فق ــا بالنســبة لمقطــع ســاق الصن أم
ــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى أصــول ترويــر ســترانج وماكروفيــال  ــًة بذلــك معنوي للبرتقــال أبــو صــرة )510.87 ســم2( متفوق
ــجار  ــى األش ــًا عل ــم2( معنوي ــيتروميلو 4475 )472.71 س ــل س ــى األص ــة عل ــجار المطعم ــت األش ــا تفوق ــترانج، كم ــزو س وكاري
ــر  ــي ســيتروميلو 1452 والزفي ــى أصل ــة عل ــت األشــجار المطعم ــا تفوق ــال بينم ــر ســترانج وماكروفي ــي تروي ــى أصل ــة عل المطعم

ــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى األصــل ترويــر ســترانج التــي أعطــت أدنــى قيمــة )211.58 ســم2(. معنوي
وأظهــرت دراســة النســبة بيــن مســاحة مقطــع ســاق األصــل إلــى مســاحة مقطــع ســاق الصنــف أن أكبــر قيمــة كانــت فــي األشــجار 
ــى نســبة  ــال أدن ــرا وماكروفي ــي كليوبات ــى أصل ــن أعطــت األشــجار المطعمــة عل ــر ســترانج، فــي حي ــى األصــل تروي المطعمــة عل

والتــي قاربــت الواحــد.
.)Washington Navel 141( تأثير أصول الحمضيات المدروسة في حجم تاج ومساحة مقطع ساق األصل في أشجارالبرتقال أبو صرة :)جدول )3

نسبة مساحة مقطع ساق مساحة مقطع ساق الصنف )سم2(مساحة مقطع ساق األصل )سم2(متوسط حجم التاج )م3(األصل
األصل/الصنف

ab779.88 a472.71 ab1.65 59.99سيتروميلو 4475
ab461.11 cd211.58 d2.18 66.68تروير سترانج
ab424.48 d313.46 bcd1.35 59.43كاريزو سترانج

ab619.31 b427.75 abc1.45 69.49سيتروميلو 1452
a438.14 d391.18 abc1.12 70.17الزفير

b316.76 e296.48 cd1.07 51.43ماكروفيال
a541.78 bc510.87 a1.06 75.11كليوباترا مندرين

ــي مســاحة مقطــع ســاق  ــرة ف ــوة نمــو كبي ــب، 2001(، إذ تظهــر مجموعــة الســيتروميلو ق ــج )الخطي ــج مــع نتائ ــق هــذه النتائ تتواف
األصــل مقارنــًة مــع بقيــة األصــول، فــي حيــن أعطــت أشــجار البرتقــال أبــو صــرة المطعمــة علــى أصــول كليوباتــرا ومجموعــة 

الســيتروميلو قــوة نمــو أكبــر فــي مســاحة مقطــع ســاق الصنــف.
تبيــن النتائــج عنــد تحديــد درجــة التوافــق بيــن األصــل والطعــم وجــود توافــق جيــد بيــن أشــجار البرتقــال أبــو صــرة وأصــول كاريــزو 
ســترانج والزفيــر وماكروفيــال وكليوباتــرا مندريــن، وكان التوافــق بيــن أشــجار البرتقــال أبــو صــرة وأصلــي الســيتروميلو مقبــواًل، 

فــي حيــن كان التوافــق بيــن أشــجار البرتقــال أبــو صــرة واألصــل ترويــر ســترانج ضعيفــًا، وبمقارنــة هــذه النتائــج مــع نتائــج 
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)الخطيــب، 2001( يتبيــن وجــود زيــادة فــي درجــة توافــق أشــجار البرتقــال أبــو صــرة مــع األصليــن ســيتروميلو 4475 وكاريــزو 
ســترانج، وانخفاضهــا مــع األصليــن ســيتروميلو 1452 وترويــر ســترانج مــع تقــدم األشــجار فــي العمــر )جــدول 3(.

جدول )4(: درجة التوافق بين أشجار البرتقال أبو صرة )Washington Navel 141( واألصول المدروسة.
األصلمدى التوافقالفئةدرجة التوافق

كاريزو سترانج-الزفير- ماكروفيال- كليوباترا مندرينجيد11.43-1.06
سيتروميلو-1452 سيتروميلو- 4475مقبول21.81-1.44
تروير سترانجضعيف32.18-1.82

ثانيًا: تأثير األصول المدروسة في إنتاج أشجار البرتقال أبو صرة والصفات الفيزيائية والكيميائية للثمار والعصير:
1 - اإلنتاج وحمولة التاج:

لــم تكــن الفــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي إنتــاج أشــجار البرتقــال أبــو صــرة خــالل العاميــن2011 و 2012، كمــا كانــت الفــروق 
غيــر معنويــة عنــد دراســة متوســط إنتــاج العاميــن المذكوريــن وأعطــت األشــجار المطعمــة علــى أصــل الزفيــر أعلــى متوســط إنتــاج 

)79 كــغ/ شــجرة(، فــي حيــن أعطــت األشــجار المطعمــة علــى األصــل ماكروفيــال أدنــى متوســط إنتــاج )57.5 كــغ/ شــجرة(. 
وتبيــن النتائــج عــدم وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي حمولــة التــاج، إذ أعطــت األشــجار المطعمــة علــى األصــل ماكروفيــال 
أكبــر حمولــة تــاج )1.17كــغ/ م3(، فــي حيــن أعطــت األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن أدنــى حمولــة تــاج )0.86 

كــغ/م3( )جــدول 5(.
ال تتوافــق هــذه النتائــج مــع نتائــج )Tuzcu et al., 1998( الذيــن فضلــوا تطعيــم أشــجار البرتقــال أبــو صــرة علــى أصلــي كاريــزو 
ــج  ــع نتائ ــق م ــا ال تتواف ــر ســترانج، كم ــر وتروي ــًة بأصــول الزفي ــد مقارن ــاج جي ــى إنت ســترانج وســيتروميلو 1452 للحصــول عل
)Ochoa et al., 1986( التــي أظهــرت تفــوق األصــل ســيتروميلو علــى الزفيــر فــي متوســط إنتــاج شــجرة البرتقــال أبــو صــرة، 
فــي حيــن تتوافــق مــع نتائــج )Batchelor and Bitters, 1952( إذ أعطــت األشــجار المطعمــة علــى أصــل الزفيــر إنتاجــًا أكبــر 
ــاج األشــجار  ــى اختــالف تأثيــر األصــل فــي إنت ــك عل ــدل ذل ــرا مندريــن، وي ــى األصــل كليوبات ــًة مــع األشــجار المطعمــة عل مقارن

المطعمــة عليــه باختــالف الظــروف البيئيــة والموقــع الجغرافــي المــزروع فيــه.

.)Washington Navel 141( تأثير أصول الحمضيات المدروسة في اإلنتاج وحمولة التاج ألشجار البرتقال أبو صرة :)جدول )5

إنتاج عام 2011األصل
)كغ/شجرة(

إنتاج عام 2012
)كغ/شجرة(

متوسط إنتاج العامين
)كغ/شجرة(

متوسط حمولة التاج
)كغ/م3(

64a75a69.50a1.16aسيتروميلو 4475
64a75a69.50a1.05aتروير سترانج
70a65a67.50a1.15aكاريزو سترانج

76a65a70.50a1.01aسيتروميلو 1452
68a90a79.00a1.14aالزفير

40a75a57.50a1.17aماكروفيال
60a70a65.00a0.86aكليوباترا مندرين

2 - الصفات الفيزيائية للثمار:
تفوقــت األشــجار المطعمــة علــى األصــل ســيتروميلو 4475 فــي متوســط الــوزن الطــازج للثمــرة )328.5 غ/ ثمــرة( معنويــًا علــى 
األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن )234.56 غ/ ثمــرة( بينمــا كانــت الفــروق غيــر معنويــة بيــن هاتيــن المعاملتيــن 

وبقيــة المعامــالت. وتبيــن عــدم وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي متوســط ســماكة القشــرة ولــب الثمــرة )جــدول 6(.
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.)Washington Navel 141( تأثير أصول الحمضيات المدروسة في الصفات الفيزيائية لثمار أشجار البرتقال أبو صرة :)جدول )6
نسبة عصير الثمار وزنًا %سماكة اللب )سم(سماكة القشرة )مم(وزن الثمرة )غ(األصل

a5.07 a3.47 a 43.43 a 328.5سيتروميلو 4475
ab5.34 a 3.48 a42.37 a 256.06تروير سترانج
ab5.02 a3.31 a42.09 ab 252.13كاريزو سترانج

ab5.00 a3.48 a40.82 ab 263.38سيتروميلو 1452
ab4.98 a4.22 a42.03 ab 279.38الزفير

ab5.4 a3.48 a40.72 ab 267.06ماكروفيال
b5.00 a 3.38 a37.39 b 234.56كليوباترا مندرين

كمــا تبيــن النتائــج الــواردة فــي الجــدول الســابق وجــود فــروق معنويــة بيــن المعامــالت فــي نســبة عصيــر الثمــار وزنــًا، إذ 
أعطــت ثمــار أشــجار البرتقــال أبــو صــرة المطعمــة علــى أصلــي ســيتروميلو 4475 وترويــر ســترانج أعلــى نســبة عصيــر )43.43 
و 42.37 % علــى التوالــي(، بينمــا كانــت أقــل نســبة عصيــر ثمــار فــي األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا )37.39 %(.
ــي أشــجار  ــرة ف ــوزن الطــازج للثم ــادة متوســط ال ــت زي ــي بين ــج )Ochoa et al., 1986( الت ــع نتائ ــج م ــذه النتائ ــق ه تتواف
البرتقــال أبــو صــرة عنــد التطعيــم علــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة بالزفيــر وترويــر ســترانج، فــي حيــن زادت النســبة 
المئويــة لعصيــر الثمــار عنــد التطعيــم علــى أصلــي ســيتروميلو والزفيــر علــى حــدًّ ســواء مقارنــًة باألصــل ترويــر ســترانج وانخفــض 
متوســط ســماكة قشــرة الثمــار مــع زيــادة متوســط قطــر الثمــرة عنــد التطعيــم علــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة بالزفيــر 

وترويــر ســترانج.
3  - التركيب الكيميائي لعصير الثمار:

ــة  ــة الكلي ــة الذائب ــر الثمــار مــن المــواد الصلب ــوى عصي ــي محت ــن المعامــالت ف ــة بي ــروق معنوي ــج عــدم وجــود ف ــن النتائ تبي
%، حيــث ســجلت أعلــى قيمــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن )13.1 %(، وأدنــى قيمــة 
فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى أصــل الزفيــر )10.85 %(. وكانــت الفــروق غيــر معنويــة بيــن المعامــالت فــي نســبة 
األحمــاض الكليــة فــي عصيــر الثمــار، وســجلت أعلــى قيمــة لنســبة األحمــاض الكليــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى 
األصــل ســيتروميلو 4475 )0.88 %(، فــي حيــن كانــت أدنــى القيــم فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصليــن ترويــر 
ســترانج والزفيــر )0.74 و 0.76 % علــى التوالــي(؛ وســجلت أكبــر قيمــة لمعامــل النضــج فــي معاملــة التطعيــم علــى األصــل ترويــر 
ســترانج، فــي حيــن ســجلت أدنــى قيمــة لمعامــل النضــج فــي معاملــة التطعيــم علــى األصــل كاريــزو ســترانج، ويــدل ذلــك علــى أن 

األصــل ترويــر ســترانج يســاهم فــي التبكيــر باإلنتــاج مقارنــًة باألصــل كاريــزو ســترانج )جــدول 7(.
تتوافــق هــذه النتائــج مــع نتائــج )Batchelor and Bitters, 1952( التــي أظهــرت زيــادة نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة 
واألحمــاض الكليــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن مقارنــًة بالزفيــر، بينمــا ال تتوافــق نتائــج 
ــر ثمــار  ــة فــي عصي ــة الكلي ــة الذائب ــة للمــواد الصلب ــادة النســبة المئوي ــي بينــت زي ــج )Ochoa et al., 1986( الت البحــث مــع نتائ
األشــجار المطعمــة علــى أصلــي الزفيــر وســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة باألشــجار المطعمــة علــى األصــل ترويــر ســترانج، فــي حيــن 
انخفضــت نســبة األحمــاض الكليــة فــي عصيــر ثمــار األشــجار المطعمــة علــى األصــل ســوينغل ســيتروميلو مقارنــًة بأصلــي الزفيــر 

وترويــر ســترانج إذ أعطــت األشــجار المطعمــة علــى هــذا األخيــر أدنــى قيمــة لمعامــل النضــج.
.)Washington Navel 141( تأثير أصول الحمضيات المدروسة في التركيب الكيميائي لعصير ثمار أشجار البرتقال أبو صرة :)جدول )7

معامل النضجنسبة األحماض الكلية %نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية %األصل
12.43a0.88a14.13سيتروميلو 4475

11.88a0.74a16.05تروير سترانج
11.50a0.86a13.37 كاريزو سترانج

13.03a0.85a15.33سيتروميلو 1452
10.85a0.76a14.28الزفير

11.58a0.79a14.66ماكروفيال
13.10a0.84a15.60كليوباترا مندرين
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ثالثًا: دراسة العاقات االرتباطية بين الصفات المدروسة:
تشــير نتائــج دراســة العالقــات االرتباطيــة بيــن بعــض الصفــات المدروســة إلــى وجــود ارتبــاط معنــوي إيجابــي متوســط بيــن اإلنتــاج 
)كــغ/ شــجرة( وحجــم تــاج الشــجرة )r = 0.45( )جــدول 8(، وهــذا يــدل علــى أن اختــالف إنتــاج األشــجار مرتبــط باختــالف حجــم 
تــاج الشــجرة، كمــا تشــير نتائــج دراســة االرتبــاط إلــى وجــود ارتبــاط معنــوي إيجابــي متوســط بيــن مســاحتي مقطعــي ســاق األصــل 
والصنــف )r = 0.622(، فــي حيــن كان االرتبــاط ضعيفــًا بيــن هاتيــن الصفتيــن والصفــات المدروســة األخــرى ويشــير ذلــك إلــى 
أن زيــادة قــوة نمــو األصــل المتمثلــة بزيــادة مســاحة مقطــع ســاق األصــل يرافقــه زيــادة فــي مســاحة مقطــع ســاق الصنــف, ويوجــد 
ارتبــاط معنــوي إيجابــي متوســط بيــن متوســط وزن الثمــرة ونســبة عصيــر الثمــار وزنــًا % )r = 0.428( فــي حيــن كان االرتبــاط 
ضعيفــًا بيــن متوســط وزن الثمــرة والصفــات األخــرى؛ وتشــير النتائــج أيضــًا إلــى وجــود ارتبــاط معنــوي ســلبي متوســط بيــن ســماكة 
قشــرة الثمــرة وحجــم تــاج الشــجرة )r = -0.434(، وكان ارتبــاط صفــة ســماكة القشــرة ولــب الثمــرة ضعيفــًا مــع الصفــات األخــرى.

جدول )8(: معامل االرتباط بين الصفات المدروسة.

الصفات 
المدروسة

مساحة مقطع 
ساق األصل 

)سم2(

مساحة مقطع 
ساق الصنف 

)سم2(

حجم تاج 
الشجرة
)م3(

اإلنتاج
)كغ/شجرة(

متوسط وزن 
الثمرة
)غ(

سماكة القشرة 
)مم(

سماكة اللب 
)سم(

نسبة عصير 
الثمار وزنًا 

%

نسبة المواد 
الصلبة 

الذائبة الكلية 
%

مساحة مقطع 
ساق األصل 

)سم2(
-

مساحة مقطع 
ساق الصنف 

)سم2(
0.622**-

حجم تاج 
-0.2310.334الشجرة )م3(

اإلنتاج )كغ/
-*0.3230.2490.450شجرة(

متوسط وزن 
-0.2950.1700.2320.298الثمرة )غ(

سماكة 
-0.1400.039*0.434-0.220-0.193-القشرة )مم(

سماكة اللب 
-0.0080.1580.0240.178-0.043-0.105-)سم(

نسبة عصير 
الثمار وزنًا 

%
0.063-0.222-0.0390.1450.428*0.0100.206-

نسبة المواد 
الصلبة 

الذائبة الكلية 
%

0.2560.1290.1630.3510.1670.166-0.080-0.111-

نسبة 
األحماض 
الكلية %

0.2780.366-0.113-0.362-0.114-0.1940.162-0.1410.074

*، ** تدل أن االرتباط معنوي عند مستوى داللة 0.05 و 0.01 على التوالي.

الخالصة
من نتائج هذا البحث يمكن استخالص ما يلي:

• تختلــف درجــة توافــق قــوة نمــو األصــل مــع الصنــف المتمثلــة فــي نســبة مســاحة مقطــع ســاق الصنــف إلــى مســاحة مقطــع ســاق 
األصــل مــع تقــدم األشــجار فــي العمــر، وال تعبــر درجــة التوافــق بالضــرورة عــن قــدرة األصــل فــي زيــادة نمــو وإنتــاج األشــجار 

المطعمــة عليــه.
• وجــود زيــادة غيــر معنويــة فــي كميــة إنتــاج أشــجار البرتقــال أبــو صــرة صنــف )Washington Navel 141( المطعمــة علــى 
أصــل الزفيــر يليــه مجموعــة الســيتروميلو والســترانج، لذلــك يمكــن اختيــار أحــد هــذه األصــول فــي تطعيــم البرتقــال أبــو صــرة تبعــًا 
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للظــروف الســائدة )األحيائيــة والألحيائيــة( التــي يتحملهــا األصــل .
وقــد أعطــت األشــجار المطعمــة علــى أصلــي ســيتروميلو 4475 وترويــر ســترانج أعلــى نســبة لعصيــر الثمــار وزنــًا %  متفوقــًة 

بذلــك معنويــًا علــى األشــجار المطعمــة علــى األصــل كليوباتــرا.
• إمكانيــة اعتمــاد األصــل ســيتروميلو 4475 فــي تطعيــم أشــجار البرتقــال أبــو صــرة لزيــادة متوســط الــوزن الطــازج للثمــرة الــذي 

تفــوق معنويــًا علــى األصــل كليوباتــرا مندريــن.

المراجع
الخطيــب، علــي عيســى )2001(. تأثيــر محتــوى التربــة مــن كربونــات الكالســيوم فــي نمــو بعــض أصــول الحمضيــات ومحتــوى 
أنســجتها مــن العناصــر الغذائيــة. رســالة دكتــوراه. قســم البســاتين، كليــة الزراعــة، جامعــة تشــرين، ســورية. 220 صفحــة.

المجموعــة اإلحصائيــة الزراعيــة الســنوية )2012(. وزارة الزراعــة واإلحصــاء الزراعــي، مديريــة اإلحصــاء والتخطيــط، قســم 
اإلحصــاء، دمشــق، ســورية، صفحــة: 19-17.

Al-Obeed, R. S.; M. M. Harhash and M. M. Sourour )2005(. Performance of «Marsh» grapefruit and 
«Mexican» lime trees on seven rootstocks in Saudi Arabia. J. Adv. Agric. Res. )Fac. Agric. Saba 
Basha(.10 )1(:165 - 179.

Ballester-Olmos, J. F.; J. A. Pina and L. Navarro )1988(. Detection of a tristeza-seedling yellows 
strain in Spain. In. Proc. 10th Conf. IOCV., Riverside, 28 - 31.

Batchelor, L. D. and W. P. Bitters )1952(. High Quality Citrus Rootstock Cleopatra Mandarin, troyer 
citrange rootstocks produce quick-decline tolerant trees bearing high-quality fruit. California 
Agriculture, 3 - 4.

Bauer, M.G.; W. S. Castle; B. J. Boman; T. A. Obreza and E.W. Stover )2004(. Root Systems of 
healthy and declining citrus trees on swingle citrumelo rootstock growing in The Southern 
Florida Flatwoods. Proc. Fla. State Hort. Soc., 117: 103 - 109.

Bitters, W. P. )1986(. Citrus rootstock:Their characters and reactions. An Unpublished Manuscript, 6.
Bitters, W. P. and L. D. Batchelor )1952(. Citrus rootstock problems, recommendations change as 

developments within citrus industry reflect influence of rootstock on tree and fruit. California 
Agriculture, 8 - 12.

Castle, W. S.; R. R. Pelosi and R. F. Lee )1991(. Growth and yield of Young Sweet Orange Trees 
on Swingle Citrumelo Rootstock Inoculated with Citrus Viroids. In Proc. 11th Conf. IOCV., 
Riverside, 214 - 218.

Connelly, M. )2006(. Red-Flesh Grapefruit. Department of Primary Industry, Fisheries and Mines. 
Northern Territory Government, 1 - 2.

Garcia- Sanchez, F.; M. Carvajal; A. Cerda and V. Martinez )2003(. Response of ‹Star Ruby› grapefruit 
on two rootstocks to Na Cl salinity. Journal of horticultural science and biotechnology, 78 )6(: 
859 - 865.

Hutchison, D. G and G. R. Grimm )1973(. Citrus Clones Resistant to Phytophthora parastica: 1973 
Screening Results. Proc. Fla. State Hort. Soc., 88 - 91.

Hutchison, D. G. )1974(. Swingle Citrumelo-A Promising Rootstock Hybrid. Proc. Fla. State Hort. 
Soc., 89 - 91.

Javed, J.; M. Javed; M. B. Ilyas; M. M. Khan and M. Inam- Ul- Haq )2008(. Reaction of Various 
Citrus Rootstocks )Germplasm( Against Citrus Root Nematode )Tylenchulus. semipenetrans. 
Cobb.(.Pak. J. Bot., 40 )6(: 2693 - 2696.

Lacey, K and G. Foord )2006(. Citrus Rootstocks for Western Australia. Department of Agriculture 
and Food. Farmnote, 155:1 - 4.



68 

المجلة السورية للبحوث الزراعية المجلد 1 - العدد 1 - 2014

Manner, H. I.; R. S.Buker; V. E. Smith; D. Ward and C. R. Elevitch )2006(. Citrus )Citrus( and 
Fortunella )Kumquat( Rutaceae )Rue Family(. Species Profiles for Pacific Island Agroforesty, 
Permanent Agriculture Resources, Holoualoa, Hawai›I, Traditional Tree Initiative, 1 - 35.

Obreza, T. A. )1995(. Soil Ca CO3 Concentration Affects Growth of Young Grapefruit Trees on 
Swingle Citrumelo Rootstock. Proc. Fla. State Hort. Soc., 108: 147 - 150.

Ochoa, F.; R. Mendt; D. Quintero; P. Sanchez; K. Gomez and G. Romero )1986(. Evaluation of 
Citrus Tristeza Virus Tolerant Rootstocks Budded with Washington Navel Orange. Tenth ZOCV 
Conference, Tristeza and Related Disease, 113 - 115.

Tuzcu, O.; M. Kaplankiran and M. Seker )1998(. The Effects of Some Citrus Rootstocks on Fruit 
Productivity of Some Important Orange, Grapefruit, Lemon and Mandarin Cultivars in Çukurova 
Region. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22: 117 - 126.



69 

SJAR Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 1, Number 1 , Dec 2014

 
Effect of Seven Citrus Rootstocks on Growth and Production of Washington 

Navel 141 Orange

Alaa S. Ibrahim)1(, Eshraq S. Ali)1(, Raed N. Sbeeh)1(, Rafeek A. Abboud)1( & Fadel S. Alkaiem)2(

Abstract

The study was carried out during 2011 and 2012 at Ciano citrus experimental station. Growth 
and yield of 22 years old orange trees )Washington Navel 141( budded on seven citrus rootstocks 
)Sour orange, Troyer citrange, Carrizo citrange, Citrumelo 4475, Citrumelo 1452, Macrophylla and 
Cleopatra mandarin( have been studied. The results showed that Sour orange gave the highest yield 
)79 kg/tree(. Citrumelo 4475 significantly showed the highest trunk section area of the rootstock 
)779.88 cm2(; the highest percentage of fruit juice was achieved by Citrumelo 4475 and Troyer 
citrange )43.43%, 42.37%( respectively, which were significantly superior to Cleopatra )37.39%(. The 
highest percentage of total soluble solids was achieved by Cleopatra )13.1 %(, while the highest TA% 
achieved by Citrumelo 4475 )0.88%( without significant differences compared to other treatments. 

Keywords: Navel orange, Citrus rootstocks, Production, Sour orange, Citrange, Citrumelo. 
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تاريخ القبول: 2014/12/20 تاريخ االستالم: 2014/07/22    

المقدمة:
تتنــوع مجموعــات األبقــار الموجــودة فــي القطــر العربــي الســوري، وتشــكل األبقــار المحســنة بالتدريــج القســم األكبــر منهــا، فــي حيــن 
تدهــورت أعــداد األبقــار الشــامية بشــكل كبيــر جــدًا، وال يتجــاوز عددهــا 3103 رأس )المجموعــة اإلحصائيــة الزراعيــة الســنوية، 2012(. 
تمتــاز األبقــار الشــامية بتأقلمهــا الجيــد مــع الظــروف البيئيــة المحليــة، ومقاومتهــا لألمــراض، وقلــة إصابتهــا بالمشــاكل التناســلية كاحتبــاس 
المشــيمة والتهابــات الرحــم أو خمــول المبايــض، وســهولة والدتهــا، كمــا يمكنهــا أن تنجــب مولــودًا كل عــام )العــوا، 1965(. تتأخــر األبقــار 
الشــامية فــي الوصــول للنضــج الجنســي، وُتلقــح عــادة ألول مــرة بعمــر 20-24 شــهرًا، ويكــون متوســط العمــر عنــد أول والدة نحــو 30 
شــهرًا )طليمــات وفريــد، 1981(، وذكــر الــدكاك )2008( أن البلــوغ الجنســي فــي عجــالت األبقــار الشــامية يحصــل عنــد متوســط عمــر 

قــدره 13.33 شــهرًا، ووزن 250 كــغ.
إن البحــث فــي أداء العــروق المحليــة مهــم لالســتفادة القصــوى مــن المصــادر الوراثيــة )Mondal et al., 2005(. كمــا ُذكــر أن 
أداء العــروق المرتفعــة اإلنتــاج التــي تســتوردها الــدول الناميــة مــن الخــارج يتأثــر دائمــًا بشــكل ســلبي بالتفاعــل بيــن البيئــة والوراثــة 

.)Bondoc et al., 1989، Rege et al., 1991(
اهتم العديد من الباحثين بدراســة العمر عند أول والدة وتأثيره في المؤشــرات اإلنتاجية والتناســلية، إذ يعد من أهم الصفات االقتصادية 
عنــد األبقــار الحلــوب والــذي يؤثــر بــدوره فــي طــول الحيــاة اإلنتاجيــة للبقــرة )Bhagi and Eapen, 1988(، كمــا يعــد مــن العوامــل 
المهمــة عنــد تقديــر تكلفــة الرعايــة فــي قطعــان األبقــار الحلــوب التــي شــهدت انخفاضــًا ملحوظــًا بمقــدار18 % عندمــا انخفــض العمــر عنــد 

تأثير كل من األب وسنة وفصل المياد في العمر عند الوالدة األولى عند األبقار الشامية في سورية

وسام الصيفي)1(، سليمان سلهب)2( وخالد النجار)1(

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. إدارة بحوث الثروة الحيوانية. دوما، ص. ب 113. دمشق، سورية.
)2(. قسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة دمشق. دمشق، سورية.

)للمراســلة: وســام الصيفــي: الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة. إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة. دومــا، ص. ب 
)bombix668@hotmail.com :113. دمشــق، ســورية. البريــد االلكترونــي

الملخص

نفــذ البحــث فــي محطــة بحــوث ديــر الحجــر لتحســين األبقــار الشــامية، التابعــة للهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، خــالل العــام 
2010 لتحديــد العمــر عنــد أول والدة ودراســة تأثيــر األب وســنة الميــالد وفصــل الميــالد والتداخــالت فيمــا بينهــا عنــد األبقــار الشــامية. 
اســتخدم لهــذا الغــرض 738 ســجاًل تناســليًا لألبقــار الشــامية تضــم بيانــات عــن الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1981 وحتــى عــام 2006. 
أخضعــت البيانــات إلــى النمــوذج الخطــي العــام وأجريــت التحاليــل اإلحصائيــة باســتخدام برنامــج )SAS، 1996(. قــدرت متوســطات 
المربعــات الصغــرى )LSM( والخطــأ القياســي )SE( لهــذه الصفــات، واســتخدم اختبــار Duncan  لمقارنــة المتوســطات. تراوحــت 
متوســطات المربعــات الصغــرى للعمــر عنــد الــوالدة األولــى بيــن 27.80 و 37.77 شــهرًا وبمتوســط عــام قــدره 32.49±5.15 شــهرًا. 
وكان لســنة الميــالد تأثيــرًا معنويــًا )P<0.01( فــي صفــة العمــر عنــد الــوالدة األولــى، فــي حيــن لــم يكــن لــألب والعوامــل األخــرى المدروســة 
تأثيــر معنــوي. يســتنتج مــن البحــث أن التخفيــف مــن أثــر الظــروف البيئيــة الســائدة، وتأميــن تغذيــة مناســبة علــى مــدار العــام، واالســتقرار 
فــي إدارة ورعايــة القطيــع يســاعد فــي التبكيــر لصفــة العمــر عنــد الــوالدة األولــى، وزيــادة الكفــاءة اإلنتاجيــة والتناســلية لألبقــار الشــامية فــي 

محطــة بحــوث ديــر الحجــر.

الكلمات المفتاحية: العمر عند الوالدة األولى، األبقار الشامية، عوامل وراثية، عوامل غير وراثية.
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أول والدة مــن 25 إلــى 21 شــهرًا )Tozer and Heinrichs, 2001(، فــي حيــن لوحــظ أن األبقــار المتأخــرة فــي أول والدة كانــت أقــل 
ربحيــة نظــرًا لتكاليــف رعايتهــا المرتفعــة علــى الرغــم مــن أنهــا أنتجــت كميــة حليــب أكبــر فــي موســمها األول بالمقارنــة مــع األبقــار التــي 

.)Durr et al., 1999( ولــدت عنــد عمــر 24 شــهرًا
 Salisbury and Van Denmark,( إن انخفاض العمر عند أول والدة يزيد من عدد الوالدات الممكن الحصول عليها من البقرة الواحدة

1961(، في حين لم يجد )Vukasinovich et al., 2001( تأثيرًا كبيرًا للعمر عند أول والدة في طول الحياة اإلنتاجية للبقرة.
يهــدف البحــث إلــى تحديــد العمــر عنــد الــوالدة األولــى فــي األبقــار الشــامية، كمؤشــر تناســلي هــام جــدًا فــي أي مزرعــة لتربيــة األبقــار، 
ودراســة تأثيــر اآلبــاء وبعــض العوامــل البيئيــة )ســنة الميــالد وفصــل الميــالد( والتداخــالت فيمــا بينهــا فــي هــذه الصفــة فــي محطــة األبقــار 

الشــامية فــي ديــر الحجــر.

مواد وطرائق البحث
نفــذ البحــث خــالل عــام 2010، فــي محطــة بحــوث ديــر الحجــر لألبقــار الشــامية التابعــة إلدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة، الهيئــة العامــة 
للبحــوث العلميــة الزراعيــة فــي ريــف دمشــق. تقــع المحطــة بالقــرب مــن مطــار دمشــق الدولــي. تعــد هــذه المنطقــة مــن مناطــق االســتقرار 
الرابعة في القطر العربي الســوري إذ ال يتجاوز معدل األمطار فيها 125 مم ســنويًا. وتتميز بطقس حار صيفًا وبارد شــتاًء، وتتفاوت 
درجــات الحــرارة بشــكل كبيــر بيــن الليــل والنهــار، وتتعــرض لريــاح شــديدة معظــم األوقــات. تعانــي منطقــة ديــر الحجــر مــن قلــة الغطــاء 
النباتــي، فــي حيــن تنمــو بعــض النباتــات الرعويــة واألشــواك الصحراويــة، األمــر الــذي يجعــل منهــا مناســبة لرعايــة الحيوانــات األكثــر 

تحمــاًل للجفــاف كاإلبــل واألغنــام. 
ُيطبــق فــي المحطــة نظــام الرعايــة الطليقــة لألبقــار فــي حظائــر نصــف مغلقــة ذات أرضيــات إســمنتية. يتــم توزيــع األبقــار فــي الحظائــر تبعــًا 
الختــالف المرحلــة العمريــة للحيوانــات وأيضــًا اختــالف الحالــة اإلنتاجيــة. تلقــح اإلنــاث طبيعيــًا وألول مــرة عندمــا يصــل عمرهــا إلــى 18 

شــهرًا، مــع األخــذ باالعتبــار وزن البقــرة. 
يقــدم العلــف للحيوانــات علــى دفعتيــن )صباحيــة ومســائية(، إذ يقــدم العلــف المالــئ )أتبــان، قشــرة قطــن( ثــم يقــدم المركــز )جاهــز حلــوب أو 

خلطــة مصنعــة فــي المحطــة(، باإلضافــة إلــى تقديــم الدريــس )بيقيــة وشــعير، فصــة( واألعــالف الخضــراء فــي حــال توفرهــا.
تحلــب األبقــار مرتيــن فــي اليــوم صباحــًا ومســاًء وذلــك باســتخدام محلــب آلــي حديــث، بحيــث تحضــر العجــول الرضيعــة إلــى جانــب 
أمهاتهــا لتفعيــل ظاهــرة التحنيــن ولترضــع منهــا، ثــم تركــب كــؤوس الحالبــة علــى حلمــات األبقــار. تتــرك المواليــد الحديثــة الــوالدة مــع 

أمهاتهــا لترضــع منهــا حتــى عمــر الفطــام 90 يومــًا.
اســتخدم 738 ســجاًل لألبقــار الشــامية المتوفــرة فــي المحطــة، وذلــك باالعتمــاد علــى البطاقــات الفرديــة المتوفــرة فــي المحطــة، والتــي جمعــت 
خــالل الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1981 وحتــى عــام 2006. وزعــت أشــهر الســنة علــى فصولهــا بصورتهــا الطبيعيــة حســب ميــالد كل بقــرة. 
فتضمــن فصــل الشــتاء األشــهر )12، 1، 2(، وتضمــن فصــل الربيــع األشــهر )3، 4، 5(، وتضمــن فصــل الصيــف األشــهر )6، 7، 8(، 

وتضمــن فصــل الخريــف األشــهر )9، 10، 11(، واعتبــرت هــذه الفصــول هــي فصــول الميــالد فــي هــذه الدراســة.
 ،General Linear Model لتنظيم البيانات، وترتيبها، ثم أخضعت البيانات إلى النموذج الخطي العام EXCEL استعمل برنامج
واســتخدم تحليــل التبايــن لتحديــد تأثيــر العوامــل الوراثيــة مثــل األب، وغيــر الوراثيــة مثــل ســنة الميــالد، فصــل الميــالد، وتأثيــر بعــض 
  Duncan التداخالت بين تلك العوامل في المؤشــر المدروس، وحســبت متوســطات المربعات الصغرى والخطأ القياســي وُطبق اختبار
جــراء التحاليــل اإلحصائيــة وفــق النمــوذج اإلحصائــي  لمقارنــة المتوســطات، واســتخدم برنامــج )SAS، 1996( لوصــف المتغيــرات واإ

التالــي لتحليــل صفــة العمــر عنــد أول والدة والعوامــل المؤثــرة عليهــا:

Yijkl = µ + Sri +Yrj + Sk + )Yr×S(jk + eijkl

Yijkl = المتغير المعتمد الذي يمثل صفة العمر عند أول والدة لـ ijkl سجل.
µ= المتوسط العام للصفة المدروسة.

Sri= تأثير األب i  والمرمز من 1 وحتى 28.
Yrj = تأثير سنة الميالد j  والمرمز من 1 وحتى 26 .
Sk = تأثير فصل الميالد k والمرمز من 1 وحتى 4. 

 Yr×S(jk(= تأثير التفاعل بين سنة الميالد وفصل الميالد.
.σ2 e والمفترض أن يكون مستقل وموزع طبيعيًا بمتوسط صفر وتباين Yijkl الخطأ العشوائي المرتبط مع = eijkl
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النتائج والمناقشة:
بلــغ المتوســط العــام للعمــر عنــد الــوالدة األولــى 32.49 شــهرًا )الجــدول 1( فــي قطيــع األبقــار الشــامية. وهــذا قريــب جــدًا ممــا وجــده  
 Estrada-Leon et al., (فــي أبقــار الهولشــتاين فريزيــان فــي باكســتان والبالــغ32.93 شــهرًا، ومــا وجــده )Sattar et al., 2005(
 Al-Najjar( فــي أبقــار البــراون ســويس فــي المكســيك والبالغــة 32.45 شــهرًا، فــي حيــن كانــت هــذه النتيجــة أعلــى ممــا وجــده )2008
1997( و) Wolff et al., 2004( والــذي بلــغ 28.80 و27.05 شــهرًا فــي أبقــار الفريزيــان والهولشــتاين فــي ســورية والبرازيــل علــى 
التوالي، وأعلى بكثير من 26.80 و29.90 شــهرًا والتي وجدها Nilforooshan و)2004( Edriss والمصري )2010( في أبقار 
الهولشــتاين والهولشــتاين فريزيــان فــي إيــران وســورية، علــى التوالــي. ومــن ناحيــة أخــرى كانــت هــذه النتيجــة أقــل مــن 35.00 شــهرًا فــي 

 .)Parmar et al., 1986( أبقــار الهولشــتاين فريزيــان
أشــارت نتائــج تحليــل التبايــن إلــى وجــود تأثيــر معنــوي )P<0.01( لســنة الميــالد فــي العمــر عنــد الــوالدة األولــى )الجــدول 2(، وتراوحــت 
القيــم بيــن 37.77 شــهرًا لســنة 1995 و27.80 لســنة 1984 )الشــكل 1(. وهــذا يتوافــق مــع مــا وجــده )AlNajjar )2007 والمصــري 
 )El-Said et al., 2001( فــي أبقــار الفريزيــان والهولشــتاين فريزيــان فــي ســورية، علــى التوالــي. وتوافقــت مــع مــا وصــل إليــه )2010(

فــي أبقــار الهولشــتاين فريزيــان فــي مصــر. 

وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود تأثيــر معنــوي )P>0.05( لفصــل الميــالد فــي العمــر عنــد الــوالدة األولــى فــي قطيــع األبقــار الشــامية. وهــذا 
يتوافــق مــع مــا وجــده Haq وآخــرون )1993( فــي أبقــار الفريزيــان فــي باكســتان، ومــع مــا توصــل إليــه )Al-Najjar )1997 فــي أبقــار 
الفريزيــان فــي ســورية. وتطابقــت هــذه النتيجــة أيضــًا مــع مــا ذكــره Abdel-Aziz وآخــرون )2005( فــي أبقــار الزيبــو فــي الســودان، ومــع 

مــا وجــده المصــري )2010( فــي أبقــار الهولشــتاين فريزيــان فــي ســورية. 

أشــارت نتائــج تحليــل التبايــن )الجــدول2 ( لعــدم وجــود تأثيــر معنــوي للتفاعــل بيــن ســنة الميــالد وفصــل الميــالد فــي العمــر 
عنــد الــوالدة األولــى، وهــذا يــدل علــى أن التباينــات بيــن الفصــول فــي الســنة الواحــدة كانــت متجانســة. وهــذا فــي توافــق مــع 
مــا وجــده  Abdel-Aziz وآخــرون )2005( فــي أبقــار الزيبــو فــي الســودان، فــي حيــن خالفــت النتائــج مــا ذكــره كل مــن 
Abdel-Gader وآخــرون )2007( والمصــري )2010( فــي أبقــار الفريزيــان والهولشــتاين فريزيــان فــي الســودان و ســورية، 
علــى التوالــي. بينــت نتائــج تحليــل التبايــن عــدم وجــدود تأثيــر معنــوي )P>0.05( لــألب فــي العمــر عنــد أول والدة لــدى بناتــه 

)الجــدول 2(، وهــذا يــدل علــى إمكانيــة تحســين هــذه الصفــة عــن طريــق تحســين بعــض األمــور اإلداريــة والبيئيــة.
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الجدول 1. متوسطات المربعات الصغرى )LSM( والخطأ القياسي )SE( لصفة العمر عند أول والدة )AFC( في األبقار الشامية في محطة دير الحجر خالل فصول الميالد:
عدد المشاهداتLSMSE  )شهر(العامل المدروس
32.492.02609المتوسط العام

فصل الميالد
132.75 a0.48137
232.76 a0.47166
332.08 a0.49144
431.49 a0.49162

تشير األحرف المتشابهة في العمود الواحد إلى عدم وجود فروق معنوية )P>0.05( بين المتوسطات.

يمكــن أن يعــزى التبايــن بيــن نتائــج الدراســة ونتائــج الدراســات المختلفــة بشــكل أساســي إلــى اختــالف العــرق المــدروس والتبايــن الكبيــر 
فــي الظــروف اإلداريــة والمناخيــة.

الجدول 2. تحليل التباين للعوامل المؤثرة في عمر األبقار الشامية عند الوالدة األولى في محطة دير الحجر خالل الفترة الممتدة من 2006-1981
االحتماليةمتوسط المربعاتدرجة الحريةمصدر التباين

2732.420.2186األب
2554.030.0029سنة الميالد
331.350.3210فصل الميالد
6734.200.0822سنة×فصل

41526.80المتبقي

يســتنتج مــن هــذا البحــث أن االختالفــات الوراثيــة بيــن اآلبــاء لصفــة العمــر عنــد الــوالدة األولــى للبكيــرات غيــر معنويــة، وهــذا 
يــدل علــى إمكانيــة تحســين هــذه الصفــة عــن طريــق تحســين ظــروف الرعايــة واإلدارة التــي تتعــرض لهــا األبقــار فــي المحطــة 

المدروســة.
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Effect of Sire, Birth Year and Season on The Age of First Calving in Shami 
Cattle in Syria

Wesam Al-Saife)1( , Soliman Salhab)2( & Khaled El-Najjar)1(

Abstract:

This research was conducted in 2010, to determine the age at first calving )AFC( in Shami cattle reared 
in Dier Alhajar Research Station of the General Commission for Scientific Agricultural Research 
)GCSAR(, and determine the effect of sire, birth year, birth season and their interactions.738 records 
of Shami cattle were collected between 1981 and 2006 and used. Data were subjected to general linear 
model and the analysis of variance was used to determine the effect of sire, birth year, birth season, 
and their interactions. Least Square Means )LSM( and Standard Error )SE( were used for calculation 
of )AFC(. Duncan test was used to compare means. SAS – program )1996( was used for the statistical 
analysis. Results indicated that, Least Square Means and Standard Error for )AFC( ranged between 
27.80 and 37.77 month, with general mean 32.49 ± 5.15 month. Effect of birth year was significant 
)P<0.01(, while the effects of sire and another factors were not significant. It was concluded that 
AFC can be reduced by better management and by providing good and suitable rearing and feeding 
conditions .
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المقدمة
يعــّد الــدم وســطًا مهمــًا وموثوقــًا يعــّول عليــه تقديــر حالــة الحيــوان الصحيــة )Oduye, 1976(؛ إال أن عوامــل عديــدة تلعــب دورًا كبيــرًا 
فــي تغيــر قيــم مؤشــرات الــدم عنــد المجتــرات الصغيــرة، كالعمــر والجنــس )Egbe-Nwiyi et al., 2000(. وحســب الحالــة الفيزيولوجيــة 
التــي يمــر بهــا الحيــوان كالحمــل )Waziri et al., 2010( أو عنــد الــوالدة )Zumbo et al., 2011(. كمــا تختلــف قيــم مؤشــرات 
الــدم فــي عــروق الماعــز المختلفــة )Azab and Abdal-Maksoud, 1999 ؛ Iriadam, 2007(. تتوفــر معلومــات قليلــة عــن 
قيــم المؤشــرات الدمويــة عنــد مواليــد الماعــز مقارنــة بالحيوانــات البالغــة، وبمــا أن صحــة المواليــد مهمــة الســتمرارها فــي الحيــاة، فــإن 
معرفــة أي خلــل صحــي أو تغــذوي يصيبهــا يمكــن أن يكــون مهمــًا للحــد مــن نفوقهــا ممــا ينعكــس بشــكل اقتصــادي علــى المربــي. ويعــّد 
البحــث عــن أبســط المؤشــرات الدمويــة وأقلهــا كلفــة وســهولة فــي التحليــل أمــرًا مهمــًا واقتصاديــًا، وبمــا أن خضــاب الــدم )الهيموغلوبيــن 
hemoglobin(، ونســبة الرســابة الدمويــة Haematocrit )حجــم الخاليــا المكدســة Packed Cell Volume -PCV( يعتبــران 
مــن أهــم العوامــل للكشــف عــن حــدوث خلــل صحــي أو تغــذوي )Howlader and Huq, 1997؛ Elsa and Onyeyili, 2002؛ 
Petkov et al., 2005؛ Chaturvedi et al., 2013(. أجريــت العديــد مــن الدراســات المتعلقــة بالرســابة الدمويــة والهيموغلوبيــن 
لمراقبــة تغيــرات هذيــن المؤشــرين فــي الماعــز حســب الحالــة الفيزيولوجيــة التــي يمــر بهــا الحيــوان. وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات 
 Azab and Abdal-Maksoud,( لمراقبــة تغيــرات هذيــن المؤشــرين فــي الماعــز حســب الحالــة الفيزيولوجيــة التــي يمــر بهــا الحيــوان
1999؛ Iriadam, 2007(. وذلــك لكونهمــا مؤشــران أساســيان لحــدوث خلــل مرضــي أو تغــذوي، فضــاًل عــن أن تحليلهمــا ســهل وذو 

)F3 50%( تحديد مستوى خضاب الدم ونسبة الرسابة في مواليد الماعز الجبلي والهجين
المعتصم باهلل الدقر)1( ومنصور أحمد)1( وفيصل الحنفي)1( وهونادة العرقسوسي)1( وعلي الهوارين)2( وجواد شرف)2(

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث الثروة الحيوانية، دمشق، سورية.
)2(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث السويداء، محطة بحوث عرى للماعز الجبلي، السويداء، سورية.

)للمراســلة: د. المعتصــم بــاهلل الدقــر: الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة، دومــا، ص. ب. 113، 
)aldakermb@gmail.com :دمشــق، ســورية. البريــد االلكترونــي

الملّخص
ُنّفــذ هــذا البحــث فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة، محطــة بحــوث عــرى لتحســين الماعــز الجبلــي 
فــي محافظــة الســويداء )ســورية( بهــدف تحديــد القيــم الطبيعيــة لتركيــز خضــاب الــدم )Hb(، ونســبة الرســابة الدمويــة )HCT( فــي مواليــد 
الماعــز الجبلــي والهجيــن، تفيــد فــي التنبــؤ بحــدوث أي خلــل تغــذوي أو صحــي عنــد هــذه المواليــد وبالتالــي الحــد مــن نفوقهــا. اســُتخدم لهــذا 
الغــرض 25 مولــود أنثــى و 25 مولــود ذكــر مــن كال العرقيــن الجبلــي والهجيــن متقاربــة فــي العمــر والــوزن. ُأخــذت منهــا عينــات دمويــة 
شــهريًا اعتبــارًا مــن الفطــام ولمــدة ســتة أشــهر. وتــم قيــاس مســتوى خضــاب الــدم ونســبة الرســابة فــي المواليــد المدروســة، بّينــت النتائــج 
أن قيــم مســتويات الخضــاب فــي دم المواليــد تراوحــت بيــن 8 و 13 غ/دل فــي إنــاث وذكــور كل مــن العرقيــن خــالل فتــرة الدراســة، مــع 
عــدم وجــود فــرق معنــوي بيــن الذكــور واإلنــاث فــي العــرق الواحــد وبيــن العرقيــن، فــي حيــن كان هنــاك فــرق معنــوي )P< 0.001( فــي 
مســتوى الخضــاب مــع تزايــد أعمــار المواليــد ســواء الذكــور أو اإلنــاث وفــي كل مــن العرقيــن. كمــا أظهــرت النتائــج أن قيــم نســبة الرســابة 
الدمويــة كانــت بيــن 27 و 32 % خــالل فتــرة الدراســة، مــع اإلشــارة إلــى أن الفــوارق اإلحصائيــة كانــت مطابقــة للفــوارق الموجــودة فــي 
مســتويات الخضــاب والمتعلقــة بتغيــرات التراكيــز فــي الذكــور واإلنــاث وبيــن العرقيــن، ومــع تقــدم عمــر المواليــد، ُوضــع جــدول خــاص 
لمتوســطات تركيــز الخضــاب ونســبة الرســابة مــع تقــدم عمــر المواليــد فــي كال العرقيــن، يمكــن مــن خاللــه التنبــؤ بوجــود أي خلــل مرتبــط 

جــراء المعالجــة الالزمــة للحــد مــن نفــوق المواليــد. بهذيــن المؤشــرين ســواء كان تغذويــًا أو صحيــًا واإ

الكلمات المفتاحية: ماعز، مواليد، مؤشرات دموية، خضاب الدم، الرسابة الدموية.
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ن كانــت المؤشــرات الدمويــة والكيميائيــة األخــرى للــدم مطلوبــة. ولذلــك فقــد شــرعت إدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة فــي  تكلفــة منخفضــة. واإ
ســورية منذ ســنوات بتوصيف العروق المحلية دمويًا، لوضع جداول بالقيم الطبيعية لمؤشــرات الدم وبالتالي الكشــف عن أي حالة غير 
ســوية. وتعــد هــذه الدراســة لبنــة ضمــن بنــاء توصيــف شــامل للعــروق المحليــة فــي ســورية، وتهــدف إلــى معرفــة القيــم الطبيعيــة لخضــاب 
الــدم )الهيموغلوبيــن Hb(، ونســبة الرســابة الدمويــة )الهيماتوكريــت HCT(، فــي مواليــد الماعــز الجبلــي والهجيــن، ووضــع جــدول يفيــد فــي 
التنبــؤ المســبق بحــدوث خلــل مرضــي أو تغــذوي عنــد كل مــن مواليــد الماعــز الجبلــي والهجيــن ســواء الذكــور منهــا أو اإلنــاث، باعتبــار 

أن المؤشــرات الســابقة ذات داللــة هامــة فــي التغيــرات الفيزيولوجيــة التــي تطــرأ علــى الحيــوان.
مواد وطرائق البحث

نفذ البحث خالل الفترة 2010-2013 في محطة بحوث عرى لتحســين الماعز الجبلي في محافظة الســويداء )جنوب ســورية(، وهي 
إحــدى المحطــات التابعــة إلدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة. اســتعمل لهــذا الغــرض 25 مولــود 
أنثــى و 25 مولــود ذكــر مــن كال العرقيــن الجبلــي والهجيــن )شــامي×جبلي( متقاربــة فــي العمــر والــوزن الحــي. أخــذت عينــات دمويــة 
شــهريًا اعتبــارًا مــن الفطــام )الشــهر الثانــي( ولمــدة ســتة أشــهر، وذلــك مــن الوريــد الوداجــي باســتعمال نظــام Vacutainer System. تــم 
 HCT اليابانيــة. كمــا تــم تحديــد نســبة الرســابة الدمويــة Optima  الُمصنــع مــن شــركة Hb-202 قيــاس مســتوى خضــاب الــدم بجهــاز
باســتعمال جهــاز الطــرد المركــزي الخــاص بــالHCT مــن نــوع hematocrit 210 صنــع شــركة Hettich األلمانيــة. خضعــت البيانــات 
إلى النموذج الخطي العام General Liner Model( GLM(. وأجري تحليل التباين )ANOVA( واختبار فرق المتوسطات لمعرفة 

.Statview 4.5 الفــروق المعنويــة. واســُتعمل لهــذا الغــرض البرنامــج اإلحصائــي

النتــائج
:)Hb خضاب الدم )الهيموغلوبين •

بّينــت النتائــج أن مســتوى تركيــز خضــاب الــدم كان متشــابهًا فــي كال العرقيــن وفــي اإلنــاث والذكــور خــالل كامــل مــدة الدراســة )جــدول 1(. 
إال أن هــذا التركيــز كان فــي الشــهر الثانــي أخفــض ممــا هــو عليــه فــي بقيــة األشــهر، إذ كان بشــكل عــام بيــن 8 و 9 غ/دل، فــي حيــن 
تزايــد بشــكل معنــوي )P< 0.001( ابتــداًء مــن الشــهر الثالــث وبقــي تقريبــًا بنفــس الحــدود حتــى الشــهر الســابع. ولوحظــت خــالل األشــهر 
الخمســة تغيــرات معنويــة )P< 0.05 و P< 0.01( بقيــت أقــل ممــا هــي بيــن الشــهر الثانــي والثالــث. وتراوحــت قيــم خضــاب الــدم فــي 

األشــهر الخمســة األخيــرة بشــكل تقريبــي بيــن 10 و 13 غ/دل.
جدول )1( : متوسطات تغيرات تركيز خضاب الدم )غ/دل( ± الخطأ القياسي في إناث وذكور العرقين المدروسين.

مواليد إناث هجينمواليد ذكور هجينمواليد إناث جبليمواليد ذكور جبليالعمر )شهر(

28.978 ± 0.2468.895 ± 0.1879.268 ± 0.1679.319 ± 0.179 b

313.574 ± 0.423 a12.127 ± 0.354 a13.717 ± 0.344 a 12.933 ± 0.332 a

410.254 ± 0.222 b10.506 ± 0.227 b 10.800 ± 0.201 b10.078 ± 0.221 b

511.709 ± 0.241 c11.871 ± 0.216 ac12.548 ± 0.331 c11.659 ± 0.363 c

612.064 ± 0.332 cd12.429± 0.415 ac11.963 ± 0.399 c13.13 ± 0.337 ad

712.263 ± 0.392 d12.527 ± 0.257 ac13.167 ± 0.874 ac12.325 ± 0.356 ad
 ،P<0.001 و P<0.05 األحرف المختلفة تشير إلى وجود فرق معنوي ضمن نفس العمود على مستوى يتراوح بين -

- األحرف المتماثلة ضمن العمود تشير لعدم وجود فرق معنوي، وال توجد فروق معنوية حسب الجنس.

:)%HCT( نسبة الرسابة الدموية •
تظهــر النتائــج فــي الجــدول )2( أن نســبة الرســابة الدمويــة تماشــت وبنفــس االتجــاه مــع تغيــرات تركيــز خضــاب الــدم مــن حيــث التشــابه 
فــي كال العرقيــن وفــي كل مــن اإلنــاث والذكــور خــالل كامــل مــدة الدراســة. ولكــن االرتفــاع المعنــوي فــي نســبة الرســابة بــدأ مــن الشــهر 
الرابــع )P< 0.001( ولــم يالحــظ اختــالف معنــوي بيــن الشــهر الثانــي الثالــث فــي كال العرقيــن. كذلــك لــم يكــن هنــاك اختالفــات معنويــة 
بيــن الشــهرين الرابــع والخامــس وال بيــن الســادس والســابع. إال أن هنــاك بعــض االختالفــات المعنويــة )P< 0.05 و P< 0.001( بيــن 
الشــهرين الرابــع والخامــس مــن جهــة وبيــن الســادس والســابع مــن جهــة أخــرى. وفــي حيــن أن نســبة الرســابة كانــت فــي الشــهرين الثانــي 

والثالــث بيــن 27-29 % فقــد وصلــت فــي الشــهر الســابع لحوالــي 33 %.
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جدول )2(: متوسطات تغيرات النسبة المئوية للرسابة الدموية )%(± الخطأ القياسي في إناث وذكور العرقين المدروسين.

مواليد إناث هجينمواليد ذكور هجينمواليد إناث جبليمواليد ذكور جبليالعمر )شهر(

227.917 ± 0.72727.143 ± 0.66628.455 ± 0.46929.680 ± 0.713

328.696 ± 0.69027.381 ± 0.80029.500 ± 0.50729.417 ± 0.583

430.174 ± 0.612 a32.647 ± 0.485 a31.696 ± 0.557 a31.800 ± 0.659 a

531.304 ± 0.574 a32.643 ± 0.643 a32.000 ± 0.50731.412 ± 0.827 a

629.000 ± 0.756 b29.214 ± 0.604 b28.474 ± 0.803 b29.188 ± 0.813 b

732.250 ± 0.959 ac31.333 ± 0.558 ac29.333 ± 0.667 b32.500 ± 0.769 ac

 ،P<0.001 و P<0.05 األحرف المختلفة تشير إلى وجود فرق معنوي ضمن نفس العمود على مستوى يتراوح بين -
- األحرف المتماثلة ضمن العمود تشير لعدم وجود فرق معنوي، وال توجد فروق معنوية حسب الجنس.

• أوزن الحيوانات: 
بّينــت النتائــج أن أوزان المواليــد تــزداد بشــكل معنــوي )P<0.001( ومســتمر مــن شــهر آلخــر مــع تقــدم العمــر فــي إنــاث وذكــور العرقيــن 
المدروســين )جــدول رقــم 3(. وقــد أظهــرت المقارنــة بيــن مواليــد العرقيــن أن هنــاك فارقــًا معنويــًا )P<0.001( بيــن اإلنــاث والذكــور 
فــي كال العرقيــن، إذ كانــت المتوســطات العامــة ألوزان الذكــور خــالل فتــرة الدراســة أكبــر مــن المتوســطات العامــة لإلنــاث إذ بلغــت 
المتوســطات العامــة للذكــور )19.300 ± 0.812، 19.576 ± 0.790( فــي مواليــد الماعــز الجبلــي والهجيــن علــى التوالــي، فــي 
حيــن كانــت عنــد اإلنــاث )14.814 ± 0.712، 16.485 ± 0.772( لمواليــد الجبلــي والهجــن، علــى التوالــي مــع وجــود زيــادة وزنيــة 
معنويــة )P<0.001( فــي مواليــد إنــاث الماعــز الهجيــن بالنســبة لمواليــد إنــاث الجبلــي. ولــم يالحــظ أي فــرق معنــوي بيــن الذكــور فــي 

كال العرقيــن الجبلــي والهجيــن.
جدول )3(: متوسطات أوزان حيوانات التجربة )كغ( ± الخطأ القياسي في إناث وذكور العرقين المدروسين.

مواليد إناث هجينمواليد ذكور هجينمواليد إناث جبليمواليد ذكور جبليالعمر )شهر(

4.046 ± 4.4500.134 ± 3.7690.097 ± 4.2410.085 ± 0.120الميالد

20.221 ± 9.1170.254 ± 7.4500.219 ± 9.8260.263 ± 8.335

30.370 ± 13.6430.316 ± 10.9830.469 ± 14.9000.470 ± 12.583

40.491 ± 18.5000.494 ± 15.1430.528 ± 19.0830533 ± 16.522

50.841 ± 25.8080.614 ± 20.7831.008 ± 25.8320.808 ± 21.863

60.649 ± 29.0250.702 ± 24.3751.054 ± 29.2871.273 ± 27.300

70.546 ± 33.4131.346 ± 28.5830.851 ± 32.7000.797 ± 31.856

المناقشة
إّن التزايــد المالحــظ فــي قيمــة كل مــن الخضــاب أو نســبة الرســابة الدمويــة مــع تقــدم أعمــار الحيوانــات كان مشــابهًا لمــا وجــده العلمــاء 
Egbe-Nwiyi وآخــرون )2000( فــي الماعــز النيجيــري مــن حيــث العمــر والجنــس، ولكــن كان للعــرق تأثيــر علــى هــذه القيــم والتــي 
كانــت أعلــى فــي مواليــد الماعــز النيجيــري ممــا هــي عليــه فــي نتائجنــا فــي الماعــز الجبلــي والهجيــن ســواء فــي المواليــد اإلنــاث أو الذكــور، 
فقــد تراوحــت نســبة الرســابة الدمويــة بيــن 37 و 39 % غيــر أن قيمــة خضــاب الــدم فــي الماعــز النيجيــري كانــت أعلــى قبــل الفطــام فقــط 
إذ تراوحــت بيــن 11 و 12 غ/دل. ثــم كانــت مشــابهة للنتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا فــي الفتــرة مــن 4-7 أشــهر. بينمــا كانــت أخفــض 
ممــا هــي عليــه فــي مواليــد ماعــز Dwarf فــي جنــوب إفريقيــا إذ لــم تتجــاوز قيمــة خضــاب الــدم 9 غ/دل فــي المواليــد، ونســبة الرســابة 
لــم تتجــاوز Opara et al., 2010( % 29(. وقــد وجــد أن قيــم الخضــاب والهيماتوكريــت تختلــف مــن عــرق آلخــر، إذ أن قيمــة 
 Messinese خضــاب الــدم كانــت أعلــى فــي عــرق الماعــز النيجيــري، فقــد كانــت مشــابهة لقيــم الخضــاب فــي الشــهر األول عنــد ماعــز
اإليطالــي، إذ تراوحــت بيــن 8-9 غ/دل فــي حيــن كانــت نســبة الهيماتوكريــت أخفــض عنــد هــذا العــرق ولــم تتجــاوز 22-24 % قبــل 
الفطــام )Zumbo et al., 2011(، بينمــا كانــت فــي نتائــج البحــث عنــد أخــذ العينــة األولــى أي بــدء الفطــام بيــن 27 - 29 %. وتبّيــن 
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الدراســات أنــه حتــى ضمــن المنطقــة نفســها يوجــد اختــالف فــي هــذه القيــم عنــد العــروق التــي تعيــش فيهــا، فعلــى ســبيل المثــال، الدراســات 
التــي أجريــت فــي نيجيريــا علــى ثالثــة عــروق محليــة وهــي )Red Sokoto, Sahel, West African Dwarf( أعطــت قيــم مختلفــة 
للمؤشــرات الدمويــة )Okonkwo et al., 2011(، أمــا عــن األوزان فهــي تختلــف أيضــًا مــن عــرق آلخــر فقــد وجــد Elmaz وآخــرون 
)2012( أن أوزان الذكــور واإلنــاث فــي عــرق Honamli التركــي بعمــر 60 يومــًا تــراوح بيــن 13 و 16 كــغ وبعمــر 3 أشــهر تــراوح 
بيــن 19 و 24 كــغ وهــو أكبــر ممــا وجدنــاه فــي هــذه الدراســة علــى الجبلــي والهجيــن، غيــر أنــه بالرغــم مــن حجمــه هــذا فلــم تتجــاوز قيمــة 
خضــاب الــدم عنــده عــن 9 غ/دل والهيماتوكريــت لــم يتجــاوز 26 %. كذلــك أجــرى )Ekiz and Yalcitan, 2013( مقارنــة لقيــم 
 Hair goat و Gokceada و Maltese و Saanen الرســابة الدمويــة عنــد مواليــد بعمــر 3 و 3.5 أشــهر فــي أربعــة عــروق وهــي
ووجــد أن متوســطات قيمــة الرســابة عندهــا كانــت )33.55 ± 1.07، 25.27 ± 1.57، 22.78 ± 1.42، 22.23 ± 1.07 %( 
علــى التوالــي، وبالمقارنــة مــع نتائــج البحــث فــي نفــس العمــر نجــد أن قيــم الرســابة كانــت قريبــة مــن العــرق األول وأكبــر مــن العــروق 
الثالثــة األخــرى ســواء تمــت مقارنتهــا مــع العــرق الجبلــي أو الهجيــن. كمــا قــدرت Shah وآخــرون )2010( قيــم الرســابة والخضــاب فــي 
ــم تتغيــر  ذكــور عــرق ماعــز Beetal وبمراحــل عمريــة مختلفــة )قبــل الفطــام وبعــده، وقبــل البلــوغ وبعــده( ووجــدت أن قيــم الخضــاب ل
خــالل المراحــل التــي درســتها وبقيــت فــي حــدود 7-8 غ/دل ونســبة الرســابة ســجلت تغيــرًا طفيفــًا فقــد تراوحــت بيــن 27 و 30 %. ممــا 
ذا الحظنــا الفــوارق فــي قيــم هــذه المؤشــرات حســب العــروق واألماكــن وبقيــة العوامــل المؤثــرة نجــد أنــه مــن الضــروري اعتمــاد  ســبق، واإ
مواصفــات خاصــة بعروقنــا المحليــة. ممــا ســبق نســتنتج أن قيــم الخضــاب عنــد فطــام المواليــد تتــراوح بيــن 8-10 غ/دل، والنســبة المئويــة 
للهيماتوكريــت بيــن 26-30 %. أمــا المواليــد التــي تتــراوح أعمارهــا بيــن 3-7 أشــهر فتتــراوح قيــم الخضــاب عندهــا بيــن 10-14 غ/دل، 
ذا ربطنــا هــذه القيــم بــأوزان الحيوانــات يمكــن تقديــر خضــاب الــدم والرســابة لمواليــد  والنســبة المئويــة للهيماتوكريــت بيــن 27-33 %. واإ

الماعــز حســب العمــر والجنــس والعــرق بهــدف الوصــول إلــى جــدول تقديــري يربــط بينهــا كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 4:

جدول )4(: جدول تقديري يظهر القيم الطبيعية لخضاب الدم )غ/دل( ونسبة الرسابة الدموية )%( والوزن )كغ( في مواليد الماعز الجبلي والهجين )الذكور 

واإلناث( خالل مدة الدراسة )قبل البلوغ(

نسبة الرسابة )%(خضاب الدم )غ/دل(الوزن )كغ(العمر )شهر(الفئة

مواليد ذكور جبلي

210 - 89 - 728 – 26

314 - 1214 – 1229 - 27

419 - 1711 - 931 - 29

526 - 2412 – 1032 - 30

630 - 2813 – 1130 - 28

734 - 3213 - 1133 - 31

مواليد إناث جبلي

28 – 79 – 728 - 26

311 – 913 - 1128 – 26

416 - 1411 – 933 - 31

521 - 1912 - 1033 - 31

625 - 2313 - 1131 - 30

729 – 2713 - 1132 - 30

مواليد ذكور هجين

210 - 810 - 829 - 27

315 – 1314 - 1230 - 28

420 - 1811 - 932 - 30

526 - 2413 - 1133 - 31

630 - 2812 - 1029 - 27

733 – 3114 - 1230 - 29
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مواليد إناث هجين

29 - 810 - 830 - 28

313 - 1113 - 1130 - 28

417 - 1511 - 932 - 30

522 - 2012 – 1032 - 30

628 - 2614 - 1230 – 28

733 - 3013 - 1134 - 32

تقتــرح نتائــج البحــث، أن أي مولــود تكــون عنــده قيــم خضــاب الــدم ونســبة الرســابة أقــل مــن المجــال التقديــري أو أكثــر ووزنــه خــارج 
المــدى الطبيعــي، ينظــر فــي وضعــه الصحــي أو التغــذوي أو يبحــث عــن األســباب الحقيقيــة المؤثــرة والمؤديــة إلــى حــدوث تغيــرات كل 
مــن خضــاب الــدم والرســابة بغيــة الوصــول إلــى تشــخيص المــرض المســبب لذلــك، والقيــام بالمعالجــة فــي الوقــت المناســب للحــد مــن نفــوق 

المواليــد مــا أمكــن.
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 Determination of Hemoglobin Level and Hematocrit Rate in The Offspring of 
Jabali and Crossbred Goats )50% F3(

Al-Moutassem Bellah Aldaker)1(, Mansour Ahmad)1(, Faisal Alhanafi)1(, Hounada Alerksousi)1(, Ali Alhawarin)2( & 

Gawad Sharaf)2(

Abstract

The present work was carried out at Swidaa, Syria, Ura Station for Improving the Mountain Goats, 
Animal Wealth Research Administration, General Commission for Scientific Agricultural Research, 
to determine the natural levels of hemoglobin )Hb(, hematocrit )HCT( in the Jabali and crossbred 
offspring. The results could be useful in predicting the occurrence of health or nutrition disorders in 
the new born goats, consequently reducing the rate of death. Fifty )25 males and 25 females( from 
both breeds, similar in age and weight were used. Monthly blood samples were taken from weaning 
for a period of 6 months, and levels of )Hb( and )HCT( in the Jabali and crossbred offspring were 
determined. Results indicated that the levels of Hb ranged between 8 and 13 g/dl in males and females 
in both breeds, with no significant difference between males and females within the same breed, 
whereas, there was a significant difference )P<0.001( in the Hb level with advancing age in males and 
females in both breeds. Results also showed that the rates of HCT were between 27 and 32% during 
the study, taking into account that the statistical differences were identical to the differences in Hb 
levels related to the level changes in males and females and between the 2 breeds, and with advancing 
age,Hereby, a table containing Hb level and HCT rate with advancing age was made. With this table 
)4(, we could predict any disorder concerning the two parameters and weather the parameters were 
health or nutrition-related reason to conduct the needed treatments to avoid the death of new born 
animals.

Keywords: Capra hircus, offspring, blood parameters, hemoglobin, hematocrit.
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المقدمة 
يســبب التهــاب الضــرع خســائر اقتصاديــة فادحــة بســبب االنخفــاض الملحــوظ فــي إنتــاج ونوعيــة الحليــب، فضــاًل عــن تغييــر تركيبــه 
وتضــرر خواصــه التصنيعيــة )Stuhr and Aurlich, 2010(، كمــا يعــد مــن أكثــر أســباب االســتبعاد فــي قطيــع المعــز الحلــوب 
)Tangorra et al., 2010(. ولقــد اهتمــت العديــد مــن الــدول بالصفــات النوعيــة لحليــب المجتــرات الصغيــرة والســيما بعــد تطبيــق 
برامــج التحســين الوراثــي )Gabina and Barillet, 1991( وتكثيــف نظــم اإلنتــاج لهــذه الحيوانــات )Haenlein, 1993(. فلــم يعــد 
نمــا بالمؤشــرات األخــرى التــي تقــدم صــورة واضحــة عــن نوعيــة الحليــب الناتــج ومــدى  االهتمــام منحصــرًا بمركبــات الحليــب األساســية واإ
ســالمة الضــرع المنتــج للحليــب مثــل عــدد الخاليــا الجســمية ومســتوى الناقليــة الكهربائيــة وغيرهــا. ينجــم التهــاب الضــرع عــن مســببات 
جرثوميــة أو فيروســية )Leite-Browning, 2008(، أيضــًا بســبب تغذيــة و/أو ظــروف حياتيــة وبيئــة غيــر ســليمة، وكذلــك بســبب 
عمليــات حالبــة غيــر صحيحــة )Pollock, 2014( . كمــا تســاهم العوامــل الوراثيــة )العــرق( والفيزيولوجيــة )اإلنجــاب ومرحلــة الحالبــة 

تقييم بعض الطرائق المستخدمة في تشخيص التهاب الضرع تحت السريري لدى الماعز 
الشامي،سورية 

محمد ركبي)1(، عبدالناصر العمر)2(، زهير سام)3( وخالد ديبة)3(
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الملّخص
أجــري البحــث بهــدف مقارنــة كفــاءة كل مــن اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة وقيــاس محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز فــي 
تشــخيص التهــاب الضــرع تحــت الســريري. نفــذ علــى قطيــع المعــز الشــامي الحلــوب فــي محطــة بحــوث حميمــة، العائــدة إلدارة بحــوث 
الثــروة الحيوانيــة/ الهيئــة العامــة للبحــوث الزراعيــة خــالل األشــهر كانــون ثانــي وشــباط وآذار لعــام 2011. أخــذت 134 عينــة حليــب مــن 
العنـــزات الحالبــة بعمــر 2-6 ســنوات خــالل حالبتهــا الصباحيــة تبعــًا للطــرق االعتياديــة، وأجــري عليهــا اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة 
الكهربائيــة وقيــاس محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز. كمــا أجــري الــزرع الجرثومــي علــى العينــات )1+ ، 3+( فــي اختبــار كاليفورنيــا و/أو 
مرتفعــة الناقليــة الكهربائيــة للكشــف عــن وجــود التهــاب الضــرع تحــت الســريري. بلغــت نســبة اإلصابــة بالتهــاب الضــرع تحــت الســريري 
فــي محطــة بحــوث حميمــة باســتخدام اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة %24.6. كمــا بلغــت نســبة التفاعــالت االيجابيــة 
)+3،1+( والمشــتبهة والســلبية باختبــار كاليفورنيــا 76.85 % و8.95 % و14.2 %، علــى التوالــي. وبلغــت قيــم الناقليــة الكهربائيــة 
المقاســة بالميلــي ســيمنس فــي السنتيمتر)مس/ســم( لنتائــج اختبــار كاليفورنيــا الســلبية والمشــتبهة وااليجابيــة )1+(،)2+( و)3+( لعينــات 
الحليب: 3.93±0.64 و4.47±0.61 و4.68±0.72 و4.81±0.76 و6.56±0.85، على التوالي. أظهر اختبار T-test فروقًا 
P( فــي تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا وقــراءات الناقليــة الكهربائيــة وغيــر معنويــة لمحتــوى الالكتــوز بيــن عينــات  معنويــة عاليــة)0.002
الحليــب إيجابيــة وســلبية نتيجــة الــزرع الجرثومــي. كمــا أظهــرت نتائــج الــزرع الجرثومــي نمــو بكتــري فــي 40.9 % مــن العينــات متمثلــة 
 E.coli( باإلضافــة لعوامــل ممرضــة أخــرى كااليشرشــيا كولــي لوحدهــا ، )% ن)75Staphylococci فــي غالبيتهــا بالمكــورات العنقوديــة
16.6%(  أو مشــتركة مــع المكــورات الســبحية )العقديــة( )Streptococci )% 8.3 . ونظــرًا لزيــادة معامــل االرتبــاط بيرســون لقــراءات 
الناقليــة الكهربائيــة ومعامــل التوافــق كوهــن كابــا مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي مقارنــة بتفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا )r=0.491 و0.42 
مقابــل r=0.35 و0.12، علــى التوالــي( فــإن قيــاس الناقليــة الكهربائيــة أكثــر توافقــًا مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي مــن اختبــار كاليفورنيــا.

الكلمات المفتاحية: ماعز شامي، التهاب الضرع تحت السريري، اختبار كاليفورنيا ، الناقلية الكهربائية، الكتوز.
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والشــبق(، والمعاييــر الصحيــة ومســتلزمات الحالبــة مــن زيــادة الخاليــا الجســمية والناقليــة الكهربائيــة فــي حليــب الماعــز تحــت ظــروف 
.)Stuhr  and Aurlich, 2010( غيــر معديــة

فــي  محــدودة  قيمــة  ذات  الكهربائيــة(  الناقليــة  وقيــاس  كاليفورنيــا  )اختبــار  المباشــرة  غيــر  الضــرع  صحــة  مراقبــة  طرائــق  أن  يبــدو 
المعــز)Schaeren and Maurer, 2006(. إذ مــن الصعــب تفســير نتائــج اختبــار كاليفورنيــا وتعــداد الخاليــا الجســمية فــي حليــب 
 Schaeren( الماعــز، وذلــك بســبب االرتبــاط الضعيــف بيــن نتائــج اختبــار كاليفورنيــا وتعــداد الخاليــا الجســمية ونتائــج الــزرع الجرثومــي
and Maurer, 2006(. أشــار Schaeren و Maurerن)2006( و )Bergonier et al., 2001( فــي هــذا الســياق إلــى أن 
اختبــار كاليفورنيــا غيــر موثــوق لتشــخيص التهــاب الضــرع فــي الماعــز بعكــس األبقــار، بيــد أنــه يمكــن اســتخدامه الختبــار الشــطور 

.)Petzer et al., 2008; Karzis et al., 2007( الســليمة
تعد الناقلية الكهربائية مؤشــرًا ســريعًا وغير مباشــرًا لصحة الضرع في الماعز )Romero et al. , 2010(، وترتبط بتراكيز االيونات 
والكاتيونــات، فهــي تــزداد بارتفــاع تراكيــز الصوديــوم +Na والكلوريــد -Krömer, 2006( cl( فــي الحليــب المفــرز مــن شــطر الضــرع 
المصــاب بســبب تغيــرات فــي نفاذيــة أنســجة الضــرع. وال يســتخدم عــادة  قيــاس الناقليــة الكهربائيــة فــي حليــب الماعــز بســبب تأرجــح 
قراءاتــه. ويتأثــر مســتوى الناقليــة الكهربائيــة بمجموعــة مــن العوامــل )Norberg, 2004(، مــن أهمهــا درجــة حــرارة عينــات الحليــب 
 ،)Alonso et al., 2006; Norberg, 2004( التهــاب الضــرع الســريري وتحــت الســريري ،)Alonso et al., 2006( المدروســة
التلوث الميكروبي للحليب )Daumoras and Knys, 2006(، حموضة الحليب )Mucchetti, et al., 1994( ، عرق الحيوان 
 Bansal et al., 2007;( ومحتــوى الحليــب مــن الخاليــا الجســمية ،)Regin et al., 2002( موســم الحالبــة ،)Park, 1991(
Fahr et al., 2001; Park, 1991(. كمــا تتغيــر أيضــًا قيــم الناقليــة الكهربائيــة للحليــب خــالل مرحلــة إنتــاج الحليــب ضمــن موســم 
الحالبــة نفســه )Sheldrake, 1983(، ويلعــب أيضــًا نــوع األجهــزة المســتخدمة فــي قيــاس الناقليــة الكهربائيــة دورًا بالــغ األهميــة فــي 
النتائــج )Maatje et al., 1983(. لــذا لــم يجــد )Tangorra et al., 2010( عتبــة مطلقــة موثوقــة تفــرق بيــن غــدد الضــرع الملتهبــة 
وغيــر الملتهبــة. كمــا لــم يتمكــن ) Ryffel et al., 2007( مــن وضــع قيــم لحــدود قابلــة للمقارنــة فــي حليــب الماعــز. إن التعــداد المباشــر 
للخاليا الجســمية في عينات الحليب ســاعد على تشــخيص التهاب الضرع تحت الســريري والدليل على ذلك أنه ارتفعت نســبة اإلصابة 
فــي عينــات الحليــب المأخــوذة مــن القطعــان مــن Boscos et al., 1996( % 50-20( إلــى 70.2 %. يصبــح الضــرع نافــذًا جزئيــًا 
لســكر الالكتــوز المتشــكل فــي الضــرع مــن ســكر الغلوكــوز والغاالكتــوز نتيجــة اإلصابــة بالتهــاب الضــرع ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض 
مســتويات الالكتــوز فــي الحليــب )Aurlich and Stuhr )2010 . يتــراوح مســتوى الالكتــوز فــي حليــب الماعــز بيــن 4.6-3.8 %، 
ويرتبــط بعوامــل عــدة كالعــرق والتغذيــة ومــرات الحالبــة والعمــر، وينخفــض فــي نهايــة موســم الحالبــة )Jendretzke, 2009(. ويمكــن 
1 مــع تعــداد الخاليــا البيضــاء  0.63  اعتبــار عينــات الحليــب مصابــة بالتهــاب الضــرع إذا تزامــن تفاعــل اختبــار كاليفورنيــا ايجابــي 

.)Upadhyaya and Rao, 1993( % 0.109  مليــون خليــة /مــل ومــع مســتوى الكتــوز  4.33 % أو محتــوى كلوريــد
هــدف البحــث إلــى تقييــم أداء طرائــق غيــر مباشــرة  لتشــخيص التهــاب الضــرع تحــت الســريري وتعــداد الخاليــا الجســمية SCC مــن خــالل 
اختبــار كاليفورنيــا CMT، وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة  EC ومحتــوى الحليــب مــن الالكتــوز LC كمؤشــرات محتملــة لإلصابــة بالتهــاب 

الضــرع تحــت الســريري IMI ومعرفــة مــدى توافقهــا مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي فــي المعــز الشــامي.

المواد والطرائق:
أجــري البحــث علــى قطيــع المعــز الشــامي الحــالب فــي محطــة بحــوث حميمــة العائــد إلدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة فــي الهيئــة العامــة 
للبحــوث الزراعيــة خــالل أشــهر كانــون ثانــي وشــباط وآذار لعــام 2011. اســتخدمت العنـــزات الحالبــة بعمــر 2-6 ســنوات فــي فتــرة زمنيــة 
متقاربــة بعــد والدتهــا. غذيــت العنـــزات بعليقــة مركــزة باإلضافــة لكســبة القطــن والتبــن، حلبــت عنـــزات التجربــة مرتيــن يوميــًا صباحــًا قبــل 
الخــروج للمرعــى فــي حقــول الشــعير األخضــر وبعــد عودتهــا. أخــذت 134 عينــة حليــب فــي قواريــر بالســتيكية نظيفــة خــالل حالبتهــا 
الصباحيــة وفــق الطــرق االعتياديــة بعــد اســتبعاد أول الســحبات. وأجــري علــى العينــات اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة 
وقيــاس محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز. أمــا بالنســبة للــزرع الجرثومــي فقــد أخــذت عينــات الحليــب )1+،3+( فــي اختبــار كاليفورنيــا و/ أو 
مرتفعــة الناقليــة الكهربائيــة فــي قواريــر بالســتيكية معقمــة بعــد غســل الضــرع بالكحــول 70 % واســتبعاد الســحبات االولــى. ولقــد اســتعملت 

طرائــق الكشــف عــن حــاالت التهــاب الضــرع تحــت الســريري الميدانيــة والمخبريــة التاليــة:



85 

SJAR Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 1, Number 1 , Dec 2014

1 - اختبــار كاليفورنيــا: أجــري اختبــار كاليفورنيــا بطريقــة المســح حســب )Shearer & Harris, 1992( باســتعمال كاشــف اختبــار 

كاليفورنيــا )BOVI.VET CMT-Test( مــن شــركة KRUUSE الدانمركيــة قبــل إجــراء الــزرع الجرثومــي واختبــار التحســس علــى 

عينــات التفاعــل االيجابيــة. واســتعمل الجــدول 1 فــي تفســير تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا وتصنيفهــا إلــى سلبية-مشــتبهة وايجابيــة.

)Grading CMT Reactions or Defining CMT Scores( جدول 1: تفسير تفاعالت اختبار كاليفورنيا

عدد الخاليا/ملالتفاعلالرمزقوام الحليب

unchanged  68.000سلبي0غير متغير

268.000أثرTتشكل راسب خفيف لزج  viscous يختفي مع الحركة المستمرة لصفيحة االختبار

تشكل راسب مخاطي منفصل مميز distinct mucus يختفي مع الحركة المستمرة 
800.000ايجابي ضعيف1+لصفيحة االختبار

2.560.000واضح2+سماكة مباشرة  للخليط مع ظهور إمارة )عالمة( لتشكل الجل

10.000.000≤قوي3+هالمي )تشكل جل محدب السطح(

2 - قياســات الناقليــة الكهربائيــة: أخــذت قــراءات الناقليــة الكهربائيــة لعينــات الحليــب بالميلــي ســيمنس فــي الســنتيمتر )ms/cm( بعــد 
.Suntex SC-17 نصــف ســاعة مــن الحالبــة فــي درجــة حــرارة الغرفــة باســتخدام  جهــاز

 Milkoscan S 50 3 - محتــوى الحليــب مــن الاكتــوز: أجــري قيــاس محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز  بواســطة جهــاز ميلكوســكان 
.)Foss مــن إنتــاج شــركة(

4 - الــزرع الجرثومــي: أجــري الــزرع الجرثومــي واختبــار الحساســية فــي مخبــر دائــرة الصحــة الحيوانيــة / قســم الثــروة الحيوانيــة التابــع 
لمديريــة زراعــة حلــب وذلــك علــى عينــات الحليــب + أو ++ فــي اختبــار كاليفورنيــا و/أو مرتفعــة الناقليــة الكهربائيــة والتــي بلــغ عددهــا 
/66/ عينــة. ولقــد تــم زرع العينــات علــى منبــت ماكونكــي واألجــار المدمــم بدرجــة حــرارة 37 مئويــة لمــدة 24-48 ســاعة، ثــم أجــري 

.)Carter et al, 1991( التعــرف علــى الجراثيــم شــكليًا قبــل أن يجــري تلوينهــا بصبغــة جــرام تبعــًا للطرائــق المعياريــة

 EC و CMT حساب القياسات اإلحصائية لاختبارات
اجريــت القياســات اإلحصائيــة )نســب اإلصابــة والدقــة والحساســية والنوعيــة والقيــم المنبئــة االيجابيــة والســلبية ونســب احتمــال اإلصابــة 
 CMT االيجابيــة والســلبية واالحتمــال مــا قبــل ومــا بعــد االختبــار ومؤشــر التوافــق كوهــن ومعامــل بيرســون لالرتبــاط بيــن نتائــج االختبــارات

. )McGee, 2002; Reid et al., 1998(باســتخدام المعــادالت الرياضيــة حســب )ونتيجــة الــزرع الجرثومــي ECو

التحليل اإلحصائي
تفاعــالت  فــي  الفــروق  لدراســة    ،Genstat7,2 )2007(Genstat Seventh Edition برنامــج   باســتعمال   T-test اختبــار  أجــري 
اختبــار كاليفورنيــا وفــي قــراءات الناقليــة الكهربائيــة بيــن عينــات الحليــب االيجابيــة والســلبية للــزرع الجرثومــي. كمــا أجــري اختبــار T-test بيــن 
.StatPac )StatPac, 2011( متوســطات قــراءات الناقليــة الكهربائيــة للمجموعــات المســتقلة لتفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا باســتخدام برنامــج

Agreement measure )kappa value( قياس التوافق
اســتخدم مؤشــر التوافــق كوهــن كابــا Cohen,s kappa coefficient  ألنــه يقيــس مــدى اتفــاق أو اختــالف آراء المفســرين، حيــث 
تقيــم التقانــات الحديثــة أو االختبــارات لمعرفــة فيمــا إذا كانــت الفــروق تعــود للطرائــق المســتخدمة أم ألراء جمهــور المفســرين، أو للصدفــة 
)Kundel and Polansky, 2003(. أجــري قيــاس التوافــق بيــن نتائــج االختبــارات التشــخيصية: اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة 
الكهربائيــة مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي وفــق االنمــوذج )Cohen,s kappa index online, www.olmosantonio.com( المبيــن 
فــي الجــدول 2. علمــًا أن النتيجــة < صفــر تــدل علــى أنــه ال يوجــد توافــق، 0-0.02  توافــق طفيــف،0.4  - 0.6  توافــق متوســط،0.6  

0.8-  توافــق جوهــري،0.8 - 1 توافــق شــبه كامــل.
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جدول 2: إنموذج إدخال البيانات لقياس التوافق Agreement measure بين نتائج اختبارات التشخيص

اختبار تشخيصي ايجابي

نعمالالمجموع

نعمايجابية حقيقيةايجابية كاذبة
اختبار تشخيصي سلبي

السلبية كاذبةسلبية حقيقية

المجموع

النتائج:

1 - اختبارات عنـزات التجربة )كاليفورنيا وقياس الناقلية الكهربائية( باالعتماد على نتيجة الزرع الجرثومي كاختبار تشخيصي
 يبيــن الجــدول 3 نتيجــة االختبــارات )كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة( وتوافقهــا مــع نتيجــة الــزرع الجرثومــي كاختبــار تشــخيصي، 
ويالحظ توزع عنـــزات التجربة إلى أربعة مجموعات )a، b،  c،d( يمثل كل منها طبيعة تفاعل خاصة تبعًا لنتيجة الزرع الجرثومي. 
ويالحــظ تقــارب عــدد الحــاالت االيجابيــة الحقيقيــة والســلبية الكاذبــة لــكل مــن اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة واختالفــه 

بالنســبة للحــاالت االيجابيــة الكاذبــة والســلبية الحقيقيــة.
جدول 3: نتائج اختبارات: كاليفورنيا وقياس الناقلية الكهربائية ومدى توافقها مع نتيجة الزرع الجرثومي كاختبار تشخيصي

اختبار كاليفورنياالبيانالرمز
)CMT(  +1

الناقلية الكهربائية
)EC   4.75 مس/سم(

a3028ايجابية االختبار وايجابية الزرع الجرثومي أو ايجابية حقيقية

b7132سلبية االختبار لكن الزرع الجرثومي ايجابي أو ايجابية كاذبة

c35ايجابية االختبار لكن الزرع الجرثومي سلبي أو سلبية كاذبة

d3069سلبية االختبار وكذا الزرع الجرثومي أو سلبية حقيقية

134المجموع

*تم اختيار القراءة 4.75  مس/سم كعتبة لإلصابة بالتهاب الضرع تحت السريري الستبعاد جميع التفاعالت السلبية )0 و T( الختبار كاليفورنيا ) + 0.18 
مس/سم عن SD+Mean لفئة تفاعالت اختبار كاليفورنيا السلبية و - 0.65 مس/سم عن SD+Mean لفئة تفاعالت اختبار كاليفورنيا االيجابية 1+(

2 - نسبة اإلصابة Prevalence بالتهاب الضرع تحت السريري
بلغــت اإلصابــة بالتهــاب الضــرع تحــت الســريري وهــي نســبة مجمــوع عــدد الحــاالت اإليجابيــة الحقيقيــة أي إيجابيــة االختبــار التشــخيصي 
يجابيــة الــزرع الجرثومــي، والســلبية الكاذبــة أي إيجابيــة الــزرع الجرثومــي لكــن اختبارهــا التشــخيصي ســلبي، إلــى مجمــوع إنــاث التجربــة  واإ

)Byrt et al., 1993( بطريقتي التشخيص )CMT وEC(و24.6 % . 

CMT  3 - نتائج اختبار كاليفورنيا
بلغت نسبة التفاعالت االيجابية )1+،3+( والمشتبهة والسلبية إلختبار كاليفورنيا 76.85 % و8.95 % و14.2 %، على التوالي.

4 - نتائج قياس الناقلية الكهربائية وربطها بنتائج اختبار كاليفورنيا
بلغــت قيــم الناقليــة الكهربائيــة لفئــات تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا الســلبية والمشــتبهة وااليجابيــة )1+( و)2+( و)3+( لعينــات الحليــب: 
 T-test اختبــار  أظهــر  التوالــي.  علــى  3.93±0.64 و4.4±0.61 و4.68±0.72 و4.81±0.76 و6.56±0.85 مس/ســم، 
P( فــي تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا وقــراءات الناقليــة الكهربائيــة بيــن عينــات الحليــب ايجابيــة وســلبية  فروقــًا معنويــة عاليــة )0.002
الــزرع الجرثومــي. كمــا أظهــر اختبــار T-test بيــن متوســطات قــراءات الناقليــة الكهربائيــة )جــدول 4( للمجموعــات المســتقلة لتفاعــالت 
P( بيــن نتائــج مجموعــات التفاعــالت الســلبية  اختبــار كاليفورنيــا باســتخدام برنامــج )StatPac, 2011( وجــود فــروق معنويــة )0.05
P( بيــن مجموعــات التفاعــالت الســلبية وااليجابيــة 2+ و3+، كمــا أظهــرت فــروق معنويــة عاليــة  وااليجابيــة 1+، وعاليــة )0.01
P( بيــن مجموعــات التفاعــالت المشــتبهة وااليجابيــة 3+ وأيضــًا بيــن مجموعــات التفاعــالت االيجابيــة 1+ و3+، بينمــا لــم تكــن  0.02(

الفــروق بيــن متوســطات واالنحرافــات المعياريــة لقــراءات الناقليــة الكهربائيــة معنويــة بيــن مجموعــات نتائــج اختبــار كاليفورنيــا 
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المشتبهة وبين االيجابية1+ وااليجابية 2+، وكذا بين مجموعات التفاعالت االيجابية1+  وااليجابية 2+.

جدول4: قيم الناقلية الكهربائية )مس/سم( لتفاعالت اختبار كاليفورنيا السلبية وااليجابية )متوسط، انحراف معياري، الخطأ القياسي(

0T123

SD+Mean0.64 ± 3.930.61 ± 4.470.72 ± 4.680.76 ± 4.810.85 ± 6.56

SE0.150.160.0920.130.35

بينــت النتائــج معامــل ارتبــاط ايجابــي بيــن تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا CMT وقــراءات الناقليــة الكهربائيــة EC، وبيــن هذيــن االختباريــن 
)CMT وEC( مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي )r=0.494 وr=0.35 وr=0.491 علــى التوالــي(. أظهــر اختبــار T-test فروقــًا معنويــة 
عاليــة )P=<0.001( فــي تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا وقــراءات الناقليــة الكهربائيــة بيــن عينــات الحليــب إيجابيــة وســلبية الــزرع الجرثومــي.

5 - محتوى الحليب من الاكتوز
للــزرع  للــزرع الجرثومــي والســلبية  الحليــب االيجابيــة  بيــن عينــات  الحليــب مــن الالكتــوز  فــي محتــوى  فــروق غيــر معنويــة  ســجلت 

الترتيــب(. علــى   %  0.19±4.15 و   % الجرثومــي)0.18±4.1 

6 - نتائج الزرع الجرثومي لعينات الحليب المشتبهة وااليجابية 
أظهــرت نتائــج الــزرع الجرثومــي نمــو بكتــري فــي40.9 % )27 مــن أصــل 66 عينــة حليــب ايجابيــة التفاعــل باختبــار كاليفورنيــا و/أو 
 ،) Staphylococci( % 75متســبب بعوامــل ممرضــة معديــة متمثلــة فــي غالبيتهــا بالمكــورات العنقوديــة )مرتفعــة الناقليــة الكهربائيــة
باإلضافــة لعوامــل ممرضــة بيئيــة متمثلــة بااليشرشــيا كولــي لوحدهــا E. Coli( %16.6( أو مشــتركة مــع المكــورات الســبحية )العقديــة( 
اوفــل وكساســين،  )سيفالوســبورين، سيفالكســين، سيبروفلوكساســين،  الحيويــة  للصــادات  البيئيــة Streptococci( %8.3( حساســة 

انروفلوكساســين، دوكســي سيللين-نيومايســين، اميكاســين )ال يعطــى األخيــر للحوامــل(.

7 - القياسات االحصائية لكل من اختبار كاليفورنيا وقياس الناقلية الكهربائية 
يبيــن الجــدول 5 القياســات اإلحصائيــة لــكل مــن اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة، ويالحــظ زيــادة الدقــة والنوعيــة، والقيمــة 

المنبئــة االيجابيــة والســلبية ونســبة االحتمــال االيجابــي واالحتمــاالت قبــل وبعــد االختبــار لقيــاس الناقليــة الكهربائيــة.

جدول 5: مقارنة أداء كل من اختبار كاليفورنيا وقياس الناقلية الكهربائية باالعتماد على القياسات اإلحصائية

CMTECنوع االختبار التشخيصي

% Accuracy 44.872.4الدقة

% Sensitivity 90.984.8الحساسية

% Specificity 29.768.3النوعية

PPV positive predictive value %29.746.7

NPV negative predictive value %30.993.2

LR+  positive likelihood ratio1.292.68

LR- negative likelihood ratio0.310.22

Pretest probability0.246االحتمال ما قبل االختبار؛

Post-test Probability  0.297احتماالت ما بعد االختبار or 3/ 100.467 or 5/ 10

Cohen's kappa index 0.12170.4168مؤشر التوافق كوهن

0.350.49 معامل بيرسون* لالرتباط  بين نتيجة الزرع الجرثومي واالختبار التشخيصي

*ارتباط قوي اذا كانت قيمة المعامل اكبر أو يساوي 0.70، ومتوسط  بين 0.40  و 0.70 ، وضعيف أقل من 0.40

وبمــا أن معامــل بيرســون لالرتبــاط مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي )أقــرب إلــى 0.70( لقيــاس الناقليــة الكهربائيــة، وكــذا مؤشــر التوافــق كوهــن 

.)Sharma et a l., 2010( فــإن هــذا االختبــار أكثــر توافقــًا مــن اختبــار كاليفورنيــا )أقــرب إلــى 1(
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المناقشة: 
بلغــت نســبة اإلصابــة بالتهــاب الضــرع تحــت الســريري فــي محطــة بحــوث حميمــة 24.6 %، وهــي نســبة قريبــة مــن النســبة التــي حصــل 

عليهــا)Gebrewahid et al., 2012(  فــي مقاطعــة تيجــراي فــي شــمال اثيوبيــا والتــي بلغــت 28.14 %.
كمــا بلغــت نســبة التفاعــالت االيجابيــة )1+ ، 3+( والمشــتبهة والســلبية إلختبــار كاليفورنيــا 76.85 % و8.95 % و14.2 % علــى 
التوالــي. أمــا)Mbilu )2007 فقــد حصــل علــى نســبة تفاعــالت إيجابيــة الختبــار كاليفورنيــا فــي الماعــز الحلــوب فــي مقاطعــة موروغــورو 
فــي تنزانيــا قدرهــا 67.2 % بينمــا بلغــت نســبة النتائــج السلبية-المشــتبهة 32.8 % أي أنهــا أعلــى ممــا هــي فــي دراســتنا )23.15 %(. 
 Dulin( وقد يعود ارتفاع نســبة التفاعالت االيجابية الكاذبة الختبار كاليفورنيا إلى ارتفاع تعداد الخاليا الجســمية بســبب اإلثارة الغدية
et al, 1983; Poutrel and Lerondelle, 1983; Sheldrake et al., 1983( خصوصًا وأن نسبة كبيرة من عنـزات التجربة 
فــي موســم الحالبــة الســادس أو الســابع ومضــى علــى والدتهــا أكثــر مــن شــهرين وقــل إنتاجهــا مــن الحليــب، وكان البعــض منهــا يعانــي مــن 
إثــارة وألــم فــي الضــرع، فقــد كانــت العامــالت الالتــي يقمــن بحالبــة العنـــزات يدويــًا يشــكين مــن قســاوة األضــرع. فتعــداد الخاليــا الجســمية 
يكــون منخفضــًا فــي بدايــة اإلدرار )Mbilu, 2007( لكنــه يــزداد بصــورة مطــردة فــي الفتــرة مــا بعــد الــوالدة )Pettersen, 1981( .أشــار 
Petzer وآخريــن )2008( أن الفــروق بيــن قــراءات اختبــار كاليفورنيــاCMT  لعينــات الحليــب تبقــى غيــر معنويــة إلــى أن يجتــاز تعــداد 

الخاليــا فــي الحليــب 0.750 * 310 خلية/مــل ويمكــن عندئــذ التفريــق بيــن شــطور الضــرع المصابــة وغيــر المصابــة.
 قــدر)Schaeren and Maurer )2006 نســبة الحــاالت التــي يبلــغ تعــداد الخاليــا الجســمية أو يزيــد عــن 750000 خلية/مــل 

بـــ30-20 %.
ســجلت قــراءات ناقليــة منخفضــة بخــالف  Deiad وآخــرون )2010( الــذي حصــل علــى مســتوى متوســط الناقليــة الكهربائيــة للحليــب 
 Schuppel and  الطبيعــي قــدره 6.33 مس/ســم لمتوســط كميــة الحليــب قــدره 1564.2)غ( وهــي قريبــة مــن المســتويات التــي ذكرهــا
1999( Schwope و )Boulaaba )2009 وهــي ms/cm 0.5 ± 6.6 وms/cm 0.75 ± 6.33 علــى الترتيــب، وهــي أعلــى 
مــن المســتويات التــي حصلنــا عليهــا لتفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا )2+ و3+(. وقــد يعــود تبايــن قــراءات الناقليــة الكهربائيــة التــي تــم 
 Maatje et al.,( الحصــول عليهــا فــي الدراســة عــن المســتويات التــي ذكرهــا آخــرون إلــى نــوع الجهــاز المســتخدم أو حــرارة العينــات
Alonso, 2006 ;1983(. علمــًا أن )Tangorra )2010 أشــار إلــى ضــرورة االعتمــاد علــى سلســلة مــن التحاليــل لبيانــات الناقليــة 
الكهربائيــة عبــر حقبــة مــن الزمــن، والمقارنــة بيــن قيــم األشــطر المختلفــة خــالل الحالبــة للحصــول علــى نتائــج مرضيــة فــي مجــال اكتشــاف 
التهــاب الضــرع بعــد أن وجــد عالقــة بيــن أعلــى 20 قــراءة  للناقليــة الكهربائيــة خــالل بدايــة ومنتصــف الحالبــة وبيــن الحالــة الصحيــة 

لنصفــي الضــرع.
توافــق معامــل االرتبــاط لقــراءات الناقليــة الكهربائيــة مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي)r=0.491( مــع مــا ذكــره Petze وآخريــن )2008( 

r  = 0.470.
كمــا توافــق محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز مــع مــا وجــده Kifaro وآخريــن )2009( الــذي لــم يســجل أيضــًا فروقــًا معنويــة فــي محتــوى الحليــب 
مــن الالكتــوز بيــن عينــات الحليــب االيجابيــة للــزرع الجرثومــي والســلبية للــزرع الجرثومــي)4.1 ± 0.18 % و4.15 ± 0.19 % علــى 
التوالــي( وذلــك بخــالف )Leitner et al., 2004( الــذي ســجل فــروق معنويــة فــي محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز بيــن عينــات الحليــب 
االيجابية والســلبية للزرع الجرثومي )4.17 ± 0.13 % مقابل 4.7 ± 0.1 %(. إن قياس محتوى الالكتوز من الحليب لم يجر ســوى 

مــرة واحــدة وكان مــن األفضــل تكــرار القيــاس أكثــر مــن مــرة.
لــى أخطــاء فــي  إن ارتفــاع نســبة الــزروع البكتيريــة االيجابيــة )40.9 %( فــي محطــة حميمــة يعــود إلــى ســوء الحالــة الصحيــة للضــرع واإ
 McDougall and Prosser )2010(الرعاية وفي تجفيف العنـــزات وارتفاع نسبة التهاب الضرع تحت السريري بعد الوالدة. وقد ذكر
 Persson and Olofsson )2010( أن نســبة أشــطر الضــرع المصابــة بالتهــاب ضــرع تحــت ســريري تتــروح بيــن 23-70 % لكــن
حصــال علــى نســبة إصابــة عامــة منخفضــة بالتهــاب الضــرع تحــت ســريري فــي الســويد قدرهــا 18 %. وتوافقــت نســبة المكــورات العقديــة 
Staphylococcus التــي تــم عزلهــا فــي دراســتنا )75 %( مــع Leitner وآخريــن )2004( الــذي أشــار أن المكــورات العنقوديــة الذهبيــة 
هــي أكثــر الجراثيــم الممرضــة المســببة اللتهــاب الضــرع إذ أن نســبتها تتــراوح بيــن 60-80 % .بينمــا بلغــت نســبة المكــورات العنقوديــة 
Staphylococcus وااليشرشيا كولي E. Coli والمكورات العقدية Streptoccocus التي استطاع Gebrewahid وآخرون)2012( 
عزلهــا مــن عينــات حليــب الماعــز االيجابيــة الختبــار كاليفورنيــا 27.7 % و17.0 % و10.63 % علــى الترتيــب. أمــا بالنســبة لبقيــة 
العوامــل الممرضــة فقــد كانــت متقاربــة أيضــًا إذ بلغــت 16.6 % لجراثيــم اإلي كولــي E. coli و8.3 % للمكــورات الســبحية )العقديــة(.
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 Schaeren and Maurer )2006( إن نتائج التحاليل الجرثومية ال تتوافق دائمًا مع محتوى الحليب من البكتيريا والخاليا الجسمية فقد وجد
أن أكثــر مــن 20 % مــن أشــطر الضــروع المصابــة بالمكــورات العنقوديــة ســلبية أنزيــم التخثــر CNS وســلبية باختبــار كاليفورنيــا، ولقــد ســجل 
كل مــن )Sargeant et al., 2001; Martin et al., 1987( انخفاضــًا فــي القيمــة المنبئــة االيجابيــة وذلــك رغــم وجــود بكتيريــا غيــر 
معزولــة ممــا يؤكــد الفكــرة التــي أشــار إليهــا Koop وآخريــن)2011( بــأن حساســية الــزرع الجرثومــي منخفضــة جــدًا مقارنــة بتعــداد الخاليــا 
الجســمية  SCC إذ مــن المفــروض أن تكــون نســبة اإلصابــة بالتهــاب الضــرع بالمكــورات العنقوديــة فــي الماعــز الحلــوب أعلــى بكثيــر ممــا 

.)Sharma et al., 2010( يظهــر كنتيجــة للــزرع الجرثومــي
يستنتج من البحث:

1 - تقــارب عــدد الحــاالت االيجابيــة الحقيقيــة والســلبية الكاذبــة لــكل مــن اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة واختالفــه بالنســبة 
للحــاالت االيجابيــة الكاذبــة والســلبية الحقيقيــة.

2 - إن قياس الناقلية الكهربائية أكثر توافقًا مع نتائج الزرع الجرثومي من اختبار كاليفورنيا.
3 - ال يعكس اختبار كاليفورنيا حقيقة الحالة الصحية للضرع ألن نسبة عينات الحليب السلبية للزرع الجرثومي عالي جدًا. 

4 - إن ارتفــاع نســبة الــزروع البكتيريــة االيجابيــة )40.9 %( يعــود إلــى ســوء الحالــة الصحيــة للضــرع وارتفــاع نســبة التهــاب الضــرع 
تحــت الســريري بعــد الــوالدة.

شكر: يتقدم الباحثون بالشكر لمخبر الفحوصات العامة في مديرية زراعة حلب لقيامها بالتحاليل الجرثومية.
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  Evaluation of Some Methods Used for the Diagnosis of Subclinical Mastitis in 

Damascus Goats, Syria.

Mohamad Roukbi)1(, Abdelnaser Omar)2(, Zuhair Salam)3( & Khaled Bebeh)3(

Abstract
The study was conducted to evaluate California mastitis test, electrical conductivity measurement and 
lactose content as markers for subclinical-intramammary infection )IMI( in goats. It was performed 
at Humeimeh research station for Damascus goats/General Commission for Scientific Agricultural 
Research )GCSAR( from January to march 2011 on dairy goats aged 2 to 6 years. Milk samples were 
taken from 134 dairy goats during morning milking according to habitual procedure and screened for 
evidence of subclinical mastitis by California Mastitis Test )CMT(, Electrical Conductivity measurement 
)EC( and Lactose Content )LC( of milk. Positive )+1&+3( CMT and /or high electrical conductivity 
milk samples were subjected to bacteriological examination to distinguish between healthy )absence 
of mastitis agents( and infected )presence of contagious or environmental mastitis agents(. The overall 
prevalence of subclinical mastitis was 24.6%. Percentage of positive )+1& +3(, suspected and negative 
CMT reactions were 76.85%, 8.95% and 14.2%, respectively. The values of electrical conductivity of 
negative, suspected and positive )+1, +2 and+3( CMT milk samples were: 3.93 ± 0.64 ms/cm, 4.47 ± 
0.61 ms/cm, 4.68± 0.72 ms/cm, 4.81 ± 0.76 ms/cm and 6.56 ± 0.85 ms/cm respectively. T-test has been 
shown statistical differences in California mastitis test reactions and electrical conductivity readings, 
and not statistically for milk lactose content, between positive and negative results for bacterial growth. 
Intramammary infection was found in 40.9% milk samples caused by Staphylococcus )75%(, alone E. 
coli )16.6%( or associated with streptococci )8.3%(. Correlation coefficient between CMT reactions 
with electrical conductivity readings was )r=0.494(. Higher Pearson,s correlation coefficient for 
electrical conductivity measurement and Kappa agreement index )r=0.491 and 0.42 respectively( with 
positive bacterial growth milk samples than for CMT )r=0.35 and 0.12 respectively( make the electrical 
conductivity measurement more compatible with the results of bacteriological analysis than CMT.

Key words: California mastitis test, Damascus goats, Electrical conductivity, subclinical mastitis, 

Lactose content in milk.
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المقدمة
 .)Wiese, 1987( ُيعــد نبــات القمــح مــن أقــدم المحاصيــل الزراعيــة الغذائيــة التــي عرفهــا اإلنســان وال يــزال مــن أكثرهــا أهميــة وانتشــارًا
يتعــرض القمــح خــالل فتــرة نمــوه لإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض واآلفــات التــي تقلــل مــن إنتاجيتــه، وتحتــل أمــراض الصــدأ مكانــة هامــة 
مــن بينهــا، ويتــردد علــى القمــح ثالثــة أنــواع مــن أمــراض الصــدأ تحدثهــا ثالثــة أنــواع مــن الفطــور عاليــة التخصــص، تتســم باحتوائهــا علــی 
عــدد کبيــر مــن الســالالت الفســيولوجية التــي تتشــابه فيمــا بينهــا مــن حيــث الشــکل المظهــري ولکنهــا تختلــف عــن بعضهــا فــي ترکيبهــا 
الوراثــي وينعكــس ذلــك فــي تنــوع قدرتهــا اإلمراضيــــة )Stubbs et al., 1988(. يعــد مــرض الصــدأ المخطــط )األصفــر( المتســبب عــن 
الفطــرPuccinia striiformis f. sp.tritici المــرض األهــم مــن بينهــا حيــث يســهم بشــكل معنــوي فــي انخفــاض عائــدات المحصــول 
فــي العديــد مــن دول العالــم )Jones and Clifford 1983(. فــي ســورية، ســبب هــذا المــرض خســائر فــي اإلنتــاج قــدرت فــي منطقــة 
الجزيــرة عــام 1988 بـــ 100 ألــف طــن )Mamluk et al, 1990(، وقــدرت فــي الهجمــة الوبائيــة لعــام 2010 بمــا ال يقــل عــن مليــون 
طــن )Azmeh, 2011(. ينتشــر هــذا المــرض فــي ســورية فــي کل مناطــق زراعــة القمــح وبخاصــة فــي الحقــول المرويــة ويمتلــك أهميــة 
 .)Mamluk et al., 1990( أكبر في المناطق الشــمالية والشــمالية الشــرقية اللتين تضمان أکبر المســاحات المزروعة بالقمح الطري

 ,Chen( تنتقــل األبــواغ اليوريدينيــة للفطــر المســبب لهــذا المــرض بالهــواء إلــى مســافات بعيــدة قــد تصــل إلــى 1000 أو 2000 كــم

توزع مرض الصدأ األصفر Puccinia striiformis f. sp. tritici على القمح وساالته 
الفيزيولوجية في شمال شرق سورية.
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الملخص
يعــد مــرض الصــدأ األصفــر أو الصــدأ المخطــط المتســبب عــن الفطــر Puccinia striiformis  f. sp. tritici مــن أهــم األمــراض 
الفطريــة علــى القمــح، وينتشــر فــي كل مناطــق زراعــة القمــح فــي ســورية. وبهــدف تحديــد أماكــن انتشــار المــرض وســالالته الفيزيولوجيــة، 
تــم القيــام بمســح حقلــي لـــ 143 حقــاًل فــي عــام 2013 و109 حقــاًل فــي عــام 2014 فــي مختلــف مناطــق زراعــة القمــح فــي شــمال شــرق 
ســورية. تــم جمــع عينــات ورقيــة مصابــة بالمــرض مــن حقــول المزارعيــن فــي شــمال شــرق ســورية، عزلــت األبــواغ اليوريدينيــة مــن كل 
عينــة علــى حــدة وتــم تشــخيص الســالالت الفيزيولوجيــة بتقويــم رد فعــل بــادرات األصنــاف التفريقيــة. بينــت نتائــج المســح الحقلــي انتشــار 
مــرض الصــدأ األصفــر علــى القمــح فــي شــمال شــرق ســورية بنســبة 18.34 % مــن الحقــول المدروســة فــي عــام 2014، بينمــا كانــت 
نســبة الحقــول المصابــة 40.55 % فــي عــام2013، ولــم تظهــر اإلصابــة علــى أصنــاف القمــح القاســي خــالل عامــي الدراســة، بينمــا 
ســجلت جميــع اإلصابــات علــى أصنــاف القمــح الطــري. أشــارت نتائــج تحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة مــن العــزالت التــي تــم جمعهــا مــن 
 6E16، 0E0، حقــول القمــح فــي شــمال شــرق ســورية خــالل عامــي2013 و2014 إلــى وجــود أربــع ســالالت فيزيولوجيــة مختلفــة هــي
82E16 و 4E2، كمــا أظهــرت النتائــج أن الســاللة 6E16 كانــت أكثــر الســالالت تــرددًا خــالل عامــي الدراســة، بينمــا كانــت الســاللة 

0E0 أقــل الســالالت شراســة.

Puccinia striiformis f. sp. tritici. ،الكلمات المفتاحية: الصدأ األصفر، المسح الحقلي، سورية، قمح
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 .)Uauy et al., 2005( والرطوبــة العاليــة )سº 2 ± 15–10( يفضــل الصــدأ المخطــط درجــات الحــرارة المنخفضــة نســبيًا .)2005
أجريــت العديــد مــن عمليــات المســح الحقلــي لمــرض الصــدأ األصفــر فــي ســورية خــالل األعــوام الماضيــة، ففــي دراســة أجريــت حــول 
تقصــي انتشــار هــذا المــرض خــالل عامــي 2000 و2001 ظهــر المــرض فــي 65 حقــاًل مــن أصــل 149 حقــاًل تــم مســحها خــالل 
العاميــن وكانــت أعلــى شــدة إصابــة مســجلة 60S )خــاروف وآخــرون، 2006(. وفــي دراســة أخــرى خــالل عامــي 2006 و 2007، 
ظهــر هــذا المــرض بصــورة واســعة ومتباينــة فــي المحافظــات الســورية حيــث تــم رصــده فــي 151 حقــاًل مــن الحقــول التــي تــم مســحها خــالل 
العاميــن )خــاروف وآخــرون، 2009(. كمــا أشــارت نتائــج المســح الحقلــي للمــرض فــي شــمال شــرق ســورية خــالل الفتــرة 2010-2007 
إلــى ظهــور المــرض بشــكل محــدود فــي بعــض المناطــق خــالل العــام األول بنســبة انتشــار لــم تتجــاوز 15 % مــن الحقــول المدروســة، 
 Youssef et al.,( بينمــا لــم يظهــر المــرض كليــًا فــي العــام الثانــي، وبالمقابــل ظهــر المــرض بشــكل وبائــي فــي العاميــن الثالــث والرابــع
Youssef., 2010 ;2009(. كمــا أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول عــزل وتحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة للفطــر المســبب لهــذا 
 34E20، 102E130، 132E134، المــرض، ففــي ســورية تــم تحديــد خمــس ســالالت جديــدة خــالل عامــي 2000 و2001 وهــي
 6E16 36 )خــاروف، 3200(. أمــا فــي عامــي 2006 و2007، فقــد تــم عــزل وتحديــد 67 ســاللة، حيــث كانــت الســاللةE6 0 وE0
أكثــر الســالالت تــرددًا خــالل العاميــن )خــاروف وآخــرون، 2009(. ورغــم تســجيل عــدد مــن الباحثيــن لمــرض الصــدأ المخطــط علــی 
القمــح فــي ســورية منــذ عقــود إال أن التبايــن الوراثــي الکبيــر بيــن الســالالت الفســيولوجية واحتمــال ظهــور ســالالت فســيولوجية جديــدة إمــا 
محليــة المنشــأ أو وافــدة مــن مناطــق أخــری قــد تکــون قريبــة أو بعيــدة، أدی إلــی تكــرار ظهـــور اإلصابــة ســنويًا علــی األقمــاح المزروعــة 

علــی الرغــم مــن اســتبدال معظــم هــذه األصنــاف بأصنــاف جديــدة )خــوري وآخــرون، 1972(.
هــدف البحــث إلــى مســح حقلــي لمــرض الصــدأ المخطــط )األصفــر(  Puccinia striiformis f. sp. tritici علــى القمــح فــي شــمال 

شــرق ســورية، وعــزل وتحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة للفطــر المســبب للمــرض.

مواد وطرائق البحث
تــم القيــام بمســح حقلــي خــالل عامــي 2013 و 2014 لحقــول القمــح المزروعــة فــي شــمال شــرق ســورية حيــث شــملت الدراســة 143 
حقــاًل فــي العــام األول 2013، منهــا 56 حقــاًل فــي منطقــة المالكيــة وقراهــا، 39 حقــال فــي منطقــة القامشــلي وقراهــا، 26 حقــاًل فــي 
منطقــة رأس العيــن و 22 حقــاًل فــي منطقــة الحســكة وقراهــا. أمــا فــي العــام الثانــي 2014 فقــد تــم مســح 109 حقــول، منهــا 34 حقــاًل فــي 
منطقــة المالكيــة، 36 حقــاًل فــي منطقــة القامشــلي، 27 حقــاًل فــي منطقــة رأس العيــن و 12 حقــاًل فــي منطقــة الحســكة. تــم اختيــار هــذه 
الحقــول عشــوائيًا بحيــث تکــون متباعــدة عــن بعضهــا البعــض لتمثــل کامــل المنطقــة المدروســة. ســجلت كميــات الهْطــل المطــري ودرجــات 
الحــرارة العظمــى والصغــرى خــالل فتــرة الدراســة، كمــا ســجلت نســبة إصابــة الحقــول وشــدة المــرض وذلــك وفــق اســتمارات خاصــة دون 

فيهــا مــكان أخــذ العينــة وموقــع الحقــل وتاريــخ تســجيل اإلصابــة وحالــة المحصــول.
تــم تقديــر شــدة اإلصابــة إعتمــادًا علــی مقيــاس Cobb المعــدل )0-100( ونمطهــا باســتخدام مقيــاس R= مقــاوم، MR = متوســط 

.)Peterson et al, 1948(   قابــل لإلصابــة = S،متوســط القابليــة لإلصابــة = MS ،المقاومــة
كما تم احتساب نسبة الحقول المصابة کالتالي: 

نسبة الحقول المصابة= ])عدد الحقول المصابة/عدد الحقول الکلي([ × 100
أما نسبة انتشار المرض في الحقل فحسبت وفق العالقة التالية:

 .)Kamel, 1985( ،100 × ])نسبة انتشار المرض في الحقل= ])عدد النباتات المصابة/عدد النباتات الکلي

عــزل وتحديــد الســاالت الفيزيولوجيــة للفطــرPuccinia striiformis f. sp. tritici: لعــزل األبــواغ اليوريدينيــة المفــردة للعــزالت 
كثارهــا، ُزرعــت حبــوب الصنــف القابــل لإلصابــة )Morocco( فــي أصــص بالســتيكية صغيــرة مملــوءة بخليــط مــن التربــة الطينيــة  واإ
والرمــل والبتمــوس بنســبة 1:1.3:2.7 )حجــم: حجــم( علــى التوالــي. وبعــد اإلنبــات مباشــرة، أضيــف إلــى مــاء الســقاية محلــول مااليــك 
بقائهــا فــي طــور الورقــة األولــى والثانيــة، وإلضفــاء اللــون  هيدرازايــد بتركيــز 0.25 غ/ ليتــر مــاء مقطــر، وذلــك للحــّد مــن تطــور البــادرات واإ
األخضر الداكن عليها، وللمســاعدة في عملية تشــكل البثرات )Kolmer, 2001(. اســتخدم في إعداء البادرات أبواغ يوريدينية أخذت 

مــن بثــرة يوريدينيــة مفــردة تمثــل أوراق النبــات المصــاب التــي أخــذت منــه، ســواء كان صنفــًا تفريقيــًا أو حقــاًل إنتاجيــًا، بإبــرة 
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خاصــة لهــذا الغــرض، ُحكــت أوراق النبــات القابــل لإلصابــة بهــا بعــد ترطيبــه بالمــاء. نميــت البــادرات المعــداة فــي حاضنــة خاصــة تحــت 
ظــروف متحكــم بهــا مــن حــرارة ) 10±2 °س(، ورطوبــة نســبية )80-90 %(، ونظــام إضــاءة متنــاوب 16 ســاعة ضــوء و8 ســاعات 
ظــالم لمــدة 24 ســاعة. نقلــت بعــد ذلــك البــادرات إلــى حاضنــة أخــرى درجــة حرارتهــا ) 15±2 °س( ضمــن ظــروف الرطوبــة واإلضــاءة 
عــادة إكثارهــا مــن جديــد وذلــك للحصــول علــى كميــة كافيــة  نفســها، وبعــد 17 يومــًا مــن اإلعــداء، تــم البــدء بجمــع األبــواغ اليوريدينيــة واإ
مــن األبــواغ اليوريدينيــة الالزمــة للدراســة )حكيــم يحيــاوي، 2002(. تــم تحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة بزراعــة األصنــاف التفريقيــة كمــا 
وصفها )Johnson, )1972 وأضيف إليها مجموعة من األصناف المكملة في أصص بالســتيكية صغيرة. وتم إعداء الورقة األولى 
مــن كل بــادرة اصطناعيــًا بأبــواغ يوريدينيــة حديثــة الجمــع مــن كل عزلــة بعــد خلطهــا ببــودرة التالــك باســتخدام فرشــاة ناعمــة وذلــك بعــد 8 
أيــام مــن الزراعــة. وضعــت البــادرات بعــد اإلعــداء تحــت غطــاء بالســتيكي داخــل حاضنــة مظلمــة علــى رطوبــة نســبية مرتفعــة )90-80 
%(, ودرجــة حــرارة )10 ± 2 °س( لمــدة 24 ســاعة، نقلــت بعدهــا إلــى حاضنــة أخــرى عنــد درجــة حــرارة )15 ± 2 °س( وتركــت مــدة 
 Mc Neal et al .,( )9-0( تــم تشــخيص الســالالت بتقويــم رد فعــل البــادرات باســتخدام ســلم القيــاس .)Stubbs, 1988( 17 يومــًا
1971(، حيــث اعتبــرت العزلــة غيــر شرســة Avirulent عندمــا كان رد فعــل النبــات تجاههــا مــا بيــن )0-6(، وشرســة Virulent إذا 

.)Johnson et al., 1972( )9-7( كان رد فعــل النبــات تجاههــا

النتائج والمناقشة
ســجلت كميــات الهْطــل المطــري ودرجــات الحــرارة العظمــى والصغــرى خــالل فتــرة الدراســة فــي مناطــق تنفيــذ البحــث فــي شــمال شــرق 

ســورية وكانــت وفــق الجدوليــن1 و 2:
الجدول)1(: الهطوالت المطرية )مم( في مناطق تنفيذ البحث في شمال شرق سورية خالل عامي 2013 و 2014 .

الحسكةرأس العينالمالكيةالقامشليالسنة

170.9 مم384.5 مم508.3 مم462.3 مم 2013

102.3 مم168 مم432 مم259.2 مم2014

المصدر: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي.

الجدول)2(: متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى في موقعي القامشلي والمالكية  خالل عامي 2013 و 2014 .

أيارنيسانآذارشباطكانون2العامالموقعالظروف المناخية

متوسط درجات الحرارة العظمى اليومية)ºس(

القامشلي
20131113.717.123.729.3

201413.915.61824.630

المالكية
20134.77.411.716.520.8

20145.87.49.820.226.5

متوسط درجات الحرارة الصغرى اليومية )ºس(

القامشلي
20134.46.4812.716.9

20145.86.58.812.818.5

المالكية
20130.40.93.49.910.5

20140.714.310.111.2
المصدر: مديرية الزراعة بالحسكة.

أواًل- المسح الحقلي:
بينــت نتائــج المســح الحقلــي لتقصــي مــرض الصــدأ األصفــر فــي شــمال شــرق ســورية خــالل عامــي 2013 و2014 انتشــار المــرض 
بشــكل محــدود فــي بعــض المناطــق وبنســبة انتشــار لــم تتجــاوز 18.34 % مــن الحقــول المدروســة خــالل العــام الثانــي 2014، بينمــا 
كانــت نســبة الحقــول المصابــة 40.55 % خــالل العــام األول2013 )الجــدول3(. وكان عــدد الحقــول المصابــة بالمــرض 58 حقــاًل فــي 
العــام األول، حيــث ســجلت أعلــى شــدة إصابــة  80S فــي موقــع معبــدة التابــع لمنطقــة المالكيــة وبنســبة إصابــة 77 %، بينمــا كانــت 
اإلصابــة متوســطة الشــدة فــي موقــع طرطــب التابــع لمنطقــة القامشــلي إذ بلغــت 10MS، ولوحظــت أخفــض شــدة إصابــة فــي موقــع 
القحطانيــة )5R( وبنســبة إصابــة 4 %. كان عــدد الحقــول المصابــة بالمــرض فــي العــام الثانــي 20 حقــاًل، ولوحظــت أعلــى شــدة إصابــة 
60S فــي موقــع عيــن ديــوار التابــع لمنطقــة المالكيــة وبنســبة إصابــة 65 %، بينمــا كانــت اإلصابــة متوســطة الشــدة فــي موقــع شــامية 
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)10MS(، فــي حيــن ســجلت أخفــض شــدة إصابــة )TR( فــي موقــع أبــو راســين التابــع لمنطقــة رأس العيــن. ولــم تظهــر اإلصابــة بالمــرض 
فــي أي حقــل مــن الحقــول الممســوحة التابعــة لمنطقــة الحســكة خــالل عامــي الدراســة.

الجدول )3(: المسح الحقلي لمرض الصدأ األصفر في شمال شرق سورية للعامين 2013 و 2014
العدد الكيل للحقول العام

املدروسة 252 حقالً

العدد الكيل 

للحقول املصابة

نسبة الحقول 

املصابة

أعىل شدة 

إصابة

النسبة املئوية 

لإلصابة الحقلية 

إصابة متوسطة 

الشدة

النسبة املئوية 

لإلصابة الحقلية 

أخفض شدة 

إصابة

النسبة املئوية 

لإلصابة الحقلية 

5R% 4 القحطانية10MS% 20 طرطب80S% 77 معبدة40.55 201314358%

TR% 3 أبو راسني10MS% 10 شامية60S% 65 عني ديوار18.34 201410920%

كمــا أظهــرت النتائــج أن جميــع اإلصابــات بالمــرض قــد ســجلت علــى القمــح الطــري فــي حيــن لــم تظهــر اإلصابــة فــي أي حقــل مــن حقــول 
القمــح القاســي التــي تــم مســحها رغــم وجودهــا فــي بعــض األحيــان فــي حقــول متجــاورة مــع حقــول القمــح الطــري، ويعــزى ذلــك إلــى وجــود 
مورثــات فــي القمــح القاســي أفضــل مقاومــة للصــدأ المخطــط منهــا فــي القمــح الطــري، أو قــد يعــزى ذلــك إلــى نــوع مــن التفضيــل العائلــي 
للفطــر، أو ســاللة الفطــر المنتشــرة خــالل فتــرة الدراســة حيــث تصيــب بعضهــا األصنــاف الطريــة دون القاســية. كان مجمــوع عــدد حقــول 
القمــح الطــري المصابــة بالمــرض58 حقــاًل فــي العــام األول وبنســبة إصابــة 63.73 %، و20 حقــاًل فــي العــام الثانــي وبنســبة إصابــة 

30.30 % )الجــدول4(.
 الجدول)4(: عدد الحقول المدروسة وعدد الحقول المصابة ونسبة الحقول المصابة من القمح الطري والقاسي بمرض الصدأ المخطط خالل عامي 2013 و 2014.

حقول القمح القايسحقول القمح الطريالعام 

نسبة الحقول املصابةالحقول املصابةالحقول املمسوحةنسبة الحقول املصابةالحقول املصابةالحقول املمسوحة

20139158% 63.73520% 0

20146620% 30.30430% 0

مــن المعــروف أن الظهــور المبكــر للمــرض يــؤدي إلــى انتشــاره بشــكل واســع إذا توافــرت الظــروف المناخيــة المناســبة، حيــث لوحــظ المــرض فــي 
نهايــة شــهر آذار/مــارس فــي العديــد مــن حقــول المزارعيــن خــالل عامــي الدراســة، إال أن انتشــاره فــي العــام الثانــي كان محــدودًا ويعــزى ذلــك إلــى 
الظــروف المناخيــة غيــر المناســبة مــن درجــات حــرارة مرتفعــة وانحبــاس األمطــار وعــدم انتظــام هطولهــا وكمياتهــا الشــحيحة فــي بعــض المناطــق. 
أمــا فــي العــام األول فقــد انتشــر المــرض بشــكل أكبــر فــي منطقــة الدراســة ويعــزى ذلــك إلــى توافــر ظــروف أكثــر مالءمــة لحــدوث اإلصابــة 
وتطــور المــرض مــن درجــات حــرارة معتدلــة ورطوبــة نســبية عاليــة ومعــدل أمطــار عــاٍل نســبيًا ومســاهمة المطــر فــي انتشــار أبــواغ الفطــر بالــرذاذ، 
واألمطــار الربيعيــة التــي زادت مــن انتشــار المــرض وشــدته. ويعمــل الباحثــون ومربــو النبــات علــى نقــل مورثــات المقاومــة مــن األصنــاف المقاومــة 
.)Mamluk et al ., 1996( إلــى األصنــاف القابلــة لإلصابــة للحــد مــن انتشــار هــذا المــرض وتحســين شــروط اإلنتــاج فــي المناطــق الموبــوءة

ثانيــًا: عــزل وتحديــد الســاالت الفيزيولوجيــة للفطــر Puccinia striiformis f. sp. tritici: أشــارت نتائــج تحديــد الســالالت 
الفيزيولوجيــة مــن العــزالت التــي تــم جمعهــا مــن حقــول القمــح فــي شــمال شــرق ســورية خــالل عامــي2013 و2014 إلــى وجــود أربــع 
ســالالت فيزيولوجيــة مختلفــة. تــم عــزل وتحديــد ثــالث ســالالت فيزيولوجيــة هــي 6E16، 0E0 و 82E16 خــالل العــام األول 2013، 
 Yr7 ، Yr6، Yr8، Yr2.A، YrA.18، Yr9 6 من تثبيط فعل مورثات المقاومةE16 إذ تمكنت مورثات القدرة اإلمراضية للساللة
و Gereck 79، بينمــا لــم تهاجــم الســاللة 0E0 أيــًا مــن مورثــات المقاومــة المعروفــة فــي األصنــاف التفريقيــة، فــي حيــن تمكنــت مورثــات 
 .Yr9 و Yr7 ، Yr10، YrSU، Yr8، Yr2.A، YrA.1882 مــن تثبيــط فعــل مورثــات المقاومــةE16 القــدرة اإلمراضيــة للســاللة
أمــا فــي العــام الثانــي، 2014، فقــد تــم عــزل وتحديــد ثــالث ســالالت فيزيولوجيــة هــي 6E16، 0E0 و 4E2 ، حيــث تمكنــت مورثــات 
القــدرة اإلمراضيــة للســاللة 4E2 مــن تثبيــط فعــل مورثــات المقاومــةYr6 ، Yr7+،Yr2.A، YrA.18 و Yr9. كمــا بينــت نتائــج تحديــد 
الســالالت الفيزيولوجيــة أن الســاللة 6E16 كانــت أكثــر الســالالت تــرددًا خــالل عامــي الدراســة، حيــث وجــدت فــي 14 موقعــًا فــي العــام 
األول وفــي 10 مواقــع فــي العــام الثانــي، وتــرددت هــذه الســاللة بنســبة 60 و56.66 % فــي العاميــن األول والثانــي علــى التوالــي. كانــت 
الســاللة 0E0 أقــل الســالالت شراســة حيــث وجــدت فــي 10 مواقــع فــي العــام األول وفــي 4 مواقــع فــي العــام الثانــي، وتــرددت بنســبة 
 .)Danial, 1995( 30 و 36.66 % فــي العاميــن األول والثانــي علــى التوالــي. وتعــد هــذه الســاللة منشــأ الســالالت الفيزيولوجيــة
أمــا بالنســبة للســاللة 82E16، فقــد وجــدت فــي موقعــي تــل بشــك وجولــي فــي العــام األول وتــرددت بنســبة 10 %، بينمــا لــم يالحــظ أي 
ظهــور لهــذه الســاللة فــي العــام الثانــي. أمــا الســاللة 4E2، فقــد وجــدت فــي موقــع تــل األميــر فــي العــام الثانــي وتــرددت بنســبة 6.66%، 
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وغابــت فــي العــام األول )الجــدول5(. ويمكــن أن يفســر غيــاب بعــض الســالالت فــي بعــض األعــوام بعــدم اســتقرار الممــرض فــي المنطقــة 
.)Hovmoller, 2007( واســتيطانه لهــا وانتقالــه ســنويًا بوســاطة الريــاح محمــواًل مــن مناطــق أخــرى

الجدول )5(: السالالت الفيزيولوجية المعرفة للفطرPuccinia striiformis f. sp. tritici وعدد العزالت ونسبة ترددها ومورثات القدرة اإلمراضية خالل 

عامي 2013 و 2014

م
الساللة 

الفيزيولوجية
مورثات القدرة اإلمراضيةنسبة الرتددعدد العزالتاملواقعالعام

16 E 16

2013
سويدية، مالكية، شبك، حليق، معبدة، جوادية، بياندور، تل عدس، تل 

الصدق، رشم الشيخ، خان يونس، تل زيارة، باب الحديد، بيت حنون
30% 60

 Yr7,Yr6,Yr8,Yr2.A,YrA.18,

Yr9, Gereck 79
2014

شامية، رميالن، جان متر، بيت حنون، أبوراسني، عني ديوار، رشم الشيخ، 

خان يونس، شيخ إبراهيم، تل بشك
17% 56.66

20 E 0
2013

شوطي، طرطب، حلوة، تنورية، قحطانية، تل بري، زهريية، عني بازوق، 

تل منصور
15% 30

36.66 %11مالكية، ينبوع، رميالن، نعمتيل2014

382 E16
,Yr7, Yr10, YrSU, Yr8 10 %5تل بشك، جويل2013

Yr2.A,YrA.18, Yr9 2014___

44 E 2
2013___ Yr6, Yr7+, Yr2.A,YrA.18,

Yr9 6.66 %2تل األمري2014

ورغم قدرة الســالالت الفيزيولوجية المحددة في هذه الدراســة على مهاجمة عدد من مورثات المقاومة إال أنه توجد الكثير من المورثات 
غيــر المعروفــة والتــي ال تــزال مقاومــة منتشــرة فــي أصنــاف القمــح المختلفــة وهــي األســاس الــذي يرتكــز عليــه مربــو النبــات للوصــول إلــى 
أصنــاف مقاومــة للصــدأ األصفــر، هــذا فضــاًل عــن المصــادر الوراثيــة الموجــودة فــي األقــارب البريــة مثــل الجنــس Aegilops والــذي أثبــت 
مقاومــة للعديــد مــن أمــراض القمــح ومنهــا الصــدأ األصفــر )Mamluk et al., 1990(. إن انتقــال الســالالت محمولــة بوســاطة الريــاح 
مــن منطقــة إلــى أخــرى يفســح المجــال لظهــور ســالالت جديــدة باســتمرار ومنهــا انتقــال الســاللة 6E16 مــن شــمال أفريقيــا إلــى جنــوب 
أوروبــا وجنــوب غربهــا، ومــن ثــم حملهــا بالتيــارات الهوائيــة القادمــة مــن الغــرب باتجــاه شــرق وشــمال حــوض البحــر المتوســط ومنهــا ســورية 
)األحمــد وآخــرون، 1990(، كمــا تنتشــر هــذه الســاللة فــي شــرق أفريقيــا )Stubbs, 1988(. ومــن المحتمــل أنهــا وصلــت إلــى ســورية 
محمولــة بالتيــارات الهوائيــة التــي تتحــرك مــن شــرق أفريقيــا )إثيوبيــا( باتجــاه الشــمال إلــى منطقــة دلتــا النيــل ومــن ثــم باتجــاه شــرق حــوض 
المتوســط. وتعطــي حركــة الريــاح مــن أماكــن وجــود هــذه الســاللة أو غيرهــا باتجــاه ســورية إمكانيــة اســتمرار ظهــور ســالالت جديــدة فــي 
ســورية. ونظــرًا إلــى أن هــذا اإلنتقــال ال يتــم دفعــة واحــدة، بــل يتــم علــى مراحــل قــد تســتغرق عــدة ســنوات، فــإن الســالالت الجديــدة قــد ال 
نمــا تظهــر فــي مواســم قــد تكــون متقاربــة أو متباعــدة وهــذا مرتبــط بحركــة الريــاح وزراعــة أصنــاف قابلــة لإلصابــة  تظهــر فــي كل موســم، واإ
بهــذه الســالالت )حكيــم، 1992(. مــن المالحــظ أن اإلصابــة الوبائيــة تبــدأ عــادة بظهــور ســاللة جديــدة لديهــا المقــدرة علــى كســر المقاومــة 
لــدى صنــف شــائع االنتشــار، ويتزايــد لقاحهــا المعــدي فــي الســنوات التاليــة، كمــا تــزداد شــدة اإلصابــة بهــا بشــكل تدريجــي، وبخاصــة إذا 
كان هــذا الصنــف يغطــي مســاحة واســعة إلــى أن تتحــول إلــى إصابــة وبائيــة فــي حــال توافــر ظــروف مناخيــة مناســبة )األحمــد وحكيــم، 
لــى النظــر  1998( مؤديــًا إلــى خفــض اإلنتاجيــة كمــًا ونوعــًا. وهــذا مــا يدعــو إلــى المراجعــة الدوريــة للمجتمــع الطبيعــي للصــدأ المخطــط واإ
فــي القاعــدة الوراثيــة لألصنــاف المربــاة والمعتمــدة، فكلمــا اتســعت القاعــدة الوراثيــة لتلــك األصنــاف أمكــن اجتنــاب حــدوث جائحــات 

مرضيــة قــد تــؤدي فــي بعــض الســنوات إلــى كــوارث علــى مســتوى اإلنتــاج الوطنــي.

المراجع
 Puccinia striiformis )األحمــد، أحمــد و حكيــم محمــد شــفيق )1998(. الســالالت الفيزيولوجيــة لفطــر الصــدأ األصفــر )المخطــط

f.sp. tritici علــى القمــح فــي ســورية خــالل الفتــرة مابيــن 1994-1996. مجلــة وقايــة النبــات العربيــة 16)1(: 11-7.
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Disease Distribution and Physiologic Races of Wheat Yellow Rust Caused by 
Puccinia striiformis f. sp. tritici in North Eastern Syria.

Alan A. Ramo)1(, Mohammad F. Azmeh)2( & Omran A. Youssef)1(

Abstract

Yellow rust or stripe rust caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici is the most important fungal 
diseases on wheat. The disease spread in all wheat growing areas of Syria. To identify the distribution 
of the disease and its physiologic races, field survey have been conducted in 143 fields in 2013 and 
109 fields in 2014 in different wheat growing areas in north eastern Syria. Diseased leaf samples were 
collected from farmers’ fields and uredeniospores were isolated from each field samples. Identification 
of physiologic races was performed by evaluating the reaction type of seedlings of the differential 
cultivars. Results of yellow rust survey showed that the distribution of disease was limited, with an 
infected fields’ ratio of 18.34% in 2014, while it was 40.55% in 2013. It was noticed that the infection 
did not appear on durum wheat during 2013 and 2014, while all infections were recorded on bread 
wheat. Results of race identification showed that a number of physiologic races were spread in wheat 
fields. Four races have been isolated and identified )6E16, 0E0, 82E16, 4E2(, with race 6E16 being the 
most spread race during the study period, while the race 0E0 was the least spread.

Keywords: Puccinia striiformis f. sp. tritici, Survey, Syria, Wheat, Yellow rust.
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