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إنتاجیة البنجر السكري ، واختبار و تأثیر اإلصابة بفایروس اصفرار وتجعد قمة البنجر على نمو
  حساسیة بعض أصنافھ

  اناھید وعدهللا الجیرو             نبیل عزیز قاسم                         
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات 

  
  الخالصة 

أظھرت دراسة تأثیر اإلصابة بفایروس اص၅فرار البنج၅ر، إن اإلص၅ابة المبك၅رة لمحص၅ول البنج၅ر ھ၅ي    
وم၅ن طولھم၅ا بنس၅بة % ٣٣و٢٥األكثر تأثیراً إذا خفضت من وزن المجموع الخضري والج၅ذري بنس၅بة 

عل၅၅ى % ٥١و١٨.٥عل၅၅ى الت၅၅والي وخفض၅၅ت م၅၅ن نس၅၅بة الس၅၅كر وكمیت၅၅ھ ف၅၅ي الج၅၅ذور بنس၅၅بة % ٢٠و١٧
ك၅ذلك أدت اإلص၅ابة المبك၅رة بف၅ایروس تجع၅د قم၅ة البنج၅ر إل၅ى خف၅ض وزن المجم၅وع الخض၅ري . التوالي

عل၅၅ى الت၅၅والي وخف၅၅ض نس၅၅بة الس၅၅كر  %٢٢.٩و٢١وم၅၅ن طولھ၅၅ا بنس၅၅بة  %٤٠و٢٨.٥والج၅၅ذري بنس၅၅بة 
عل၅၅ى الت၅၅والي، وب၅၅ذلك تب၅၅ین النت၅၅ائج خط၅၅وره ھ၅၅ذین % ٥٠.٢و١٧.٤یت၅၅ھ ف၅၅ي ج၅၅ذور البنج၅၅ر بنس၅၅بة وكم

كم၅ا أظھ၅رت نت၅ائج حساس၅یة أص၅ناف البنج၅ر الس၅كري لإلص၅ابة بف၅ایروس . الفایروسین على إنتاج السكر
و اصفرار البنجر وتجعد قمة البنجر سواء في التجربة الت၅ي لقح၅ت بھ၅ا األص၅ناف ص၅ناعیاً بالفایروس၅ین أ

ف၅၅ي التجرب၅၅ة الت၅၅ي ترك၅၅ت فیھ၅၅ا األص၅၅ناف لإلص၅၅ابة الطبیعی၅၅ة بالفایروس၅၅ین إن الص၅၅نف ترایب၅၅ل ھ၅၅و اق၅၅ل 
၅၅یة لفایروس၅၅ناف حساس၅၅ياألص BYV وBCTV  ة၅၅دة المقاوم၅၅ة الجی၅၅ناف التجاری၅၅ن األص၅၅و م၅၅ذلك فھ၅၅ل

وق၅၅د اعتم၅၅دت  BYVفیم၅၅ا ك၅၅ان الص၅၅نف س၅၅یماریف ھ၅၅و أكث၅၅ر األص၅၅ناف حساس၅၅یة لف၅၅ایروس . المس၅၅تنبطة
المجموع الخضري والجذري وطولھما ونسبة السكر وكمیتھ في الجذور كمؤش၅رات لقی၅اس صفات وزن 

  .تدل النتائج عموماً على عدم وجود صنف منیع لھذین الفایروسین. حساسیة األصناف
  

 المقدمة
م၅ن المحاص၅یل الص၅ناعیة    Beta vulgaris var. sacchariferaیع၅د محص၅ول البنج၅ر الس၅كري   

حس၅ب  %٤٢-١٦للعائلة الرمرامیة ویستخرج الس၅كر م၅ن ج၅ذوره بنس၅ب تت၅راوح ب၅ین المھمة الذي یعود 
كم၅၅ا یس၅၅تفاد م၅၅ن مخلفات၅၅ھ وھ၅၅ي الل၅၅ب والم၅၅والس ف၅၅ي تغذی၅၅ة )  ١٩٦٣اس၅၅تینو وآخ၅၅رون ، ( األص၅၅ناف   

إال أن المحص၅၅ول یص၅၅اب بالعدی၅၅د م၅၅ن األم၅၅راض . المواش၅၅ي وف၅၅ي ص၅၅ناعة األس၅၅مدة والكح၅၅ول والخمی၅၅رة 
س၅لباً عل၅ى إنتاجیت၅ھ، ویع၅د فایروس၅ي اص၅فرار البنج၅ر وتجع၅د قم၅ة البنج၅ر م၅ن اھ၅م  الفایروسیة التي ت၅ؤثر

( الفایروسات التي تؤثر على انتاجیة ھذا المحص၅ول وكمی၅ة الس၅كر ف၅ي كاف၅ة من၅اطق زراعت၅ھ ف၅ي الع၅الم 
 Natalieو ١٩٩٨واخ၅رون ،   Werkerو ١٩٩٦ن ، وآخ၅رو Bruntو  ١٩٨١ورزق ، ١٩٨١قاس၅م،

ظ၅ة نین၅وى إح၅دى أھ၅م محافظ၅ات القط၅ر ف၅ي إنتاج၅ھ ، ونظ၅راً لع၅دم وج၅ود دراس၅ة وتعتبر محاف)  ٢٠٠١،
تتناول تأثیر أمراض االصفرار والتجعد على ھ၅ذا المحص၅ول الھ၅ام فق၅د ت၅م تنفی၅ذ ھ၅ذا البح၅ث لیغط၅ي ھ၅ذا 

  . الجانب التطبیقي المھم
  

  مواد البحث وطرائقھ
جالالر السالالكري ونسالالبة السالالكر تالالأثیر اإلصالالابة بفالالایروس اصالالفرار البنجالالر علالالى نمالالو محصالالول البن .١

كلی၅၅ة الزراع၅၅ة والغاب၅၅ات وباس၅၅تعمال / نف၅၅ذت التجرب၅၅ة ف၅၅ي حق၅၅ل قس၅၅م وقای၅၅ة النب၅၅ات :وكمیتالالھ فالالي الجالالذور 
الصنف ترایبل وھو احد األصناف الشائعة زراعتھ၅ا ف၅ي المحافظ၅ة وال၅ذي تجھ၅ز ب၅ذوره إل၅ى الم၅زارعین 

م ، وت၅م عم၅ل ٢رض م وع၅ ٥ط၅ول وقد تم تقس၅یم الحق၅ل إل၅ى ث၅الث قط၅ع ب. من قبل معمل سكر الموصل
سم بین مرز وآخر ، ثم زرعت البذور بمس၅افة  ٥٠مروز في كل قطعة وبمسافة  ٤المروز فیھا وبمعدل 

ب၅၅ذور ف၅ي ك၅၅ل حف၅၅رة ، خف၅ت إل၅၅ى نس၅بة واح၅၅دة لك၅ل حف၅၅رة بع၅၅د  ٤-٣س၅م ب၅၅ین حف၅رة وأخ၅၅رى وبمع၅دل  ٤٠
وت၅၅م الجن၅၅ي ف၅၅ي األس၅၅بوع  ٢٠٠١/ اإلنب၅၅ات ، وق၅၅د تم၅၅ت الزراع၅၅ة ف၅၅ي األس၅၅بوع الث၅၅اني م၅၅ن تش၅၅رین الث၅၅اني 

حی၅၅ث )  RCBD( وباعتم၅၅اد تص၅၅میم القطاع၅၅ات العش၅၅وائیة الكامل၅၅ة ف၅၅ي التجرب၅၅ة  ٢٠٠٢األول م၅ن تم၅၅وز 
  التلقیح : ضم كل قطاع المعامالت الثالثة وھي 

  
  مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني



   ٢٠٠٦/ ٣/ ١٥وقبولھ   ٢٠٠٥/ ٨/ ١٧تاریخ تسلم البحث 
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، ومعاملة المقارنة ، وكما ھو موض၅ح ) المعامالت الثانیة ( والتلقیح المتأخر ) المعاملة األولى ( المبكر 
  في المخطط التالي

  مروز ومعاملة واحدة تحوي كل قطعة ثانویة على اربعة       
  ٣م  ٢م  ١م
  ١م  ٣م  ٢م
  ٢م  ١م  ٣م

  القطاع الثاني                   القطاع الثالث            القطاع االول                            
أوراق ، تلقیح၅၅اً ٤-٣وھ၅၅ي بعم၅၅ر ) ف၅၅ي القط၅၅ع الثانوی၅၅ة الثالث၅၅ة ( ت၅၅م تلق၅၅یح نب၅၅ات المعامل၅၅ة األول၅၅ى       

၅၅၅اً بعص၅၅၅ر میكانیكی၅၅၅فرار البنج၅၅၅ایروس اص၅၅၅ابة بف၅၅၅ر مص၅၅၅ن أوراق بنج၅၅၅ر م၅၅၅ن ( یر محض၅၅၅ة م၅၅၅ة نقی၅၅၅عزل
 ١٠-٨بعم၅ر ) ف၅ي القط၅ع الثانوی၅ة الثالث၅ة ( ، فیما لقح၅ت نبات၅ات المعامل၅ة الثانی၅ة )  ٢٠٠٠دراسةالجیرو 

وت၅၅م إخض၅၅اع ). المقارن၅၅ة ( ، وترك၅၅ت نبات၅၅ات المعامل၅၅ة الثالث၅၅ة دون تلق၅၅یح ) المرحل၅၅ة المت၅၅أخرة ( أوراق 
قل للمراقبة اإلسبوعیة وتسجیل األعراض، ومتابعتھ بالس၅قي والتس၅مید ومكافح၅ة الحش၅رات باس၅تعمال الح

مبید النوكوز في برنامج رش إسبوعي قلعت النباتات كاف၅ة بكام၅ل ج၅ذورھا عن၅د نھای၅ة التجرب၅ة وت၅م اخ၅ذ 
جم၅၅وع ال၅၅وزن الرط၅၅ب للمجم၅၅وع الخض၅၅ري والج၅၅ذري ك၅၅ل عل၅၅ى انف၅၅راد ، ط၅၅ول الم: القیاس၅၅ات التالی၅၅ة 

الخض၅ري والج၅ذري ك၅၅ل عل၅ى انف၅၅راد ، قی၅اس نس၅بة الس၅၅كر ف၅ي الج၅၅ذور ف၅ي المختب၅ر الت၅၅ابع لمعم၅ل س၅၅كر 
بطریق၅၅ة الھض၅م بالم၅၅اء الب၅၅ارد ) ١٩٧١(،  Mcginnisالموص၅ل وذل၅၅ك عل၅ى وف၅၅ق الطریق၅ة الت၅၅ي ذكرھ၅ا 

ج၅ذر بع၅د حیث تم غسل الجذور جیداً بالماء البارد ث၅م أزیل၅ت قش၅رتھا الخارجی၅ة بس၅كین ح၅ادة وقط၅ع ك၅ل 
غ၅م م၅ن ش၅رائح ك၅ل ج၅ذر إل၅ى مك၅بس  ٢٦ذلك إلى شرائح رقیقة بواسطة جھ၅از كش၅ط خ၅اص ، ث၅م نقل၅ت 

ثم شغل المك၅بس لم၅دة ث၅الث دق၅ائق % ٥مل من خالت الرصاص بتركیز  ١٧٨.٢كھربائي وأضیف لھا 
ی၅ف ، م ورشح الخلیط الناتج خالل ورق ترشیح في بیك၅ر نظ ٢٠على القوة العظمى ثم برد المحلول إلى 

ث၅၅م حس၅၅بت نس၅၅بة الس၅၅كر ف၅၅ي الج၅၅ذور  ، saccharometerث၅၅م ق၅၅درت نس၅၅بة الس၅၅كر ف၅၅ي الراش၅၅ح بجھ၅၅از 
حلل၅၅ت النت၅၅ائج إحص၅၅ائیاً واختب၅၅رت متوس၅၅طات الص၅၅၅فات  .واس၅၅تخرج مع၅၅دل كمیت၅၅ھ ب၅၅ألغرام لك၅၅ل ج၅၅၅ذر 
  .المدروسة حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود 

علالى إنتاجیالة محصالول البنجالر ) BCTV(تأثیر اإلصابة بفایروس تجعد قمة البنجالر السالكري  .٢
نفذت التجربة بنفس الطریقة واإلجراءات الت၅ي اتخ၅ذت ف၅ي :السكري ونسبة السكر وكمیتھ في الجذور 

وفي حقل بنفس المسافة ولنفس المدة المبینة إال انھ تم تلق၅یح نبات၅ات BYV التجربة السابقة مع فایروس 
بطریقة التلقیح بالحقن في ساق الش၅تالت وأعن၅اق ) المتأخر الموعدین المبكر و(المعاملة األولى والثانیة 

األوراق ولیس بطریقة التلق၅یح المیك၅انیكي م၅ن عص၅یر محض၅ر م၅ن أوراق بنج၅ر مص၅ابة بالعزل၅ة النقی၅ة 
وق၅၅د أخ၅ذت نف၅၅س )  ٢٠٠٣الجی၅رو ، (لف၅ایروس جع၅၅د قم၅ة البنج၅၅ر س၅بق االحتف၅၅اظ بھ၅ا م၅၅ن قب၅ل الب၅၅احثین 

  .القیاسات المذكورة سابقاً 
أجری၅၅၅ت دراس၅၅၅ة  : BYVو  BCTVاسالالالة حساسالالالیة أصالالالناف البنجالالالر السالالالكري لفالالالایروس در .٣

  :حساسیة األصناف في موقعین ھما منطقة حمام العلیل ومنطقة القبة قرب الموصل وكالتالي 
كلی၅ة الزراع၅ة والغاب၅ات باس၅تخدام / نفذت التجربة في حقل قس၅م وقای၅ة النب၅ات : تجربة حقل حمام العلیل 

ترابی၅ل ودس၅برس وك၅اونتربولي وبولیك၅ون وس၅یماریف ، وھ၅ي : بنجر س၅كري ھ၅ي بذور خمسة أصناف 
م၅၅ن األص၅၅ناف الش၅၅ائعة زراعتھ၅၅ا ف၅၅ي المحافظ၅၅ة والت၅၅ي تجھ၅၅ز لمزارع၅၅ي المحافظ၅၅ة م၅၅ن قب၅၅ل معم၅၅ل س၅၅كر 

 ٥٠م بمس၅افة ٤م وع၅رض  ٥، كل قطعة بط၅ول) بعدد األصناف ( قسم الحقل إلى خمس قطع . الموصل
قطعة طولیاً إلى سبعة م၅روز ، حی၅ث خصص၅ت الم၅روز الثالث၅ة األول၅ى  رز وآخر ، قسمت كلمسم بین 

م၅ن دون ) الس၅ابع ( فیم၅ا ترك၅ت نبات၅ات الم၅روز األخی၅ر    BCTVلنباتات البنجر الت၅ي س၅تلقح بف၅ایروس
وبمعدل  ٢٠٠١، وزرعت بذور األصناف الخمسة في اإلسبوع األول من كانون أول ) المقارنة ( تلقیح 

سم بین حفرة وأخرى ، ثم خفت النباتات بع၅د اإلنب၅ات إلبق၅اء نبت၅ة واح၅دة  ١٥مسافة بذور لكل حفرة وب ٤
میكانیكی၅၅اً بلق၅၅اح محض၅၅ر م၅၅ن  BYVلقح၅၅ت كاف၅၅ة نبات၅၅ات البنج၅၅ر المخصص၅၅ة لف၅၅ایروس . ف၅၅ي ك၅၅ل حف၅၅رة 

 BCTVنباتات بنجر مصابة بالعزلة النقیة للفایروس ، فیما لقحت كافة نباتات البنجر الملقح၅ة لف၅ایروس 
၅၅و بطریق၅၅ة نم၅၅ات بمرحل၅၅ع النبات၅၅یح جمی၅၅م تلق၅၅ة ، وت၅၅ق الورق၅၅تلة وعن၅၅اق الش၅၅ي س၅၅ن ف၅၅أوراق  ٦-٥ة الحق .



واخض၅၅ع الحق၅၅ل للمراقب၅၅ة اإلس၅၅بوعیة لتس၅၅جیل نس၅၅ب اإلص၅၅ابة وش၅၅دتھا وموع၅၅د ظھ၅၅ور األع၅၅راض حی၅၅ث 
اعتمدت ھ၅ذه الص၅فات كمؤش၅رات لحساس၅یة األص၅ناف، ث၅م إنھ၅اء التجرب၅ة ف၅ي اإلس၅بوع األول م၅ن تم၅وز  

  وتم  متابعة  الحقل  بالسقي  والتسمید   ،  ٢٠٠٢
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اس၅تخدم تص၅میم القطاع၅ات العش၅وائیة الكامل၅ة . المنتظم ومكافحة الحشرات بالرش الدوري بمبید النوك၅وز

  ج لتحلیل النتائ
قطع၅ة تجریبی၅ة بمس၅احة  ٣٠نفذت التجربة في حقل اختیر ف၅ي منطق၅ة القب၅ة قس၅م إل၅ى : تجربة حقل القبة 

س၅၅م ب၅၅ین م၅၅رز وآخ၅၅ر  ٥٠م ومس၅၅افة ٤للقطع၅၅ة الواح၅၅دة ، ض၅၅مت ك၅၅ل قطع၅၅ة تس၅၅عة م၅၅روز بط၅၅ول  ٢م١٨
س၅၅م ث၅م زراع၅၅ة عش၅رة أص၅၅ناف بنج၅ر س၅၅كري م၅ن األص၅၅ناف المت၅وفرة ف၅၅ي ٢٥والمس၅افة ب၅ین نب၅၅ات وآخ၅ر 

واوس၅كار ب၅ولي  ١٦١٣ترایب၅ل ودس၅برس وجمیل၅ة وبانم၅ا وفی၅رو واس إ ج : سكر الموص၅ل وھ၅ي  معمل
وجیتان ومونتي بنكو وتینور على القطع التجریبیة بحیث ت၅وزع ك၅ل ص၅نف عل၅ى ث၅الث قط၅ع عش၅وائیاً ، 

  :وكما مبین في المخطط  RCBDوذلك ضمن تعمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢  ١ 
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ 
٢ ١ ٤ ٣  ٦ ٥ ٨ ٧ ١٠  ٩ 

، )Viro(فی၅၅၅رو= ٥، ) Panama(بانم၅၅၅ا =٤ ،) Jamila(جمیل၅၅၅ة =٣،) Despres(دس၅၅၅برس =٢، ) Triple(ترایب၅၅၅ل =١
، )Montibinko(م၅၅၅ونتي بنك၅၅၅و =٩، ) Gitana(جیت၅၅၅ان = ٨،) Oscarpoly(اوس၅၅၅كاربولي  ٧=، ) ١٦١٣( جإس إ=٦

  )Tenor(تینور= ١٠
  

إلصابة الطبیعیة بمرض၅ي االص၅فرار والتجع၅د الت၅ي ظھ၅رت عل၅ى بع၅ض النبات၅ات وح၅ین ت၅م ترك الحقل ل
وتعلیمھ၅ا  BCTVأو  BYVمتابعة الحقل إسبوعیاً وتعلیم النباتات التي تم التأكد م၅ن إص၅ابتھا بف၅ایروس 

.  
ول ط၅: وتم قیاس الصفات التالی၅ة  ٢٠٠٢حصدت النباتات المصابة بكاملھا في اإلسبوع األول من تموز 

 .   المجموع الخضري والجذري ووزنھا كل على انفراد ، ونسبة السكر في الجذور وكمیتھ
 

  النتائج والمناقشة
أظھرت :تأثیر مواعید اإلصابة بفایروس اصفرار البنجر على نمو نبات البنجر ونسبة السكر وكمیتھ 

نجر السكري ، حیث لوحظ على نباتات الب BYVالنتائج وجود تأثیر واضح لإلصابة المبكرة بفایروس 
وجود فرق معنوي في أطوال المجموع الخضري والجذري وفي وزنھما وفي نسبة السكر وكمیتھ في 

فقد خفض الفایروس من طول المجموع الخضري ) .  ١الجدول (الجذور مقارنة مع النباتات السلیمة ، 
ع الخضري والجذري في وزن المجمو فیما وصل الخفض على التوالي %٢٠و ١٧والجذري بنسبة 

في الجذور  وكمیتھ  وأدت اإلصابة المبكرة أیضاً إلى خفض نسبة السكر. على التوالي ،%٣٣و٢٥إلى 
كذلك كان لموعد اإلصابة المتأخر تأثیراً واضحاً على الصفات .  ،على التوالي%٥١و١٨.٥بنسبة 

ود فروق معنویة مع المقارنة النباتیة وكمیة السكر ونسبتھ في الجذور، واظھر التحلیل اإلحصائي وج
إال أنھا لم تختلف معنویاً عن الموعد المبكر    تبین ھذه النتائج التأثیر الشدید لفایروس اصفرار البنجر 

وقد أكد . على إنتاجیة ھذا المحصول األمر الذي یدل على خطورة ھذا الفایروس على صناعة السكر 
و  Pawelskaبات وكمیة السكر في الجذور حیث أشار العدید من الباحثین تأثیره على إنتاجیة الن

Jassem )إلى تأثیره في خفض كمیة الحاصل ووزن الجذور، وأشار ) ١٩٧٥Belli  وآخرون
إلى ) ١٩٨١( Polakوذكر .إلى أھمیتھ االقتصادیة وانھ یسبب تدمیراً كبیراً لمحصول البنجر) ١٩٧٦(

إن الفایروس ) ١٩٨٢( Hammaundوأكد % ٦٠ أن سالالتھ الشدیدة تخفض من ناتج البنجر لغایة
. یخفض من إنتاج المحصول للسكر إلى النصف إما نتیجة الفقد في وزن الجذور أو خفض نسبة السكر

- ٣٠ إن اإلصابة المبكرة بھ تقلل من ناتج السكر بنسبة تتراوح بین) ١٩٩٩(وآخرون  Cloverوأشار
تأثیره في خفض نسبة السكر في الجذور إلى ) ١٩٩٩(       Werker , Jaggardروأشا%. ٧٤

  .وخفض وزن الجذور
:    تالالأثیر مواعیالالد اإلصالالابة بفالالایروس تجعالالد قمالالة البنجالالر علالالى نمالالو نبالالات البنجالالر ونسالالبة السالالكر وكمیتالالھ 

عل၅ى الص၅فات النباتی၅ة المدروس၅ة  BCTVالنتائج وج၅ود ت၅أثیر واض၅ح لإلص၅ابة المبك၅رة بف၅ایروس بینت 



حلی၅ل اإلحص၅ائي وج၅ود ف၅روق معنوی၅ة ف၅ي ط၅ول المجم၅وعین الخض၅ري لنباتات البنج၅ر، حی၅ث اظھ၅ر الت
والج၅၅ذري ووزنھ၅၅ا الط၅၅ري ونس၅၅بة الس၅၅كر وكمیت၅၅ھ ف၅၅ي الج၅၅ذور مقارن၅၅ة بالنبات၅၅ات الس၅၅لیمة، حی၅၅ث یظھ၅၅ر 

إن اإلصابة المبكرة بالفایروس قد خفض၅ت م၅ن ط၅ول المجم၅وع الخض၅ري والج၅ذري بنس၅بة ) ٢(الجدول 
عل၅ى الت၅والي، وأدت % ٤٠و٢٨.٥ت من وزنھا الط၅ري بنس၅بة على التوالي، فیما خفض ، %٢٢.٩و٢١

، كما ك၅ان %٥٠.٢فیما خفضت من كمیتھ في الجذور إلى % ١٧.٢أیضاً إلى خفض نسبة السكر بنسبة 
  لموعد اإلصابة المتأخر 
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تأثیراً معنویاً على الصفات النباتیة المذكورة مقارنة بالنبات၅ات الس၅لیمة، إال أن الت၅أثیر ك၅ان اق၅ل م၅ن ت၅أثیر 
. ) ٢الج၅دول (اإلصابة المبكرة رغم إن التحلیل اإلحصائي لم یظھر فروق معنویة بین موعدي اإلصابة 

على نباتات البنج၅ر وق၅د أك၅د العدی၅د م၅ن  BCTVروس تدل ھذه النتائج على التأثیر الشدید الذي یسببھ فای
ان၅ھ م၅ن أھ၅م الفایروس၅ات ) ١٩٦٧( Bennettالباحثین خطورتھ عل၅ى إنتاجی၅ة ھ၅ذا المحص၅ول فق၅د أش၅ار 

إن اإلص၅ابة المبك၅رة ب၅ھ ) ١٩٦٨( Halmesتأثیراً عل၅ى البنج၅ر وان၅ھ عام၅ل مح၅دد إلنت၅اج الس၅كر، وب၅ین 
 Hammoundوأش၅ار % ٧١وف၅ي إنت၅اج الس၅كر بنس၅بة % ٦٧أدت إلى خف၅ض ف၅ي وزن الج၅ذور بنس၅بة 

)١٩٨٢ (၅၅ا تنتھ၅၅اً م၅၅ابة غالب၅၅كري وان اإلص၅၅ر الس၅၅ى البنج၅၅دید عل၅၅ایروس الش၅၅ذا الف၅၅أثیر ھ၅၅ى ت၅၅وث  يإل၅၅بح
ان ھ၅ذا الف၅ایروس یع၅د مش၅كلة رئیس၅یة ف၅ي زراع၅ات البنج၅ر وان၅ھ س၅بب ) ٢٠٠١(  Kaffkaالنبات وأكد 

  .ھكتار/طن٩,١خفضھا في كمیة الجذور بمقدار 
 

  على نباتات البنجر  BYVتأثیر موعدي اإلصابة المبكرة والمتأخرة بفایروس : )١( الجدول               
اعید مو

  االصابة
طول 

المجموع 
  الخضري

  )سم  نبات(

طول 
المجموع 
  الجذري

  )سم  نبات(

وزن 
المجموع 
  الخضري

  )غم  نبات(

وزن 
المجموع 
  الجذري

  )غم  نبات(

  للسكر% 
  لكل جذر

  كمیة السكر
  )غم  جذر(

  ب ٢٢٠  ب ١١  ب ٢٠٠٠  ب ٣٠٠  ب٢١.٤  ب ٢٥.٢٥  الموعد المبكر
  ب ٣٠٠  ب ١٢  ب ٢٥٠٠  ب ٣٥٠  ب ٣٢.١  ب ٢٧.٤  الموعدالمتأخر

  أ ٤٠٥  أ ١٣.٥  أ ٣٠٠٠  أ ٤٠٠  أ ٢٦.٨  أ ٣٠.٤٥  المقارنة
  حللت النتائج إحصائیا باستخدام تعمیم القطاعات العشوائیة الكاملة

لى عدم وجود فروق معنویة بین متوسطات المعامالت ضمن العمود الواحد عند مستوى احتم၅ال األحرف المتشابھة تدل ع
٠.٠٥  

  
تأثیر موعدي اإلصابة المبكرة والمتأخرة بفایروس تجعد قمة البنجر على إنتاجیة نباتات  )٢(لالجدو
  البنجر

مواعید 
  االصابة

طول 
المجموع 
  الخضري

  )سم  نبات(

طول 
المجموع 
  الجذري

  )سم  نبات(

وزن 
المجموع 
  الخضري

  )غم  نبات(

وزن 
المجموع 
  الجذري

  )غم  نبات(

  للسكر% 
  لكل جذر

  كمیة السكر
  )غم  جذر(

  ب ١٨٠  ب ١٢  ب ١٥٠٠  ب ٢٥٠  ب ٢٣.٥  ب ٢٧.٥  الموعدالمبكر
  ب ٢٣٤  ب ١٣  ب ١٨٠٠  ب ٣٠٠  ب ٢٥.٥  ب ٣٠.٥  الموعدالمتأخر

  أ ٣٦٢  أ ١٤,٥  أ ٢٥٠٠  أ ٣٥٠  أ ٣٠.٥  أ ٣٥  المقارنة
  للت النتائج إحصائیا باستخدام تحلیل القطاعات العشوائیة الكاملة ح

عن၅၅د مس၅၅توى  ض၅၅من العم၅၅ود االح၅၅د األح၅၅رف المتش၅၅ابھة ت၅၅دل عل၅၅ى ع၅၅دم وج၅၅ود ف၅၅روق معنوی၅၅ة ب၅၅ین متوس၅၅طات المع၅၅امالت
   ٠.٠٥احتمال

  
ان إن الصنف ترایب၅ل ك၅ )٣( یبین الجدول   :حساسیة أصناف البنجر السكري لفایروس اصفرار البنجر

ت၅၅أخر ظھ၅၅ور  و% ٤٣كان၅၅ت نس၅၅بة االص၅၅ابة  حی၅၅ث  BYVاق၅၅ل األص၅၅ناف حساس၅၅یة لإلص၅၅ابة بف၅၅ایروس
یوم၅၅၅اً م၅၅၅ن التلق၅၅၅یح، واظھ၅၅၅ر أع၅၅၅راض اص၅၅၅فرار معت၅၅၅دل الش၅၅၅دة ، فیم၅၅၅ا أظھ၅၅၅رت ١٢-١٠األع၅၅راض لغای၅၅၅ة

األص၅၅ناف ب၅၅ولي ك၅၅ون و دس၅၅برس وس၅၅یماریف وك၅၅اونتربولي درج၅၅ة الحساس၅၅یة ذاتھ၅၅ا حی၅၅ث تراوح၅၅ت م၅၅دة 
واظھر الص၅نف س၅یماریف أعل၅ى ح၅االت % ٦٦-٦٠أیام ونسب اإلصابة بین ١٠-٦نظھور اإلعراض بی



) ٤(یب၅ین الج၅دول .الحساسیة حیث ظھرت على نباتاتھ أعراض اصفرار شدیدة ترافقت مع بقع نكروزی၅ة
، ویتط၅၅ابق ذل၅၅ك م၅၅ع نتیج၅၅ة  BYVبف၅၅ایروس إن الص၅၅نف ترایب၅၅ل ك၅၅ان أكث၅၅ر األص၅၅ناف مقاوم၅၅ة لإلص၅၅ابة

عطى أفضل النتائج من حیث طول المجموع الجذري ووزن المجموع الخض၅ري التجربة السابقة، حیث أ
، سوالجذري وكمیة السكر في الجذور، فیما تباینت األصناف التس၅عة الباقی၅ة ف၅ي حساس၅یتھا لھ၅ذا الف၅ایرو

ص၅၅فة ط၅၅ول  أم၅၅ا،)س၅၅م٣٥(وك၅၅ان الص၅၅نف فی၅၅رو ھ၅၅و األكث၅၅ر ت၅၅أثراً ف၅၅ي ص၅၅فة ط၅၅ول المجم၅၅وع الخض၅၅ري 
 ١٦١٣وأس၅وأھا ھ၅و الص၅نف اس اج ) س၅م٦٠(أفض၅ل األص၅ناف ھ၅و ترایب၅ل  المجموع الجذري فق၅د ك၅ان

فیم၅ا ) غ၅م٦٨٠(كذلك كان الصنف ترایب၅ل ھ၅و أفض၅ل األص၅ناف ف၅ي وزن المجم၅وع الخض၅ري ) سم٣٦(
، وحق၅ق الص၅نف ترایب၅ل أعل၅ى وزن  للمجم၅وع  الج၅ذري  )غ၅م٣٧٠(كان الصنف فیرو ھ၅و األكث၅ر ت၅أثراً 

  األسوأ             وفیرو  ھما  تینور الصنفین   غم  فیما  كان ٤٨٠٠بلغ  متوسطھ  
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فیم၅၅ا %) ١٤.٥(ووص၅၅لت نس၅၅بة الس၅၅كر إل၅၅ى أعل၅၅ى مس၅၅تواھا م၅၅ع الص၅၅نف ترایب၅၅ل أیض၅၅اً ). غ၅၅م٢٦٠٠(
وكان تأثیر اإلصابة على كمیة السكر في الجذور واض၅حاً %. ٩فیرو وتینور إلى  انخفضت في الصنفین

غ၅م وب၅ذلك كان၅ت أكث၅ر  ٢٣٤ عل၅ى الص၅نفین فی၅رو وتین၅ور حی၅ث ل၅م ت၅زد كمی၅ة الس၅كر ف၅ي ج၅ذورھا ع၅ن
غ၅م ٦٩٦األصناف تأثراً فیما كان األفضل ھو الصنف ترایبل حیث وصلت كمی၅ة الس၅كر ف၅ي ج၅ذوره إل၅ى

وان أكثرھا حساسیة لھ ھي أصناف فیرو وتین၅ور  BYVر األصناف مقاومة لفایروس وھذا یبین انھ أكث
  .كما بین ذلك التحلیل اإلحصائي  ١٦١٣واس اج 

أن ص၅نف ترایب၅ل ك၅ان اق၅ل  ٥و٣ یبین الجدولین: BCTV حساسیة أصناف البنجر السكري لفایروس  
ی၅وم م၅ن التلق၅یح،  ١٥-١٢لغای၅ة  األصناف حساسیة لفایروس تجعد قمة البنجر إذ تأخر ظھور األع၅راض

مع إصابة معتدل၅ة، فیم၅ا ك၅ان الص၅نف س၅یماریف ھ၅و األكث၅ر حساس၅یة حی၅ث % ٣٦وكانت نسبة اإلصابة 
ت၅دل النت၅ائج عل၅ى . وتوزع၅ت بقی၅ة األص၅ناف ب၅ین ھ၅ذین الص၅نفین  %٣٦وصلت نسبة اإلص၅ابة فی၅ھ إل၅ى 

  .مع درجة من المقاومةعدم وجود صنف منیع لھذا الفایروس رغم ما أظھره الصنف ترایبل 
  

     يحساسیة بعض أصناف البنجر السكري في تجربة حقل كلیة الزراعة والغابات لفایروس)٣(الجدول
  اصفرار البنجر وتجعد قمة البنجر           
  
  

  األصناف 

حساسیة أصناف البنجر 
 BYVالسكري لفایروس 

  
  

شدة 
  اإلصابة 

حساسیة أصناف البنجر 
 BCTVالسكري لفایروس 

  
  

شدة 
  اإلصابة

 %
  لإلصابة

مدة ظھور 
 األعراض

  ) یوم(

 %
  لإلصابة

مدة ظھور 
األعراض 

  )یوم(
  ++  ١٠-٨  ٥٦  ++  ١٠-٧  ٦٠ بولي كون 
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 أ ٦٩٦ أ ١٤,٥  أ ٤٨٠٠  أ ٦٨٠ أ٦٠  أ٧٦.٦ بیلترا
  د ٣٩٦  ج ١٢  ب٣٣٠٠  ج ٥٨٠  ج ٤٣  ج ٥٢  دسبریس

 د ٣٨٥ ج ١١ ب ٣٥٠٠  ج٥٥٠ ٤٣  ج ٤٤١ د  باناما



أ٤٥٠٠  ج ٥٦٠  ب ٥٣  د ٤١ جمیلة   ج ٤٩٥ ج ١١ 
 ه ٢٣٤ د ٩ ج ٢٦٠٠  ه ٣٧٠  د ٣٨  ه ٣٥ فیرو 

 د ٣٢٤ ج ١٢ ج٢٧٠٠ د ٤٦٠ د ٣٦ ب ٦١ ١٦١٣اس اج 
 أ ٦٥٨  أ ١٤ أ٤٧٠٠ أ ٦٥٠ أ ٥٨ ب ٦٨  ياوسكاربول

 أ ٦٢١ ب ١٣,٥  أ٤٦٠٠ ب ٦٠٠ ج ٤٢ ب ٦٧ جیتان
 ب ٥٨٥ ب ١٣ أ٤٥٠٠ ب ٦٢٠  أ ٥٩,٢  أ ٧٦ مونتي بنكو

 ه ٢٣٤ د ٩ ج٢٦٠٠  ج ٥٥٠ ب ٥١,٤ ج ٥٧.٦ تینور
عن၅၅د مس၅၅توى  ض၅၅من العم၅၅ود الواح၅၅د األح၅၅رف المتش၅၅ابھة ت၅၅دل عل၅၅ى ع၅၅دم وج၅၅ود ف၅၅روق معنوی၅၅ة ب၅၅ین متوس၅၅طات المع၅၅امالت

  لثالثین نباتاً  توسطاتاألرقام في الجدول ھي م.   ٠,٠٥احتمال
  

ف التس၅عة احتف၅اظ الص၅نف ترایب၅ل بدرج၅ة مقاومت၅ھ العالی၅ة مقارن၅ة ببقی၅ة األص၅نا) ٥(فیما یظھ၅ر الج၅دول 
ج၅ذر فیم၅ا  أعط၅ى  أعل၅ى  قیم၅ة  ف၅ي  ط၅ول  ووزن  /غ၅م٦١٦حیث أعطى أعلى كمیة سكر وصلت إلى  
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أم၅၅၅ا أكث၅၅၅ر %). ١٤غ၅၅၅م ٤٤٠٠غ၅၅၅م و ٦٨٠س၅၅၅م و ٥٨س၅၅၅م و ٧٥.٥(الخض၅၅၅ري والج၅၅၅ذري ونس၅၅၅بة الس၅၅၅كر

والص၅نف تین၅ور ف၅ي وزن المجم၅وع  خض၅رياألصناف حساسیة فھو الصنف فیرو في ط၅ول المجم၅وع ال
ولق၅၅د . BCTVحساس၅၅ة ایض၅၅اً لف၅၅ایروس  BYVوكان၅၅ت األص၅၅ناف األكث၅၅ر حساس၅၅یة لف၅၅ایروس  .الج၅၅ذري
متفاوت၅ة لف၅ایروس إن جمیع األصناف التي استخدمھا كانت حساسة بدرجات ) ١٩٦٨( Holmesأشار   

BCTV  ن၅၅၅وتمكRuppel  وPanella )١٩٩٧ (Wood  رونو၅၅၅وآخ )نفي ) ٢٠٠٠၅၅၅تنباط ص၅၅၅ن اس၅၅၅م
إل၅၅ى لج၅၅وء مزارع၅၅ي البنج၅၅ر إل၅၅ى زراع၅၅ة ) ٢٠٠١( Natalieوأش၅၅ار . بنج၅၅ر مق၅၅اومین لھ၅၅ذا الف၅၅ایروس

 أصناف مقاومة باعتبارھ၅ا أفض၅ل وس၅یلة لمقاومت၅ھ وأظھ၅رت نتائجن၅ا أن الص၅نف ترایب၅ل یمك၅ن أن یك၅ون
  . حامالً لجینات مقاومھ یستفاد منھا الستنباط أصناف مقاومھ لھذا الفایروس
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 أ ٦١٦ أ١٤  أ ٤٤٠٠  أ ٦٨٠ أ ٥٨  أ ٧٥.٥ ترایبل
  د ٣١٩  ب ١١  د ٢٩٠٠  ج٤٥٠  ب ٤٢  د ٤٨  دسبریس

 د ٣١٠ ج ١٠ ج٣١٠٠  ج ٤٧٠ ب ٣٩ ھـ ٣٨ باناما
 ج ٤٣٢ ب ١٢ ج ٣٦٠٠  ج ٤٩٠  ب ٤٨  د ٤١ جمیلة
 ھـ ٢٢٥ د ٩ د ٢٥٠٠  د ٣٤٠  ب ٤٢  ھـ٣٥ فیرو

اس اج 
١٦١٣ 

 ھـ ٢٧٦ ب ١٢ د٢٣٠٠ د ٣٥٠ ج ٣٥ ج ٥٧

 ب ٥٣٣  أ ١٣ أ ٤١٠٠ أ ٦٥٠ أ ٥٢ ب ٦٦ ياوسكاربول
 ٥٢٠  ب أ ١٣  ب ٤٠٠٠ ب ٥٥٠ أ ٥٥ ب ٦٥ جیتان

 ب ٥٢٠ أ ١٣ ب ٤٠٠٠ ب ٥٦٠  أ ٥٥  ب ٦٢ مونتي بنكو
 ه ١٨٠ ج ١٠ ھـ١٨٠٠  د ٣٨٠ أ٥٤ ج ٥٦ تینور

عند مستوى احتم၅ال  ضمن العمود الواحد فروق معنویة بین متوسطات المعامالتاألحرف المتشابھة تدل على عدم وجود 
٠,٠٥  

  لثالثین نباتاً   توسطاتاألرقام في الجدول ھي م
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ABSTRACT  

   Early infection of sugar beet plants with BYV reduced fresh weight and 
length of plant and root by 25,33,17,20 and 33% respectively ,in addition to the 
reduction of sugar percentage and root content by 18.5 and 51% respectively 
.Also early infection with BCTV reduced fresh weight of aerial and root 
content by 28.5 , 40 as well as shoot and root length respectively .reduction of 
the percentage of root sugar and its content in root by 17.4 and 50.2% was 
recorded. The screening study for the susceptibility of sugar beet  plant to BYV 
and BCTV ,demonstrated that triple variety was the least susceptible to BYV 
whereas semarive was the most susceptible. Also Triple showed  resistance 
against BCTV among other varieties.  the varieties Viro, Tenor and S.H.1613 
were susceptible . 
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