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 Research Paper (Host Resistance: Viruses)   )فيروسات: مقاومة النبات(ـوث ــبح 
  

   لإلصابة شمامال/البطيخ األصفرمن الكوسا وھجينة الصناف األو المحلية المدخالت بعض قابليةيم وتق
 الثمري وتقدير الفاقد في اإلنتاج  )ZYMV( الموزاييك األصفر للكوسابفيروس 

   
  3صفاء غسان قمريو 2صالح الشعبي ،1أمين عامر حاج قاسم ،1مندوجمال محمد 

  إدارة بحوث وقاية النبات،  )2( ؛jamalagr@mail.sy :يالبريد االلكترون ،، سوريةحلبقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة  )1(
  مختبر األمراض الفيروسية، المركز الدولي  )3( ؛دمشق، سورية، 113 .ب.دوما، ص الھيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،

   .ة، حلب، سوري5466 ب.، ص)ايكاردا(ي المناطق الجافة للبحوث الزراعية ف
  

  الملخص
هجينـة الصـناف األقابلية بعـض المـدخالت المحليـة و يم و تق .2011 .صفاء غسان قمريصالح الشعبي و ، أمين عامر حاج قاسم جمال،محمد  ،مندو

مجلـة وقايـة النبـات . وتقـدير الفاقـد فـي اإلنتـاج الثمـري )ZYMV( الموزاييـك األصـفر للكوسـاالشمام لإلصـابة بفيـروس /من الكوسا والبطيخ األصفر
  .252-245 :29العربية، 
ظـروف  تحـت (ZYMV)فيروس الموزاييـك األصـفر للكوسـا تجاه  شمامال/البطيخ األصفرمستوردًا من الكوسا و هجينًا صنفًا  49و محلياً  مدخالً  25أداء يم و تقتم 

أصــناف مــن الكوســا ثالثــة  امــتالكالتجــربتين  لتــاكأظهــرت نتــائج و . 2009 موســمخــالل  الحقــلوفــي بالســتيكية ضــمن البيــت الشــبكي  أصــصفــي  االصــطناعية العــدوى
)NANCY F1 ،BAIDAA F1 وSHOROUQ F1 (صـــنفا الكوســـا كـــان و إزاء الفيـــروس،  لصـــفة المقاومـــةCA2712 F1 وSARAH F1  البطـــيخ وصـــنف

متباينـًا مـا بـين متوسـطة القابليـة لإلصـابة واألصـناف الهجينـة األخـرى مـن كـال النـوعين  المـدخالت رد فعـل كـان بينمـا ،مقاومـةالمتوسـطة  )ASAL F1( شـمامال/األصفر
ين المقــاوم BAIDAA F1و NANCY F1صــنفي الكوســا الثمــري لنتــاج اإلبــين قــيم % 5عنــد مســتوى احتماليــة ات معنويــة قــلــم تســجل فرو و  .وعاليــة القابليــة لإلصــابة

، فيما سجل فـرق معنـوي يد أو الشاهد من جهة أخرىاأسيتاميبر الحشري مبيد الالزيت الصيفي أو  تاإلزهار من جهة ومعامال وأالبادرة  في طور اهمئإعداعند لفيروس ل
 76.4(عنـد اإلعـداء فـي طـور البـادرة  ؛ فكـان الـنقص فـي اإلنتـاج معنويـاً اإلعـداء يموعـدكـال  القابـل لإلصـابة فـي NISREEN F1الثمار عنـد صـنف الكوسـا في إنتاج 

أدى الـــرش بمبيـــد . يد علـــى التـــواليالمبيـــد الحشـــري أســـيتاميبر مقارنـــة بمعـــاملتي الشـــاهد المرشـــوش بالزيـــت الصـــيفي و %) 52.0و 57.1(، أو طـــور اإلزهـــار %)73.6و
يفي إلـى إنتـاج أعلـى مـن الشـاهد أسيتاميبريد لمكافحة الناقل الحشري إلى الحد من انتشار اإلصابة بالفيروس وزيادة معنوية في اإلنتاج، بينما أدت المعاملـة بالزيـت الصـ

مة فــي التجربــة متشــابهة لعــدم وجــود فــرق معنــوي بــين إنتــاج الصــنف القابــل لإلصــابة المســتخدوكانــت القــدرة اإلنتاجيــة لألصــناف الثالثــة . ولكــن دون وجــود فــرق معنــوي
كونهـا اإلشـارة إلـى بـالرغم مـن  ZYMVة لإلصـابة بفيـروس يـمـن الكوسـا قابل أربعة أصـناف ظهرتوقد أ. المعامل بالمبيد الحشري أسيتاميبريد وٕانتاج الصنفين المقاومين

  .ما يبين أهمية اختبار األصناف في الظروف المحلية قبل إدخالها المنتجة اتالشرك اتمقاومة وفقًا لنشر 
   .، مقاومةكوسا، للكوسا الموزاييك األصفرفيروس ، شمام/ربطيخ أصفبريد، يأسيتام :كلمات مفتاحية

  
  ةالمقدم

  

 Zucchini yellow mosaic فيــروس الموزاييــك األصــفر للكوســا يعــدُ 

virus )ZYMV جــنس ،Potyvirus فصــيلة ،Potyviridae (مــن أكثــر 
عـالمي علـى الصـعيد الانتشارًا على محاصيل القرعيات ا الجنس ذه أنواع

 خفــضفــي دور كبيــر بــهــذا الفيــروس وأســهم  ،)3، 1( والمحلــي) 11 ،4(
اسـتخدمت وسـائل متعـددة للحـد مـن أضـرار الفيــروس وقـد . )13( هـاإنتاج

اســـتخدام رقـــائق األلمنيـــوم عـــن النبـــات ب )المـــنّ (كإبعـــاد الناقـــل الحشـــري 
أو تغطيــة ة النباتــات الصــغيرة بالموســلين وتغطيــ ،)16(كلوحــات عاكســة 

بعـزالت ضـعيفة  اء النباتـاتعـدة اللـون أو إفضـي يةبالسـتيكشرائح التربة ب
   .)19، 5(من الفيروس 

هـذا مـن أنجـع وسـائل مكافحـة إن وجدت األصناف المقاومة  تعدُ و 
لإلنســـــان وآمنـــــة  ،تـــــوفر تكـــــاليف المكافحــــةكونهــــا ) 4(عمليـــــًا الفيــــروس 
 المــــدخالتأداء بعــــض تقــــويم إلــــى ا البحــــث ذهــــ هــــدف. للبيئــــةوصــــديقة 

البطــــــــــيخ مســــــــــتوردة مــــــــــن الكوســــــــــا و الهجينــــــــــة الصــــــــــناف األمحليــــــــــة و ال
تحـــت ظـــروف  للكوســـا فيـــروس الموزاييـــك األصـــفرإزاء  شـــمامال/األصـــفر

أخـــرى قابلـــة مـــع أصـــناف مقاومـــة إنتـــاج ومقارنـــة  ،العـــدوى االصـــطناعية
 جهــــــازيالحشــــــري المبيــــــد الصــــــيفي و الزيــــــت الوتقــــــدير كفــــــاءة  لإلصــــــابة

الناقلــــة  اإلصــــابة بحشــــرات المــــنّ  حمايــــة النباتــــات مــــنفــــي أســــيتاميبرايد 
  .للفيروس

  

  مواد البحث وطرائقه
  

البطـيخ مـن الكوسـا و  ةنـيهجالصـناف األو  المـدخالتض عـب أداءاختبار 
  فيروس التجاه  شمامال/األصفر
مـــن  اً محليـــمـــدخًال  15محليـــة مـــن الكوســـا ومـــدخالت  10 يم أداءو تــم تقـــ

فـي الهيئـة العامـة مصدرها قسم األصـول الوراثيـة  شمامال/البطيخ األصفر
ــًا مســتوردًا مــن  22 باإلضــافة إلــىللبحــوث العلميــة الزراعيــة  صــنفًا هجين



  )2011( 2، عدد 29مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   246

فيـروس الموزاييـك األصـفر تجـاه  البطـيخ األصـفرمن صنفًا  27الكوسا و
فــي  ؛تجــربتين منفصــلتينفــي تحــت ظــروف العــدوى االصــطناعية  للكوســا

  :)1جدول ( الحقلوفي  البيت الشبكيضمن  أصص بالستيكية
قطرهــا بالســتيكية  أصــصفــي  رو بــذالزرعــت : البيــت الشــبكيتجربــة  - 

 تـــرابالمــن ســـم مملــوءة بخلطــة ترابيـــة مؤلفــة  30ســم وارتفاعهــا  25
 أصـــيصبـــذرتين فـــي كـــل بمعـــدل  ،1:1:1بنســـبة  ،تـــوربالو  رمـــلالو 

الخــــامس  نااألصيصــــلكــــل مــــدخل أو صــــنف وتــــرك  أصــــصوســــتة 
ضـمن بيـت شـبكي  األصصووضعت  دون إعداء،شاهد والسادس ك

 يونيـو/شهر حزيـرانالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خالل في 
  .2009عام 

ـــــة  -  ـــــذور : الحقـــــلتجرب ـــــى خطـــــوط زرعـــــت الب ـــــة عل ـــــي الترب   بمعـــــدلف
 5ونباتــــات تـــم إعــــداؤها  5(صـــنف مـــدخل أو كــــل مـــن نباتـــات  10
 سـم بـين النبـات 60وبمسـافة  )كشاهد إعداءتركت تنمو دون  اتنبات

فـــي محطـــة بحـــوث أوتايـــا  ومتـــر واحـــد بـــين خطـــوط الزراعـــة واآلخـــر
 .2009 مايو/شهر أيار خالل

 SYZY102اســـــتخدمت العزلـــــة إلعـــــداء النباتـــــات فـــــي التجـــــربتين، 
الموزاييـــك األصـــفر  المتحصـــل عليهـــا مـــن نبـــات كوســـا مصـــاب بفيـــروس

. محافظة إدلـب امصدرهدون الفيروسات األخرى المختبرة، وكان  للكوسا
مــــن البورســــالن بعــــد إضــــافة فــــي جفنــــة المصــــاب نبــــات الســــحقت أوراق 

مـولر   0.1تركيـزه  KH2PO4 + Na2HPo4 المحلـول المـنظم الفوسـفاتي
 .Celiteالمخرشـة  مادةالبوجود و  10:1بنسبة  pH: 7.2درجة حموضته 

 )الثالثـــــةو الورقـــــة الحقيقيـــــة الثانيـــــة ( طـــــور البـــــادرةأعـــــديت النباتـــــات فـــــي 
غســلت ثــم  ،طة رأس قبضــة هــاون الســحق المصــنوع مــن البورســلينابوســ

مـادة  معلـق للـتخلص مـنواحـدة الماء المقطر بعـد دقيقـة ة بااألوراق المعد
أسـابيع فـي أربعـة لمـدة  أسـبوعياً سجلت األعراض علـى النباتـات . العدوى

نباتــات  3اختبــرت ثــم  .أســابيع فــي تجربــة الحقــل 10تجربــة األصــص و
علــى مــن كــل صــنف لإلصــابة بــالفيروس منتقــاة تحمــل أعراضــًا واضــحة 

االدمصـــاص المنـــاعي بواســـطة اختبـــار  اءعـــدمـــن اإل اً يومـــ 20بعـــد حـــدة 
  باألجســـــــام المضـــــــادةللفيـــــــروس  بـــــــاالحتواء المـــــــزدوج بـــــــاإلنزيمالمـــــــرتبط 

DAS-ELISA )8(  باســــــتخدام أجســــــام مضــــــادة متخصصــــــة متعــــــددة و
فيـــــروس للكشـــــف عـــــن  السويســـــرية Biorebaالكلـــــون مـــــن إنتـــــاج شـــــركة 

تفاعــــل الفيــــروس فــــي ات اءر قــــيم قــــســــجلت . للكوســــاالموزاييــــك األصــــفر 
عنــد باســتخدام قــارئ إليــزا ) الكثافــة الضــوئية(عينــات األصــناف المختبــرة 

العينـــة مصـــابة بـــالفيروس إذا  واعتبـــرت .اتتر ينـــانوم 405 هـــاطولموجـــة 
ثالثــــة  )Optical density( تجــــاوز متوســــط قــــيم امتصاصــــها للضــــوء

ليـزا علـى حـدة إالشواهد السـليمة الخاصـة بكـل طبـق قيم أضعاف متوسط 
  .وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة

مقاومـــة األصـــناف يم و لتقـــالتـــالي  )4-0( الخماســـياســـتخدم التـــدريج 
الهجينة والمدخالت المحلية اعتمـادًا علـى شـدة األعـراض المشـاهدة علـى 

، ووفقـــًا وفـــي الحقـــلفـــي األصـــص النباتـــات المعـــداة فـــي البيـــت الشـــبكي 
لــم  =0 :اتنــانوميتر  405لمتوســطات قــيم قــراءات إليــزا عنــد طــول موجــة 

طـــوال موســـم النمـــو فـــي المعـــداة  اتتظهـــر أعـــراض اإلصـــابة علـــى النباتـــ
حالــة التجربــة الحقليــة، واســتمرار نمــو النباتــات بصــورة طبيعيــة وٕاعطاءهــا 

أو ظهـــور أعـــراض تبـــرقش خفيفـــة علـــى األوراق بعـــد مـــرور ثالثـــة  ثمـــارًا،
وكانـت قـيم قـراءة إليـزا أقـل مـن  ،األصـصتجربـة فـي أسابيع من اإلعداء 

التبـرقش أو خفيفة من ظهور أعراض  =1ة؛ مقاوم اتالنبات توعد، 0.1
بــدءًا (فــي طــور متــأخر مــن النمــو النباتــات المعــداة الموزاييــك علــى أوراق 

أسـبوعين فـي بعـد الحقـل و تجربـة اإلعـداء فـي  بعـدستة أسـابيع مرور من 
ات بصـورة طبيعيـة وٕاعطاءهـا ثمـارًا واستمرار نمـو النباتـ )األصصتجربة 

ــاً  وعــدَّت  ،0.33-0.11بــين مــا  إليــزا ، وتراوحــت قــيم قــراءةســليمة ظاهري
ــــــات متوســــــطة المقاومــــــ ــــــدء  =2؛ ةالنبات ــــــرقش أو ظهــــــور أعــــــراض ب التب

ــــى أوراق االصــــفرار  وأالموزاييــــك  مــــن  عالنباتــــات المعــــداة بعــــد أســــبو عل
مــــع فــــي تجربــــة األصــــص وبعــــد أســــبوعين فــــي تجربــــة الحقــــل،  اإلعــــداء

ًا سـليمة ظاهريـًا، ثمـار وٕانتاجهـا فـي التجربـة الحقليـة النباتـات  استمرار نمو
 ةمتوســط اتالنباتــ توعــد، 0.6-0.34وحــت قــيم قــراءة إليــزا مــا بــين وترا

تطـــور أعـــراض الموزاييـــك والتبـــرقش التـــي ظهـــرت  =3؛ القابليـــة لإلصـــابة
على أوراق النباتات المعداة بعد أسـبوع مـن اإلعـداء فـي تجربـة األصـص 

وراق واكتسـاب ات لـألوبعد أسـبوعين فـي تجربـة الحقـل إلـى بثـرات وتشـوه
بعضـــها شـــكًال خيطيـــًا، مـــع اســـتمرار نمـــو النباتـــات فـــي التجربـــة الحقليـــة 

بـين مـا مشـوهة فـي حالـة الكوسـا، وتراوحـت قـيم قـراءة إليـزا  اً ثمار  وٕانتاجها
وعـــدم  اتتقـــزم النباتـــ =4وعـــدَّت النباتـــات قابلـــًة لإلصـــابة؛  ،0.61-1.0
فــي حالــة  تكــوين أزهــار أو فقــدت قــدرتها علــى إنتــاج الثمــار علــى اقــدرته

 اتالنباتـ توعـدَّ ، 1.00وكانت قيم قراءة إليزا أعلـى مـن  ،التجربة الحقلية
  .القابلية لإلصابة ةعالي

  
، وتقـدير ألصـناف الكوسـا الفيروسية في اإلنتاج الثمـري صابةاإلتأثير 

   منع اإلصابةيبرايد في كفاءة الزيت الصيفي والمبيد أسيتام
ــــــاج ــــــين صــــــنفين  تــــــم تقــــــدير إنت  NANCY F1( مــــــن الكوســــــاهجين

فيـــــروس لمقـــــاومين  Syngentaمـــــن إنتـــــاج شـــــركة ) BAIDAA F1و
مـــن إنتـــاج شـــركة  (NISREEN F1)وآخـــر للكوســـا  الموزاييـــك األصـــفر

L.S.I ــًا لنتــائج هــذا البحــث قابــل لإلصــابة بــالفيروس طبقــت خمــس  .وفق
النباتـــات بـــالفيروس فـــي إعـــداء  )أ(: كـــل صـــنفعلـــى نباتـــات معـــامالت 

فـي طـور  اتالنباتـإعـداء  )ب(، مع الرش بالمبيد الجهازي البادراتطور 
 بالزيــت الصــيفيالنباتــات رش  )ـجــ(، مــع الــرش بالمبيــد الجهــازي اإلزهــار

أســـيتاميبرايد  الحشـــري مبيـــدالبالنباتـــات رش  )د( ،اء اصـــطناعيعـــدإدون 



247 Arab J. Pl. Prot. Vol. 29, No. 2 (2011) 

خصـــص . اصـــطناعي إعـــداءدون  شـــاهد) هــــ(، اصـــطناعي اءعـــدإدون 
فـي نفـذت التجربـة . مـرات 3 المعـامالتنباتـات وكـررت  10لكل معاملـة 

 يونيـو/خـالل شـهر حزيـرانمحطة بحوث أوتايا في محافظة ريـف دمشـق 
  .2008في موسم 

ـــة باســـتخدام  االصـــطناعيةأجريـــت العـــدوى  فـــي  SYZY354العزل
ورقتــين عنــدما كانــت النباتــات تحمــل فــي طــور البــادرة : طــورين مختلفــين

بدايــــة ظهــــور األزهــــار عنــــد اإلزهــــار  فــــي طــــور وأ ،أو ثــــالثحقيقيتــــين 
بالطريقــة  علــى الزراعــةتقريبــًا واحــد بعــد مضــي شــهر  المــذكرة أو المؤنثــة

الــــرش بالزيــــت الصــــيفي  امعاملتــــطبقــــت . الموصــــوفة فــــي الفقــــرة الســــابقة
 الجهــــازي المبيـــد الحشـــريب وأ ،مــــاء تـــريل/زيــــت صـــيفي مـــل 20بمعـــدل 

، وتركيـــز المـــادة الفعالـــة ))Zenith(المبيـــد التجـــاري زينيـــت (أســـيتاميبرايد 
 ،مـــاء تـــريل/مـــادة تجاريـــة غ 0.3بمعـــدل  )للـــذوبانقابـــل  مســـحوق% 20

وتركـــت  ،كـــل عشـــرة أيـــامواحـــدة مـــرة ، خـــالل مـــدة التجربـــة رشـــات ســـتو 
ــــات بعــــدها دون رش الناتجــــة عــــن يم دور اإلصــــابة الطبيعيــــة و لتقــــ النبات

نســـب اإلصـــابة ســـجلت  .الحيـــوي للفيـــروس الناقـــلحشـــرات المـــن نشـــاط 
متوســط و ، باأليــام النباتــات فــي المعــامالت طــول موســم نمــوو ، الظاهريــة

 .، وعـدد النباتـات المصـابة بحشـرات المـنّ رامغيلو بـالك الواحـد نتاج النباتإ
مــن كــل اإلصــابة الفيروســية أظهــرت أعــراض منتقــاة نباتــات  3 اختبــرتو 

 الموصـوف سـابقاً  DAS-ELISAإليـزا  طة اختبارابوس على حدةٍ معاملة 
النســبي تركيــز ال وتقــديراإلصــابة لتحديــد بعــد أربعــة أســابيع مــن اإلعــداء 

وفقــًا  اتتر ينــانوم 405عنــد طــول موجــة  إليــزاقــيم قــراءات وفقــًا للفيــروس ل
وقد استخدمت المعادلة التالية في تقـدير الفقـد  .للتدريج المعمول به سابقاً 

  ):21(في اإلنتاج 
  

  A – a ( ×100( % = الفقد في اإلنتاج
A 

  
ــــة الشــــاهد المعامــــل بالمبيــــد الحشــــري أو  = A حيــــث اإلنتــــاج فــــي معامل

اإلنتاج في المعاملة المعداة في طور البـادرة  = a؛ )كغ(بالزيت الصيفي 
  .)كغ(أو اإلزهار 

  
  والمناقشة النتائج

  
هجينــــة مــــن الكوســــا والبطــــيخ الصــــناف األو  المــــدخالتض عــــأداء ب
  فيروسالشمام تجاه ال/األصفر

المحليــة واألصــناف الهجينــة مــن الكوســا والبطــيخ  المــدخالتتبــاين أداء 
تحـــت ظـــروف  للكوســـا الموزاييـــك األصـــفرالشـــمام إزاء فيـــروس /األصـــفر
 ثالثــــةأبــــدت و  ،وفــــي الحقــــل فــــي البيــــت الشــــبكي االصــــطناعياإلعــــداء 

ـــــة مـــــن الكوســـــا   NANCY F1 ،BAIDAA F1(أصـــــناف هجين
، للكوســـا الموزاييـــك األصـــفرفيـــروس إزاء  مقاومـــة) SHOROUQ F1و

الكوســـا  اصـــنفأبـــدى و  .وهــذا يتوافـــق وتقيـــيم الشـــركة المنتجـــة لهـــذه الهجـــن
SARAH وCA2712  أربعـــة  توكانـــمتوســـطة تجـــاه الفيـــروس، مقاومـــة

أصــــناف هجينــــة مــــن الكوســــا وثالثــــة مــــدخالت محليــــة لــــم يحــــدد طــــراز 
أصناف هجينـة  سبعةمتوسطة القابلية لإلصابة، وكانت  بلُ تفاعلها من قَ 

بمـــا فيهـــا بـــالفيروس  مــن الكوســـا وثالثـــة مـــدخالت محليـــة قابلـــة لإلصـــابة
وفقـًا  ينمقـاوم اعتبرااللذين  NISREENو TORNADOصنفي الكوسا 

وأبـــدت ســــتة أصـــناف هجينـــة مـــن الكوســــا . لنتـــائج الشـــركتين المنتجتـــين
 الموزاييـك األصـفرلإلصابة بفيـروس  عاليةً  وأربعة مدخالت محلية قابليةً 

كـــان  بينمـــا ALITA و G-55003-11 بمـــا فيهـــا صـــنفي الكوســـا للكوســـا
يعـــزى  قــدو . )1جـــدول ( الشـــركتين المنتجتــين لنشــرةهمــا مقاومــًا وفقـــًا أداؤ 

المتحصــل عليهــا األصــناف الهجينــة بعــض تقيــيم أداء نتــائج التبــاين فــي 
في هذا البحث وتلك الواردة في نشرات الشـركات المنتجـة لألصـناف إلـى 

اخــتالف ســالالت الفيــروس المســتخدمة فــي اخــتالف الظــروف البيئيــة أو 
   .)10(، والتي قد تتباين قدرتها اإلمراضية من منطقة ألخرى اإلعداء

متوســـــط  ASAL F1 شـــــمامال/البطــــيخ األصـــــفروكــــان صـــــنف 
تحـــت ظـــروف العـــدوى  للكوســـا الموزاييـــك األصـــفر فيـــروسالمقاومـــة إزاء 
أسـبوعين مضـي أعراض التبـرقش إال بعـد عليه ولم تظهر  ،االصطناعية

 .فــي تجربــة البيــت الشــبكي وســتة أســابيع فــي تجربــة الحقــل اإلعــداءمــن 
الشــمام وتســعة /وكــان رد فعــل ســتة أصــناف هجينــة مــن البطــيخ األصــفر

مدخالت محلية متوسطة القابلية لإلصابة، كما كان رد فعل سبعة عشـر 
الشـــمام وســـتة مـــدخالت محليـــة قابلـــة /صـــنفًا هجينـــًا مـــن البطـــيخ األصـــفر

الشـمام /مـن البطـيخ األصـفركانت ثالثـة أصـناف هجينـة لإلصابة، بينما 
ة لإلصــابة، ولــم يســجل أي صــنف أو مــدخل محلــي مختبــر عاليــة القابليــ

  ). 1جدول (للفيروس المذكور أية مقاومة  الشمام/البطيخ األصفرمن 
 المــــــدخالتاألصــــــناف الهجينــــــة المســــــتوردة و معظــــــم تماثــــــل أداء 

الموزاييــــك إزاء فيــــروس الشــــمام /مــــن الكوســــا والبطــــيخ األصــــفرالمحليــــة 
فــي كــل مــن البيــت  االصــطناعيةوى عــدتحــت ظــروف ال للكوســا األصــفر

لــم و ؛ عنــد بعضــها وقــت ظهــور األعــراضباســتثناء  الحقــلفــي الشــبكي و 
 المقاومــــة فاصــــناألنباتــــات  عنــــداإلصــــابة تشــــير إلــــى تظهــــر أعــــراض 

NANCY F1 ،BAIDAA F1 و SHOROUQ F1  مـرور حتـى بعـد
ظهــور أعــراض تبــرقش باســتثناء  اإلعــداء فــي الحقــلعشــرة أســابيع علــى 

ـــة علـــى األوراق بعـــد مـــرور ثالثـــة أســـابيع مـــن اإلعـــداء فـــي تجربـــة  خفيف
الكوسـا علـى نباتـات بينما ظهرت أعراض الموزاييـك والتبـرقش األصص، 

بعــد مــرور ســبعة أســابيع  SARAH F1و CA2712 F1الصــنفين مــن 
بدًال مـن أسـبوعين فـي حالـة تجربـة البيـت في ظروف الحقل  اإلعداءمن 
الخفيــــف علــــى نباتــــات صــــنف  التبــــرقشولــــم تالحــــظ أعــــراض  .كيالشــــب

أســـابيع مـــن  ســـتةإال بعـــد مـــرور  ASAL F1البطـــيخ األصـــفر الهجـــين 
وكــــان التبـــــرقش وتكــــون البثــــرات والتقـــــزم . فــــي ظـــــروف الحقــــل اإلعــــداء
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أو الشـمام القابلـة /نباتات أصناف البطـيخ األصـفر علىواالصفرار سائدًا 
أعـــراض الموزاييـــك فـــي حـــين كانـــت لإلصـــابة فـــي الحقـــل، عاليـــة القابليـــة 

والثمـــــار، والموزاييـــــك األصـــــفر، والتبـــــرقش، واالصـــــفرار، وتشـــــوه األوراق 
القابلــــة أو عاليــــة  علــــى نباتــــات الكوســــاســــائدة الورقــــة الخيطيــــة ظهــــور و 

ألعــــراض المرضــــية علـــــى الســــريع لتطــــور الويعــــزى  .القابليــــة لإلصــــابة
أصـــص بالســـتيكية ضـــمن  فـــيواألصـــناف المزروعـــة  المـــدخالتنباتـــات 

واألصناف نفسـها المزروعـة فـي  المدخالتالبيت الشبكي مقارنة بنباتات 
مــن الوســط الغــذائي وشــدة الحقــل إلــى وجــود األولــى ضــمن حيــز محــدود 

إضــاءة أقــل األمـــر الــذي أنــتج نباتـــات رهيفــة أقــل تخشـــبًا وأكثــر مالءمـــة 
نمـا كـان نمـو النباتـات فـي الحقـل بي، وتطـور أعراضـه فيروسال لتضاعف

  أكثـــــر تخشـــــبًا األمـــــر الـــــذي زاد مـــــن مقاومـــــة النباتـــــات و المفتـــــوح أســـــرع 
  إصـــــابة  وتعــــزى قابليــــة .األعـــــراض عليهــــا تطــــورإزاء الفيــــروس وأعــــاق 

  لكوســـــــــا وأصـــــــــنافها الهجينـــــــــة بفيـــــــــروس المحليـــــــــة ل المـــــــــدخالتمعظـــــــــم 
فـي لمقاومـة ا) جينـات(مورثـات إلى عدم وجود  للكوسا الموزاييك األصفر

عبـــر  ال إليهــوهــي تنقــ ،Cucurbita pepoالنــوع ة عنــد نباتــات طبيعــال
 ،Cucurbita moschata Duchesne :مثـل ،التهجـين مـع أنـواع أخـرى
C. ficifolia Bouche وC. ecuadorensis Cutler & Whitaker 

)14 ،17 ،18 .(  
الشــــمام /ويعــــزز وجــــود صــــنف هجــــين واحــــد فقــــط مــــن البطــــيخ األصــــفر

متوســـط المقاومـــة للفيـــروس مـــا نشـــر فـــي أبحـــاث أخـــرى تشـــير إلـــى نـــدرة 
الشــمام /األصــناف والمــدخالت المحليــة واألقــارب البريــة للبطــيخ األصــفر

وهذا يفسـر أيضـًا الحالـة الوبائيـة لفيـروس ). 20، 12(المقاومة للفيروس 
للكوســـا علـــى القرعيـــات المزروعـــة فـــي ســـورية ســـيما  الموزاييـــك األصـــفر

الشــــمام فــــي محافظــــة إدلــــب، وانخفــــاض /ت البطــــيخ األصــــفرعلــــى نباتــــا
وقــــــد يعــــــزى ظهــــــور األعــــــراض ). 3(المســــــاحات المزروعــــــة بــــــه حاليــــــًا 

ـــــات صـــــنفي الكوســـــا  ـــــى نبات المرضـــــية فـــــي مراحـــــل النمـــــو المتقدمـــــة عل
CA2712 F1 وSARAH F1 الشمام /وصنف البطيخ األصفرASAL 

F1 ت األصـــناف متوســـطة المقاومـــة للفيـــروس وعـــدم ظهورهـــا علـــى نباتـــا
إلـــى  SHOROUQ F1و NANCY F1 ،BAIDAA F1المقاومـــة 

 zym-3أو  zym-2وٕاحـــــدى المــــــورثتين  zym-1ضـــــرورة وجـــــود المورثــــــة 
للكوســا فاعلــة  لتكــون صــفة مقاومــة النباتــات لفيــروس الموزاييــك األصــفر

فــــي المراحــــل األولــــى مــــن النمــــو، بينمــــا يتطلــــب اســــتمرار المقاومــــة إلــــى 
  المراحــــــل المتقدمــــــة مــــــن نمــــــو النباتــــــات وجــــــود المورثــــــات الثالثــــــة معــــــًا 

بينــت النتــائج الســابقة إمكانيــة اعتمــاد طريقــة إعــداء النباتــات ). 17، 9(
ـــ ة يم درجـــو المزروعـــة فـــي أحـــواض بالســـتيكية ضـــمن البيـــت الشـــبكي لتق
، للكوســـا مقاومـــة المـــدخالت واألصـــناف إزاء فيـــروس الموزاييـــك األصـــفر

وهـــي تقانـــة ســـريعة ودقيقـــة واقتصـــادية األمـــر الـــذي يـــوفر الوقـــت والجهـــد 
مـــت المـــدخالت و والتكـــاليف، وهـــذا مـــا يتوافـــق مـــع نتـــائج بحـــوث أخـــرى ق

  ).2(لمحصول الفول في ظروف البيت الزجاجي 
ع األعـــراض الظاهريــــة مــــ ELISAتوافقـــت قـــيم قــــراءات اختبـــار 

  المالحظــــــــة علــــــــى األصــــــــناف الهجينــــــــة والمــــــــدخالت المحليــــــــة القابلــــــــة 
لإلصــابة والمقاومــة فــي تجربــة األصــص فــي البيــت الشــبكي، وكانــت قــيم 
القــــراءات دون العتبــــة الحديــــة لإلصــــابة عنــــد أصــــناف الكوســــا المقاومــــة 

NANCY F1 ،BAIDAA F1  وSHOROUQ F1 ) 0.1أقـل مـن( ،
 CA2712 F1و SARAH F1فـــي الصـــنفين  0.32و 0.21وبلغـــت 

وبلــغ متوســط قــراءة اختبــار إليــزا عنــد . متوســطي المقاومــة، علــى التــوالي
متوســـط المقاومـــة تحـــت  ASAL F1الشـــمام /صـــنف البطـــيخ األصـــفر

، فيما كانت قيم قـراءات اختبـار إليـزا 0.33ظروف اإلعداء االصطناعي 
ت متوســطة القابليــة عنــد األصــناف والمــدخال) 0.33أعلــى مــن (مرتفعــة 

في األصناف والمدخالت عالية القابليـة  1.0والقابلة لإلصابة، وتجاوزت 
وتطابقـــت أيضـــًا قـــراءات نتـــائج اختبـــار إليـــزا لجميـــع أصـــناف . لإلصـــابة

ـــــرة مـــــع /الكوســـــا والبطـــــيخ األصـــــفر الشـــــمام الهجينـــــة والمـــــدخالت المختب
ءات دون العتبـة األعراض الظاهرية في التجربة الحقلية، وكانت قـيم القـرا

 عنـــــــد أصـــــــناف الكوســـــــا المقاومـــــــة) 0.1أقـــــــل مـــــــن (الحديـــــــة لإلصـــــــابة 
)NANCY F1 ،BAIDAA F1  وSHOROUQ F1( ودون  

وصـنف البطـيخ  SARAH F1و CA2712 F1عند صنفي الكوسـا  0.2
  ).1جدول (متوسطة المقاومة للفيروس  ASAL F1الشمام /األصفر

  
اإلصابة الفيروسية في اإلنتاج الثمـري ألصـناف الكوسـا، وتقـدير  تأثير

  كفاءة الزيت الصيفي والمبيد أسيتاميبرايد في منع اإلصابة 
ــــة اإلنتــــاج قــــيم كانــــت ــــين متقارب  المقــــاومين الكوســــا صــــنفي معــــامالت ب

)NANCY F1 وBAIDAA F1( ،ذلـك فـي بمـا إنتاجهـا متوسط وتراوح 
ــــين الشــــاهد معــــامالت ــــر بينهــــا الفروقــــات وكانــــت كــــغ، 2.9و 2.5 ب  غي
اإلنتـــاج بـــين صـــنفي الكوســـا  قـــيم فـــي معنويـــة فروقـــات وســـجلت. معنويـــة

مــن جهــة والصــنف القابــل  BAIDAA F1و NANCY F1المقــاومين 
مـن جهــة أخـرى فـي كــال موعـدي اإلعــداء، ) NISREEN F1(لإلصـابة 

ـــة مـــا بـــين معـــامالت الـــرش بالزيـــت الصـــيفي  ولـــم تظهـــر فروقـــات معنوي
والشـــاهد غيـــر المعـــدى اصـــطناعيًا عنـــد كـــل مـــن جهـــة المبيـــد الحشـــري و 

صـــنف علـــى حـــدٍة مـــن جهـــة أخـــرى باســـتثناء اإلنتـــاج فـــي معاملـــة المبيـــد 
الحشري أسيتاميبرايد عند الصنف القابل لإلصابة فقـد تفـوق معنويـًا علـى 

  ).2 جدول(إنتاج معاملة الشاهد 
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  .البيت الشبكي وفي الحقلتجربتي العدوى االصطناعية في 

Table 1. Reaction of squash and melon local accessions and commercial hybrid cultivars to artificial inoculation by Zucchin 
yellow mosaic virus under net house and field conditions. 

 

  )المنتجة الشركة(المدخل المحلي /الھجينالصنف 
Hybrid cultivars/Local accession (Company) 

طراز التفاعل وفقاً 
  لنشرة الصنف

Reaction type 
according to label

مؤشر شدة 
  اإلصابة

Severity 
Index 

متوسط قيمة 
  قراءة إليزا

Mean 
ELISA 
reading 

 Squash   كوسا
SHOROUQ (S&G), NANCY (S&G), BAIDAA (S&G) 
 

  < Resistance 0  0.1 مقاوم

SARAH (HARRIS MORAN), CA2712 (S&G) 
 

  Resistance 1  0.33-0.1 مقاوم

CLARA (INNOVA SEEDS), BERRAK (VERIM), MASA (PROSEED), 
AMPUL (GUNEY TOHUM), 11454 (GCSAR), 10762 (GCSAR), 11945 
 

-  2  0.6-0.34  

TORNADO (GRRN FOREST SEEDS), NISREEN (L.S.I) 
 

  Resistance 3  1.00-0.61 مقاوم

GUZUN (VERIM), BANAN (HOLLAR SEEDS), DALIDA (GRRN 
FOREST SEEDS), HELEN (PROSEED), SARA (INTER SEMILLAS), 
11260 (GCSAR), 10892 (GCSAR), 11329 (GCSAR) 
 

-  3  1.00-0.61  

11-G-55003 (GOLDEN WEST), ALITA (HOLLAR SEEDS) 
 

  > Resistance 4  1.0 مقاوم

SIERRA (INNOVA SEEDS), MENZA (HOLLAR SEEDS), GENA 544 
(EAST-WEST SEED), GREEN SPIRIT (GREEN SEEDS), 11935 
(GCSAR), 11040 (GCSAR), 10895 (GCSAR), 11169 (GCSAR) 
 

-  4  1.0 <  

 Melon شمام/بطيخ أصفر
ASAL (PEOTEC SEEDS) 
 

-  1  0.33-0.1  

CANDY (PRESTIGE),  DILBER (VERIM),  YAREN (VERIM), NANCY 
(WILLHITE SEED), EARLI STAR (WILLHITE SEED),  WEET (TRUST 
SEEDS), 11676 (GCSAR), 11478 (GCSAR), 11928 (GCSAR), 12052 
(GCSAR), 12075 (GCSAR), 12165 (GCSAR), 12201 (GCSAR), 12239 
(GCSAR), 12217 (GCSAR) 
 

-  2  0.6-0.34 

RABAT (B.S), DAMAS (L.S.I), BALHAN (VERIM), SARICA (VERIM),  
BUGRA (VERIM), DAREEN (HOLLAR), RONA (HOLLAR), SILVIA 
(HOLLAR), CAROLE (WILLHITE SEED), MELANIE (NUNHEMS), 
TINA (MODESTO), ERDI (SERRIA SEEDS), SANDRA (TRUST 
SEEDS), DANIA (TRUST SEEDS), TASNIM (TRUST SEEDS), 
MEDETLI (YUKSEL), BARADA (May Seed), 11141 (GCSAR), 11176 
(GCSAR), 11895 (GCSAR), 11952 (GCSAR), 11986 (GCSAR), 12205 
(GCSAR) 
 

-  3  1.0-0.61  

MAJOR (TOP HARVEST),  ANANAS (TOP HARVEST),  ANANAS F1 
PMR (LES SEMENCES DE BERNARD) 

-  4  1 <  

  
 

 BAIDAA F1و NANCY F1 ينصــنفباتــات الناســتمر نمــو 
عنـد  وأ طور البـادرة(النمو  طوري حدأفي  المعديينللفيروس و  ينالمقاوم
كانــــت  بينمــــاوأنتجــــت ثمــــارًا طبيعيــــة،  ،يومــــاً  70 مــــا بعــــد إلــــى) اإلزهــــار

لإلصــابة القابـل  NISREEN F1الصـنف علـى نباتـات  شـديدةاألضـرار 
األعـراض علـى هيئـة وتمثلـت  ،طور البادرةفي نباتاته  والمعداة بالفيروس

، كمــا تكونــت البثــور علــى وتكــون أوراق خيطيــة مشــوهة اصــفرار وتبــرقش

وبلغــت نســـب الفقــد فـــي اإلنتــاج الثمــري لنباتـــات الصــنف القابـــل  .الثمــار
لإلصــابة فــي المعاملــة المعــداة فــي طــور البــادرة مقارنــة بمعــاملتي الشــاهد 

 76.4المرشــــــوش بالمبيــــــد الحشـــــــري أســــــيتاميبرايد أو بالزيــــــت الصـــــــيفي 
 اتنباتـــفيهـــا  أخفقـــتعديـــدة ســـجلت حـــاالت و . ، علـــى التـــوالي%73.6و

ــــة اإلثمــــار الصــــنف القابــــل لإلصــــابة  ــــى مرحل  19/30(فــــي الوصــــول إل
علــــى كانــــت األضــــرار و ). نباتــــات 4(المبكــــر المــــوت وحــــاالت  ،)نبــــات
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 فـــي طـــور اإلعــداءفــي حالـــة حـــدة أقــل الصـــنف القابــل لإلصـــابة نباتــات 
ــــدأت أعــــراض  ،اإلزهــــار يومــــًا مــــن  45-40بــــالظهور بعــــد اإلصــــابة وب
، ش واصــفرار مــع تشــوه بعــض األوراق، وكانــت علــى هيئــة تبــرقالزراعــة

وبلغــت  .واســتطاعت النباتــات إنتــاج الثمــار دون أعــراض مرضــية عليهــا
نســـب الفقـــد فـــي اإلنتـــاج الثمـــري لنباتـــات الصـــنف القابـــل لإلصـــابة فـــي 
المعاملــة المعــداة فــي طــور اإلزهــار مقارنــة بمعــاملتي الشــاهد المرشــوش 

، علــى %52.0و 57.1بالمبيــد الحشــري أســيتاميبرايد أو بالزيــت الصــيفي 
نباتـــات أوراق بعـــض التشـــوه علـــى و التبـــرقش ولوحظـــت أعـــراض . التـــوالي
بعــــد  القابــــل لإلصـــابة NISREEN F1صـــنف عنــــد الالشـــاهد ة معاملـــ

أيـة أعـراض تسجل لم في حين ، بحشرات المنّ الطبيعية اإلصابة حدوث 
وكانـت . صنفين المقـاومينالالشاهد عند نباتات فيروس على باللإلصابة 

انتشــرت بعــد اإلزهــار  قــد .Aphis gossypii Glovحشــرات مــن القطــن 
مقاومـة سـواء كانـت األصـناف معـامالت الفي جميع على نباتات الكوسا 

باستثناء نباتات المعامالت المرشوشـة بالزيـت الصـيفي  قابلة لإلصابة وأ
 الكوســـاصـــنف  عنــدإنتـــاج نباتــات الشـــاهد ســـلبًا تــأثر و ، والمبيــد الحشـــري
 للكوســا الموزاييــك األصــفر فيــروسب )NISREEN F1( القابــل لإلصــابة

إنتــاج نباتــات الصــنف القابــل ، بينمــا كــان المــنّ  اتحشــر واســطة ب المنقــول
جــدول ( لإلصــابة المعاملــة بالزيــت الصــيفي أو بالمبيــد الحشــري أقــل تــأثراً 

2 .(  
دون العتبــة الحديــة لإلصــابة ســلبية  إليــزااختبــار  كانــت قــراءاتو 
 الكوســا فــي جميــع معــامالت صــنفي للكوســا الموزاييــك األصــفربفيــروس 

معاملــة الشــاهد  بمــا فيهــا )BAIDAA F1و NANCY F1(المقــاومين 
، ولـــم يتجـــاوز متوســـط بحشـــرات المـــن ة نباتاتـــهغيـــر المعامـــل رغـــم إصـــاب

أعلـى مـن العتبـة و إيجابية إليزا  اتقراءمتوسطات قيم وكانت  .0.1 هاقيم

فـــي طـــور البـــادرة أو فـــي طـــور ( اءعـــداإلي معـــاملتي فـــالحديـــة لإلصـــابة 
فــي و القابــل لإلصــابة  NISREEN F1لنباتــات صــنف الكوســا ) اإلزهــار
دون العتبـة الحديـة لإلصـابة وسـلبية  ،أيضـاً  الشاهد غير المعامـلمعاملة 

أســــيتاميبرايد الحشــــري المبيــــد ببالزيــــت الصــــيفي أو فــــي معــــاملتي الــــرش 
اء عـدفـي معاملـة اإل إليزا اتقراءقيم  بلغ متوسطو  بالنسبة للصنف نفسه،

ـــة اإلعـــداء  0.6و، 2.0 فـــي طـــور البـــادرة  فـــي طـــور اإلزهـــار،فـــي معامل
  .لة الشاهدفي معام 1.3و

إلصـابة بفيـروس المتوقع لالسلبي تأثير الت النتائج السابقة ظهر أ
الكوســـــا القابلـــــة فـــــي نمـــــو وٕانتـــــاج أصـــــناف  للكوســـــا الموزاييـــــك األصـــــفر

اإلعـــــداء فـــــي طـــــور (وال ســـــيما فـــــي حالـــــة اإلصـــــابة المبكـــــرة ، لإلصـــــابة
هــذا الفيــروس خطــورة وكانــت دراســات مرجعيــة ســابقة قــد أكــدت ، )البــادرة

انتشـــار ت نتـــائج هـــذا البحـــث كـــدأو ). 12(علـــى زراعـــة القرعيـــات عالميـــًا 
نباتـــات لفيـــروس إلـــى ا امـــن القطـــن علـــى نباتـــات الكوســـا ونقلهـــ اتحشـــر 

مـن القطـن حشـرات  وجوددل كما  .NISREEN F1الشاهد من الصنف 
أن مقاومة إصابتها عدم للفيروس و  المقاومينالكوسا صنفي نباتات على 

) vat gene )6 ،7 المـنّ  مورثة منع تغذيـةهذين الصنفين ال تعتمد على 
أظهــــرت . )zym3 )17، وzym1 ،zym2 وٕانمــــا علــــى مورثــــات المقاومــــة

كوســـا صـــنف الوقايـــة نباتـــات كفـــاءة عاليـــة فـــي الزيـــت الصـــيفي معاملـــة 
وبالتـــــالي حمايتهـــــا مـــــن  المـــــنّ  اتحشـــــر بمـــــن اإلصـــــابة القابــــل لإلصـــــابة 

حشــري المبيــد الالــرش بمتقاربــة فــي اإلنتــاج مـع معاملــة  وكانــت ،الفيـروس
أكــدت  ســابقة اتدراســ ونتــائجوهــذا يتوافــق  ،والصــنف المقــاوم أســيتاميبرايد

منعهــا مــن و المــن  اتحشــر الصــيفي فــي مكافحــة لزيــت اإليجــابي للتــأثير ا
  .)15( المجاورة الخيارنباتات لى إلفيروس نقل ا

  
ا بفيروس بعض تأثير درجة قابلية إصابة  .2جدول  ا  الموزاييك األصفرأصناف الكوس ا الثمري تحت ظروف العدوى  (ZYMV)للكوس في إنتاجھ

  .الفيروسية الحد من اإلصابةاالصطناعية في الحقل، وتقدير كفاءة الزيت الصيفي والمبيد أسيتاميبرايد في 
Table 2. Effect of susceptibility level of some F1 squash cultivars to ZYMV on their fruit production under artificial 
inoculation conditions in field, and assessment of summer oil and acetamiprid efficacy in reducing loss caused by viral 
infection. 
 

  الصنف
Cultivar

  في معامالت) كغ(متوسط إنتاج النبات 
Mean production of Plant (Kg) قيمة أقل فرق

معنوي عند مستوى 
  %)5(احتمالية 

Value of LSD 
at P= 5%  

  عدوى البادرة
Seedling 
Infection 

 عدوى اإلزھار
flowering 
Infection

الرش بالزيت 
  الصيفي

Spray with 
Summer oil 

الرش بالمبيد 
  أسيتاميبرايد
Spray with 
acetamiprid 

  شاھد
Control 

 NANCY F1 2.80  2.7  2.6  2.9  2.60  

0.39  BAIDAA F1 2.66  2.8  2.5  2.8  2.50  

NISREEN F1 0.66  1.2  2.5  2.8  2.23  
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Abstract 
Mando, M.J., A.A. Haj Kasem, S. Al-Chaabi and S.G. Kumari. 2011. Susceptibility Evaluation of Some Squash and 
Melon Local Accessions and Hybrid Varieties to Infection by Zucchini yellow mosaic virus and Fruits Yield Loss 
Assessment. Arab Journal of Plant Protection, 29: 245-252. 

The reaction of twenty five local accessions and forty nine imported hybrid varieties of squash and melon was evaluated following 
artificial inoculation with Zucchini yellow mosaic virus in two trials, under net-house conditions and in the field, during 2009 growing 
season. Results obtained from both trials revealed that three squash hybrids (NANCY F1, BAIDAA F1 and SHOROUQ F1) were resistant to 
the virus, two squash (CA2712 F1 and SARAH F1) and one melon (ASAL F1) varieties were moderately resistant, whereas the response of 
other accessions and hybrid varieties from both species were variable and ranged between moderately susceptible and highly susceptible. No 
significant differences in fruit production at P=0.05 were recorded in the two resistant squash hybrids (NANCY F1 and BAIDAA F1) when 
inoculations were conducted at seedling or flowering  stages and sprayed treatments with summer oil or with acetamiprid insecticide or the 
check; whereas, a significant reduction in fruit production was observed in the susceptible variety NISREEN F1 at two inoculation stages, 
with inoculation at the seedling stage leading to significantly less production (73.6-76.4%) than inoculations at the flowering stage (52.0-
57.1%) when compared with mineral oil and acetampirid Spray, respectively. Spraying with acetamiprid to control the aphid vector reduced 
the incidence of virus infections and lead to a significant yield increase; while spraying with mineral oil lead to a higher yield as compared to 
the control but the differences were not statistically significant. The potential yield of the three varieties used in the trial seems similar since 
there were no statistically significant differences in the yield of the susceptible variety treated with acetamprid and the yield of the two 
resistant varieties. Four commercial varieties labeled as ZYMV resistant, were shown to be susceptible under local conditions, suggesting the 
importance of local evaluation before the introduction of new varieties.  
Keywords: Acetamiprid, melon, resistance, squash, ZYMV. 
Corresponding Author: Jamal Mando, Viral disease laboratory, Plant Pathology Research Division, Plant Protection Research 
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