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.286- 280):3(33، . مجلة وقایة النبات العربیة/البطاطسواي في نباتات البطاطاالبطاطافیروسإزاءالمكتسبة 
میلي مول) لتحریض المقاومة الجهازیة في نباتات البطاطا ضد 1.0و0.2،0.5تراكیز لكل منهما (ةنول بثالثااللوبیر و استخدم المركبان الكیمیائیان البیون

البطاطا بفیروس اإلصابةتطور فيمعنوي تأثیرااللوبیرنول و للبیونأنالنتائج أظهرتالفیروسیة. اإلصابةتطور و التخفیف من حدوثو واي وللحدبطاطا الفیروس 
ظهرت علىحیث ،اتفي نباتات الشاهد المصاب غیر المعامل بالمحرضاً سریعواي البطاطا بفیروس اإلصابةتطور . كاناإلصابةنسبة و خفضا شدةحیثواي 

25بعد%41.6و15.8بین اإلصابةوتراوحت شدة %100إلىاإلصابةوصلت نسبة ، و تشوهاتاألوراقبعض أظهرتو موزاییك شدید أعراضمعظم النباتات 

األعراضظهور فيتأخرمع تات نباوزاییك على بعض الومموزاییك خفیف أعراضتعلى النقیض من ذلك، لوحظ.التواليعلى عداء بالفیروس،بعد االاً یوم35و
تخفیض إلىااللوبیرنول و المعاملة بالبیونأدتلتركیز المستخدم. لتبعاً %12.3و3بین اإلصابةشدة و %46و30بین اإلصابةتراوحت نسبة و على هذه النباتات

ي نباتات ف%46.5إلىبینما وصلت %33.2و13للنباتات المعاملة بین قزم التةنسبتراوحت و المعاملةرنسبة تقزم النباتات المعاملة مقارنة مع نباتات الشاهد غی
اتات نببینما كان االنخفاض في ،%39.9إلى15.6النباتات المعاملة بالمحرضات بنسبة إنتاجانخفض .الفیروسبعداءبعد االاً یوم45بعدالشاهد غیر المعاملة 

في السیطرة على أعلىظهر البیون كفاءة أغیر المعاملة. تلكركیز الفیروس في النباتات المعاملة مقارنة معانخفاض في تإلىالمعامالت أدت.%73.4الشاهد
.%5میلي مول تفوقًا معنویًا واضحًا عند مستوى احتمالیة 1.0ظهر التركیز أمن االلوبیرنول و واي الفیروسیة لفیروس البطاطا اإلصابة

، البطاطا.وايالبطاطا فیروس المكتسبة، البیون، االلوبیرنول، المقاومة الجهازیةكلمات مفتاحیة:

المقدمة

من محاصیل الخضر الواسعة /البطاطسمحصول البطاطادیع
مصدر و عالمیة كمحصول غذائي أهمیةاالنتشار في العالم وهو ذو 

العناصر و العدید من الفیتامیناتو الكربوهیدراتو البروتینو للطاقة
ةضمن محاصیل الخضر في سوریاً امالبطاطا موقع هالمعدنیة. تحتل

طن من مساحة 698.129رب ما یقا2012السنوي لعام اإلنتاجبلغ و 
تصاب البطاطا بالعدید من المسببات المرضیة .)4(هكتار 34.012

األمراض الفیروسیة من أهم المشكالت التي دالمختلفة والمتنوعة. وتع
. تصاب هاتوسعو العالمو ةسوریزراعة البطاطا في تواجه تطور

اً أضرار ، تسبب )19(یروس نباتي ف40بما یقارب /البطاطسالبطاطا
Yالبطاطافیروس دیع.تهنوعیو المحصولفي كمیةاً انخفاضو 

Potato virus Y)PVY جنس ،Potyvirus عائلة ،Potyviridae (
البطاطا وهو فیروس واسع من الفیروسات الخطیرة التي تصیب

مدى وللفیروس.نتشار في اغلب مناطق زراعة البطاطا في العالماال
بالطریقة غیر المثابرةطة حشرات المنّ اعوائلي واسع، ینتقل بوس

في المئة تبعا 70إلى 15یحدث خسائر في المحصول تتراوح من و 
من تعتبر المقاومة الجهازیة المكتسبة شكالً .)13، 10بة (لشدة اإلصا

إزاءالتي تمنح الحمایة و في النباتالمحرضة داخلیاً المقاومة أشكال
هذا التحریض على المقاومة یعتمد و مجال واسع من المسببات المرضیة

هذه وجدتالنبات. و بشكل خاص على التفاعالت بین الممرض
النباتیة مثل القرع والفاصولیاء والبندورةاألنواعالمقاومة في العدید من 

بإمكانیةمة الجهازیة المكتسبة تتمیز المقاو ).11(التبغو االرابیدوبسسو 
،كروبیةیالمالعواملو من المواد الكیمیائیةقبل العدیدتحفیزها من 

Bion ،Salicylic acid (SA) ،Isonicotinicوقد استخدمت مواد مثل

acid (INA) ،b-amino isobutric acid (b-AIBA) في تحریض
تظهر المقاومة ).21، 12، 8(النباتفيكتسبةالمقاومة الجهازیة الم

الفیروسیة اإلصابةالجهازیة المكتسبة على شكل انخفاض في نسبة 
األعراض التي یظهرها الفیروس على و وضعف في الشدة المرضیة

بالتالي و انخفاض في تركیز الفیروس داخل النباتإلىإضافةالنبات 
ذلك نتیجة و النباتإنتاجیةتدهورو الفیروسیةاإلصابةالحد من تطور 

هي األولىلعمل هذا النوع من المقاومة المحرضة بآلیتین مختلفتین 
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الحد من و التدخل في عملیة تضاعف الفیروس في األنسجة المعاملة
خلیة إلىانتقال الفیروس من خلیة إبطاءالثانیة هي و هذا التضاعف،

همة مل. یعتبر مركب البیون من المركبات ا)16ضمن النبات (أخرى
استخدم بشكل و المرضیةاإلصابةإزاءفي تحریض المقاومة النباتیة 

الحد من خطورة العدید من و واسع كمركب تجاري في السیطرة
إدارةالممرضات في محاصیل زراعیة مختلفة. طبق البیون في نظم 

الذبول الطبیعیة لفیروساإلصابةظروف األمراض الفیروسیة في 
انخفاض معنوي في إلىوأدى(TSWV)اطمالتبقعي للبندورة/الطم

، 9(اختبار االلیزاو الظاهریةاألعراضعلى الفیروس اعتماداً وجود
15 ،18(.

حث عن وسائل مقاومة غیر تقلیدیة البإلىالدراسةهذهتهدف
معرفة و دفاعیة موجودة عند النباتآلیاتعتمد فیها على تحریض ی
ریض المقاومة في نباتات البطاطا قدرة بعض المواد الكیمیائیة على تحم

.الفیروسیةاإلصابةتطور و التخفیف من حدوثو للحد

هطرائقو البحثمواد 

ظروف النموو المادة النباتیة
تمت الدراسة في ظروف العدوى المیكانیكیة لنباتات البطاطا ضمن 

التأكدتم زراعة درنات بطاطا صنف سبونتا وذلك بعد البیوت الشبكیة.
، PVY ،PVX ،PVA(ها من الفیروسات التي تصیب البطاطا من خلو 
PVM ،PVS وPLRV(المناعي الیزا اختبار طریقةبELISA

زرعت .باستخدام أمصال من إنتاج المركز الدولي للبطاطا في البیروو 
وسماد سم تحتوي خلطة من التربة30قطر أصصالدرنات في 

).1: 1: 1الرمل (و عضوي

یروسیةمصدر العدوى الف
بر الفیروسات في تمن مخNواي الساللة البطاطا عزلة لفیروس أخذت
معرفة و النبات في كلیة الزراعة جامعة عین شمس موثقةأمراضقسم 

االحتفاظ بها على نباتات و إكثارهاتم ) 2(آخرونو Ahmadمن قبل 
اإلصاباتالتربیة لحمایتها من أقفاصضمن Datura metalداتورة

ي ظروف البیوت المحمیة.الحشریة ف

المحرضات الكیمائیة
Bionاستخدم كال من مركب البیون  (acibenzolar-S-methyl)

Allopurinolمركب االلوبیرینولو  (4-hydroxy pyrazolo [3,4-D]

pyrimidine) لمقاومة الجهازیة المكتسبة.لكمحرضات كیمیائیة

ى الفیروسیةو العدو المعاملة
ورقات حقیقیة بالمواد المحرضة حتى 4-3عمر رشت النباتات ب

0.5، 0.2استخدم ثالث تركیزات (.التقاطر باستخدام مرش یدوي

رشت بالماء التينباتات الشاهدباإلضافة إلىمیلي مول)1.0و
أیام7من كل نبات بعد أوراق3بالفیروس على االعداء تمالمقطر.

نبات الداتورة أوراقحضر اللقاح الفیروسي بطحن .من المعاملة
ت العصارةثم رشح10إلى1الحاملة للفیروس في محلول منظم بنسبة 

مل من العصارة الممرضة 3ثم استخدم ،لتخلص من البقایا النباتیةل
نباتات لكل 5استخدم عدوى المیكانیكیة. بطریقة الالعداء النباتات 

:على الشكل التاليمكراراتةمعاملة بثالث
میلي مول من 1.0و0.5، 0.2ت عوملت بتراكیز ثالث معامال.1

أیام من المعاملة.7اعدیت بالفیروس بعد و مركب البیون
میلي مول من 1.0و0.5، 0.2ثالث معامالت عوملت بتراكیز .2

أیام من المعاملة.7اعدیت بالفیروس بعد و مركب االلوبیرنول
ة.معاملة شاهد اعدیت بالفیروس ولم تعامل بالمواد المحرض.3
معاملة شاهد لم تعامل بالمواد المحرضة ولم تعدى بالفیروس. .4

تحریض المقاومة الجهازیةیم مستوىو تق
الفیروسیة اإلصابةإزاءیم مستوى تحریض المقاومة في النباتات و تم تق

من خالل:
اإلصابةسجلت نسبة - الشدة المرضیةو المرضوجودنسبة 

35و25المرض بعد أعراضتأظهر الفیروسیة كنسبة للنباتات التي 

من اً یوم35و25لمرضیة بعد . وحسبت الشدة اعداءمن االاً یوم
على المعادلة التالیة: اعتماداً )22(عداءاال

عدد النباتات ضمن × مجموع (درجة المرض[الشدة المرضیة =
درجة أعلى× عدد النباتات الكلي /الدرجة)
100×]للمرض

،أعراضال =0التالي:حسبعراضاألسلم درجات اعتمدو 
=4،شحوب= 3، موزاییك=2،شفافیة عروقأوموزاییك خفیف =1

موت للقمة النامیة= 6وموت=5،لألوراقتشوه و تجعد

25النباتات بعدأطوالتم قیاس -ٕانتاجیتهو طول النباتفيالتأثیر 

ارنة وفي نهایة التجربة جمع المحصول لمقعداء،من االاً یوم35و
حسب مقدار التقزم في النباتات وفق و الشاهد. و بین المعامالتاإلنتاج

المعادلة التالیة:

=%مقدار التقزم
طول نباتات -طول نباتات الشاھد

100× المعاملة
مقدار طول نباتات الشاھد
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وفق المعادلة التالیة:اإلنتاجمقدار االنخفاض في حسب و 

مقدار االنخفاض في 
=اج %اإلنت

إنتاج نباتات - إنتاج نباتات الشاھد
100× المعاملة

إنتاج نباتات الشاھد

تم تقدیر تركیز الفیروس اعتمادا - لفیروسلالنسبيتركیز القیاس 
Chenopoduimعلى االختبار البیولوجي لنباتات quinoa وذلك بعد

ن ارة منتیجة العدوى المیكانیكیة بعصاإلصابةالبقع التي تحدثها 
بعصارة البقع الناجمة عن العدوى مع عددالنباتات المعاملة ومقارنتها 

أوراق النباتات المعاملةبطحن حضر اللقاح . من النباتات غیر المعاملة
ثم 10إلى1الحاملة للفیروس في محلول منظم بنسبة غیر المعاملةو 

من مل1استخدم ثم،لتخلص من البقایا النباتیةلت العصارةرشح
العصارة النباتیة الحاملة للفیروس من النباتات المعاملة وغیر المعاملة 

من النبات الدالأوراق3عدوى على إلحداثالمعداة بالفیروس 
C. quinoa. عینات متماثلة أخذتعلى اختبار االلیزا حیث كما اعتمد

حسب مقدار .)6(تم فحصهاو لمعاملةغیر او من النباتات المعاملة
فاض في التركیز النسبي للفیروس وفق المعادلة التالیة: االنخ

مقدار االنخفاض في 
التركیز النسبي 
للفیروس%=

-قراءة اختبار الیزا لنباتات الشاھد
100× قراءة اختبار الیزا لنباتات المعاملة
قراءة اختبار الیزا للنباتات الشاھد

باستخدام برنامج و بطة الحاسو ابوسإحصائیاً تم تحلیل البیانات 
وتمت المقارنة بین المتوسطات باستخدام PLABاإلحصائيالتحلیل 

.%5مالیةتعند مستوى اح(LSD)اقل فرق معنوي 

المناقشةو النتائج

آلیات عملها من و مؤشراتهاو تم تتبع ظاهرة المقاومة الجهازیة المكتسبة
وايالبطاطا الفیروسیة لفیروساإلصابةمتابعة تطور و خالل تحدید

.النباتٕانتاجو نموفيتأثیرهاو 

الفیروسیةاإلصابةتطور فيالتأثیر
بعد اإلصابةشدة و نسبةفيااللوبیرنول و یم اثر المعاملة بالبیونو تم تق

المعاملة أنالنتائج أظهرت.نباتات البطاطاعداءإمن اً یوم35و25
المرضیة للفیروس الشدة و الظاهریةاإلصابةبالمحرضات خفضت نسبة 

نباتات سریعة في اإلصابةفي نباتات البطاطا، حیث كانت عملیة 
ض موزاییك امعظم هذه النباتات اعر وأعطتالشاهد غیر المعاملة 

موزاییك خفیف على أعراضبالمقابل لوحظت .لألوراقشدید وتشوهات 
بعض النباتات المعاملة بالمواد المحرضة للمقاومة. تراوحت نسبة 

إلى30منتات المعاملة في النبامرضیةشدة الالو الظاهریة ابةاإلص
تبعاً عداءمن االاً یوم25بعد ،على التوالي،%6.8إلى3منو 43%

الظاهریةاإلصابةللمادة والتركیز المستخدم في حین كانت نسبة 
. ارتفعت نسبة وشدة %15.8اإلصابةشدة و %100لنباتات الشاهد 

لتصبح في النباتات المعاملة بین عداءمن االاً یوم35بعد اإلصابة
كانت في نباتات و ،التواليعلى ،%12.3و8.5بینو %46و35

).1جدول (اإلصابةلشدة %41.6واإلصابةلنسبة %100دالشاه
التراكیز أفضلمیلي مول لمادة البیون كان 1.0التركیز أنقد وجد و 

وقد تفوق معنویًا ةاإلصابشدة و المستخدمة قدرة على تخفیض نسبة
ظهور تأخر. لوحظ %5عند مستوى احتمالیةاألخرىعلى المعامالت 

بعدعلى بعض النباتات األعراضبدأ ظهور حیثالمرضیةاألعراض
عداءمن االاً یوم12ت المعاملة وبعد للنباتاعداءاالمناً یوم20

افقة مع متو هذه النتائج كانت لنباتات الشاهد المعداة غیر المعاملة.
)20(آخرونو Smith-Beckerأشارحیثالعدید من الباحثین نتائج
فیروس موزاییك الخیار إزاءمنحت حمایة ASMالمعاملة بمادة أنإلى

الفیروسیة اإلصابةألعراضوقد تجلت هذه الحمایة على شكل غیاب 
في تركیز ضانخفاإلىإضافةلنباتات المعاملة اعداءإمنأیام8بعد 

اً یوم14بالظهور بعد األعراضالحدیثة. وبدأت األوراقیروس في الف
.لنباتات غیر المعاملةعداء اإمن أیام7ولنباتات المعاملةاعداءإمن 
تطبیقات إجراءإمكانیةربما یطرح األعراضفي ظهور التأخیرهذا 

. أطولمتتابعة من المعاملة بهدف الحصول على حمایة مستمرة لفترة 
و احد مشتقاته أالسالسیلیكاتات التبغ المعاملة بحمض نبأظهرت

درجات مختلفة من المقاومة لفیروس موزاییك التبغ على شكل ضعف 
الفیروس على باإلصابةظهرهاتالتي األعراضو في الشدة المرضیة

انخفاض في تركیز الفیروس في النباتات المعاملة إلىالنبات إضافة 
.)5،21(مقارنة مع غیر المعاملة

اإلنتاجو نمو الساقفيالتأثیر
من اً یوم45و25طول النباتات بعد فيثر المعامالت أتم دراسة 
وانخفاض مقدار المعامالت زیادة في طول الساقأظهرتالمعاملة. 

حیث یر المعاملنباتات المعاملة مقارنة مع الشاهد المصاب غللالتقزم
للتراكیز %22و20، 15بالبیون كان مقدار التقزم للنباتات المعاملة 

مقارنة مع الشاهد المصاب ،على التوالي،میلي مول0.2و0.5، 1.0
تأثیرلوحظ كما ، عداء بالفیروسمن اإلاً یوم25وذلك بعد 38.1%
قل من مركب البیون. وجد لكن بدرجة ألمعاملة االلوبیرنولمشابه

45ر تقزم النباتات بعد مقدافيااللوبیرنول و البیونلتأثیرهنفسالتوجه 

لمركب %25.8إلى13من العدوى الفیروسیة حیث تراوح من اً یوم
حسب التركیز ،لمركب االلوبیرنول%33.2إلى24.8من و البیون

%46.5التقزم لنباتات الشاهد المصاب في حین كان مقدار،المستخدم
إلىالفیروسیة اإلصابةأدت. من االعداء بالفیروساً یوم45بعد 

)/نباتغ44.2عداة غیر المعاملة (مالنباتات الإنتاجانخفاض شدید في 



283 Arab J. Pl. Prot. Vol. 33, No. 3 (2015)

166.4(السلیممقارنة مع الشاهد %73.4بمقدار اإلنتاجوانخفض 

التقلیل من االنخفاض إلىااللوبیرنول و المعاملة بالبیونأدت.)/نباتغ
سیة الفیرو اإلصابةالناجم عن و للنباتات المعاملةاإلنتاجالحاصل في 

لنباتات المعاملة ل%31.2إلى15.6بمقدار اإلنتاجحیث انخفض 

للنباتات المعاملة بااللوبیرنول في حین %39.9إلى28.6والبیونب
%73.4لنباتات الشاهد المصاب اإلنتاجكان مقدار االنخفاض في 

. )2جدول (

من العدوى.اً یوم35و25في نباتات البطاطا بعد PVYالشدة المرضیة لفیروس نسبة اإلصابة وفيتأثیر المعاملة بالبیون وااللوبیرنول .1جدول 
Table 1. Effect of treatment with Bion and Allopurinol on percentage of PVY infection and disease severity in potato plants at
25 and 35 days after inoculation.

المعاملة
Treatment

كیز (میلي مول)التر
Concentration (mM)

یوم بعد العدوى25
25 days after inoculation

یوم بعد العدوى35
35 days after inoculation

النسة المئویة 
إلصابةل

% Infection

)%(شدة اإلصابة
Disease

severity (%)

النسة المئویة 
إلصابةل

% Infection

)%(شدة اإلصابة
Disease

severity (%)
الشاھد المصاب

Infected control
معدي غیر معامل

Inoculated untreated
10015.8 d10041.6 d

Bion0.2406.8البیون  bc4611.6 bc
0.5406.5 bc4310.5 b
1.0303.0 a358.5 a

االلوبیرینول 
Allopurinol

0.2436.3 bc4512.3 c
0.5406.2 bc4511.5 bc
1.0355.8 b409.9 ab

.%5ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى إحتمال ھنفسالعامود في متماثلة حروف بالقیم المتبوعة 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05

بالفیروس.من االعداء اً یوم 45و25نبات البطاطا بعد وإنتاجطول فيأثیر المعاملة بالبیون وااللوبیرنول والعدوى الفیروسیة ت.2جدول 
Table 2. Effect of treatment with Bion and Allopurinol and virus inoculation on height of potato stem 25 and 45 days after
inoculation and on weight of yield.

المعاملة
Treatment

التركیز (میلي مول)
Concentration (mM)

یوم بعد العدوى25
25 days after
inoculation

یوم بعد العدوى45
45 days after
inoculation

اإلنتاج 
(غ/نبات)
Weight
of yield

(g/plant)

االنخفاض في 
اإلنتاج (%)
Reduction

yield %

طول النبات 
(سم)

Height of
potato

stem (cm)

التقزم 
(%)

Stuntin
g %

طول النبات 
(سم)

Height of
potato

stem (cm)

التقزم
(%)

Stunting
%

الشاھد السلیم
Healthy control

غیر معدي غیر معامل
Non inoculated untreated

48.5 a0.059.9 a0.0166.4 a0.0

الشاھد المصاب
infected control

معدي غیر معامل
Inoculated non treated

30.0 d38.132.0 f46.544.2 f73.4

Bion0.237.8البیون  c22.044.8 c25.2119.4 c28.2
0.538.4 c20.044.4 c25.8114.4 c31.2
1.041.2 b15.052.1 b13.0140.4 b15.6

االلوبیرینول 
Allopurinol

0.238.3 c21.040.0 e33.2100.0 e39.9
0.537.6 c22.441.3 d31.0109.6 cd24.1
1.039.8 bc17.945.0 c24.8118.8 c28.6

.%5القیم المتبوعة بنفس الحروف في نفس العامود ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى إحتمال 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05
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أشاردراسات سابقة حیث مع نتائجهذه النتائج توافقتامك
Anfoka)3 (بفیروس موزاییك الخیار خفض ارتفاع اإلصابةأنإلى

أنین مقارنة مع النباتات غیر المصابة في حوٕانتاجهانباتات البندورة 
Mitevaأشاربالفیروس.تأثراالنباتات المعاملة بالبیون كانت اقل 

اإلصابةنتیجة التغیرات في نمو نباتات البندورةأنإلى)14(وآخرون
هي في النباتات المعاملة بالـ بفیروس موزاییك الخیار كانت اشد مما

Arsenic وزن هذه النباتات اقل مما هو في النباتات و طولكانو
أنإلى) 1(آخرونو Ahmadأشارأخرىالمعاملة. وفي دراسة 

النباتات إنتاجانخفاض في إلىأدتبفیروس البطاطا واي اإلصابة
مقارنة مع النباتات السلیمة%53غیر المعاملة بالمحرضات بنسبة 

زیادة إلىحمض امینوایزو بیوترك و السالسیلیكالمعاملة بحمض أدتو 
مقارنة %100ملة المعداة بالفیروس بنسبة تزید عن النباتات المعاإنتاج

نتاج في في اإلهذه الزیادة أنمع النباتات المصابة غیر المعاملة غیر 
في النباتات السلیمة.اإلنتاجمستوى إلىالنباتات المعاملة لم تصل 

التركیز النسبي للفیروسفيالتأثیر
یروس في النباتات في التركیز النسبي للفاً النتائج انخفاضأظهرت

على االختبار البیولوجي المعاملة مقارنة مع الشاهد المصاب اعتماداً 
وجد.ELISAباستخدام االختبار المناعي الیزا و C. quinoaلنباتات 

الناجمة عن العدوى C. quinoaانخفاض في عدد البقع على نباتات 
مادة ملي مول من1.0من نباتات بطاطا معاملة ب مأخوذةبعصارة 
بقعة) وذلك عندما 18.6) مقارنة مع غیر المعاملة (ةبقع7.5البیون (

ز نباتات البطاطا یلیه التركیاعداء من اً یوم25العصارة بعد أخذت
عند استخدام عصارة هنفسوجد التوجه و .)ةبقع7.6(ملي مول0.5

من اً یوم35ة بعد غیر معاملو مأخوذة من نباتات بطاطا معاملة
میلي مول 1.0، وقد لوحظ اقل عدد للبقع مع التركیزالفیروسبءعدااال

یلیه بقعة)33.2بقعة) مقارنة مع الشاهد غیر المعامل (11.2(للبیون
. هذا االنخفاض بقعة)14.6میلي مول لمادة االلوبیرنول (0.5التركیز 

الفیروس في العصارة في عدد البقع دلیل على انخفاض تركیز 
وبالتالي انخفاض تركیز C. quinoaنباتات اعداء المستخدمة في

الفیروس في نباتات البطاطا المعاملة بالمحرضات مقارنة مع غیر 
اختبار الیزا للنباتات المعاملة وغیر إجراء. تم )3جدول (المعاملة

أظهرتقد و عداءمن اإلاً یوم35و25روس بعد المعاملة المعداة بالفی
ز الفیروس في النباتات المعاملة بالبیونانخفاضًا في تركیالنتائج

إلىمعاملة البیون أدتااللوبیرنول مقارنة مع غیر المعاملة حیث و 
تبعًا للتركیز %46.1و54.4، 63.4انخفاض تركیز الفیروس بمقدار 

إجراءذلك عند و ،على التوالي،میلي مول0.2و0.5، 1.0المستخدم 
في حین كان مقدار اء بالفیروسعدمن اإلاً یوم25ا بعد اختبار الیز 

واي في النباتات المعاملة البطاطا االنخفاض في تركیز فیروس 
، 1.0مع التراكیز المستخدمة %46.3و54.8، 57.7بااللوبیرنول 

فيهذه المحرضات تأثیرعلى التوالي. استمر ،میلي مول0.2و0.5
كبر أاضا النتائج انخفأظهرتحیث اإلصابةتركیز الفیروس مع تقدم 

لتركیز الفیروس في النباتات المعاملة مقارنة مع غیر المعاملة عند 
ظهر أمن االعداء الفیروس، حیثاً یوم35ا بعد اختبار الیز إجراء

عند مستوى احتمالیةمعنویاً میلي مول لمادة البیون تفوقاً 1.0التركیز 
ن عدد البقع الناتج عو في قدرته على تخفیض تركیز الفیروس5%

.)4جدول (C. quinoaالعدوى الفیروسیة لنباتات الـ 

بعصارة مستخلصة من نباتات البطاطا المعاملة وغیر اإلعداءبعد Chenopoduim quinoaأوراق من نبات 3عدد البقع الموضعیة على .3جدول
.PVYالمعاملة المعداة بالفیروس 

Table 3. Average number of local lesions on 3 leaves of Chenopoduim quinoa after inoculating with sap extracted from treated
and untreated potato plants inoculated with PVY.

المعاملة
Treatment

التركیز (میلي مول)
Concentration (mM)

Number of local lesionsعدد البقع الموضعیة
بعد العدوىاً یوم25

25 days after inoculation
بعد العدوىاً یوم35

35 days after inoculation
الشاھد المصاب

infected control
معدي غیر معامل

Inoculated untreated
18.6 d33.2 d

Bion0.29.8البیون  b18.2 c
0.57.6 a16.0 bc
1.07.5 a11.2 a

االلوبیرینول 
Allopurinol

0.212.6 c19.0 c
0.512.0 c18.0 c
1.09.3 b14.6 b

.%5ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى إحتمال نفسھ في العامود متماثلةحروفبالقیم المتبوعة 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05
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25في نباتات البطاطا المعاملة وغیر المعاملة المعداة بالفیروس بعد PVYقیم قراءة اختبار الیزا واالنخفاض في التركیز النسبي لفیروس .4جدول 
.اإلعداءمن اً یوم35و

Table 4. ELISA values and reduction of PVY- relative virus concentration of treated and untreated inoculated potato plants at
25 and 35 days after inoculation.

المعاملة
Treatment

التركیز (میلي مول)
Concentration (mM)

اإلعداءبعد اً یوم25
25 days after inoculation

اإلعداءبعد اً یوم35
35 days after inoculation

قراءة الیزا
ELISA value

تركیز االنخفاض في 
الفیروس (%)
Reduction of

virus conc. (%)
قراءة الیزا

ELISA value

االنخفاض في تركیز 
الفیروس (%)

Reduction of virus
conc. (%)

الشاھد المصاب
infected control

معدي غیر معامل
inoculated untreated

0.578 d0.00.951d0.0

Bion0.20.311البیون  c46.10.423 c55.5
0.50.263 b54.40.332 ab65.0
1.00.211 a63.40.301 a68.3

االلوبیرینول 
Allopurinol

0.20.310 c46.30.461 c51.5
0.50.261 b54.80.341 b64.1
1.00.244 b57.70.321 ab66.2

.%5ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى إحتمال ھ نفسفي العامود متماثلة حروف بالقیم المتبوعة 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05

أشاردراسات سابقة حیث نتائج متوافقة مع جالنتائهذه كانت 
Nie)17 (تؤخر تراكم السالیسلكمعاملة نباتات التبغ بحمض أنإلى

جزیئات فیروس البطاطا واي كما تقلل من تركیزه مقارنة مع النباتات 
المتسلسل ازمر یلو تفاعل البو ختبار االلیزاإغیر المعاملة وذلك باستخدام 

(PCR). درسNaylorالمعاملة بحمض تأثیر) 16(وآخرون
فیروس موزاییك و اكساالبطاطحركة فیروسو تضاعففيالسالسیلیك

هذه المعاملة خفضت تضاعف أنإلىواوأشار ار في نباتات التبغ الخی
تؤثر فيلم أنهاالمعداة غیر األوراقاكس في البطاطا فیروس 

النباتات أظهرتأخرىمن جهة .تضاعف فیروس موزاییك الخیار
فیروس موزاییك أعراضفي ظهور اً تأخر السالسیلیكالمعاملة بحمض 

في الجهازیةالفیروس لحركة المعاملة إعاقةإلىإشارةالخیار في 
حیث خفضت من ASMعمل المادة آللیةالنبات. وهذا كان مشابها 

Clarkeأشاركما انتشار فیروس موزاییك الخیار في نبات البطیخ. 

انخفاض شدة إلىأدتالسالسیلیكمعاملة حمض أنإلى)7(آخرونو 
في نباتات یضاألبالجهازیة لفیروس موزاییك البرسیم اإلصابة

Phaseolas)فاصولیاء ال vulgaris). في تركیز الفیروس رالتغیفسر
األغشیةنفاذیة و ناتج عن تغیرات في بنیةبأنهالنباتیةاألنسجةفي 

.تغیرات في العدید من مواد التفاعل داخل الخلیةإلىإضافةالخلویة 

Abstract
Ahmad, A.Y., T.A. Moustafa and F. M. Abo El-Abbas. 2015. Role of bion and allopurinol in inducing systemic acquired
resistance against Potato virus Y in potato plants. Arab Journal of Plant Protection, 33(3): 280-286.

Two chemical inducers, Bion and allopurinol , were used in three concentrations (0.2, 0.5 and 1.0 mM) to induce systemic resistance
in potato plants against Potato virus Y (PVY), and to limit and suppress the incidence and severity of virus infection. The results showed that
Bion and allopurinol had a significant effect on the development of virus infection. The progress of PVY infection was rapid in control plants
(untreated plants), and most of those plants developed severe mosaic symptoms, and some leaves showed leaf deformation and virus
incidence reached 100% and disease severity ranged between 15.8 and 41.6%, 25 and 35 days after inoculation, respectively. In contrast,
mild mosaic and mosaic symptoms were observed on few Bion and allopurinol-treated plants, with delay in symptoms appearance, and virus
incidence ranged between 30 and 46%, whereas disease severity ranged between 3 and 12.3%, based on the concentration used. In addition,
Bion and allopurinol reduced stunting level of treated plants as compared with untreated ones; with stunting level of treated plant ranged
between 13 and 33.2%, whereas it reached 46.5% in untreated plants, 45 days after inoculation. Yield of treated plants was reduced and
ranged between 15.6 and 39.9%, and was far less than in untreated plants 73.4%. Treatments led to reduction of virus concentration in Bion
and allopurinol-treated plants as compared with untreated ones. Bion had more efficacy in controlling PVY infection than allopurinol, and
the concentration of 1.0 mM had significantly better effect than other treatments at probability level of 5%.
Key words: Systemic acquired resistance, Bion, allopurinol, PVY, potato.
Corresponding author: Ahmad Yosouf Ahmad, general commission for Agricultural Scientific Research, Amret, P.O. Box 352, Tartus,
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