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 (البطاطا) فيروسات البطاطس وتعريف حصر
 ليبيا منبالمنطقة الغربية 

 
 
  * 1راعــــأبوكحاتم                                                                                       

  *  ةــــسناء شرالل                                                                                      
  2** بسمة االسطى                                                                                      
  ** سامية المودي                                                                                      

 * ةــــــــفوزي بشي                                                                                      
 

 :لصستخالم
في الزراعتين ( االبطاط) البطاطسجري حصر للفيروسات التي تصيب محصول أ

. المنطقة الغربية من ليبياب 9000، 9002 الزراعيين ينسمالمو  خاللالربيعية والخريفية 
مناطق  ستفي  ا  موقع 29عدد في كال الزراعتين من  وائيا  عينة عش 787عدد جمعت 

 اليزا باالحتواء الثنائي للفيروس باألجسام المضادة اختبارواختبرت العينات بواسطة  ،مختلفة
(DAS-ELISA)  البطاطس لمعرفة مدى إصابتها بفيروس Y(PVY) فيروس البطاطس ،

X(PVX)،  فيروس البطاطسM(PVM) فيروس البطاطس ،S(PVS )وفيروس البطاطس 
A (PVA.) 

 9002في الموسم الزراعي  Y لفيروس البطاطس يجابيا  إعينة  990عدد تفاعلت 
بينما  ،بالزراعتين الربيعية والخريفية على التوالي% 72.01و% 08.81صابة إ بنسبة

                                                           
 .حوث الزراعية والحيوانيةمركز الب*   1
 .قسم وقاية النبات -كلية الزراعة  -جامعة طرابلس **  2
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 يجابيا  إعينة  77تفاعلت . Xس البطاطفي الزراعة الربيعية بفيروس  لت عينتان إيجابيا  تفاع
بالزراعتين % 28و% 02.2صابة إنسبة ب 9000 في الموسم الزراعي Y لفيروس البطاطس

فيروس  ،M صابة بفيروس البطاطساإلعدم  الدراسةأظهرت  .الربيعية والخريفية على التوالي
صابة في الزراعة الخريفية اإلنسبة  ارتفاع تبينكما  .Sالبطاطس فيروس ،  Aالبطاطس

في  اإلصابةنسبة في نخفاض اكذلك و  في كال الموسمين الزراعيين، عيةمقارنة بالزراعة الربي
تم دراسة أهم األعراض على  .9002مقارنة بالموسم الزراعي  9000الموسم الزراعي 

وقد  حيث استعملت أربعة أصناف من نبات التبغ Yالنباتات الكاشفة لفيروس البطاطس 
يعتبر هذا  .م للنباتات وشفافية العروقتقز  ،تشوه األوراق، تفاوتت األعراض بين تبرقش

 .في ليبيا على محصول البطاطس Y ول لفيروس البطاطساألالتسجيل 
 

  :كلمات مفتاحية
 .ليبيا، فيروسات ،سبطاط ،الزراعة الربيعية والخريفية

 
 

  :المقدمة
للفصيلة الباذنجانية  .Solanum tuberosum L البطاطسمحصول  يتبع

Solanaceae ، حتل المركز الرابع عالميا  يمة حيث اهال ن المحاصيل االقتصاديةعتبر ميو 
المناطق الشمالية ليبيا في بزراعة البطاطس تتركز  .[7] لمحاصيل االقتصاديةبالمقارنة با

وتزرع في زراعيتين أساسيتين هما الزراعة الربيعية  ،الغربية وبعض المناطق الجنوبية
 07000 حوالي 9008 لسنة في ليبيا ة المزروعةالمساح تبلغ .[9]والزراعة الخريفية 

  [.00]طن 920000 قدرت نتاجية، بإهكتار
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حيث سجل أكثر  ،والفيرويداتبمجموعة من الفيروسات  البطاطسمحصول صاب ي
. [01 ،00، 1، 2] لإلنتاجمن أهم العوامل المحددة  اعتبارهايمكن  فيروسا  والتي 27من 

 كدتأو  ،سالبطاطل الفيروسات التي تصيب محصول حو  في ليبيا الدراسات بعض أجريت
سجل  Yفيروس البطاطس  ماأ، [2]البطاطسمحصول على  Xفيروس البطاطس تسجيل 

التي تصيب محصول  ةمراض الفيروسيألهم امن أ يعتبروالذي  [0]الفلفل على محصول
 .[07] أضرارا  كبيرةوالتي تسبب  البطاطس

وسات التي تصيب محصول البطاطس ومدى تهدف هذه الدراسة لمعرفة أهم الفير 
  .زراعتين الربيعية والخريفيةفي ال من ليبياكثافتها في المنطقة الغربية 

 
 :ق البحثائالمواد وطر 

 :المسح الحقلي وتجميع العينات
، 9002 ينالزراعي ينخالل الموسم سطمحصول البطا عينة من 787عدد جمعت 

 من كل موسم (أكتوبر ونوفمبر) والخريفية( ريلوابمارس ) الزراعتين الربيعيةفي  9000
وأي مالحظات  ، األعراض، الموقعأخذ العينات وسجلت البيانات المتمثلة في موعدزراعي، 

  .اخرى
في الزراعتين  9002 الزراعي الموسم خاللعينة عشوائيا  187عدد  جمعت

بوللي ه القر  شير،، قصر بن غأبو عائشة :من المناطق حقال   99من الربيعية والخريفية 
الزراعتين  خالل 9000 الزراعي في الموسم عينة عشوائيا   200 وجمعت عدد الزهراءو 

، كل العينات كانت من جنزور والسواني تيطقعشرة حقول من من والخريفية من الربيعية
 .صنف سبونتا باستثناء العينات التي أخذت من منطقة الزهراء فكانت من صنف كوراج
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 تورقة من كل نبات ووضع 2 – 9 المجموع الخضري بواقع من العيناتأخذت 
ية بسيدي مختبر الفيروسات بمركز البحوث الزراعية والحيوان إلىونقلت  في أكياس بالستيك

اختبارها  نحي إلىمئوية  1تحت درجة حرارة  مبرد وحفظت فيالمصري بمدينة طرابلس 
 .لمعرفة مدى إصابتها مصليا  

 
 :االختبارات المصلية

من إنتاج شركة  الكلون عديدة أجسام مضادة خمسةبإستخدام  أجريت االختبارات
Bioreba فيروس  كل من تم الكشف على 9002في الموسم الزراعي ف ،السويسرية
 ، (Potyviridaeفصيلة  Potyvirusجنس ) ،((Y (Potato Virus Y) PVY البطاطس

فصيلة ، Potexvirus الجنس)، X (Potato Virus X) (PVX)فيروس البطاطس 
Flexiviridae)، فيروس البطاطس (Potato Virus M) PVM)) ،( جنسCarlavirus 

جنس  ،A (Potato Virus A)(PVA) فيروس البطاطس، (Flexiviridae فصيلة
Potyvirus  فصيلةPotyviridae)،  البطاطسفيروس (S (Potao Virus ( PVS) ،

 تم الكشف على 9000ي الموسم الزراعي وف ،(Flexiviridae فصيلة، Carlavirus جنس)
 . فقط  Yفيروس البطاطس

فحصت كافة العينات مصليا بواسطة اختبار اليزا باالحتواء الثنائي للفيروس 
حسب  Double- Antibody Sandwich EISA) (DAS-ELISA)) باألجسام المضادة

، [7]روسات للكشف عن وجود الفي  Clark and Adamsالطريقة الموصوفة من قبل 
لكل عينة عند موجة  فوق بنفسجي  وذلك بقراءة أطباق إليزا بقياس درجة امتصاص الضوء

من إنتاج شركة  فوق البنفسجي نانوميتر بواسطة جهاز قياس امتصاص الضوء  107طولها 
Mikura . 
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 :النقل الميكانيكي
أستعملت  النباتات الكاشفة على Yفيروس البطاطس  أعراض أهمدراسة ومشاهدة ل

 Nicotiana tabacum ،  N. occidentalis،N. debneyi) من نبات التبغ أنواعربعة أ
،N. glutinosa)  جامعة طرابلس –والمتحصل عليها من مختبر الفيروسات بكلية الزراعة. 

واستخدام النبات الرابع  لقاح ثالثة نباتات منهااو  نباتات من كل نوع أربعة اختير
بعد  للعدوى مصاب كمصدر بطاطسمستخلص من نبات  بتحضير وذلك [07،08]كشاهد

ت مالحظة النباتات وتدوين االعراض لقاح بدأسبوع من عملية اإلوبعد أ ،اختباره سيرولوجيا  
  .[02]بشكل دوري 

  :النتائج
  :المشاهدة الحقلية

بات فيروسية نتشار أعراض قد تدل على إصامن خالل المسح الحقلي لوحظ إ
نتشار األعراض في الزراعة إ ، ومالحظةالتبرقش والتجعدى التقزم، االصفرار، واشتملت عل

 (0)شكل  .الخريفية أكثر منه في الزراعة الربيعية
 

                                                                 ج                                                       ب                                     أ                                          

 
 .تجعد( ج)تبرقش وتجعد ( ب)تقزم واصفرار ( أ) صابتها باألمراض الفيروسيةإنباتات يشتبه (: 0)شكل 
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 :9002 االختبارات السيرولوجية في الموسم الزراعي
 :الزراعة الربيعية :اوال

عينة تم اختبارها مع المصل المضاد  928 أصل من ابيا  يجعينة إ 11عدد تفاعلت 
بو عائشة، أ)الدراسة  مناطق في  %08.8 اإلصابةبلغت نسبة  حيث ،Y لفيروس البطاطس

 فيعينة  28 أصل عينة من 99عدد  ، حيث سجلت(و الزهراء القره بوللي، قصر بن غشير
 عينة 72أصل عينات من  8 وعددفي القره بوللي  عينة 82 أصل عينة من 01، أبوعائشة

لم تسجل على التوالي، و %  10.9 و%  15.7، % 61 إصابةبنسبة  قصر بن غشير في
فيروس مع المصل المضاد ل تفاعلت عينتان إيجابيا  ، بينما منطقة الزهراء فيي إصابة أ

، M(PVM) فيروس البطاطسب إصابة يلم تسجل أ، و بولليه بمنطقة القر  X البطاطس
 .A (PVA) البطاطسو فيروس  S (PVS) فيروس البطاطس

 

  :الزراعة الخريفية: ثانيا
مع المصل  اختبارهاعينة تم  919 أصل من يجابيا  عينة إ 078تفاعلت عدد 

تفاعلت  ،الدراسةمناطق في  %72لغت نسبة اإلصابة بحيث  ، Yالمضاد لفيروس البطاطس
 20بوعائشة، عدد منطقة أعينة ب 27ل المضاد من أصل عينة مع المص 97عدد  إيجابيا  

عينة بمنطقة  70عينة من أصل  11و عدد  بمنطقة قصر بن غشير 000عينة من أصل 
 .على التوالي%  86.2، % 81.8، % 77.1إصابة  بوللي بنسبةالقره 

فى الزراعة الخريفية  Y البطاطس صابة بفيروساإلنسبة زيادة  أظهرت النتائج
 (.9 لشك) .بالزراعة الربيعية بالمقارنة

3 
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 9002في الزراعتين الربيعية والخريفية للموسم الزراعي  Yصابة بفيروس البطاطس نسبة اإل(: 9)شكل

بينت الدراسة ان كل العينات المصابة كانت على صنف سبونتا ولم تسجل أي 
 .إصابة على الصنف كوراج

 
 :9000 اعياالختبارات السيرولوجية في الموسم الزر 

 :الزراعة الربيعية :أوالا 
عينة تم اختبارها مع المصل المضاد  070 أصل من عينة إيجابيا   90عدد تفاعلت 

، السواني) الدراسة بموقعي% 02.22اإلصابة  حيث بلغت نسبة،  Yلفيروس البطاطس
 بينما ،في السواني عينة مختبرة 090عينة من أصل  02 عدد، وتفاعلت إيجابيا  (جنزور

 0.02، %07.82صابة نسبة إب عينة 20صل في جنزور من أفقط سجلت إصابة واحدة 
  . على التوالي% 

 
  :الزراعة الخريفية :ثانياا 
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مع المصل المضاد  اختبارهاعينة تم  070صل أمن  ا  يإيجابعينة  77 عدد تفاعلت
بلغ عدد العينات المصابة  بموقعى الدراسة، %28.88صابة نسبة إب Yلفيروس البطاطس 

بينما سجلت  ،%20.88بنسبة إصابة عينة مختبرة  80 أصل منعينة  02السواني بمنطقة 
  .%10 إصابة بنسبة عينة تم اختبارها 20إصابة في منطقة جنزور من أصل  28

  (2شكل). خريفية مقارنة بالزراعة الربيعيةلزراعة الصابة لنسبة اإلفي  ارتفاع بينت النتائج 
 

 

 9000في الزراعتين الربيعية والخريفية للموسم الزراعي  Yبفيروس البطاطس  اإلصابةنسبة  (:3)شكل 
 

  :النقل الميكانيكي
تفاوتت لقاح وقد من عملية اإل األعراض على نباتات التبغ بعد أسبوعين تر ظه

 .(0ل جدو ) .[8] تقزم للنباتات وشفافية العروق لألوراق،، تشوه األعراض بين تبرقش
 الكاشفة على النباتاتالمالحظة  األعراض (:0)جدول 
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 االعراض النبات الكاشف م.ر
0 Nicotiana tabacum ،تقزم تبرقش 
9 N. debneyi ،تشوه األوراق تبرقش 
2 N.occidentalis شفافية العروق 
1 N.glutinosa تبرقش 

 

 
 :ةــــالمناقش

 حيث كانت ،والخريفيةالربيعية  زراعتينالبين  Yصابة بفيروس البطاطس تباينت اإل
% 08.81والخريفية الربيعية  بالزراعتين 9002الزراعي للموسم في  اإلصابة نسبة

% 02.2كانت نسبة االصابة  9000الزراعي الموسم في  ، بينماعلى التوالي% 72.01و
ل عدة وسائب Yفيروس البطاطس   ينتقل .بالزراعتين الربيعية والخريفية على التوالي% 28و

عن طريق درنات ، بعضالنباتات بعضها بحتكاك أوراق إ، [09] منها حشرة المن شائعة
عدم من خالل الزيارات  لوحظلكن ، و [02] الزراعية وعن طريق العمليات [8]البطاطس

ذا ، لالخريفية الزراعةفي  حيان كثيرة خصوصا  وغيابها في أ عالية وجود حشرة المن بكثافة
والتي  (نخفاضها مقارنة بالزراعة الخريفيةرغم إ) الربيعية صابة في الزراعةإلرتفاع اايعزى 

انتشار  في الغالب إلى القطع تدواتطهير أ ةتقطيعها دون مراعاو ستيراد التقاوي إتعتمد على 
ريفية مقارنة خكما بينت الدراسة ارتفاع نسبة االصابة بشكل كبير فى الزراعة الالفيروسات، 
يعزى ذلك الى إختيار المزارعين للدرنات صغيرة الحجم  و في الموسمين  يعيةبالزراعة الرب

 مراض المختلفةوالتي يرجح أن تكون مصابة بالفيروسات واأل  المتبقية من الزراعة الربيعية
[08]. 
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حيث تتفق هذه  Xالبطاطس  إصابة بفيروس يتبينت الدراسة تسجيل حالكذلك 
أما ، [2]البطاطسل فيها الفيروس على محصول تم تسجيسابقة والتي النتيجة مع دراسات 

فهذا قد يعزى الى سالمة التقاوي التي يتم خرى إصابة بالفيروسات األ عدم تسجيل أى
على  االعتمادلى تجميع العينات عشوائيا في هذه الدراسة دون عأو  الخارجاستيرادها من 

 .األعراض
الكاشفة المستعملة في الدراسة مع  نباتات التبغعلى  المالحظة األعراضتوافقت 

 Y [02 .] بفيروس البطاطس اإلصابةالدراسات السابقة التي تؤكد 
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Abstract: 

A survey was conducted to detect viruses infecting potato crop 

in the spring and the autumn seasons during 2009 and 2010 in the 

western region of Libya. 787 samples were collected from 32 sites in 

six regions. All samples were identified through double antibody 

sandwich enzyme-linked immune sorbent assay (DAS-ELISA) for 

several viruses ( Potato virus Y)(PVY), (Potato virus X)(PVX), Potato 

virus S(PVS),(Potato virus M)(PVM) and (Potato virus A)(PVA). 221 

sample were Interacted positively with potato virus Y in 2009 season 
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with Infection rate 18.64% and 73.14% in spring and autumn seasons 

respectively, while two samples were reacted positively in spring with 

potato virus X. 75 samples were reacted positively with potato virus Y 

in the 2010 season at a rate of 13.3% and 36% in spring and autumn 

seasons respectively. The study showed that no infection of viruses 

PVA,PVM,PVS in both seasons. The infections was higher in 2009 

than 2010.Four tobacco plant species were used as indicator plants to 

study the symptoms of PVY.  Mosaic , leaf malformation , dwarf and  

vein clearing were the main varied symptoms  that’s showed in this 

study. This is the first report of Potato Virus Y (PVY) on potato crop 

in Libya. 

Key words: Spring and autumn planting- potato-virus-Libya. 
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