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الخالصة

أجريت دراسة نقمية ومختبرية لتقييـ نساسية بعض أصناؼ البطاطا لألصابة بالديداف السمكية

القمويدات  ،البطاطا  )Wireworms( ،الت

الديداف السمكية .
لممراسمة :

فلاير نسون صادؽ ،
كمية الزراعة  /جامعة
بغداد  /العراؽ .

تعود الى عائمة ( )Elateridaeوتأثير منتوياتيا مف المواد القمويدية ( )TAGف نسب

أصابة الدرنات بيذه الديداف .أظيرت نتائج نساسية بعض أصناؼ البطاطا لالصابة بالديداف السمكية عف عدـ

وجود فروؽ معنوية بيف ىذه االصناؼ اذ كانت النسب المئوية الصابة درنات الزراعة (التقاوي ) الصناؼ البطاطا
بوريف  ،رفي ار  ،دفيال  ،رودولؼ  ،أليزتا  ،بمين

ى  % 0.0 ، 0.0 ، 11.1 ، 0.0 ، 22.2 ، 11.1عمى

التوال بينما كانت النسب المئوية الصابة الدرنات خالؿ الموسـ % 8.8 ، 5.1 ، 4.0 ، 10.2 ، 9.2 ، 8.1 :

وعند قمع الدرنات  % 9.0 ، 8.5 ، 10.2 ، 15.2 ، 5.7 ، 4.7 :عمى التوال  .كذلؾ أظيرت النتائج اف
أعمى اصابة سجمت ف الصنؼ ريفي ار اذ بمغت  %22.2إلصابة درنات الزراعة  ،والصنؼ دفيال  %10.2إلصابة

الدرنات خالؿ الموسـ والصنؼ ريفي ار  %15.2عند قمع الدرنات  .كما بينت النتائج تطابؽ السوالنيف المعزوؿ مف

أصناؼ البطاطا المختمفة مع المركب القياس

لمسوالنيف  ،اذ ظيرت المادة المعزولة ف

زمف االنتجاز بيف

 01 – 7دقيقو وىو مشابيو لما ىو ف المادة القياسية  .اما تركيز مادة السوالنيف ف درنات البطاطا فقد سجمت

اعمى تركيز ف الصنؼ ريفي ار اذ بمغت  22.2ممغـ \011غـ وزف طري وىو ضمف الندود المسموح بيا دوليا

فضالً عف اف ىذه التراكيز لـ يكف ليا تأثير ف النسب المئوية الصابة درنات البطاطا بالديداف السمكية .

TGA in Some Potato Varieties and Relationship With Infestation Tubers by Agriotes spp
)( Coleoptera :Elateridae
Feryal Hassony Sadik

Redha S. AL-Jorany

Dept. of Plant Protection – College of Agriculture – University of Baghdad

ABSTRACT
Wireworm, the common name for larval click beetles (Coleoptera: Elateridae), are a
Key words:
Potato,
serious soil – dwelling pest of many different crops all around the world especially
Infestation,
Potato tubers . Field studies were carried out in the middle of Iraq during 2009 – 2012 to
Tubers.
detect and identify the species of genus Agriotes spp that attack Potato tubers (Solanum
Corresponding: tubersum L.) , and susceptibility of some variety to infestation .The results of the
F. H. Sadik
susceptible of some Potato varieties (Burin , Revera , Divela , Rudolph , Alazata ,
Agric., College,
Pleny ) to infestation by wireworms larvae showed that all of this varieties were infested
Baghdad Uni.,
by its , and there was no significant difference between its .The percentage of infested
Iraq
were 11.1 , 22.2 , 0.0 , 11.1 , 0.0 , 0.0 % in seedling stage and 8.1 , 9.2 , 10.2 , 4.0 , 5.1 ,
8.8 % during growth period and in maturation stage were 4.6 , 5.7 , 15.2 , 10.2 , 8.5 , 9.0
% respectively .Estimation of solanine concentration was the same in standard and in
solanine extracted from different Potato varieties .The concentrate of solanine extracted
was range between 12 – 22.2 mg / 100 fresh weight.
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المقدمة

تعد البطاطا )  Solanum tuberosum L. (Potatoمف اىـ مناصيؿ الخضر الرئيسة ف العالـ  ،وتأت بالمرتبة الثانية

بعد النبوب العتماد كثير مف البمداف عمييا ف غذائيا بدال مف الرز  ،وسجؿ األنتاج العالم لمبطاطا عاـ  2007رقما قياسيا بمغ
 325مميوف طف بنسبة زيادة بمغت  %4.5عف السنوات العشر الت سبقتيا وبمسانة مزروعة تزيد عف  20مميوف ىكتار .اما ف اسيا
فتعد الصيف مف أكبر مستيمك البطاطا لعاـ  2007اذ بمغ انتاجيا  72.000.000طف بمعدؿ استيالؾ  40كغـ  /فرد  /سنة  ،تمييا
اليند  26.280.000طف بمعدؿ استيالؾ  23كغـ  /فرد  /سنة  .وف

العراؽ بمغت المسانة المزروعة ف

عاـ 45.000 2007

ىكتار بأنتاج بمغ  740.000طف بمعدؿ استيالؾ  10.968كغـ  /فرد  /سنة ( .) 8112، FAOتتعرض البطاطا لألصابة بعدد مف
اآلفات النشرية  ،ومف بيف أىميا الديداف السمكية( )Wirewormخاصة تمؾ األنواع الت الت تعود لمجنس  Agriotes sppأذ تنفر
اليرقات ف الدرنات أنفاقا"ممايقمؿ مف قيمتيا الغذائية والتسويقية .ذكر الجوران وشريـ (  )8112أف نسبة األصابة والضرر لمديداف
السمكية ف درنات البطاطا الصنؼ ديزري تكوف ف الزراعة الربيعية أعمى منيا ف الزراعة الخريفية ف وسط العراؽ أذ بمغت نسبة

الدرنات المتضررة ()Damage

 %37كنسبة مف العدد الكم

لمدرنات و %01-01كنسبة مف الوزف األجمال

 ،بينما كانت ف

الزراعة الخريفية  %18.52و %22.62عمى التوال ولمموسميف الخريف  8112والربيع  . 8112تنوي البطاطا عمى مجموعة مف
مركبات القمويدات الكاليكوسيدية

)

) )Total Glycoalkaloid (TAGالسامة الت

تتراكـ ف

الدرنات والمجموع الخضري ،

ويشكؿ السوالنيف  %95مف القمويدات الكمية وىو يتكوف مف مركبيف ىما االلفا سوالنيف  Alfa-Solanineوااللفا شاكونيف Alfa-
 . Chaconineىذه المركبات تعط الطعـ المستساغ لمبطاط عند وجودىا بتراكيز منخفظة ولكف عند وجودىا بتراكيز عالية أكثر مف

الندود المسوح بيا دولياً فأنيا قد تكوف سامة لممستيمؾ ويعود ليا السبب ف

مقاومة البطاطا لعدد مف األفات النشرية والمرضية

(  . ) 8110 ، Friedman ،Vaananen ، 2007تصنؼ مركبات  TGAبأنيا واندة مف مجاميع الكاليكوسيدات Glycosides
الت توجد بشكؿ متبمور عديمة الموف  ،مرة الطعـ وتذوب ف الماء والكنوؿ وبعض المذيبات العضوية وتتنمؿ باالنماض وينتج مف
تنميميا انزيمياً نوع او أكثر مف السكريات ومواد غير سكرية  .ويطمؽ عمى الجزء السكري (الكاليكوسيد) كاليكوف  glyconeبينما
يعرؼ الجزء غير السكري ( القاعدة النتروجينية ) أكميكوف  ( . aglyconeالشماع  1989 ،وابو زيد 2005 ،و  Ramsayواخروف

 . )2005ويعزى التأثير الفسيولوج لؿ  GAغالباً الى الجزء غير السكري الدي يدعى السوالنيف  Solanineف البطاطا (Ramsay

واخروف  2005و  . )8110، Friedmanييدؼ ىذا البنث الى تقييـ نساسية بعض أصناؼ البطاطا الشائع زراعتيا ف وسط الع ار
ؽ لألصابة بيرقات الديداف السمكية وتقدير منتواىا مف مادة السوالنيف وعالقتيا بالنسب المؤية لألصابة  ،ومالئمتيا لألستيالؾ البشرى
ضمف الندود المسموح بيا دوليا".
المواد وطرائق العمل :

أختيرت ستة اصناؼ مف البطاطا المستوردة (الرتبة  )Eواالكثر شيوعا لمزراعة الربيعية ف

المنطقة الوسطى مف العراؽ مف

خالؿ كمياتيا المستوردة كتقاوي (أتصاؿ شخص مع الشركات المستوردة) .تـ النصوؿ عمى االصناؼ أليزتا و بمين مف شركة الوانة
الخضراء واالصناؼ بوريف و ريفي ار و دفيال و رودولؼ مف شركة نيار األوراد .أختيرت قطعة ارض زراعية مسانتيا  1دونـ تقريبا ف

نقوؿ كمية الزراعة  /ابوغريب  ،وبعد تنضير االرض جيدا صممت تجربة وفؽ تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة  ،اذ قسمت الى
اربعة قطاعات (مكر ارت) قسـ كؿ منيا الى  18مر از طوؿ كؿ منيا  10ـ وقسـ كؿ قطاع الى ستة وندات تجريبية ( مسانة الواندة
 60ـ ) وف كؿ منيا ثالث مروز .وزعت االصناؼ عشوائيا ف

القطاعات االربعة  ،وزرعت الدرنات ف االسبوع االخير مف كانوف
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ثان  . 2012واتبعت العمميات الزراعية جميعيا الموصى بيا لخدمة المنصوؿ عدا استعماؿ المبيدات الكيميائية .وأخذت عينات
نصؼ شيرية بعد اسبوع مف الزراعة واستمرت نتى جن الناصؿ وكانت العينة عبارة عف قمع ثالث نباتات مف كؿ وندة تجريبية بما
ينيط بيا مف تربة ( ) 30 x 30x 30سـ (.)Toba andTurner ,1981عند نضج الدرنات ف النصؼ الثان مف مايس قمعت عشرة
نباتات مف كؿ وندة تجريبية ونسب عدد الدرنات الكم وعدد الدرنات المصابة بالديداف السمكية .
تقدير تركيز السوالنين في درنات اصناف البطاطا المدروسة

قدرت تراكيز مادة السوالنيف ف درنات البطاطا بأتباع الخطوات االتية -:

 – 1تهيئة العينات

اخذت  10درنات بطاطا مف كؿ وندة تجريبية متجانسة ف النجـ خالية مف الجروح الميكانيكية أو االصابات النشرية فضال

عف خموىا مف المسببات المرضية واألضرار الفسمجية كاالخضرار  .وغسمت بالماء العادي مرات عدة ثـ بالماء المقطر وجففت بورؽ

الترشيح .

 -2استخالص السوالنين وتنقيته وفصمه

اسػ ػػتعممت طريقػ ػػة  Bushwayواخػ ػػروف ( )1979ف ػ ػ اسػ ػػتخال

الس ػ ػوالنيف وطريقػ ػػة  Edwardsو ) 1996 ) Cobbلتنقيتػ ػػو

وفصمو  .قشط  3-2ممـ مف قشرة الدرنات مع جزء مف البشرة  ،قطعت النمػاذج الػى اجػزاء صػغيرة ( 0.5سػـ) ،ثػـ خمطػت جميعيػا ووزف
منيػ ػ ػػا  50غـ/معاممػ ػ ػػة  ،وض ػ ػ ػػعت القشػ ػ ػػور ف ػ ػ ػ بيك ػ ػ ػػر زجػ ػ ػػاج نجػ ػ ػػـ 200مم ػ ػ ػػـ ين ػ ػ ػػوي 100مػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف منم ػ ػ ػػوؿ 50( A.D.Tم ػ ػ ػػؿ
 Tetrahydrofuranو30مػػؿ  Distilled Waterو20مػػؿ  . )Acetonitrilخمػػط الم ػزيج ف ػ مكسػػر كيربػػائ ( )Blenderلمػػدة 5
دقػائؽ ومػػرر عبػر ورؽ ترشػػيح واتمػاف رقػػـ ( .)1جفػؼ ال ارشػػح بػػالمبخر الػدوار ( )Rotary Evaporatorتنػػت الضػغط المخمخػػؿ عمػػى

درجػػة 35ـ  ،ذوب ال ارسػػب ب 40مػػؿ مػػف كنػػوؿ الميثػػانوؿ وعػػدؿ األس الييػػدروجين لممسػػتخم

( )PHالػػى  . 10.5نبػػذ المسػػتخم

بجياز النبذ المركزي عمى سرعة  4000دورة /دقيقة  .استبعد الرائؽ وسنب الراسب الى عمود التنقية ( C18 Sep-Pak Cartridges
يعمػػؿ عمػػى تنقيػػة المسػػتخم

مػػف المػػذيبات العضػػوية والمركبػػات النتروجينيػػة األخػػرى جميعيػػا عػػدا السػوالنيف )  ،نضػػر منمػػوؿ التنقيػػة

المتكوف مف ( ) 2 : 8مف االستونايترؿ  :والماء المقطر بالتتابع  ،أخذ منو  5مػؿ ونقػف الػى العمػود ونػزؿ المنمػوؿ بالضػغط الػى عمػود

التنقي ة عمى شكؿ قطرات بطيئة نفاضا عمى مرشح العمود مف التمؼ ثـ نقف الػى عمػود التنقيػة منمػوؿ تنقيػة اخػر يتكػوف مػف () 8 : 2
اسػتونايترؿ  :مػاء مقطػػر ليػتـ غسػؿ المسػػتخم
الشوائب والنصوؿ عمى مستخم

مػف االسػػيتونايترؿ  .وىنػا تجمػع القطػرات النازلػة الػػى قنينػة نظيفػة معتمػػة  .ولمتنقيػة مػػف

رائؽ يمرر ناتج التنقية عبر المميبورفمتر ) )Milipore filterنجـ  ، 45umنفظ ف التالجة فػ

4ـ لنيف القراءة بجياز . HPLC
 -3محمول الطور المتحرك المستعمل في تنقية HPLC

نضر منموؿ الطور المتنرؾ بخمط  Acetonitrite 0.01 M Tris HCLبنسب  60الى  40نجـ/نجـ وضع المنموؿ ف

دورؽ زجاج ومزج بالمازج(  )vortexلمتخم

مف الفقاعات اليوائية والغازات وعدؿ األس الييدروجين ( )pHالى  7.8بنامض

 HCLواند عيارية ( Edwardsو. (1996, Cobb
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مخطط ( ) 1استخالص مركب السوالنين وتنقيته وفصمه من درنات البطاطا ( Bushwayواخرون  1979 ،و EdwardsوCobb
.) 1996 ،
Extraction

 50غـ مف قطع درنات البطاطا (قشور و3-2ممـ مف البشرة)
خمطت ب 100مؿ مف مذيب A.D.T
(20:30:50) Acetonitrile: Distilled water: Tetrahydrofuran
خمط المزيج بالمكسر لمدة ( )5دقائؽ
جفؼ الراشح بجياز الضغط المخمخؿ ف درجة 35ـ
ذوب المستخم

الجاؼ ب  40مؿ مف كنوؿ الميثانوؿ %97

عدؿ األس الييدروجين ( )Phالى  10.5بوساطة االمونيا المركزة
نبذ المستخم

بجياز النبذ المركزي 4000دورة/دقيقة لمدة  15دقيقة

Purification
سنب الراسب الى عمود التنقية C18 Sep-Pak
سنب 5مؿ مف منموؿ التنقية ( Acetonitrile )2 : 8الى كولوـ التنقية
رشح الناتج بمرشح دقيؽ 45um Milipore filter
Separation and Analysis
نقف  10مايكروليتر مف المستخم

الى HPLC

الطور المتنرؾ )acetonitrile:0.01 M Tris HCL(40:60 v/v
سرعة الجرياف 1.5مؿ  /دقيقة بطوؿ موج  202نانوميتر
 -4الفصل بجهاز الكروماتوغرافيا السائل ذو االداء العالي HPLC

استعمؿ عمود الفصؿ  C18 ODSف جياز الفصؿ الذي يبمغ طولو  25سـ وقد كاف الطور المتنرؾ ()Mobile phase

 Acetonitrile : Tris HCLبالنسب ( )40 : 60ح/ح وبمعدؿ سرعة جرياف  1.5مؿ/دقيقة عمى درجة 25ـ بطوؿ موج ( wave
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 202 )lengthنانوميتر لمكاشؼ .
جدول ( : )1ظروف فصل السوالنين بجهاز  Edwards( HPLCو.)1996 , Cobb
الطور المتحرك

) (acetonitrit 40:Tris HCL 60حجم  /حجم

سرعة جريان الطور المتحرك

 1.5مل  /دقيقة
االشعة فوق البنفسجية ( )UVعند الطول الموجي 202

نوع الكاشف

نانوميتر
25م

درجة حرارة الفصل
التحميل االحصائي :

صممت تجربة نساسية اصناؼ البطاطا لالصابة بالديداف السمكية وفقا لتصميـ القطاعات الكاممة المعشاة ( )RCBDونممت

النتائج انصائيا بأستعماؿ جدوؿ تنميؿ التبايف ( )ANOVA Tableوقورنت المتوسطات بأستعماؿ اقؿ فرؽ معنوي تنت مستوى
 )LSD~ 0.05( 0.05واستعمؿ البرنامج االنصائ  Genstatلتنميؿ البيانات .

النتائج والمناقشة :

أشارت النتائج (جدوؿ  )2الى أف أعمى نسبة أصابة لدرنات البطاطا بيف األصناؼ الستة ىو الصنؼ ريفي ار ثـ جاء بعده بوريف
ورودولؼ الت بمغت  %0020،0020، 8828عمى التوال  ،بينما لـ تسجؿ أصابة عمى درنات األصناؼ ديفال وأليزيتا وبمين  .أما
أعمى نسب أصابة عمى لدرنات بيف األصناؼ الستة ىو صنؼ دفيال وجاء بعده ريفي ار  ،بمين  ،بوريف  ،أليزيتا ورودولؼ أذ بمغت
 020 ، 220 ، 222 ، 228 ، 0128و % 221عمى التوال  .أما أعمى نسبة أصابة بيف األصناؼ عند قمع الدرنات كاف عمى األصناؼ
ء دفيال وجاء بعده رودولؼ  ،بمين  ،ألزيتا  ،ريفي ار وبوريف أذ بمغت  025 220 ، 221 ، 0128 ، 0028و 220عمى التوال .

يستنتج مما ذكر سابقا اف الصنؼ دفيال كاف اكثر االصناؼ اصابة بالديداف السمكية مقارنة مع بقية األصناؼ األخرى وذلؾ مف
خالؿ النسب المئوية الصابة درنات البطاطا خالؿ الموسـ كذلؾ مف خالؿ االصابة عند قمع الدرنات  .بينما كاف الصنؼ ريفي ار أكثر
األصناؼ اصابة خالؿ النسب المئوية الصابة درنات الزراعة .
جدول ( )2النسب المئوية الصابة درنات أصناف البطاطا بيرقات الديدان السمكية
بورين
11.1

ريفي ار
22.2

دفيال
0,0

رودولف
11.1

أليزتا
0.0

بميني
0.0

الصفات المدروسة
 %الصابة الدرنات خالل الموسم

8.1

9.2

10.2

4.0

5.1

8.8

 %لإلصابة عند قمع الدرنات

4.67

5.7

15.2

10.2

8.5

9.0

 %الصابة درنات الزراعة

تراكيز السوالنين في درنات أصناف البطاطا المدروسة :

أظيرت النتائج تطابؽ السوالنيف المعزوؿ مف أصناؼ البطاطا المختمفة (بوريف  ،رفي ار  ،دفيال  ،رودولؼ  ،أليزتا و بمين ) مع

المركب القياس لمسوالنيف ويوضح الشكالف ( 1و ) 2المنننى القياس والمعزوؿ مف أصناؼ البطاطا المختمفة وقد وضع المنننى
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الخا

بالصنؼ بوريف فقط وذلؾ لتشابيو المنننيات األخرى مع بعضيا وظيرت المادة المعزولة ف زمف االنتجاز( Retention

 )Timeبيف min 10 - - 7وىو مشابيو لما ىو ف المادة القياسية .اما تركيز مادة السوالنيف ف درنات البطاطا فكاف ، 16
 18.5 ،15.5 ، 14.8 ، 12 ، 8828ممغـ  100 /غـ وزف طري لالصناؼ بوريف  ،رفي ار  ،دفيال  ،رودولؼ  ،أليزتا  ،بمين

عمى

التوال وى ضمف الندود المسموح بيا دوليا فضال عف اف ىذه التراكيز لـ يكف ليا تاثير ف النسب المئوية الصابة درنات البطاطا
بالديداف السمكية والت تؤكد النتائج السابقة نساسية أصناؼ البطاطا لإلصابة .وقد وجد أف الصنؼ ريفي ار قد أعطى اعمى تركيز لمادة

السوالنيف ف الدرنات وربما يعزى ذلؾ الى الدور الكبير والرئيس لمصنؼ ف تراكـ ىذه المركبات اذ تعتمد نسبة التراكـ عمى الصفات
الوراثية لمصنؼ المزروع  .ويعزى التفاوت بيف االصناؼ ف منتوى درناتيا مف  TGAالى اختالؼ ابائيا البرية الت نصمت منيا
عمى بعض صفاتيا بالتربية (نسف . )1999،

أشارت العديد مف األبناث الى اف األصناؼ المبكرة يتراكـ فييا السوالنيف بمقدار الضعؼ قياسا الى األصناؼ المتوسطة

والمتأخرة بالنضج  ،وىذا ربما يفسر تفرد الصنؼ ريفي ار المبكر النضج عمى بقية األصناؼ األخرى ف تراكـ السوالنيف ف درناتو .أف
منتوى البطاطا مف القمويدات الكاليكوسيدية والت يشكؿ  Solanineو  α chaconineنسبتيما األكبر ( أكثر مف  ) %95والمسموح
بو يجب اف اليزيد عف  100 / 20 mgغـ مف الوزف الطري وىناؾ اختالؼ كبير فيما بيف األصناؼ ف منتواىا مف ىذه المواد
تنددىا عوامؿ وراثية خاصة بالصنؼ فضالً عف مجموعة عوامؿ بيئية وزراعية كدرجة الن اررة والفترة الضوئية والتسميد والري والنصاد
والخزف  ،وف

دراسة قاـ بيا  Knuthsenواخروف ( ) 2009لمدة ستة سنوات لمعرفة منتوى ستة أصناؼ بطاطا مف القمويدات

الكاليكوسيدية الكمية ووجد انيا تراونت بيف  20.2-5.1ممغـ  100 /غـ وزف طري  ،واف السوالنيف قد ظير بعد  7.161دقيقة وىذه
النتائج مقاربة لما توصمت اليو نتائج الدراسة النالية اذ تراوح تركيز السوالنيف بيف  22.2-12ممغـ  100 /غـ وزف طري وتـ النصوؿ
عميو  ،فضالً اف ىذه النتائج واف لـ يكف ليا تأثير ف النسبة المئوية لالصابة بالديداف السمكية ولكنيا مف الجانب الصن فأف ىذه

األصناؼ التنوي عمى ت اركيز عالية مف القمويدات الكاليكوسيدية والت يمكف اف تؤثر عمى صنة المستيمؾ  ،فضالً عف ذلؾ فأف

مثؿ ىذه الكشوفات تجرى وبشكؿ

روتين

وسريع ( Kodamatanواخروف  )2005لمنفاظ عمى الصنة العامة والنصوؿ عمى

اصناؼ بطاطا ذو طعـ مقبوؿ ومستساغ .

210

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 11العدد ( ) 2011 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

الشكل ( )2منحنى السوالنين المعزول من درنات البطاطا الصنف بورين .
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الشكل ( )1منحنى المركب القياسي لمسوالنين .
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