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 Research Paper (Detection: Viruses)  ( فيروسات بحوث )كشف: 

 

   موزاييك البطيخ األحمر فيروسل  التوصيف الجزيئيالكشف و 
Watermelon mosaic virus (WMV)  الساحل السوري  فيعلى القرعيات المنتشر 

 

 3هند نعمان حرحوش العبيديو  2وس علي حسنا، 1أحمد محمد مهنا
  سورية،  ، (SPU)كلية الطب، الجامعة السورية الخاصةو  ، سوريةجامعة دمشققسم وقاية النبات، كلية الزراعة، ( 1)

 ؛ ، سوريةمركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية، كلية الزراعة، جامعة دمشق (2؛ )A.M.Mouhanna@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 ( المنصور، وزارة التجارة، بغداد العراق. 3)

 

 لملخصا
محمد  مهنا، حسنا  ،أحمد  علي  العبيدي  وس  حرحوش  نعمان  والتوصيف  .  2021.  وهند  لفيروسالكشف  األحمر موزاييك    الجزيئي  البطيخ 

Watermelon mosaic virus (WMV)  54-47(: 1)39 العربية، النبات وقاية مجلةفي الساحل السوري. القرعيات  علىالمنتشر . 
        ط ب قت  ( المنتشرة في الساحل السوري، حيث  WMVاستخدمت طرائق الكشف المصلية والجزيئية لتوصيف العزالت المحلية لفيروس موزاييك البطيخ األحمر ) 

)البطيخ األحمر، الكوسا، القرع، الخيار،    أظهرت أعراض إصابة فيروسية لنباتات  عينة  293( على  DAS-ELISAتقانة إليزا باالحتواء المزدوج باألجسام المضادة ) 
نباتات البطيخ األحمر، الكوسا،  ل هذا الفيروسإصابة  أظهرت النتائج    . ذقية وطرطوس حقول محافظتي الالعدد من  ( جمعت من  البطاطس / الفليفلة، الفاصولياء، البطاطا 

                                                          كما بي نت النتائج إصابة نبات الفليفلة بهذا الفيروس للمرة    .من مجموع العينات المدروسة  ،على التوالي   ، %37.70  و  29.27،  26.31،  36.95  ة الخيار وبنسبو   القرع
والفاصولياء. تم تأكيد النتائج    البطاطس / كل من عينات نباتي البطاطا  في، فيما لم يسجل وجود الفيروس  من النباتات التي فحصت  %2.94بنسبة  ة  األولى في سوري

  وتيدي لمورثةيكل و                           اعتمادا  على التتابع الني  بينت دراسة شجرة القرابة الوراثية   .عدد من العينات ل(  RT-PCR)   عكسي البوليمراز المتسلسل مع النسخ الالسابقة باستخدام تقانة  
حيث بلغت نسبة التطابق    [EU660584.1]في تحت مجموعة واحدة إلى جانب الساللة اإليرانية    Cu4  تموضعت العزلة المحلية   .(CI)األجسام الضمنية في السيتوبالزم  

المحلية    ت وضعت كل من العزال م. بينما ت%98.3، وبلغت نسبة التطابق بينهما  Wa2المحلية    زلةعلل  األقرب  [EU660579]، وكانت الساللة التركية  %98.9بينهما  
Zu6 وCu8 99.3تحت مجموعة واحدة بنسبة تطابق  في %. 

 .شجرة القرابة الوراثية  ،RT-PCRإليزا، ، فيروس موزاييك البطيخ األحمركلمات مفتاحية: 
 

 1المقدمة 
 

فيروس األحمر  يتبع  البطيخ   Watermelon mosaic virus  موزاييك 

(WMV)    لجنسPotyvirus    من عائلةPotyviridae    ثاني               والذي يعد
األنواع عدد  حيث  من  النباتية  الفيروسات  في  جنس  جنس   ،أكبر  بعد 

Begomovirus  ،  168إذ أنه يضم  (  نوعا  فيروسيا                Wylie et al., 2017.) 
الفيروس  ينتشر   المداريةهذا  المناطق  في  في   ،                           غالبا   سجل   وقد 

القرعيات العالم    جميع مناطق زراعة  اقتصادية كبيرة في                               مسببا  خسائر 
(Kumar et al., 2015)فيروس           . عر فWMV   للمرة األولى على نبات

فلوريدا   (Cucurbita pepo var. cylindrical)الكوسا   والية  في 
على إعادة تركيب         بناء  تشكل  هذا الفيروس    األمريكية، وتؤكد الدراسات أن

الوراثية لفيروسي   (Interspecific recombination)بين األنواع   للمادة 
الصويا   فول  الشائع   )Soybean mosaic virus(موزاييك  والموزاييك 
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الفول   )(Bean common mosaic virusللفاصولياء   فيروس  مع 
الشريطي    Peanut stripe virus)(  (Natsuaki,  &Aliالسوداني 

تشكيل  .  (2007 على  الفيروس  بهذا  اإلصابة  ية بروتينأجسام                                       تحر ض 
 . (Aisan et al., 2012)النبات العائل  سيتوبالزمسطوانية في أضمينة 
بطول يصل إلى من قطعة واحدة    WMVمجين الفيروس  تكون  ي 
السلسلة موجب  كليوتيد  يو ن   10000 أحادي  النووي  الريبي  الحمض  من 
والذي يتوضع ضمن غالف بروتيني خيطي مرن   ،(ssRNA+)القطب  
 فيروسينتقل   .(Shukla et al., 1998) نانومتر  15وقطر    760  بطول

WMV  نوعا  من حشرات المن مثل   29طة  ابوس  طريقة غير المثابرةبال                        
                      وم ن  البقوليات األسود   (.Myzus persicae Sulzer)                    م ن  الدراق األخضر

(Aphis craccivora Koch.)    القرعية العائلة  نباتات  معظم  ليصيب 
(Edwardson & Christie, 1997 ). 
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تسببها         يعد   التي  العامة  األعراض  أهم  من  والتبرقش  الموزاييك 
لنبات العائل ا  حسبوتختلف أعراض اإلصابة    ،اإلصابة بهذا الفيروس

والظروف البيئية حيث تؤدي اإلصابة به لحدوث موزاييك جهازي وتشوه 
األوراق عند نبات الكوسا. بينما تظهر اإلصابة على شكل موزاييك أوراق 

الثمار   األحمر  وتشوه  البطيخ  نبات    (Citrullus lanatus)عند 

(Ali & Natsuaki, 2007). من نباتات   واسع  ائليو مدى ع  هذا الفيروسل
القرعية  ،)Leguminosae(  البقولية  ،)Cucurbitaceae(  الفصيلة 

  والسرمقية  (Solanaceae)  الباذنجانية  ،(Malvaceae)الخبازية  
(Chenpodiaceae)  ،  ويعد من أوسع فيروسات جنسPotyvirus   لناحية

       نوعا     170إذ يصيب بالعدوى الميكانيكية ما يزيد على    ،المدى العوائلي
 .(Kamberoglu et al., 2015) عائلة نباتية مختلفة 27                 نباتيا  تنتمي لـ 

على نبات الكوسا   ةسوري جنوب  في          مصليا     WMV             س ج  ل وجود  
(Kawas, 2005)،    تم الكشف على محصولي ه  انتشار   عن        مصليا   كما 

الوسطى   المنطقةي  ف  (Cucumis melo)  البطيخ األحمر والبطيخ األصفر
، (2006الشعبي وآخرون،  )  إدلبو   حمص وحماة   في كل من محافظات

عدد من في    (2005)وآخرون  حاج قاسم                 مصليا  من قبل  عنه  كشف  و 
 حتى اآلن وجد  ت   ال.  في سوريةمحافظات  المحاصيل القرعيات في بعض  

المنتشرة السالالت المحلية    لتحديدهذا الفيروس    حول  جزيئية  أية دراسات
البحث   لذلك هدف  .السوري   ساحلالفي    الخضار  محاصيل  على هذا 

 إلجراء   باإلضافة  WMVوجود وانتشار    عن  جزيئيالو   مصليلكشف الل
   .المنتشرة المحلية تالالبهدف تحديد الس جزيئي توصيف

 

 ه وطرائق  بحثالمواد 

 

 جمع العينات وحفظها 
بنباتات البطيخ األحمر،                                           ج معت العينات من عدد من الحقول المزروعة

البطاطا الفليفلة،  الخيار،  القرع،  الفاصولياء ضمن و   البطاطس/الكوسا، 

وتشرين   مايو/محافظات الالذقية وطرطوس خالل الفترة الواقعة بين أيار
ج  2016  أكتوبر/األول حوالي       .  )جدول    293مع  ورقية  من   (،1عينة 

ة التي يسببها فيروس                                أعراضا  شبيهة باألعراض النموذجي   نباتات أظهرت
WMV    إلى 1)شكل نقلت  ثم  مباشرة   السائل  اآلزوت  في  ووضعت   )                                            

إجراء  لحين س° 70-بر وحفظت ضمن المجمدة عند درجة حرارة ت المخ
 .االختبارات عليها

 

 
 

 (A)في بعض العينات النباتية التي جمعت.   أعراض اإلصابة .  1شكل  

الكوسا أوراق  الموزاييك على  الموزاييك على   (B)  ،أعراض  أعراض 

 أوراق الفاصولياء. 
Figure 1. Symptoms observed on some plant samples. (A) 

Mosaic symptoms on zucchini leaves, (B) Mosaic symptoms 

on common bean leaves. 
 

 االختبار المصلي 
اختبار المضادة   استخدم  باألجسام  المزدوج  باالحتواء    إليزا 

(DAS-ELISA  للكشف المصلي عن فيروس )WMV .   است خدم إلجراء              
إليزا للكشف عن   ذو الرقم   WMV-2هذا االختبار طقم أدوات إختبار 

األطباق عند طول موجة  .  Biorebaمن شركة    161175 قراءة  تمت 
)نانومتر    405 اإلليزا  قارئ  ( ELISA Microplate Readerباستخدام 
شركة    D.E.E.READنوع   العينة .    DiaMedEuroGenمن  اعتبرت 

مصابة بالفيروس إذا تجاوز امتصاصها للضوء قيمة المتوسط الحسابي 
السليم الشاهد  عينات  امتصاص  قيمة   3له           مضافا    لقراءات  أضعاف 
 .االنحراف المعياري لقراءات الشاهد السليم

 

 
 .Table 1. Host plant species and number of collected plant samples  تي جمعت.الوعدد العينات النباتية  العائل النباتي نوع .1 جدول

 

 Scientific Name      االسم العلمي Common Name  شائع االسم ال 
 عدد العينات 

Number of Samples 

 Watermelon Citrullus lanatus 46  البطيخ األحمر

 Zucchini Cucurbita pepo var. cylindrica 57  الكوسا 

 Pumpkin Cucurbita pepo var. pepo 41  القرع

 Cucumber Cucumis sativus 61  الخيار

 Pepper Capsicum annuum 34  الفليفلة

 Potato Solanum tuberosum 29  البطاطس / البطاطا

 Common bean Phaseolus vulgaris 25   الفاصولياء

 Total  293  المجموع 
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 االختبارات الجزيئية 
( من مجموع 2عينات )جدول  10لتأكيد نتائج الدراسة المصلية اختيرت 

 Invitrap® spinباستخدام طقم أدوات    RNAالعينات واستخلص منها  

plant RNA isolation mini kit وفقا  لتعليمات الشركة الصانعة                              .  
 

تفاعل   العكسياختبار  النسخ  مع  المتسلسل   RT-PCR  البوليمراز 
 WMVفيروس  لكشف عنل
   البادئاتزوج  WMVللكشف عن فيروس  ستخدما

CI(R): 5’-CCCATCTGCATAGTTCTACC-3’ 

CI(F): 5’-GGCTTTACTGACCATGTGCA-3’  
(Barbosa et al., 2016)    965والذي يضخم قطعة بطول  bp   من مورثة

 (Cylindrical Inclusion)  اإلسطواني  بروتين الضمين السيتوبالسمي

(CI)  (.2)شكل 
 

 
 

والموقع   WMVتنظيم المجين لفيروس موزاييك البطيخ األحمر  .  2شكل  

 .CI(F)/CI(R)النسبي الرتباط البادئ 
Figure 2. Genome organization of Watermelon mosaic virus 

(WMV) and relative attachment position of CI(F)/CI(R) 

primers.  
 

باستخدام  ميكروليتر    25بحجم تفاعل كلي   RT-PCR الـتم اختبار  
ر المزيج في أنابيب   .Promegaمن شركة    Access RT-PCRنظام                           ح ض  
PCR  التراكيز والكميات الموصى   تحسب  ،ميكروليتر 200معقمة بسعة

برتوكول   في  التفاعلبها  لهذا  واستخدم  المصنعة،   جهاز   الشركة 

TC-5000 Thermocyclertechne Ltd. (UK)  التالي: حسب البرنامج
دقيقة   45لمدة    (Reverse Transcription)دورة واحدة للنسخ العكسي  

°س   94رارة °س، أتبعت بدورة واحدة لمدة دقيقتين عند ح 45عند حرارة 
 تلى ذلك   المتبقي.  RNAلتخريب أنزيم النسخ العكسي والتخلص من الـ  

°س لفصل    94ثانية عند درجة حرارة    30  على الشكل التالي:دورة    40
الـ   البادئات    DNA  (Denaturation  ،)45سلسلتي  ثانية اللتحام زوج 

(Annealing  عند حرارة )لإلطالة °س    68ثانية عند حرارة    75°س،    50
(Extension  .) ب البرنامج  لمدة  وختم  واحدة  حرارة   8دورة  عند   دقائق 

نواتج التضخيم           ر ح  لت(. ثم  Final Extension°س لإلطالة النهائية )  68
 %. 1.5على هالمة من األغاروز تركيز 

 

 WMVدراسة التتابع النيوكليوتيدي للعزالت المحلية لفيروس 

لفيروس   المحلية  العزالت  الوراثية مع   WMVلدراسة  قرابتها  من حيث 
كليوتيدات للسلسلة يو ، درس تتابع الن                                  غيرها من السالالت المعرفة عالميا   

مع   وقورنت  الن المضخمة  من   22لـ    كليوتيدييو التتابع  عالمية  ساللة 
 . WMVفيروس 

 

 التحليل اإلحصائي 
عدة برامج   DNAلقطعة الـ    كليوتيدييو الن   التتابعاستخدم لقراءة وتحليل  

المحاذاة  BlastN/Nucleotide blast  منها: وبرنامج   ،Alignment، 
اإلصدار الثاني باالعتماد على طريقة   ClustalXالشجرة الوراثية    تورسم

Neighbor-Joining  (Saitou & Nei, 1987)    ،  وبرنامجMegAlign 
 Bootstrapلتحديد قيم  DNASTAR   (2007  )اإلصدار السابع لشركة  

 العالمية.  سالالتالمحلية وبعض ال السالالتالقرابة الوراثية بين  ونسب
 

 
 .Table 2. Plant samples used for molecular assays العينات النباتية المستخدمة في الدراسة الجزيئية. .2جدول 

 

 الموقع /المحافظة 
Governorate/ 

Location 

رمز  

 العينة/العزلة 
Isolate code  العائل النباتي Plant Host  الصنف Variety  األعراض Symptoms 

     Tartus  طرطوس

 Mottling تبرقش  Apolo أبولو Cucumber خيار Bosaireh Cu1 بصيرة

 Severe mosaic موزاييك شديد Impala إمباال Watermelon  بطيخ أحمر Banias Wa2 بانياس 

 Mosaic & crinkling موزاييك وتجعد أوراق  Local بلدي Common bean  فاصولياء  Safita Ps3 صافيتا

 Mottling تبرقش  Good جود  Cucumber خيار Kartu Cu4 كرتو

     Lattakia   الالذقية

 Mottling تبرقش  Impala إمباال Watermelon  بطيخ أحمر Siano Wa5 سيانو

 Mosaic & necrosis موزاييك وبقع متماوتة  Mabrokeh مبروكة  Zucchini كوسا  Al-Edia Zu6 العيدية

 Mosaic موزاييك Local بلدي Pumpkin قرع  Zuhairiat Pu7 الزهيريات

 Severe mosaic موزاييك شديد Prince األمير Cucumber خيار Ras Ain Cu8 راس العين

 Mosaic & crinkling موزاييك وتجعد أوراق  Vicuna فيكونا Pepper فليفلة  Siano Pe9 سيانو

 Severe mosaic موزاييك شديد Fabula فابيوال Potato س بطاطا/بطاط  Siano Po10 سيانو
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 لنتائجا
 

 نتائج الدراسة المصلية 
حيث أعطى اختبار ،  WMVفيروس  لوجود  عينة    293  فحص              بي نت نتائج

إيجابيا    تفاعال   المأخوذة    مع                        إليزا  األحمر، العينات  البطيخ  نباتات  من 
مجموع العينات التي بلغ  .مختلفةالفليفلة وبنسب و  الكوسا، القرع، الخيار

في %، وكانت أعلى نسبة إصابة  23.21عينة بنسبة    68          إيجابيا     تتفاعل
عينة خيار، فيما كانت   61% من مجموع  37.7بلغت  التي  الخيار    اتنبات 

بإصابة عينة واحدة فقط ، وذلك  عينات نبات الفليفلةفي  أقل نسبة إصابة  
%. ولم تتفاعل أي  2.94إصابة    بنسبة  ، أيعينة فليفلة  34من مجموع  

لنبات  موزاييك  أعراض  أظهرت  التي  العينات    البطاطس /البطاطاات  من 
 (.3)جدول  WMVوالفاصولياء مع المصل المضاد لفيروس 

 
لإلصابة    .3جدول   المئوية  التي    WMVبفيروس  النسبة  العينات  قي 

جمعت وظهر عليها أعراض توحي بإصابة فيروسية والتي جمعت من  

 .مختلفةأنواع نباتية 
Table 3. Percentage of WMV-infected samples in the total 

samples with symptoms suggestive of virus infection and 

collected from different plant species. 

 

 العائل  النبات
 Host plant species 

عدد  

 العينات

 المفحوصة 
No. of 

tested 

samples 

عدد العينات 

 اإليجابية 
No. of 

WMV-

infected 

samples 

النسبة  

 المئوية 
% 

 Watermelon 46 17 36.95  البطيخ األحمر 

 Zucchini 57 15 26.31  الكوسا 

 Pumpkin 41 12 29.27  القرع

 Cucumber 61 23 37.70  الخيار 

 Pepper 34 1 2.94  الفليفلة 

 Potato 29 0 0.00 البطاطس /البطاطا

 Common bean 25 0 0.00 الفاصولياء 

  Total 293 68  المجموع 

 
 نتائج الدراسة الجزيئية 

نتائج    العكسي تفاعل  أظهرت  النسخ  مع  المتسلسل   البوليمراز 
(RT-PCR)    زالت                           عينات  من أصل عشرة وهي الع  ثمانأن  Cu1  ،Cu4 ،

Cu8  خيار ومن ال  Wa2  ،Wa5  بطيخ وZu6  كوسا وPu7  قرع وPe9 
  منها حزمة واحدة بطولأعطت كل    WMVبفيروس  فليفلة كانت مصابة  

، بينما لم تتفاعل باقي العينات ولم تعط أي حزمة (bp)  زوج قاعدي  965
 (.3)شكل 

 

 

 

 
 

البطيخ .  3شكل   موزاييك  بفيروس  النباتية  العينات  إصابة  عن  الكشف 

البادئات و  RT-PCRختبار  ا بواسطة    (WMV)األحمر   باستخدام 

CI(F)/CI(R)  زوج قاعدي.  965والتي أنتجت قطعة بحجم 
Figure 3. Detection of Watermelon mosaic virus (WMV) by 

RT-PCR test using CI(F)/CI(R) primers, which produced an 

amplicon of 965 bp. 

 
ومعرفة درجة   WMVوكليوتيدي لعزالت من فيروس  يتحليل التتابع الن

 القرابة الوراثية فيما بينها 

( المضخمة  القطعة  في  النيوكليوتيدات  تتابع  نيوكليوتيد( من   965حدد 
. WMVلفيروس    Cu8و  Wa2  ،Cu4  ،Zu6للعزالت المحلية    CIالمورثة  

انقسام هذه العزالت إلى تحت مجموعتين   أظهرت شجرة القرابة الوراثية
 Wa2  ،Zu6                  لى كال  من العزالت  (. تضم تحت المجموعة األو 4)شكل  

لنباتات البطيخ والكوسا والخيار، على التوالي، وبلغت أعلى نسبة   Cu8و
لنباتي الكوسا صنف مبروكة والخيار   Cu8و  Zu6تطابق بين العزلتين  

الالذقية  محافظة  في  العين  ورأس  العيدية  منطقتي  من  األمير  صنف 
من نبات   Cu4  فيروسية%، بينما انفردت العزلة ال99.3  وبنسبة تطابق

الخيار صنف جود من منطقة كرتو في محافظة طرطوس بمفردها تحت 
العزلة مع  لها  تطابق  نسبة  أعلى  وبلغت  أخرى  لنبات   Wa2  مجموعة 

بنسبة  طرطوس  محافظة  في  بانياس  منطقة  من  إمباال  صنف  البطيخ 
 (. 4% )جدول 96.5تطابق 

 
، Wa2  ،Cu4نسب التطابق واالختالف بين العزالت المحلية  .  4جدول  

Zu6 و Cu8  لفيروسWMV . 
Table 4. Average nucleotide identity (ANI) divergence 

between the local WMV isolates Wa2, Cu4, Zu6 and Cu8. 
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النيوكل التتابع  مقارنة  من  ي وعند  بغيرها  المحلية  للعزالت  وتيدي 
السالالت العالمية والمسجلة في البنك الوراثي العالمي، بينت شجرة القرابة  

المأخوذة من نبات خيار من منطقة   Cu4الوراثية ظهور العزلة المحلية  
كرتو في محافظة طرطوس في تحت مجموعة واحدة إلى جانب الساللة  

)جدول   %98.9سبة التطابق بينهما  ، وبلغت ن[EU660584.1]اإليرانية  
و 5 قيمة  (،  المشتركة  Bootstrapبلغت  العقدة  وكانت 82.5  عند   ،%

المأخوذة من   Wa2زلة المحلية  علل  األقرب  [EU660579]الساللة التركية  
نبات البطيخ األحمر من منطقة بانياس شمال محافظة طرطوس، وبلغت 

عند  Bootstrapبلغت قيمة  (، و 5)جدول  %98.3نسبة التطابق بينهما 
 (.5)شكل  %82.6لهما العقدة المشتركة 

المأخوذتان من نباتي الكوسا   Cu8و  Zu6العزلتان  بينما تموضعت  
العي  قريتي   بمنطقة جبلة في                        والخيار من  التوالي،  والزهيريات، على  دية 

(، 5)جدول    %99.3تحت مجموعة واحدة وبلغت نسبة التطابق بينهما  
)شكل   %91.8لهما  عند العقدة المشتركة    Bootstrapبلغت قيمة  كما  

5.) 
 
 مناقشة  ال
 

انتشار تسجيل  المصلية  الدراسة  نتائج  موزاييك   واسع  أظهرت  لفيروس 
النباتات المدروسة للعائلة القرعية )البطيخ   على(  WMVالبطيخ األحمر )

ذكره   ما  مع  يتوافق  وهذا  الخيار(  القرع،  الكوسا،  قاسم األحمر،  حاج 
عام   في  األحمر    2005وآخرون  البطيخ  موزاييك  فيروس  انتشار  عن 

(WMV  )وحما   في وا دلب  حلب  محافظات  في  القرعيات   ة                                           محاصيل 
                                        كما س ج  ل انتشار فيروس موزاييك البطيخ    .وطرطوس  والالذقيةحمص  و 

وهذا يتفق   ةسوري ( على نبات الفليفلة للمرة األولى في  WMVاألحمر )
من أن الفليفلة يمكن   Hajizadeh & Mohammadi  (2016)مع ما ذكره  

البطيخ األحمر )صاب  ت أن                 فيما لم يسج ل   (،WMVبفيروس موزاييك 
والبطاطا  علىالفيروس   الفاصولياء  األمر ،  المدروسة  البطاطس/نباتي 

نبات   مناعة  تؤكد  التي  العالمية  الدراسات  مختلف  مع  يتوافق  الذي 
الفيروس بهذا  لإلصابة   ، (Fisher & Kyle, 1996)  الفاصولياء 

إيران من  رغم  الب  من  كل  في  االصطناعية  العدوى  إجراء  محاوالت 
(Sharifi et al., 2008( وإسبانيا   )Moreno et al., 2004 والصين  )
(Dong & Guan, 2017)  . نبات عينات  تفاعل  عدم  يعزى  قد  فيما 

بأحد   البطاطس /البطاطا إصابتها  إلى  الموزاييك(  أعراض  ظهور  )برغم 
التي   الجنس    قدالفيروسات  بمعظمها   Potyvirusتتبع  تؤدي  والتي 

األع مع  تتشابه  موزاييك  موزاييك ألعراض  فيروس  يسببها  التي  راض 
 . (WMVالبطيخ األحمر )

 

 
 

الوراثية  .  4  شكل القرابة  المحليةشجرة   Zu6و  Cu4و  Wa2  للعزالت 

 .(WMVلفيروس موزاييك البطيخ ) Cu8و
Figure 4. Phylogenetic tree for local WMV isolates Wa2, 

Cu4, Zu6 and Cu8. 

 
في الكشف عن الفيروسات النباتية ذات    RT-PCRتقانة الـ    تعد

تفوق   تركيز    عندما يكون خاصة  وب المصلية    االختباراتحساسية عالية 
النباتية   نتائج  ،     ا  ضعيف الفيروس في األنسجة  تأكيد                                    لذا اعت م د عليها في 

المصلية اختبار .  ( et al.,Jan 2011)  الدراسة  نتائج   أظهرت 
من أصل   ثمانأن    I(F)/CI(R)Cباستخدام زوج البادئات    PCR-RTالـ  

 تعشرة عينات من نباتات خيار، بطيخ أحمر، كوسا، يقطين، فليفلة ظهر 
األحمر  عليها البطيخ  موزاييك  بفيروس  كانت مصابة  موزاييك   أعراض 

(WMV .) 
األجسام الضمنية في السيتوبالزم  أشارت دراسات سابقة إلى أن مورثة  

(CI)    ضمن هي كبير  بشكل  ثابت  نيوكليوتيدي  تتابع  ذات  مورثة 
، وعليه Potyvirus  (Zheng et al., 2010)الفيروسات التي تتبع جنس  

التنوع  تحديد  في  لها  النيوكليوتيدات  تتابع  دراسة  على  االعتماد  يمكن 
الوراثي للسالالت المختلفة لفيروسات هذا الجنس ومنها فيروس موزاييك 

. حدد تتابع النيوكليوتيدات (Barbosa et al., 2016)(  WMVالبطيخ )
القطعة المضخمة )  CIلمورثة   زالت المحلية الع  نكليوتيد( من   965في 

Wa2  وCu4  وZu6  وCu8  ( لفيروس موزاييك البطيخWMV  بهدف )
 دراسة التنوع الوراثي لهذه العزالت.
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العنسب    .5جدول   بين  المحليةالتطابق واالختالف  )  Cu8و  Wa2  ،Cu4  ،Zu6  زالت  البطيخ  السالالت  العزالت/  ( وبعضWMVلفيروس موزاييك 

 .العالمية
Table 5. Average nucleotide identity (ANI) divergence between local WMV isolates Wa2, Cu4, Zu6 and Cu8 compared with 

some global isolates/strains. 
 

 

 

 
 

للع  .5  شكل الوراثية  القرابة   Wa2  ،Cu4  ،Zu6  المحليةزالت  شجرة 

 . سالالت عالمية ( مقارنة معWMVلفيروس موزاييك البطيخ ) Cu8و
Figure 5. Phylogenetic tree for local WMV isolates Wa2, 

Cu4, Zu6 and Cu8 compared with global strains. 

إلى    زالتالعالمحلية انقسام هذه    للعزالت  شجرة القرابة الوراثيةبينت  
 Zu6و  Wa2  زالتتحت المجموعة األولى الع  ضمت  :تحت مجموعتين

مناطق بانياس  من  نباتات البطيخ والكوسا والخيار  المأخوذة من    Cu8و
بلغت والي.  على الت   ،)طرطوس( والعيدية )الالذقية( ورأس العين )الالذقية(

نباتي الكوسا من    Cu8و  Zu6زلتين  بين الع  %99.3أعلى نسبة تطابق
المأخوذة من  Cu4 تموضعت العزلةوالخيار من محافظة الالذقية، بينما  

)طرطوس(من  خيار  نبات   كرتو  مجموعة   منطقة  تحت  في  بمفردها 
المأخوذة    Wa2  زلةمع الع  %96.5وبلغت أعلى نسبة تطابق لهامتفصلة  

مأخوذتين من   Cu4و    Wa2  زلتينا العت             علما  أن كل  ،نبات البطيخمن  
طرطوس في   نتشارال  يشير  وهذا  ،محافظة  للفيروس  ساللة  من  أكثر 
ق أكثر دقة ائ يتطلب دراسة هذه العزالت بطر األمر الذي  الساحل السوري  

  .وتحديد قدرتها اإلمراضيةوتوزعها  تعريف وتحديد هذه السالالتل
لأظهرت   الوراثية  القرابة  موزاييك لعزالت  شجرة  لفيروس  المحلية 

 ،في البنك الوراثي مسجلة مقارنة مع سالالت عالمية ،(WMVالبطيخ )
العب  المحليةأن  من    Cu4  زلة  خيارالمأخوذة  منطقة    نبات  من 

الساللة   تتوضع  (طرطوس)كرتو إلى جانب  في تحت مجموعة واحدة 
بينما    ،  %98.9بلغت نسبة التطابق بينهما  ، و   [EU660584.1]اإليرانية  

التركية   الساللة   Wa2المحلية  زلة  علل  األقرب  [EU660579]كانت 
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حيث بلغت نسبة ،  منطقة بانياس )طرطوس(من  نبات بطيخ  المأخوذة من  
عند العقدة المشتركة   Bootstrapبلغت قيمة  و   ،%98.3التطابق بينهما  

من  بينما    .%82.6لهما   كل  المحليةلعاتوضعت   Cu8و  Zu6  زالت 
من العين   المأخوذة  ورأس  العيدية  منطقتي  من  والخيار  الكوسا  نباتي 

تحت مجموعة واحدة وبلغت نسبة التطابق بينهما    في   بمحافظة الالذقية
قيمة  كما    ،99.3% المشتركة    Bootstrapبلغت  العقدة  لهما عند 
المعدل   .91.8% إلى  الساللتين  بين  االختالف  نسبة  ارتفاع  يعود  وقد 

لل النووي  ت العالي  الحمض  ذات  الفيروسات  عند  يؤدي   RNAطفر  ما 
 . (et al., Malpica 2002) كليوتيداتي الختالفات كبيرة في تسلسل الن 

العأشارت   أن  حيث  زالت  النتائج  قسمين  إلى  انقسمت  المحلية 
                             تعتبر نسبيا  معزولة جغرافيا  التي اإليرانية زلة مع الع Cu4 زلةتقاربت الع 

المأخوذة من مناطق ذات   Cu8و  Wa2  ،Zu6المحلية    زالتعن باقي الع

العزلة  مع  تقاربت  والتي  وبانياس(  جبلة  )سهل  واحد  جغرافي   امتداد 
، ما يؤشر لوجود تنوع وراثي للعزالت المحلية لهذا الفيروس في التركية
نتيجة عمليات   WMVفيروس    طفرتيمكن تعليله بالمعدل العالي ل  ةسوري 

المتعددة   التركيب  الوراثية    لمادته    ecombinationrMultipleإعادة 
(2008 ,Lecoq& Desbiez )،    مصادر باإلضافة من  العينات  ألخذ 

مختلفة يؤثر    نباتية  قد  الذي  لفيروس   فياألمر  الفيروسية  العزلة  نوع 
WMV  (., 2017et alHajizadeh ،)  التتابع  تحديد  ال بد من    وبالتالي

الي الن  لكامل  المحلية    مجينكليوتيدي  السالالت  موزاييك   لفيروسلمعرفة 
النباتية مسب بة     المنتشرةو   (WMVالبطيخ ) العوائل                                            على عدد كبير من 

ت ولمقارنة هذه السالال   خسائر اقتصادية فادحة في مختلف مناطق القطر
المجاورة  المحلية مع   الدول  في  المنتشرة  درجة  السالالت  تحديد  بهدف 

 .ةالقرابة ونشوء وتطور هذا الفيروس في سوري 
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Identification of local isolates of Watermelon mosaic virus (WMV) was investigated using serological and molecular methods. A total 

of 293 leaf samples from watermelon, zucchini, pumpkin, cucumber, pepper, beans and potato, with symptoms suggestive of virus infection, 

were collected from fields in two Syrian governorates (Latakia, Tartus) along the Syrian coast. DAS-ELISA tests revealed the presence of 

WMV in watermelon, zucchini, pumpkin and cucumber samples, with an average relative incidence of 36.95, 26.31, 29.27 and 37.70%, 

respectively. The infection of pepper with Watermelon mosaic virus was reported for the first time in Syria, with an average relative incidence 

of 2.94%. WMV was not detected in potato and beans, and these results were confirmed by RT-PCR. The local WMV isolate Cu4 was grouped 

with an Iranian isolate [EU660584.1] with 98.9% sequence identity. A Turkish isolate [EU660579] was grouped with local WMV isolate Wa2 

with 98.3% sequence identity. Furthermore, two local isolates Zu6 and Cu8 represented one sub-group with 99.3% sequence identity. 
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