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 Research Papers (Survey : Viruses) حصر : فيروسات(وث  )ـبح
 

 تقصي انتشار األمراض الفيروسية وشبيهاتها على أشجار اللوزيات في سورية
 

 2فيتو سافينوو 2آربين ميرتا ،1، صالح الشعبي1فايز إسماعيل
 .( المعهد الزراعي المتوسطي، باري، إيطاليا2)؛ ، دمشق، سورية113وقاية النبات، دوما، ص.ب.  قسم بحوثلبحوث العلمية الزراعية، ا مديرية( 1)

 

 الملخص
شبيهاتها على أشجار اللوزيات في سورية. تقصي انتشار األمراض الفيروسية و .2003 إسماعيل، فايز، صالح الشعبي، آربين ميرتا وفيتو سافينو.

 .78-73: 21مجلة وقاية النبات العربية. 
شجرة مشمش،  444ألمهات )مجمعات ل 4مجمعات وراثية و 4بستانًا خاصًا و 55من جمعت عينة  1337ات الفيروسية وشبيهاتها في تم تقصي انتشار اإلصاب

، 2001وربيع  2000خريف محافظات في سورية خالل  7شجرة خوخ/برقوق( موزعة في  142شجرة لوز و 222شجرة كرز حلو،  246شجرة دراق/خوخ،  283
 GF( والعدوى الميكانيكية للنباتات العشبية الدالة واالستدالل بالتطعيم على غراس الدراق/الخوخ Dot-blot hybridizationيزا والتهجين الجزيئي )باستخدام تقانات إل

وز والمشمش ، بينما كانت إصابات أشجار الدراق/الخوخ والكرز والل%12.79. بلغ متوسط إصابات العينات المختبرة P. serrolata cv. kwanzanو 305
( المرتبة األولى، PNRSV) ة الميتة للخوخ/للبرقوق، على التوالي. وتبوأ انتشار فيروس البقع الحلقي%4.93و 5.86، 13.51، 16.26، 24.00والخوخ/البرقوق 

 ( )إصابة واحدة( وموزاييك التفاح PPVق )( وجدري الخوخ/البرقوACLSV)تفاح ( والتبقع األصفر ألوراق الPDV) الخوخ/البرقوقوتاله في األهمية فيروسات تقزم 
(ApMVفبلغت ،)على التوالي. وسجل االنتشار األكبر لإلصابات الفيروسية في المجمعات %0.08و 0.08، 2.39، 3.96 ،6.28 نسبة تواجدها ( )إصابة واحدة ،

، على التوالي(. كذلك سجل %8.09و 9.86مجمعات األمهات متقاربة ) اصة ومن(، وكانت نسب اإلصابات في العينات المأخوذة من البساتين الخ%21.78الوراثية )
  62.5مختبرة فيرويدي تقزم حشيشة الدينار والموزاييك الكامن للدراق/الخوخ ألول مرة في سورية، وبلغت إصاباتهما في عينات المشمش والدراق/الخوخ ال

  ، على التوالي.%39.6و
 ، سورية.(،  فيرويد، فيروسDot-blot hybridizationهجين الجزيئي ): اللوزيات، إليزا، التكلمات مفتاحية

 
 

 المقدمة
( في سورية، وتحتل .Prunus sppتزرع أشجار اللوزيات )  

المرتبة الثالثة في المساحة المزروعة بعد أشجار الزيتون والتفاحيات، 
طنًا في عام  257337هكتارًا، قدر إنتاجها بحوالي  82760فبلغت 
(. تصاب أشجار اللوزيات في دول حوض البحر األبيض 5) 1999

ة البقع الحلقيفيروسات (، وتعّد 12أمراض فيروسية مختلفة )المتوسط ب
، Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV الميتة للخوخ/للبرقوق

/البرقوق وتقزم الخوخ( Bromoviridae، فصيلة Ilarvirusجنس 
Prune dwarf virus (PDV جنس ،Ilarvirus فصيلة ،

Bromoviridae ) وموزاييك التفاحApple mosaic virus (ApMV ،
كثر انتشارًا على أشجار ( األBromoviridae، فصيلة Ilarvirusجنس 

أو  /البرقوقي الخوخجدرفيروس ، بينما يعّد (26 ،21) اللوزيات
 ، فصيلةPotyvirus، جنس Plum pox virus  (PPVالشاركا 

Potyviridae)  األكثر ضررًا بأشجار اللوزيات في مناطق جنوب شرق
 أوروبا وفي الدول الواقعة في شمال حوض البحر األبيض المتوسط 

 Apple chlorotic التفاح ألوراقاألصفر  فيروس التبقعكما يعّد  (.23)

leaf spot virus (ACLSV جنس ،Trichovirusفصيلة ، 
Trichoviridae )رًا على نباتات العائلة من أكثر الفيروسات انتشا

سجل فيرويد تقزم حشيشة  .(10الوردية بما فيها أشجار اللوزيات )
، فصيلة Hostuviroid، جنس Hop stunt viroid (HSVdالدينار 

Pospiviroidae ) على أشجار اللوزيات في بعض دول حوض البحر

/البرقوق األبيض المتوسط، وكان أكثر انتشارًا على أشجار الخوخ
(Prunus domestica L.) الخوخ والدراق/(Prunus persica L.) 

 Amygdalus communis) واللوز (.Prunus arminiaca L) والمشمش

L.) ( 4إضافة إلى الحمضيات والعنب).  بينما سّجل فيرويد الموزاييك
، جنس Peach latent mosaic viroid (PLMVd/الخوخ لدراقلالكامن 

Pelamoviroid فصيلة ،Avsunviroidae ) انتشارًا عالميًا واسعًا على
إلى  (L. Prunus avium)والمشمش والكرز  /البرقوقأشجار الخوخ
أول من سجل Dunez (14 ) وكان. (17، 16) /الخوخجانب الدراق

ة والبقع الحلقي /البرقوقوجدري الخوخ /البرقوقفيروسات تقزم الخوخ
 Strawberryلفريز والتبقع الحلقي الكامن لالميتة للخوخ/للبرقوق 

latent ring spot virus (SLRSV جنس ،Nepovirusفصيلة ، 
Comoviridae ) أشجار اللوزيات على التفاح ألوراق األصفر والتبقع

اللوزيات  نواع، وأكدت دراسة الحقة لتقويم الحالة الصحية ألفي سورية
في سورية باستخدام اإلليزا، انتشار فيروسات تقزم وأصنافها 

األصفر والتبقع  ة الميتة للخوخ/للبرقوققع الحلقيلبوا /البرقوقالخوخ
(. هدف هذا 1وموزاييك التفاح ) /البرقوقوجدري الخوخالتفاح ألوراق 

البحث إلى متابعة تقصي انتشار األمراض الفيروسية وشبيهاتها على 
أصناف أشجار اللوزيات المحلية والمدخلة باستخدام االختبارات الحيوية 

 ية والتهجين الجزيئي.والمصل
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 مواد البحث وطرائقه
عينة من المناطق الرئيسة لزراعة اللوزيات في  1337جمعت 

دلب وحلب(، إسورية )ريف دمشق، درعا، السويداء، حمص، حماة، 
توزعت العينات على الشكل و ،ن كل شجرةمثلة مبمعدل عينة واحدة م

أصناف توي على يحبستانًا تجاريًا  55عينة جمعت من  426التالي: 
من العدد  %5حوالي  مختلفة من أنواع أشجار اللوزيات، وهي تعادل

 404و ،ي البساتين التجارية قيد الدراسةالكلي لألشجار المزروعة ف
عينة جمعت من المجمعات الوراثية في مراكز بحوث حمص ودوما 

عينة جمعت من مجمعات األمهات في مراكز  507وسرغايا وبابنس، و
 3)صنفًا محليًا  40وتمثل  ة والشيحا والمختارية والغوطة،الناصري

صنفًا من  18صنفًا من اللوز،  12أصناف من الدراق/الخوخ، 
 أصناف من الخوخ/البرقوق(،   5المشمش، صنفان من الكرز الحلو و

صنفًا من  17صنفًا من الدراق/الخوخ،  32) صنفًا مستوردًا 88و
 صنفًا من الكرز الحلو  23أصناف من المشمش،  10اللوز، 

من العدد  %20وهي تعادل حوالي  أصناف من الخوخ/البرقوق(، 6 و
الكلي لألشجار المزروعة في تلك المجمعات، وبما ال يقل عن شجرتين 

  .من كل صنف
 246دراق/خوخ،  283شجرة مشمش،  444ومثلت هذه العينات 

 وكانت العيناتق. شجرة خوخ/برقو 142لوز و 222كرز حلو، 
 المختبرة على صورتين:

سم تحمل  40-25ة بعمر سنة واحدة، يبلغ طولها أقالم متخشب .1
براعم نائمة، جمعت عشوائيًا من مختلف أجزاء الشجرة المراد 

أقالم من كل  10–5، بمعدل 2000الل خريف عام اختبارها خ
وبعد استنبات األقالم لمدة أسبوعين بغمس جزئها السفلي  .شجرة

س(، جمعت  24-22ظروف البيت الزجاجي ) في الماء في
 الختبارها. األوراق الفتية واألزهار من أقالم كل عينة على حدٍة

عينات ورقية جمعت عشوائيًا من مختلف أجزاء كل شجرة على  .2
، ورافق ذلك مسح حقلي لمشاهدة 2001، في ربيع عام حدٍة

 وتسجيل أعراض األمراض الفيروسية. 
 

  والربيع (2000) مجموعة في فصلي الخريفبلغ عدد العينات ال
 عينة، على التوالي. 400و 937 (2001)
 

 االختبارات المصلية:
 باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة اعتمدت اإلليزا 

(DAS-ELISA)  ألوراق التفاحاألصفر في تقصي فيروس التبقع  
 جسام المضادة واختبار إليزا باالحتواء الثالثي للفيروس باأل(، 9)
((DAS-ELISA وفيروس  /البرقوقفي تقصي فيروس تقزم الخوخ

 /البرقوقخوفيروس جدري الخو ة الميتة للخوخ/للبرقوقالبقع الحلقي
(. واستخدم المصل 7وفيروس موزاييك التفاح في العينات المجموعة )

في تشخيص )فرنسا(  Sanofiالمنتج من قبل شركة المتعدد الكلونات 
المنتج األحادي الكلون ألوراق التفاح، والمصل األصفر لتبقع فيروس ا

في تشخيص فيروس جدري )إيطاليا(  Agritestمن قبل شركة 
المنتجة في جامعة باري األحادية الكلون ، واألمصال /البرقوقالخوخ

ة والبقع الحلقي /البرقوق)إيطاليا( في تشخيص فيروسات تقزم الخوخ
 اييك التفاح.وموز الميتة للخوخ/للبرقوق

 

 االختبارات الحيوية:
جمعت األوراق الفتية واألزهار من  :على النباتات الدالة العشبية .1

ثم طحنت األجزاء الخاصة  ،األقالم المستنبتة في البيت الزجاجي
موالر  0.1عياريته فوسفاتي منظم ، في محلول بكل عينة على حدٍة
، %2.5ن بتركيز يحتوي على النيكوتي 7.2( pHودرجة حموضته )

ثم أجريت العدوى الميكانيكية على النباتات العشبية الدالة، بمعدل 
أربعة أنواع من : من األنواع التاليةنباتين لكل عينة من كل نوع 

 ،.Amaranthaceae (Gomphrena globosa Lفصيلة القطيفّيات 
Chenopodium quinoa Willd ،C. amaranticolor Coste et 

Reyn.   وC. foetidum Lam. ونوعين من فصيلة القرعيات ،)
Cucurbitaceae (Cucumis sativus L.  وCucurbita pepo L.،) 

  Leguminosaeونوعين من فصيلة البقوليات 
(Vigna  unguiculata Walp.  وPhaseolus vulgaris L. )

 Solanaceae (Nicotianaوخمسة أنواع من فصيلة الباذنجانيات 

benthamiana Domin. ،N. glutinosa L. ،N. occidentalis 

Weeler.، N. clevelandii Gray. و N. cavicola L. .) سجلت
األعراض المرضية المالحظة على النباتات المعداة بعد تحضينها 

، لمدة تتراوح ما س 24-22في البيت الزجاجي عند درجة حرارة 
  أسابيع. 4-2بين 

 
 Prunusغراس الدراق جرى تطعيم  :ةعلى النباتات الدالة الخشبي .2

persica cv. GF 305 والكرزP. serrolata cv. Kwanzan 
المأخوذة من العينات بشكل فردي،  (Chip bud)طريقة الرقعة ب

دل بمعدل خمسة غراس دراق لكل عينة من األنواع المنتخبة، وبمع
ثالث غراس من نباتات الكرز الدالة بالنسبة لكل عينة من أصناف 

والكرز. وسجلت األعراض المرضية على النباتات  /الخوخلدراقا
الدالة المطعمة بعد تحضينها في البيت الزجاجي عند درجة حرارة 

س لمدة ثالثة أشهر، كما لوحظ تطور األعراض المرضية  20-22
 مذكورة بعد نقلها إلى الحقل.على الغراس ال

 
 :Dot-blot hybridization اختبارات التهجين الجزيئي

وفقًا للطريقة  تم تقصي إصابات فيرويد تقزم حشيشة الدينار
وفيرويد الموزاييك الكامن (، 6ن )ووآخر Astrucالموصوفة من قبل 

 ن ووآخر Shamloul حسب الطريقة الموصوفة من قبل للدراق/الخوخ
والحيوية والتهجين الجزيئي في معهد  نفذت االختبارات المصلية(. 25)

CIHEAM 2001إلى  2000 فترة ما بينطاليا( خالل الإي-)باري. 
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 والمناقشة النتائج
 المسح الحقلي

لم يكن مألوفًا تكرار مظاهر اإلصابة الفيروسية على أشجار 
وقد  .2001ي نفذ في ربيع عام ذالمسح الحقلي المن خالل  اللوزيات

ت بقع وهاالت صفراء اللون على أوراق بعض أشجار المشمش سجل
ألوراق التبقع األصفر مرتبطة باإلصابة بفيروس  خ/الخوالدراقو

لوحظ تقزم السالميات في بعض فروع األشجار وتورد و .التفاح
وكان ذلك مرتبطًا باإلصابة بفيروس تقزم  أوراقها القمية،

ولم تسجل أعراض اإلصابة بفيروس جدري  ./البرقوقالخوخ
المناطق على أوراق وثمار ونواة ثمار المشمش في  /البرقوقالخوخ

ة الميتة المدروسة. وسجلت أعراض اإلصابة بفيروس البقع الحلقي
على صورة بقع مصفرة على األوراق القمية للطرود  للخوخ/للبرقوق

، تالها تماوت األنسجة /الخوخفي بعض أصناف المشمش والدراق
المصابة وتساقطها، فبدت األوراق مثقبة. كما ظهرت بقع صفراء 

، وخطوط غير منتظمة في أحيان أخرى على اللون، وحلقات فاتحة
، نسبت إلى اإلصابة /البرقوقخوخأوراق بعض أصناف الكرز الحلو وال

أو  ة الميتة للخوخ/للبرقوقأو البقع الحلقي /البرقوقبفيروس تقزم الخوخ
ت األنسجة المصابة وتساقطها، فبدت األوراق بكليهما، أعقبها تماو

أوراق أشجار بعض أصناف  كذلك سجل ظهور تبرقش علىمثقبة. 
الكرز الحلو وتشوهها، وعدم اكتمال تلون الثمار ونضجها على بعض 
الفروع، تالها تساقط وبيل لألوراق المصابة، ولم يؤكد اختبار إليزا 

 إصابتها بأي من الفيروسات المختبرة.
 

 االختبارات المصلية
 عينة، إصابة أشجار اللوزيات 1337أكدت اختبارات إليزا لـ 

تقزم  ة الميتة للخوخ/للبرقوق،بالفيروسات الخمسة التالية: البقع الحلقي
الخوخ/البرقوق، التبقع األصفر ألوراق التفاح، جدري الخوخ/البرقوق 

  0.08، 2.39، 3.96، 6.28وموزاييك التفاح، فبلغت نسب تواجدها 
وتباينت أشجار الدراق والكرز (. 1، على التوالي )جدول %0.08و

في درجة إصابتها الكلية اللوز والمشمش والخوخ المختبرة الحلو و
  5.86، 13.51، 16.26، 24.00يروسات المذكورة، فبلغت بالف
، على التوالي، بينما بلغ المتوسط العام إلصابة أشجار %4.93و

كما سجلت إصابات مختلطة في بعض  .%12.79اللوزيات المختبرة 
 (.1نفسه )جدول العينات أسهم فيها فيروسين في الوقت 

وكان انتشار اإلصابات الفيروسية أكبر في العينات المأخوذة من 
 404شجرة مصابة من أصل  88) %21.78المجمعات الوراثية، فبلغ 

كان متقاربًا في العينات المأخوذة من البساتين لكنه ، وشجرة مختبرة(
شجرة مختبرة(  426شجرة مصابة من أصل  42) %9.86الخاصة 

 507شجرة مصابة من أصل  41) %8.09ات األمهات ومن مجمع
 (.أشجار مختبرة

 

 

 العشبية النباتات الدالةلإلصابات الفيروسية باستخدام  االستدالل الحيوي
التي تنتقل بالعدوى الميكانيكية في وأشباهها تم تقصي الفيروسات 

من العينات المجموعة من المجمعات الوراثية ومجمعات  %10حوالي 
لكل صنف أعطى  عينة(، بمعدل نبات واحد ممثاًل 93مهات )حقول األ

توافقت نتائج العدوى الميكانيكية مع  نتيجة سلبية في اختبارات إليزا.
نتائج اختبارات إليزا بصورة عامة، فقد تم استرداد فيروسي تقزم 

على بعض النباتات  ة الميتة للخوخ/للبرقوقالخوخ/البرقوق والبقع الحلقي
على بية. وظهرت أعراض فيروس تقزم الخوخ/البرقوق الدالة العش

على هيئة بقع ومساحات صفراء  (C. sativus)أوراق نبات الخيار 
اللون، مع اصفرار للعروق، وتشوه األوراق الفلقية واصفرار حوافها، 
ثم تقزم النباتات. كما ظهرت مساحات وبقع صفراء اللون، وتشوهات 

 ونباتات الكينوا (N. occidentalis) على أوراق نباتات التبغ 
(C. quinoa)  نتيجة للعدوى الميكانيكية بفيروس التبقع األصفر ألوراق

التفاح. ولم تسجل أعراض لإلصابات الفيروسية على النباتات الدالة 
 األخرى.

 

 ة باستخدام النباتات الدالة الخشبيةاالستدالل الحيوي لإلصابات الفيروسي
من  %5وسية وشبيهاتها في حوالي تم تقصي اإلصابات الفير

العينات المنتقاة من المجمعات الوراثية ومن مجمعات األمهات والتي 
 كانت نتائج اختباراتها المصلية وعلى النباتات الدالة العشبية سلبية 

شوهدت مظاهر التبرقش  عينة(، بمعدل نبات واحد من كل صنف. 46)
( والكرز GF 305ق/الخوخ )على أوراق النباتات الدالة من غراس الدرا

(P. serrulataوكا ،) نت مرتبطة مع وجود فيروس البقع الحلقية الميتة
للخوخ/للبرقوق. ولم تشاهد أعراض أخرى تشير إلى إصابات فيروس 
تقزم الخوخ/البرقوق أو التبقع األصفر ألوراق التفاح على النباتات 

األعراض المرضية  الدالة في البيت الزجاجي. وتم الحقًا متابعة تطور
 على النباتات المعداة بعد نقلها إلى الحقل.

 

 اختبارات التهجين الجزيئي للكشف عن الفيرويدات
بستانًا متخصصًا  15عينة جمعت عشوائيًا من  53 ختبارا تم

في مناطق سرغايا والزبداني )محافظة  /الخوخبزراعة أصناف الدراق
حافظة حمص(، وفي ريف دمشق(، ومن مناطق الرستن وجوسية )م

صنفًا من المشمش من المجمع  12عينة جمعت عشوائيًا من  24
أكدت اختبارات عينات و طريقة التهجين الجزيئي.بالوراثي في دوما 

عينة  15) %62.5بنسبة  د تقزم حشيشة الدينارالمشمش إصابتها بفيروي
، وتحديدًا على األصناف بلدي حبي، عينة مختبرة( 24من أصل 

دهبي، وزري، شكربارا، فرنساوي، عجمي وكالبي موشح. تدمري، 
المختبرة. بينما  /الخوخكور في عينات الدراقولم يسجل الفيرويد المذ

بفيرويد الموزاييك الكامن  /الخوخبلغت نسبة إصابة عينات الدراق
, ولم يعثر على الفيرويد عينة مختبرة( 53عينة من أصل  21) 39.6%

  .المذكور في عينات المشمش
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بلغت نسبة األصناف المحلية الخالية من الفيروسات المختبرة وقد 
في األصناف المستوردة )جدول  %56.82، وكانت %75.0وأشباهها 

 (.2(. وهذا يتوافق إلى حد ما مع نتائج دراسة سابقة )2
سجل انتشار األمراض الفيروسية انخفاضًا ملحوظًا على أشجار 

، بينما قدرت هذه النسبة في %12.79فبلغت  ،اللوزيات في سورية
 %40.8بحدود  1997و 1995دراسة سابقة جرت خالل المدة ما بين 

 (. ويعزى تباين اإلصابة في كلتا الدراستين إلى ثالثة أسباب رئيسة: 3)
( اختالف مواقع جمع 2 ؛( اختالف أنواع أشجار اللوزيات المختبرة1

نات المشمش التي ( تضمنت الدراسة الحالية بعض عي3؛ و العينات
جمعت من غراس سبق وانتخبت في الدراسة السابقة كمادة خالية من 
الفيروسات المختبرة، وزرعت في المجمع الوراثي في مركز بحوث 

 دوما. 
وقد بلغت نسب إصابة أشجار اللوزيات باألمراض الفيروسية في 

(، 18) %18.7(، وفي فلسطين 20) %25الدول المجاورة، مثل لبنان 
(، كما أكد اختبار إليزا 13في منطقة أبوليا اإليطالية ) %50كثر من وأ

من أشجار األمهات التي ال تبدي أعراض اإلصابة  %30إصابة 
(. وبينت هذه الدراسة أن 24باألمراض الفيروسية في المنطقة نفسها )

كان األكثر انتشارًا على  ة الميتة للخوخ/للبرقوقفيروس البقع الحلقي
، وتاله في األهمية فيروس تقزم سورية زيات المصابة فيأشجار اللو

الخوخ/البرقوق، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة سابقة مع اختالف 
(. وكانت دراسة أخرى جرت في 2أولوية كل منهما تجاه اآلخر )

لبقع منطقة أبوليا اإليطالية قد أشارت إلى االنتشار الواسع لفيروس ا
وبخاصة على أشجار أمهات  رقوق،الحلقية الميتة للخوخ/للب

الدراق/الخوخ والخوخ/البرقوق والمشمش، تاله فيروس التبقع األصفر 
(. ويسبب كال 24ألوراق التفاح ثم فيروس تقزم الخوخ/البرقوق )

، وقد يصل إلى %30و 10الفيروسين فقدًا في اإلنتاج يتراوح ما بين 
نسبة نجاح  عند إصابة الكرز الحامض، كما تنخفض %50أكثر من 

التطعيم في غراس المشمش والدراق/الخوخ والخوخ/البرقوق في 
 (.12) %50–40إلى  %95–70المشاتل من 

 
 الفيروسات المسجلة على أشجار اللوزيات في سورية بواسطة اختبارات إليزا .1جدول 

Table 1. Viruses detected by ELISA on stone fruit trees in Syria  

 

 النوع
Species 

 

  عدد األشجار
 المختبرة

Number of 

trees tested 

  عدد األشجار
 المصابة

Number of 

trees infected 

 دة بـإصابة منفر
Single infection with 

PNRSV PDV ACLSV PPV ApMV 

 Apricot 444 26 2 9 14 1 0المشمش 

 Peach 283 68* 50 5 12 0 1الدراق 
 Cherry 246 40** 2 35 3 0 0ز الكر

 Almond 222 30 26 1 3 0 0اللوز 
 Plum 142 7 4 3 0 0 0الخوخ 

 Total 1337 171 84 53 32 1 1المجموع 
 لإلصابة النسبة المئوية

% of infection 
- 12.79 6.28 3.96 2.39 0.08 0.08 

PNRSV =ة الميتة للخوخ/للبرقوقفيروس البقع الحلقي ،PDV = وق،/البرقفيروس تقزم الخوخ ApMV= حفيروس موزاييك التفا ،ACLSV فيروس التبقع األصفر :
 .فيروس جدري الخوخ = PPV،ألوراق التفاح

 ة الميتة للخوخ/للبرقوق.أخرى بموزاييك التفاح مع البقع الحلقيالميتة للخوخ/للبرقوق، و ةإصابة واحدة مختلطة بفيروسي تقزم الخوخ مع البقع الحلقي *
 طة بفيروسي تقزم الخوخ مع التبقع األصفر ألوراق التفاحإصابة واحدة مختل **

PNRSV= Prunus necrotic ring spot virus, PDV= Prune dwarf virus,  ApMV= Apple mosaic virus, ACLSV= Apple chlorotic leaf spot virus, 

PPV= Plum pox virus 

* One mixed infection with PDV+PNRSV, and  other mixed infection with ApMV + PNRSV   
** One mixed infection with PDV+ ACLSV 

 

 تقدير الحالة الصحية ألصناف أشجار اللوزيات في سورية .2جدول 
Table 2. Evaluation of the sanitary status of Prunus varieties in Syria  

 

 
 

 النوع
Species 

عدد األصناف 
 الكلي

Total No. of 

varieties 

 دد األصناف المحليةع
No. of local varieties 

 عدد األصناف المستوردة
No. of imported varieties 

المختبرة 
Tested 

السليمة 
Healthy 

السليمة % 
% 

Healthy 

المختبرة 
Tested 

السليمة 
Healthy 

 السليمة %
 %Healthy 

 Peach 35 3 2 66.7 32 15 46.90الدراق 

 Almond 29 12 11 91.7 17 10 58.80اللوز 
 Apricot 28 18 12 66.7 10 7 70.00المشمش 

 Sw. cherry 25 2 2 100.0 23 12 52.20الكرز الحلو 

 Plum 11 5 3 60.0 6 6 100.00الخوخ 
 Total 128 40 30 75.0 88 50 56.82المجموع 
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احتل انتشار فيروس التبقع األصفر ألوراق التفاح على أشجار 
من مجموع  %18.71لوزيات المرتبة الثالثة في الدراسة الحالية، فبلغ ال

اإلصابات الفيروسية، بينما احتل انتشاره المرتبة األخيرة في الدراسة 
(. وسجل انتشاره األكبر على أشجار المشمش، 2( )%11.24السابقة )

من المجموع الكلي ألشجار المشمش المصابة. ولم  %53.85فبلغ 
فر ألوراق التفاح في الدراسة الحالية أو التبقع األص يسجل فيروس

(. وقد أشارت بعض الدراسات 2السابقة على أشجار الخوخ/البرقوق )
المرجعية إلى ندرة انتشار فيروس التبقع األصفر ألوراق التفاح على 

(، ويعزى ذلك إلى غياب الناقل الحيوي للفيروس 15أشجار اللوزيات )
(، بينما أكدت 12تقاله بواسطة التطعيم فقط )في الطبيعة، ويكون ان

دراسات أخرى االنتشار الواسع للفيروس المذكور على أشجار المشمش 
 (. 24والخوخ/البرقوق والدراق/الخوخ )

أحدثت اإلجراءات الصحية التي اتخذت في سورية الستئصال 
األشجار المصابة بفيروس جدري الخوخ/البرقوق تأثيرًا كبيرًا في 

ر المرض، وهذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة. وقد طالت هذه انحسا
اإلجراءات حتى شجرة المشمش التي ثبت إصابتها في هذه الدراسة. 

سجل مبكرًا في سورية عام  وكان فيروس جدري الخوخ/البرقوق قد
(، وحددت مناطق انتشاره في المجمعات الوراثية 14) 1986

(. وكان انتشار هذا 15)بية المستوردة أصنافها من الدول األورو
(. 2الفيروس مرتفعًا على أشجار اللوزيات المختبرة في دراسة سابقة )

ويعّد قلع األشجار المصابة وحرقها اإلجراء الوحيد المتاح حاليًا 
لمعالجة هذا المرض في انتظار ظهور أصناف متحملة أو مقاومة 

 واستخدام مادة إكثار نباتية خالية من الفيروسات. 
سجل فيروس موزاييك التفاح في الدراسة الحالية في عينة واحدة 
فقط من الدراق/الخوخ، بينما احتل انتشاره في دراسة سابقة في سورية 

(، والمرتبة %56.5المرتبة األولى على غراس المحلب المختبرة )
(. وأكدت بعض 2الثانية والثالثة على أشجار اللوز والنكتارين )

االنتشار العالمي لهذا الفيروس على أشجار اللوز  الدراسات المرجعية
 (.20، 15، 13والمشمش والخوخ/البرقوق )

يعُد تسجيل فيرويد تقزم حشيشة الدينار على أشجار المشمش       
وفيرويد الموزاييك الكامن على أشجار الدراق/الخوخ في سورية أمرًا 

يحدثانها بأشجار  مهمًا، نظرًا الرتفاع نسب إصاباتهما، ولألضرار التي
(. علمًا أن كال الفيرويدين لم يسجال في سورية 12اللوزيات وغيرها )

من قبل. وتعُد الكرمة وأشجار الحمضيات مصادر احتياطية كامنة 
 للعدوى بفيرويد تقزم حشيشة الدينار الذي يصيب أشجار الخوخ/

(. وقد تم تسجيل فيرويد 12البرقوق والدراق/الخوخ بصورة رئيسة )
(، 8في لبنان ) الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ على أشجار اللوزيات

(، وكال 22وفيرويد تقزم حشيشة الدينار على أشجار الرمان في تركيا )
(. ويعزى عدم ظهور أعراض اإلصابة 3الفيرويدين في األردن )

بفيرويد الموزاييك الكامن على النباتات الدالة أحيانًا إلى وجود ساللة 
(. وتشير الدراسة الراهنة إلى الحالة الصحية الجيدة ألشجار 11)كامنة 

اللوزيات في سورية بالمقارنة مع الدول المجاورة واألوروبية، 
وبخاصة المتوسطية منها. ويعّد انخفاض النسبة الكلية لإلصابات 

(، والعثور على %12.79الفيروسية على أشجار اللوزيات في سورية )
جدري الخوخ/البرقوق، وأخرى بموزاييك التفاح دة بفيروس إصابة وحي

مؤشرات هامة على التحسن الكبير الذي طرأ على الحالة الصحية 
ألشجار اللوزيات في سورية خالل السنوات الماضية. ويؤكد تسجيل 
فيرويدي تقزم حشيشة الدينار والموزاييك الكامن للدراق/الخوخ على 

ي البرنامج الوطني النتخاب أشجار اللوزيات على ضرورة االستمرار ف
 وإنتاج مادة إكثار نباتية خالية من الفيروسات المختبرة وشبيهاتها. 

 

Abstract 
Ismaeil, F., S. Al-Chaabi, A. Myrta and V. Savino. 2003. Detection and Distribution of Virus and Virus-Like Diseases of 

Stone Fruits in Syria. Arab J. Pl. Prot. 21: 73-78. 
A survey for virus and virus-like infections of stone fruits in Syria was conducted during 2000-2001. A total of 1337 samples (444 apricot, 

283 peach, 246 sweet cherry, 222 almond and 142 plum trees) collected from 7 governorates; 55 private orchards, four gene-banks collections 

and four mother blocks were tested by ELISA, dot-blot hybridization, herbaceous and woody indicator plants: GF 305 and P. serrolata cv. 

Kwanzan. Results showed that 12.79% of tested samples were found to be infected at least with one virus. Virus infection in peach, sweet 

cherry, almond, apricot and plum trees was found to be 24.0, 16.26, 13.51, 5.86 and 4.93%, respectively. Prunus necrotic ring spot virus was the 

most wide-spread, Prune dwarf, Apple chlorotic leaf spot, Plum pox (one infected sample) and Apple mosaic (one infected sample) viruses were 

less frequent, their incidences were 6.28, 3.96, 2.39, 0.08 and 0.08%, respectively. The highest incidence of viral infection was recorded in gene-

bank collections (21.78% of tested trees), whereas, incidence was comparable in collected samples from private orchards with mother blocks 

(9.86 and 8.09%, respectively). Hop stunt viroid (HSVd) in apricot, and Peach latent mosaic viroid (PLMVd) in peach samples were recorded 

for the first time in Syria, and their incidence was 62.5 and 39.6%, respectively.  

Key words: Dot-blot hybridization, ELISA, stone fruits, viroid, virus, Syria. 
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