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الحلويات في /على أشجار الجوز وأشجار بعض أنواع اللوزيات )Cherry leaf roll virus )CLRV التفاف أوراق الكرزفيروس وجود  عنحقليًا  تقصيال تم
عينة تعود  49 و، خمسة أصناف محلية من الجوزلعينة  297( اً عشوائيمجموعة عينات فردية  607أختبرت  .2009و 2008عامي وخريف خالل ربيع سورية 

مشاتل منتجة لغراس األشجار  وأربعةًا انتبس 35من  )عينة من توت العليق 27والمستخدم كأصل،  عينة من الجوز األسود 26، واف مدخلة من البيكانربعة أصنأل
–التفاف أوراق الكرزانتشار فيروس كان . )DAS-ELISA( إليزا باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادةاختبار  طةاوسبمحافظات سورية،  7 مثلت ،المثمرة

المختبرة الجوز في عينات حدوثه ل وبلغ معد، في المنطقتين الوسطى والشمالية الغربية من سوريةعلى بعض أشجار الجوز والبيكان فقط  ًا جداً محدودساللة الكرز 
 10.3(والالذقية تلتها محافظتي حماة  ،%)20.3(دلب محافظة إ جموعة منوبلغ أعلى انتشار للفيروس في عينات الجوز الم .في عينات البيكان% 16.3و، 7.4%
من  لم تسجل أية عينةو  .على التوالي ،%16.0و 26.7وحماة حمص  تيمحافظفي في عينات البيكان المختبرة الفيروس وجود غ معدل لبو  ).على التوالي، %7.5و

بينت نتائج و . وتوت العليق لجوز األسودمصابة بالفيروس في الم تسجل أية عينة كما ، حلبو  ريف دمشق، القنيطرة مصابة بالفيروس في محافظاتالجوز والبيكان 
ساللة –CLRVللكشف عن فيروس  لبية في محافظة حماة والمختارية في محافظة حمصجمعت من مشتلي إ) رو شه 3- 1.5عمرها (جوز بذرية  ةغرس 280 اختبار
عينة فردية  50 كما بينت نتائج اختبار .في سوريةالمنتجة لحالة الصحية لغراس الجوز على اؤشر جيد وهذا م ،خلوها من الفيروس إليزا باستخدام اختبار الكرز

 فيبساتين المزارعين  مثلتالخوخ /عينة من الدراق 38البرقوق، و/عينة من الخوخ 45عينة من الكرز الحلو والمحلب، و 125و، الجوزأشجار من  اً عشوائيمجموعة 
  .ساللة الخمان–خلوها من اإلصابة بالفيروس باستخدام اختبار إليزاسابقًا ورة المذكنفسها المحافظات 

  .حلويات/لوزياتفيروس التفاف أوراق الكرز،  سورية، ،جوز، بيكان ،إليزا :مفتاحيةالكلمات ال
  

  المقدمة
  

 نباتًا متكيفًا مع الظروف البيئية) .Juglans regia L(تعّد شجرة الجوز 
 2007عام  ها المزروع في سوريةعدد وبلغويلة، منذ عهود طسورية ال

 3246 لتها بحواليغالتي ش مساحةقدرت ال ،ألف شجرة 757.8 حوالي
  ). 1(طنًا  11045 بحوالي هاإنتاجقدر هكتارًا و 

 Cherry leaf roll virusفيروس التفاف أوراق الكرز  صيبي
)CLRV جنس ،Nepovirus عائلة ،Comoviridae( ، الجوزأشجار 

مزروعة وبرية أخرى خشبية نباتية أنواع  إضافة إلى ،)9(ورة رئيسة بص
الخمان األسود و ، )Betula pendula Roth(من ضمنها البتوال و ، )23(
)Sambucus nigra L.( ، توت العليقو )Rubus fruticosus L.(، 

هذا الفيروس  تم تسجيل ).Prunus avium L.( )37(والكرز الحلو 
والجنوبية في بعض دول أمريكا الشمالية  ةعلى األشجار المثمر 

 ،مثل ألمانيا ،بعض الدول األوروبيةفي و  ،تشيليو  لواليات المتحدةكا
 ،وتركيا ،بعض دول االتحاد السوفيتي السابقفي و  ،والمملكة المتحدة

 ،11 ،7، 5(كإيطاليا البحر المتوسط  المطلة علىدول البعض في و 
يسجل هذا ولم . )32(واستراليا  ، ونيوزيالندا)37(واليابان ، )31

الدول أي من الحلويات أو الجوز في  /اللوزيات أشجار على الفيروس
سورية ، و )2(الحلويات /األردن على اللوزياتباستثناء ، )14(العربية 

في الزيتون أشجار أيضًا على تم تسجيله كما  ،)3(على الجوز والبيكان 
، )4% (15و )18% (2 لبنان وسورية، وبلغت نسب حدوثهكل من 

كبيرة على القتصادية اال ضرارهبأ CLRVفيروس  اتسم. على التوالي
الحلو المتمثلة  على الكرزجدًا قليلة ال أعراضهو  ،)17( الجوزأشجار 

وال سيما عند ترافقه مع فيروس التبقع الحلقي ، )16( بالتفاف األوراق
 ,Prunus necrotic ring spot virus(الحلويات /المتماوت للوزيات

PNRSV ( محدثًا مرض الورقة الخشنة)ظاهرة موت خاليا  تعدّ ). 32
أشجار الجوز المطعمة على  تحام الطعم مع األصل عندمنطقة ال
تكون خط أسود من األنسجة الميتة و  J. hindsiiو J. nigra األصلين
 بهذا الفيروس خطورة ةالمظاهر المرضية المرافقة لإلصابكثر من أ

أشجار الجوز المطعمة نمو تدهور  ببت هذه اإلصابة فيوتس .)39(
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 1980و 1950بصورة حادة في والية كاليفورنيا األمريكية بين عامي 
بفعل الرياح الشديدة عند تقدمها بالعمر  سهلة الكسرها توجعل، )29(
ابتدءًا من السنة الخامسة  لألشجار ذبوالً كما أحدثت اإلصابة . )28(

 هوثمار حلقية على أوراق الجوز بقع  تتشكلو  ).17(لزراعتها عشرة 
 اتتماوت توحدث أوراق الكرز المصابة ىأو خطوط شاحبة عل، )6(

ينتقل الفيروس طبيعيًا  ).36، 21(لألفرع أو لكامل الشجرة تراجعية 
الكرز  طة بذورابوسو ، )27، 13(شجار الجوز أل طة غبار الطلعابوس

ى إمكانية انتقاله بواسطة ثالثة أشير سابقًا إلكما ، )40، 30( األسود
ونفت  ).Xiphinema )19 ،20أنواع من النيماتودا التابعة للجنس 

، طة النيماتودا الخنجريةاانتقاله بوس إمكانيةبعض الدراسات الحديثة 
مادة إكثار ب التطعيمإلى البساتين المنشأة حديثًا من خالل وأكدت انتقاله 
 إمكانيةنتائج دراسات أخرى إلى بينما أشارت ، )42(ابة نباتية مص

طة العصارة النباتية ابوس إلى نباتات عشبية مختلفةالفيروس انتقال 
 التفاف أوراق الكرز فيروس تقصي انتشارهدف هذا البحث إلى  ).22(

 ،في سورية الحلويات/اللوزياتبعض أنواع أشجار الجوزيات و على 
بعض المشاتل المنتجة في  الجوز الحالة الصحية لغراسيم و تقو 

  .السورية
  

  مواد البحث وطرائقه
  

  لي وجمع العيناتالمسح الحق
 2008عامي وخريف بداية الصيف و في ربيع حقلية المسوحات الفذت نٌ 
  شجرة  3000كثر من عيني ألفحص إجراء تم خاللها ، 2009و

  الحلو شجرة من الكرز  800من الجوز والبيكان وأكثر من 
  والمشاتل  في البساتينالخوخ /الدراقالبرقوق و /والمحلب والخوخ

  من  يةعشوائفردية  اتعين 607 معجٌ تم  .الزراعية الممسوحة
   الجوزعينة من  297[ الحلويات/يات واللوزياتأشجار الجوز 

)Juglans regia L (البلدي، : اف محلية، هيأصن خمسةتعود ل
  البيكانعينة من  49و، وبقاعي ، قسطل جندربالحسين، قالش

[Carya illinoensis (Wangenh) K. Koch] ربعة أصناف أل تعود
 ، غرازونا)GraTex( ، غراتيكس)Riverside( ريفرسايد: مدخلة، هي

)GraZona( وشوكتا )Choctaw( ،الجوز األسود عينة من  26و
(Juglans nigra L.) عينة  100و، المستخدمة كأصل  

 محلبالعينة من  25و) .Prunus avium L(الحلو  الكرزمن 
)Prunus mahaleb L.( عينة من  45و، تعود ألصناف مختلفة

 الخوخ/الدراقعينة من  38و، ).Prunus domestica L( البرقوق/الخوخ
)Prunus persica (L.) Batsch( ،من  )توت العليقعينة من  27و

، إلنتاج غراس األشجار المثمرة زراعيةمراكز  4و ًا للمزارعينبستان 35
حماة، مشتل المختارية في حمص، مشتل حارم  ة فيمشتل إلبي: وهي

 ،سوريةمحافظات  7 مثلتفي إدلب ومشتل كفر أنطون في حلب، 
 مشق، حمص، حماة، إدلب، حلب والالذقيةريف د ،القنيطرة: هي

الجوز  وأالبيكان  وأمثلت كل عينة شجرًة واحدًة من الجوز . )1جدول (
أو الكرز الحلو أو ) ةأفرع وأوراق وعناقيد زهرية ذكري(األسود 
وضعت ). أفرع وأوراق(الخوخ أو توت العليق /البرقوق أو الدراق/الخوخ

ة يببطاقة تعريف منهارفقت كل س نايلون شفافة وأُ اكيأ في اتعينال
، )إذا أمكن ذلك(اسم النوع، اسم الصنف : تضمنت المعلومات التالية

 سم المزارع، االبستانالمحافظة، المنطقة، تاريخ الجمع، مساحة 
نقلت العينات إلى مختبر تشخيص األمراض . واألعراض المرافقة

درجة  الفيروسية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وحفظت عند
تكونت عينة االختبار من . س لحين إجراء االختبار المصليº 4 حرارة

  .براعم وقلف وأجزاء ورقية جمعت من طرود بعمر سنة
  

  السيرولوجي /لياالختبار المص
  باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة إليزا  اختباراتبع 

)DAS-ELISA( )10 ( التفاف أوراق الكرز في الكشف عن فيروس
متعددي الكلون  يناستخدام مصلب كافة العينات المجموعةفي 

وساللة ) CLRV-ch(ساللة الكرز : ومتخصصين بساللتي الفيروس
 Biorebaمن قبل شركة  انمنتجوهما  ،)CLRV-e(الخمان 
عينة من  50(عينة  61تم في بداية الموسم األول اختبار  .السويسرية
) الخوخ/عينات من الكرز الحلو وعينتان من الدراق 10الجوز، 

بالمصلين الخاصين بالكشف عن ساللتي الكرز والخمان، ثم اختبرت 
ينة مثلت األعضاء ع 14منها عينة  247(الحقًا عينات الجوز األخرى 

 25و 2008عينة في موسم  24(، والبيكان )الزهرية الذكرية للجوز
 27(، وتوت العليق )عينة 26(، والجوز األسود )2009عينة في موسم 

المجموعة في الموسم األول بالمصل الخاص بالكشف عن ساللة ) عينة
عينة من الجوز مع المصل  50الكرز فقط بعد أن ثبت عدم تفاعل 

الحلويات /عينات اللوزياتختبرت اخاص بساللة الخمان، بينما ال
بالمصل الخاص بالكشف عن ) 2009(المجموعة في الموسم التالي 

بلغ العدد االجمالي للعينات من األنواع ). 1جدول (ساللة الخمان 
المختلفة التي تم اختبارها بالمصل الخاص بالكشف عن ساللة فيروس 

بلغ عدد العينات الكلي المختبرة بالمصل عينة، بينما  411الكرز 
شدة التفاعل  تقيس. عينة 258الخاص بالكشف عن ساللة الخمان 

 Labsystems ماركة صنعباستعمال قارىء أطباق إليزا فنلندي ال

multiskan MS  ت العينة دّ عُ . اتنانوميتر  405عند موجة طولها
 Optical(ء مصابة بالفيروس إذا تجاوز متوسط قيم امتصاصها للضو 

Density ( ثالثة أضعاف متوسط قيم امتصاص عينات الشواهد
وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة  السليمة الخاصة بكل طبق على حدٍة،

السيرولوجية في مختبر األمراض  /ُنفذت االختبارات المصلية .لألمصال
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الفيروسية التابع إلدارة بحوث وقاية النبات في الهيئة العامة للبحوث 
  .2009و 2008العلمية الزراعية بدوما عامي 

  
يم الحالة الصحية لغراس الجوز البذرية المنتجة في بعض و تق

   CLRVالمشاتل السورية إزاء فيروس 
عينات ورقية عشوائية وأفرع حديثة النمو تحمل براعم متطورة  تٌجمع
تمثل أصنافًا مختلفة  ورشه 3–1.5غرسة جوز بذرية عمرها  280 من

 لي إلبية في محافظة حماة والمختارية في محافظة حمصمن مشت
المخصصين إلنتاج غراس األشجار المثمرة في بداية موسم النمو األول 

-مايو/أيارأوراق خالل  10-6عندما كانت الغراس تحمل ما بين 
 نهاكل م ضمتمجموعات،  إلى عيناتالوُقسمت ، 2008 يوليو/وتموز

عينة  56(واحدة  عينة مركبةت مثلجمعت من الحقل نفسه و  غراس 5
بوساطة اختبار إليزا  ، ثم ُفحصت العينات المركبة مصلياً )مركبة

النسبة المئوية  تحسبو  .والمصل الخاص بالكشف عن ساللة الكرز
  :التالية )26(وآخرون  Mauryة معادلل اً لالنتقال البذري وفق

P] =(%)1-)H/N(1/n×100[  
عدد المجموعات =  H ،تقال البذريالنسبة المئوية لالن=  P: حيث أن
عدد النباتات في =  n ، عدد المجموعات الكلي المختبرة=  N ،السليمة

  .كل مجموعة
  

  والمناقشة النتائج
  

   المسح الحقلي
 2009و 2008ية المنفذة خالل عامي خالل المسوحات الحقل لم يالحظ
أشجار األنواع  على CLRVإلصابة بفيروس ل مميزةمرضية  مظاهر

في  امناطق زراعته فيالحلويات /المختلفة من الجوزيات واللوزيات
الشحوب على و  Necrosisالتماوت ، باستثناء بعض أغلب المحافظات

 Diebackالتراجعي  الموتالذي كان يرافق  الجوز أوراق بعض أشجار
األحيان عن تطفل بعض  معظمفي  والمتسبب بعض األفرع الهيكليةل

المحاطة أحيانًا بهاالت األسود اض التبقع أعر ، و الحشرات الضارة
صفراء اللون على أوراق الجوز المتسببة عن بعض الممرضات الفطرية 

محدودًا جدًا في المناطق الرطبة المرض  وكان انتشار .والبكتيرية
وكان جٌل أشجار الجوز ناتج  .محافظتي إدلب والالذقيةمن المرتفعة 

وراق أشجار الجوز غير المطعمة أ تبدأعن غراس بذرية، ونادرًا ما 
راضًا مرضية وفقًا لنتائج بعض الدراسات المصابة بهذا الفيروس أع

البساتين التي تم مسحها  فياألشجار وكانت  ).38، 27(المرجعية 
سة من حيث وغير متجان ،عمرالما من حيث  متجانسة نوعاً قوية النمو 

قع خضراء ب وسجل وجود .ل بستاناألصناف المزروعة في كعدد 

والبيكان  أشجار الجوزبعض أوراق على غير واضحة المعالم مصفرة 
مركز بحوث في  في منتصف موسم النمو وراقٍ لألكثيف تساقط  رافقه

، وقد عزي ذلك إلى العطش الذي محافظة حمصجوسية الخراب ب
عند كما شوهد . 2008أصاب البستان نتيجة تعطل مضخة الماء عام 

خفيف فصل ما اللون وجود خط أسود التطعيم  كشط القلف في منطقة
 بالحسين( أشجار الجوز منجدًا على عدد محدود بين الطعم واألصل 

في أصل كالمستخدم على الجوز األسود األمريكي المطعمة  )والبلدي 2
، وكان وجود الخط األسود مترافقًا مع مشتل إلبية في محافظة حماة

 يالحظولم  .نتائج اختبار إليزاكما أكدت ذلك  CLRVاإلصابة بفيروس 
كما ذكرت بعض الدراسات الجوز أو ثمار  على أوراقتشكل بقع حلقية 

وربما يعزى ذلك إلى كون اإلصابة مازالت حديثة  .)12، 6(المرجعية 
ويعًدُ◌ تماوت منطقة التحام الطعم  .أو األشجار المطعمة ما زالت فتية

اللون من األعراض مع األصل في أشجار الجوز وتشكل خط أسود 
  ). 29 ،28(المميزة لإلصابة بهذا الفيروس 

  

   السيرولوجية/ةالمصلي اتاالختبار 
من كافة ) اتعين 607(اختبار العينات الفردية العشوائية ت نتائج بين

 26إصابة طة إليزا ابوسالحلويات /الجوزيات واللوزياتوأصناف  أنواع
مصابة المجموعة من الجوز العينات ال وقد تفاعلت، الجوزياتعينة من 
 ،فقط CLRV-ch المختبرة مع المصل الخاص بساللة الكرزوالبيكان 

وبلغت  ،CLRV-eولم تتفاعل مع المصل الخاص بساللة الخمان 
واألصناف المختبرة  من األنواع فيروسهذا اللمصابة بنسبة العينات ا

لى ع CLRVفيروس ل االنتشار المحدودت النتائج أظهر و  %.4.9كافة 
ريفرسايد، (والبيكان ) والبلدي 2صنفي بالحسين (الجوز أصناف بعض 

ي المنطقتين ف) ، بمعدل شجرة من كٍل منهاغراتيكس، غرازونا وشوكتاو
في % 7.4حدوثه الوسطى والشمالية الغربية من سورية، وبلغ معدل 

في عينات أشجار البيكان % 16.3و ،عينات أشجار الجوز المختبرة
 منة جموعالم للفيروس في عينات الجوز لغ أعلى انتشاروب. المختبرة

 10.3(والالذقية حماة و محافظتي تلتها  ،)%20.3(محافظة إدلب 
في عينات لم تسجل إصابات بالفيروس و  .)على التوالي، %7.5و

حمص  تيمحافظ من البيكان المختبرة باستثناء تلك المجموعة
صابة بالفيروس في إلم تسجل أية كما  .%)16.0(وحماة  %)26.7(

القنيطرة و محافظات ريف دمشق  المجموعة منالجوز والبيكان  اتعين
من المختبرة  اتعينإصابة بالفيروس في الكذلك لم تسجل أية . وحلب

 البرقوق/والخوخوالمحلب  الحلو لجوز األسود والكرزاأشجار 
. )2جدول (كافة  المحافظات المجموعة من وتوت العليق الخوخ/والدراق

في العينات المصابة وفقًا لقيم النسبي وقد تراوح تركيز الفيروس 
  ، 1.450–0.180قارىء إليزا ما بين  ةطاامتصاص الضوء بوس

  تحصل عليها في بحوث سابقة والنتائج الم إلى حد ما وهذا يتوافق
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التقرير األول الذي يشير إلى يعّد هذا البحث ). 41) (0.21-0.49(
 فيروسبمن اإلصابة في سورية لحلويات ا /خلو أشجار اللوزيات

CLRV ، على  الفيروس نفسه سابقة انتشارمحلية دراسات بينما سجلت
وقد توافقت نتائج هذا البحث مع ). 4(، والزيتون )3(والبيكان الجوز 

نتائج دراسة مماثلة أجريت في جنوب شرق تركيا، وكانت نسبة إصابة 
وتعّد نسب اإلصابة ). 43% (12.9 ةعينات أشجار الجوز المختبر 

في سورية على أشجار الجوز منخفضة  CLRVالمسجلة بفيروس 
مقارنة مع تلك المسجلة في بعض البلدان األوروبية، والتي تراوحت ما 

  بين
أبوليا في منطقة % 32، و)13، 21(في المملكة المتحدة % 38-50

على  CLRVوقد إزدادت نسب اإلصابة بفيروس ). 35(االيطالية 
ار الجوز المطعمة على أصلي الجوز األوروبي والجوز األسود في أشج

 1989في عام  %96.8إلى حوالي  1981عام % 24.2هنغاريا من 
في أشجار ستة أصناف من  CLRVتم الكشف عن فيروس و ). 33(

الجوز المطعمة على الجوز األسود في فرنسا، وبلغت نسبة حدوثه 
في ) Black Line( سود، ورافق ذلك ظهور أعراض الخط األ20%

د بدء ظهور أعراض المرض منطقة التطعيم، وماتت األشجار بع
ويعزى انخفاض نسبة انتشار الفيروس على ). 15(سنوات  4–2بحوالي 

عدم اعتماد : أشجار الجوز في سورية إلى مجموعة من العوامل، أهمها
أسلوب التطعيم بعد بصورة واسعة في إنتاج أشجار الجوز واقتصار 

ألمر في معظمه على إنتاج الغراس البذرية، وخلو العينات المختبرة ا
الممثلة لبساتين األمهات في مركز بحوث القنيطرة ومشتلي حارم 

وعينات الجوز المجموعة من بساتين ) حلب(وكفر أنطون ) إدلب(
، )3(المزارعين في محافظتي ريف دمشق وحلب من اإلصابة بالفيروس 

خدمة في هذا البحث غير قادرة على كشف كل كما أن األمصال المست
سالالت هذا الفيروس، فعلى سبيل المثال لم يتفاعل المصل الخاص 
بساللة الخمان مع عزالت الجوز السورية في هذا البحث والتي تم 

، علمًا )عزالت 3(طة المصل الخاص بساللة الكرز فقط اكشفها بوس
زالت الفيروس التي أن كالهما قادر وبالكفاءة نفسها على كشف ع

ًا لمعلومات مصدرها الجوز في الواليات المتحدة وفرنسا وسويسرا وفق
  ).8(الشركة المصنعة 

  
  

  .2009-2008خالل الفترة ، المحافظات السوريةبعض الحلويات وتوت العليق المجموعة عشوائياً من /اللوزيات ،توزع عينات الجوزيات .1جدول 
Table 1. Distribution of walnuts, stone fruits and blackberry samples randomly collected from some Syrian governorates, 
during the period 2008 – 2009. 
  

  Governorate  المحافظة

  
  السنة
Year

 Number of collected samplesعدد العينات المجموعة

  الجوز
 Walnut

 البيكان
Pecan 

الجوز األسود
  )أصل(

Black walnut 
(rootstock)

الكرز الحلو 
 والمحلب

Sweet cherry 
and Mahaleb 

   /الخوخ
  البرقوق
 Plum 

 /الدراق
 الخوخ

Peach  
 توت العليق

Blackberry 
  Idleb 2008  64  0  7  0  0  0  26   إدلب

2009  
  

0  0  0  77  10  7  0  

  ريف دمشق
   Damascus countryside  

2008  56  0  0  10  0  2  0  
2009  

  
0  0  0  28  19  11  0  

  Hama  2008  72  0  8  0  0  0  0   حماة
2009  

  
0  25  0  0  8  3  0  

  Homs  2008  20  15  0  0  0  0  0   حمص
2009  

  
0  0  0  10  8  10  0  

  Latakia 2008  40  0  0  0  0  0  0   الالذقية
2009  

  
0  0  0  0  0  5  0  

  Aleppo 2008  34  0  5  0  0  0  0   حلب
2009  

  
0  0  0  0  0  0  0  

  Al-Qunaitara 2008  11  9  6  0  0  0  1   القنيطرة
2009  0  0  0  0  0  0  0  

  Total  2008  297  24  26  10  0  2  27   المجموع
2009  0  25  0  115  45  36  0  

  Total 297  49  26  125  45  38  27   المجموع الكلي
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ً عشوائيمجموعة الالجوز والبيكان في عينات  CLRVفيروس  انتشار .2جدول    .2008، إليزا اختبارواسطة ب بعض المحافظات السوريةمن  ا
Table 2. Incidence of CLRV in walnut and pecan samples randomly collected from some Syrian governorates using ELISA-
test, 2008. 
  

 No. of samplesعدد العينات 

Crop   المحصول  Governorate   المحافظة

للعينات ة النسبة المئوي
  المصابة

Percentage (%) of 
infected samples 

  عدد العينات المصابة
No. of infected 

samples 

لعينات الكلي لعدد ال
  المختبرة

Total number of 
tested samples

Walnut   جوز  64  13  20.3  Idleb   إدلب
 Pecan   بيكان 0  0  0.0

 

  ريف دمشق Walnut   جوز 56  0 0.0
   Damascus countryside 0.0 0 0 بيكان   Pecan 

 

 Hama   حماة Walnut   جوز 72 6 8.3
 Pecan   بيكان 25 4 16.0

 

 Homs   حمص Walnut   جوز 20 0 0.0
 Pecan   بيكان 15 4 26.7

 

  Latakia   الالذقية Walnut   جوز  40 3 7.5
 Pecan   بيكان 0 0  0.0

 

  Aleppo   حلب Walnut   جوز 34 0 0.0
 Pecan   بيكان 0 0 0.0

 

 Al-Qunaitara   القنيطرة Walnut   جوز 11 0 0.0
 Pecan   بيكان 9 0 0.0
Walnut   جوز 297 22 7.4  Total   المجموع

 Pecan   بيكان 49 8 16.3

  
وتتوافق نتائج هذا البحث مع تلك المتحصل عليها في دراسات 

كشف عن فيروس مرجعية أخرى في تباين تفاعل المصل الخاص بال
CLRV  مع عزالت الفيروس التي مصدرها الجوز والمجموعة من

وقد أكدت نتائج دراسات مرجعية سابقة ). 12(مناطق جغرافية مختلفة 
وجود تباين تضادي في عزالت الفيروس المختلفة تبعًا لمصدرها النباتي 

  ).24(المعزولة منه ومكان عزلها 
  
البذرية المنتجة في بعض  الحالة الصحية لغراس الجوزيم و تق

  CLRVالمشاتل السورية إزاء فيروس 
عينة جمعت  280في  CLRVفيروس  الكشف عن وجودبينت نتائج 

حماة محافظة من مشتلي إلبية في  الجوزمن بذرية  ساغر من 
خلوها من  إليزا باستخدام اختبارحمص محافظة والمختارية في 
الفيروس وفقًا  في انتقالدورمهم بالبذور  سهموت .الفيروس المذكور

نسب الغراس البذرية تراوحت فقد ، )41(لبعض الدراسات المرجعية 
 وتعدّ ). 15% (20و 5ما بين في فرنسا  CLRVالمصابة بفيروس 

 طة اختبار إليزاالعزل الفيروس والكشف عنه بوس مفضالً  اً البذور مصدر 
في  CLRVوتكمن خطورة فيروس  ).41(ألوراق والبراعم إلى اإضافة 
طة غبار الطلع لمسافات بعيدة من األشجار المصابة اينتقل بوس كونه

ة ءفي المناطق الموبو  األمر الذي أسهم في انتشار المرض ،إلى السليمة
ينتقل الفيروس في األغصان الصغيرة بعد دخوله إليها عبر  ).25(

 10-5ويصل إلى منطقة التطعيم بعد  ،سنة/م 2- 1األزهار بمعدل 
 وجودويعزى عدم  ).17(فقًا لبعض الدراسات المرجعية سنوات و 
إلى انتخاب الثمار في سورية ) البذور(ثمار الجوز في الفيروس 

عدد ٕالى قلة المخصصة لإلكثار من أشجار تبدو سليمة ظاهريًا، و 
في مناطق ها انعدام أو األشجار المصابة بالفيروس في البيئة السورية

ربما  ووفقًا لنتائج هذا البحث، أ وحلب كريف دمشق والقنيطرةمختلفة، 
إلى عدم تمكننا من  وأ ،)عينة 280(إلى قلة عدد الغراس المختبرة 

أشجار الجوز في  وكانت. األشجار المصابة) بذور(جمع واختبار ثمار 
السابقة بالفيروس  اتبساتين المزارعين التي سجلت فيها اإلصاب

ن األشجار المثمرة والحرجية أنواع أخرى ممزروعة بالزيتون إلى جانب 
 وكانفي البستان نفسه، مع بعضها البعض القابلة لإلصابة متجاورة 
قد بلغ على أشجار الزيتون وفقًا  )CLRV( معدل حدوث الفيروس

بعض الدراسات المرجعية السابقة شارت كما أ). 4% (15 لدراسة سابقة
 الخنجرية ماتوداطة ثالثة أنواع من النياإمكانية نقل الفيروس بوسإلى 

في غاية  اً يعّد إنتاج وتوزيع غراس موثوقة صحيًا ووراثيًا أمر و ). 20(
األهمية للحد من أضرار هذا الفيروس، كما أن التخلص من األشجار 
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المصابة ما زال متاحًا في الشروط السورية كون الفيروس ما زال محدود 
شجار البيكان بعض أو المحلية المنشأ  أشجار الجوزفي بعض االنتشار 

المدخلة حديثُا إلى سورية والمزروعة في بعض المشاتل المنتجة 

المختبرة والممثلة لمعظم  الحلويات/أشجار اللوزياتبينما كانت ، للغراس
  .مناطق زراعتها في سورية خالية من الفيروس

  
  

Abstract 
Al-Chaabi S. and F. Ismaeil. 2011. Survey of Cherry leaf roll virus Prevalence on Walnuts and Some Species of Stone 
Fruits Trees in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 29: 158-164. 

A field survey for Cherry leaf roll virus (CLRV) incidence was conducted in Syria on walnuts and some species of stone fruit trees 
during the spring and autumn of 2008 and 2009. A total of 607 randomly collected individual samples (297 samples from five local walnut 
varieties, 49 samples of four imported varieties of pecan, 26 samples of black walnut rootstock, and 27 samples of blackberry) representing 
35 commercial orchards and four nurseries producing fruit tree seedlings distributed in 7 Syrian governorates were tested by DAS-ELISA. 
The presence of CLRV–cherry strain was limited to some walnut and pecan trees in the central and north western regions of Syria, with an 
average incidence of 7.4%, and 16.3% in tested walnut and pecan samples, respectively. The highest incidence of the virus was recorded in 
walnut tree samples collected from Idleb governorate (20.3%), followed by Hama and Latakia (10.3 and 7.5%, respectively). The virus 
incidence in tested pecan samples collected from Homs and Hama governorates was 26.7 and 16.0%, respectively. No virus infections were 
recorded on walnut and pecan samples in Damascus countryside, Al-Qunaitara and Aleppo governorates. Also, no virus infection was 
recorded in black walnut rootstock and blackberry. Testing for the presence of CLRV (cherry strain) in 280 walnut seedlings (1.5-3 months 
old) collected from two nurseries: Elbieh in Hama and Al-Moukhtariah in Homs using DAS-ELISA showed that all tested seedlings were 
virus free, an indication of good health status of walnut seedlings produced in Syria. Results of testing 50 randomly collected individual 
samples from walnut, 125 samples of sweet Cherry and mahaleb, 45 samples of plum and 38 samples of peach representing the commercial 
orchards in the same previous governorates using DAS-ELISA revealed that all tested samples were free from the elderberry strain of 
CLRV. 
Keywords: CLRV, ELISA, pecan, stone fruits, Syria, walnut.  
Corresponding author: Salah Al-Chaabi, General Commission for Agricultural Scientific Research, Damascus, Douma P. O. Box 113, 

Syria, Email: gcsarshaabi@mail.sy 
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