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  الملخص
مجلة وقاية النبات العربية، . التعرف على أهم الفيروسات التي تصيب البطاطا في سورية .2011 .حاج قاسم، أمين عامر وأم التقى غفران الرفاعي

29: 165-170.  
جمعــت  .فــي ســورية البطــاطس/تصــيب البطاطــا ت التــيلتحديــد أهــم الفيروســا 2004/2005و  2003/2004مين الــزراعيين تــم القيــام بمســح حقلــي خــالل الموســ

حقـًال مـن محافظـات حلـب وٕادلـب وحمـاه وحمـص والالذقيـة  84عينـة نباتيـة مـن البطاطـا التـي ظهـرت عليهـا أعراضـًا تـوحي بأنهـا إصـابة فيروسـية، مثلـت  1325خالله 
أظهـرت . ٕادلـبحلـب و  يتفـي محـافظأقلهـا المحافظـات فكانـت فـي الممسـوحة حقـول البطاطـا اإلصـابة التقديريـة فـي الظـروف الحقليـة فيمـا بـين  تباينـت نسـب. وطرطوس

لفيروسـات وهـذه ا. ة فيروسـات تصـيب البطاطـا بصـورة طبيعيـة وبنسـب متفاوتـة فـي مختلـف المنـاطق الممسـوحةثمانيـنتائج االختبارات المصلية للعينات المجموعة وجود 
، (CMV)، فيروس موزاييك الخيار )PLRV( فيروس التفاف أوراق البطاطا، )PVX( Xفيروس البطاطا ، )Y )PVYفيروس البطاطا : هي وجودهانسبة مرتبة حسب 

وقــد تراوحـت نســبة ). PAMV( فيــروس موزاييـك أوكوبــا البطاطـاأخيـرًا و ) PVM( Mفيـروس البطاطــا ، و )AlMV( فيــروس موزاييـك الفصــة، )S )PVSفيـروس البطاطـا 
ارتفــاع نســبة اإلصــابة  المســح ، كمــا بــين، علــى التــوالي%39.2و % 23.8، %12.8فيروســات أو أكثــر حــوالي  ةالعينــات المصــابة بفيــروس واحــد وبفيروســين وبثالثــ

 بطاطـاأصـناف البات الفيروسية الجديدة على من اإلصا اً عددسجلت هذه الدراسة ألول مرة في سورية . الموسم األولنسبتها في الفيروسية في الموسم الثاني مقارنة مع 
  .فيروس موزاييك أوكوبا البطاطاو  فيروس موزاييك الخيار وفيروس موزاييك الفصة: ، مثلالمختلفة

   .، اختبارات مصلية، سوريةفيروساتبطاطا،  :ةكلمات مفتاحي
 

  المقدمة
 
فـي المنـاطق عتهـا زراتركـز حيث ت ،أهمية بالغة في سوريةالبطاطا حتل ت

أكثــر فــي الشــمالية الغربيــة والوســطى والجنوبيــة وبعــض المواقــع الســاحلية 
خـــالل الموســـم الزراعـــي بهـــا بلغـــت المســـاحة المزروعـــة وقـــد  ،مـــن عـــروة

 اً طنــــــ 604747 غلــــــت حــــــوالي، اً هكتــــــار  29011حــــــوالي  2005/2006
بالغــة مــن بــين  أهميــة الفيروســات تحتــلبعديــد مــن  تصــاب البطاطــا ).2(
انتشـارها الواسـع فـي كافـة أنحـاء العـالم، بسبب ، فات الزراعية المختلفةاآل
 .هايتاألسباب الكامنة وراء تدني إنتاج أهم لكونها أحدو 

 فــي الظــروف الطبيعيــة البطاطــاإصــابة إلــى  المراجــع العلميــةوقــد أشــارت 
، )24( يرويـدًا واحـدًا فـي بلـدان مختلفـة مـن العـــالمافيروسـًا وف 37 بحوالي
فـي كميـة اإلنتـاج ونوعيتـه،  فادحـةتتراوح ما بين ضعيفة و خسائر  ثةً محد

وقــــد ). 33( المــــزروع والظــــروف البيئيــــة صــــنفوذلــــك تبعــــًا للفيــــروس وال
الـيمن و ) 16، 12(مصـر : لـبعـض الـدول العربيـة، مثـها فـي ل بعضـجّ سُ 
، 13( وفلسطين المحتلـة ولبنـان ،)15( والمملكة العربية السعودية، )14(

وقـــــد يكـــــون لبعضـــــها تـــــأثيرات  .)3(والعـــــراق ، )28(األردن و  ،)24، 21
ـــــاتج ـــــي الن ـــــراوح ويمكـــــن أن  ،مـــــدمرة ف ـــــينالخســـــارة المحصـــــولية تت   مـــــا ب

% 90عــن أحيانــًا تزيــد قــد و  ؛Yمثــل فيــروس البطاطــا  )24(% 10-80
 ُتجـرلـم ). X )33و  Y بفيروسـي البطاطـا اإلصـابة المختلطـة  في حالـة

بطاطـا فـي ول الفيروسات التي تصـيب الفي سورية سوى دراسات قليلة ح
، إال أن هـــذه الدراســـات لـــم )6، 5، 4(مـــن ســـورية المحافظـــات الشـــمالية 

  .كافة مناطق زراعتها في سورية تغطِ 
أهــم الفيروســات التــي تصــيب معرفــة ا البحــث إلــى هــذ لــذلك هــدف

فـي مختلـف منـاطق زراعتهــا وذلـك ، وتقـدير نسـب حــدوثهاالطعـام  بطاطـا
  .من انتشارها ورية، لكونها تعتبر الخطوة األولى للحدّ في سالرئيسية 

  
  مواد البحث وطرائقه

  
  النباتية الزيارات الحقلية وجمع العينات

ــــــات  ــــــزراعيين  مــــــن الحقــــــول البطاطــــــاجمعــــــت عين خــــــالل الموســــــمين ال
أبريـــــــــــل /بـــــــــــين شـــــــــــهري نيســـــــــــان ، مـــــــــــا2004/2005و  2003/2004

ة زراعـــمنـــاطق أهـــم  المســـح يـــو مـــن كـــل موســـم، وقـــد شـــملنيو /حزيـــرانو 
الالذقيــة  حمــاه، حمــص،حلــب، إدلــب، : فــي المحافظــات التاليــة البطاطــا

رقـم : مت استمارة حصر حقلية تضمنت المعلومات التاليةظّ نُ  .وطرطوس
المــزروع، تــاريخ الجمــع، األعــراض  صــنف البطاطــاالعينــة، موقــع الحقــل، 

الحظــة الظاهريــة، نســبة اإلصــابة التقديريــة تبعــًا لألعــراض الظاهريــة الم
فـــي الظـــروف الحقليـــة، أهـــم األمـــراض والحشـــرات المّنتشـــرة، ومالحظـــات 

  .أخرى إن وجدت
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مـــــن عينـــــة نباتيـــــة  1325جمعـــــت خـــــالل الموســـــمين الـــــزراعيين 
التـــــي ظهـــــرت عليهـــــا  المختلفـــــة )ة لالســـــتهالكالمعـــــدّ ( أصــــناف البطاطـــــا

األوراق، ، تشــــوه موزاييــــك، تبــــرقش(أعراضــــًا تــــوحي بإصــــابات فيروســــية 
 محافظـات شـملت ،حقـالً  84 وذلـك مـن )اصفرار وتقزم النباتاتنيكروز، 
ـــــة  ـــــة مـــــن  147(الالذقي ـــــة مـــــن  115(طرطـــــوس و  )حقـــــول 9عين  7عين

 27عينـة مـن  326(حمـص و  )حقـالً  12عينـة مـن  231(حماه و  )حقول
 14عينـــة مـــن  244(حلـــب و  )حقـــالً  15عينـــة مـــن  262(ٕادلـــب و  )الً حقـــ

عًا لألعراض الظاهرية المميـزة فـي ُقدرت نسبة اإلصابة الحقلية تب ).حقالً 
نبـــات، اختيـــرت بطريقـــة عشـــوائية، وقـــد مثلـــت العينـــات المجموعـــة  100

ب عــددها طــردًا مــع اَســمختلــف األعــراض الظاهريــة المالحظــة، والتــي تنَ 
  .في كل حقل بالبطاطانسبة انتشار األعراض والمساحة المزروعة 

ديريـــة الزراعـــة صـــحة البـــذور فـــي م مختبـــرحضـــرت كافـــة العينـــات إلـــى أُ 
حـرارة درجـة ثم رقمت وحفظت في البـراد عنـد  ،واإلصالح الزراعي بحلب

كذلك ُجمعت أنواع مختلفة من الحشـرات . ، لحين اختبارها مصلياً س° 4
ف علــــى أهــــم مــــن عــــدة حقــــول، للتعــــرُّ  البطاطــــا نباتــــاتعلــــى  الموجــــودة

ُصـــــنفت فـــــي مختبـــــرات الحشـــــرات بكليـــــة و المنتشـــــرة، الناقلـــــة الحشـــــرات 
  .لزراعة، جامعة حلبا

  
  األمصال المضادة المستخدمة

متخصصــــــة ضــــــد  مضــــــادة متعـــــددة الكلــــــون جســــــامأ ةثمانيــــــاســـــتخدمت 
  Alfalfa mosaic virus فيــروس موزاييــك الفصــة: التاليــةفيروســات ال
)AlMV،  جـــنسAlfamovirusعائلـــة ، Bromoviridae( ، فيـــروس و

جـــنس ، Cucumber  mosaic  virus  )CMVموزاييـــك الخيـــار 
Cucumovirus عائلـــة ،Bromoviridae( ، فيـــروس موزاييـــك األوكوبـــا و

جــــنس  ،Potato aucuba mosaic virus )PAMV للبطاطــــا
Potexvirus عائلــــــة ،Flexiviridae( ، أوراق التفــــــاف فيــــــروسو 

، Polerovirus، جــنس Potato leaf roll virus  )PLRVالبطاطــا
 Potato virus M  فيــــروس البطاطــــا إمو ، )Luteoviridaeعائلــــة 

)PVM ، جنسCarlavirus،  عائلةFlexiviridae( ، فيـروس البطاطـا و
ــــــة Potexvirusجــــــنس ، Potato virus X )PVX إكــــــس ، عائل

Flexiviridae( ، فيروس البطاطا اسو Potato virus S )PVS  جـنس ،
Carlavirusـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــروس البطاطـــــــــــــــــا وايو ، )Flexiviridae ، عائل   في

Potato virus Y )PVY ، جـنس Potyvirus،  عائلـةPotyviridae( ،
المجموعــــة األلمانيــــة للكائنــــات الدقيقــــة ومــــزارع  مــــن تــــم الحصــــول عليهــــا

 German Collection of Microorganisms and  Cellالخاليـا 

Cultures  (DSMZ) ألمانيا ، .  
  
  

  رولوجية يالس/االختبارات المصلية
اختبــــار إليــــزا  طةانــــات فــــي هــــذا البحــــث مصــــليًا بوســــالعيكافــــة فحصــــت 

ــــــــروس باألجســــــــام المضــــــــادة   (DAS-ELISA)بــــــــاالحتواء الثنــــــــائي للفي
ELISA Double- antibody sandwich  حســب الطريقــة الموصــوفة
فيروســات ال، للكشــف عــن وجــود )Clark and Adams  )21 مــن قبــل

  .السابقةرة قالفالمضادة كما ذكر في  جسامهااستخدمت أالتي 
اس درجـة امتصـاص الضـوء لكـل عينـة تمت قراءة أطباق إليـزا بقيـ

طة جهـــاز قيــــاس امتصــــاص انــــانومترات، بوســــ 405عنـــد موجــــة طولهـــا 
اعتبرت العينة مصابة . Dynatech  MR 4000الضوء من إنتاج شركة 

إذا كانــت قــراءة امتصاصــها للضــوء أعلـــى مــن قيمــة المتوســط الحســـابي 
ثــال االنحــراف مضــافًا لهــا ثالثــة أم) النبــات الســليم(لقــيم الشــاهد الســلبي 

  ).35(المعياري 
 

  النتائج
   

  في حقول البطاطا تحديد أنواع الحشرات المنتشرة 
خـالل الموسـميين  للبطاطـاتم تحديد الحشـرات المجموعـة مـن عـدة حقـول 

ضــمت وقــد  ف عليهــاالتعــرّ و  ،2004/2005 و 2003/2004 الــزراعيين
 )Myzus persicae Sulzer(مــّن الــدراق األخضــر : أنــواع الَمــّن التاليــة

ومــّن الفــول  Macrosiphum euphorbiae (Thomas)البطاطــا  ومــن
)Aphis  fabae Scop. ( لوبيـاءَمـّن الو )Aphis craccivora Koch. (

ومــــــّن البــــــازالء األخضــــــر ) .A. gossypii Glov(ومــــــّن القطــــــن 
)Acyrthosiphon  pisum Harris (ومــــْن التفــــاف أوراق الخــــوخ  
 .(Kalt helichrysi Brachycaudus ،  نســــب منخفضــــة مــــن كــــذلك

وبعــض نطاطــات األوراق ) .Bemisia tabaci Genn(الذبابــة البيضــاء 
كمــا لــوحظ بشــكل عــام  .Homoptera :Cicadelidae لفصــيلةالتابعــة 

المنطقـــــة الوســـــطى ارتفـــــاع كثافـــــة حشـــــرات المـــــّن وأعـــــدادها فـــــي حقـــــول 
نظــرًا الرتفــاع الحقــول المجــاورة لمجــاري األنهــار وأقنيــة الــري و والســاحلية 

  .نسبة الرطوبة فيها
ــ وخاصــًة بــأنواع المــن ضــعيف  حشــرينشــاط بز الموســم األول تمّي

بســبب انخفــاض درجــة الحــرارة واســتمرار هطــل األمطــار المختلفــة، وذلــك 
نشــاط حشــرات المــّن  فــيمــايو، ممــا أثــر ســلبًا /حتــى منتصــف شــهر أيــار

 بطاطـاحقـول الونطاطات األوراق في نقل األمراض الفيروسية في معظـم 
النشـــاط الحشــري فــي الموســـم الثــاني مقارنــة مـــع  ارتفــعبينمــا  .الممســوحة

أنــواع  فر ظــروف مناخيــة مالئمــة لتكــاثراالموســم األول، وذلــك بســبب تــو 
، حيـــث كانـــت الحـــرارة معتدلـــة وانخفضـــت كميـــة األمطـــار المـــن المختلفـــة

  .كافة المناطق في سورية في لةاطاله
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   2003/2004 وسم الزراعيتحديد الفيروسات في الم
تباينـــت األعـــراض الظاهريـــة التـــي تـــوحي بإصـــابة فيروســـية فـــي الموســـم 
األول، حيــــث لوحظــــت أعــــراض الموزاييــــك والتبــــرقش وتشــــوهات األوراق 

االصــفرار وتقــزم النباتــات و  التنكــرزأعراض بــ مقارنــةوكانــت أكثــر انتشــارًا 
الظــــروف فــــي معظــــم الحقــــول، واختلفــــت نســــب اإلصــــابة التقديريــــة فــــي 

المزروعـــة  أصـــناف البطاطـــاالحقليــة تبعـــًا لألعـــراض الظاهريـــة بــاختالف 
، وكانــت مــا %70-15مــا بــين  بشــكل عــام وقــد تراوحــت. وموقــع الحقــل

، طرطـــوسفـــي حقـــول % 50-25ة، الالذقيـــفـــي حقـــول % 45-30 بـــين
، وانخفضــت حمــصفــي حقــول % 70-40، حمــاةفــي حقــول % 25-55

، %25-15و % 30-20ا بـين حيـث تراوحـت مـ إدلب وحلبفي حقول 
تطابقـــــت المالحظـــــات الحقليـــــة مـــــع نتـــــائج االختبـــــارات و . علـــــى التـــــوالي
ـــــ  ، حــــول وجــــود )حقــــالً  35جمعــــت مــــن (عينــــة نباتيــــة  599المصــــلية ل

عينــــة ظهــــرت عليهــــا  412إصــــابات فيروســــية مختلفــــة، حيــــث تفاعلــــت 
يبـــين %. 68.8أعـــراض تـــوحي بإصـــابة فيروســـية إيجابـــًا وبلغـــت نســـبتها 

نسبة وجود كل فيروس في العينـات المفحوصـة خـالل الموسـم  1ل الجدو 
 مرتبة حسب وجودها، وبلغ عدد العينـات المصـابة ،2003/2004األول 

فيروســــات أو  ةعينــــة وبثالثــــ 126عينــــة وبفيروســــين  63 بفيـــروس واحــــد
  .عينة 223أكثر 

  
   2004/2005تحديد الفيروسات في الموسم الزراعي 

اض الموزاييــك والتبــرقش مقارنــًة مــع أعــراض ســادت فــي هــذا الموســم أعــر 
 ارتفعـتبينمـا  ،كما فـي الموسـم السـابق النباتات االصفرار وتقزمو  التنكرز

 وقــد تراوحــتمقارنــة مــع الموســم األول، بالنســبة اإلصــابة التقديريــة قلــيًال 
فـــي حقـــول % 55-40، وكانـــت مـــا بـــين %85-20مـــا بـــين  بشـــكل عـــام
فـي حقـول حمــاة، % 70-30س، فـي حقـول طرطــو % 60-25الالذقيـة، 

 ،)، حمـصقـرب بحيـرة قطينـة الحـوزقريـة (في حقول حمص % 50-85
و % 40-15 وانخفضــت فــي حقــول إدلــب وحلــب حيــث تراوحــت مــا بــين

  . ، على التوالي20-30%
  

 2004/2005عينـــــة خـــــالل الموســـــم الثـــــاني  726بينـــــت نتـــــائج فحـــــص 
واحـــد  كانـــت مصـــابة بفيـــروس عينـــة 589، أن )حقـــالً  49جمعـــت مـــن (

% 25.5، %14.7فيروســات أو أكثــر بنســب حــوالي  ةوبفيروســين وبثالثــ
  . )1جدول ( على التوالي% 40.9و 

وبشكل عام بلغت نسب وجود الفيروسات فـي العينـات المفحوصـة 
: خــــالل الموســــمين الــــزراعيين بشــــكل تنــــازلي كمــــا يلـــــي) عينــــة 1325(

ثـــم %) 16.2( Xتـــاله فيـــروس البطاطـــا %) Y )48.5فيـــروس البطاطـــا 
فيـــــروس موزاييـــــك الخيـــــار و  ،%)12.2( فيـــــروس التفـــــاف أوراق البطاطـــــا

  فيـــــروس موزاييـــــك الفصـــــةو %) 10.0( Sوفيـــــروس البطاطـــــا %) 12.0(
وأخيــرًا فيــروس موزاييــك أوكوبــا %) 4.5( Mفيــروس البطاطــا و %) 9.8(

  %).3.8(البطاطا 
  

  المناقشـة
  

على مختلف أظهرت نتائج هذا البحث وجود إصابات فيروسية طبيعية 
المختبرة في معظم الحقول الممسوحة السورية، حيث  أصناف البطاطا

. تم الكشف عن كافة الفيروسات التي استخدمت أمصالها المضادة
مع نتائج الموسم  2003/2004تطابقت نتائج الموسم الزراعي و 

، وتباينت قليًال من حيث نسب وجود الفيروسات 2004/2005الزراعي 
لعينات النباتية المختبرة، إال أنها كانت أعلى نسبيًا في وانتشارها في ا

كما  %).68.8( األولمقارنة مع الموسم %) 81.1( الثانيالموسم 
وصنف اختلفت نسب اإلصابة بكل فيروس، تبعا الختالف الفيروس 

وبشكل عام كانت مرتفعة في حقول المحافظات . وموقع الحقل البطاطا
الالذقية (قول المحافظات الساحلية تلتها ح) حماه وحمص(الوسطى 
إدلب (، بينما كانت منخفضة في حقول المحافظات الشمالية )وطرطوس

، ويعزى ذلك إما إلى لجوء المزارعين إلى استبقاء جزء من )وحلب
إنتاجهم كبذار لزراعته في العروات القادمة أو حصولهم على البذار من 

  .الدرنات أثناء زراعتها قة أو إلى تقطيعو مصادر غير معروفة أو موث
السيرولوجية للعينات النباتية التي ظهرت /أكدت االختبارات المصلية

خالل الموسمين الزراعيين، أن عليها أعراض توحي بإصابات فيروسية 
كانت %)  75.5(عينة مختبرة  1325عينة نباتية من أصل  1001
،  Yاطافيروس البط: بفيروس أو أكثر من الفيروسات التالية مصابة

والتي تعرف بأنها تنتقل ، Mفيروس البطاطا ، و  Sوفيروس البطاطا
طة حشرات المّن بالطريقة غير المثابرة ابوسباالحتكاك الميكانيكي و 

وكذلك فيروس التفاف أوراق البطاطا الذي تنقله ) 35، 33، 27(
فيروس البطاطا لكن ، )31، 23، 18(حشرات المن بالطريقة المثابرة 

X طة األدوات الملوثة ونطاطات اوبوس) 37، 17(يكانيكيًا ينتقل م
 ، وعن طريق األبواغ الهدبية لفطر)39(والقوارض  ،)29(األعشاب 

Synchytrium endobioticum  )25 ،30 .(ضافًة لذلك فإن باإل
 توجد، كما )19(الفيروسات السابقة تنتقل عن طريق الدرنات المصابة 

   .)23، 6( لمناوبةافي األعشاب البرية والعوائل 
وقد جاءت النتائج مطابقة لما ذكر سابقًا حول وجود الفيروسات 
المختبرة على نباتات البطاطا لكنها متناقضة أحيانًا من حيث ترتيب 

  ).6، 5، 4(انتشارها وذلك بسبب اختالف المناطق الممسوحة 
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حقول مختلف لتي ظھرت عليھا أعراض توحي بإصابة فيروسية، المجموعة من ا لبطاطاالسيرولوجية لعينات ا/نتائج االختبارات المصلية. 1جدول 
  .األرقام بين األقواس تعبر عن النسبة المئوية لإلصابة بكل فيروس. في سورية 2004/2005و  2003/2004 المزارعين خالل الموسمين الزراعيين

Table 1. Results of serological tests conducted on potato samples which showed symptoms suggestive of virus infection, 
collected  from different fields during 2003/2004 and 2004/2005 growing seasons in Syria. Numbers between brackets indicate 
percentages of virus infection.  

 
  

  *عدد العينات المتفاعلة إيجابياً مع األمصال المضادة لـ
Number of samples positively  reacted with antisera to* 

عدد العينات 
  المختبرة
No. of 

samples 
tested

الموسم 
  الزراعي
Season

  المحافظة
ProvinceAMV CMV PAMV PLRV PVM PVX PVS PVY

10 7 0 10 0 0 0 19 65 2003/2004  Lattakia  الالذقية 
6 0 0 16 4 10 6 32 82 2004/2005  
9 13 0 18 5 13 0 21 45 2003/2004  Tartous  طرطوس 
8 0 0 14 0 15 0 26 70 2004/2005  
16 20 4 26 7 19 16 40 117 2003/2004  Hama  حماه 
10 15 0 20 10 30 7 76 114 2004/2005  
18 27 10 17 5 30 21 81 122 2003/2004  Homos  حمص  
21 33 12 18 13 27 29 158 204 2004/2005  
0 0 5 8 0 12 14 32 147 2003/2004  Idleb  إدلب 
14 21 8 6 15 20 12 61 115 2004/2005  
0 0 2 4 0 17 13 45 103 2003/2004  Aleppo  حلب  
18 23 10 5 0 21 14 52 141 2004/2005  
53 

(8.8) 
67 

(11.2) 
21 

(3.5) 
83 

(13.9) 
17 

(2.8) 
91 

(15.2) 
64 

(10.7) 
238 

(39.7) 
599 2003/2004  Total  المجموع 

77 
(10.6) 

92 
(12.7) 

30 
(4.1) 

79 
(10.9) 

42 
(5.8) 

123 
(16.9) 

68 
(9.4) 

405 
(55.8) 

726 2004/2005  

* AMV= فيروس موزاييك الفصة، CMV = ،فيروس موزاييك الخيارPAMV =البطاطا أكوبيا موزاييك فيروس ،PLRV = التفاف فيروس
  .Yالبطاطا فيروس =  S ،PVYالبطاطا فيروس = X ،PVSطاطا بالفيروس = M ،PVX البطاطافيروس = PVM، أوراق البطاطا

*AMV= Alfalfa mosaic virus, CMV= Cucumber mosaic virus, PAMV= Potato aucuba mosaic virus, PLRV= Potato leaf roll 
virus, PVM= Potato virus M, PVX= Potato virus X, PVS= Potato virus S, PVY= Potato virus Y. 
 

  
 الفيروسـاتكما سجلت النتائج إصابة البطاطا ألول مرة فـي سـورية، ب

  : التالية
 ةميكانيكيبالعدوى الفيروس موزاييك أوكوبا البطاطا الذي ينتقل . 1

 اً قمرافيكون عادًة و رة، طة حشرات المن بالطريقة غير المثابابوسو 
  ). Y )34فيروس البطاطا أو  Aلفيروس البطاطا 

بالعدوى ينتقل و  الذي يتسم بمدى عوائلي واسعموزاييك الخيار . 2
) 22( طة حشرات المن بالطريقة غير المثابرةابوسو  الميكانيكية

  .)36(العوائل النباتية باستثناء البطاطا  بعضذور طة باوسوب
ينتقــــل و  الــــذي يتســــم بمــــدى عــــوائلي واســــع، يــــك الفصــــةفيــــروس موزاي. 3

كمــا ثبــت  ،طة حشــرات المــن بالطريقــة غيــر المثــابرةابوســو ميكانيكيــًا 
فــي بــذار البطاطــا  0.9حبــوب اللقــاح بنســبة  تجريبيــًا انتقالــه بواســطة

وموزاييـك موزاييـك الخيـار  يوجـود فيروسـمـا يفسـر مو . )38( الحقيقية
علــــى العديــــد مــــن المحاصــــيل  امتســــجيله هــــوعلــــى البطاطــــا الفصــــة 

والشــوندر ) 27، 11، 10، 8( المزروعــة كالبقوليــات الغذائيــة والعلفيــة
  . في سورية )9(والقرعيات  )7( البنجر/السكري

في %) 31.2(عينة نباتية  599عينة من أصل  187وأثبتت النتائج أن 
في %) 18.9(عينة نباتية  726عينة من أصل  137الموسم األول و

الثاني، لم تتفاعل مع األمصال المضادة المستخدمة في هذه الموسم 
الدراسة، ويعزى ذلك الحتمال إصابتها بفيروسات أخرى لم تختبر، أو 
ألن تركيز الجسيمات الفيروسية فيها دون حساسية األمصال المضادة 
المستخدمة، أو ألن األعراض المالحظة ناتجة عن اإلصابة بمسببات 

  .عن تأثير الظروف البيئية مرضية أخرى أو ناتجة
 صـــنافتشـــير نتـــائج هـــذه الدراســـة عمومـــًا إلـــى إصـــابة مختلـــف أو 
فــي بعــض تعريفهــا ســبق  الرئيســية التــيفيروســات ال بخمــس مــن البطاطــا

لم يسبق تعريفها مـن قبـل فـي ة فيروسات ثانوية ثالثوب ،المناطق السورية
نسـب اإلصـابة بهـا  انتشارها وارتفـاع زيادةقائمًا بحتمال ويبقى االسورية، 

بســبب انتقالهــا ، ت الناقلــة خــالل المواســم القادمــةمــع بدايــة نشــاط الحشــرا
، مما سـيؤدي بالتـالي إلـى خسـائر اقتصـادية عن طريق اإلكثار الخضري

العـروات  فـيلزراعتـه ء مـن إنتـاجهم ونظرًا الحتفاظ معظـم المـزارعين بجـز 
فــــي مســــجلة ت وخاصــــًة أن بعــــض الحشــــرات الناقلــــة للفيروســــا، القادمــــة
ـــذلك ينصـــح). 1(ســـورية  لعـــدة مواســـم بتكـــرار عمليـــات المســـح الحقلـــي  ل
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، واســـتخدام أمصـــال البطاطـــازراعيـــة قادمـــة لتشـــمل كافـــة منـــاطق زراعـــة 
مضـادة أخـرى إلعطـاء صـورة دقيقــة عـن أهميـة الفيروسـات التـي تصــيب 

افـي في الظروف الطبيعية ومدى انتشارها النسبي وتوزعهـا الجغر  البطاطا
  . سوريةفي 

 
Abstract 

Haj Kassem, A.A. and O.G.A. Refaay. 2011. Identification of the Most Important Viruses Infecting Potato in Syria. 
Arab Journal of Plant Protection, 29: 165-170. 

A field survey was conducted during 2003/2004 and 2004/2005 growing seasons to determine the incidence of viruses 
affecting potato crops in Syria. A total of 1325 plant samples with symptoms suggestive of virus infection were collected from 
84 fields in Aleppo, Edleb, Hama, Homs, Latakia and Tartous provinces. Viral infection in northern provinces based on visual 
observation was less than other provinces during both growing seasons. Serological tests indicated the presence of eight 
viruses affecting potato; Potato virus Y (PVY) was the most commonly encountered virus in potato fields, followed by Potato 
virus X (PVX), Potato leaf roll virus (PLRV), Cucumber mosaic virus (CMV), Potato virus S (PVS), Alfalfa mosaic virus 
(AMV), Potato virus M (PVM), and Potato aucuba mosaic virus (PAMV). Virus infection in tested samples infected with only 
one virus, two viruses and three or more viruses were 12.8%, 23.8% and 39.2%, respectively. Virus infection was higher in the 
second growing season in comparison with the first season. This is the first record of natural infection of potato plants with 
CMV, AMV, PAMV in Syria. 
Keywords: Potato, Viruses, Serological tests, Syria 
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