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  صالملخ
فـي السـاحل ) TYLCV(/الطماطم أوراق البنـدورة وتجعـد فيروس اصـفرار حدوث. 2013 .صالح الشعبيو  عماد دأود إسماعيل، محمود، زياد حسن

  .28-21 ):1(31العربية، . مجلة وقاية النبات المنتخبة بعض عزالتهً المصلي/السيرولوجي لتوصيف الالسوري و 
 فصــــيلة، و Begomovirusجــــنس  ،Tomato yellow leaf curl virus )TYLCV/الطماطم أوراق البنـــدورةوتجعــــد فيــــروس اصـــفرار وجـــود تـــّم تقّصــــي    

Geminiviridae(  فـي محـافظتي الالذقيـة وطرطـوس خـالل البالسـتيكية  الـدفيئاتو المكشـوفة حقول الجمعت من  ،انتقائية أبدت أعراض إصابة فيروسيةعينة  430في
 .)DAS-ELISA(باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة  إليزا باستخدام اختبارل كل منها نباتًا منفردًا من البندورة ومثَ  ،2009/2010و 2008/2009موسمي 
%، 35.5محافظــة الالذقيــة  ها فــي%، بينمــا بلــغ متوســط نســب31.4 بلــغ فيروس المجموعــة مــن الســاحل الســوريالالمصــابة بــالعينــات االنتقائيــة  متوســط نســبوجــد أن 

وتجعـد األوراق فـي السـاحل السـوري  البالسـتيكية الموبـوءة فعـًال بمـرض اصـفرار الدفيئاتو  البندورة/الطماطم بلغ متوسط نسب حقول. % في محافظة طرطوس30.96و
 تــراوح متوســط النســب المئويــة للنباتــات المصــابة حقليــًا بــالفيروسو % فــي محافظــة طرطــوس. 49.0و ،% فــي محافظــة الالذقيــة80.5 متوســطها %، بينمــا بلــغ58.2

القــدموس  تــيوأدناهــا فــي منطق، مســتوى ســطح البحــر القريبــة مــن %)37.5%)، وبانيــاس (40(القرداحــة  تــي%، وكانــت أعالهــا فــي منطق40.0و 9.3بــين المــذكور 
ـــ توصــيفالتــّم  م. 500المرتفعــة عــن مســتوى ســطح البحــر بحــوالي %) 12.4%) والشــيخ بــدر (9.3( إليــزا  اختبــارطة اوســب TYLCVعزلــة للفيــروس  60 المصــلي ل

، ختبــرةبينـت النتــائج وجـود تنـوع بــين عـزالت الفيـروس الم .حاديــة الكلـونأجسـام مضـادة أ 5باســتخدام و  )TAS-ELISA(بـاالحتواء الثالثـي للفيــروس باألجسـام المضـادة 
 ؛)EACMV( اشـرق أفريقيـفيـروس موزاييـك كاسـافا ل) عزلتـان مشـابهتان ل2 ؛TYLCV-European) عزلتـان مشـابهتان لفيـروس 1 :مختلفة مجموعاتست  توزعت في

لــم عزلــة ) تســع وثالثــون 4؛ SCR60و SCR55الجســمان المضــادان و  SCR23 مــعتفاعــل تلــم و ، SCR20و SCR18 ) ســبع عــزالت تفاعلــت مــع األجســام المضــادة3
) 5 ؛أو تراكيـب فيروسـية أخـرى قريبـة منـه TYLCV-ILفيـروس وجـود األمر الذي أشار بوضوح إلى  الدراسةهذه المستخدمة في مع أي من األجسام المضادة تتفاعل 

   .SCR18فاعلت فقط مع ) ثالث عزالت ت6 ؛SCR20عزالت تفاعلت فقط مع سبع 
  .، إليزا، فيروس اصفرار وتجعد أوراق البندورة/الطماطم، سوريةأجسام مضادة أحادية الكلونكلمات مفتاحية: 

  
  لمقدمةا
  

أكثــر  مــن Lycopersicon esculentum Mill /الطماطمالبنــدورة دُ تعــ
ـــــي العـــــالمالخضـــــار  إنتاجهـــــا الواســـــع النطـــــاق وتســـــبب ، )22( إنتاجـــــًا ف

ــــة  المكثــــفو  ــــى مــــدار العــــام فــــي عــــروات متعاقب جعلهــــا عرضــــًة فــــي عل
 أصـــبحتو ، )28( الممرضـــات الفطريـــة والبكتيريـــة والفيروســـيةبلإلصـــابة 

) Geminiviridae فصـيلةطة الذباب األبـيض (االفيروسات المنقولة بوس
 .)26( فــي المنــاطق المداريــة وشــبه المداريــةوانتشــارًا أهميــة هــا مــن أكثر 

المتســـــبب عـــــن الفيـــــروس  /الطماطموراق البنــــدورةأوتجعـــــد اصـــــفرار  يعــــدُ 
Tomato yellow leaf curl virus )TYLCV،  جــــــنس

Begomovirus فصــــــيلة، و Geminiviridae ( ضــــــررًا المــــــرض األكثــــــر
وقـدرت ). 37، 36 ،17علـى الصـعيد العـالمي ( /الطماطمالبندورةبإنتاج 

النبـــات منظمـــة وقايـــة  وفقـــًا إلحصـــاءاتعالميـــًا المســـاحات الموبـــوءة بـــه 

تـم . )21(بلـدًا  40ماليـين هكتـار كانـت موزعـة فـي  7بحوالي  األوروبية
وتعـُد ، )18( 1988وتنقيته ألول مـرة فـي عـام  TYLCV عزل الفيروس

الفيـروس وتنوعـه هـذا منطقة البحر المتوسط وٕايران المكان الرئيس لنشـأة 
فــي  ســالالت مختلفــة مــن الفيــروسســجل انتشــار واســع ل). 31الســاللي (

 Tomato yellow leaf curl virus-Israel :حــوض المتوســطلــدان ب
)TYLCV-IL ،(Tomato yellow leaf curl virus-Mild 
)TYLCV-Mld(و ،Tomato yellow leaf curl Sardinia virus 

(TYLCSV) )7( كـل مـن وجود سالالت أخرى للفيروس فـي، ثم سجل 
ــــــــــــــــران (TYLCV-Gezالســــــــــــــــعودية (  )، وعمــــــــــــــــانTYLCV-IR)، وٕاي

)TYLCV-OM ضــمن النــوع (TYLCV )8، 27 ،29.(  وتبــين حــديثًا
أوراق  وتجعــد اصــفرارتســبب مــرض مجموعــة مــن األنــواع الفيروســية ن أ

هــــي تحــــدث فــــي المنــــاطق المداريــــة وشــــبه المداريــــة، و  /الطماطمالبنــــدورة
  تراوحــــت ، اإلنتــــاج ئر كبيــــرة فـــيخســـاًا فـــي نمــــو النباتــــات و شــــديدتـــدهورًا 



 )2013( 1، عدد 31مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   22

هـذا حديد فيروسات تّم تقد و  .)53، 26، 14، 11(% 100-50ما بين 
 فرنســاو  البرتغــالو  فــي معظــم بلــدان شــرق المتوســط وفــي إســبانيا المــرض

ــافــي ، و )42، 21( الكــاريبي والواليــات وأســتراليا و  آســياو  أجــزاء مــن أفريقي
مـن هـذه وجـود نـوعين  )52، 41ت دراسـات أخـرى (كـدأو  .)49( المتحدة

 Tomato yellow leaf ، همـا:سـطحـوض المتو بلـدان فـي الفيروسـات 

curl virus-Israel )(TYLCV-Isr )44و (Tomato yellow leaf 

curl Sardinia virus (TYLCSV) )30(  اعتمـــادًا علـــى تسلســـل
الــذي وصــف منــذ  هــو ذاتــهول األ النــوعو لوتيــدات حموضــها النوويــة، ينك

حـدوث الـبعض ربـط و . TYLCV-ILوعـرف بسـاللة في فلسطين البداية 
ثالثــة أنــواع علــى األقــل فــي بلــدان حــوض المتوســط بوجــود رض المــ هــذا
 TYLCV ،TYLCSVهــــي: ، Begomovirusفيروســــات الجــــنس  مــــن
 )Tomato yellow leaf curl Malaga virus )TYLCMa1Vو
ـــــــرعـــــــَد و  .)54( ـــــــوع األخي ـــــــا الن ـــــــدماجتن ـــــــوعين  ج عـــــــن ان  TYLCVالن
ســاللة مــن تفاعــل ال TYLCV-ILالنــوع  نشــأبينمــا ، )TYLCSV )40و

TYLCV-Mld مـع الفيـروسTomato leaf curl Karnataka virus 
)ToLCKV) (43(.  فيروســــــات تـــــّم توصــــــيف أنـــــواع أخــــــرى مـــــنوقـــــد 

TYLCVs  كـــــاليمن ، مختلفـــــةبلـــــدان فـــــيTYLCYV )9 والســـــعودية ،(
TYLCSAV )38 ،( الصـــــــــــــــــــــــــــين وTYLCV-C )32(، نـــــــــــــــــــــــــــد وتايال
TYLCTHV )51( . مصلية/ســـــيرولوجاســـــتخدمت طرائـــــق مختلفـــــة) ية

، 2 ،3 ،19( Bgomovirusيروســـات الجـــنس ففـــي تشـــخيص وجزيئيـــة) 
التـي تنتقـل ها فيروسـاتلفـة غأفي بروتينـات  اً جد اً التشابه كبير وكان )، 47

وتيديــة مــا يمســتوى السالســل النكل ، وعلــى)48بوســاطة الــذباب األبــيض (
 .)46فـي منطقـة غـرب البحـر المتوسـط ( TYLCVبين عـزالت فيـروس 

رتبط مصــليًا مــع بعضــه الــبعض ال مــهــذه الفيروســات  نالكثيــر مــوكــان 
وتــم التوصــل إلــى ). 50ام أمصــال متعــددة الكلونــات (دســيما عنــد اســتخ

)، ثـم 4نتائج جيدة باسـتخدام اختبـار إليـزا بعـد التنقيـة المحسـنة للعـزالت (
اســتخدمت الحقــًا أجســام مضــادة أحاديــة الكلــون مطــورة لتشــخيص بعــض 

)، African cassava mosaic virus )ACMVهـذه الفيروسـات، مثـل: 
Indian cassava mosaic virus )ICMV(،  ولتعريـف عـزالت مختلفـة

انتشـار تقصي هدف هذا البحث إلى  .)TYLCV )25 ،33من فيروس 
علـــــــــى محصـــــــــول  /الطماطمفيــــــــروس تجعـــــــــد واصـــــــــفرار أوراق البنــــــــدورة

يــة المحل هعزالتـتوصـيف بعـض ، و فـي السـاحل السـوريالبنـدورة/الطماطم 
  .  أمصال متخصصة وحيدة الكلوناستخدام بمصليًا/سيرولوجيًا 

  

  مواد البحث وطرائقه
  

  جمع العيناتالمسح الحقلي و 
أبـــدت أعــراض مـــرض  /الطماطممــن البنــدورةورقيـــة عينــة  430جمعــت  

 النمــو االصــفرار والتجعــد وصــغر حجــم األوراق والوريقــات خــالل موســمي

المكشـــــــوفة لمـــــــزارعين حقـــــــول امثلـــــــت و ، 2009/2010و 2008/2009
المنتشــــرة فــــي المنــــاطق الرئيســــة المغطــــاة بالبالســــتيك  البيــــوت المحميــــةو 

ـــدورة فـــي الســـاحل الســـوري فـــي محـــافظتي الالذقيـــة  /الطماطملزراعـــة البن
    .منفرداً ومَثلت كل عينة منها نباتًا  ،وطرطوس
ات صـابإل ةًا ظاهريـحسبت نسـبة النباتـات التـي أبـدت أعراضـ اكم
بداية عقد الثمار لكل حقل أو بيـت بالسـتيكي ممسـوح ر طو في فيروسية 

، ومتوســـط جميـــع الحقـــول الممســـوحة فـــي علـــى حـــدٍة وفقـــًا لعـــروة الزراعـــة
نقلـــت العينـــات إلـــى مختبـــر تشـــخيص األمـــراض  .المنطقـــة ثـــم المحافظـــة

طة حافظــة االفيروســية فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة بوســ
س °4المختبـــر عنـــد درجـــة حـــرارة  فظـــت فـــيمبـــردة بـــالثلج الجـــاف، ثـــم ح

    لحين إجراء االختبار المصلي.
  

  الكشف عن الفيروس
فــــي  /الطماطمتــــّم الكشــــف عــــن فيــــروس تجعــــد واصــــفرار أوراق البنــــدورة 

بــــر األمــــراض الفيروســــية بــــإدارة بحـــــوث وقايــــة النبــــات فــــي دمشـــــق تمخ
 BIOREBAمجموعــة اختبــار مصــلي منتجــة مــن قبــل شــركة باســتخدام 

 عروفـــةجميـــع ســـالالت الفيـــروس المالتفاعـــل مـــع ســـرية قـــادرة علـــى السوي
اختبــار االدمصــاص المنــاعي المـرتبط بــاألنزيم (إليــزا) بــاالحتواء طة اوسـب

 Double antibody sandwich المـزدوج للفيـروس باألجسـام المضـادة

enzyme-linked immunosorbent assay )DAS-ELISA(  وفقـــًا
 .)Adams )12 و Clark علـى طريقـةمـادًا اعتو  الشـركة المصـنعةلنشرة 

 Optical Densityوتســجيل قــيم الكثافــة الضــوئية  تّمــت قــراءة األطبــاق
)O.D ( طة جهـــاز قــارئ أطبـــاق ابوســ اتنـــانومتر  405عنــد طـــول موجــة

العينـة مصـابة إذا وعـَدت ، Labsystem multiskan MSمـن نـوع  إليـزا
مثــال متوســط قــيم قــراءات تســاوى أو زاد متوســط قــيم قراءتيهــا عــن ثالثــة أ

لنباتـــــات ب نســـــبة اإلصـــــابة الحقليـــــة الفعليـــــة احســـــتـــــم  الشـــــاهد الســـــليم.
فــــي كــــل منطقــــة ومحافظــــة علــــى حــــدة وفقــــًا للمعادلــــة  /الطماطمالبنــــدورة
  التالية:

  

ة = ة الفعلي رة  نسبة اإلصابة الحقلي ة المختب ات االنتقائي بة اإلصابة في العين نس
  100/%)نسبة اإلصابة الظاھرية ((%) × 

  

  لوجي لبعض عزالت الفيروس المحليةالتوصيف المصلي/ السيرو 
التي ثبت  /الطماطمعينة فردية من عينات البندورة 60ار بتّم اخت 

عينة من  15إليزا السابق، وهي تمثل  إصابتها بالفيروس بموجب اختبار
طة اختبار االدمصاص المناعي ابوسعينة من طرطوس  45الالذقية و

 نزيم (إليزا) باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادةالمرتبط باأل
Triple antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent 

assay )TAS-ELISA( ًا للطريقة الموصوفة من قبلوفق  
Al-Moudallal  الشركة المصنعة لألمصالوتعديالت  )،5( آخرونو .
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عند طول  (O.D)ضوئية وتسجيل قيم الكثافة ال تّمت قراءة األطباق
طة جهاز قارئ أطباق إليزا من نوع ابوس اتنانومتر  405موجة 

Labsystem multiskan MS ،العينة مصابة إذا تساوى أو زاد  َدتوع
 .متوسط قيم قراءتيها عن ثالثة أمثال متوسط قيم قراءات الشاهد السليم
 استخدمت في هذا االختبار مجموعة اختبار مصلي منتجة من قبل

) NEOGEN Europe )ADGEN Phytodiagnosticsشركة 
 ,SCR18أجسام مضادة أحادية الكلون  5البريطانية تحوي على 

SCR20, SCR23, SCR55, SCR60  تعود مصادر عزالتها إلى
 Scottish Crop Research)المعهد االسكتلندي لبحوث المحاصيل 

Institute) تمّكن من توصيف بعض سالالت فيروس ، وهيTYLCV 
على نموذج تفاعل العينات المختبرة معها  اً اعتمادوالفيروسات األخرى 

  ).1 جدول( المرفق من الشركة المنتجة لهذه األجسام المضادة
  

 Begomovirusطراز تفاعل بعض الفيروسات التابعة لجنس . 1جدول 
   .مع األجسام المضادة أحادية الكلون TYLCVأو سالالت الفيروس 

 Table 1. Reaction type of some viruses belonging to the 
genus Begomovirus and strains of TYLCV with monoclonal 
antibodies. 
  

  أمصال أحادية الكلون
Monoclonal antibodies 

  الفيروسات المختبرة
 Tested viruses 

SCR 
18 

SCR 
20 

SCR 
23 

SCR 
55 

SCR 
60 

+ + +  

 

Tomato yellow leaf curl 
virus-European 
(TYLCV-European) 

+   + + Tomato yellow leaf curl 
virus –Indian 
(TYLCV-Indian) 

+ +  + + Indian cassava mosaic virus 
(ICMV) 

+ + +  
 

African cassava mosaic 
virus (ACMV) 

 + +  
 

East African cassava mosaic 
virus (EACMV) 

  
  شةالنتائج والمناق

  

 DAS-ELISAالمسح الحقلي والكشف عن الفيروس بواسطة اختبار 
المصابة بفيروس تجعد  /الطماطمبلغ متوسط نسب عينات البندورة

) المجموعة من الساحل TYLCV( /الطماطمواصفرار أوراق البندورة
% وفقًا لنتائج االختبار المصلي، بينما بلغ متوسط نسب 31.4السوري 

% 30.96%، و35.5جموعة من محافظة الالذقية العينات المصابة الم
  ).2في عينات محافظة طرطوس (جدول 

البالستيكية المزروعة  الدفيئاتبلغ متوسط نسب الحقول/
والموبوءة فعًال بمرض اصفرار وتجعد األوراق في  /الطماطمبالبندورة

% وفقًا لنتائج االختبار المصلي بطريقة إليزا 58.2الساحل السوري 
% في محافظة الالذقية 80.5مي الدراسة، بينما بلغ خالل موس

% في محافظة طرطوس. وسجل أعلى حدوث للمرض في 49.0و
%)، 85.3%)، تلتها في األهمية منطقة جبله (100منطقة القرداحة (

بينما كان حدوث المرض في حدوده الدنيا في مناطق البصة في 
طرطوس. وتراوح  محافظة الالذقية، والقدموس والشيخ بدر في محافظة

بين  TYLCVمتوسط النسب المئوية للنباتات المصابة حقليًا بالفيروس 
%)، 40(القرداحة  تي%، وكانت أعالها في منطق40.0و 10.0

%) والشيخ 10.0(القدموس  تيوأدناها في منطق، %)39.17وبانياس (
  ).2 (جدول طرطوسمحافظة ب%) 13.3بدر (

بة فــــي كــــل مــــن منطقتــــي ويعــــزى ارتفــــاع نســــب النباتــــات المصــــا
ـــــى قربهمـــــا مـــــن مســـــتوى ســـــطح البحـــــر ـــــاس إل وزراعـــــة  ،القرداحـــــة وباني

(العائل الرئيس للفيروس) على نطـاق واسـع علـى مـدار  /الطماطمالبندورة
العــام تقريبــًا، بينمــا يعــزى انخفــاض نســب النباتــات المصــابة فــي منطقتــي 

بحـــر القــدموس والشــيخ بـــدر إلــى ارتفـــاع أراضــيهما عــن مســـتوى ســطح ال
، /الطماطمٕالــى قلــة المســاحات المشــغولة بالبنــدورةم)، و  500(أكثــر مــن 

أو أو إلـــى طبيعـــة األصـــناف المزروعـــة فيهمـــا (أصـــناف محليـــة غالبـــًا)، 
 إلـــى قلـــة أعـــداد الـــذباب األبـــيض علـــى تلـــك االرتفاعـــات أو إلـــى ســـيادة

أو إلــى العوامــل  B. tabaciأنــواع أخــرى مــن الــذباب األبــيض غيــر نوع/
وتتوافــق هــذه الزيــادة فــي حــدوث المــرض علــى نباتــات مجتمعــة.  الســابقة

البنــدورة/الطماطم فــي الســاحل الســوري مــع التقــارير الحديثــة التــي تشــير 
إلــى زيــادة المســاحات المشــغولة بهــذا المحصــول فــي المنــاطق الســاحلية 

، وٕالــــى الزيــــادة غيــــر المألوفــــة فــــي حــــدوث )22(وٕالــــى تكثيــــف زراعتهــــا 
، علمـًا )8() وٕايـران 23 ،20البحـر المتوسـط ( المرض في منطقة حوض

 2008فــي عــام  /الطماطم% مــن اإلنتــاج العــالمي للبنــدورة30حــوالي  أن
كانــــت تــــم الحصــــول عليــــه مــــن بلــــدان حــــوض البحــــر المتوســــط حيــــث 

اصــفرار ويتطلــب انتشــار مــرض ). 22(مــة ءمالالظــروف المناخيــة أكثــر 
فـــــي دورة/الطماطم علـــــى محصـــــول البنـــــ /الطماطمأوراق البنـــــدورةوتجعـــــد 

 الـــــدفيئاتوارتفـــــاع نســـــب اإلصـــــابة بـــــه ال ســـــيما فـــــي الســـــاحل الســـــوري 
البالســـتيكية تطبيـــق حزمـــة مـــن اإلجـــراءات الوقائيـــة الكفيلـــة بمنـــع الناقـــل 
الحشـــري مـــن الوصـــول إلـــى النباتـــات الســـليمة علـــى األقـــل فـــي البيـــوت 

تيـــة واســـتخدام أصـــناف متحملة/مقاومـــة، ومكافحـــة العوائـــل النباالمغطـــاة، 
   البديلة للحشرات الناقلة أو تلك التي تشكل مصدرًا للفيروس.
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 2008/2009خالل موسمي وفقًا لنتائج اختبار إليزا المختبرة  /الطماطمعينات البندورةفي  TYLCV فيروسباإلصابة  حدوث. 2جدول 
  .2009/2010و

Table 2. Occurrence of TYLCV infection in tomato samples collected during 2008/2009 and 2009/2010 growing seasons and 
tested by ELISA. 
 

  المنطقةالمحافظة/
Governorate/region  

  بالستيكية أنفاقعدد الحقول/
No. of fields/plastic tunnels 

 (%) النسبة المئوية
 األنفاقللحقول/

  البالستيكية الموبوءة
Percentage (%) 

of actually 
infected 

fields/plastic 
tunnels  

 عدد العينات
No. of samples   النسبة المئوية

للعينات المصابة 
(%)  

Percentage 
(%) of 

infected 
samples  

  الممسوحة
Surveyed

ً الموبوءة وفقا
لنتائج اختبار 

  إليزا
Infected 
based on 

ELISA test 
  المختبرة
tested 

  صابةالم
infected 

  

  Lattakia  الالذقية
            

  Jableh 34 29 85.3  90  33  36.66  جبلة
 Al-Qurdaha 3 3  100.0  10 4 40.00  القرداحة
 Al-Basaa 4 1  25.0 10 2 20.00 البصة

 Total  41  33 80.5 110  39 35.45   المجموع
  

              Tartous  طرطوس

  Banias 32 21 65.6 120 47  39.17   بانياس
 Al-Safsafeih 24 1458.3 70 27 38.57   الصفصافة

 Safeeta 10 440.0  30 9 30.00   صافيتا
 Al-Kadmous 12 325.0  30 3 10.00   القدموس
 Al-Shakh Badr 12 325.0 30  4 13.33   الشيخ بدر

 Drakiesh   10 440.0 30 6 20.00   دريكيش 
  Total  100 49 49.0 310  96 30.97  المجموع 

 Grand total 141 82 58.2  430  135 31.40  المجموع العام
 

 
أظهرت  لبعض عزالت الفيروس المحلية: نتائج التوصيف المصلي

 /الطماطمعزلة لفيروس تجعد واصفرار أوراق البندورة 60نتائج توصيف 
أجسام مضادة أحادية  5باستخدام  TAS-ELISAبواسطة اختبار 

برة، وقد الكلون وجود تنوع ما بين عزالت الفيروس في العينات المخت
  ).3 جدول(مصلية  مجموعاتست أمكن توزيعها في 

تمايزت من بين المجموعات الست المذكورة أعاله مجموعتان 
تمثالن فيروسين مختلفين اعتمادًا على نموذج التفاعل المذكور سابقًا 

 الساللة األوروبية للفيروس، وهي تمثل V)، وهما: المجموعة 1(جدول 
(TYLCV-European)  عزلتين فقط، والمجموعة بواقعVI وهي تمثل ،

بواقع عزلتين أيضًا.  (EACMV) فيروس موزاييك كاسافا لشرق أفريقيا
مع األجسام  ACMVو TYLCV-Europeanوكان تفاعل الفيروسان 

). 1المضادة أحادية الكلون متماثًال وفقًا لنموذج التفاعل المرفق (جدول 
-TYLCV( الفيروس المكتشفد نوع العائل النباتي المختبر نوع وحدَ 

European(اتالنباتية المختبرة مأخوذة من نبات ات، فكانت العين 
مع األجسام المضادة أحادية بصورة موجبة وتفاعلت  /الطماطمبندورة

بينما يدل التفاعل ، SCR23و  SCR18 ،SCR20: الكلون التالية
لو كانت  ACMVعلى الفيروس الموجب مع األمصال سابقة الذكر 

الكاسافا (المنيهوت)  اتالنباتية المختبرة مأخوذة من نباتات عينلا
Cassava esculenta Crantz أي أن الفيروسان يمتلكان عوائل ،  

  أكدت . وقد )33( نباتية مختلفة، وال يوجدان معًا على العائل نفسه
  نتائج دراسات مرجعية سابقة النتائج المتحصل عليها في هذا البحث، 

بصورة موجبة  SCR23و SCR20ن أحاديا الكلون لمصالتفاعل افقد 
  أبدت أعراض مرض اصفرار  /الطماطمبندورةمن المع عينات 

  ساللة الفيروس األوروبية وكانت مصابة بوتجعد األوراق 
)TYLCV-European لمصل الموجب لتفاعل ال)، بينما اقتصر

ستخدم المصل ي. ولم )ACMV )39على الفيروس  SCRI33المضاد 
 في اختبارات الخاص بالكشف عن الفيروس السابق SCRI33لمضاد ا

ت . وقد أطلقغير متوفر لدى الشركة المنتجة في حينه هذا البحث كونه
على  )TYLCV-European( الساللة األوروبية-الفيروس تسمية
ي سواحل تنتشر ف ، وهي)TYLCV-Sardinia( ساللة سردينيا- فيروس
سيسيلي جزيرتي حديدًا في فرنسا و وتعلى البحر المتوسط أوروبا 
. وتعُد هذه النتيجة التسجيل األول في سورية حول )33( وساردينيا

) TYLCV-European )TYLCV-Sardiniaوجود الفيروسين: 
  . EACMVو
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طة اختبار إليزا ابوس تفاعلها مع األجسام المضادة أحادية الكلونوفقًا ل توزع عزالت فيروس تجعد واصفرار أوراق البندورة .3 جدول
  .)TAS-ELISA( باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادة

Table 3. Distribution of TYLCV isolates according to their reaction with monoclonal antibodies by using TAS-ELISA. 
 

  المجموعة
  المصلية

Serotype
  المحافظة

Governorate 

عدد 
  العزالت
  المختبرة
No. of 

isolates 
tested

 
 الفيروس مع عزالتتفاعل األجسام المضادة أحادية الكلون 

TYLCV 
Reaction of MAbs with TYLCV isolates 

الكلي  عددال
   لعزالتل

No. of 
total 

isolates  

نوع الفيروس 
  أو الساللة

Virus 
species or 

strain SCR60SCR55SCR23SCR20 SCR18 
Iةالالذقي   Lattakia 10  -  

-  
-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

39  TYLCV-Isr  
أو تراكيب 
فيروسة 

  قريبة أخرى

  Tartous 29   طرطوس

IIالالذقية   Lattakia 2  -  
-  

-  
-  

-  
-  

+  
+  

+  
+  

7  -  
  Tartous 5   طرطوس

IIIطرطوس   Tartous 7  -  -  -  +  -  7  -  

IV طرطوس   Tartous 3  -  -  -  -  +  3  -  

Vذقيةالال   Lattakia 2  -  -  +  +  +  2  TYLCV-
European 

VIالالذقية   Lattakia 1  -  
-  

-  
-  

+  
+  

+  
+  

-  
-  

2  EACMV 
  Tartous 1   طرطوس

  المجموع 
Total 

  -  Lattakia 15   الالذقية
-  

-  
-  

3  
1  

5  
13  

4  
8  

60  -  
  Tartous 45   طرطوس

  
أي من األجسام  معبصورة موجبة عزلة مختبرة  39لم تتفاعل 

على ) Iالمضادة أحادية الكلون المستخدمة في هذه الدراسة (المجموعة 
وفقُا  PAbs اتمضادة متعددة الكلونالجسام تفاعلها مع األالرغم من 

فيروس التأكد من كونها ) و DAS-ELISAلنتائج اختبار إليزا (
TYLCV .إلى بصورة رئيسة  تنتميهذه العزالت  ويعتقد أن

تتبع الجنس تركيبات أخرى بالترافق مع  TYLCV-ILفيروسال
Begomovirus :مثل ،TYLCMaV و TYLCV-Mld ، علمًا أن

)، 44، 24كان قد سجل بكثافة في فلسطين () TYLCV-IL(فيروس 
)، 45وتركيا ()، 35والعراق ()، 35، 6( واألردن ،)34، 1(لبنان و 

طة االية بوسوهو ينتقل بكفاءة عإضافة إلى فيروسات/سالالت أخرى، 
)، محدثًا تدهورًا شديدًا 55، 16( الذباب األبيض بالطريقة المثابرة

، واصفرارًا وتجعدًا ألوراقها وانخفاضًا واضحًا /الطماطملنباتات البندورة
في حجمها، وتقزمًا شديدًا في طولها، وتقعرًا ألوراقها بإتجاه األعلى، 

كما أكدت ). 48، 13( وتساقطًا ألزهارها، وفقدًا كبيرًا في المحصول
انتشار النوعين السابقة أيضا نتائج بعض الدراسات المرجعية 

TYLCSV وTYLCV-IL  المنطقة األوروبية المطلة على غرب في
 TYLCAxVو TYLCMaVإضافة إلى التركيبين البحر المتوسط 

، بينما في اليونانالسابقين وجود كال النوعين دراسة أخرى وأثبت )، 21(

في قبرص كمسبب لمرض اصفرار ) TYLCV-IL(سجل النوع الثاني 
  ). 47( /الطماطموتجعد أوراق البندورة

األمصال األحادية الكلون  أكثر SCR20كان الجسم المضاد 
ذلك إلى وجود موقع  يوعز  ،عزلة 18بواقع  تفاعًال مع العزالت المختبرة

تفاعل الجسم المضاد ا بينم، تهاغلفأفي بروتينات تضاد عام مشترك 
  عزالت  4مع  SCR23وعزلة،  12مع  SCR18أحادي الكلون 

 SCR 23و SCR 20األجسام المضادة أحادية الكلون كانت و  مختبرة.
  لفيروساسابقة لتعريف مرجعية في دراسات قد استخدمت 

TYLCV-European بينما استخدم المصل المضاد ،SCR 33 
تم التوصل إلى نتائج كما ). ACMV )39الفيروس لكشف عن ل

بصورة المحلية  TYLCVعزالت الفيروس ، فتفاعلت مشابهة في تنزانيا
، SCR 17 ،SCR 20مع األمصال المضادة أحادية الكلون  متباينة

SCR 23 وSCR 33 بقيم ، وصنفت جميع عزالت الفيروس المتفاعلة
   SCR 20 ينالمضاد ينمع المصل) ODعالية من الكثافة الضوئية (

  فيروس عمابة قوية بأنها تمتلك عالقة قر SCR 23 و
TYLCV-European )10 .( وقد أسهم إنتاج أجسام مضادة أحادية

وتمييزها عن  TYLCVفي الكشف عن سالالت الفيروس نوعية الكلون 
، Begomovirusلجنس ابعضها البعض وعن غيرها من فيروسات 
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ايجابية مع ألمصال المتعددة الكلونات بصورة بينما تفاعلت ا
، نفسه جنسالفيروسات بعض مستخلصات األنسجة النباتية المصابة ب

 Bean golden mosaic virus )BGMV ،(Cabbage leafمثل: 

curl virus )CabLCV ،(Tomato yellow leaf curl virus 
)TYLCVو ،(Tomato mottle virus )ToMoV عند استخدامها (

تمييز في األخيرة  دون اعتماد الح)، األمر الذي 2في اختبار إليزا (
) المسبب لمرض اصفرار TYLCVsسالالت وأنواع المعقد الفيروسي (

  /الطماطم.وتجعد أوراق البندورة
   SCR55الكلون  الم يتفاعل الجسمان المضادان أحادي   

لى عدم هذا مؤشر عو  ،المختبرةالمحلية أي من العزالت مع  SCR60و 
 اً وفق) ICMVو TYLCV-Indian(ين روسوجود العزالت الهندية للفي

  انتماءائج كدت هذه النت، وأ1 جدولفي الالموضح نموذج التفاعل ل
عزالت تعود  7متباينتين ( مصليتينمجموعتين إلى عزالت محلية  10 

تختلف مصليًا ، وهي )IVعزالت تنتنمي للمجموعة  3و IIللمجموعة 
عزالت أخرى من فيروس  7كما أكدت هذه النتائج انتماء . عن سابقاتها

TYLCV  إلى مجموعة مصلية مستقلة (المجموعة المصليةIII (
أمكن قد و  .SCR20تفاعلت بصورة موجبة فقط مع المصل المضاد 

عند  TYLCVsفيروس المعقد  فيأنواع مختلفة  6ساللة و 15تمييز 
وتيدي يالنيكل تشابهال ةعزلة في فلسطين، كما بلغت نسب 59اختبار 
% 78و %73صدرها أوغندا مع عزلة فلسطين يروس التي ملعزلة الف

المعقد التحديد الكامل والدقيق لمكونات ويتطلب  ).15مع عزلة تنزانيا (
في  /الطماطمأوراق البندورةوتجعد اصفرار لمرض  ي المسببفيروسال

 طرائقاستخدام أمصال تخصصية إضافية و اعتماد الساحل السوري 
فيروسات/سالالت  تشابهدرجة ة)، ودراسة (الطرائق الجزيئيدقة أكثر 

إقليميًا لفيروسات والسالالت المعروفة االفيروسي مع هذا المعقد 
   عالميًا.و 

  
Abstract 

Hasan, Z.M., I.D. Ismail and S.M. Al-Chaabi. 2013. Occurrence of Tomato yellow leaf curl virus in the Syrian coastal 
area and serological characterization of selected isolates. Arab Journal of Plant Protection, 31(1): 21-28.  
  A survey was conducted to determine the incidence of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV, genus Begomovirus,  family 
Geminiviridae) in 430 samples showing symptoms of viral infection, collected from 141 open fields and plastic tunnels in the governorates 
of Lattakia and Tartous in Syria during the growing seasons 2008/2009 and 2009/2010. Each sample represented one tomato plant, and 
tested by using DAS-ELISA. Average TYLCV incidence in symptomatic tomato samples collected from the Syrian coast was 31.4%, 
whereas the TYLCV incidence of similar samples collected from provinces of Lattakia and Tartous was 35.5 and 30.96%, respectively. The 
average percentages of fields/plastic tunnels planted with tomato and already infected with yellow leaf curl disease in the Syrian coast was 
58.2%, whereas the average was 80.5% in Lattakia, and 49.0% in Tartous provinces. The average virus incidence in tomato plants in the 
field ranged from 9.3 to 40.0%, and  the highest was in the regions of Qardaha (40%), and Banias (37.5%), near sea level, and the lowest in 
the regions of Kadmous (9.3%) and Sheikh Bader (12.4%) at around 500 m above sea level. Serological characterization of 60 of the 
TYLCV isolates by using TAS-ELISA and 5 MAbs showed  diversity among the virus isolates tested, and they were distributed in six 
different serological groups: (i) Two isolates reacted similar to TYLCV-European, (ii) Two isolates reacted similar to East african cassava 
mosaic virus (EACMV), (iii) Seven isolates reacted with MAbs SCR18 and SCR20, and did not reacted with the MAbs SCR23, SCR55 and 
SCR60 (iv) Thirty nine isolates did not react with any of the monoclonal antibodies used in this study, which clearly pointed towards 
TYLCV-IL or other viral recombination's close to it, (v) Seven isolates reacted only with MAb SCR20, and (vi) three isolates reacted only 
with MAb SCR18. 
Keywords: ELISA, monoclonal antibody, Syria, TYLCV. 
Corresponding author: Ziad M. Hasan, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Tishreen University, Lattakia, Syria, 
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