
51 Arab J. Pl. Prot. Vol. 18, No. 1 (2000)

Short Communication (Host resistance: Viruses): فیروسات)مقاومة النباتبحـوث مختصرة (

في بعض أصناف البندورة/الطماطم في سوریة(TMV)تأثیر فیروس موزاییك التبغ

سلیم یونس راعي وعماد داؤد اسماعیل
قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة تشرین، الالذقیة، سوریة

لملخصا
فـي بعـض أصـناف البنـدورة/الطماطم فـي سـوریة. مجلـة (TMV). تأثیر فیروس موزاییـك التبـغ 2000سلیم یونس وعماد داؤد اسماعیل. راعي، 

.53-51: 18وقایة النبات العربیة. 
إلـــــــــى تقـــــــــزم نباتـــــــــات (TMV)ك التبـــــــــغ أدى اإلعــــــــــداء المیكـــــــــانیكي ألصــــــــــناف مختلفــــــــــة مــــــــــن البنــــــــــدورة/الطماطم بعزلـــــــــة سوریــــــــــة  مــــــــــن فیــــــــــروس موزاییــــــــــ

، كمـا ٌســجل تقـزم ملحـوظ فــي (Carmello-F1)فــي الصـنف كـارمیلو %78و (Evaline)فــي الصـنف ایفـالین %56أصـناف البنـدورة المدروسـة بنســب تراوحـت مـا بـین 
یــزة لإلصــابة بهــذا الفیــروس بــل اكتســب مجموعهــا الخضــري لونــًا تــدرج المجمــوع الجــذري للنباتــات المعــداة بــالفیروس. لــم ٌتظهــر النباتــات المعــداة األعــراض الظاهریــة المم

رشــًا علــى األوراق أدى مــا بــین األخضــر الباهــت واألرجــواني ، ولكنهــا كانــت مصــابة بــالفیروس. أظهــرت الدراســة أیضــًا أن تســمید النباتــات المعــداة بــالفیروس بالســماد 
كتســابها تــدریجیًا للــون األخضــر الطبیعــي. ولــم تظهــر النباتــات المســمدة أعــراض اإلصــابة الممیــزة للفیــروس علــى إلــى اســتئناف النباتــات المســمدة لنموهــا الطــولي وٕالــى ا

الرغم من إصابتها به.
البندورة/الطماطم، فیروس موزاییك التبغ.كلمات مفتاحیة:

المقدمة
ـــدورة/ ـــل زراعـــة البن ـــین تحت الطماطم فـــي ســـوریة، المركـــز األول ب

ن حیـــث أهمیتهـــا االقتصـــادیة وقیمتهـــا الغذائیـــة. محاصـــیل الخضـــار مـــ
فهـــي ذات مـــردود اقتصـــادي كبیـــر وبخاصـــة فـــي الزراعـــات الباكوریـــة، 
وذات قیمـــــة غذائیــــــة جیــــــدة لغناهــــــا بالفیتامینــــــات والعناصــــــر الغذائیــــــة 
األخــــرى. لهــــذا اتجــــه الــــزراع فــــي الســــنوات األخیــــرة إلــــى زراعتهــــا فــــي 

ــــ ــــدفیئات البالســــتیكیة كعــــروة شــــتویة والت ــــغ عــــددها فــــي الشــــریط ال ي بل
دفیئــة علــى 16652نحــو 1992الســاحلي (الالذقیــة وطرطــوس) عــام 

هكتـــارًا (إحصـــائیة مدیریـــة الزراعـــة واإلصـــالح 665مســـاحة مقـــدارها 
).1992طرطوس الزراعي، 

ــــة حاجــــة الســــوق  إن التوســــع فــــي زراعــــة البنــــدورة/الطماطم لتلبی
یـــة ومواصـــفات یتطلـــب البحـــث عـــن أصـــناف جدیـــدة ذات إنتاجیـــة عال

ـــذا  مرغوبـــة ومقـــدرة كبیـــرة علـــى مقاومـــة األمـــراض واآلفـــات المختلفـــة، ل
دخلــت القطــر مجموعــة مــن أصــناف البنــدورة المختلفــة. وجــدیر بالــذكر 
أن محصـــول البنـــدورة/الطماطم ُیصـــاب طبیعیـــًا (حقلیـــًا)، فـــي المنـــاطق 

) ویعتبـــر فیـــروس 5فیروســـًا (20المداریـــة وشـــبه المداریـــة، بـــأكثر مـــن 
واحدًا من الفیروسات المهمة وأكثرها انتشارًا.زاییك التبغمو 

وبسبب تداخل زراعة البندورة (الزراعة المحمیة والزراعـة الحقلیـة 
المفتوحـــة) مـــع زراعـــة التبـــغ فــــي الشـــریط الســـاحلي، وانتشـــار فیــــروس 
موزاییــك التبــغ فــي المنطقــة، كــان البــد مــن القیــام بهــذه الدراســة لمعرفــة 

ض أصـناف البنــدورة المدخلــة أو المزمـع إدخالهــا إلــى مـدى اســتجابة بعــ
القطر لعزلة محلیة من هذا الفیروس.

مواد البحث وطرائقھ
ــــــذور البنــــــدورة/الطماطم مــــــن أصــــــناف ســــــبعة تمــــــت زراعــــــة ب

)  كـــل علـــى حـــدة فـــي مراقـــد 1المســـتخدمة فـــي هـــذه الدراســـة (جـــدول 

ومخصـبة، دبال زراعي (مادة غابات دبالیة معقمة(مشاتل) مكونة من
، إنتــاج هولنــدا). وغطیــت المراقــد بأقفــاص عــزل مــن Bognonماركــة

مـم) لمنـع دخـول الحشـرات وبخاصـة 1الشباك الناعمة (ثقوب أقل مـن 
حشـــــرات المـــــّن والـــــذباب األبـــــیض، وأجریـــــت علیهـــــا عملیـــــات الخدمـــــة 

الزراعیة الضروریة.

أصناف البندورة المستخدمة في الدراسة.. 1جدول 
Table 1. Tomato Varieties tested.

مالحظات الشركة المنتجة
Notes of the

producing company
مصدر البذور
Seed source

الصنف
Variety

مقاوم لفیروس التفاف 
واصفرار أوراق البندورة

TYLCV resistant

سلوسكروت، ھولندا
Sluis & Groot,

The Netherlands

F239

ك مقاوم لفیروس موزایی
التبغ

TMV resistant

ھولندابیكربروزرس، 
Baker Brothers,

The Netherlands

Bandola–F1

مقاوم للنیماتودا ولفطري 
الفیرتسیلیوم والفیوزاریوم

Resistant to
nematodes, verticillum

and Fusarium wilt

ھولندابیكربروزرس،
Baker Brothers,

The Netherlands

Bayonne–F1

- ھولنداسلوسكروت،
Sluis & Groot,

The Netherlands

BB-236

مقاوم لفیروس موزاییك 
التبغ

TMV  resistant

ھولنداسلوسكروت،
Sluis & Groot, The

Netherlands

Carmello–F1

- أمریكاصن سید، 
Sun Seed, USA

Castlerock–II

- ھولنداروستر،
Roster ,

The Netherlands

Evaline
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سـم. وشـتلت فـي 15-12بادرة من كل صـنف بطـول 40قلعت 
أصـص زراعیـة مملــوءة بمـادة الــدبال الزراعـي (كـل بــادرة فـي أصــیص) 

أصـیص / خـط) 20وسطرت أصص كل صنف في خطین متوازیین (
ســم وبــین الخــط واآلخــر 20بـین األصــیص واآلخــر علــى الخــط الواحـد 

م) لمنـــع 1.5صــص بالشـــباك (بارتفــاع ســم وقـــد غطیــت جمیـــع األ30
ـــــــة  ـــــــات الخدمـــــــة الزراعی ـــــــت للنباتـــــــات عملی دخـــــــول الحشـــــــرات. وأجری

المطلوبة.
ـــات تبـــغ مصـــاب بفیـــروس  اســـتخدم لقـــاح مـــأخوذ مـــن عصـــارة نب

كمـادة (Carborundum)موزاییـك التبـغ مضـافًا إلیـه كربیـد السـیلیكون
الصـــنفمخرشـــة. وقـــد ُحّضـــر اللقـــاح الفیروســـي مـــن أوراق تبـــغ مـــن 

Nicotiana tabacum cv. Samsun مصـابة بعزلـة سـوریة لفیـروس
ــــابع للمركــــز  ــــر الفیروســــات الت ــــغ ومّعرفــــة ســــابقًا فــــي مخب موزاییــــك التب

الجافـة، ایكـاردا باسـتخدام اختبـارالدولي للبحوث الزراعیة في المنـاطق 
الیزا.

بعــــد حــــوالي أســــبوعین مــــن زراعــــة النباتــــات فــــي األصــــص، تــــم 
ــالفیروس علــى نباتــات خــط واحــد مــن كــل صــف اإلعــداء الم یكــانیكي ب

نباتًا) واختیرت لذلك الورقتان العلویتـان مـن كـل نبـات وعلمتـا قبـل 20(
اإللقاح بالفیروس. أما النباتات في الخطوط األخرى لكل األصناف فقد 
ــــات شــــاهد. كمــــا اتخــــذت كافــــة االحتیاطــــات  تركــــت بــــدون إعــــداء كنب

ن النباتـات، منعـًا للعـدوى المیكانیكیـة الضروریة لمنـع حـدوث تالمـس بـی
أثنــاء الخدمــة الزراعیــة وأخــذ النتــائج. وفــي الوقــت نفســه وللوقــوف علــى 
حقیقــة حصــول اإلصــابة بفیــروس موزاییــك التبــغ فــي نباتــات األصــناف 
ــــــة إعــــــداء میكــــــانیكي راجــــــع  ــــــت عملی ــــــه مــــــن عدمــــــه، أجری المعــــــداة ب

باتــــات كــــل صــــنف(عــــدوى راجعــــة) لكافــــة نباتــــات البنــــدورة المعــــداة (ن
علــــــى حــــــدة) علــــــى نباتــــــات دالـــــــة (كاشــــــفة) مـــــــن تبـــــــغ صمصــــــون

N. tabacum cv . Samsun  وتبغN. glutinosa.
رشــــًا علــــى األوراق Waxal19-16-16واســـتخدم ســــماد 

مــــل/لیتر بالنســـــبة 2بــــالتركیز الموصــــى بـــــه مــــن الشــــركة المصـــــنعة (
التجربـة بمحلـول السـماد للبندورة) ورشـت جمیـع النباتـات المسـتعملة فـي

أســابیع مـن اإلعـداء المیكــانیكي 10علـى مـرحلتین: األولــى بعـد حـوالي 
بــالفیروس والثانیــة بعــد أســبوع مــن األولــى وذلــك باســتخدام مــرش یــدوي 

لیتر).2.5صغیر (
أخــذت أطــوال جمیــع النباتــات لكــل األصــناف (نباتــات كــل خــط 

نبـات الواحـد، وذلـك على حـدة) وتـم حسـاب المتوسـط الحسـابي لطـول ال
قبل عملیة اإلعداء المیكانیكي مباشرة. ثم أعیـد أخـذ القـراءات بالطریقـة 

أسابیع من اإلعداء المیكانیكي بفیروس موزاییك التبغ.4نفسها بعد 

النتائج والمناقشة
لــم تالحــظ أیــة أعــراض علــى أي مــن النباتــات المعــداة بــالفیروس 

هر مــن اإلعــداء المیكــانیكي مــا فـي األصــناف المدروســة، وحتــى بعــد شـ
عدا التقزم الشدید لكافة نباتات األصناف المعداة.

). 1اختلفــــت نســــبة التقــــزم بــــاختالف أصــــناف البنــــدورة (الشــــكل 
) فـي حـین كانـت %56أقلهـا تقزمـًا (Evalineوكانـت نباتـات الصـنف

Carmelloنباتات الصنف – F1) 78أشدها تقزمًا%.(
ي للیخضــــور فــــي النباتــــات المعــــداة لــــوحظ غیــــاب جزئــــي أو كلــــ

بــالفیروس، وظهــور ألــوان تــدرجت مــا بــین األخضــر الباهــت والقرمــزي. 
ــــي أو الكلــــي للیخضــــور بالشــــكل الــــذي ظهــــرت فیــــه  ــــاب الجزئ إن الغی
ـــة  ـــة النموذجی ـــیس مـــن األعـــراض الظاهری ـــالفیروس ل ـــات المعـــداة ب النبات

التبــــغ. الممیــــزة إلصــــابة أصــــناف البنــــدورة/الطماطم بفیــــروس موزاییــــك
یومــــًا أعــــراض اإلصــــابة الجهازیــــة (موزاییــــك) 15-12وظهــــرت بعــــد 

علــى األوراق الســفلیة لنباتــات التبــغ صمصــون فــي حــین ظهــرت البقــع 
ــالفیروس بعــدN. glutinosaالموضــعیة علــى أوراق نبــات المعــداة ب

أیام من اإلعداء المیكانیكي الرجعي. مما یؤكـد حـدوث اإلصـابة 3-4
ألعراض الناتجة على نباتات األصناف المختلفـة نـاجم بالفیروس، وٕان ا

ــــروس  ــــات المصــــابة بفی عــــن هــــذه اإلصــــابة. أدت عملیــــة تســــمید النبات
موزاییــك التبــغ بالســماد وكســال رشــًا علــى األوراق إلــى اســتعادة النباتــات 
المتقزمة لنموها الطولي واكتسابها اللـون األخضـر بشـكل تـدریجي وهـي 

مـن العناصــر حـدد خاللهـا مـا تلقـاه النبـاتخطـوة اختباریـة وصـفیة لـم ی
الغذائیـــــة. وفـــــي نهایـــــة التجربـــــة تمـــــت مقارنـــــة المجمـــــوع الجـــــذري فـــــي 
النباتات المصابة بالفیروس مع المجموع الجذري لنباتـات الشـاهد، (كـل 
صــنف علــى حــدة) ، فلــوحظ اختــزال واضــح فــي حجــم جــذور النباتــات 

المصابة.

كل  روس.1ش ن فی ة م ة محلی أثیر عزل وال ت ي أط غ ف ك التب موزایی
أسابیع من اإلعداء المیكانیكي.4نباتات البندورة المعداة بعد 

Figure 1. The effect of local isolate of tobacco mosaic
virus on The length of tomato plants inoculated with the
virus four weeks after mechanical inoculation.

ر أعــــراض اإلصــــابة النموذجیــــة الممیــــزة لفیــــروس إن عــــدم ظهــــو 
موزاییـــك التبـــغ علـــى نباتـــات أصـــناف البنـــدورة/الطماطم المدروســـة قـــد 
ُیعــــزى إلــــى كــــون العزلــــة المحلیــــة للفیــــروس ســــاللة مختلفــــة أو جدیــــدة 
للفیــــروس. والمعــــروف أن األعــــراض الظاهریــــة لإلصــــابة بالفیروســــات 

A= F239, B= Bandola-F1, C= Bayonne-F1, D=BB-236,
E= Carmello-F1, F= Castlerock-II, G= Evaline
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عائــل النبــاتي المصــاب  تختلــف بــاختالف ســالالت الفیــروس واخــتالف ال
) وقـــد یعـــزى إلـــى خلـــل فـــي العملیـــات األیضـــیة للنباتـــات 7، 6، 3، 2(

) ومـــن الممكـــن تفســـیر الغیـــاب التـــدریجي للیخضـــور فـــي 4المصـــابة (
األجــزاء الخضــریة لنباتــات البنــدورة المعــداة بــالفیروس فــي هــذه الدراســة 

ي فـــي ) التـــي تفســـر ظـــاهرة اللـــون األرجـــوانBos)1اســـتنادًا لمالحظـــة 
األجـــزاء الخضـــریة للنباتـــات المصـــابة بـــالفیروس بســـبب التشـــكل غیـــر 
الســـوي لصـــبغة األنثوســــیانین، ممـــا یـــؤدي إلعاقــــة العملیـــات األیضــــیة 
للسكریات في النباتات المصابة على اعتبار أن هنـاك ارتباطـًا وثیقـًا مـا 

بین صبغة األنثوسیانین والسكریات.

راســـة مـــع المالحظـــات ویمكـــن أن یعـــزى تعـــارض نتـــائج هـــذه الد
المدونـــــة مـــــن قبـــــل الشـــــركة المنتجـــــة للبـــــذور علـــــى عبـــــوتي الصـــــنفین

Bandola- Fl وCarmello-Fl التــي تشــیر إلــى مقاومــة نباتــات
هـذین الصــنفین لفیـروس موزاییــك التبـغ إلــى أن السـاللة المســتخدمة فــي 
هذه الدراسة ذات قدرة إمراضیة مختلفة عـن تلـك المشـار إلیهـا مـن قبـل 

یحمــل Carmello-Flلشــركات المنتجــة. مــن المعــروف أن صــنفا
الذي یعطى صفة المقاومة ألكثر سالالت موزاییك التبغ a2Tmالجین

انتشــارًا. وال یمكننــا مــن نتــائج هــذا البحــث الجــزم بكســر مقاومتــه، ولكــن 
یمكــن أن یكــون للســاللة الفیروســیة المدروســة خاصــیة إصــابة الصــنف 

المذكور.

Abstract
Ra’ae, S.Y. and I. D. Ismail. 2000. The Effect of Tobacco Mosaic Virus on Some Tomato Varieties. Arab J. Pl.
Prot. 18: 51-53.

Mechanical inoculation of the tomato varieties Bayonne-Fl, BB236, Carmello-Fl, Casterock-II, Evaline, F239 and Bandola-Fl with a
local isolate of tobacco mosaic virus (TMV) caused considerable stunting of inoculated plants (56% in cv. Evaline and 78% in cv.
Carmello–Fl). Reduction of the root system of inoculated varieties was also noted. Virus-inoculated plants did not produce typical symptoms
of viral infection. The leaf color was pale-green to purple, and virus was detected by back-inoculation. Inoculated plants restored their
growth, and gained gradually their natural green color, when they were sprayed with “Waxal” foliar fertilizer, and such plants did not show
typical symptoms of viral infection but the virus was present as it was detected by back inoculation to indicator plants.
Key words: Tomato, Tobacco mosaic virus.
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