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.259-254):3(32البلدي والساتزوما في حریصون، سوریة. مجلة وقایة النبات العربیة،
في حریصون لموسم رصنفي البرتقال البلدي والساتزوما المطعمة على أصل الزفیفي نوعیة ثمار (التدهور) /الموالحفیروس تریستیزا الحمضیاتُدِرس تأثیر 

ثمار فيمل86 .202غ و 197.04مل في ثمار األشجار السلیمة إلى 227.62و غ200.78بینت النتائج انخفاض وزن وحجم ثمار البرتقال البلدي من . 2012-2013
المصابة، على ثمار األشجار في مل 164.08غ و159.56إلى مل في ثمار أشجار الساتزوما السلیمة193.93غ و 176.72المصابة، على التوالي، ومن األشجار

السلیمة. بینما لم یكن الثمار سم لقشرة 0.42مقارنة بـ سم0.47التوالي. كما سببت اإلصابة زیادة سماكة قشرة ثمار أشجار البرتقال البلدي المصابة به، حیث كانت 
الثمار في %42.94ار البرتقال البلدي السلیمة إلى في ثمار أشج%48.56للفیروس تأثیر معنوي في سماكة قشرة ثمار الساتزوما. وانخفضت نسبة العصیر من 

المصابة. كما سبب الفیروس زیادة نسبة الحموضة وانخفاض نسبة المواد الصلبة الثمار في %38.13في ثمار أشجار الساتزوما السلیمة إلى %41.34المصابة، ومن
السلیمة. تشیر هذه النتائج بأن إصابة األشجار بفیروس التریستیزا خفض من نوعیة الثمار فيمثیالتها في الثمار في ثمار كال الصنفین مقارنة مع Cالذائبة وفیتامین 

الصنفین المدروسین.
الثمار، سوریة.نوعیة ،فیروس تریستیزا الحمضیات/الموالح،: حمضیات/موالحةكلمات مفتاحی

المقدمة

ادیًا المحاصیل المهمة اقتصُتعدُّ الحمضیات/الموالح بأنواعها المختلفة من 
حوالي 2011فقد بلغت المساحة المزروعة بها خالل عام في سوریة،

ُوِجد أن وقد .)2طنًا (1,163,718هكتارًا، ُقدِّر إنتاجها بحوالي 41,673
15مستوى إنتاجیة الحمضیات/الموالح في المنطقة العربیة تتراوح بین 

طن 50إلى 40في الدول المتقدمة بحدود هي طن بالهكتار، بینما 25و
بالهكتار. ومن أهم أسباب هذا التراجع غیاب برامج تصدیق معتمدة إلنتاج 

ي سهم فأشتول حمضیات/موالح سلیمة في أغلب البلدان العربیة مما
بلغ عدد ). فقد6تراكم اإلصابة باألمراض الفیروسیة والفیرویدیة (

المسجلة على أشجار بهااألمراض الفیروسیة والشبیهة 
ویعد فیروس ،)26مرضًا (75الحمضیات/الموالح عالمیًا أكثر من 

،Citrus tristeza virus)CTV(التدهور) تریستیزا الحمضیات/الموالح
) من أكثر أمراض Closteroviridaeعائلة ،Closterovirusجنس 

).29الحمضیات/الموالح الفیروسیة خطورة (

ل وجود الفیروس سابقًا في سوریة ( )، وُأشیر إلى أن 8، 3ُسجِّ
الموجودة هي ساللة ضعیفة ولم تبِد األشجار المصابة أیة أعراض الساللة

ل انتشاره أیضاً في بلدان مكما ). 7( فلسطینو ،)14جاورة مثل لبنان (ُسجِّ
األخرى في العالم وكثیر من المناطق،)13(وتركیا،)9(واألردن ،)19(
)25.(

تتأثر األعراض التي یسببها الفیروس على الحمضیات/الموالح 
بشدة بالظروف البیئیة ونوع العائل وعدوانیة العزلة. فالعزالت المختلفة 

مثل تنقر الساق، وتدهور األشجار، للفیروس تسبب أعراضًا مختلفة 
. كما یسبب الفیروس في )23(والتقزم وغیرها من األعراض الشائعة

الظروف الجویة الباردة أعراضًا شبیهة باألعراض التي یسببها فیروس 
تقزم الساتزوما مثل التفاف حواف األوراق الحدیثة نحو األعلى لتأخذ 

تأثیره السلبي في الثمار كمًا إضافة إلى.)31(شكل الملعقة أو القارب
ونوعاً، فقد تعطي األشجار المصابة بالفیروس إنتاجًا غزیرًا ولكن ثمارها 

)، ولكن الدراسات التي تناولت 21تكون صغیرة الحجم وغیر مرغوبة (
تأثیر الفیروس في المواصفات الكیمیائیة للثمار كانت قلیلة جدًا.



255 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 3 (2014)

، )11(جنها عوائل للفیروس وهCitrusُتعدُّ معظم أنواع الجنس 
Citrusالمطعم على أصل الزفیر Citrus sinensisویعد البرتقال الحلو

aurantium وبالرغم من 25(لمرضباقابلیة لإلصابةأكثر األنواع .(
في سوریة كونه أصًال مقاومًا %95ذلك فإن هذا األصل اعتمد بنسبة 

، بینما citrophthoraPhytophthoraفطرلمرض التصمُّغ الناجم عن ال
أصًال جیدًا لمقاومة Poncirus trifoliataُیعد البرتقال ثالثي األوراق 

). 16(المرض
طة أنواع عدیدة من اكما ینتقل بوس)،28(ینتقل الفیروس بالتطعیم 

Toxoptera/الموالح البنيتعد حشرة َمّن الحمضیات, و حشرات المنّ 

citricidus Kirkaldyوینتقل الفیروس )17في نقله (أكثرها فعالیة .
Aphis gossypiiَمّن القطن طةاأیضًا بوس Glover)30 إضافة لَمّن ،(

A. spiraecolaاألخضر /الموالحالحمضیات Patch ، ویعد هذا النوع
احل في الس/الموالحأكثر أنواع المن انتشارًا في بساتین الحمضیات

. )1(السوري 
على المستوى المحلي /الموالحنظرًا ألهمیة زراعة الحمضیات

والعالمي من جهة، وقلة الدراسات المحلیة والعالمیة عن تأثیر فیروس 
من جهة /الموالحفي نوعیة ثمار الحمضیات/الموالحتریستیزا الحمضیات

هذا البحث بهدف معرفة تأثیر الفیروس في نوعیة ثمار أخرى، جاء 
قًا من . انطال، سوریةصنفي البرتقال البلدي والساتزوما في حریصون

بحث سابق أشار إلى أن هذین الصنفین كانا أكثر األصناف إصابة 
.)3بالفیروس في الساحل السوري (

مواد البحث وطرائقه

البحثإنفاذمكان 
حریصون في محافظة طرطوس في بمنطقة البحث في مزرعةٍ إنفاذتم 

هكتار. عمر 1.3، مساحتها 2013–2012الساحل السوري في موسم 
م.5x5سنة، مزروعة على مسافة 38األشجار

األصناف المدروسة
Citrus sinensesصنف البرتقال البلدي  (Osback) var. Balady

common orange-العاديینتمي إلى مجموعة البرتقالCommon

orangeالتابعة للبرتقال الحلوCitrus sinensis أشجاره قویة النمو إذا
ها قشرت،على أصل الزفیر. المحصول غزیر والثمار مستدیرةطعمت

غزیرة العصیر. البذور عدیدة وهو من أصناف ،ناعمة وملتصقة باللب
في ف هذا الصنینضج .العصیر الجیدة ومرغوب لهذا الغرض للتصدیر

.)22/فبرایر (وشباط/ینایركانون الثاني
Citrus unshiuالساتزوما صنف  Marcovitch- ینتشر في حوض

مبكر النضج ثماره متوسطة الحجم وهياً البحر المتوسط، ویعتبر صنف

قلیلة البذور. أشجاره متوسطة الحجم أو صغیرة، واألوراق عریضة وكبیرة. 
أكتوبر/، تنضج في تشرین األولوتمتاز شجرة الساتزوما ببطء النمو

).22(/نوفمبر وتشرین الثاني

تحدید أشجار الدراسة
) ُأشیَر فیه إلى انتشار الفیروس المدروس في 4قًا من بحث سابق (انطال

، تم اختیار خمس أشجار مصابة وأخرى %67 .41منطقة الدراسة بنسبة 
سلیمة من كل صنف مطعمة على أصل الزفیر، مع مراعاة خلوها من 
مظاهر اإلصابة باألمراض األخرى، وتقاربها بحجم التاج، ومراعاة وجود 

ذلك و ومتقاربة قدر اإلمكانهنفسأشجار الصنف الواحد في البستان 
ألشجار . قدمت لاصفات الثمارلتقلیل أثر التربة والعوامل الجویة في مو 

المدروسة عملیات الخدمة نفسها.

القراءات والقیاسات
ینما ُجِمَعت . ب/أكتوبرتم جني ثمار الساتزوما في نهایة شهر تشرین األول

ثمار البرتقال البلدي في منتصف شهر كانون الثاني، استنادًا إلى بعض 
إلى موعد القطاف دالئل نضج الثمار مثل حجم الثمار ولونها، إضافة

ثمرة من كل شجرة بصورة عشوائیة من 12تم جني الدارج في المنطقة.
الجهات األربع، ومن طبقات مختلفة من تاج الشجرة نظرًا الختالف 

تم و .)20المواصفات الكیمیائیة للثمار باختالف موضعها على الشجرة (
ن وز حساب بعض المؤشرات التي تدل على جودة الثمار مثل متوسط 

طة حجم الماء المزاح، سماكة ا(مل) بوس(غ)، متوسط حجم الثمرةالثمرة
طة البیوكالیس، إضافة إلى حساب نسبة العصیر وزنًا ا(سم) بوسالقشرة

التالیة:وفق المعادلة

=%نسبة العصیر وزناً 
وزن العصیر (غ)

 ×100 (غ)وزن الثمرة

تم تقدیر محتوى -%TSSالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة 
فقًا و طة جهاز الرفراكتومتر،ابوسالعصیر من المواد الصلبة الذائبة

[AOAC]رابطة الكیمیائیین التحلیلیین األمریكیةللطریقة المعتمدة في 

)، ومن ثم تعدیل القراءة تبعًا لدرجة الحرارة.10(
تم حساب الحموضة كنسبة -)%TAللحموضة الكلیة (النسبة المئویة 
الستریك في العصیر عن طریق المعایرة بمحلول اللیمون/مئویة لحمض 

NaOH) معادلة وفقًا لل) نظامي بوجود كاشف الفینول فتالین 0.1عیاریته
:)AOAC)10فيالمعتمدة 

الحموضة%=
0.1x 0.064 x الحجم المستھلك من

NaOH ×100
العصیر المأخوذ للمعایرةحجم 
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تم حساب معامل النضج الذي یعد مؤشرًا -TSS:TA)(معامل النضج
هامًا من مؤشرات نضج الثمار 

ثنائي كلوروٕاندو فینول 6-2اتبعت طریقة المعایرة بصبغة-Cفیتامین 
) مع تعدیل بسیط تضمن AOAC)10في وهي الطریقة الرسمیة المتبعة

االستخالص عوضًا عن مزیج حمضي األوكزالیك فياستخدام حمض 
.)5الخل ومیتا فوسفوریك (

تصمیم التجربة والتحلیل اإلحصائي
صممت التجربة وفق تصمیم العشوائیة الكاملة، وحللت النتائج باستخدام 

وحساب قیمة أقل فرق ANOVAواختبار SPSSالبرنامج اإلحصائي 
لمقارنة النتائج. 0.05L.S.Dمعنوي 

النتائج والمناقشة

أثیر الفیروس في وزن وحجم الثمارت
سبب انخفاض أن الفیروسإلى1تشیر النتائج الموضحة في الجدول 

في األشجار السلیمة إلى غ200.78وزن ثمار البرتقال البلدي من 
غ في األشجار المصابة، كما سبب انخفاض حجمها أیضًا من 197.04
مل في األشجار 86 .202في األشجار السلیمة إلىمل227.62

المصابة، وكذلك األمر بالنسبة للساتزوما فقد انخفض وزن الثمار من 
غ في األشجار المصابة، 159.56غ في األشجار السلیمة إلى 176.72

164.08مل في األشجار السلیمة إلى 193.93وانخفض حجم الثمار من 

وكانت الفروق معنویة عند مستوى احتمال مل في األشجار المصابة، 
) الذي أشار إلى أن األشجار Koizumi)21وهذا یتوافق مع ما نشره 5%

المصابة بالفیروس تنتج ثمارًا صغیرة وذات نوعیة ردیئة غیر مرغوبة 
ذین ل) الDa Graqa)27و Van Vuurenللتسویق. كما یتوافق مع نتائج
المطعمة على األصل Delta Valenciaأشارا إلى أنَّ إصابة أشجار 

Yuma Citrange ببعض سالالت فیروس تریستیزا الحمضیات سبب
ائجنتفي حجم الثمار. كما یتوافق معاً اإلنتاج وانخفاضًا فينقص

Brlansky) أشاروا إلى أن إصابة أصناف البرتقال ) الذین12وآخرون
Stemتنقر الساقبساللة Citrus sinensisالحلو pitting للفیروس أّدت

إلى نقص في اإلنتاج وفي حجم الثمار.

تأثیر الفیروس في سماكة قشرة الثمار
سببت اإلصابة بالفیروس زیادة سماكة القشرة لثمار البرتقال البلدي 

، بینما )1سم) (جدول0.42) مقارنة مع السلیمة (سم0.47المصابة به (

ا، وال القشرة في ثمار الساتزوملم یكن للفیروس تأثیر معنوي في سماكة
توجد دراسات سابقة حول هذا الموضوع.

نسبة العصیرتأثیر الفیروس في 
كان للفیروس تأثیر معنوي في نسبة العصیر المتحصل علیها من ثمار 
األشجار المصابة مقارنة مع السلیمة، حیث سببت اإلصابة بالفیروس 

في ثمار أشجار البرتقال البلدي %48.56انخفاض نسبة العصیر من 
في %41.34في ثمار األشجار المصابة، ومن%42.94السلیمة إلى 

في ثمار األشجار المصابة %38.13ثمار أشجار الساتزوما السلیمة إلى 
)، في حین أشار 24(، وهذه النتائج تتوافق مع دراسة سابقة)1(جدول

Van Vuuren وDa Graqa)27 ( للفیروس تأثیر معنوي إلى أنه لیس
في نسبة العصیر الناتج من ثمار األشجار المصابة مقارنة مع السلیمة. 

نسبة الحموضة ونسبة المواد الصلبة الذائبةتأثیر الفیروس في 
لقد كان واضحًا تأثیر الفیروس في الصفات الكیمیائیة لثمار األشجار 
المصابة حیث زادت نسبة الحموضة وانخفضت نسبة المواد الصلبة 
الذائبة في ثمار األشجار المصابة في كال الصنفین مقارنة مع ثمار 

في ثمار أشجار على التواليحیث بلغت ، )1جدول (األشجار السلیمة 
%1.84، مقارنة مع المصابة %11.20و %1.44لدي السلیمة البرتقال الب

في ثمار أشجار الساتزوما السلیمة على التواليبلغت . كما %9.44و 
، )1(جدول %7.74و%0.90مقارنة مع المصابة %8.66و 0.80%

، وبالتالي فإن الثمار %5وقد كانت الفروق معنویة عند مستوى احتمال 
من الناحیة التسویقیة سواء لالستهالك الطازج الناتجة تكون غیر مرغوبة

) في دراسة Da Graqa)27و Van Vuurenأشاربینما.أو للتصنیع
ها في جنوب أفریقیا إلى أنه ال توجد فروق معنویة في محتوى ثمار یاأجر 

Yuma Citrangeالمطعمة على األصل Delta Valenciaأشجار 

المصابة بالفیروس من حیث الحموضة ونسبة المواد الصلبة الذائبة مقارنة 
مع السلیمة. ویمكن أن یعزى االختالف في النتائج إلى االختالف في 

قع المو األصل والطعم، أو في نسبة وشدة إلصابة بالفیروس، أو في 
لتي یمكن احیث تختلف العوامل البیئیة مثل الحرارة والرطوبةالجغرافي

). بالتالي فإن زیادة نسبة 15أن تؤثر في التغیرات التي یسببها الفیروس (
الحموضة وانخفاض نسبة المواد الصلبة الذائبة نتیجة اإلصابة بالفیروس 

معامل النضج باعتباره ناتج عن قسمة قیمة المواد فيیؤثر بشكل مباشر 
ار.مالصلبة الذائبة على نسبة الحموضة، وهذا یعني تأخیر نضج الث
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.2013-2012خالل الفترةتأثیر اإلصابة بفیروس تریستیزا الحمضیات/الموالح في نوعیة ثمار البرتقال البلدي والساتزوما في حریصون.1جدول 
Table 1. Effect of Citrus tristeza virus infection on quality of Balady common orange and Satsuma fruits in Hraisoon during
2012-2013.

حالة الشجرة
Tree status

وزن 
)الثمرة (غ
Fruit

weight
(g)

حجم 
الثمرة 

)مل(
Fruit

size (ml)

سماكة 
القشرة

)(سم
Rind

thickness
(cm)

نسبة 
العصیر 
وزناً%
Juice

rate%

الحموضة
%

Acidity
%

المواد 
الصلبة 

%الذائبة
Total

soluble
solids%

معامل 
النضج

TSS: AC

Cفیتامین 
100مغ/ 

مل
Vitamin

C
mg/100

ml
Balady common orangeبرتقال بلدي

سلیم
Non infected

200.78227.620.4248.561.4411.207.7843.00

مصاب
infected

197.04202.860.4742.941.849.445.1339.40

أقل فرق معنوي عند مستوى 
%5احتمال 

LSD at P= 0.05

7.644.070.022.960.170.861.182.69

Satsumaساتزوما
سلیم

Non infected
176.72193.930.61641.340.808.6610.8322.30

مصاب
infected

159.56164.080.61838.130.907.748.6020.34

أقل فرق معنوي عند مستوى 
%5احتمال 

LSD at P= 0.05

2.872.780.0181.340.0510.490.820.86

Cالفیتامین تأثیر الفیروس في نسبة 

في ثمار Cانخفاض نسبة فیتامین1بینت النتائج الموضحة في الجدول 
األشجار المصابة بفیروس تریستیزا الحمضیات/الموالح في كال الصنفین 

من Cمقارنة مع ثمار األشجار السلیمة، حیث انخفضت نسبة فیتامین 
لى إمل عصیر في ثمار أشجار البرتقال البلدي السلیمة 100مغ/43

100مغ/22.3عصیر في المصابة. وانخفضت من مل100مغ/39.40

مل 100مغ/20.34في ثمار أشجار الساتزوما السلیمة إلى مل عصیر
عصیر في المصابة. وبالتالي فإن انخفاض محتوى الثمار من فیتامین 

C نتیجة اإلصابة بفیروس تریستیزا الحمضیات/الموالح یعني انخفاض
، وال توجد Cلفیتامین اً رئیساً قیمتها الغذائیة ال سیما أنها تعد مصدر 

حول هذا التأثیر.دراسات مرجعیة

یتبین مما تقدم أن الفیروس یسبب رداءة نوعیة ثمار األشجار 
المصابة به، وانخفاض قیمتها الغذائیة والتسویقیة. ویمكن أن یكون هذا 
التأثیر السلبي ناجمًا عن تأثیر الفیروس في األوراق حیث ُوِجد أنه یسبب
صغر حجم األوراق وتغیر بنیتها، ویسبب تساقطها وانخفاض كتلة 

، وبالتالي التأثیر في عملیة التمثیل الضوئي، )15(المجموع الخضري 
) إلى وجود تأثیر لصفات األوراق في 18وآخرون (Iwataحیث أشار

مواصفات الثمار الكمیة والنوعیة من خالل نشاط عملیة التمثیل الضوئي. 
جسیمات الفیروس في الخالیا اللحائیة وما یسببه ذلك من كما أن تجمع

اضطرابات وتشوهات في تلك المنطقة، قد یسبب انسداد األنابیب اللحائیة 
) وبالتالي یصعب انتقال المواد الكربوهیدراتیة من األوراق 12ولو جزئیًا (

إلى الجذور فتموت الجذور بشكل تدریجي، مما ینجم عنه خلل في انتقال 
اء واألمالح المعدنیة لألعلى وكل ذلك یؤثر سلبًا في نوعیة الثمار. الم
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Abstract
Hamdan, R.B., J. Makhoul and I.D. Ismail. 2014. Effect of Citrus tristeza virus infection on quality of Balady common
orange and Satsuma fruits in Hraisoon, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 32(3): 254-259.

Effect of Citrus tristeza virus (CTV) infection on quality of Balady common orange and Satsuma fruits when grafted on sour orange
rootstock in Hraisoon during 2012- 2013 season was studied. Fruits weight and size of Balady common orange were reduced from 200.78 g
and 227.62 ml in non -infected trees to 197.04 g and 202. 86 ml in CTV-infected trees, respectively. Fruits weight and size from Satsuma trees
was reduced from 176.72 g and 193.93 ml in non-infected trees to 159.56 g and 164.08 ml in CTV-infected trees, respectively. CTV infection
caused increase in rind thickness of Balady common orange fruits (0.47cm) as compared with non–infected trees (0.42cm). However, CTV
infection had no significant effect on rind thickness of Satsuma fruit. In addition, juice content was reduced in Balady common orange fruits
from 48.56% in non- infected trees to 42.94% in CTV–infected trees, and juice content in Satsuma fruits was reduced from 41.34% in non-
infected trees to 38.13% in CTV- infected trees. Furthermore, CTV infection caused increase in acidity, and reduction in total soluble solids
and vitamin C contents in fruits of both varieties as compared with the healthy control. The above data suggest that CTV infection reduced
fruits quality in both citrus varieties investigated.
Keywords: Citrus, Citrus tristeza virus, fruits quality, Syria.
Corresponding author: Imad Ismail, Plant Protection Department, Faulty of Agriculture, Tishreen University, Lattakia, Syria,
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