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صالملخ
زوما أشجار البرتقال البلدي والساتنمو في/الموالح الحمضیاتریستیزاتأثیر اإلصابة بفیروس ت. 2015. عماد اسماعیل وجرجس مخولرحاب،حمدان،

.42-36):1(33یة النبات العربیة، مجلة وقافي منطقة الثورة، سوریة.
ِ         د ر س تأثیر  طعمة على أصل البرتقال البلدي والساتزوما المشجاربعض مواصفات النمو ألفي) السریعتدهور(اللحا/المو الحمضیاتریستیزافیروس تاإلصابة بُ

د أن اإلصابة بالفیروس سببت تشوه األوراق الحدیثة، .2013عام ،سوریة،الثورةمنطقةر فيالزفی ِ                                                و ج  إلى تحزم ، إضافةّ                           وظهور أوراق قمی ة على شكل القارب أو الملعقةُ
في أشجار 2سم13.66الورقة منفي البرتقال البلدي. كما انخفض متوسط مساحة نصل اً                 العروق واصفرارها، وقد كانت هذه األعراض أكثر وضوحا  في الساتزوما منه

بینت النتائج و في األشجار المصابة، 2سم13.40إلىالسلیمةفي أشجار الساتزوما 2سم18.98في األشجار المصابة، ومن2سم10.84البرتقال البلدي السلیمة إلى 
15.34م في أشجار البرتقال البلدي السلیمة إلى س10.70وسم13.70وسم38 .18انخفاض متوسط طول النموات الخضریة الحدیثة الربیعیة والصیفیة والخریفیة من 

سم 8.28وسم 11.72سم في أشجار الساتزوما السلیمة إلى 9.20وسم 12.20وسم 15.76على التوالي. ومن ،سم في األشجار المصابة8.41وسم 12.22وسم
في مقدار الزیادة في محیط الساق في كال الصنفین. ً ا  معنویً ا  على التوالي. بینما لم یكن للفیروس تأثیر ،سم في األشجار المصابة6.02و

.أعراض اإلصابة، لحا/المو الحمضیاتریستیزا، فیروس تلحامو ال/حمضیاتال: ةكلمات مفتاحی

مقدمةال

ً صادیا  المحاصیل المهمة اقتبأنواعها المختلفة من الموالح/ُ  ُّ         ت عد  الحمضیات
فقد بلغت ، )26، 19، 8(العالیةوترجع أهمیتها إلى قیمتها الغذائیة
ً  ُ  ِّ  هكتارا ، ق د ر 42944حوالي 2012المساحة المزروعة بها خالل عام 

إن التطور المهم لزراعة .)2(ً طنا  927453إنتاجها بحوالي 
تحد عیق و التي أخذت تتكالرافقه العدید من المشالموالحالحمضیات/

نتاجیتها یع السیما األمراض الفیروسیة التي تنتشر في جم،ٕ        من انتشارها وا 
.)23(في العالم ومنها المنطقة العربیة الموالحمناطق زراعة الحمضیات/

Citrus tristeza virus) دهور(التالحمضیاتریستیزاُ  ُّ        وی عد  فیروس ت

)CTV، جنسClosterovirus، عائلةClosteroviridae من أكثر (
) إذ سبب الفیروس موت 33الفیروسیة خطورة (أمراض الحمضیات

Citrusالزفیرالمطعمة على أصل مالیین أشجار الحمضیات

aurantium Linnaeus.في عدة مناطق من العالم
ُ ِّ  س ج ل كما ، )10، 3(في سوریةً سابقا  ُ ِّ              وقد س ج ل وجود الفیروس

)، وكثیر 14(المتوسطالبحر مناطق عدیدة في حوضً    انتشاره أیضا  في 
. )35(في العالممن المناطق األخرى

، )11(للفیروس عوائلنها وهجCitrusُ  ُّ                  وت عد  معظم أنواع الجنس 
لیة لإلصابة قابأكثر األنواع ویعد البرتقال الحلو المطعم على أصل الزفیر

. كما ینتقل بواسطة أنواع عدیدة )31(ینتقل الفیروس بالتطعیمو لمرض،با
. )34، 17، 1(بالطریقة شبه المثابرةّ من حشرات المن  

ة على الحمضیات بشدتتأثر األعراض التي یسببها الفیروس 
ولحسن الحظ فإن . )24(بالظروف البیئیة ونوع العائل وعدوانیة العزلة

سالالت الفیروس التي تم الكشف عنها في البلدان العربیة المختلفة حتى 
وبالتالي فإن الخسائر االقتصادیة ،اآلن هي من السالالت الضعیفة

ویات عالیة الناجمة عن اإلصابة بهذا الفیروس لم تصل إلى مست
ً                                         كما حصل سابقا  في عدید من البلدان مثل إسبانیا، الوالیات 
المتحدة األمریكیة، البرازیل حیث دمر هذا الفیروس مالیین األشجار

ً        أعراضا  مختلفة العزالت المختلفة للفیروس ب تسبً ،  عموما.)6(
،والتقزم وغیرها من األعراض الشائعة،وتدهور األشجار،مثل تنقر الساق

Van Vuurenوجدوقدبدون أعراض.قد تكون اإلصابةأو 

قزم تسببفیروس تریستیزا الحمضیات/الموالحأن )Da Graqa)30و 
سبب كما ی.ة حجمها مقارنة مع األشجار السلیمةّ األشجار المصابة به وقل  

الفیروس التفاف حواف األوراق الحدیثة نحو األعلى لتأخذ شكل الملعقة 
شحوب األوراقو ،)21تشوه األوراق (إضافة إلى ،)36(أو القارب
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طها وبالتالي تساقّ          واصفرارها وشفافیة العروق أو تحزمها أو تفل نها ومن ثم
وقد أشار.)25(انخفاض كثافة المجموع الخضري لألشجار المصابة

Garnseyإلى تقزم غراس وأوراق أشجار البرتقال )16(وآخرون
Citrus sinensisالحلو (Osback)إضافة ،المطعمة على أصل الزفیر

ً     ً       لما سبق فإن األشجار المصابة بالفیروس قد تعطي إنتاجا  غزیرا  ولكن 
.)5(ردیئة النوعیةو ، )20ثمارها تكون صغیرة الحجم وغیر مرغوبة (

ً                                                  نظرا  ألهمیة زراعة الحمضیات على المستوى المحلي والعالمي 
حمضیاتالریستیزامن جهة، وقلة الدراسات المحلیة عن تأثیر فیروس ت

هذا البحث بهدف معرفة تأثیر الفیروس في نمو أشجار الحمضیات، جاء 
ً    نطالقا  من اصنفي البرتقال البلدي والساتزوما لنمو بعض مواصفات الفي

أشار إلى أن هذین الصنفین كانا أكثر األصناف إصابة بحث سابق 
ُ        ) دون تحدید العمر الذي أ صیبت به 4بالفیروس في الساحل السوري (

.األشجار

وطرائقهالبحث مواد

مكان تنفیذ البحث
وري في محافظة طرطوس في الساحل السالثورةمنطقة تم تنفیذ البحث في 

سنة، 38. عمر األشجار هكتار1مزرعة مساحتهافي، 2013عام
م.5x5مزروعة على مسافة 

األصناف المدروسة
Citrus sinenses(Osback) var. Baladyصنف البرتقال البلدي 

common orange-التابعة العاديینتمي إلى مجموعة البرتقال
Citrus sinensisللبرتقال الحلو Osback. أشجاره قویة النمو إذا طعمت

ة قشرتها ناعم،على أصل الزفیر. المحصول غزیر والثمار مستدیرة
غزیرة العصیر. وهو من أصناف العصیرو عدیدة البذور،وملتصقة باللب

ینایر/ینضج في كانون الثاني.الجیدة ومرغوب لهذا الغرض للتصدیر
.)22(/فبرایروشباط

Citrusالساتزوما صنف  unshiu Marcovitch- ینتشر في حوض
مبكر النضج ثماره متوسطة الحجم وهيً ا  المتوسط، ویعتبر صنفالبحر 

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

).22(/نوفمبروتشرین الثاني

تحدید أشجار الدراسة
َ                 ) أ شیر  فیه إلى انتشار 4ً              انطالقا  من بحث سابق ( فیروس تریستیزا ُ  

، تم اختیار خمس أشجار %36في منطقة الدراسة بنسبة الحمضیات
ا (تم التأكد من خلوهمصابة (موعد إصابتها غیر معروف) وأخرى سلیمة

من كل صنف مطعمة على أصل الزفیر، مع مراعاة ً الفیروس مصلیا )من 

خلوها من مظاهر اإلصابة باألمراض األخرى، وتقاربها بحجم التاج، 
ومتقاربة قدرنفس البستان ومراعاة وجود أشجار الصنف الواحد في 

ُ ِّ  ق د مت.وذلك لتقلیل أثر التربة والعوامل الجویة في نمو األشجاراإلمكان
ملیات الخدمة نفسها.لألشجار المدروسة ع

القراءات والقیاسات 
ت مقارنة األوراق الحدیثة َّ تم  -المورفولوجي لألوراقالظاهري/الشكل 

تها في األشجار السلیمة من كل صنف كون لألشجار المصابة مع مثیال
).35(وجد في النموات الحدیثة تلجسیمات الفیروسالتركیز األعلى

أخذت األوراق من المحیط الخارجي لألشجار -مساحة نصل الورقة
ورقه 16السلیمة والمصابة من كال الصنفین، من منتصف الفرع بمعدل 

طة امن كل شجرة، أربع ورقات من كل جهة، ثم تم قیاس وزن األوراق بوس
طة مثقب أنبوبي معدني اسمقاطع دائریة بو تمیزان حساس، ومن ثم أخذ

ً (اختلف عدد المقاطع الدائریة تبعا  حاد الحواف ومعروف المساحة
ساب حبعدها تم تم حساب متوسط وزن هذه األقراص. و لمساحة الورقة) 

نتمكن من حساب متوسط مساحة نصل ) ل2سم1(وزن وحدة المساحة
. ةالورقة لكل شجرة على حد

نمو في نهایة كل موجة-طرود)ال(متوسط طول النموات الحدیثة
من حمعت ً ا  حدیثً ا  نمو 16َّ           تم  قیاس أطوالصیفیة، خریفیة)(ربیعیة، 

فروع نصف هیكلیة على 4وذلك من خالل تعلیم لشجرة لاألربعجهات ال
وتم حساب طرود على كل فرع نصف هیكلي،4كل شجرة وقیاس أطوال 

متوسط طول الطرد لكل شجره في كل فترة من فترات النمو.

تم قیاس محیط ساق الشجرة في بدایة موسم النمو -محیط ساق الشجرة
ي منطقة مستدیرة وملساء اسطوانیة فسم 10فوق منطقة التطعیم بحوالي 

قماشي وعلم مكان القیاس بدهن المنطقة بطالء أحمر إلعادة متر طة اسبو 
ة ُ                           أ عید القیاس مرة أخرى في نهای.هانفسالمنطقةالقیاسات الالحقة في 

البحث (بعد حوالي ثمانیة أشهر) وتم تحدید مقدار الزیادة في محیط ساق 
الشجرة.

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

وحساب قیمة أقل فرق ANOVAواختبار SPSSالبرنامج اإلحصائي 
لمقارنة النتائج. %5عند مستوى احتمال (LSD)معنوي 
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لنتائج والمناقشةا

ألوراقفي شكل اتریستیزا الحمضیات/الموالحفیروساإلصابة بتأثیر 
تمت المقارنة بین األوراق الحدیثة لألشجار المصابة والسلیمة لكال 

یة فیما المورفولوجالشكلیة/الصنفین، وقد لوحظ وجود بعض االختالفات 
دوث حیتعلق بشكل نصل الورقة، والعروق الرئیسة وغیرها. حیث لوحظ

نصل الورقة في بعض أشجار الساتزوما المصابة لتأخذ تغیر في شكل
ً دال  ببیضاويالشكل الالشریطي أوالشكل إلى شكل المتطاول المائلال

كما الحال في بعض أو شكل القلبجي المعروف، من الشكل اإلهلیل
إضافة إلى تجعد األوراق الحدیثة ،)A-1شكل (أوراق البرتقال البلدي

نتائجوهذا یتوافق مع. )B-1شكل (قمتها نحو األسفل التفافو 
Korkmaz) زا بفیروس تریستی) الذین أشاروا إلى أن اإلصابة 21وآخرون

تسبب تشوه األوراق الحدیثة والتفافها نحو األسفل. الحمضیات/الموالح
األشجار المصابة كما لوحظ التفاف حواف بعض األوراق الحدیثة في

الملعقة شكل أو ،)C-1شكل (لتأخذ شكل القاربأو األسفلنحو األعلى
) الذي أشار إلى 35(Yokomiمانشرهوهذا یتوافق مع،)D-1شكل (

تسبب التفاف حوافتریستیزا الحمضیاتفیروس أن معظم سالالت 
وآخرون Zhouنتائجلتأخذ شكل القارب، ویتوافق معاألوراق نحو األعلى

جار في أشّ          ) الذین أشاروا إلى التفاف حواف األوراق القمی ة الحدیثة 36(
تأخذ شكل على لنحو األبفیروس تریستیزا الحمضیاتالساتزوما المصابة 
. إضافة لما سبق فقد ترافقت اإلصابة في بعض القارب أو الملعقة
، )F-1شكل (وتحزمها، )E-1شكل (العروق اصفراراألشجار بأعراض 

لم تالحظ أعراض شحوب كما. ُّ        بینما لم تالحظ أعراض تفل ن العروق
وربما یكون ) Yokomi)35ما نشرهاألوراق واصفرارها وهذا یختلف مع

Abouالسبب عائد للصنف أو للساللة أو للظروف البیئیة، حیث أشار 

Kubaa) هي ساللة ةالساللة الموجودة في سوری) إلى أن9وآخرون
الظروف الجویة مثل ) أن 16(وآخرون Garnseyضعیفة. كما وجد

وال بد .وسالتي یسببها الفیر التغیراتالحرارة والرطوبة یمكن أن تؤثر في 
َّ                          ً         من اإلشارة إلى أن  هذه األعراض كانت أكثر وضوحا  في صنف 

Abbasئجنتاالساتزوما منه في صنف البرتقال البلدي وهذا یتوافق مع

)15(LacirignolaوD'Onghiaما نشرهویختلف مع،)7وآخرون (
الكمكوات المصابة بعض األنواع مثل الساتزوما و إلى أن اأشار اللذین

كأنها و ال تظهر علیها أي أعراض بل تبدوبفیروس تریستیزا الحمضیات
.الفیروساإلصابة بة من امعاف

رقةفي مساحة نصل الو بفیروس تریستیزا الحمضیاتاإلصابة تأثیر 
النتائج وجود فروق معنویة في مساحة نصل الورقة بین األشجار تنَّ بی  

سبب الفیروس نقصان إذ .)1(جدول السلیمة والمصابة في كال الصنفین
جار مثیلتها في األشمساحة نصل الورقة في األشجار المصابة مقارنة مع 

Van Der Vyverنتائجالسلیمة في كال الصنفین. وهذا یتوافق مع

أشاروا إلى أن مساحة األوراق المأخوذة من طابقین الذین) 29وآخرون (
C. aurantifoliaمختلفین في أشجار الالیم المكسیكي Swingle

.Cوالجریب فروت paradise Macfad بفیروس تریستیزا المصابة
كانت أقل منها مقارنة مع السلیمة وقد رافق ذلك صغر حجم الحمضیات

یتبین مما سبق أن للفیروس تأثیر فيالثمار الناتجة من تلك األشجار.
ي ره السلبي فمواصفات األوراق، مما یشیر إلى خطورته، إذ أن تأثی

تقلیل مساحتها، یؤدي إلى اختزال السطح خاصةوبمواصفات األوراق 
الفعال المشارك في عملیة التمثیل الضوئي، وبالتالي التأثیر السلبي في 

.)18، 5(والنوعیةمواصفات الثمار الكمیة 

) لصنفي البرتقال البلدي والساتزوما في منطقة الثورة، سوریة خالل 2مساحة نصل الورقة (سمفيالحمضیاتتریستیزافیروستأثیر اإلصابة ب. 1جدول 
.2013العام 

Table 1. Effect of Citrus tristeza virus infection on leaf size (cm2) of Balady common orange and Satsuma trees in Al- Thawraa
region, Syria, during 2013.

الصنف
VarietiesالحالةTree status

)2سم(مساحة الورقة 
)2(cmleaf size

البرتقال البلدي
Balady common orange

Non-infected13.66 aسلیم
Infected10.84 bمصاب

الساتزوما
Satsuma

Non-infected18.98 aسلیم

infected13.40 bمصاب

.%5عند مستوى احتمال معنویةفروقبینھاالتوجدالواحدالصنفضمنحرف*األرقام المتبوعة بنفس ال
Values followed by the same letter in the same variety are not significantly different at P=0.05.*
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تشوه األوراق الحدیثة،-Bورقة قلبیة الشكل، -Aعلى صنفي البرتقال البلدي والساتزوما: فیروس تریستیزا الحمضیاتأعراض اإلصابة ب.1شكل 
C- ،ورقة قاربیة الشكلD- ،ورقة ملعقیة الشكلE-العروقاصفرار ،F-تحزم العروق.

Figure 1. Symptoms produced by CTV infection on Balady common orange and Satsuma varieties: A- heart-shaped leaf, B-
Leaf deformation, C- boat-shaped leaf, D- spoon-shaped leaf, E- vein yellowing, F-vein banding.

في طول الطرودبفیروس تریستیزا الحمضیاتاإلصابة تأثیر 
عیة، (ربیالنتائج وجود فروق معنویة في متوسط طول الطرودَّ   بی نت 

جدول (بین األشجار السلیمة والمصابة في كال الصنفینصیفیة، خریفیة)
إذ أشارا إلى أن )12(GarnseyوBowmanنتائجوهذا یتوافق مع.)2

سانخفاض نمو غراسببت بفیروس تریستیزا الحمضیاتاإلصابة 
مقارنة مع األشجار السلیمة، وقد كان الفاالنسیا المطعمة على الزفیر

حیث بالفیروساإلعداءمن ً ا  شهر 20-12بعد ً الفرق أكثر وضوحا  
عند مم7.61مم إلى 15.23انخفض مقدار نمو طعم الفاالنسیا من 

3.92انخفض إلىو التي تسبب أعراض التدهور،T66بالعزلة اإلعداء

لمفي حین ،التي تسبب أعراض التقزمT67بالعزلة اإلعداءعند مم 
األشهر الستة األولى من النمو خالل مقدار یحصل انخفاض معنوي في 

لوحظ أن الفیروس سبب قصر السالمیات في كال كما اإلصابة.
على هاسنفالجهة الصنفین، عند مقارنة نموات خضریة بنفس العمر ومن 

مانشرهوهذا یتوافق مع،أشجار مصابة بالفیروس وأخرى سلیمة
Roistacher وMoreno)28 (فیروس تریستیزا أن االحظنذیلال

كما.المصابةسبب قصر سالمیات غراس الالیم المكسیكي الحمضیات
األمراض الفیروسیة الذي أشار إلى أن معظم) Walker)32یتوافق مع

) ویظهر Hypoplasia(من أمراض الضمورُ  ُّ ت عد  باستثناء القلیل منها 
ابة المصكما لوحظ أن أشجار الساتزوما.هذا في صورة قصر السالمیات

من النمو ً بدال  ذات أوراق متطاولة بالفیروس أعطت تفرعات جانبیة كثیرة 
في حین أنه في األشجار السلیمة تكون النموات الجانبیة ، يُ ِّ       الق م ي الطول

َّ                                          قلیلة وتنشط البراعم القمی ة وذلك حتى تؤمن اإلضاءة الكافیة. وهذا یتفق 
روس تریستیزا الحمضیاتفییتبین مما تقدم أن).32دراسات سابقة (مع

سبب انخفاض معدل نمو األشجار المصابة مقارنة مع السلیمة، ویمكن 
ع جسیمات الفیروس فيُّ تجم  ً    أن یكون هذا التأثیر السلبي ناجما  عن 

الخالیا اللحائیة وما یسببه ذلك من اضطرابات وتشوهات في تلك المنطقة، 
) وبالتالي یصعب انتقال 13ً  یسبب انسداد األنابیب اللحائیة ولو جزئیا  (إذ

المواد الكربوهیدراتیة من األوراق إلى الجذور فتموت الجذور بشكل 
إلى قلة المجموع الجذري ) 25(سابقةأشارت دراساتإذ تدریجي، 

یله في مثمقارنة مع بفیروس تریستیزا الحمضیاتلألشجار المصابة 
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ً                                  السلیمة مما ینعكس سلبا  على كمیة الماء والعناصر المعدنیة األشجار 
.الممتصة من التربة وبالتالي على قوة الشجرة

یط في معدل الزیادة لمحبفیروس تریستیزا الحمضیات اإلصابة تأثیر 
ساق الشجرة

معدل الزیادة لمحیط الساقالنتائج عدم وجود فرق معنوي فيأوضحت 
)، شورةبیانات غیر من(بین األشجار السلیمة والمصابة في كال الصنفین

ویمكن أن یعزى السبب إلى ساللة الفیروس أو الصنف المصاب أو موعد 
تمكن سیما أننا لم نروسة (قد تكون اإلصابة حدیثة) الإصابة األشجار المد

Piquerاختلفت نتائجنا مع ما توصل إلیه وقدمن تحدید موعد إصابتها. 

ً ا  قصسبب نفیروس تریستیزا الحمضیات) إذ أشاروا إلى أن 27وآخرون (
مقارنة مع األشجار السلیمة، وقد محیط الجذع ألشجار الیوسفيفي

وجدوا أن هذا التأثیر اختلف باختالف الساللة وباختالف العمر الذي 
ُ               أ صیبت به الشجرة.

الساتزوما في والربیعیة، الصیفیة، الخریفیة لصنفي البرتقال البلديطول الطرود (سم)متوسطفي الحمضیاتتریستیزااإلصابة بفیروستأثیر . 2جدول 
.2013منطقة الثورة، سوریة خالل العام 

Table 2. Effect of Citrus tristeza virus infection on off shoot length average of spring, summer and autumn flush growth (cm)
of Balady common orange and Satsuma trees in Al- Thawraa, region, Syria, during 2013.

الصنف
VarietiesالحالةTree status

متوسط طول 
الطرد (سم) في 
الفترة الربیعیة

length average
of spring off
shoot growth

متوسط طول 
(سم) في الطرد 

الفترة الصیفیة
length average
of summer off
shoot growth

متوسط طول الطرد 
(سم) في الفترة 

الخریفیة
length average
of autumn off
shoot growth

برتقال بلدي
Balady

common
orange

-Nonسلیم infected18. 38 a13.70 a10.70 a
Infected15.34 b12.22 b8.41 bمصاب

الساتزوما
Satsuma

-Nonسلیم infected15.76 a12.20 a9.20 a

Infected11.72 b8.28 b6.02 bمصاب

.%5عند احتمال معنویةفروقبینھاالتوجدالواحدالصنفضمنحرفالمتبوعة بنفس ال*األرقام 
* Values followed by the same letter in the same variety are not significantly different at P=0.05.

Abstract
Hamdan, R., I. Ismail and G. Makhoul. 2015. Effect of Citrus tristeza virus infection on growth of Balady common orange
and Satsuma trees in Al-Thawraa, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 33(1): 36-42.

Effect of Citrus tristeza virus (CTV) infection on growth of Balady common orange and Satsuma trees when grafted on sour orange
rootstock in Al-Thawra region during 2013 was evaluated. The results showed that CTV infection caused leaf deformation (boat or spoon-
shaped leaves, vein yellowing, and vein banding). The symptoms were more pronounced in Satsuma than in Balady common orange trees.
Also leaf size average of Balady common orange trees was reduced from 13.66 cm2 in healthy trees to 10.84 cm2 in infected trees, and from
18.98 cm2 in healthy Satsuma trees to 13.40 cm2 in infected trees. The new off shoot length average of spring, summer and autumn flushes was
reduced from18.3 8 cm, 13.70 cm, 10.70 cm in healthy Balady common orange trees to15.34 cm, 12.22 cm, 8.41 cm in infected trees,
respectively. Offshoots were reduced from 15.76 cm, 12.20 cm, 9.20 cm in healthy Satsuma trees to 11.72 cm, 8.28 cm, 6.02 cm in infected
trees, respectively. CTV infection had no significant effect on trunk growth in both varieties.
Keywords: Citrus, Citrus tristeza virus, effect on growth, disease symptoms.
Corresponding authors: Imad D. Ismail, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Tishreen University, Lattakia, Syria,

Email; Ismail.l@scs-net.org
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