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.54-50): 1(33، مجلة وقایة النبات العربیةفي سوریة.في محافظة الالذقیةالباذنجانیة واألعشاب المرافقة لها 
/البطاطس وايالبطاطابهدف تقصي انتشار فیروس 2013لعام/نوفمبرتشرین الثاني/مارس و الفترة الممتدة بین شهري آذارأجري مسح حقلي في 

(Potato virus Y))PVY جنس ،Potyvirus عائلة ،Potyviridae(إضافة لبعض األعشاب البریة المخزنة للفیروس ،على بعض محاصیل العائلة الباذنجانیة المزروعة
عینة من األعشاب المرافقة للمحصول) وذلك في الزراعات 280عینة من محاصیل العائلة الباذنجانیة، 703عینة فردیة انتقائیة (983تم جمع والمرافقة لهذه المحاصیل.

فقة). اعتمد في التشخیص عینة من األعشاب المرا28عینة من محاصیل العائلة الباذنجانیة، 190عینة من الزراعات المحمیة (218الحقلیة المكشوفة، كما جمعت 
على %40.72ً                                     طبیعیا  ضمن العینات المختبرة بنسبة وصلت إلى وايالبطاطافیروس انتشارصلیةالمبینت نتائج االختبارات.(TBIA)بصمة النسیج المناعي اختبار 

األعشاب المرافقة. أما عینات على %25.09على محاصیل العائلة الباذنجانیة و %52.63مستوى المحافظة. بلغت نسبة تواجد الفیروس في عینات الزراعات الحقلیة 
األعشاب المرافقة لها.عینات في%27.27محاصیل العائلة الباذنجانیة و عینات في%21.58الفیروس بنسبة وجودفي الزراعات المحمیة فقد سجل 

.PVY: العائلة الباذنجانیة، أعشاب مرافقة، الالذقیة، كلمات مفتاحیة

مقدمةال

نتمي إلیها یتعتبر نباتات العائلة الباذنجانیة ذات أهمیة اقتصادیة كبیرة 
العدید من المحاصیل الغذائیة والصناعیة والطبیة ونباتات الزینة إضافة 

یتبع لها ما و ً      ً  جنسا  نباتیا  102هذه العائلة لنتميیإلى األعشاب الضارة. 
عة م. تحتل المحاصیل التابً                           نوعا  منتشرة في جمیع أنحاء العال250یقارب 

همیة والفلیفلة والباذنجان والتبغ أ/الطماطمللعائلة الباذنجانیة كالبندورة
غذائیة واقتصادیة كبیرة في سوریة وبشكل خاص في محافظة الالذقیة 

لهذه ً هكتارا  1509، 580، 192، 558بمساحة مزروعة قدرها
، جنس PVY(واي فیروس البطاطادیع).6على التوالي (المحاصیل، 
Potyvirus عائلة ،Potyviridae(، من أخطر أنواع الفیروسات النباتیة

نواع األعدد كبیر مننتمي إلیهیالتي و Potyvirusالتابعة للجنس 
ً خطیرا  ً ). كما یعد هذا الفیروس ممرضا  18، 17، 11نباتیة (الفیروسیة ال

لیفلة والبندورة والف/البطاطسعلى نباتات العائلة الباذنجانیة كالبطاطا
ً                                             والتبغ كما یصیب أیضا  األعشاب البریة التي تتبع العائلة الباذنجانیة 

على نطاق Yینتشر فیروس البطاطا ).19، 15، 12، 11، 10وغیرها (
ینتقل الفیروس بوساطة أنواع عدیدة و . )19واسع في جمیع أنحاء العالم (

ها بفعالیة فیما بینتختلفمن حشرات المن بالطریقة غیر المثابرة والتي 

ً         نوعا  من حشرة 50حیث سجل أكثر من )،19، 15، 11نقلها للفیروس (
األخضر الدراقّ حشرة من  دوتع،)14(واي ینقل فیروس البطاطا ّ المن  

Myzus persicae (Sulzer)13(أكثرها فعالیة في نقل الفیروس( .
خسائر فادحة بالغلة، حیث یمكن أن Yبفیروس البطاطا تسبب اإلصابة 
). وتشیر الدراسات إلى 8من غلة المحصول (%50-80یصل الفاقد إلى 

نتیجة لالنتقال بوساطة البذار المصابة Yأن اإلصابة بفیروس البطاطا 
هيأو بوساطة حشرة المن الناقلة في وقت مبكر من عمر المحصول 

المحصول المرتبط باإلصابة العامل األهم في حصول الفقد في غلة 
قة السابأشارت نتائج المسح الحقلي في حقول البطاطا ).9بالفیروس (

)، وفي 7في شمال سوریة (واي إلى االنتشار الواسع لفیروس البطاطا 
وربما ساهم محصول التبغ في الساحل السوري )، 3الساحل السوري (

والمناخ المالئم إضافة لمحاصیل العائلة الباذنجانیة األخرى من جهة
قد تم و النتشار وتكاثر النواقل الحشریة من جهة أخرى في هذا االنتشار.

في حقول انتاج Yً                                  مصلیا  التحري عن بعض سالالت فیروس البطاطا 
).2بطاطا الطعام في الساحل السوري (

إن تداخل زراعة المحاصیل في الحیازات الزراعیة الصغیرة في 
خ المالئم لتكاثر وانتشار النواقل الحشریة لألمراض محافظة الالذقیة والمنا

ً                                      الفیروسیة من جهة ونظرا  ألهمیة نباتات العائلة الباذنجانیة على 
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الصعیدین المحلي والعالمي وللوقوف على الوضع الحالي النتشار فیروس 
واي البطاطا على عوائله المحصولیة واألعشاب المرافقة لها والمخزنة 

فیروس انتشارالتحري عنمن جهة أخرى، فقد هدف البحث إلى للفیروس
فيمحاصیل العائلة الباذنجانیة المزروعةبعضعلىواي البطاطا

المرافقةو للفیروسالمخزنةالبریةاألعشابالتحري عنو الالذقیةمحافظة
.لنباتياللعائلً وفقا  بالفیروساإلصابةنسبتحدیدو لهذه المحاصیل

طرائقهو البحثمواد 

العیناتوجمعالحقلیةالجوالت
نمالممتدةاألشهرخاللحقلیةجوالتبعدةالقیامالدراسةتضمنت

ةیالرئیسالمناطقفي2013للعام/نوفمبرالثانيتشرینإلى/مارسآذار
فظةمحافي)والمكشوفةالمحمیة(الباذنجانیةالعائلةمحاصیللزراعة
لةالعائنباتاتمنالنباتیةالعیناتمنعددجمعخاللهاتمالالذقیة

راضبأعشبیهةظاهریةً أعراضا  تحملالمرافقةواألعشابالباذنجانیة
عددبلغ. ظاهریةأعراضألیةحاملةغیرأوالفیروسیةصاباتاإل

العائلةمحاصیلمنعینة703(انتقائیةفردیةعینة983النباتیةالعینات
فيوذلك) للمحصولالمرافقةاألعشابمنعینة280الباذنجانیة،

المحمیةالزراعاتمنعینة218جمعتكماالمكشوفة،الحقلیةالزراعات

األعشابمنعینة28الباذنجانیة،العائلةمحاصیلمنعینة190(
) یوضحان األنواع النباتیة التي تم جمعها 2و 1الجدولین ()المرافقة

.وأعدادها وأماكن جمعها

الدراسةفيالمستخدماالختبار
السیلیللوزورقعلى)TBIAالمناعي (النسیجبصمةاختبارأجري

میكرون0.2الثقوبذاNCM(Nitrocellulose membraneالمنترت (
متعددةمضادةأجسامباستخدامالكندیةBio-Blotشركةانتاجمنوهو

اإلسبانیة،PlantPrint®شركةإنتاجمنYالكلونات لفیروس البطاطا
).1(موصوف من قبل إسماعیلهوماوفق

النتائج والمناقشة
لوحظ خالل الجوالت الحقلیة انتشار أعراض مختلفة شبیهة باألمراض 
الفیروسیة وذلك في جمیع الحقول التي تمت زیارتها وعلى مختلف 

غ، بالمحاصیل الحقلیة المكشوفة (بندورة/طماطم، فلیفلة، باذنجان، ت
بطاطا/بطاطس) والمحمیة (بندورة، فلیفلة، بطاطا) تضمنت هذه 

تقزم، بقع عروق، الاألعراض الموزاییك، التبرقش، شفافیة العروق، تحزم ال
، كما لوحظ انتشار مجموعة كبیرة من األعشاب البریة متماوتة حلقیة

المرافقة للمحاصیل والعائدة ألنواع وعائالت نباتیة مختلفة. 

.2013لعینات العائلة الباذنجانیة المجموعة من مناطق مختلفة في محافظة الالذقیة خالل العام (TBIA)يبصمة النسیج المناعنتائج اختبار . 1جدول 
Table 1. Results of TBIA tests conducted on Solanaceous crops collected from different locations in Latakia during 2013.

Typeنمط الزراعةSolanaceous cropالمحصول

عدد العینات 
المختبرة

No. of tested
samples

العینات المصابة
PVY infected samples

العدد
Numbers

النسبة المئویة
Percentage

Solanum lycopersicumبندورة L.مكشوفField1334533.83
Greenhouse1703822.35محمي

Capsicumفلیفلة annuum L.مكشوفField1033433.01
Greenhouse500.00محمي

Solanumباذنجان melongena L.مكشوفField7200.00

Nicotianaتبغ sp.مكشوفField38928573.26

Solanumبطاطا tuberosum L.مكشوفField66100.00
Greenhouse15320.00محمي

Field70337052.63مكشوفTotalالمجموع
Greenhouse1904121.58محمي
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لعینات األعشاب المرافقة لنباتات العائلة الباذنجانیة المجموعة من مناطق مختلفة في محافظة (TBIA)نسیج المناعي النتائج اختبار بصمة . 2جدول 
2013الالذقیة خالل العام 

Table 2. Results of TBIA tests conducted on associated weeds collected from different locations in Latakia during 2013.

Typeنمط الزراعةFamilyالعائلةWeedاسم العشب

عدد العینات 
المختبرة
No. of
tested

samples

العینات المصابة
PVY infected samples

العدد
Numbers

النسبة المئویة
Percentage

Malvaخبازة sp.MalvaceaeمكشوفField13323.07
Greenhouse12975.00محمي

Sonchusعلك الغزال sp.AsteraceaeمكشوفField2600.00
Greenhouse900.00محمي

Inulaطیون viscosa L.مكشوفField800.00

Xanthiumالشبیط strumarium L.مكشوفField33412.12

Cucurbitaكوسا pepo L.CucurbitaceaeمكشوفField300.00

Amaranthusعرف الدیك sp.AmaranthaceaeمكشوفField1233326.83
Greenhouse700.00محمي

Solanumعنب الذئب nigrum L.SolanaceaeمكشوفField44100.00

Convolvolusمدادة arvensis L.ConvolvulaceaeمكشوفField1000.00

Portulacaبقلة oleracea L.PortulacaceaeمكشوفField361850.00

Plantagoلسان الحمل الكبیر major L.PlantaginaceaeمكشوفField300.00

Vicia fabaالفول L.FabaceaeمكشوفField300.00

Visia sp.مكشوفField300.00

Melilotusالحندقوق sp.مكشوفField33100.00

ذیل الثعلب
Alopecurus moysuroides Huds.

PoaceaeمكشوفField300.00

Merculialis sp.EuphorbiaceaeمكشوفField500.00

الرمرام الجداري
Chenopodium murale L.

ChenopodiaceaeمكشوفField44100.00

Field2756925.09مكشوفTotalالمجموع
Greenhouse28927.27محمي

بینت نتائج االختبار المصلي للعینات المجموعة أعاله انتشار 
یل عینات المحاصضمن ً                 طبیعیا  في منطقة الدراسةواي فیروس البطاطا 

المختبرة بنسبة وصلت إلىواألعشاب المرافقة لها المحمیة والمكشوفة
ات الفیروس في عینوجودعلى مستوى المحافظة. بلغت نسبة 40.72%

%25.09على محاصیل العائلة الباذنجانیة و%52.63الزراعات الحقلیة 
وجودفقد سجل ،على األعشاب المرافقة. أما في الزراعات المحمیة

على محاصیل العائلة %21.58بنسبة ضمن العینات المختبرةالفیروس
ي السبب فربما یعود.على األعشاب المرافقة لها%27.27الباذنجانیة و 

انخفاض نسبة اإلصابة بالفیروس ضمن عینات الزراعة المحمیة مقارنة 
بالمكشوفة إلى مكافحة األعشاب المرافقة للمحاصیل في الزراعات 

ار االنتشىیعز .المحمیة وندرة وجودها على عكس الزراعات المكشوفة
لیة حالواسع للفیروس إلى االنتشار الواسع لزراعة التبغ في المنطقة السا

ً                 منذ عقود والذي یعتبر عائال  م فضال  لفیروس البطاطا  ).16، 4(واي ً ُ   
یث حالبطاطاسجلت أعلى نسبة إصابة بالفیروس على محصول

تم الكشف عن الفیروس في جمیع عینات الزراعة المكشوفة المختبرة 
من العینات %100)، في حین سجلت نسبة إصابة وصلت إلى 1جدول(

Solanum)المختبرة على كل من األعشاب المرافقة عنب الذئب 

nigrum L.) الحندقوق ،Melilotus sp. والرمرام الجداري ،
(Chenopodium murale L.)) هذه الدراسة مع نتائج تتفق ).2جدول
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الفلیفلة ىعلواي دراسات سابقة أشارت إلى انتشار فیروس البطاطا نتائج 
).4)، وعلى التبغ في الساحل السوري (3، 2(البطاطا،)5(

منطقة بالحقول المحیطةسجلت أعلى نسبة لإلصابة بالفیروس في
الزراعات العینات المأخوذة من في%100تخزین التبغ في جبلة بنسبة 

)، وفي منطقة رأس العین في جمیع العینات المختبرة 3جدول (المكشوفة 
انتشار حشرات ) وربما یعود ذلك إلى 4جدول (من الزراعات المحمیة 

المنطقتین.تاالمن الناقلة في كل
العائلةنباتاتعلىYالبطاطافیروسانتشارسبقممانستنتج

ناطقممعظمفيمتفاوتةبنسبالمرافقةاألعشابوبعضالباذنجانیة

حصولمكان. الالذقیةلمحافظةالتابعةوالمكشوفةالمحمیةالعیناتجمع
صلتو إصابةنسبةسجلتحینفيبالفیروس،صابةإاألعلىالبطاطا

: الیةالتالمرافقةاألعشابمنكلعلىالمختبرةالعیناتمن%100إلى
Melilotusالحندقوقالذئب،عنب sp.،الجداريوالرمرام.

استخدامبالفیروسعزالتلتوصیفالحقليالمسحبإعادةوننصح
إلصابةلالقابلةاألعشابمنالتخلصوالجزیئیةاالبیولوجیتقنیات

.وجوارهاالباذنجانیةالعائلةنباتاتحقولفيبالفیروس

2013نسب اإلصابة بفیروس البطاطا واي في الزراعات المكشوفة حسب مناطق الدراسة في محافظة الالذقیة خالل العام . 3جدول 
Table 3. PVY incidence (%) in field crops in different locations in Latakia during 2013.

Areaاسم المنطقة
عدد العینات الكلیة
Total samples

عدد العینات المصابة
No. of PVY infected

samples
نسبة اإلصابة %

PVY infection%
Raas Al-Ein1600.00رأس العین
Hreisoon391230.77حریصون
Al-Sharasheer1300.00الشراشیر

Al-Qubisah32412.50القبیسة
Zegrin17513376.00زغرین

Al-Sursekiah1632414.72السرسكیة
Wadi Qundil1363928.68وادي قندیل

Al-Eidiah594779.66العیدیة
Takzin3131100.00تخزین التبغ

Al-Oqaibah655584.62العقیبة
Al-Hwaiz664263.64الحویز
Hmaimeem4812.08حمیمیم
Bsaiseen12433.33بسیسین

Beshraghy17529.41بشراغي
Ein Al-Delbeh271037.03عین الدلبة

Harf Al-Msetra251976.00حرف المسیترة
Snoubar Jableh1900.00صنوبر جبلة

Al-Qutriah401332.50القطریة
Total98343944.66المجموع

2013عام نسب اإلصابة بفیروس البطاطا واي في الزراعات المحمیة حسب مناطق الدراسة في محافظة الالذقیة خالل. 4جدول 
Table 4. PVY incidence (%) in greenhouse crops at different locations in Latakia during 2013.

Areaاسم المنطقة
عدد العینات الكلیة
Total samples

عدد العینات المصابة
No. of PVY infected

samples
%نسبة اإلصابة

PVY infection%
Hreisoon27414.81حریصون
Al-Sharasheer631320.63الشراشیر

Hmaimeem800.00حمیمیم
Bustanبستان الباشا Al-Basha2100.00
Snoubar Jableh6934.35صنوبر جبلة

Raas Al-Ein3030100.00رأس العین
Total2185022.94المجموع
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Abstract
Halabi, M.H.H., N. Abbas and E. Hasan Akel. 2015. Detection and distribution of Potato virus Y on solanaceous crops
and associated weeds in Latakia Province in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 33(1): 50-54.

A survey of Potato virus Y (PVY, genus Potyvirus, family Potyviridae) on some solanaceous crops and associated weeds was conducted
between March and November 2013. In this survey, 983 field samples (703 solanaceous crops, 280 associated weeds), and 218 greenhouse
samples (190 solanaceous crops, 28 associated weeds) were collected. Tissue blot immune-binding assay (TBIA) was used to detect PVY in
infected plant samples. TBIA results showed that the natural infection of PVY in Lattakia by 40.72%. The infection rate in tested symptomatic
samples was 52.63% in solanaceous field crops and 25.09% in associated weeds, and 21.58% in solanaceous greenhouse crops and 27.27% in
associated weeds.
Keywords: Solanaceous crops, Lattakia, PVY, weeds.
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