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 مصليًا/سيرولوجياً  واي /البطاطسالبطاطا
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 الملخص
 البطاطا/البطاطسفيروسات على التقصي انتشار بعض . 2016عبد الرحمن درويش، فايز إسماعيل، جمال مندو وتيسير أبو الفضل. الشعبي، صالح، 

 .22-10(: 1)34. مجلة وقاية النبات العربية، مصليًا/سيرولوجياً  واي /البطاطسفيروس البطاطاالرئيسة لسالالت ال، والكشف عن في سورية
وتبقع فيروس ذبول و ( AMVصة )فوفيروس موزاييك ال، (CMVموزاييك الخيار ) فيروس(، و PVYفيروس البطاطا/البطاطس واي )انتشار تقصي تم 

 .2008سورية خالل عام محافظات  6من جمعت، و نباتات 5كل منها  تمثل طس،من البطاطا/البطامركبة انتقائية ورقية عينة  428في  (TSWVالبندورة/الطماطم )
موعد اعتمادًا على  اإلصابةمعدل  ًا فيتباينوأظهرت ، (DAS-ELISA)باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة المتعددة الكلون إليزا  طةابوسالعينات ت اختبر 

الفيروسات المختبرة أعلى في موعد الزراعة الربيعية للبطاطا/للبطاطس، مقارنة بموعدي الزراعة الصيفية والخريفية. احتل باإلصابة وكان معدل . الزراعة والمحافظة
نتشار ا المرتبة األولى في االنتشار على نباتات البطاطا/البطاطس في العروات الثالث وفي جميع المحافظات، باستثناء محافظة درعا حيث كان معدل PVYالفيروس 

في العروة  AMVو PVYمقارنة بالفيروسين  CMVفيروس ب ت نسبة اإلصابةتراجعبينما متساويًا على نباتات العروة الربيعية،  AMVو PVY ،CMVالفيروسات 
، TSWVو AMV ،CMVبالنسبة للفيروسات ِ  %0.7و 3.6، 3.8، بينما كان %6.4في العينات المركبة المختبرة  PVYالخريفيِة. وبلغ المعدل العام لإلصابة بفيروس 

 929من أصل  PVY48.6% بالكشف عن فيروس ةالخاص الكلون ةالمتعدد ةالمضادجسام مع األيجابًا االمتفاعلة الفردية االنتقائية لعينات انسبة بلغت و على التوالي. 
 (DAS-ELISA) إليزا اختبارطة اوسب PVYعزلة للفيروس  360تّم التوصيف المصلي لـ . 2009عام  السابقةلمحافظات لمن نباتات العروة الربيعية  تعينة جمع
السالالت  كلأي من/كشف لخليطًا الرابع المضاد مصل الكان و ، ، كل على حدة  الرئيسة الالتالسكشف ل منها ثالثة، مضادة أحادية الكلونمصال أ أربعةوباستخدام 

 33.3، 45.8 مثلتو ، CPYVو OPYV ،NPYVت السالال :مجموعات مختلفة أربع ، توزعت فيختبرةبينت النتائج وجود تنوع ما بين عزالت الفيروس الم .السابقة
، األمر الذي يشير إلى احتمال وجود مستخدمةالمضادة الجسام من العزالت المختبرة مع أي من األ %1.4تفاعل يلم بينما  ،، على التواليمن العزالت %4.2و

المضادين الجسمين مع  منها %92.7تفاعل ، %15.3مضاد جسم تفاعلة مع أكثر من الم العزالت ةنسب توبلغ سالالت/تراكيب أخرى مختلفة من الفيروس في سورية.
OPVYوكانت الساللة  .NPVYو OPVYالخاصين بالساللتين

، هو األعلى NPVYكافة المحافظات، باستثناء حمص حيث كان تردد الساللة  زالتكثر ترددًا في عاأل 
CPVYو OPVYأحدثت الساللتين . في محافظتي حمص وحماة فقط CPVYلساللة ا تسجلبينما 

 وشفافية ،تبرقشاً  NPVYبينما أحدثت الساللة ، موزاييكًا خفيفًا منتشراً  
 .تبعًا للنبات الدالق ار و لأل هاتتشو و ، /نكرزة أحياناً تماوتاً و للعروق 

 .وريةس فيروس موزاييك الخيار، فيروس موزاييك الفصة، فيروس ذبول وتبقع البندورة/الطماطم، فيروس البطاطا/البطاطس واي،سالالت، إليزا،  كلمات مفتاحية:
 

 المقدمة
 

من  .Solanum tuberosum Lالمزروعة  /البطاطسالبطاطا دّ تع
 2012في عام  هاقدر إنتاج، و المهمة في العالمالغذائية المحاصيل 

ويعُد (. 33طن )ألف  698منها سوريةأنتجت ، مليون طن 365لي ابحو 
، جنس Potato virus Y (PVY واي /البطاطسفيروس البطاطا

Potyvirus عائلة ،Potyviridae )محصول هذا المرضات من أكثر م
وهو المسؤول عن انخفاض ،  (70، 53، 38)انتشارًا وأشدها ضررًا 

فيروس يعُد و . (71، 58، 29) اإلنتاج في مناطق مختلفة من العالم
PVY على ية في سور بين الفيروسات المختبرة  اً وانتشار أهمية  أكثرها

، 1وعلى بطاطا/بطاطس الطعام ) لبطاطسللبطاطا/المختلفة لكثارات اإل

 OPVY، NPVY)رئيسة سالالت ثالث  تسجل .(17، 4، 3، 2
اعتمادًا على األعراض ، على الصعيد العالمي PVYللفيروس  (CPVYو

انية انتقالها إمكعلى و  ،المضيفة يةنباتعوائل الالتي أحدثتها على بعض ال
، وعلى تفاعل الحساسية المفرطة (51، 26) بوساطة حشرات المنّ 

ypersensitive reactionH  للساللتينOPVY
CPVYو 

بعض إزاء  
ذه ه تفاعلوعلى ، Nc (52 ،44 ،27)و tbrNy مقاومةالمورثات 
 .(45 ،31، 14 ،7)المضادة أحادية الكلون جسام مع األ السالالت
فيروس ال( من ZPVY ،ZEPVYأنماط ممرضة جديدة ) الحقاً  سجلت

، 10) السابقةالمقاومة  مورثاتعلى التغلب على كانت قادرة المذكور 
 مثل: ،من الفيروسأخرى ممرضة تراكيب أيضًا كتشفت وا. (49
W-NPVY (10، 73، 49) ،O-NPVY

NTNPVYو 
 (42 ،59 ،16 ،
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من المادة الوراثية للساللتين  نتجت، PCR-RTة باستخدام تقان، (76
OPVY

NPVYو 
 ،NPVY (91، وال سيما من الساللة (76، 25، 63) 

 (تحت ساللة جديدةنمط ممرض جديد )حديثًا انتشر كما . (63
O5-OPVY يات المتحدة، أمكن تمييزه عن عزالت الساللة الي الو ف

OPVY ( 64بالطرائق المصلية.)  نتج عن هذا التنوع في الصفات قد و
مركب تصنيف  PVYالحيوية والمصلية/السيرولوجية والجزيئية للفيروس 

تصنيف عزالت المجموعات إلى على المستوى األول منه اعتمد ، آخر
ثم وزعت عزالت ساللة  ،(48ي جمعت منه )ذلعائل الوفقًا لسالالت 
 OPVY ،NPVYة )يفي ثالث مجموعات رئيس /البطاطسالبطاطا

لى تحت مجموعتين(CPVYو ( تابعة W-NPVYو NTNPVY) ، وا 
NPVYللمجموعة 

على قدرتها في احداث أعراض أواًل اعتمادًا  
، والتغلب (.Nicotiana tabacum Lالتماوت/النكرزة على نباتات التبغ )

 ،دخلت لبعض أصناف البطاطا/البطاطسعلى مورثات مقاومة منتخبة أ
هدف هذا (. 64، 9وثانيًا على صفاتها المصلية/السيرولوجية والجزيئية )

مواعيده  في /البطاطسيم الحالة الصحية لمحصول البطاطاو البحث إلى تق
فيروس موزاييك  ،PVY :لفيروساتاإزاء الثالث التي يزرع فيها في سورية 

 ،Cucumovirus جنس، Cucumber mosaic virus (CMVالخيار
 Alfalfa mosaic فيروس موزاييك الفصة ،(Bromoviridae عائلة

virus (AMV،  جنسAlfamovirus عائلة ،Bromoviridae)  وفيروس
، Tomato spotted wilt virus (TSWVذبول وتبقع البندورة/الطماطم 

األكثر شيوعًا على  ،(Bunyaviridae، عائلة Tospovirusجنس 
 PVY فيروسالرئيسة لسالالت ال، وتحديد لعائلة الباذنجانيةامحاصيل 
اعتمادًا على االختبارات على نباتات العروة الربيعية المنتشرة 

 .المصلية/السيرولوجية
 

 وطرائقهث مواد البح
 

تقصي انتشار اإلصابات الظاهرية للفيروسات على نباتات 
 في بعض المحافظات السورية /البطاطسالبطاطا

 البطاطس/على نباتات البطاطاية لفيروساتم تقصي انتشار اإلصابات 
ي تزرع الت أثناء فترة اإلزهار في مواقع مختلفة من المحافظات السورية

حمص )ربلة، الضبعة، الدمينه الشرقية، قطينة،  :البطاطا/البطاطس، مثل
مركز البحوث الزراعية(، وريف دمشق )الدرخبيه، سعسع، مزرعة بيت 

المعرة، رنكوس(، ودرعا )ازرع، طفس، المزيريب، رأس جن، النشابية، 
ة قلع، محرده، الزراعية حماة )مركز البحوثو الشجرة، السيل، جاسم(، 

 ،، الطيبة(، وادلب )خان شيخون، سراقب، تل صندلالزالقياتالمضيق، 
، سهل الروج(، وحلب )الشيخ أحمد، تل حديا، حريتان، نبل، الهبيط

ل )الربيعية والخريفية في ك ةالثالثالزراعة  /مواعيدمارع(، مثلت عروات

وفقًا  (،قطف المحافظات السابقة، والعروة الصيفية في محافظة ريف دمشق
لتفافها، اتشوهها أو األوراق و تجعد ألعراض الظاهرية )موزاييك، تبرقش، ل

 على األوراقأو متماوتة/نكرزة وجود بقع أو حلقات أو مساحات متلونة 
حقول في كل موقع،  3-1، اصفرار العروق...إلخ(، بمعدل هاعروقأو 
. حسبت نسبة اإلصابة 2008نبات من كل حقل، خالل موسم  100و

على  محافظة، كلال ، ومن ثم فيومنطقة ،اهرية للنباتات في كل حقلالظ
)كان  حدة ، مع األخذ في الحسبان موعد الزراعة والصنف المزروع

 .الصنف سبونتا األكثر شيوعًا(

 

 واالختبارات المصلية جمع العينات
 428في  PVY، CMV ،AMV ،TSWV اتفيروسالتم تقصي انتشار 

ات من نباتانتقائية جمعت بصورة نباتات/عينة(،  5عينة ورقية مركبة )
بدت أعراض اإلصابة الفيروسية، أ، في طور اإلزهار /بطاطسبطاطا
، زراعية ةمنطق 31(، وعينات مركبة/حقل 4بمعدل ) ولحق 107ومثلت 

حقاًل  50عينة مثلت  200) لزراعةل /مواعيدعروات 3و، محافظات 6و
 196حقول من العروة الصيفية، و 8عينة مثلت  32من العروة الربيعية، 

. حفظت 2008حقاًل من العروة الخريفية( خالل موسم  49عينة مثلت 
العينات في أكياس من البولي إيثلين في البراد لحين اختبارها مصليًا إزاء 

االدمصاص المناعّي المرتبط اسُتخِدَم اختبار . الفيروسات المذكورة
 باألنزيم )إليزا( باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام الُمضاّدة

(DAS-ELISA) ام أجسلكشف عن الفيروسات السابقة اعتمادًا على ل
 BIO-RADُمنتجة من قبل شركة  (PAbs) مضادة متعددة الكلون

َتِمِدة من قبل الشركة نفسها والُمع   قترحةالم العمل خطواتعلى الفرنسية، و 
تّمت قراءة األطباق وتسجيل قيم  .Adams (22)و  Clarkعلى طريقة 

نانوميتر باستخدام جهاز قارئ  405طول موجة  عند الكثافة الضوئية
َر كل اختبار Labsystem multiskan MSأطباق إليزا من نوع  . ُكرِّ

تََبرة  ا ُمصابًة إذا ساوى متوسط قيم قراءتيهمرتين، وُعدَّت  العينة الُمخ 
بة تم حساب نس ضعفي متوسط قيم قراءات الشاهد السليم أو زاد عنه.

وآخرون  Mauryفي العينات المختبرة باستخدام معادلة ( %P)اإلصابة 
 :(54) 1985لعام 

 

P% = [1-(H/N)1/n] X 100  
 

H    عدد ا مجموماعددلس مجةدددددد  مدد =N  عدد ا مجموماعددلس =

 = ع ا مجنبلتلس في كل موماع .n مجمفحاص  
 

حســــــــــــــاب نســـــــــــــبــة اإلصــــــــــــــابــة الحقليــة الفعليــة لنبــاتــات تّم كمــا 
ًا وفق ،على حدة  كل  ،منطقة ومحافظةحقل و في كل  /البطاطسطاطاالب

 للمعادلة التالية:
نةب  مإلصلب  مجحق    مجفع    بلجف روسلس مجمختبرة )%( = نةب  

)%( نةددددددب  مإلصددددددلب   Xفي مجع نلس مجُمْختَبَرة )%( مإلصددددددلب  

 100مجظلهري  / 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bromoviridae
http://en.wikipedia.org/wiki/Bromoviridae
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 PVYفيروس الرئيسة ل سالالتالتحديد 
ة كون هذه العرو ) ورقية جمعت من العروة الربيعيةعينة  929تم اختبار 

من إنتاج البطاطا/البطاطس في سورية، وتكون  %60تعطي حوالي 
وهي –وانتشارها المن الظروف المناخية خاللها مناسبة لتكاثر حشرات

ل كل منها نباتًا مثَ  ،2009الناقل الحيوي الرئيس للفيروس( خالل موسم 
كان في طور االزهار، وأبدى أعراض  /البطاطس،منفردًا من البطاطا

واستخدام (، DAS-ELISA) اختبار إليزا طةاوسباإلصابة الفيروسية، 
 ADGEN شركةمن قبل  ةمنتج ،(PAbs) الكلون ةمتعدد ةمضادأجسام 

Phytodiagnostics (European Headquarters of Neogen 

Corporation) جمع عزالت/عينات تفاعلت بهدف  ، وذلكالبريطانية
قراءة  تّمت .للفيروس كمرحلة أولى ةالكاشف ةالمضاداألجسام ايجابًا مع 

نانوميتر  405طول موجة  عند األطباق وتسجيل قيم الكثافة الضوئية
َر كل اختبار مرتين، وُعدَّت  ذاتهباستخدام جهاز قارئ أطباق إليزا   . ُكرِّ

تََبرة ُمصابًة إذا   تيط قيممتوسعن متوسط قيم قراءتيها زاد العينة الُمخ 
. لمضادةا وفقًا لتعليمات الشركة المنتجة لألمصال الشاهد السليمءة قرا
كانت ) PVYفيروسمن ال /عينةعزلة 360تبار اخفي المرحلة الثانية تم و 

ثة " ثالاألشد تفاعاًل مع المصل المضاد بناء على قيم قراءات إليزا 
عزلة/عينة  451من أصل الشاهد السليم وما فوق " قراءة أضعاف قيمة 

تلفة األعراض المخو  المحافظات المشمولة بالدراسةتفاعلت ايجابًا، مثلت 
، OPVYالمذكور ) فيروسالسالالت بعض إزاء  (المرافقة لإلصابة

CPVY ،NPVY 2010عزلة/عينة( و 139) 2009( خالل موسمي 
 ُمنتَجة من قبلة اختبار مصلي اتاستخدام مجموعب، عزلة/عينة( 221)
 أجسام مضاّدة أحادية الكلون ثالثة ضمّ المذكورة أعاله، وت شركةال
(MAbs،متخصصة بالكشف عن السالالت السابقة )   كل على حدة، 

 آخر أحادي الكلون خليط  مضاد مصلاستخدام إضافة إلى 
(PVY MAbs cocktail ) الت سالال /كلمنأي خاص بالكشف عن

عينة مع جميع األجسام الُمضاّدة )طبق لكل عزلة/اختُِبَرت  كل السابقة. 
 ليزاإ خطوات اختباركل جسم مضاد( في ذات االختبار َواليوم، وُطبَِّقت 

(DAS-ELISAال )ت تمّ . و نشرة الشركة المنتجة لألمصالفي  ةقترحم
 405قراءة األطباق وتسجيل قيم الكثافة الضوئية عند طول موجة 

فسها أعتمدت المعادلة ن، و ذاتهنانوميتر باستخدام جهاز قارئ أطباق إليزا 
عليمات وفقًا لتعن السليمة  ُمصابةال العينات المذكورة أعاله في تمييز
 .المضادة الشركة المنتجة لألمصال

 

 PVYفيروس الاالختبار الحيوي لبعض سالالت 
ثالثة الالورقة الحقيقية  في طورأجريت العدوى االصطناعية لبادرات )

، Nicotiana clevelandii Gray :التاليةمن النباتات الدالة  الرابعة( وأو/
N. tabacum L. cv. white burley، N. glutinosa L.، 

N. occidentalis Wheeler وChinopodium foetidum Lam. ،
 PVYفيروس العزالت، كل على حدة ، لكل ساللة من  3استخدام ب

إليزا،  نتائج اختبارالمضاد الخاص بها وفقًا لجسم تفاعلت ايجابًا مع ال
 ل عزلة  كل النباتية عينةال سحقتم . مكررات/بادرات لكل عزلة   5بمعدل و 

، بمعدل 7.5( درجة حموضته 4HPO2Kمحلول فوسفاتي )في على حدة  
المضاف إليه: المنظم مل من المحلول  100في كل  ورقيةغ أجزاء 1

Polyvinylpyrrolidone  2بمعدل% ،EDTA  0.05بمعدل% 
تورب ضمن في . زرعت النباتات الدالة %0.01بمعدل  4SO2Naو

ا في سم(، وحضنت تحت ظروف متحكم به 30-20أصص بالستيكية )
. تم 2010س لياًل( خالل موسم ⁰ 18س نهارًا و⁰ 24البيت الزجاجي )

أيام، بعد إحداث  3كل  ةتسجيل أعراض اإلصابة بصورة منتظمة، مر 
العدوى ميكانيكيًا بالعصير النباتي لكل عزلة على حدة ، واستمر أخذ 

يومًا. تم التحقق من اإلصابة الفيروسية على النباتات  40القراءات مدة 
 أسابيع من احداث العدوى 7بعد مضي  /سيرولوجياً الدالة باختبارها مصلياً 

 ، باستخدام أجسام مضادة أحادية الكلون متخصصة. االصطناعية
 

 النتائج
 

ض في بع /البطاطسمحصول البطاطا علىالفيروسات تقصي انتشار 
 المحافظات السورية

 الثالث العروات من المجموعة المركبة للعينات إليزا اختبار نتائج أظهرت
، 2008في سورية خالل عام  /البطاطسالبطاطا زراعة في المعتمدة

سب متباينة بن /البطاطسنباتات البطاطا انتشار الفيروسات المختبرة على
نسبة اإلصابة في  متوسط وكانة. والمحافظة الزراعة عرو اعتمادًا على 

عينات ونسبة ال ،(54)وآخرون  Mauryوفقًا لمعادلة العينات المختبرة 
لعروة انباتات أعلى في في المحافظات المشمولة بهذه الدراسة المصابة 
 تبلغو عروتي الزراعة الصيفية والخريفية، عينات مقارنة بالربيعية، 

على ، %44.4و 11.1، %68.8و 20.8، %71.5و 22.2ها اتمتوسط
عينات بة الونسنسبة اإلصابة في العينات المختبرة  بينما كانت، التوالي

العروة  حيث تزرع) محافظة ريف دمشقالعروة الصيفية في المصابة في 
 أعلى مقارنة بعروتي الزراعة (الصيفية للبطاطا/البطاطس في سورية

العينات  فيفيروسية وسجلت أعلى نسبة إصابة الربيعية والخريفية. 
(، وال سيما في عينات العروة %34.0المجموعة من محافظة حلب )

وة العر (، بينما سجلت أدنى نسبة إصابة في عينات %42.6الربيعية )
وبلغت نسبة العينات (. %7.2) ادلبالمجموعة من محافظة الخريفية 

ة العرو في ختبرة من مجموع العينات الم %10.5المصابة بفيروسين وأكثر 
 %2.0و 6.3بينما كانت  ،مولة بهذه الدراسةشفي المحافظات الم الربيعية
 األكثر PVYفيروس كان لعروتين الصيفية والخريفية، على التوالي. في ا
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ي جميع ف، و في العروات الثالث /البطاطسعلى نباتات البطاطا اً انتشار 
 ينسفيرو الباستثناء محافظة درعا حيث كان معدل انتشار ، المحافظات

AMV وPVY  ًاتالفيروس انتشارمعدل  ىتساو كما  .متساويا PVY ،
AMV وCMV تبلغو في المحافظة نفسها.  ربيعيةلى نباتات العروة الع 
في العينات المختبرة المجموعة من  PVYالفيروس  إصاباتتكرار  نسبة

 %0.7و 3.6، 3.8 كانتبينما  ،%6.4 بالدراسةشمولة المحافظات الم
(. 1، على التوالي )جدول TSWVو AMV ،CMVلفيروسات بالنسبة ل

 حلب محافظةفي عينات  PVYبفيروس ة إلصابلنسبة وسجلت أعلى 
 في اوأدناه (،%20.8)سيما في عينات العروة الربيعية  وال( 19.3%)

 سجلتكما (.%3.6) درعا محافظة من المجموعةالخريفية  العروة عينات
من  المجموعةعينات ال في CMVو AMVي بفيروس ةإصاب نسبة أعلى

 عيناتتلتها في األهمية  ،(، على التوالي%4.6 و 5.6) حلب محافظة
، %1.3) أدناهاكانت و ، (، على التوالي%4.2 و 4.7) درعا محافظة

 محافظتي من المجموعة الخريفية العروة عيناتفي بالنسبة للفيروسين( 
 عيناتالفي  TSWV بفيروس اإلصابات أعلى وسجلت .وادلب حماة

 يناتعالفي األهمية (، تلتها %1.9) درعامن محافظة  المجموعة
 إصابات سجلت لمو  ،(%0.98) دمشق ريفمن محافظة  المجموعة
 اتمحافظن م المجموعةالربيعية والخريفية  العروتينعينات  في للفيروس
 ةظمحاف في الربيعية العروة عيناتوحلب، وال في  ادلبو  وحماة حمص
 (.1)جدول  دمشق ريف

اعتمادًا  ،نسب اإلصابة الحقلية الفعلية بالفيروسات المختبرةكانت 
أعلى بصورة عامة في ، دراسةالزراعة والمحافظة المشمولة بال موعدعلى 

العروة الربيعية مقارنة بالعروة الخريفية في كافة المحافظات، باستثناء 
محافظة ريف دمشق، حيث كانت نسبة اإلصابة الحقلية الفعلية أعلى في 

غ متوسط بلو العروة الصيفية مقارنة بالعروتين الربيعية والخريفية. 
لمحافظات عروة الخريفية لال الحقلية الفعلية فيالفيروسية  إلصابةنسبةا
للعروة  %11.8ولعروة الربيعية، ل %12.5و ،%4.8 شمولة بالدراسةالم

أعلى اإلصابات سجلت . و %8.5كان متوسطها العام  بينماالصيفية، 
لعروة االحقلية الفعلية بالفيروسات المختبرة على نباتات بطاطا/بطاطس 

باتات العروة على ن، وأدناها (%22.1الربيعية في محافظة حلب )
 (.2)جدول  (%2.6محافظة ادلب )الخريفية في 
ظم لى مععخفيف والتبقع األصـــــــــــفر الموزاييك أعراض ال تلوحظ

هـــذه ، وكـــان جمعـــت منهـــا العينـــاتنبـــاتـــات البطـــاطـــا/البطـــاطس التي 
ة إلى شــــــديدة على بعض النباتات في حاالت شــــــداألعراض متوســــــطة ال

بصغر لك ذوترافق والصيفية،  الربيعيةتين العرو نباتات  فيال سيما  قليلة
 تقزم النباتات المصابة وأحيانًا أحجم الوريقات وتجعد سطوحها والتفافها 

ــــان أخرى ــــات في حــــاالت أخرى، في أحي . وظهر التبرقش على الوريق

فصــغر حجمها، وتشــوهت/تجعدت ســطوحها، وتقزمت النباتات المصــابة 
راق، بعض األو ل تهدل تلوحظت حاالكما . فبدت كثيفة على هيئة أجمة

لي. ولم الســـف هاال ســـيما على جانبأحيانًا نكرزة لعروق الوريقات تماوت/و 
 علىيالحظ على الدرنات المنتجة من الحقول المشــــــــمولة بالدراســــــــة وال 

كما لم يكن . الدرنات المســــــــــــوقة وجود حلقات ســــــــــــطحية متماوتة/متفلنة
ي طاطا/البطاطس فالموزاييك الشـــــــــديد الصـــــــــفرة شـــــــــائعًا على نباتات الب

ات و الموزاييك بدرجألتبرقش و/لوحظ االدراســــــة. التي شــــــملتها المناطق 
وظهور ، حياناً تجعد ســــــطوي الوريقات وتشــــــوهها أ، وكان مترافقًا بمختلفة

لى ع ريقـــات وتقزم النبـــاتـــات في أحيـــان أخرىللو بقع متمـــاوتـــة والتفـــاف 
 ،CMV الفيروســـــــــــاتالتي كانت مصـــــــــــابة ببطاطس البطاطا/النباتات 
AMV وTSWV.  كما لوحظ انتشـــــــار محدود للطخ صـــــــفراءاللون براقة

 ال ســـــــــــــيمـا في ،الفرديـةالبطـاطـا/البطـاطس على وريقـات بعض نبـاتـات 
الحقول المجاورة لمحاصـــيل الفصـــة في محافظة درعا، وتفاعلت العينات 

بالكشـــــــــف عن  ةالخاصـــــــــ ةالمضـــــــــادجســـــــــام المختبرة منها ايجابًا مع األ
 .في اختبار إليزا AMVالفيروس 

 

 PVYفيروس الرئيسة ل سالالتالتحديد 
التي  الفردية االنتقائية لبطاطا/البطاطسا نباتاتنســـــــــــــب عينات/تباينت 

جمعت من العروة الربيعية والمتفاعلة مع األجســـــــــام المضـــــــــادة المتعددة 
، 2009عام في  PVYالفيروس ( الخاصة بالكشف عن PAbsالكلون )

 26.4مـــا بين  وتراوحـــت جمعهـــا )المحـــافظـــات(،اعتمـــادًا على منـــاطق 
العام  ها)محافظة حمص(، بينما بلغ متوســـط %73.3)محافظة ادلب( و

 (.3)جدول  48.6%
مع ًا ايجــابــ/العينــات/النبــاتــات المتفــاعلــة العزالتتبــاينــت نســــــــــــــب 

( PVY MAbs cocktail) ةالخليطة الوحيدة الكلون المضــــــادجســــــام األ
( من OPYV ،NPYV ،CPYVثالث )لســــــــــالالت الة ألي من االكاشــــــــــف
ة المضــــــــاد مجســــــــامع األ فاعالً عزلة/عينة كانت األشــــــــد ت 360أصــــــــل 

اعتمادًا  PVYفيروس البالكشــف عن  ةالخاصــ( PAbsالمتعددة الكلون )
(، وبلغت أقصاها في عينات محافظتي اتعلى مناطق جمعها )المحافظ

 وادلب حلبتي (، وأدناها في عينات محافظ%100حماة وريف دمشق )
وبلغت . %98.6(، بينما بلغ متوســــــــطها، على التوالي%96.5و 96.4)

اعلة غير المتفكافة المحافظات المشــمولة بالدراســة نســبة عزالت/عينات 
بالكشــف عن أي من  ةالخاصــ( MAbs) ةالخليط ةالمضــاد مجســامع األ

تباينت نســـــــــــــب (. كما 4)جدول  %1.4الفيروس الســـــــــــــابقة ســـــــــــــالالت 
جســـــــــــــــام المضـــــــــــــــادة وحيــدة مع األايجــابــًا لمتفــاعلــة ا العينــاتالعزالت/
، كل على حدة ، PVYفيروس الالكاشــــــــــــفة لســــــــــــالالت ( MAbsالكلون)

 )المحافظات(. ها اعتمادًا على ساللة الفيروس ومناطق جمع
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 نبلتلس أب س أعرمض مإلصلب  مجف روس  ( 5أورمقلً جمعت من ) مركب مجع نلس مجفي  TSWVو PVY  CMV  AMVلجف روسلس بنةب  مإلصلب  . 1جدول 

في بعض مجمحلفظلس  مجمحصالجزرمع    مجثالث /مجمامع  أب س أعرمض مإلصلب  مجف روس    ومث ت مجعرومس /بطلطسمن نبلتلس بطلطل  عاوممجم

 .2008مجةاري   خالل علم 
Table 1. Incidence of PVY, CMV, AMV and TSWV in compound samples (leaves combined from 5 plants exhibiting symptoms 

of viral infection) collected from potato plants with symptoms suggestive of virus infection, and represented three cropping 

seasons in some Syrian governorates, during 2008. 

 

 المحافظة/

موعد ) عروة

 (الزراعة
Province/ 

Cropping 

season 

عدد العينات 

المركبة 

 المختبرة
No. of 

compound 

samples  

Tested 

 
مجموع العينات 

المركبة المتفاعلة 

ايجاباً مع األجسام 

المضادة ونسبتها 

)%( 
Total 

compound 

samples 

positively 

reacted with 

PAbs and their 

percentage (%) 

           

           

           
 :لتاليةا عدد العينات المركبة المتفاعلة ايجاباً مع األجسام المضادة للفيروسات

Number of compound samples positively reacted with PAbs to the following viruses 

CMV AMV PYV TSWV 

AMV 
+ 

PYV 

CMV 
+ 

AMV 

CMV 
+ 

PYV 

TSWV 
+ 

PYV 

TSWV 
+ 

AMV 

TSWV 
+ 

CMV 

AMV 

+ 

CMV 

+  

PVY 

 Homs      حمص
 Spring 60 15 14 20 0 2 2 1 0 0 0 1 42 (70.0) رب ع  
 Autumn 64 7 9 12 0 1 0 0 0 0 0 0 27 (42.2) خريف  

 Total  124 22 23 32 0 3 2 1 0 0 0 1 69 (55.7) مجموماع

 Damascus countryside      ريف دمشق
 Spring 28 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 (60.7) رب ع  
 Summer 32 6 7 9 2 1 1 0 0 0 0 0 22 (68.8) ص ف  
 Autumn 44 4 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 18 (40.9) خريف  

 Total 104 15 14 25 5 1 1 0 0 0 0 0 57 (54.8) مجموماع

 Daraa     درعا
 Spring 60 15 15 15 6 2 1 0 1 1 1 1 43 (71.7) رب ع  
 Autumn 48 6 8 8 4 0 0 0 0 0 0 1 24 (5.0) خريف  

 Total  108 21 23 23 10 2 1 0 1 1 1 2 67 (62.0) مجموماع

 Hama      حماة
 Spring 16 4 5 9 0 2 2 0 0 0 0 0 14 (87.5) رب ع  
 Autumn 16 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 (43.8) خريف  

 Total  32 5 6 14 0 2 2 0 0 0 0 0 21 (65.6) مجموماع

 Edlib    ادلب
 Spring 20 2 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 12 (60.0) رب ع  
 Autumn 16 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 (31.3) خريف  

 Total  36 3 4 11 0 1 0 0 0 0 0 0 17 (47.2) مجموماع

 Aleppo    حلب
 Spring 16 3 4 11 0 2 0 1 0 0 0 0 15 (93.8) رب ع  
 Autumn 8 2 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 6 (75.0) خريف  

 Total  24 5 6 16 0 3 0 1 0 0 0 1 21 (87.5) مجموماع

 Total      المجموع
 Spring 200 44 45 71 6 9 5 2 1 1 1 2 143 (71.5) رب ع  
 Summer 32 6 7 9 2 1 1 0 0 0 0 0 22 (68.8) ص ف  
 Autumn 196 21 24 41 7 2 0 0 0 0 0 2 87 (44.4) خريف  

 مجك يمجموماع 
)مجع نلس 

 مجمصلب  %(
Total 

(infected 

samples %) 

428 71 
(16.6) 

76 
(17.8) 

121 
(28.3) 

15 
(3.5) 

12 
(2.8) 

6 
(1.4) 

2  

(0.47) 

1  

(0.23) 

1 
(0.23) 

1  

(0.23) 

4  

(0.93) 

252 
(58.9) 

نةب  مإلصلب  

)%(*  
Infection ratio 

(%)*  

3.56 3.83 6.43 0.71 0.57 0.28 0.09 0.05 0.05 0.05 0.19 16.28 3.56 

 Infection ratio (%) in tested samples according to Maury et al. (54) * (54) وآخرون Mauryنةب  مإلصلب  )%( في مجع نلس مجمختبرة وفقلً جمعلاج  *
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الل خ بعض مجمحلفظلس مجةاري  في مخت ف  عرومس/مامع   مجمزروع  في  /مجبطلطسمإلصلبلس مجف روس   ع ى نبلتلس مجبطلطلح وث نةب  . 2جدول 

 .2008 مجعلم
Table 2. Incidence of viral infections on potato plants cultivated in different cropping seasons in some Syrian governorates, 

during 2008. 
 

 المحافظة
Province 

 (الزراعة موعد) عروة
Cropping season 

عدد الحقول 

 سةادرشمولة بالالم
No. of fields 

surveyed 

اإلصابة الظاهرية نسبة 

باألمراض الفيروسية 

)%( 
Observed infection 

rate with viral 

diseases (%) 

 يفالفيروسية صابةاإلنسبة 

الُمْختَبَرة  لمركبةالعينات ا

)%( 
Rate of viral infection 

in tested compound 

samples (%) 

اإلصابة الحقلية نسبة 

الفعلية بالفيروسات 

 المختبرة )%(
Actual field incidence 

with tested viruses 

(%) 

 حمص
Homs 

 Spring 15 57.4 21.4 12.3 رب ع  

 Autumn 16 43.7 10.4 4.6 خريف  

 Total 31 50.5 15.0 7.6 مجموماع

 ريف دمشق
Damascus 

countryside 

 Spring 7 54.1 17.0 9.2 رب ع  

 Summer 8 56.6 20.8 11.8 ص ف  

 Autumn 11 38.9 9.99 3,9 خريف  

 Total 26 49.9 14.7 7.3 مجموماع

 درعا
Daraa 

 Spring 15 70.6 22.3 15.7 رب ع  

 Autumn 12 57.7 12.95 7.5 خريف  

 Total 27 64.2 17.6 11.3 مجموماع

 حماة
Hama 

 Spring 4 53.8 34.0 18.3 رب ع  

 Autumn 4 42.4 10.9 4.6 خريف  

 Total 8 48.1 19.2 9.2 مجموماع

 ادلب
Edlib 

 Spring 5 48.5 16.8 8.2 رب ع  

 Autumn 4 36.4 7.2 2.6 خريف  

 Total 9 42.5 12.0 5.1 مجموماع

 حلب
Aleppo 

 Spring 4 51.9 42.6 22.1 رب ع  

 Autumn 2 41.7 24.2 10.1 خريف  

 Total 6 46.8 34.0 15.9 مجموماع

 المجموع
Total 

 Spring 50 56.1 22.2 12.5 رب ع  

 Summer 8 56.6 20.8 11.8 ص ف  

 Autumn 49 43.5 11.1 4.8 خريف  

 /مجمتاسط مجعلممجموماع مجك ي
Total/general main 

107 52.1 16.3 8.5 

 
  ومجتي مثّ ت كل 2009لم عل في ع نلس/نبلتلس مجبطلطل/مجبطلطس مجموماع  من مجعروة مجرب ع   في ساري  خال PVYمجف روس نةب  وجاا . 3جدول 

 بلستخ مم مختبلر إج زم وأجةلم مضلاة متع اة مجك ان.منهل نبلتلً منفرامً أب ى أعرمض مإلصلب  مجف روس    
Table 3. Incidence of PVY in potato plant samples collected from spring cropping season in Syria during 2009, each of which 

represented a single symptomatic plant, using the ELISA test and PAbs. 

 

 Governorate المحافظة

 عدد العينات/النباتات
No. of samples/plants 

النسبة المئوية )%( 

للعينات/النباتات المصابة 

 PVYبفيروس 
Rate (%) of samples/plants 

infected with PVY 
 المختبرة
Tested 

مع األجسام المضادة الكاشفة ايجاباً المتفاعلة 

 PVYلفيروس 
Reacted positively with PVY specific PAbs 

 Homs  244 179 73.3 حمص

 Damascus countryside 88 29 32.9 ريف امشق

 Daraa  169 63 37.2 ارعل

 Hama  181 89 49.2 حملة

 Edlib  129 34 26.4 ماجب

 Aleppo  118 57 48.3 ح ب

 Total 929 451 48.6 مجموماع
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مجمضلاة متع اة مجك ان مجمةتخ م  في مجكشف عن مع مألجةلم مجع نلس مجمتفلع   ميولبلً في مجعزالس/ CPVYو NPVYو OPVYمجةالالس تراا . 4جدول 

 .2010-2009في ساري  خالل  PVYف روسمج
Table 4. Frequency of strains PVYO, PVYN and PVYC in isolates/samples positively reacted with PAbs used for PVY detection 

in Syria during 2009-2010. 

 

 ةظالمحاف
Governorate 

عدد 

العينات العزالت/

المتفاعلة ايجاباً مع 

األجسام المضادة 

المتعددة الكلون 

بالكشف  ةالخاص

 PVYعن الفيروس 
No. of 

isolates/samples 

positively 

reacted with 

PAbs used for 

PVY detection  

العزالت/العينات المتفاعلة 

ايجاباً مع خليط األجسام 

 المضادة أحادية الكلون

سالالت الكاشف ألي من 

 المختبرة PVYالفيروس 
Isolates/samples 

positively reacted with 

cocktail MAbs used 

for the detection of 

any of the tested PVY 

strains 

عدد العزالت/العينات المتفاعلة ايجاباً مع األجسام المضادة أحادية الكلون 

 CPVYوNPVYوOPVYالخاصة بالكشف عن السالالت 

No. of isolates/samples positively reacted with MAbs used for 

strainsC and PVY N, PVYOdetection of PVY 

 عدد العزالت/العينات

مع  غير المتفاعلة

األجسام خليط 

أحادية  المضادة

ألي الكلون الكاشف 

الفيروس  من سالالت

ونسبتها  المختبرة

)%( 
No. of 

isolates/samples 

which did not 

react with 

cocktail MAbs 

used for the 

detection of any 

of the tested PVY 

strains and their 

percentages (%) 
 العدد

Number 

النسبة 

 المئوية )%(
Percentage 

(%) OPVY NPVY CPVY 

OPVY 
+ 

NPVY 

OPVY 
+ 

CPVY 

NPVY 
+ 

CPVY 

+OPVY 
+NPVY 

CPVY 

 Homs  147 145 98.6 51 56 12 23 1 1 1 2 (1.4) حمص

 Hama  86 86 100 36 31 3 15 1 0 0 0 (0) حملة

 Edlib  29 28 96.6 17 10 0 1 0 0 0 1 (3.5) ماجب

 Daraa  44 43 97.7 26 11 0 6 0 0 0 1 (2.3) ارعل

 ريف امشق
Damascus 

countryside  

26 26 100 19 3 0 4 0 0 0 0 (0) 

 Aleppo  28 27 96.4 16 9 0 2 0 0 0 1 (3.6) ح ب

 Total 360 355 98.6 165 120 15 51 2 1 1 5 (1.4) مجموماع

مجنةب  مجمئاي  )%( ج عزالس/مجع نلس مجمتفلع   مع مألجةلم مجمضلاة 

 PYVأحلاي  مجك ان ومجكلشف  جةالالس مجف روس 
Percentage (%) of isolates/samples reacted positively with 
MAbs used for the detection of PVY strains 

45.8 33.3 4.2 14.2 0.6 0.3 0.3  

 

 
ورة بصــــــــــ ةتفاعلالممن كافة المحافظات  لعيناتالعزالت/انســــــــــبة ت وبلغ

 OPYVســــــــــاللة الالخاص بالكشــــــــــف عن جســــــــــم المضــــــــــاد مفردة مع ال
 NPYVبـالنســـــــــــــبـة للســـــــــــــاللتين  %4.2و 3.33كـانـت ، بينمـا 8.45%
 .، على التواليCPYVو

كافة عينات عزالت/األكثر ترددًا في  OPVYوكانت الساللة 
مقارنة بالسالالت األخرى،  شمولة بالدراسةالمحافظات السورية الم
هو األعلى  NPVYحيث كان تردد الساللة  ،باستثناء محافظة حمص

ضاد مجسم العينات المتفاعلة مع أكثر من العزالت/بما فيها  54.4%)
عينات عزالت/في  OPYV. وسجلت أعلى نسبة تردد للساللة )متخصص

العينات المتفاعلة مع العزالت/، بما فيها %88.5محافظة ريف دمشق )
(، وأدناها %72.7درعا )(، تلتها محافظة مضاد متخصصجسم أكثر من 

العينات المجموعة من محافظة حمص. ولم العزالت/( في 51.7%)
في معظم  /البطاطسعلى نباتات البطاطا CPVYللساللة انتشار يسجل 

باستثناء محافظتي حمص وحماة، التي  لة بالدراسة،مو شالمحافظات الم
، على التوالي. وبلغ متوسط %3.5و 8.2الساللة هذه  ترددبلغ فيهما 

( MAbsمضاد )جسم تفاعلة مع أكثر من العينات المالعزالت/نسب 

، وكان %15.3 متخصص بالكشف عن سالالت الفيروس المختبرة
المضادين الخاصين بالكشف عن جسمين قد تفاعل مع ال منها 92.7%

 (.4)جدول  NPVYو OPVYالساللتين
 

 PVYفيروس الاالختبار الحيوي لبعض سالالت 
OPVYأحدثت الساللة 

نواع ق نباتات األاور أموزاييكًا خفيفًا منتشرًا على  
المعداة اصطناعيًا تحت ظروف  Nicotianaالمختبرة العائدة للجنس 

 .Nو N. clevelandiiشفافية للعروق عند النوعين رافقه  ،الدفيئة الزجاجية

tabacum cv. white burly النوعين قاور أعلى خفيفة ، وبرقشةN. 

tabacum cv. white burly وN. occidentalis ،صفراء  وضعيةوبقعاً م
بقعًا نقطية وأحدثت الساللة ذاتها  .N. glutinosaق النوع اور أاللون على 

سجية زهرية أو بنف-بنية اللون، تحولت الحقًا إلى لطخ صفراء-صفراء
 NPVYأحدثت الساللة . C. foetidum الدالالنبات أوراق اللون على 
  N. clevelandii ق نباتات النوعيناور أعلى خفيفًا تبرقشًا 

ية فاتحة بن /نكرزةمتماوتة اً ، رافقه شفافية للعروق وبقعN. glutinosaو
 ات النوعيننباتأوراق ق و اللون أو صفراء انتشرت على عر 
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N. occidentalis وN. tabacum cv. white burly، ق، اور مع تشوه لأل
. ألخيرا بقع بنية محمرة على األوراق السفلية عند نباتات النوعوظهور 

/نكرزة نقطية على العروق، ثم برقشة على تماوتاً كما أحدثت هذه الساللة 
موزاييكاً خفيفًا  CPVYأحدثت الساللة . و C. foetidumنباتات النوع أوراق 
رافقه ، Nicotianaلجنس العائدة لاألنواع المختبرة ق نباتات اور أعلى 

 N. tabacumو N. clevelandiiشفافية للعروق على نباتات النوعين 

cv. white burly ، الساللة بصورة مشابهة لسلوكOPVY ، تحزم مع
 وضعيةبقعًا م، و N. clevelandiiنباتات النوع على بعض أوراق للعروق 

 ات النوعنباتق اور أعلى  صفراء فاتحة اللون-صغيرة بنيةغير منتشرة 
N. occidentalis.  في مكان اإلعداء على نقطية وظهرت تماوتات/نكرزة

 . C. foetidumنباتات النوع أوراق 
 

 المناقشة
 

 ارنةمقنباتات البطاطا/البطاطس  على اً انتشار  األكثر PVYفيروس كان
 ممعظ فيو  عةازر ال مواعيد جميع فيبالفيروسات األخرى المختبرة 

نتائج دراسات سابقة جرت و هذا  توافقوي .2008عام  السورية المحافظات
يسهم في . (40، 39) مجاورة وفي دول ، (17، 3، 2، 1) في سورية

نوعًا من حشرات المن بالطريقة غير  40أكثر من  PVYقل الفيروس ن
(، ويتطفل على مدى واسع من األنواع النباتية المزروعة 68، 28المثابرة )
، Datura (16لجنس أنواع اال سيما التابعة للعائلة الباذنجانية،  والبرية

ي وال سيما فدرنات الانتقال هذا الفيروس بواسطة مؤكدًا وصار  .(60
. (75، 23، 11، 1)بطاطا/بطاطس الطعام المعد إلنتاج اإلكثار بذار 
على نباتات البطاطا/البطاطس  CMVو AMVينالفيروسانتشار احتل 

شملها  في المحافظات السورية التي ، على التوالي،والثالثةالثانية المرتبة 
ا ترتيبهمباستثناء محافظة ريف دمشق حيث كان ، 2008البحث عام 

الواحدة ضمن العروة على نباتات معكوسًا. وكانت معدالت انتشارهما 
الزراعة  عرواتما بين بصورة واضحة  ومتباينةً  متقاربًة،المحافظة الواحدة 

ا بصورة عامة مع تلك المتحصل عليهوتوافقت هذه النتائج . والمحافظات
وأخرى إقليمية وعالمية  ،(17، 3، 2في بحوث أخرى جرت في سورية )

على  AMVفيروس انتشار نسبة زيادة (. كما توافق 62، 41، 35)
في  CMVو PVYين ، وتساويه في األهمية مع الفيروسCMVفيروس 

ة جرت إقليميفي محافظة درعا مع نتائج دراسات  ربيعيةعينات العروة ال
(، حيث كان 77(، وفلسطين المحتلة )6(، والسعودية )8في السودان )

ترتيب تردده أواًل بين الفيروسات المختبرة. ويعزى هذا االنتشار للفيروس 
AMV لة ات السورية المشمو محافظالبطاطس في على نباتات البطاطا/ال

لى وفإلى وفرة عوائله النباتية المزروعة والعشبية، بالدراسة  رة نواقله وا 
نوعاً من العوائل النباتية لفيروس  100الحشرية. وسجل حتى اآلن حوالي 

AMV  نوعًا من حشرات المن بالطريقة  14في الطبيعة، ويسهم في نقله
Datura (60 ،)(. وتعّد األعشاب البرية التابعة للجنس 57غير المثابرة )

ك (. وكان 34ثاره )ونباتات الفصة من أهم مصادر تخزين الفيروس وا 
الربط في هذا البحث بين وجود لطخ صفراء المعة على أوراق نباتات 

متوافقًا مع نتائج بحوث  AMVالبطاطا/البطاطس واإلصابة بالفيروس 
فيروس كان و Calico (12 ،30 .)أخرى، أطلقت على المرض تسمية 

CMV في أجزاء من أوروبا  /البطاطسعلى محصول البطاطا قد سجل
 هانتشار  يوعز ، (66(، واليابان )43(، والهند )6السعودية )في و (، 21)

مقارنة بالفيروسات األخرى  /البطاطسالبطاطانباتات الطفيف على 
 تموضعإلى  وأ ،(73) ها المتداولةإلى المقاومة العالية ألصنافالسائدة 

-Celebi نتائج أكدت، بينما (21، 15) اإلصابة في مكان حدوثها

Toprak حدوث االنتشار الوعائي/الجهازي للفيروس في ( 13) وآخرون
المقاومة المزروعة في المناطق الحارة. وهذا  /البطاطسأصناف البطاطا

لمناطق في ا /البطاطسالبطاطانباتات لفيروس على اهذا انتشار يفسر
أو بعض  الفيروسهذا ثبت انتقال كما . كسورية على سبيل المثال الدافئة
األقل  TSWVفيروس وكان  .(21، 20)بواسطة درنات اإلكثار ه تعزال

 مشقرعا وريف دمحافظتي دعلى نباتات البطاطا/البطاطس في  اً انتشار 
وتعُد هذه النتيجة  .المحافظات األخرىيسجل في ولم ، 2008عام 

على البطاطا/البطاطس في سورية.  TSWVالتسجيل األول لفيروس 
ي ف /البطاطسفيروس نباتات البطاطاال هذا بيصيGarg (35 )ووفقًا لـ 

كل من استراليا، والهند، وجنوب أفريقيا، وهولندا، واألرجنتين، والبرازيل 
 /البطاطسنباتات البطاطا علىأحد الممرضات المهمة وهو ، والبرتغال

، (56)خالل درنات االكثار حيث يمكنه االنتقال من ، في غرب استراليا
دة درنات ما بين الخفيفة والشديالعلى تماوتات/نكرزة وتشوهات ويحدث 

 حشرات التربسمن أنواع سبعة  TSWVيسهم في نقل فيروسو  .(76)
على في سورية قد سجل هذا الفيروس وكان  (.55قة المثابرة )يبالطر 

في  حدوثه ةوبلغت نسب، 2007 ألول مرة عامنباتات البندورة/الطماطم 
، على التوالي %22و 41 من محافظتي القنيطرة ودرعا العينات المختبرة

 العرواتاإلصابة المختلطة في عينات  ةويعزى انخفاض نسب (.42)
وانخفاض نسبة العينات المصابة بفيروسين وأكثر  ،(%1.28الثالث )

 قليميةا  ، و (3، 2( )%63.0)بحوث محلية نتائج مقارنة ب ،(6.31%)
أنواعها و الفيروسات المختبرة في هذا البحث طبيعة إلى  (62( )50.2%)

لى و ، ةالمحدود  ينفيروسال. وكان في الطبيعة بعضهاتردد انخفاض نسب ا 
PVS وPVX  إضافة للفيروسPVY  معظم في حدوث قد اسهموا

يعزى كما  .(62، 3)خرى األبحوث الوفقًا لنتائج اإلصابات المختلطة 
( %8.5)المتوسط العام قيم اإلصابات الحقلية الفعلية المحسوبة انخفاض
قيم اإلصابات الفيروسية الظاهرية المقدرة في حقول مقارنة ب

إلى ( %52.1)المتوسط العام البطاطا/البطاطس في المحافظات السورية 
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شف لم يتم الك انتشار فيروسات أخرى على نباتات البطاطا/البطاطس
حلية موفقًا لنتائج بحوث كان بعضها عالي التردد ، في هذا البحثعنها 
في العينات  PVYقيم اإلصابة بفيروس ارتفاع ويعزى  .(3، 2)سابقة 
والتي مثلت كل منها نباتًا منفردًا  2009المختبرة عام االنتقائية الفردية 

مقارنة بالعينات المركبة االنتقائية التي تم ( %48.6)المتوسط العام 
)المتوسط العام خمسة نباتاتوالتي مثلت كل منها  2008اختبارها عام 

إلى ثم  ،بصورة رئيسة اختالف طريقة حساب نسبة اإلصابةإلى ( 6.4%
 .الذي تم فيه جمع العيناتاختالف الموسم 

 PVYفي عزالت الفيروس األكثر تردداً  OPVYكانت الساللة 
يها فكان التي باستثناء محافظة حمص  ،كافة المحافظات المجموعة من
NPVYالساللة . واحتلت هو األعلى NPVYتردد الساللة 

المرتبة الثانية  
CPVYالساللة جاءت و ، في األهمية

حيث سجلت ، المرتبة األخيرةفي  
 االنتشار األكبر للساللتينق وتواففي محافظتي حمص وحماة فقط. 

OPVY وNPVY  نة مقار في هذا البحث على نباتات البطاطا/البطاطس
CPVYبالساللة 

، (69، 39أخرى )بحوث لمتحصل عليها في االنتائج  مع 
تستورد سورية و . (63، 50تلك التي جرت في فرنسا وهولندا )مع وال سيما 

من هولندا وفرنسا أالف بخاصة سنويًا من بعض الدول األوروبية و 
)درنات إكثار( لتغطية حاجتها  /البطاطسالبطاطااألطنان من بذار 

انت كالطعام إضافة لما ينتجه البرنامج الوطني. و  /بطاطسإلنتاج بطاطا
روس انتقال سالالت فيقد أكدت اختبارات عديدة جرت في هولندا وفرنسا 

PVY  بلغت نسبة النويات . وقد (74، 63، 50)في درنات اإلكثار
ة محلية سابقدراسة نتائج وفقاً ل PVY 7.8%المستوردة المصابة بفيروس 

 ةمهمال درامصأحد الالمستورد  /البطاطسالبطاطايعّد بذار ، وبالتالي (1)
تفاعل ويدل الموجودة في سورية.  PVYالفيروس  سالالت/تراكيبل

جسم أكثر من مع بصورة مختلطة  PVYعزالت الفيروس من  15.3%
 وفقًا لنتائج هذا البحث ة محددةساللمضاد متخصص بالكشف عن 

 ةالكاشفاألجسام المضادة مع  تمن تلك العزالت قد تفاعل 92.7%)
OPVYللساللتين

على وجود أكثر من ساللة في العزلة الواحدة ( NPVYو 
، 27، 12يتوافق ونتائج دراسات سابقة )النبات الواحد(، وهذا /)في العينة

تراكيب وراثية بينية أو قد يشير أيضًا إلى احتمال وجود ، (78، 65

OPVY وال سيما من الساللتين الرئيسةالفيروس لسالالت 
وقد . NPVYو 

ة رضكيب المماحديثة جرت في سورية وجود التر  اتأثبتت نتائج دراس
NW-NTNPVYو NTNPVY ،NWPVYالتالية: 

كان األول ، و (81، 5) 
عدم تفاعل أيضاً ويعزى . PTNRD (18)منهما قادراً على احداث مرض 

مع من العزالت(  %1.4)في هذا البحث  PVYبعض عزالت الفيروس 
إلى وجود سالالت أو تراكيب الكلون  ةأحاديخليط األجسام المضادة 

، لم نتمكن من تحديدها بالمواد والطرائق المستخدمة أخرى للفيروسوراثية 
عض بعدم تفاعل دت قد أكات سابقة نتائج دراسكانت و . في هذا البحث

NPVYعزالت الساللة 
 ها،الكشف عنمع األجسام المضادة الخاصة ب 

NTNPVYالممرض التركيب تمييز عزالتوعدم 
 الساللتين ن عزالتع 

OPVY
NPVYو 

كما . (21) عند استخدام اختبار إليزا في فحص العينات 
)إليزا(  أن الطرائق المصليةأيضاً نتائج منشورة في الواليات المتحدة أكدت 

، علمًا Wi (N:O)-NPVYو NTNPVYالتركيبين تمييز غير قادرة على 
ن بالكشف ع ةالخاص ةالمضاداألجسام تفاعل مع التركيب األول قد  أن
 ةالكاشف ةالمضاداألجسام تفاعل التركيب الثاني مع و  ،NPVYلساللة ا

 OPVY (69.)للساللة 
في هذا البحث  PVYرافقة لإلصابة بالفيروست األعراض المتوافق

 (.47، 35، 25)سابقة مرجعية  في دراساتوصوفة الماألعراض مع 
تقزم والتجعد وتشوه الوريقات و  التبرقشو  الموزاييكال يمكن الجزم أن كما 

برة إلصابة بالفيروسات المختناتجة بالمطلق عن اكانت  النباتات أحياناً 
، PVA ،PVM ،PVS ،PVXفكثير من الفيروسات )، هاأو عن خالئط

PLRV ) ا/البطاطس طاطبتصيب نباتات اللم تختبر في هذا البحث و التي
تسهم في احداث تلك المظاهر المرضية بصورة منفردة أو في سورية 

يجة نتالنباتات الدالة توافقت األعراض المحدثة على و  .ضمن خالئط
CPVY و OPVYت السالالزالت بعها ئإعدا

NPVYو 
إلى حد ما مع  

ويعّد استخدام طرائق  (.51، 32، 25الدراسات المرجعية )بعض نتائج 
تخدام طرز اسإضافة إلى مجتمعة الحيوية والمصلية والجزيئية التشخيص 

في  كثر دقةاألاإلجراء البطاطا/البطاطس المختلفة في مورثات المقاومة 
 .وتراكيبه الجديدة PVYفيروس  سالالتوتفريق  تحديد

 
Abstract 

Al-Chaabi, S., A. R. Darwesh, F. Ismaeil, J. Mando and T. Abu-Fadel. 2016. A survey for some viruses affecting potato 

in Syria, and serological detection of main strains of Potato virus Y. Arab Journal of Plant Protection, 34(1): 10-22.  
A total of 428 symptomatic potato compound leaf samples (each represented 5 plants) were collected from 6 Syrian governorates and 

tested for the presence of Potato virus Y (PVY), Cucumber mosaic virus(CMV), Alfalfa mosaic virus (AMV) and Tomato spotted wilt virus 

(TSWV) during 2008 by DAS-ELISA using PAbs. Results showed the diversity in their incidence, according to cropping season and location. 

Tested viruses incidence was the highest in spring cropping season, compared with summer and autumn seasons. PVY incidence was the 

highest on potato plants in all cropping seasons and governorates, with the exception of Daraa province, where the incidence rates of viruses 

PVY, CMV, and AMV were equal on plants of the spring cropping season, whereas CMV incidence declined in comparison with PVY and 

AMV incidences in the autumn cropping season. The overall rate of infection in tested compound samples was 6.4%, 3.8, 3.6 and 0.7% for 

PVY, AMV, CMV and TSWV, respectively. The percentage of selected individual samples, which reacted positively with PVY-PAbs was 

48.6% in 929 samples, collected from potato plants during the spring cropping season in all surveyed governorates, during 2009. Three hundred 
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and sixty PVY isolates were serologically characterized by DAS-ELISA using four antisera, three of them to reveal the main strains 

individually, and the fourth is a cocktail MAbs designed to detect any/all previous strains. The results showed that the tested isolates could be 

placed in 4 different groups. The strains PYVO, PYVN and PYVC accounted for 45.8, 33.3 and 4.2% of the isolates, respectively. Meanwhile, 

1.4% of the tested isolates did not react with any of the MAbs used, which indicates the possible existence of various other strains/structures 

of the virus in Syria. 15.3% of the isolates reacted with more than one MAb, 92.7% of them reacted positively with both PVYO and PVYN 

specific MAbs. PVYO was the most frequent in samples from all governorates, excluding Homs, where PVYN was the most frequent, while 

PVYC was recorded only in Homs and Hama governorates. Generally, PVYO and PVYC induced systemic mild mosaic, whereas PVYN induced 

mottle, vein clearing and sometimes necrosis, and leaf distortion based on the indicator plant used. 

Keywords: AMV, CMV, ELISA, Potato, PVY strains, Syria, TSWV. 
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