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 ملخصال
 تريستيزا فيروس عزالت لبعض)الحيوية(  البيولوجية الفهرسة. 2019 وعماد دأود اسماعيل. الخطيب علي حمدان، رحاب حسن، إنصاف ،عاقل

 .21-11(: 1)37 ،. مجلة وقاية النبات العربيةسورية الساحلية، المنطقة فيالموالح /الحمضيات
 ةمن أخطر الفيروسات المهدد ،(Closteroviridae ، عائلةClosterovirus، جنس CTV) Citrus tristeza virus الموالح/الحمضيات ترستيزا/فيروس تدهوريعد 

تريستيزا الحمضيات/الموالح على  العزالت المختلفة لفيروس إلى تعريف 2016/2017خالل موسم التي أجريت الدراسة هدفت هذه  عالميًا. موالجلا/لزراعة الحمضيات
الزفير ، Citrus aurantifoliaالمكسيكي  المستخدمة في العدوى وهي الاليم صنافأشجار الحمضيات/الموالح الُمنتشرة في الساحل السوري، تبعًا لردة فعل بعض األ

ثالث عزالت مختلفة من مناطق جغرافية متباعدة  المزروعة في الساحل السوري المطعمة على أصل الزفير. استخدمت صنافوبعض األ ،Citrus aurantium ()النارنج
، الموالح/الحمضيات ترستيزا/تدهور على أنها مصابة بفيروسوالمصل المضاد المتعدد الكلون  (TBIA)البصمة النسيجية المناعية باستخدام اختبار  بعد تعريفها مصلياً 

خاصة الاليم بو  الثالث المختلفة المصدر، المستخدم في العدوى تجاه العزالت هنفسسابقة الذكر. أظهرت النتائج اختالف ردة فعل الصنف  صنافتطعيمها على األوتم 
على، األوراق، التفاف األوراق نحو األ، حيث لوحظت أعراض فيروسية مختلفة مثل الموزاييك، الشحوب، تشوه Citrus paradisiالزفير والجريب فروت ، المكسيكي

أشارت  .المعداة بالفيروسوالبرقشة، التقزم واالصفرار، ولم نالحظ أي مظهر من مظاهر النقر الخشبية على الساق حتى بعد مرور عام كامل على الغراس  راالصفرا
 .في سورية في المنطقة الساحلية الموالح )الترستيزا( /لفيروس تدهور الحمضياتهذه النتائج إلى احتمال وجود ساللة االصفرار إضافة إلى الساللة المعتدلة فقط 

 ، الساحل السوري.TBIA ،ELISA، فيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح: ةكلمات مفتاحي

 
 1المقدمة

 
، Citrus tristeza virus (CTV الموالح/الحمضيات تريستيزا ُيعْد فيروس

أحد أهم فيروسات  ،(Closteroviridae ، عائلةClosterovirusجنس 
اللحاء التي قيدت زراعة وإنتاج الحمضيات/الموالح عالميًا، حيث دمر 

، (Dawson et al., 2013)الفيروس ماليين أشجار الحمضيات/الموالح 
الفيروس األكثر خطورة على الحمضيات/الموالح في جميع مناطق هو و 

وفي  ،(Bar-Joseph & Lee, 1989زراعتها في العالم بشكل عام )
؛ 2011 ؛ حمدان،2008)مكوك وآخرون،  الساحل السوري بشكل خاص

ينتقل الفيروس . ( Abou Kubaa et al., 2008؛2017عاقل واسماعيل، 
، (Vidalakis et al., 2004؛ Lovisolo, 1993) بسهولة بالتطعيم
-Lee & Bar) بالطريقة شبه المثابرة المن  من أنواع  وبوساطة العديد

Joseph, 2000)، طة الحامولاومن المحتمل أنه ينتقل بوس Cuscuta 

americana  (Knorr & Price, 1954) ُسِجل للفيروس العديد من .
؛ Pappu et al., 1994؛ Karasev et al., 1995)العزالت منها الشرسة 
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Yang et al., 1999)( ومنها المعتدلة ،Vives et al.,1999 و ،) أشير
؛ Amin et al., 2006) ختالف بين عزالته تبعًا للغالف البروتينيإلى اال

Miao & Skaria, 2002) وقد ميز للفيروس ثالثة أنماط رئيسية .
(Rubio et al., 2001كما أشارت أحد الدراسات أن للفيروس ثالث ،)ة 

 صنافألائلي و الع ىمدال حدد، ت(P13 ،P18 ،P23)جينات 
أعراض  P23الحمضيات/الموالح الممكن إصابتها، حيث يعطي الجين 

؛ Dawson et al., 2013)اصفرار الغراس على الليمون الحامض 
Tatineni et al., 2008). يسبب CTV  ثالثة أعراض مميزة وواضحة

بناء على األعراض الناتجة  للفيروسأمكن من خاللها تحديد أربع سالالت 
اً ينتج عنه موت تسبب انهيار التي الموت السريع  عن كل منها وهي ساللة

التابعة لمجموعات البرتقال الحلو  صنافاألشجار، وتالحظ على األ
 C. aurantiumأصل الزفيرالمطعمة على  والمندرين والجريب فروت

Linnaeus  (Moreno et al., 2008) وساللة تنقر الساق ،stem 

pitting strain (SP)  في نمو اللحاء ينتج  اً وانحراف اً تسبب تشوهوالتي
تتراوح من المعتدلة ( تنقراتعنه ظهور حفر واضحة ومرئية في الخشب )
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 الجريب فروتو و الليمون الحل صنافوالساق أل األفرعإلى الشديدة على 
 اً فيلألشجار المصابة بل ضعف ، وهذه الساللة ال تسبب الموتالمندرينو 

قوة النمو ينتج عنه قلة االنتاج وصغر حجم الثمار وبالتالي خسائر 
 Rocha-Pena et) األصل المستخدمعن  بغض النظراقتصادية كبيرة 

al., 1995) وساللة اصفرار الشتول ،Seedling yellows strain (SY) 
الليمون الحامض  غراس فيالتي تتميز بأعراض التقزم واصفرار األوراق 

سبب ال تالساللة الكامنة التي  (، وأخيراً Fraser, 1952) الجريب فروتو 
أنواع  على خاصةبو  تقريباً  صنافاأل أغلب علىأية أعراض ظاهرية 

 .النبات في عال   بتركيز وجوده رغم للفيروسالليمون المتحملة أو المقاومة 
تسبب شفافية خفيفة للعروق إضافة  CTV أن الساللة المعتدلة منولوحظ 

 Citrus aurantifolia Swingleإلى برقشة على أوراق الاليم المكسيكي 
(Lee & Rocha, 1992 وقد أمكن مالحظة هذا التفاوت في مظاهر ،)

أعراض اإلصابة المتسببة عن الفيروس حقليًا وضمن البيت الزجاجي 
. (Dawson et al., 2013) تمثلت بـشفافية العروق واالصفرار والتقزم

هي ساللة ضعيفة ولم تبِد في سورية وأشير إلى أن الساللة الموجودة 
 Abou Kubaa et) أية أعراض في بعض الحاالت األشجار المصابة

al., 2009) إال أن وجود الساللة الشرسة في تركيا يشكل تهديدًا كبيرًا ،
  .(Cevik et al., 2013لزراعة الحمضيات/الموالح في سورية )

أمكن الكشف عن الفيروس مخبريًا باستخدام تقنيات مختلفة منها 
ر اإلدمصاص اختبا ثلاستخدام االختبارات المصلية )السيرولوجية( م

 Enzyme Linked Immunosorbent Assayالمناعي المرتبط باألنزيم 
(ELISA ،) وحيدة ، أو األجسام المضادة متعددة الكلوناتباستخدام

، والتي زادت من كفاءة وحساسية (Nikolaeva et al., 1996) الكلون 
 Vela؛ Terrada et al..,2000؛ Permar et al., 1990) اختبارات اليزا

et al., 1986). أمكن فيما بعد الخلط بين نوعين من األجسام  وقد
تعرف على معظم عزالت لل( 3CA5و 3DF1المضادة وحيدة الكلون )

CTV ( في العينات المختبرةCambra et al., 1990)كما استخدم . 
 Tissue Blot Immunoassayةاختبار البصمة النسيجية المناعي

(TBIA)  (Garnsey et al., 1993)في الكشف  ، واالختبارات الجزيئية
؛ Mehta et al., 1997؛ Cevik et al., 1996)عن الفيروس مخبريًا 

Nolasco et al., 2009 ؛Pappu et al., 1993 ؛Roy et al., 2005) .
ولكن لم تحل أي من االختبارات السابقة رغم تطورها المستمر محل 
استخدام االختبارات الحيوية )الفهرسة الحيوية(، باستخدام النباتات الدالة 
مثل الاليم المكسيكي والشائع تجاه فيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح، 

لفهرسة الحيوية إلزاميًا )إجباريًا( في الكشف عن حيث اليزال استخدام ا
يزال استخدام الفهرسة  خاصة في مشاتل إنتاج الغراس، والوبالفيروس 

الحيوية في التفريق بين الخصائص المميزة لسالالت الفيروس قائمًا 
ومعتمدًا على الرغم من التطور في طرائق الكشف المخبري بمختلف 

 بعضاستخدام  إمكانية إلى راسات السابقةأشارت بعض الدقه، وقد ائطر 
 .لفيروسلالنباتات الدالة لمعرفة االختالف في الخصائص البيولوجية 

همة اقتصاديًا مولإلشارة إلى مدى الخطورة المحتملة على العوائل ال
(Garnsey et al., 2005)الظاهرية  اإلصابة استنادًا إلى أعراض ، وذلك

؛ عاقل 2008مكوك وآخرون، )يم المكسيكي الالعلى بعضها مثل 
 مثل الحلو البرتقال أصناف وبعض فروت(، والجريب 2018وآخرون، 

 ,Su & Tsai) الساق تنقر ساللة عن للكشف فينوس مدام الصنف

نظام جديد من الفهرسة الحيوية باستخدام النباتات  إلى أشير وقد .(1991
الدالة يعتمد على استخدام عقل تطعيم من النبات الدال بداًل من الغراس 

المختبرة، حيث تم تطوير هذه الطريقة للكشف عن  صنافويطعم على األ
 يرويدات على الحمضيات/الموالحاالعديد من األمراض الفيروسية والف

(Elbackit et al., 2005 ؛El Sayed, 2005)  باستخدام عقل من الاليم
 ,Roistacherمصادر مختلفة للفيروس ) ةالمكسيكي في الكشف عن ثالث

1991.) 
في  الموالح/انطالقًا من األهمية االقتصادية لمحصول الحمضيات

من جهة، ومن أهمية فيروس تريستيزا  جديدة أصنافسورية وإدخال 
وقلة الدراسات المتعلقة بسالالت الفيروس في ، الحمضيات/الموالح عالمياً 

سورية من جهة أخرى، هدف البحث إلى تعريف العزالت السورية لفيروس 
الموالح  تريستيزا الحمضيات/الموالح المرافقة ألشجار الحمضيات/

باستخدام الفهرسة البيولوجية على بعض الغراس مثل الاليم المكسيكي 
تعريف المزروعة المطعمة على أصل الزفير، و  صنافوالزفير وبعض األ

تجاه ثالث  لردة فعل الغراس المستخدمة في الدراسةتبعًا  محليةالالعزالت 
 عزالت مختلفة للفيروس.

 

 مواد البحث وطرائقه
 

 العزالت الفيروسية المستخدمة
بناء على دراسة سابقة )حمدان،  CTVمن  تم اختيار ثالث عزالت مختلفة

 مع المصل المضادفقط  اً ايجابي أعطت تفاعالً ( من عينات 2011
قعة بعلى شدة ظهور الالموالح، بناًء /الحمضيات ستيزايتر /تدهورلفيروس 

، وهي إضافة إلى التباعد الجغرافي ،زو يلليالسورق نترات اللونية على 
)شجرة  طرطوسالثورة  رعةمز  تم الحصول عليها من 1العزلةكالتالي: 

شجرة أبو )جبلة الحصول عليها من بستان في تم  2 العزلة(، يافاوي 
 (.شجرة يافاوي )الالذقية من بستان في  3 العزلة(، و رةص
 

 المصلية/السيرولوجية المستخدمة تاالختبارا
على ورق نترات  (TBIA)ة المناعي ةبصمة النسيجياستخدم اختبار ال

من إنتاج شركة   0.2Nitrocellulose membrane (NCM) زو يلليالس
Bio-Blot  باستخدام أجسام مضادة متعددة الكلون لفيروس و الكندية
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CTV  من إنتاج شركةPlantPrint®  اإلسبانية، وفق ماهو موصوف من
قبل الشركة المنتجة، للتأكد من خلو الغراس المستخدمة في الدراسة من 

االدمصاص المناعي المرتبط باألنزيم  استخدم اختبار كما الفيروس.
(ELISA) ، والمصل المضاد للفيروس من انتاج شركةBioreba 
في اختبار جميع غراس التجربة المعداة بالفيروس والشاهد  السويسرية

 للتأكد من نجاح نقل الفيروس وخلو الشاهد منه.

 

 تحضير الغراس لإلعداء
 التالية: الاليم المكسيكي صنافاستخدمت غراس بعمر السنة من األ

C. aurantifolia )الزفير )النارنج ،C. aurantium والجريب فروت 
C. paradise Macfad، إلى أنها عوائل حساسة  سابقاً  وهي نباتات أشير

 لفيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح وتستخدم في التفريق بين سالالته
(Garnsey et al., 2005 ؛Rubio et al., 2001)،  إضافة إلى استخدام

 البوميلو، كلمنتين، والهجين بونكان ،رةصاليافاوي، أبو  صنافغراس أل
جميعها بعمر السنة ومطعمة على أصل الزفير الحساس  وهي غراس

ديو، محافظة يلإلصابة بالفيروس، تم الحصول عليها من مشتل ف
وضعت جميع الغراس ضمن بيت زجاجي مع تغطية شبكية  الالذقية.

مانعة لوصول الحشرات. ُقد مت للغراس العمليات الزراعية الالزمة 
 .إلعدادها لعمليات اإلعداء بالتطعيم

 

بالتطعيم من العقل  نقل اإلصابة بفيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح
 الحاملة له إلى الغراس المستخدمة في الدراسة

فيروس والتي اعتمدت طريقة النقل بالتطعيم من العقل الغضة الحاملة لل
أشار إليها عدد من الباحثين نظرًا لكون هذه الطريقة من الطرائق األكثر 

 ,Lovisolo) كفاءة في نقل الفيروس إلى الغراس المستخدمة في الدراسة

حيث أخذت  ،(Vidalakis et al., 2004؛ Roistacher,1991؛ 1993
 5مكررين )إلى  العقل النباتية الحاملة للفيروس، وأجري منها تطعيم

وترك مكرر  من الغراس سابقة الذكر، غراس/المكرر( من كل صنف
 إعداء )شاهد(. وضعت جميع الغراس ضمن البيت الزجاجيواحد دون 

لت أعراض اإلصابة  في مركز البحوث الزراعية في بوقا بالالذقية. ُسج 
الظاهرية على مختلف الغراس اسبوعيًا بشكل دوري. أخذت بصمة 

ع الغراس قبل االعداء، وتم  التأك د مصلي ًا من خلو ها من نسيجي ة لجمي
فيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح. اختبرت الغراس بعد ثالثة أشهر من 

 ،تاريخ اإلعداء باستخدام اختبار االدمصاص المناعي المرتبط باألنزيم
للتأكد من وجود الفيروس. درست أعراض اإلصابة بالفيروس على 

بة وفق التقسيمات التالية: التقزم، االصفرار والشحوب النباتات المصا
 والموزاييك والبرقشة، تشوه األوراق.

 

 

 النتائج والمناقشة
 

المختبرة من خالل البراعم  صنافلوحظ نجاح التطعيم في جميع غراس األ
من التطعيم. وتم التأكد من نجاح عملية  اً يوم 30-20المنبثقة بعد 

باستخدام  اختبار إليزاالموالح ب/الحمضيات ترستيزا/تدهوراإلعداء بفيروس 
أنسجة نباتات أعطت أعراض ظاهرية وأخرى دون أية أعراض بعد مرور 

أشهر من التطعيم. أعطت جميع الغراس المطعمة بالعزالت الثالث  3
ٌأمكن . بالنسبة لغراس الشاهد اً سلبي مع اختبار إليزا وتفاعالً  اً إيجابي تفاعالً 

غراس التجربة الكشف عن فيروس تدهور/ترستيزا باستخدام 
الحمضيات/الموالح، حيث بدأت أغلب الغراس المستخدمة باإلعداء 

أعراض مختلفة شبيهة بأعراض اإلصابات الفيروسية بعد حوالي  ظهاربإ
غراس الصنف  (. أظهرت النتائج اختالف ردة فعل1عدة أسابيع )جدول 

المصدر من عقل الحمضيات الحاملة  تجاه العزالت الثالث المختلفة هنفس
 هانفسالعزلة بللفيروس، كما اختلفت األعراض الناتجة عن اإلصابة 

حيث Gandia et al. (2007 )وهذ ايتوافق مع نتائج  ،باختالف الصنف
التي تسببها األمراض الفيروسية على الحمضيات  األعراضوجدوا أن 

موعد  اختلف الظروف البيئية.نوع العائل وشراسة العزلة و بشدة ب ترتبط
ظهور األعراض الناتجة عن اإلصابة بالعزالت الثالث للفيروس وتطورها 

 27–21المدروسة، حيث لوحظ تطور األعراض بعد  صنافباختالف األ
على أغلب غراس الاليم المكسيكي والزفير بينما تأخر موعد تكشف  اً يوم

المطعمة على أصل الزفير والمستخدمة  صنافاألعراض على بقية األ
من تاريخ اإلعداء، حيث أن غراس الاليم  اً يوم 45-33 في الدراسة إلى

من النباتات الدالة للكشف عن الفيروس. يضاف  دتعالمكسيكي والزفير 
لما سبق أن غياب منطقة التطعيم في النبات الدال الاليم المكسيكي 

ل وانتشار الفيروس في النبات باعتباره والزفير يعني غياب أي عائق النتقا
 صنافمن الفيروسات المحددة باللحاء، بينما وجود منطقة التطعيم في األ

األخرى قد يعيق ولو بشكل جزئي انتقال الفيروس نظرًا ألن التوافق قد ال 
يكون تاماً مما ينعكس سلباً على سرعة انتشار الفيروس في العائل النباتي 

 .ور األعراضوبالتالي تأخر ظه
لوحظ على غراس الاليم المكسيكي تباين أعراض اإلصابة 

 CTV الظاهرية باختالف مصدر العقل من الحمضيات المصابة بفيروس
والمستخدمة في التطعيم، وهذا يشير إلى احتمال وجود سالالت أو عزالت 

تمثلت األعراض على غراس الاليم  مختلفة للفيروس في المنطقة.
المكسيكي في شفافية العروق، االصفرار، البرقشة وتشوه األوراق )شكل 

(، كما لوحظ اختالف الفترة الزمنية الالزمة لظهور وتكشف األعراض 1
(، وربما 1من غراس النباتات الدالة )جدول  هنفسالظاهرية على الصنف 

الفيروس بين العقل المستخدمة يعود ذلك إلى االختالف في نسب تركيز 
لوحظ على غراس الزفير المعداة بالتطعيم أيضًا أعراض  في التطعيم.
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االصفرار بأشكاله المختلفة وأعراض التقزم على إحدى الغراس، إضافة 
إلى ظهور بقع صغيرة صفراء تحولت إلى بقع نكروزية و ظهرت أعراض 

ى غراس الجريب فروت (. أما عل2تشوه األوراق )الشكل القلبي( )شكل 
المطعم على أصل الزفير فقد ظهرت أعراض تحزم العروق بشكل واضح 
جدًا وأعراض تشوه األوراق )الشكل القلبي، بروز الحلمة(، واصفرار بين 

(. هذا وقد ظهرت أعراض متباينة أخرى تمثلت 3عروق األوراق )شكل 
عن االعداء بالنكرزة الجهازية على غراس صنف الجريب فروت والناتجة 

وربما يشير  1وصنف الزفير الناتجة عن التطعيم بالعزلة  3بالعزلة ع 
سالالت مختلفة من الفيروس أو لوجود فيروسات أخرى وجود إلى ذلك 

لم نستخدم أمصالها في هذه الدراسة. ظهرت أعراض تشوه األوراق على 
 مظهر الورقة بعض الغراس المعداة بالفيروس وكانت أكثرها وضوحاً 

القلبية والتفاف حواف األوراق نحو األعلى لتأخذ شكل القارب أو الملعقة 
وهذا يتوافق مع نتائج  ،إضافة إلى تجعد األوراق ال سيما الحديثة منها

Garnsey et al. (2005.)  أعراض تشوه األوراق وخشونة ملمسهالوحظت 
لزيادة تركيز  اً عائدالسبب يكون  وربما(، 4)شكل رة  صفي صنف أبو 

نسبة النشاء في أوراق أشجار ( أن 2009) Mohamed وجدإذ النشاء فيها 
 بينما كانت مغ/غ مادة جافة 135.52الزفير المصابة بالفيروس بلغت 

لوحظ على غراس . مغ/غ مادة جافة في أوراق األشجار السليمة 64.54
، إضافة 3الكلمنتين أعراض تشوه والتفاف االوراق الناتج عن العزلة 

كما أن بعض  (. 5)شكل  1ألعراض االصفرار الناتجة عن العزلة 
الغراس لم تظهر عليها أعراض ظاهرية بالرغم من تأكيد إصابتها 

( مثل غراس البونكان والكلمنتين المعداة بالعزلة الثانية 1بالفيروس )جدول 
 األمر بالنسبة لغراس اليافاوي المعداة بالعزلة الثالثة وبالتالي إن وكذلك

بالفيروس  المعداة التفاعل اإليجابي لبعض العينات المجموعة من الغراس 
ساللة الوجود  شير إلى احتمالعرض عليها ية أ بالرغم من عدم ظهور أي

 Abou Kubaa (2010.)وهذا يتوافق مع نتائج  ،كامنهال
 

مختلفة محلية على غراس األصناف المستخدمة في الدراسة والناتجة عن التطعيم بثالث عزالت  ELISAأهم األعراض الظاهرية ونتائج اختبار . 1جدول 

 .CTVمن فيروس 
Table 1. Apparent symptoms observed and results of ELISA test on citrus cultivars used following inoculation with three local 

CTV isolates. 
 

 الصنف
Variety 

 العزلة
Isolate 

 المكرر
Replicate 

 )يوم( القراءة بعد التطعيم
Reading after grafting (days) 

 بعد التطعيم )شهر(القراءة 
Reading after grafting (months) 

بار تنتائج اخ

 اليزا
ELISA 

results 15 30 45 60 3 6 12 

 الاليم المكسيكي
Mexican lime 

1 1 * CH CH Cvby Cvby LR، Cvby LR + 

2 * CH Mvby Cvby Cvby LR LR،Cvby + 

2 1 * * * CH CH M CM + 

2 * * * * MY Cvby Cvby + 

3 1 * * Cvby Cvby، LR CM، LR CM، Cvby CVB + 

2 * * * * Y Cvby VB + 

 - * * * * Control * * Mvby شاهد

 الجريب فروت
Grapefruit 

1 1 * * Mvby CY LM، Cvby VB VB + 

2 * * Mvby Mvby Cvby Mvby Mvby + 

2 1 * * * Mvby Mvby Mvby LM + 

2 * * CH CH - VB CVB + 

3 1 * * CH CH CM CVB Ne + 

2 * * CH CH * * * + 

 - * * * * * * * Control شاهد

 الزفير
Sour orange 

1 1 * CH CH Cvby Y Cvby، LM Cvby، LM + 

2 * * Ne Cvby Cvby Cvby Cvby + 

2 1 * * - CM M LM Cvby + 

2 * * CH M M Cvby Cvby + 

3 1 * * * Y  Cvby ،ST Cvby،ST LM ST، LM + 

2 * * Mvby Y Cvby Cvby، ST LR، ST + 

 - * * * * * * * Control شاهد

 ليافاويا
Jafa orange 

1 1 * * CH LR LR LR LR + 

2 * * CH CH CH LR LR + 

2 1 * * * CH CH CH CH + 

2 * * * CH CH CH CH + 

3 1 * * * * * * * + 

2 * * * * * * * + 

 - * * * * * * * Control شاهد
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 Table 1 (Cont.) )تابع( 1جدول 
 

 رةصأبو 
Washington 

navel 

1 1 * * * Mvby Mvby Mvby Mvby + 

2 * * * * Mvby Mvby Mvby + 

2 1 * * * M M M M + 

2 * * * M M M * + 

3 1 * * * M LM LM LM + 

2 * * * LM LM LM LM + 

 - * * * * * * * Control شاهد

 بوميلو
Pomelo 

1 1 * * * * * CH CH + 

2 * * * * * CH CH + 

2 1 * * * * CH CH CH + 

2 * * * * CH CH CH + 

3 1 * * * * M M M + 

2 * * * * M M M + 

 - * * * * * * * Control شاهد

 كلمنين
Clementine 

1 1 * * CH CH Y Y Y + 

2 * * CH CH Y Y Y + 

2 1 * * * * * * * + 

2 * * * * * * * + 

3 1 * * * LM LR LR LR + 

2 * * * LM LM LR LR + 

 - * * * * * * * Control شاهد

 بونكان
Ponkan 

1 1 * * * Mvby Mvby Mvby Mvby + 

2 * * * Mvby Mvby Mvby Mvby + 

2 1 * * * * * * * + 

2 * * * * * * * + 

3 1 * * * CH CH CH * + 

2 * * * CH CH CH * + 

 - * * * * * * * Control شاهد
 = برقشة،Mشحوب النبات،  CH=اصفرار واضح بين العروق،  Cvby= اصفرار خفيف بين عروق األورق الحديثة،  Mvby = اصفرار االوراق الحديثة،Y* = دون أعراض، 

CM ،برقشة واضحة ==LR  ،التفاف االوراق الحديثةLM ،تشوه األوراق الحديثة ==ST  ،تقزمNe ،نكرزة=VB،تحزم العروق ==CVB  ،سالب.-= موجب، +تحزم واضح للعروق = 

*= No symptoms, Y= yellowing of young leaves, Mvby= mild yellowing between of young leaves, Cvby=clear yellowing between veins of young leaves, 

CH=chlorosis, M= mottling, CM= clear mottling, Lr=rolling of young leaves. LM= malformationof young leaves, ST= stunt, Ne= necrosis, VB= vein banding, 
CVB= clear vein banding, += positive, - = negative. 

 

عمومًا سببت العزالت الثالث المستخدمة في الدراسة ظهور 
(، وكانت 1أعراض شفافية العروق على غراس الاليم المكسيكي )شكل 

ظهورًا في العزلة األولى وهذه النتائج تتوافق مع ما سرع أو أكثر وضوحًا 
، كما ظهرت أعراض الشحوب (Korkmaz et al., 2008)نشر سابقًا 

الغراس المعداة بالفيروس واختلفت شدة هذه واالصفرار على بعض 
األعراض تبعًا للعزالت المستخدمة وللصنف حيث سببت العزلة الثانية 
ظهور أعراض الشحوب واالصفرار على جميع الغراس باستثناء غراس 
اليافاوي والبونكان، كما ظهرت أعراض التقزم بشكل واضح على غراس 

لثالثة بينما لم تظهر على الغراس المعداة الزفير المعداة بالعزلتين األولى وا
وهذا قد يشير إلى وجود ساللة اصفرار الشتول التي أشار  بالعزلة الثانية،

في والتي تتميز بأعراض التقزم واصفرار األوراق  Fraser (1952)لها 
، كما يتوافق مع أحد الجريب فروتو  الليمون الحامض أصنافشتول 

حيث يعطي  ،جينات للفيروس ةوجود ثالثالدراسات التي أشارت إلى 
 ( على الليمون الحامضSYأعراض اصفرار الشتول ) P23 الجين

(Dawson et al., 2013 ؛Suastika et al., 2001)،  ويمكن أن نعزي

إلى أن اإلصابة بالفيروس  األعراض المتمثلة بالتقزم واصفرار الغراس
تسبب انخفاض كتلة المجموع الجذري في األشجار المصابة من جهة 

وتسبب تشوه األنابيب الخشبية Wang et al. (2009 )حسب ما أشار إليه 
 .Bekolo et alالناقلة للنسغ الناقص من جهة أخرى حسب نتائج 

لي تقزم مما ينعكس سلبًا على نمو المجموع الخضري وبالتا ،(2007)
ُوِجَد أن اإلصابة ف ،أما بالنسبة ألعراض الموزاييك .واصفرار الغراس

وجد  إذ ،بالفيروس تسبب انخفاض محتوى األوراق من الكلوروفيل
Mohamed (2009) الكلوروفيل من  محتوى أوراق الزفير من انخفاض

أوراق  فيمغ/غ  0.29 السليمة إلى أوراق األشجار مغ/غ في 1.09
في عملية  ر في لون األوراق ويؤثريؤث هدور باألشجار المصابة، وهذا 

 أعراض وال بد من اإلشارة إلى عدم مالحظة .التمثيل الضوئي أيضاً 
التدهور السريع والنقر الخشبية على الغراس المعداة بالعزالت الثالث 

يخه، للفيروس مما يشير إلى احتمال عدم وجود هاتين الساللتين حتى تار 
صابة المالحظة مع ارتفاع درجات الحرارة تراجع أعراض اإل ظكما لوح

  .صناففي بعض األ
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Cvby-Isolate 1- 1عزلة Cvby-Isolate 3- 3عزلة CM-Isolate 2- 2عزلة 

 

 
 

CM-Isolate 2- 2عزلة LM-Isolate 3- 3عزلة LM-Isolate 3- 3عزلة 

  

 

Y-Isolate 2- 2عزلة LR-Isolate 2- الشاهد  2عزلةControl 

 

= اصفرار Y ستيزا الحمضيات.يتباين أعراض اإلصابة الظاهرية على غراس الاليم المكسيكي بعد اإلصابة بثالث عزالت مختلفة من فيروس تر. 1شكل 

 = تشوه األوراق.LMوراق الحديثة، = التفاف األLR= برقشة واضحة، CMاصفرار واضح بين العروق، = Cvby وراق الحديثة،األ
Figure 1. Variation of symptoms produced on Mexican lime (Citrus aurantifolia) after infection with three veins. Y= yellowing 

of young leaves, Cvby=clear yellowing between veins of young leaves, CM= clear molting, LR= rolling of young leaves, 

LM=leaves malformation. 

 
  

  
LM-Isolate 1- 1عزلة CVB-Isolate 1- 1عزلة CH-Isolate 2- 2عزلة Th-Isolate 2- 2عزلة 

   

LM, CH-Isolate 3- 3عزلة ST, Y-Isolate 3- الشاهد  3عزلةControl 

 

= اصفرار االوراق الحديثة، Y تريستيزا الحمضيات.تباين أعراض االصابة على غراس الزفير بعد اإلصابة بثالث عزالت مختلفة من فيروس . 2شكل 

=CH  ،شحوب النباتLM ،تشوه األوراق ==ST  ،تقزمCVB ،تحزم واضح للعروق =Th.خشونة ملمس االوراق الحديثة = 
Figure 2. Variation of symptoms produced on sour orange, after infection with three different local CTV isolates. Y= yellowing 

of young leaves, Cvby=clear yellowing between of young leaves, CH=chloroses, LM=leaves malformation, ST= stunt, Th= thick 

touch of young leaves. 
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Mvby-Isolate 1- 1عزلة VB-Isolate 2- 2عزلة VB-Isolate 3- 3عزلة 
   

VB-Isolate 3- 3عزلة VB-Isolate 3- 3عزلة Y-Isolate 3- 3عزلة 

 

اصفرار  =Y  مختلفة من فيروس تريستيزا الحمضيات.تباين أعراض االصابة على غراس الجريب فروت بعد اإلصابة بثالث عزالت محلية . 3شكل 

 = تحزم العروق. VB= اصفرار خفيف بين عروق األورق الحديثة،  Mvby االوراق الحديثة،
Figure 3. Variation of symptoms produced on grapefruit, after infection with three different local CTV isolates. Y= yellowing 

of young leaves, Mvby= mild yellowing between of young leaves,VB= vein banding. 

 
 

   
  

LM-Isolate 3- 3عزلة  VTh-Isolate 3- 3عزلة LM, VCL-Isolate 1- 1عزلة 
 

 

 

Y-Isolate 2- 2عزلة 

 

CM-Isolate 2- 2عزلة 
 

  

= اصفرار Y تريستيزا الحمضيات.مختلفة من فيروس محلية تباين أعراض االصابة على الصنف أبو صرة بعد اإلصابة  بثالث عزالت   .4شكل 

 = شفافية العروق. VCL= تشوه األوراق، LM = برقشة واضحة، CM= ثخانة )تفلن( العروق،    VThاالوراق الحديثة، 
Figure 4. Variation of symptoms produced on Washington navel, after infection with three different local CTV isolates. Y= 

yellowing of young leaves, VCL= Vine clearing, CM= clear molting, LM=leaves malformation. 
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LM-Isolate 3- 3عزلة 

 

LM-Isolate 3- 3عزلة 
 

LR-Isolate 3- 3عزلة 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
LR-Isolate 3-3 عزلة                                          Y-Isolate1– الشاهد                                           1عزلةControl   

 

=التفاف LR= تشوه األوراق، LM تريستيزا الحمضيات.من فيروس  تينمختلف تينعزلببعد اإلصابة  كليمنتينغراس التباين أعراض االصابة على  .5شكل 

 = اصفرار األوراق الحديثة.Y، األوراق الحديثة
Figure 5. Variation of symptoms produced on Clementine, after infection with three different local CTV isolates. LR= rolling 

of young leaves, LM=leaves malformation, Y= yellowing of young leaves. 

 

 

تباين أعراض اإلصابة الظاهرية الُمالحظة  الدراسة هذه من جتنستن
المستخدمة في الدراسة باختالف مصدر العزلة  صنافعلى غراس األ

الذي يعد من النباتات الدالة المستخدمة  المكسيكيخاصة صنف الاليم بو 
، إضافة إلى CTVعلى نطاق واسع في دراسة تباين عزالت فيروس 

 صنافظهور أعراض االصفرار بكافة أشكاله على بعض غراس األ
المستخدمة في الدراسة وظهور أعراض التقزم واالصفرار على غراس 
الزفير والجريب فروت، مما يشير إلى وجود سالالت مختلفة للفيروس 

وتقزم الشتول إضافة إلى الساللة المعتدلة  روعلى االخص ساللة اصفرا
سورية، واستبعاد احتمالية وجود ساللة التدهور السريع، وساللة تنقر في 

الساق نظرًا لعدم وجود أعراض مماثلة لما تسببه هاتين الساللتين حتى 
بعد مرور عام كامل على متابعة القراءات على الغراس المعداة بالعزالت 

 المختلفة الثالث. 
العزالت ية متابعة التوصيف الجزيئي لهذه بأهم نوصي لذلك

المختلفة من فيروس تدهور الحمضيات باالعتماد على اختبار البوليميراز 
والوقوف على عدد السالالت وأنواعها الموجودة في  (PCR) المتسلسل

المزروعة  صنافسورية، ومتابعة دراسة تأثير هذه العزالت في إنتاجية األ
في الساحل السوري. ةوالمرغوب

 

 

Abstract 
Akel, I.H., R. Hamdan, A. El-Khatib and I.D. Ismail. 2019. Indexing of three Citrus tristeza virus isolates from the coastal 

region of Syria. Arab Journal of Plant Protection, 37(1): 11-21. 
Citrus tristeza virus (CTV, Genus Closterovirus, Family Closteroviridae), is the most destructive and economically important viral 

disease limiting commercial citrus production worldwide. This study was conducted during 2016-2017 growing seasons in order to identify 

the prevalence of different variants of CTV along the Syrian coast. Citrus samples were collected from different locations, and tested for the 

presence of Citrus tristeza virus by using TBIA test and using polyclonal antisera. Three CTV Isolates were used as scions from different 

locations and grafted to different citrus indicators, such as Mexican lime, sour orange and sweet orange varieties grafted on sour orange 

rootstock. Results showed that different symptoms were produced by the different isolates on the same citrus indicators. Symptoms produced 

showed various mosaic, chlorosis, leaf malformation, leaf curling, and stunting levels. Moreover, no symptoms were observed on stems of the 

indicator plants such as stem pitting and quick decline, up to one year after inoculation. These results suggest the possibility of having two 

CTV variants present along the Syrian coast: a yellowing strain and a mild strain. 

Keywords: CTV, citrus, biological indexing, TBIA, ELISA, Syrian coast. 
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