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  الملخ ص 

بهدف تقصي انتشار فيروس  2011أجري مسح حقلي في الفترة الممتدة بين شهري آذار/مارس  وتشرين الثاني/نوفمير لعام 
على أشجار ، (Closteroviridaeعائلة  ،Closterovirusجنس )،  Citrus tristeza virus CTVتدهور الحمضيات 

الحمضيات في المناطق الرئيسة لزارعتها في الساحل السوري. شمل المسح الالذقية  وجبلة  وبانياس، إضافة لبعض المشاتل 
سنة في الحقول المهملة التي أظهرت  30عينة من أشجار بعمر يفو ق  219عينة،  288العامة والخاصة في الالذقية. جمعت 

عينة من المشاتل العامة والخاصة. أشارت نتائج اختبار البصمة النسيجية  69ض الفيروسية، وأع ارض شبيهة بأع ارض األم ار 
وبنسبة  الدراسةإلى انتشار فيروس تدهور الحمضيات في جميع مناطق  Tissue  Blot Immuno Assay (TBIA)المناعية 

%. 19.58%،  وجبلة 22.05%، ثم بانياس  27.64 الالذقيةأعلى نسبة لإلصابة بالفيروس في  سجلت%. 23.61وصلت إلى 
الفيروس على أصناف حمضيات مختلفة تابعة لمجموعات مختلفة، وكانت أعلى نسبة إصابة على مجموعة البرتقال الحلو  سجل

. (5%)، فالمجموعة الحامضية (%6.25)، ثم مجموعة الليمون الهندي (8.16%)تلتها مجموعة اليوسفي والتنجارين  (35.92%)
الفيروس في بعض المشاتل العامة والخاصة في منطقتي فديو والهنادي، مما يشير إلى زيادة الخطورة من انتشار  سجل كما

 . المزارعينمن هذه المشاتل إلى  الغراسلتوزيع  نظرا  الفيروس 

  .TBIAحمضيات، فيروس تدهور الحمضيات، مسح حقلي،  الكلمات المفتاحية:

  
 المقدمة :  

عالميا  لغناها بالعناصر الغذائية المختلفة  األشجار المثمرة ذات األهمية االقتصاديةتعد الحمضيات بأنواعها المختلفة من 
(Izuagie and izuagie, 2007).  42944حوالي  2012بلغت المساحة المزروعة من الحمضيات في سورية خالل عام 

(. أشارت الدراسات المرجعية السابقة إلى 2012، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيطنا  ) 927453هكتارا ، قدر إنتاجها بحوالي 
، جنس Citrus tristeza virus(CTV سورية وهي: فيروس تدهور الحمضيات فيروسات فيأربعة بإصابة الحمضيات 

Closterovirus عائلة ،Closteroviridae( )Abou kubaa et al., 2008 وفيروس قوباء ، (2011 واسماعيلحمدان ؛
 Satsuma dwarf virusتقزم الساتزوما  إضافة إلى فيروسCitruspsorosisvirus SPV (Bove, 1995 ،) الحمضيات

(SDVجنس ، Sadwavirus،   عائلةSecoviridae) ، فيروس الورقة الممزقة في الحمضياتCitrus tatter leaf 

virus(CTLV جنس ،Capillovirus،   عائلةFlexiviridae ) احتل فيروس تدهور الحمضيات . (2011)حمدان واسماعيل
 (،Bar-Joseph and Lee, 1989)في العالم  أشجار الحمضياتالمرتبة األولى في كمية الضرر االقتصادي الذي أحدثه على 
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(.  Xu et al., 2006; Vidal et al., 2011; Lee and Bar-Joseph, 2000مسببا  خسائر اقتصادية هامة في المحصول )
 ،(Moreno et al., 1993)حساسية الصنف الناقل و و  في شدته من منطقة ألخرى حسب ساللة الفيروس CTVيختلف فيروس 

ثم انتشر إلى شمال أفريقيا وأستراليا، ومنها  -الهند -اليابان -في البداية انطلق من الصين. سياآقارة يعتقد أن منشأ الفيروس هو و
من منطقة إلى أخرى بسبب االنتقال المفتوح  1930 -1840، وقد انتشر المرض في الفترة الممتدة بين 1930إلى األرجنتين عام 

الفيروس سريعا  في جميع تلك الدول. انتشر الفيروس فيما بعد إلى حاملة لألعراض الظاهرية مما أدى إلى انتشار الللمطاعيم غير 
جميع البلدان المزروعة بالحمضيات عن طريق حشرات المن مسببا  دمارا  اقتصاديا  في بداية القرن العشرين لماليين األشجار 

(. Bar-Joseph et al., 1989 ;Garnsey et al., 1993 ;Lee and Bar-Joseph, 2000)المطعمة على الليمون الزفير 
عينة(، حيث سجلت أعلى نسبة إصابة  2653% من ضمن العينات المختبرة )4بنسبة  2006فيروس في سورية عام لُسجل ا

 sweet orange varieties (Citrus%( ووجد الفيروس حقليا  على النوع  16)limo cv. Meyerعلى نوع الليمون  

sinuses) ، وضمن المشاتل على النوعWashington navel sweet orange (Abou Kubaa et al., 2008،)  وأشير إلى
 AbouKubaa et)أية أعراض  في بعض الحاالت هي ساللة ضعيفة ولم تبِد األشجار المصابةفي سورية أن الساللة الموجودة 

al., 2009)،  من ضمن العينات المختبرة مع مالحظة تباين هذه النسب 24وقد أشير إلى ارتفاع نسبة اإلصابة بالفيروس إلى %
تبعا  لعمر األشجار ومواعيد جمع العينات وقد وجد الفيروس بإصابات مشتركة مع كل من فيروسي تقزم الساتسوما والورقة الممزقة 

الفيروس تأثيرا  في الصفات الشكلية ونوعية الثمار على صنفي البرتقال البلدي  أعطى (.2011، حمدان وآخرون الحمضيات )في 
 ,.Vidalakis et al؛Lovisolo, 1993ينتقل الفيروس بسهولة بالتطعيم) (.2014 وساتزوما في محافظة طرطوس )حمدان،

بما فيها َمْن  ،(Lee and Bar-Joseph., 2000بالطريقة شبه المثابرة )بواسطة عدة أنواع من حشرات الَمْن  كما ينتقل ،(2004
 ,.Yokomi et al) حشرات المن فعالية في نقل الفيروس أكثر يعد حيث ،Kirkald Toxopteracitricidusالحمضيات البني 

1994; Herron et al., 2006)،  ويعتقد بعدم وجود الحشرة في المنطقة العربية((Djelouah and D’Onghia, 2000،  كما
 Toxopteraaurantii Boyer deFonscolombe  (Hermoso de Mendoza  etينتقل بوساطة َمْن الحمضيات األسود 

al., 1984)، ولبنان  ةوهذا النوع متواجد في سوري(CABI, 2006).  وبوساطة َمْن البطيخ أو القطن Aphisgossypii 

(Glover)2009، )جلواح ودونغيا  (Gottwald et al., 1997; والنوعMyzus persicae Sulze (Marroquín et al., 
 ومن المحتمل أنه ينتقل بواسطة الحامولA. spiraecola Patch (Moreno et al., 2008 ،)(، إضافة للنوع 2004

Cuscuta  Americana (Knorr and  Price, 1954 تتوقف شدة المرض ومعدل انتشاره على أنواع المن الموجودة وعلى .)
وهجائنها عوائال   Citrusتعد معظم أنواع الجنس  (.Cambra et al., 2000b; Gottwald et al., 1996كثافة مجتمعاتها )

بعض  و Rutaceaeإضافة لبعض األنواع التابعة لعائلة  ،(Bar-Joseph et al., 2002; Fajinmi et al., 2011)للفيروس 
البحث إلى متابعة التحري عن تواجد فيروس تدهور الحمضيات على أشجار  يهدف (.Roistacher, 1991) العوائل العشبية

واألصناف واألنواع المتواجدة في كل منطقة على  ،الحمضيات في الساحل السوري على مستوى مناطق زراعة الحمضيات من جهة
 حدة.  

  :وطرائقهمواد البحث 

 المسح الحقلي: 

تجاهات االجمع العينات من  مع مراعاةأوراق من محيط الشجرة أو الشجيرة الواحدة  5-3عينة مركبة مثلت العينة  288جمعت 
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خالل المسوحات الحقلية  مناطق زراعة الحمضيات في الساحل السوري وذلك من ، األربعة للشجرة مع أخذ عينة من داخل الشجرة
 وفق ما يلي: 2011التي نفذت خالل عام 

في  مشتل عامو ، الصنوبرو فديو و الحكيم و لهنادي او القطرية  من بساتين في عينة123ُجمع منها  ةالالذقي طق مدينةمنا •
 .الهناديفي مشتل خاص و فديو 

 .البرجانو العيدية و  القبوو  بستان الباشاو و سيانفي   من بساتين عينة 97ُجمع منها  جبلة مناطق مدينة •
 المروج.و مرشتة و  يومحورت حريصون في   من بساتينعينة  68جمع منها  بانياس مناطق مدينة •

انتقائية من نباتات أبدت أعراضا  توحي  بصورة المعمرةُجمعت العينات من أصناف وأنواع مختلفة من الحقول المهملة واألشجار 
الشكل القلبي و رسومات على شكل ورقة البلوط و الموزاييك و التقزم و حزم العروق تتمثلت األعراض المالحظة بـــ) بإصابات فيروسية

وضعت العينات ضمن . لت كل عينة شجرة مستقلةثوم( التفاف حواف األوراق لألعلى لتأخذ شكل القارب أو الملعقةو  ،لألوراق
راض الظاهرية األع وأهم البستانمساحة و الجمع  اسم المنطقة وتاريخأكياس نايلون شفافة وأرفقت كل منها ببطاقة تعريفية تضمنت: 

على  ةالمرافقة. نقلت العينات إلى مخبر األمراض الفيروسية في مركز بحوث الالذقية. أخذت البصمة النسيجية لكل عينة على حد
 .Garnsey et al., (1993)وفق طريقة  ورق السيللوز المنترت

 االختبار المصلي/ السيرولوجي:

 لوز المنترتيالسيل على أغشية  Tissue Blot Immunosorbentassay (TBIA)المناعيةاستخدم اختبار البصمة النسيجية     
NCM  ميكرون  0.2ذات الثقوب (Djelouah and D´onghia, 2001،)  تدهور المصل المضاد لفيروس استخدم

وفق ماهو موصوف في البرتوكول المرفق  األوروبية Neogenمن إنتاج شركة  Citrus Tristeza Virus (CTV)الحمضيات
اعتبرت العينة مصابة بالفيروس عند . مخبر األمراض الفيروسية التابع لمركز بحوث الالذقيةفي المصلي  مع المصل. نفذ االختبار

الدال على وجود الفيروس وسليمة في حال عدم  على مقطع الجزء المفحوص على أوراق السيللوز المنترت ظهور التلون األرجواني
 .اللون المذكور ظهور

 النتائج والمناقشة:  

 األعراض الظاهرية:
، مظاهر إصابة مختلفة شبيهة باألعراض الفيروسية على 2011ام علوحظ خالل عمليات المسح الحقلي التي نفذت خالل 

، صفرار والشحوب لألوراق القمية(، تمثلت هذه األعراض باإل2،1حة لو الالتي شملها البحث )محصول الحمضيات في كافة الحقول 
ة ظهور الحلمة في قم  ، و تشوه في شكل األوراقوال ،أعراض الموزاييك، و اصفرار العرق الوسطي لألوراقو  ،اصفرار بين العروق و 

على األشجار  لهاوالشكل الملعقي  للورقة والشكل القاربي ،أعراض الورقة البلوطية لوحظتكما  .تشوه وصغر حجم الثمار، و الورقة
  (.2لوحة ال)والبقع الموضعية  ،إضافة للبرقشة الخفيفة ،أما في المشاتل فقد سادت أعراض الشحوب واالصفرار(، 1لوحة ال)المعمرة 

شحوب واالصفرار وأعرض ال ،أعراض الورقة الملعقية بشكل القارب لوحظتتباينت األعراض المالحظة تبعا  للصنف المزروع حيث 
إضافة ألعراض الورقة البلوطية  ذاتها كما لوحظت األعراض .لألوراق القمية على أصناف تابعة لمجموعة الحامض مثل الموناكيلو

بينما كانت األعراض بشكل شحوب األوراق القمية وتحزم العروق على األصناف التابعة  ،على أصناف أبو صرة واليافاوي 
 مجموعة الليمون الهنديوأعراض تشوه وصغر حجم الثمار على الجريب فروت التابع لمجموعة  ،نجارينوالتلمجموعة اليوسفي 

 (.1لوحة ال)
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 :يالسيرولوجاالختبار المصلي/ 
 69عينة من األشجار المعمرة،  219)عينة  288التي طبقت على  (TBIAاختبار البصمة النسيجية المناعية ) أظهرت نتائج

في  (1جدول ال)% 23.61بنسبة وصلت إلى عينة بفيروس تدهور الحمضيات  68إصابة  العامة والخاصة(،عينة من المشاتل 
 et al., (2008)كل من النتائج معسنة. لقد توافقت  30لعينات المجموعة بشكل انتقائي ومن حقول مهملة وأشجار بعمر فوق ا

Abou kubaa ( ح2014(، وحمدان )2011ونتائج حمدان وإسماعيل ) ول وجود الفيروس في المناطق الرئيسية لزراعة
المناطق التي جمعت منها كبغض النظر عن االختالف في عمليات المسح  الساحل السوري وبنسب مختلفةعلى الحمضيات 

وقد يكون السبب في زيادة نسب  ،جمع العيناتالظروف المناخية التي كانت سائدة عند و  طريقة أخذ العينات ومواعيدهاو العينات 
التركيز أثناء جمع العينات على األشجار المعمرة المتواجدة في حقول مهملة وبالتالي زيادة  في بحثنا هذا هو اإلصابة بالفيروس

 ,.Kishore et alأشار إليه ا وهذا يتوافق مع  م تقدمها في العمراحتمال تعرض هذه األشجار لإلصابة بالفيروس مع زيادة 

سنة بفيروس تدهور الحمضيات بنسبة وصلت إلى  20إصابة أشجار اليوسفي التي يزيد عمرها عن  حول تزايد (2010)
سنوات، إضافة  لقدرة أنواع مختلفة من 10-5% في بساتين األشجار التي تراوحت أعمارها بين 40.94% بينما بقيت النسبة 50.58

حمضيات في الساحل السوري على نقل الفيروس من األشجار المصابة إلى السليمة حشرات المن والموجود غالبتها في بساتين ال
 ,.Gottwald et al ;2009 ،أبو قبع وآخرون ) Myzuspersicaeو ،Toxopteraaurantii،Aphis spiraecola مثل

1997;CABI, 2006.) 
(، وقد يكون السبب هو نوع 1جدول ال)بينت النتائج تفاوت نسبة اإلصابة بفيروس تدهور الحمضيات بين مناطق المسح المختلفة  

(، إضافة Batista et al., 2008حشرات المن الموجودة في كل منطقة من المناطق التي شملها المسح الحقلي وكثافة مجتمعاتها )
لمن المجنحة تساعد على نشر اإلصابة بفيروس تدهور الحمضيات في بساتين الحمضيات ألطوارها حيث أن ظهور حشرات ا

(Cambraet al., 2000b; Gottwaldet al., 1997; Komazaki., 1993;  .) مناطق سجلت أعلى نسبة لإلصابة في
وهذا يدل على وجود الفيروس في جميع ( 1جدول ال)%  19.58جبلة وأخيرا  %  22.05ثم بانياس  % 27.64محافظة الالذقية 

وعلى مستوى المناطق سجلت أعلى نسبة إصابة بالفيروس في منطقة الحكيم التابعة لمحافظة .جمعت منها العينات المناطق التي
 .تساقط األوراق وبقاء بعض الثمار معلقة على بعض األشجارفيه بدرجة كبيرة ولوحظ  حقل كان مهمال   ( في%42.30)الالذقية 

وفي القبو كانت النسبة مرتفعة أيضا  حيث  .عينة مختبرة 29% من أصل 34.48كما وصلت اإلصابة في منطقة القطرية إلى 
 .%14.28بينما كانت أقل نسبة إصابة في منطقة مرشتة حيث وصلت إلى  مختبرة. عينة 19% من أصل 31.57وصلت إلى 

العينات المأخوذة دور في  عدد وربما كان لقلة، البرجان والمروجو و وسيانو ولم تسجل أية إصابة بالفيروس في كل من مناطق فدي
أو لعدم وجود حشرات المن النافلة بطورها المناسب، وقد يكون تركيز الجسيمات الفيروسية في العينات  عدم تسجيل اإلصابة،

فيروسات أخرى لم تستخدم أمصالها في هذه المختبرة دون حساسية المصل المستخدم، وقد تكون األعراض المالحظة ناتجة عن 
  الدراسة أو ناتجة عن مسببات مرضية أخرى.

 تدهور الحمضياتمن الحمضيات المزروعة في سورية بفيروس  تابعة لمجموعات مختلفةأكدت الدراسة إصابة أصناف مختلفة  
 والتنجارين ثم مجموعة اليوسفي (%35.92) اسيةحيث لوحظ أن األصناف التابعة لمجموعة البرتقال الحلو أكثرها حس.(2جدول ال)
سجلت أعلى نسبة إصابة بفيروس تدهور   .(%5) الحامضية المجموعة ( وأخيرا  %6.25) مجموعة الليمون الهندي(، ثم 8.16%)

%، 27.27%، 36.58%،  44%،  45.94النسب التالية  بالفاالنسيا و الدموي و أبو صرة و البلدي و اليافاوي  الحمضيات على
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 بنسبة فقد سجل الفيروس على صنفي الكلمنتين ريننجتاال(. أما بالنسبة لمجموعة اليوسفي و 2جدولال) التوالي% على 25.80
في بالنسبة الساتزوما واليوس تواجد الفيروس في العينات المأخوذة من بينما لم يسجل .%16.66 بنسبة اللنكا على% و 14.28

عينة  16% من أصل 12.5وسجل الفيروس أيضا  عل الصنف موناكيلو من ضمن مجموعة الحامض بنسبة  .عينات المجموعةلل
مختبرة ، بينما لم يسجل على كل من الحامض البلدي وحامض موناكيلو. سجل وجود الفيروس على صنف الجريب فروت التابع 

عينة مختبرة ولم يسجل على صنف البوميلو التابع لنفس المجموعة. وهذا  23من أصل  %8.69لمجموعة  الليمون الهندي بنسبة 
( إلى وجود الفيروس على كل من البلدي واليافاوي والدموي وأبو صرة والجريب 2011واسماعيل )حمدان أشارت له ا يتوافق مع م

يروس على من حيث تواجد للف Abou kubaa et al., (2008, 2009)اشار له ا م . كما تتوافق هذه النتيجة معفروت والكلمنتين
أبو صرة والجريب فروت.  وفي هذه الدراسة تم تسجيل وجود فيروس تدهور الحمضيات على أصناف أخرى مثل حامض موناكيلو 

هي عوائل  Citrus أن غالبية األنواع التابعة للجنسمن أشارت له دراسات عدة  ا ( وهذا يتوافق أيضا  مع م2جدول ال)واللنكا 
. إن عدم وجود الفيروس على أصناف (Bar-Joseph et al., 2002; Fajinmi et al., 2011)لفيروس تدهور الحمضيات 

مختلفة تابعة لمجموعات مختلفة ال يعني بالضرورة عدم حساسيتها تجاه الفيروس أو أنها متحملة أكثر من غيرها من األصناف 
ن و السبب يعود لقلة عدد العينات المختبرة أو أن تركيز الجسيمات الفيروسية في العينة المختبرة دالتي سجل عليها الفيروس وربما 

 (%22.22) ربما كان لوقت جمع العينة دورا  في ذلك. إن وجود إصابة في المشاتل العامةو  .حساسية المصل المضاد المستخدم
ة وانتشار الفيروس بشكل واسع فربما أخذت هذه العقل مع عقل ( يثير الخوف تجاه زياد1) ( كما في الجدول%9.09) والخاصة

. عديدة أخرى من نفس الشجرة المصابة خالل فترة تطعيم الغراس ونقلت الفيروس إلى العديد من الغراس التي لم تحظى باالختبار
طعيم خالل فترة التطعيم وخاصة أمهات األشجار التي تؤخذ منها عقل التلجميع التركيز على إجراء فحص دوري  لذا ننصح بأهمية

في المشاتل الحكومية والتشديد على المشاتل الخاصة ألخذ عقل التطعيم من أماكن وأشجار سليمة تحت إشراف الجهات 
 المختصة. 

 من التخفيف إلى تهدف وقائية إجراءات اتخاذ يوجب الذي األمر انتشاره محدودية من الرغم على سورية في الفيروسا هذ خطورة
 لفحص ومنظم دوري  برنامج لوضع إضافة المجاورة البلدان من والعقل الغراس نقل عند والحذر الحيطة وتوخي االقتصادي ضرره
 أو متحملة وأصناف سليمة غراس إنتاج يعد حيث ،الفيروس من خالية شتول إلنتاج الحكومية المشاتل فيم التطعي وأمهات أصول
. أشارت الدراسة إلى مناطق انتشار فيروس تدهور الحمضيات هذا الفيروس مكافحة في األسلوب األنجع الحمضيات من مقاومة

 ( و بنسب مختلفة.2و 1ول اجد)الوأصناف الحمضيات المصابة في الساحل السوري 
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 لمناطق المدن( على العينات المختبرة خالل المسوحات الحقلية تبعاً  TBIAنتائج اختبار البصمة النسيجية المناعية ). 1الجدول 

 المحافظة  المنطقة  عدد العينات المجموعة  عدد العينات المصابة  %   نسبة اإلصابة

 القطرية  29  10  34.48 

  

مناطق مدينة 

 الالذقية

 الهنادي  28  5  17.85 

 الحكيم  26  11  42.30 

 فديو  3  0  0 

 الصنوبر  17  5  29.41 

 مشتل عام فديو  9  2  22.22 

 مشتل خاص الهنادي  11  1  9.09 

 المجموع  قرى  5 123  34  27.64 

 سيانو  12  0  0 

مناطق مدينة 

 جبلة 

 العيدية  28  6  21.42 

 البرجان  13  0  0 

 بستان الباشا  25  7  28 

 القبو  19  6  31.57 

 المجموع  قرى  5 97  19  19.58 

 حريصون  29  8  27.58 

مناطق مدينة 

 بانياس

 المروج  9  0  0 

 محورتي  23  6  26.08 

 مرشتة  7  1  14.28 

 المجموع  قرى  3 68  15  22.05 

 المجموع الكلي   قرية  13 288  68  23.61 

  
 تبعاً لمجموعات وأصناف الحمضيات. ( على العينات المختبرةTBIAنتائج اختبار البصمة النسيجية المناعية ). 2 الجدول    

 المجموعة   الصنف  عدد العينات المختبرة  عدد العينات المصابة  سبة اإلصابة%  ن

 أبو صرة  41  15  36.58 
  

  

مجموعة البرتقال 

 الحلو

 اليافاوي  37  17  45.94 

 الفاالنسيا  31  8  25.80 

 الدموي  33  9  27.27 

 البلدي  25  11  44 

 المجموع  أصناف  5 167  60  35,92 

 الكلمنتين  21  3  14.28 

مجموعة اليوسفي 

 والتنجارين

 الساتزوما  14  0  0 

 اللنكا  6  1  16.66 

 اليوسفي  8  0  0 

 المجموع  أصناف  4 49  4  8,16 

 حامض موناكيلو  16  2  12.5 

 حامض سانتاريزا  11  0  0  مجموعة الحامض 

 الحامض البلدي  13  0  0 

 المجموع  أصناف  3 40  2  5 

مجموعة الليمون  الجريب فروت  23  2  8.69 

 البوميلو  9  0  0  الهندي

 المجموع  صنف  2 32  2  6,25 

 المجموع الكلي  صنف  14 288  68  23.61 
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(2)  (1)  

  

(4)  (3)  

  

(6)  (5)  

  

(8)  (7)  

 . أعرض إصابة ظاهرية مختلفة شبيهة بأعراض األمراض الفيروسية على أشجار الحمضيات في الحقول 1اللوحة 
 : الشكل القاربي لألوراق ، 4: تشوه األوراق ،3: أعراض اصفرار بين العروق ،2،1           
 : اصفرار العرق الوسطي. 8: تحزم العروق ،7) ، كريفون:  تشوه الثمار (حامض، 6، 5          
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(3)  (2)  (1)  
 

 
 

 (5)  (4)  

 
 . أعرض إصابة ظاهرية مختلفة شبيهة بأعراض األمراض الفيروسية على غراس الحمضيات في المشاتل 2اللوحة 

 : أعراض االصفرار بين العروق على غراس الحمضيات في المشاتل ورقة أبو صرة  1                       
 : أعراض البرقشة، و الشحوب على غراس الحمضيات في المشاتل 2                      
 مشاتل : أعراض تشوه القمة النامية لألوراق، وأعراض الورقة الملعقية على غراس الحمضيات في ال3                      
 : أعراض تدهور شجرة اليافاوي 5: أعراض التشوه والشكل القاربي لألوراق 4                      

    المراجع:

(. تصنيف بعض أنواع حشرات 2009مجد جمال وآنا ماريا دونيغيا )و  محمود شعبانو  خالد جلواحو  روكو أدانتيو  رائد ،أبو قبع
عدد  ،27مجلد ال .ورية. مجلة وقاية النبات العربيةحقول الحمضيات/ الموالح في سالمن الناقلة لفيروس الترستيزا في 

 .97صفحة ، خاص
وتطورها  2012. مساحة وإنتاج وعدد إجمالي أشجار الحمضيات حسب المحافظات لعام )2012(وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

وزارة الزراعة ديرية اإلحصاء والتعاون الدولي، قسم اإلحصاء، م .96، الجدول 2011 -2002على مستوى القطر من 
  .واإلصالح الزراعي، الجمهورية العربية السورية

( في منطقة حوض البحر CTV(. فيروس التدهور السريع للحمضيات/ الموالح )التريستيزا 2009آنا ماريا دونيغيا )و خالد  ،لواحج
 .96صفحة  ،عدد خاص ،27مجلد ال ،العربيةافحة. مجلة وقاية النبات المتوسط: الوضع الراهن والمك

(. حصر األمراض لفيروسية المنتشرة في بساتين الحمضيات في الساحل السوري. رسالة ماجستير، 2011حمدان، رحاب بهجت )
 صفحة. 74كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية، 

ض لفيروسية المنتشرة في بساتين الحمضيات في (. حصر بعض األمرا2011ود اسماعيل )احمدان، رحاب بهجت وعماد د
 .134 -25(:4،1)33سلسلة العلوم الزراعية.  ،علميةالساحل السوري. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث ال

(. تأثير اإلصابة بفيروس تدهور الحمضيات في الصفات الشكلية ونوعية الثمار لصنفي البرتقال البلدي 2014حمدان، رحاب )
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Abstract  

A survey of Citrus tristeza virus (CTV) (CTV, Closterovirus, Closteroviridae) in citrus orchards in 

Syrian Coast was conducted between March and November 2011. 288 samples were collected (219 

samples from old tree, and 69 samples from public and private nurseries) from three regions: 

Lattakia, Jablah, Banyas. Most of samples showed symptoms similar to symptoms caused by viral 

diseases. Tissue Blot Immuno binding Assay TBIA was used to detect CTV. Results showed the 

distribution of Citrus tristeza virus, in citrus orchards in Syrian Coast in different rations in 

Lattakia region (27.64%), Banyas (22.05%), and Jablah (19.58%). Virus was recorded on different 

citrus varieties, which belongs to different groups. The highest infection value was recorded on 

Sweet orange (35.92%), Mandarine (8.16%), Sour orange (6.25%), and Grapefruit (5%).  Also the 

virus was recorded in some public and private nurseries, in Vdeo and Al Hanadi locations, so that 

is a serious indicator of virus prevalence, because the rootstocks are distributed to the farmers 

through these nurseries.  

 Key Words: Citrus, CTV, Survey, TBIA. 

     

  

 
 


