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الكشف عن الفيتوبالزما وتحديد انتشارها في استخدام الطرق التشريحية 
 على بعض النباتات في الساحل السوري 

 (1)جمال األحمدو  (1)سليم راعيو *(1)ميس أمين حجازية

 سورية.، جامعة تشرين،الالذقيةكلية الزراعة، ، قسم وقاية النبات .(1)
 ( ammar.ask89@gmail.com. البريد االلكتروني:ميس حجازية)* للمراسلة: م. 

 4/22/2020تاريخ القبول:    21/21/2020تاريخ االستالم: 

 ملخصال
على بعض العوائل النباتية  phytoplasmaبالزما تقصي انتشار الفيتو  إلى ت الدراسةهدف

ذلك من خالل و  1111حتى  1122 عام من الممتدة خالل الفترةفي الساحل السوري 
وأهمها  األعراض الظاهرية التي تسببها طريق نعالكشف المبكر عن االصابة بها 

ام استخدوب الساحرة(مكنسة ) بطيةللبراعم اإلم، التشوه والتفرع الغزير التقز االصفرار، التورق، 
 Catharanthusاستخدام النبات الدال إلى المجهر الضوئي وصبغة داين باإلضافة

roseus  أظهرت النتائج باستخدام صبغة داين .نقل العامل الممرضل  (Diens 

Stain)وجود  الحمضياتعلى المقاطع العرضية لنباتات الفليفلة والديس و  والمجهر الضوئي
مناطق ذات لون أزرق في لحاء النباتات المصابة في حين لم نالحظ تلك المناطق الزرقاء 

سجلت أعلى حيث صابة بالفيتوبالزما. لسليمة )الشاهد( وهذا يدل على اإلفي لحاء النباتات ا
في  %13.17بمعدل وسطي Pepper  الفليفلة اتعلى نبات بالزمانسبة اصابة بالفيتو 

 Citrus الحمضياتعلى  نسبة االصابة بلغ متوسطو ، في طرطوس%11.16 الالذقية و

 Rubus  على نبات الديس %6.6في طرطوس و %8.9و في الالذقية 10.59%

idaeus في الالذقية.  
المجهر  ،Catharanthus roseus،الساحل السوري  ،بالزما: الفيتو الكلمات المفتاحية

 الضوئي.

 :المقدمة
 صف وتتبع ( 2006et alMusetti ,.)الخلوي  عديمة الجدارو  وحيدة الخلية، بدائية النواة  كائنات بالزماالفيتو  تعد 
مسببة  نوع نباتي 2111تصيب أكثر من و تتواجد في األوعية الناقلة للعوائل النباتية وأجسام النواقل الحيوية  .Mollicutesـ

 Bertaccini et)) الحبوب،الخضار، و  العديد من المحاصيل الهامة اقتصاديا كالفاكهة على خسائر اقتصادية كبيرة 
al.,2009. 

أجسام شبيهة وجود  وحظحيث ل ألول مرض بالزمي يصيب النبات لمرض تقزم التوت في اليابان تعود االشارات األولى 
 Doi et )من أشجار تبدي أعراض االصفرار بالميكوبالزما وذلك من خالل المقاطع النباتية الرقيقة التي تم أخذها

al.,1967 )  ولم يشاهدوا أي جسيمات تشبه الجسيمات الفيروسية المعروفة وأطلق عليها األجسام الشبيهة بالميكوبالزما
Mycoplasma like  organism (MLO)   2004(ي والبنيوي بينهماجالمورفولو  للتشابهنظرا,. et al( Marcone ، 
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 في البيئات االصطناعية ماعدا القليل منها مثل تقزم الذرة والعناد بالحمضياتتقاوم الفيتوبالزما كل المحاوالت لزراعتها 
(8002., al etHogenhout  ). 
لساحرة )تضاعف البراعم اإلبطية مع مكنسة اتتضمن:  على  النبات العائل متنوعة ظاهرية بالزما أعراضًا و الفيت تسبب 

الجذور الليفية الثانوية الغزيرة، موت أنسجة اللحاء ، تدهور العائل وموته ،   (،يشبه العنقود ا"غزيرة تشكل مظهر تفرعات 
) فقدان األصبغة من خاليا  تفلطح الساق واخضرار أوراق التويج لى بنيات ورقية ،إظاهرة تورق األزهار حيث تتحول 

  البتالت(
Bertaccini et al.,2009) ). 

وصبغة داين باإلضافة  المجهر الضوئيالنباتات المصابة، و منها  عديدة للكشف عن الفيتوبالزما في طرائقاستخدمت 
 . )et al  Deeley (1979,.لى نقل العامل الممرض بوساطة النباتات الدالة عن طريق الحامولإ

لى تشخيص دقيق ال يقل دقة إأنه من الممكن باستخدام المجهر الضوئي وصبغة داين التوصل سابقة دراسات  أشارت
بالزما ودراسة انتشارها الكشف عن حاالت االصابة بالفيتو  األمر الذي جعل عملية التشخيصية األخرى  ائقالطر وكفاءة عن 

     .(  Bertaccini et al.,2009)اً ممكن في الحقول أمراً 
مكنسة الساحرة والتي أعراض  وجود الفيتوبالزما المرتبطة معفي مصر على الحمضيات  تنفيذهادراسة تم أوضحت نتائج 

وذلك من خالل الفحص بالمجهر الضوئي ونقل االصابة بواسطة  تتصف بوجود أوراق صغيرة شاحبة وذات تفرع غزير
  الحامول

 (.,2018et alAttar -El)، اهرية على الحمضيات وهي وفي الصين أظهرت نتائج دراسة تم القيام بها وجود أعراض ظ
بطية منتجة بذلك مظهر مكنسة الساحرة وتم اثبات وجود الفيتوبالزما باستخدام وراق، التقزم، تكاثر البراعم اإلاصفرار األ

 صبغة داين. 
(Chen et al.,2009) 

فيتوبالزما للمتعددة  ظاهرية وجود أعراض لة والبندورة في المكسيكفدراسة أجريت على نباتات الفلي نتائج تحين أظهر وفي 
، التشريحية  الطرائقمثل التقزم، قصر السالميات، واخضرار وتشوه األوراق القديمة مع تأكيد وجود االصابة باستخدام 

وفي حين أظهرت نتائج ( PCR )2007, Poghosyan and Lebsky النقل بواسطة الحامول و كذلك باستخدام الـ
، البرعم الكبير، رية للفيتوبالزما أهمها االصفراردراسة أجريت على الفليفلة في مناطق مختلفة من ايران وجود أعراض ظاه

 (Taghavi et al .,2016تم اثبات وجود الفيتوبالزما باستخدام صبغة داين. ) والورقة الصغيرة واالخضرار 
نبات  في مناطق متفرقة في العراق، حيث أعطى على نباتات الديسوجود اصابة بالفيتوبالزما دراسات أخرى  نتائجت وبين

باستخدام صبغة  وتم اثبات وجود الفيتوبالزما بطيةلبراعم اإلتفرع الغزير لتقزم و ل أعراض ظاهرية لإلصابة على شك الديس
وأظهرت نتائج دراسة أخرى أجريت في ) 1112)الراوي وأخرون , داين وكذلك بالمجهر االلكتروني وباستخدام صبغة دابي

احمرار األوراق والتفرع الغزير للبراعم اإلبطية حيث تم اثبات ، وجود أعراض ظاهرية أهمها التقزم نبات الديسبولندا على 
 ( 2019AnnetteHolger and,)باستخدام صبغة داين.لفيتوبالزما وجود ا
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على االنتاجية و النوعية وندرة األبحاث المتعلقة في هذا المجال  الفيتوبالزما التي تسببها والمدمرة وبسبب الخسائر الكبيرة
على بعض العوائل النباتية في  الفيتوبالزماتقصي انتشار تكن معدومة ، يأتي البحث بهدف  من المسببات المرضية إن لم

 الساحل السوري 
 مواد البحث وطرائقه

 :مواقع أخذ العينات-1
في المناطق التابعة لمحافظتي الالذقية  وثالثون حقال مزروعا بأنواع نباتية مختلفة ثالثةتم تنفيذ مسح حقلي شمل   
بسنديانة ، الفاخورة، كرسانا، الحفة، البهلولية، المزيرعة، المغريط، بيت ياشوط، ميون ، الرويمية، جباليا ، بسيسين، دب)

  مزار القطرية، صليب التركمان، البصة ، سربيون، الحويز ، القنجرة ، كرم المعصرة( 
 ، ميعار شاكر ، بحوزي، كرتو،  شاص ، متن أبو ريا، ضهر صفرا، العنازة، السودا ، بسماقةطرطوس )الخرابو 
على  بالزماالتحري عن حاالت االصابة بالفيتو ، حيث تم 1111حتى  1122خالل عامي  القلوع ، بارمايا( حريصون،،

الشوندر  –المدادة  –الخيار  –الديس  -األرز -البندورة –)الفليفلة  أهمها في الحقول المدروسة العوائل النباتيةالعديد من 
أعراض تشابه أعراض تبدي  وكانت الخس( -التفاح –الورد الجوري  –م السمس –الزيتون  -الحمضيات -الذرة -السكري 

ومن ثم تم  التورق، االصفرار ،التفلطح ،التقزم ،مكنسة الساحرة()بطية للبراعم اإل: التشوه والتفرع الغزير بالزما وأهمها و الفيت
ومن ثم  األعراض التي تم مشاهدتهاالعائل، و لجمع العينات يبين فيها مكان وتاريخ جمع العينات، نوع استخدام استمارة 

جامعة تشرين حيث تم  –كلية الزراعة –نقلت العينات إلى مختبر األمراض الفطرية ومخبر األمراض البكتيرية والفيروسية 
 01الدونم(، الحمضيات)/نبات 111الفليفلة ) لنبات بلغ عدد النباتات المدروسة في الحقول بالنسبة، و فحصها 

 حسب المعادلة التالية: الدونم( حيث تم حساب نسبة االصابة في الحقول المدروسة/نبات57الدونم( والديس )/شجرة
 211عدد النباتات الكلية*/عدد النباتات المصابةالنسبة المئوية لإلصابة = 

 مشرط حادالعرق الوسطي وحامل الورقة باستخدام و  الجذور من "ميكرونا 211- 57 مقاطع عرضية بسمك أجريتوقد  
 :ةالتالي اتاالختبار  أخرى سليمة مع تنفيذ عينات المصابة ومن التي تم جمعها والمشتبه بإصابتها بالفيتوبالزمامن النباتات 

 :( والمجهر الضوئي (Dienes Stainصبغة داين  *
غ من صبغة  2.5بإذابة دقائق ) حضرت الصبغة األم  10من محلول الصبغة األم مدة  %0.2غمرت المقاطع في 

مل ماء مقطر 100غ كربونات الصوديوم في  0.25غ مالتوز و II Azure ، 10غ من صبغة 1,25 الميتلين الزرقاء ،
مرات بالماء المقطر وحملت  4-0( . سكبت الصبغة وغسلت المقاطع (Whatmanثم رشح المحلول عبر ورق النشاف 

  .( Hiruki ,1987)وفحصت بالمجهر الضوئيساترة زجاجية زجاجية في قطرة ماء مقطر وغطيت بعلى شريحة 
 : النقل بالحامول*
 لإلصابةاألعراض الظاهرية  تبديالتي  الحمضياتبالزما من نباتات لنقل بالحامول من أجل نقل الفيتو تتم تجربة ا  

 Catharanthusالسليمة ونباتات الـ  الحمضيات لى نباتاتإ)ظاهرة االخضرار الشديد مع التبقع األصفر( بالزما بالفيتو 
roseus)).  
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أعراض ظاهرية لإلصابة بالفيتوبالزما وزراعته ضمن أصيص  و عليهاالتي تبد شجرة الحمضياتحيث تم أخذ غصن من 
وتم حفظ النباتات  (Catharanthus roseus ) النبات الداللى وجود إ باإلضافة من الحمضياتوزراعة نبات سليم 

على ورقة ترشيح  بتري عدة بذور من الحامول في طبق باإلضافة لذلك تم تنمية  ، مخبر األمراض الفطرية والبكتيرية داخل
 Catharanthusبعد ذلك تم وضعها على العائل المستقبل    C˚30 -27لمدة أربعة أيام في حرارة الغرفة من   ةرطب

roseus.   
لنقل االصابة األعراض الظاهرية لإلصابة كنبات معطي و الحامول كجسر  ي تحملتالحمضيات ال اتنبات تاستخدمحيث 

أسابيع حيث بدأت األعراض بالظهور على نباتات  4-3و النبات المعطي. تمت عملية النقل خالل  بين العائل المستقبل
 ( (Roistacher,1991.السليمة الحمضياتونباتات  Catharanthus roseusالـ 

  :الدراسة االحصائية
حيث تم حساب المتوسطات  IBM SPSS Statistics 20باستخدام البرنامج االحصائي  تحليل النتائج احصائياً  تم

عند مستوى T student مع استخدام اختبار واالنحرافات المعيارية للمتغيرات الكمية والنسب المئوية للمتغيرات النوعية
  المعنوية. وحساب الفروق  %5معنوية 

 والمناقشةالنتائج  
 تقصي الفيتوبالزما على الفليفلة: 

الحقول المختلفة من محافظتي  فيأجريت هذه الدراسة من أجل الكشف عن الفيتوبالزما على العديد من العوائل النباتية 
. حيث تم جمع العديد من العينات من عدة حقول للعديد من العوائل 1111حتى  1122الالذقية وطرطوس خالل عامي 

وتم  التي تسببها الفيتوبالزما على النباتات وكان عدد العينات متفاوتا" من نبات ألخرتلك والتي تبدي أعراضا تشبه النباتية 
 .المدروسة غة داين باستخدام المجهر الضوئي على المقاطع العرضية ر صبإجراء اختبا

تضخم الثمار، بالفيتوبالزما والتي ظهرت  لإلصابةالفليفلة التي كانت تبدي أعراض ظاهرية  تضمنت النباتات المدروسة 
كؤوس خضراء كبيرة بدال من األزهار الطبيعية ، االخضرار مع مظهر كثيف لألوراق وتكاثر غزير  ثخانة األوراق، تطور 

 (2) كما في الشكللنهايات األفرع معطيًا شكل مكنسة الساحرة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 تطور كؤوس خضراء كبيرة  b -تكاثر غزير لنهايات األفرع معطيا مظهر مكنسة الساحرة -a( 1)الشكل

b a 
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في نباتات الفليفلة التي يشك  وجود مناطق ذات لون أزرق في منطقة اللحاءومن خالل الفحص بالمجهر الضوئي تبين 
التي تم  نتائج البحثوتتوافق  (1) )الشاهد( كما في الشكل بالزما بها و لم نالحظ وجودها في النباتات السليمةو بوجود الفيت

 Lebsky في ايران و دراسة ( et alTaghavi 2016,.الحصول عليها مع دراسات أجريت على نباتات الفليفلة أهمها)
)2007, Poghosyan and )في المكسيك. 

مقطع - b مناطق ذات لون أزرق في خاليا اللحاء مقطع عرضي تحت المجهر لنبات الفليفلة المصاب حيث تظهر-a (2الشكل)
 (%40قوة تكبير) في نبات سليم  حيث لم تظهر مناطق ذات لون أزرق في خاليا اللحاءعرضي 

 :قصي الفيتوبالزما على نبات الديست

أوراق صغيرة جدا باإلضافة للتورق والمظهر الكثيف  وجود نباتات الديس علىمظاهر االصابة بالفيتوبالزما شملت 
 (0لألوراق معطيًا مظهر مكنسة الساحرة كما في الشكل)

 
 مكنسة الساحرة على نبات الديس( 3الشكل)

الفحص بالمجهر الضوئي لمقاطع عرضية في العرق الوسطي والجذور من نباتات الديس المصابة والمصبوغة بصبغة داين  أظهر -
، ة تمت معاملتها بالطريقة ذاتهاوجود مناطق ذات لون أزرق في منطقة اللحاء لم نالحظ مثلها في مناطق مماثلة من نباتات سليم

وهذا يدل على ون األزرق مع غيابه في لحاء النباتات السليمة  يدل على وجود الفيتو بالزما حيث تلون لحاء النباتات المصابة  بالل
 .(4تتحلل بفعل البكتيريا والفطور في المقاطع التي ال تحوي خاليا الفيتوبالزما كما في الشكل) أن الصبغة سرعان ما

   

 

 

 

 

a b 

b a 
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مقطع -B  الديس المصاب حيث تظهر مناطق ذات لون أزرق في خاليا اللحاء.مقطع عرضي تحت المجهر لنبات -a (4الشكل)
 %40قوة تكبير  عرضي في نبات سليم  حيث لم تظهر مناطق ذات لون أزرق في خاليا اللحاء

هذه النتائج التي مع نتائج دراسات سابقة أشارت الى وجود اصابة بالفيتوبالزما على نباتات الديس ومنها دراسة قام  توافقت
 .(1112)الراوي ورقيب العاني، دراسة و ) 2019AnnetteHolger and,بها)
 :الليمون  شجارأ تقصي الفيتوبالزما على-
مكنسة ار األوراق والتورق معطية مظهر اصفر  –االصفر مع االخضرار بالزما التبقع شملت مظاهر االصابة بالفيتو  

 .   (7الساحرة كما في الشكل)

 
 ( مظهر التبقع األصفر مع االخضرار والمكنسة الساحرة على الليمون 5الشكل)

بها   في الحمضيات التي يشك بوجود الفيتوبالزما أزرق في منطقة اللحاءباإلضافة لذلك لوحظ وجود مناطق ذات لون  
 ولم نالحظ وجودها في النباتات السليمة.  

 
 -bاللحاء . حيث تظهر مناطق ذات لون أزرق في خاليامقطع عرضي لنبات الليمون المصاب تحت المجهر  -a( 6الشكل )

 (%40)قوة تكبير  أزرق في خاليا اللحاءمقطع عرضي في نبات سليم  حيث لم تظهر مناطق ذات لون 
et Attar -Elو دراسة )  ) 2009et alChen,.وهذه النتائج مماثلة للنتائج التي تم الحصول عليها في دراسة )

.,2018al )في مصر. 
 في العديد من الحقول في الساحلالمدروسة   النباتات  بعضانتشار الفيتوبالزما على  أظهرت نتائج المسح الحقلي

وبمتوسط قدره  في طرطوس 21.4%و 2.7%وقد تراوحت نسبة االصابة على نباتات الفليفلة ما بين  .السوري 
من دون وجود فروقات  10.49%± 13.17وبمتوسط قدره  %26.8و2.6%  بين وفي الالذقية ما، 11.16±7.7%

 في طرطوس %26.4و  %2.6بين ما في الحمضيات بينما تراوحت هذه النسبة ( P >0.05) ذات داللة معنوية

a b 
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من دون وجود فروقات 10.06 ±21,71وبمتوسط قدره  %31و %1,1وفي الالذقية بين  %7.46±8.91وبمتوسط قدره 
 5.3±6,62وبمتوسط قدره  %25,1و %1,7وتراوحت نسبة االصابة على نباتات الديس ( P >0.05)ذات داللة معنوية

 (.2كما هو موضح في الجدول) في الالذقية

 انتشار الفيتوبالزما في المنطقة الساحلية -1جدول ال
رقم 

 العينة

 )%(االصابة )%(الظاهريةاألعراض  نوع النبات اسم المنطقة المحافظة

 7,4 (%011)مكنسة الساحرة الفليفلة الخراب طرطوس    1

 00,1 (%011)مكنسة الساحرة  الفليفلة صافيتا طرطوس 2

 (%01)كؤوس خضراء كبيرةتطور  الفليفلة بحوزي طرطوس 3

 (%71)لألوراقمظهر كثيف 

1,4 

 1,,0 (%011)تضخم الثمار الفليفلة كرتو طرطوس 4

 (%1,)االخضرار الفليفلة شاص طرطوس 5

 (%1,)مظهر كثيف لألوراق

10,7 

 01,1 (%011)االخضرار معالتبقع األصفر الحمضيات متن أبو ريا طرطوس 6

 1,0 (%011)االخضرار معالتبقع األصفر  الحمضيات ضهر صفرا طرطوس 7

 (%,5اصفرار األوراق) الحمضيات العنازة طرطوس 8

 (%,0)مكنسة الساحرة

5,1 

 (%11اصفرار األوراق) الحمضيات حريصون طرطوس 9

 (%11)مكنسة الساحرة

10,7 

 (%,1)اصفرار األوراق الحمضيات بسماقة طرطوس 11

 (%71)مكنسة الساحرة

 (%,5)تضخم الثمار

4,7 

 5,, (%011)االخضرار معالتبقع األصفر الحمضيات السودا طرطوس 11

 0,1 (%011)االخضرار معالتبقع األصفر  الحمضيات القلوع طرطوس 12

 1,1 (%011)االخضرار مع التبقع األصفر الحمضيات بارمايا طرطوس 13

 (%,1)اصفرار األوراق الحمضيات بدميون الالذقية 14

 (%,4)مكنسة الساحرة 

1,5 

 (%,5)اصفرار األوراق الحمضيات الرويمية الالذقية 15

 (%,0)مكنسة الساحرة

5,1 

 50 (%011)مكنسة الساحرة الحمضيات جباليا الالذقية 16

 ,,10 (%011)االخضرار معالتبقع االصفر  الحمضيات بسيسين الالذقية 17

 (%,7)اصفرار األوراق الحمضيات بسنديانة الالذقية 18

 (%,,)مكنسة الساحرة

1,1 

 7,1 (%011)مع االخضرارالتبقع األصفر  الحمضيات الفاخورة الالذقية 19

 7,1 (%011)التبقع األصفر مع االخضرار الحمضيات كرسانا الالذقية 21

 (%01)اصفرار األوراق الحمضيات الحفة الالذقية 21

 (%71)مكنسة الساحرة

00,1 

 (%71)اصفرار األوراق الحمضيات البهلولية الالذقية 22

 (%01)مكنسة الساحرة

,,5 

 1,0 (%011)التبقع األصفر مع االخضرار الحمضيات المزيرعة الالذقية 23

 (%11)االخضرار الفليفلة المغريط الالذقية 24

 (%11)مكنسة الساحرة

10,1 

 7,,0 (%011)تطور كؤوس خضراء كبيرة الفليفلة بيت ياشوط الالذقية 25

مزار  الالذقية 26

 القطرية

 (%51)تضخم الثمار الفليفلة

 (%41)ثخانة األوراق

1,0 

صليب  الالذقية 27

 التركمان

 4,5 (%011)مكنسة الساحرة الفليفلة
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 (%1,)أوراق صغيرة الديس البصة الالذقية 28

 (%1,)مكنسة الساحرة

7,5 

 5,, (%011)مكنسة الساحرة الديس الحفة الالذقية 29

 (%71)أوراق صغيرة الديس سرييون الالذقية 31

 (%01)مكنسة الساحرة

04,1 

 ,,1 (%011)مكنسة الساحرة الديس الحويز الالذقية 31

كرم  الالذقية 32

 المعصرة

 0,, (%011)مكنسة الساحرة الديس

 (%,5)أوراق صغيرة  الديس القنجرة الالذقية 33

 (%,0)مكنسة الساحرة

7,1 

 
 يظهر متوسطات نسبة االصابة لنباتات )الفليفلة، الديس، الحمضيات( في الساحل السوري ( مخطط 7لشكل)ا

 –السمسم  –الزيتون  -الذرة -الشوندر السكري  –لمدادة ا –الخيار  –األرز -البندورة) من خالل دراسة العوائل النباتية األخرى  
تشبه تلك التي تسببها الفيتوبالزما ، لكن عند فحصها  يةأعراضًا ظاهر كانت تبدي التي و ( الخس -التفاح –الورد الجوري 

 تدل على وجود الفيتوبالزما. النباتاتتلك لم نالحظ وجود مناطق زرقاء في لحاء  باستخدام المجهر الضوئي وصبغة داين
  والحامول االصابة بوساطة النباتات الدالة نقل -0

 )االصفرار لألوراق مع االخضرار الشديد ( تطورت أعراض المرض حيثتم نقل العامل الممرض الى النباتات السليمة  
حيث ظهرت أعراض االصابة على نباتات الحمضيات السليمة والنباتات الدالة وتتوافق هذه النتائج التي  يوم 30خالل 

وكذلك دراسة ( على الحمضيات، 2018et alAttar -El,.تمت مالحظتها في دراسة ) التي النتائج  حصلنا عليها مع
(Hamed et al.,2014 ) .في نقل االصابة من نباتات الفول المصابة إلى السليمة عن طريق نبات الحامول  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

الفليفلة الحمضيات الديس

الالذقية

طرطوس

a c 
b 



 0202حزيران/يونيو  135 -126(:3)8السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  حجازية

hijazia et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 126-135 June 2021 

 

231 

ظهور أعراض b- من النبات المصاب بواسطة بذور الحامول  هنبات الليمون السليم بعد أن تم نقل االصابة إليa - (8الشكل) 
بعد انتقال االصابة اليه من نبات الليمون حيث نالحظ Catharaanthus roseus نبات  -c،االخضراراصفرار األوراق مع 

 وجود أعراض اصفرار الورق مع التورد

 :االستنتاجات 
 بينت  نتائج  الدراسة الحالية التي أجريتحيث  مما سبق نستنتج انتشار الفيتوبالزما  في عدة مناطق من الساحل السوري  -

حيث سجلت أعلى نسبة اصابة على نبات الفليفلة ثم على الحمضيات بالزما و الفيتب اصابة وجود على العديد من النباتات
 . على هذه النباتات في الساحل السوري ويعتبر التسجيل األول  والديس

 التوصيات:
 .انتشار الفيتوبالزما في المسح الحقلي للمحاصيل الزراعية من أجل معرفة التوسع  -
 . PCRأخرى مثل  تقاناتستخدام  -
  .أوسع وأدقالعامل الممرض و نسبة انتشار المرض في سوريا بشكل  تحديد -
 المراجع:  

يتوبالزما وتحديد انتشارها ستخدام طرق تشريحية للكشف عن الف. ا)1112الراوي، فضل عبدالحسين الفضل ورقيب العاني)
: 19مجلة وقاية النبات العربية  ونباتات األدغال/األعشاب في المنطقة الوسطى من العراقفي بعض المحاصيل 
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Abstract 

This study was aimed to detect phytoplasma prevalence on some 

plants host in Syrian coast from 2018 to 2020 through the apparent 

symptoms that caused, including yellowing ,phyllody, stunting, and 

witches broom, and by used light microscopy and Diens Stain, in 

addition to use the symptomatic plants Catharanthus roseus to 

transmission the pathologic agent. The results showed by using Dien 

stain and light microscopy on the sections of the infected 

plants(Pepper, Citrus,Rubus) presence blue regions in the phloem but 

not seen in the healthy plant and this indicates to presence 

phytoplasma. The prevalence of phytoplasma was higher in Pepper 

plant on infection average 13.17% in Lattakia and 11.16% in Tartous, 

and infection  average on Citrus was 10.59% in Lattakia and 8.9% in 

Tartous and 6.6% on Rubus in Lattakia. 

Keywords: phytoplasma, Syrian Coast, Catharanthus roseus ,Light 

microscopy  
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