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تاريخ القبول: 2014/11/27 تاريخ االستالم: 2014/07/17  

الملخص
ُدرس االنتقــال البــذري لفيــروس موزاييــك البنــدورة )ToMV( فــي 800 شــتلة اســتنبتت مــن بــذوٍر ُجمعــت مــن ثمــار بنــدورة وفليفلــة )400 
شــتلة مــن كل نــوع( كانــت مصابــة بالفيــروس وفقــًا الختبــار إليــزا خــالل عــام 2009. بينــت نتائــج االختبــار المصلــي أن نســبة انتقــال 
الفيــروس فــي بــذور البنــدورة كانــت 16.7 %، بينمــا لــم ُيســّجل أي انتقــال للفيــروس بوســاطة بــذور الفليفلــة المختبــرة. كمــا بينــت نتائــج 
تقصــي فيــروس ToMV فــي مســحوق بــذور 21 هجينــًا مدخــاًل مــن البنــدورة وجــوده فــي هجينيــن فقــط، فــي حيــن كانــت شــتالت جميــع 
الهجــن خاليــة مــن الفيــروس بعــد اســتنبات بذورهــا. ُدرســت كفــاءة النقــل الحشــري لفيــروس الذبــول المتبقــع للبنــدورة )TSWV( بوســاطة 
حشــرات تربــس البصــل Thrips tabaci األكثــر انتشــارًا فــي معظــم حقــول البنــدورة والفليفلــة فــي محافظــات درعــا والقنيطــرة وريــف دمشــق 
عــام 2010، وبلغــت 7.5 %. اســتطاعت الحشــرات البالغــة الحاملــة للفيــروس نقلــه إلــى نباتــات البنــدورة الســليمة بعــد مضــي يــوم واحــد 
مــن تغذيتهــا علــى نباتــات بنــدورة وفليفلــة مصابــة بالفيــروس، وبــدأ ظهــور األعــراض علــى النباتــات الســليمة بعــد مــرور 8 أيــام مــن حــدوث 

العــدوى، وكانــت علــى هيئــة تبرقــش وتبقــع أصفــر، والتفــاف لــأوراق.

كلمات مفتاحية: انتقال بذري، بندورة، فليفلة، فيروس الذبول المتبقع للبندورة، فيروس موزاييك البندورة، نقل حشري.

المقدمة
ُتعــّد دراســة طرائــق انتقــال الفيروســات مــن نبــات إلــى آخــر بصــورة عامــة ومعرفــة النــوع الناقــل والمجموعــة التصنيفيــة التــي ينتمــي 
إليهــا ذات أهميــة كبيــرة مــن الناحيتيــن االقتصاديــة والوقائيــة )عمــار وشــتا، 2008(. وتلعــب الحشــرات والنيماتــودا والفطــور دورًا 
 .)Brown et al., 1995، Campbell, 1996، Nault, 1997( مهمًا في انتشــار الفيروســات على النباتات وحدوث األوبئة
ويكــون انتقــال بعــض هــذه الفيروســات مــن نبــات إلــى آخــر فــي الطبيعــة محصــورًا أحيانــًا بنواقــل حيويــة محــددة دون غيرهــا، كمــا 
 Nault,( يوجــد تخصــص كبيــر مــا بيــن الفيروســات النباتيــة والمجموعــات الحشــرية التــي تنقلهــا، كالمــن والنطاطــات والذبــاب األبيــض
1997(. وأفــاد توضيــح العالقــة مــا بيــن الفيروســات النباتيــة واألنــواع الناقلــة لهــا )طرائــق التغذيــة وانتشــار الناقــل( فــي الكشــف عــن 
وبائيــة تلــك الفيروســات فــي الطبيعــة )Purcell and Nault, 1991(. وُيعــّد انتقــال الفيروســات بوســاطة البــذور مــن أخطرهــا، 
كــون البــذور تعطــي نباتــات مصابــة تمثــل بــؤرًا أوليــة لإلصابــة المبكــرة، وتشــتد خطــورة هــذا األمــر عنــد وجــود نواقــل حشــرية نشــطة 
تنقــل الفيــروس مــن النباتــات المصابــة إلــى الســليمة )Johansen et al., 1994، Maule and Wang, 1996(. وقــد تكــون 
البــذور أحيانــًا هــي الوســيلة الوحيــدة لبقــاء الفيروســات مــن موســم آلخــر، وهــي ُتمثــل خطــرًا جوهريــًا عنــد انتقالهــا إلــى المناطــق الســليمة 
)Albrechtsen, 1997(. ينتقــل حوالــي 14 % مــن الفيروســات النباتيــة المعروفــة مــن خــالل البــذور فــي واحــد علــى األقــل مــن 
 Tomato mosaic virus( ومنهــا فيــروس موزاييــك البنــدورة ،)Stace-Smith and Hamilton, 1988( عوائلهــا النباتيــة

ToMV( )جنــس Tobamovirus، عائلــة Virgaviridae( الــذي ينتشــر فــي معظــم مناطــق زراعــة البنــدورة فــي أنحــاء العالــم 

انتقال فيروس موزاييك البندورة )ToMV( بوساطة بذور البندورة والفليفلة وكفاءة حشرة 
)TSWV( في نقل فيروس الذبول المتبقع للبندورة Thrips tabaci
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)Hollings and Huttinga, 1976، Brunt, 1988، EPPO, 1996(، وهــو ينتقــل بالطريقــة الميكانيكيــة بالمالمســة أثنــاء القيــام بعمليــة 
 Nakhla et( وعــن طريــق بــذور البنــدورة الملوثــة أو ضمــن أغلفتهــا، وال ينتقــل الفيــروس داخــل الجنيــن ،)Broadbent, 1976( التشــتيل
al., 1978(، وقــد ُيحمــل الفيــروس أيضــًا بوســاطة التربــة حــول الجــذور )Makkouk and Rana, 1979(. ينتشــر فيــروس الذبــول المتبقــع 
 EPPO,( حاليــًا فــي جميــع القــارات )Bunyaviridae عائلــة ،Tospovirus جنــس( Tomato spotted wilt virus )TSWV( للبنــدورة
1999(. ينتقــل هــذا الفيــروس فــي الطبيعــة بوســاطة حشــرات التربــس )عائلــة Thripidae، رتبــة Thysanoptera(، وبصــورة خاصــة األنــواع 
التابعــة للجنســين Frankliniella و Thripsم)Abdelkader et al., 2004، Whitfield et al., 2005( ، وذلــك بالطريقــة المثابــرة 
 .)Pappu et al., 2009( ضمــن الخاليــا النباتيــة )Propagative and circulative( متبعــًا ســلوك التضاعــف والــدوران )Persistent(
كمــا تنقــل حشــرات التربــس أيضــًا 6 فيروســات أخــرى تابعــة للجنــس Tospovirusم)Wijkamp et al., 1995، Nagata, 1999( وذلــك 
عــن طريــق اكتســاب الفيــروس بوســاطة حوريــات العمــر األول ومــن ثــم نقلــه مــن نبــات مصــاب إلــى آخــر ســليم فــي طــور الحشــرة البالغــة 
)Wijkamp et al., 1996(. هــدف هــذا البحــث إلــى دراســة انتقــال فيــروس موزاييــك البنــدورة بوســاطة البــذور وتقديــر كفــاءة حشــرة التربــس 

Thrips tabaci Lindeman فــي نقــل فيــروس الذبــول المتبقــع للبنــدورة.

مواد وطرائق البحث

 ToMV 1. دراسة االنتقال البذري لفيروس موزاييك البندورة
ُزرعــت 400 بــذرة ُجمعــت مــن ثمــار نباتــات بنــدورة، و400 بــذرة أخــرى ُجمعــت مــن ثمــار نباتــات فليفلــة ثَُبــت إصابتهــا بفيــروس 
دلــب وريــف دمشــق  ToMV اعتمــادًا علــى نتائــج اختبــار إليــزا ســابق، وتضّمنــت األصنــاف المزروعــة فــي محافظــات درعــا وحمــص واإ
وطرطــوس والقنيطــرة ضمــن صــواٍن بالســتيكية أبعادهــا 50×30×15 ســم تحتــوي علــى التــورب الزراعــي. اســتنبتت البــذور ضمــن 
ضــاءة 10–12 ألــف لوكس/متــر2 نهــارًا، ثــم ُجمعــت الشــتول فــي مرحلــة الورقــة  ظــروف غرفــة النمــو عنــد حــرارة 24–26 °س واإ
الحقيقيــة الثالثــة والرابعــة، وُقســمت إلــى مجموعــات ضّمــت كل منهــا 5 شــتول مّثلــت عينــة مركبــة واحــدة، ثــم ُفحصــت العينــات المركبــة 
مصليــًا باســتخدام اختبــار إليــزا )DAS-ELISA( وفقــًا لطريقــة )Clark and Adams,1977( باســتخدم مصــل متعــدد الكلونــات 

:)Maury et al., 1985( السويســرية. ُحســبت النســبة المئويــة لالنتقــال البــذري وفقــًا لمعادلــة Bioreba منتــج مــن قبــل شــركة

P)%(=[1-)H/N(^)1/n( ]*100
حيث أن: P = النسبة المئوية لالنتقال البذري

H = عدد المجموعات السليمة
N = العدد الكلي للمجموعات المختبرة

n = عدد النباتات في كل مجموعة
ُنفــّذت التجربــة وُأجــري االختبــار المصلــي فــي مختبــر الفيروســات التابــع إلدارة بحــوث وقايــة النبــات فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة 

الزراعية في دوما، دمشــق خالل عام 2009.

ToMV 2. تقدير حمولة بذور بعض هجن البندورة المدخلة إلى سورية من فيروس
تــم تقديــر الحمولــة الفيروســية لبــذور 21 هجينــًا مــن البنــدورة المدخلــة إلــى القطــر بهــدف تعميــم زراعتهــا بعــد اعتمادهــا، ُطحنــت 50 بــذرة 
مــن كل هجيــن وُعــّدت عينــة فرديــة واحــدة، كمــا ُزرعــت 50 بــذرة أخــرى مــن الهجيــن ذاتــه، كل علــى حــدٍة، ضمــن صــواٍن بالســتيكية أبعادهــا 
30×20×5 ســم تحتــوي علــى التــورب الزراعــي، ثــم اســتنبتت بــذور الهجــن المختبــرة ضمــن ظــروف غرفــة النمــو عنــد حــرارة  24–26 °س 
ضــاءة 10–12 ألــف لوكس/متــر2 نهــارًا. ُجمعــت الشــتول فــي مرحلــة الورقــة الحقيقيــة الثالثــة والرابعــة، وُقّســمت شــتالت كل هجيــن إلــى  واإ
5 مجموعــات، حــوت كل منهــا 10 شــتول ممثلــة فــي عينــة مركبــة واحــدة. ُفحصــت العينــات الفرديــة للبــذور المطحونــة مباشــرة والعينــات 
المركبــة المكونــة مــن الشــتول، كاًل علــى حــدٍة، مصليــًا باســتخدام اختبــار إليــزا لتحــري وجــود الفيــروس فيهــا، وُحســبت النســب المئويــة 
 )Maury et al., 1985( لإلصابــة فــي عينــات البــذور المطحونــة لــكل هجيــن علــى حــدٍة وفــي عينــات الشــتول المركبــة وفقــًا لمعادلــة

المشــار إليهــا أعــاله.

 TSWV في نقل فيروس الذبول المتبقع للبندورة Thrips tabaci 3. دراسة كفاءة حشرة
ُأحضــر مــن حقليــن مختلفيــن فــي محافظــة درعــا خــالل بدايــة صيــف عــام 2010 ثالثــة نباتــات مــن البنــدورة وثالثــة نباتــات أخــرى مــن 
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الفليفلــة، كانــت فــي طــور اإلزهــار وأبــدت أعراضــًا كتلــك التــي يســببها فيــروس TSWV، تمّثلــت بوجــود بقــع متماوتــة داكنــة اللــون علــى 
بعــض أوراق نباتــات البنــدورة مترافقــة مــع تلــون برونــزي خفيــف، ووجــود حلقــات متداخلــة صفــراء اللــون علــى أوراق نباتــات الفليفلــة، وتــم 
زراعــة النباتــات الســتة فــي أصــص بالســتيكية حــوت علــى التــورب الزراعــي، وأثبــت اختبــار إليــزا الحقــًا إصابتهــا بالفيــروس. تــم الحصــول 
علــى حشــرات تربــس بالغــة مــع حورياتهــا مــن العمريــن األول والثانــي مــن النــوع Thrips tabaci مــن مختبــر الحشــرات التابــع إلدارة 
بحــوث وقايــة النبــات، كان قــد تــم تربيتهــا علــى نباتــات بصــل بعمــر شــهر واحــد تحــت الظــروف المخبريــة عنــد حــرارة 24-26 °س 
ضــاءة لمــدة 16 ســاعة يوميــًا فــي المختبــر خــالل شــهر أيــار عــام 2010 ولمــدة 25 يومــًا. ُوضعــت نباتــات البنــدورة والفليفلــة المصابــة  واإ
)3 نباتــات لــكل منهمــا( مــع نباتــات البصــل )20 نبــات( الحاملــة لحشــرات التربــس البالغــة والحوريــات ضمــن قفــص مصنــوع مــن قضبــان 
حديديــة مطليــة مصمــم علــى هيئــة صنــدوق أبعــاده 150 ســم طــواًل، 100 ســم عرضــًا و 100 ســم ارتفاعــًا، مغطــى بالموســلين الشــفاف 
لى داخل الصندوق. ُتركت حوريات العمر  الذي يســمح بنفاذ الضوء من خالل الثقوب الصغيرة جدًا وال يســمح بمرور الحشــرات من واإ
كمــال دورة حياتهــا حتــى الحشــرة الكاملــة  األول لتتغــذى علــى نباتــات البنــدورة والفليفلــة المصابــة بفيــروس TSWV مــن أجــل اكتســابه واإ
لمــدة عشــرة أيــام )Wijkamp and Peters, 1993(. ُأخــذت 5 حشــرات كاملــة مــن كل نبــات بنــدروة وفليفلــة مصــاب علــى حــدٍة، 
واختبــرت بوســاطة اختبــار إليــزا لوجــود الفيــروس فيهــا )Cho et al., 1988(. ثــم ُنقلــت حشــرات التربــس الحاملــة للفيــروس وُوضعــت 
ضــاءة 10–12  علــى 40 شــتلة مــن نباتــات بنــدورة بعمــر شــهر واحــد ُربيــت ضمــن ظــروف غرفــة النمــو عنــد حــرارة  24–26 °س واإ
ألــف لوكس/متــر2 نهــارًا، وُتمثّــل هجينــًا واحــدًا فقــط )T-30( لــم ُيذكــر فــي نشــرته الفنيــة المرفقــة أنــه مقــاوم لفيــروس TSWV، وبمعــدل 
حشــرتي تربــس لــكل شــتلة. ُأخــذت عينــات فرديــة )40 عينــة( مــن كافــة شــتول البنــدورة الملقحــة بحشــرات التربــس الحاملــة للفيــروس بعــد 
مــرور 24 ســاعة مــن وضــع الحشــرات علــى الشــتول بهــدف الكشــف عــن وجــود الفيــروس فــي هــذه الشــتالت والتأكــد مــن انتقالــه إليهــا 

باســتخدام اختبــار إليــزا. 

النتائج

ToMV 1. االنتقال البذري لفيروس
بينــت نتائــج اختبــار 400 شــتلة ناتجــة عــن اســتنبات بــذور ُجمعــت مــن ثمــار مصابــة مــن نباتــات البنــدورة و 400 شــتلة أخــرى ُجمعــت 
مــن ثمــار مصابــة مــن نباتــات الفليفلــة )80 عينــة مركبــة مــن البنــدورة و80 عينــة مركبــة مــن الفليفلــة( باســتخدام اختبــار إليــزا إمكانيــة 
انتقال فيروس ToMV بوســاطة بذور البندورة، وبلغت نســبته %16.7، بينما لم ُيســّجل انتقال للفيروس بوســاطة بذور عينات الفليفلة 

المختبــرة )جــدول 1(. 
جدول 1. إمكانية انتقال فيروس ToMV بوساطة بذور البندورة والفليفلة

النسبة المئوية للنقل البذري )%( عدد العينات المركبة السليمةعدد العينات المركبةالمحصول
 16.7 8032بندورة
80800فليفلة

ToMV 2. تقدير حمولة بذور بعض هجن البندورة المدخلة إلى سورية من فيروس
بينــت نتائــج تقديــر حمولــة بــذور 21 هجينــًا مدخــاًل مــن البنــدورة مــن فيــروس ToMV باســتخدام اختبــار إليــزا وجــود الفيــروس فــي هجينيــن 
فقــط )ROUGE وTY-QUEEN( مــن الهجــن المختبــرة عنــد فحــص البــذور بعــد ســحقها مباشــرة، بينمــا كانــت جميــع الهجــن خاليــة 

مــن الفيــروس عنــد اختبــار الشــتول الناتجــة مــن اســتنبات بــذور الهجــن نفســها )جــدول 2(.
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ToMV جدول 2. نتائج اختبار إليزا لعينات بذور مطحونة وعينات مركبة من شتول 21 هجينًا من البندورة لتقدير حمولتها من فيروس
نتيجة اختبار إليزا للعينات الفردية الهجينالتسلسل

من البذور المطحونة*
نتيجة اختبار إليزا للعينات المركبة من 

الشتول المستنبتة**
1LORITE F1--
2SUNRISE F1--
3ELEGRO F1--
4TH 01308 F1--
5BASSIMA F1--
6SHANEL F1--
7DIAMOND WHISPER F1--
8DIAMOND SWEETY F1--
9T-30 F1--
10OULA F1--
11EBIA F1--
12MAYSTRO F1--
13ROCKY F1--
14ROUGE F1+-
15SAMAR F1--
16ADORA F1--
17RED BRIGHT F1--
18TY-QUEEN F1+-
19PAMELA F1--
20SAFA F1--
21MARWA F1--

*= عينات فردية مكونة من مطحون 50 بذرة لكل هجين  
**= عينات مركبة مكونة من 5 مجموعات، احتوت كل منها على 10 شتول لكل هجين  

TSWV في نقل فيروس Thrips tabaci  3. كفاءة حشرة تربس البصل
 )Thysanoptera رتبة ،Thripidae فصيلة( Thrips tabaci Lindeman ُلوحظ أثناء المسح الحقلي انتشار لحشرات تربس البصل
فــي  بفيــروس TSWV، الســيما  المصابــة  البنــدورة والفليلفــة  فــي أغلــب حقــول  يتــم تصنيفهــا،  لــم  أنــواع نطاطــات األوراق  وبعــض 
محافظتــي درعــا وريــف دمشــق. كمــا ُلوحــظ انتشــار محــدود لحشــرات الذبابــة البيضــاء )Bemisia tabaci Gennadius( )فصيلــة 
Aleyrodidae، رتبــة Hemiptera( فــي حقــول البنــدورة المصابــة بالفيــروس فــي محافظــة القنيطــرة. أثبتــت دراســة النقــل الحشــري 
لفيــروس TSWV بوســاطة حشــرات تربــس البصــل T. tabaci  أن كفــاءة النقــل كانــت ضعيفــة، حيــث بلغــت 7.5 %، وقــد اســتطاعت 
الحشــرات البالغــة مــن التربــس، المكتســبة للفيــروس، نقلــه مــن النباتــات المصابــة إلــى الســليمة بعــد مــرور يــوم واحــد مــن تغذيتهــا علــى 
األخيــرة، كمــا دّل علــى ذلــك اختبــار إليــزا، حيــث ُوجــد الفيــروس فــي ثالثــة نباتــات مــن مجمــوع 40 نباتــًا مختبــرًا. بــدأ ظهــور األعــراض 
علــى النباتــات المصابــة بعــد مــرور 8 أيــام مــن حــدوث العــدوى، وكانــت علــى هيئــة تبرقــش وتبقــع أصفــر، والتفــاف لــأوراق، ثــم تطــورت 
األعــراض مــع مــرور الوقــت إلــى تمــاوت شــديد ألنســجة األوراق والســاق، إضافــة إلــى ذبــول النباتــات وتقزمهــا، كمــا تحــول لــون بعــض 

أوراق النباتــات إلــى اللــون البرونــزي )شــكل 1(.
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المناقشة
دلــب  بلغــت نســبة النقــل البــذري لفيــروس ToMV بوســاطة بــذور البنــدورة للهجــن المزروعــة محليــًا فــي محافظــات درعــا وحمــص واإ
وريــف دمشــق وطرطــوس والقنيطــرة عــام 2009، 16.7 %، بينمــا لــم ُيســّجل انتقــال للفيــروس فــي بــذور الفليفلــة. وُعــزي انتقــال 
فيــروس ToMV فــي بــذور البنــدورة إلــى وجــود الغــالف الــذي يحيــط بالبــذور علــى عكــس بــذور الفليفلــة العاريــة مــن هــذا الغــالف، وهذا 
األمــر يتطلــب إثباتــًا تجريبيــًا إضافيــًا، علمــًا أن بعــض الدراســات المرجعيــة قــد أثبتــت إمكانيــة انتقــال الفيــروس علــى ســطح البــذور أو 
ضمن أغلفتها، ولكن ليس ضمن األجنة )Nakhla et al., 1978(. وقد حالت معاملة بذور البندورة الملوثة بالفيروس بمحلول 
 .)Pradhanang, 2009( دون انتقــال هــذا الفيــروس مــن خاللهــا وفقــًا لدراســات حديثــة HCl 1 % مــن حمــض كلــور المــاء
 Sutic et al.,( وقــد اختلفــت نســب البــذور الملوثــة بالفيــروس باختــالف النبــات العائــل، وبلغــت 94 % فــي بــذور نباتــات البنــدورة
1999(. بّينــت نتائــج Erkan وآخــرون فــي تركيــا عــام 1994 ازديــاد نســب وكميــات بــذور بعــض هجــن البنــدورة المســتخدمة فــي 
الزراعــة الخاليــة مــن اإلصابــة بفيــروس ToMVم)Erkan et al., 1994(. وقــد أكــدت نتيجــة هــذا البحــث عــدم إمكانيــة انتقــال/

نقــل فيــروس ToMV فــي أجنــة بــذور البنــدورة، وكان خلــو الشــتول الناتجــة مــن اســتنبات بــذور هجــن البنــدورة المختبــرة مــن الفيــروس 
دليــل واضــح علــى ذلــك. بينمــا أكــد وجــود الفيــروس فــي مســحوق بــذور هجينيــن مــن أصــل 21 هجينــًا مختبــرًا مــن البنــدورة احتماليــة 
انتقال/نقــل الفيــروس ضمــن أغلفــة البــذور أو ضمــن نســيجها االدخــاري )اإلندوســبيرم(، وهــذا يتوافــق مــع نتائــج دراســات قديمــة 
وحديثة )Nakhla et al., 1978، Pradhanang, 2009(. ُيعّد تربس البصل Thrips tabaci من أوائل الحشرات المسّجلة 
الناقلــة لفيــروس TSWVم)Sakimura, 1961(. وقــد توافقــت النتيجــة المتحصــل عليهــا فــي هــذا البحــث حــول ضعــف كفــاءة 
 Wijkamp et al., 1995، Chatzivassiliou( مــع نتائــج دراســات ســابقة TSWV حشــرات تربــس البصــل فــي نقــل فيــروس
et al., 1999(. بلغــت كفــاءة نقــل الفيــروس فــي هــذه الدراســة حوالــي 7.5 % باســتخدام حشــرة تربــس البصــل T. tabaci، بينمــا 
 Frankliniella مــا بيــن 60-80 % بوســاطة حشــرات تربــس األزهــار الغربــي Wijkamp et al. )1993( تراوحــت فــي دراســة
occidentalis ، وتــراوح متوســط فتــرة كمــون الفيــروس ضمــن حوريــات النــوع األخيــر فــي حــدود 4-7 أيــام عنــد حــرارة 20-17 
°س. ينتشــر تربــس البصــل فــي البيئــة الســورية بمعــدالت أكبــر مــن انتشــار تربــس األزهــار الغربــي، كمــا تبيــن مــن خــالل نتائــج هــذه 
الدراســة أن كفــاءة نقــل فيــروس TSWV بوســاطة تربــس البصــل كانــت منخفضــة مقارنــة مــع تربــس األزهــار الغربــي، ممــا قــد يفســر 
انخفــاض معــدالت حــدوث هــذا الفيــروس فــي حقــول البنــدورة والفليفلــة فــي ســورية التــي ُســجلت مــن خــالل مســح حقلــي أجــري فــي 
ثمانية محافظات ســورية خالل عامي 2007 و2008 )إســماعيل وآخرون، 2010(. تتأثر فعالية نقل فيروس TSWV بوســاطة 
حشــرات تربــس البصــل بالعديــد مــن العوامــل، منهــا: االختــالف الوراثــي لعــزالت الفيــروس )Jones, 1959(، واختــالف مجتمعــات 
هــذا النــوع مــن التربــس )Wijkamp et al., 1995(. كمــا يلعــب جنــس حشــرات التربــس الناقلــة دورًا مهمــًا فــي كفــاءة النقــل، حيــث 

.)Chatzivassiliou et al., 1999( أثبــت أن الذكــور أكثــر كفــاءة فــي نقــل الفيــروس مــن اإلنــاث

ويمكننا اعتمادًا على النتائج المتحصل عليها من هذا البحث أن نوصي بما يلي: 
1 - الحرص على استيراد بذور بندورة خالية من فيروس ToMV للتقليل ما أمكن من أضراره االقتصادية بعد الزراعة. 

2 - اعتمــاد أصنــاف مــن البنــدورة والفليفلــة تحمــل مورثــات المقاومــة لفيروســي TSWV و ToMV للزراعــة فــي المناطــق الموبــوءة 
بهمــا فــي ســورية. 

3 - التركيــز علــى مكافحــة حشــرات التربــس الناقــل الرئيــس لفيــروس TSWV فــي حقــول البنــدورة والفليفلــة، باســتخدام مبيــدات حشــرية 
متخصصــة.
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Transmission of Tomato Mosaic Virus (ToMV) Through Tomato and Pepper 
Seeds and the Efficiency of Thrips tabaci to Transmit Tomato Spotted Wilt Virus 

(TSWV)

Faiz Ismaeil(1), Amin Amer Haj Kassem(2), Salah Al-Chaabi(1) & Jamal Mando(1)

Abstract

Seed transmission of Tomato mosaic virus (ToMV) was studied in 800 seedlings derived from seeds 
collected from infected tomato and pepper fruits (400 seedlings for each species), as determined 
by DAS-ELISA test during 2009. The serological test results showed that the rate of virus seed 
transmission in tomato seedlings was 16.7%, meanwhile, no seed transmission was recorded in pepper 
tested seeds. Survey results of ToMV in ground seeds of 21 tomato imported hybrids showed that the 
virus was only detected in two hybrids; meanwhile, the seedlings of all other hybrids were virus-free 
after planting their seeds. The efficiency of Tomato spotted wilt virus )TSWV( transmission by onion 
thrips (Thrips tabaci(, the most prevalent vector in most tomato and pepper fields in the governorates 
of Dara,a, Al-Qunaitara and Damascus countryside was studied, and it was found to be around 7.5%. 
Adult insects carrying the virus were able to transmit it to healthy tomato plants after one day of 
acquisition feeding on virus infected tomato and pepper plants. Virus disease symptoms (mottling, 
yellow blotching and leaf curling) appeared on inoculated healthy plants 8 days after inoculation. 

Key words: Pepper, seed transmission, tomato, ToMV, TSWV, virus transmission. 
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