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 الملخص

  مجلة وقاية النبات العربية،. في سورية Candidatus phytoplasma maliالكشف عن فيتوبالسما تضاعف التفاح . 2012. الجبر، خلدون
30: 128-130.  

بغية تفسير ظهور بعض األعراض الشاذة في اآلونة األخيرة على  (Candidatus phytoplasma mali)التفاح  تضاعف فيتوبالسماتم التحري عن وجود 
تمت دراسة . تشوهها في بعض األحيانو  مكنسة الساحرة، والتلون األحمر على أوراق التفاح في الخريف، وصغر حجم الثمار، وتطاول أعناقها: أشجار التفاح مثل

فاختبرت عينات من  ،DAS-ELISA ، وذلك باستخدام اختبار2006شجرة تفاح من صنفي الغولدن والستاركن في محافظة السويداء في موسم  160مؤلف من  حقل
توبالسما تم الكشف عن في. الجذور في أواخر الخريفنهايات ن مقلف الطرود في الخريف، و من خضرية في الصيف، و  من طرودبتالت األزهار في الربيع، و 

تأتي أهمية البحث من . في العينات الجذرية فقط عن هذه اإلصابات إال كشفمن المكن ولم نت، %8.1 ، وبلغت نسبة اإلصابةالتفاح في العينات المختبرةتضاعف 
من المسببات المهمة المطلوب  تضاعف التفاح مافيتوبالس الكشف عن انتشار هذه المسببات في زراعة التفاح، ووجوب العمل على إنتاج مادة نباتية سليمة، علمًا بأن

  .المعدة لإلكثار والتداول استبعادها من المادة الوراثية
  .، سوريةتضاعف التفاح، فيتوبالسما، إليزا، مكنسة الساحرة، تفاح: كلمات مفتاحية

  
 المقدمة

  
مـن أشـجار الفاكهـة المهمـة  (.Malus domestica Borkh)يعـدُّ التفـاح 

 47 حــوالي 2008فــي ســورية، حيــث بلغــت المســاحة المزروعــة فــي عــام 
وتعتبــر . )1(ألــف طــن  361 نفســه ألــف هكتــار، وبلــغ اإلنتــاج فــي العــام

 )Candidatus phytoplasma mali )14فيتوبالسـما تضـاعف التفـاح 
، إحدى اآلفات التـي تصـيب Acholeplasmataceaeالتي تتبع الفصيلة 

وتـــم تصـــنيف هـــذا  ).4(بشـــكل أساســـي معظـــم أصـــناف التفـــاح المـــزروع 
  .)14( 2004في عام  Candidatusالمسبب ضمن جنس 

، )13(والهنــــد وجنــــوب أفريقيــــا  )12(المــــرض فــــي أوروبــــا ينتشــــر 
وينتقــــل هــــذا المســــبب عــــن طريــــق التطعــــيم الطبيعــــي بــــتالمس الجــــذور، 
والتطعــيم بمــادة نباتيــة ملوثــة، وعــن طريــق بعــض النواقــل الحشــرية مثــل 

ــــى اللحــــاء  ــــي تتغــــذى عل ، وبعــــض أنــــواع )10، 9(نطاطــــات األوراق الت
 .C. melanoneuraو  Cacopsylla costalis، C. maliالبسـيال مثـل 

، 16، 6، 5(وتعتبــر حشــرات البســيال مــن أهــم عوامــل نقــل هــذا المســبب 
17( .  

يســبب مــرض فيتوبالســما التفــاح ضــررًا اقتصــاديًا كبيــرًا، فقــد يقلــل 
، كمـــا يـــؤثر %74-63 بنســـبة ويـــنقص وزنهـــا مـــن حجـــم الثمـــار،% 50

نوعيـة الثمـار بتخفـيض محتـوى السـكر والحموضـة، ويـؤدي إلـى  فـيسلبًا 
ضــــعف النمــــو العــــام لألشــــجار، وقــــد تمــــوت األشــــجار الفتيــــة فــــي حــــال 

وتـــزداد حساســـية األشـــجار المصـــابة  ).15، 13، 12(اإلصـــابة الشـــديدة 

ـــدقيقي   ، والورقـــة)11(بالفيتوبالســـما اتجـــاه بعـــض األمـــراض كالبيـــاض ال
  .)Chondrostereum purpureum )12 الذي يسببه الفضية

ـــى  يـــتم الكشـــف عـــن الفيتوبالســـما باختبـــارات اإلعـــداء الحيـــوي عل
، )Malus dawsoniana )4مثــل النــوع  ،األنــواع واألصــناف الحساســة

 (ELISA)ق المصلية باستخدام اختبار إليـزا ائويمكن الكشف عنها بالطر 
ومتعـــددة الكلـــون  (MAbs)باســـتخدام األجســـام المضـــادة أحاديـــة الكلـــون 

(PAbs) ولكـــن يبقـــى تركيـــز الفيتوبالســـما فـــي العصـــارة النباتيـــة عـــامًال ،
، ولـذلك يـتم )9(ق المصـلية ائـمحددًا لنجاح عملية الكشف باستخدام الطر 

 الجزيئيــة للكشـــف عـــن الفيتوبالســـما، نظـــراً  البيولوجيـــا قائـــاللجــوء إلـــى طر 
الفيتوبالســما فــي  وجــودلــدقتها فــي الكشــف عــن المســبب حتــى فــي حــال 

  .)10(العصارة النباتية بتركيز منخفض جدًا 
األعــراض  التحــري عــن المســبب المرضــي لهــذههــدف البحــث إلــى 

الشـاذة علــى أشــجار التفــاح، وتــأتي أهميـة هــذا العمــل مــن خطــورة انتشــار 
والمكافحـــــة فـــــي حـــــال  ق اإلدارةائـــــهـــــذه المســـــببات، نظـــــرًا لمحدوديـــــة طر 

علمًا بأن زراعة التفاح باتـت مـن القطاعـات  االنتشار في بساتين التفاح،
غـزو األسـواق يفـي السـنوات األخيـرة  اإلنتـاج ، وقد بدأسوريةالمتطورة في 

ي تـــــم ذالــــ المرضــــي عـــــد المســــببيو  .العربيــــة المجــــاورة بصــــورة منافســــة
وب اسـتبعادها مــن اسـتهدافه فـي هــذا البحـث مــن المسـببات المهمـة المطلــ

المادة الوراثية المعـدة لإلكثـار والتـداول وفـق معـايير منظمـة وقايـة النبـات 
  .)EPPO )4 األوروبية
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  مواد البحث وطرائقه
  

  جمع العينات
شـــجرة تفـــاح، مـــن صـــنفي  160تـــم جمـــع العينـــات مـــن حقـــل مؤلـــف مـــن 

تم أخذ العينات مـن هـذه . غولدن وستاركن، يشتبه بإصابة بعض أشجاره
 خــالل الفتــرة األولــى ؛2006األشــجار فــي أربــع فتــرات علــى مــدار موســم 

اإلزهــار فـــي الربيـــع وأخــذت العينـــات مـــن بــتالت األزهـــار، والفتـــرة الثانيـــة 
مرحلـــة النمـــو فـــي الصـــيف وأخـــذت العينـــات مـــن األوراق، والفتـــرة خـــالل 
الخريـف وأخـذت العينـات مـن األوراق وقلـف الطـرود الفتيـة، خـالل الثالثة 
ت الفترة األخيرة مع بدء سكون العصارة فـي النبـات وأخـذت العينـات وكان

اختبـــار هـــذه  تـــم .ممـــ 3-1حـــوالي مـــن نهايـــات جـــذور األشـــجار بقطـــر 
 اســـــتخدام طريقـــــةب العينـــــات للكشـــــف عـــــن فيتوبالســـــما تضـــــاعف التفـــــاح

مــا نشــر  وفــق (DAS-ELISA)  االحتــواء المــزدوج باألجســام المضــادة
، واعتمــــدت لهــــذه الغايــــة األمصــــال المنتجــــة مــــن قبــــل شــــركة )2(ســــابقًا 
 Multiskanطة جهــاز ا، وتمــت قــراءة األطبــاق بوســالسويســريةبيوريبــا 

EX شـــركة  مـــنThermo Labsystems ـــار . الفنلنديـــة ـــرر كـــل اختب ُك
العينــة مصــابة بالفيتوبالســما إذا تســاوى أو زاد متوســط  واعتبــرتمــرتين، 

  .ثال متوسط قيم قراءات الشاهد السليمقراءتيها عن ثالثة أم تاقيم
  

  المناقشةو النتائج
  

تشـكل مكنسـة السـاحرة علـى  صد مجموعة من األعراض الشاذة مثـلتمَّ ر 
، وتضـخم أذينـات األوراق، واحمـرار )1شـكل ( معظم األشـجار المدروسـة

عــن فيتوبالســما  إليــزااألوراق فــي الخريــف، وقــد تــم الكشــف وفــق اختبــار 
 ،عينـة، وذلـك باسـتخدام األجسـام المضـادة متعـددة الكلـون 13التفاح فـي 

تــــي الحفــــرتين عــــن ثالثــــة أمثــــال متوســــط قراء تــــيحيــــث زاد متوســــط قراء
حفرتي الشاهد السليم في كل طبق، وتم الكشف عـن هـذه اإلصـابات فـي 

دء سـكون مـع بـ من النهايـات الجذريـة العينات المأخوذة في الفترة األخيرة
الكشـــف عـــن هـــذه المســـببات فـــي محـــاوالت  أخفقـــتالعصـــارة، فـــي حـــين 

ويعـود ذلـك العينات المأخوذة من األزهـار واألوراق وقلـف الطـرود الفتيـة، 
 .النخفــاض تركيــز الفيتوبالســما فــي عصــارة النبــات فــي األجــزاء الهوائيــة

حيـث  ،وقد يكون السبب في ذلك ارتفـاع درجـات الحـرارة فـي موسـم النمـو
وتــمَّ  .)3(س  24º-21 هــوالمجــال الحــراري المناســب للفيتوبالســما  يعــدُّ 

تشـكل مكنسـة السـاحرة علـى معظـم األشـجار : ربط األعراض الشاذة مثـل
المدروســة، وتضــخم أذينــات األوراق، واحمــرار األوراق فــي الخريــف، مــع 
نتــــائج االختبــــارات المصــــلية، فوجــــد أن األشــــجار التــــي تفاعلــــت بصــــورة 

أظهــــرت بعــــض و  .هــــذه األعــــراض ظهــــرتُ بيــــة مــــع األمصــــال كانــــت إيجا
تشـــــكل مكنســـــة الســـــاحرة، تضـــــخم األذينـــــات، (ًا شـــــاذة األشـــــجار أعراضـــــ

ولكنهــــا لــــم تتفاعــــل بصــــورة إيجابيــــة مــــع  )احمــــرار األوراق فــــي الخريــــف

فــــي عصــــارة  الفيتوبالســــمااألمصــــال، وقــــد يعــــود هــــذا النخفــــاض تركيــــز 
  . النبات

  

  
  

على أشجار  Witch's broomمكنسة الساحرة أعراض يبين  .1شكل 
  .التفاح المصابة بالفيتوبالسما

Figure 1. Witch’s broom symptoms on apple tree infected 
with phytoplasma. 

  
، وذلــك %8.1كانــت نســبة اإلصــابة فــي الحقــل المــدروس حــوالي 

ــًا  توقــع ارتفــاع  ،، مــع األخــذ بعــين االعتبــار)1جــدول ( إلختبــار إليــزاوفق
 قائـــطر اســـتخدام هـــذه النســـبة فـــي حـــال تـــم الكشـــف عـــن هـــذا المســـبب ب

ــا الجزيئيــة، ويبــدو ذلــك جليــًا مــن خــالل ظهــور بعــض العينــات  البيولوجي
التي كانت تحمل أعراض المرض وتفاعلـت مـع األمصـال بصـورة خفيفـة 

، حيــث كــان متوســط قراءتيهــا أقــل بقليــل مــن عتبــة ثالثــة إليــزااختبــار  فــي
وقـد تكـررت هـذه الحالـة فـي العديـد  ،الشـاهد السـليم تـيال متوسـط قراءأمث

  .من العينات
  

  
عن فيتوبالسما تضاعف بواسطة اختبار إليزا نتائج الكشف  .1دول ج

  .في مواعيد مختلفة على مدار العامجمعت عينة  160التفاح في 
Table 1. Detection of apple proliferation phytoplasma by 
using DAS-ELISA in 160 samples collected at different 
dates during 2006. 
 

العدد
اإلجمالي 
للعينات 
 المختبرة

Total no. 
of tested 
samples

  مصدر العينة
The sample 

source 

موعد أخذ 
  العينة

Sampling 
date 

عدد 
العينات 
 المصابة
No. of 

infected 
samples 

معدل 
اإلصابة 

% 
Infection 
rate % 

  0.0  0  الربيع  بتالت األزھار  160
  0.0  0  الصيف  أوراق  160
أوراق ولحاء   160

  الطرود
  0.0  0  الخريف

أواخر   جذور رھيفة  160
  الخريف

13  8.1  
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Abstract 
Al-Jabor, K. 2012. Detection of Apple Proliferation Phytoplasma Candidatus phytoplasma mali in Syria. Arab Journal 
of Plant Protection, 30: 128-130. 

Apple proliferation phytoplasma Candidatus phytoplasma mali causes significant damage on apple trees, such as reduction in fruit 
size, sugar and acids content and trees growth and vigor, and in severe cases death of young trees. A survey was conducted to identify the 
causal agent associated with some abnormal symptoms on apple trees such as whitch`s broom, leaf reddening in Autumn, small fruit size 
with elongated peduncle and sometimes fruits deformation. Samples an apple orchard of  160 trees  of Golden and Starking varieties in Al-
Sewida governorate, were tested serologically by using DAS-ELISA. Samples of petals in spring, leaves in summer, bark of shoots in 
autumn and roots in late autumn were collected. Antiserum against apple proliferation was used. Apple proliferation phytoplasma was 
detected in root samples only, and  infection rate was 8.1%.  
Keywords: Apple proliferation, phytoplasma, ELISA, Whitch`s broom, Apple, Syria. 
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