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Research Paper(حصر: فیروسات)وثـبح (Survey : Viruses)

أھم الفیروسات التي تصیب القرعیات في سوریة
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الملخص
. مجلة أهم الفیروسات التي تصیب القرعیات في سوریة. 2005أم التقى غفران الرفاعي وواثق وراق. حاج قاسم، أمین عامر، خلیل عبد الحلیم،

.6- 1: 23یة النبات العربیة. وقا
1689لتحدید أهم الفیروسات التي تصیب القرعیات في سوریة، جمعت خالله 2000/2001و 1999/2000تم القیام بمسح حقلي خالل الموسمین الزراعیین 

حقًال من محافظات حلب وٕادلب وحماه وحمص والالذقیة وطرطوس. 162ها أعراضًا توحي بأنها إصابة فیروسیة، مثلت عینة نباتیة من القرعیات التي ظهرت علی
الممسوحة. أظهرت نتائج االختبارات المصلیة للعینات المجموعة وجود ثمانیة فیروسات تصیب القرعیات بصورة طبیعیة وبنسب متفاوتة في مختلف المناطق

2-، فیروس موزاییك البطیخ األحمر(CMV)، فیروس موزاییك الخیار (ZYMV)ب وجودها، هي: فیروس الموزاییك األصفر في الكوسة وهذه الفیروسات حس

(WMV-2) فیروس الترقط األصفر في الكوسة ،(ZYFV) أحد فیروسات االصفرار التابعة لعائلة ،Luteoviridae فیروس موزاییك الكوسة ،(SqMV) فیروس ،
. وقد تراوحت نسبة العینات المصابة بفیروس واحد وبفیروسین (MNSV)وفیروس البقع المیتة في الشمام (CGMMV)التبرقش األخضر في الخیار الموزاییك و 

1999/2000، على التوالي. كما أكدت النتائج ارتفاع نسبة اإلصابة الفیروسیة في الموسم األول %34.5و %30.8، %16.8وبثالث فیروسات أو أكثر حوالي 

فیروس الموزاییك ، مثل: . سجلت هذه الدراسة ألول مرة في سوریة عدد من اإلصابات الفیروسیة على القرعیات المختلفة2000/2001مقارنة مع الموسم الثاني 
.سةفیروس موزاییك الكو و یروس البقع المیتة في الشمامف، یروس الموزاییك والتبرقش األخضر في الخیارف، األصفر في الكوسة

فیروسات، قرعیات، اختبارات مصلیة، سوریة.:كلمات مفتاحیة

المقدمة
تعد القرعیات من محاصیل الخضر الصیفیة المهمة لكونها 
تحتوي على مواد كربوهیدراتیة بما فیها السكر باإلضافة إلى كمیات 
قلیلة من البروتینات والزیوت والفیتامینات وبعض األمالح المعدنیة، 

ارها طازجة أو محشوة أو مخللة أو كفاكهة مرطبة أو تدخل وتستهلك ثم
في صناعة المربیات والحلویات، وتزرع على نطاق واسع في الحقول 

).3المكشوفة والبیوت البالستیكیة في مختلف أنحاء العالم (
تحتل زراعة القرعیات في سوریة مكانًة خاصًة، وقد بلغت 

2000/2001راعي المساحة المزروعة بها خالل الموسم الز 

). تشیر 2طنًا (480859هكتارًا، غلت حوالي 32401حوالي
اإلحصائیات إلى انخفاض إنتاجیة هذه المحاصیل في وحدة المساحة 
من عام آلخر في سوریة، ویعزى ذلك إلصابتها بالعدید من اآلفات 
الزراعیة، وتعتبر األمراض الفیروسیة أحد األسباب الهامة والكامنة وراء 

ي اإلنتاجیة. تدن
وقد أشارت األبحاث إلى إصابة القرعیات في الظروف الطبیعیة 

فیروسًا في أنحاء متفرقة من العالم، وقد سجل بعضًا منها 39بحوالي 
)، وبعض الدول العربیة، 21في بلدان حوض البحر األبیض المتوسط (

)، 11)، الیمن (15)، مصر (10)، األردن (20وریة (ل: لبنان وسمث
). وتحتل الفیروسات التابعة لجنس 32() وسلطنة عمان30عودیة (الس

Potyvirus أهمیة بالغة لكونها تسبب أعراضًا واضحًة على األوراق

والثمار وتحدث خسائر فادحة في كمیة اإلنتاج ونوعیته، وذلك تبعًا 
).  26للفیروس والنوع المزروع والظروف البیئیة (

ة حول الفیروسات التي تصیب لم ُتجر في سوریة دراسات موسع
)، وتسجیل 7القرعیات، باستثناء إشارة لوجود أعراض الموزاییك علیها (
). ونظرًا 20بعضها على الكوسة والخیار في كل من لبنان وسوریة (

العتماد االختبارات المصلیة في الكشف عن الفیروسات التي تصیب 
). لذلك هدف هذا 29، 25، 21القرعیات في العدید من بلدان العالم (

البحث لمعرفة أهم الفیروسات التي تصیب أنواع القرعیات المختلفة 
وتحدید مدى انتشارها في حقول المزارعین، وفي مختلف مناطق 

زراعتها في سوریة، لكونها تعتبر الخطوة األولى للحد من انتشارها.

مواد البحث وطرائقه
. الزیارات الحقلیة وجمع العینات1

ارات الحقلیة وجمع عینات القرعیات المختلفة خالل تمت الزی
، ما بین شهري 2000/2001و 1999/2000الموسمین الزراعیین 

أهم مناطق المسحشملان/أبریل وتموز/یونیو من كل موسم.نیس
في المحافظات التالیة: حلب، إدلب، حماه، حمص، ة القرعیاتزراع

تضمنت المعلومات الالذقیة وطرطوس. نظمت استمارة حصر حقلیة 
التالیة: رقم العینة، موقع الحقل، النوع القرعي المزروع، تاریخ الجمع، 
األعراض الظاهریة، نسبة اإلصابة التقدیریة تبعًا لألعراض الظاهریة 
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المالحظة في الظروف الحقلیة، أهم األمراض والحشرات المّنتشرة، 
ومالحظات أخرى إن وجدت. 

162من عینة نباتیة 1689عیین جمعت خالل الموسمین الزرا

من أنواع القرعیات المختلفة والتي ظهرت علیها أعراضًا حقًال 
األوراق، توحي بإصابات فیروسیة (موزاییك، تبرقش، ثألیل، تشوه 

عینة كوسة 317هذه العیناتشملتاصفرار وتقزم النباتات). 
(Cucurbita pepo L.) ،266 عینة خیار(Cucumis sativus L.) ،

Citrullus lanatus)عینة بطیخ أحمر 211 L.) ،245 عینة شمام
(Cucumis melo L.) ،179 عینة قرع شتوي(Cucurbita maxima

Duch.) ،169 عینة قرع عادي(Lagenaria siceraria Standel.) ،
C. melo v. flexuous)عینة قثاء 150 Naud.)عینة 142و

C. melo v. chito)عجور  Naud.) .
ُقدرت نسبة اإلصابة الحقلیة تبعًا لألعراض الظاهریة الممیزة في 

نبات، اختیرت بطریقة عشوائیة، وقد مثلت العینات المجموعة 100
مختلف األعراض الظاهریة المالحظة، والتي تناسب عددها طردًا مع 
نسبة انتشار األعراض والمساحة المزروعة بكل نوع قرعي في كل 

حقل.
العینات إلى مختبر صحة البذور في مدیریة أحضرت كافة 

الزراعة واإلصالح الزراعي بحلب، ثم رقمت وحفظت في البراد عند 
س، لحین اختبارها مصلیًا. كذلك ُجمعت أنواع مختلفة 4درجة حرارة 

من الحشرات المتواجدة على القرعیات من عدة حقول، للتعرف على 
في مختبرات الحشرات بكلیة أهم الحشرات المنتشرة علیها، ثّم ُصنفت 

الزراعة، جامعة حلب. 

. األمصال المضادة المستخدمة2
استخدم في هذا البحث أمصال مضادة لثمانیة فیروسات تصیب 

هي: فیروس موزاییك الخیار سبع منها متعددة الكلون و القرعیات، 
Cucumber  mosaic  virus)CMV جنس ،Cucumovirus عائلة ،

Bromoviridae،( وفیروس الموزاییك والتبرقش األخضر في الخیار
Cucumber green mottle mosaic virus)CGMMV جنس ،

Tobamovirus عائلة ،Tombusviridae وفیروس البقع المیتة في ،(
Melonالشمام necrotic spot virus)MNSV جنس ،

Carmovirus عائلة ،Tombusviridae وفیروس الموزاییك األصفر ،(
، جنس  Zucchini yellow mosaic virus)ZYMVالكوسةفي 

Potyvirus عائلة ،Potyviridaeوفیروس موزاییك البطیخ األحمر ،(-
2Watermelon  mosaic virus-2)WMV-2 جنس ،Potyvirus ،

German)، تم الحصول علیها منPotyviridaeعائلة  Collection of

Microorganisms & Cell Cultures(DSMZ) ألمانیا. أما ،
Squash mosaic virusاألمصال المضادة لفیروس موزاییك الكوسة 

)SqMV جنس  ،Comovirus عائلة ،Comoviridae وفیروس ،(
Zucchini yellow  fleckالترقط األصفر في الكوسة virus)ZYFV ،

)، فقد تم الحصول علیهما من Potyviridae، عائلة Potyvirusجنس 
LOEWE (Phytodiagnostica) .الجسم باإلضافة إلى، ألمانیا

(مصل وحید الكلون متخصص بالكشف عن معظم 5G4المضاد 
المختلفة والتابعة البقولیة الفیروسات المسببة لالصفرار للمحاصیل 

) من قبل الدكتورة لینا كاتول، معهد أمراض Luteoviridaeلعائلة 
).19ألمانیا (النبات والبیولوجیا الحیویة، برانشفایج،

. االختبارات المصلیة/السرولوجیة 3
فحصت العینات في هذا البحث مصلیًا بواسطة: 

حسب Tissue-blot immunoassay. اختبار بصمة النسیج النباتي 1
)، للكشف عن وجود 8مكوك وقمري (الطریقة الموصوفة من قبل

باستخدام فیروسات االصفرار في األنسجة الحیة للنباتات المصابة
.  5G4مضاد وحید الكلون الجسم ال

. اختبار إلیزا باالحتواء الثنائي للفیروس باألجسام المضادة2
(DAS-ELISA))14ن وجود سبعة فیروسات )، للكشف ع

، مع األخذ بعین االعتبار متعددة الكلونمضادة أمصال باستخدام 
تعلیمات الجهة المنتجة لألمصال. 

زا بقیاس درجة امتصاص الضوء لكل عینة تمت قراءة أطباق إلی
نانومترات، بواسطة جهاز قیاس امتصاص 405عند موجة طولها 

. اعتبرت العینة Dynatech  MR 4000الضوء من إنتاج شركة 
مصابة إذا كانت قراءة امتصاصها للضوء أعلى من قیمة المتوسط 

ثة أمثال الحسابي لقیم الشاهد السلبي (النبات السلیم) مضافًا لها ثال
).                             31االنحراف المعیاري (

النتائج  
. تحدید أنواع الحشرات المنتشرة على القرعیات1

تم تحدید الحشرات المجموعة من عدة حقول للقرعیات خالل 
، وقد ضمت 2000/2001و 1999/2000الموسمیین الزراعیین 

Aphis craccivoraأنواع الَمّن التالیة: َمّن العدس ( Koch. ومّن (
Aphisالفول ( fabae Scop.) ومّن القطن (A. gossypii Glov. ومّن (

Acyrthosiphonالبازالء األخضر ( pisum Harris ومّن الدراق (
Myzus persicaeاألخضر ( Sulzerلوحظ نسب منخفضة ). كما

Bemisiaمن الذبابة البیضاء ( tabaci Genn.(،قرعیات وخنفساء ال
Rhaphidopala foveicollis(الحمراء Lucas(، وخنفساء القثاء

)Epilachna chrysomelina F.(، والعنكبوت األحمر ذو النقطتین
)Tetranychus telarius L.(، وبعض نطاطات األوراق التابعة لرتبة

Homoptera ، وبعض الخنافس. كما لوحظ بشكل عام ارتفاع كثافة
دها في حقول المنطقة الساحلیة وكذلك في الحقول حشرات المّن وأعدا

المجاورة لمجاري األنهار وأقنیة الري نظرًا الرتفاع نسبة الرطوبة 
فیها.



3 Arab J. Pl. Prot. Vol. 23, No. 1 (2005)

وتمیز الموسم األول بنشاط حشري كثیف وخاصًة بأنواع المّن 
المختلفة، وذلك بسبب توفر الظروف المناخیة المالئمة لتكاثرها، حیث 

نخفضت كمیة األمطار الهاطلة وعم الجفاف كانت الحرارة معتدلة وا
كافة المناطق في سوریة. بینما انخفض النشاط الحشري في الموسم 
الثاني مقارنة مع الموسم األول، بسبب انخفاض درجة الحرارة 
واستمرار هطول األمطار حتى منتصف شهر أیار/مایو، مما أثر سلبًا 

قل األمراض على نشاط حشرات المّن ونطاطات األوراق في ن
الفیروسیة في معظم حقول القرعیات الممسوحة. 

1999/2000. تحدید الفیروسات في الموسم الزراعي 2

تباینت األعراض الظاهریة التي توحي بإصابة فیروسیة في 
الموسم األول، حیث لوحظت أعراض الموزاییك والتبرقش وتشوهات 

ر وتقزم النباتات في األوراق وكانت أكثر انتشارًا من أعراض االصفرا
معظم الحقول، واختلفت نسب اإلصابة التقدیریة في الظروف الحقلیة 

عة وموقع تبعًا لألعراض الظاهریة باختالف أنواع القرعیات المزرو 
حیث وبلغت نسبة اإلصابة.%80- 20وتراوحت ما بین الحقل،

،%10-5و5-15%،25%- 5،10-35%،15-50%،40-75%
، القثاء والعجورالخیار، الشمام، البطیخ األحمر،في حقول الكوسة، 

على التوالي. 
لقد تطابقت المالحظات الحقلیة مع نتائج االختبارات المصلیة 

حقًال)، حول وجود إصابات 87عینة نباتیة (جمعت من 971لـ 
عینة ظهرت علیها أعراضًا توحي 833فیروسیة مختلفة، حیث تفاعلت 

نسبة 1. یبین الجدول %85.8وبلغت نسبتها روسیة إیجاباً بإصابة فی
في العینات المفحوصة الفیروسات الثمانیة التي تم الكشف عنها وجود 

وبلغ عدد العینات المصابة .1999/2000األول خالل الموسم 
وبثالث فیروسات أو عینة 312عینة وبفیروسین 169بفیروس واحد 

ذا الموسم.عینة مختبرة في ه971عینة من أصل 352أكثر 

2000/2001. تحدید الفیروسات في الموسم الزراعي 3

لقد سادت في هذا الموسم أعراض الموزاییك والتبرقش مقارنًة مع 
ما أعراض االصفرار وتقزم النباتات، كما في الموسم السابق بین

حیث قلیًال مقارنة مع الموسم األول، انخفضت نسبة اإلصابة الحقلیة
-25، %70-30. بلغت نسبة االصابة%75-20تراوحت ما بین 

في حقول %5أقل من و %10، أقل من 15%- 5،10-30%، 40%
على التوالي. ،الكوسة، الخیار، الشمام، البطیخ األحمر، القثاء والعجور

2000/2001ني عینة خالل الموسم الثا718بینت نتائج فحص 

بلغت .) كانت مصابة%77.2عینة (554أنحقًال)75(جمعت من 
وسین وبثالث فیروسات أو أكثر  بفیروس واحد وبفیر نسبة اإلصابة 

).1(جدول على التوالي،%32.2و 29.1%، 15.9%
وبشكل عام بلغت نسب وجود الفیروسات في العینات المفحوصة 

عینة) خالل الموسمین الزراعیین كما یلي: فیروس الموزاییك 1689(

،)%44.1موزاییك الخیار (فیروس ،)%55.1(األصفر في الكوسة
فیروس الترقط األصفر ، )%27.8(2فیروس موزاییك البطیخ األحمر 

فیروس ، )%15.9(فیروسات االصفرار، )%25.5في الكوسة (
فیروس الموزاییك والتبرقش األخضر في ، )%12.9موزاییك الكوسة (

).%6.1)، وأخیرًا فیروس البقع المیتة في الشمام (%8.0الخیار (

مناقشةال
أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود إصابات فیروسیة طبیعیة على 
مختلف أنواع القرعیات المختبرة ألول مرة في معظم الحقول السوریة، 
حیث تم الكشف عن كافة الفیروسات التي استخدمت أمصالها 

مع نتائج 1999/2000المضادة. لقد تطابقت نتائج الموسم الزراعي 
، وتباینت قلیًال من حیث نسب وجود 2000/2001الموسم الزراعي 

لى الفیروسات وانتشارها في العینات النباتیة المختبرة، إال أنها كانت أع
) مقارنة مع الموسم الثاني %85.8نسبیًا في الموسم األول (

)، ویعزى ذلك لزیادة نشاط الحشرات وكثافة طیرانها خالل 77.2%(
هذا الموسم. 

الفیروسیة في معظم الحقول، وخاصة كما ارتفعت نسب اإلصابة
في حقول الكوسة والخیار والشمام مما یتوقع ارتفاع الخسارة في 

الختالف اإلنتاج، كما اختلفت نسب اإلصابة بكل فیروس، تبعاً 
الفیروس ونوع المحصول القرعي وموقع الحقل. وبشكل عام كانت 

الوسطى، بینما مرتفعة في حقول المنطقة الساحلیة تلتها حقول المنطقة 
انخفضت في حقول المنطقة الداخلیة.  

أكدت االختبارات المصلیة للعینات التي ظهرت علیها أعراضًا 
عینة 1387توحي بإصابات فیروسیة خالل الموسمین الزراعیین، أن 

) كانت مصابة بفیروس %82.1عینة مختبرة (1689یة من أصل نبات
موزاییك الخیار وفیروس أو أكثر من الفیروسات التالیة: فیروس 

وفیروس الترقط األصفر في الكوسة، ومن 2-موزاییك البطیخ األحمر
المعروف أن هذه الفیروسات تنتقل بواسطة حشرات المّن بالطریقة غیر 

)، ویمكن أن یعزى ارتفاع 28، 16، 12المثابرة في الظروف الحقلیة (
یات في الحقول نسب اإلصابة بها إلى االنتشار الواسع لزراعات القرع

المكشوفة وفي البیوت البالستیكیة، وانتقالها إلى القرعیات وبالعكس 
بواسطة حشرات المّن الناقلة لها. وقد جاءت النتائج مطابقة لما ذكر 
سابقًا حول وجود هذه الفیروسات على نباتات الكوسة فقط في شمال 

زاییك ). كما یمكن أن یفسر ارتفاع نسبة وجود فیروس مو 20سوریة (
لیات الخیار إلى تسجیله على العدید من المحاصیل المزروعة كالبقو 

/البنجر في سوریة ) والشوندر السكري27، 9، 6، 5الغذائیة والعلفیة (
)، باإلضافة إلى انتقاله بواسطة بذور بعض أنواع القرعیات والعوائل 4(

العشبیة البریة.  
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نتائج االختبارات المصلیة/السیرولوجیة لعینات القرعیات التي ظھرت علیھا أعراض توحي بإصابة فیروسیة، المجموعة من حقول .1جدول 
. األرقام بین األقواس تعبر عن النسبة المئویة 2000/2001و1999/2000المزارعین من مختلف المناطق السوریة خالل الموسمین الزراعیین 

لإلصابة بكل فیروس.
Table 1. Results of serological tests conducted on cucurbit samples which showed symptoms suggestive of virus infection,
collected from different fields in Syria during 1999/2000 and 2000/2001 growing seasons. Numbers between brackets indicate
percentages of virus infection.

عدد العینات المتفاعلة إیجابیاً مع األمصال المضادة لـ*
Number of samples positively  reacted with antisera to*

عدد العینات 
المختبرة
No. of
sample
tested

الموسم 
الزراعي

Growing
season

المحصول 
القرعي

Cucurbit cropCMV CGMMV MNSV SqMV ZYMV ZYFV WMV-2
Luteo.
5G4

72 16 14 38 115 64 39 26 189 1999/2000 كوسة
Squash51 9 8 18 73 26 37 31 128 2000/2001

98 14 11 40 36 67 51 19 154 1999/2000 خیار
Cucumber62 11 6 14 31 32 41 26 112 2000/2001

37 13 6 21 56 12 37 13 125 1999/2000 مربطیخ أح
Water melon28 7 6 8 41 29 25 13 86 2000/2001

42 24 24 39 116 43 33 14 148 1999/2000 شمام
Melon54 16 21 11 80 24 38 19 97 2000/2001

90 10 6 0 59 26 50 12 109 1999/2000 قرع شتوي
Winter gourd57 8 0 12 41 27 8 12 80 2000/2001

47 0 0 3 70 20 38 0 94 1999/2000 قرع عادي
Bottle gourd49 0 0 6 33 25 9 19 75 2000/2001

14 7 0 0 57 4 24 16 79 1999/2000 قثاء
Snake

cucumber
11 0 0 5 39 18 12 18 71 2000/2001

17 0 0 0 45 0 20 17 73 1999/2000
عجور

Adzhure
16 0 0 3 38 14 7 14 69 2000/2001

417
(42.9)

84
(8.7)

61
(6.3)

141
(14.5)

554
(57.1)

236
(23.9)

292
(30.1)

117
(12.1)

971 1999/2000 المجموع 
Total

328
(45.7)

51
(7.1)

41
(5.7)

77
(10.7)

376
(52.4)

195
(27.2)

177
(24.7)

152
(21.2)

718 2000/2001

*CMV ،فیروس موزاییك الخیار =CGMMVالتبرقش األخضر في الخیار، = فیروس الموزاییك وMNSV ،فیروس البقع المیتة في الشمام =SqMV =
یروس موزاییك =  فWMV2= فیروس الترقط األًصفر في الكوسة، ZYFV= فیروس الموزاییك األصفر في الكوسة، ZYMVفیروس موزاییك الكوسة، 

.Luteoviridaeفیروسات المسببة لالصفرار والتابعة لعائلة متخصص بالكشف عن معظم ال= مصل مضاد وحید الكلون 5G4، 2-البطیخ األحمر
* CMV= Cucumber mosaic virus, CGMMV= Cucumber green mottle mosaic virus, MNSV= Melon necrotic spot virus, SqMV= Squash

mosaic virus, ZYMV= Zucchini yellow mosaic virus, ZYFV= Zucchini yellow fleck virus, WMV2= Watermelon mosaic virus- 2. 5G4=
A broad monoclonal antibody detected most of luteoviruses.

في سوریة، إصابة القرعیات ألول مرةكما سجل هذا البحث
بالفیروسات التالیة: 

بواسطة حشرات الذي ینتقلفیروس الموزاییك األصفر في الكوسة.1
).24ر المثابرة (لمّن بالطریقة غیا

أحد فیروسات االصفرار نتیجة لتفاعل بعض العینات إیجابًا .2
، والتي یمكن أن تكون ناتجة عن 5G4مع المصل المضاد

اإلصابة بفیروس اصفرار القرعیات المنقول بحشرات المنّ 
Cucurbit aphid-borne yellows virus)CABYV جنس ،

Polerovirus عائلة ،Luteoviridae ( لكونه الفیروس الوحید

ت الذي یصیب القرعیات ویسبب اصفرارها، وینتقل بواسطة حشرا
).22المّن بالطریقة المثابرة (

فیروس الموزاییك والتبرقش األخضر في الخیار الذي ینتقل .3
وبواسطة خنفساء القرعیات الحمراءةالمیكانیكیعدوى بال

Rhaphidopala foveicollis (Lucas))18.(
المعروف بانتقاله (MNRV)فیروس البقع المیتة في الشمام .4

میكانیكیًا وبواسطة بذور الشمام وعن طریق فطر التربة
Wild.Olipidium radicale)17.(

الذي ینتقل میكانیكیًا وبواسطة (SqMV)فیروس موزاییك الكوسة .5
) Coleopteraبعض الخنافس التابعة لرتبة غمدیة األجنحة (
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Epilachna chrysomelinaء القثاء (كخنفسا F. وبواسطة بذور (
). 13بعض القرعیات كالخیار والبطیخ األحمر والشمام (

عینة نباتیة 971عینة من أصل 138وأثبتت النتائج أن 
عینة نباتیة 718عینة من أصل 164) في الموسم األول و14.2%(
المضادة ) في الموسم الثاني، لم تتفاعل مع األمصال 22.8%(

المستخدمة في هذه الدراسة، ویعزى ذلك الحتمال إصابتها بفیروسات 
أخرى لم تختبر، أو ألن تركیز الجسیمات الفیروسیة فیها دون حساسیة 
األمصال المضادة المستخدمة، أو ألن األعراض المالحظة ناتجة عن 

اإلصابة بمسببات مرضیة أخرى أو ناتجة عن تأثیر الظروف البیئیة.
ر نتائج هذه الدراسة عمومًا إلى إصابة مختلف أنواع تشی

القرعیات بفیروسات لم یسبق تعریفها من قبل في سوریة، مع احتمال 
زیادة انتشارها وارتفاع نسب اإلصابة بها مع بدایة نشاط الحشرات 
الناقلة خالل المواسم القادمة، مما سیؤدي بالتالي إلى خسائر 

شرات الناقلة للفیروسات موجودة منذ اقتصادیة، وخاصًة أن بعض الح
). لذلك ینصح بتكرار عملیات المسح 1عامًا في سوریة (35أكثر من 

الحقلي ولعدة مواسم زراعیة قادمة لتشمل كافة مناطق زراعة القرعیات، 
واستخدام أمصال مضادة أخرى إلعطاء صورة دقیقة عن أهمیة 

ف الطبیعیة ومدى الفیروسات التي تصیب مختلف القرعیات في الظرو 
انتشارها النسبي وتوزعها الجغرافي في سوریة. كما یجب االنتباه إلى 
الدور الذي تلعبه البذور في نقل بعض اإلصابات الفیروسیة، وكذلك 
التعرف على أهم النواقل الحشریة والحیویة األخرى وعلى األعشاب 

ریق جمع البریة والعوائل المناوبة الحاملة لفیروسات القرعیات عن ط
أنواعها المختلفة المنتشرة في الحقول وتصنیفها، وتحدید كفاءتها في 

النقل بغیة التقلیل من دورها في نشر األمراض الفیروسیة. 

شكر وتقدیر
نتقدم بجزیل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعد في إنجاز هذا 
البحث، ونخص بالشكر الدكتور خالد محي الدین مكوك من المركز 

ولي للبحوث الزراعیة في األراضي الجافة (إیكاردا) لتسهیله إجراء الد
اختبار بصمة النسیج النباتي في مختبر الفیروسات، والدكتور محمود 

دة، ولكل من صبري لبابیدي لتزویدنا ببعض األمصال المضا
أحمد الحاج عبود ومحمد العیدو على مساعدتهم المهندسین الزراعیین
قلیة. في جمع العینات الح

Abstract
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A field survey was conducted during 1999/2000 and 2000/2001 growing seasons to determine the incidence of virus diseases affecting
cucurbit crops in Syria. A total of 1689 plant samples with symptoms suggestive of virus infection were collected from 162 fields in Aleppo,
Edleb, Hama, Homs, Latakia and Tartous provinces. Serological tests indicated the presence of  eight  cucurbit viruses; Zucchini yellow
mosaic virus (ZYMV) was the most commonly encountered virus in cucurbit fields, followed by Cucumber  mosaic virus (CMV),
Watermelon mosaic virus-2 (WMV-2), Zucchini  yellow  fleck virus (ZYMV), Squash mosaic virus (SqMV), Cucumber green mottle mosaic
virus (CGMMV), Melon necrotic spot  virus (MNSV), and possibly one or more unidentified luteoviruses. Virus incidence in tested
samples infected with only one virus, two viruses and three or more viruses were 16.8%, 30.8% and 34.5%, respectively. Virus incidence
was higher in the first season 1999/2000 in comparison with the second season 2000/2001. This is the first record of natural infection of
cucurbit plants with ZYMV, CGMMV, MNSV and SqMV in Syria.
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