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 األولى من وادي األردن والثانية من :)SLCV(ا فيروس التفاف أوراق الكوستوصيف عزلتين من 
  وب سورية  بوساطة الطرق الجزيئيةجن

  
  5نداء سالم،  4 عربياتعبد اهللا، 3عقل منصور، 2هدى قواص، 1ناصر التميمي

  

  صـلخم
أجل التمييز بالطرق الجزيئية بين عـزلتين        من   2006/2007 و 2005/2006أجريت هذه الدراسة خالل موسمي الزراعة       

 العزلة األولى من جنـوب سـورية        ا أعراض إصابة فيروسية مميزة؛    أظهرت) SLCV(من فيروس التفاف أوراق الكوسا      
يتم فيها الكشف بـالطرق     وهذه هي المرة األولى التي      . SYR-C2و JOR-C1 سميت العزالت    .والثانية من وادي األردن   

في جنوب سورية، ومقارنة عزالت الفيروس من وادي األردن وجنوب سورية جزيئياً فيما ) SLCV (فيروسالجزيئية عن 
في السنوات األخيرة في كـل مـن جنـوب           )SLCV(فيروس   ظهر   وقد. بينها ومع بعض العزالت المكتشفة في المنطقة      

تـم عـزل    . وادي األردن  خاصة في    ،سورية ووادي األردن كمسبب مرضي خطير سبب خسارة كبيرة لمحصول الكوسا          
حيث استعمل زوج من البادئات     ) PCR(للعزلتين، تبعه استخدام تفاعل البلمرة للبوليميريز       ) DNA(كامل الحمض النووي    

)SLCV-1  و  SLCV-2 (      وكان حجم الحـزم الناتجـة مـن التفاعـل           ،لمضاعفة قطعة من الغشاء البروتيني  للعزالت 
1100bp  .  العزلتين السورية واألردنيـة   نيوكليوتيداتبينت النتائج تشابه ترتيب سلسلة و، يداتالنيوكليوتتم تحليل سلسلة 
% 95و% 99بنـسبة  ) Cairo) Accession no.DQ285019.1ن مع العزلة المـصرية  ، وتشابهت العزلتا%95بنسبة 

ألمر الذي يؤكد عدم التوالي، على ا% 94و% 98بنسبة ) M) Accession no. EF532620ومع العزلة األردنية السابقة 
 .حدوث أي تغير أو طفرات في الفيروس وذلك ربما النتشاره حديثا في المنطقة

  .، جنوب سورية، وادي األردن، فيروسات الكوسا)SLCV (عزالت فيروس التفاف أوراق الكوسا :الكلمات الدالة
 

  مقدمـةال
  

 الفصيلة(L.  Cucurbita pepo الكوسا يصاب نبات
 بالعديد من الفيروسات الهامة )Cucurbitaceae القرعية
 ,Lovisolo(تسبب خسارة كبيرة في المحصول التي 
ا لكوسل فيروس الموزاييك األصفر يعد، و)1980

)ZYMV(  من أهم الفيروسات التي تصيب القرعيات

 Brunt( في العالم، ويوجد أينما تزرع القرعيات هاوأخطر
et al., 1990; Lecoq et al., 1981; Lisa and 

Lecoq, 1984  ( وهو من أكثر الفيروسات انتشارا على
بنسبة عالية وصلت إلى و في سورية واألردن نبات الكوسا

 ؛2005قواص،  ؛ Al-Musa, 1989% (55 علىما يزيد 
  ).2009 التميمي وآخرون، ؛2005حاج قاسم وآخرون، 
 Squash ا فيروس التفاف أوراق الكوساكتشف انتشار

leaf curl virus) SLCV جنس ،Begomovirus ،
في وادي األردن ألول مرة ) Geminiviridae فصيلة

وبلغت أعلى نسبة انتشار للفيروس في منطقة وسط وشمال 
 Al-Musa et(على التوالي % 69و% 95وادي األردن 

al., 2008( ألول مرة في جنوب سوريةكذلك ، واكتشف، 
دن خالل نسبة انتشاره في جنوب سورية ووادي األر وبلغت

% 22.91 ،2005/2006 و2004/2005موسمي الزراعة 
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  ). 2009التميمي وآخرون، (على التوالي % 43.78و
فيروس التفاف أوراق  تم وصف األعراض المرضية ل

بداية في كاليفورنيا عام  تهاومالحظ) SLCV(ا الكوس
 Cohen et al., 1983; Flock(م من قبل الباحثين 1977

and Mayhew, 1981( ، وانتشر في المكسيك وجنوب
 ,Lazarowitz and Lazdins(شرق آسيا والصين وفيتنام 

1991; Xei and Zhou, 2003; Revill et al., 2003(. 
 مشاكل صعبة في أريزونا وكاليفورنيا فيروسوسبب ال

وتكساس وسونورا ومكسيكو وجواتيماال وهندوراس 
)Brown et al., 2002.(  

) SLCV(ا ف أوراق الكوستظهر أعراض فيروس التفا 
 ،األوراق واصفرارها والتفاف  تقزم شديد للنباتبشكل

وتبرقش بين ، خاصة الحديثة منها، وقصر في البتالت
مع نموات على السطح السفلي للورقة عروق األوراق 

تترافق مع سماكة العروق وشفافيتها مع التبرقش وفشل 
سبة موت حصل ن وتالثمار المصابة صغيرة ومشوهةو ،العقد

 ;Duffus and Stenger, 1998(عالية للنباتات 
Antignus et al., 2003; Idris et al., 2006 ( خاصة
 الناقل ،عندما يترافق ذلك مع تغذية الذبابة البيضاء

)Biotype B(، وظهور اللون الفضي كردة فعل من النبات 
)Costa and Brown, 1991.(  

 البيضاء بوساطة الذبابة) SLCV ( فيروسينتقل
Bemisia tabaci) Biotype Aو Biotype B ( بالطريقة

 Polston et al., 1989; Cohen(ثابرة ويصيب اللحاء الم
et al., 1983; Varma and Malathi, 2003  ( ويسمى

 Flock and(فيروس القرعيات المزروعة في الخريف 
Mayhew, 1981 .(أن إلى شير بعض الدراسات وي

 إلى عدة أنواع نباتية من القرعيات انيكياًميك ينتقلالفيروس 
الفربيون الباذنجانية والنباتات والبقوليات و
Euphorbiaceae) Dodds et al., 1984; Polston et 

al., 1989.(   
 ا  التفاف أوراق الكوسن من فيروست ساللتاوجد

SLCV-E وSLCV-Rن نفس األعراض ، وتعطي الساللتا
 ,Brown, 1994; Lazarowitz(المرضية للفيروس 

1991; Polston et al., 1989 (هما تختلفان في إال أن

لها مدى عائلي SLCV-E ساللة المدى العائلي؛ إذ إن 
 ;SLCV-R ) Lazarowitz, 1991أوسع من ساللة

Lazarowitz and Lazdins, 1991(. وفي مصر أبدت 
 شديدة على نبات الكوسا ا أعراضSLCV-EGعزلة 

)Idris et al., 2006(. وفي األردن تم عزل فيروس 
 وسميت Malvaمن نبات ) SLCV(ا التفاف أوراق الكوس

  ).SLCV-Malva) Al-Musa et al., 2008العزلة 
على ) SLCV(ا التفاف أوراق الكوسويحتوي فيروس 

ن مستديري) ssDNA( من سلسلة مفردة من الدنا نيئيجز
 يبلغ طول كل DNA-Bو DNA-A ن في الحجم يومتشابه

 ا ضروريDNA-B يعتبرو نيوكليوتيد، 2600نهما حوالي م
 في مضاعفة الدنا ، لكن ليس له دورإلظهار المرض

)DNA ( كما هو حالDNA-A) Timmermans et al., 
  إلى أربعة أجناس بناء Geminiviruses، وتقسم)1994

:  وهي،على الناقل الحشري والمدى العائلي وتنظيم الجينوم
ويصيب ) Mastrevirus) monopartite genomeجنس 

النباتات ذوات الفلقة الواحدة وينتقل بواسطة النطاطات مثل 
 Maize streak virusفيروس تخطط الذرة الصفراء 

(MSV) وجنس ،Curtovirus) monopartite 
genome ( ويصيب النباتات ذوات الفلقتين وينتقل بواسطة

 Beet curly top virusالنطاطات مثل فيروس 
)BCTV( وجنس ،Topocuvirus) monopartite 

genome ( ويصيب النباتات ذوات الفلقتين وينتقل بواسطة
-Tomato pseudoفيروس واحد هومنه النطاطات ويوجد 

curly top virus (ToPCTV) وجنس ،Begomovirus 
صيب النباتات وي) bipartite genomes(ويحتوي على 

 جنس يحتويالبيضاء، وذوات الفلقتين وينتقل بواسطة الذبابة 
Begomovirus) bipartite genomes ( علىAو B 

وفيروس ) SLCV(ا فيروس التفاف أوراق الكوسويشمل 
 Bean golden mosaicالموزاييك الذهبي على الفاصوليا 

virus) BGMV جنس ، Begomovirusفصيلة ، 
Geminiviridae (ن نبات الدخان حيث يصيب الفيروسا

Nicotiana benthamiana) Fauquet et al., 2003(. 
 حيث Begomovirus بعض االستثناءات لجنس وهناك

 فقط DNA-Aتحتوي بعض الفيروسات على 
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)monopartite genome (فيهاوال يوجد  DNA-B مثل 
 Tomato yellow leaf  ةفيروس التفاف واصفرار البندور

curl virus )TYLCV ( وفيروس التفاف اوراق القطن
Cotton leaf curl virus )CLCuV ( وفيروس التفاف

 Tomato leaf curl virus البندورةأوراق 
(ToLCV))Fauquet et al., 2003(.  

   
  أهداف البحث

تحديد الفروقات الجزيئية بين عدد من يهدف البحث إلى 
 في كل ،)SLCV( افيروس التفاف أوراق الكوسعزالت 

روس من  لما لهذا الفي،من جنوب سورية ووادي األردن
أهمية كبيرة وانتشار مكثف في اآلونة األخيرة في البلدين، 

هي في إطار هذا البحث  الدراسات التي أجريت علماً بأن
  .في سورية واألردنمن نوعها األولى 

  مواد البحث وطرائقه
   جمع النباتات-1

الكوسا من مختلف  عينة من نباتات) 57(جمعت 
ملت جنوب سورية التي ش في البحث ةالمناطق المستهدف

 ووادي األردن )محافظة دمشق وريف دمشق ودرعا(
 وأظهرت العينات ،)األغوار الجنوبية والوسطى والشمالية(

أعراض إصابة ظاهرية تشبه اإلصابة الفيروسية بفيروس 
 ة الزراعموسميخالل ) SLCV(التفاف أوراق الكوسا 

 من التفاف أوراق واصفرار )2005/2006 و2004/2005(
، كما تم جمع عينات من نباتات الشمام رقش وتقزم للنباتوتب

ا والفاصوليا من حقول مجاورة للكوسا أظهرت أعراض
بعد ترقيمها في أكياس  النباتية العينات حفظت .مشابهة

في صندوق مبرد، وفي  م°4 درجة حرارة فيبالستيكية 
، الجزء األول نختبر تمت تجزئة كل عينة إلى جزأيالم

 درجة فيصليا والجزء الثاني حفظ في المجمدة الختباره م
   .م الختباره جزيئيا°20-حرارة 

  
  كوسا االختبارات المصلية لعينات ال-2

فحصت عينات الكوسا التي تم جمعها بواسطة اختبار 
 )ELISA() إليزا (نزيممصاص المناعي المرتبط باإلاالد

. )Clark and Adams, 1977(الموصوف سابقا 

 في ارة النباتية عن طريق الطحن اليدوي العصتاستخلص
 وسفاتي منظم بوجود محلول استخالص فهاون بورسالن

)0.01M(  ووضع شاهد موجب ، 7.0درجة حموضةفي 
فيروس التفاف أوراق وآخر سالب للمقارنة للكشف عن 

، جنس Squash leaf curl virus) SLCV االكوس
Bigeminivirusفصيلة ، Geminiviridae(. ري جأ

 وفق تعليمات الشركة المنتجة للمصل وهي إليزاختبار ا
 ELISA (إليزاقارئ  واستخدمااليطالية  Florilabشركة 

Reader (في ات نانومتر405  مقداره موجةعند طول 
مختبر الفيروسات في كلية الزراعة بجامعة دمشق ومختبر 

 واعتمدت ،خدمات الوقاية في وزارة الزراعة األردنية
  . الشاهد السالبأمثالة عندما تكون ثالثة القراءة موجب

  )DNA(استخالص الدنا 
 عينات 6لـ ) DNA(استخلص كامل الحمض النووي 

  الموصوفة من قبلmicro-CTABباستخدام الطريقة 
)Doyle and Doyle, 1987 ( مع بعض التعديل، حيث

غ من ورق الكوسا المصاب من كل عينة عن 0.5طحن 
 ن نيتروجيبوجوداون بورسالن  في هطريق الطحن اليدوي

تمت  مل و2سعة بسائل، ونقلت بسرعة إلى أنبوب اختبار  
 CTAB من محلول االستخالص اتر ميكرول750إضافة 

م 60º حرارة في درجةالمسخن سابقا في حمام مائي 
م لمدة 60º درجة حرارة فيوضعت في حاضنة وومزجها، 

 من اًلترو ميكر750إضافة ثم تمت  دقيقة مع التحريك، 30
) Chloroform-Isomyl ازومايل - كلوروفورم(محلول 

مع المزج الجيد، ووضعت العينات في جهاز الطرد ) 1:24(
 دورة 10000 عند سرعة) centrifuge) (المثقلة(المركزي 
الطبقة (نقل الوسط المائي .  دقائق10 ولمدة ةفي الدقيق

جديد المحتوي على األحماض النووية إلى أنبوب ) ةالعلوي
 من محلول لتر ميكرو500مل وأضيف 1.5بسعة 

في ، ووضعت العينات )1:24 () ازومايل-كلوروفورم(
 ة دورة في الدقيق13000 سرعة  عندجهاز الطرد المركزي

 مل 1 وأضيف ، دقائق وكررت هذه الخطوة مرتين10لمدة 
من اجل ) cold ethanol %96( المركز  الباردمن الكحول

   حرارةفي درجة ووضعت العينات )DNA(ترسيب الدنا 
-20º دقيقة30م لمدة .  
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المترسب بوساطة ) DNA(غسل الحمض النووي الدنا 
) pellet(وجمع في قاع األنبوب %) 70(مل من الكحول 1

 دورة 13000 عند سرعةبوساطة جهاز الطرد المركزي 
المترسب ) DNA( دقائق، وجفف الدنا 5 ولمدة ةفي الدقيق

 من لتر ميكرو100واء، ثم أضيف وذلك بتعريضه لله
إلذابة الدنا ) TE) 10 mM Tris, 1 mM EDTAمحلول 

)DNA ( 60 حرارة في درجةداخل حمام مائيº 15م لمدة 
  .دقيقة

  )DNA(قياس تركيز وكمية الحمض النووي 
) DNA(تم تقدير كمية وتركيز الحمض النووي 

المستخلص باستخدام جهاز الطيف الضوئي 
)Spectrophotometer S2100 Diode Array 

Biowave WPA ( وذلك من خالل تقدير مدى امتصاص
 طول عند) DNA(األشعة فوق البنفسجية من قبل عينة الدنا 

 ، حيث وضع الحمض nm 260/280ساوي ة يموج
 mM TRIS, 1 mM 10 ( المنظمTEالنووي في محلول 

EDTA ( 10:1بنسبة) µl7.5 DNAو TE 67.5µl( 
 وأخذت قراءات الكثافة الضوئية  الضوئيداخل جهاز الطيف

 µg (لتروكمية الحمض النووي بالميكروغرام في الميكرو
DNA/µl .(  

  PCRتفاعل البلمرة التسلسلي للبوليميراز 
  :هما) SLCV(اختير زوج من البادئات متخصص بفيروس 

5'-ATTACCGGATGGCCGC-3': prAV2644و   
5'-CTGAACTTCAAAGTCTGGACG-3':prAC1154 

 The Midland Certified Reagent(ن من شركة المنتجا
Company(/  ،تم انتقاء تسلسل القواعد والواليات المتحدة

 bp 1100 قطعة الدنا بحجم نالنووية للبادئين بحيث يضاعفا
التي تحتوي على للفيروس، ) DNA-A(تقريبا من جزء 

 Idris et al., 2006; Idris and(الغطاء البروتيني 
Brown, 1998 .(  

 2، باستخدام اًلتر ميكرو25اجري التفاعل بحجم 
 TEفي محلول  (المخفف) DNA( من الدنا لترميكرو
 25 وmM MgCl2 25 و mM dNTP 10و) المنظم

 Taq DNA( التكثيف إنزيم من إنزيميةوحدة 
Polymerase (من كل بادئة في وسط  بيكوموال50ًو 

)10X buffer( إضافة إلى ماء مقطر ومعقم ،
)Nuclease-Free Water ( التر ميكرو25ليصبح الحجم ،
تم تفاعل التضاعف أو المكاثرة في جهاز الدوران و

 PCR) (PTC-100 Programmable(الحراري 
Thermal Controller ( في برنامج حراري يتكون من

 Thermal (ا حرارياتحطيم:  دورة تتضمن35
Denaturation (95 حرارة في درجةºواحدة،  لمدة دقيقةم 

 في درجة) Annealing( القالب مع البادئة DNAوارتباط 
 ،)Extension( واالستطالة دقيقة واحدة لمدة م50ºحرارة 

 في درجةوفيها يتم تركيب سلسلة جديدة بدءا من البادئة 
تترك العينات بعد الدورة و، دقيقة واحدة لمدة م72ºحرارة 

  .م72º  حرارةفي درجة دقائق 5األخيرة مدة 
 Electrophoresis(الرحالن الكهربائي والتلوين 

and Staining(  
 المضاعفة الناتجة عن التفاعل DNAوضعت عينات 

غ أجاروز تمت إذابته في 1.5(في حفر هالمة من األجاروز 
 TBE:Tris 0.605 g, Boric acidمل محلول 100

0.2555 g, EDTA 0.185 g0.5، تركيزX  ، وتمت
 مادة بروميد االيثيديوم إلى  منات ميكرولتر4 اضافة

 وتزال  الهالمة بعد أن تبردووضعتالهالمة عند التحضير، 
 تماما بسائل وغمرت في جهاز الرحالن الكهربائي األمشاط

0.5X TBE ات ميكرولتر5(، ووضعت العينات DNA + 
في حفر ) Phenol Blue ميكرولتر من الفينول األزرق 1

 DNA(سلم الدنا الهالمة ووضع في الحفرة األولى 
Ladder: 100bp ( الذي يحوي جزيئات معروفة األحجام

بفولتية لتحديد الوزن الجزيئي للعينات، ومرر تيار كهربائي 
 دقيقة لفصل حزم الدنا 60-30 فولت لمدة 100 قدرها

)DNA (كها ضمن الهالمة تبعا لوزنها الجزيئييوتحر.  
  تصوير الهالمة

 Gel( روضعت الهالمة في جهاز التصوي
Documentation System ( على منضدة األشعة فوق

وصورت بآلة التصوير الحساسة لألشعة ) UV(البنفسجية 
 بنفسجية حيث تشكل مادة  بروميد االيثيديوم مع الدناالفوق 

DNA  بنفسجيةال يتوهج عند تعرضه لألشعة فوق امعقد 
  . على الهالمة وتصويرهاDNA قطع الدنا وجود لمالحظة
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  )Sequenceing(المستخلص ترتيب سلسلة الدنا  تحديد
الناتج عن التفاعل ) DNA(ن من الدنا أرسلت عينتا

األولى () SLCV(التفاف أوراق الكوسا  فيروس لعزلتين من
 Macrogen Serviceإلى مركز )سورية واألخرى أردنية

Centerة في كوريا لتحديد ترتيب القواعد النيتروجيني 
) DNA( لسلسلة الدنا )DNA sequencing() النيوكليوتيدات(

والمستهدفة من عزلة فيروس التفاف أوراق الناتجة من التفاعل 
قورن تطابق  وبعد الحصول على النتائج، .)SLCV(الكوسا 

)Alignment ( ترتيب سلسلة النيوكليوتيدات لعزالت الدنا
)DNA ( التفاف أوراق الكوسا لفيروس)SLCV( من جنوب 

ردن مع بعضها البعض وكذلك تطابقها مع سورية ووادي األ
بنك في المنطقة والموجودة في لفيروس بعض العزالت السابقة ل

  . Genebank الجينات
  النتائج

  األعراض الحقلية
أبدت جميع عينات الكوسا المختارة والمصابة إصابة منفردة 

أعراض إصابة ) SLCV( التفاف أوراق الكوسا بفيروس
اصفرار وتبرقش مع  من التفاف أوراق اتقريبفيروسية متشابهة 

مع نموات على السطح السفلي للورقة تترافق مع  وتقزم للنبات
 العزلة وقد أظهرت .سماكة العروق وشفافيتها مع التبرقش

مع أعراض التفاف األوراق ) JOR-C1(األولى األردنية 
اصفرار وتبرقش في حين لم تظهر العزلة الثانية السورية 

)SYR-C2 (اض التفاف أوراق كما في العينة األردنيةأعر.  
  الختبارات المصلية لعينات الكوساا

 نزيماختبار االدمصاص المناعي المرتبط باإلبينت نتائج 
)ELISA(إصابة جميع العينات إصابة منفردة بفيروس  

كثافة وتباينت قراءات ال ،)SLCV(التفاف أوراق الكوسا 
 405 موجة  طولعند إليزاالضوئية للعينات في جهاز 

كما ، ) 1جدول ال  (1.990 و1.035 بين اتنانومتر
 إصابة عينات الشمام والفاصوليا إليزاأظهرت نتائج اختبار 

المجموعة من حقول مجاورة لحقول الكوسا بفيروس التفاف 
  ).SLCV(أوراق الكوسا 

  
 405 عند طول موجة إليزاوقراءة جهاز ) SLCV(ريخ اخذ عينات الكوسا المصابة بفيروس أرقام ومواقع وتوا. 1الجدول 

  .nm 280 /260عند طول موجة ) DNA (كمية الحمض النووي والكثافة الضوئية واتنانومتر

   والتاريخالموقع  رمز العينة  الرقم
 إليزا قراءة

)ELISA(  

الكثافة الضوئية 
  )DNA(للدنا 

nm280 /260  

 الحمض تركيز
  )DNA (النووي

1  *JOR-C1 ةالرام /وادي األردن 
19/12/2006  1.430  1.882 0.276 

2  **SYR-C2 
  ريف دمشق/ سورية

10/7/2006  1.119 1.658 0.356 

3  JOR-C3 مثلث ال/ وادي األردن
 0.267 1.766  1.990  18/12/2006 المصري

4  SYR-C5 درعا/سورية  
29/6/2005  1.035 1.760 0.244 

5  JOR-C6 الشونة / وادي األردن
 0.259 1.665  1.745  19/12/2006 الجنوبية

6  SYR-C8 درعا/ سورية   
29/6/2005  1.689  1.770 0.256  

*SYR: Syria Sample ** ، JOR: Jordan Sample 
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  )DNA Isolation(نا د التنقية واستخالص
فيروس ) DNA(أظهرت نتائج االستخالص وجود دنا 

الكوسا  في جميع عينات )SLCV(التفاف أوراق الكوسا 
امتصاص (وحت قراءة الكثافة الضوئية  وترا،المختبرة
في جهاز الطيف  )DNA(لعزالت الحمض النووي ) االشعة

 ةعند طول الموج) Spectrophotometer(الضوئي 
260/280 nm  للعينة رقم  1.762بينSYR-C6 من 

 وتراوح ، JOR-C1للعينة رقم  2.003جنوب سورية و
) µg/µl0.198(بين ) DNA(تركيز الحمض النووي 

  ).µg/µl0.396(و
  PCRتفاعل البلمرة التسلسلي للبوليميراز 

أظهرت نتائج تفاعل البلمرة المتسلسل والرحالن 
 باستخدام زوج البادئات في هالمة األجاروزالكهربائي 

 لفيروس التفاف prAC1154 وprAV2644المتخصصة  
، أن جميع العزالت أظهرت حزما )SLCV(أوراق الكوسا 
 وهذا هو الحجم المتوقع ،)1شكللا (1100bpبحجم يقارب 

الذي يضاعف قطعة الذي ينتجه هذا الزوج من البادئات و
لفيروس التفاف أوراق ) DNA-A(من جزء ) DNA(الدنا 

، التي تحتوي على الغطاء البروتيني )SLCV(الكوسا 
)entire viral coat protein Cp( ، وهذا يؤكد إصابة

 .)SLCV(لكوسا التفاف أوراق اجميع العزالت بفيروس 
لسلسلة ) امتصاص األشعة( قراءة الكثافة الضوئية وتراوحت

الناتجة في التفاعل في جهاز الطيف الضوئي ) DNA(الدنا 

)Spectrophotometer ( على الطولين الموجيين
260/280 nm وتركيز الحمض  1.882 و1.658 بين

 ،)µg/µl0.356(و) µg/µl 0.244(بين ) DNA(النووي 
  .1جدول ال

 جميع كانت حيث ،األحجامفي ولم يالحظ فرق واضح 
الحجم وفي المسافة التي قطعتها عن العزالت متقاربة في 

من حجرات الهالمة سواء العزالت من جنوب سورية أو 
  . وادي األردن
 Sequence(المستخلص  سلسلة الدنا تحليل

Analysis(  
 ةالنيتروجينيأظهرت نتائج تحديد ترتيب القواعد 

 DNA ()DNA(لسلسلة الدنا ) وكليوتيداتالني(
Sequencing (التفاف أوراق الكوسا   لعزلتي فيروس

)SLCV(واألردنية   السورية)JOR-C1 ، SYR-C2( 
، )2جدول ال(مع عزالت أخرى ) Alignment(ومطابقتها 

لسلسلة ) النيوكليوتيدات (ةالنيتروجينيتشابه ترتيب القواعد 
لتفاف أوراق الكوسا اتي فيروس  لعزل)DNA(الدنا 

)SLCV( السورية واألردنية مع بعضها البعض بنسبة 
ن السورية واألردنية مع العزلة افيما تشابهت العزلت% 95

 )Cairo )Accession no.DQ285019.1المصرية 
مع % 94و% 98بنسبة ، كما تشابهتا %95و% 99بنسبة 

 على )M )Accession no. EF532620العزلة األردنية 
  ).2جدول ال(لي التوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  1: JOR-C1, 2: SYR-C2, 3: JOR-C3, 4: JOR-C4, 5: SYR-C5, 6: JOR-C6, M: Ladder 100bp. 

كلية للمكاثرةالنماذج الش.1شكلال
)PCR ( لعزالت التفاف أوراق الكوسا

)SLCV ( باستخدام البادئين
  .)bp 100مؤشر(ن صيالمتخص
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الناتجة عن تفاعل ) SLCV(لجزء الغالف البروتيني لفيروس ) DNA-A(القرابة الوراثية لعزلتين من الدنا .  2جدول ال
  .Genebank بنك الجينات األردن وسورية مع عزلتين من من) prAC1154( و) prAV2644  (البادئين

 DQ285019.1 EF532620 JOR-C1 SYR-C2 العزالت

DQ285019.1 
 

100  98 95  99 

EF532620 
   

94 98 

JOR-C1 
GQ273921 

 
  

100 95 

SYR-C2 
GQ273922 

  
 100 

EF532620 : العزلة األردنية)SLCV-Malva( ،DQ285019.1  :العزلة المصرية) SLCV-EG( ، :JOR-C1ردنية، األعزلة الSYR-C2 :سوريةالزلة الع.  
  

  المناقشة
بالطرق تعد هذه المرة األولى التي يتم فيها الكشف 

التفاف أوراق الكوسا عن وجود فيروس المصلية والجزيئية 
)SLCV(،المرة األولى التي وكذلك هي   في جنوب سورية
وب سورية ووادي تم فيها مقارنة عزالت الفيروس من جنت

 بعضها البعض ومقارنتها مع عدد من معاألردن جزيئيا 
  .العزالت المكتشفة في المنطقة

 من )SLCV(التفاف أوراق الكوسا إن عزل فيروس 
نبات الشمام والفاصوليا المنتشرة بجانب حقول الكوسا في 
وادي األردن يؤكد أن العزلة الموجودة في جنوب سورية 

 وهذا يتطابق مع ،)SLCV-E( ساللة وغور األردن هي من
 وأن لها أن هذه الساللة تصيب الفاصوليا منما نشر سابقا 

 ,.SLCV-R ) Polston et al أوسع من ساللةامدى عائلي
1989; Lazarowitz, 1991; Lazarowitz and 

Lazdins, 1991.(  
التفاف أوراق الكوسا  عزلتي فيروس وبمقارنة

)SLCV(دا على تسلسل النيوكليوتيدات اعتما  من المنطقتين
للفيروس ) DNA-A(من مورثة الغالف البروتيني ألجزاء 

 الفيروس من جنوب سورية ووادي األردن أظهرت عزلتا
-DNA( لسلسلة الدنا ةالنيتروجينيتسلسل القواعد  يتشابها ف

A(  األمر الذي يبين عدم حدوث تغير كبير أو % 95بنسبة
ديثا في ك النتشاره حطفرات في جينوم الفيروس وذل

ن السورية واألردنية مدار البحث المنطقة، وتتشابه العزلتا
% 95و% 99بنسبة ) SLCV-EG(مع العزلة المصرية 

 وهذا يتفق مع الدراسات السابقة حول تشابه ،على التوالي
مع ) SLCV-Malva(العزلة األردنية المكتشفة سابقا 

 ,.Al-Musa et al%) (98(العزلة المصرية بنسبة مقاربة 
2008 .(  

 )SLCV( التفاف أوراق الكوسا يعزى انتشار فيروس
في البلدين إلى انتقال األشتال المصابة من البالد المجاورة 
أو من خالل حركة الذبابة البيضاء الحاملة للفيروس من 
 ،حقول مصابة من الدول المجاورة إلى الحقول السليمة

هذا الفيروس سابقا وخاصة إلى وادي األردن، حيث اكتشف 
 ,.Antignus et al(في األراضي الفلسطينية المحتلة 

  ).Idris et al., 2006(وفي مصر ) 2003
 الذي يتبع )SLCV(التفاف أوراق الكوسا فيروس ويعد 
 والذي تنقله الذبابة البيضاء Begomovirusجنس 

)Bemisia tabaci( من الفيروسات الهامة المكتشفة في 
 خاصة عند ، تسبب خسائر اقتصادية كبيرةالمنطقة والتي

اإلصابة المبكرة للنباتات، وقد انتشر الفيروس بسرعة نتيجة 
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عدم فعالية استعمال المبيدات الحشرية في القضاء على الناقل، 
 ذبابة بيضاء واحدة نقل الفيروس إلى النبات عحيث تستطي

في انخفضت  )SLCV (نسبة انتشار الفيروس ، إال أنالسليم

عض المناطق خاصة في وادي األردن نتيجة تغطية النباتات ب
باستخدام األغطية الشبكية التي تمنع وصول الذبابة البيضاء 

  .الحاملة للفيروس من الوصول إلى نباتات الكوسا
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Molecular Characterization of Two (SLCV) Isolates: One from the 
Jordan Valley and the Other from Southern Syria  

 
Al-Tamimi, N.1, Kawas, H.2, Mansour, A.3, Arabiat, A.4 and Nida Salem5 

 

ABSTRACT 
 

This study was conducted during the growing seasons 2005/2006 and 2006/2007 in order to distinguish by 
molecular methods between 2 isolates of (SLCV) isolated one from Southern Syria and the other from the 
Jordan Valley referred to hereafter as SYR-C2 and JOR-C1 for Syrian and Jordanian isolates, respectively. 
The study provides the first report of SLCV in Syria and extends information about the relatedness with 
the Jordanian isolate and other isolates in the region. The (SLCV) virus appeared in recent years in the two 
countries as a serious disease, causing big losses of squash crops, especially in the Jordan Valley. PCR 
amplifications were performed by using a pair of oligonucleotide primers (SLCV-1 and SLCV-2) specific 
for coat protein region. The respective band was about 1100bp in size. Results of DNA sequencing showed 
a similar arrangement of DNA nucleotides of the Syrian and Jordanian isolates in about 95%, as well as a 
similar arrangement with the Egyptian isolate Cairo (Accession no.DQ285019.1) in about 99% and 95%, 
respectively and with the Jordanian M (Accession no. EF532620) isolate in about 98% and 94%, 
respectively. The virus (SLCV) is transmitted by the white fly (Bemisia tabaci) and is one of the important 
viruses detected in the region causing significant economic losses, especially when plants contracted the 
disease at an early stage of their growth. 

Keywords: SLCV isolates, Southern Syria, Jordan Valley, Squash viruses.  
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