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 ةـــــمقدم
نعتز بتقديم هذا الكتاب إلى العلميين العرب في مجال وقاية النبات عامة وأمراض النبات خاصة. 
يجمع هذا الكتاب بين صفحاته ماتم انجازه في مجال األمراض الفيروسية والفيرويدية النباتية في 

ة أكبر عدد لى مشاركعالبلدان العربية خالل العقود القليلة الماضية. ولتحقيق ذلك سعينا للحصول 
ممكن من األخصائيين العرب العاملين في هذا المجال كي يدلوا بدلوهم ويساهموا بتقديم خالصة 
تجاربهم، كل في مجال تخصصه وعمله في السنين الماضية، ليأتي هذا الكتاب تتويجًا لذلك مبرزًا 

 يا التي لم يتناولها الجهود البحثية التي تم إنجازها ومخفزًا للكفاءات الشابة للتطرق إلى الزوا
 الباحثون العرب حتى اآلن.

 من هذه الكتاب مبادئ عامة عن الفيروسات ومنها  وقد راعينا أن يتناول الجزء األول 
 وكذلك الطرائق العامة المتعلق بطرائق الكشف عنه واإلنتشاء الوبائي والعوامل المؤثرة عليه 

ذكر  ناإلصابة بالفيروسات والحد من انتشاره تاركي الممكن تطبيقها في البلدان العربية للوقاية من
تفاصيل ذلك لكل مرض فيروسي على حدة في الفصول الخاصة بالمحاصيل المختلفة. وكان البد 

 نتفهم األسس التي تم عليها تصنيف الفيروسات.من التطرق إلى التسمية والتصنيف حتى 
 أما األجزاء الباقية من الكتاب فقد آثرنا أن تشمل الفيروسات والفيرويدات التي تمت  

 (ICTV)دراستها بشكل مفصل واعتمد لها تسمية رسمية من قبل اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات 
 ي إعتمدتها ت. كما أخذنا باألسماء المختصرة ال2005والمنشورة في تقريرها الثامن الصادر عام 

ذه اللجنة، وذكرنا المرادفات ألسماء الفيروسات المتداولة، في العديد من المراجع وذلك ضمن ه
 جنبنا ذكرها في الجداول الملحقة بكل فصل، حيث الصفات العامة فقط، من باب العلم بالشيء وت

 إلى  جنب شيوع استخدام مثل هذه المرادفات يؤديتأنها لم تعد مقبولة رسميًا، عالوة على أن 
 المزيد من الوضوع ويسهل التواصل بين األخصائيين في هذا المجال.

وقد حاولنا بقدر اإلمكان االلتزام بالتعابير العربية التي إعتمدتها الجمعية العربية لوقاية  
. إال أنه 2006صدر عام  يمن خالل معجم المصطلحات العلمية في علوم وقاية النبات الذالنبات 

 قليلة، وخاصة عند تسمية الفيروسات باللغة العربية، أن نجنح قلياًل عن ماتم ن إخترنا في أحيا
في  بأن ماتبنيناه في هذا الكتاب قد يكون أفضل بقليل مما اعتمد سابقاً  ناتلقناعإعتماده في المعجم، 

 معجم المصطلحات، وهذا بالطبع سوف يفتح المجال لمناقشة هذه التغييرات من قبل العلميين 
العرب عند مراجعة المعجم إلصدار الطبعة الثانية منه خالل السنوات القليلة القادمة. نحن نؤمن 
 بضرورة توحيد المصطلحات العلمية في اللغة العربية، إال أن هذه العملية البد أن تكون ديناميكية



 لذلك.  ماتقبله الغالبية، ونحاول تحسينه كلما كان هناك ضرورةبعيدة عن الجمود، معتمدين 
 فالتطور من مستلزمات البقاء والجمود من بوادر الفناء. كما حاولنا بقدر اإلمكان أن نوحد 

كي يشعر القارئ بوجود حد أدنى من التجانس  األسلوب الذي صيغت به الفصول المختلفة، وذلك
من ما أن كتابة الفصول المختلفة قد تم من قبل باحثين عرب ب. ومع ذلك، و بين فصول الكتاب

 مؤسسات مختلفة ومن مدارس علمية متعددة، تركنا لهم مساحة محدودة من الحرية لكتابة هذه 
 الفصول والتي سمحت ببعض التباين، كالتوسع في بعض النقاط واالختصار في البعض اآلخر. 

 قد يكون غير متجانس يعلمًا بأن مثل هذا التباين قد يفرضه أيضًا مدى توافر المعلومات، والذ
 نقاط التي عالجتها الفصول المختلفة من هذا الكتاب.لل

 عية العربية مالتي أقرت الجإن هذا الكتاب هو باكورة إعداد عدد من الكتب العلمية  
 لوقاية النبات إصدارها خالل السنوات القليلة القادمة، وذلك إلغناء المكتبة العربية بكتب علمية 

 وكون نابعة من الخبرة العربية والتي تعالج مشاكل اآلفات النباتية المختلفة في المنطقة العربية. 
هذا الكتاب هو اإلطاللة األولى فهناك بطبيعة الحال إحتمال لحدوث بعض األخطاء، لذلك نحن 

 ماجاء نعتذر عن أي خطأ يتم إكتشافه بعد صدور هذا الكتاب، لكننا ال ننفي مسؤوليتنا عن كل 
 فيه.

 توجيه الشكر للجمعية العربية لوقاية النبات العطاءنا الفرصة إلعداد بهذه  كلمتنا ونختم 
 هذا الكتاب ووضعه بين أيدي المهتمين في البلدان العربية، ولما قامت به من جهود موفقة في 

 جه بهذه الصورة الالئقة.سبيل إخرا
 

 وهللا ولي التوفيق
 

 خالد محي الدين مكوك 
 جابر إبراهيم فجلة 
 صفاء غسان قمري  
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 للمحاصيل النباتية في المنطقة العربية
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 مقدمةال. 1
 

ية المحاصيل في كامل المنطقة العربية، وتسبب عادة إنتاجتؤثر على  مراضإن اآلفات الحشرية واأل
. والخسارة الناتجة عن مستويات كارثيةإلى  يرة في المحصول تصل في بعض األحيانخسارة كب

عن اآلفات عمومًا، وخاصة ألن غالبية زءًا مهمًا من الخسارة الناتجة الفيروسية تشكل ج مراضاأل
ذائي وتقديم فرص عمل وتأمين دخل الغ االزراعي من أجل أمنه نتاجعتمد على اإلالبلدان العربية ت

الفيروسية  مراضباأل صابةهذا الفصل سيركز على تأثير اإل .تصدير جزء من هذا اإلنتاج عن طريق
الفيروسية التي تصيب المحاصيل  مراضا الكتاب على أن تعالج الفصول التالية األكمقدمة عامة لهذ

 المختلفة، كل على حدة.
 مراضباأل صابةعتراف منذ البداية أن معالجة موضوع الخسائر الناتجة عن اإلالبد من اإل

دراسات الفيروسية في المنطقة العربية هو موضوع صعب بسبب ضآلة المعلومات المتوفرة، وقلة ال
الدراسات التي تتعلق باآلفات  عند مراجعةتحديد هذه الخسارة بشكل كمي ودقيق. إلى  التي تهدف
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الزراعية في العديد من البلدان النامية ومنها البلدان العربية، نجدها تركز حول تأثير كل آفة على 
 أمراضأو حتى "الفيروسية"  مراضالفيروسية فتذكر بصيغة الجمع تحت "األ مراضحدة، أما األ

الفيروسية بشكل  مراضمختلفة أخرى". ويرجع ذلك في العديد من األحيان لقلة الخبرة في تحديد األ
الفيروسية تسبب في الواقع خسائر في المحاصيل أكثر مما هو  مراضدقيق. ومن المؤكد أن األ

ي في البكتيرية، فهالفطرية أو  مراضمعترف به، ألن طبيعة الخسارة تختلف كثيرًا عما تسببه األ
ة غير ظاهرة للعين بشكل واضح. فالكثير من الفيروسات تسبب ضعفًا العديد من األحيان تكون خفي

تقصير عمر النبات أو الشجرة إلى  عامًا في النمو، صغر في حجم الثمار وقلة عددها باالضافة
الفطرية التي  مراضفي األ وجود خطر محدد، كما هو الحالإلى  وهذه كلها ال تستحوذ انتباه المزارع

 مراضعلى األ هذا الوصف . وال ينطبقوراق....الخ( واأل.تسبب تلفًا مباشرًا للثمار )أعفان، تشققات،
 الفيروسية التي تسبب أعراضًا ظاهرية واضحة أو فائقة الشدة.

 
 . علم الفيروسات ودوره في خدمة الزراعة في المنطقة العربية 2
 

 ة في العديد من البلدان العربية هي مجتمعات زراعية، إذ أنه في المعدل يعتمدإن المجتمعات السكاني
% من السكان بشكل رئيسي على الزراعة مع تفاوت كبير بين البلدان المختلفة وقد تصل 30-50

ذلك بأن النمو السكاني في المنطقة إلى  %. أضف90إلى  هذه النسبة في بعض الدول العربية
%. هذا يعني بأنه سيكون هناك تزايد سكاني في المستقبل المنظور، وبالتالي 3-2بحدود هو العربية 

هتمام بالبيئة، التناقص في التنوع في نفس الوقت الذي يتزايد فيه اإلطلب متزايد على الغذاء  هناك
منع التعدي على الغطاء الحرجي للتقليل من تآكل )تدهور( التربة إلى  الحيوي، والحاجة الماسة

 مراضباأل صابةاظ على خصوبتها. من هذا المنطلق فإن تقليل الخسائر الناتجة عن اإلوالحف
 الفيروسية يساهم ولو جزئيًا بحل المشاكل الناشئة عن التزايد السكاني في المنطقة.

إن علم الفيروسات ابتدأ في أوائل القرن العشرين، إاّل أن القفزة النوعية كانت في أعقاب الحرب 
السرعة والفائق  ثانية بعد اكتشاف المجهر االلكتروني وأجهزة الطرد المركزي العاليالعالمية ال

والرحالن الكهربائي والتقدم في علم األمصال وتقنيات أخرى والتي أصبحت كلها متوفرة في مختبرات 
خصائصها العديد من البلدان المتقدمة والتي ساهمت في تحديد ماهية الفيروسات وعزلها ودراسة 

التالي إيجاد الحلول المالئمة للحد من انتشارها والتقليل من الخسائر الناتجة عنها. وال شك بأن وب
 نتاجتزايد أعداد علماء فيروسات النبات في البلدان المتقدمة ساهم مساهمة جادة في رفع مستوى اإل

قدم في هذا للعديد من المحاصيل الزراعية. هذه التطورات لم تحدث في المنطقة العربية، والت
االختصاص تأخر أكثر من غيره من علوم وقاية النبات، خاصة ألن دراسة الفيروسات يتطلب تدريبًا 
متخصصًا وأجهزة غالية الثمن والتي لم تتوفر في العديد من البلدان العربية. والبد من االشارة هنا بأن 

لتي تراكمت خالل هذه الفترة تقدمًا كبيرًا حدث في الخمسة وعشرين سنة الماضية، والمعلومات ا
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الفيروسية في البلدان العربية المختلفة وبالتالي اعتماد البرامج التي  مراضساعدت في تقييم أهمية األ
تساهم في التقليل من أثرها. إاّل أن المنجزات في هذا المجال هي أقل من الطموحات. والفصول 

المحاصيل الزراعية  صابةحالي بالنسبة إلالتالية من هذا الكتاب ستعطي فكرة دقيقة للوضع ال
 الفيروسية. مراضباأل في المنطقة العربية المختلفة

الفيروسية على المحاصيل في  مراضقرار بالصعوبات العديدة التي واجهت دراسة األومع اإل
ي البلدان العربية ومع غياب التواصل للعديد من هذه الدراسات، هناك جهودًا بذلت ودراسات تمت، وف

ملخص للخسارة االقتصادية لبعض المحاصيل المهمة كما جاءت في األبحاث والتقارير  1الجدول 
المنشورة. إاّل أن األرقام المذكورة ال تعبر عن الخسارة الناتجة على مستوى البلد، ألن أغلب 

عتمدت ا  المعلومات المتوفرة لم تعتمد على دراسات شاملة تغطي المساحة المزروعة في كل بلد، بل
و  أمعظمها مقارنات بين النباتات السليمة والنباتات المصابة طبيعياً  على تجارب محدودة، جرى في

طوار نموها ومن ثم تم حساب الفقد الناتج عن في أحد أو بعض أإصطناعيًا تي تم إلقاحها ال
 هذا الموضوع في الفقرة الالحقة.إلى  وسنتطرق  صابةاإل

اء المختصرة التي استخدمت كأمثلة في هذا الفصل فقد تم جمعها هذا ولتسهيل استخدام األسم 
في جدول واحد يشمل األسم العربي، األسم االنكليزي، األسم المختصر، اسم الجنس، واسم العائلة 

 (.2لهذه الفيروسات )جدول 
 
فقة وسية وعمليات المسح المراالفير  مراضق المتبعة في تحديد الخسائر الناتجة عن األائالطر  .3

 لها
 

 بفيروس معين، صابةكمية الخسارة الناتجة من اإلإلى  هناك بعض التقارير من المنطقة العربية تشير
صابات "شديدة" يتكلم عن إها وصفي أكثر منه كمي، و إاّل أن الكثير منها ينقصه الدقة. فالعديد من

في منطقة زراعية  صابةبدون اعطاء فكرة واضحة عما هو مقصود. كما أن الكثير منها يتكلم عن اإل
 محدودة داخل البلد وليس في البلد كله.

ركز على سنة معينة والتي حدث خاللها انتشار وبائي لمرض معين، كما أن بعض التقارير ت
يلة، لنقل خمس أو عشر مستوى الخسارة خالل فترة زمنية طو معدل إاّل أنه ال يعطي فكرة دقيقة عن 

األرقام في الكثير من التقارير تم الوصول إليها من خالل تجارب في ذلك فإن إلى  ضافةسنوات. باإل
صطناعي وهي في كثير من األحيان ال تعطي فكرة واقعية لقاح اإلمحطات البحوث وباستخدام اإل

  عما يحدث طبيعيًا في حقول المزارعين.
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 المنطقة العربية.  . أمثلة حول النقص في غلة المحاصيل المصابة باألمراض الفيروسية في1جدول 

 
 المحصول

 الفيروس
في  نقصنسبة ال

 *المرجع بلدال المالحظات %غلة ال
 

 بنجرالشوندر السكري/ال

 14 العراق صابةتبعاً لموعد اإل 30.7-2.2 فيروس موزاييك الشوندر السكري/البنجر

 6 مصر صابةتبعاً لموعد اإل 72.8 فيروس موزاييك الخيار
 

 السلق

 14 العراق صابةتبعاً لموعد اإل 63.3-25.2 ك الشوندر السكري/البنجرفيروس موزايي
 

 الخيار

 8 مصر صابةتبعاً لموعد اإل 100-22.2 فيروس موزاييك الخيار

 5 السعودية تبعاً للصنف 79.4- 0 فيروس الموزاييك األصفر للكوسا الخضراء
 

 االكوس

 9 مصر صابةتبعاً لموعد اإل 91.5-47.8 فيروس موزاييك الخيار
 

 ءالفاصوليا

 13 مصر  24.2 فيروس الموزاييك الشائع للفاصولياء
 

 البطاطا/ البطاطس

 1 مصر تبعاً لعمر النبات 47.3-30.9 البطاطا/البطاطس فيروس التفاف أوراق
 

 البندورة/الطماطم

األصفر  وراقألاتجعد فيروس 
 لبندورة/الطماطم ل

 15 صرم صابةتبعاً لموعد اإل 32.7-93.1

 

 الفلفل

 2 مصر صابةتبعاً لموعد اإل 54-27 الطماطمفيروس موزاييك البندورة/

 2 مصر صابةتبعاً لموعد اإل Y 7.1-35.9فيروس البطاطا/ البطاطس 

 2 مصر صابةتبعاً لموعد اإل X 2.4-56.3فيروس البطاطا/ البطاطس 

 2 مصر صابةتبعاً لموعد اإل 75-23.5 فيروس موزاييك الخيار

 /الجت/فيروس موزاييك الفصة
 البرسيم الحجازي

 10 مصر صابةتبعاً لموعد اإل 26.0-54.5

 
 الخس

 محصول خضري() 86.1-48.0 فيروس موزاييك الخس
 صابةاإل وعدتبعاً لم

 11 العراق

( تبعاً بذرة)محصول  4.3-61.9
 للصنف

 12 مصر
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 .1تابع جدول 
 

 المحصول
 الفيروس

غلة في ال نقصنسبة ال
 *المرجع بلدال المالحظات %

 

 ي/الفصةالبرسيم الحجازالجت/

البرسيم الجت//فيروس موزاييك الفصة
 الحجازي

 25.6-1.3 :ولىأحشة 
 23.0-12.4 :حشة ثالثة

 20-18.5 :حشة خامسة

 7 مصر صابةإلاتبعاً لموعد 

 

 الشعير

 فيروس الموزاييك الشريطي للشعير 
)= فيروس الموزاييك المخطط 

 (للشعير

 3 مصر تبعاً للصنف 0-36.6

 16 المغرب عدوى طبيعية PAV 11-12-لشعيراوتقزم ار صفرفيروس ا 

عدوى اصطناعية  0-95
 وتبعاً للصنف

 19 سورية

 

 العدس

فيروس موزاييك البازالء المنقول 
 بالبذور

 17 سورية تبعاً للصنف 2.7-61

تبعاً للصنف والعزلة  5-88
 الفيروسية

 24 سورية

 20 سورية تبعاً للصنف 32.4-0.2 وس تلون بذور الفولفير

تبعاً للصنف والعزلة  13-35
 الفيروسية

 24 سورية

 18 سورية صابةتبعاً لموعد اإل 96-34 فيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء

فيروسات االصفرار التابعة لعائلة 
Luteoviridae 

 23 سورية تبعاً للصنف 0-100

 

 الفول

 22 سورية صابةتبعاً لموعد اإل 25.8-1.8 ول الفولفيروس ذب

 21 سورية صابةتبعاً لموعد اإل 81-39 فيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء

 21 سورية صابةتبعاً لموعد اإل 84-17 فيروس تلون بذور الفول
 

 يالفول السودان

 4 مصر  15.6 فيروس تبرقش الفول السوداني

 
 ؛Abu Foul, 1989= 2؛ Allam et al., 1974= 1هي كالتالي:  1الجدول  * المراجع المستخدمة في

3 =Abd El-Hamid, 2002 4؛ =Abd El-Salam et al.,1987 5؛ =Al-Shahwan et al., 1995؛ 
6 =Essa et al., 1994 7؛ =Fath Allah, 19998 ؛ =Fegla, 1977 9؛ =Fegla & Badr, 1981؛ 

10 =Fegla & Younes, 1999 11؛ =Fegla et al., 1983 12؛ =Fegla et al., 1990 13؛ =Omar et al., 1978 ؛
14 =Shawkat et al., 1982 15؛ =Younes, 1995 16؛ =El-Yamani & Hill, 1990 17؛ =Kumari & Makkouk, 

 ؛Makkouk & Kumari, 1990= 20؛ Makkouk & Ghulam, 2002= 19؛ Kumari et al., 1994= 18؛ 1995
21 =Makkouk et al., 1988 22؛  =Makkouk et al., 1990 1996= قمري وآخرون، 24؛ 2002= قمري، 23؛. 
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ليزية والمختصرة والوضع التقسيمي للفيروسات التي ذكرت في األسماء العربية واإلنك. 2جدول 
 .ليزي المختصر للفيروس(سم اإلنكل )مرتبة أبجدياً حسب األهذا الفص

 

 لميعسم الاأل سم العربياأل

 سماأل
 الفصيلة/العائلة الجنس المختصر

الجت/ /فيروس موزاييك الفصة
 البرسيم الحجازي

Alfalfa mosaic virus AMV Alfamovirus Bromoviridae 

 Apple mosaic virus  ApMV Ilarvirus Bromoviridae فيروس موزاييك التفاح

 Broad bean stain فيروس تلون بذور الفول
virus  

BBSV Comovirus Comoviridae 

 Broad bean wilt فيروس ذبول الفول

virus 

BBWV Fabavirus Comoviridae 

 Bean common فيروس الموزاييك الشائع للفاصولياء
mosaic virus  

BCMV Potyvirus Potyviridae 

 فيروس الموزاييك الشريطي للشعير 
)= فيروس الموزاييك المخطط 

 للشعير(

Barley stripe mosaic 

virus 

BSMV Hordeivirus غير محددة 

 فيروس موزاييك الشوندر السكري/
 البنجر

Beet mosaic virus  BtMV Potyvirus Potyviridae 

 فيروس اإلصفرار الغربي للشوندر
 البنجر /السكري

Beet western yellows 
virus  

BWYV Polerovirus Luteoviridae 
 

 PAV Barley yellow dwarf-رلشعيا وتقزم ارصفرفيروس ا 

virus-PAV  

BYDV-

PAV 

Luteovirus Luteoviridae 

 Bean yellow mosaic فيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء

virus 

BYMV Potyvirus Potyviridae 

 Cotton leaf curl وراق القطنفيروس تجعد أ

virus 

CLCuV Begomovirus Geminiviridae 

 Cucumber mosaic رفيروس موزاييك الخيا

virus 
CMV Cucumovirus Bromoviridae 

 Citrus tristeza virus  CTV Closterovirus Closteroviridae الموالح فيروس تريستيزا الحمضيات/

 Faba bean necrotic فيروس اإلصفرار الميت للفول
yellows virus 

FBNYV Nanovirus Nanoviridae 

 Lettuce mosaic virus LMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك الخس

 Prune dwarf virus PDV Ilarvirus Bromoviridae فيروس تقزم الخوخ/البرقوق

 Peanut mottle virus  PeMoV Potyvirus Potyviridae فيروس تبرقش الفول السوداني

البطاطا/  فيروس التفاف أوراق
 البطاطس

Potato leaf roll virus PLRV Polerovirus Luteoviridae 

 ةالميت ةالبقع الحلقيفيروس 
 للخوخ/البرقوق

Prunus necrotic 

ringspot virus 

PNRSV Ilarvirus Bromoviridae 

 Plum pox virus  PPV Potyvirus Potyviridae فيروس جدري الخوخ/البرقوق

فيروس موزاييك البازالء المنقول 
 بالبذور

Pea seed-borne 

mosaic virus  

PSbMV Potyvirus Potyviridae 

 X Potato virus X PVX Potexvirus Flexiviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 Y Potato virus Y PVY Potyvirus Potyviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 Soybean mosaic فيروس موزاييك فول الصويا
virus 

SMV Potyvirus Potyviridae 

 غير محددة Tomato mosaic virus  ToMV Tobamovirus البندورة/ الطماطم يكفيروس موزاي

وراق األصفر تجعد األفيروس 
 لبندورة/الطماطم ل

Tomato yellow leaf 
curl virus 

TYLCV Begomovirus Geminiviridae 

 Watermelon mosaic فيروس موزاييك البطيخ 

virus  

WMV Potyvirus Potyviridae 

الموزاييك األصفر للكوسا  فيروس
 الخضراء

Zucchini yellow 
mosaic virus  

ZYMV Potyvirus Potyviridae 
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الفيروسية، نذكر  صابةهناك العديد من العوامل التي تتحكم بكمية الخسارة الناتجة من اإل
قة ما، ( شراسة الساللة الفيروسية الموجودة في منط2، صابة( حساسية الصنف المزروع لإل1 منها:

( عمر النباتات 5( وجود إصابات بآفات أخرى، 4( خصوبة التربة وظروف النمو المرافقة لإلنتاج، 3
أرقام دقيقة إلى  عند حدوث العدوى الطبيعية. ونتيجة لهذه العوامل يتبين مدى صعوبة الوصول

تعكس بدقة  ستنتاج أرقامتوى البلد الواحد. كما أنه يصعب إتعكس الخسارة لمحصول معين على مس
خسارة المحصول من التقارير التي نشرت حول عمليات المسح التي يجريها العاملون بشكل دوري. 
إن عمليات المسح كي تعطي ما هو مطلوب منها البد أن تتوفر فيها العديد من الشروط والتي 

 سنحاول أن نلخصها في الفقرة التالية.

وشدة  صابةل البد من تسجيل نسبة اإلعند إجراء المسوحات الموسعة ألمراض المحاصي
في كامل الحقول الممسوحة. للقيام بهذا العمل بشكل مجٍد، البد أن يغطي المسح أعدادًا  صابةاإل

كبيرة من الحقول تكون ممثلة حقيقية لكامل مناطق اإلنتاج. وتحقيق ذلك يتطلب تجهيزًا بشريًا 
ت انتقال، اختبارات ضرورية للعينات التي وتموياًل يغطي كل الوسائل الضرورية للمسح )سيارا

تجمع.....الخ(. ومثل هذه المسوحات البد من القيام بها سنويًا كي تعطي صورة حقيقية عّما تحدثه 
األمراض )ومنها األمراض الفيروسية( في حقول إنتاج المحاصيل المختلفة. ولعدم توفر مسوحات من 

ن نستنتج لماذا العديد من التقارير الموجودة ال تفي بالغرض هذا النوع، ما عدا حاالت قليلة، يمكننا أ
 المطلوب.

لقد قام الباحثون في الخمسة وعشرون سنة الماضية بالعديد من المسوحات لألمراض 
 ؛ 2003الفيروسية التي تصيب المحاصيل الزراعية في المنطقة العربية )اسماعيل وآخرون، 

؛ 1998؛ الموسى، 1984؛ مكوك وآخرون، 2003ن، ؛ الشعبي وآخرو 2001وآخرون،  حاج قاسم
 ؛Choueiri et al., 2001 ؛Abou-Jawdah et al., 2001 ؛2004نجم وآخرون، 

El-Muadhidi et al., 2001 ؛El-Yamani & Hill, 1990 ؛Dunes, 1986, 1989؛ 
Fegla et al., 2003 ؛Fegla & El-Mazaty, 1981 ؛Hassan & Duffus, 1990؛ 

Jawhar et al., 1996 ؛Jarrar et al., 2001 ؛Makkouk et al., 1988, 1994؛ 
Najar et al., 2000 ؛Zouba et al., 1997 إاّل أن أغلب هذه التقارير اليحتوي أية معلومات حول .)

خسارة المحصول الناتج من اإلصابات التي تم ذكرها في هذه التقارير. باستثناء دراسة أجريت في 
( تم فيها االعتماد على معادلة وصفها آخرون في الواليات المتحدة 1992ن، سورية )مكوك وآخرو 

عند  (BSMV)الشريطي للشعير المصابة بفيروس الموزاييك تربط ما بين اإلنتاج ونسبة الحبوب 
ألف  95.2% وهذا يوازي 8.66الزراعة وعليه فقد قدرت الخسائر التقريبية في إنتاج الشعير بحوالي 

 طن.
آخر للتقديرات المضخمة حول أهمية األمراض الفيروسية وذلك عندما يذكر  وهناك سبب

المساحات هذه األرقام ب". عادة ما يقصد صابةاألخصائيين في تقريرهم المساحات "المتأثرة باإل
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داخل الحقول،  صابةفيروسية معينة بغض النظر عن نسبة اإل إصابةوالمناطق التي وجدت بها 
مها البعض بأن جميع النباتات في المنطقة المشار إليها في التقرير كانت وبالتالي يمكن أن يفه

مصابة بالفيروس، وهذا غير صحيح. كما أن هناك طريقة أخرى خاطئة عند تقدير الخسارة 
في منطقة ما، مبنية على نتائج تجارب في قطع تجريبية صغيرة يتم  صابةاالقتصادية الناتجة من اإل

حصول من القطع التي تم القاحها اصطناعيًا وتلك السليمة. وإذا قارنا هذه فيها مقارنة ناتج الم
% 100التجارب بما يحدث في حقول المزارعين نجد أنه من النادر أن تكون حقول المزارعين مصابة 

بفيروس معين، وبالتالي فإن خسارة المحصول التي تنتج من التجارب الحقلية غالبًا ما تكون مبالغ 
ا ال تأخذ بعين االعتبار القدرة التعويضية للنبات السليم عندما يكون مجاورًا لنبات مصاب فيها، ألنه

 عامة تشمل جميع النباتات في الحقل. صابةفي الحقول التي ال تكون فيها اإل
 
 الفيروسية مراضباأل صابة. أثر اإل4
 

 صابةوشاملة لتأثير اإل إن النقص في المعلومات هي أحد المعوقات األساسية ألية دراسة موضوعية
الفيروسية في البلدان العربية، وبالتالي معرفة المنحى الذي ستسلكه من حيث نسبة  مراضباأل
، شدتها وتوزعها في السنين القادمة. لكن هذا ال يعني أن نقلل من الجهود للسعي في تقييم صابةاإل

ولويات ألنشطة البحث العلمي واالرشاد الفيروسية المختلفة وبالتالي وضع أ مراضاألهمية النسبية لأل
المحاصيل المختلفة. ليس هناك  إنتاجالزراعي وتقييم مدى نجاح طرق المكافحة المتبعة في أنظمة 

بلدان شارة لمثل هذه الدراسات في العربية، إاّل أنه من المفيد اإل دراسات تقييم منشورة في المنطقة
 (. Geddes, 1992؛ Bos, 1982أخرى )

 
 طبيعة الخسارة االقتصادية .1.4

 
من موت للنبات أو نقص شديد في المحصول  صابةاإل التأثيرات الواضحة التي تسببهاإلى  باالضافة

 صابةخرى ال تؤدي اإلنخفاض نوعية المنتج، هناك حاالت أأو أعراض مرئية قد تسبب في ا
على التأثيرات غير العادية أعراض واضحة. وسنحاول في هذه الفقرة أن نلقي الضوء إلى  بالفيروس

التي تحدثها الفيروسات على النباتات أو المحاصيل الناتجة منها، والتي يمكن قياسها فقط عند القيام 
 قتصادية لمثل هذه الخسائر. ب في بعض األحيان حساب القيمة اإلبتجارب مقارنة. كما أنه يصع

 خسائر في المحصول. إلى إن ضعف النمو هي أحد الخصائص المعروفة والتي تؤدي
  صابةلم يكن هناك نبات سليم مجاور للنبات المصاب فإنه ال يمكن مالحظة تأثير اإل واذا

  شجارضعف في النمو ألإلى  يؤدي (PDV) البرقوق /ألي كان. ففيروس تقزم الخوخ
 التفاحيات  ألشجار (ApMV) ( وفيروس موزاييك التفاحNemeth, 1986اللوزيات )
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(Rebandel et al., 1979كذلك فان فيروس .) لشعيراوتقزم ار صفر ا (BYDV) ضعف إلى  يؤدي
 (.Brakke, 1987في النمو الصناف القمح والشعير التى تم اختبارها )

قصر في عمر النباتات والتي يعزوها البعض عادة إلى  بالفيروسات تؤدي صابةكما أن اإل
عندما تصاب بفيروس التفاف  البطاطس/طاطاالب مثلألسباب أخرى. فهذا يحدث للمحاصيل الحولية 

 فدح أ(، إاّل أن التأثير أكبر والخسائر PLRV( )van der Zaag, 1987) البطاطس/البطاطا أوراق
تقصير عمر النبات لعدد من السنين، مثل إلى  الفيروسية صابةث تؤدي اإلفي النباتات المعمرة، حي

  (CTV) ضيات/الموالحتريستيزا الحم الموالح بفيروس/الحمضيات إصابة
(Lee & Rocha-Pena, 1992كما أ .)المصابة  مر ازالة الشجرةكثير من الحاالت يستلزم األفي  نه

السليمة وبالتالى فان الخسارة التى يتحملها المزارع  شجاراأل صابةإل اً طبيعي اً مصدر  تصبحال كي 
سنوات  4-3وتكلفة الرعاية لها لفترة  تشمل الخسارة الناتجة عن ازالة الشجرة ثم ثمن الشتلة الجديدة

 حتى تصبح مثمرة.
الفاكهة. ففي  أشجاركما أن لبعض الفيروسات تأثيرات سلبية على التكاثر الخضري للعديد من 

عدم التوافق بين إلى  فشل التطعيم الفاكهة أشجار مجال الكثير من األحيان يعزو العاملين في
األصل  إصابةأن السبب في فشل التطعيم أو عدم التوافق هو األصل والطعم، بينما بينت التجارب ب

(. فعلى سبيل المثال ال الحصر أثبتت التجارب أن 1991ود وآخرون، اأو الطعم بفيروس معين )الد
المطعمة  شجار% من األ20-2فشل التطعيم في إلى  بفيروس موزاييك التفاح تؤدي صابةاإل

(Rebandel et al., 1979). 
البذور. هناك المئات من  إنتاجخسارة اقتصادية عند إلى  عض الفيروسات تؤديبب صابةواإل

البادرات الناتجة من البذور إلى  الفيروسات التي يمكنها أن تصيب البذرة، والعديد منها ينتقل
المصابة. كما أن هناك خسارة اقتصادية عندما يظهر على البذور المصابة أعراض ظاهرية غير 

أو أن تكون البذور الناتجة عقيمة أو مشققة أو ذات حجم صغير أو قليلة الحيوية.  مرغوبة للمستهلك
 ,BYDV (Gill عندما يصاب النبات األم بفيروسمثال على ذلك االنخفاض في إنبات الشعير 

 اب بفيروس موزاييك الخسأو االنخفاض في انبات بذور الخس عندما يكون النبات مص (1988
(LMV) (Walkey & Payne, 1990). 

ويمكن للفيروسات أن تقلل من المحصول بطرق غير عادية، فمثاًل فيروس جدري 
مرحلة النضج إلى  % قبل وصولها100-40تساقط الثمار بحدود إلى  يؤدي (PPV)البرقوق /الخوخ

(Nemeth, 1986)فيروس ب صابة. كما أن اإلApMV  التفاح الصغيرة  أشجارتقلل من تفرع
(Rebandel et al., 1979)من حساسية النبات  أو تقلل بالفيروسات أن تزيد صابة. كما يمكن لإل

بالبياض  صابةن حساسية الشوفان لإلفإ BYDVبفيروس  صابةأخرى، فعند اإل أمراضب صابةلإل
 نباتات إصابةن أ. كما (Brakke, 1987)بمرض األرجوت تزداد  صابةالدقيقي وحساسية القمح لإل

تزيد  (WMV) البطيخ موزاييكو فيروس أ (CMV) الخيار موزاييكفيروس ب االكوسالخيار والشمام و 
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 ,.Sheir et al)وكذلك الذبول ظهور ال بعدالبادرات موت ل ةسببالمفطريات الب صابةمن قابليتها لإل

والشمام  اعلى الكوس بالبياض الدقيقي صابةعراض اإلأ شدة  خفض فيإلى  ولكنها تؤدي (1986
 آن في WMVأو  CMV فيروسيبكل من فطر البياض الدقيقي وأي من  احإللقذا حدث اإخاصة 

 ن العدوى المشتركة بفيروس أ. كما وجد (Fegla et al., 1985) ولىألطور الورقة ا واحد في
 مستويات لقاح مختلفة لنيماتودا  مع (SMV) الصوياموزاييك فول 

  أدىنبات( بيضة/ 500وى ستثناء مستإ)ب Meloidogyne incognita race 1تعقد الجذور 
 Fegla)عدد العقد وكتل البيض مقارنة بتلك الناتجة عن العدوى بالنيماتودا فقط  زيادة معنوية فيإلى 

et al., 1987). يمكن أن تقلل تحمل النبات الفيروسية  مراضباأل صابةذلك بأن اإلإلى  ضفأ
الكرمة تصبح أكثر تأثرًا  أوراقتفاف الكرمة المصابة بفيروس ال أشجارالمنخفضة، ف لدرجات الحرارة

المحاصيل  صابةالعادية إل . ومن التأثيرات غير(Goheen, 1970)بالصقيع في أوائل الربيع 
المثمرة للعناصر الغذائية، وضعف تلون ثمار العنب مما يقلل  شجاربالفيروسات هو زيادة حاجة األ

 ,Goheenستخدامها في صنع النبيذ )من قيمتها في السوق إن كان لألكل الطازج أو من أجل ا

 ةالبقع الحلقي فيروس مثل(. كما أن بعض الفيروسات Thomas, 1976 ؛Nemeth, 1986 ؛1970

أو فيروس  (Nemeth, 1986)عندما يصيب الدراق/الخوخ  (PNRSV) للخوخ/البرقوق ةالميت
 درعندما يصيب محصول الشون (BWYV) البنجر/السكري  االصفرار الغربي للشوندر

 انخفاض نسبة السكر عند الحصاد.إلى  فكالهما يؤدي (Tamaki et al., 1978)البنجر السكري/
 

 ية واألمن الغذائينتاج. اإل 2.4
 

الفيروسية هي أنها تحدث ضعفًا في النمو وقلة في محصول  مراضحدى الخصائص العامة لألإن إ
أعاله. أما تأثيرات ذلك  3ذكرت في الفقرة النبات العائل. ويتأثر مدى هذا التأثير بمجموعة عوامل قد 

 على المجتمعات الريفية فهو يعتمد على عدة عوامل نذكر منها:
 مدى اعتماد المزارع وعائلته على محصول معين كمصدر أساسي للغذاء أو الدخل. .1

 مدى وجود محاصيل غذائية بديلة وقدرة المزارع على زراعتها أو شراءها من السوق المحلي. .2
تكرارية حصول انتشار وبائي للفيروسات على المحاصيل الغذائية األساسية والوقت الالزم  .3

 للمجتمعات الزراعية من استيعاب النقص الحاصل.

 

فالفول هو المحصول الغذائي الرئيسي للماليين في جمهورية مصر العربية، ولقد تمكنت 
رات السنين أن تقدم للمزارعين أصنافًا المؤسسات الزراعية البحثية في مصر عبر جهود دامت عش

في األعوام  صفرار الميت للفولاإلية. إاّل أن حدوث انتشار وبائي لفيروس نتاجعالية الجودة واإل
منطقة مصر الوسطى  الفول في إنتاجانخفاض حاد في إلى  أدى 1999 و 1998، 1992
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(Makkouk et al., 1994) ماطم في البيوت اعة البندورة/الط. كما أن تكثيف بعض الزراعات، مثل زر
 انتشار وبائي لفيروسإلى  أدى نتاجنتشار السريع الستخدام هذا األسلوب في اإلالبالستيكية، واإل

 مرمن البلدان العربية ولم يقتصر األفي العديد  (TYLCV) الطماطم/لبندورةل األصفر وراقألاتجعد 
 1973% عام 75إلى  مصرفي  بها صابةاإلوصلت نسبة  يذلك على الزراعات المفتوحة والتفي 

(Zaher, 1973) محافظة الفيوم في  الطماطم/البندورةلمحصول  فقد شبه كليإلى  وارتفعت حتى أدت
  نشورة( وفيمعلومات غير م ،)فجلة 1989عام 

% 100إلى  وفي المملكة العربية السعودية (Makkouk et al., 1979) %90-85إلى  لبنان
(Mazyad et al., 1979) 100-93إلى  وفي األردن %(Al-Musa, 1982) زراعات إلى  بل تعداها

إلى  مصر خالل مرحلة التزهير وعقد الثمارفي  فيها صابةتراوحت نسبة اإل حيثالبيوت المحمية 
 الموسم الزراعيفي  شركة بيتكوفي  %79 مريوط وفي  %90شمال التحرير و في  100%

بسبب الخسائر الكبيرة  نتاجتوقفت بعض الشركات عن اإل 1993/1994وفى الموسم  1992/1993
نتشار الوبائي لمثل هذه ن اإلإ .(Younes, 1995) 1992/1993تحملتها خالل موسم  يالت
 استخدام مكثف لمبيدات الحشرات لمكافحةإلى  الفيروسية على محاصيل زراعية مهمة أدى مراضاأل

نسان مما صحة اإلئ على األعداء الطبيعية وعلى ر سيكان له أثالناقل الحشري لهذه الفيروسات و 
شجع تكثيف الجهود الستنباط أصناف مقاومة لهذه الفيروسات أو الحشرات الناقلة لها، إاّل أنه لم 

والبد من التنويه هنا أنه في حاالت كثيرة أثبت الواقع بأن  يسجل نجاح يذكر في هذا االتجاه.
 ,Bos)عن إستخدام وسائل حديثة في اإلنتاج أو مكافحة اآلفات  االنتشار الوبائي للفيروسات ناتج

1992). 
 

 . التصدير3.4
 

إن المحاصيل الزراعية التي تزرع بهدف التصدير، جزئيًا أو كليًا، لها أهمية خاصة في المجتمعات 
فة الفيروسية والكل مراضباأل صابةالريفية ألنها مصدر دخل وتوظيف. إن الخسائر التي تحدثها اإل

وبالتالي تقلل من ربح المزارع. ففي  نتاجاالضافية التي يتكبدها المزارع لمكافحتها تزيد من كلفة اإل
، اتجه المزارع (FBNYV) لفولالميت ل صفراراإلالفول بفيروس  صابةمصر الوسطى، ونتيجة إل

ستورد له. بلد مإلى  نحو محاصيل أخرى أقل مردودًا من الفول، وتحولت مصر من بلد مصدر للفول
في العديد من البلدان العربية قد أضعف قدرتها  TYLCV بفيروس الطماطم /البندورة إصابةكما أن 

وراق القطن بفيروس تجعد أالقطن في السودان  إصابةالتنافسية في األسواق الخارجية. كما أن 
(CLCuV)بشكل  ، قد ساهم في إضعاف دخل المزارع من محصول القطن الذي يزرع في السودان

خسائر إلى  أن هناك فيروسات يمكنها أن تؤدي يجب االخذ فى االعتبارأساسي من أجل التصدير. 
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أضرارها مثل كبيرة في المستقبل فيما لو تجاهل المعنيون تبني السبل التي تساهم في الحد من 
 الموالح بأنواعها.الذي يصيب الحمضيات/ فيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح

 
 المحاصيل ج تحسين. برام4.4

 
 مراضباأل صابةإن استخدام أصناف من المحاصيل النباتية تتميز بوجود مقاومة موروثة لإل

الفيروسية يعتبر من أفضل طرق المكافحة وأقلها كلفة على المزارع. لذلك فإن العديد من برامج 
أصناف  تحسين النباتات ركزت على إضافة مورثات المقاومة لفيروسات محددة للعديد من
 الطماطم/المحاصيل. فهناك أصناف من البندورة/الطماطم مقاومة لفيروس موزاييك البندورة

(ToMV( وأصناف من الفول مقاومة لفيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء ،)BYMV و ) أصناف
. وأغلب هذه األصناف المقاومة هي نتيجة برامج تحسين قام بها BYDVمن الشعير مقاومة لفيروس 

بوا النباتات في بلدان خارج المنطقة العربية. إاّل أن وجود بعض المراكز الدولية داخل المنطقة مر 
العربية مثل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا( ساعد البرامج الوطنية 

 والعدسواشترك معها في استنباط أصناف مقاومة للفيروسات لمحاصيل القمح، الشعير، الفول 
(Comeau & Makkouk, 1992 ؛Makkouk et al., 2001, 2002.) 

نباتات  إنتاجمصر على  الزراعية في هذا ويعمل معهد الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث 
، X ((PVX البطاطس/البطاطا مقاومة لفيروسات البطاطس/البطاطامن  معدلة وراثياً 

ومن  TYLCVمقاومة لفيروس  الطماطم/البندورةومن  PLRVو Y (PVY )البطاطس البطاطا/
من  لكلمن الفول مقاومة  وهناك محاوالت أيضًا إلنتاج أصناف .ZYMVالقرعيات مقاومة لفيروس 

 .FBNYV و BYMV نيلفيروسا
 

 . استخدام المبيدات5.4
 
لنطاطات وا ن العديد من الفيروسات التي تصيب المحاصيل النباتية تنتقل بواسطة الحشرات، كالمنّ إ

والخنافس، مما يفسح في المجال باستخدام مبيدات الحشرات للحد من انتشار الفيروسات التي 
ية المنخفضة، نتاجتحملها. إاّل أنه في المحاصيل التي تعتمد على األمطار وفي المناطق ذات اإل

زمة الستخدامها. فإن الوضع االقتصادي لغالبية المزارعين ال يسمح لهم بشراء المبيدات واألجهزة الال
 إاّل أنه في الزراعة المكثفة كالخضار أو محاصيل التصدير كالقطن فإن العديد من المزارعين يلجأ

استخدام المبيدات لمكافحة الحشرات التي تعتبر كآفة على المحصول أو تلك التي تلعب دور إلى 
 الناقل لبعض الفيروسات التي تحدث خسائر عالية للمحصول.
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 رشات إلى  البندورة/الطماطم وخاصة في الزراعات المحمية، يلجأ يأغلب مزارع
رشة كل أسبوع، وذلك لمكافحة الذباب األبيض الناقل إلى  متكررة خالل فصل النمو قد تصل

 Bemisia. وفي كثير من األحيان فان مجموعات الذباب األبيض، وخاصة النوع TYLCVلفيروس 

tabaci (Gennadius)  طرزًا مقاومة للمبيد المستعمل، مما يدفع المزارع الستخدام قد تكون بسرعة
مبيد آخر. وسرعان ما تتكرر المشكلة عند استخدام المبيد الجديد وهكذا دواليك. نفس المشكلة 

 .CLCuVوكناقل لفيروس  تكررت في السودان عند مكافحة الذباب األبيض في القطن كآفة حشرية
ضاء مقاومة ق، وخالل فترة قصيرة تكونت طرز من الذبابة البيوتمامًا كما حدث في المثال الساب

مشكلة أخرى وهي الحد من األعداء الطبيعية مما ساهم بعودة انتشار إلى  ضافةللمبيد المستخدم، باإل
الذباب األبيض على القطن بشكل وبائي والذي دفع باتجاه زيادة عدد رشات المبيد ويتبع كل ذلك 

 .(Castel, 1999) نتاجزيادة في كلفة اإل
 

 . كلفة برامج المكافحة6.4
 
مستويات مرتفعة إلى  الفيروسية يمكن أن يصل مراضللحد من انتشار األ كلفة برامج المكافحة ان

وذلك ألهميتها من الناحية  مراضبهذه األ صابةمما يستوجب مناقشتها عند التحدث عن تأثير اإل
بأن المزارع يتكبد كلفة المكافحة بهدف تقليل الخسارة التي  االقتصادية. وتنبع هذه األهمية من الواقع

ية نتاجستحدث في حال لم يقم بهذه المكافحة. إاّل أن مثل هذه المكافحة ال ترفع من القدرة اإل
للمحصول في حال عدم وجود المرض. وبالتالي فان عملية المكافحة تستحوذ كلفة ووقت، كان من 

 ية.نتاجتحسين اإل الممكن للمزارع استخدامها في
مادة  نتاجوفي المحاصيل الزراعية التي تتكاثر خضريًا، فإن المجهود الكبير الذي يوظف إل

الفيروسية، كما هو مستخدم في الحمضيات/الموالح، الموز، الفراولة،  صابةإكثار نباتية خالية من اإل
تؤكد بأن التوظيف في هذا االتجاه البطاطا/البطاطس وغيرها يرفع من ثمن هذه المواد. إاّل أن الخبرة 

ية المحصول، وهي طريقة أفضل بكثير من استخدام الرش إنتاجمردود مرتفع في إلى  يؤدي
 بالمبيدات لمكافحة الناقل الحشري وتعتبر أقل ضررًا للبيئة وصحة االنسان.
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 لعربيةالفيروسية في المنطقة ا مراضغلة المحاصيل المصابة باألفي  . أمثلة حول النقص5
 

الفيروسية على المحاصيل المختلفة في  مراضباأل صابةتأثير اإلإلى  هنال بعض التقارير تشير
. (Mamlouk et al., 1989؛ Makkouk & Ghulam, 2002؛ Ahmed, 1984المنطقة العربية )
 مراضببعض األ صابةأمثلة عن النقص في غلة المحاصيل الناتجة عن اإلعلى  1ويشمل الجدول 

العربية، منها ماهو تجريبي واآلخر يعبر عن الخسارة في حقول  روسية في بعض البلدانالفي
 المزارعيين.

 
 بالفيروسات صابة. االستراتيجيات المستخدمة في تقليل الخسارة من اإل6
 

الفطرية من خالل رش  مراضالنبات بأنه من السهل مكافحة األ أمراضيدرك العاملون في مجال 
النبات بالفطر الممرض، وهي مستعملة  إصابةيدات فطرية والتي تحد بكفاءة من أسطح النبات بمب

 مراضالفطرية. إن أغلب الطرق المستخدمة لمكافحة األ مراضبشكل موسع في االدارة المتكاملة لأل
من داخل الحقل أو من خارجه للحد من االنتشار  صابةالفيروسية مبنية على تقليل مصادر اإل

 صابةس الذي يحصل من خالل النواقل المختلفة بما فيها األشخاص، وتقليل تأثير اإلالثانوي للفيرو 
تقليل إلى  ن نجاح المكافحة يعتمد على التواصل في تنظيم الطرق التي تؤدي. إنتاجعلى اإل

وال ينطبق ذلك على الحاالت التي  .اهتمام وتعاون المزارعينإلى  الفيروسية والذي يحتاج صابةاإل
 مجينها.إلى  ها أصناف من المحصول تم ادخال جينات مقاومةيوجد في

الفيروسية في المحاصيل الزراعية بما  مراضويمكن تلخيص الطرق المستخدمة في مكافحة األ
 يلي:

 طرق تقليدية .1
استنباط أصناف مقاومة وذلك باستخدام مورثات تمنع من تكاثر الفيروس أو تحد من  -

 تحركه داخل النبات.
وذلك لحماية النبات من سالالت شديدة  (Cross Protection)دام الحماية المتصالبة إستخ -

 التأثير. قليلةبسالالت إلقاحها )شرسة( عند  مراضاإل
 استنباط أصناف مقاومة من خالل مقاومتها للناقل الحيوي. -

 طرق تعتمد على النباتات المعدلة وراثياً  .2
 مجين العائل.إلى  ادخال مورثات من أصل فيروسي -
ادخال مورثات من كائنات أخرى تعمل على إنتاج مركبات تمنع من تكاثر الفيروس داخل  -

 النبات العائل.
 الفيروسية صابةطرق تعتمد على إنتاج مواد خالية من اإل .3
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 طرق تعتمد على مكافحة الناقل الحيوي إن كان حشرة أو نيماتودا أو فطراً  .4
وهي جزء مهم من االدارة المتكاملة  صابةالهروب من اإلإلى  تؤديتبني ممارسات زراعية  .5

 الفيروسية مراضلمكافحة األ
 

يل الزراعية المختلفة وسيتم ذكر هذه الطرق بالتفصيل في الفصول القادمة عند معالجة المحاص
 مراضالفصل الخامس الذي يعالج موضوع مكافحة األإلى  الرجوعكل على حدة، كما أنه يمكن 

 يروسية بشكل عام.الف
 
 . استنتاجات عامة7
 

بالفيروسات على مستوى البلد والمبنية على  صابةإن معرفة الخسارة االقتصادية الناجمة عن اإل
كمية الفقد في اإلنتاج تعتبر إلى  في الحقل صابةمسوحات حقلية موسعة ودراسات تترجم نسبة اإل

البد أن توجه اإلمكانات المتاحة  ذه الفيروسات. إذعملية لمكافحة ه الحجر األساس لتبني استراتيجية
نحو مكافحة الفيروسات التي تسبب خسائر كبيرة على مستوى البلد. وفي هذا المجال البد من األخذ 

 صابةبعين االعتبار الخسارة اإلقتصادية المباشرة وغير المباشرة، إذ أنه في حاالت كثيرة التسبب اإل
لمحصول آخر  صابةلمحصول معين، إاّل أنه يمكن أن يشكل مصدر اإلالفيروسية خسارة إقتصادية 

ل وتكون تكون فيه الخسارة كبيرة. وهنا تأتي أهمية تكوين الجهاز البشري القادر على مثل هذا العم
 نات والوسائل التي تسمح له بالقيام بما هو مطلوب منه بكفاءة عالية.كااالم لديه

صيل الزراعية عمومًا لها القدرة على تحمل مستويات من وعلى مستوى المزارع، فإن المحا 
ق على اآلفات عمومًا( وذلك بسبب لي للحقل )وهذا ينطببدون أية تأثير على اإلنتاج الك صابةاإل
درة النبات السليم على التعويض عن الخسارة الناتجة من ضعف النبات المجاور المصاب. ق

أية خسارة في المحصول، إلى  تؤدي مثاًل( يمكن أن ال %10-5ة )نيفاإلصابات الحقلية بنسب متد
بد من  ضافية من قبل المزارع لمكافحتها. ولالستفادة العملية من ذلك الإوبالتالي ال تستوجب كلفة 

وهذا المستوى يحدده الصنف  ،يستوجب مكافحة الذي ال صابةمعرفة هذا المستوى الحرج من اإل
تي تساعد في جودة في منطقة معينة والظروف البيئية السائدة الالمزروع والسالالت الفيروسية المو 

 بها الباحثون في هذا المجال.يقوم يتطلب درسات موثقة  كله . وهذاصابةإنتشار اإل
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 مقدمةال. 1
 

في أي علم من العلوم، ال بد من وجود تسميات لألشياء أو المبادئ تسمح عندما يكتب عنها أن 
تعطي فكرة واضحة لآلخرين عما يدور من نقاش. وإذا عدنا قلياًل للوراء )من أوائل القرن الماضي 

( نجد أنه في عالم الفيروسات كان هناك تفسيرات عديدة وأحيانًا متضاربة حول طبيعة وحتى منتصفه
الفيروسات وخصائصها. في هذا الخضم فإن الباحثين في مجال الفيروسات وجدوا أنفسهم مضطرين 
العتماد نظام يسمح بالتخاطب العلمي فيما بينهم وكذلك لخزن المعلومات في قواعد بيانات تسمح 

من قبل جميع المهتمين. إن علم "التقسيم" والذي يشمل التسمية والتصنيف، يعتبر  مها بسهولةباستخدا
ن التسمية التي يتم التعامل معها. إ (taxons)أبو العلوم، إذ يسمح بالتمييز بين كينونة األشياء 

يعبر عن ما والتصنيف متالزمين، إذ ال يمكن تصنيف األشياء بدون أن يكون هناك اسمًا مرتبطًا بها 
 يميزها عن بعضها. وما يعنينا هنا تسمية وتصنيف الفيروسات عمومًا والفيروسات النباتية خصوصًا.
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(، ابتدأ التزايد قي عدد األمراض الفيروسية التي 1930-1920في أوائل القرن الماضي )

فة كان لها تصيب المحاصيل الغذائية المختلفة التي تم التعرف عليها. وبما أن األمراض المختل
العاملين في هذا المجال إلى افتراض بأن ما  ختلفة وتتميز ببيئيات مختلفة، فقد دعا ذلكأعراض م

يسبب هذه األمراض هي فيروسات مختلفة. إاّل أنه من المؤكد بأن المشتغلين في أمراض النبات في 
وفرًا في تلك الفترة هو ذلك الوقت لم يكن عندهم رؤية واضحة عن ماهية هذه الفيروسات. وما كان مت

ائلي، األعراض، طرق العدوى و دراسة الصفات البيولوجية لما تم تسميته بالفيروسات )المدى الع
(، عندما أصبح من الممكن عزل الفيروسات 1950-1930واالنتقال(. وبعد عقدين من الزمن )

فيروسات )الصفات بشكل نقي أو شبه نقي، ابتدأ الباحثين الخوض في الصفات الذاتية لهذه ال
لكتروني، الصفات دام المجهر اإلالفيزياكيميائية لجسيمات الفيروس، الصفات المورفولوجية باستخ

 السيرولوجية ...الخ(، مما أدى إلى فهم أعمق وأدق إلى خصائصها وبالتالي التفريق فيما بينها.
 
 . تصنيف الفيروسات النباتية2
 

 الفيروسمباشرة التساؤل حول ماهية يروسي جديد، يطرح عندما يتم في منطقة ما اكتشاف مرض ف
، هل هو جديد فعاًل أم هو جديد في المنطقة التي تم اكتشافه فيها، وإلى أي حد يختلف هذا المسبب

الفيروس عن ما سبق وصفه. إن اإلجابة على هذا السؤال يعتمد بشكل أساسي على المعلومات 
 تالي إجراء مقارنة دقيقة بينها.المتوفرة عن الفيروسات المشابهة وبال

جديدة، والتي فاق عدد ما تم دراسته بدقة نباتية إن التزايد المتسارع في الكشف عن فيروسات 
منها عن األلف فيروس حتى اآلن، فرض على المختصين في هذا العلم إيجاد طريقة لتصنيفها. 

نها للمستوى المثالي من حيث وبناء عليه تم اقتراح عدد من نظم التصنيف، ولكن لم يصل أي م
هناك جدال مستمر حول تجميع لتباين الموجود في الطبيعة. شموله جميع الخصائص التي تعكس ا

أو رتب(، وما هي المعايير الواجب اعتمادها ومدى  فصائل/الفيروسات )في أجناس أو عائالت
الفصل أن نعطي  األهمية لخصائص الفيروس المختلفة في عملية التصنيف. وسنحاول في هذا

 صورة واضحة حول هذا الموضوع.
 
 . نبذة تاريخية حول طرق التصنيف3
 

أول الطرق التي اتبعت في التصنيف هي تلك التي اعتمدت على األعراض الظاهرية التي تسببها 
الفيروسات )الفيروسات المسببة للموزاييك، الفيروسات المسببة لالصفرار .... الخ( أو على 

ي تصيبه )فيروسات الحبوب، فيروسات البقوليات، فيروسات أشجار اللوزيات .... المحصول الت
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الخ(. ومن الواضح أنه في تلك الفترة كان التركيز على تسمية الفيروسات وليس إليجاد نظام 
إدخال بعض صفات الفيروس الفيزياكيميائية في  Johnson، اقترح 1927للتصنيف. في عام 

تحديد هذه الصفات كان يتم بواسطة االختبارات الحيوية. فمثاًل صفة تصنيف الفيروسات، ولكن 
ثبات الفيروس، وهي صفة تعتمد بشكل أساسي على التركيب الفيزياكيميائي لجسيمات الفيروس كان 

بعد تعريض المستخلص النباتي الذي يحوي الفيروس لدرجات حرارة  يتم فحصها باختبار العدوى 
حرارة الغرفة لفترات زمنية مختلفة. إاّل أن أول نظام للتصنيف اعتمد بشكل مختلفة أو تركه عند درجة 

، 1959عام في  Wetter و Brandes جدي على صفات الفيروس الذاتية، كان ذلك الذي اقترحه
والذي اعتمد بشكل أساسي على الصفات المورفولوجية لجسيمات الفيروس وكذلك على التفاعالت 

يف شمل وجودها بين الفيروسات التي تتشابه مورفولوجيًا. هذا التصنالسيرولوجية التي اكتشف 
(، مجموعة فيروس موزاييك التبغ Tobravirus)يشمل حاليًا جنس  مجموعة فيروس خشخشة التبغ

)تشمل حاليًا الجنس  X(، مجموعة فيروس البطاطا Tobamovirus)يشمل حاليًا جنس 
Potexvirus مجموعة فيروس البطاطا ،)S تش( مل حاليًا الجنسCarlavirus ومجموعة فيروس )

(. إن الفيروسات التي وضعت في المجموعات التي Potyvirus)وتشمل حاليًا الجنس  Yالبطاطا 
ذكرت أعاله كانت تجمع ما بينها صفات بيولوجية مشتركة، مثل خصوصية الناقل الحيوي، وكذلك 

في أحد هذه المجموعات يسمح  حديثاً لتالي فإن وضع فيروس مكتشف خصائص بيئية أخرى. وبا
 بالتنبؤ ببعض صفاته البيئية، مما أعطى قيمة إضافية لهذا التصنيف.

ومع مرور الزمن واالعتماد على الصفات الذاتية للفيروس والتشابه في الصفات الفيزياكيميائية 
ل الفيروسات النباتية للفيروسات النباتية والحيوانية، فقد اتجه تقسيم الفيروسات الى نظام عام، يشم

وتلك التي تصيب البكتيريا والحشرات)الالفقريات( والحيوان )الفقريات بما فيها اإلنسان( والذي أصبح 
 نوع. 4000عددها يناهز 

 
 . اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات4

 
 International Committee on Nomenclature ofلقد أنشئت اللجنة الدولية لتسمية الفيروسات 

Viruses  إلى اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات 1973، والتي تغير اسمها في عام 1966في عام 
(International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) هذه اللجنة الدولية ترعى .

 عدد من اللجان الفرعية أحدها هي لجنة الفيروسات النباتية. كما أن كل لجنة تعمل مع مجموعات
باحث يعملون على مجموعة )أو جنس( من  20-15يشمل كل منها  Working groupsعمل 

 الفيروسات ويتدارسون األمور التي تتعلق بتقسيمها وتسميتها.
وتعمل هذه اللجنة تحت جناح قسم الفيروسات لالتحاد الدولي لجمعيات األحياء الدقيقة 

(International Union of Microbiological Societies – IUMS) إن بعض المجموعات .
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الفيروسية )العائالت( يشمل حاليُا فيروسات نباتية وأخرى حيوانية، إال أنه لم يعرف ألي منها بأنها 
نبات وكذلك في الناقل يتكاثر في الإاّل أن العديد من هذه الفيروسات تصيب كال النبات والحيوان. 

ين الفيروسات النباتية والحيوانية، مما يستوجب نظام يؤهلها بأن تمثل حلقة الوصل ب الحشري، وهذا
 عام واحد لتقسيم الفيروسات.

 
 . تحديد "النوع" في الفيروسات5

 
إن السؤال حول ما هو "النوع" في الفيروسات يعتمد على فهم المشكلة العامة حول كيفية تقسيم عالم 

نظام منطقي مترابط. وإذا أخذنا الفيروسات إلى وحدات فيروسية يمكن تحديدها بسهولة من خالل 
مشكلة التباين بين الفيروسات، ال بد من االجابة على التساؤل الذي يطرحه الباحثين في هذا 

مع العلم نوع فيروسي ونوع آخر قريب منه.  المجال: ما هو االختالف الذي يعتبر كافيًا للتفريق بين
يد طفرات فيروسية جديدة لها صفات مختلفة األمراض الفيروسية يمكنهم تحد مجال بأن العاملين في

، إاّل أنهم يعتبرون مثل هذه األنماط المغايرة تابعة لنفس النوع. (wild type)عن النمط الشائع للنوع 
وبشكل عام يقر الجميع بأنه إذا كانت درجة التباين لألنماط المغايرة )العزالت الفيروسية( طفيفة، فمن 

مستمر حول السؤال ما هو الحد نوع. والجدال تبارهم تابعين لنفس الالناحية التقسيمية يمكن اع
 الفاصل بين ما هو طفيف وما هو غير طفيف.

من المتفق عليه بشكل عام بأن "النوع" هو اصغر وحدة تقسيمية لتجميع الكائنات الحية. ومع 
أن اعتماده في تصنيف ، إاّل ة في جميع نظم التصنيف الحيويةالعلم بأن "النوع" هو الوحدة األساسي

الفيروسات أخذ سنين طويلة ومناقشات حادة قبل الوصول إلى تعريف مقبول للنوع دوليًا يطبق على 
. وكان الباحثين في الفيروسات (ICTV)جميع الفيروسات وأقرته اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات 

؛ Harrison, 1985الفيروسات ) النباتية مترددين أكثر من غيرهم في قبول مبدأ اعتماد النوع في
Milne, 1985 إن العديد من الباحثين مقتنعين بأن "النوع" بيولوجيًا يجب استخدامه في الكائنات .)

، وذلك ال ينطبق على الفيروسات التي تتكاثر ال جنسيًا بالتناسخ. (Mayr, 1982)التي تتكاثر جنسيًا 
ة حول "النوع"، بعضها استخدم للكائنات التي ال تتكاثر إاّل أنه في العقود الماضية نشأت مفاهيم مغاير 

(. ولسوء الحظ ليس Kingsbury, 1988؛ Bishop, 1985جنسيًا ويمكن تطبيقها على الفيروسات )
 في علوم الحياة حول مفهوم موحد وجيد لمبدأ النوع. هناك اتفاق عام بين العلميين

مبدأ النوع وبشكل رسمي  1991في عام  (ICTV)لقد أدخلت اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات 
 1990في عام  van Regenmortelلجميع الفيروسات. ولقد قبلت هذه اللجنة التعريف الذي قدمه 

والذي عرف النوع بما معناه "النوع في الفيروسات هو مفهوم أو فكرة متحركة يشمل مجموعة من 
واالنتقاء المتأقلم مع بيئات خاصة )العائل، الناقل التراكيب الوراثية والتي من خالل التكاثر والطفرات 

أو عناصر انتقائية أخرى في البيئة( يتولد عنها مجموعة غير متجانسة ولكن متأصلة من مصدر 



 خالد مكوك وصفاء قمري تقسيم وتسمية الفيروسات النباتية ...... تأليف

 
25 

واحد، وبالتالي يجمع ما بين أفرادها بعض وليس بالضرورة كل الصفات وال تحتوي على صفة وحيدة 
 يتوجب وجودها في جميع األفراد.

تعريف الرسمي للنوع في الفيروسات يترك مجااًل للصفات البيولوجية أن تكون جزء من هذا ال
 هذا التعريف. ولفهم سلوك الفيروسات في المحاصيل النباتية، أي سلوكها اإلمراضي والبيئي وتطورها

لها أهمية كبرى. وليس هناك صفة واحدة من الضروري أن تكون  مع الزمن، فإن الصفات الحيوية
كة لجميع أفراد النوع الواحد. وبالتالي ليس هناك عنصر واحد بما فيها العناصر الفيزياكيميائية مشتر 

 أو الجزيئية البيولوجية، يمكن استخدامها في تعريف الفيروسات. كما أنه من الواضح بأن التعريف
لي فإن أعاله ال يعطي قواعد ثابتة لرسم خط واضح يفصل ما بين نوعين من الفيروسات. وبالتا

الفيروسات التي يمكن أن تكون متشابهة في بعض الوجوه يمكن أن تكون مختلفة في صفات أخرى، 
 وبتعبير آخر فإن الفيروسات التي تعتبر أنواع مختلفة يمكن أن يكون لها بعض الصفات المشتركة.

 
 . ما هي الحدود بين األنواع الفيروسية؟6

 
جتمع العاملين في مجال الفيروسات في العالم كان نقطة الشك بأن قبول تعريف "النوع" من قبل م

االنطالق للوصول إلى تصنيف يعتمد على الوحدات التقسيمية التقليدية، ولكن البد من االعتراف بأن 
هذا التعريف ال يفيد في أخذ القرار فيما اذا كانت عزلة فيروسية ما هي عضو في نوع معتمد أم ال. 

عريف هو مفهوم تجريدي ينطبق على أفراد النوع كمجموعة. إاّل أن والسبب في ذلك هو أن الت
الفيروسات الفردية الموجودة في وقت محدد ومكان محدد يمكن تحديدها بواسطة صفات تشخيصية. 
وهناك فرق بين التعريف والتحديد. إن تحديد عزلة فيروسية هي عملية مقارنة تعتمد على عدد من 

ة عزلة معينة لنوع معّرف. وبما أن النوع يمثل مجموعة أفراد وضعت الصفات التي تحدد مدى قراب
، فان المقارنة يجب أن تشمل مجموعة صفات ال وجود Polytheticمع بعضها بشكل اصطناعي 

صفة واحدة محددة. من البديهي إذًا أنه في حال تعريف األنواع أن ال تستعمل في التعريف صفات 
احد أو العائلة، إذ أنها لن تسمح بتحديد األنواع. لذلك فإن صفات موجودة في كل أنواع الجنس الو 

يقة التكاثر، وعدد ، طر )المجين( مثل الشكل المورفولوجي للفيروس، طريقة تنظيم المكنون الوراثي
ية الموجودة في الفيروس هي صفات ال تساعد في تحديد األنواع. أما نائبنائية أو غير البالبروتينات ال
 ي يمكن استخدامها للتمييز بين األنواع في الجنس الواحد هي كالتالي:الصفات الت

 (genomeالتشابه في التتالي النيوكليوتيدي للمجين ) -
 ائلي الطبيعيو المدى الع -
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 نوع الخاليا واألنسجة التي يتكاثر فيها الفيروس -

 القدرة اإلمراضية والتحوالت الخلوية نتيجة لإلصابة -

 طرق االنتقال -

 زياكيميائية لجسيمات الفيروسالصفات الفي -

 بروتينات الفيروسالمحددة إلنتاج األجسام المضادة في الصفات  -

 

إن األهمية النسبية لكل من هذه الصفات المذكورة أعاله قد تتغير باختالف األجناس. وليس هناك 
صفة محددة تعتبر في مطلق األحوال أفضل من غيرها. من الممكن أن تؤدي بعض هذه الصفات 

لى تمييز أفضل من غيره، ولكن المهم هو محصلة مجموع المعلومات التي يمكن جمعها والتي إ
 ستساعد 

ائلي، و الظاهرية، المدى الع . أما الصفات الحيوية )األعراضفي الوصول إلى تحديد مؤكد للنوع
 .(Dijkstra, 1992)الخ( فهي مهمة بشكل خاص في تحديد السالالت للنوع الواحد  االنتقال،....

 
 . تسمية الفيروسات7
 

تسمية األشياء ضرورة ماسة لتسهيل خزن واسترجاع المعلومات والتواصل بين العاملين في الحقل 
اء قصيرة ولكن في نفس الوقت تعطي بعض المعلومات ولو األسمالواحد. ويفضل دائمًا أن تكون 

ساس لعلم التقسيم لغير المتخصصين. إن تسمية الفيروسات بناًء لنظام تصنيف يشكل األ
(Taxonomy.واألنواع ال يمكن تسميتها بدون معرفة موقعها في نظام التصنيف ،) 

الشائع باللغة المحكية. واعتمد في  األسمفي البدء تمت تسمية الفيروسات عن طريق استخدام 
س التسميات اسم المحصول واألعراض التي يحدثها الفيروس، مثل فيروس موزاييك التبغ أو فيرو 

 Johnsonللشعير. ومع زيادة أعداد الفيروسات التي تصيب المحصول الواحد، استخدم  ار وتقزمصفر ا
 Smith (1937)كاسم بديل لفيروس موزاييك التبغ. بعد ذلك اعتمد  1( اسم فيروس التبغ 1927)

محصول الالتيني لل األسموالذي بدى بأنه اسم أكثر علمية ألنه شمل على  Nicotiana virus 1 اسم
الشائع. إاّل أن التسلسل الرقمي بدأ يشكل مشكلة كبيرة مع تزايد أعداد الفيروسات التي  األسمبداًل من 

" لفيروس تنكرز التبغ قد يكون له معنى Nicotiana virus 11تم اكتشافها تباعًا. فمثاًل استخدم اسم "
ن اسم الفيروس في الثالثينات، مثل فقط للعاملين في هذا المجال. كما أبتدأ استخدام األحرف كجزء م

.... الخ ألنه في تلك الحاالت لم يتم التعرف على أعراض  Yأو فيروس البطاطا  Xفيروس البطاطا 
 باستخدام Holmes ابتدأ 1939الفيروسات. في العام  واضحة مرتبطة دائمًا باإلصابة بمثل هذه

لتسمية جميع الكائنات الحية. فلقد سمي  ظاماستخدم هذا النلفيروسات، و لتسمية ا الالتيني الثنائي
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 نيان، تم تجميع األجناس في فصائل. وتشبهًا بنظام ليMarmor tabaciفيروس موزاييك الدخان بـ 
لفيروسات  Chlorogenaceae فصيلةلفيروسات الموزاييك و  Marmoraceaeة فصيلوكان هناك 
النبات. والجميع أدرك مع الوقت بأن  للفيروسات التي تؤدي لموت Lethaceae فصيلةاالصفرار و 

األعراض الظاهرية ال تشكل صفة تقسيمية ذات قيمة. وكان هناك تقباًل أكثر للنظام الذي اقترحه 
Hansen (1956 حيث يحمل ،)معلومات أكثر عن الفيروسات نفسها. واستخدم اسم فيه  األسم

Minchorda nicotianae  لفيروس موزاييك التبغ، حيثM  إلى االنتقال الميكانيكي للفيروس، ترمز
Chorda  عصوي =(rod)  ،تعبر عن الشكل المورفولوجي للفيروسnicotianae  تعني محصول

 (BCMV)الشائع للفاصولياء موزاييك الاسم فيروس  Maphiflexus phaseoliالتبغ. وبنفس الطريقة 
وجسيمات الفيروس عصوية مرنة  والذي يوحي بأن الفيروس ينتقل ميكانيكيًا وبواسطة حشرات المنّ 

 ويصيب الفيروس نبات الفاصولياء.
ومع كل هذه المحاوالت، أدرك العاملون في مجال الفيروسات بأنه لن يكون هناك نظام تسمية  

ثنائي ما لم يكن هناك نظام تصنيف ثابت مقبول من الجميع. ولن يكون كذلك إن لم يكن معتمدًا 
ت. وبناء عليه فقد اتفق اإلخصائيين في علم الفيروسات إلى استخدام على النشوء الطبيعي للفيروسا

 الشائع مثل فيروس موزاييك التبغ أو فيروس تخطط الذرة إلى حين الوصول إلى نظام أفضل األسم
(Hansen, 1970) وكانت نقطة البداية دوليًا اعتماد القائمة بأسماء الفيروسات باللغة االنكليزية التي .

ن وأصدرها معهد الكومونولث للفطريات في انكلترا. وآخر مراجعة لهذه القائمة صدرت عام أعدها مارت
 .1972فيروسًا ثم اتبعت بملحق عام  650وشملت  1968

استخدام صيغة رمزية  (1966) وآخرون  Gibbs اقترحاء الشائعة أكثر قيمة األسمولجعل 
(cryptogram)  س. وتتكون الصيغة الرمزية لكل تشمل على رموز تعكس معلومات حول الفيرو

فيروس من أربعة أزواج من الرموز فمثاًل لفيروس موزاييك التبغ كانت الصيغة الرمزية 
R/1:2/5:E/E:S/0 :بحيث 

( وفيما إذا كان الحمض النووي RNA=Rو  DNA=Dيعبر الزوج األول عن نوح المجين ) -
 (.2( أو ثنائي السلسلة )1احادي السلسلة )

لثاني عن الوزن الجزئيي للحمض النووي بالماليين وعن النسبة المئوية للحمض يعبر الزوج ا -
 .5/2النووي في جسيمات الفيروس، ففي حالة فيروس موزاييك التبغ هو 

يعبر الزوج الثالث عن الشكل الظاهري لجسيمات الفيروس وكذلك للجزء من الفيروس الملتصق  -
 E/E (elongate=E.)تبغ فهو بالحمض النووي، ففي حالة فيروس موزاييك ال

، أي S/0ويعبر الزوج الرابع عن نوع العائل ونوع الناقل، ففي حالة فيروس موزاييك التبغ فهو  -
 وليس هناك ناقل معروف للفيروس. (seed plant)أن العائل هو نبات بذري 
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( وساهم في 1990-1970والشك بأن استخدام الصيغة الرمزية لعب دورًا إيجابيًا لعقدين من الزمن )
وضع الفيروسات النباتية في مجموعات بناء لصفات مشتركة تركز على خصائص الفيروس الذاتية. 
إاّل أنه بعد تراكم معلومات مفصلة عن تركيب الفيروسات ومعرفة دقيقة في تنظيم المجين الفيروسي 

 ة.أدى إلى تناقص االهتمام باستخدام الصيغة الرمزية وهي اآلن لم تعد مستخدم
العلمي للفيروسات  األسموافقت اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات على استخدام  1991في العام 

 الشائع باللغة اإلنكليزية والذي في أغلب األحيان يعبر عن  األسمالنباتية مؤلف من قسمين: 
تبغ هو العلمي لفيروس موزاييك ال األسماألعراض والنبات المصاب + اسم الجنس المعتمد فمثاًل 

Tobacco mosaic Tobamovirus  وبالتالي أصبحت أسماء الفيروسات النباتية باللغة اإلنكليزية هي
الشائع باللغة  األسمالمرتكز السم الفيروس على المستوى الدولي. وبرأي اللجنة فإن استخدام 
صل بين العلماء في اإلنكليزية مرده أن اللغة اإلنكليزية أصبحت بدياًل عن الالتينية وهي لغة التوا

 .(van Regenmortel & Fauquet, 2002) العالم
اعتمدت اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات بعض التغييرات في تسمية  1998في العام 

العلمي  األسم( يطبع 2العلمي، ) األسم( حذف اسم الجنس من 1الفيروسات النباتية، أهمها: )
، كما أن باقي (Capital)حرفًا كبيرًا  األسمول ألول كلمة في باستخدام الخط المائل ويكون الحرف األ

ال تكتب الحرف األول من الكلمة بالحرف الكبير إاّل إذا كانت الكلمة اسم علم  األسمالكلمات في 
(noun)  العلمي لفيروس موزاييك التبغ هو  األسمأو جزء من اسم علم. مثااًل على ذلك فإن

Tobacco mosaic virus. (3 )والرتبة بالحرف المائل، ويكون الحرف  تكتب أسماء الجنس والفصيلة
 حرفًا كبيرًا. األسماألول من 

 األسمالعلمي يليه بين قوسين  األسموعند كتابة المقاالت العلمية يجب أن يذكر ولمرة واحدة 
في  يكتب أول مرة تبوق قمة الموزالمختصر، ثم اسم الجنس ثم اسم العائلة. ففي حالة فيروس 

  المقالة العلمية على الشكل التالي:
Banana Bunchy top virus (BBTV جنس ،Babvirus عائلة ،Nanoviridae) 

ويجري حاليًا نقاش بين العاملين في حقل الفيروسات النباتية العادة ذكر اسم الجنس كجزء من 
كما أن هناك انتقادات  .القريبالتغيير في المستقبل  العلمي للفيروسات النباتية. وقد يعتمد هذا األسم

 Bos (2003.)عديدة لنظام التسمية المعتمد حاليًا وأهمها ما كتبه 
 
 المختصر للفيروسات األسم. 8
 

أن أغلب أسماء الفيروسات والتي تشمل معلومات عن األعراض الظاهرية لالصابة والنبات العائل 
لخيار التبرقش األخضر لو  موزاييكالفيروس  طوياًل. مثال على ذلك األسمفي كثير من األحيان يكون 

(Cucumber green mottle mosaic virus)  األسمولهذا السبب اعتمد األخصائيين استخدام 
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 بداًل من فيروس موزاييك التبغ،  TMVم افي كتاباتهم. فاستخد (acronym)المختصر 
ح شائعًا. ولكن مع ازدياد بداًل من فيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء ... الخ أصب BYMVو 

 Tomatoيعني أيضًا  TMVالمختصر  األسمأعداد الفيروسات نشأ هناك العديد من المشاكل. ف

mosaic virus ( أو الطماطم/)فيروس موزاييك البندورةTurnip mosaic virus  فيروس موزاييك(
المختصرة والتي نشرت  اللفت(. وبناء عليه تم تشكيل مجموعة عمل الصدار قائمة قياسية لألسماء

 . في هذه القائمة تم اعتماد اسماء مختصرة (Fauquet & Martelli, 1995) 1996عام 
  CPMVالمختصر  األسملجميع الفيروسات النباتية المعتمدة وبدون أي تكرار. فمثاًل اعتمد 

  CPMoVالمختصر  األسم)فيروس موزاييك اللوبياء( و  Cowpea mosaic virusلـ 
اء المختصرة المعتمدة ال بد من األسم)فيروس تبرقش اللوبياء(. وهذه  Cowpea mottle virusلـ 

ستخدامها منفردة في مجمل العلمي الكامل ومن ثم ا األسمذكرها في بداية كل مقالة علمية مقابل 
المختصر  األسموهناك أسس متفق عليها العطاء  المقالة، وهذا ما سيتم اعتماده في هذا الكتاب.

 .(Fauquet & Mayo, 1999)للفيروسات يمكن الرجوع إليها 
 
 الفصيلة/. اسم الجنس والعائلة9
 

". أغلب قواعد لتسمية "الجنس" و "الفصيلة ومع اعتماد النظام الرسمي لتقسيم الفيروسات، وضعت
س المعتمد للفيرو  األسمأسماء األجناس المعتمدة عبارة عن كلمة ترمز إلى الجنس مشتقة أما من 

مشتق من اسم الفيروس الذي يمثل  Tobamovirusالذي يعتبر ممثل ألفراد هذا الجنس. فالجنس 
. كما أن اسم الجنس يمكن أن يشتق من الصفات Tobacco mosaic virusهذه المجموعة وهو 

 ingsport rabile lsometric Iوهي مشتقة من  Ilarvirusالعامة ألفراد هذا الجنس مثل الجنس 

virus و الجنس أNepovirus  وهي مشتقة منviruslyhedral potransmitted -matodeNe وكما .
ل حرف في الكلمة. ذكرنا سابقًا فإن اسم الجنس يكتب بالخط المائل مع استخدام الحرف الكبير ألو 

مع  الفصيلةفهو مشتق من اسم أول جنس تم اعتماده، أو الجنس النموذج لهذه  أما اسم الفصيلة
التي تشمل الجنس  فصيلةلل Tobamoviridaeمثل  الفصيلةفي نهاية اسم  idea استخدام

Tobamovirus. 
 
 ًً ، األجناس واألنواع الفيروسية المعتمدة رسميا  الفصائل/. العائالت10

 
تحوي الفيروسات التي تصيب النباتات وتشمل  فصيلة 17لدولية لتقسيم الفيروسات لقد أقرت اللجنة ا

أجناس للكائنات تحت الفيروسات  8من األنواع، باإلضافة إلى عائلتين تشمل  جنسًا والعديد 66
(subviral)  .واألجناس  قائمة تشمل جميع الفصائل 1جدول  يوضحوالتي تسمى بالفيرويدات
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المعتمدة، أما األنواع الفيروسية فقد اخترنا منها ما هو أكثر أهمية من غيره بالنسبة للمنطقة العربية. 
 ثامنمعرفة القائمة كاملة يمكنهم الرجوع إلى تقرير اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات ال ودون والذين ي

 (.2005وآخرون ) Fauquet من أعداد

 
قائمة تمثل التصنيف الحالي ألنواع مختارة من الفيروسات النباتية بما فيها التي تم ذكرها . 1جدول 

على التقرير الثامن للجنة الدولية لتقسيم  عتمادفي هذا الكتاب. في تحضير هذه القائمة تم اال
 .(Fauquet et al., 2005)الفيروسات 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
 األسم

 العلمي األسم المختصر

 
 العربي األسم

A. ssDNA viruses  مجموعة الفيروسات ذات الحمض النووي الريبي المنزوع االوكسجين وحيد السلسلة –أ 
Geminiviridae 

 

Mastrevirus BeYDV Bean yellow dwarf 

virus  
فيروس التقزم األصفر 

 للفاصولياء
CSMV Chloris striate mosaic 

virus 
فيروس الموزاييك المخطط 

 للكلوريس 
CpCDV Chickpea chlorotic 

dwarf virus 
الشاحب تقزم ال فيروس

 لحمصل
MSV Maize streak virus فيروس تخطط الذرة 
SSV Sugarcane streak 

virus  
 فيروس تخطط قصب السكر

TYDV Tobacco yellow dwarf 

virus 
 فيروس التقزم األصفر للتبغ

WDV Wheat dwarf virus فيروس تقزم القمح 
Curtovirus BCTV Beet curly top virus  فيروس تجعد قمة الشوندر 

 السكري/البنجر
HrCTV Horseradish curly top 

virus  
 فيروس التجعد القمي للفجل

Topocuvirus TPCTV Tomato pseudo-curly 

top virus  
فيروس تجعد القمة الكاذب 

 للبندورة/للطماطم
Begomovirus AbMV Abutilon mosaic virus  فيروس موزاييك أبوتيلون 

ACMV African cassava 

mosaic virus  
فيروس موزاييك الكاسافا 

 ريقياألف
BDMV Bean dwarf mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك المتقزم 

 للفاصولياء
BGMV Bean golden mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك الذهبي 

 للفاصولياء
CPGMV Cowpea golden 

mosaic virus  
فيروس الموزاييك الذهبي 

 للوبياء
EACMV East African cassava 

mosaic virus  
وس موزاييك الكاسافا فير

 الشرق أفريقي
MYMV Mungbean yellow 

mosaic virus  
فيروس الموزاييك األصفر 

 للوبياء الماش
PepLCV Pepper leaf curl virus   فيروس تجعد أوراق

 الفليفلة/الفلفل
PYMV Potato yellow mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك األصفر 

 للبطاطا/للبطاطس
SLCV Squash leaf curl virus  فيروس تجعد أوراق الكوسا 
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.1تابع جدول   
 

 الجنس العائلة/الفصلية
 األسم

 العلمي األسم المختصر

 
 العربي األسم

Geminiviridae Begomovirus TGMV Tomato golden mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك الذهبي 

 للبندورة/للطماطم
ToLCV Tomato leaf curl virus   فيروس تجعد أوراق

 البندورة/الطماطم
ToMoV Tomato mottle virus  فيروس تبرقش

 الطماطم/البندورة
CLCuV Cotton leaf curl virus فيروس تجعد أوراق القطن 
TYLCV Tomato yellow leaf 

curl virus  
فيروس تجعد األوراق 

 األصفر للبندورة/الطماطم
WmCSV Watermelon chlorotic 

stunt virus  
فيروس التقزم الشاحب 

 للبطيخ
Nanoviridae Babvirus BBTV Banana bunchy top 

virus 
 فيروس تبوق قمة الموز

Nanovirus FBNYV Faba bean necrotic 

yellows virus  
فيروس اإلصفرار الميت 

 للفول
MDV Milk vetch dwarf virus  بيةقية الحلييفيروس تقزم الب 
SCSV Subterranean clover 

stunt virus  
فيروس تقزم البرسيم 

 األرضي
Caulimoviridae Caulimovirus CERV Carnation etched ring 

virus  
فيروس التحفر الحلقي 

 للقرنفل
CaMV Cauliflower mosaic 

virus  
 فيروس موزاييك القرنبيط

DMV Dahlia mosaic virus  اييك الداليافيروس موز 
FMV Figwort mosaic virus   فيروس موزاييك التين

 الدرني
SVBV Strawberry vein 

banding virus  
فيروس العرق الشريطي 

 الفريزللفراولة/
Badnavirus BSV Banana streak virus  فيروس تخطط الموز 

CSSV Cacao swollen shoot 

virus 
 اوللكاك فيروس تورم األفرع

CMBV Citrus mosaic virus   فيروس موزاييك
 الحمضيات/الموالح

B. ds RNA viruses  مجموعة الفيروسات ذات الحمض النووي الريبي مزدوج السلسلة -ب 
Reoviridae 

  

  

Fijivirus FDV Fiji disease virus  فيروس مرض فيجي 
MRDV Maize rough dwarf 

virus  
 ن للذرةفيروس التقزم الخش

OSDV Oat sterile dwarf 
virus  

 فيروس التقزم العقيم للشوفان

GDV Garlic dwarf virus  فيروس تقزم الثوم 
Phytoreovirus RDV Rice dwarf virus  فيروس تقزم الرز 

RGDV Rice gall dwarf virus  فيروس التقزم الدرني للرز 
WTV Wound tumour virus   التورم الجرحيفيروس 

Oryzavirus RRSV Rice ragged stunt 
virus   

فيروس التقزم غير المنتظم 
 للرز

 Varicosavirus LBVaV Lettuce big-vein لم تحدد بعد

associated virus 
لعرق المرافق لفيروس ال

 الكبير للخس
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 .1تابع جدول 
 

 الجنس العائلة/الفصلية
 األسم

 العلمي األسم المختصر

 
 العربي ألسما

Partitiviridae 

  
Alphacryptovirus ACV-1 Alfalfa cryptic virus 1   فيروس الفصة/البرسيم

 1الحجازي الخفي 
BCV-1 Beet cryptic virus 1   /فيروس الشوندر السكري

 1البنجر الخفي 
CCV-1 Carnation cryptic 

virus 1  
 1فيروس القرنفل الخفي 

VCV Vicia cryptic virus  فيروس الفول الخفي 
Partitiviridae 

 
Betacryptovirus Ctev-2 Carrot temperate 

virus 2  
 2 للجزر فيروس المعتدلال

RCCV-2 Red clover cryptic 

virus 2  
فيروس البرسيم األحمر 

 2الخفي 
WCCV-2 White clover cryptic 

virus 2  
فيروس البرسيم األبيض 

 2الخفي 
Rhabdoviridae

  

  

Cytorhabdovirus BYSMV Barley yellow striate 

mosaic virus  
فيروس إصفرار وموزاييك 

 الشعير المخطط
LNYV Lettuce necrotic 

yellows virus  
فيروس االصفرار الميت 

 للخس
WASMV Wheat American 

striate mosaic virus  
فيروس الموزاييك الشريطي 

 للقمح األمريكي
Nucleorhabdovirus EMDV Eggplant mottled 

dwarf virus  
فيروس التقزم المبرقش 

 للباذنجان
MMV Maize mosaic virus  فيروس موزاييك الذرة 
PYDV Potato yellow dwarf 

virus  
فيروس التقزم األصفر 

 للبطاطا/للبطاطس
RYSV Rice yellow stunt 

virus  
 فيروس التقزم األصفر للرز

فيروس تجعد أوراق الشوندر  BLCV Beet leaf curl virus غير محدد
 السكري/البنجر

CCMoV Cereal chlorotic 

mottle virus 

فيروس التبرقش الشاحب 
 للنجيليات

CiLV Citrus leprosis virus  فيروس جذام
 الحمضيات/الموالح

CoRSV Coffee ringspot virus فيروس التبقع الحلقي للبن 
Bunyaviridae Tospovirus GBNV Groundnut bud 

necrosis virus  
فيروس البرعم الميت للفول 

 السوداني
INSV Impatiens necrotic 

spot virus 
 فيروس البقع الميتة للمجزاعة

TCSV Tomato chlorotic 

spot virus  
فيروس التبقع الشاحب 

 للطماطمللبندورة/ 
TSWV Tomato spotted wilt 

virus  
فيروس الذبول المتبقع 

 للبندورة/للطماطم
WSMoV Watermelon silver 

mottle virus 
فيروس التبرقش الفضي 

 للبطيخ
ZLCV Zucchini lethal 

chlorosis virus  
فيروس الشحوب المميت 

 للكوسا
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 .1تابع جدول 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
سم األ

 األسم العلمي المختصر

 
 األسم العربي

 Tenuivirus EWSMV European wheat غير محددة

striate mosaic virus 
فيروس الموزاييك المخطط 

 لقمحلاألوروبي 
MSpV Maize stripe virus  الذرة الشريطي فيروس 
RGSV Rice grassy stunt 

virus 
 فيروس التقزم العشبي للرز

RHBV Rice hoja blanca 
virus  

 فيروس هويا بالنكا للرز

RSV Rice stripe virus  فيروس الرز الشريطي 
Ophiovirus CPsV Citrus psorosis virus 

= Citrus ringspot 

virus 

فيروس قوباء 
 الحمضيات/الموالح 

)= فيروس التبقع الحلقي 
 للحمضيات/الموالح(

TMMMV Tulip mild mottle 
mosaic virus  

فيروس موزاييك التبرقش 
 الخفيف للزنبق

C. Positive sense ssRNA مجموعة فيروسات الحمض النووي الريبي وحيد السلسلة ذات التوجه االيجابي -جـ 

Sequiviridae 

  

Sequivirus PYFV Parsnip yellow fleck 

virus  
 فيروس النمش األصفر للفت

Waikavirus AYV Anthriscus yellows 
virus 

 فيروس اصفرار األنثرسكس

MCDV Maize chlorotic 

dwarf virus  
التقزم الشاحب في  فيروس
 الذرة

RTSV Rice tungro spherical 
virus  

فيروس التانغرو الكروي 
 للرز

 فيروس تقّزم ساستوما Sadwavirus SDV Satsuma dwarf virus غير محددة
SLRSV Strawberry latent 

ringspot virus 
فيروس التبقع الحلقي الكامن 

 للفريز/الفراولة

 Cheravirus CRLV Cherry rasp leaf غير محددة

virus 
 فيروس ورقة المبرد للكرز

Comoviridae 

  
  

Comovirus APMoV Andean potato mottle 

virus 
فيروس بطاطس/بطاطا 

 األندين المبرقش
BPMV Bean pod mottle virus  فيروس تبرقش قرون

 الفاصولياء
BBSV Broad bean stain 

virus  
 فيروس تلون بذور الفول

BBTMV Broad bean true 
mosaic virus  

فيروس الموزاييك الحقيقي 
 للفول

CPMV Cowpea mosaic virus  فيروس موزاييك اللوبياء 
RaMV Radish mosaic virus  فيروس موزاييك الفجل 
SqMV Squash mosaic virus  فيروس موزاييك الكوسا 

Fabavirus BBWV-1 Broad bean wilt virus 
1  

 1فيروس ذبول الفول 

BBWV-2 Broad bean wilt virus 

2  
 2فيروس ذبول الفول 

Nepovirus ArMV Arabis mosaic virus  فيروس موزاييك األرابيس 
BLMoV Blueberry leaf mottle 

virus 
فيروس الورقة المرقشة لعنب 

 الدب
CsGMV Cassava green mottle 

virus 
فيروس التبرقش األخضر 

 للكاسافا
CLRV Cherry leaf roll virus التفاف أوراق الكرز فيروس 
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 .1تابع جدول 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
األسم 

 األسم العلمي المختصر

 
 األسم العربي

Comoviridae 

  
  

Nepovirus GFLV Grapevine fanleaf 

virus  
فيروس الورقة المروحية 

 الكرمة/للعنب
GTRSV Grapevine Tnisian 

ringspot virus 
فيروس التبقع الحلقي 
 للعنب/الكرمة التونسي

OLRSV Olive latent ringspot 

virus 
فيروس التبقع الحلقي الكامن 

 على الزيتون
PRMV Peach rosette mosaic 

virus 
فيروس موزاييك وتوّرد 

 الدراق/الخوخ
PBRSV Potato black ringspot 

virus 
فيروس التبقع الحلقي األسود 

 للبطاطا/البطاطس
RpRSV Raspberry ringspot 

virus 
توت فيروس التبقع الحلقي ل

 األرض/العليق
TRSV Tobacco ringspot 

virus  
 غفيروس التبقع الحلقي للتب

TBRV Tomato black ring 
virus 

فيروس الحلقة السوداء 
 للبندورة/للطماطم

ToRV Tomato ringspot 

virus 
فيروس التبقع الحلقي 

 للبندورة/الطماطم
Potyviridae 

  

  

  

  

Potyvirus BCMV Bean common mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك الشائع 

 للفاصولياء
BCMNV Bean common mosaic 

necrosis virus  
فيروس الموزاييك المميت 

 الشائع للفاصولياء
BYMV Bean yellow mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك األصفر 

 للفاصولياء
BtMV Beet mosaic virus   فيروس موزاييك الشوندر

 السكري/البنجر
ClYVV Clover yellow vein 

virus  
فيروس العرق األصفر 

 للبرسيم
CABMV Cowpea aphid-borne 

mosaic virus  
فيروس موزاييك اللوبياء 

 المحمول بالمنّ 
DsMV Dasheen mosaic 

virus 
 فيروس موزاييك القلقاس

JGMV Johnsongrass mosaic 

virus  
فيروس موزاييك عشبة 

 جونسون
LMV Lettuce mosaic virus  فيروس موزاييك الخس 
MDMV Maize dwarf mosaic 

virus  
 فيروس موزاييك وتقزم الذرة

MWMV Moroccan 
watermelon mosaic 

virus  

فيروس موزاييك البطيخ 
 المغربي

OYDV Onion yellow dwarf 

virus  
فيروس التقزم األصفر 

 للبصل
PRSV Papaya ringspot 

virus  
فيروس التبقع الحلقي 

 للبابايا/الباباظ
PSbMV Pea seed-borne 

mosaic virus  
فيروس موزاييك البازالء 

 المنقول بالبذور
PeMoV Peanut mottle virus   فيروس تبرقش الفول

 السوداني
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 .1تابع جدول 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
 األسم

 العلمي األسم المختصر

 
 العربي األسم

Potyviridae 
  

  

  
  

Potyvirus PepMoV Pepper mottle virus فيروس تبرقش الفلفل 
PVMV Pepper veinal mottle 

virus 
 فيروس تبرقش عرق الفلفل

PPV Plum pox virus   فيروس جدري
 الخوخ/البرقوق

PVA Potato virus A   فيروس البطاطا/البطاطسA 
PVY Potato virus Y   فيروس البطاطا/البطاطسY 
SMV Soybean mosaic virus  موزاييك فول الصويا فيروس 
SCMV Sugarcane mosaic 

virus  
فيروس موزاييك قصب 

 السكر
SPFMV Sweet potato feathery 

mottle virus  
فيروس التبرقش الريشي 

 للبطاطا الحلوة
TEV Tobacco etch virus  فيروس تحفر التبغ 
TVMV Tobacco vein mottling 

virus 
في تبرقش العروق  فيروس
 التبغ 

TuMV Turnip mosaic virus  فيروس موزاييك اللفت 
WMV Watermelon mosaic 

virus  
 فيروس موزاييك البطيخ 

ZeMV Zea mosaic virus فيروس موزاييك زيا 
ZYFV Zucchini yellow fleck 

virus  
فيروس الترقط األصفر 

 للكوسا الخضراء
ZYMV Zucchini yellow mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك األصفر 

 للكوسا الخضراء
Ipomovirus CVYV Cucumber vein 

yellowing virus 
فيروس اصفرار عروق 

 الخيار
SPMMV Sweet potato mild 

mottle virus  
فيروس التبرقش الخفيف 

 للبطاطا الحلوة
Rymovirus AgMV Agropyron mosaic 

virus  
فيروس موزاييك 

 جروبيروناأل
HoMV Hordeum mosaic virus  فيروس موزاييك الهورديوم 
RGMV Ryegrass mosaic virus  فيروس موزاييك الزوان 

Tritimovirus BStV Brome streak virus  فيروس تخطط البروم 
WSMV Wheat streak mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك المخطط 

 للقمح
ONMV Oat necrotic mottle 

virus  
فيروس التبرقش المنكرز 

 للشوفان
Bymovirus BaMMV Barley mild mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك الخفيف 

 للشعير
BaYMV Barley yellow mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك األصفر 

 للشعير
OMV Oat mosaic virus  فيروس موزاييك الشوفان 
RNMV Rice necrosis mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك المنكرز 

 للرز
WSSMV Wheat spindle streak 

mosaic virus  
فيروس الموزاييك المخطط 

 المغزلي للقمح
WYMV Wheat yellow mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك األصفر 

 للقمح
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 .1تابع جدول 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
األسم 

 األسم العلمي المختصر

 
 سم العربياأل

 Sobemovirus RYMV Rice yellow mottle غير محددة

virus  
فيروس التبرقش األصفر 

 للرز
SBMV Southern bean 

mosaic virus  
فيروس موزاييك الفاصولياء 

 الجنوبي
SCPMV Southern cowpea 

mosaic virus  
فيروس موزاييك اللوبياء 

 الجنوبي
SCMoV Subterranean clover 

mottle virus  
فيروس تبرقش البرسيم 

 األرضي
TRoV Turnip rosette virus  فيروس تورد الفجل 

Luteoviridae 
  

  

Luteovirus BYDV-

MAV 

Barley yellow dwarf 

virus-MAV  
فيروس اصفرار وتقزم 

 MAV-الشعير
BYDV-
PAV 

Barley yellow dwarf 
virus-PAV  

فيروس اصفرار وتقزم  
 PAV-عيرللش

BLRV Bean leafroll virus فيروس التفاف أوراق الفول 
SbDV Soybean dwarf virus فيروس تقزم فول الصويا 

Polerovirus BMYV Beet mild yellowing 

virus  
اإلصفرار الخفيف  فيروس

 للشوندر السكري/البنجر
BWYV Beet western yellows 

virus  
بي فيروس اإلصفرار الغر
 للشوندر السكري/البنجر 

CYDV-
RPV 

Cereal yellow dwarf 
virus -RPV  

وتقزم فيروس اصفرار 
 RPV-الحبوب

CABYV Cucurbit aphid-borne 

yellows virus  
فيروس اصفرار القرعيات 

 المنقول بالمنّ 
PLRV Potato leaf roll virus   فيروس التفاف أوراق

 البطاطا/البطاطس
Enamovirus PEMV-1 Pea enation mosaic 

virus-1  
فيروس موزاييك وزوائد 

 1-البازالء

-BYDV غير محدد
RMV 

Barley yellow dwarf 
virus-RMV 

فيروس اصفرار وتقزم 
 RMV-الشعير

BYDV-

SGV 
Barley yellow dwarf 

virus-SGV 
فيروس اصفرار وتقزم 

 SGV -الشعير

 فيروس تبرقش الجزر  Umbravirus CMoV Carrot mottle virus غير محددة
GRV Groundnut rosette 

virus  
 فيروس تورد الفول السوداني

PEMV-2 Pea enation mosaic 

virus-2  
فيروس موزاييك وزوائد 

 2-البازالء
SuCV Sunflower crinkle 

virus 
 فيروس تجعد عباد الشمس

TMoV Tobacco mottle virus  رقش التبغفيروس تب 
Tombusviridae 

  

  

  

  

Aureusvirus CLSV Cucumber leaf spot 
virus 

 فيروس تبقع أوراق الخيار

PoLV Pothos latent virus  فيروس بوثوس الكامن 
Avenavirus OCSV Oat chlorotic stunt 

virus  
فيروس التقزم الشاحب 

 للشوفان
Carmovirus BMMV Bean mild mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك الخفيف 

 للفاصولياء
CarMV Carnation mottle 

virus  
 فيروس تبرقش القرنفل
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 .1تابع جدول 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
األسم 

 األسم العلمي المختصر

 
 األسم العربي

Tombusviridae 

 
Carmovirus CPMoV Cowpea mottle virus  فيروس تبرقش اللوبياء 

CuSBV Cucumber soil-borne 
virus  

فيروس الخيار المحمول 
 بالتربة

MNSV Melon necrotic spot 

virus  
 الميتة للشمام ةفيروس البقع

Dianthovirus CRSV Carnation ringspot 
virus  

 فيروس التبقع الحلقي للقرنفل 

RCNMV Red clover necrotic 

mosaic virus  
كرز فيروس الموزاييك المن

 للبرسيم األحمر
Machlomovirus MCMV Maize chlorotic 

mottle virus  
فيروس تبرقش وشحوب 

 للذرة
Necrovirus OLV-1 Olive latent virus 1  1-فيروس الزيتون الكامن 

TNV-A Tobacco necrosis 

virus-A  
 A-فيروس موت التبغ

TNV-D Tobacco necorsis 
virus-D  

 D-التبغفيروس موت 

Panicovirus PMV Panicum mosaic 

virus  
 فيروس موزاييك البانيكوم

Tombusviridae 

 
Tombusvirus AMCV Artichoke mottled 

crinkle virus  
فيروس تبرقش وتجعد 

 األرضي شوكي/الخرشوف
CIRV Carnation Italian 

ringspot virus 
فيروس التبقع الحلقي 

 اإليطالي للقرنفل
CuNV Cucumber necrosis 

virus  
 الخيار فيروس موت

EMCV Eggplant mottled 

crinkle virus  
فيروس تبرقش وتجعد 

 الباذنجان
GALV Grapevine Algerian 

latent virus  
الكرمة الكامن العنب/فيروس 
 الجزائري

MPV Moroccan pepper 
virus  

 فيروس الفليفل المغربي

PLCV Pelargonium leaf 

curl virus  
فيروس التفاف أوراق 

 البالرجونيوم
TBSV Tomato bushy stunt 

virus 
فيروس التقزم الشجيري 

 للبندورة/للطماطم

 Tobamovirus CGMMV Cucumber green غير محددة
mottle mosaic virus  

التبرقش وموزاييك الفيروس 
 األخضر للخيار

PMMoV Pepper mild mottle 

virus  
فيروس التبرقش الخفيف 

 للفليفلة
TMV Tobacco mosaic virus  فيروس موزاييك التبغ 
ToMV Tomato mosaic virus   فيروس موزاييك

 البندورة/الطماطم
TVCV Turnip vein-clearing 

virus  
 فيروس شفافية عروق اللفت

Tobravirus PEBV Pea early browning 

virus  
روس التلون البني المبكر في

 للبازالء
PepRSV Pepper ringspot virus  فيروس التبقع الحلقي للفلفل 
TRV Tobacco rattle virus  فيروس خشخشة التبغ 

Hordeivirus BSMV Barley stripe mosaic 

virus 
فيروس الموزاييك الشريطي 

  للشعير
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 .1تابع جدول 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
األسم 

 األسم العلمي المختصر

 
 األسم العربي

 Furovirus SBWMV Soil-borne wheat غير محددة

mosaic virus 
فيروس موزاييك القمح 

 المحمول بالتربة
Pomovirus BSBV Beet soil-borne virus  فيروس الشوندر 

 البنجر المنقول/السكري
 بالتربة

BBNV Broad bean necrosis 
virus 

 س تنكرز الفولفيرو

PMTV Potato mop-top virus   قمة  ممسحةفيروس
 البطاطا/البطاطس

Pecluvirus PCV Peanut clump virus  فيروس تكتل الفول السوداني 
IPCV Indian peanut clump 

virus  
فيروس تكتل الفول السوداني 

 الهندي 
Benyvirus BNYVV Beet necrotic yellow 

vein virus  
فيروس اصفرار وموت 

عروق الشوندر 
 السكري/البنجر

BSBMV Beet soil-borne 
mosaic virus  

 فيروس موزاييك الشوندر
 المنقول السكري/البنجر

 بالتربة
Bromoviridae 
  

  

  
  

Alfamovirus AMV Alfalfa mosaic virus   /فيروس موزاييك الفصة
 الجت/البرسيم الحجازي

Bromovirus BBMV Broad bean mottle 

virus  
 فيروس تبرقش الفول

BMV Brome mosaic virus   فيروس موزاييك
 الهشيمية/الشويعرة

CCMV Cowpea chlorotic 

mottle virus  
فيروس التبرقش الشاحب 

 للوبياء
Cucumovirus CMV Cucumber mosaic 

virus  
 فيروس موزاييك الخيار

PSV Peanut stunt virus  فيروس تقزم الفول السوداني 
TAV Tomato aspermy 

virus 
فيروس اسبرمي 
 البندورة/الطماطم

Ilarvirus TSV Tobacco streak virus  فيروس تخطط التبغ 
APLPV American plum line 

pattern virus 
فيروس نمط الخط األمريكي 

 للخوخ/البرقوق
AV-2 Asparagus virus 2  2 س الهليونفيرو 
CVV Citrus variegation 

virus  
فيروس ترقط 

 الحمضيات/الموالح
ApMV Apple mosaic virus  فيروس موزاييك التفاح 
PNRSV Prunus necrotic 

ringspot virus  
 ةالميت ةفيروس البقع الحلقي

 للخوخ/البرقوق
PDV Prune dwarf virus  فيروس تقزم الخوخ/البرقوق 

Oleavirus OLV-2 Olive latent virus 2  2-فيروس الزيتون الكامن 

 Cفيروس كاسافا   Ourmiavirus CsVC Cassava virus C غير محددة
OuMV Ourmia melon virus   اورمياشمام فيروس 

Idaeovirus RBDV Raspberry bushy 

dwarf virus  
فيروس التقزم الشجيري 

 العليق/لتوت األرض
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 .1تابع جدول 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
األسم 

 األسم العلمي المختصر

 
 األسم العربي

Closteroviridae 

  
Closterovirus BYV Beet yellows virus   فيروس اصفرار الشوندر

 السكري/البنجر
CTV Citrus tristeza virus   فيروس تريستيزا

 الحمضيات/الموالح
GLRaV-2 Grapevine leafroll-

assocaited virus 2  
فيروس المرافق إللتفاف ال

 2الكرمة العنب/أوراق 
Crinivirus CYSDV Cucurbit yellow 

stunting disorder 

virus 

فيروس عارض اصفرار 
 وتقزم القرعيات

LCV Lettuce chlorosis 
virus  

 فيروس شحوب الخس

LIYV Lettuce infectious 

yellows virus  
س اإلصفرار المعدي فيرو
 للخس

SPCSV Sweet potato 
chlorotic stunt virus  

فيروس التقزم الشاحب 
 للبطاطا الحلوة

ToCV Tomato chlorosis 

virus  
فيروس شحوب 
 البندورة/الطماطم

TICV Tomato infectious 

chlorosis virus  
فيروس الشحوب المعدي 

 للبندورة/الطماطم
BPYV Beet pseudoyellows 

virus  
فيروس األصفرار الكاذب 
 للشوندر السكري/البنجر

PYVV Potato yellow vein 

virus 
فيروس العرق األصفر 

 للبطاطا/البطاطس
Ampelovirus GLRaV-1 Grapevine leafroll-

associated virus 1 
الفيروس المرافق إللتفاف 

 1أوراق العنب/الكرمة 
GLRaV-3 Grapevine leafroll-

associated virus 3  
فيروس المرافق إللتفاف 

 3الكرمة العنب/أوراق 
GLRaV-4 Grapevine leafroll-

associated virus 4 
الفيروس المرافق إللتفاف 

 4أوراق العنب/الكرمة 
GLRaV-5 Grapevine leafroll-

associated virus 5 
الفيروس المرافق إللتفاف 

 5كرمة أوراق العنب/ال
GLRaV-6 Grapevine leafroll- 

associated virus 6 
الفيروس المرافق إللتفاف 

 6أوراق العنب/الكرمة 
GLRaV-8 Grapevine leafroll –

associated virus 8 
الفيروس المرافق إللتفاف 

 8أوراق العنب/الكرمة 
LChV-2 Little cherry virus-2  2-فيروس الكرز الصغير 
PMWaV Pineapple mealybug 

wilt-associated virus 
فيروس المرافق لذبول ال

األناناس المنقول بالبق 
 الدقيقي

-OLYaV Olive leaf yellowing غير محدد

associated virus 
الفيروس المرافق الصفرار 

 أوراق الزيتون
GLRaV-7 Grapevine leafroll -

associated virus 7 
إللتفاف  الفيروس المرافق

 7أوراق العنب/الكرمة 
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 .1تابع جدول 
 

 الجنس العائلة/الفصلية
 األسم

 العلمي األسم المختصر

 
 العربي األسم

Tymoviridae Tymovirus APLV Andean potato latent 

virus 
بطاطس /فيروس بطاطا
 األندين الكامن

EMV Eggplant mosaic virus  فيروس موزاييك الباذنجان 
MRMV Melon rugose mosaic 

virus 
فيروس موزاييك وتجعد 

 الشمام
OkMV Okra mosaic virus  فيروس موزاييك البامياء 
TYMV Turnip yellow mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك األصفر 

 للفت
Marafivirus BELV Bermuda grass etched-

line virus 
فيروس الخط المحفور 

 برموداحشيشة ل)الغائر( 
GAMaV Grapevine asteroid 

mosaic-associated virus 
الفيروس المرافق للموزاييك 

 النجمي للعنب
MRFV Maize rayado fino virus  فيروس ريادو فينو الذرة 
OBDV Oat blue dwarf virus   فيروس التقزم األزرق

 للشوفان
Maculavirus GFkV Grapevine fleck virus نمش/ترقط وس فير

 العنب/الكرمة
GRVFV Grapevine rupestris vein 

feathering virus 
 عنب عروقفيروس ترييش 

GRGV Grapevine red globe virus فيروس الفص األحمر للعنب 
Flexiviridae 
  

Capillovirus ASGV Apple stem grooving virus 
= Citrus tatter leaf virus  

 ق التفاحفيروس تثلم سا

= فيروس تمزق ورق 
 الحمضيات/الموالح

CVA Cherry virus A   فيروس الكرزA 
Trichovirus ACLSV Apple chlorotic leaf spot 

virus  
فيروس التبقع الشاحب 

 ألوراق التفاح
Vitivirus GVA Grapevine virus A   الكرمة العنب/فيروسA 

GVB Grapevine virus B   الكرمة لعنب/افيروسB 
GVC Grapevine virus C  الكرمة العنب/فيروسC 
GVD Grapevine virus D   الكرمة العنب/فيروسD 

Carlavirus AHLV American hop latent virus  فيروس حشيشة الدينار
 األمريكي الكامن

CVB Chrysanthemum virus B   فيروس األقحوانB 
PeSV Pea streak virus   فيروس تخطط البازالء 
PVM Potato virus M   فيروس البطاطا/البطاطسM 
PVS Potato virus S   فيروس البطاطا/البطاطسS 
RCVMV Red clover vein mosaic 

virus  
فيروس موزاييك عروق 

 البرسيم األحمر
Potexvirus AV-3 Asparagus virus 3   3فيروس الهليون 

CVX Cassava virus X   فيروس الكاسافاX 
ClYMV Clover yellow mosaic 

virus  
فيروس الموزاييك األصفر 

 للبرسيم
PapMV Papaya mosaic virus   فيروس موزاييك

 البابايا/الباباظ
PVX Potato virus X   فيروس البطاطا/البطاطسX 
PAMV Potato aucuba mosaic 

virus 
وكوبا فيروس موزاييك أ
 البطاطا/البطاطس
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 .1تابع جدول 

 

 الجنس العائلة/الفصلية
األسم 

 األسم العلمي المختصر

 
 األسم العربي

 Allexivirus GarV-A Garlic virus A   فيروس الثومA 
GarV-C Garlic virus C  فيروس الثوم  C 
GarV-X Garlic virus X   فيروس الثومX 
ShV-X Shallot virus X   فيروس الكراتX  

Foveavirus ASPV Apple stem pitting virus  فيروس تنقر ساق التفاح 
ApLV Apricot latent virus فيروس المشمش الكامن 

 Tفيروس البطاطا/البطاطس  PVT Potato virus T غير محدد
CGRMV Cherry green ring mottle 

virus 
فيروس التبرقش الحلقي 

 للكرزاألخضر 

D. Subrviral agents: Viroids  المجموعة تحت الفيروسية أو الفيرويدات –د 

Pospiviroidae
  

  

  

  

  

Pospiviroid CSVd Chrysanthemum stunt 
viroid  

 فيرويد تقزم االقحوان

CEVd Citrus exocortis viroid  رويد تشقق قلف في
 الحمضيات/الموالح

PSTVd Potato spindle tuber 

viroid  
فيرويد الدرنة المغزلية 

 للبطاطا/البطاطس
TASVd Tomato apical stunt 

viroid 
فيرويد التقزم القمي 
 للبندورة/الطماطم

Hostuviroid HpSVd 

HpSVd-cit 

Hop stunt viroid 

= Citrus Cachexia viroid  
فيرويد تقزم حشيشة 

تنقر = فيرويد  الجنجل/الدينار
 (كسياكاالخشب )

 الحمضيات/الموالح
Apscaviroid ASSVd Apple scar skin viroid   لتفاحا تقرح قشرةفيرويد 

ADFVd Apple dimple fruit viroid فيرويد تنقر ثمار التفاح 

CBLVd Citrus bent leaf viroid   فيرويد الورقة المحنية
 للحمضيات/الموالح

CVd-III Citrus viroid III يد الحمضيات فيروIII 
GYSVd-1 Grapevine yellow 

speckle viroid 1 
فيرويد التلطخ األصفر 

 للكرمة
PBCVd Pear blister canker 

viroid  
فيرويد التقرح المبثر 
 لالجاص/الكمثرى

Coleviroid CbVd-1 Coleus blumei viroid 1  1-فيرويد كوليوس بلومي 
Cocaviroid CVd-IV Citrus viroid IV  الموالح/فيرويد الحمضيات 

IV 
CCCVd Coconut cadang-cadang 

viroid  
كادانج جوز -فيرويد كادانج

 الهند
Avsunviroidae 

 

Avsunviroid ASBVd Avocado sunblotch 

viroid  
فيرويد لطخة الشمس 

 لألفوكادو
Pelamoviroid CChMVd Chrysanthemum 

chlorotic mottle viroid  
فيرويد التبرقش الشاحب 

 لألقحوان
PLMVd Peach latent mosaic 

viroid  
فيرويد الموزاييك الكامن 

 للدراق/الخوخ
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 . المحاذير التي يجب االنتباه إليها عند تشخيص الفيروسات11
 

 إن أي فيروس ال يمكن تحديده بأنه يتبع أحد األنواع التي تم تعريفها أو يشكل ساللة من سالالتها
المعروفة، فهو على األرجح نوعًا جديدًا، وبعد اعتماده يصبح تعريفه سهاًل في المستقبل. من هنا 
يتبين مدى أهمية معرفة المشخص بالحدود التي تفصل ما بين األنواع من جهة وسالالت النوع 

 الواحد من جهة أخرى. وفي هذا االطار هناك بعض المحاذير من الواجب التوقف عندها.
اجعنا العديد من األبحاث المنشورة حول كشف وتحديد الفيروسات نجدها تعتمد كثيرًا على اذا ر 

الصفات السيرولوجية للفيروسات. إن العديد من تقنيات االختبار ال تزال تعتمد على األمصال مع أن 
ل الكثير منها غير متخصص، أي يمكنه التفاعل مع أكثر من فيروس واحد. وإمكانية أن يتفاعل مص

معين مع فيروسات غير تلك التي استعملت في انتاجه تعتمد على الطريقة التي تمت فيها تنقية 
نقية الفيروس أم ُحقنت مباشرة بعد ت هل الفيروس، مثل عمر المادة النقية التي ُحقنت في الحيوان )أي

الذي حقن وضعها في الثالجة(، أو الوقت الذي جمع فيه المصل من الحيوان  بعد بضعة شهور من
بالفيروس )أي بعد شهر أو ثالثة أشهر(. إن استخدام األجسام المضادة وحيدة الكلون قلل من هذه 
المخاطر، ااّل أن هذه ال تتفاعل إاّل مع التراكيب الفيروسية التي استخدمت في تحضيرها، وبتعبير 

 آخر ال يمكنها أن تتفاعل مع الفيروسات التي تخلو من هذه التراكيب.
ستخدام االختبارات المصلية في فهم عالقة القرابة ما بين الفيروسات انتقدت كثيرًا ولسبب إن ا

يعّبر إاّل  جوهري وهو أن الغالف البروتيني للفيروس، والذي هو األساس في التفاعالت المصلية، ال
ناك على جزء صغير من المكنون الوراثي )المجين( للفيروس. ويضاف إلى ذلك بأنه قد ال يكون ه

ارتباط بين التفاعالت المصلية للفيروس والصفات البيولوجية وخاصة االمراضية والتي ال يمكن 
الكشف عنها باالختبارات المصلية. لذلك فإن توجهات اللجنة الدولية لتقسيم الفيروسات عند تعريف 

وس معين النوع أكدت بأن "مجموعة صفات" هي التي تحدد فيما إذا كان في االمكان اعتبار فير 
من فسح المجال أمام عضوًا في نوع محدد. فالكل يعترف بأنه عند تقييم هوية أي فيروس، البّد 

ائلي أو الناقل الحشري وغيرها من الصفات الحيوية بأن يكون لها دور ما و االختالفات في المدى الع
الجزيئية. إذًا  بالصفاتيمكن التعرف عليها بسهولة إذا ما قورنت  حيويةفي تحديد الهوية. فالصفات ال

البد من الناحية العملية أن نضع باعتبارنا أنه ال يمكن استخدام صفة وحيدة مثل التفاعل المصلي أو 
تركيب محدد في المكنون الوراثي في تحديد ماهية الفيروس، وهذا ينطبق أيضًا على الصفات 

 الحيوية.

 

 . كلمة أخيرة12
 

بيولوجيا الجزيئي مكن الباحثيين من سبر أغوار المجين الفيروسي الشك بأن التقدم الهائل في علم ال
يته ر لمعرفة تركيبه الكيمائي الدقيق وتوزع الجينات فيه ووظيفة كل منها في تكاثر الفيروس واستمرا
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في البيئات المختلفة وقدرته على اإلنتشار بالوسائل الطبيعية المختلفة. كل هذه المعلومات سمحت 
ات الضرورية والتي ساعدت في تسمية وتصنيف الفيروسات بشكل دقيق. صحيح أنه ء المقارنابإجر 

ال يمكن القول بأنه تم الوصول إلى نظام تقسيم وتسمية مثالي للفيروسات ولكن بدون شك بأننا نتقدم 
 بخطى ثابتة نحو تحقيق ذلك.
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 الفصل الثالث
 

 ق المتبعة لتشخيص الفيروسات النباتيةائالطر
 

 2ويوسف أبو جودة 1مكوكمحي الدين ، خالد 1قمريغسان صفاء 
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 ةيئكيميا ةأي طريقيس هناك ، لحاليا   إال أنه ية،واع النباتناألمختلف  يةالفيروستصيب األمراض 
 لذلك .رياتالفط وأ بكتيريامشابهة لمبيدات ال ا  اقتصاديمجدية تكون  الفيروسات النباتية لمكافحة فعالة

 (1عن طريق: ) فيروسالصابة بمنع اإل لىإ أساسا   يةفيروسال األمراض دارةإاستراتيجيات تهدف 
( التقليل من انتشار 2) ،لى المحصولإالعدوى لمنع الفيروس من الوصول  القضاء على مصدر

خالية من ....( .استخدام مواد اكثار )بذور، عقل،( 3ناقل، )العن طريق التحكم في  فيروسال
 ، أو التطعيم على أصول مقاومة للفيروس لفيروسل ةنباتات مقاوم ستخدام( ا4و ) ،الفيروس
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بسالالت مستضعفة للوقاية من  ى ( العدو 6) ،( العمليات الزراعية مثل تعديل موعد الزراعة5)
 . السالالت الخطرة

التشخيص الدقيق للفيروس أوال  يجب ، ة ضد األمراض الفيروسيةلتنفيذ تدابير المكافحو 
قليل الضرر الناتج ، ألن ذلك يعتبر الخطوة األساس اليجاد أفضل السبل للحد من انتشاره وتمرضمال

عن خرى اإلكثار اإللبذور ومواد كا ةالوراثي للمواد ري التبادل التجازدياد إ بحكمو  من اإلصابة به.
لخدمات  كبيرةهمية أ أيضا  تشخيص الفيروسات في هذه المواد تكتسب فإن التجارة العالمية،  طريق

 عبر الحدود.  ةلضمان سالمة نقل المادة الوراثي يالحجر الصح
إن استخدام اتية. الفيروسات النبعن  لكشفلالتشخيصية ق ائطر تم تطوير العديد من ال

في وفر معلومات كافية عن هوية الفيروس، ولكن يقد في بعض األحيان واحد تشخيصي  إختبار
 اتختبار اإل فضلأإن . للفيروس ق لتشخيص قاطعائطر المجموعة من أحيان أخرى نحتاج إلى 

ن فترة كتمل في غضو التي ت، و الحساسة والمتخصصة اتختبار هي اإلالفيروسات النباتية عن كشف لل
أو البروتينات سواء عن التطورات الحديثة في التقنيات للكشف إن . ةوغير مكلف قصيرة نسبيا   ةزمني

 .يةمراض النباتية الفيروستشخيص األ طرائقحماض النووية وفرت فرصة لتطوير األ
، المتاحة على الموارد والتسهيالتتم إختياره الذي يالتشخيصي  ختبارنوع اإليتوقف و 

، ونوع وعدد العينات اتختبار اإلجراء هذه الالزمة إل ةوالحساسي ة، ومستوى الدقةالمواد الكاشفوتوافر 
في هذا الفصل . عنه كشفال المرادها، وكمية المعلومات المتاحة عن الفيروس إختبار التي سيتم 

 يةفيروساألمراض الالمتاحة للكشف عن التشخيصية  اتختبار اإل بعضلمحة عامة عن سوف نعطي 
 بما فيها ةفي البلدان النامي باحثون الن يستخدمها أالتي يمكن  ة، مع التركيز على الكيفييةالنبات

 المنطقة العربية.

 

  والمورفولوجية حيويةعلى الخصائص ال التشخيصية بناء   اتختبار اإل. 2
 

 . األعراض الظاهرية1.2
 

واجتثاث النباتات  ةلمسببات المرضيا التي تسببها األمراض الفيروسية للتعرف علىاألعراض تستخدم 
مرض لعراض عندما تكون األ سهلة نسبيا   تكون المعاينةعلى المرض.  ةفي محاولة للسيطر  ةالمريض

والظروف صابة ، وقت اإلالساللة الفيروسية، النوع النباتين عوامل كثيرة مثل أ غير. واضحة محدد
بعض الفيروسات ال كما أن  .(Matthews, 1980)الظاهرية عراض األعلى ن تؤثر أيمكن ة يالبيئ

أو سالالت مختلفة لنفس  مختلفة فيروساتفإن لى ذلك، إضافة إ. صابة ظاهريةتؤدي إلى أعراض إ
النباتات  كثيرة تظهر على أحيانا   .عائل النباتينفس العلى مشابهة  عراضا  أ  عطييمكن أن تالفيروس 

الجوية غير لظروف اتجة عن عوامل أخرى مثل إال أنها نا يةالفيروس أعراض مشابهة لألمراض
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آفات أخرى  الناتجة عنصابة اإل ة،المغذيعدنية لمنقص بعض العناصر ا التربة المعدنية والمناسبة، 
الضرر الناتج عن سوء استعمال تلوث الهواء و النيماتودا،  أو لحشراتلفايتوبالسما والبكتيريا وااك
  .(المبيدات العشبيةمبيدات )وخاصة ال

مطلوبة عند اتخاذ قرار  ةميدانيالخبرة ، فإن المعلومات عن الفيروساتتعطي راض مع أن األع
أن يسير التشخيص عادة، من الضروري في العراض فقط. األبناء على  ل تشخيص الفيروساتحو 

 يةفيروسالصابة ن دقة تشخيص اإلخرى لضمااأل اتختبار اإللى جنب مع إ جنبا   عراضألعلى ا بناء  
(Bock, 1982). 

 

 طرائق االنتقالالمدى العوائلي و  .2.2
 

 طريقة انتقال الفيروس، معرفة  يمكن أن تعتمد جزئيا  على اتالفيروسماهية الكشف عن  إن
 بواسطة ناقل حشري أو أية نواقل حيوية أخرى  وأالتطعيم أم بالعدوى الميكانيكية، أهي ب

(Jones, 1993). بحد انيكيا  باستخدام العصارة النباتية يمكن القيام بها النباتات العشبية ميك إن إلقاح
بالكشف  تسمحنباتات هذه الالفيروسات على التي تنتجها  ةالمميز عراض األف ،أدنى من التسهيالت

 قد المدى العوائلي ن أمن رغم على ال. و (Horvath, 1993) العديد من الفيروسات وتعريف
في ستخدم ت تإال أنها مازال ،(Hamilton et al., 1981)فيروس لتحديد ماهية ال دقيقةطريقة كون يال 

ات المدى إختبار يمكن زيادة دقة في تشخيص الفيروس.  ا  هام ا  عنصر  االعتبارهمختبرات الكثير من 
خبرة  بواسطة أصحابواجرائها  (1)جدول  استخدام مجموعة مناسبة من النباتاتالعوائلي عن طريق 

 .في هذا الموضوع
 

 .(Noordam, 1973) للكشف على الفيروسات الشائعة اإلستعمالالدالة بعض النباتات  .1جدول 

 

 النوع النباتي عمر النبات المفضل عند اإلعداء

أسابيع 5  (.Beta vulgaris L)الشوندر السكري/البنجر  

 .Chenopodium amaranticolor, Coste & Reyn شهرين

 .Chenopodium quinoa L شهرين

امأي 10  (.Cucumis sativus L)الخيار  

أسابيع 5-8  (.Datura stramonium L)الداتورة  

أسابيع 6  Nicotiana glutinosa L. 

أسابيع 5  Samsun NNالصنف  – (.Nicotiana tabacum L)التبغ  

أسابيع 5  White Burleyالصنف  – (.Nicotiana tabacum L)التبغ  

أيام 10  Bekaالصنف  – (.Phaseolus vulgaris L)الفاصولياء  

أيام 10  Pintoالصنف  – (.Phaseolus vulgaris L)الفاصولياء  

 (.Vicia faba L)الفول  اسبوعين

أيام 10  (.Vigna sinensis (L.) Endl)اللوبياء  
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اكهة عن طريق الفشجار أ فيروساتا  و ميكانيكي التنتقلالفيروسات التي  يمكن تشخيص
ن أ. ومع (Martelli, 1993؛ Fridlund, 1980لتطعيم على نباتات دالة حساسة )النقل الحشري أو با

الفيروسات أو لحفظها أو تكاثرها، ستخدم في العديد من المختبرات سواء لتشخيص ت اتختبار اإلهذه 
 الظاهريةعراض األ ن طريقالفيروسات عبعض تمييز  يصعبتستهلك الوقت والموارد، و  إال أنها

  فقط.

 
 في العصير خصائص الفيزيائية. ال3.2

 

ر في يإن الخصائص الفيزيائية )مثل درجة الحرارة المثبطة، نقطة التخفيف النهائبة، مدة التعم
المختبر( لقياس فعالية الفيروس في العصير النباتي، كانت تستخدم لتعريف الفيروسات النباتية. إال 

 .(Francki, 1980)لتشخيص الفيروسات أن مثل هذه الصفات غير موثوق بها ولم يعد يوصى بها 
 

 والمجهر الضوئي اإللكترونيالمجهر . 4.2
 

 ةمورفولوجيالصفات العن معلومات مفيدة  يمكن أن يعطي اإللكترونيالمجهر إن استخدام 
عندما تكون  سات النباتيةاالستعمال في الكشف عن الفيرو شائع  ية، وهوجسيمات الفيروسلل

لكتروني بكشف كما يسمح المجهر اإل (.Milne, 1993؛ Baker et al., 1985)التسهيالت متوفره 
إن  ذا كانت صفاتها المورفولوجية مختلفة.إفي نفس النبات  واحد كثر من فيروسأصابات بإوجود 

  Potyviruses ،Potexvirusesمثل عصوية الشكل الالكشف عن الفيروسات الخيطية و 
وغيرها من الفيروسات  متساوية األبعاد/سات المتقايسةكون أسهل من الفيرو ي Tobamovirusesو 

ة في منخفض عادة بتراكيز وجدالفيروسات التي ترؤية  يصعب .اإللكترونيعند فحصها بالمجهر 
يمكن و . فحصهاقبل يتم تركيز هذه الفيروسات ما لم  اإللكترونيتحت المجهر  عصارة النسيج النباتي

 immunoelectron) السيرولوجيةالمصلية/ اتختبار اقرانه باإل عند اإللكترونيكفاءة المجهر تحسين 

microscopy) .في وهو غير متوفر ، مكلف ويحتاج إلى خبرة اإللكترونياستخدام المجهر  ال أنإ
مجهر ال تكلفةن تتحمل أتستطيع  الالعديد من مؤسسات البحوث الزراعية إن حيان. كثير من األ

 ة مستمرة.صيان تتطلبالتي و  ةلكتروني الباهظإلا
 أجسام محتواة وبلورات تراكمية كبيرةوجود من الفيروسات النباتية العديد يرافق اإلصابة ب

 ةوسريع المجهر الضوئي يكون عملية بسيطةبواسطة جسام هذه األعن  الكشف إن داخل الخاليا.
 واة األجسام المحت خصائصأشكال و  ما أنبو  .(Edwardson et al., 1993) ورخيصة نسبيا  

(inclusion bodies)  نوع  حيان تحديدفي بعض األيمكن  ، فإنهبعض الفيروساتبصابة اإلتنتج عن
. خاصةات باستخدام صبغوذلك ألجسام المحتواة المالحظة على ا بناء  جنس الفيروس إلى مستوى ال
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ما  را  وناد ةلى تجارب عملية مستفيضإتحتاج إن استخدام مثل هذه التقنية للكشف عن الفيروسات 
  عريف الفيروسات النباتية بشكل روتيني.يستخدمها المبتدئ لت

 
 السيرولوجيةالمصلية/  اتختبار اإل. 3

 

 لكشف بنجاح ل ةمصال المناعياألالسيرولوجية و المصلية/  اتختبار اإلتم تطوير واستخدام 
 أكثر ت السيرولوجية ختبار عتبر اإلوت من الزمن.منذ عدة عقود  الفيروسات النباتية عن
الجسم المضاد تفاعل  استخدم، بدايةفي ال .المستعملة في الكشف عن الفيروسات شيوعا   اتختبار اإل

ات الترسيب فائق الصغر إختبار مثل،  مرئي مترسب مع مولد الضد )الفيروس( لتكوين
(microprecipitin test) ،اإلنتشار المزدوج في اآلجار إختبار (Agar double diffusion test) 

 مرحلة الحقة، فيو  .للكشف عن الفيروسات (Agglutination test)تراص الخاليا  تخثر/ إختبارو 
كواشف  حيث تستخدماألطباق أو أغشية النيتروسلليلوز،  سطح صلب مثل على اتختبار اإلاجريت 
سوف . نزيماتعن طريق تعليم األجسام المضادة با وذلك تفاعل الجسم المضاد مع الفيروس لمشاهدة

طالع على تفاصيل ولكن يمكن اإلفي الفقرات التالية،  اتختبار اإلتم التطرق إلى بعض هذه ي
 & Makkouk؛ Fegla et al., 2001 ؛1996، مكوك وقمري )ات في مراجع مختلفة ختبار اإل

Comeau, 1994 ؛Hampton et al., 1990 ؛van Regenmortel, 1982؛ 
van Regenmortel & Dubs, 1993). 

 

 التراص/التخثرو  الترسيب اتتبار إخ. 1.3

 
 منطقة ( على تشكيل ةادة هالميم )سواء في مادة سائلة أو في الترسيب اتإختبار تعتمد 

 ؛Ball, 1974) مضادةجسام الاألمع كميات كافية من الفيروس  تتحد عندما ةمرئيترسيبية 
van Regenmortel, 1982 .)مختصينبعض ال من قبلات الترسيب فائق الصغر إختبار  استخدمت ،

. في أكثر شيوعا   اكاناإلنتشار المزدوج في اآلجار وتخثر/تراص الخاليا ي إختبار استخدام ولكن 
 ومولد  األجسام المضادةكال  من  تشرتن، اإلنتشار المزدوج في اآلجار إختبار

ن خط وتكو   جاراآل عبر هالم العصارة النباتية الحاوية على الفيروس( وأ النقي الفيروسالضد )سواء 
 ,Ouchterlony) بالتركيزات المناسبة في األجار/الهالم فيهايلتقيان ترسيبي مرئي في المنطقة التي 

. لكن يةصلة القرابة مابين السالالت الفيروسلتمييز  ختبارا اإلهذيمكن استخدام و . (1)شكل  (1962
تواجد الفيروسات التي تفي الكشف عن الكافية  ةالحساسيتوفر عدم ب تمثلعيوب هذه الطريقة ت

التي تصيب األشجار معظم الفيروسات و  Luteovirusesفيروسات اإلصفرار  ة )مثلمنخفضبتراكيز 
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، هالمفي ال نتشاراإلمن  التمكينه تجزئة جسيمات الفيروسات الخيطية والعصوية (، وضرورةالخشبية
 ن غالية الثمن.، والتي أصبحت اآلةلى كميات كبيرة من األجسام المضادكما تحتاج إ
لبعض جسيمات ح و سطأو يغطي ال بطتير الجسم المضاد التراص، فإن /التخثر إختبارفي 

ة المكورات العنقوديبكتيريا ، أو خاليا latexلبن الشجر خاليا الدم الحمراء،  مثل)الخامدة  المادة
Staphylococcus aureus لى يكون ع سم المضاد مع الفيروسإن التفاعل الموجب للج(، و 

باستخدام و أ ةبالعين المجردأن تشاهد التي يمكن  الخامدة المادةشكل تخثر أو تراص جسيمات 
 ويمكن  الترسيبية باقي اإلختباراتمن  ةكثر حساسيالتراص أ/التخثرإختبار  يعتبر. مكبرة
؛ Hughes & Ollennu, 1993؛ Chirkov et al., 1984) منخفضة كيزاتر  لفيروسات ذات اجراؤه

Walkey et al., 1992). 
 

 
 

 
اإلنتشار المزدوج في اآلجار، الخط الترسيبي يالحظ فقط مابين العينة المصابة الموجودة في  إختبار. 1شكل 

والمصل المضاد الموجود في الحفرة المركزية  (IN)الحفر الخارجية التي تحوي عصارة من النبات المصاب 
(AS) .صارة من نبات سليمع ويالحظ عدم وجود خط ترسيبي مقابل (H). 

 
 

 المصلية/ اتختبار اإل من ةحساسيأقل  التراص/التخثرات الترسيب و إختبار  مع أن
كون بتراكيز معقولة في الفيروسات التي تعن  لكشفطرق ممتازة لإال أنها  السيرولوجية األخرى،

لنبات المصاب يتم الحصول على نقطة من عصارة ابمجرد سهلة جدا ، ف اتختبار اإلهذه  إن. النباتات
مكانيات دنى من اإلبالحد األ اتختبار اإلهذه يمكن إجراء مناسبة. المضادة المصال فحصها باأل

 كمياتمحدودة ولديها رات التي تملك إمكانيات بختكثير من الملوالخبرات، وبالتالي فهي مناسبة ل
 .األمصال المضادةكافية من 
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 كترونيالمجهر اإللمناعي تحت التفاعل . ال2.3
 

تحت المجهر توجد ثالثة طرق يمكن استخدامها للكشف عن الفيروسات النباتية وتشخيصها 
، إال أن (Decoration)والزخرفة  (Trapping)، االصطياد (Clumping)وهي التجميع اإللكتروني 

، كما يمكن (Milne, 1991؛ Derrick, 1973الزخرفة هو األكثر شيوعا  في االستخدام ) إختبار
بين  هذه الطرق  جمعت. لجمع بينها كاستخدام طريقة االصطياد أوال  يليها الزخرفة على نفس العينةا

ففي . اإللكترونيالمجهر التكبير الذي يسمح به مع  ة/السيرولوجيةالمصلي اتختبار اإل ةخصوصي
هدة مما يسمح بمشا ةالمضاد باألجسامبشكل انتقائي  يةجسيمات الفيروستغلف الطريقة الزخرفة 

شكل  خاصتين: المراد تشخيصه باإلعتماد على الفيروس كد من ماهيةأالفيروسات بسهولة أكبر والت
وجود إصابة مزدوجة  . وتسمح هذه الطريقة بالكشف بسهولة عنألجسام المضادةانتقائية واالفيروس 

 هذه الطرق ه يمكن استخدام ، فإنلى التشخيصإضافة باإل .مورفولوجيلبفيروسين لهما نفس الشكل ا
 بين الفيروسات. ما  السيرولوجية لتقدير مدى العالقة

 
 (ELISA)اليزا  -المناعي المرتبط باإلنزيم  اإلدمصاص إختبار. 3.3

 
للكشف عن  شيوعا   اتختبار اإلنزيم )اليزا( هو أكثر مصاص المناعي المرتبط باإلداإل إختبارإن 

وصفه في ن تم أمنذ  مواد االكثار الخضرية، والبذور و ةالفيروسات في المواد النباتية، والحشرات الناقل
 إختبار، فإن التراص/ات الترسيب والتخثرختبار إل . وخالفا  (Clark & Adams, 1977) 1977عام 
 البولي ستيرين – أطباق إليزا مصنوعة من البالستيكعلى عادة  تم، ويتجرى على أسطح صلبة اليزا

(Polystyrene microtiter plates) ()و كلوريد البوليفينيل أ أطباق صلبة/جامدة(PVC أطباق ،
في  اليزا إختبار ستخدمي الكواشف،واالقتصاد في استخدام  ةللتكيف والحساسي ةقابليالبسبب و مرنة(. 

 عدد كبير من العينات  ختباروخاصة إل مجموعة واسعة من الحاالت،
 هذه الطرائق تختلف و  ،زارة من اليكثيتم تطوير تحويرات من الزمن.  في فترة قصيرة نسبيا  
 والنتائج مبدأ التفاعل ، ولكن الفيروسادة و وضع األجسام المض مبدأفي عن بعضها البعض 

 ؛Cooper & Edwards, 1986؛ Clark & Bar-Joseph, 1984) متقاربةالنهائية 
van Regenmortel & Dubs, 1993). طرائق.وسوف نتناول بشيء من التفصيل ثالثة من هذه ال 

 المضادةاليزا باإلحتواء المزدوج للفيروس باألجسام  إختبار -الطريقة األولى 
Double antibody sandwich-ELISA (DAS-ELISA)،  جسام األتستعمل في هذه الطريقة

 IgGطراز  - Immuno-globulinعية ة )تكون عادة من نوع غلوبيولينات غاما المناالمضاد
الجسيمات  حيث تسمح بالتقاط اليزا وح حفر طبقسطلتغليف  (دمضاالمصل المعزولة من ال
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عن طريق  ةم المضاداجسيكشف فيما بعد عن الفيروس المرتبط باألثم . ختبارفي عينة اإل يةالفيروس
 إختباريعتبر . (2)شكل  ةالكاشفالمادة ضافة إ باألنزيم يليهة المربوط ةم المضاداجسالتحضين باأل

DAS-ELISA باألنزيم الربطه النقية ةم المضاداجساألتحضير ويحتاج إلى  عالي التخصص . 
 

 

 

 
 

اليزا باإلحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة  ختبارشكل توضيحي يبين المبدأ العام إل .2شكل 
“Double antibody sandwich-ELSA” (DAS-ELISA)( .1( ،اضافة األجسام المضادة المتخصصة )2 )

، (E)( اضافة األجسام المضادة المتخصصة المرتبطة باألنزيم 3التي تحتوي على الفيروس، )اضافة العينة 
 ( اضافة المادة الكاشفة التي ستتلون باللون األصفر نتيحة وجود األنزيم.4)

 

 

 
 :DAS-ELISA إختبارالخطوات الرئيسية التمام  
 
 لول التغطيةمن مح وليتر/حفرةرميك 200 -100تغطى حفر أطباق اليزا بـ  .1

(Coating buffer) طراز  يحتوي على( غلوبيولينات غاما المناعيةIgG المتخصصة )
لفاعلية المصل المضاد(. يحضر محلول  )تبعا   ميكروغرامات لكل ميليليتر 10-1بتركيز 

غ من  2.93و  )3CO2Na(غ من كربونات الصوديوم  1.59التغطية كما يلي: يذاب 
في ليتر واحد من  )3NaN(غ من أزيد الصوديوم  0.2و  )3CONaH(بيكربونات الصوديوم 

 .9.6إلى  (pH)ته ضحموالماء المقطر، ثم تعدل درجة 
 س.º 37تحضن أطباق اليزا لمدة أربع ساعات عند درجة حرارة  .2
 من مادة %0.05يحتوي على  PBST (PBSتغسل األطباق خمس مرات بمحلول الغسيل  .3

Tween 20)  قائق بين الغسلة واألخرى. يحضر محلول د 5وذلك بفاصلPBS  محلول(
غ من  0.757و  (NaCl)غ من كلوريد الصوديوم  8منظم ملحي فوسفاتي( كما يلي: يذاب 

غ من كلوريد  0.2و  )4HPO2Na( أحادية الهيدروجين فوسفات الصوديوم الالمائية
من الماء المقطر، ثم في ليتر واحد  )3NaN(غ من أزيد الصوديم  0.2و  )KCl(البوتاسيوم 

 .7.4إلى  (pH)تعدل درجة حموضته 
ميكروليتر من العينة المراد فحصها والمحضرة بمحلول  200-100يضاف لكل حفرة  .4

، وبحيث يوضع كل عينة في حفرتين 6موالر ودرجة حموضته  0.2فوسفاتي عياريتة 
 تين.رمتجاو

 37 عند درجة حرارة ساعات 3و أ سº 4ساعة عند درجة حرارة  16تحضن أطباق اليزا  .5
ºس. 

 .3تغسل األطباق كما ورد في الخطوة رقم  .6
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ميكروليتر من األجسام المضادة  200-100يضاف لكل حفرة من حفر طبق اليزا  .7
 بإنزيم الفوسفاتاز القلوي ةالمرتبط)غلوبيولينات غاما المناعية( المتخصصة 

(Alkaline phpsphatase)  لربط المنظم لفي محلول  1000:1-500:1والمخففة من
(Conjugate buffer)   يذاب كما يليمحلول هذا اللفاعلية المصل المضاد(. يحضر  )تبعا :

غ من مادة بياض البيض  2و  Polyvenylpyrrolydone (PVP)غ من مادة  20
(Ovalbumin)  في ليتر واحد من محلول الغسيل(PBST). 

 س.º 37ت عند درجة حرارة ساعا 4تحضن أطباق اليزا لمدة  .8
 .3تغسل األطباق كما ورد في الخطوة رقم  .9

 ميكروليتر من مادة 250-100يضاف لكل حفرة من حفر طبق اليزا  .10
p-Nitrophenyl phosphate  مادة شفافة تتفكك وتتحول إلى اللون األصفر بفعل إنزيم(
ذابة المادة التي يعمل عليها منظم إلمغ/مل من محلول  0.5الفوسفاتاز القلوي( وبتركيز 

 97محلول كما يلي: يمزج هذا ال. يحضر 9.8درجة حموضته  (Substrate buffer)نزيم ألا
غ من أزيد  0.2مل من الماء المقطر، ويذاب فيها  800مع  Diethanolamineمل من 
باستعمال حمض كلور الماء  9.8على  (pH). ثم تضبط درجة الحموضة (NaN3)الصوديم 

(HCl) د ظم عن، يفضل تحضير هذا المحلول المنويكمل الحجم إلى ليتر واحد بالماء المقطر
 إلستعمال وأن ال يخزن لمدة تزيد عن أسبوع.ا

دقيقة إلى ساعتين )حسب  30تترك األطباق عند درجة حرارة المختبر لمدة تتراوح مابين  .11
 لضوء عند الموجة(، ثم تقدر شدة التفاعل بقياس درجة امتصاص ااعلتفالقوة 
 نانومترات، وباستعمال قارئ اليزا. 405

 
 

-Direct antigen coatingاليزا بتغطية الطبق بمولد الضد مباشرة  إختبار -الطريقة الثانية 

ELISA (DAC-ELISA)، العينات المراد فحصها( مباشرة في طبق  الفيروس حيث يتم وضع(
في  (،Younes, 1995؛ Hourani & Abou-Jawdah, 2003؛ Fegla et al., 1997, 2004) االليزا

حفر عامل ت . في الخطوة الثانية،DAS-ELISA فيها كما في الفيروسلربط  ةم مضاداجسأ يأغياب 
 بالفيروس ةالمتخصص ةم المضاداجساألضاف تثم  Bovine serum albuminأطباق اليزا بمادة 

ثم يتم . ل مضاد خامصأو م IgGشكل  سواء على( ةاألولي ةم المضاداجس)يطلق عليه عادة األ
م اجساألاسم يطلق عليها ) متخصصة ةم مضاداجسبواسطة أة األولي ةم المضاداجسالكشف عن األ

المادة الكاشفة التي اضافة يتبعها ، ( مربوطة باألنزيمةالكاشف ةم المضاداجسأو األ ةالثاني ةالمضاد
 ةم المضاداسباألج ط تحديدا  تبر ت (ةالثاني دةم المضااجس)األ ةالكاشف ةم المضاداجسإن األ .ا  تعطي لون

جسام المضادة األالمتحصل عليها من الحيوان الذي انتج فيه  IgGsضد  تانتج ا، حيث أنهةولياأل
عندها يجب  انتجت األجسام المضادة الخاصة بالفيروس في األرانب،اذا مثال على ذلك، ) للفيروس

هذه عيوب من الماعز(.  في حيوان آخر مثل ألرانب المناعيةلجلوبيولينات ا انتاج أجسام مضادة
 األخرى الموجودة في العصارة النباتية النباتية موادوالبين الجسيمات الفيروسية  الطريقة، التنافس ما

يمكن التقليل من أثر هذه العيوب  موجودة في حفر طبق اليزا وارتفاع قراءة الشواهد السلبية.للمواقع ال
وتخفيفات أعلى نسبيا  للمستخلص الحاوي للفيروس مناسبة  (blocking agents) امساتباستخدام ط
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 عن التخفيف الذي يستخدم عادة مع اليزا باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة
(DAS-ELISA) ، وكذلك معاملة األمصال المضادة بعصير النباتات السليمة قبل االستعمال

(Fegla et al., 1997, 2001 ؛Younes, 1995.) 
 

 Triple antibodyاليزا باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادة  إختبار -ة الطريقة الثالث

sandwich-ELISA (TAS-ELISA)،  ختبارمماثلة إلوهي طريقة واسعة االنتشار و 
DAS-ELISA ،ة باألنزيمة األجسام المضادة الكاشفة المرتبطخطوة اضافية قبل اضافلها  نأال إ .
في حيوان آخر )عادة وحيدة الكلون المنتجة  ةيتم اضافة األجسام المضاد، ضافيةاإل في هذه الخطوة

عندها يتم الكشف عن . األولية المستخدمة ةمضادا  عن األجسام التلف حصر التي تخالفئران( 
يقصد باألنزيم )مرتبطة  يق اضافة أجسام مضادة خاصة بهااألجسام المضادة وحيدة الكلون عن طر 

 ( رانباألأو  الماعز بذلك األجسام المضادة للفئران منتجة في حيوان آخر مثل
 ضافة المادة الكاشفة التي ستعطي اللون ام المضادة األولية، يليها إوبحيث اليرتبط باألجس

(Al-Moudallal et al., 1984). 
 
 

 :TAS-ELISA إختبارالخطوات الرئيسية التمام  
 
 من محلول التغطية وليتر/حفرةرميك 200 -100أطباق اليزا بـ  تغطى حفر .1

(Coating buffer) طراز  يحتوي على( غلوبيولينات غاما المناعيةIgG المتخصصة )
)بناء لفاعلية المصل المضاد(. يحضر محلول  ميكروغرامات لكل ميليليتر 10-1بتركيز 

غ من  2.93و  )3CO2Na(غ من كربونات الصوديوم  1.59التغطية كما يلي: يذاب 
في ليتر واحد من  )3NaN(غ من أزيد الصوديوم  0.2و  )3NaHCO(بيكربونات الصوديوم 

 .9.6إلى  (pH)ته ضالماء المقطر، ثم تعدل درجة حمو
 س.º 37تحضن أطباق اليزا لمدة أربع ساعات عند درجة حرارة  .2
تغسل األطباق خمس مرات بمحلول الغسيل  .3  ٍPBST (PBS من مادة %0.05وي على يحت 

Tween 20)  دقائق بين الغسلة واألخرى. يحضر محلول  5وذلك بفاصلPBS  محلول(
غ من  0.757و  (NaCl)غ من كلوريد الصوديوم  8منظم ملحي فوسفاتي( كما يلي: يذاب 

غ من كلوريد  0.2و  )4HPO2Na(أحادية الهيدروجين فوسفات الصوديوم الالمائية 
في ليتر واحد من الماء المقطر، ثم  )3NaN(غ من أزيد الصوديم  0.2و  )KCl(البوتاسيوم 

 .7.4إلى  (pH)تعدل درجة حموضته 
ميكروليتر من العينة المراد فحصها والمحضرة بمحلول  200-100 يضاف لكل حفرة .4

، وبحيث يوضع كل عينة في حفرتين 6موالر ودرجة حموضته  0.2 هعياريتفوسفاتي 
 تين.رمتجاو

 س.º 4ساعة عند درجة حرارة  16حضن أطباق اليزا لمدة ت .5
 .3تغسل األطباق كما ورد في الخطوة رقم  .6
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 (Non-fat milk)ميكروليتر حليب خالي الدسم  200يضاف لكل حفرة من حفر طبق اليزا  .7

، وذلك لتغطية السطوح الداخلية للحفر والتي بقيت عارية PBST% مذاب بمحلول 1بنسبة 
 احل السابقة.بعد المر

 س.º 4تحضن أطباق اليزا لمدة ساعة واحدة عند درجة حرارة  .8
 .3تغسل األطباق كما ورد في الخطوة رقم  .9

ميكروليتر من األجسام المضادة وحيدة  200-100يضاف لكل حفرة من حفر طبق اليزا  .10
 محلولال في 1000:1-100:1الكلون المتخصصة )المنتجة في أجسام الفئران( والمخففة 

محلول كما هذا ال)بناء لفاعلية المصل المضاد(. يحضر  (Conjugate buffer)لربط ل المنظم
غ من مادة بياض البيض  2و  Polyvenylpyrrolydone (PVP)غ من مادة  20يلي: يذاب 

(Ovalbumin)  في ليتر واحد من محلول الغسيل(PBST). 
 س.º 4حرارة  تحضن أطباق اليزا لمدة ساعتين عند درجة .11
 .3تغسل األطباق كما ورد في الخطوة رقم  .12
ميكروليتر من األجسام المضادة متعددة  200-100يضاف لكل حفرة من حفر طبق اليزا  .13

والمرتبطة بإنزيم الفوسفاتاز  المنتجة في أجسام الماعز ضد األجسام المضادة للفئرانالكلون 
أو  2000:1وذلك بعد تخفيفها حتى  (Goat antimouse Conjugate-ALP) القلوي

 .(Conjugate bufferلربط ) المنظم محلولالفي )حسب الشركة الصانعة(  5000:1
 س.º 37تحضن أطباق اليزا لمدة ساعتين عند درجة حرارة  .14
 .3تغسل األطباق كما ورد في الخطوة رقم  .15
 مادة ميكروليتر من 250-125يضاف لكل حفرة من حفر طبق اليزا  .16

p-Nitrophenyl phosphate  مادة شفافة تتفكك وتتحول إلى اللون األصفر بفعل إنزيم(
منظم الذابة المادة التي يعمل عليها  مغ/مل من محلول 0.5الفوسفاتاز القلوي( وبتركيز 

 97محلول كما يلي: يمزج هذا ال. يحضر 9.8درجة حموضته  (Substrate buffer) األنزيم
غ من أزيد  0.2مل من الماء المقطر، ويذاب فيها  800مع  Diethanolamineمل من 
باستعمال حمض كلور الماء  9.8على  (pH). ثم تضبط درجة الحموضة (NaN3)الصوديم 

(HCl) ويكمل الحجم إلى ليتر واحد بالماء المقطر. 
ن )حسب دقيقة إلى ساعتي 30تترك األطباق عند درجة حرارة المختبر لمدة تتراوح مابين  .17

 (، ثم تقدر شدة التفاعل بقياس درجة امتصاص الضوء عند الموجةاعلفالتقوة 
 نانومترات، وباستعمال قارئ اليزا. 405

 
عن طريق الفيروس عن  فيه الكشفيتم  ، والذيTAS-ELISA إختبارمن مميزات و 

و أوس للفير  ةالمضادم اجستخصصة باأل، بل ماألجسام المضادة غير المتخصصة بفيروس محدد
فإن جسم مضاد واحد مربوط باألنزيم )األجسام المضادة . وكنتيجه لذلك، ةاألولي ةم المضاداجساأل

، أو األجسام المضادة goat antirabbitالمنتجة في أجسام الماعز ضد األجسام المضادة لألرانب 
للكشف  تخدامه( يمكن اسgoat antimouseالمنتجة في أجسام الماعز ضد األجسام المضادة للفئران 

عن  للكشف ا  وبالتالي مناسب اقتصاديا   ختبارعن عدد كبير من الفيروسات، مما يجعل هذا اإل
 خالل المسوحات الحقلية.في عدد كبير من العينات  الفيروساتمجموعة من 

ستخدم يات اليزا إختبار ة، إال أنه في معظم م المضاداجساأللربطها مع  متعددة نزيماتهناك أ
إن  .(Peroxidase) أوكسيدازو ر البي نزيمأو ا (Alkaline phosphatase)فوسفاتاز القلوي نزيم الا
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نه يمكن ربط نزيم متوفرة تجاريا  لدى العديد من الشركات، إال ألمربوطة باالاألجسام المضادة ا
 األجسام 

استخدام كما تم . (Farr & Nakane, 1974؛ Avrameas, 1972نزيم بسهولة مخبريا  )المضادة باال
؛ 1993عوضا  عن أنزيم الفوسفاتاز القلوي )قمري ومكوك،  (Penicillinase)انزيم البنسيليناز 

Sudarshana & Reddy, 1989 متشابهة عند استخدامه الكشف  حساسيةو  ومتوفرص يرخهو (، و
اق الطريقة ال تستخدم على نطإال أن هذه ، (Singh & Barker, 1991) ألنزيم الفوسفاتاز القلوي 

فإن األجسام المضادة لى ذلك، إفي قياس النتائج. باالضافة  ةواسع بسبب الصعوبات المتصل
لى إتفتقر  ةالمختبرات في العديد من البلدان الناميمعظم و  تجاريا  المرتبطة بالبنسيليناز غير متوفرة 

البنسيليناز في  يمكن استخدام، . وللتغلب على هذه المشاكللقيام بمثل هذه التحضيراتا تسمحمرافق 
 .تفاعل بالعين المجردةالتي يمكن رصد تغير لون ال اتختبار اإل

 
 اليزا العوامل التي تؤثر على نتائج. 1.3.3

 
ة ودقة حساسي علىن تؤثر أعوامل كثيرة يمكن  ، إال أنه يوجدبسيطة ات اليزاإختبار خطوات رغم أن  

درجة وقت التحضين و  ،كواشفالوتخزين تحضير ، ةجسام المضادالتي تشمل نوعية األو  ختباراإل
الستخالص لمناسب ال محلولالمناسب من العينات النباتية، واستعمال الالجزء ، اختيار ةالحرار 

(Hewings & D’Arcy, 1984 ؛McLaughlin et al., 1981)ادراج الشواهد مكان ة بهمي. ومن األ
 العيناتوالسليم في  مصابالنبات البين  يقر دنى للتفلتحديد الحد األ إختبارفي كل السالبة والموجبة 

عن متوسط قراءة الشاهد السليم زيد كان متوسط قرائتها ياذا  مصابة ةعينتعتبر ال . عموما  المفحوصة
 .يبشاهد السلال اتضعفي قيمة متوسط أو راف القياسيحمرات قيمة االن 3+ 

 
ن إفولهذا ة وحسن استخدام الكواشف. على نوعي اليزا إختبارتتوقف نوعية نتائج  - الكواشف تحضير

ودرجة تركيز كما أن مقطر. ال ماءالتحضر بماء ذات نوعية جيدة ويفضل ن أجميع الكواشف يجب 
الزجاجيات وة المواد الكيميائية، ونظافة نقا ،كواشفالالمحاليل المنظمة التي تحتوي على  ةحموض
بشكل  ةجسام المضادواأل والمحاليل الكواشفين يجب تخز . ختبارلإلفي النتائج النهائية  يضا  أتساهم 

أدوات أو معدات خالل استخدام  منبها غير المرغوب  ةمناسب لمنع التلوث من الكائنات المجهري
 ملوثة.

 
 فيللوقت  هي أكثر استهالكا   يةعينات النباتال الص/طحناستخ إن - استخالص العيناتتحضير/

 يعدد كبير من العينات ف خالصستة المناسبطريقة خدام يجب استوبالتالي ، اليزا إختبار حلامر 
في درجات حفظ العصارات النباتية  يفضل، ا  قصر فترة ممكنة. إذا كان عدد العينات النباتية كبير أ



 .... تأليف صفاء قمري وآخرونالطرائق المتبعة لتشخيص الفيروسات النباتية...

 
57 

ت النباتية عن طريق السرعات ن تصفية العصاراكما أ. لتفكك الفيروسات تفاديا   ةحرارة منخفض
 بعض. وفي تها إلى حفر طبق اليزا تعتبر عملية مفيدةل اضافالطرد المركزي قبفضة بجهاز المنخ

التي ترتبط وزن/حجمpolyvinylpyrrolidone (1-2 % )يمكن إضافة بعض المواد مثل الحاالت، 
مولر( كمادة مانعة لالكسدة في  0.1 ، حوليDIECA) diethyldithiocarbamateبالبولي فينول أو 

، ومن ثم تقلل اآلثار ة النباتية خالل عملية االستخالصالعصار أكسدة لمنع  محلول االستخالص
ن  ةالضار  في العينات النباتية كشف الفيروسات على البولي فينوالت البنية اللون التي يسببها تكو 

(Clark & Adams 1977 ؛McLaughlin et al., 1981 ؛Scott et al. 1989 .) 
 

 أجزاء في  شكل غير متساوي بتوزع الفيروسات تن أالمعروف من  - فيروسالع توز 
؛ Latvala et al., 1997 ؛Kolber et al., 1982؛ Adams, 1978)والبذور النبات العائل 

Torrance & Dolby, 1984)  من الخطوات المهمة للكشف عن الفيروساتخذ العينات أمما يجعل .
ختلفة من النباتات جزاء مأمن  ة مركبةاستخدام عينفإن ع الفيروس غير معروف، توز أن  في حالو 
  .و البذور يساعد على تجنب هذه المشكلةأ

 
 ات اليزاإختبار امل و عجسام المضادة من أهم تعد نوعية األ -ة جسام المضادنوعية األ

(Clark, 1981) .حيوان من ذوات الدم في  ةمناسبطريقة بفيروس لعند حقن الغطاء البروتيني ل
الفئران والدجاج أنه يمكن استخدام غم من لغرض، على الر رانب عادة ما تستخدم لهذا ا)األالحار 

 مضادةجسام اللى انتاج األإ يؤديمما  متخصصةالة مناعيال يقوم بتحفيز الخاليا غنام والماعز(واأل
 جيةولو ة/السير المصلي اتختبار اإلجميع ساس لاألإن في دم الحيوان. للفيروسات المتخصصة 

  (Polyclonal antibodies)ألجسام المضادة متعددة الكلون توفير ايعتمد على الموصوفه أعاله 
ة متعددة المضادإن األجسام . (Monoclonal antibodies)ة وحيدة الكلون جسام المضاداأل وأ

ضد أو الموجهة نحو مختلف مولدات ال ةجسام المضادخليط غير متجانس من األ وه الكلون 
 . الموجودة على الغالف البروتيني للفيروس (epitopes)ات إلنتاج األجسام المضادة دالمحد

 Hybridomaخاليا المدمجة باستخدام تكنولوجيا الم انتاجها تأما األجسام المضادة وحيدة الكلون في
(Köhler & Milstein, 1975)فإن كل جسم مضاد  متعددة الكلون، مضادةجسام ال، وعلى عكس األ

. (single hybridoma cell)مدمجة من خلية واحدة  ةالخاليا المستمدوحيد الكلون ينتج من نسل 
بمولد ضد ترتبط و مع نفسها متجانسة تألف من جزيئات المضادة وحيدة الكلون ت ، فإن األجساملذا

 .واحد
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 (DIBA)اإلرتباط المناعي النقطي  إختبار. 4.3
  

  (Dot-blot Immunobinding assay)االرتباط المناعي النقطي  إختبار يمكن استخدام
(DIBA) سواء في النباتات أو في نواقل الفيروسات الحشرية الفيروسات  لكشف عنل 

 ؛Graddon & Randles, 1986؛ Banttari & Goodwin, 1985؛ 1993)قمري ومكوك، 
Lange & Heide, 1986؛ Makkouk et al., 1993 ؛Rybicki & Von Wechmar, 1982 ؛

Younes, 1995) .اليزا، إال أن العصارة النباتية للعينات  ختبارتماما  إلمشابه  ختبارإن مبدأ هذا اإل
المادة الكاشفة التي  وبالتالي فإن. توضع على أغشية النيتروسيليلوز بدال  من استخدام أطباق اليزا

يجب ات التي تجرى على أغشية النيتروسيليلوز( ختبار )وبشكل عام كل اإل DIBA إختبارتستخدم في 
)الكشف عن ليلوز بالتالي يرسب على غشاء النيتروسينهائيا  ال يذوب في الماء، و تعطي ناتجا  أن 

عنه عن طريق التصوير كشف ي طالق ضوء عن طريق تفاعل كيميائييمكنه ا وأ طريق اللون(
 إختباريعتبر . (Makkouk et al., 1993 ؛Leong et al., 1986 ؛1993)قمري ومكوك،  االشعاعي

DIBA وقد  ، سهل وغير مكلف، والنتائج يمكن أن يتم قرائتها بالعين المجردة.ذات حساسية جيدة
وتخفيف  مثل لمنظم االستخالص ومحلول الطمسة هذه الطريقة باالختيار األأمكن زيادة حساسي

 .(Fegla et al., 2000a) المصل المضاد المستخدم

 
 (TBIA) المناعي بصمة النسيح النباتي إختبار. 5.3

 

 إختبارنوع من هو ، (Tissue blot immunoassay) المناعي ة النسيح النباتيبصم إختبارإن 
DIBA  ِساق، عنق ورقة،  ورقة،يتم قطع الجزء النباتي الطازج مباشرة ) ختبار، ولكن في هذا اإل

 مباشرة  ليلوزدة، ثم تطبع على أغشية النيتروسيجذر، درنة، أو الحشرة( بواسطة آلة حا
 ؛1996الحقا  )مكوك وقمري، مفصلة عن الفيروس كما في الخطوات ال، ثم يكشف أ(ـ  3 )شكل

Hsu & Lawson 1991؛ Navot et al., 1989 ؛Makkouk et al., 1993 ؛Polston et al., 

ع معلومات عن توز تحضير أو طحن للعينات، كما يقدم تطلب يال بسيط جدا ، و  ختباراإل. هذا (1991
 Fegla et ؛Abou-Jawdah et al., 1996 ؛1996مكوك وقمري، )نسجه النباتية الفيروسات في األ

al., 2001؛ Hu et al., 1997 ؛Lin et al., 1990؛ Makkouk & Comeau, 1994 .) 
 

 (TBIA) المناعي بصمة النسيج النباتي إختبارخطوات 
 
الجزء  قطعبالمصابة بالفيروسات الطازجة  النباتيةجزاء : تؤخذ األأ(ـ  3)شكل  طبع العينات .1

مقطوع مباشرة على طبع الجزء اليالنباتي بآلة حادة )شفرة أو مشرط( بشكل عرضي، ثم 
دون اللجوء إلى طحن العينات بأي ا ( ميكرومتر 0.45ذي ثقوب )ليلوز غشاء النيتروسي

 . محلول
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من مادة  %0.05يحتوي على  PBST (PBS يغسل الغشاء ثالث مرات بمحلول الغسيل .2
Tween 20يحضر محلول  دقائق بين الغسلة واألخرى. 3-5ل ( بفاصPBS  محلول منظم(

غ من أحادية  0.757و  (NaCl)غ من كلوريد الصوديوم  8ملحي فوسفاتي( كما يلي: يذاب 
 )KCl(غ من كلوريد البوتاسيوم  0.2و  )4HPO2Na(الهيدروجين فوسفات الصوديوم الالمائية 

ر واحد من الماء المقطر، ثم تعدل درجة حموضته في ليت )3NaN(غ من أزيد الصوديم  0.2و 
(pH)  7.4إلى. 

ملغ/ مل ولمدة  1بتركيز  PBST ـالمذاب ب Polyvinyl alcoholيوضع الغشاء في محلول  .3
ولمدة  %3بتركيز  PBST( مذاب ب non-fat-milkدقيقة، أو استعمال حليب خال من الدسم )

 ساعة.

 .2رقم يغسل الغشاء كما ورد في الخطوة  .4

دة المتعددة الكلون )المنتجة في األرانب( أو ايوضع الغشاء في محلول األمصال المض .5
األمصال المضادة وحيدة الكلون )المنتجة في الفئران( تبعا  للفيروس المختبر. وذلك بعد 

. ويترك لمدة ساعة على درجة حرارة PBSفي محلول  1000/1 -500/1 تخفيفها حتى
 الغرفة.

 .2الغشاء كما ورد في الخطوة رقم يغسل  .6

 يوضع الغشاء في محلول األجسام المضادة المنتجة في أجسام الماعز ضد  .7
 أو للفئران (Goat antirabbit immunoglobulins)األجسام المضادة لألرانب 

(Goat antimouse immunoglobulins) حسب األجسام  المرتبطة بإنزيم الفوسفاتاز القلوي(
)حسب  5000/1أو  2000/1وذلك بعد تخفيفها حتى  (5المستعملة في الخطوة رقم  المضادة

ويترك لمدة ساعة على درجة  (،Conjugate bufferفي محلول الربط )الشركة الصانعة( 
 Polyvenylpyrrolydoneغ من مادة  20يحضر محلول الربط كما يلي: يذاب  حرارة الغرفة.

(PVP)  غ من مادة بياض البيض 2و (Ovalbumin)  في ليتر واحد من محلول الغسيل
(PBST). 

 .2يغسل الغشاء كما ورد في الخطوة رقم  .8

 مغ من مادة 3يوضع الغشاء في مادة التفاعل التي يفككها اإلنزيم والمكونة من  .9
Nitroblue tetrazolium  5مادة مغ من 1و-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate 

 9.5جزيء ودرجة حموضته  0.1عياريته  Tris-HClمن محلول مل  10المذابة في 
جزيء من كلوريد المغنيزيوم  0.05( و NaClجزيء من ملح الطعام ) 0.1والمحتوي على 

(2MgCl يترك الغشاء في هذه المادة لمدة .)دقيقة، يغسل بعدها بالماء المقطر، وتتم  20-15
تنتشر في جميع أنسجة النبات، وتستعمل المكبرة للفيروسات التي  قراءة التفاعل بالعين المجردة

(Binocular للفيروسات التي توجد في األوعية الغربالية فقط. ويدل ظهور اللون األزرق )
األرجواني في العينات على وجود الفيروس، واللون األخضر أو عدم ظهور اللون على خلو 

 العينة من الفيروس.

  
قة عند درجة حرارة الغرفة، كما يفضل أن تجرى جميع الساب ختبارتجري جميع مراحل اإل 

 .منخفضةعة على هزاز دائري وبسر( 8-مرحلة الكشف )باستثناء  خطواته

 
، فتنحصر بأنه في بعض األحيان يكون لون التفاعل TBIAو  DIBAي إختبار أما عيوب 

، الحساسية العالية نها:فإن حسناتهما كثيرة م بسهولة. ومع ذلك تحديد قوة التفاعل ال يمكنو  ا  فيضع
عدد كبير من العينات، عدم الحاجة إلى امكانيات كبيرة إلتمام  ختبارالالزمة إلقصيرة الفترة الزمنية ال

إجراء  انخفاض تكاليفو  ،لفترات طويلةالمطبوعة بالعينات  ةغشين األيخز ت، والقدرة على ختباراإل
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ليلوز يمكن المطبوعة على أغشية النيتروسيت ن العيناأهي و  ،خرى أ ةميز باإلضافة إلى . ختباراإل
، في حال عدم ختبارلمختبر آخر سواء في داخل البلد أو خارجه إلجراء اإلبواسطة البريد ارسالها 

 .ختبارالتمام اإلالمحلية توفر االمكانيات 
بالكشف عن المايكوبالزما وعدد من الفيروسات النباتية  TBIA إختباركفاءة  توقد درس

 Potyvirusو  Cucumovirus ،Luteovirus ،Potexvirusلى أربع مجموعات فيروسية: تنتمي إ
للكشف عن فيروس ذبول  ختبار؛ كما طبق هذا اإل(Lin et al., 1990)وعلى أنواع نباتية مختلفة 
الشعير  وتقزم ؛ وفيروس اصفرارImpatiens (Hsu & Lawson, 1991)وتبقع البندورة على نبات 

(BYDV ) على محاصيل الحبوب النجيلية د( ـ  3)شكل(Makkouk & Comeau, 1994)  10و 
فيروسات تصيب المحاصيل البقولية، تتبع ثمان مجموعات فيروسية، ثماٌن منها توجد في جميع 

  AlMV ،CMV ،BBMV ،BBWV ،PSbMV ،BYMV ،BBSVأنسجة النبات وهي: 
(. هــ  3ألزرق األرجواني )شكل تلون جميع أجزاء النبات المصاب باللون اتحيث  BBTMVو 

 ؛ وفي BLRV ،FBNYVوإثنان منها يوجدان فقط في األوعية الغربالية للنبات وهما: 
 )شكل تلون األوعية الغربالية للنبات المصاب باللون األزرق األرجواني فقطتهذه الفيروسات 

الفيروسات العشرة الكشف عن  ختباركما أمكن بواسطة هذا اإل (.1996جـ( )مكوك وقمري،  ـ 3
السابقة في جميع أجزاء النبات )الساق، نصل الورقة، عنق الورقة، الجذر( وذلك عند استخدام 

  BLRVاألمصال المضادة المتعددة الكلون. كما تم أيضا  الكشف عن فيروسي 
 .والمتعددة الكلون وبالحساسية نفسهاأاألمصال المضادة الوحيدة الكلون إما باستخدام  FBNYVو 

 واحد ضمن مجموعة حوتأن يكشف عن نبات مصاب  TBIA ختبارويمكن إل
في استعمال شخيص خاطئ تالحصول على أن احتمال  كما(. وـ  3وبحساسية عالية )شكل نباتا   25

-DAS إختبارهو أقل من احتماله في من عدة نباتات  ةعند فحص عينة مركب TBIA إختبار

ELISA ال  إمن نباتات المجموعة يكون جليا ؛ س في نبات واحد فقط وجود الفيرو الكشف عن ذ أن إ 
-DASأن وجوده في العينة المستخرجة من طحن نباتات المجموعة الواحدة وفحصها بواسطة 

ELISA عالوة على  ،جدا   الفيروس في النبات المصاب قليل يكون مشكوكا  فيه عندما يكون تركيز
تنتج عنه مخاطر ألن حساب نسبة اإلصابة يتم ليزا قد أن طحن النباتات فى مجاميع وفحصها باال

 ب تطبيقها السليم التوزع العشوائي( يتطلMaury et al., 1985تلك الحالة تبعا  لمعادلة رياضية ) في
عليه لو تجمعت عدة عينات مصابة في مجموعة واحدة وظل عدد و  ،مجاميع المصابة في للعينات

 صابة المقدرة ت المصابة فإن نسبة اإلمن العينا خر من المجاميع خاليا  آ
 ؛2007 ،وآخرون  تي )فجلةبالمعادلة الرياضية ستكون أقل من المقدرة ببصمة النسيج النبا

Fegla et al., 2000b وذلك ألن البصمة النسيجية، كما ذكرنا، تشير إلى العينات المصابة بغض )
 النظر عن توزعها فى المجاميع.
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 (TBIA) المناعي المصلي لبصمة النسيج النباتي ختبارع النباتات المراد فحصها باإلطريقة طب)أ( . 3شكل 
الكشف عن فيروس ، )جـ( TBIA ختبارشكل توضيحي يبين المبدأ العام إل، )ب( ليلوزعلى غشاء النيتروسي

 ساريالنبات المصاب على ال)في ساق نبات الفول  TBIA إختباربواسطة  (FBNYV)الميت للفول صفرار اإل
في عنق ورقة  (BYMV)لفاصولياء األصفر لموزاييك اللكشف عن فيروس مين(، )د( اوالنبات السليم على الي

وتقزم الكشف عن فيروس اصفرار من(، )هـ( والنبات السليم على الي سارالنبات المصاب على الي)نبات الفول 
والنبات السليم على  سارلى اليالنبات المصاب ع) شعيرفي ساق  TBIA إختباربواسطة  (BYD) الشعير

ضمن مجموعة مؤلفة من  (BBSV)الكشف عن بادرة عدس مصابة بفيروس تلون بذور الفول مين(، )و( الي
 .TBIA إختباربادرة عدس بوساطة  25

 

 
)األجسام المناعية المرتبطة بإنزيم الفوسفاتاز  TBIA إختبارأما بالنسبة للمواد المستخدمة في 

المضادة؛ واألجسام المضادة المنتجة في أجسام الماعز ضد األجسام المضادة  القلوي؛ األمصال
واستخدامها أكثر من مرة دون أي تأثير في  ختبارلألرانب وللفئران( فيمكن جمعها بعد إنتهاء اإل
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فإنها عادة التجمع، وهذا ما  DAS-ELISA إختبار. أما المواد التي تستخدم في ختبارحساسية اإل
 .DAS-ELISA إختبارعن  TBIA إختبار يقلل كلفة

في أغلب المخابر عوضا  عن  TBIA إختبارونتيجة لما تقدم، يمكن استعمال 
األخير، وبخاصة طحنها الستخالص  ختبار، إذ أن تحضير العينات في اإلDAS-ELISAإختبار

الزمن أو الجهد أي وسيلة الختصار إعتماد العصير النباتي يستهلك جهدا  ووقتا  كبيرين، ولهذا فإن 
. كما يمكن استعمال عدد كبير من العينات بشكل مستمرأمر مرغوب فيه، وبخاصة عند فحص 

الذي يجرى  DAS-ELISA إختبارفي المخابر التي التتوافر فيها اإلمكانات إلجراء  TBIA إختبار
اليحتاج إلى كونه يتفوق على هذه األخيرة بسهولة استخدامه وبإختصار الوقت، و  اليزاعلى أطباق 

 أجهزة مرتفعة الثمن لقراءة التفاعل الذي يمكن تقديره بالعين المجردة.

 
 للفيروس  حمض النووي ال على ترتكز صيةيات تشخإختبار . 4
 

 استخدام إال أنالفيروسات، لكشف عن تستخدم على نطاق واسع لات السيرولوجية ختبار أن اإلرغم 
 الموجودة  ضدمولدات ال علىتستند  أنها حيث ،محاذيربعض ال المضادة لها مصالاأل

 فيروسمجين المن اجمالي  %10 ي، الذي ال يمثل سوى حوالللفيروس يعلى الغالف البروتين
(Gould & Symons, 1983) في  بينما الفيروس.مجين ، وبالتالي ال تأخذ في االعتبار بقية

 لتكوين يالفيروسمجين نطقة من الي مأيمكن استهداف حمض النووي، ات التي تعتمد على الختبار اإل
لكشف ات مناعية لإختبار تطبيق رضية اليمكن لى ذلك، هناك حاالت مإضافة تشخيصي. باإل إختبار

 في الطرز السيرولوجيةتنوع لها والفيروسات التي  عنها مثل الفيرويدات واألحماض النووية المرافقة
والفيروسات التي  (Indian & African Peanut clump virus ،Tobacco rattle virus ،مثل)

بالتالي فإن . و وكذلك عندما يراد تحديد سالالت الفيروس تهاتنقي التي يصعبو أ ا  تكون ضعيفة مناعي
الطريقة األمثل تكون في مثل هذه الحاالت لحمض النووي ات التشخيصية باالعتماد على اختبار اإل
 .ختبارلإل

 
 لحمض النووي تهجين ا إختبار. 1.4

 
من سلسلتين متكاملتين مرتبطتين ببعضهما بقوة بواسطة رابطات  DNA النووي يتكون الحمض 

من المكملة له سلسلة للل الحمض النووي السحد سانجذاب أ يعتبر .(G≡C ،A=Tهيدروجين )ال
لحمض ا تهجين إختبارتطوير  تم استغالل هذه الصفة فيفي الطبيعة.  ت دقةتفاعالالأقوى وأكثر 

، DNA:DNAحمض النووي )المن  سلسلتينل بين ماكوم على أساس التلذي يقاالنووي، 
DNA:RNA  أوRNA:RNA لحمض افي تشكيل الهجين مع كواسم  ستخدمت ،اتختبار اإل(. في هذه



 .... تأليف صفاء قمري وآخرونالطرائق المتبعة لتشخيص الفيروسات النباتية...

 
63 

تكون مكملة  (RNA أو cDNAأو DNA )إماسلسلة مفردة من الحمض النووي  المستهدف النووي 
 .(reporter molecule) جزئ مراسلتكون معلمة بف عنه( و جين الفيروس )المراد الكشملمنطقة من 

ئ جز ال"طرق، حسب  بعدةالمستهدفة ة المتشكلة )الهجينة( المزدوجبعد ذلك، يتم الكشف عن السلسلة 
 المستخدم. "المراسل

 هو  (dot- or spot-blot hybridization)ية بقعة التهجينأو ال ةالنقط إختبارإن 
 ؛Garger et al., 1983ية )ي تشخيص األمراض النباتية الفيروسستخدام فاالاسلوب شائع 

Maule et al., 1983 ؛Owens & Diener, 1984 ؛Palukaitis, 1984 ؛Rosner et al., 1986 .)
 تغيير طبيعة الحمض النووي بجعله سلسلة مفردة خالية من (1)على: العملية برمتها تنطوي 
 ناء يغلي فيه الماء ثم في إ ، ويتم ذلك عادة بتعريضه لحرارة مرتفعةالثانوية التراكيب

الفيروسي الحمض النووي ي أ)طبع وتثبيت الحمض النووي المستهدف  (2) تبريده بسرعة في الثلج
تغطية  (3)، ة الشحنةبالموج نايلون ال يةغشأ  أويلوز يلالنيتروس أغشية فحصها( علىالمراد عينة في ال

]في العادة تستخدم النووي  على األغشية بواسطة مواد غير متخصصة بالحمض األماكن الحرة
  الصعتريه ةغدأو الحمض النووي لل (Salmon sperm) السلمون نطاف 

 زالل مصل بقري يستخدم عادة ] نالبروتيبواسطة أو  [(calf-thymus DNA) للعجل
(Bovine serum albumin)  لحمض ا بينلتهجين ل السماح( 4، )[مجفف نيغير دهحليب أو

ازالة الواسم ( 5التهجين(، )محلول في  ةحر  سلسلة مفردة الموجود بشكل)الواسم و  النووي الفيروسي
في الواسم  جزيءالكشف عن المراسل ال( 6، )الغسيلمن غير المهجن باألغشية بواسطة عدة مرات 

 المهجن بالسلسلة المستهدفة.
ا تي يتم استعمالهرارة الوين محلول الغسيل ودرجة الحهذا ويعتبر تكوين محلول التهجين وتك 

التهجين، فكلما علت الحرارة وقل  تخصصية عتمد عليهاتين من أهم العناصر التي هاتين المرحلت في
يكون  سº 65 حرارة درجة ندفي محلول مائي علتهجين االكشف. ف تخصصيةتركيز األمالح زادت 

. كذلك تخصصيةأقل  فهو سº 40-30 حرارة درجة ندد عفورمامايمحلول في ، أما التخصصيةعال 
 5X SSC في محلولعالية، أما  تخصصيةبيسمح  سº 65وحرارة  0.1X SSCفي محلول الغسيل 

 منخفضة.  تخصصيةس فتكون º 50حرارة درجة و 
 الريبي المنزوع األوكسجين لحمض النووي الجينات المكملة ليمكن استخدام أي من 

[Complementary DNA (cDNA) clones]  الفيروسي  مجيني منطقة محددة من الأفي 
 في العادة يتم ، cDNAإلنتاج كلون . في العصارة النباتيةالفيروس عن كشف للكواسم 
 مناسبة نواقلومن ثم استنساخه في  DNAسلسلة مزدوجة من لى إالفيروسي  RNAتحويل 

(Sambrook et al., 1989)على أن ، هي النقاء لنووي المستنسخحمض ا. المميزات الرئيسية لل
ي أفي  هستخدامحيث يمكن ا، cDNA استخدام النواقل في االستنساخ يؤمن تواجد مستمر ويحفظ
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، مما يوفر نتائج اتفي تشخيص الفيروس الستخدامه هب المختلفة المختبراتوقت ويمكن تزويد 
 ات موحدة.إختبار 

 إن واسم الذي سيستخدم.  واسمال ةطبيعب تتعلقوسم تعليم/الاختيار طريقة الإن 
 random primedأو  nick translationأن ينتج عن طريق  يمكن DNAمن نوع الحمض النووي 

labelling  أوPCR واسم نأ، في حين RNA النسخ المخبري  يمكن تحضيره من خالل 
(Palukaitis, 1984)  لواسم  . خالفاDNA فإن واسم ،RNA لتهجين فقط للسلسلة المفردة يستطيع ا

هجين  من أكثر استقرارا   هو RNA:RNAأن هجين و  إعادة اإللتحام مع القطعة المستهدفة بدون 
DNA:RNA  أوDNA:DNA واسم . ومع ذلك، فان احتمال تدهورRNA  بأنزيم تلوثالبسبب 

RNAase استخدام  تجعلمثل هذه الواسمات  لتكوينالتهجين والتكاليف العالية  عملية خالل
 .صيةيات التشخختبار اإلفي  كثر شيوعا  أ cDNAأو DNAلحمض النووي ت لالواسما

 والكشف عنها  الحمض النووي  لتعليم واسمات 32P مثل ةالنظائر المشعتستخدم 
 وتسمح بتحديد  ألكثر كفاءة أو حساسية في الكشفاتعتبر هي و  عن طريق التصوير االشعاعي

 لذا  عمر قصير ةلنظائر المشعإال  أن ل. في العيناتو مقارنة كمية الفيروس الموجودة أ
 خطر الستخدامها كون ين أيمكن كما ، يلزم تحضير الواسم خالل فترة وجيزة من اإلستعمال

 تتطلب اجراءات مكثفة لذلك و ، غير مناسبة بطريقةاستعمالها  ذا تمإالعامة على الصحة 
عن طريق هذه المشاكل  تغلب على مثلتم الخيرة، السنوات األ يالسالمة. ف إجراءاتلتلبية  ةومكلف

 ؛Eweida et al., 1990 ؛Dietzgen et al., 1994التعليم بمواد غير مشعة )
Mas et al., 1993؛ Singh & Singh, 1995 ؛Wesley et al., 1996)  سواء باستخدام
biotin/streptavidin (Langer et al., 1981) استخدام نظام و أdigoxigenin (DIG)/antiDIG  

(Höltke et al., 1995) الستخدام. هناك بعض المساوئ biotin/streptavidin مثل وجود ،biotin 
النايلون،  ةغشيبطريقة غير متخصصة على األوجه الصلبة مثل أ  streptavidinربط في العينات و 

 على نطاق واسعيستخدم  DIG/antiDIGفإن نظام ، هذا. ليؤدي إلى صعوبة قراءة النتائجمما 
حيث يمكن تحضير الواسم وخزنه لمدة تزيد عن سنة دون أن يؤثر  لعديد من الفيروساتعن اكشف لل

 إضافة  الى التهجين بعد ةغشياألتتعرض . في هذا النظام على دقة الكشف ذلك سلبا  
 horseradishأو  alkaline phosphataseسواء )المربوطة باألنزيم  antiDIGجسام المضادة األ

peroxidase) ، التي تؤدي إما لكشف عن التفاعل عن طريق استخدام المادة الكاشفة المناسبة اثم
عنه كشف ي انطالق ضوء عن طريق تفاعل كيميائي وأ إلى ترسيب الناتج )الكشف عن طريق اللون(

  .(4)شكل  (Höltke et al., 1995)عن طريق التصوير االشعاعي 
 باتباع غناء عن استخراج الحمض النووي يمكن اإلست نه أحيانا  وتجدر اإلشارة أ 

 digoxigenin (DIG)/antiDIGاستخدام نظام الكشف و  تي والتهجينطريقة بصمة النسيج النبا
(Abou-Jawdah et al., 1996). 
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لث في نباتات الجيل الثا (TYLCV)لبندورة/الطماطم ل األصفر ألوراقاتجعد النسبي لفيروس  التركيز. 4شكل 

 عن طريق تهجين الحمض النووي باستخدام طريقة التفاعل الكيميائي الذي يكشف عنه بالتصوير الشعاعي.

 
 (PCR). التفاعل المتسلسل للبوليمراز 2.4

 
تطوير التفاعل لحمض النووي بعد اعتمادا  على ا ات التشخيصيةختبار ة اإلحساسي تحسنت كثيرا  

انتاج الحمض بتسريع  يسمح PCR إختبارإن . (Mullis et al., 1986) (PCR)المتسلسل للبوليمراز 
 ختبارة الفائقة إل، والحساسيالتخصصسرعة و إن ال. النووي المستهدف بشكل تسلسلي في المختبر

PCR منذ ختبارهذا اإل صبحأ ولقد حياء.في علم األ وثكثير من مجاالت البحلل ا  مالئم تهجعل 
  يسمح بتكثيف أنهإذ  يةمراض النباتية الفيروسألة لات التشخيصيختبار من أهم اإل هاكتشاف

؛ Candresse et al., 1998a) جدا  بتركيز منخفض  كان انتاج الحمض النووي المستهدف ولو
Hadidi et al., 1995؛ Henson & French, 1993.) 
ها ءات تكون كل واحدة منبادى زوج من الستنساخ الحمض النووي نحتاج الالنتاج أو ا

في منطقتين مختلفتين مكملة للحمض النووي المراد انتاجه  يدةنيكليوت 22-15من حوالى مكونة 
في معظم الحاالت يجب  بينهما. الواقعة أو استنساخ منطقة المجينومتعاكستين، وبذلك يمكن انتاج 

 : من ثالث خطوات PCR إختباريتكون  .PCR إختبارض النووي قبل البدء باستخراج الحم
 درجة الحراره )عادة رفع عن طريق (denaturation)بيعة الحمض النووي ير طيتغ( 1)

94-95 ºسلسلتي الحمض النووي فصل ل( سDNA التصاق ( 2، )عن بعضها البعض
(annealing)  البادءات مع سالسل الحمض النوويDNA  إن درجة حرارة )هم المقابلة لالمستهدفة و

 65-45بين ما تراوح ت، وعادة ما كونة للبادئ وطولهالم وتيداتينوع النيكلعتمد على االلتصاق ت
ºد ( تمد3( و )س(extension)  تكون عادة عند درجة حرارة عبر المنطقة المستهدفة بادئكل( 

 
   

 مقاوم

 
 حساس

 
 شاهد سلبي
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72 ºنزيم النسخ لسلسلة ا( باستخدام سDNA مثل(Taq polymerase) الحمض  سلسلة من. كل
الدورة القادمة.  يفجديد  DNA حمض نووي ين لتكو  قالبكون بمثابة تواحدة سالدورة الالنووي في 
 الخطوات تكرر .يعتمد على عدد الدورات المستخدمة PCRناتج في  ةلئلى زيادة هاإوهذا يؤدي 

كمية يستنسخ حتى  Thermocyclerفي جهاز ( مرة 40و  30مرات )بين السابقة عدد من ال الثالثة
، أي حوالى دورة "ن"مرة بعد  ن2 تضخيمهسيتم جزيء واحد وبالتالي فإن . كافية من المنتج المراد

حدود بكفاءه في العادة تكون ال. %100 الكفاءةإذا ما افترض أن  ةدور  35في  ةمر  1010×  3.4
 ن1.85و  ن1.65 بينمان يكون اجمالي الناتج التجميعي أن يتوقع أن للمرء ويمك %،65-85

(Krawetz 1989).  ،تتكاثر المستهدفة  فإن السلسلةوهكذا في ساعات قليلة 
 عن طريق تمريره بواسطة الرحالن الكهربائي عبر جتالنا الكشف عنويمكن  هائلةكميات بأو تنتج 

لكشف لألشعة فوق البنفسجية وتعريضه  جار، ثم صبغه بواسطة بروميد االثيديوماآلمن  هالم
مها لتحليل عينات كثيرة والتي يمكن استخدا تجاريا   ةمتوفر  PCRهناك أجهزة  المنتج. الحمض النووي 

 تشخيص الروتيني.لل ةمناسب ألجهزةا، مما يجعل هذه في آن واحد
الفيروسات ذات الحمض النووي الريبي المنزوع  ينطبق مباشرة على ختبارهذا اإل

 ،Cauliomvirus ،Geminivirus ،Badnavirus األنواع التابعة لألجناس مثل)االوكسجين 
Nanovirus)ريبي نووي  حمض غالبيتها التي تملكلفيروسات النباتية ؛ ولكن لتشخيص ا (RNA) 

 يعكسالالنسخ بواسطة  DNA (cDNA)يجب تحويله إلى سلسلة مكملة من 
(Reverse Transcription = RT)  إختبارالبدء بقبل PCR  الحمض من مناسبة قطعة لتكوين

سلسلة الحمض تكون ، PCR ارختبإل في الدورات األولىلتضخيم. ل المستهدف الحقا   DNAالنووي 
المزدوجه  يتشكل من السلسلةسلكن بعد ذلك فإن التفاعل ، و cDNAالنووي المكملة من قالب 

لتفاعل المتسلسل ا سمىهذه العملية من التضخيم تعاله. أ موصوف كما هو  DNAلحمض النووي ل
المضخم يمكن تمريره النهائي للحمض النووي  إن الناتج. (RT-PCR) عكسيالنسخ المع  للبوليمراز

 .عبر هالم اآلجار بواسطة الرحالن الكهربائي
 باالشتراك  يضا  أستخدم ين أيمكن  PCRتشخيصي، فإن  إختباركإضافة الى فائدته 

دراسة تسلسل و أ restriction fragment length polymorphism (RFLP)أخرى مثل  مع تقنيات
الفيروسات االختالفات مابين لدراسة  المضخمة DNA الحمض النووي  ةسلسلالنيوكليوتيدات في 

 ,.Tenllado et al؛ Candresse et al., 1995؛ Almond et al., 1992)على المستوى الجزيئي 

المختلفة، فإنه يمكن الفيروسات لعدد من  تسلسل النيوكليوتيداتلى معلومات إ . واستنادا  (1994
 للكشف والتفريق  PCRات إختبار في استخدامها تصميم بادئات يمكن 

 (5)شكل  الساللةأو الجنس أو حتى على مستوى  على مستوى الفصيلةالفيروسات  مابين
(Omunyin et al., 1996 ؛Robertson et al., 1991) ،فيروسات عنلكشف ا أو  
 البادئات عن طريق استخدام مزيج من  ة واحدةعينليس بينها عالقة في  ثنين أو أكثر()إ
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 ؛Hauser et al., 2000؛ Bariana et al., 1994) (6)شكل  (Multiplex PCR) الفيروسية
Minafra & Hadidi, 1994؛ Nassuth et al., 2000؛ Shalaby et al., 2002؛ 

Smith & Van de Velde, 1994) . ويمكن استخدام تقنيةPCR وبرامج  ئةوبدراسات األ في ةبفعالي
تقنيات ال فيوخاصة في الحاالت التي يصعب اكتشافها  ،إلنتاج نباتات مقاومة للفيروسلتربية ا

  .(Rush et al., 1994؛ Harrison et al., 1997؛ Candresse et al., 1998b)خرى األ
القيام بتفاعالت تفوق سلبياته، فانه يجب توخي الحذر اثناء  RT-PCR مزاياع أن م

PCRكاذبة ال التفاعالتجل تجنب أ منوذلك ، ةلئها ضخيمتقوة  وعالية  ةمن حساسي ا، لما له
تجنب لالكافية  عنايةر واليباالتداتباع التلوث. بعض هذه المشاكل يمكن التغلب عليها مع  الناتجة عن

 كما أن استخدام الشواهد السلبية وااليجابية ، خارجي الناتج عن الجو المحيطلتلوث الا
 ختبارنجاح اإل تعطي فكرة عن مدى PCR إختبارمع العينات المفحوصة في كل 

(Kwok & Higuchi, 1989).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 القطعة المضخمة . حجمMultiplex PCRبواسطة  الكشف عن ثالثة فيروسات تصيب أشجار الفاكهة .5شكل 
 تقزم الخوخ/البرقوق ، لفيروسآزوتية قاعدة 650=  (PNRSV) للخوخ/البرقوق ةالميت ةالبقع الحلقي لفيروس
(PDV)  =320 فيروس جدري الخوخ/البرقوق، وزوتيةآ قاعدة (PPV)  =220 آزوتية قاعدة . 

 
 ختباراإلمع مزايا  PCR ختبارإليجمع بين المزايا التقنيه جديد اسلوب تم تطوير 

عن عدد من كشف لل ،Immunocapture-RT-PCR (IC-RT-PCR)السيرلوجي )اليزا(، يدعى 
يتم تركيز ، ختبار. في هذا اإل(Wetzel et al., 1992؛ Nolasco et al., 1993) الفيروسات النباتية

سواء في انابيب الطرد المركزي الصغيرة أو في أطباق على سطح صلب ) وال  أجسيمات الفيروس 
وتحرير  يةفيروسال يتم االفراج عن الجسيماتبالفيروس.  متخصصةجسام مضادة أ( باستخدام اليزا

ة لى زيادة حساسيإ هذا يؤديو  .RT-PCR رإختباثم تضخيمه بالفيروسي  RNAحمض النووي ال
إن دنى. الحد األلى إ RNAاستخالص يمكن أن تحدث خالل المشاكل التي تخفيف ، و اإلختبار
المواد النباتية  فيالفيروسات عن كشف لل RT-PCR بديل عنمفيد خيار  هو IC-RT-PCRاسلوب 

 

 

M M PDV 

 

PNRSV  
+ PDV 

 

PDV  
+ PPV 

 

PNRSV  
+ PPV + PDV 

 

PNRSV  
 

PNRSV  
+  PPV 
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 ,.Jain et al؛ James et al., 1997؛ Candresse et al., 1998aفيروسات )لل ةوالحشرات الناقل

 .(Mumford & Seal, 1997؛ Latvala et al., 1997؛ 1998
 البروتيني لعدد من  بإستنساخ جينات الغطاء RT-PCR ـوقد سمحت تقنية ال

  إنتاج بروتيين غطاءمصال( و يصعب إستخراجها وتنقيتها إلنتاج أالفيروسات )التي 
 إلنتاج أمصال مضادة يمكن استعمالها  اومن ثم استعماله in vitroهذه الفيروسات في المختبر 

 ؛Abou-Jawdah et al., 2004للكشف عن هذه الفيروسات ) ELISAات إختبار في 
Hourani & Abou-Jawdah, 2003.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

باستخدام زوجين من  (TYLCV)لبندورة/الطماطم األصفر ل وراقألاتجعد الكشف عن فيروس . 6شكل 
 316و  أزوتية قاعدة 634 بحجم التي تضخم قطعتين TYc138/TYm2664و  TYc138/TYv2337البادئات 

إلى  TYLCV-IL، Nعينات  Dإلى  A، على التوالي. TYLCV-Mldو  TYLCV-ILللعزلتين  أزوتية قاعدة
Q عينات :TYLCV-Mld ،F  إلىM،عينات مختلطة : E(آزوتية قاعدة 100سلم ) = شاهد. 

 
 دعىللكشف عن الفيروسات وقياسها، ي إختبار داعتتم اب، خيرا  أ

Real-time quantitative PCR (Dietzgen et al., 1999 ؛Eun et al., 2000؛ 
Mumford et al., 2000 ؛Roberts et al., 2000.)  فله، ختبارة هذا اإلودق ةلى حساسيإباالضافة 

النتائج بسرعة أكبر دون  لىيسمح بالحصول ع ؛ فهوPCRو  RT-PCRأخرى إذا ما قورن بـ مزايا 
تحديد مقدار  من ويمكنتمرير المنتج عبر هالم اآلجار بواسطة الرحالن الكهربائي لى الحاجة إ

طاقة له ، و PCR بعدوفر المعالجة ، ييديومبمادة بروميد األيث يقلل من التلوثة و فيروس في العينال
 إختباربمقارنة أغلى ات خاصة وكواشف ومعد أعلىيتطلب تكلفة  ختباراإلانتاجية أعلى. ولكن هذا 

PCR. 

 

A   B    C    D    E    F    G   H     I     J    K    L   M    N   O   P    Q 

634 bp 

 

316 bp 
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 . استنتاجات عامة5
 

للكشف عن  حاليا   ةعاله، متاحأ ، كما ورد اتختبار أو اإل واسعة من التقنيات هناك مجموعة
األمراض في لألمراض الفيروسية ورصد  الحقلي مسحلالفيروسات النباتية. هذه التقنيات مفيدة ل

نباتات النتخاب تربية لبرامج ال، و الزراعي الحجر أنظمةتطبيق ، و ةيئالمحاصيل، والدراسات الوبا
، ةوالدق ةلى زيادة الحساسيإيؤدي  اتختبار ة من اإلاستخدام مجموعة مختلفإن . ة للفيروساتمقاوم

الخسائر لتخفيف مكافحة مناسبة تطوير استراتيجيات لتشخيصها و ويوسع نطاق تطبيقات فعالة 
 .(Martin et al., 2000)ية المدمرة فيروسالمراض العديد من األ الناجمة عن

للكشف عن  ةوحساسوسيلة جيدة حمض النووي ات التي تعتمد على الختبار اإل تعتبر
 المهارات الفنيةتوفر االمكانيات المخبرية و لى حد كبير على إنجاحها يعتمد إال أن الفيروسات، 

ات ختبار التي توفرها مثل هذه اإل المزايالكن والتي يصعب توفرها في كثير من األحيان. و  للعاملين،
التي تسمح باستخدامها. إال أنه في حال عدم  تشجع على رصد الموارد الضرورية إلنشاء المختبرات

ها على ص، حيث يمكن طبع العينات المراد فحخيارات بديلةوجود مثل هذه المختبرات المجهزة هناك 
التي  ات مركزية داخل البلد أو خارجهلى مختبر إ م إرسالهاأو النيتروسيليلوز ومن ث أغشية النيلون 

  .اتختبار الالزمة الستكمال اإلمكانيات اال تتوفر فيها

حماض النووية األعلى رتكزة ات المختبار اإلن أن نضع في االعتبار أومع ذلك، من المهم 
لهذا ، و ةوالدق ةحساسيال من حيثمماثلة  السيرولوجية تعطي في كثير من األحيان نتائج اتختبار واإل

من البلدان،  للكشف عن الفيروسات في العديدسلوب المفضل األات السيرولوجية هي ختبار فإن اإل
 ختبراتلى متحتاج إو عالية  تهاتكلفية التي تعتمد على األحماض النووية ئيت الجز ختبار ألن اإل

 ة.متخصص
  دورا  يلعب ة النباتية في عصر "عولمة" الزراعة والصحإن تطبيق المعايير الدولية 

 بالتالي . و العالم بما فيها المنطقة العربيةصناف في األوتبادل تبادل البذور تسهيل  يف هاما  
 عملية ضرورية جدا   فيروس"خالية من ال" نتاج مواد اكثار نباتيةجراءات إلإاتباع فإن 

(Frison et al., 1990 ؛Spiegel et al., 1993) يجابية إن اي نتيجة إلى أ يجب اإلشارة هنا،. و
وجود  ةال يعني بالضرور ية ئيات البيولوجية الجز ختبار و في اإلات السيرولوجية أختبار اإلسواء في 

 Johansen et)عن طريق البذور ينتقل ن الفيروس أ، و بحالة نشطة من الناحية البيولوجيةفيروس 

al., 1994 ؛Konaté & Barro, 1993 ؛Konaté & Neya, 1996.) ذلك في حاالت خاصة، حيث ل
 عليها لتأكيد النتائجات اضافية إختبار المادة الوراثية المتبادلة ذات قيمة زراعية مرتفعة، يمكن إجراء 

والتي يجب توحيدها  يلحجر الصحذات أهمية ل إن هذه االجراءاتقبل اتخاذ قرار برفض البذور. 
 ساس اقليمي.أعلى  عبر المنطقة العربية
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الكافية لتفعيل واجراء  اتالخبر وتوفير مهارات تطوير التتطلب  ةنشطذه األن جميع هأبيد 
ي غموض. أوتفسير النتائج دون  المنطقة العربيةفي بيئات مختلفة من  ةات التشخيصيختبار اإل

وبالتالي ق التشخيص ائحول مختلف طر وبشكل منتظم دورات تدريبية قصيرة األجل ينبغي تنظيم 
كشف وتحديد رشاد الزراعي على لبحوث واإلللعاملين في مراكز اارف تطوير المهارات والمع

في مثل هذه الدورات من مختلف المختصون مشاركة العلماء  ويعتبر النباتية.الفيرويدات الفيروسات و 
 يةمختلف مجاالت البحوث النباتية الفيروس يالخبرة ف ي ، وذو المنطقة العربيةالمؤسسات داخل وخارج 

المشاركة في برامج تحسين المحاصيل  ةلمؤسسات البحثيلتحقيق هذا الهدف. ومن المهم ل هاما   مرا  أ
في  بحوث األمراض الفيروسية لتعزيز القدرات في مجال هاجهود تواصل نأ المنطقة العربيةفي 

وتركز على منسقة و االجل  ةطويلاالستراتيجيات كون تن أ يضا  أ. ومن المهم وطنيةالبرامج ال
خاصة تلك التي لم تدرس و  المنطقة العربية،مختلف المحاصيل في صيب تيروسية التي األمراض الف

ليستخدمها العلماء في  ةالتشخيصي معلوماتالنشر وتعميم  من المهم  كذلك . و بشكل كاف حتى اآلن
 مختلف المؤسسات. 
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 الفصل الرابع
 

 ائق إنتقال أمراض النبات الفيروسية والعوامل المؤثرة طر
  في وبائيتها
 

  1وهاني محمد شتا 2،1الدسوقي أبو اليزيد عمار
  مصر؛ ،الجيزةجامعة القاهرة،  ،( قسم الحشرات االقتصادية والمبيدات، كلية الزراعة1)

 متحدة.( أستاذ زائر بجامعة والية أوهايو بالواليات ال2)
 

 
 المحتويات

 . المقدمة1
 . إنتقال فيروسات النبات بواسطة الحشرات والحلم والنيماتودا والفطريات2

 . تعريفات هامة في عملية نقل الفيروسات بواسطة الحشرات ومفصليات األرجل األخرى1.2 
 نقل الحشرات الثاقبة الماصة لفيروسات النبات ائقطر. 2.2 
  مثابرةالغير /باقيةالير الطريقة غب . نقل الفيروسات1.2.2  
 في عملية النقل . دور البروتينات المساعدة1.1.2.2   
 البروتيني للفيروس في عملية النقل . دور الغطاء2.1.2.2   
 مثابرة ال شبه/الباقية شبهالطريقة . نقل الفيروسات ب2.2.2  
 المثابرة/الطريقة الباقية. نقل الفيروسات ب3.2.2  
 (ةغير المتكاثر) . نقل الفيروسات الدوارة1.3.2.2   
 ةمتكاثر. نقل الفيروسات ال2.3.2.2   
 ةمتكاثرال الباقية . عوامل التخصص وحواجز اإلنتقال في الفيروسات3.2 
 . تأثير فيروسات النبات على الحشرات الناقلة لها4.2 
 . إنتقال الفيروسات بواسطة أنواع البق الدقيقي 5.2 
 قال الفيروسات بواسطة أنواع بق النبات . إنت6.2 

 . إنتقال الفيروسات بواسطة حشرات التربس 7.2 
 . إنتقال الفيروسات بواسطة الخنافس وبعض الحشرات القارضة األخرى8.2 
 . إنتقال الفيروسات بواسطة الحشرات الملقحة 9.2 
 . إنتقال فيروسات النبات بواسطة الحلم )األكاروسات(10.2 
 إنتقال فيروسات النبات بواسطة الديدان الخيطية )النيماتودا(  .11.2 
 . إنتقال فيروسات النبات بواسطة الفطريات 12.2 
 إنتقال فيروسات النبات واألنواع الناقلة لها في دراسة وبائية وإنتشار تلك الفيروسات  طرائق. أهمية دراسة 13.2 
 األمراض الفيروسية أعراض تتشابه أعراضها مع . عالقة الحشرات ببعض أمراض النبات التي14.2 
 سبيروبالزما والفيتوبالزما. األمراض المسببة عن ال1.14.2  
 . أنواع البكتيريا الحقيقية القاطنة لنسيج اللحاء في النبات2.14.2  

 . أنواع البكتيريا الحقيقية القاطنة لنسيج الخشب في النبات 3.14.2  
 ات الناتجة عن تغذية نطاطات األوراق ونطاطات النبات. بعض أمراض النب4.14.2  
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 األخرى إلنتقال الفيروسات من نبات آلخر طرائق. ال3

 . اإلنتقال الميكانيكي 1.3 
 . اإلنتقال غير الحيوي في التربة 2.3 
 خالل البذور  . اإلنتقال3.3 
 . اإلنتقال خالل حبوب اللقاح 4.3 
 ضري خالل اإلكثار الخ. اإلنتقال 5.3 
 . اإلنتقال بالتطعيم 6.3 
 . اإلنتقال بواسطة النباتات المتطفلة 7.3 

 وبائية وإنتشار األمراض الفيروسية والعوامل المؤثرة فيهما. 4

 . العوامل الحيوية1.4 
 . الثبات الفيزيائي للفيروسات والتركيزات التي يمكن الوصول لها1.1.4  
 اتات العائلة. معدل التحرك والتوزع في النب2.1.4  
 . الشدة المرضية3.1.4  
 . الطفور وانتخاب السالالت4.1.4  
 . المدى العوائلي للفيروسات النباتية5.1.4  
 . إنتشار الفيروسات6.1.4  
 العمليات الزراعية .7.1.4  
 . العوامل الفيزيائية2.4 
 األمطار .1.2.4  
 الرياح .2.2.4  
 درجة حرارة الهواء .3.2.4  
 التربة .4.2.4  
 التغيرات الموسمية في الطقس وتطور األوبئة .5.2.4  
 . البقاء خالل الدورات الموسمية3.4 
 بؤ باألمراض الفيروسيةن. الت4.4 
 . مراقبة تطور األمراض الفيروسية1.4.4  
 النماذج الرياضية .2.4.4  
الفيروسية في تصميم برامج فعالة إنتشار ووبائية األمراض  طرائقاستخدام المعلومات المتاحة عن  .5.4 

 لمكافحتها
 . المراجع5

 

 

 
 . المقدمة1
 

عموماا  كونها لسنين داخل األشجار المعمرة، ولكن قد تستطيع بعض فيروسات النبات أن تبقى مئات ا
إجبارية التطفل فإن فيروسات النبات تعتمد عادة في بقائها وإنتشارها على اإلنتقال من عائل إلى آخر 

لتكااا ر الرياارو، أو طواسااطة ازرت ال راعيااة المسااتردمة فااي التقلاايد والأواااد، أو داخاال أو سااواب با
علاااى ساااطا بعاااض الكائناااات األخااارل كالأشااارات ومفواااليات األرجااال األخااارل والفطرياااات والد ااادان 

إنتقال الفيروسات من عائل نبااتي  طرائق(. وتعتبر دراسة 2و  1النيماتودا وغيرها )الجدولين /الريطية
 خر هامة جدا  من الناحيتين العلمية وارقتوادية لألسباب التالية:ز
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ااا  مااا مساابو عاان فيااروا معااين إر إاا تااد نقاال هاا ا الفيااروا عااادة ر يمكاان  (1 إ بااات أن مًر
مااان نباااات إلاااى آخااار طوسااايلة معيناااة ونتجااا  عااان الااا  أعااارا  مشااااطهة ألعااارا  المااار  

 األصلي على النبات المنقول منه.
و ماان الفيروسااات هامااا  ماان الناحيااة ارقتوااادية إر إاا كااان باسااتطاعته اإلنتقااال ر يعتباار أ (2

إلااااى نباتااااات أخاااارل بساااارعة نساااابية خاااا ل موسااااد  راعااااة مواااااب فااااي الطبيعااااة ماااان نبااااات 
 المأوول.

تعتبر معرفة طريقة إنتقال المر  الفيروسي من نبات إلى آخر في الطبيعة هاماة جادا  فاي  (3
ع طرنامج ناجا لمكافأ  ة ال  المر .ًو

تعتباار الع قااات القائمااة طااين فيروسااات النبااات ونواقلهااا الأشاارية أو النيماتوديااة أو الفطريااة  (4
هامة وشيقة من الناحية العلمية كما أنها تساعد كثيرا  في ترطيط طرامج فعالة لمكافأاة تلا  

 .نبين بالتفويل في ه ا الفولالفيروسات كما س

بيولوجياااة والفي يائياااة فاااي إنتشاااار كااال مااان الفيروساااات ونواقلهاااا يسااااهد كثيااار مااان العوامااال ال (5
 الأشرية وغيرها مما  ؤ ر في نشأة وتطور األوبئة الناتجة عن تل  الفيروسات.

  
المرتلفاة إلنتقاال فيروساات النباات، والع قاات  طرائاقويتناول ها ا الفوال بشايب مان التفوايل ال

وأخيارا  العوامال التاي تاؤ ر فاي إنتشاار وحادوة األوبئاة الناجماة القائمة طينها وبين الكائنات الناقلة لها، 
 عن أمرا  النبات الفيروسية.

وحيث أن بعض األمرا  األخرل الناتجاة عان اإلصاابة باأنواب البكتيرياا القاطناة للأااب النباات، 
تِشاابه فاي مثل ارسبيروب  ما والفيتوب  ما، أو الناجمة عان تذ ياة الأشارات الثاقباة الماصاة ااتهاا قاد 

أعراًها وفي ع قتهاا بالأشارات األمارا  الفيروساية، فساوا نتنااول تلا  األمارا  باختواار شاد د 
 لبيان الفروق الهامة طينها وبين األمرا  الفيروسية حتى ر يأدة خلط طينهما. 

وعات ه ا الفول أساسا  على بعض البأوة المرجعية التي يمكن  وقد اعتمدنا في تذطية مًو
الرجوب إليها ل ست ادة منها أو لمعرفة المراجع األصلية التي لد ت كر جميعها هنا لإلختوار، للقارئ 

 ؛Gildow, 1991؛ Ammar & Nault, 2002؛ Ammar, 1994 ن كر ومن تل  البأوة المرجعية
Gray & Gildow, 2003 ؛Hull, 2002 ؛Nault, 1997 ؛Purcell & Nault, 1991 ؛Raccah et 

al., 2001.  
وحيث أن ه ا الفول  تيمن المبادئ األساسية لنقل وإنتشار ووبائية فيروسات النبات عموماا ، 
فقد اًاطررنا رساترداأ أمثلاة عاماة قاد تشامل كثيارا  مان الفيروساات التاي لاد تساجل )بعاد( فاي عالمناا 

ااع التقساايمي للفيروساااألساام 3العربااي. ويبااين جاادول  ات التااي اب العربيااة واإلنجلي يااة والمرتواارة والًو
 اب المرتورة لبعض الفيروسات.األسمُاكرت في ه ا الفول، ول ا فسوا نكتفي فيما  لي ط كر 
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 ة. المجموعات المختلفة من فيروسات النبات التي تنقلها حشرات تحت رتبة متجانسة األجنح1جدول 
(Homoptera)   عن مع طريقة نقل كل منها وعدد األنواع المعروفة الناقلة لها )ُمحّور(Nault, 1997. 

 
 مجموعة

Auchnorrhyncha 
 مجموعة

 Sternorrhyncha 
 

 

 طريقة النقل/
 أجناس الفيروسات

نطاطات 
 األشجار

نطاطات 
 النبات

نطاطات 
 يالبق الدقيق األوراق

الذباب 
 المن   األبيض

 غير الباقية/غير المثابرة

- - -  - 1 Alfamovirus 

- - - - 2 53 Carlavirus 
- - - - - 3 Cucumovirus 
- - - - - 4 Fabavirus 
- - - - - 2 Potexvirus 
- - - - 1 145 Potyvirus 

 
 شبه الباقية/شبه المثابرة

- - 1 5 - 1 Badanavirus 
- - - - - 9 Caulimovirus 
- - - 3 5 10 Closterovirus 
- - - - - 3 Sequivirus 
- - 2 - - 1 Waikavirus 
- - - 2 - 1 Trichovirus 

 
 الباقية/المثابرة )غير متكاثرة(

- - 10 - - - Geminivirus (I) 
1 - 4 - - - Geminivirus (II) 
- - - - 33 - Geminivirus (III) 
- - - - - 1 Enamovirus 
- - - - - 22 Luteovirus 
- - - - - 9 Umbravirus 
- - - - - 1 Sobemovirus 

 
 تكاثرة(الباقية/المثابرة )م

- 2 2 - - 3 Cytorhabdovirus 
- - 1 - - 2 Nucleorhabdovirus 
- 6 5 - - 4 Rhabdovirus 
- - 3 - - - Phytoreovirus 
- 5 - - - - Fijivirus 
- 2 - - - - Oryzavirus 
- - 3 - - - Marafivirus 
- 6 1 - - - Tenuivirus 
 المجموع 275 41 10 32 21 1
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روسات النبات التي تنقلها حشرات أخرى )من غير تحت رتبة متجانسة األجنحة المذكورة في في .2جدول 
 (Nault, 1997( باإلضافة إلى الحلم والنيماتودا والفطريات )ُمحّور عن 1جدول 

 
 

 المجموعات الحشرية الناقلة 
 جنس وفصيلة الفيروسات المنقولة

 إسم الفصيلة/العائلة إسم الجنس

 غير محددة Miridae  Sobemovirusمن فصيلة بق النبات 

 Ilarvirus Bromoviridae  (Thysanoptera)التربس 
Tospovirus Bunyaviridae 

 Bromovirus Bromoviridae  (Coleoptera)الخنافس 
Carmovirus Tombusviridae 
Comovirus  Comoviridae 
Machlomovirus Tombusviridae 

Sobemovirus غير محددة 
Tymovirus Tymoviridae 

 Rymovirus Potyviridae (Acarina)الحلم 

 Nepovirus Comoviridae (Nematoda)النيماتودا 
Tobravirus غير محددة 

 Bymovirus Potyviridae (Fungi)الفطريات 

Carmovirus Tombusviridae 
Dianthovirus Tombusviridae 

Furovirus  Furoviridae 
Necrovirus Tombusviridae 
Tombusvirus Tombusviridae 

 
 . إنتقال فيروسات النبات بواسطة الحشرات والحلم والنيماتودا والفطريات2
 

 تعتباااار الأشاااارات وبعااااض الكائنااااات األخاااارل أهااااد الوسااااائل الطبيعيااااة إلنتقااااال الفيروسااااات ماااان نبااااات 
 عااروا ماان الفيروسااات التااي تواايو النباتااات، نااوب م 700مواااب إلااى آخاار سااليد، فبااين أكثاار ماان 

 (. وتأتاااااوو 2و  1 % منهااااا طواساااااطة الأشاااارات والألاااااد والنيماااااتودا والفطرياااااات )الجاااادولين69 نقاااال 
، (Homoptera)، وخاصاااااة تأااااا  رتباااااة متجانساااااة األجنأاااااة (Hemiptera)رتباااااة نوااااافية األجنأاااااة 

 علاااى أغلاااو أناااواب الأشااارات  (Thysanoptera)( والتاااربغ Coleopteraوالرناااافغ )غمدياااة األجنأاااة 
التااي تنقاال الفيروسااات للنبااات. وماان المعااروا أن الفيروسااات كائنااات إجباريااة التطفاال، أو ر يمكنهااا 
التكااا ر خااارخ الر يااا الأيااة. وتتمياا  رتبااة نواافية األجنأااة التااي تأتااوو علااى أكباار عاادد ماان األنااواب 

مكنهااااا اختااااراق خ يااااا النبااااات العائاااال ( ي2و  1الناقلاااة بأنهااااا اات أجاااا اب فااااد  اقبااااة ماصااااة )الشاااكلين 
رمتواص العوارة منها دون إت فها، وبالتالي يمكنهاا نقال الفياروا مان خ ياا النباات الموااب إلاى 

 علاااى أكبااار عااادد  (Aphididae)المااان   فوااايلةخ ياااا النباااات الساااليد أ نااااب عملياااة التذ ياااة. وتأتاااوو 
 فيروساااا  للنباااات، معنمهاااا  نقااال بطريقاااة  275جنساااا  وتنقااال أكثااار مااان  19مااان الأشااارات الناقلاااة تتباااع 

 كماااا سااانبين فيماااا بعاااد، طينماااا  نقااال الااا باب األطااايض مااان  (non-persistent)غير مثااااطرة /غيااار باقياااة
نوعااا  ماان فيروسااات النبااات  نقاال معنمهااا طواسااطة نااوب واحااد أو  41أكثاار ماان  Aleyrodidae فواايلة
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 فواااااااايلةماااااااان  (leafhoppers)ق . وتنقاااااااال نطاطااااااااات األوراBemisiaأنااااااااواب متقاربااااااااة ماااااااان جاااااااانغ 
Cicadellidae  فيروسااااا،  كمااااا تنقاااال نطاطااااات النبااااات  32أكثاااار ماااان(planthoppers)  فواااايلةماااان 
Delphacidae  فيروساااااا ، طينماااااا تنقااااال نطاطاااااات األشاااااجار  23حاااااوالي(treehoppers)  فوااااايلة مااااان

Membracidae  فيروسااا  واحاادا  هااو تجعااد القمااة الكااااب فااي الطماطد/البناادورة(TPCTV) أمااا أنااواب .
 أناااااااواب مااااااان  10فتنقااااااال حاااااااوالي  Pseaudococcidae فوااااااايلةمااااااان  (Mealybugs)الباااااااق الااااااادقيقي 

 .(Nault, 1997)الفيروسات للنباتات 

 
تعريفااات مامااة فااة نمليااة نقاات الفيروسااات بواسااطة الحشاارات ومف االيات ا   اات  .1.2

 ا خرى 
  

 ومفواااليات األرجااال األخااارل  قبااال أن نقساااد عملياااة نقااال فيروساااات النباااات طواساااطة الأشااارات
إلى طر ها األربعة،  همنا أن نعرا بعض ارصط حات الهامة المستردمة فاي ها ا المجاال 

 وأهمها ما  لي:
 هااي أقواار فتاارة  : (Acquisition feeding period)كتسااا لال  الالزمااة تغذيااةالفتاار   .أ 

كنهاااا اكتسااااب هااا ا تذ ياااة ر ماااة للأشااارة أ نااااب وقوفهاااا علاااى نباااات موااااب باااالفيروا حتاااى يم
 إلى نبات آخر.  –فيما بعد   – الفيروا ونقله طنجاح

فتااارة الساااماح للأشااارة  :(Acquisition access period) الفتااار  الالزماااة لالكتساااا   .
بالتواجااد علااى نبااات مواااب لتتذاا ل وتكتسااو خ لهااا الفيااروا، ويسااتردأ هاا ا التعبياار 

 كافية. في حالة صعوبة تأد د فترة التذ ية ااتها طدقة
هاي أقوار فتارة تذ ياة ر ماة للأشارة  : (Inoculation feeding period)فتار  تغذياة اقلقاا  . ا

أ ناااب وقوفهااا علااى نبااات سااليد حتااى تسااتطيع القاحااه بااالفيروا الاا و اكتساابته مساابقا ، وبالتااالي 
 تتمكن من إصاطته طه ا الفيروا. 

 هاااي الفتااارة التاااي يساااما طهاااا  :(Inoculation access period)الفتااار  المساااموقة لاللقاااا   د.
 . للأشرة بالتواجد على النبات السليد ويتد خ لها القاح النبات بالفيروا

هاي :  (Incubation latent period)( الفيروس داخات الحشار  الناةلاة)أو كمون  قضانةفتر   .ما
 روا أو إلقاحاهكن الأشارة مان نقال الفياأقور فترة ر مة بعد انتهاب تذ ية اركتساب حتاى تاتم

أ ناب تذ  تها على نبات سليد. وتعتبر ه ه الفترة ر ماة أحياناا  لمارور الفياروا أو تكاا ره داخال 
، ولكنهاا غيار ًارورية فاي المثاطرة/جسد الأشرة، وال  في حالة نقل الفياروا بالطريقاة الباقياة

 .شبه المثاطرة/باقيةشبه الغير المثاطرة أو روسات سواب بالطريقة غير الباقية/حالة نقل الفي
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وتعارا بأنهاا أطاول فتارة  : (Retention period) فتار  ققااا الفياروس داخات الحشار  الناةلاة .و
يمكن للأشرة فيها نقل الفيروا إلاى نباتاات ساليمة ساواب باساتمرار أو بوافة متقطعاة، وتتاراوح 

المثااطرة( إلاى أيااأ أو  غير/تل  الفترة عادة من  وان أو دقائق قليلة )في الفيروسات غير الباقياة
(، وقاااد تساااتمر طاااوال فتااارة حيااااة الأشااارة خاصاااة فاااي المثاطرة/أسااااطيع )فاااي الفيروساااات الباقياااة

 .المتكا رةالفيروسات 

 
 نقت الحشرات الثاةبة الماصة لفيروسات النبات  ائقطر . 2.2 
 

( هاي: أ( غيار 1تقسد عملية نقل الأشرات الثاقباة الماصاة لفيروساات النباات إلاى أربعاة طار  )شاكل 
 (، متكاااااااااا رةمثاطرة دوارة )غيااااااااار /( باقياااااااااةاجااااااااا ،شااااااااابه مثااااااااااطرة/شااااااااابه باقيةب(  ،غير مثااااااااااطرة/ياااااااااةباق

 .متكا رةمثاطرة /د( باقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( الفيروسححات أ. يوضححا الطرائححق األربعححة لنقححل فيروسححات النبححات بواسححطة الحشححرات الثاقبححة الماصححة  )1شكككل 
 ( داخححل الفكححوك الرمحيححة السححفلية؛ FC" ملتصححقة بالكيوتيكححل المححبطن لقنححاة الغححذاء )غير المثححابرة/"غيححر الباقيححة

شحححبه المثحححابرة" ملتصحححقة بالكيوتيكحححل المحححبطن ألجحححزاء القنحححاة الهضحححمية األماميحححة /( الفيروسحححات "شحححبه الباقيةب)
لمتكحاثرة( التحي المثابرة الدوارة" )غيحر ا/( الفيروسات "الباقيةجـ(؛ )SUP( ومضخة االمتصاص )Pxكالبلعوم )

 ( إلحححححى تجويحححححف الجسحححححم ومنحححححه عحححححن PM ،AM( أو الوسحححححطى )HGتمحححححر محححححن القنحححححاة الهضحححححمية الخلفيحححححة )
( الفيروسات "الباقية/المثابرة المتكاثرة" التحي تمحر محن القنحاة د(؛ )ASGطريق الدم إلى الغدد اللعابية اإلضافية )

  (PG)اللعابيححححححة الرئيسححححححية ( إلححححححى تجويححححححف الجسححححححم ومنححححححه إلححححححى الغححححححدد PM ،AMالهضححححححمية الوسححححححطى )
(Gray & Rochon, 1999). 

 

 

 شبه مثابرةباقية/شبه 

 )ب(

(أ)  

 غير مثابرةباقية/غير 
  متكاثرة(مثابرة )باقية/ برة )غير متكاثرة(باقية/مثا

(د) (جـ)  
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اء العربية واإلنجليزية والمختصرة والوضع التقسيمي للفيروسات التي ذكرت في هذا الفصل األسم. 3جدول 
 اإلنجليزي المختصر للفيروس( األسم)مرتبة أبجدياً حسب 

 

 األسم العلمي األسم العربي
 األسم

 لةالعائلة/الفصي الجنس المختصر

موزاييك الكاسافا  فيروس
 األفريقي

African cassava mosaic 

virus 

ACMV Begomovirus Geminiviridae 

فيروس حشيشة الدينار األمريكي 
 الكامن

American hop latent virus AHLV Carlavirus Flexiviridae 

 /الجت/فيروس موزاييك الفصة
 البرسيم الحجازي

Alfalfa mosaic virus AMV Alfamovirus Bromoviridae 

فيروس بطاطس/بطاطا األندين 
 الكامن

Andean potato latent virus APLV Tymovirus Tymoviridae 

 Arabis mosaic virus ArMV Nepovirus Comoviridae فيروس موزاييك اآلرابيس

 Anthriscus yellows virus AYV Waikavirus Sequiviridae فيروس اصفرار األنثرسكس

فيروس تجعد قمة الشوندر 
 السكري/البنجر 

Beet curly top virus BCTV Curtovirus Geminiviridae 

فيروس تجعد أوراق الشوندر 
 السكري/البنجر

Beet leaf curl virus BLCV غير محدد Rhabdoviridae 

فيروس اصفرار وموت عروق 
 الشوندر السكري/البنجر

Beet necrotic yellow vein 

virus 
BNYVV Benyvirus غير محددة 

 Bean pod mottle virus BPMV Comovirus Comoviridae فيروس تبرقش قرون الفاصولياء

فيروس األصفرار الكاذب 
 للشوندر السكري/البنجر

Beet pseudoyellows virus BPYV Crinivirus Closteroviridae 

فيروس الموزاييك الشريطي 
 للشعير

Barley stripe mosaic virus BSMV Hordeivirus غير محددة 

-الشعيروتقزم اصفرار فيروس 
MAV 

Barley yellow dwarf virus-

MAV 

BYDV-

MAV 

Luteovirus Luteoviridae 

 Barley yellow dwarf viruses BYDVs  Luteoviridae الشعير وتقزم اصفرارات فيروس

الموزاييك األصفر  فيروس
 للفاصولياء

Bean yellow mosaic virus BYMV Potyvirus Potyviridae 

فيروس إصفرار وموزاييك 
 الشعير المخطط

Barley yellow striate mosaic 

virus 
BYSMV Cytorhabdovirus Rhabdoviridae 

 Carnation mottle virus CarMV Carmovirus Tombusviridae فيروس تبرقش القرنفل

 فيروس التبقع الحلقي اإليطالي
 للقرنفل

Carnation Italian ringspot 

virus 

CIRV Tombusvirus Tombusviridae 

 Cucumber mosaic virus CMV Cucumovirus Bromoviridae فيروس موزاييك الخيار

 Rhabdoviridae غير محدد Coffee ringspot virus CoRSV فيروس التبقع الحلقي للبن

فيروس التبرقش األخضر 
 للكاسافا

Cassava green mottle virus CsGMV Nepovirus Comoviridae 

 Cocoa swollen shoot virus CSSV Badnavirus Caulimoviridae فيروس تورم األفرع  للكاكاو

 Cucumber necrosis virus CuNV Tombusvirus Tombusviridae فيروس موت الخيار

 الحبوبوتقزم فيروس اصفرار 
- RPV 

Cereal yellow dwarf virus-

RPV 
CYDV-

RPV 
Polerovirus Luteoviridae 

فيروس الموزاييك المخطط 
 لقمالاألوروبي 

European wheat striate 

mosaic virus 

EWSMV Tenuivirus غير محددة 

 Faba bean necrotic yellows لفوللت يمالصفرار االفيروس 

virus 

FBNYV Nanovirus Nanoviridae 

المروحية  فيروس الورقة
 الكرمة/للعنب

Grapevine fan leaf virus GFLV Nepovirus Comoviridae 

الفيروس المراقق اللتفاف أوراق 
 الكرمة/العنب

Grapevine leafroll-

associated virus 

GLRaV Closterovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق للعرق الكبير 
 للخس

Lettuce big-vein associated 

virus 

LBVaV Varicosavirus غير محددة 

 Lettuce mosaic virus LMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك الخس

 Maize chlorotic dwarf virus MCDV Waikavirus Sequiviridae التقزم الشاحب في الذرة فيروس
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 .3تابع جدول 

 

علمياألسم ال األسم العربي  
 األسم

 الفصيلةة/العائل الجنس المختصر

 Maize dwarf mosaic virus MDMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك وتقزم الذرة

 Maize mosaic virus MMV Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae فيروس موزاييك الذرة

 غير محددة Maize stripe virus MSpV Tenuivirus الشريطي فيروس الذرة

 Maize streak virus  MSV Mastrevirus Geminiviridae تخطط الذرة فيروس

 Okra mosaic virus OkMV Tymovirus Tymoviridae فيروس موزاييك البامياء

فيروس التفاف أوراق 
 البطاطا/البطاطس

Potato leafroll virus PLRV Polerovirus Luteoviridae 

فيروس ممسحة قمة 
 البطاطا/البطاطس

Potato mop-top virus PMTV Pomovirus غير محددة 

فيروس المرافق لذبول األناناس ال
 المنقول بالبق الدقيقي

Pineapple mealybug wilt-

associated virus 

PMWaV Ampelovirus Closteroviridae 

 ةالميت ةفيروس البقع الحلقي
 للخوخ/البرقوق

Prunus necrotic ringspot 

virus 

PNRSV Ilarvirus Bromoviridae 

 X Potato virus X PVX Potexvirus Flexiviridaeيروس البطاطا/البطاطس ف

 Y Potato virus Y PVY Potyvirus Potyviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

فيروس التقزم األصفر 
 للبطاطا/البطاطس

Potato yellow dwarf virus PYDV Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae 

 Parsnip yellow fleck virus PYFV Sequivirus Sequiviridae فيروس النمش األصفر للفت

فيروس التقزم الشجيري لتوت 
 العليق/األرض

Raspberry bushy dwarf virus  RBDV Idaeovirus غير محددة 

 Rice dwarf virus RDV Phytoreovirus Reoviridae فيروس تقزم الرز

 Rice gall dwarf virus RGDV Phytoreovirus Reoviridae فيروس التقزم الدرني للرز

 غير محددة Rice hoja blanca virus RHBV Tenuivirus فيروس هويا بالنكا للرز

توت فيروس التبقع الحلقي ل
 العليق/األرض

Raspberry ringspot virus RpRSV Nepovirus Comoviridae 

ير محددةغ Rice stripe virus RSV Tenuivirus الرز الشريطي فيروس  

فيروس موزاييك الفاصولياء 
 الجنوبي

Southern bean mosaic virus SBMV Sobemovirus غير محددة 

فيروس موزاييك القما المحمول 
 بالتربة

Soilborne wheat mosaic 

virus 

SBWMV Furovirus Furoviridae 

ر محددةغي Sunflower crinkle virus SuCV Umbravirus فيروس تجعد عباد الشمس  

الحلقة السوداء فيروس 
 للبندورة/للطماطم

Tomato black ring virus TBRV Nepovirus Comoviridae 

فيروس التقزم الشجيري 
 للبندورة/الطماطم

Tomato bushy stunt virus TBSV Tombusvirus Tombusviridae 

حددةغير م Tobacco mosaic virus TMV Tobamovirus فيروس موزاييك التبغ  

 Tobacco necrosis virus TNV Necrovirus Tombusviridae فيروس موت التبغ

فيروس موزاييك 
 الطماطم/لبندورةا

Tomato mosaic virus ToMV Tobamovirus غير محددة 

فيروس تجعد القمة الكاذب 
 للبندورة/الطماطم

Tomato pseudo-curly top 

virus 

TPCTV Topocuvirus Geminiviridae 

 Tobacco ring spot virus TRSV Nepovirus Comoviridae فيروس التبقع الحلقي للتبغ

فيروس الذبول المتبقع 
 للبندورة/الطماطم

Tomato spotted wilt virus TSWV Tospovirus Bunyaviridae 

 Tobacco vein mottling virus TVMV Potyvirus Potyviridae تبرقش العروق في التبغ  فيروس

األوراق األصفر فيروس تجعد 
 لبندورة/الطماطمل

Tomato yellow leaf curl 

virus 

TYLCV Begomovirus Geminiviridae 

فيروس الموزاييك الشريطي 
 األمريكي للقما

Wheat American striate 

mosaic virus 

WASMV Cytorhabdovirus Rhabdoviridae 

 Wheat streak mosaic virus WSMV Tritimovirus Potyviridae فيروس الموزاييك المخطط للقما

 Wound tumor virus WTV Phytoreovirus Reoviridae فيروس التورم الجرحي
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علماااا  باااأن كااا  مااان الفيروساااات المتكاااا رة والااادوارة غيااار المتكاااا رة تُااادم جان أحياناااا  معاااا  ًااامن 
(. Nault, 1997؛ Hull, 2002ة/المثاطرة )مجموعااة أكباار هااي مجموعااة الفيروسااات الاادوارة أو الباقياا

وتعااود أهميااة هاا ا التقساايد إلااى أنااه يعتباار ممياا ا  لمجموعااات الفيروسااات التااي ُدِرساا  حتااى ازن، ففااي 
معند الأارت وجد أن كال مجموعاة )فوايلة أو جانغ( مان الفيروساات تنقال بطريقاة واحادة مان تلا  

إن جميع الفيروسات التي ُدِرس  جيدا  من فويلتي (. وعلى سبيل المثال ف1الطرائق األربعة ) جدول 
Reoviridae  وRhabdoviridae  تنقل بطريقة باقية/مثاطرة متكا رة سواب كان  تنقل طواسطة المان  أو

تعتبااااار مااااان  Luteovirusنطاطاااااات األوراق أو نطاطاااااات النباااااات، كماااااا أن تلااااا  التاااااي تتباااااع جااااانغ 
 لمتكا رة(.الفيروسات المثاطرة/الباقية الدوارة )غير ا

وجاااد ر بالااا كر أن معناااد فيروساااات النباااات التاااي ُدِرسااا  جيااادا  حتاااى ازن مااان حياااث ع قتهاااا 
بالكائنات الناقلة لها هي تل  الموجودة في المناطق المعتدلاة أو البااردة فاي أوروباا وأمريكاا، طينماا تقال 

 والعالد العربي طوجه عاأ.في المناطق الأارة أو ارستوائية وخاصة في إفريقيا  تل  الدراسات كثيرا  
 

  (Non-peristent) غير المثابر /روسات قالطريقة غير الباةية. إنتقال الفي1.2.2
 

طواسااطة بعااض أنااواب غالبيتهااا تنقاال تشاامل هاا ه الطريقااة معنااد فيروسااات النبااات المنقولااة بالأشاارات و 
، وتتمي  ه ه الطريقة بالروائص التالية:  المن 

واإللقاح قويرتان للذاية )من  وان إلى دقائق قليلة(، ويعود ال  غالبا  إلاى  كتسابفترتا تذ ية اإل (1
الوسااااطية ألوراق النبااااات )البشاااارة  أن تلاااا  الفيروسااااات توجااااد عااااادة فااااي األنسااااجة السااااطأية أو

اات التذ ياة القوايرة  س  والمي وفيل(، ول ل  يمكن للأشرة الناقلة اكتساطها من تل  األنسجة أ ناب ج 
يها الأشرة عادة  م اق النبات أو النسيج قبل التذ ية المتعمقة علياه. ومان المعاروا التي ترتبر ف

ات التذ ية القويرة ه ه تتذ ل حشرات المن  عادة على نسيج البشارة فقاط وخاصاة  س  أنه خ ل ج 
في النباتات غير العائلة، أو التاي ر يفيالها المان  للتكاا ر أو للبقااب عليهاا طاوي  . ولا ل  يمكان 

لمااان  نقااال تلااا  الفيروساااات حتاااى للنباتاااات التاااي ر  تكاااا ر عليهاااا أو التاااي  تذااا ل عليهاااا بطريقاااة ل
ة أ ناب بأثه عن نوب النبات المفيل له. وي يد تجويع المن  عادة  ُقب يل تذ ية اركتسااب  –عاًر

ااات  – س  ماان كفابتااه فااي نقاال تلاا  الفيروسااات، ويباادو أن الاا  يكااون نتيجااة ا دياااد عاادد وساارعة ج 
لتذ ية القويرة بعاد عملياة التجوياع. وتعتبار ها ه النااهرة هاماة مان الناحياة الوبائياة، حياث ت ياد ا

 كفابة المن  في نقل ه ه األمرا  عند هجرته من منطقة ألخرل بعيدة نسبيا .
لهاا ه الفيروسااات داخاال الأشاارات الناقلااة لهااا، أو أن الأشاارة تباادأ فااي نقاال  فتاارة حيااانة در توجاا (2

 ر تذ ية اركتساب.الفيروا فو 



 طرائق إنتقال األمراض الفيروسية والعوامل المؤثرة في وبائيتها...... تأليف الدسوقي عمار وهاني شتا

 
87 

فتاارة بقاااب الفيااروا داخاال الأشاارة )قاااط   للنقاال( ر تتعاادل  ااوان معاادودة والاا  إاا سااما للأشاارة  (3
تجريبيااا  أو كماااا يأاادة للمااان  أحيانااا  أ نااااب  -بالتذ يااة علااى النباااات، أمااا إاا لاااد ُ ااتا لهاااا التذ يااة 

 الفترة إلى بيع ساعات. فقد تطول ه ه  -هجرته مأمور  طواسطة الرياح لمسافات بعيدة 
ر  تكا ر الفيروا داخل الأشارة الناقلاة ور يمار مان القنااة الهيامية إلاى تجويا  الجساد، ولا ل   (4

ر  تواجد الفيروا في دأ الأشرة أو فاي أياة أعيااب أو أجها ة داخلياة أخارل برا ا أجا اب الفاد 
ة نقال الفياروا إاا ُحقان فاي دمهاا، (. وبالتالي ر يمكن للأشر foregutوالقناة الهيمية األمامية )

كماا ر ُ نقاال الفيااروا إلااى األجيااال التاليااة ماان الأشاارة حيااث أنااه ر  اادخل إلااى األجهاا ة التناساالية 
 لل كور أو اإلناة.

إاا مااا انساالر ، والاا  خاا ل  –بعااد تذ يااة اركتساااب  –تفقااد الأشاارة قاادرتها علااى نقاال الفيااروا   (5
او )عاان طريااق التذ يااة( الطاور غياار البااالح )الأورياة(. وقاا د اسااتنتج مان الاا  أن الفيااروا الُمكتس 

ال و يذطى جساد الأشارة مان الراارخ كماا  ابطن كا  مان  -يكون موجودا  على سطا الكيوتيكل 
مماا أدل ساابقا  إلاى التسامية الراطئاة لعملياة نقال  -أج اب الفد والقنااة الهيامية األمامياة والرلفياة

يكي، كماااا أدل الااا  إلاااى اإلعتقااااد باااأن هااا ه الفيروساااات تكاااون هااا ه الفيروساااات بأنهاااا نقااال ميكاااان
وأن الأشااارات  ،”stylet-borne” مأمولاااة علاااى الساااطا الراااارجي للفكاااوء الرمأياااة باااأج اب الفاااد

الناقلة ليس  أكثر من "إطر طائرة" ملو اة خارجياا  تقاوأ بأقان الفياروا ميكانيكياا  فاي النباات أ نااب 
  الفيروسات يمكن القاحها ميكانيكيا  في النبات عان طرياق نقال تذ  تها عليه، علما  بأن معند تل

(. ولكان دلا  البأااوة الأد ثاة علاى أن ها ه الفيروسااات تكاون مأمولاة علااى (rubbingالعواارة 
( الموجااودة داخاال الفكااوء الرمأيااة food canalالسااطا الكيتينااي الااداخلي الماابطن لقناااة الذاا اب )

(. ولاااا ل  فااااإن التساااامية القديمااااة لتلاااا  2و  1 ينشااااكل )الللماااان   (maxillary stylets)الُساااافلية 
ما الاا  صااأيأة، ولكاان يفساار هاا ا ارصااط ح ازن بااأن تلاا   ”stylet-borne”الفيروسااات بأنهااا 

الفيروسات تكون مأمولة "داخل" الفكاوء الرمأياة ولايغ "خارجهاا" كماا كاان ُيعتقاد مان قبال. وقاد 
ُمعقااادة،  حيوياااةباقياااة طواساااطة المااان  هاااي عملياااة اتياااا أيياااا  أن عملياااة نقااال الفيروساااات غيااار ال

وليساا  ميكانيكيااة بأتااة كمااا كااان يفتاار  ماان قباال، نناارا  لتروااص بعااض أنااواب الماان  فااي نقاال 
أنواب معينة من الفيروسات دون غيرها، وك ل  للدور ال ل تلعبه البروتينات المسااعدة فاي عملياة 

أكباار دلياال علااى الاا  أن بعااض (. و Wang et al., 1996؛ Ammar et al., 1994النقاال )
، رتنقااال طواساااطة (TMV)الفيروساااات الساااهلة اإلنتقاااال ميكانيكياااا ، مثااال فياااروا مو ا يااا  التباااح 

.  حشرات المن 
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يبحححححين التصحححححاق جسحححححيمات أححححححد الفيروسحححححات  (FC)( قطحححححاع مائحححححل فحححححي قنحححححاة الغحححححذاء جحححححـ( و )أ. )2شككككككل 
  (M)، ويعتقححححد أن المححححادة المحيطححححة بححححالفيروس (EC)يكححححل المححححبطن لهححححا بالكيوت (V)غيرالمثابرة /غيرالباقيححححة

 هححححي البححححروتين الححححذي يسححححاعد فححححي التصححححاق جسححححيمات الفيححححروس بالكيوتيكححححل وفححححى إنتقالهححححا بواسححححطة المححححنّ 
(Ammar et al., 1994)( قطاع عرضي في حزمة الفكوك الرمحية يبين الفكوك العلوية ب؛ )(MD)  والفكحوك

( قطححاع طححولي فححي رأس حشححرة المححّن يبححين د؛ )(SC)وقنححاة اللعححاب  (FC)ها قنححاة الغححذاء وبححداخل (MX)السححفلية 
 .(SB)والفكوك الرمحية  (SP)ومضخة اللعاب  (ES)والمريء  (CB)مضخة االمتصاص 

 
 . دو  البروتينات المساند  فة نملية النقت 1.1.2.2

 
بالطريقاة  Potyviridae فوايلة/لةرحظ بعض العلماب أن حشارات المان  ر يمكنهاا نقال فيروساات عائ

الباقياة عناد تذا  تها علاى مسترلواات نقياة منهاا، رغاد أن ها ه الفيروساات يمكان نقلهاا ميكانيكياا   غير
تأتااخ، حتاى  أاوة عد ادة أن فيروساات تلا  الفوايلةلقاح العواارة. وقاد أ بتا  بإبسهولة عن طريق 

، إلااى مااواد معينااه ر توجااد إر  فااي النباتااات الموااابة طتلاا  الفيروسااات. وقااد يمكاان نقلهااا طواسااطة الماان 
وجد ر بالا كر  .(helper component proteins) ُسمي  ه ه المواد بالعوامل أو البروتينات المساعدة

أنااه حتااى تااؤدو تلاا  البروتينااات المساااعدة دورهااا ف طااد أن يكتساابها الماان  بالتذ يااة سااواب ماان النبااات 
بروتيناات، والا  أ نااب أو ُقب يال تذ  تاه علاى الفياروا ااتاه. المواب أو من مسترلص نقي من ه ه ال

علمااا بااأن مثاال هاا ه التجااارب قااد أمكاان إجراُمهااا طتذ يااة الماان  علااى مأالياال سااكرية ماان خاا ل غشاااب 
صااناعي رقيااق يأتااوو إمااا علااى الفيااروا الُمنقااى، أو علااى البااروتين المساااعد بوااورة نقيااة أو علاااى 

 .(Pirone, 1964, 1981)كليهما معا  

 

 د
 ب

 جـ

 أ
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وفيروا  (TVMV)التبح  بروتينات المساعدة لفيروا تبرقش عروق وقد تد استر ص وتنقية ال
. واتيا أنها طروتينات اات و ن ج يئي عال، يفر ها النبات الموااب Y (PVY)البطاطغ/البطاطا 

. وتاااادل الدراسااااات علااااى أن هناااااء بعااااض (virus-coded)طناااااب علااااى توجيااااه جينااااي ماااان الفيااااروا 
قااة تلاا  البروتينااات بالفيروسااات المرتبطااة طهااا، وعلااى ساابيل المثااال فااإن البااروتين التروااص فااي ع 
علااااى اإلنتقااااال طواسااااطة الماااان  والعكااااغ  TVMVيمكنااااه مساااااعدة فيااااروا  PVYالمساااااعد لفيااااروا 

الفيروساات األخارل  صأيا، ولكان البروتيناات المسااعدة لها  ن الفيروساين ر يمكنهماا مسااعدة بعاض
. ويعتباار التروااص طااين (BYMV)لفاصااولياب ليااروا المو ا ياا  األصاافر مثاال ف ماان نفااغ الفواايلة

 البااااااااااااااااااروتين المساااااااااااااااااااعد للفياااااااااااااااااااروا وبااااااااااااااااااين ناااااااااااااااااااوب الماااااااااااااااااان  الناقااااااااااااااااااال أحااااااااااااااااااد العوامااااااااااااااااااال 
دون  Potyviridae اب المااان  لفيروساااات معيناااة مااان فوااايلةالمأاااددة للترواااص فاااي نقااال بعاااض أناااو 

المسائول عان  TVMVفياروا  . وقاد تاد تأد اد العامال الاورا ي فايفيروسات أخرل من نفغ الفوايلة
اِون الباروتين المسااعد لنقال ها ا الفياروا طواساطة المان    Raccah et) توجيه النباات الموااب حتاى ُيك 

al., 2001). 
ورغد أن عددا  من الوظاائ  قاد اقتُاِرح لتلا  البروتيناات المسااعدة، فاإن هنااء ازن درئال مقنعاة 

 Potyviridae فوايلةى ربط أو التواق فيروساات على أن إحدل وظائفها الرئيسية هي المساعدة عل
 1بالسطا الكيتيني المبطن لقناة الذ اب داخل الفكوء الرمأية الُسفلية لأشارات المان  الناقلاة )الشاكلين 

ا لبقاب ه ه الفيروسات لثوان أو دقائق قليلاة حتاى  تذا ل المان  علاى 2و  (. وأن ه ا هو المكان الُمرج 
ه ا اررتباط أو ارلتواق المؤق  وإط ق ساراح الفياروا بطريقاة لاد تفهاد  نبات آخر، فيتد حينئ  ف 

بالكامل بعد، ولكن قد يكون للعاب الأشرة ال و يفر  أ ناب عملية التذ ية دخل فاي فا  ها ا اررتبااط، 
 ,.Ammar et alخاصاة وأن كا  مان قنااتي الذا اب واللعااب تتأادان معاا  فاي الجا ب الطرفاي منهماا )

 (.Wang et al., 1996؛ Pirone, 1991؛ 1994
 
 البروتينة للفيروس فة نملية النقت غطاا. دو  ال2.1.2.2

 
 مثااال فيروساااي مو ا يااا   ،Potyviridae فوااايلةباااالرغد مماااا تقااادأ فاااإن بعاااض الفيروساااات مااان غيااار 

 نقلهااااا بالطريقااااة  ، يمكاااان للماااان  (AMV)البرساااايد الأجااااا و الج /ومو ا ياااا  الفوة/ (CMV)الريااااار 
 يااااة بالتذ يااااة علااااى مسترلوااااات نقيااااة ر تأتااااوو إر علااااى تلاااا  الفيروسااااات دون أيااااة مااااواد غياااار الباق

مساااعدة أخاارل. ويباادو أن هاا ه الفيروسااات ر تأتاااخ إلااى مااادة وساايطة تساااعد علااى ربااط أو التواااق 
 البروتيناااي للفياااروا نفساااه  لعاااو دورا  هاماااا   ذطاااابالفياااروا باااأج اب فاااد الأشااارة الناقلاااة. وُيااارج ا أن ال

 يااة النقاال وفااي تروااص بعااض أنااواب الماان  دون غيرهااا فااي نقاال أنااواب أو ساا رت معينااة ماان فااي عمل
التاي فقادت القاادرة  CMVها ه الفيروساات دون غيرهاا. وكمثاال لاا ل  فاإن واحادة مان ساا رت فياروا 

 نتيجاااة نقلهاااا ميكانيكيااااا   (Myzus persicae Sulzer) علاااى النقااال طواساااطة مااان  الراااو  األخيااار
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 عوااارة ألربااع وعشاارين دورة متتاليااة، ظلاا  تنقاال طواسااطة نااوب آخاار هااو ماان  القطاانطواسااطة القاااح ال
(Aphis gossypii Glover) وفي تجارب أخرل على س لتين من فياروا .CMV  نقال المان  إحاداها 

البروتيناااي إلحااادل السااا لتين  ذطااااببكفاااابة عالياااة طينماااا  نقااال األخااارل بكفاااابة منرفياااة، تاااد تباااد ل ال
  ن  الماااااااااانااااااااااي للساااااااااا لة األخاااااااااارل، وكاناااااااااا  النتيجااااااااااة أن توافقاااااااااا  كفااااااااااابة نقاااااااااال البروتي ذطاااااااااااببال

 لفيااااروا المنقااااول )الأمااااض النااااووو( ا لاااايغ مااااع مجاااايني و البروتيناااا ذطااااابلهاااااتين الساااا لتين مااااع ال
(Chen & Francki, 1990 ؛Pirone, 1991 .) 

 
 (Semi-persistent) شبه المثابر /شبه الباةية. إنتقال الفيروسات قالطريقة 2.2.2

 

وخاصاة  ،شابه المثااطرة/شابه الباقيةهناء خمسة أجناا من الفيروسات التاي تنقلهاا الأشارات بالطريقاة 
بعض أنواب المن  ونطاطات األوراق، ولو أن  ا ة أجنااا منهاا فقاط قاد درسا  دراساة تكفاي طواسطة 

و  Caulimovirus ،Closterovirusإللقااااااااب بعاااااااض الياااااااوب علاااااااى هااااااا ه الع قاااااااة وهاااااااي أجنااااااااا 
Waikavirus وبينماااا توجاااد فيروساااات األجنااااا .Closterovirus  وWaikavirus  عاااادة فاااي نسااايج

قاد توجاد فاي معناد أنساجة النباات. و  Caulimovirusاللأاب في النباات العائال، فاإن فيروساات جانغ 
شبه تنقل بالطريقة  Waikavirusو  Closterovirusال  هو السبو في أن فيروسات األجناا يكون 
 Caulimovirusالميكانيكيااة عاان طريااق إلقاااح العوااارة، أمااا مجموعااة  طرائقط ور تنقاال بااالفقاا الباقيااة

 ،غير المثاااطرة/وغياار الباقيااة شاابه المثاااطرة/شاابه الباقيةفتنقاال بطريقااة م دوجااة أو تجمااع طااين الطااريقتين 
 كما أنه يمكن نقلها ميكانيكيا  بسهولة نسبية.

 : (Blanc et al., 2001)بالروائص التالية  لمثاطرةشبه ا/شبه الباقيةوتتمي  طريقة اإلنتقال 
فترتي اكتساب وإلقاح الفيروا أطول من مثيلتيها في الفيروسات غيار الباقياة، حياث أن كا  مان  (1

هاااتين الفتاارتين هنااا تسااتذرق ماان دقااائق عد اادة إلااى ساااعات قليلااة. ويباادو أن الاا  يعااود إلااى أن 
ة توجاد عاادة فاي األنساجة العميقاة داخال النباات العائال معند الفيروسات التي تنتقل طها ه الطريقا

وخاصة نسيج اللأاب، وبالتاالي تأخا  الأشارة الناقلاة فتارة  أطاول للوصاول إلاى تلا  األنساجة أ نااب 
 تذ  تها على النبات. 

مؤكادة للفياروا داخال الأشارة الناقلاة، حياث أن الأشارة عاادة تبادأ فاي نقال  ر توجد فترة حيانة (2
 عد انتهاب تذ ية اركتساب )الطويلة نسبيا ( مباشرة.الفيروا ب

فتارة بقاااب الفيااروا داخاال الأشاارة ) قاااط   للنقاال( أطااول قلااي   ماان تلاا  الراصااة بالفيروسااات غياار  (3
طااين دقااائق عد اادة وساااعات  شاابه المثاااطرة/شاابه الباقيةالباقيااة. فتتااراوح هاا ه الفتاارة فااي الفيروسااات 

 ياة علااى النبااات، وقاد تطااول هاا ه الفتارة إلااى بيااع أيااأ إاا لااد  ااتا لهااا قليلاة إاا ُأتاايا للأشاارة التذ
 التذ ية )تجريبيا  أو أ ناب الهجرة من منطقة ألخرل(.
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، شابه الباقيااةر  اؤ ر تجوياع الأشارة قبيال تذ يااة اركتسااب علاى كفاابة نقاال الفيروساات بالطريقاة  (4
 وال  على عكغ الأال في الفيروسات غير الباقية.

وغيار الباقياة فاي أنهاا ر تتكاا ر داخال الأشارة الناقلاة،  شابه الباقياةرء مجماوعتي الفيروساات تشت (5
كمااا أنهااا ر تماار ماان القناااة الهياامية إلااى تجوياا  الجسااد. وبالتااالي ر  تواجااد الفيااروا فااي دأ 
الأشاارة أو فااي خ يااا أجهاا ة الجسااد األخاارل، ور يمكاان نقاال الفيااروا عاان طريااق حقاان الأشاارات 

 ا.بالفيرو 
كمااا تشااترء هاا ه الفيروسااات مااع الفيروسااات غياار الباقيااة فااي أن الأشاارات الناقلااة لهااا تفقااد القاادرة  (6

أيياا  توجاد عاادة  شابه الباقياةعلى نقل الفيروا إاا ما انسلر . ويدل ال  علاى أن الفيروساات 
حو ملتوااقة بسااطا الكيوتيكاال. وتاادل دراسااات بااالمجهر اإللكترونااي علااى أن فيااروا التقاا أ الشااا

 وجد على السطا الكيتيناي المابطن لقنااة الذا اب الموجاودة باالفكوء الرمأياة  (MCDV)في ال رة 
والبلعاوأ،  (cibarium)السفلية باإلًافة إلى وجوده على األسطا المبطنة لميارة ارمتوااص 

( لأشاااارات نطاطااااات األوراق الناقلااااة لااااه foregutوهااااي أجاااا اب ماااان القناااااة الهياااامية األماميااااة )
(Ammar, 1985 ؛Ammar & Nault, 1991 ممااا أدل إلااى تساامية الفيروسااات المنقولاااة )

 بالفيروسااااااااااااات المأمولااااااااااااة فااااااااااااي القناااااااااااااة الهياااااااااااامية األماميااااااااااااة شاااااااااااابه الباقيااااااااااااةبالطريقااااااااااااة 
(foregut-borne) (Nault, 1997) في الأشرات  ن السبو في أن ه ه الفيروسات تبقى. وقد يكو

لاا  الراصااة بالفيروسااات غياار الباقيااة، أن المجموعااة الناقلااة لهااا )قاطلااة للنقاال( فتاارة أطااول ماان ت
األخيرة من الفيروسات توجد أساسا  في الج ب الطرفي من قناة الذ اب حيث يمكن طردهاا بساهولة 

فاي كال  شبه الباقياةبمساعدة اللعاب أ ناب عملية التذ ية كما سبق شرحه، طينما توجد الفيروسات 
مياة حياث تأخا  وقتاا  أطاول حتاى تاترلص الأشارة منهاا عناد من قناة الذ اب والقناة الهيمية األما

 .(Ammar & Nault, 2002)التذ ية 
شاابه /شاابه الباقيةالتااي  نقلهااا الماان  بطريقااة م دوجااة ) Caulimovirus  باا  أن فيروسااات جاانغ (7

نقلهاا مان مسترلواات  معا ( ر يمكن لنوب من  الدراق األخيار غير المثاطرة/وغير الباقية المثاطرة
قيااة إر عنااد وجااود طااروتين مساااعد، وقااد تااد اسااتر ص وتنقيااة هاا ا البااروتين ودراسااته كمااا هااو ن

التي  نقلها المن  بطريقة غير الباقية. وتشاير األبأااة  Potyviridae فويلةالأال في فيروسات 
قاااد تأتااااخ أيياااا   شااابه مثااااطرة/باقيةشااابه إلاااى أن بعاااض الفيروساااات األخااارل التاااي تنقااال بطريقاااة 

 Closterovirus جاانغفيروسااات حتااى تنقاال طواسااطة الأشاارات، منهااا أو عاماال مساااعد  لبااروتين
التاي تنقلهاا نطاطاات األوراق، ولاو أناه  Waikavirusجانغ التي  نقلهاا المان  والا باب األطايض، و 

 حتى ازن. فيروسات ه  ن الجنسينلد  تد ع ل أو تنقية البروتينات المساعدة ل
 يعماااااال  شاااااابه المثاااااااطرة/شاااااابه الباقيةي حالااااااة النقاااااال بطريقااااااة ويباااااادو أن البااااااروتين المساااااااعد فاااااا

 بطريقااااااة أكثاااااار تعقياااااادا  ماااااان تلاااااا  التااااااي ُاكاااااارت فااااااي الفيروسااااااات غياااااار الباقيااااااة/غير المثاااااااطرة
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(Blanc et al., 2001 ورغاد أن الباروتين المسااعد لاد  اتد تعريفاه أو ع لاه فاي .) حالاة فيروساات
Sequivirus  فاإن المان  الناقال شابه المثااطرة/اقيةشابه البالتاي  نقلهاا المان  بطريقاة ،Cavariella 

aegopodii  لف األصفر ل نقل فيروا النمش (PYFV) واب فقط طه ه الطريقة من النبات الم
. (AYV)فياروا اصافرار األنثرساكغ  أييا  بفيروا كروو آخر هو ا  إاا كان ال  النبات مواب

 ات موااااااااااااب مااااااااااان نبااااااااااا PYFVكماااااااااااا يمكااااااااااان لهااااااااااا ا الناااااااااااوب مااااااااااان المااااااااااان  نقااااااااااال فياااااااااااروا
  AYVباااه وحاااده فقاااط إاا كاااان المااان  قاااد سااابق تذ  تاااه مااان قبااال علاااى نباااات موااااب بفيااااروا 

(Elnagar & Murant, 1976 ؛Murant et al., 1976 وقاد ُسامي الفياروا األخيار فاي ها ه .)
، ورغاااد أن طريقاااة المسااااعدة هناااا غيااار مفهوماااة فمااان (helper virus)الأالاااة فيروساااا  مسااااعدا  

روا المساعد ُ نِتج في النبات طروتينا  مساعدا  لد  تد تعريفاه بعاد يسااعد فاي نقال المأتمل أن الفي
 ال و قد ر يستطيع إنتاخ ه ا البروتين في النبات المواب به وحده. PYFVالمن  لفيروا

  
  (Persistent)مثابر  ال/باةيةالطريقة ال. نقت الفيروسات ق3.2.2

 

 طريقة بالروائص التالية :  تمي  نقل الأشرات للفيروسات طه ه ال
فااي أن كاا  ماان تذ يااة اركتساااب  شاابه الباقيااةتشااترء هاا ه الطريقااة مااع طريقااة نقاال الفيروسااات  (1

وارلقاح طويلة نسبيا  )من دقائق إلى ساعات( والا  ألن معناد ها ه الفيروساات  وجاد فاي نسايج 
 اللأاب بالنبات العائل.

فاااي أناااه بعاااد تذ ياااة  شااابه الباقياااةقتين غيااار الباقياااة و ولكنهاااا ترتلااا  عااان نقااال الفيروساااات باااالطري (2
داخاال الأشاارة الناقلااة كااي تواابا معديااة،  كمون /حيااانةد وأن يماار الفيااروا بفتاارة اركتساااب رطاا

( إلاى أيااأ أو المتكاا رةوتتراوح ها ه الفتارة طاين سااعات أو أيااأ قليلاة فاي الفيروساات الادوارة )غيار 
 .المتكا رةأساطيع في الفيروسات 

طول فترة بقاب الفيروا داخل الأشرة )قاط   للنقل( إلى أيااأ أو أسااطيع، وقاد تطاول لتشامل حيااة ت (3
 . المتكا رةالأشرة بأكملها وخاصة في الفيروسات 

 ر تفقد الأشرة الناقلة القدرة على نقل الفيروا إاا ما إنسلر . (4
 
 (المتكاثر الفيروسات الدوا   )غير  . نقت1.3.2.2 

 Circulative (non-propagative) viruses 
 

ُتنقل ه ه الفيروسات، التي لد  ثب  تكا رها بعُد داخل الأشرات الناقلة لها، طواساطة بعاض أناواب المان  
  Luteovirus ،Mastrevirusونطاطاااااااااات األوراق والااااااااا باب األطااااااااايض. وتشااااااااامل أساساااااااااا  أجنااااااااااا 

حتااى ازن. وتاأتي معناد المعلومااات  وبعاض الفيروساات األخارل التااي لاد تادرا جيادا   Nanovirusو 
  Luteovirusجاااانغ الفيروسااااات التابعااااة للالمتااااوفرة حاليااااا  عاااان هاااا ه الطريقااااة فااااي النقاااال ماااان دراسااااة 
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 التااااااي  نقلهااااااا الماااااان  وتشااااااامل  (BYDVs)الشااااااعير وتقاااااا أ صاااااافرار وخاصااااااة مجموعااااااة فيروسااااااات ا
 ت" ماااااان قباااااالعااااااددا  ماااااان األنااااااواب المتقاربااااااة ماااااان الفيروسااااااات التااااااي كااااااان ُيطلااااااق عليهااااااا "ساااااا ر

(Gray & Gildow, 2003). 
 أن أقااال فتااارة لتذ ياااة اركتسااااب تتاااراوح طاااينلفيروساااات هااا ا الجااانغ باااوتتميااا  خواااائص النقااال 

سااعة  12للفيروا داخل الأشرة الناقلة تبلاح حاوالي  كمون /دقائق وعدة ساعات، تليها فترة حيانة 5
 ة تذ يااااااة ارلقاااااااح فتتااااااراوح طااااااينتبقااااااى بعاااااادها حشاااااارات الماااااان  الناقلااااااة معديااااااة لعاااااادة أياااااااأ، أمااااااا فتاااااار 

دقيقة. وتوجد ه ه الفيروسات داخل نسيج اللأاب في النبات العائل. وتدل كثير من الدراسات  30–10
على أن ه ه الفيروسات رطد وأن ترترق خ يا القناة الهيمية الوسطية أو الرلفياة لتمار إلاى تجويا  

لذادد اللعاطياة  اد تفار  ماع اللعااب أ نااب تذ ياة الجسد حيث يساعد الدأ على إنتشارها حتى تول إلى ا
 (.1 الأشرة على النبات )شكل
الااا و  نقااال طواساااطة ناااوب المااان   (CYDV-RPV) الأباااوبوتقااا أ ار صااافر ا وفاااي حالاااة فياااروا

Rhopalosiphon padi (L.)  فقد وجد أن جسيمات الفيروا تمر من خا ل األغشاية المبطناة لر ياا
هاااااا تااااادخل تلااااا  الر ياااااا مااااان خااااا ل عملياااااة يطلاااااق عليهاااااا "الأوصااااالة القنااااااة الهيااااامية الرلفياااااة، وأن

"، كمااا أنهااا تماار كاملااة خاا ل حويواا ت أنبوبيااة خاا ل الساايتوب  أ دون أن  endocytosisالداخلااة
ت مسااه مباشااارة  أو تتكااا ر فياااه.  اااد تراارخ هااا ه الجسااايمات إلااى التجويااا  الااادموو عاان طرياااق عملياااة 

". وبعاد ماارور هاا ه الجساايمات إلاى الاا  التجوياا  تماار exocytosis  عكساية هااي "الأوصاالة الرارجااة
ماااع الااادأ إلاااى الذااادد اللعاطياااة اإلًاااافية للمااان  مااان خااا ل عمليتاااين مشااااطهتين )الأوصااالة الداخلاااة  اااد 
الأوصلة الرارجة( حتى تفر  مع اللعاب أ ناب عملية التذ ياة. وهنااء درئال علاى أن مارور الفياروا 

سااواب علااى األغشااية المبطنااة   (specific receptors) ةترووااريقااة  تطلااو مسااتقب ت مطهاا ه الط
للقناة الهيمية أو تل  المأيطة بالذدد اللعاطية حتى يمكن لفيروا ما أن ُ نقل طواسطة نوب معاين مان 

. وتعتباااار هاااا ه المسااااتقبحشاااا  ت أحااااد العواماااال الهامااااة المأااااددة للتروااااص فااااي نقاااال هاااا ه رات الماااان 
. ويبدو  ر تأتاخ إلاى طروتيناات خارجياة أو  Luteovirusأن فيروسات جنغ الفيروسات طواسطة المن 

عواماال مساااعدة للنقاال طواسااطة الأشاارات كمااا هااو الأااال فااي بعااض الفيروسااات التااي تنقاال بااالطريقتين 
، حيث أن أنواب المان  الناقلاة يمكنهاا نقال فيروساات شبه المثاطرة /شبه الباقيةو  غير المثاطرة/غير الباقية

Luteovirus  مألاول ساكرو يأتاوو علاى مسترلواات نقياة لها ه الفيروسااتمان (Gildow, 1991, 

1993). 
لفيروا نفسه تؤدو دورا  هاماا  فاي البروتيني ل الذطابوقد  ب  أن بعض البروتينات التي ُتك ِون  

عمليااة النقاال، والاا  ماان خاا ل تفاعاال تلاا  البروتينااات مااع الُمسااتقِب ت المترووااة التااي توجااد علااى 
المبطنااة للقناااة الهياامية أو تلاا  المأيطااة بالذاادد اللعاطيااة. وعلااى ساابيل المثااال فااإن فيااروا األغشااية 

CYDV-RPV   نقاااااال بكفااااااابة طواسااااااطة نااااااوب الماااااان R. padi  ولكنااااااه ر  نقاااااال بكفااااااابة طواسااااااطة 
 ، ولكاان العكااغ هااو الوااأيا بالنساابة لفيااروا آخاار هااوSitobion aveni نااوب آخاار ماان الماان  هااو
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BYDV-MAVوب األول . كماا أن النا(R. padi)  يمكناه نقال كا  الفيروساين إاا تواجادا معاا  فاي نفاغ
 النبااااات المواااااب ولكنااااه ر يسااااتطيع نقلهمااااا إاا وجاااادا معااااا  فااااي مسترلوااااات نقيااااة. ويمكاااان تفسااااير 

 phenotypic)ه ه الناهرة بافترا  أنه في النبات المواب بك  الفيروسين فقد يأدة خلُط منهرو 

mixing) ذطاااابعملياااة التكاااا ر فاااي النباااات العائااال، بأياااث يكتساااو أحاااد الفيروساااين ال طينهماااا أ نااااب 
البروتينااي )ولاايغ الأمااض النااووو للفيااروا( هااو الاا و  ذطااابالبروتينااي للفيااروا ازخاار. وحيااث أن ال

 يأااااااادد إمكانياااااااة نقااااااال الفياااااااروا بالتفاعااااااال ماااااااع الُمساااااااتقِب ت المتروواااااااة فاااااااي القنااااااااة الهيااااااامية 
 اقااال، فاااإن الأشااارة يمكنهاااا نقااال فياااروا أو سااا لة ر تنقلهاااا عاااادة إاا كاااان أو الذااادد اللعاطياااة للناااوب الن

 البروتينااااااي لفياااااااروا آخااااااار تنقلااااااه تلااااااا  الأشااااااارة ذطاااااااابيمتلااااااا  ال –أو الساااااا لة  -هاااااا ا الفياااااااروا 
(Gray & Gildow, 2003)  ويبااادو أن ظااااهرة الرلاااط المنهااارو مسااائولة أيياااا  عااان نقااال المااان .

طروتينااااي لهااااا، حيااااث أن هاااا ه  غطاااااببعاااادأ وجااااود أو  التااااي تتمياااا  Umbravirus ت جاااانغلفيروسااااا
الفيروسات التي تنقل ميكانيكيا  بسهولة يمكن نقلها طواسطة المان  فقاط عناد وجودهاا ماع أحاد فيروساات 

(. وقاد تكاون ها ه النااهرة هاماة Murant et al., 1995داخال النباات الموااب ) Luteovirus جانغ
ألنه في الطبيعة كثيرا  ماا توجاد أناواب مرتلفاة مان الفيروساات فاي من الناحية العملية أو الوبائية، ننرا  

نفغ النبات مما يسهل حدوة عملياة الرلاط المنهارو المشاار إليهاا، وبالتاالي يمكان لابعض الأشارات 
 .(Hull, 2002)نقل فيروسات أو س رت ر تنقل عادة عند وجودها منفردة في النبات المواب 

حاااد البروتيناااات المرتبطاااة طوجاااود المعاشااار البكتيااارو الاااداخلي وتشاااير أبأااااة حد ثاااة إلاااى أن أ
Buchnaria spp.  الموجاااود فاااي حشااارات المااان   اااؤدو دورا  هاماااا  فاااي نقااال المااان  لفيروساااات جااانغ

Luteovirus حيااث أن هاا ا البااروتين )وُيساامى ،symbionin  أو(GroEl  الاا و  وجااد فااي سااائل الاادأ
البروتيناااي لااابعض تلااا  الفيروساااات فياااؤدو إلاااى  ذطاااابل تفاعااال ماااع بعاااض البروتيناااات الموجاااودة فاااي ا

مان فعال الماواد الُمثِبطاة للفياروا الموجاودة فاي الادأ. وعلاى سابيل المثاال فاإن  -دون غيرها–حما تها 
تااؤ ر ساالبا  علااى الاا  المعاشاار البكتياارو  معاملااة نااوب ماان  الاادراق األخياار بالميااادات الأيويااة التااي

البروتيناي  ذطاابفاي الادأ، كماا تاؤدو إلاى عادأ  باات ال Symbioninتؤدو إلى ترفيض معدل طروتين 
للفياروا أ نااب وجاوده فاي ساائل الادأ، وبالتاالي عادأ بقااب الفياروا طاوي   فاي حالاة قاطلاة للنقال داخاال 

 . (van den Heuvel et al., 1999)حشرات المن  الناقلة له 
عماااا سااابق مااان حياااث  بعاااض الشااايب (Geminivridae)الفيروساااات التوأمياااة  فوااايلةوترتلااا  

ض. وعلاى سابيل المثاال ( طواسطة نطاطات األوراق أو ال باب األطايمتكا رةإنتقالها بطريقة دوارة )غير 
وتنقلااه بعااض أنااواب  ، الاا و  وجااد بمواار وكثياار ماان طلاادان أفريقيااا(MSV)الاا رة فااإن فيااروا ترطااط 

 شاااااايا وهااااااي ، يماااااار إلااااااى الاااااادأ ماااااان خاااااا ل غرفااااااة التر Cicadulinaنطاطااااااات األوراق ماااااان جاااااانغ 
 جاااا ب ماااان القناااااة الهياااامية الوسااااطية، ولاااايغ ماااان خاااا ل القناااااة الهياااامية الرلفيااااة كمااااا هااااو الأااااال 

 ولكااان  بااادو أن ماااا تقااادأ اكاااره عااان وجاااود ُمساااتقِب ت متروواااة .Luteovirusفاااي فيروساااات جااانغ 
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-Bosque)في القناة الهيمية للأشرة الناقلة لها ع قة بعملية النقل تنطبق أيياا  علاى ها ا الفياروا 

Pe´rez, 2000) حيث أن بعض أنواب جنغ ،Cicadulina  التي ر تنقلMSV  عادة، أمكان تأويلهاا
إلى حشرات ناقلة وال  طثقو القناة الهيمية الوسطى )بإطرة دقيقة( قبيل اكتساب الفيروا عن طرياق 

إاا ُحقاان فااي التذ يااة علااى نبااات مواااب، كمااا أن هاا ه األنااواب غياار الناقلااة يمكنهااا نقاال الاا  الفيااروا 
 وجااد فااي األنسااجة  MSVالاادأ مباشاارة دون التذ يااة علااى نبااات مواااب. وجااد ر بالاا كر أن فيااروا 

الوساطية ألوراق نبااات الاا رة ويمكاان لأشاارات نطاااط األوراق اكتسااطها لااه بالتذ يااة علااى هاا ه األنسااجة، 
البروتيناااي  ذطاااابولكااان يمكااان لهااا ه الأشااارات القاحاااه فاااي نسااايج اللأااااب. وقاااد أمكااان إ باااات أهمياااة ال

للفيروسااات التوأميااة فااي عمليااة النقاال بالأشاارات وفااي التروااص طااين النااوب الناقاال والفيااروا، والاا  
البروتيناي طاين  ذطاابباسترداأ ظااهرة الرلاط المنهارو الُمشاار إليهاا ساابقا . فقاد أمكان إحاداة تباادل لل

 Bemisiaطيض من جنغ ال و تنقله حشرات ال باب األ (ACMV)فيروا مو ا ي  الكاسافا األفريقي 
 الاااا و تنقلااااه نطاطااااات األوراق ماااان جاااانغ (BCTV)وفيااااروا تجعااااد قمااااة الشااااوندر السااااكرو/البنجر 

Circulifer.  وعندما حقن  نطاطات األوراق بفيرواACMVالبروتيناي لفياروا  ذطابال و يمتل  ال
MSV أمكن له ه النطاطات نقل أعرا  فيروا ACMV  إلى النباتات التي تذ ت عليها(Briddon 

et al., 1990). 
، او األهمياة ارقتواادية (TYLCV) الطماطد/لبنادورةل األصفر ألوراقاتجعد ورغد أن فيروا 

الفيروسااااااات التوأميااااااة  فواااااايلةالكبياااااارة فااااااي مواااااار وفااااااي كثياااااار ماااااان طلاااااادان العااااااالد العربااااااي،  تبااااااع 
(Geminviridae) ن، فاااااإن التااااي لاااااد  ثبااااا  تكاااااا ر أو منهاااااا داخااااال الأشااااارات الناقلاااااة لهاااااا حتاااااى از 

 Bemisiaداخل حشرة ال باب األطيض  TYLCVهناء بعض األبأاة التي تشير إلى احتمال تكا ر 

tabaci (Gennadius) الناقلة له (Mehta et al., 1994) وقاد أجريا  ها ه الدراساة باساترداأ طريقاة ،
أناه قاد يكاون  . ورغد أن تل  النتائج لاد تتأكاد بعاد إر(DNA hybridization) تهجين الأمض النووو 

من اليرورو ترء الباب مفتوحا  أماأ احتمال أن بعض الفيروسات الدوارة التي لد  ثب  تكا رها داخل 
حشاراتها الناقلااة حتااى ازن، قااد  ثباا  فيمااا بعااد أنهااا تتكااا ر طاابطب أو بمعاادل ر  تناسااو مااع معاادل فقااد 

كميااة أكثاار دقااة فااي قياااا  طرائااق الفيااروا ماان الذاادد اللعاطيااة أ ناااب عمليااة التذ يااة، والاا  باسااترداأ
إلااى نقاال تلاا  الفيروسااات ماان  –إاا حاادة –تركياا  الفيااروا داخاال الأشاارة الناقلااة. وقااد  ااؤدو الاا  

 .المتكا رة( إلى مجموعة الفيروسات المتكا رةمجموعة الفيروسات الدوارة )غير 
 
  (Propagative viruses)المتكاثر الفيروسات  نقت. 2.3.2.2

 

بأنهاا تلا  التاي يمكنهاا التكاا ر داخال خ ياا وأنساجة الأشارات الناقلاة لهاا.  المتكاا رةساات ُتعر ا الفيرو 
 وتعتباار هاا ه أهااد الرااواص التااي تتمياا  طهااا عمليااة إنتقااال هاا ه الفيروسااات، والاا  باإلًااافة إلااى كاال
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الرواااائص األخااارل المميااا ة لطريقاااة نقااال الفيروساااات بطريقاااة مثاطرة/باقياااة، علماااا باااأن فترتاااي الكماااون 
داخل حشراتها الناقلة أطاول كثيارا  منهاا فاي حالاة الفيروساات الادوارة )غيار  المتكا رةوالبقاب للفيروسات 

سااعة  368يسااوو  المتكاا رةمان الفيروساات  ةعشر  ة(. وقد وجد أن متوسط فترة الكمون لث  المتكا رة
. المتكاا رةت الادوارة غيار ساعة فقط )أو أقل من  وأ واحد( للفيروساا 23 وما ( مقارنة بأوالي  15.3)

وقد يعود ال  إلى الفترة ال  مة لتكا ر الفيروا داخل أنسجة الأشرة الناقلاة قبال وصاوله إلاى اللعااب 
عااادة مااا تبقااى  المتكااا رةحيااث يفاار ان معااا  أ ناااب تذ يااة الأشاارة علااى النبااات. كمااا أنااه فااي الفيروسااات 

ن، طل إنها تستطيع في بعض الأارت نقل الفياروا الأشرة معدية طوال حياتها بعد انتهاب فترة الكمو 
 رأسيا  عن طريق البيض إلى جيل أو أجيال تالية. 

 للنباتااااات،  تبااااع  اااا ة منهااااا جاااانغ ا  فيروسااااا  متكااااا ر  49ى األقاااال حااااوالي وتنقاااال الأشاااارات علاااا
Marafivirus  فيروساااات مااان جااانغ  5تنقلهاااا نطاطاااات األوراق، باإلًاااافة إلاااىTenuivirus  تنقلهاااا

تنقلها نطاطات األوراق أو نطاطات النبات،  Reoviridae فويلةمن  فيروسا   13طات النبات، و نطا
،  Rhabdoviridae فوااايلةفيروساااا  مااان  27و تنقلهاااا نطاطاااات األوراق أو نطاطاااات النباااات أو المااان 

وتعتبار بعاض ها ه  .(Nault, 1997) نقلاه التاربغ  Bunyaviridae فوايلةوكا ل  فياروا واحاد مان 
وسات هاماة جادا  مان الناحياة ارقتواادية حياث تسابو خساائر كبيارة خاصاة فاي مأاصايل األر  الفير 

وال رة والقما والقوو والبطاطغ/البطاطا والطماطد/البندورة وغيرها في مناطق كثيرة من العالد. علما 
تشاااااامل أييااااااا  بعااااااض  Reoviridaeو  Bunyaviridae ،Rhabdoviridaeالااااااث ة  فوااااااائلبااااااأن ال

 ت التاااااااااااااااااااي توااااااااااااااااااايو الأياااااااااااااااااااوان أو اإلنساااااااااااااااااااان والتاااااااااااااااااااي تنقلهاااااااااااااااااااا حشااااااااااااااااااارات الفيروساااااااااااااااااااا
 الاا رةالتااي درساا  بمواار فيااروا  المتكااا رةالبعااو  وبعااض أنااواب الاا باب األخاارل. وماان الفيروسااات 

ويسابو بعاض الرساائر  Cicadulina chinai Ghauri ال و  نقله نطاط األوراق (MSpV) الشريطي
 ة المتاااااااااااااااااااااااأخرةفاااااااااااااااااااااااي مأواااااااااااااااااااااااول الااااااااااااااااااااااا رة وخاصاااااااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااااااي ال راعاااااااااااااااااااااااات النيليااااااااااااااااااااااا

(Ammar et al., 1989, 2004). 
ناا كر  طرائااقوقااد أمكاان إ بااات عمليااة تكااا ر فيروسااات النبااات داخاال الأشاارات الناقلااة لهااا بعاادة   

 منها باختوار ما  لي:
مرور الفيروا عن طريق البيض خ ل عدة أجيال متعاقبة من الأشرة الناقلة دون تذ  تها علاى  (1

فاي  (RSV) الشاريطي ر الاة. وعلاى سابيل المثاال فقاد مار فياروا نبات مواب خ ل تلا  الفتار 
نطاطات النبات الناقلة له مان أنثاى واحادة حاملاة للفياروا إلاى نسابة كبيارة مان الأورياات خا ل 

جاي   متعاقباة دون التذ ياة علااى نباات موااب، وقااد طلذا  نسابة الأشاارات الناقلاة فاي الجياال  40
 .(Shinkai, 1962) %95األخير 

يقة الأقن المتتالي أو المتسلسال. وتشامل حقان تركيا  معاين مان الفياروا فاي دأ الأشارة،  اد طر  (2
 ترفيااااااا  دأ الأشااااااارات التاااااااي نقلااااااا  الفياااااااروا نتيجاااااااة لااااااا ل  وحقناااااااه فاااااااي حشااااااارات أخااااااارل. 

بفااار  أناااه لاااد  تكاااا ر داخااال  –وارساااتمرار فاااي الااا  عااادة مااارات حتاااى يوااال تركيااا  الفياااروا 
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تد حقناه  RSVهائي للترفي . وعلى سبيل المثال فإن فيروا إلى الأد الن –الأشرات الناقلة له 
لعادة دورات حتاى وصال ترفيفاه  (Leodelphax striatellus)في نوب نطاطات النباات الناقال لاه 

، وهااااو أعلااااى كثياااارا  ماااان الترفياااا  النهااااائي الاااا و ر يمكاااان لمعنااااد 10x1.256 ارفتراًااااي إلااااى
لا  الأشارات الفياروا للنباات، مماا  ادل علاى أن الفيروسات التكا ر عنده، ورغد ال  فقد نقلا  ت

 .(Okuyama et al., 1968) قد تكا ر داخلها RSVفيروا 
استردم  دراسات المجهر اإللكتروني في إ بات تراكد جسيمات بعض الفيروساات داخال أنساجة  (3

هااا ه الأشاارات الناقلاااة لهااا، ورغاااد أن الاا  ر يعتبااار دلاااي   قاطعااا  فاااي حااارت كثيااارة علااى تكاااا ر 
الفيروسااات داخاال تلاا  األنسااجة، فااإن هاا ا الاادليل يعتباار أقااول فااي حالااة الفيروسااات اات الذشاااب 

، (MMV)ومن أمثلتها فيروا مو ا ي  ال رة  Rhabdoviridae فويلةالرارجي، مثل فيروسات 
فقاااد طينااا  تلااا  الدراساااات أن جسااايمات الااا  الفياااروا تكتساااو الذشااااب المذلااا  لهاااا مااان الذشااااب 

ذل  ألنوية خ يا أنسجة النبات العائل وك ل  في خ يا معند أنسجة الأشرة الناقلاة الداخلي الم
 اد تتجماع تلا  الجسايمات حاول الناواة  ،(Peregrinus maidis Ashmead)وهاي نطااط النباات 

"داخاال" تلاا  الر يااا. ويعتباار الاا  دلااي   علااى تكااا ر الفيااروا طهاا ه الطريقااة فااي كاال ماان النبااات 
(. وجد ر بال كر أن تل  الدراسات قد دل  أييا  على أن الا  3الناقلة له )شكل العائل والأشرة 

الفيروا  تكا ر بطريقة أخرل داخل الذدد اللعاطية للأشارة الناقلاة، حياث يكتساو الذشااب المذلا  
له من الذشاب الب  مي المأيط بر يا الذدد اللعاطية، وفي ه ه الأالة تتجمع جسايمات الفياروا 

ااوات اللعاطيااة الموصاالة إلااى قناااة اللعاااب "طااين" ال ر يااا ممااا يسااهل خروجهااا مااع اللعاااب إلااى الُقن يا
داخاال الفكااوء الرمأيااة الساافلية، وبالتااالي تسااتطيع الأشاارة القاحااه فااي النبااات أ ناااب تذاا  تها عليااه 

(Ammar & Nault, 1985). 
 TBIAو  ELISA ،Dot blotختبااارات الساايرولوجية الكميااة مثاال أمكاان اسااترداأ عاادد ماان اإل (4

وغيرها، في قياا تركي  بعض الفيروساات داخال الأشارات الناقلاة لهاا طاوال فتارة الأياانة، أو 
بعااد انتهاااب تذ يااة اركتساااب وحتااى يمكاان للأشاارة نقاال الفيااروا إلااى النبااات. طاال إنااه فااي بعااض 

بالتأد ااد الأااارت أمكاان إ بااات  يااادة تركياا  الفيااروا أ ناااب هاا ه الفتاارة فااي بعااض أنسااجة الأشاارة 
داخال نطااط  (MStV)مثل القناة الهيمية أو الذدد اللعاطية، كما في حالاة فياروا ترطاط الا رة 

 .(Nault & Gordon, 1988) (P. maidis)النبات الناقل له 
)التهجاااين  in situ hybridizationأو  PCRتعتماااد بعاااض الطرائاااق الأد ثاااة علاااى اساااترداأ  (5

عي( في قياا تركي  الأمض ال ناووو للفياروا داخال الأشارة الناقلاة لاه بعاد انتهااب تذ ياة المًو
 وغيره. TYLCVفيروا  اركتساب وقبيل نقل الفيروا إلى النبات العائل كما في حالة
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وس األسحهم( داخحل أححد خاليحا )تشحير إليهحا رؤ (MMV)تجمعات قليلة من فيروس موزاييك الذرة  (أ) .3شكل 
كأنهححا أحححد جسححيمات الفيححروس  السححفلى وهححور لحشححرة نطححاط النبححات الناقلححة لححه، وتبححين الصححورةالغححدد اللعابيححة 

 (is)من الغشاء البالزمي )يشير إليه السحهم( المححيط بالخليحة بينمحا تتجمحع تلحك الجسحيمات بحين الخاليحا متبرعمة 
بيحرة محن فيحروس ( تجمعحات كب؛ )(Ammar & Nault, 2002) (SV)مما يسهل خروجها مع إفرازات اللعاب 

داخححل إحححدى خاليححا البشححرة فححي ورقححة نبححات الححذرة، وتبححين  (N)حححول النححواة  اإليرانححي (MMV)موزاييححك الححذرة 
 Ammar et) (inm)كأنها متبرعمة محن الغشحاء الحداخلي للنحواة  (V)الصورة السفلى وهور جسيمات الفيروس 

al., 2005). 
 

 

 ر  المتكاث وسات الباةية. نوامت التخ ص وقوا ز اإلنتقال فة الفير 3.2

  

درس  دورة اإلنتقال، أو الدورة التي يمر طها الفيروا داخل الأشرة الناقلة من  اكتسابه بالتذ ية علاى 
سابيل  النبات المواب وحتى نقله إلى نبات آخر، في عدد من الفيروسات الباقية المتكا رة، منها علاى

 Endriaالا و  نقلاه نطااط األوراق  (WASMV)ماا لقلاألمريكاي المثال فيروا المو ا يا  الشاريطي 

inimica،  فقااد أمكاان باسااترداأ طريقااة اختبااارات العاادول للكشاا  عاان هاا ا الفيااروا فااي أنسااجة القناااة
الهيمية للأشرة الناقلة في خا ل  اومين بعاد تذ ياة اإلكتسااب،  اد فاي الذادد اللعاطياة فاي الياوأ الراباع 

تااد  (ELISA). وباسااترداأ طريقااة إلياا ا الساايرولوجية (Sinha & Chiykowski, 1969) أو الرااامغ
 23بعاد  اومين وحتاى  P. maidis داخل حشرة نطاط النباات MStV يادة تركي  فيروا  الكش  عن

 وما  من تذ ية اإلكتساب، وقد اكتش  الفياروا فاي القنااة الهيامية أور   اد فاي الذادد اللعاطياة )خا ل 
 وماا  بعاد تذ ياة اإلكتسااب(  23–16 د في أنسجة المبيض )خا ل تذ ية اإلكتساب(،  أياأ بعد  9–7

أو األجياال  األول علما  بأن ه ا الفيروا ُ نقل عن طريق البيض إلى نسبة عالياة مان حورياات الجيال
 .(Nault & Gordon, 1988) التالية

 

 أ   ب
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اب ومان المعاروا أن كفاابة نقال الفيااروا قاد ترتلا  مان ناوب زخاار أو سا لة ألخارل مان األنااو 
الناقلة له، وهناء درئال علاى أن للتكاوين الاورا ي للأشارة دخال فاي الا . كماا قاد ترتلا  أيياا  كفاابة 
النقل حسو عمر الأشرة أ ناب تذ ية اركتساب، حياث أن الأورياات الواذيرة العمار عاادة تكاون أكفاأ 

اإلنااة أو الا كور في النقل من تل  األكبر عمرا  أو من الأشرات البالذة، أو حسو الجنغ فقد تكاون 
أكثاار كفااابة فااي النقاال، أو حسااو األطااوار المورفولوجيااة للأشاارة الناقلااة، فااإن حشاارات الماان  المجنأااة 

في نقال الفياروا مان الأشارات غيار المجنأاة والا  لقادرتها علاى الأركاة أو  عادة تكون أكثر كفابة 
 (.Nault, 1997؛ Ammar & Nault 2002) اإلنتشار إلى مسافات أبعد

تعااود أسااباب التروااص و يااادة أو نقااص كفااابة النقاال لفيااروا معااين فااي بعااض الأشاارات  وقااد
دون غيرهااا فاااي كثياار مااان الأااارت إلاااى عواماال ااتياااة فااي الأشااارة نفسااها، أو للفاااروق التشاااريأية أو 
الفساايولوجية طااين حشاارة وأخاارل باإلًااافة إلااى عواماال الساالوء مثاال طريقااة التذ يااة أو اختيااار العائاال 

القاادرة علااى الأركااة واإلنتشااار طااين عائاال وآخاار. وفااي بعااض األحيااان تااؤ ر عواماال البيئااة  النباااتي، أو
أييا  على كفابة الأشرات في نقال بعاض الفيروساات، ومان ها ه العوامال درجاات الأارارة أو الرطوباة 

فاي الطبيعاة  –مثال الأشائش/األعشااب  –وطول فتارة الشاتاب أو مادل تاوفر العوائال البد لاة للفياروا 
 اب فترة اختفاب العائل النباتي األصلي، مما سيأتي اكره بالتفويل فيما بعد. أ ن

وبالنسبة للعوامل ال اتية فقد دل  دراسات عد دة على أن هنااء عاددا  مان حاواج  اإلنتقاال التاي 
مثاطرة معينااااة بكفااااابة دون غيرهااااا /تااااؤدو إلااااى تروااااص بعااااض الأشاااارات فااااي نقاااال فيروسااااات باقيااااة

(Ammar, 1994)  ما  لي:منها 
تادل أبأااة عد ادة علاى أن القنااة الهيامية للأشارات قاد تكاون أحاد أهاد  حواج  القناة الهيمية: (1 

الأااواج  التااي تعااوق أو تسااما للأشاارة بااأن تنقاال فيروسااات باقيااة معينااة دون أخاارل، سااواب أ ناااب 
باااات مأاولاااة الفياااروا الااادخول مااان تجويااا  القنااااة الهيااامية إلاااى خ ياهاااا بعاااد التذ ياااة علاااى الن

 المواااااااب، أو أ ناااااااب خااااااروخ الفيااااااروا ماااااان تلاااااا  الر يااااااا إلااااااى التجوياااااا  الاااااادموو للأشاااااارة. 
 % مااان أفاااراد ناااوب نطااااط النباااات85أمكناااه إعاااداب  MMVومااان األمثلاااة علاااى الااا  أن فياااروا 

P. maidis  فقط من األفاراد نقلاه بعاد تذا  تها علاى 42-30عندما ُحقن في دمها، طينما تمكن %
 فوااااايلةوهاااااو ماااان نفااااغ  ،اإل رانااااي (MMV)وا مو ا ياااا  الاااا رة نبااااات مواااااب. كمااااا أن فيااااار 

Rhabdoviridae  التي  تبعهااMMV الا و ُ نقال فاي الطبيعاة طواساطة ناوب آخار مان نطاطاات ،
ك ن نقلاه بكفاابة ) Ribautodelphax notabilis  النبات هو %( عناد حقناه فاي دأ الناوب 64قد أما

P. maidis  ( 1.6-0.4النبااات إر طنساابة ًاائيلة جاادا  )الاا و ر يسااتطيع نقلااه بالتذ يااة علااى%
(Ammar et al., 2005) يحااالتااورأ الجر . وفااي حالااة فيااروا (WTVلل ) برساايد فااإن كفااابة 

 حشاااارة نطاااااط األوراق الناقلااااة لااااه تقاااال كلمااااا  اد عماااار الأشاااارة، ورغااااد الاااا  أمكاااان  يااااادة كفااااابة 
ساااب. ويباادو أن قاطليااة خ يااا النقال طثقااو القناااة الهياامية للأشارات كبياارة الساان أ ناااب تذ ياة اركت

 القنااااة الهيااامية أو الذشااااب المااابطن لهاااا للساااماح بمااارور الفياااروا أو تكاااا ره تقااال با ديااااد عمااار 
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الأشااارة الناقلاااة. ولااا ل  فاااإن الأورياااات أقااادر عاااادة مااان الأشااارات الكاملاااة علاااى نقااال كثيااار مااان 
المترووة على ساطا  . وتدل بعض األبأاة على أن الُمستقِب تالمتكا رةالفيروسات الدوارة و 

 الطماطد/لبنااادورةلالذشااااب المااابطن للقنااااة الهيااامية فاااي التاااربغ الناقااال لفياااروا الااا طول المتبقاااع 
(TSWV)  قاد تلعااو دورا  هامااا  فااي قاطليااة أنسااجة تلا  القناااة للذاا و طواسااطة الفيااروا، أو إنتقالااه

بالتذ ياااة علاااى النباااات إليهاااا أو تكاااا ره داخلهاااا، علماااا  باااأن هااا ا الفياااروا يمكااان للتاااربغ اكتساااابه 
المواب فقط خ ل عمر الأورية األول طينما تستطيع الأشرات الكاملاة نقلاه بعاد الا  ولكنهاا ر 

 وقاااد اقتااارح .(Ullman et al., 1992)تساااتطيع اكتساااابه ُمجاااددا  فاااي هااا ا الطاااور األخيااار 
 Moritz ( ساااااببا  مأاااااتم   آخااااار لااااا ل  هاااااو أناااااه فاااااي الطاااااور الأاااااورو األول 2004وآخااااارون ) 
 قااط تكااون الذاادد اللعاطيااة للتااربغ متقاربااة إلااى حااد ارلتواااق بالقناااة الهياامية الوسااطى، ممااا قاادف

ااااهل   ماااارور الفيااااروا مباشاااارة ماااان األخياااارة إلااااى الذاااادد اللعاطيااااة، أمااااا فااااي األعمااااار ال حقااااة  ُيس 
 مااااااااااا  ال هاااااااااا ا لقناااااااااااة الهياااااااااامية، وعمومااااااااااا  فتتباعااااااااااد تلاااااااااا  الذاااااااااادد ور تلتوااااااااااق مباشاااااااااارة با

وب تأ  الدراسة  .(Whitfiled et al., 2005) المًو
قد يستطيع أحد الفيروسات أن يرترق القناة الهيمية لنوب أو س لة : حواج  التكا ر أو اإلنتشار (2

معينة من الأشرات ولكنه ر يستطيع التكا ر أو اإلنتشار خ ل الادأ وبااقي أنساجة الأشارة حتاى 
لي للفيروا أو الجرعة التي اكتسابتها يول إلى الذدد اللعاطية. وقد  توق  ال  على التركي  ا ألو 

الأشاارة منااه سااواب بالتذ يااة علااى نبااات مواااب أو تجريبيااا  بااالأقن فااي دمهااا. وقااد دلاا  األبأاااة 
فااإن التركياا  الاا و يواال إليااه الفيااروا داخاال  MStVو  MMVكاال ِماانا فيروسااي  فاايعلااى أنااه 

الفياروا  دئيا ، أماا فتارة حياانةلأشارة مناه مباالأشرة  تناساو طردياا  ماع الجرعاة التاي اكتسابتها ا
فتتناساو عكسايا  ماع تلا  الجرعاة، فكلماا  ادت الجرعاة  –قبال أن تواير معدياة  –داخل الأشارة 

التااي  التااي اكتساابتها الأشاارة ماان النبااات )ط يااادة فتاارة تذ يااة اركتساااب( أو  ادت جرعااة الفيااروا
كمااا أن نساابة الأشاارات  الفيااروا داخاال الأشاارة تكااون أقواار، حقناا  فااي الاادأ فااإن فتاارة حيااانة

يكاون أعلاى. وقاد دلا  البأاوة  - ELISAأو تركي  الفيروا فيهاا كماا قايغ بطريقاة  –المعدية 
يكااون مرتفعااا  فااي أحااد أنااواب نطاطااات األوراق الاا و  نقلااه بكفااابة  WTVا أن تركياا  فياارو علااى 

(Agallia constricta طينما يكون تركي  الفياروا منرفياا  فاي معناد األنساجة )-  ويكااد يكاون
 Agaliopsis)فااي نااوب آخاار ر  نقلااه إر بكفاااابة منرفيااة  -غياار موجااود فااي الذاادد اللعاطياااة 

novella)هويا ط نكا للر الة فيروا . وفي ح (RHBV)،  فيبادو أن قادرة حشارات نطااط النباات
Sogatodes orizicola  على نقلاه تكتساو ورا ياا  ويأاددها جاين واحاد متنأاي(recessive)  غيار

 .(Zeigler & Morales, 1990) رتبط بالجنغم
 المنقولااااة بالأشاااارات إلااااى ساااا لة  WTVوقااااد أمكاااان تجريبيااااا  تأوياااال إحاااادل ساااا رت فيااااروا 

 ر يمكاان نقلهااا طتلااا  الأشاارات، والااا  بإكثااار الفياااروا لفتاارة طويلاااة داخاال النباااات العائاال ونقلاااه
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لااا  السااا لة لراصاااية النقااال طواساااطة التكاااا ر الريااارو فقاااط لهااا ه النباتاااات. وقاااد وجاااد أن فقاااد ت
مااان  5و  2بالأشااارات وكااا ل  للتكاااا ر داخااال مااا ارب الر ياااا الأشااارية  ااارتبط بفقاااد الفقااارتين رقاااد 

. وياادل الاا  (segments)للفيااروا والمكااون ماان ا نتااى عشاارة قطعااة  dsRNAالأمااض النااووو 
اصاااية النقااال علاااى أن البروتيناااات التاااي تكونهاااا هاتاااان القطعتاااان المفقودتاااان تعتبااار هاماااة جااادا  لر

والتكااا ر داخاال الأشاارات ولكنهااا ليساا  أساسااية للتكااا ر داخاال النبااات العائاال. علمااا بااأن هاتااان 
البروتينااي للفيااروا، ممااا  اادل علااى أن تكااوين هاا ا  ذطااابالقطعتااان تكونااا مساائولتان عاان تكااوين ال

رة الناقلااة مهااد جاادا  لتعاارا الفيااروا علااى أنسااجة القناااة الهياامية أو الذاادد اللعاطيااة للأشاا ذطااابال
. وجاااد ر بالااا كر أن (Nuss, 1984)حتااى يمكناااه إصاااطتها أو الااادخول فيهااا أو التكاااا ر داخلهاااا 

 فوااااااايلةالبروتيناااااااي لفيروساااااااات  ذطااااااااب(، وهاااااااو أحاااااااد مكوناااااااات الG proteinطاااااااروتين خ )
Rhabdoviridaeالبطااااااطغ/لبطاطا، مثااااال فياااااروا التقااااا أ األصااااافر ل (PYDV)  الااااا و تنقلاااااه

ورا  هامااااا  فااااي التواااااق هاااا ه الفيروسااااات بالذشاااااب الب  مااااي المأاااايط نطاطااااات األوراق،  لعااااو د
بالر ياااا حتاااى يمكااان إصااااطتها، وقاااد  بااا  الااا  باساااترداأ مااا ارب الر ياااا مااان الأشااارات الناقلاااة 

. كماااا تااادل األبأااااة علااى مجموعاااة أخااارل مااان (Jackson et al., 1987)للفيااروا األخيااار 
أن البروتيناااااااااااااات الجليكوجينياااااااااااااة  TSWV( ومنهاااااااااااااا (Bunyaviridaeالفيروساااااااااااااات المذلفاااااااااااااة 

(Glycoproteins الموجودة علاى الذشااب الراارجي للفياروا تلعاو دورا  هاماا  فاي نقال الفياروا )
وعات التي لد تلق اهتماماا  كافياا  فاي البأاث  وتكا ره داخل حشرات التربغ الناقلة له. ومن المًو

فااي تسااهيل أو إعاقااة  (hemocytes)أو خ يااا الاادأ  (hemolymph)حتااى ازن دور سااائل الاادأ 
إنتشار الفيروا خ ل التجوي  الدموو للأشرة الناقلة حتى وصوله إلى الذدد اللعاطية، وقد وجاد 

، تتكااا ر فااي خ يااا دأ الأشاارات الناقلااة MMV، منهااا فيااروا المتكااا رةأن عااددا  ماان الفيروسااات 
د اللعاطياة الهيامية إلاى الذاد وتادل أبأااة حد ثاة علاى أن ها ا الفياروا قاد  نتقال مان القنااة لها.

 & Peregrinus maidis (Ammarلأشرة نطااط النباات الناقلاة لاه  عن طريق الجها  العوبي

Hogenhout, 2008). 
خ يا الذدد اللعاطية للأشرة أحد عوامال  -أو الدخول إلى –قد يكون غ و  ية:حواج  الذدد اللعاط (3

 ات، كمااااااا ساااااابق اكااااااره فااااااي حالااااااة التروااااااص فااااااي نقاااااال بعااااااض الفيروسااااااات طواسااااااطة الأشاااااار 
 WTVوأيياا  فااي حالاة فيااروا  متكاا رةالتاي  نقلهااا المان  بطريقاة دوارة غياار  BYDVفيروساات 

 فقااااااد  باااااا   MStV. أمااااااا فااااااي حالااااااة فيااااااروا متكااااااا رةالااااا و تنقلااااااه نطاطااااااات األوراق بطريقااااااة 
  (P. maidis) أن بعاااض أفاااراد ناااوب نطااااط النباااات الناقااال لاااه (ELISA)باساااترداأ طريقاااة إليااا ا 

تأتوو غددها اللعاطية على ه ا الفيروا دون أن تستطيع ه ه األفراد نقله بالتذ ياة علاى النباات. 
ويدل ال  علاى أن ها ا الفياروا قاد يساتطيع غا و الذادد اللعاطياة طال وربماا التكاا ر فيهاا دون أن 

 اادرا  لااد –يسااتطيع الرااروخ منهااا مااع اللعاااب أ ناااب عمليااة التذ يااة. ولااو أن هناااء احتمااار آخاار 
 وهااااااو أن هاااااا ا الفيااااااروا قااااااد يسااااااتطيع الرااااااروخ مااااااع اللعاااااااب ولكنااااااه قااااااد  ااااااتد تثبيطااااااه  –بعااااااد 
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طواسااطة بعااض اإلن يمااات أو المكونااات األخاارل فااي اللعاااب. وتاادل تلاا  األبأاااة أييااا  علااى أن 
وغيرهاا( فاي الكشا  عان الفيروساات داخال  ELISAالسايرولوجية )مثال  طرائاقاسترداأ بعض ال

مؤشارا  تقريبياا  لنسابة األفاراد الأاملاة لتلا  الفيروساات فاي  الطبيعاة تعطاي الأشرات الموجاودة فاي
الأقل، وقد يفيد ال  في الدراسات الوبائياة ال  ماة للتنباؤ بمادل إنتشاار الفيروساات فاي المنااطق 
أو المواساااد المرتلفاااة، ولكااان رطاااد أن نتااا كر أن بعاااض تلااا  الأشااارات الأاملاااة للفياااروا قاااد ر 

 إعداب النباتات العائلة أ ناب التذ ية عليها. تستطيع باليرورة 
مثاطرة، سااواب كاناا  /وتاادل بأااوة كثياارة علااى أنااه فااي معنااد الفيروسااات التااي تنقاال بطريقااة باقيااة

قاد ر  -الفياروا داخلهاا  بعاد انتهااب فتارة حياانة –، فإن الأشرة الناقلاة متكا رةأو غير  متكا رة
عليها أ ناب فترة بقاب الفيروا داخال الأشارة، طال يكاون جميع النباتات التي تتذ ل  ع إلقاحتستطي

لياوأ أو عادة أيااأ  اد تفقاد ها ه القادرة أو قاد تساتطيع ارلقااح  (intermittent)النقل عادة متقطعاا  
فاااي األيااااأ التالياااة وهكااا ا. وت ياااد فتااارة  ل قبااال أن تواصااال قااادرتها علاااى ارلقااااحلياااوأ أو أيااااأ أخااار 

لأاارارة المنرفيااة، كمااا ت يااد كلمااا تقاادم  الأشاارة الناقلااة فااي ارنقطاااب هاا ه عااادة فااي درجااات ا
العمر. وقد تعود ظاهرة "النقل المتقطع" ه ه إلى عدأ وصول الفيروا بانتناأ إلى الذدد اللعاطية 
أو عدأ وصوله إلى التركي  المناسو فيها أو في اللعاب حتى  اتد إفارا  جرعاة مان الفياروا فاي 

 عائل أ ناب التذ ية عليه طواسطة الأشرة الناقلة.اللعاب تكفي لعدول النبات ال
رأساايا خاا ل طاايض بعااض  المتكااا رةتنقاال بعااض الفيروسااات  :حااواج  النقاال عاان طريااق الباايض (4

الأشاارات الناقلااة لهااا إلااى جياال أو أجيااال تاليااة ماان الأوريااات. وترتلاا  كثياارا نساابة األفااراد التااي 
لفياروا أو الأشارة الناقلاة لاه. وعلاى سابيل تكتسو الفياروا مان األأ المعدياة والا  حساو ناوب ا

داخاال نااوب ماان نطاطااات األوراق  WTV% فقااط لفيااروا 10-2المثااال تبلااح هاا ه النساابة حااوالي 
% لاانفغ الفيااروا داخاال نااوب آخاار ماان النطاطااات 80، طينمااا تبلااح هاا ه النساابة A. novellaهااو 

ساا رت النااوب الواحااد ماان  طاال أن تلاا  النساابة كثياارا مااا ترتلاا  طااين .A. constrictaالناقلااة هااو 
الأشرات الناقلة. وقد ترتبط نسبة إنتقال الفيروا عن طريق البيض بقادرة نفاغ السا لة أو الناوب 

. وقااد WTVفااي نقاال الفيااروا عاان طريااق التذ يااة علااى النبااات، كمااا هااو الأااال فااي الفيااروا 
لأشاارة الناقلااة، ترتلاا  أييااا  ساا رت فيااروا معااين فيمااا طينهااا فااي ماادل كفااابة النقاال طواسااطة ا

الا و  نقلاه  MStVسواب عن طريق البيض أو بالتذ ياة علاى النباات، كماا هاو الأاال فاي فياروا
 .P. maidisنطاط النبات 

الاا و  نقلااه نطاااط النبااات  (EWSMV)لقمااا ا المو ا ياا  المرطااط األوروبااي لوفااي حالااة فياارو 
Javasella pellucida  ة نقااال الفياااروا عااان أخااارل، فقاااد وجاااد أن نساااب متكاااا رةوفاااي فيروساااات 

 طرياااق البااايض تكاااون مرتفعاااة إاا ماااا اكتسااابته األأ بالتذ ياااة خااا ل األعماااار المبكااارة للأورياااات، 
طينماا تقال هاا ه النسابة أو تنعادأ إاا مااا اكتسابته األأ بالتذ يااة خا ل طاور الأشاارة البالذاة. وجااد ر 

 و غيرهااااا داخاااال الساااايرولوجية أ طرائقبالاااا كر أن مجاااارد وجااااود الفيااااروا أو اكتشااااافه سااااواب بااااال
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المباايض ر يعنااي بالياارورة أن هاا ا الفيااروا  نتقاال عاان طريااق الباايض، فقااد وجاادت جساايمات 
داخاال بعااض الر يااا الط ئيااة المذلفااة للمباايض فااي اإلناااة وفااي بعااض الر يااا  MMVفيااروا 

الط ئية المذلفة للقناة القاافة في ال كور، ولكان لاد  ثبا  حتاى ازن أن ها ا الفياروا يمكان نقلاه 
 لألجيال التالية عن طريق البيض أو الأيوانات المنوية.

ويباادو أن هناااء حااواج  إًااافية غياار التااي ُاكاارت ماان قباال فااي البنااود السااابقة قااد تعااوق إنتقااال   
فيروا ما طواسطة البيض. ومن ه ه العوائق دخول الفيروا إلاى البويياات ااتهاا، وقاد  اتد الا  فاي 

البيياة الا و  تكاون بعاد الا  قاد يعاوق دخاول الفياروا إليهاا مراحل تكوينها األولاى حياث أن غا ا 
في مراحل متأخرة من النماو. وعموماا فاإن ميكانيكياة إنتقاال فيروساات النباات مان األأ إلاى البويياات 

  علااى فيااروا تقاا أ الاار  (Nasu, 1965)تعتباار غياار مفهومااة حتااى ازن. وقااد اقترحاا  بأااوة سااابقة 
(RDV) أن هاا ا الفيااروا قااد  نتقاال إلااى البوييااات الناميااة  الاا و تنقلااه نطاطااات األوراق(oocytes) 

الاااا و  وجااااد فااااي العيااااو المأتااااول علااااى  ،L-symbiontالبكتياااارو لتواااااق علااااى سااااطا المرافااااق باإل
مان األأ إلاى البويياات أ نااب نموهاا، علماا   رافق، أ ناب إنتقال ال  الم(mycetome)الدقيقة  رافقاتالم

بكتيرية تنتقل دائماا  مان  رافقاتعموما  تأتوو على م (Hemiptera)ة بأن حشرات رتبة نوفية األجنأ
 األأ إلى البوييات النامية داخل المبيض. 

 
 . تأثير فيروسات النبات نلى الحشرات الناةلة لها4.2
 

قااد تااؤ ر فيروسااات النبااات بطريقااة مباشاارة أو غياار مباشاارة علااى حياااة أو ساالوء الأشاارات الناقلااة لهااا، 
، تاادل البأااوة علااى أن ساالوء متكااا رةمثاطرة غياار /الاا و  نقاال بطريقااة باقيااة MSVوا ففااي حالااة فياار 

تذ ية حشرات نطاطات األوراق الناقلة له ا الفيروا يرتل  في النباتات الموابة به عن سالوكها فاي 
يقياي وقتاا  أقال فاي التذ ياة  Cicadulina storeyiالتذ ية علاى النباتاات الساليمة، فقاد وجاد أن الناوب 

لمتعمقة على نسيج اللأاب في النباتات الموابة بالفيروا، طينما يقيي وقتا  أطاول فاي التذ ياة علاى ا
األنسااجة الوسااطية التااي تأتااوو علااى هاا ا الفيااروا ممااا   يااد ماان فاارص نقاال الفيااروا أ ناااب فتاارات 

 .(Bosque-Pe´rez, 2000)التذ ية القويرة على تل  األنسجة 
التاااي توااايو النباتاااات فقاااد اتياااا أنهاااا ر تيااار  متكاااا رةالأماااا برواااوص معناااد الفيروساااات 

 الأشاااارات الناقلاااااة لهااااا ًاااااررا  بالذااااا  ساااااواب ماااان حياااااث طااااول فتااااارة الأياااااة أو القااااادرة علااااى التكاااااا ر. 
 ، الااا و  نقلاااه نطااااط EWSMVعااا  بعاااض البأاااوة األولياااة أن فياااروا وعلاااى سااابيل المثاااال فقاااد أد

 أشااارة الناقلاااة لاااه كماااا يسااابو انرفاااا  نسااابة فقاااغ لل ةياااالتكا ر يقلااال الكفاااابة  ،J. pellucidaالنباااات 
، ولكان اتياا فيماا بعاد (Watson & Sinha, 1959)البيض بسبو حدوة بعاض التشاوهات الجنينياة 

أن الساابو الرئيسااي فااي تلاا  التااأ يرات لاايغ هااو الفيااروا نفسااه ولكاان " واخ األقااارب" الاا و ُ لجااأ إليااه 
 رت نقياااة أو عالياااة الكفاااابة فاااي النقااال. أماااا عاااادة إلكثاااار الأشااارات فاااي المعمااال للأواااول علاااى سااا 
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فااي حااد ااتاه فاا  يأاادة أ اارا  ًاارا  ملموسااا  علااى حيااة الأشاارة الناقلااة إاا اكتساابته  EWSMVفياروا 
عن طريق التذ ياة علاى نباات موااب )أو فاي الجيال األول(. أماا إاا اكتسابته فاي الجيال الثااني عان 

% ماان عماار الأشاارة 15 تعاادل اختاا ال حااوالي  دلااطريااق الباايض ماان أأ حاملااة للفيااروا فااإن تااأ يره 
. وقااد دلاا  أبأاااة باسااترداأ المجهاار اإللكترونااي أن فيااروا (Ammar, 1975a, 1975b)الكاملااة 
MMV  تكا ر بشدة في خ يا نباات الا رة الموااب حتاى تماوت تلا  الر ياا، طينماا  تكاا ر طابطب فاي 

ات الفيروا فاي كال خلياة يكاون مأادودا  جادا  خ يا حشرة نطاط النبات الناقلة له حتى أن عدد جسيم
(. كما دل  أبأاة أخرل على أن الا  يأادة أيياا  ماع 3بالمقارنة مع خ يا النبات المواب )شكل 

الاا و  تكااا ر بساارعة أكباار كثياارا  فااي أنسااجة نبااات األر  عنااه فااي خ يااا حشاارة نطاااط  RDVفيااروا 
 . (RGDV)ر  الدرني لل تق أالفيروا األوراق الناقلة له، وك ل  الأال مع 

 المتكاااا رةوعموماااا  فإناااه فاااي كثيااار مااان الأاااارت التاااي درسااا  جيااادا   بااادو أن معناااد الفيروساااات 
ر تااؤ ر ساالبا  بطريقااة  -جة الأشاارات الناقلااة لهااا تواجاادها طاال وتكا رهااا فااى معنااد أنساا بااالرغد ماان –

قاااة التطورياااة طاااين هااا ه الأشااارات الناقلاااة لهاااا، ويااادل الااا  علاااى قااادأ وتوطاااد الع تلااا  ملموساااة علاااى 
قد نشأت عن  المتكا رة. وقد أدل ال  إلى اقتراح أن فيروسات النبات الناقلة لها الفيروسات والأشرات

فيروسات تويو الأشرات أصا  ، ولكنهاا تطاورت بمارور الا من إلاى فيروساات توايو النباات، طينماا 
فاااااال أو علااااااى األقاااااال  مالااااااة تأولاااااا  الع قااااااة طينهااااااا وبااااااين الأشاااااارات الناقلااااااة لهااااااا إلااااااى ع قااااااة تكا

(commenslism) أو أنها تستفيد من تل  الأشرات في عملياة النقال دون أن تيارها. أماا فاي حالاة ،
أنها طدأت كفيروساات توايو  ، أوالعكغ هو الوأيافربما يكون ( المتكا رةالفيروسات الدوارة )غير 

 .(Nault, 1997) النبات قبل أن تنتقل طواسطة الأشرات
 

 قال الفيروسات بواسطة أنواع البق الدةيقة. إنت5.2

 
تعتباار حشاارات البااق الاادقيقي أقاال نشاااطا  وحركااة ماان حشاارات الماان  ونطاطااات األوراق وغيرهااا، ولاا ل  
فإن كفابتها في نقل وإنتشار فيروسات النبات تعتبار مأادودة نسابيا ، حياث أن حورياات ها ه الأشارات 

بالنقال أحياناا مأمولاة علاى الريااح إلاى مساافات بعيادة نسابيا ، تنتقل عادة إما طت مغ النباتات معاا  أو 
ما الأشارات الكاملاة فتتذا ل عاادة فاي مكانهاا دون حركاة. وتتذا ل حشارات الباق الادقيقي عاادة علاى أ

  Closterovirusنسااااااااااااااايج اللأااااااااااااااااب وتنقااااااااااااااال عاااااااااااااااددا  مااااااااااااااان الفيروساااااااااااااااات التابعاااااااااااااااة ألجنااااااااااااااااا 
األصاااافرار الكااااااب للشااااوندر  فيااااروا Pseudococcus njalensis . وينقاااال النااااوبBadnavirusو 

 ، حيااااااااث أن فتاااااااارة بقاااااااااب الفيااااااااروا غير مثاااااااااطرة/بطريقااااااااة غياااااااار باقيااااااااة (BPYV) السااااااااكرو/البنجر
 سااااااااعات. أماااااااا ناااااااوعي طاااااااق األنانااااااااا الااااااادقيقي القرمااااااا و والرماااااااادو 3 داخااااااال الأشااااااارة ر تتعااااااادل
Dysmicoccus brevipes  ق الدقيقياألناناا المنقول بالب  طولالمرافق لفيروا الفينقل (PMWaV) 
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أوراق  لتفااااالمرافااق إل فياارواال، كمااا  نقاال شاابه المثاااطرة/شاابه باقية( بطريقااة Closterovirus )جاانغ
 .(Hull, 2002)أييا   شبه مثاطرة/شبه باقيةبطريقة  (GLRaV) الكرمة/العنو

 
 . إنتقال الفيروسات بواسطة أنواع بق النبات6.2

  
الفاصاولياب  فياروا مو ا يا  Myridae فوايلةمان  Cyrtopeltis nicotianae نقال ناوب الباق النبااتي 

. ورغاااد أن فتااارة تذ يااااة Sobemovirusوبعاااض الفيروساااات األخااارل ماااان جااانغ  (SBMV) الجناااوبي
اركتساب ر تتعدل دقيقة واحدة مثل الفيروسات التي تنقل بطريقة غير باقية إر أن باقي خواص نقل 

. وقااد أمكاان اكتشاااا وجااود المتكااا رةأو الاادوارة غياار  به الباقيااةشااالفيااروا تتشااابه مااع طريقتااي النقاال 
أيااأ مان تذ ياة  6السيرولوجية داخل القناة الهيمية والدأ وبرا  الأشرة الناقلاة بعاد  طرائقالفيروا بال

اركتساااب ولكاان لااد يكتشاا  الفيااروا داخاال الذاادد اللعاطيااة. كمااا أمكاان لأشاارات طااق النبااات التااي لااد 
النباتات السليمة أ ناب تذ  تها عليها، والا   الموابة بالفيروا من قبل أن تعدل اتتتذ ل على النبات

ااع مسااترلص الفيااروا علااى بشاارة األوراق التااي تتذاا ل عليهااا هاا ه الأشاارات. وتشااير هاا ه  إاا مااا ًو
األبأاة إلى أن تل  الأشرات بعد تذ  تها على النباتات الموابة فإنها تفر  الفيروا في طرا هاا دون 

أ ناااب تذاا  تها علااى النباتااات السااليمة الملو ااة  يماار علااى الذاادد اللعاطيااة،  ااد تساابو إحااداة العاادول  أن
بااالبرا  الاا و يأتااوو علااى الاا  الفيااروا. وتساامى هاا ه الطريقااة "النقاال عاان طريااق البلااع  ااد التباار " 

(ingestion-defecation)كما  نقل نوب آخر من طق النبات هو . Piesma quadratum  لةفوي)من 
Piesmidae فيااااروا تجعااااد أوراق الشااااوندر السااااكرو/البنجر )(BLCV) مثاطرة /والاااا  بطريقااااة باقيااااة

 Gibb) نااة حاملاة لاهلفيروا من خ ل البيض النااتج مان إ، ور  وجد دليل على مرور ه ا امتكا رة

& Randles, 1988 ؛Hull, 2002.) 
 

 . إنتقال الفيروسات بواسطة قشرات التربس7.2
 

 ات التااااربغ عاااان حشاااارات رتبااااة نواااافية األجنأااااة )الماااان  والاااا باب األطاااايض ونطاطااااات تتمياااا  حشاااار 
األوراق ونطاطاات النبااات( باأن األولااى اات أجا اب فااد "خادشاة ماصااة" ر تتذا ل عااادة علاى األنسااجة 

أهمهااااا فيااااروا  Tospovirusفيروسااااات ماااان جاااانغ  6المتعمقااااة للنباتااااات. وتنقاااال حشاااارات التااااربغ 
TSWVمتكااا رةمثاطرة /ات بطريقااة باقيااة، وتنقاال هاا ه الفيروساا (Nagata, 1999) ويسااتطيع الطاااور .

 الأااورو األول فقااط اكتساااب الفيااروا بالتذ يااة علااى النبااات، طينمااا ر تسااتطيع حوريااات الطااور الثاااني 
 أو الأشاارات البالذااة اكتساااب الفيااروا ولكنهااا تسااتطيع نقلااه. ولاا ل  فااإن دورة العاادول بااالمر  تباادأ 

ة طييااها علااى النباتااات الموااابة،  ااد تكتسااو حوريااات الطااور األول الفيااروا، عااادة بااأن تيااع اإلنااا
ولكنهااا ر تنقلااه عااادة إر فااي طااور الأشاارة البالذااة التااي تسااتطيع الطيااران كمااا تنتشاار مأمولااة علااى 
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دقااائق و ساااعتين، وتذ يااة ارلقاااح  5الرياااح إلااى مناااطق أخاارل. وتتااراوح فتاارة تذ يااة اركتساااب طااين 
ساعة عناد درجاة حارارة  48الفيروا داخل الأشرة الناقلة فتبلح حوالي  ما فترة حيانةلي ساعة. أحوا
27 º20ساعة عند درجة حرارة  171 ا و º ا. وتستطيع الأشرة البالذة نقل الفيروا طوال حياتها

ولكااان بطريقاااة متقطعاااة عاااادة، ور تنقااال هااا ه الفيروساااات عااان طرياااق البااايض. ويساااتطيع ناااوب التاااربغ 
Frnkliniella occidentalis  فيروسااااات ماااان جاااانغ  4نقاااالTospovirus  بكفااااابة عاليااااة، وهناااااء

لنفغ الناوب أحياناا  فاي نقال  (biotypes)تروص طين األنواب الناقلة طل وبين الطر  الأيوية المرتلفة 
يعتبر أكثار كفاابة مان  F. schultzeiتل  الفيروسات. وعلى سبيل المثال فإن الطرا  الداكن من النوب 

 Thrips tabaci. كمااا أن ساا لة جذرافيااة واحاادة ماان النااوب TSWVا  الباهاا  فااي نقاال فيااروا الطاار 
ولكن بكفابة منرفية طينما لد تتمكن  ا ة سا رت جذرافياة أخارل مان نقلاه.  TSWVنقل  فيروا 

وتااادل أبأااااة عد ااادة علاااى أن القنااااة الهيااامية للتاااربغ تمثااال حااااج ا  هاماااا  فاااي نقااال أو اكتسااااب هااا ا 
في الأشرات البالذة، حيث أن ك  من الأوريات والأشرات الكاملة تستطيع اطت ب الفيروا الفيروا 

أ ناب التذ ية على نبات مواب، ولكن في العمر األول من الأورية يمر الفيروا من القناة الهيامية 
يطه داخل  د  نتشر في باقي األنسجة حتى يول إلى الذدد اللعاطية. أما في الأشرات الكاملة فيتد تثب

القناة الهيمية خ ل  وأ أو  ومين من اطت ب الأشرة له. ويبادو أن هنااء ُمساتقِب ت متروواة فاي 
القناة الهيمية للطور الأورو األول تساعد على التواق ومرور الفيروا من األغشية المبطناة لتلا  

وتسااعد البروتيناات الجلييكوجينياة القناة حتى  تكا ر فيها قبيل إنتقاله منها إلى الادأ أو الذادد اللعاطياة، 
(glycoproteins)  الموجاودة علاى الذشااب الراارجي لجسايمات الفياروا فاي ها ه العملياة. واقتارح أحااد

 –يمكان أن يمار مان القنااة الهيامية إلاى الذادد اللعاطياة مباشارة  TSWVالبأوة الأد ثاة أن فياروا 
ط العياالية الموصاالة طااين الذاادد اللعاطيااة والاا  خاا ل أحااد الاارواب -دون الماارور بالياارورة فااي الاادأ 

( والا  فاي Whitfiled et al., 2005؛ Nagata, 1999والج ب األمامي من القناة الهيامية الوساطى )
، وإن كاان دور الادأ فاي ها ه العملياة لاد  بأاث بالتفوايل الكاافي حتاى F. occidentalisناوب التاربغ 

 ازن. 
  

 س وبعض الحشرات القا ضة ا خرى . إنتقال الفيروسات بواسطة الخناف8.2
 

ة بيع فيروسات للنبات، وأهد ه ه الأشرات  تباع بعاض  تنقل بعض الأشرات اات أج اب الفد القاًر
كمااااا  تبااااع بعيااااها رتبتااااي مسااااتقيمة األجنأااااة  (Coleoptera)الرنااااافغ ماااان رتبااااة غمديااااة األجنأااااة 

(Orthoptera)  وجلدياااة األجنأاااة(Dermaptera)فوااايلةن . وتأتاااوو الرناااافغ مااا Chrysomelidae 
 نوعااا  ناااق   للفيروسااات، وبعااض األنااواب الناقلااة للبكتيريااا، مثاال تلاا  المسااببة لماار  30علااى حااوالي 

أيياا  وخاصاة  Coccinellidae فوايلة. كما تأتوو (ق ـ 4 و حا ـ 4 ال طول البكتيرو في ال رة )شكل
 على بعض األنواب الناقلة للفيروسات.  Epilachnaجنغ 
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علااى غاادد لعاطيااة، وتتذاا ل عااادة علااى األنسااجة  Chrysomelidae فواايلةأتااوو حشاارات ور ت
البارنشيمية ألوراق النبات طين الأ أ الوعائية، وتأدة  قوبا  صذيرة في تلا  األوراق. ولكان ماع ا ديااد 
أعاادادها فقااد تتذاا ل علااى مساااحات أوسااع مأد ااة ًااررا  أكباار للنبااات العائاال. وماان العااادات الهامااة 

 ية في تل  الأشارات أنهاا تتقياأ أ نااب التذ ياة علاى النباات، وياؤدو الا  دورا  هاماا  فاي عملياة نقال للتذ
. وقااد كااان يناان أن هاا ه الرنااافغ تنقاال (Gergerich & Scott, 1991)الفيروسااات طهاا ه الأشاارات 

ى علا TMVالفيروسات للنبات بطريقة ميكانيكية بأتة ولكن  ب  أن ال  ليغ صاأيأا ، ألن فياروا 
ر يمكان لتلا  الرناافغ أن تنقلاه، كماا  با  أن  -الا و  نقال ميكانيكياا  بساهولة شاد دة  –سبيل المثال 

 هناء تروص شد د طين األنواب الناقلة من الرنافغ والفيروسات التي تنقلها. 
 Bromovirus ،Comovirus ،Sobemovirusأجناااا أهمهااا  6وتنقاال الرنااافغ فيروسااات ماان 

(. ور  نقاال معنااد هاا ه الفيروسااات طواسااطة حشاارات أخاارل )مااا عاادا بعااض 2 )جاادول Tymovirusو 
(، كمااا أن هاا ه Myridae فواايلةالتااي تنقلهااا أنااواب طااق النبااات ماان  Sobemovirusفيروسااات جاانغ 

 الفيروسااااات تأتااااوو علااااى حمااااض نااااووو ريبااااي وحيااااد السلساااالة وهااااي  اطتااااة إلااااى درجااااة كبياااارة وتنقاااال 
ناااانومترا (. وغالباااا  ماااا تكاااون هااا ه  30–25 كل كاااروو )قطرهااااميكانيكيااا  بساااهولة عاااادة، وهاااي اات شااا

اات مجااال عااوائلي نباااتي مأاادود. وتسااتطيع الرنااافغ الناقلااة  –والرنااافغ التااي تنقلهااا  –الفيروسااات 
ولكاان  –ربمااا بعااد قياامة واحاادة  –عااادة اكتساااب الفيااروا ماان النبااات فااي فتاارة تذ يااة قواايرة للذايااة 

 لماااا  ادت فتااارة تذ ياااة اركتسااااب علاااى النباااات الموااااب، كماااا ت ياااد كفابتهاااا فاااي نقااال الفياااروا ت ياااد ك
 أيياااااا  تبعاااااا  لااااا ل  فتااااارة بقااااااب الفياااااروا معاااااديا  داخااااال تلااااا  الرناااااافغ. وتنهااااار بعاااااض الفيروساااااات 
في دأ الرنافغ الناقلة بعد فتارة قوايرة مان تذ ياة اركتسااب، طينماا ر  اتد الا  فاي بعاض الفيروساات 

والا  بأقان  –دون تذا  تها علاى نباات موااب  –الرناافغ معدياة األخرل. كما أنه يمكان جعال تلا  
 أياااأ. ورغااد الاا   10الفيااروا فااي دمهااا، وتبقااى الرنااافغ معديااة لفتاارة تتااراوح مااا طااين  ااوأ واحااد إلااى 

( خا ل فتارة الشاتاب فاي الاب د over-winteringفإنه عند دخاول الرناافغ فاي حالاة كماون )أو تشاتية 
افغ معدياة باالفيروا خا ل شاهور الشاتاب، طال ويمكنهاا إعاداب أول نباتاات الباردة، فقد تبقاى تلا  الرنا

قاطلاااة لإلصاااابة تتذااا ل عليهاااا بعاااد انقيااااب فتااارة التشاااتية هااا ه. ور توجاااد أياااة درئااال علاااى تكاااا ر تلااا  
الفيروسااات داخااال حشااارات الرناااافغ الناقلااة لهاااا أو علاااى مااارور الفيااروا بفتااارة كماااون داخااال الأشااارة 

ماان البأااوة علااى أن السااائل الاا و تتقيااأه الرنااافغ أ ناااب تذاا  تها قااد يأاادد نااوب الناقلااة. وياادل كثياار 
 الفياااروا الااا و تنقلاااه )أو عملياااة الترواااص فاااي النقااال(. ويأتاااوو الااا  الساااائل علاااى عااادة إن يماااات 

. وقاااد (Nucleases)أو لألحماااا  النووياااة  (cellulases)يلو  لأو للسااال (proteases)مأللاااة للباااروتين 
مأللااة لألحمااا  النوويااة الريبيااة أن اإلن يمااات ال Gergerich & Scott   (1991)اقتاارح كاا  ماان 

(Ribonucleases)  الموجودة في سائل قىب الرنافغ قاد تكاون مساؤولة عان الترواص فاي نقال ها ه
 الفيروسااااات. ورغااااد أن تلاااا  اإلن يمااااات ر تثاااابط الفيروسااااات األخاااارل التااااي تنقلهااااا الرنااااافغ تثبيطااااا  

منعهااا ماان التكااا ر أو اإلنتشااار ماان مكااان جاارح التذ يااة إلااى الر يااا المجاااورة لااه، كااام  ، فيباادو أنهااا ت
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طينما تساتطيع الفيروساات التاي تنقلهاا الرناافغ التذلاو علاى ها ا التاأ ير بطريقاة ماا، حياث تنتشار مان 
مكااان جاارح التذ يااة إلااى الر يااا المجاااورة وتواال إلااى أنسااجة الرشااو  ااد تنتقاال خاا ل هاا ه األنسااجة 

أبعد داخل النبات المواب. وتدل أبأاة أخرل علاى أن بعاض اإلن يماات المأللاة للباروتين  لمسافات
الشاابيهة بالتريبسااين الموجااودة فااي قااىب الرنااافغ قااد تألاال الذطاااب البروتينااي لاابعض الفيروسااات ماان 

 مما  ؤ ر على قاطليتها للنقل طواسطة تل  الرنافغ. Comovirusجنغ 
شابه ة النقال طواساطة الرناافغ قاد تتاراوح طاين طريقتاي النقال وتدل بعض األبأاة على أن عملي

. وعلى سابيل المثاال فإناه فاي حالاة خنفسااب (Wang et al., 1992)والباقية حسو النوب الناقل  الباقية
وتبااااارقش قااااارون الفاصاااااولياب  SBMVفاااااإن فيروساااااي  Epilachna varivestisالفاااااول المكسااااايكية 

(BPMV)   تنقلهمااا تلاا  الأشاارة، علمااا بااأن هاا  ن الفيروسااين يمااران إلااى ر يمااران إلااى الاادأ ورغااد الاا
وال  في نوعين آخارين مان  –بعد التذ ية على نبات مواب أو على مسترلص من الفيروا  –الدأ 

 الرنافغ الناقلة.
ااة األخاارل الناقلااة لفيروسااات النبااات نااوب واحااد ماان رتبااة جلديااة األجنأااة  وماان الأشاارات القاًر

(Dermaptera) ا  ماااان رتبااااة مسااااتقيمة األجنأااااة نوعاااا 27و(Orthoptera)  التااااي تشاااامل أنااااواب الجااااراد
ااااة لاااابعض (grasshoppers)ونطاطااااات الأشائش/األعشاااااب  ، باإلًااااافة إلااااى األطواراليرقيااااة القاًر

. وبوافة عاماة فاإن (Diptera)و وجية األجنأاة  (Lepidoptera)األنواب من رتبتي حرشفية األجنأة 
ة اات أهمية اقتواادية قليلاة، كماا أن طريقاة النقال معند الفيروسات التي تنقله ا ه ه الأشرات القاًر

اة للأشارة أ نااب التذ ياة  –ينن أنها ميكانيكية إلى حد كبير  أو تأدة نتيجاة تلاوة أجا اب الفاد القاًر
على نبات مواب، وبالتالي ر  وجد تروص كبير طين تل  الفيروسات وأنواب الأشرات التاي تنقلهاا، 

 العواااااااااارة قااااااااال ميكانيكياااااااااا  بساااااااااهولة عااااااااان طرياااااااااق إلقااااااااااحلبياااااااااة تلااااااااا  الفيروساااااااااات  نكماااااااااا أن غا
(Hull, 2002). 
 

 . إنتقال الفيروسات بواسطة الحشرات الملقحة9.2
 

 ، ومنهاااا فياااروا (pollen)تمااار بعاااض فيروساااات النباااات مااان نباااات زخااار عااان طرياااق حباااوب اللقااااح 
 التجاااااارب الأقلياااااة علاااااى أن . وقاااااد دلااااا  بعاااااض (RBDV) لتاااااوت األر /العلياااااق التقااااا أ الشاااااجيرو 

% 50حشرات نأل العسال قاد تنقال حباوب اللقااح المعدياة طها ا الفياروا مان نباات زخار وأن حاوالي 
 الموااااااابة  (blueberry)ماااااان حشاااااارات نأاااااال العساااااال التااااااي جمعاااااا  ماااااان شااااااجيرات البياااااارو األ رق 

املااة لهاا ا بااالفيروا احتااوت فااي ساالة حبااوب اللقاااح الموجااودة فااي أرجلهااا الرلفيااة علااى حبااوب لقاااح ح
الفيااروا. كمااا دلاا  تجااارب أخاارل علااى أن كاا  ماان حبااوب اللقاااح الأاملااة للفيااروا وحشاارات النأاال 
 الملقأااااة ًااااروريتان لباااادب إصااااابة الشااااجيرات السااااليمة طهاااا ا الفيااااروا. هاااا ا مااااع العلااااد بااااأن بعااااض 
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قااد تنقاال أييااا  خاا ل  Sobemovirusو  Carmavirus ،Ilarvirusالفيروسااات األخاارل ماان أجناااا 
 .(Hull, 2002)وب اللقاح التي تأملها حشرات التربغ حب

 
 (ات. إنتقال فيروسات النبات بواسطة الحلم )ا كا وس10.2

 

 Tetranichidae و Eriophydae( وهمااا عااائلتي Acarinaتأتااوو عااائلتين ماان عااائ ت الألااد )رتبااة 
صاذر الأيواناات مفوالية مان أ Eriophydae فوايلةعلى أنواب ناقلة لفيروسات النبات. وتعتبار أفاراد 

مد، كما أنها ر تستطيع اإلنتشار ط اتها لمسافات طويلة إر  0.2فمتوسط طولها حوالي  األرجل حجما  
بمساااعدة الرياااح أو اإلنساااان أو بم مسااة النباتااات لبعياااها الاابعض. وهااي اات مااادل عااوائلي نبااااتي 

صاااذيرة السااان، حياااث تأااادة عاااادة  ًااايق عاااادة، وتوااايو غالباااا الباااراعد الورقياااة أو ال هرياااة واألوراق
أًرارا  سطأية غير ملموسة إر عندما تنقل بعض الفيروسات للنباتات العائلة لها. وبما أنها حيوانات 
رهيفاة جادا  ر تسااتطيع مقاوماة الجفااا أو الأاارارة المرتفعاة أو غيرهاا ماان الناروا الجوياة المعاكسااة، 

ر ماان النباتاااات العشااابية أو الأوليااة. وتتميااا  تلااا  فإنهااا غالباااا  مااا توااايو األشاااجار أو الشااجيرات أكثااا
 وماا (، حياث أن  14–6األكاروسات )الدودية الشكل( طدورة حياة بسيطة نسبيا  يمكن إكمالها بسرعة ) 

يسااااامى العااااا راب الكااباااااة ت عمااااارين فقاااااط،  تبعهماااااا طاااااور سااااااكن )طيياااااها يفقاااااغ عااااان حورياااااات اا
pseudopupa لناادرة الاا كور أو غياطهااا فااي بعااض  إناااة نناارا  ( التااي تتأااول إلااى حيااوان كاماال معنمااه

 األحيان. 
فيروساااات للنباتاااات وهاااي تتذااا ل بطريقاااة الثقاااو  6حاااوالي  Eriophydae فوااايلةوتنقااال أناااواب 

ولاو أن اإلطار الفكياة  إلاى حاد ماا، (Hemiptera)وارمتواص كما في حشرات رتباة نوافية األجنأاة 
لااى النفاااا فقاط إلااى الطبقااة الساطأية للنبااات )البشاارة(. لتلا  األكاروسااات تجعلهااا قاادرة ع القوايرة جاادا  

ونناارا  لوااذر حجااد هاا ه األنااواب ماان الألااد فااإن دراسااة عمليااة النقاال طواسااطتها تعتباار صااعبة إلااى حااد 
 Eriophys (Aceria) tulipaeكبيار. ومان األمثلااة القليلاة التااي درسا  جيادا  لهاا ه العملياة نقاال الناوب 

أن يكتسو ه ا الفياروا مان  A. tulipae. ويمكن للنوب (WSMV) لقماالمو ا ي  المرطط للفيروا 
دقيقة( ومن  د القاحه نبات آخر في نفغ المدة.  15النبات المواب خ ل فترة تذ ية قويرة )حوالي 

علاى عكاغ  –ويمكن للألد الناقل ارحتفاظ بالفيروا معديا  خ ل عملية ارنس   في طور الأورياة 
أياأ بعد تذ ية اركتساب على درجات الأرارة  9–6، وال  لمدة شبه الباقيةأو  الفيروسات غير الباقية

العادية، طل ويستطيع ارحتفاظ باه لفتارة أطاول )أكثار مان شاهرين( تأا  درجاات حارارة منرفياة جادا  
(3 º وتسااااتطيع الأوريااااات فقااااط دون الأيااااوان الكاماااال اكتساااااب الفيااااروا بالتذ يااااة علااااى نبااااات .)ا

أيياا  عادة  Eriophydae فوايلةلفيروا داخل الذادد اللعاطياة. وتنقال بعاض أناواب مواب، وقد وجد ا
ولكن  بدو أن ال   تد بطريقاة مرتلفاة عان نقال فيروساات تلا   Potyviridae فويلةفيروسات تابعة ل

.  فويلةال  طواسطة المن 
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 فوااايلةفاااإن أنواعهاااا أكبااار حجماااا  مااان ال (Tetranichidae)الألاااد الناقلاااة األخااارل  فوااايلةأماااا 
 Petrobia latensماد( كماا أنهاا تتميا  بمادل عاوائلي نبااتي أوساع. وينقال الناوب  0.8حاوالي (الساابقة 

وتساااتطيع حورياااات هااا ا الناااوب مااان الألاااد  .(BYSMV)ومو ا يااا  الشاااعير المرطاااط  ارصااافر اياااروا ف
فاابة إلاى اكتساب الفيروا من النبات المواب كما تستطيع كل من الأوريات والأياوان الباالح نقلاه بك

نباتات أخرل، وهناء بعض الدرئل غير المباشرة على أن ه ا الفيروا قد  نتقال عان طرياق البايض. 
 الألقااي للاابن ( فيااروا التبقااعBrevipalpus)جاانغ  فواايلةكمااا  نقاال نااوب آخاار ماان الألااد ماان نفااغ ال

(CoRSV ،فوااايلة Rhabdoviridaeورغاااد أن طريقاااة النقااال لاااد تُااادرا طدرجاااة كافياااة بعاااد إ ،) ر أناااه
 فوااااايلةمثااااال بااااااقي فيروساااااات  متكاااااا رةيمكااااان افتااااارا  أن هااااا ا الفياااااروا قاااااد  نقااااال بطريقاااااة باقياااااة 

Rhabdoviridae  التاااااااااااااااااااي  نقلهاااااااااااااااااااا المااااااااااااااااااان  ونطاطاااااااااااااااااااات األوراق أو نطاطاااااااااااااااااااات النباااااااااااااااااااات 
(Hull, 2002 ؛Nault, 1997.) 
 

 . إنتقال فيروسات النبات بواسطة الديدان الخيطية )النيماتودا( 11.2

  

الفيروساااات الهاماااة واساااعة اإلنتشاااار جذرافياااا  خااا ل الترباااة عااان طرياااق الد ااادان الريطياااة تنقااال بعاااض 
(Nematoda)  فوااايلة(. وتنتماااي معناااد األناااواب الناقلاااة ل2)جااادول Longidoridae  ويتبعهاااا أجنااااا

Paralongidorus، Longidorus  وXiphinima فواااااايلة، أمااااااا Trichodoridae فيتبعهااااااا جنسااااااي 
Paratrichodorus  وTrichodorus . 

وينقلهاااا أناااواب مااان  Nepovirusوتنتماااي غالبياااة الفيروساااات التاااي تنقلهاااا النيمااااتودا إلاااى جااانغ 
Longidorus  وXiphinima وجاااااانغ ،Tobravirus  التااااااي  نقلهااااااا أنااااااواب ماااااانParatrichodorus  

فيروساااتTobravirus (3  )علمااا  بااأن كاال أنااواب الفيروسااات المعروفااة ماان جاانغ  .Trichodorus و
 تنقااااااال  Nepovirus تنقااااااال طواساااااااطة النيمااااااااتودا ولكااااااان  لاااااااث األناااااااواب المعروفاااااااة فقاااااااط مااااااان جااااااانغ

 طواسااااطة النيماااااتودا حيااااث أن بعيااااها  نقاااال عاااان طريااااق حبااااوب اللقاااااح. هاااا ا مااااع العلااااد بااااأن دراسااااة 
 إنتقااااال الفيروسااااات طواسااااطة النيماااااتودا عمليااااة صااااعبة نناااارا  لوااااذر حجااااد هاااا ه الكائنااااات ومعيشااااتها 

 ة ظااااااااااروا التربااااااااااة كالجفاااااااااااا والرطوبااااااااااة وغيرهااااااااااا فااااااااااي تلاااااااااا  الدراساااااااااااتفااااااااااي التربااااااااااة وأهمياااااااااا
(Brown et al., 1995, 1996). 

ماااد(، كماااا أن فكوكهاااا الرمأياااة  12–2طويلاااة نسااابيا  ) Longidoridae فوااايلةوتعتبااار د ااادان 
ميكروميتاار( تساااتطيع طواساااطتها ارختااراق العمياااق ألطاااراا جااا ور  250–60المجوفااة طويلاااة أيياااا  )

إلى تكوين أوراأ على أطراا الج ور التي  فويلةئلة لها. وتؤدو تذ ية معند أنواب ه ه الالنباتات العا
ماااد( ور  1فهاااي أصاااذر حجماااا  ) طولهاااا حاااوالي  Trichodoridae فوااايلةتتذااا ل عليهاااا. أماااا د ااادان 

تساااتطيع التذ ياااة إر علاااى الشاااعيرات الج رياااة أو علاااى الطبقاااات الساااطأية مااان خ ياااا الجااا ب الطرفاااي 
 من الج ور.النامي 
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 وتمر عملية نقل الفيروسات طواسطة النيماتودا بعدة مراحل نلروها فيما  لي:
 ( من النبات المواب.ingestionإطت ب الفيروا ) (1
 التواق جسيمات الفيروا بسطا الكيوتيكل الداخلي المبطن ألج اب الفد أو البلعوأ.  (2
لفترة طويلة عاادة قاد تبلاح شاهورا  أو سانوات، ولكان بقاب الفيروا في حالة معدية داخل النيماتودا  (3

 عملية ارنس   تؤدو إلى فقد الفيروا من األفراد الأاملة له فتوبا غير معدية بعدها.
باالفيروا.  ذ ية على نبات أخر حيث  اتد القاحاهإط ق سراح جسيمات الفيروا أ ناب عملية الت (4

ويبدو أن عملية ارلتواق الساطق اكرها  اتد عكساها )أو إطا ق ساراح الفياروا( طواساطة تذيار 
ااة  طتااأ ير اللعاااب الاا و يفاار  أ ناااب التذ يااة، ولاايغ هناااء دلياال علااى إنتقااال  (pH)درجااة الأمًو

 الفيروا إلى الدأ أوتكا ره داخل أو من أج اب النيماتودا الناقلة. 
لتروص طين أناواب أو سا رت النيمااتودا الناقلاة والفيروساات التاي تنقلهاا، وقاد وهناء كثير من ا

تلااا  النتاااائج المعملياااة عااان الدراساااات الأقلياااة طهااا ا الرواااوص. علاااى سااابيل المثاااال فاااإن كااا  مااان تر
تانق ن  (RpRSV) العلياق/تاوت األر إلنجلي ياة مان فياروا التبقاع الألقاي لالس لتين ارسكتلندية وا

ولكاان تأاا   ،L. macrosomesو  Longidorus elongatusطواسااطة كاال ماان النااوعين فااي المعماال 
 نقاال الساا لة اإلنجلي يااة فقااط، طينمااا  نقاال النااوب  L. macrosomesدو أن النااوب النااروا الأقليااة فيباا

ازخر الس لة ارسكتلندية. وتدل البأوة على أن التروص طين نوعي الفيروا والنيمااتودا ر  رجاع 
األخياارة علااى اكتساااب أو اطاات ب الفيااروا ماان النبااات، ولكاان فااي قاادرتها علااى ارحتفاااظ بااه  إلااى قاادرة

توجاد عاادة  Nepovirusملتوقا  باألج اب الداخلياة ألجا اب الفاد أو البلعاوأ. علماا باأن فيروساات جانغ 
ا الناقلااة، طينمااا توجااد علااى السااط Longidorusعلااى السااطا الااداخلي الماابطن ألجاا اب الفااد فااي أنااواب 

أييا   Tobravirus جنغ ، وقد وجدت فيروساتXiphememaالمبطن ألج اب الفد والمرلب في أنواب 
 على السطا المبطن للمرلب في النيماتودا الناقلة لها.

 (TBRV) للطماطد/اطلياااااة فيروساااااي الألقاااااة الساااااوداب للبنااااادورةوتااااادل أبأااااااة حد ثاااااة علاااااى أن ق
الا و  (RNA2)تبط بج ب مان الأماض الناووو للفياروا لإلنتقال طواسطة النيماتودا إنما تر  RpRSVو

 –البروتينااي للفيااروا. كمااا أن هناااء بعااض التفاعاال  ذطااابيرااتص طتكااوين بعااض البروتينااات منهااا ال
روا وبااين بعااض البروتينااات الفيروسااية "غياار البروتينااي للفياا ذطااابطااين ال –الاا و  ااؤدو للتروااص 
ى توجياه الفياروا ورتادخل فاي تركياو الفياروا ااتاه، النبات الموااب طنااب علا التركيبية" التي يكونها
قاااد تاااؤدو دورا  مشااااطها  لااادور  ناااات باااأن تلااا  البروتيناااات الفيروساااية غيااار التركيبياااةكماااا أن هنااااء تكه

 البروتينات المساعدة في نقل بعض الفيروسات طواسطة المن  كما اكرنا سابقا . 
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 . إنتقال فيروسات النبات بواسطة الفطريات12.2

 

 لتربااااة ت زخاااار طواسااااطة الفطريااااات القاطنااااة فااااي انوعااااا  ماااان الفيروسااااات ماااان نبااااا 30نقاااال حااااوالي  
 ، ورتباااااااااااااااااةPlasmodiophoromycetes(. وتتباااااااااااااااااع الفطرياااااااااااااااااات الناقلاااااااااااااااااة رتباااااااااااااااااة 2)جااااااااااااااااادول 

Chytridiomycetes وهااي فطريااات متطفلااة داخليااا  علااى النباتااات الراقيااة. وتنقاال بعااض األنااواب ماان ،
ة األخياااارة( فيروسااااات كرويااااة صااااذيرة، طينمااااا تنقاااال أنااااواب ماااان جنسااااي )ماااان الرتباااا Olpidiumجاااانغ 

Polymyxa  وSpongospora ماااااااااان الرتبااااااااااة األولااااااااااى فيروسااااااااااات عوااااااااااوية أو خيطيااااااااااة الشااااااااااكل 
(Campbell, 1996) . 

متأركااااة  بااااأطوا   O. bornavirusو  Olpidium brassicaeويتمياااا  النوعااااان الناااااق ن 
(zoospores)  اات أسااااااااااواط فرديااااااااااة خلفيااااااااااة(uniflagellate) أمااااااااااا أنااااااااااواب جنسااااااااااي ،Polymyxa  

، علمااا  (biflagellate)الناقلااة فتتمياا  بااأن أطواغهااا المتأركااة اات أسااواط م دوجااة  Spongosporaو 
بأن تل  األنواب الناقلة جميعا  متطف ت إجبارية على ج ور النباتات كما أنها اات دورة حياة متشااطهة 

فاي الترباة فاي غيااب عائلهاا النبااتي طاين مواساد  راعتاه علاى هيئاة  تقريبا . وتعيش ه ه الفطريات عادة
جرا يد/أطااوا  كامنااة، وعنااد وجااود العائاال تنااتج هاا ه أطااوا  متأركااة تقااوأ بإعااداب النبااات العائاال. ويتوقاا  
الماادل العااوائلي النباااتي للفطاار علااى كاال ماان النااوب والساا لة، حيااث أن بعااض الساا رت تتمياا  بماادل 

 ماان ساا رت أخاارل ماان نفااغ النااوب. وقااد لااوحظ أن ساا رت الفطاار اات الماادل عااوائلي أوسااع كثياارا  
 العوائلي األوسع تكون عادة أكثر كفابة في نقل الفيروسات للنبات. 

 وقااااد اتيااااا أن هناااااء طريقتااااان لنقاااال فيروسااااات النبااااات طواسااااطة الفطريااااات، ويمكاااان تساااامية 
 واألخااارل بالنقااال الاااداخلي  (in vitro transmission)الطريقاااة األولاااى بالنقااال الراااارجي أو الماااائي 

 فواايلة. وتشاامل الطريقااة األولااى نقاال الفيروسااات الكرويااة ماان (in vivo transmission)أو الأيااوو 
Tombusviridae  التاااي  نقلهاااا نوعاااان مااان جااانغOlpidium وفاااي هااا ه الطريقاااة تلتواااق جسااايمات .

 تأركاااة، وينااان أن هااا ه الجسااايمات الفياااروا الموجاااودة فاااي مااااب الترباااة بالساااطا الراااارجي لألطاااوا  الم
تدخل إلى السيتوب  أ عندما  تد ساأو الساوط إلاى الاداخل عناد دخاول ها ه األطاوا  إلاى خ ياا جا ور 
 النباااات العائااال. ور يعااارا بعاااد كيااا   نتقااال الفياااروا مااان تلااا  األطاااوا  إلاااى سااايتوب  أ خ ياااا النباااات 

النبااات طواسااطة الفطاار. وتاادل بعااض  العائاال، ولكاان  باادو أن الاا  يأاادة فااي مرحلااة مبكاارة ماان عاادول 
 البروتيناااي للفياااروا دخااال كبيااار فاااي الترواااص طاااين ناااوب الفطااار  ذطاااابالبأاااوة علاااى أن لتكاااوين ال
 الناقل والفيروا المنقول. 
 وغيااره للفيروسااات العوااوية  O. brassicaeفتشاامل نقاال فطاار  (in vivo)أمااا الطريقااة الثانيااة 

. وفاااااي هااااا ه الطريقاااااة تكاااااون جسااااايمات Varicosavirusو  Bymovirus ،Furovirusمااااان أجنااااااا 
الفياااروا المنقاااول موجاااودة داخااال سااايتوب  أ األطاااوا  المتأركاااة منااا  البداياااة عناااد إط قهاااا مااان األطاااوا  

 ، وتاااادخل تلاااا  الجساااايمات مااااع (vegetative sporangia)الكامنااااة أو ماااان ارساااابورانجيا الرياااارية 
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طر،  ااد تنتقاال ماان تلاا  األطااوا  إلااى ساايتوب  أ األطااوا  المتأركااة إلااى خ يااا العائاال عنااد إصاااطته بااالف
العائل، علما بأن الطريقة التي تنتقل طها جسيمات الفيروا من األطوا  إلى سيتوب  أ خ يا العائل أو 

البروتيناي للفياروا  ذطاابمن األخيرة إلى األطوا  أ ناب تكوينها لد تعرا بعاد. ولكان  بادو أن لتكاوين ال
الفطاار الناقاال والفيااروا المنقااول كمااا هااو الأااال فااي الطريقااة األولااى  دخاال فااي عمليااة التروااص طااين

(Campbell, 1996 ؛Rochon et al., 2004.) 
 

ق إنتقال فيروسات النبات وا نواع الناةلة لهاا فاة د اساة وبائياة وانتشاا  . أممية د اسة طرائ13.2
 تلك الفيروسات 

 

وك ل  معرفة النوب الناقل والمجموعة التقسيمية  إنتقال الفيروسات من نبات زخر طرائقتعتبر دراسة 
التي  نتمي إليها ال  النوب اات أهمية كبيرة من الناحيتين العملية وارقتوادية لعدة أسباب نلروها 

 فيما  لي:
تلعو األنواب الناقلة سواب من مفوليات األرجل أو النيماتودا أو الفطرياات دورا  كبيارا  فاي إنتشاار  (1

سات وحدوة األوبئة، خاصاة وأناه فاي كثيار مان األحياان يكاون النقال عان طرياق تلا  تل  الفيرو 
الكائنات هو الوسيلة الوحيادة إلنتقاال الفياروا مان نباات زخار فاي الطبيعاة باإلًاافة إلاى النقال 

 بالتطعيد أو التكا ر الريرو. 
لمرتلفااة والفيروسااات هناااء الكثياار ماان التروااص طااين األنااواب الناقلااة أو المجموعااات التقساايمية ا (2

التااي تنقلهااا، طاال إن هناااء ترووااا  كبياارا  أييااا  طااين فيروسااات النبااات والمجموعااات التااي تنقلهااا 
(، حيااث أنااه فااي كثياار ماان األحيااان تنأواار األنااواب الأشاارية الناقلااة لاابعض 2و  1)الجاادولين 

طااات النبااات أجنااا الفيروسااات فااي مجموعااة تقساايمية معينااه كااالمن  أو نطاطااات األوراق أو نطا
أو الاا باب األطاايض. وبالتااالي فإنااه عنااد اكتشاااا نااوب جد ااد ماان فيروسااات النبااات فااي منطقااة مااا 

التاي  فوايلةيمكن البأث عن األنواب الناقلة له طين المجموعات التقسايمية المعروفاة للجانغ أو ال
ذرافياة ألخارل  تبعها ال  الفيروا، علما  بأن األنواب الناقلة لفياروا ماا قاد ترتلا  مان منطقاة ج

. وهناء بعض ارستثنابات لتلا  فويلةولكنها عادة تتبع نفغ المجموعة التقسيمية كالجنغ أو ال
قاد  نقلهاا المان  أو األكااروا أو  Potyviridae فوايلةالقاعدة، فعلى سبيل المثال فإن فيروسات 

األوراق أو  قااد  نقلهااا الماان  أو نطاطااات Rhabdoviridae فواايلةالفطريااات، كمااا أن فيروسااات 
نطاطات النبات. أما إاا وجد أن أحد الفيروسات  نتقل عن طريق التربة، فإن البأث عن األنواب 
الناقلااة لااه يجااو أن  باادأ بااالتركي  علااى بعااض أنااواب النيماااتودا أو الفطريااات الموجااودة فااي التربااة 

 طنفغ المنطقة.
 -أو طريقااة النقاال  –ألنااواب الناقلااة لهااا تفيااد كثياارا  دراسااة الع قااة طااين فيروسااات النبااات وبااين ا (3 

 وكاااا ل  طريقااااة تذ يااااة وإنتشااااار النااااوب الناقاااال فااااي دراسااااة وبائيااااة وإنتشااااار تلاااا  الفيروسااااات فااااي 
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الطبيعااة. فاااإن لطريقاااة تذ يااة حشااارات رتباااة نوااافية األجنأااة كاااالمن  ونطاطاااات األوراق والااا باب 
ناقلة، أو وجود فتارة كماون للفياروا األطيض، وك ل  مدل بقاب الفيروا قاط   للنقل في الأشرة ال

النباتات، تأ ير كبير في مادل وسارعة إنتشاار الفياروا  تل  الأشرة قبيل أن تبدأ في إعداب داخل
مااان نباااات أو حقااال زخااار أو مااان منطقاااة ألخااارل. وكمثاااال لااا ل  فاااإن اإلنتشاااار األولاااي والثاااانوو 

للسرعة التاي يمكان لأشارات المان   التي  نقلها المن  تعود Potyviridae فويلةالسريع لفيروسات 
نقل ه ه الفيروسات بعد فترة تذ ية قوايرة جادا  علاى النباتاات المواابة، ولعادأ وجاود فتارة كماون 
للفيااروا داخاال الأشاارة الناقلااة، ممااا يجعلهااا قااادرة علااى نقاال الفيااروا فااور اإلنتقااال لنبااات سااليد 

أو يأمااال عااان طرياااق الريااااح. أماااا مجااااور للنباااات الموااااب، أو بعيااادا  عناااه عنااادما يطيااار المااان  
التااااي تنقلهااااا نطاطااااات األوراق أو نطاطااااات النبااااات ماااان لأاااااب  Reoviridae فواااايلةفيروسااااات 

موااب،  النبات، وبالتالي تأخ  ه ه الأشرات وقتا  طوي   نسبيا  حتى تكتسبها بالتذ ية على نباات
لاااة ويوااال إلاااى غاااددها طويلاااة حتاااى  تكاااا ر داخااال الأشااارة الناق  اااد يمااار الفياااروا بفتااارة حياااانة

اللعاطيااة، فقااد يكااون إنتشااارها أكثاار بطئااا  ماان نبااات زخاار داخاال نفااغ الأقاال، ولااو أن إنتقااال تلاا  
الفيروسااات عاان طريااق طاايض حشااراتها الناقلااة وساارعة الأركااة التااي تتمياا  طهااا نطاطااات األوراق 

شاارة وخاا ل ونطاطاات النبااات قااد   يااد ماان فاارص نقاال الفياروا خاا ل األجيااال المتعاقبااة ماان الأ
 مسافات بعيدة نسبيا .

ًاايق نساابيا   –أو تروااص  –اات ماادل  المتكااا رةوباإلًااافة إلااى الاا  فااإن معنااد الفيروسااات  (4
غيرالمثاطرة التاي  نقلهاا /من حيث أنواب الأشرات الناقلة لها والا  بالمقارناة بالفيروساات غيرالباقياة

. وجااد ر بالاا كر أن طريقااة نقاال الفيروسااات )سااواب غ شاابه /شاابه باقية، غير مثاااطرة/ياار باقيااةالماان 
( تعتبااار  اطتاااة عاااادة لااانفغ الفيروساااات التاااي تنقااال بمجموعاااة واحااادة أو متكاااا رة، دوارة، أو مثااااطرة

 (. 1مجموعات تقسيمية مرتلفة من الأشرات )جدول 
 

. نالةاااة الحشااارات بااابعض أماااراي النباااات التاااة تتشااااقه أنراضاااها مااا  أناااراي ا ماااراي 14.2
 الفيروسية

 

ء بعض أمرا  النبات التي تتشابه أعراًها كثيارا  ماع أعارا  األمارا  الفيروساية ولكان تساببها هنا
الأشرات الثاقبة الماصة نفسها أ ناب التذ ية علاى النباات، أو تساببها بعاض الكائناات األخارل كابعض 

ها ه الكائناات أنواب البكتيريا التي تنقلها الأشارات بطريقاة قاد تتشاابه ماع األمارا  الفيروساية. وتسابو 
عادة أعرا  اإلصفرار أو ارحمرار أو التق أ أو التشوه للنباتات التاي توايبها، وننارا  لتشاابه كال مان 
األعاارا  والع قااة طااين الماار  والأشاارة طااين تلاا  األماارا  واألماارا  الفيروسااية فقااد يرااتلط األماار 

ألمااارا  وع قتهاااا الو يقاااة طينهماااا فاااي بعاااض األحياااان، ولااا ل  ناااورد فيماااا  لاااي ماااوج ا  ساااريعا  لتلااا  ا
 بالأشرات وخاصة من رتبة نوفية األجنأة.
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 سبيروبالزما والفيتوبالزما. ا مراي المسببة نن ال1.14.2
 

علااااى كائنااااات بكتيريااااة  (Phytoplasma)فيتوب  مااااا و  (Spiroplasma)ساااابيروب  ما يشااااتمل جنسااااي 
بأنهااا أصااذر  (Eubacteria)يااا الأقيقيااة التااي تتمياا  عاان أنااواب البكتير  ،Mollicutesدقيقااة تتبااع رتبااة 

حجما  كما أنها ر تمل  جدارا  يأيط بالرلية ولكان مجارد غشااب مفارد يأايط بالرلياة التاي تأتاوو علاى 
 . ذطابريبوسومات ونواة غير مأاطة ب

ا ساابيروب  ما بشااكلها الأل ونااي وحركتهااا الممياا ة فااي السااوائل، والتااي يمكاان رميتهااوتتمياا  ال
وإمكانيااة  راعتهااا أو تنميتهااا علااى طيئااات صااناعية، وتتااراوح  أ( ـ 4لمجااال المنلااد )شااكل بااالمجهر او ا

  أ - 4 ميكرومتاااااااار )شااااااااكل 0.5–0.2ميكرومتاااااااار وفااااااااي القطاااااااار طااااااااين  15 -3فااااااااي الطااااااااول طااااااااين 
 Spiroplasma)سااابيروب  ما تقااا أ الااا رة ناااواب التاااي تسااابو أمراًاااا  للنباااات . ومااان أهاااد األ(د ـ 4و 

kunkelii) عااض أنااواب نطاطااات األوراق ماان جاانغ وينقلهااا بDalbulus  وخاصااةD. maidis،   وتلاا
 Spiroplasma citriوتساببها  (citrus stubborn)التاي تسابو مار  العنااد فاي الموالا/الأميايات 

القريااو  Mycoplasma. وتساابو بعااض أنااواب جاانغ Circuliferوتنقلهااا نطاطااات األوراق ماان جاانغ 
 .منها أمراًا  لإلنسان والأيوان

 أماااااا أناااااواب الفيتوب  ماااااا فهااااااي ليسااااا  حل ونياااااة الشاااااكل طاااااال شااااابه كروياااااة أو عد ااااادة الشااااااكل 
 ن،  راعتهااااا أو تنميتهااااا علااااى طيئااااات صااااناعية حتااااى ازماااان مكن ت اااا ولااااد ،(و ـ 4و  هااااا ـ 4 )شااااكل

 ومااااان أهاااااد األناااااواب التاااااي تسااااابو أمراًاااااا  للنباااااات تلااااا  التاااااي تسااااابو مااااار  التقااااا أ العشااااابي فاااااي 
 ، واصاااااااافرار ازسااااااااتر(maize bushy stunt phytoplasma, MBSP) الاااااااا رة

(Aster yellows phytoplasma)  وتنقلهمااااااااا نطاطاااااااات األوراق ماااااااان جنساااااااايDalbulus  
 على التوالي. ، Macrostelesو 

ساابيروب  ما والفيتوب  ماااا كثيااارا  طاطااات األوراق الناقلاااة وكاال مااان الوتشاابه الع قاااة طااين أناااواب ن
 ؛Ammar & Hogenhout, 2006) المتكاااا رةالمثاطرة /الباقياااة ع قاااة تلااا  الأشااارات بالفيروساااات

Purcell & Nault, 1991تين نسااابيا  ننااارا  لوجاااود كااال مااان ( وتتميااا  بفتااارة اكتسااااب والقااااح طاااويل
طويلااة نساابيا   فااي النباتااات الموااابة، وبفتاارة حيااانةساابيروب  ما والفيتوب  مااا داخاال أنسااجة اللأاااب ال

التي قد تبقاى معدياة  و( ـ 4 و د ـ 4)شكل  ر داخل أنسجة الأشرة الناقلة داخل الأشرة، كما أنها تتكا
لتل  الكائنات في الطبيعاة حياث  –أو إجبارية  –طها طوال حياتها. وتعتبر الأشرات ناق ت ًرورية 

سابيروب  ما مع العلد بأن هنااء بعاض أناواب ال الميكانيكية. ه ا طرائقأنها ر تنتقل من نبات زخر بال
التااي تساابو الشاالل لأشاارات نأاال العساال، كمااا أن  S. melliferaمثاال  ي تواايو الأشاارات فقااط التاا

 .S. floricola (Ammar et al., 2004)بعيها  وجد في رحيق األ هار مثل 
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 الزما تقححُزم الححذُرة سححبيروبالتححي تنقلهححا الحشححرات للنباتححات   بعححض الكائنححات الممرضححة غيححر الفيروسححية .4شكككل 
جهر الضحوئي ذو المجححال المولححم ) جهر اإللكترونحي المًسححاح )أكمحا تُححرى بححالما جهر اإللكترونححي ب( وبححالما ( وبححالما
(؛ فيتوبالزمححا اصححفرار اآلسححتر فححي د( أو فححي الحشححرة الناقلححة )جححـالنفًححاذ لقطاعححات رقيقححة فححي النبححات المصححاب )

(؛ وأو فححي خاليححا الغححدد اللعابيححة للحشححرة الناقلححة ) بححات المصححاب )هححـ(للحححاء الن (se1, se2)األنلبيححب الغرباليححة 
(؛ أعحراض الحذبول البكتيحري زفي األوعية الخشحبية لنبحات العنحب ) (Xylella fastidusa)بكتيريا مرض بيرس 
، الصحححفيحة spl، نحححواة الخليحححة؛ n( الناقلحححة للمحححرض. )ق( وخنفسحححاء الحححذرة البرغوثيحححة )ححححـعلحححى أوراق الحححذُرة )

ححاء(. المصححادر  الغ  ؛Ammar & Hogenhout, 2006( و جححـ إلححى؛ Ammar et al., 2004( برباليححة للحء
 .Shurtleff, 1973( ق ،و ،حـ؛ Alves et al., 2004( ز
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 . أنواع البكتيريا الحقيقية القاطنة لنسيج اللحاا فة النبات 2.14.2
 

تأاااط خ ياهااا بجاادار ساامي ، نساايج ، أو التااي (Eubacteria)تقطاان بعااض أنااواب البكتيريااا الأقيقيااة 
هة تقريباا  لتلا  اللأاب في النباتات الموابة طها، وتنقلها بعض الأشرات نوفية األجنأاة بطريقاة مشااط

ساابيروب  ما والفيتوب  مااا )الموجااودتين فااي نساايج اللأاااب أييااا (. وماان أمثلااة هاا ه التااي اكاارت فااي ال
، وتنقلااه حشاارات (citrus greening)الا/الأمياايات الكائنااات البكتيريااا المسااببة لإلخياارار فااي المو 

الا و تنقلاه بعاض  Clover club leaf)، ومار  الورقاة الواولجانية فاي البرسايد )Psyllidae فوايلة
ننارا  ألناه لاد يمكان  (Rickettsia)يا ي  ه ه الكائنات مبدئيا  بالريكيتساأنواب نطاطات األوراق، وقد سم
 . (Purcell & Nault, 1991) راعتها على طيئات صناعية بعد 

 
 . أنواع البكتيريا الحقيقية القاطنة لنسيج الخشب فة النبات 3.14.2

  

هناء بعض أنواب البكتيريا الأقيقية األخرل التي تقطن عادة نسايج الرشاو فاي النباتاات المواابة طهاا 
 الاااااااا و يساااااااابو ماااااااار  طياااااااارا Xylella fastidusa(، وماااااااان أمثلتهااااااااا النااااااااوب   ـ 4)شااااااااكل 

Pierce's disease  ال و  نتشر على  راعاات البرسايد الأجا و/الفواة/الج  في العنو وتق أ البرسيد
وغيرهاا الموجودة بالنهر الوأراوو لبعض مأافنات مور )فجلة وآخرون، معلومات غير منشاورة( 

المسااابو  Erwinia tracheiphilaوتنقلاااه بعاااض أناااواب نطاطاااات األوراق مااان عااادة أجنااااا، والناااوب 
 ، وكاااا ل  النااااوبChrysomelidae فواااايلةل القرعيااااات وتنقلااااه الرنااااافغ البرغو يااااة ماااان لماااار  اطااااو 

Pantoea stewartii  المساابو لماار  الاا طول البكتياارو(Stewart's disease)  فااي الااُ رة الاا و تنقلااه
فتادل  Xylella. وبرواوص بكتيرياا (ق ـ 4و  حا ـ 4  لاشكاأل)بعض أنواب الرنافغ البرغو ية أييا  

، شابه الباقياةعلى أن نطاطات األوراق تنقلها بطريقة تشبه إلى حد ما طريقة نقل الفيروسات األبأاة 
ولكاان هناااء درئاال علااى أن هاا ه البكتيريااا تتكااا ر داخاال تجوياا  القناااة الهياامية األماميااة للأشاارات 

 ,Purcell & Naultالتاي رتتكاا ر داخال تلا  القنااة ) شابه الباقياةالناقلة لهاا، علاى عكاغ الفيروساات 

 (.Redak et al., 2004؛ 1991
 

 . قعض أمراي النبات الناتجة نن تغذية نطاطات ا و اق ونطاطات النبات 4.14.2
 

 تفر  الأشرات الثاقبة الماصة عادة أ ناب تذ  تها على النبات نوعين من اإلفرا ات اللعاطية:
ليلو  للهاًاامة للبااروتين والساااللعاااب المااائي أو السااائل، الاا و يأتااوو علااى عاادد ماان اإلن يمااات ا (1

 والنشويات وغيرها، وينتشر في خ يا النبات حول جرح التذ ية.
، الاااا و يأتااااوو علااااى طروتينااااات دهنيااااة ودهنيااااات فوساااافورية (sheath saliva)لعاااااب الذمااااد  (2

وكربوهيااادرات تاااتجلط معاااا  فاااور إفرا هاااا لتكاااون غمااادا  يأااايط باااالفكوء الرمأياااة ألجااا اب الفاااد أ نااااب 
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، ويناااان أن هاااا ا الذمااااد قااااد يأمااااي أجاااا اب الفااااد ويساااااعد فااااي عاااادأ التئاااااأ الجاااارح أ ناااااب التذ يااااة
 تذ يةالأشرة. 

وهنااااء بعاااض األمااارا  غيااار المعدياااة التاااي توااايو النباتاااات كنتيجاااة مباشااارة لتذ ياااة بعاااض 
 الأشاارات الثاقبااة الماصااة عليهااا، وماان أمثلتهااا ماار  "احتااراق األوراق الاا و تسااببه نطاطااات األوراق"

(hopper-burn)  ويويو كثيرا  من النباتات منها البطاطغ/البطاطا والبرسيد الأجا و/الفوة/الج ،
والبرسيد والفاصولياب وفول الوويا وغيرها. وتتراوح أعرا  ه ه األمرا  طين اصفرار األوراق والتق أ 

ليشامل الورقاة واطول قمة النباتات الوذيرة فاي العمار. وقاد  بادأ اصافرار األوراق عناد حوافهاا  اد يمتاد 
كلهااا التااي قااد تتأااول إلااى اللااون البنااي أو القرماا و ولكاان دون تقاارح عااادة. ويتساابو هاا ا الماار  عاان 

. E. kraemeriو  E. fabaeمنهاا  .Empoasca spتذ ياة بعاض أناواب نطاطاات األوراق مان جانغ 
المساببة لاه وقد  ؤ ر ه ا المر  كثيرا  على المأوول خووصاا  عناد ا ديااد أعاداد نطاطاات األوراق 

في الأقل. وقد كان ينن أن ه ا المار   ناتج فقاط نتيجاة إلفارا  بعاض الماواد الساامة لر ياا النباات 
ًمن اللعاب السائل أ نااب تذ ياة نطاطاات األوراق علاى النباات العائال، ولكان تشاير بعاض الدراساات 

نتيجااة لجاارح الر يااا  الأد ثااة إلااى أن الساابو قااد  تياامن أييااا  رد الفعاال الفساايولوجي للنبااات العائاال
(. (Backus et al., 2005وتم قهاا طواساطة الفكاوء الرمأياة لنطاطاات األوراق أ ناااب عملياة التذ ياة 

ماار  احتااراق  ،S. lugens و Sogatella furcifera  وتساابو بعااض نطاطااات النبااات أييااا ، مثاال
 ااااين الاااادوررات فااااي أوراق نبااااات األر . وتقاااادر الرسااااائر الناجمااااة عاااان أماااارا  احتااااراق األوراق بم 

مأاصيل األر  بمناطق كثيرة في آسيا، والفاصوليا في أمريكاا ال تينياة، والبطاطغ/البطاطاا والبرسايد 
شاامالية. وماان األمثلااة القليلااة المعروفااة فااي العااالد العربااي ماار  الأجا و/الفوااة/الج  فااي أمريكااا ال

ًاه وجاود بعاض األوراأ الواذيرة "ورأ عروق األوراق" في نبات ال رة ال و وصا  بموار، ومان أعرا
 رجااى ارطاا ب علااى العااروق الثانويااة ألوراق نبااات الاا رة ممااا يجعاال تلاا  العااروق اات ملمااغ خشاان )

(، وتاادل البأااوة علااى أن هاا ا الماار   تساابو عاان تذ يااة ماان هاا ا الكتاااب عشاار الفواال الثالااثعلااى 
 .Cicadulina (Ammar et al., 1984)بعض أنواب نطاطات األوراق من جنغ 

 
 ق ا خرى إلنتقال الفيروسات من نبات آلخرائ. الطر 3

 
 . اإلنتقال الميكانيكة 1.3

 

 يسااااتردأ التلقاااايا الميكااااانيكي للفيروسااااات فااااي المرتباااار لعد ااااد ماااان األغاااارا  فااااي مجااااال الفيروسااااات 
 النباتياااااة، مثااااال دراساااااة المااااادل العاااااوائلي، وتقيااااايد "قااااادرة العااااادول" لمستأيااااار فيروساااااي، وتشاااااريص 
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علااى ظااروا النباتااات  -بشااكل كبياار-وجااد أن نتااائج عمليااة ارلقاااح بااالفيروا تعتمااد الفيااروا. وقااد 
 . (Hull, 2002)الملقأة وعلى عوامل كثيرة أخرل 

 TMVوهناء بعض الفيروسات التي تنتقل ميكانيكيا  في الأقل. وتتواجد ها ه الفيروساات )مثال 
تنتقاال إلااى النباتااات المتاخمااة ماان  ( عااادة طتركياا  عااال فااي النباتااات الموااابة طهااا، ويمكاان أنPVXو 

خ ل شعيرات الج ور المم قة. وعموما  ر يشكل النقل الميكاانيكي للفيروساات فاي الأقال أهمياة كبيارة 
خاصة إاا ما قورن باإلنتقال طواسطة النواقل ال فقارية. وبالرغد من ال  ففي بعض الفيروساات يكاون 

يمكان أن  لاوة األ ادو والم باغ  TMVة، فمث   فياروا النقل الميكانيكي او درجة عالية من األهمي
وازرت ال راعيااة وبالتاااالي يساااهل إنتقالاااه طواسااطة العماااال، طااال أناااه يمكاان أن  نتقااال طواساااطة الطياااور. 
ويكون له ا النمط من النقل أهمية خاصة خ ل فترة النمو المبكرة للمأاصيل، فمث   في الفتارة األولاى 

نباتاااات المواااابة إصاااابة مبكااارة بمثاباااة موااادر للعااادول خااا ل العملياااات إلعاااداد المأواااول تكاااون ال
قااد  نتشاار ميكانيكيااا  طواسااطة ماادخني التبااح حيااث أن الفيااروا  TMVال راعيااة التاليااة. طاال إن فيااروا 

يكون متواجدا  في أوراق التبح المونعة، وقد وجد أن جميع األصناا التجارية من السجائر في غارب 
علااى هاا ا الفيااروا. وماان األمثلااة األخاارل للفيروسااات التااي تنتقاال ميكانيكيااا  فااي ألمانيااا كاناا  تأتااوو 

الااا و يمكاان أن  نتقاال عااان طريااق ازرت الملو ااة أو طواساااطة العمااال أو حتاااى  PVXالأقاال فيااروا 
الأيوانااات التااي تأتاا  بالنباتااات الموااابة، حيااث قااد  بقااى الفيااروا نشااطا  علااى المااواد الملو ااة لماادد 

اطيع. كما وجد أن ه ا الفيروا يمكناه أن  نتقال مان خا ل ارحتكااء المباشار طاين تول إلى بيع أس
أوراق النباتات المتجاورة، وقد يستطيع اإلنتقال أييا  طين النباتات المتجاورة حتى دون ت مغ أوراقها. 

ة في وقد ُفسرت ه ه الناهرة إما بأدوة النقل عن طريق ارتوال طين الج ور، أو طوجود نواقل قاطن
 التربة.

 
 . النقت غير الحيوي فة التربة 2.3

 

قد  نتقل عد د من الفيروسات إلى ج ور النباتاات مان خا ل الترباة الملو اة طهاا دون تادخل حياوو مان 
فيااااااروا التقاااااا أ الشاااااااجيرو ، TMVنواقاااااال فطريااااااة أو نيماتوديااااااة. وماااااان أمثلااااااة هاااااا ه الفيروسااااااات: 

 راعااااات يمكاااان أن  نتقاااال فااااي  TMVفيااااروا . وقااااد وجااااد أن SBMV، (TBSV)لطماطد/البناااادورة ل
الووبات ال راعية من خ ل التربة الملو ة به إاا احتك  بأوراق النباتات الساليمة. /البيوت الب ستيكية

 ول ل  فمن المتوقع أن الفيروسات األخرل التي تتمي  بالثبات يمكن أن تنتقل طه ه الطريقة.
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 خالل البذو  . اإلنتقال 3.3
 

ماان  -علااى األقاال-% ماان فيروسااات النبااات المعروفااة ماان خاا ل الباا ور فااي واحااد 14ي  نتقاال حااوال
. ويعتباار النقاال بالباا ور عااام   بااالح األهميااة (Stace-Smith & Hamilton, 1988)عوائلهااا النباتيااة 

حياااث  تسااابو فاااي إحاااداة طاااؤر  ساااية فاااي المراحااال المبكااارة للمأاصااايل،لنشااار بعاااض األمااارا  الفيرو 
أخااارل لنشااار الفياااروا تنتشااار  طرائاااقبة ارطتدائياااة فاااي الأقااال، وعنااادما تتواجاااد عشاااوائية مااان اإلصاااا

اإلصابة في بااقي الأقال. ومان هناا  تياا األهمياة ارقتواادية للنقال بالبا ور. ها ا باإلًاافة إلاى أن 
الفيروسات يمكن أن تبقى حية فاي البا ور لفتارات طويلاة مماا يفسار سابو إنتشاار الفيروساات المنقولاة 

 مسافات بعيدة.بالب ور ل
فاي  TMVويمكن تميي  نمطين مان اإلنتقاال بالبا ور، ويمثال الانمط األول حالاة إنتقاال فياروا 

ميكانيكية. وقد يكون ها ا  طرائقالنقل فيه إلى تلوة البادرات من الب رة ب الطماطد/البندورة حيث يع ل 
تمياااا  مثاااال هاااا ه . وتTobamovirusالنااااوب ماااان النقاااال هااااو السااااائد فااااي باااااقي الفيروسااااات ماااان جاااانغ 

الفيروسااات المأمولاااة خارجيااا  علاااى الباا ور بساااهولة مكافأتهاااا بالمعاملااة طااابعض المااواد المثبطاااة لهاااا. 
ر  وجااد فااي أجنااة طاا ور الطماطد/البناادورة. أمااا الاانمط الثاااني )وهااو  TMVوجااد ر بالاا كر أن فيااروا 

ة اإلصاابة بأحاد احتماالين: األكثر شيوعا ( ففيه  تواجد الفيروا داخل أنسجة أجناة البا ور، وهناا تأاد
( 2( قبااال اإلخوااااب مااان خااا ل إصااااابة الجاميطاااات )ويعااارا الااا  "بالنقااال بالجاميطااااات"(، أو )1)

باإلصاااابة المباشااارة بعاااد اإلخوااااب للجناااين نفساااه. وي حاااظ أن بعاااض اإلصاااابات بالبااا ور قاااد تاااؤدو 
ااية علااى الباا رة، ولكاان ر توجااد بالياارورة ع قااة طااين الباا ور  الأاملااة لألعاارا  لنهااور أعاارا  مًر

 (.Johansen et al., 1994؛ Maule & Wang, 1996والب ور الناقلة للفيروا )
 وفيما  لي أهد العوامل المؤ رة في نسبة إصابة الب ور بالفيروسات:

لأاال % فاي بعاض الفيروساات، كماا هاو ا100نوب وس لة الفيروا: قد تول ها ه النسابة إلاى  (1
عند إصاطته لفاول الواويا، وعلاى النقايض، فقاد توال  (TRSV)ح لتبفي فيروا التبقع الألقي ل

. وقد تتبا ن السا رت (APLV) األند ن الكامن بطاطغ/طاطاب فيروا% فقط في حالة 1إلى 
 المرتلفة لنفغ الفيروا في معدرت اإلنتقال بالب رة.

نباتياة مثال فياروا العائل النباتي: تنتقل بعض الفيروسات بالب ور في مادل واساع مان العوائال ال (2
TBRV  أنواب تابعة لس  عائ ت نباتية. وقاد تنقال بعاض الفيروساات  9ال و  نتقل بالب ور في

بمعااادرت مرتلفاااة تبعاااا  لعوائلهاااا المرتلفاااة، كماااا أن فيروساااات أخااارل قاااد تنقااال بالبااا ور فاااي أحاااد 
 عوائلها ور تنقل في ازخر.

مبكرة كلما ارتفع  نسابة البا ور  إصابة النبات عاأ فإنه كلما كان  توقي  إصابة النبات: بشكل (3
الأاملة للفيروا. ور يش  عن ه ا التعميد ساول اساتثناب واحاد حتاى ازن هاو فياروا المو ا يا  

 على نبات الشعير حيث حدة العكغ. (BSMV)الشريطي للشعير 
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البعض األخر  عة من الب ور المر نة، طينما  بقىعمر الب ور: قد ترتفي بعض الفيروسات بسر  (4
 لسنوات عد دة.

درجااات الأاارارة العاليااة: تكااون الباا ور التامااة الجفاااا أكثاار مقاومااة لاادرجات الأاارارة العاليااة ماان  (5
أغلاااو األجااا اب النباتياااة األخااارل. ويبااادو أن بعاااض الفيروساااات المنقولاااة بالبااا ور تنهااار تأمااا   

لتباااح روا التبقااع الألقااي لففياالاادرجات الأاارارة العاليااة التااي تتعاار  لهااا البااا ور الموااابة طهااا. 
ا طنفغ حيوياة º 32-16سنوات في ط ور فول الوويا في مدل حرارو  5استطاب البقاب لمدة 
 عناادا، بااالرغد ماان أن نساابة إنبااات الباا ور قااد انرفياا  بشااكل كبياار º 2-1بقائااه فااي الماادل 

لعاليااة غياار درجااة الأاارارة األعلااى. والأقيقااة أن ساابو تأماال هاا ه الفيروسااات لاادرجات الأاارارة ا
 معروا تماما .

مقاومة العائل: ر توجد هناء أمثلة قليلة على مقاومة العوائل للفيروسات المنقولاة بالبا ور، مثال  (6
ومااة لفيااروا فااي نبااات الشااعير يعماال علااى تهيئااة المقا (recessive)وجااود جااين واحااد متنأااي 

 لشعير.ل الشريطيالمو ا ي  
 

 . اإلنتقال خالل قبو  اللقا  4.3
 

 AMVيمكاان لاابعض الفيروسااات اإلنتقااال ماان نبااات زخاار عاان طريااق حبااوب اللقاااح، فمااث   فيااروا 
تكااون إمكانيااة نقلااه ماان خاا ل حبااوب اللقاااح أكباار ماان النقاال ماان خاا ل المبااايض. ويفتاار  أن  ااؤدو 

مان التلقيا ال اتي في النباتات الموابة إلى رفع نسبة الب ور الموابة عن ما إاا كان  اإلصاابة آتياة 
 .(Mink, 1993)جاميطة واحدة موابة 

 
 . اإلنتقال خالل اإلكثا  الخضري 5.3
 

يعد اإلكثار الريرو عملية  راعية هامة جدا  في بعض الم روعات، ولكنه أيياا  يعتبار أسالوبا  فعاار  
فااي نشاار وبقاااب الفيروسااات النباتيااة. فمعنااد الفيروسااات الهامااة اقتواااديا  تنتشاار جها يااا  خاا ل معنااد 
األجاا اب الريااارية للنبااات. وغالباااا  ماااا أن يواااب النباااات جها يااا  باااالفيروا فإناااه  بقااى مواااابا  طاااوال 
حياته، وبالتالي فإن أو أج اب خيرية تؤخ  طهدا اإلكثار )مثل الدرنات أو البواي ت أو الكورماات 

فيروساااات  ت ياااد أهمياااة هااا ه الطريقاااة فااايعقااال( فإنهاااا تكاااون باااالطبع مواااابة، و أوالساااوق الجارياااة أو ال
عااادة مثاال البطاطغ/البطاطااا وقوااو السااكر وأبوااال ال ينااة  المأاصاايل التااي يجاارل إكثارهااا خيااريا  

 وغيرها.
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 . اإلنتقال قالتطعيم 6.3
 

 ب من أج اب أحاد النباتاات علاى جا ب ج ن أشكال اإلكثار الريرو، حيث  نمىيعتبر التطعيد شك   م
 (root-stock)واألصاااال  (scion)  ماااان الطعااااد نبااااات آخاااار. ومااااا أن يأاااادة ارلتأاااااأ، فااااإن كاااا ماااان

يوبأان نباتا  واحدا ، وبالتالي فعندما يكون الطعد موابا  بشكل جها و بفيروا ما فإن النبات بأكمله 
، وت يااد أهميااة هاا ه الطريقااة فااي الفيروسااات التااي تواايو بعااض أشااجار بعااد التطعاايد يواابا موااابا  

 ستردأ التطعيد فيها ألسباب متعددة .الفاكهة كالموالا/الأمييات وغيرها التي ي
 

 . اإلنتقال بواسطة النباتات المتطفلة7.3
 

هااو نبااات متساالق  تطفاال علااى النباتااات الراقيااة. ويتبااع هاا ا الجاانغ  (.Cuscuta spp)نبااات الأااامول 
العد ااد ماان األنااواب التااي  تمياا  كاال منهااا بماادل عااوائلي معااين، ويكااون بعيااها اا ماادل عااوائلي واسااع 

د تبااين أن الأااامول يمكاان أن  نقاال الفيروسااات ماان نبااات مواااب زخاار سااليد، نناارا  رتواااله جاادا . وقاا
اااوات الب  مياااة  باألوعياااة النباتياااة لعائلاااه. كماااا أناااه مااان المأتمااال أن تنتقااال الفيروساااات مااان خااا ل الُقنيا

(plasmodesmata)  الطفيااال بسااايتوب  أ خلياااة العائااال. وي حاااظ أن هنااااء خ ياااا أنساااجة التاااي توااال
عاااض التشاااابه طاااين النقااال بالأاااامول والنقااال باااالتطعيد فاااي بعاااض الرواااائص، وينأوااار ارخااات ا ب

األساسااي طينهمااا فااي أن النقاال بااالتطعيد يأاادة فااي النباتااات المتوافقااة تطعيميااا  )والتااي غالبااا  مااا تتبااع 
ا  جنساااااا  واحااااادا (، أماااااا الأاااااامول فإناااااه يمكااااان أن  نقااااال الفيروساااااات طاااااين النباتاااااات المتباعااااادة تقسااااايمي

(Desjardins et al., 1969)  حتااى ازن فقااد وجااد أن معنااد . وماان خاا ل الدراسااات التااي أجرياا
كاأنبوب ناقال للفياروا طاين نباات الا و  بادو أن دوره الناقال لهاا و تكا ر داخال الأاامول الفيروسات ر ت

 وآخر.
ل التاي يواعو ومن ارستردامات التجريبية الرئيسية للنقل بالأامول، نقل الفيروسات من العوائ

دراستها إلى نباتات تجريبية أخرل يسهل دراستها. وبشكل عاأ فمن المأتمل أر يكون الأامول عاام   
 هاما  في نقل الفيروسات الهامة اقتواديا  في الأقل.

 
 . وبائية وانتشا  ا مراي الفيروسية والعوامت المؤثر  فيهما4
 

 أن  توافر لد ها المقومات التالية: من أجل البقاب، فإن الفيروسات النباتية يجو
 أن يكون لد ها عائل نباتي واحد أو أكثر لتتكا ر طها. (1
 سائل فعالة لإلنتشار بفاعلية إلصابة عوائل نباتية أخرل.و  أن يكون لد ها وسيلة أو (2
 لإلنتشار.في الوق  المناسو أن  توافر لها العائل النباتي الم ئد  (3
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ن د فيروا ما في مكان مألي ما أو بمنطقة أوسع  رجع إلى تفاعل كثير موحقيقة األمر أن وجو 
 معا . العوامل الفي يائية والأيوية

التي تتفاعل طها ه ه  طرائقوفي ه ا القسد سوا  تد مناقشة أهد ه ه العوامل مع شرح ال
د البيئة وعلد ن دراسة كٍل من علأالعوامل معا  لتؤ ر في بقاب وإنتشار الفيروسات النباتية، حيث 

الوبائية الراص بالفيروا النباتي ال و يويو مأوور  معينا  أو ال و  وجد في منطقة معينة، يعتبر 
المناسبة لمكافأة األمرا  التي تسببها ه ه الفيروسات.  طرائقهو المفتاح لمعرفة كيفية تطوير ال

فإن العوامل البيئية السائدة  (obligate parasites)وكما هو الأال في أغلو المتطف ت اإلجبارية 
 عتبار هي عادة الوسيلة التي تنتشر طها الفيروسات من نبات في اإل  التي تؤخ
 ا اإلنتشار. وقد تناول  المراجع ازتية  تأ ير العوامل األخرل على ه طرائقل   زخر، وك

وعات طتفويل أكبر  ؛Dewar & Smith, 1999؛ Burgess et al., 1999: تل  المًو
Harrison, 1981 ؛Hull, 2002 ؛Jones, 2004 ؛Irwin & Thresh, 1990 ؛Lecoq, 1999 ؛

Maramorosch & Harris, 1981 ؛Robert, 1999 ؛Wisler et al., 1998. 
 

 . العوامت الحيوية1.4
 

 . الثبات الفيزيائة للفيروسات والتركيزات التة يمكن الوصول لها1.1.4
 

ا كان  أكثر  باتا  اقل ميكانيكيا  فإنه   يد من احتمال بقائها وإنتشارها إبالنسبة للفيروسات التي تنت
ل  تل  الفيروسات التي تول إلى تركي ات عالية داخل األنسجة  سواب داخل أو خارخ النبات، وك

لفترات طويلة في المرلفات النباتية الميتة  TMVفيروا  ة الموابة. فعلى سبيل المثال  بقىالنباتي
 ة في التربة، وبالتالي يعتبر مودرا  لعدول المأاصيل التالية. وقد أمكن إعادة العدول الموجود

 لفيروا المتأول عليهنوب من السجائر في ألمانيا وكان مأوول ا 42 ا الفيروا من طه
راأ من التبح. وقد وجد أن قدرة العدول للفيروا المع ول من السجائر نو  مح لكل غ 0.1-0.3

ات اولة من النباتات الأية. وقد تكون التركي ات العالية من الفيروا في موسد معين مثيلتها المع  
، وقد وصل CMVعائ   شتويا  لفيروا  Stellaria media عشبةأهمية إلنتقاله وبقائه، فمث   تعتبر 
ات ا النب ا العائل على درجات الأرارة المنرفية. ول ل  فإن ه ه ه ا الفيروا ألعلى تركي اته في

 في الربيع. يعتبر مودرا  ممتا ا  ركتساب الفيروا طواسطة المن  
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 النباتات العائلة فة. معدل التحرك والتوزع 2.1.4
 

من المعروا أن الفيروسات أو الس رت الفيروسية التي تتأرء طبطب خ ل العائل النباتي اطتداب من 
بفاعلية مقارنة بالس رت التي تتأرء بسرعة. نقطة اإلصابة تكون أقل احتمار في البقاب واإلنتشار 

وتتيا أهمية سرعة التأرء ه ه عندما  ؤخ  في ارعتبار فترة حياة النبات العائل المفرد. 
ات عمر طويل يكون لها فرصة التأرء البطئ عن افالفيروسات التي تويو شجيرات أو أشجار 

ور والبقاب فيها يكون  لتي يمكنها دخول البتل  التي تويو النباتات الأولية. وك ل  فالفيروسات ا
ال و يقتور  (TNV) التبح فيروا موت لها مي ة هامة للبقاب واإلنتشار. وعلى سبيل المثال فإن

ور فقط في أغلو عوائله يعتمد في نقله في الطبيعة على التربة ليويو العوائل  وجوده في الج
 الجد دة بمساعدة النواقل الفطرية.

 
 د  المرضية. الش3.1.4

 
و يقتل عائله النباتي بسرعة من خ ل تكوينه أعراًا  جها ية يكون إحتمال بقائه أقال  إن الفيروا ال
اية ًاعيفة أو متوساطة والتاي ل  الابكثير من   تساما للنباات العائال أن  بقاى و يسابو أعراًاا  مًر

تسابو الماوت رت التاي ناوب مان ارنترااب الطبيعاي ًاد السا   ر بفاعلية. ومان المأتمال وجاودويتكا
ماارتبط طنشااوب  (viruses co-evolution)الفيروسااات  تطااوروأن يكااون نشااوب و  السااريع للعائاال النباااتي،

اية عالياة  ألنهاا  (severe)وتطورعوائلها الطبيعية. وكثير من أمرا  المأاصيل تكاون اات شادة مًر
  حاظ أن بعاض السا رت  ماث   لد تمتل  الوق  الكافي إلنشاب ع قة تطورية ماع ها ه المأاصايل. ف

جيال مان نطاطاات تتسبو في موت النباتاات الواأراوية قبال أن تساما ل BCTVمن فيروا الشد دة 
اتياة.  ا فإن الس رت الشد دة له ا الفياروا فاي الواأراب تميال إلاى اإل الاة ال وهك األوراق أن  نقلها،

لاااة نباتاااات البنجااار، حياااث يعتبااار هااا ا تماماااا  فاااي حا تاااأ ير شااادة المااار  يرتلااا وعلاااى أياااة حاااال فاااإن 
ااة بالكاماال االمأواول ماان العوائاال الجياادة لنطاطااات األوراق إ ا كانا  النباتااات صااذيرة الأجااد ومعًر

ألشعة الشمغ، طينما تعتبر عوائل غيار جيادة إاا كانا  النباتاات كبيارة الأجاد ويترللهاا قادر كبيار مان 
ية النل. وله من ه ا الفيروا تعمل على تسهيل إنتشاارها فاي  ا السبو فإن الس رت الشد دة المًر
البنجر بأن تعمل على إنتاخ نباتات صذيرة متق مة والتي تقوأ طدورها طتسهيل الشوندر السكرو/نباتات 

إكثااار الأشاارة الناقلااة. وممااا   يااد ماان إنتشااار الساا رت الشااد دة هااو حقيقااة أن الساا رت المتوسااطة 
اااية ر تأماااي ًاااد العااادول  . وتقاااوأ نطاطاااات األوراق بقيااااب الشاااتاب باااالقرب مااان حقاااول الشااادة المًر

 البنجر حاملة لس رت أكثر في شدتها من تل  التي تأملها النطاطات الموجودة في الوأراب.
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 . الطفو  وانتخا  السالقت4.1.4

 
ن لاه إن قدرة الفيروا على الطفور ليناتج سا رت قاادرة علاى المواجهاة الفعالاة لتذيارات البيئاة قاد يكاو 

دور كبياار فااي بقاااب وإنتشااار الفيااروا. وي حااظ أنااه ماان الوااعو عقااد مقارنااات لمعاادرت الطفااور طااين 
أنواب الفيروسات المرتلفة، ولكن المأتمال أن تكاون هنااء فاروق كبيارة طينهاا فاي معادل الطفاور. فعلاى 

الاورا ي نسابيا   تميا  بالثباات  (PLRV) التفااا أوراق البطاطغ/البطاطااسبيل المثال  بدو أن فياروا 
 تواجدا في الطبيعاة كسا رت عد ادة. وهنااء دليال  TSWVو  CMV يطينما أنواب أخرل مثل فيروس

جياااد علاااى أن السااا رت المرتلفاااة مااان نفاااغ الفياااروا تكاااون مرتلفاااة فاااي معااادل إنتااااخ طفااارة معيناااة. 
مرار طفارات المع ولة من البطاطغ/البطاطا تنتج باسات PVXفالس رت المتوسطة الشدة من فيروا 

التاي ُع لا  أصا   مان  TBRVتعطي منهر البقاع الألقياة فاي نباتاات التباح، ولكان سا رت فياروا 
فإناه يعطاي  TMVأماا الانمط الشاائع مان فياروا  ،الطماطد/البندورة لد   حظ أطدا  عليها حادوة الا 

نباتيااة معينااة  ومان المعااروا أناه فااي العد اد ماان الأاارت فااإن عوائال مادل واسااع مان أنااواب الطفارات.
تشجع تياع  س رت معينة من الفيروا عندما تتواجد مرتلطة معا  في نفغ النباات، وبالمثال فقاد 
 وجد أن النواقل ال فقارية تنقل أحيانا  بعض الس رت من الفيروا بفاعلية أكثر من س رت أخرل.

د اادة علااى مأوااول وي حااظ أنااه يمكاان لساا لة معينااة ماان الفيااروا أن تبقااى سااائدة لمواسااد ع 
لها ه السا لة  (reservoir)ا كان هناء عائل طبيعي يعمل كمساتودب إنتقاال امعين في منطقة معينة إ

في تل  المنطقاة. أماا المنااطق التاي يأادة فيهاا تبا ناات عالياة فاي درجاات الأارارة علاى مادار العااأ، 
لى أية حال فإنه إاا كان  درجاات ه الدرجات من الأرارة. وع ه ية قد تتأقلد معفإن الس رت الفيروس

الأرارة في فول الوي  عالية جدا  فإن الفيروساات قاد ُتث ابط داخال عوائلهاا. وعلاى سابيل المثاال فاإن 
قااد تااد وقاا  نشاااطه علااى نباتااات الفراولااة الناميااة فااي كاليفورنيااا  (SuCV) فيااروا تجعااد عباااد الشاامغ

 ا السبو.  له
عد اادة فعلاى ساابيل المثاال فااي اساكت ندا تماا  تربيااة  طرائاقوقاد تااؤ ر المعاام ت ال راعيااة ب

إلاى ماوت  -بشاكل غيار مقواود–، وأدت العمليات ال راعية المتبعة Arran البطاطغ/صن  البطاطا
اااااااااها ل PVXالتقااااااااااوو الجيااااااااادة إلصااااااااااطتها بفياااااااااروا   لعااااااااادول فاااااااااي مرحلاااااااااة مبكااااااااارة نتيجاااااااااة تعًر

 الفياااااروا. كماااااا إن اساااااترداأ  ا ألصاااااناا التقليدياااااة المجااااااورة التاااااي كانااااا  مواااااابة بشااااادة طهااااامااااان ا

 ( إلحاااااداة حماياااااة متبادلاااااة1)المساااااتررجة مااااان السااااا لة  TMVالسااااا رت الياااااعيفة مااااان فياااااروا 

(Cross protection)  الطماطد/البندورةمو ا ي  فيروا ًد (ToMV)    عات الطماطد/البنادورة ا ر في
 .ا الأساسةفي األصنا 1التجارية أدت إلى  يادة ملأوظة في منهر اإلصابات بالس لة 
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لقرب مان مأاصايل وعندما  وجد الفيروا في األعشاب/الأشاائش المساتديمة والعوائال البرياة باا  
فااإن تلاا  المأاصاايل قااد تواااب بساا رت فيروسااية لااد  ااتا لهااا فرصااة التكياا  مااع  ال راعاات الأوليااة،

 . وعموماااااااااا  فاااااااااإن العوامااااااااال الهاماااااااااة لبقااااااااااب السااااااااا رت الفيروساااااااااية هاااااااااي: مأواااااااااول ال راعااااااااايال

( سارعة التكاا ر والأركاة داخال 2( اإلنتقال الفعال طواسطة الأشارات أو غيرهاا مان وساائل النقال، )1)
 ( أن تسبو أمراًا  ًعيفة أو متوسطة الشدة فقط.3النباتات الموابة مقارنة بالس رت المنافسة، )

 
 . المدى العوائلة للفيروسات النباتية5.1.4

 
العوائل التي يمكنها إصااطتها، فابعض الفيروساات التاي تاؤ ر علاى للفيروسات تنوب كبير جدا  في أنواب 

. طينما هناء فيروسات أخرل Fragariaالفراولة مث   بدو أنها مقوورة على إصابة عوائل من جنغ 
تكون قادرة على إصابة مدل واسع من العوائل النباتياة. وعلاى سابيل المثاال فالمادل العاوائلي لفياروا 

CMV  عائلااة نباتيااة. طينمااا هناااء فيروسااات أخاارل  85نااوب تتبااع أكثاار ماان  1000 تياامن أكثاار ماان
ات مدل عوائلي ًيق نسبيا ، ويفسر إمكانية بقائها في الطبيعة إلى واحد أو أكثر من    ة أسباب: ا

( أناه  اتد إنتقالهاا بفاعلياة خا ل ا)جا)أ( أن عائلها يكون نباتا  معمرا ، )ب( أن عوائلها تتكاا ر خياريا ، 
 ور. بال

وعموماااا  فاااإن تناااوب العوائااال لفياااروا ماااا يعطياااه فرصاااا أكبااار للبقااااب ولإلنتشاااار بشاااكل أفيااال. 
باإلًاافة إلاى عوائلهاا مان المأاصايل الأقلياة –فالفيروسات التي لها عوائل من نباتات ال ينة المعمرة 

لااا  )أ( قاااد أصااابأ  واساااعة اإلنتشاااار علاااى مساااتول العاااالد. ومااان األمثلاااة الهاماااة علاااى ا -والبساااتانية
الااااداليا  علاااى نباتااااات TSWV علااااى نباتاااات الج د ااااولغ، )ب( فيااااروا CMVو BYMVفيروساااي 

ه الفيروساات فاي  وأنواب أخرل. حيث عادة ما تويو ها ه النباتاات التاي تعمال كمساتودعات هاماة لها
فااي  -الريااار ولكاان  مو ا ياا أييااا  فيااروا قااد تأماال  الاادالياكثياار ماان البلاادان. وي حااظ أن نباتااات 

 طدون ظهور أو أعرا  عليها. -ذالوال
كاا ل  فااإن األعشاب/الأشااائش والنباتااات البريااة واألساايجة وأشااجار وشااجيرات ال ينااة قااد تعماال 

فاة مان العوائال ه األناواب المرتل أييا  كمستودعات للفيروساات، ويتوقا  مادل التاأ ير الفعلاي لوجاود ها
واجد النواقل ال فقارياة النشاطة. فعلاى قتوادية على النروا المأيطة وخاصة تبجوار المأاصيل اإل

فااااااااي    ااااااااة أنااااااااواب ماااااااان  (OkMV) بمو ا ياااااااا  الباميااااااااا ساااااااابيل المثااااااااال  باااااااا  أن وجااااااااود فيااااااااروا
الربا ياااة فااي نيجيرياااا كاااان أهااد موااادر للفيااروا علاااى المأاصااايل  فواايلةاألعشاب/الأشااائش مااان ال

تابعااة لاانفغ الفيااروا فااي ال راعيااة ألن الرنااافغ الناقلااة تكااون نشااطة جاادا . وقااد ترتلاا  الساا رت ال
 تفياااايلها إلصااااابة أنااااواب معينااااة ماااان األعشاب/الأشااااائش، فمااااث   فااااي الجنااااوب الشاااارقي ماااان فرنسااااا، 

 تفيااااااااااال إصاااااااااااابة  CMVوجاااااااااااد أن السااااااااااا رت الأساساااااااااااة لااااااااااادرجات الأااااااااااارارة مااااااااااان فياااااااااااروا 
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 طينماااااااا كانااااااا  السااااااا رت المقاوماااااااة للأااااااارارة ساااااااائدة فاااااااي عشااااااابة ،Rubia peregrina عشااااااابة
Portulaca oleracea. 

ولكثيااار مااان أناااواب النيمااااتودا والفيروساااات المنقولاااة طهاااا مااادل عاااوائلي واساااع  تيااامن النباتاااات 
الرشااابية المعمااارة. وتتميااا  هااا ه الفيروساااات ونواقلهاااا بأنهاااا غالباااا  ماااا يمكنهاااا البقااااب فاااي هااا ه النباتاااات 

عااان هااا ه الرشااابية فاااي األسااايجة والذاباااات فاااي حالاااة غيااااب المأاصااايل ال راعياااة المناسااابة. ويرتلااا  
حياث  Xiphnema indexوناقلاه النيمااتودو  (GFLV) الكرماة/لعنوقاعدة فيروا الورقة المروحية لال

يكونا مقوورين على نباتات العنو في الأقل. ويفسر ال  بأن نبات العناو  تميا  بفتارة حيااة طويلاة، 
البقااب. وعا وة وجود طادائل أخارل مان العوائال مان أجال  -في ه ه الأالة–ول ل  فليغ من اليرورو 

ور الأيااة  لا  فااإن كا  ماان الفياروا والناقاال النيمااتودو يسااتطيعان البقااب لعاادة سانوات فااي الجااعلاى 
 في التربة بعد إ الة كرمة العنو. التي قد تبقى

 
 . إنتشا  الفيروسات6.1.4

 
أوحبااوب ور  تنتشاار الفيروسااات طواسااطة النواقاال الهوائيااة أو التااي تعاايش فااي التربااة أو عاان طريااق الباا

اإلنتشااار دورا  رئيساايا  فااي  طرائاققااح، كمااا تنتشاار لمساافات بعياادة طواسااطة أنشاطة اإلنسااان. وتلعااو لال
 اتفي كثيار مان حاارت العادول للمأاصايل الأولياة وبعاض حاارت العادول للنباتاف وبائية الفيروسات.

هي العدول ارطتدائياة التاي المعمرة  وجد مرحلتان ممي تان لوبائيات وإنتشار الفيروا. المرحلة األولى 
تأدة إما طواسطة النواقل الأشرية المجنأة، أو طواسطة تواجد عدة نباتاات مواابة )ماث   عان طرياق 

ور(، ويلاي الا  المرحلاة الثانياة وهاي العادول أو اإلنتشاار الثاانوو التاي  إنتقال الفيروا مان خا ل البا
اقاال التاي تمشاي مان نبااات زخار عناد ت مااغ تأادة إماا عان طريااق النواقال الأشارية المجنأاة أو النو 

أوراق النباتااات المرتلفااة. وعااادة مااا يكااون اإلنتقااال الثااانوو للفيروسااات اات الع قااات غياار الباقيااة أو 
الباقية عن طريق النواقل الأشرية المجنأة أ ناب رح ت طيرانها للبأث عن عوائلهاا، طينماا عاادة  شبه

الباقيااة عاان طريااق الأشاارات غياار الطااائرة التااي تسااتعمر   قاااتمااا يكااون إنتشااار الفيروسااات اات الع
األنواب النباتية العائلة أو تتربى عليها، مثل األشكال غير المجنأة لأشرات المان  أو قوايرة األجنأاة 
فااي نطاطااات األوراق ونطاطااات النبااات. وباا ل  فااإن العاادول ارطتدائيااة  تبعهااا اإلنتشااار الثااانوو الاا و 

لى حدوة مراك  منتشارة مان النباتاات المواابة خا ل المأواول والا  طتادرجات مان غالبا  ما  ؤدو إ
 اإلصابة تنتشر حول طؤر اإلصابات اإلطتدائية.
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 . النواةت المحمولة قالهواا1.6.1.4
 

والااا باب األطااايض ونطاطاااات  بشاااكل عااااأ فاااإن الأشااارات الطاااائرة والماصاااة للعواااارة )وخاصاااة المااان  
علاى اإلطا ق. ويتوقا  نماط اإلنتشاار ومعدلاه  النباتياة الفيروسااتوبقاب  راق( هي أهد وسائل نقلاألو 

وامتداده على عدة عوامل من أهمها: أ( مودر اللقاح الفيروسي: قاد يرتلا  موادر اللقااح الفيروساي 
كااأن يكااون ماان خااارخ المأوااول أو ماان النباتااات الموااابة داخاال المأوااول والتااي قااد تكااون أصاايب  

أو ماان خا ل التكااا ر الرياارو أو مان خاا ل البقايااا النباتياة ماان المأوااول  ور عان طريااق النقال بالباا
( طبيعة وعاادات الناقال؛ د( طبيعاة ع قاة االساطق؛ ب( كمية اللقاح المتوفرة والقادرة على اإلصابة؛ ج

( الوقا  امثااطر أو باقي/مثااطر؛ ها شابه/غير مثاطر أو شبه باقي/ب كان غير باقيالفيروا بالناقل، سوا
  نشاااااااااااااااااط فياااااااااااااااااه الناقااااااااااااااااال خااااااااااااااااا ل فتااااااااااااااااارة بقااااااااااااااااااب المأواااااااااااااااااول فاااااااااااااااااي الأقااااااااااااااااال؛  و الااااااااااااااااا

 و( النروا الجوية والمناخية.
وي حاااظ أناااه فاااي الفيروساااات المرتلفاااة )حتاااى فاااي تلااا  التاااي تنتقااال طواساااطة نواقااال مااان نفاااغ 

و  نقااال  المجموعاااة( تكاااون أنمااااط ومعااادرت اإلنتشاااار فاااي مأواااول ماااا متبا ناااة جااادا ، فاااالفيروا الااا
شارية إلاى المأواول ر  نتقال باليارورة مان أول النباتاات المواابة إلاى غياره مان طواسطة النواقال الأ

 النباتات.
ا كان المار  الفيروساي اباطتكار طريقة ليرتبر طها ما إvan der Plank (1946 )ه ا وقد قاأ 

ااية أن   نتشاار خاا ل النباتااات الموااابة فااي المأوااول النباااتي. وقااد اعتماادت هاا ه الطريقااة علااى فًر
ه  الاا و يااأتي ماان خااارخ المأوااول سااوا يواايو النباتااات بشااكل عشااوائى. وبناااب علااى هاا الفيااروا

القاعادة ساوا يكاون هنااء توقعاات لمعادل تكارار تواجاد النباتاات المواابة جنباا  إلاى جناو علاى شاكل 
 أ واخ. ويمكن تأقيق ال  من المعادلة ازتية:

P = X [(Xx-1)/n] 
هو عدد النباتات المتعاقبة التاي  =nباتات الموابة، هو العدد المتوقع أل واخ الن =Pحيث أن: 

 .هو عدد النباتات الموابة التي  تد مشاهدتها =xرها، اتد اختب
ا كاان اوي حظ أن نمط اإلصابة الموجود في الأقل من خ ل نوب من النواقل قد يكون مأيارا  إ

، هناء منهران نشطان من ه ا الناقل في اات الوق ، مثل األفراد غير ا لمجنأاة والمجنأاة فاي المان 
فاااالمنهر األول قاااد يسااابو إنتشاااار الفياااروا للنباتاااات المجااااورة طينماااا يعمااال الثااااني علاااى إنتقالاااه إلاااى 

. وعموماااا  فقاااد تاااد اطتكاااار العد اااد مااان أناااواب (Hull, 2002)النباتاااات الموجاااودة علاااى مساااافات بعيااادة 
الوااافراب، والمواااائد ال صاااقة الرأساااية، المواااائد لتقاااد ر أعاااداد المااان  الطاااائر ومنهاااا مواااائد األواناااي 

والشااباء المرروطيااة، والموااائد الشاافاطة، وكاا ل  موااائد األوانااي األفقيااة المو ايكيااة الريااراب التااي 
 . (5)شكل أ بت  فاعليتها في ه ا المجال 
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، وقحد وضحع Y (PVY)البطحاطس /لبطاطاا. رسم بياني يوضحا مسحتويات إصحابة نباتحات التبحغ بفيحروس 5شكل 
عحدُد محن هححذن النباتحات فحي أصححص لمحّدة أسححبوع واححد فحي حقححل بطاطس/بطاطحا طحوال الموسححم، ويبحين المحححور 
الرأسحي األيسحر نسححبة إصحابة تلححك النباتحات بححالفيروس )الحدوائر المفتوححة المتصححلة(، كمحا يبححين المححور الرأسححي 

ً أنححواع( التححي جمعححت بمصححائد الل 3األيمححن أعححداد حشححرات المححّن )  مححن نفححس الحقححل. ويمثححل النححوع صححق أسححبوعيا

 M. persicae  بحححالخط المتصحححل والنحححوعR. padi  بحححالخط المتقطحححع والنحححوعC. aegepodii بحححالخط المحححنقط 

(van Hoof, 1977). 

 
 

 . الفيروسات المنقولة نن طريق التربة2.6.1.4
 

ماان  TMVولكاان فيااروا   تياامن النقاال عاان طريااق التربااة عااادة إمااا النقاال بالفطريااات أو النيماااتودا.
الفيروسات القليلة التي تنتقل من خ ل التربة طدرجة عالية دون معرفاة وجاود ناقال معاين يسااعد علاى 

ا الفيااروا تسااما لااه بالبقاااب ماان موسااد زخاار فااي البقايااا  نقلااه. وي حااظ أن درجااة الثبااات العاليااة لهاا
بة ل يااادة كفااابة نقلااه. فااإاا تااد  راعااة ممااا  تاايا فرصااة مناساا يااة المترلفااة ماان المأاصاايل السااابقة،النبات

مأاصيل حساسة لإلصابة في تربة ملو ة بالفيروا، فإنها سوا تواب طها ا الفياروا، ويفتار  أن 
ور بسااابو الشاااتل أو العملياااات  فاااي الجااا التاااي تأااادةهااا ا النقااال يأااادة مااان خااا ل الجاااروح الواااذيرة 

 ور. ال راعية األخرل أو نمو الج
ة للنقااال طواساااطة الفطرياااات علاااى الطريقاااة التاااي يأمااال طهاااا الفطاااار عتباااارات البيئياااتوقااا  اإلوت

قمااااااااة  ممسااااااااأةو  (SBWMV) بالتربااااااااة أمااااااااولمو ا ياااااااا  القمااااااااا الم يفيروسااااااااالفيااااااااروا. فمااااااااث   
حيث يمكنها ، لنواقلها الفطرية تكون مأمولة في الجرا يد/األطوا  الكامنة (PMTV) البطاطغ/البطاطا

 إلاااى لمااادة توااال  هوائياااا  أو فاااي الترباااة المر ناااة مجففاااة باااةالبقااااب فاااي تلااا  األطاااوا  إاا كانااا  فاااي تر 

 

ن  
لم
 ا
ت
را
ش
ح
د 
دا
ع
أ

بة 
صا
لم
 ا
بغ
الت
ت 
اتا
نب
ة 
سب
ن

 

 آب/أغسطس تموز/يوليو أيار/مايو حزيران/يونيو



 الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربيةاألمراض 

 
130 

 ،قد يستذرق تثبي  وترسيخ اإلصابة في منطقة ماا عادة مواساد وفي مثل ه ه الفيروسات عدة سنوات.
ساانوات حتاى مااع غياااب يروسااات يمكان أن تبقااى لعادة فالأقاال فاإن ال فاي تأادة اإلصااابة أن ولكان مااا

 الجرا يد/األطوا  المتأركاة يكون عن طريقفإنه الفيروسات  ه له اإلنتشار المأليأما  العائل المناسو.
ي حاظ . و له ه الفيروساات أ ير على اإلنتشار المأليالتفي  ا  رئيسي ، ويعتبر ماب التربة عام   ساكنةوال
الفيروساات التاي  مااأ ه الطريقاة تميال ألن يكاون لهاا مادل عاوائلي ًايق. الفيروسات التي تنقال طهاأن 

 التباااح فياااروا المااا  أ لفياااروا ماااوت ،TNVمثااال  ،Olpidium brassicae الفطااار ةتنقااال طواساااط
(STNV)  الريااارفيااروا مااوت و (CuNV)  لاا ل  تكااون مأمولااة علااى أسااطا األطااوا  المتأركااة فإنهااا
 ةدة حار و الفيروا الموججسيمات حيث يمكنها البقاب لبيع ساعات فقط على ه ه األطوا . أما  الفطر،

أن الفيروسااات التااي تنقاال طهاا ا وي حااظ  كاان أن تلااتقط وتنقاال طواسااطة أطااوا  أخاارل.فااي التربااة فإنهااا يم
الفيروساات تتميا  بمادل  ها ه وبشكل عاأ فإن هوائيا . المجففة البقاب طوي  في التربةيمكنها الفطر ر 

اه مياقاد يكاون لأن تبقاى فاي الترباة عان طرياق النقال المتكارر لعوائال متتالياة. و  هااويمكن عوائلي واسع،
 ه الفيروسات من موقع زخر. ور دور في نجاح وإنتشار ه الورا وتأركات التربة وبقايا الج

)مثاااال جنسااااي  ة والوبائيااااة للفيروسااااات المنقولااااة طنواقاااال نيماتوديااااةيااااالبيئ الروااااائص وترتلاااا 
Tobravirus  و(Nepovirus النيمااااتودافالفيروساااات المنقولاااة طنواقااال هوائياااة.  تلااا  اخت فاااا  طيناااا  عااان 

مان الناروا تأا  مادل واساع ماداها العاوائلي، كماا تساتطيع البقااب  ةبفترة حياتهاا الطويلاة وساعتتمي  
أطااوار  فالنيماااتودا لاايغ لااد ها .ولماادد طويلااة نساابيا   النباااتي هاااالمعاكسااة، طاال وحتااى أ ناااب غياااب عائل

ل تأركهاا مان ولكنها تستطيع مقاومة النروا المعاكساة مان خا  ساكنة ومقاومة للنروا الرارجية،
باااردة فااي  تواابا عناادما تجاا  التربااة فااي الوااي  أوفمااث   . غياار م ئااد إلااى آخاار م ئااد نمااط تربااة

عناادما إر ور تعااود لطبقااة التربااة ماارة أخاارل  ،مااا تأاا  التربااةطبقااة الشااتاب فااإن النيماااتودا تنتقاال إلااى 
قاد  (ArMV اطايغ،فياروا مو ا يا  ازر مثال )بعاض الفيروساات ي حاظ أن م ئماة. و  هااتوبا ظروف

يكاون لهاا ما فالفيروسات المنقولة بالنيماتودا عادة عموما  و  .و بقى خ ل الشتاب داخل الناقل النيماتود
وخاصااة مااداها العااوائلي الواسااع أ(  هامتااان تمي هااا عاان غيرهااا ماان الفيروسااات األخاارل، وهمااا:صاافتان 

. لاا ل  فااإن النيماااتودا هاااماان عوائل ور فااي كثياار عاان طريااق الباا اإنتقالهااب(  ماان األعشاااب الأوليااة، و
ماان  التااالي التااي قااد تفقااد قاادرتها علااى العاادول خاا ل الشااتاب يمكنهااا أن تسااترجع هاا ه القاادرة فااي الربيااع

 الموابة.عشاب خ ل األ
 

 . اإلنتقال قالبذو  أو قبو  اللقا 3.6.1.4
 

 وعاااااات معيناااااة مااااان ة ووبائياااااة مجميااااالبيئ بالذاااااة قاااااد تكاااااون هاتاااااان الطريقتاااااان مااااان النقااااال اات أهمياااااة
 لفيروساااات التاااي لهاااا تلااا  ايمكااان أن يكاااون اا أهمياااة خاصاااة ل العوائااال فالبقااااب فاااي طااا ور الفيروساااات.
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نواقاال رفقاريااة بطيئااة التأاارء )مثاال  طواسااطة عوائال نباتيااة حوليااة فقااط أو لتلاا  الفيروسااات التااي تنتقاال
 لمادة ر المدفوناة فاي الترباة Stellaria mediaفي ط ور عائلاه  بقى  CMVالنيماتودا(. فمث   فيروا 

فياروا  ها ا ال% موااب ط1 طهاا طا رة 107 يأتاوو علاى إاا كاان الهكتاار الواحادفا ،شاهر 12تقل عن 
. ماان هاا ا الهكتااار واحاادا  فااي كاال متاار مربااعا  مواااب ا  % ماان البااادرات الناطتااة سااوا تنااتج نباتاا10فااإن 
 . ويعتبار فيارواCMV فياروابة إنتشاار ساريع لإلصاابة و مثل ها ه الناروا هاو حادالمأتمل في و 

بالبااا رة فاااي  نتقاااالالااا و يوااايو الراااغ مااان األمثلااة بالذاااة األهمياااة لااادور اإل (LMV) مو ا ياا  الراااغ
 ي للبااا ورالطبيعاااواإلنتشاااار اإلنساااانية  ةنشاااطاأل كماااا تعتبااار كااال مااان إنتشاااار المأاصااايل ارقتواااادية.

 .وسات بالب رةاات األهمية في إنتقال الفير  املو طة الرياح والمياه من العسطوا
وربماا الطريقاة الوحيادة، ية، النقال الرئيساطريقاة قاد تكاون فإنه طواسطة حبوب اللقاح  نتقالأما اإل
بقااع الفيااروا فيروسااات كمااا هااو الأااال فااي مجموعااات معينااة ماان الالأقاال ل يفاا يالطبيعياالإلنتشااار 
طواساااطة حباااوب  واإنتقاااال الفياار  . ومااان ناحياااة أخاارل فاااإن(PNRSV) لبرقااوق ا/ة للرو الميتااا ةالألقياا

إاا كاااان العائااال مااان   ق،األهمياااة طيئياااا، أو عاااديد األهمياااة علاااى ارطاااة قليلااا او درجاااة اللقااااح يكاااون 
وعلى أية حاال حتاى فاي  .كما هو الأال مث   في نبات الشعيرأا  ااتيا ، يتلقا أساسا  تلق النباتات التي

اح، وفي ه ه الأالة فإنه إاا كانا  ها ه نبات الشعير فإن بعض أصنافه تنتج كما  وفيرا  من حبوب اللق
فقاااد تاااؤدو إلاااى اإلنتقاااال الميكاااانيكي لهااا ا الفياااروا عناااد احتكااااء  BSMVالأباااوب مواااابة بفياااروا 

 النباتات طبعيها.
 

 . إنتشا  الفيروسات النباتية نبر مسافات طويلة4.6.1.4

 
 أ. اإلنتشا  بواسطة اإلنسان

ت ال راعية المتقدمة فإنه من الواعو جادا  طال يكااد يكاون من الم حظ أنه حتى في الدول اات التقنيا
من المستأيل تو يق وصول وإنتشار فيروسات معينة من دولة ألخرل. وعموما  فإنه من المعاروا أن 
األنشااطة اإلنسااانية هااي الساابو الرئيساااي فااي نقاال وإنتشااار معناااد الفيروسااات لمسااافات بعياادة خااا ل 

  هااا ه الفيروساااات مأواااورة فاااي بقعاااة جذرافياااة واحااادة أو بقاااع القااارون القليلاااة الماًاااية بعاااد أن كانااا
جذرافية مأدودة. وقد تاد نقال ها ه الفيروساات أساساا  داخال النباتاات المواابة أو أجا اب منهاا أو حتاى 

وبعض نواقلها قد انتقلا   البطاطغ/داخل نواقل رفقارية. فمث   يعتقد أن العد د من فيروسات البطاطا
الموابة المنقولة من القارة األمريكية  د انتقل  مان أوروباا  البطاطغ/ت البطاطاألوربا من خ ل درنا

 ق البااااااااااااااا ور يااااااااااااااا نقااااااااااااااال عااااااااااااااان طر  LMVإلاااااااااااااااى منااااااااااااااااطق أخااااااااااااااارل. وحياااااااااااااااث أن فياااااااااااااااروا 
فااي لفافااات التبااح فااإن هاا  ن الفيروسااين  نتشااران حيثمااا  رعاا  عوائلهمااا فااي  يعاايش طااوي    TMV و

 العالد.
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ألخاارل لمسااافات بعياادة عمليااة أكثاار تعقياادا ، حيااث طينمااا يعتباار إنتقااال بعااض الفيروسااات ا
مااث   فتسااتل أ وجااود ناقاال رفقااارو أو فطاارو م ئااد، باإلًااافة إلااى العوائاال النباتيااة الم ئمااة بااالطبع. 

وأ العناو ر كافاي وناقلاه النيمااتودو  GFLV األول عن إنتشاار فياروا ليعتقد أن اإلنسان هو المسؤو 
لموقعهاااا ننااارا  لااا  افاااي هااا ا الوااادد، و  الشااايقة نااادا مااان األمثلاااةعلاااى مساااتول العاااالد. وتعتبااار نيو ي 

 تنااااوب وتقاااادأ ننمهااااا ال راعيااااة والبسااااتانية. فقااااد قاااااأ المهاااااجرون ، باإلًااااافة إلااااى الجذرافااااي المعاااا ول
 170وفي خا ل  ة.بطاطا الألو ائية مثل القلقاا وال النباتية الذالمأاصيل بإحيار بعض  لنيو ي ندا

انية تجرون األوربياااون بإحياااار مااادل واساااع مااان المأاصااايل ال راعياااة والبساااالمهاااا قااااأسااانة أو ت ياااد 
 يفيروا ف 139ُسجل  1990. وفي عاأ عشابباإلًافة لمجموعة كبيرة من األنواب المرتلفة من األ

واجاد تالفيروساات ت ها ه كماا وجاد أن نباتية التي تد إحياارها إلاى الاب د.نيو ي ندا، كلها في األنواب ال
باا وأمريكااا الشامالية بشاكل أساساي وبعياها فاي أساتراليا. وعلااى و فاي أور  خارل مان العاالد،أ كنافاي أما

ه الفيروسااات إلاى هاا ه األماااكن مان خاا ل الاادرنات أو  هاا  الا  فإنااه ماان الساهل اسااتنتاخ كياا  وصال
 ور وغيرها. و البأور  الكورمات أو السوق الجارية أو عقل الج

 
 اإلنتشا  قالنواةت الهوائية . 

لهااا ه بعيااادة أو فاااي النقااال المألاااي العبااار المساااافات  أهمياااة كبيااارة فاااي نقااال الفيروساااات المااان  ت لأشااارا
علاااى سااابيل المثاااال فاااي فأو النقااال البااااقي.  يكاااان الااا  فاااي حالاااة النقااال غيااار البااااقساااواب  الفيروساااات،

اتياا أن كثيارا  مان أناواب  ،على تأركات المن  في المملكاة المتأادة 1986تم  سنة  دراسات مفولة
ها ه تذطاي حياث  ا ،طالماا كاان العائال النبااتي متاحا لمن  الهامة تعياد اساتعمار نفاغ المكاان كال سانةا

كيلومتر، ماع م حناة أناه لايغ باليارورة أن تكاون ها ه المساافة  1000التأركات مسافات ت يد عن 
وماان ناحيااة أخاارل فااإن مثاال هاا ه الاارح ت الطويلااة تأاا  النااروا  ماان خاا ل رحلااة طيااران واحاادة.

قد تؤدو  (geostrophic)التيارات الهوائية على صعيد آخر، ف. و ا  ر يكون أمرا  شائع مناخية الم ئمةال
تسااوية مأو أكثر متأركة على طول خطاوط  متر 1000يول ارتفاعها إلى  صاعدة لتأركات هوائية

ه اإلنتشاااار إلاااى مساااافات بعيااادة. وقاااد أدت مثااال هااا مماااا  اااؤدو إلاااى  (isobars)الجاااوو  هافاااي ًاااذط
 البأاار مسااافة فااوق  ماان أسااتراليا إلااى نيو ي ناادا عباار االتيااارات الهوائيااة إلااى تأاارء ًاارد للماان  المجاان

 .كد 200بأوالي  تقدر
 نطااط األوراقمان  ةد كبيار اعادأ نطاطاات األوراق أيياا  لمساافات بعيادة، فماث   تنتقال قد تسافر و 

Macrosteles fascifrons كااد شاامال  300حااوالي التااي تقااع  ،شااتيةتبالرياااح كاال ربيااع ماان منطقااة ال
 .في كنداحتى تول لمقاطعات البرارو  للوريات المتأدة يذربالوسط العبر لتمر كسي ، مخليج ال
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 . اإلنتشا  قحبو  اللقا  والبذو ا 
الباا ور  الفيروسااات المأمولاة فااي نتقاالقاد ت. و نساابيا   مساافات قريبااةلعاادة مااا يكااون النقال طهاا ه الطريقااة 

 حياة . وقد اتيا أن الب ور قد تبقىل ل  ة بمساعدة الطيور إر أنه ر توجد أمثلة مو قةلمسافات بعيد
ساعة، وهي مادة كافياة لإلنتقاال لعادة آرا مان  340 تول إلى في طلعوأ طيور البأر المهاجرة لمدة

 الكيلومترات.
 

 د. اإلنتشا  قالماا
يااه بالفيروساات التاي توايو اإلنسااان لكشا  تلاوة المتاد اطتكاار عادة طارق عبار العد اد مان السانوات 
 ،لااة بالماااب وخاصااة فااي أوروباااو لنباتيااة المنقاعلااى الفيروسااات  طرائااقهاا ه الق يااوالأيااوان. وقااد تااد تطب
وجد عدد من الفيروساات  هشة! ففي معند العينات المأخواة من األنهار والتربدفكان  النتائج مثيرة لل

وغيرهااااااااا ماااااااان جاااااااانغ  (CGMV) لكاسااااااااافافيااااااااروا التباااااااارقش األخيااااااار لو  TMVالمعدياااااااة مثاااااااال 
Tobamovirusأو جاااااااااانغ ، Potexvirus، TNV، STNV ،TBSV يااااااااااروا التبقااااااااااع الألقااااااااااي و ف

 فيروساااي تبااارقش القرنفااال وكااا ل ، Tombusvirusوغيرهاااا مااان جااانغ  (CIRV) لقرنفااالاإليطاااالي ل
(CarMV)  وCMV . فمعنمهاااا  فاااي مجموعاااة مااان الرواااائص، هاكاشاااتر باوتتميااا  هااا ه الفيروساااات

هوائياة يمكنهاا نشارها لمساافات بعيادة. نواقال جادا  أو لايغ مان الساهل تثبيطهاا، ولايغ لهاا  ن  اطتاةتكو 
كماااا يمكااان أن تنتقااال مااان الجااا ور  ،وتوجاااد هااا ه الفيروساااات طتركيااا ات عالياااة فاااي النباتاااات المواااابة

واسااع. وتنتقاال معنااد  ينواقاال، وللكثياار منهااا ماادل عااوائل حاجااة إلااى دون  أخاارل  الموااابة إلااى جاا ور
العياوية الذروياة الفيروسات في المياه من خ ل إدمواصها على الج يئات له ه  الجسيمات المعدية

 أطول بقاب  مقارنة بالجسيمات الفيروسية الأرة. ه ه الجسيمات وغير العيوية، وفي ه ه الأالة تكون 
 

 العمليات الز انية 7.1.4
 

ا قاااد  اااؤ ر كثيااارا  علاااى تواجاااد ماااناااة ممعيأخااارل  ةياااحااارة وأسااااليو  راعلكااال مأواااول طريقاااة  راعاااة و 
قااد  تاايا أييااا   معينااة عمليااات  راعيااةاتباااب  بالتااالي فااإنهاا ا المأوااول. و  علااى األماارا  الفيروسااية
 .، وسوا  تيا ال  من خ ل مناقشة العوامل التاليةفرصة لمنع اإلصابة

د الفيااروا هااو ى ماادل تواجااموعااد ال راعااة علاا تااأ ير علااى القاطعااة موعااد ال راعااة: ماان األمثلااة (1
صحفرار اال بفيحروس اإلصحابةفاإن نسابة ساد العادياة ا، ففاي المو موارفي جناوب  مأوول الفول

ً  تعتمحد (FBNYV) فولالميت لل عناد التبكيار فاي ف ،بحذر فيحه الحبحوبتعلحى الموعحد الحذي  أساسحا
أ المان  الناقاال القااادحيااث يكااون أواخار تشاارين األول/أكتااوبر، تكاون اإلصااابات شاد دة،  البا ر عاان

 ولقاااد أ بتااا  . (Makkouk et al., 1998) مأمااا   باااالمر  الفيروسااايمااان عوائااال أخااارل 
 



 الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربيةاألمراض 

 
134 

 . ومان األمثلاة فاي المأواول  راعة تاؤدو للأاد مان إنتشاار الفيارواالر موعد يتأخالتجارب بأن 
 فااااااي  الاااااا و يكااااااون أكثاااااار إنتشااااااارا   MSpVفااااااي العااااااالد العربااااااي فيااااااروا أييااااااا  التااااااي درساااااا  

لياااااة( فاااااي موااااار نتيجاااااة ل ياااااادة أعاااااداد نطااااااط األوراق الناقااااال لاااااه عاااااروات الااااا رة المتاااااأخرة )الني
(Cicadulina chinai)   في أواخر الوي  وبداية الرري(Ammar, 1985). 

الفيروساات التاي يمكاان أن تلا  الادورة ال راعياة:  اؤ ر نماط الاادورة ال راعياة المتباع علاى اإلصااابة ط (2
فااي العد ااد ماان األمثلااة منهااا فيروسااات ويتيااا الاا   ،تبقااى فااي الشااتاب علااى األعشاب/الأشااائش

 البطاطغ/البطاطا.
لتربة على إنتشار وبقاب الفيروسات في التربة أو فاي البقاياا احرة التربة: قد تؤ ر عمليات حرة  (3

الفطرياااة والنيماتودياااة  النباتياااة، كماااا تاااؤ ر العملياااات ال راعياااة فاااي الترباااة علاااى تأركاااات النواقااال
 لشاااااوندر الساااااكرو/البنجراق و عااااار اصااااافرار وماااااوت فياااااروا أن مااااان المعتقاااااد و الموجاااااودة طهاااااا. 

(BNYVV)  وعلاى أياة حاال فاإن المقارناة طاين إنتشاار ها ا  ، نتشر بشكل فعال عان طرياق الارو
 الفيروا طواسطة الرو وإنتشاره طواسطة التأركات الفي يائية للترباة وعملياات الأوااد أظهارت أن

 يروا من نقطة طداية اإلصابة.هي السبو الرئيسي في إنتشار الف ةاألخير  تل 
علااى اإلصااابة  بشااكل أساساايمساااحة الأقاال: يعتمااد تااأ ير مساااحة الأقاال علااى إنتشااار الفيااروا  (4

آتيااة ماان خااارخ المأوااول  يةالفيروساااإلصااابة إاا كاناا  فمااث    للفيااروا وموقااع حاادو ها، األوليااة
مااان إصاااابة هااا ا حقاااول كبيااارة المسااااحة مأكماااة الشاااكل ساااوا يقلااال  فااايالمأواااول   راعاااةفاااإن 

 المأوول من الرارخ إلى أقل حٍد ممكن.
للمأوااول ماان  معينااا   كثافااة التعااداد وحجااد النباتااات: تتساابو النواقاال الهوائيااة التااي تجلااو فيروسااا   (5

النباتااات متباعاادة  )فااي مساااحة معينااة( إاا كاناا  تلاا إصااابة عاادد أكباار ماان النباتااات فااي  هخارجاا
هبااوط الماان   معاادرت علااى مسااافات ال راعااةقااد تااؤ ر  عاان بعيااها عمااا لااو كاناا  متقاربااة. كمااا

طواساطة  يارتها تد مسافات ًيقة لد   نباتات الفول السوداني المن رعة علىأن ، فقد وجد الطائر
 وسع.أ رعة على مسافات نمقارنة طتل  النباتات الم Aphis craccivora  المن  المجنا

ال جاجيااااة وأنفاااااق  بشااااكل عاااااأ فااااإن البيااااوتة: الوااااوب ال راعياااا/طيااااوت ال راعااااات المأميةتااااأ ير  (6
البوليثين عادة ما تستردأ في الب د اات الشتاب البارد، وبالتالي فاإن اساترداأ ها ه األسااليو مان 
ال راعاااة ت ياااد مااان احتماااال اإلصاااابة بالفيروساااات المتأقلماااة علاااى الُمناخاااات ارساااتوائية والتأااا  

 بياوتنادورة/الطماطد فاي المنطقاة العربياة فاي ال. كما أن إنتااخ البTSWVاستوائية، مثل فيروا 
 .TYLCVالب ستيكية كان من أهد العوامل التي أدت إلى انتشار فيروا 

: إن  راعة خليط مان أصاناا المأاصايل لتاوفير الملقأاات فاي البسااتين قاد   ياد عمليات التلقيا (7
 من إنتشار الفيروسات المنقولة بأبوب اللقاح.
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نتاخ كمودر من موادر العدول: قد توبا المشاتل )وخاصة تل  التي امتد المشاتل وحقول اإل (8

، وقااد اتيااا الاا  اسااتردامها إلااى عاادة ساانوات( فااي حااد ااتهااا سااببا  فااي نشاار الفيروسااات النباتيااة
لنباات حشيشاة  (AHLV)الكاامن  بة فيروا حشيشة الاد نار األمريكايبالوريات المتأدة في إصا
ظ أن اإلنساان قاد تسابو طنقلاه للعوائال النباتياة مان منطقاة ألخارل فاي الد نار في المشاتل. وي ح

خساااائر فادحاااة وصااال  إلاااى حاااد الكاااوارة. فااابعض المأاصااايل كانااا  تقريباااا  خالياااة تماماااا  مااان 
لاى الا  فياروا األمرا  الفيروسية حتى نقلها اإلنسان إلى مواطن أخرل، ومن أشهر األمثلاة ع

الموطن األصلي ألشجار الكاكاو هو أدغال حو  نهر  ، فقد كان(CSSV)لكاكاو تورأ األفرب ل
األما ون في أمريكا الجنوبية  اد تاد نقلهاا إلاى غارب أفريقياا فاي نهاياة القارن التاساع عشار، حياث 

، لاا ا يعتقااد أن هاا ا الماار  الفيروسااي قااد انتقاال 1936ُسااجل عليهااا هاا ا الماار  ألول ماارة ساانة 
 لمألية وبواسطة نواقل متوطنة من البق الدقيقي.ألشجار الكاكاو من أنواب أخرل من األشجار ا

إن  راعة مأوول واحد في مسااحة واساعة مان األر  بشاكل مساتمر   راعة المأوول الواحد: (9
 صااة إاا تااوفر أحااد النواقاال المأمااوللساانوات عد اادة قااد  ااؤدو إلحااداة وباااب فيروسااي كبياار، وخا

فاااي مثااال هااا ه األوبئاااة. ومااان أمثلاااة الااا   باااالهواب. وكااا ل  فقاااد يكاااون للنواقااال القاطناااة للترباااة دور
الاا و ينهاار بشااكل وبااائي إاا ُ رعاا  شااجيرات العنااو فااي نفااغ المكااان لفتاارات  GFLVفيااروا 

 منية طويلة. ور ش  أن لتراكد مرلفات المأوول في نفغ المكان لفترات طويلاة، وع قاة الا  
علااى هااا ه ن األمثلااة وين الوباااب. ومااالمرتبطااة بمأوااول بعينااه، دور فااي تطاااور وتكااعشاااب باأل

( حياث شارح سابو ظهاور كثيار مان األمارا  الفيرويدياة 1987) Dienerالناهرة ما أشاار إلياه 
في العقود القليلة الماًية. فقد اقترح أن ه ه الفيرويدات قد تواجدت من  أ منة طويلة فاي عوائال 

ن زخااار إلاااى طرياااة مساااببة لهاااا أمراًاااا  قليلاااة األعااارا ، وكانااا  تنتقااال مااان هااا ا العوائااال مااان آ
مأاصيل اقتوادية والتي كان  ت رب في مساحات صذيرة وبنباتاات اات تباا ن جيناي عاال. ولاد 
اية أن تأادة ًاررا  حقيقياا  تأا  ها ه الناروا. أماا فاي  يكن مان الممكان لها ه المساببات المًر
العوااار الأاااد ث وال راعاااة المتقدماااة، حياااث تااا رب المسااااحات الشاساااعة بمأواااول واحاااد متشاااابه 

ات لتنهر بشكل وبائي.ورا يا    ، فقد أصبأ  الفرصة سانأة له ه الممًر
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 . العوامت الفيزيائية2.4
 

 . ا مطا 1.2.4
 

قد تؤ ر األمطار على الناق ت سواب المأمولة بالهواب أو القاطنة للتربة، وقد ترتلا  أو تتبادل نوعياة 
باالرغد مان أن األمطاار )أو الرطوباة  األمطاار وتوقيتهاا. فماث    يةه ا التأ ير على النواقل باخت ا كم

ال بابااة البيياااب، إر أن  يااادة هاا ه األمطااار عاان حااد  يااة بمكااان ل يااادة تعاادادالعاليااة( تكااون ماان األهم
حياث تواجاد بااأعلى معادل فااي  PMTVمعاين ساوا يقتاال نسابة عاليااة منهاا. ومثاال آخاار هاو فيااروا 

 Spongosporaيااادة تواجااد ناقلااه الفطاارو اسااكتلندا فااي المناااطق األغاا ر أمطااارا ، ويعاا ل الاا  إلااى   

subterranean .في ظروا التربة الرطبة 
 

 الريا  .2.2.4
 

في نشر بعض الفيروساات النباتياة، لايغ فقاط طنشار نواقلهاا المأمولاة باالهواب،  هاما   تلعو الرياح دورا  
شاكل متباا ن بالريااح، (. كماا تتاأ ر األناواب المرتلفاة ب6ولكن أيياا  طتأد اد اتجااه ها ا اإلنتشاار )شاكل 

فاألفراد المجنأة من الم ن قد ر تطير على اإلطا ق إاا  ادت سارعة الريااح عان حاد معاين، أماا عناد 
سرعات الرياح المنرفية فإن بعض األنواب قد تطير في اتجاه الريا طينما يطيار الابعض ازخار ًاد 

حادوة أوبئاة غيار متوقعاة، ومثاال  اتجاه الريا. وي حظ أن ظروا الرياح غير المعتادة قد تؤدو إلى
ال و حدة في شمال ورية مينيسوتا  (MDMV)ال  الوباب غير المتوقع بفيروا مو ا ي  وتق أ ال رة 

، حيث تد إنتقال حشرات المن  الأاملة للفيروا إلى ه ه المنطقاة 1977في الوريات المتأدة في عاأ 
 درتها على النقل.مأتفنة بق وهيطواسطة الرياح اات السرعة الفائقة 

 
 . د  ة قرا   الهواا3.2.4

 

قاد يكااون لدرجاة حاارارة الهاواب تااأ ير ملأاوظ علااى تكاا ر وتأركااات النواقال المأمولااة باالهواب، فمااث   ر 
يميل الم ن المجنا للطيران إر إاا كان  درجة الأرارة دافئة، ولكن درجات الأرارة العالية قد يكون لهاا 

 .ن  بعض أنواب الم في ترفيض تعداد تأ ير
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رسم بياني يوضا تأثير اتجان الرياح على النسبة المئوية لإلصابة بفيروس موزاييك الكاسحافا األفريقحي  .6شكل 

(ACMV) الذى ينقله الذباب األبيض، فحي حقحل كاسحافا مححاط بحقحول قصحب السحكر فحي سحاحل العحاج، وتبحين ،
 (S)والجنحوب  (N)والشحمال  (W)والغحرب  (E)قوة الرياح فحي اتجاهحات الشحرق  الدائرة الموجودة أسفل اليمين

(Fargette et al., 1985). 

 
 . التربة4.2.4

 

مرتلفة في تواجد األمرا  الفيروسية، ويتيا ال  مان األمثلاة  طرائقيمكن لنروا التربة أن تؤ ر ب
 ازتية:

ألمرا  الفيروسية، فمث  تواجد روة الأيوانات التربة عالية الرووبة غالبا ما   يد فيها تواجد ا (1
طاال أن بعااض أنااواب الماان   ،PLRVدة غياار العيااوية فااي التربااة قااد أدل ل يااادة فيااروا األساامأو 

 الناقل قد  تكا ر بشكل أسرب على ه ه النباتات.

قاااد تاااؤ ر تذ ياااة النباتاااات أيياااا  علاااى معااادل اإلصاااابة الفيروساااية والااا  طتنشااايط أو تثبااايط عملياااة  (2
ية. (expression)التعبير   عن األعرا  المًر

قد يكون لدرجة حرارة التربة تأ ير ملأوظ على معدل نقل األمرا  الفيروسية طواسطة النيماتودا،  (3
مااع م حنااة أن كاا  ماان درجااة الأاارارة المثلااى للنقاال والماادل الأاارارو الاا و يأاادة بااه النقاال قااد 

 لناقل النيماتودو.يرتلفان باخت ا كل من الفيروا والعائل وا

قااد تااؤ ر الأالااة الفي يائيااة للتربااة علااى ماادل تو يااع الناااق ت النيماتوديااة، وبالتااالي معاادل حاادوة  (4
وإنتشااار األماارا  الفيروساااية المنقولااة طهاا ه النااااق ت، فمااث   ت يااد اإلصاااابة بالفيروسااات التابعاااة 

 .الوليبية في التربة الرفيفة فويلةفي أنواب ال Nepovirusلجنغ 
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 . التغيرات الموسمية فة الطقس وتطو  ا وبئة5.2.4
 

تتعلق التذيرات في تواجد وإنتشار مار  فيروساي معاين فاي مأواول حاولي علاى مادل العااأ حساو 
عاادة عواماال أهمهااا التذياارات فااي ظااروا الطقااغ وتأ يرهااا علااى العائاال وعلااى الناقاال لهاا ا الفيااروا، 

لهجااارات المبكااارة للناقااال مااان وإلاااى هااا ا المأواااول وكااا ل  تاااأ ير هااا ه الناااروا علاااى حجاااد وتوقيااا  ا
وبالتااالي تأ يرهااا علااى  يااادة أعااداد هاا ه الناااق ت المهاااجرة  ااد حركتهااا خاا ل المأوااول. وعمومااا  فااإن 

  ياااادة مفاجئاااة وسااااريعةسلسااالة مااان الناااروا المناخياااة غيااار المعتاااادة يمكااان أن تاااؤدو إلاااى حااادوة 
(outbreak)  بمساتول مانرفض فاي المنطقاة التاي هاي موقاع  مار  ماا كاان موجاودا  نسابة إصاابة فاي

 ه ه التذييرات.
 

 . البقاا خالل الدو ات الموسمية3.4

 

 طرائقيمكن للفيروسات النباتية البقاب وارستمرار بعد فترة شتاب بارد أو موسد صي  جاا من خ ل 
 وميكانيكيات عد دة منها ما  لي:

وسااد زخااار والااا  طتواجااادها فاااي نفاااغ العائااال يمكاان لكثيااار مااان الفيروساااات البقااااب بساااهولة مااان م (1
النباااتي أو األجاا اب النباتيااة المااأخواة ماان هاا ا العائاال )طهاادا اإلكثااار(، ويشاامل الاا  الفيروسااات 
الموجااودة فااي المأاصاايل المعماارة التااي ُتكث اار بالاادرنات أو الماادادات وغيرهااا، وكاا ل  الفيروسااات 

 المنقولة بالب ور.
ئلي الواسع يكون تأقلمهاا للبقااب أفيال، وخاصاة إاا كاان بعاض ها ه الفيروسات اات المدل العوا (2

 العوائل حولي وازخر معمر، وأن يكون هناء تداخل أوتبادل في مواسد نمو ه ه العوائل.
هناااء بعااض العوائاال الهامااة لتميااية الشااتاب أو تميااية الوااي  للعد ااد ماان الفيروسااات النباتيااة،  (3

المعمارة أو اات الأاولين، وأشااجار وشاجيرات ال يناة، أو بعااض  ومان ها ه العوائال النباتااات البرياة
 ..Plantago sppالأشائش مثل 

الفيروسات المنقولاة طواساطة نطاطاات األوراق والتاي تنتقال مان خا ل البايض )نقا   رأسايا ( يمكان  (4
 أن تميي فترة التشتية في البيض أو في الأوريات حد ثة العمر.

يمكنهاااا البقااااب خااا ل فتااارة الشاااتاب تأااا  ظاااروا م ئماااة مثااال  (TMVبعاااض الفيروساااات )مثااال  (5
 المرلفات النباتية أو حتى حرة في التربة.

الفيروسات المأمولة علاى الجرا يد/األطاوا  الكامناة لنواقلهاا الفطرياة يمكان أن تبقاى لفتارات طويلاة  (6
 على ه ه األطوا  في التربة.

اب الفياروا كماا سابق اكاره، ومان أمثلاة الا   راعاة قد تساعد المعاام ت ال راعياة أيياا  علاى بقا (7
 نفغ المأوول في نفغ المكان لعدد متكرر من المواسد.
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 بؤ قحدوث ووبائية ا مراي الفيروسيةن. الت4.4

 

كثياارا  مااا  ااؤدو الفهااد المفواال للعواماال البيئيااة والوبائيااة لاابعض األماارا  الفيروسااية للمأاصاايل إلااى 
المساابق بأاادوة وشاادة هاا ه األماارا ، و يفيااد الاا  كثياارا  فااي مكافأااة هاا ه إيجاااد تقنيااات معينااة للتنبااؤ 

 :(Hull, 2002)األمرا . وبشكل عاأ  وجد اتجاهان أساسيان للتنبؤ باألمرا  الفيروسية 
 

 . مراةبة تطو ا مراي الفيروسية 1.4.4

 

الوقا  المناساو قبال يمكن إجراب مراقبة لتعداد ناق ت األمرا  الفيروسية ومكافأة ه ه الناق ت في 
حدوة األوبئة. كماا أن كباار الما ارعين الا  ن يمتلكاون مسااحات شاساعة مان األر  عاادة ماا يقوماوا 
بمراقبااة هاا ه األماارا  بشااكل روتيناااي علااى فتاارات  منيااة مأاااددة ليقومااوا بأعمااال المكافأااة الم ئماااة 

عتبااااار أن األماااارا  إلخاااا  فااااي ااأللألماااارا  المكتشاااافة أو نواقلهااااا فااااي األوقااااات المناساااابة. ويجااااو 
الفيروسية عادة ما تنهر أعراًها بعد أياأ أو أساطيع عقو حدوة اإلصابة، ل ل  فإن إجراب عمليات 

بعاااد فاااوات األوان، لااا ل  فإلجاااراب مراقباااة م ئماااة غالباااا  يكاااون مكافأاااة طنااااب علاااى ظهاااور األعااارا  ال
لتشاااريص الواااأيأة والمعرفاااة ا طرائاااقلألمااارا  الفيروساااية، ف طاااد أن تاااتد هااا ه العملياااة طنااااب علاااى 

 المسبقة لكيفية إنتشار ه ه األمرا .
 

 النماذج الرياضية .2.4.4

 

ظهاار فااي ازونااة األخياارة عاادد مت ا ااد ماان النمااااخ الرياًااية التااي تهاادا إلااى التنبااؤ المساابق بأاادوة 
خ إنتشااار أماارا  نباتيااة بعينهااا فااي مناااطق مأااددة. وعمومااا  فإنااه  وجااد نوعااان أساساايان ماان النمااااا

 الرياًية:
 ، وتفيد في التنبؤ باألوبئة المأتملة.(Prediction models)نمااخ التنبؤ  (1
وتفيد في معرفة العوامال التاي تادفع إلاى  ياادة وبااب ماا  (Simulation models)نمااخ المأاكاة  (2

 أو العوامل التي تساهد في الأد من ه ا الوباب.
ر وساايلة  ااتد اطتكارهااا لتجيااو علااى أساائلة بعينهااا ويجااو م حنااة أن النمااواخ الرياًااي مااا هااو إ

 تأاااا  ظااااروا مأااااددة، ور  وجااااد نمااااواخ رياًااااي عاااااأ يمكنااااه التنبااااؤ بروااااائص ونتااااائج األوبئاااااة 
وعنااد اطتكااار نمااواخ جد ااد، فإنااه يجااو األخاا  فااي اإلعتبااار أكباار عاادد  الفيروسااية فااي جميااع األحااوال.

 ، وتشااامل هااا ه العوامااال المعلوماااات المتاااوفرة ممكااان مااان العوامااال المتداخلاااة فاااي الموقااا  الماااراد قياساااه
عااان كااال مااان الفياااروا والناقااال، والع قاااات المتداخلاااة طينهماااا، والااانمط المأواااولي، وننااااأ ال راعاااة، 

(. وفاااي النهاياااة 7والعواماال البيئياااة المرتلفاااة التاااي قاااد تاااؤ ر علاااى هااا ا الننااااأ البيولاااوجي ككااال )شاااكل 
ِكاان الاادارا   ماان اتراااا قاارارات اسااتراتيجية  -كااان نمواجااا  جياادا  إاا  –نأواال علااى نمااواخ رياًااي ُيم 
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عن ما إاا كان  مشكلة معينة ستتأول إلى مشكلة هامة معنويا، وحينئ  تؤخ  قرارات عن كي  ومتى 
ه ا وقد تاد اطتكاار عادد مان النماااخ الرياًاية  ناساو كال منهاا موقفاا   سيتد التعامل مع ه ه المشكلة.

يا  مأددا    ، ومن أمثلة ه ه النمااخ الرياًية ما لي:(Madden et al., 2000)مًر
، فإاا تد اساترداأ ACMVالتنبؤ طتأ ير استرداأ عقل سليمة وأخرل موابة على إنتشار فيروا  (1

الفيروا فاإن وجاود معادرت عالياة مان النقال طواساطة حشارات الا باب األطايض أو موابة بعقل 
دوة دورات مسااتمرة ماان الماار . أمااا إاا وجااود أعااداد كبياارة ماان هاا ا الناقاال سااوا  ااؤدو إلااى حاا

كان  بعض العقل موابة فإن ه ا النماواخ الرياًاي ساوا  تنباأ بأادوة إحادل    اة حاارت: 
( حاادوة ا)أ( الأااد ماان حاادوة الماار ، )ب( بقاااب كاال ماان النباتااات الموااابة والسااليمة، أو )جاا

ساو مقاا يغ معيناة عدول لجميع النباتات. ويتوق  حدوة أو مان ها ه الأاارت الاث ة علاى ح
(Holt et al., 1997). 

ت السااليمة وتلاا  الموااابة هناااء نمااواخ رياًااي آخاار مبنااي علااى تفياايل النقاال لكاال ماان النباتااا (2
وقاااد أظهااار أن تاااأ ير هااا ا التفيااايل علاااى النباتاااات  (BYDV)الشاااعير وتقااا أ ار صااافر بفياااروا ا

الكلاي للنباتاات، كماا أن ها ا الموابة قد  توق  على معدل تواجاد النباتاات المواابة فاي التعاداد 
ا  نتاائج التأاليال  التأ ير كاان متوقفاا  علاى مادل بقااب الفياروا فاي الأشارات الناقلاة. وقاد تعاًر
ااااااية أن التفياااااايل للنباتااااااات الموااااااابة  ااااااؤدو مباشاااااارة إلااااااى  يااااااادة إنتشااااااار الماااااار   مااااااع فًر

(McElhany et al., 1995). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت المتعححححددة والمتشححححابكة التححححي يتوقححححف عليهححححا حححححدو  األوبئححححة وإنتشححححار شححححكل توضححححيحي للعالقححححا .7شكككككل  
الشحححوندر السحححكري/البنجر المنقولححة بحححالمّن فححي محاصحححيل البطاطس/البطححاطس و Luteovirusفيروسححات جحححنس 
(Robert, 1999). 
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. استخدام المعلومات المتاقة نن طرائق إنتشا  ووبائية ا مراي الفيروسية فة ت ميم برامج 5.4
 الة لمكافحتهافع

 
تسبو األمرا  الفيروسية للنباتات خسائر فادحة في مأاصيل الأقل والريار والفاكهاة فاي المنطقاة 
العربيااة ومناااطق كثياارة أخاارل ماان العااالد. ويمكاان التقلياال ماان هاا ه الرسااائر إلااى حااد كبياار إاا مااا تااد 

ن معرفاة الأاد ارقتواادو توميد طرامج فعالة لمكافأة تل  األمرا  في الوق  المناسو. وبالطبع فإ
للمر  تأ  ظروا كل من الفيروا والمأوول والمنطقة الجذرافية المأددة يعتبر ًروريا  لمعرفة 
إن كانا  تكلفاة تلاا  البارامج سااوا تكاون أقاال مان اليارر ارقتوااادو المأتمال تأاا  تلا  النااروا. 

ومتكاملة تأخ  في ارعتباار  ه ا مع العلد بأن مكافأة المر  رطد وأن تكون باسترداأ طرائق متعددة
الأفاااظ علااى التااوا ن البيئااي علااى الماادل الطوياال، ور تقتواار علااى طريقااة واحاادة وإن طاادت سااهلة أو 
رخيواااة أو فعالاااة علاااى المااادل القواااير مثااال المكافأاااة الكيميائياااة للأشااارة الناقلاااة، طااال تتعاااداها إلاااى 

 ل راعية وغيرها.استرداأ األصناا المقاومة والمكافأة البيولوجية والطرائق ا
ااي معااين تأاا  ظااروا إنتاااخ  ويتوقاا  اختيااار اسااتراتيجية المكافأااة المتكاملااة لكاال نناااأ مًر

إنتشااار الماار  والعواماال البيولوجيااة والفي يائيااة التااي تااؤدو إلااى  طرائااقمعينااة علااى معرفااة مفواالة ل
تلا  المعلوماات  عادة أمثلاة لكيفياة اساترداأ Jones  (2004)حدوة الوباب أو تؤ ر في شدته. وقد اكر

" طواسطة قة "غيرباقيةلتوميد استراتيجيات فعالة للمكافأة المتكاملة لبعض الفيروسات التي تنقل بطري
(، أو تنقااال TSWV(، أو تنقااال بطريقاااة " باقياااة " طواساااطة التاااربغ )فياااروا BYMVالمااان  )فياااروا 

 الباااااااا ور  (، أو طواسااااااااطةLBVaVلرااااااااغ، ق الكبياااااااار لالمرافااااااااق للعاااااااار فيااااااااروا الواسااااااااطة الفطاااااااار )ط
(، وغيرها من الفيروسات  3)  .(Jones, 2004)فيروسات ر تنقل طواسطة المن 
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 مقدمةال. 1

 

ترتبط  مجال أمراض النبات الفيروسية.في  ل مكافحة الفيروسات وأمراضها هدفًا رئيسيًا للعاملينتمث
هذه المكافحة بالمعلومات المتاحة عن الفيروس والمرض وكلما زادت لدينا هذه المعلومات كلما كانت 

 ق والوسائل المختارة للمكافحة أكثر فاعلية وأكثر آمانًا وأقل تكلفة.ائالطر 
وتواجدها داخل  ،ظر لطبيعة الفيروسات وارتباطها ارتباطًا كاماًل بخاليا النبات المصاببالن

هذه الخاليا دون وجود فواصل بينها وبين مكونات الخاليا فإنه ال توجد طريقة مباشرة لمكافحتها. 
كون هناك مجموعة متكاملة من تأن  مرض فيروسي عند مكافحة أي فإنه من المتوقع تاليوبال
تعتمد أساسًا على وسائل لمنع اإلصابة  تشكل برنامجًا للمكافحة المتكاملةالتي  ق والوسائلائر الط

 إنتشاروسائل  فعالية وكذلك على وسائل تعمل على تقليل مصادر العدوى والحد من ،والوقاية منها
دف ق المستخدمة تهائالطر غالبية المرض وتقليل تأثير اإلصابة على المحصول. بوجه عام فإن 

 أساسًا إلى الوقاية من هذه المجموعة من األمراض وليس معالجتها بعد حدوث اإلصابة.
مما ال شك فيه فإن التعرف الدقيق على الفيروس المسبب للمرض وعلى صفاته وعلى دورته 

وعلى سبيل المثال ،  (Hadidi et al., 1998)تحديد وسائل المكافحة في  المرضية تمثل حجر الزاوية
تحديد تلك في  ق وكيفية انتقال الفيروس الممرض من نبات إلى آخر لها درجة كبيرةائرفة طر فإن مع
فإذا كان ينتقل عن طريق البذور فتصبح زراعة بذور سليمة على درجة كبيرة من األهمية  ،الوسائل

 ،مطلقة ذات أولويةأو تجنبها فتكون مكافحتها  النواقلوإذا كان ينتقل بواسطة الحشرات أو غيرها من 
 نتقال.وسائل اإل وهكذا بالنسبة لباقي

تحديد وسائل المكافحة فإذا كان يصيب أشجار في  للفيروس أهمية كبيرة ييمثل المدى العوائل
الفاكهة فالبد من أعطاء أهمية الستخدام طعوم خالية من اإلصابة وإذا كان يصيب نباتات حولية 

داخل  رة للمحصول واألعشاب والنباتات الغريبةفالبد من معرفة مدى إصابته للنباتات المجاو 
 .مصادر العدوى هذهالمحصول حتى يمكن تقدير مدى أهمية التخلص من 

األنسجة والهندسة الوراثية قد فتحت  ائق الحديثة المتضمنة استخدام زراعةوبالطبع فإن الطر 
لفيروس أو لفيروسات  مجااًل كبيرًا للحصول على نباتات خالية من اإلصابة وعلى نباتات مقاومة

 معينة.
الفترات بين خالل  الفيروسات وكيفية بقائها إنتشاربوجه عام فإنه نظرًا لتعدد وسائل انتقال و 

قد التي  ق المكافحةائاستخدام بعض طر إن  .ق المكافحة المالئمةائلذلك تتعدد أيضًا طر  ،المواسم
ية وسيلة واليجب االستهانة بأ ،غير ناجحة قائأن هذه الطر  يالتعطى استبعادًا كاماًل للمرض ال يعن

أوائل الموسم أو استخدام في  بعض الوسائل البسيطة )مثل إزالة النباتات المصابة تؤديفقد  ،مباشرة
 .(Albrechtsen, 1997)بعض الوسائل الزراعية الصحيحة( إلى تقليل الخسائر 
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ورفع إنتاجية المحصول إلى  فإن خفض تأثير اإلصابة الفيروسية إلى أدنى حد ممكنوعليه، 
مجال أمراض النبات وأمام المزارعين ولن يتحقق في  أعلى حد ممكن يظل هدفًا رئيسيًا أمام العاملين

 ذلك إال باتباع منظومة متكاملة للمكافحة.

اء المختصرة للفيروسات التي استخدمت كأمثلة في هذا الفصل فقد األسمهذا ولتسهيل إستخدام 
المختصر، اسم الجنس واسم  األسماالنكليزي،  األسمالعربي،  األسمول واحد يشمل تم جمعها في جد

 (.1لهذه الفيروسات )جدول  فصيلةال
 

اء العربية واإلنجليزية والمختصرة والوضع التقسيمي للفيروسات التي ذكرت في األسم. 1جدول 
 ً  .اإلنجليزي المختصر للفيروس( األسمحسب  هذا الفصل )مرتبة أبجديا

 

العلمي األسم العربي األسم  

 األسم
 العائلةالفصيلة/  الجنس المختصر

 فيروس موزاييك الفصة/
 البرسيم الحجازيالجت/

Alfalfa mosaic virus AMV Alfamovirus Bromoviridae 

فيروس الموزاييك األصفر 
 للشعير

Barley yellow mosaic 
virus 

BaYMV Bymovirus Potyviridae 

 Broad bean stain virus  BBSV Comovirus Comoviridae ذور الفولفيروس تلون ب

 Banana bunchy top فيروس تبوق قمة الموز
virus 

BBTV Babvirus Nanoviridae 

فيروس الموزاييك الشائع 
 للفاصولياء

Bean common mosaic 

virus  
BCMV Potyvirus Potyviridae 

فيروس تجعد قمة الشوندر 
 جرالسكري/البن

Beet curly top virus BCTV Curtovirus Geminiviridae 

 Bean leafroll virus BLRV Luteovirus Luteoviridae فيروس التفاف أوراق الفول

فيروس الموزاييك الشريطي 
للشعير )= فيروس الموزاييك 

 المخطط للشعير(

Barley stripe mosaic 
virus 

BSMV Hordeivirus غير محددة 

موزاييك الشوندر فيروس 
 السكري/البنجر

Beet mosaic virus  BtMV Potyvirus Potyviridae 

فيروس الموزاييك األصفر 
 للفاصولياء

Bean yellow mosaic 

virus 
BYMV Potyvirus Potyviridae 

فيروس إصفرار الشوندر 
 السكري/البنجر

Beet yellows virus  BYV Closterovirus Closteroviridae 

 Cucumber mosaic virus CMV Cucumovirus Bromoviridae روس موزاييك الخيارفي

فيروس تريستيزا 
 الحمضيات/الموالح

Citrus tristeza virus  CTV Closterovirus Closteroviridae 

 Dasheen mosaic virus DsMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك القلقاس

 Faba bean necrotic ولفيروس اإلصفرار الميت للف

yellows virus  
FBNYV Nanovirus Nanoviridae 

 Lettuce mosaic virus LMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك الخس

 Maize dwarf mosaic فيروس موزاييك وتقزم الذرة

virus 
MDMV Potyvirus Potyviridae 
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 .1تابع جدول 

 

العلمي األسم العربي األسم  

سماأل  
 العائلةالفصيلة/  الجنس المختصر

 Pepper mottle virus PepMoV Potyvirus Potyviridae فيروس تبرقش الفلفل

 غير محددة Pepper ringspot virus PepRSV Tobravirus فيروس التبقع الحلقي للفلفل

فيروس التفاف أوراق 
 البطاطا/البطاطس

Potato leaf roll virus PLRV Polerovirus Luteoviridae 

 Plum pox virus  PPV Potyvirus Potyviridae فيروس جدري الخوخ/البرقوق

فيروس التبقع الحلقي 
  لباباظا/للبابايا

Papaya ringspot virus  PRSV Potyvirus Potyviridae 

فيروس موزاييك البازالء 
 المنقول بالبذور

Pea seed-borne mosaic 
virus  

PSbMV Potyvirus Potyviridae 

 X Potato virus X PVX Potexvirus Flexiviridae البطاطس/فيروس البطاطا
 

 Y Potato virus Y PVY Potyvirus Potyviridae البطاطس/فيروس البطاطا

 Soybean dwarf virus SbDV Luteovirus Luteoviridae فيروس تقزم فول الصويا 

 Soybean mosaic virus SMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك فول الصويا

 Squash mosaic virus  SqMV Comovirus Comoviridae فيروس موزاييك الكوسا 

 Tobacco etch virus  TEV Potyvirus Potyviridae فيروس تحفر التبغ 

فيروس الموزاييك الذهبي 
 للبندورة/للطماطم

Tomato golden mosaic 

virus  
TGMV Begomovirus Geminiviridae 

 

 غير محددة Tobacco mosaic virus  TMV Tobamovirus فيروس موزاييك التبغ 

فيروس موزاييك 
 البندورة/الطماطم

Tomato mosaic virus  ToMV Tobamovirus غير محددة 

 Tobacco ring spot virus TRSV Nepovirus Comoviridae فيروس التبقع الحلقي للتبغ 

لذبول المتبقع فيروس ا
 للبندورة/للطماطم

Tomato spotted wilt 

virus 

TSWV Tospovirus Bunyaviridae 

 Turnip mosaic virus  TuMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك اللفت

 األصفر ألوراقاتجعد فيروس 
 الطماطم/لبندورةل

Tomato yellow leaf curl 

virus 

TYLCV Begomovirus Geminiviridae 

 Watermelon mosaic فيروس موزاييك البطيخ
virus  

WMV Potyvirus Potyviridae 

فيروس الموزاييك األصفر 
 للكوسا الخضراء

Zucchini yellow mosaic 

virus  
ZYMV Potyvirus Potyviridae 

 

 
 حة الفيروسات واألمراض الفيروسيةق مكافائطر . 2
 

 . الحجر الزراعي1.2

 
مجموعة من  أحدهما دولي واألخر داخلي وتحكم الحجر الزراعي ،الحجر الزراعي يوجد نوعان من

وكلما تقدمت الدولة كلما حرصت على تطبيق قوانين الحجر  التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
 مستقل من هذا الكتابفصل اعي في تم تناول موضوع الحجر الزر  ونظرًا ألنه بكل دقة. زراعيال

 .لمعرفة التفاصيل فإنه يمكن الرجوع إليه ادس()الفصل الس
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 استبعاد مصادر العدوى داخل وبجوار المحصول. 2.2
 

مصابة داخل حقل فقد يكون المصدر عبارة عن نباتات  ،تتعدد مصادر العدوى بالفيروسات المختلفة
مخلفات ناتجة من زراعة بذور مصابة أو أجزاء خضرية مصابة أو نامية من  ما لمحصول اقتصادي

المحصول السابق أو أصيبت مبكرًا من حقول مجاورة أو من زراعات سابقة أو من نباتات ذات 
معطية نباتات مصابة تمثل مصدرًا لعدوى النباتات  يعامها الثانفي  حولين )حيث تنمو مبكراً 

ينة أو عامها األول( وقد يكون المصدر عبارة عن نباتات معمرة أو نباتات ز في  الجديدة المنزرعة
 أعشاب. 

ًا كبيرًا وتواجدها تحت مختلف الظروف البيئية فإنها إنتشار الطبيعة في  األعشاب نتشارونظرًا إل
الفيروسات فترة  يتقض حيث لفيروسات وتصبح مصدرًا هامًا لها،تكون معرضة لإلصابة بالعديد من ا

جملها مخزنًا طبيعيًا للعديد مفي  تمثل األعشاب تاليوبال ،الحشائش/ألعشاببعض هذه افي  التنشتية
تعتبر التي  لحشراتأيضًا لبعض ا ا تكون عائالً من الفيروسات. تزداد أهمية وخطورة األعشاب عندم

بيضها خالل فترة تضع بعض الحشرات  .لإلصابات الفيروسية تحت ظروف الحقل الناقل الرئيسي
الربيع وتهاجر إلى في  سفقفترة الشتاء عليها ثم ت حيث تقضي ،عشابالخريف على بعض األ

مثل هذه الحاالت في و  ،عشابحاملة معها الفيروسات الموجودة بتلك األ اإلقتصاديةالمحاصيل 
 الحشرية. واقلهامخزنًا طبيعيًا للفيروسات ولن وأمستودعًا األعشاب تعتبر 

( 1982 ،شوكتيماتودا الناقلة للفيروسات )عالقتها بالنفي  كما تلعب األعشاب دورًا هاماً 
 .ًا وتتطفل على العديد من األعشابفالنيماتودا تتطفل على العديد من النباتات غير المتقاربة تقسيمي

قد  سطة بذور العديد من األعشاب والتيأيضًا بوا اتنقلها النيماتودالتي  العديد من الفيروسات تنتقلو 
 تصاب بهذه الفيروسات وال تظهر عليها أعراض اإلصابة. 

تمثل مصدرًا الربيع فإن البادرات الجديدة تكون مصابة و في  ور هذه األعشابعند إنبات بذ
الطبيعة وعملت في  أن األعشاب قد قامت بحماية الفيروس وعملت على بقائه جديدًا للفيروسات أي

 أيضًا. لها للفيروسات وللنيماتودا الناقلة  يطبيعخزن كم
حقول الكوسا في  األعشاب الناميةفي  الخيار يوجد موزاييكمصر أن فيروس في  ولقد وجد

 السلق البري ، (.Portulaca oleracea L)والطرق مثل الرجلة  أقنية الري وما حولها وحول 
 (Beta vulgaris subsp. var cicla (L.) W.D.J. Koch)، الخبيزة (Malva parviflora L.) ،

كما وجد أيضًا  (.Solanum nigrum L) وعنب الديب (.Cichorium pumilum Jacq)والشيكوريا 
 وتعتبر هذه  (.Ammi majus L) الخلةو  يتواجد على الخبيزة ك البطيخ يأن فيروس موزاي

حيث ينتقالن إلى نباتات الكوسا بواسطة  ،األعشاب أهم مصدر لقضاء فترة التشتية للفيروسين
 بة إصابة نسفي  وقد أدى التخلص من هذه األعشاب إلى خفض كبير .الربيع في حشرات المن  
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الحقل المحاط بكثافة عالية من األعشاب في  %80حيث انخفضت من  ،الكوسا بأمراض الموزاييك
أربعة أسابيع من  بعد الحقل المحاط بأعداد قليلة من األعشاب المصابة وذلكفي  %9المصابة إلى 

 . (Fegla, 1974) الزراعة

المختلفة قابلة لإلصابة  اديةفي حقول النباتات اإلقتص عادة ما تكون األعشاب النامية
حقول الفول وبين في  وبدراسة العالقة بين األعشاب الموجودة .تصيب هذه النباتاتالتي  بالفيروسات

وجد أن  (El-Hammady et al., 2004) مصرفي  فيروسات عن طريق بذور الفول ةإصابتها بخمس
 في  تتواجد مبكراً  ثمانية منها ،حقول الفولفي  نوعًا من األعشاب تنمو 13هناك 

 وتظهر خمسة أنواع جديدة  ،حياة ستة منها قبل تمام نضج الفول دورة وتنتهي ،موسم النمو
 من بين هذه األنواع وجد نوعان  .ن فقط طوال الموسمموسم النمو ويستمر نوعافي  متأخرة

 فيروسات ونوع واحد ةن لإلصابة بثالثن لإلصابة بفيروس واحد ونوعان قابالقابال
Beta vulgaris L. subsp. maritime (L.) Thell.  .يمثل التخلص و قابل لإلصابة بأربعة فيروسات

 هذه الفيروسات. إنتشارتقليل في  من هذه األعشاب أهمية كبيرة
في  نتشارالواسع اإل (Physalis wrightii Gray) أن عشب كرز األرضفي العراق وجد 

ذ يصاب  ثانويًا هامًا لبعض الفيروسات إرة لها يعتبر عائالً البطاطس والمناطق المجاو حقول البطاطا/
وبفيروس  %13.2-8.6 بنسبة تراوحت بين Y (PVY)البطاطا/البطاطس  بفيروس

وس األخير ينتقل عن وأن الفير  ،%3.0-2.3 بنسبة تراوحت بين X (PVX)البطاطا/البطاطس 
وآخرون  ، كما سجل الراوي (2006 ،المعاضيدي وعبد هللا) %0.7 العشب بنسبة طريق بذور هذا

كبيرًا ألمراض الفايتوبالزما على عديد من األعشاب باإلضافة إلى بعض النباتات  اً إنتشار ( 2001)
 .اإلقتصادية

 من ناحية أخرى فإن محاولة التخلص من األعشاب والعوائل الثانوية للفيروس ال تكون 
لة ما إذا كان حاتتبع بنجاح في  ، إال أنهاعوائلى الواسعحالة الفيروسات ذات المدى الفي  مجدية

 (Mazyad et al., 1986) مصرفي  وعلى سبيل المثال فإنه قد أمكن .ضيق للفيروس مدى عوائلي
 محدود(  )ذو مدى عوائلي (TYLCV) الطماطم/لبندورةل األصفر وراقتجعد األ فيروسمكافحة 

 أوائل موسم الربيع وقبل في  مبكراً  شتيةالبندورة الم/بإزالة النباتات المصابة ونباتات الطماطم
 الفيروس إليها  إنتشارمثل هذه الحقول المعاملة فإن في  .ظهور حشرات الذباب األبيض البالغة

تكون هذه الطريقة فعالة فإنه يجب تطبيقها على  يلكو يكون عن طريق مصادر من خارج الحقل. 
المحمية  الطماطم/البندورةزراعات  كما يفضل عدم وجود بيوت .مساحات كبيرةفي  نطاق واسع

لفيروس على مدار ن مصدرًا للذباب األبيض الناقل ولبالجوار حيث أن هذه البيوت غالبًا ما تكو 
  نتشارأعوام متتالية فإنه أمكن منع اإل 3قبرص لمدة في  ةقيهذه الطر  استخدمت وعندما ،العام

. (Ioannou, 1987)% 5لى أقل من % إ45من حوالى  الحقليةاألولى للفيروس على الزراعات 
 ختياريًا خالل فصل الصيف قد أدى البندورة واألعشاب النامية ا/كذلك فإن إزالة نباتات الطماطم
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صفر وراق األتجعد األعداد حشرات الذباب األبيض الحاملة لفيروس أ في  إلى تقليل معنوى واضح
 الخريف التاليفي  اإلصابةانخفضت نسبة  تاليردن وبالاأل يوادفي  الطماطم/بندورةلل

(Al Musa, 1986). 

أمكن السيطرة على فيروس تجعد أوراق التبغ بإقتالع النباتات المصابة أو تغطية  ،العراق وفي
 الذبابة البيضاء الناقلة )العاني أو باستخدام مبيد الفيورادان لمكافحة حشرة الشاشالنباتات بقماش 

 .(1987 ،وآخرون 
أطراف المدن في  مشاتل الزينة والمنتشرةفي  تربىالتي  المعمرة والحوليةتلعب نباتات الزينة 

الحدائق المنزلية والحدائق العامة دورًا في  تزرعالتي  والمساحات المجاورة للطرق الموصلة إليها وتلك
وقد عزل فجلة  .اإلقتصاديةتسبب أمراضًا للمحاصيل التي  هامًا كمصدر للعديد من الفيروسات

-Elكما وجد  .(Vinca) الخيار من نباتات الونكة موزاييكغير منشورة( فيروس  معلومات)

Hammady  أن نباتات الونكة تصاب بنوعين من الفيتوبالزما ويؤثران عليها تأثيرًا  (1991) وآخرون
الفيروس من عوائل الزينة المعمرة أو من األشجار النامية بالقرب  إنتشارالصعب منع  . ومنواضحاً 
في  عةو زر ما يكون من المستحيل التخلص منها كأن تكون م عة حيث كثيراً و زر حاصيل الممن الم

 حدائق عامة أو حدائق منزلية.
ع معمرًا فإن التخلص من النباتات المصابة قد يكون ذو فائدة و زر المحصول الموعندما يكون 

 خرى سليمة كمالمصابة بااستبدال النباتات ايمكن  ، حيثكبيرة خاصة إذا ما اكتشفت اإلصابة مبكراً 
 الحمضيات/الموالحوإصابة أشجار  (BBTV) الموز قمةتبوق فيروس الموز بحالة إصابة في 

 .(CTV) الحمضيات/الموالح بفيروس تريستيزا
خضرية سليمة والتخلص بقدر اإلمكان  إكثارمواد  وأاستخدام بذور ويمكن القول عمومًا بأن 
لنباتات المصابة داخل نفس المحصول وعدم زراعة نباتات جديدة أو من األعشاب والعوائل الثانوية وا

وإلى خفض نسبة اإلصابة بدرجة كبيرة  إلى وقاية مبكرة تؤديمشاتل بجوار أخرى قديمة سوف 
 ضيق. يوخصوصًا إذا ما كان للفيروس مدى عوائل

ن زراعة حيث أ ،كما يفضل عدم زراعة محاصيل الخضر داخل أو بالقرب من بساتين الفاكهة
مصر( يسهل من في  حيانبعض األفي  بعض أنواع الخضر داخل زراعات الموز )كما هو متبع

 الخيار إلى الموز. موزاييكانتقال فيروس 
 

 . استخدام بذور خالية من الفيروس3.2

 
عند  البذور المصابة، والتيفي  ها هو تواجدهاإنتشار ق انتقال الفيروسات و ائمن أهم وأخطر طر 

 حالة وجود ناقالت نشطة في  تعطى نباتات تمثل بؤرًا لإلصابة المبكرة وتشتد خطورتهازراعتها 
  أوائل الموسمفي  نباتات الحقل من تلك النباتات المصابة إلى باقيتعمل على نقل اإلصابة 
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 الوسيلة الوحيدة )وقد تشترك معها  . أحيانًا تكون البذور هي(Matthews, 1970) الزراعي
 آخر وأحيانًا تمثل الخطر األساسي يتمكن الفيروس من البقاء فيها من موسم إلىلتي ا وسائل أخرى(

. مما هو جدير بالمالحظة (Albrechtsen, 1997)إدخال فيروسات جديدة إلى بعض المناطق في 
وتختلف  البقولية. فصيلةالفي  تنتقل عن طريق البذور يتركزالتي  ثلث عدد الفيروسات أن حوالي

 والصنف النباتيقال عن طريق البذور بإختالف الفيروس والعائل نتنسبة اإل
(El-Hammady et al., 1980) وآخرون  سائدة وغيرها من العوامل )الحماديوالظروف البيئية ال، 

في  للفيروس وكان من الممكن الزراعة المصدر الرئيسي يالبذور المصابة ه. وفي حال أن (1976
فإن استخدام بذور سليمة أو ذات نسبة  ،ن مصادر العدوى الخارجيةأماكن يمكن عزلها إلى حد ما ع
 تسببها.التي  هذه الفيروسات و الخسائر إنتشارالحد من في  إصابة ضئيلة تكون وسيلة فعالة

 فيروس موزاييك الخسالفيروسات هو  إنتشارفي  من أهم األمثلة على دور البذور
(LMV) مصر في  البلدان المختلفة وينتقل هذا الفيروسفي  مناطق زراعة الخسفي  ينتشر الذي

 % طبقًا للصنف وموعد اإلصابة7.6-1.8والعراق عن طريق البذور بنسبة تتراوح بين 
(Fegla et al., 1983, 1990a) مكافحة هذا الفيروس والحد في  استخدمتالتي  . فشلت معظم الطرق

دام باستخهي  لتوصل إلى أن الطريقة الفعالةوأخيرًا أمكن ا ،العديد من بلدان العالمفي  هإنتشار من 
 بذرة واحد مصابة % )أي0.003 المسموح بها اإلصابةنسبة تعدى ت ال  بذور خالية من اإلصابة أو أ

إال  أن نسبة اإلصابة في البذور المسوح بها يمكن أن تتغير من منطقة إلى  .بذرة( 30,000كل في 
ساعد في زيادة وتكاثر ونشاط الحشرات الناقلة وبالتالي ئدة التي تأخرى حسب الظروف البيئية السا

 .الفيروس إنتشار
 من أخطر الفيروسات التي (AMV)البرسيم الحجازي الفصة/الجت/ر فيروس موزاييك يعتب

بهذا . تنتشر اإلصابة (Fegla et al., 2000)% 21-17تنتقل عن طريق البذور وبنسبة تتراوح بين 
الظهير في  المنتشرة ع بمزارع اإلنتاج الحيوانيو زر زي/الجت المالفيروس على البرسيم الحجا

لمحافظات االسكندرية والبحيرة والمنوفية بمصر. ونظرًا ألن هذا المحصول هو محصول  الصحراوي 
 اً مصدر  ي علف معمر فإن اإلصابة بهذا الفيروس تزداد سنة بعد أخرى ويصبح البرسيم الحجاز 

وقد اقترح خفض حد  .ة لإلصابة به عن طريق حشرات المن  إلصابة المحاصيل األخرى القابل
حتى يمكن  %0( إلى التقاوي في  االحتمال )الحد األعلى للنسبة المئوية للبذور المصابة المسموح به

جميع  في معظم البلدان العربية.في  ا الفيروسهذينتشر مصر. و في  هذا الفيروس إنتشارالحد من 
المزارع عادة ما يلجأ إال  أن  ،موثوق بها ردالمتحصل عليها من مصادام البذور األحوال يجب استخ

 إلى البذور الخاصة به والمتحصل عليها من المحصول السابق دون النظر لمدى خطورة ذلك.
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والتي يمكن تلخيصها تقليل أو تثبيط الفيروسات المنقولة بالبذور ببعض المعامالت ومن الممكن 
 :بالتالي

 ،للبذرة روسات المحمولة على السطح الخارجيالمعاملة بالحرارة أساسًا على الفي تؤثر -الحرارة  (1
فقد أظهرت  .إال أنه قد أمكن استبعاد بعض الفيروسات المحمولة داخليًا من البذور المصابة

بالحرارة الجافة على درجات  (LMV) معاملة بذور الخس المصابة بفيروس موزاييك الخس
وأن المعاملة عند درجة حرارة  ،مدة تراوحت بين يوم واحد وأربعة أيامس ل°85-40 تراوحت بين

على إنبات  تثبيط الفيروس بدون تأثير معنوي في  أيام كانت فعالة 4أو  3س لمدة °80 عند
 قد تكون المعاملة الحرارية أحيانًا ذات اثر محدود وقليلة. (Fegla et al., 1990b) البذور

درجات حرارة عالية أو لفترات طويلة نسبيًا مما يؤثر أيضًا على  لة عنداألهمية إذ قد يلزم المعام
وجدا أن تعريض حبوب الشعير  (2001)إنبات البذور وعلى سبيل المثال فإن مكوك وعطار 

 (BSMV)الشريطي للشعير )= فيروس الموزاييك المخطط للشعير( المصابة بفيروس الموزاييك 
أيام قد أدى إلى خفض نسبة اإلصابة من  10س لمدة º 85 حرارة درجة للحرارة الجافة عند

% 53% إلى 94نسبة إنبات الحبوب من في  % ولكن رافق ذلك أيضًا إنخفاض25% إلى 59
 حرارة درجة ندوعند معاملة الحبوب بالحرارة الرطبة ع

65 ºس لمدة ساعة (Zein, 2002)  فإن نسبة إنتقال الفيروس عن طريق الحبوب المعاملة قد
وعند معاملة بذور  %.45% إلى 80نفس الوقت نسبة اإلنبات من في  نعدمت كما انخفضتا

س ولفترة º 70و  60عند درجات حرارة  (BBSV)العدس المصابة بفيروس تلون بذور الفول 
س على خفض نسبة وجود الفيروس من º 60يومًا، عملت درجة الحرارة  34-6ة ينزم

 % )في البذور التي عوملت لمدة2.14إلى  % )في البذور غير المعاملة(14.96
س فقد º 70. أما درجة الحرارة (%99)يومًا( مع المحافظة على نسبة إنبات هذه البذور  24

وكانت نسبة يومًا  16% في البذور التي عوملت لمدة 1.78خفضت نسبة وجود الفيروس إلى 
حتى وصلت إلى صفر )في % وبعد هذه الفترة بدأت تنخفض نسبة وجود الفيروس 90اإلنبات 
حيث  افق ذلك انخفاض في نسبة إنبات البذورور يومًا وما بعد(  28تي عوملت لمدة لالبذور ا

 .(Kumari & Makkouk, 1996 ؛1994% )قمري، 57وصلت إلى 
 

ستبعاد الفيروسات وخاصة تلك ية إلئايقد تستخدم بعض المعامالت الكيم - يةئايمعامالت كيم (2
 /البندورةالحاملة لفيروس موزاييك  الطماطم/البندورة، مثل معاملة بذور المحمولة سطحياً 

  بواسطة محلول فوسفات ثالثي (TMV)وفيروس موزاييك التبغ  (ToMV) الطماطم
دقائق أو باستخدام بعض األحماض المخففة مثل حامض  10% لمدة 10الصوديوم بتركيز 

 أحيانًا يكون من المفيد  دقيقة. 30مدة %( أو برمنجينات البوتاسيوم ل1االيدروكلوريك )
 فقد  ،تنثبيط بعض الفيروسات المحمولة داخلياً في  ية مع الحرارةئاياستخدام المعامالت الكيم
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أيثلين جليكول  يمادة بولفي  LMVأن نقع )تشريب( بذور الخس المصابة بفيروس  وجد
ند يط الفيروس عند المعاملة عأدى إلى تثب ،والحفظ على درجات حرارة مختلفة ولفترات متباينة

 .(Fegla et al., 1990b)أيام  10س لمدة °40 درجة حرارة
في  ToMVابية مع فيروس إن استخراج البذور بطريقة التخمير اعطى نتائج إيج - التخمير (3

 البندورة.الطماطم/بذور 
مثل تخزين  بعض الحاالت إلى استبعاد بعض الفيروساتفي  ن البذورتخزييؤدي  – التخزين (4

كما أن تخزين بذور القاوون  ،البندورةستبعاد فيروس موزاييك الطماطم/إل الطماطم/البندورةبذور 
 =] (MuMV)القاوون  موزاييكلمدة ثالث سنوات أدى إلى انخفاض نسبة إنتقال فيروس 

 ،البذور المخزنةفي  %5البذور الطازجة إلى في  %95من  [(SqMV) فيروس موزاييك الكوسا
حبوب الشعير المصابة به في  لم يتأثر BSMVأن فيروس  (2001)ينما أوضح مكوك وعطار ب

 .س°4درجة حرارة  ندعند تخزينها لمدة خمس سنوات ع
 

 خضرية خالية من الفيروس (مواد إكثارتقاوي )م استخدا. 4.2
 

ا النبات عندما يصاب نبات ما بفيروس معين فإن الفيروس يظل متواجدًا بصورة مزمنة داخل هذ
هذا النبات خضريًا أو إذا ما  إكثاروتنتقل اإلصابة إلى األجيال التالية إذا ما تم  ،طالما ظل حياً 

 عام. حالة أشجار الفاكهة بوجهفي  أخذت منه طعومًا لنباتات أخرى كما
العديد من محاصيل الخضر والزينة في  تتكاثر خضريًا نسبة عاليةالتي  تمثل النباتات

خسائر اقتصادية بالفيروسات المختلفة وتمثل إصابة تلك النباتات وخاصة المعمرة منها  ،والفاكهة
اللتحام بين ، خصوصًا في حالة نجاح طريق التطعيم الفيروسات بوجه عام عن تنتقلكما  كبيرة.

 صابة.ن لإلاألصل والطعم القابلي

أوائل في  بة مبكراً وبالطبع فإن زراعة أجزاء خضرية مصابة ينتج عنها ظهور نباتات مصا
حالة وجود وسائل انتقال في  النباتات خاصة يعلى باق تؤثرالموسم مما يمثل بؤرًا ومصادر إصابة 

 نشطة.
 خضري ال كثاراألمراض الفيروسية عن طريق اإل إنتشارتعمل على  ومن المشاكل الكبيرة التي

تلك في  السابق، وباالستمرار الالزمة لهم من محصولهم تقاوي قيام المزراعين بالحصول على ال يه
المحصول، كما هو في  اً كبير  اً مما يسبب تدهور  تقاوي الفي  العملية يتم تركيز اإلصابة بشكل مستمر

 معظم الدول النامية.في  البطاطا/الحادث بالنسبة للبطاطس
القضاء على عديد من األصناف المتميزة من الفراولة والموز في  هذه الممارسة توقد تسبب

  يمناطق زراعته بمحافظتفي  مصر وحدثت نفس المشكلة مع محصول القلقاسفي  يرهاوغ
 في  أشهر(. 10 وسم نمو طويل )حواليلها مالتي  والقلقاس من المحاصيل ،المنوفية والقليوبية
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الشتاء بتطويشها ثم يقتلع في  نهاية الموسم يترك المزارع قطعة من أرضه مزروعة دون حصاد يقوم
 بها عيون ويزرعها دون مراعاة  تقاوي ها إلى قطع ؤ بداية الربيع ويجز  في كورماتها

إلى  وقد أدى ذلك بمرور الوقت ،ما إذا كانت هذه الكورمات مأخوذة من نباتات مصابة أم ال
 حيث وصلت نسبة اإلصابة ،تصيب هذا النباتالتي  لبعض األمراض الفيروسية الوبائي نتشاراإل

 وكانت أكثر اإلصابات ناتجة عن اإلصابة بفيروس موزاييك القلقاس% 100بعض المناطق إلى في 
(DsMV) فجلة، معلومات غير منشورة؛ينتشر أيضًا بواسطة حشرات المن   الذي(  

Abo El-Nil & Zettler, 1976.) 
كما أدت الزراعة المستمرة للبطاطا الحلوه بقطع ساقية )العرش( يختارها المزارع بدون مراعاة 

في  ببعض المناطق اً هكتار  850 مساحة تزيد عنفي  اإلصابة إلى كارثة للمحصوللخلوها من 
كبيرًا  اً إنتشار صابة باألمراض الفيروسية حيث انتشرت نسبة اإل ،1986محافظة كفر الشيخ عام 

أكثر  تصحيح هذا الوضع ي، ولقد احتاجكل هالمحصول شبفي  % تقريبًا وكان الفقد100وصل إلى 
نسبيًا من هذه األمراض باتباع األساليب في تى استطاعت المنطقة أن تتعامن خمسة أعوام ح

 .معلومات غير منشورة(  ،ة )فجلةمالزراعة واختيار القطع الساقية السليفي المناسبة 
الحصول على أجزاء خضرية خالية من اإلصابة الفيروسية في  هذه الفيروسات مكافحةتتركز 

ها تحت ظروف ال تسمح إكثار ( واعتبارها كنواة والعمل على )ومن األصناف التجارية المرغوبة
  ، ويتطلب هذا جهودًا مستمرة.بإصابتها واستخدامها على نطاق واسع إن لزم األمر

 
 الخضرية( كثار)مواد ال ت لتقليل إصابة التقاوي بعض المعامال. 1.4.2

 
وسكاكين تقطيع  تطهير سكاكين تقطيع البطاطس )ويفضل استخدام درنات صغيرة كاملة( -

لهب وسكاكين التطعيم وذلك باستخدام ال السكر قصب محصولأو قطع العقل وآالت كسر 
 .%(10الصوديوم )تركيز  أو بواسطة محلول فوسفات ثالثي

أمهات التأكد من سالمة الطعوم المستخدمة وخلوها من أى فيروسات )تؤخذ من أشجار  -
 من اإلصابة أو مقاومًا لها. اً سليمة مختبرة( كما يجب أن يكون األصل خالي

بعض الحاالت التخلص من النبات المصاب أو الشجرة المصابة في  يقد يكون من المجد -
 وإعدامها.

 س( ألوقات محدودة قد تؤدي°50ساخن )حوالي جزاء التكاثرية الخضرية بالماء المعاملة األ -
 بعض الحاالت.في  إلى نتائج جيدة

بعض لمنع انتقال  ،على بعض النباتات المعمرة كالموزتحميل بعض نباتات الخضر  تجنب -
 من الخضر إلى الموز.الفيروسية اإلصابات 
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 صول على نباتات خالية من الفيروسالح. 2.4.2
 

 :التاليتين وسيلتينالخالية من الفيروس بأحدى  يمكن الحصول على نباتات
 

 ت أو أجزاء نباتية سليمة طبيعيا  نباتا. 1.2.4.2
 

كما قد  ،كثارتستعمل كنواة لإلالتي  العتماد على األعراض الظاهرية عند إختيار النباتاتال يمكن ا
 تصاب بعض النباتات دون ظهور أعراض عليها أو تكون األعراض موسمية أو غير واضحة.

وتتوقف نوع  ،ق للتأكد من خلو األجزاء النباتية المختلفة من اإلصابةائبالطبع هناك عديد من الطر 
 ،ناعية للنباتات المشخصةطصة المستخدمة على نوع العائل وعلى الفيروس )مثل العدوى اإلالطريق

. ...الخ(.البيولوجيا الجزيئية ، تقنياتااللكترونيجهر الفحص بالم ،ق السيرولوجية المختلفةائالطر 
 صغالبًا ما يكون توزيع الفيروسات غير منتظم داخل النباتات وخاصة األشجار وعلى وجه الخصو 

ينصح بأخذ العينات وبناء عليه  .يجب مراعاة ذلك عند الفحصاألطوار األولى من اإلصابة و في 
المواسم التالية حتى في  كما يجب إعادة الفحص الدقيق ،من مختلف أجزاء الشجرة وعلى فترات دورية
وجود  تحديدعمليات الكشف عن الفيروس إلى  قد تؤدي يمكن التاكد من خلو الشجرة من الفيروس.
يات لمعفي  هذه الحالة يمكن استخدام هذه النباتاتفي نباتات سليمة وسط النباتات المصابة و 

كما قد يمكن الحصول على براعم سليمة من األجزاء  .(بعد التأكد من خلوها من اإلصابة) كثاراإل
يروس داخل تظم للفنمصابة )نتيجة للتوزيع غير المالشجار األ فيالخالية من الفيروس المتواجد 

التي  من المعروف أن الغالبية العظمى من الفيروسات ال تنتقل عن طريق بذور النباتات الشجرة(.
زراعة هذه البذور تعطى شتالت خالية عادة من اإلصابة )أصول( وعند التأكد وإن  .تتكاثر خضرياً 

فظة عليها من نباتات سليمة يجب المحا عيمها بطعوم سليمة )إن أمكن( يعطيمن خلوها فإن تط
 اإلصابة.

 
 ليص النباتات المصابة من الفيروستخ. 2.2.4.2

 
يمكن استخدام الطرق التالية لتخليص النباتات  مصابة فإنه ةإذا ما كانت جميع النباتات المتاح
 ، ويمكن تخليصها بالتالي:المصابة أو أجزاء منها من الفيروس
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 ( العالج بالحرارة1

رية لفترات طويلة كطريقة أساسية تعامل بها النباتات المعمرة للحصول استخدمت المعامالت الحرا
. تتم (Mink et al., 1998)خالية من الفيروسات والفيرويدات والفيتوبالزما  خضري  إكثارعلى أجزاء 

 المعاملة الحرارية إما للنباتات النامية أو الساكنة )مثل الدرنات والُعقل وغيرها(.
بنشر عدة بحوث عن المعامالت الحرارية  Kunkelقام  1952إلى  1935خالل الفترة من 

كان من المعتقد وقتها أنها راجعة إلى بعض الفيروسات التي لعالج عدة أمراض تتميز باإلصفرار و 
في  ةأنها ناشئة عن اإلصابة بالفيتوبالزما. شملت هذه األمراض مكنسة الساحر  وعرف فيما بعد
 التوت البري في  اإلزهار المزيف ،(Alfalfa witche’s broom) الفصلة/الجت/ي البرسيم الحجاز 

(Cranberry false blossom)، سترإصفرار األ (Aster yellows) الخوخ الصغير ،(Little 

peach)، تورد الخوخ (Peach rosette)،  إصفرار الخوخ(Peach yellows)  وغيرها. نجح
Kassanis (1949، 1954)  ونشر ،سات عن طريق المعامالت الحراريةاستبعاد بعض الفيرو في 

عام في  فيروسًا أمكن تثبيطها داخل النباتات المعاملة. 15قائمة تضمنت أكثر من  1957عام في 
عن ناشئين  فيروسًا ومرضًا فيروسيًا ومرضين 76قائمة شملت  Goheen و Nyland سجل 1969

 بالمعاملة الحرارية. يتوبالزما أمكن تثبيطهاعن اإلصابة بالف ئاً مرضًا ناش 33و  ،اإلصابة بالفيرويد
الخضرية  تقاوي معاملة الفي  س° 54-35 حرارة درجة عادة ما يستخدم الماء الساخن عند
-35 حرارة درجة ساعات ويستخدم الهواء الساخن عند ولمدة محدودة تتراوح بين عدة دقائق وعدة

درجة الحرارة المستخدمة ومدة التعرض لها  معاملة النباتات النامية. تختلففي  س لعدة أسابيع40°
، إال  أن هذه بإختالف الفيروسات وبإختالف العائل وبإختالف العالقة بين الفيروس والعائل المصاب

 امية خالية من الفيروس.إيجاد قمم نالطريقة تسهل 
 
 مزارع القمم الميريستيمية( 2

للحصول على نباتات خالية من بعض  تمثل مزارع األنسجة الميرستيمية الطرفية وسيلة جيدة
في  وتعتمد الفكرة األساسية (Walkey, 1968؛ Hollings, 1965؛ Hartman, 1974)الفيروسات 

 روسية وهي عديد من الحاالت خالية من اإلصابة الفيفي  استخدام القمة النامية على أنها تكون 
  (apical meristem) م الطرفيعلى الميرسيت يحتوي  الذي من النبات تشمل عادة الجزء الطرفي

وعادة ما يكون طول هذه المنطقة بضعة  primordial) (leafمع الزوج األول من بادئات األوراق 
 ومقدرة الفيروس على  ،نات ويتوقف طولها بوجه عام على العالقة بين النبات والفيروسو ميكر 

المصابة بالحرارة يؤدي إلى زيادة  النباتاتوكما ذكرنا أعاله فإن معامالت  غزو خاليا هذه المنطقة.
 طول القمة النامية الخالية من الفيروس مما يسهل قطعها ومن ثم تنميتها على بيئات غذائية.
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روف معقمة على بيئات غذائية خاصة تحت ظ الخالية من الفيروس القمم الناميةيتم تنمية 
ه يتم وعلى مراحل نقل هذه النباتات إلى نباتات كاملة ومع اتخاذ االحتياطات الالزمة فإن حتى تنمو

الصغيرة الرهيفة إلى الجو العادى وزراعتها تحت الظروف الطبيعية واستخدامها كنواة خالية من 
أنواع من األنسجة يمكن استخدامها وتنميتها على البيئات الغذائية  ةاإلصابة الفيروسية. هناك ثالث

 : وهي (Mink et al., 1998)الخاصة 
)ويتوقف الطول على النوع  مم 15-5الطول من في  تختلفالتي و  (shoot tip)خضرية القمة ال -

 المستخدم(. النباتي
 leaf) من بادئات األوراق 2-1 قد يشمل الذيو  مم 0.50إلى  0.25ميريستيم يتراوح طوله بين  -

primordia) .يؤخذ من القمة الخضرية أو من البراعم الجانبية 

 نبية المحتوية على براعم جانبية.نسيج من الساق الجا -

كثير من الحاالت وعلى سبيل المثال فإنه قد أمكن في مساعدة  أثبتت المعاملة الحرارية فعالية
% عندما عوملت 85إلى  %40 يتخليص نباتات الثوم من ثالثة فيروسات بنسبة ارتفعت من حوال

 المزرعة الغذائيةفي  النامية لتنميتها س واخذت منها مباشرة القمة°38 النباتات بالحرارة على درجة
(Walkey et al.,1987) .البطاطا/كذلك فإن معاملة التفرعات الدرنية للبطاطس (Sproutings)  

 نسبة عالية  تالغذائية أعط بيئةبالحرارة قبل أخذ القمة الطرفية وتنميتها على ال
بعض  . فيPVX (Faccioli & Rubies-Autonell, 1982)من النباتات الخالية من فيروس 

 الحاالت يفضل أن يضاف إلى البيئة المغذية بعض المواد المثبطة لبعض الفيروسات مثل
2,4 Dioxohexahydro-1,3,5 – triazine مزارع األنسجة الميريستيمية في  امهااستخدتم  يتال

كما استخدم  ،(Borissensko et al., 1985) تصيبهاالتي  للتخلص من الفيروسات البطاطا/للبطاطس
استخدام جميع األساليب السابقة مجتمعة، المفيد من  لذلك والكينيتين وغيرها. thiouracil-2البعض 

ات قمية من النباتات المعاملة حراريًا وتنميتها على البيئات الغذائية المضاف لها مبأخذ ميريستيوذلك 
في  ارع األنسجة وعلى نطاق تجارى يتم حاليًا استخدام مز  بعض المواد المثبطة لتضاعف الفيروس.

المؤسسات مصر عديد من في  العديد من البلدان العربية فبجانب المجهودات الحكومية فإنه توجد
والخرشوف والثوم وبعض نباتات  البطاطا/تقوم بإنتاج شتالت من الموز والفراولة والبطاطسالخاصة 

مختلف البلدان العربية يتم استخدام في مزارعين. و الزينة الخالية من اإلصابات الفيروسية ويتم بيعها لل
 هذه الطريقة إلنتاج نباتات خالية من اإلصابة.

هناك طريقة بديلة للتنمية المباشرة على البيئات الغذائية حيث تؤخذ القمة الطرفية بطول قد 
خلص وقد أمكن الت ،يصل إلى ملليمتر واحد ويتم تطعيمها تحت ظروف معقمة على بادرات سليمة

أشجار الحمضيات أو أشجار الفواكه ذات النواة الحجرية تصيب التي  من بعض الفيروسات
 شجرة من النوع المرغوب يمما يعط .(Navarro et al., 1983)الطريقة  بهذه)الحلويات/اللوزيات( 

  .خالية من الفيروس
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 ( مزارع األنسجة3
ابة وزراعتها على بيئة غذائية قد يؤدى مجموعة من الخاليا من بعض النباتات المص إن استخدام

 أحيانًا إلى الحصول على نباتات خالية من الفيروس. بالطبع مثل هذه الخاليا قد تكون خالية أصالً 
من المعروف أن األوراق النباتية  .من اإلصابة نتيجة للتوزيع غير المنتظم للفيروس داخل النبات

توزيع الفيروس فيها مختلفًا وخاصة بالمقارنة بين األجزاء  يكون  موزاييكعليها مظهر ال يالمصابة والت
قد تتواجد خاليا )خاصة الخضراء( داخل نفس الورقة خالية  تاليوبال ،الخضراء والشاحبة والصفراء

 من اإلصابة.
( من 1982)وآخرون  Preilبعض الحاالت ما قام به في  من األمثلة على نجاح تلك الطريقة

من فيروسين عن طريق عمل مزرعة  (Euphorbia pulcherrima Wild)ربيا تخليص نباتات اليوفو 
لمعلق من الخاليا ثم تنمية النباتات المتحصل عليها. كذلك تم تخليص بعض النباتات من فيروس 

  (.White, 1982؛ Toyoda et al., 1985)بإتباع هذه الطريقة  (TMV)تبغ ال موزاييك
سبق ذكرها التي  التمالغذائية بعض المعا البيئاتفي  لزراعةتلف أنواع اتستخدم أحيانًا مع مخ

( 2001وفي العراق قام المعاضيدي وآخرون ) ،مثل الحرارة وبعض المواد المثبطة للفيروسات
 ،البطاطا/تثبيط أربعة فيروسات تصيب البطاطسل ،وزراعة أطراف البراعم باستخدام العالج الحراري 

إنتاج نبيتات من أجزاء ورقة وساق في  باستخدام مزارع األنسجة( 2003وآخرون ) كما قام العاني
ووجد أن إضافة بنزيل أدنين وحامض جبرليك تزيد من  PVYالمصابة بفيروس  البطاطا/البطاطس

 وأن إضافة مستخلص الحناء ،مصابةال وق مباشرة من أجزاء األوراق والسسليمة كفاءة تكوين أفرع 
(Lawsonia inermis L.) ئصال فيروس تالصلب أو السائل أدى إلى اس. للوسطPVY هأو تثبيط 

 بنسبة عالية.
 

 المحافظة على النباتات الخالية من الفيروس. 3.4.2
 

للنباتات الجديدة  )أمهات( تعتبر نوياتالتي عند الحصول على نباتات خالية من اإلصابة الفيروسية و 
تها مرة أخرى مع التأكد من قيمتها ها تحت ظروف ال تسمح بإصابإكثار فإنه يجب العمل على 

 .عية ومطابقتها للصنف األصليالزرا 
جراءات اتحت اشراف أفراد مدربين يمكنهم تطبيق  إكثار تلك النباتات لالستعمال التجاري يتم 

تحديدها حالة حدوث إصابات لبعض النباتات فيمكنهم في و  ،الوقاية الالزمة لمنع اإلصابة
لديهم الكافية لمالحظة أى إصابة و  يكون عندهم الخبرةال بد أن واستبعادها، ولتحقيق ذلك 

 اإلمكانيات الكافية للكشف والتعرف على الفيروسات المختلفة.
الدرنات الخالية  إكثارحيث يتم  ،البطاطس/البطاطامن أوضح األمثلة ما يتبع مع محصول 

 ويتوافر ذلك  ،ة المن  مناطق معزولة بقدر اإلمكان عن هجوم الحشرات وخاصفي  من اإلصابة
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نفس الوقت اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لمنع في  المناطق المرتفعة والباردة وغيرها ويتمفي  عادة
ية نباتات قد تصاب. الدرنات الناتجة أالحشرات الناقلة والتخلص من  كافحةذلك مفي  اإلصابة بما

من  وتوزع للزراعة ،تكاد أن تكون منعدمةتحت هذه الظروف تكون عالية القيمة ونسبة اإلصابة فيها 
 .(Certification programs)الموثقة  كثاررامج اإلخالل ب

مناطق صحراوية شبة في  كثارباإل البطاطس/البطاطا تقاوي مصر تقوم شركات إنتاج  وفي
 والتي ه الناتجة من زراعة األنسجةالبطاطا الحلو  إكثاركما يتم أيضًا حاليًا  ،معزولة عن أرض الوادى

بعض المناطق الصحراوية مع في  بيوت الزراعات المحميةفي  ثبت خلوها من األمراض الفيروسية
  اإلصابة قبل توزيعها على المزارعين لزراعتها.من اختبارها على فترات للتأكد من خلوها 

لفة للنباتات المخت خضري تنتقل عن طريق التكاثر الالتي  فإن مكافحة الفيروساتوبناًء عليه، 
ها تحت ظروف ال إكثار الحصول على أجزاء خضرية خالية من اإلصابة والعمل على في  تنحصر

أن الفيروسات ال تنتقل بوجه عام عن يجدر اإلشارة تسمح بإصاباتها واستخدامها على نطاق واسع. و 
فإنه يمكن الحصول على أصول للعديد من  تاليتتكاثر خضريًا وبالالتي  طريق بذور النباتات

من اإلصابة. وقد  مطعمةالاألشجار بهذه الطريقة ثم تطعيمها بطعوم سليمة والمحافظة على الشتلة 
الحقل تحت في  وزراعتها للبطاطا/استخدام البذور الحقيقية للبطاطسفي  نجحت بعض المحاوالت

( 1995 ،وآخرون  تقاوي خالية من اإلصابة )الحماديلحصول على ل صناديق مغطاة بغطاء شاش
 ت محصول أكبر مما تعطيه األصناف التجارية المستوردة.وذا
 

 الممارسات الزراعية. 5.2
 

 تغيير مواعيد الزراعة والحصاد. 1.5.2

 
عمومًا فكلما  .خاصة إذا ما أصيبت النباتات وهى صغيرة ،تؤثر اإلصابة تأثيرًا كبيرًا على المحصول

األمراض  إنتشاريرتبط  .لإلصابة بالفيروسات العمر كلما زادت درجة تحمله ومقاومتهفي  تقدم النبات
الحشرات الناقلة لها وعلى هذا فإن إختيار ميعاد الزراعة قد يؤثر على  إنتشارالفيروسية بوجه عام ب

 .ونسبة اإلصابة حدوث
 فإذا لإلصابة،  ةالحامل ةالحشري لقو النإن أنسب ميعاد للزراعة يعتمد على ميعاد هجرة 

 تهاجر الحشرات الناقلة أما إذا كانت  .يقلل من اإلصابةالزراعة تأخير  كانت تهاجر مبكرًا فإن
متأخرة فإن الزراعة المبكرة سوف تسمح للنبات بأن ينمو ويكبر قبل أن تتم إصابته. على سبيل 

مايو تصاب أيار/األسبوع الثالث من في  أسكتلندافي  عةو زر الم البطاطس/البطاطاالمثال وجد أن 
 تزرع خالل التي  بالمقارنة بتلك (PLRV)البطاطا/البطاطس  وس التفاف أوراقبنسبة عالية بفير 
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وذلك ألن الميعاد األخير يسمح للنباتات بان تصل إلى درجة عالية  ،بريلنيسان/أاألسبوع األول من 
الناقلة للفيروس. كما وجد أن  تنشط فيه حشرة المن   الذيالوقت في  أو ،من النضج قبل أن تنشط

تشرين وليس شهر  أكتوبر/ولتشرين األشمال مصر هو أواخر شهر في  لزراعة الفول أنسب موعد
ونسبة اإلصابة باألمراض الفيروسية أقل  كمية المحصول أكبر كون حيث ت ،نوفمبر/ثانيال

(Kawana, 2007).  
 في  الطماطم/البندورةا من الدول أن تأخير شتل ممصر وقبرص وغيرهفي  وقد وجد

 وتحت األنفاق المنخفضة إلى أشهر الشتاء قد قلل  (Younes, 1995)لمحمية بيوت الزراعات ا
تحت ظروف الحقل إذا  نفس النتائجى أمكن الحصول علكما  .TYLCVأو منع اإلصابة بفيروس 

بالطبع فإن الهدف من تغيير ميعاد  .أوائل الربيعفي  مبكرًا بقدر اإلمكان الطماطم/البندورةما تم شتل 
الحامل  يب النباتات الصغيرة من التعرض للهجوم الكثيف لحشرات الذباب األبيضالشتل هو تجن

 (.Mazyad et al., 1986؛ Makkouk & Laterrot 1983؛ Kasrawi, 1991)للفيروس 
بموعد ظهور  تقاوي المعدة إلنتاج ال البطاطس/البطاطاهولندا يحدد ميعاد تقليع محصول  فيو 

يمر من األوراق  ييلزم للفيروس لك الذيمع حساب الوقت  البطاطاالبطاطس/الناقل لفيروسات  المن  
بمدة  بعد ظهور المن   البطاطس/البطاطايتم تقليع  ، وبالتاليالنبات المصابفي  إلى الدرنات الحديثة

 تقاوي قد تكون الدرنات غير تامة النضج ولكنها تصلح الستخدامها ك. أسابيع 3-2ال تزيد عن 
 فيروسية.لخلوها من األمراض ال

محصول ال يجب أن يقاس فقط بنسبة تقليل  يإن تغيير ميعاد الزراعة أو الحصاد بالنسبة أل
فقد تقل اإلصابة نتيجة لتغيير  ،الناتج اإلصابة الفيروسية وإنما يجب أن يقاس أيضًا بكمية المحصول

 تاليوبال ،ة للمزارعهذا خسار في ميعاد الزراعة أو الحصاد ولكن المحصول الناتج قد يكون منخفضًا و 
تسمح بها إحتياجات التي  الحدودفي التغيير في مواعيد الزراعة أو الحصاد  فيجب أن يكون 

 ،وآخرون  )الحماديمن الحصول على محصول جيد تضالتي المحصول من الحرارة والضوء و 
1976). 

 
 مسافات الزراعة. 2.5.2

 
تنقل بالحشرات فإن عدد التي  الفيروساتحالة في و  ،تختلف مسافات الزراعة بإختالف النباتات

ما  فإذا فرض أن هناك محصوالً  .وحدة المساحة يؤثر على نسبة اإلصابةفي  عةو النباتات المزر 
 الهكتار وأن الحشرات تنقل اإلصابة الفيروسية إلى عشرة آالف في  نبات 20,000يزرع بواقع 

  30,000عة إلى و زر دد النباتات المالزراعة وزيادة ع% نبات فإن تقليل مسافات 50بنسبة  أي
 % بفرض ثبات جميع العوامل 35-30 ينبات مثاًل يعمل على أن تكون نسبة اإلصابة حوال
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محصول ولكن سيقلل من النقل وبالطبع فإن زيادة عدد النباتات سيؤثر نسبيًا على ال .اآلخرى 
 .الحشري 

قد انخفضت بشكل ملحوظ بزيادة وقد وجد أن نسبة نباتات الكوسا المصابة بأمراض الموزاييك 
على النباتات( إذ كانت نسبة  وحدة المساحة )مع عدم وجود كثافة عالية من المن  في  عدد النباتات

% على 45.7 ،سم 40% على مسافة 53.6 ،سم 50% عند الزراعة على مسافة 71.4اإلصابة 
 سم زيادة 20إلى  50من وقد نتج عن تقليل المسافة  ،سم 20% على مسافة 28.2 و سم 30مسافة 

أن زيادة  عتباروالبد من األخذ بعين اإل .(Fegla & Badr, 1979)عدد الثمار والمحصول الناتج في 
تنتقل التي  لها تأثير على زيادة اإلصابة بالفيروساتمكن أن يكون وحدة المساحة يفي  عدد النباتات

 الزراعة يتوقف على المسبب المرضي ن تكثيففإ وبالتاليبسهولة باالحتكاك بين النباتات  ميكانيكياً 
 ه.إنتشار ق ائوطر 

 
 الدورة الزراعية والنباتات المجاورة. 3.5.2

 
نفس المساحة أو تداخل العروات في  تتابع زراعة المحاصيل القابلة لإلصابة بفيروسات معينةإن 

عة نباتات القلقاس وعلى سبيل المثال فإن زرا  لنفس المحصول تزيد من اإلصابة بتلك الفيروسات.
مراض بعض محافظات مصر أدى إلى زيادة إصابتها باألفي  نفس المكانفي  والبطاطا الحلوة

 .(ةغير منشور معلومات  الفيروسية بشكل كبير )فجلة،
ة النباتات عتبار أيضًا نوعياإلفي  وبالطبع فعند تصميم دورة زراعية معينة فإنه يجب أن يوضع

. من األمثلة الواضحة على ذلك ما تهصابإل اً ع حتى ال تكون مصدر و زر ة للمحصول المر و المجا
هذا  بمصر وما ينتج عن أرض الواديفي  زراعات العديد من المحاصيلفي  يحدث من تداخل

لبعض األمراض الفيروسية وعلى سبيل المثال فإنه بالنسبة للقرعيات  الوبائي نتشارالتداخل من اإل
لما فيها من أمراض  مصدرًا للعدوى الجوار فإن القديمة تصبح في  ةووجود مزارع قديمة وأخرى حديث

النباتات كبيرة العمر إلى النباتات الصغيرة حاملة من مجنحة ال حشرات المن   ركحتتحيث  ،وحشرات
 .(ةغير منشور  ، معلوماتًا وبائيًا كبيرًا لفيروسات القرعيات )فجلةإنتشار معها الفيروسات مسببة 

ماتودا والفطريات يتنتقل عن طريق النالتي  حالة الفيروساتفي  أهمية خاصة للدورة الزراعية
لإلصابة  إذ يكون هناك أهمية كبيرة لتداخل زراعة محاصيل غير قابلة ،التربةفي  المتوطنة

 .تنقلها هذه النواقلالتي  بالفيروسات
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 عوامل أخرى . 4.5.2
 
عة و زر عًا فإنها عادة ما تهاجم النباتات المو زر عندما تهاجم حشرة ما حقاًل م -مساحة الحقل  (1

فكلما زادت مساحة  تاليالداخل وبالفي  عةو نسبة كبيرة من النباتات المزر  وتنجو ،على الحواف
حالة في  من اإلصابة والعكس صحيح تنجوالتي  الحقل كلما زادت نسبة النباتات الداخلية

 صفراراإلفيروس  إنتشار(، زيادة 1998وآخرون ) Makkoukأوضح  وقد المساحات الصغيرة.
 .مصر وسوريةفي  عة على حواف الحقولو نباتات الفول المزر في  (FBNYV)لفول الميت ل

نفس في  عليها الحشرة وتكون  غذىعند زراعة خطوط بأصناف نباتية تت -التحميل المحصولي  (2
راعته فإنه من وخطوط أخرى بالمحصول المرغوب ز  ،الوقت غير قابلة لإلصابة بفيروس معين

األردن في  أمكن .تقل إصابة المحصول تاليالمحتمل انجذاب الحشرة إلى العائل اآلخر وبال
على نباتات  الطماطم/البندورةحيث حملت نباتات  الطماطم/البندورةاتباع ذلك مع محصول 
نسبة اإلصابة بفيروس شهر مما قلل من  يبحوال الطماطم/البندورةخيار زرعت قبل شتل 

TYLCV ين بشكل واضحخالل الشهرين األول (Al-Musa, 1981, 1982). 
 

يمكن التي  والموانع الطبيعية اآلخرى الخاصة بالتركيب المحصولي وهناك بعض الممارسات
 كما سيذكر فيما بعد. ،للفيروسات يجب مراعاتها لتقليل النقل الحشري  ياستخدامها والت

 
 المكافحة المتكاملة للناقالت. 6.2

 
 قد يكون تواجده بصورة مؤقتة  الذيو  ،على الناقل بدقة األهمية بمكان أن نتعرف أوالً من 

  النواقلوقد تشترك معه ناقالت أخرى وقد تتفاوت  ،وقد يكون هو الناقل الوحيد ،أو مزمنة
 البني الحمضيات/الموالح وعلى سبيل المثال فإن من   .على نقل الفيروس كفاءتهافي 

(Toxoptera citricida Kirk.)  الحمضيات/الموالح تريستيزانقل فيروس في  أكثر كفاءة يكون 
(CTV)   القطنعن من  (Aphis gossypii Glover) .  ،كما أن بيئة الناقل قد تكون هوائية أو أرضية

يكون هو  ، قدفي بعض الحاالت ،اإلنسان تلفة في مكافحتها. عالوة على أنمما يستوجب طرق مخ
 الناقل الرئيسي.
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 الهوائية النواقلمكافحة . 1.6.2
 
 ( المبيدات الحشرية1

مختلف  كافحةيمكنها مالتي  جدًا من المبيدات الحشرية مزارع عدد كبير يمتناول أفي يوجد بالفعل و 
ومثل هذه الحشرات )غير  ،محصول مسببة له أضرارًا مباشرة يعلى أ تتغذىالتي  فات الحشريةاآل

تقليل أعدادها في  كافحةأن تنحصر المفي فحتها أسهل بكثير حيث يكالناقلة للفيروسات( تكون مكا
 .يسبب خسارة اقتصادية للمحصولال  الذيإلى الحد 

أصعب، إذ مشكلة  تعتبرمكافحة الحشرات الناقلة ومنعها من نقل اإلصابة الفيروسية إال  أن 
 لإلصابة الفيروسية.ًً بيراً كًا إنتشار لحشرات الناقلة المجنحة قد يسبب اقلياًل من  عدداً أن 

بيوت وال تحت ظروف الحقلإن الحشرات هي الناقل الرئيسي للعديد من الفيروسات 
على مكافحة الحشرات الناقلة باستخدام المبيدات وبالتالي فإن غالبية المزارعيين يعتمدون  .البالستيكية

ى تحفيز وتطوير ظهور إلذلك  ؤدييهناك عدة مخاطر لهذه الوسيلة إذ قد . اال  أن يةئايالكيم
عداء الطبيعية للحشرات إلى قتل األ تؤديوكذلك  ،سالالت من الناقل مقاومة لفعل هذه المبيدات

 الناقلة من طفيليات ومفترسات.
الحشرات الناقلة مكافحة في  االعتبار أن هناك فرقًا كبيراً في  عمومًا فإنه يجب الوضع

من خارج  تأتيالتي  وأن الفيروسات ثابرةالم/يروسات الباقيةالفو  ثابرةغير الم/باقيةغير الللفيروسات 
قد ينقل اإلصابة  وهذا المن   ،(Matthews 1991)المجنح  المحصول تكون عادة عن طريق المن  

التخلص من هذه ، و فترات قصيرة جدًا )ثوان( تغذى على النباتلباقية بمجرد أن يبالفيروسات غير ا
 ,Wasfy & Fegla)تجارب سابقة ذلك  توقد أكد .يكون صعباً إحداثها لإلصابة  لقبالحشرات 

نسبة إصابة الكوسا بفيروس في  إحداث أى تقليلفي  حيث فشل الرش بالمبيدات الحشرية (1979
% 100حيث وصلت نسبة اإلصابة  (WMV)وفيروس موزاييك البطيخ  (CMV) موزاييك الخيار

من ناحية آخرى إذا كانت حشرات و  .ير المرشوشةالقطع المرشوشة وغفي  أسابيع من الزراعة 9بعد 
تقليل في له أثر جيد بمجرد وصولها إلى الحقل  مكافحتها فإن مثابرة/حاملة لفيروسات باقية المن  

 اإلصابة.
معاملة في  إمكانية استخدام بعض المبيدات الحشرية (1998وآخرون ) Makkouk وقد ذكر 

 سوريةفي  لذلك فقد تم إجراء تجربة اً وتأكيد ،FBNYVالبذور قبل الزراعة في مكافحة فيروس 
(Makkouk & Kumari, 2001)  جاوشو  ي أثبتت أن معاملة بذور الفول قبل زراعتها بالمبيد الحشر

(imidacloprid) يقد أدى إلى خفض اإلصابة بفيروس FBNYV  وBLRV  92و  %28من %
غ  1.4بذورها بالمبيد بتركيز  عوملت % )في القطع التي23و  %1إلى  ()في القطع غير المعاملة

 .اتالحاملة للفيروس حشرات المن  بواسطة النباتات  لقاحعند إ مادة فعالة/كغ بذور(، على التوالي
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 ( الرش بالزيوت2

 استخدام الزيوت لمكافحة الحشرات الناقلة للفيروسات عندما أوضحاتجهت األنظار إلى 
Bradley (1956 ،)Bradley ( 1962وآخرون)   الحامل لفيروس  أن المنPVY تقد انخفض 

 ونظرًا  زيوت.كانت النباتات مرشوشة ببعض العندما  مقدرته على نقل الفيروس بشكل كبير
 لعدم سمية الزيوت على اإلنسان والحيوان فقد اعتقد أن رش هذه الزيوت سيحل مشكلة 

 أن رب الحقلية بعض التجافي Hein (1971 )وقد وجد  ،انتقال الفيروسات بالحشرات
 وكذلك ضد ]، المثابرة/من الفيروسات غير الباقية الرش أعطى نتائج جيدة ضد عدد كبير

 Kerlanوقد تحصل  مثابر[/باق هوهو فيروس شب (BYV)البنجر الشوندر السكري/صفرار إفيروس 
 شارإنتبشكل واضح من  أن الرش بالزيت قد قللوجدوا حيث  ،على نتائج مشابهة( 1987وآخرون )

-Szatmari) ينحثابعض البوالبد من اإلشارة إلى أن  .البطاطس/البطاطاعلى  PVY فيروس

Goodman & Nault, 1983 ؛Walkey & Dance, 1979)  أن الرش بالزيوت لم يؤثر على وجدوا
 المثابرة./بعض الفيروسات غير الباقية

الفيروسات  إنتشارع منفي  الزيوت المستخدمة لم يكن لها تأثير يذكرومن المعروف أن 
السودان على نتاج مبشرة لرش الزيوت على في  قد تحصل Yassin (1983) الباقية/المثابرة، إال  أن

 .TYLCVالذباب األبيض الناقل لفيروس  إنتشارللحد من  الطماطم/البندورةنباتات 
فإنه يلزم  ،ما على بعض النباتات أن بعض الزيوت يكون لها تأثيرات سامة إلى حد بالرغم من

أيام حتى يمكن المحافظة على تواجد غطاء مستمر على  7-3تكرار المعاملة على فترات من 
مع  ا عن طريق خلط الزيت المعدنيالنباتات. يمكن زيادة فاعلية الزيوت وتقليل مرات استخدامه

لمزدوجة أن هذه المعاملة اGibson & Rice (1986 )وجد وقد  .(Pyrethroids)مركبات البيريثرويد 
وفيروس موزاييك  PVYمكافحة فيروس في  أعطت نتائج أفضل من استخدام كل منها على حدة

  .(BtMV)البنجر الشوندر السكري/

  قصيرةت خاصة مع ضرورة تكرارها على فترات و نظرًا لزيادة تكاليف الرش بالزيو 
 حيث حصل ،قتصاديةاإلحالة المحاصيل عالية القيمة في  تبع عادة إالتال هذه الطريقة فإن 

Asjes (1978 ،1980 ) مكافحة فيروسات بعض نباتات الزينة.في  هولندا على نتائج جيدةفي 
 Shawkatعن استخدام الزيوت فقد وجد  منطقة العربيةالفي  أجريت عدة دراسات وتجارب

 راألخض الخوخ بواسطة من   BtMVقد قلل نقل فيروس  أن الرش بالزيت المعدني( 1982وآخرون )
(Myzus persicae Sulz.)   الفول  ومن(Aphis fabae Scopoli)  100بنسبة كبيرة وصلت إلى% 

 يولم تظهر أ ،التركيزات العالية ولكن كان ذلك مصحوبًا بظهور بقع بنية على األوراق المرشوشةفي 
 ظهرت بعد ذلك.التي  سمية على األوراق

 في لبنان، وجد  (ZYMV) لخضراءالموزاييك األصفر للكوسا ا وفي دراسة على فيروس
على محصول % 1.5بتركيز  (Sunoco 7E/V)أي/ف  7بأن استعمال الزيت المعدني سونوكو 
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% في القطع 14إلى  في القطع غير المرشوشة% 80الفيروس من  إنتشارأدى إلى تقليل الخيار 
 (1985المرشوشة )مكوك ومنسى، 

 PVYقد قلل من كفاءة نقل  Virol oilول أن الرش بزيت الفير Abu Foul (1989 )كما وجد 
 وكان التأثير مرتبطًا بالتركيز المستخدم وعدد حشرات المن   ،إلى نباتات الفلفل بواسطة حشرات المن  

ستخدام اشتراك مع المبيدات الحشرية أو بعدنية بمفردها أو باإلاستخدم الزيوت المكما أدى  الناقلة.
 .(Mansour, 1997) ابة الكوسا بأمراض الموزاييكرقائق األلومنيوم إلى خفض نسبة إص

ال  يفه ،استخدام الزيوت تجارياً  إنتشارتحد من التي  هناك بعض العواملويجب التذكير بأن 
كما أن الطبقة الزيتية  ،كما قد تحدث سمية لبعض النباتات ،المثابرة/الفيروسات الباقية إنتشارتمنع 

مما يستدعى زيادة عدد  ي سبية بفعل الوقت واألمطار ومياه الر المتكونة على األوراق تزال بسرعة ن
 وزيادة التكاليف.يؤدي إلى  وهذامرات الرش بالزيت 

 
 خرى أ( معامالت وعوامل 3

 :(Bos, 1999) ما يليوالتي يمكن تلخيصها ب لاقو الن إنتشارمن تقلل التي  من العواملهناك العديد 
الحقول في  ى عليها الحشرات الناقلة فترة الشتاء سواءتقضالتي  أو تجنب العوائلمن التخلص  -

 المناطق المجاورة لها.في  عة أوو زر الم

على سبيل المثال ال يالئمه وجود الرياح( أو  )فالمن  مناطق ال يالئم مناخها النواقل في  الزراعة -
 يغيب فيها العوائل الشتوية.

 .من نواقلهااإلصابات الفيروسية و  خالية من يأراضفي  الزراعة -

الحقل مما يعمل على تقليل المساحات المتاحة للحشرات خالل فترات في  زيادة الكثافة النباتية -
 حركة الحشرات داخل المحصول. قليلالنمو المبكرة للمحصول وعلى ت

حيث أن الهجوم المكثف للحشرات يكون على  ،حقول ذات مساحات كبيرةفي  زراعة المحصول -
وبالطبع فإن الحواف الخارجية تمثل نسبة كبيرة من  ،عة على حواف الحقولو زر النباتات الم

 الحقول الصغيرة بالمقارنة بالحقول ذات المساحات الكبيرة.

( البطاطس/البطاطاحالة في  الزراعة المبكرة أو المتأخرة والحصاد المبكر قبل تمام النضج )كما -
د ايصل فيها تعدالتي  لنشط لألوقاتتعرض المحصول خالل فترة نموه ا إلى تفادي تؤدي

 الحشرات إلى أقصاه.

 لين يثاأللومنيوم العاكسة وشرائط البولي إمثل شرائط  استخدام المواد الطاردة للحشرات -
)السوداء أو الرمادية أو الشفافة( أو أى مهاد ملونة بين الخطوط يعمل على تقليل إنجذاب 

 المهاد بالقش يجذب  ، كما أن تغطيةمفتوحاً  الحشرات عندما يكون العرش النباتى مازال
 الذباب األبيض إليه )بسبب لونه( وتقتله الحرارة المنعكسة ليمثل وسيلة فعالة ضده. عمومًا 
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ي سطح فإن فاعلية تغطية المهاد تعتبر مؤقتة حيث أنه مع نمو وتشابك النباتات فإنها تغط
 وجود السحب. حالة استمرارفي  كما أنها تكون أقل فاعلية ،التربة

لين الصفراء )المغطاة ياث يحيث تعلق شرائط البول ،(Sticky traps) الصقةاستخدام المصائد ال -
، وهذه وغيرها انب المواجهة للرياح فتقوم بإصطياد حشرات المن  و بمادة الصقة( رأسيًا على الج

 .الزراعات المحمية أكثر كفاءة في بيوت

شكل في األساسي  تصيب المحصولالتي  اتلإلصابة بالفيروسزراعة نباتات طويلة غير قابلة  -
فمثاًل يمكن  ،بعض الحاالتفي  قد يكون مفيداً  (barrier strips)أشرطة أو حواجز ضيقة 

أو عباد الشمس )أو زراعة  الذرة الرفيعة/والسورجامالصفراء مثل الذرة  محصول نجيلي يزراعة أ
حيث تقوم هذه النباتات بإعتراض واستقبال  ،(يهذه النباتات مع المحصول األصلخليط من 

وصولها إلى قبل  غير المثابرة/الهابطة وتخليصها من الفيروسات غير الباقية حشرات المن  
  .نباتات المحصول األصلي

 الطماطم/البندورةحالة نباتات الخيار و في  استخدام البالستيك الماص لألشعة فوق البنفسجية -
ومن  (Bemisia tabaci Gennadius)من اإلصابة بالذباب األبيض لل تق أنفاقفي  عةو زر الم

 .يبالمقارنة بتلك المستخدم فيها بالستيك عاد TYLCVفيروس ب الطماطم/البندورةإصابة 

قفاص مغطاه وسات إلى النباتات بزراعتها تحت أيمكن منع وصول الحشرات الناقلة للفير  -
النمو  حجراتفي  المغطاة بسلك مانع للحشرات أو وتبيالزجاجية أو البيوت الفي  أو ،بالشاش

مش(. مثل هذه  50-36) مم 0.5-0.3وغيرها، على أن تكون فتحات الشاش أو السلك ما بين 
النويات أو النباتات الصغيرة المتحصل عليها من مزراع  إكثارحالة في  الزراعات تكون ضرورية

 إصابة جديدة. يعليها من التعرض ألوالمحافظة  ستخدامها على نطاق تجاري جة إلألنسا

مع  فيروس أو الناقل أو اإلثنين معاً ينصح بزراعة األصناف النباتية ذات المقاومة الوراثية لل -
قد  تاليوبال ،المهاجرة تكون أقل استقرارًا على النباتات غير المستساغة واقلالمالحظة أن الن

 تات.شر بعض الفيروسات غير الباقية على تلك النباتتن

 
 اقل األرضيةو الن كافحةم. 2.6.2

 

 قل األرضية من نيماتودا وفطريات على تعقيم التربة بواسطة بعض واتركزت مكافحة الن
ق ائد من الطر وجد حاليًا عدقل ويوامن األهمية بمكان أن يتم التعرف على أنواع الن الكيماويات.

 عديد الفهناك  يص الجزيئي.ق التشخائطوير طر تحقق هذا الهدف خاصة مع تالتي  الدقيقة
؛ Barker & Koenning, 1998) اتودايملنا في مكافحة استخدامهايمكن التي  من الوسائل

Satapathy, 1998)  وزراعة نباتات  ،ق الحجر الزراعيالنيماتودا عن طريمثل استبعاد وتجنب 
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اقل واستخدام و ل لهذه النمحاصيل ليست عوائ الدورة الزراعية مع زراعةواتباع  اقلو خالية من تلك الن
ومكافحة األعشاب العائلة وزراعة األنواع النباتية المضادة للنيماتودا  ،يةئايبعض المبيدات الكيم

التربة العضوية  مضادة للنيماتودا واستخدام محسناتلة واستخدام بعض العوامل الحيوية االمستهدف
م المبيدات النيماتودية، إن كانت من مجموعة ويمكن استخداواألنواع النباتية المقاومة للنيماتودا. 

 النيماتودية. النواقلالمدخنات أو غيرها )مثل مجموعة االلديكارب( لمكافحة 
استخدام هي  مكافحتهافي  فإن الوسيلة الرئيسيةالناقة للفيروسات بالنسبة للفطريات أما 

يات الناقلة فإنه يجب االهتمام أيضًا النسبة للنيماتودا أو الفطر بوعمومًا فإنه  ية.ئايالمبيدات الكيم
ملوث إلى األرض  كان مثل عدم نقل تربة أو سماد عضوي بالممارسات الزراعية السليمة بقدر اإلم

إلى مناطق أخرى أثناء الحرث،  الموبوءة المرغوب الزراعة فيها وعدم نقل أجزاء ملوثة من التربة
يدخل فيها نباتات غير قابلة التي  ة الزراعيةر و م الدة من كال الناقلين، واستخداواستخدام شتالت خالي

 عند الضرورة. الكيميائيةومكافحة األعشاب العائلة واستخدام المبيدات  ،لإلصابة بأى منهما
 

 بواسطة النسان نتشارخفض أو منع ال . 3.6.2
 

نقل في و نشر بعض األمراض الفيروسية من بلد إلى أخر ومن منطقة إلى أخرى في  يساهم اإلنسان
من نبات إلى آخر. بالطبع فإن تطور وسائل المواصالت واالتصاالت والنقل  الفيروسات ميكانيكياً 

من نقل العديد من األمراض عبر مسافات طويلة في  زيادة دور اإلنسانفي  ساهمت إلى حد كبير
 وغيرها.النباتية والمنتجات الصناعية  تقاوي خالل البذور وال

 :ل منهانقل الفيروسات بعدة وسائفي  ساننيمكن تقليل دور اإل
 )التي Tobamovirus وسات جنسر بعض من الفيروسات ميكانيكيا مثل فيمراعاة سهولة إنتقال  -

وكذلك فيروس  ،والفلفل وغيرها تبغوال الطماطم/البندورةفي  (TMVيتبعه فيروس 
ات بقدر اإلمكان لذلك يجب مراعاة تقليل تداول هذه النبات ،X (PVX) البطاطس/البطاطا

حيث  ،الطماطم/البندورةوعدم التدخين أثناء شتل وزراعة  ،ومراعاة العمليات الزراعية السليمة
 ر وغيرها إلى الشتالت الجديدة.من السجائ التبغينتقل فيروس موزاييك 

وغيرها بأية  البطاطس/البطاطاومعدات الزراعة وسكاكين تقطيع درنات  تجنب تلوث األيدي -
 بتركيز صوديومال فوسفات ثالثيواألدوات باستخدام محلول  يويجب تطهير األيد ،تفيروسا

 يمكن استخدام مخلوط  .( ثم الغسيل بالماء والصابون يلأليد % )مع مراعاة أنه كاو3-10
 200وسوفات ثالثى الصوديوم مع من ف غ 400لك بخلط لتر من الماء مع من األثنين معًا وذ

 بالنسبة لبعض األدوات .يخفف المحلول بأربعة لترات من الماءمن الصابون الرخو ثم  غ
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ماء في  س لمدة ساعة أو وضعها°180 حرارة درجة الفرن عندفي  والمعدات فيمكن تطهيرها
 دقيقة. 15يغلى لمدة ال تقل عن 

من الدسم أو رش النباتات بأيهما أثناء عمليات  أو الخاليالدسم اللبن الكامل في  يغمس األيد -
 جنسالفيروسات التابعة ل وباقي TMVفيروس  إنتشارمن ذلك يقلل  ، حيثتل بعض النباتاتش

Tobamovirus وفيروس PVX. 

 تلكلزجاجية أو البالستيكية الموجود بها نباتات مصابة ثم دخول االبيوت /الدفيئاتعدم دخول  -
 لإلصابة.لمحتوية على نباتات سليمة قابلة ا

ماتودا ناقلة للفيروسات أو يجزاء من التربة المحتوية على نأدم نقل عفي  يجب مراعاة الحيطة -
من حقل إلى آخر أو من حتى ال يتم نقل اإلصابة للفيروسات ساكنة للفطريات الناقلة  أبواغ

بنقل الشتالت من  مناطق الحقل خالل عملية الحرث، أو الحقل إلى باقيفي  منطقة موبوءة
 .البيوت/لدفيئاتأو إلى اإلى حقل آخر  المنطقة الموبوءة

ويجب إتباع الخضرية من مصادر موثوق بها  تقاوي ال/كثارمواد اإليجب الحصول على البذور و  -
بمنع نقل بعض المنتجات  وارشادات الحجر الداخلي ،هاعند استيراد رشادات الحجر الزراعيا

 خرى وغيرها من التعليمات.أمن منطقة إلى النباتية 

 
 ف نباتية مقاومة للفيروس استخدام أصنا. 7.2

 

مواصفات تجارية مرغوبة وغير قابل لإلصابة  ذا صنفالمقاومة هو أن يكون الإن أعلى درجات 
 صنفأو  ،()مقاوم بصعوبة ودون تأثير يذكرصنف أو أصناف تصاب نبات  ، يليه استخدام)منيع(

إلعتبار أن للمقاومة أو افي  الوضع يجب .(ملحيصاب ولكن تأثير اإلصابة عليه يكون قلياًل )مت
مقاومة النبات للفيروس إلى عدة  . وترجعقليلة( –متوسطة  –)عالية  مختلفةلقابلية لإلصابة درجات ا

ومنع أو تأخير تضاعف  ،مثل عدم مقدرة الفيروس على إحداث اإلصابة (Jones, 1998) عوامل
 نبات للناقل والنتقال الفيروس منه.الفيروس وتثبيط انتقال وتحرك الفيروسات داخل النبات ومقاومة ال

حيث يتميز النبات  ،(hypersensitivity) هناك نوع من المقاومة يطلق عليها الحساسية الزائدة
 بقع محلية دون حدوث إصابة جهازية.في  بمقدرته على حصر اإلصابة الفيروسية يالمعد

أظهرت مناعة ضد التي  (.Brassica napus L)بالنسبة للمناعة فهناك بعض أنواع من اللفت 
وكذلك بعض أصناف الشعير  (TuMV) (Tomlinson & Ward, 1982)اللفت  موزاييكفيروس 

 وهناك بعض األمثلة األخرى. .(BaYMV)لشعير األصفر ل موزاييكالضد اإلصابة بفيروس 
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التجارية  فإن إمكانية إدخال الجينات المالئمة إلى األصناف ،بالنسبة لألصناف المقاومة
البد من . يذكر فيما بعدساألمراض الفيروسية كما  كافحةمفي  الحلول المرغوبة يقدم أحد أفضل

هور ظ صفة مؤقتة حيث أنه من المحتمل دائماً هي  فيروس لمقاومة العالية أليأن صفة ااإلشارة 
 Fraserالمجال فإن  هذافي  .المقدرة على كسر هذه المقاومة طفرات جديدة من الفيروس لديها

% منها 75ه في أن إال   ،جينات مقاومة اوجد فيهًا وفيروس عائالً  87نشر قائمة بالعالقة بين  (1992)
 كسر هذه المقاومة. المستجدةبعض السالالت الفيروسية  استطاعت

 عمومًا هناك عديد من النباتات المقاومة لبعض الفيروسات أمكن الحصول عليها عن 
  الشائع موزاييكالمقاومة لفيروس ال ءاع الفاصولياطريق برامج التربية مثل بعض أنو 

الواليات المتحدة األمريكية في  سنة 45لم تكسر فيه المقاومة لمدة  والذي (BCMV) ءلفاصوليال
(Zaumeyer & Meiners, 1975) لم  ن النباتات المقاومة األخرى والتيوهناك عديد م 

  الشوندر السكري/ المقاوم لفيروس تجعد قمةبنجر الشوندر السكري/التكسر فيها المقاومة مثل 
 ؛TuMV (Duffus, 1987والخس المقاوم لفيروس  (BCTV) (Duffus, 1987) البنجر

Robbins et al., 1994.) 
تصيب المحاصيل الحولية التي  حالة الفيروساتفي  أنه إذ ،هناك نوع آخر من المقاومة

 ة النتقال الفيروس عن طريقها يمثل طريقة مثلىوتنتقل خالل بذورها فإن الحصول على بذور مقاوم
 الحقل.في  تحديد وتحجيم اإلصابةفي 

  Madjaيسمى  يصنف شعير أثيوبفي  وجد جين مقاوم لإلنتقال عن طريق البذور
 يتميز بصفات زراعية جيدة ويمتلك مقاومة كبيرة  (Mobet)أمكن إدخاله إلى صنف جديد 

 كذلك فإن هناك بذور خس مقاومة  .BSMV (Carroll et al., 1983)لنقل إحدى سالالت فيروس 
 كما وجد بأن هناك أصناف من العدس  .(Hull, 2002)عن طريقها  LMVنتقال فيروس إل

؛ 1994بواسطة بذورها )قمري،  (PSbMV)البذور موزاييك البازالء المنقول ب الينتقل فيروس
Kumari & Makkouk, 1995.) 

 ،لةمحتفيجب البحث عن أصناف أو سالالت نباتية م ير الوراثحالة عدم توفر المصدفي و 
ال يجب زراعتها  تاليوبال ،حملة قد تمثل مصدرًا إلصابة عوائل أخرى تأن األصناف المالعلم مع 

محصواًل  يحملة قد تعطتبالطبع فإن األصناف الم .بجوار نباتات حساسة لإلصابة بنفس الفيروس
حالة ما إذا كانت اإلصابة الفيروسية تسبب خسائر كبيرة في  كثيرًا من المحاصيل األصلية أفضل

المصاحبة للمحصول  عشابحالة وجود عدد كبير من النباتات واألفي  للمحصول األصلى وكذلك
مثل هذه الحاالت فإن في  ال يمكن التخلص منها أو إزالتها. قابلة لإلصابة بنفس الفيروس والتيوال

 .(Posnette, 1969)حملة تستخدم بدرجة كبيرة تألصناف الما
مختلف البلدان العربية للحصول على مصادر نباتية مقاومة في  وقد أجريت دراسات عديدة

 مدخاًل وراثيًا من العدس تمتلك مقاومة لفيروس 15فقد وجد أن هناك  .للفيروسات المختلفة
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FBNYV، ق الفول فيروس التفاف أوراومدخلين مقاومين ل(BLRV)مدخالت مقاومة  ة، وأربع
 باإلضافة  ، ومدخلين مقاومين لنفس الفيروسين السابقينمعاً  BLRVو  FBNYVلفيروسي 

 (. كما Makkouk et al., 2001؛ 2002)قمري؛  (SbDV) إلى فيروس تقزم فول الصويا
 لياءللفاصو  األصفرالموزاييك أصناف من الفول مقاومة لفيروس  9تم الحصول على 

(BYMV) (Makkouk & Kumari, 1995) صنفًا من الفول مقاومة لفيروس  15، وBLRV 
(Makkouk et al., 2002). ( بغربلة أصناف 1996وبالنسبة للقرعيات فقد قام الصالح والشهوان )

 ووجدا أن صنف الخيار دنيا وصنف في المملكة العربية السعودية مختلفة من القرعيات 
 كما وجد. ZYMV ن لإلصابة بعزلة من فيروسمقاوما رولوفيك الطويلالقرع الرقيبى ب

Fegla & El-Mazaty (1981 )عدة أصناف من الكوسا والبطيخ والخيار والشمام مقاومة لفيروس 
WMV.  تمكنو Metwally ( 1994وآخرون ) من نقل صفة المقاومة لفيروسWMV  الصنف من

. ناعيةطصاوتنمية الجنين الهجين على بيئات التهجين عن طريق  إلى الكوسا .Cucurbita sp ي البر 
كان مقاومًا لفيروس موزاييك وتقزم  T.C.75أن صنف الذرة ( 1986وآخرون ) Shawkatكما وجد 

وقد أظهرت  .وأن بعض األصناف األخرى كانت متوسطة المقاومة ،العراقفي  (MDMV) الذرة
-TMV (El و PVY يمقاومتها لفيروس درجاتفي  فاوتوجود تعدد من أصناف الفلفل غربلة 

Hammady et al., 1983) .من ار عديد من الهجن واألصناف واألنواع البرية بختتم ا
  ، وكان هناكTYLCVناعية بفيروس طصلإلصابة اإلالمقاومة الطماطم/البندورة 

 ي حين أن النوع البر في  ن أصيبا بنسبة قليلةصنفا . حيث وجدنسب اإلصابةفي  تبايناً 
Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.  مقاومة كاملة تحت مختلف الظروفأظهر 

(El-Hammady et al., 1976) وأن أصناف Hizra ،Turquesa ،Gc 793  كانت قليلة القابلية
كان  يأن المشمش صنف بلد( 1992وآخرون ) Mazyad وجدكما . (Younes, 1995)لإلصابة 

  .(PPV)الخوخ/البرقوق  فيروس جدري بدرجة كبيرة ل اً مقاوم
 

 استخدام نباتات مقاومة للناقالت. 8.2
 

تقاوم الحشرات كبديل عن استخدام المبيدات التي  هناك اهتمام متزايد تجاه تربية المحاصيل
وارتفاع تكاليف التوصل  ،يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ظهور حشرات مقاومة للمبيدات .الكيميائية

وعلى  أثير غير المحمود للمبيدات على البيئة وعلى األعداء الطبيعية للحشراتإلى مبيدات جديدة والت
 .صحة اإلنسان
قد يكون آفة ضارة  الذيال تكون بطبيعتها آفة لنبات ما، بعكس البعض اآلخر  النواقلبعض 

 فإن  تاليوبال (Plant hoppers)النبات ونطاطات  (Leaf hoppers)مثل نطاطات األوراق 
  نباتات مقاومة لمثل هذه اآلفات يمثل فائدة مزدوجة ضد اآلفة والفيروسالحصول على 
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(Barker & Waterhouse, 1999 ؛Jones, 1987, 1998).  بالفعل توجد عدة أمثلة على وجود
ترجع مقاومة النباتات إلى و  .(Hull, 2002)أصناف مناسبة مقاومة للمجاميع المختلفة من الحشرات 

يرجع إلى التأثيرات  الذيو  non-preferenceيل لعوامل مثل عدم التفضلى عديد من االحشرات إ
 المعاكسة على سلوك ونمو وتكاثر وبقاء الناقل.

 يمكن تلخيصها بما يلي:اقل و لنالنبات لالمتخصصة لمقاومة  عمومًا توجد بعض اآللياتو 
  (Berlinger & Dahan, 1987) البندورةفي  إفراز مادة الصقة بواسطة الشعيرات الغدية -
 .أو الحمص (Gunasinghe et al., 1988)على أوراق فول الصويا وجود زغب كثيف  -

 .(Shukle et al., 1987)بعض األحيان من التعرف على اللحاء في  عدم مقدرة الناقل -

 المثال فعلى سبيل  ،التعرف على موقع النبات العائلفي  التأثيرات على مقدرة الناقل -
 للقرعيات ذات األوراق الفضية بسبب خصائص الضوء  ة حشرات المن  ر تقل زيا

 يتأخر تطور اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار لعدة أسابيع تاليالمنعكس وبال
(Davis & Shifriss, 1983). 

 
 خدام السالالت الفيروسية الضعيفةالوقاية باست. 9.2

 
 يروس ما ال تظهر ت فلوحظ منذ فترة طويلة أن النباتات المصابة جهازيًا بإحدى سالال

؛ Mckinney, 1929) بساللة أخرى من نفس الفيروس إضافية عند إلقاحها عليها أعراض
Salaman, 1933).  استخدمت هذه االختبارات كدليل للتعرف بدايات القرن الماضي ولعدة عقود في و

 .التابعة لفيروس ما ومعرفة مدى القرابة فيما بينهاعلى السالالت 
 ختبارات الوقاية باستخدام السالالت الفيروسية الضعيفة )الخفيفة(ة األساس التشكل هذه الظاهر 

 الوقاية  ظاهرةتكون . (Cross protection)تسمى بالحماية أو الوقاية المتبادلة  والتي
 في  تنتج أعراض البقع الحلقيةالتي و  Nepovirusحالة فيروسات جنس في  واضحة هذه

 حيث لم تتم الوقاية  ،وجود حاالت استثنائية لهذه الظاهرةلوحظ  .(Walkey, 1991)التبغ 
 ؛Fulton 1986) سالالت فيروسية بينها صلة قرابة أو تكون الوقاية غير تامةعند استخدام 

Gibbs & Harrison, 1976 ؛Matthews, 1992) في  تستخدم كثيراً لم تعد الظاهرة  ولذلك فإن هذه
 التعرف على الفيروسات.

للفيروس  تطبيقات مكافحة السالالت الخطيرة )الشديدة(في  ة الحماية المتبادلةاستغلت ظاهر 
تحدث  .النباتات أوال بساللة ضعيفة لحمايتها من خطورة الساللة القوية لنفس الفيروس وذلك بإلقاح

اإلنتاج إذا ما أصيبت في  الساللة الضعيفة بعض األضرار ولكنها تجنب المحصول الخسائر الشديدة
 (.Walkey, 1991؛ Matthews, 1992) بعد بساللة شديدة فيما
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في  الطماطم/البندورةمحصول في  كان ي أول استخدام لهذه التقنية على مستوى تجار 
بهولندا وذلك بإنتاج سالالت خفيفة  Rast (1972 ،1975)الصوبات بواسطة العالم الدفيئات/

وقد تم استخدام هذه  .تروز()بواسطة العامل المطفر حمض الني TMVكطفرات من فيروس 
سط السبعينيات من او أو بداية في  هولندا وبريطانيا من قبل المزارعينفي  السالالت على نطاق واسع

قد  الدفيئاتفي  الطماطم/البندورةن إنتاج نتيجة لذلك ألوحظ و  .(Fletcher, 1978)القرن العشرين 
ستبدال هذه اوحديثًا تم  .(Upstone, 1974)بريطانيا في  %7و  ،هولندافي  %15ازداد بنسبة 

 .TMVمقاومة لفيروس  بندورة/التقنية بزراعة أصناف طماطم
التطبيقات العملية تحت ظروف الحقل فهناك بعض األمثلة الناجحة مثل استخدام في و 

أعراض على محصول  يالطبيعة )ال تنتج أفي  موجودة CTVسالالت خفيفة )ضعيفة( لفيروس 
والية فلوريدا بأمريكا من السالالت الخطيرة لهذا الفيروس في  الحمضيات الحمضيات( لحماية

(Cohen, 1976)، البرازيل عندما قام مولر وكوستا في  كما تم الحصول على حماية مشابهة لذلك
(Muller & Costa, 1977) والبرتقال والاليم بالسالالت الخفيفة  بإعداء نباتات الجريب فروت

 (.Walkey, 1991؛ Fulton, 1986) CTVلفيروس 
يصيب العديد من  الذي ZYMVهذا المجال هو فيروس في  ومن األمثلة األخرى الناجحة

وقد أمكن حماية العديد من تلك النباتات ضد الساللة القوية بإعدائها بالساللة  ،النباتات القرعية
بحر األبيض المتوسط مناطق الفي  توفير درجة عالية من الحمايةفي  كانت فعالةالتي  الضعيفة
النباتات بالسالالت الضعيفة ومن المفضل أن  القاحفي  تستخدم تيق الائهناك بعض الطر  وغيرها.

 .(Spray gun)ذلك بندقية الرش في  ويستخدم ،يتم ذلك عن طريق الرش تحت ضغط
خطيرة عيفة للحماية من السالالت الضتوجد عدة تفسيرات ألليات الوقاية باستخدام السالالت ال

 منها:و ( Hull, 2002؛ Bos, 1999) لنفس الفيروس
تكاثر الفيروس بواسطة لمتوفرة لعندما تحتل المواقع ا -اخ )التكاثر( س على مواقع االستنسالتناف( 1

هذه المواقع. في  الساللة الضعيفة أواًل فإن الساللة الخطيرة قد ال تكون قادرة على توطيد نفسها
 تدخلالتي  كل أو معظم مكونات العائل النباتيالساللة الضعيفة على هذه الحالة تستحوذ في ف

وبذلك  للساللة الخطيرة. ضئيالً ًا أوتترك شيئًا ئيزيمات تكاثر خاصة بها وال تترك شتصنيع إنفي 
 قد يتم منع تكاثر الساللة الخطيرة أو تتكاثر بكمية قليلة ال تؤثر كثيرًا على نمو وإنتاج النبات.

حيث تقوم الساللة الضعيفة بإستعمال  -قالبية )أيضية( ضرورية مواد أستفي  صحدوث نق( 2
  يعتقد بأن هذه اآللية ال تحصل .تحتاجها الساللة الخطيرةالتي  المواد االستقالبية الضرورية

 ،الغالب ألن كل الفيروسات تصنع من نفس مجموعة األحماض األمينية والنكليوتيداتفي 
 النباتات جيدة في  لهذه الظاهرة وألنهال يعتبر سببًا مقنعًا األيضية  ولذلك فإن حجز المواد
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النمو فإن كمية الفيروس المتكون ربما ال تكون محددة بتوفير األحماض األمينية أو 
 النيكليوتيدات داخل الخاليا.

بواًل ق هذه الفكرة هي األكثر -للساللة الخطيرة  ي عن الحمض النووي لغطاء البروتينا فصلمنع ( 3
منع ة( الموجودة أصاًل داخل الخاليا يللساللة الضعيفة )الواقي أن الغطاء البروتيني وهي .اآلن

للساللة الخطيرة )المتحدية( أو يعمل على تغليف  ي عن الحمض النوو  يالغطاء البروتين فصل
 عنه. يالغطاء البروتينتم فصل عندما يمباشرة  ي حمضها النوو 

الحمض النووي  سالسل تعتمد هذه الفرضية على أن -اللة الخطيرة للس RNA احتباس سالسل( 4
للساللة الضعيفة الموجودة من قبل داخل الخاليا ترتبط بسالسل  (+RNA)الريبي الموجب 

البداية للساللة الخطيرة فتعمل على في  الشقيق( المنتجة RNA) السالبةالحمض النووي الريبي 
التي ن الساللة الضعيفة )و بأ المجال التطبيقيفي  فلمعرو من او  .حبسها ومنع تكاثرها الالحق

يجب أن يتوافر فيها مجموعة من  (Protecting strain)يطلق عليها أيضًا اسم الساللة الواقية 
 :ت ظروف الحقل و أهم هذه الصفات هيتحللحماية استخدامها  الصفات المميزة حتى يمكن

الحقل وأن تكون أعراضها ضعيفة في  موجودةتسبب أعراضًا أقل من العزالت الشائعة وال -
 وعديمة التأثير أو ذات تأثير ضعيف جدًا على المحصول. ،على جميع عوائلها

أنسجة النباتات المختلفة حتى تحمى جميع تلك األنسجة من الساللة  زياً اتصيب جه -
 .الشديدة

 ثيًا وال تتحول إلى ساللة شديدة مع مرور الوقت.اأن تكون ثابتة ور  -

حتى ال تنتشر إلى محاصيل أخرى  كائنات الناقلةبال نتشارتكون عديمة أو ضعيفة اإل أن -
 بالحقول المجاورة.

 .توفر الحماية ضد أكبر عدد ممكن من العزالت الشديدة -

واليلزم إلجراء العدوى بها تحت ظروف الحقل أجهزة  ،أن تتميز بسهولة الحصول عليها -
 ة وبدون تكاليف مرتفعة.مرتفعة الثمن بحيث تتم العدوى ببساط

 
 يفية الحصول على الساللة الضعيفةك. 1.9.2

 
 يمكن الحصول على الساللة الضعيفة بعدة طرق أهمها:

قد تتواجد نباتات أو أشجار مصابة وعليها أعراض خفيفة وسط  -االختالفات الموجودة طبيعيًا  (1
بعض في  تواجد فيروسات قد يظهر لوجيو كما أن الفحص السير  أخرى عليها أعراض شديدة.

مثل هذه السالالت يتم اختيارها واجراء االختبارات الالزمة  .النباتات دون وجود أعراض عليها
 عليها.
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في ناعي ببعض السالالت فقد تعطى أحداهما بقعًا موضعية خفيفة، و طصاإل لقاحجراء االعند إ (2
 ها واخضاعها لالختبارات الالزمة.مثل هذه الحاالت يمكن اختيار بقعة واحدة وعزل الساللة من

ار بقعة موضعية واحدة من بين البقع الناتجة عن العدوى بساللة ما ومعاملتها بالحرارة أو اختي (3
واختيار بقعة واحدة  ل حمض النيتروز( ثم إعادة اإللقاحالبرودة أو ببعض المواد المطفرة )مث

 وعزل الساللة منها.

 
تعطيها التي  مها تحت ظروف متحكم فيها لدراسة األعراضيتقيار العزلة فإنه يجب بعد اختي

ومدى مقدرتها على توفير الحماية  ،على العائل األساسى والعوائل األخرى وتأثيرها على المحصول
ق ائالعزالت القوية السائدة( تحت الظروف البيئية المختلفة وبوسائل وطر  من كنم)ضد أكبر عدد م

 لحشرات وغيرها.نقل مختلفة مثل التطعيم وا
قبل توزيع مثل هذه السالالت المختارة على المزراعين فإنه يجب اختبار نقاوة الساللة وطرق 

الساللة المرغوبة تحت ظروف متحكم فيها. ويتم  إكثاريتم إنتاج و  .حفظها ودراسة كل ما يتعلق بها
 خر.اختبارها سيرولوجيا للتأكد من عدم تلوثها بأية ساللة أخرى أو فيروس آ

على الساللة الضعيفة بتركيز مناسب أو بالرش  ي معلق يحتو في  العدوى بغمس الشتالت ي تجر 
إذا كانت هذه الشتالت ستسلم للمزارعين فيجب اإلنتظار حتى تغزو الساللة جميع  .تحت ضغط عال

ك ية إصابات آخرى( وذلومعزولة ال تسمح بإصابة الشتلة بأانسجة الشتلة )تحت ظروف متحكم فيها 
 .لضمان الحماية الكاملة للشتلة من السالالت القوية

 
 مخاطر استخدام الحماية المتبادلة . 2.9.2

 
 دام الحماية المتبادلة في مكافحة الفيروسات والتي نلخصها بالتالي:بعض المخاطر الستخهناك 

 قد اليمكن توفير الحماية الكاملة أو انهيارها. -
 .%10-5)ولكنها تكون منخفضة( بنسبة  تسبب الساللة الضعيفة خسائر مؤكدة -

النباتات المصابة بالساللة الضعيفة قد تعمل كمصدر لعدوى عوائل آخرى أكثر حساسية  -
 محدثة خسائر كبيرة.

قد تتحول الساللة الضعيفة إلى ساللة أكثر شدة داخل بعض العوائل وتحت ظروف الحقل  -
 غير المتحكم فيها.

صابة المختلطة مع بعض الفيروسات األخرى نتيجة حالة اإلفي  قد تحدث خسائر كبيرة -
 .لها مع تلك الفيروسات (Synergestic effect)للتأثير المشترك 
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إلى  فيروس آخر )إعادة التوليف الوراثي( مما قد يؤديالساللة الضعيفة مع  مجينقد يتحد  -
 ظهور فيروس جديد شديد الخطورة.

 لة الضعيفة يحتاج إلى عناية خاصة.حالة المحاصيل الحولية فإن إدخال السالفي  -

 أو البذور المستخدمة مصابة أصاًل ببعض السالالت الشديدة. تقاوي قد تكون ال -

 
 فيروسية المنشأة وراثيا  بجينات ر الوقاية عن طريق إنتاج نباتات محو . 10.2

 
مجاالت في م هائل وصاحب ذلك تقد   ،الثالثة عقود الماضيةفي  تقدماً  شهد علم الفيروسات الجزيئي

وما وفرته هذه التقنية من مقدرة على تخليق جينات جديدة ونقل جينات أو جزء منها  الهندسة الوراثية
وكأنها  وراثياً  تعبر رالكائن المحو  مجين/جينومفي من كائن إلى آخر وجعل هذه الجينات المدمجة 

استحداث عدد في  والمتنامية استغلت هذه المعرفة الهائلة .رجزء من التركيب الوراثى للكائن المحو 
من أبرزها إنتاج أصناف من بعض المحاصيل الزراعية تعرف  زراعيالمجال الفي  من التطبيقات

وذلك بغرض اكساب هذه النباتات بعض الخصائص المرغوب  بالنباتات المحورة أو المعدلة وراثياً 
ت أو الفيروسات ومن أهم أو مقاومة بعض الحشرا عشابفيها كتحمل كميات أكبر من مبيدات األ

القطن وفول الصويا والذرة  هذه التقنية عند بداية تطبيقها هيشملتها التي  المحاصيل الزراعية
السنوات األخيرة حيث بلغت في  وتوسعت هذه الزراعة ،وبعض النباتات الزيتية الطماطم/البندورةو 

، مليون هكتار 120أكثر من  2007المساحات المزروعة بمحاصيل محورة وراثيًا في العالم خالل 
الواليات المتحدة األمريكية وكندا والصين والهند واألرجنتين والبرازيل والمكسيك وجنوب  وخاصة في

األوساط العلمية في  هذه التقنية كثير من الجدل والمواقف المتباينة إنتشاروصاحب ظهور و  .أفريقيا
حماية البيئة باإلضافة إلى الشركات المنتجة لهذه  الحكومية وبين المزارعين والمستهلكين ومنظماتو 

 .والتشريعات الواجب إتباعها ي النباتات حول الفوائد واألضرار الناجمة وإجراءات األمان الحيو 
 يمكن أن يكون له أثر كبير على الزراعة ع الذيو من المعلومات حول هذا الموضلإلطالع على مزيد 

في  ده فريق مشترك من الُبحاثأع مكن الرجوع إلى التقرير الذيلية يالعالم وعلى التجارة الدو في 
( Anonymous, 2000aلندن )في  مع الجمعية الملكية للعلوم ن دول بالتعاو  أكاديميات العلوم لست

 العالم.في  توفير الغذاءفي  تناول إيجابيات وسلبيات زراعة المحاصيل المعدلة جينيًا ودورها الذيو 
إنتاج نباتات مقاومة للفيروسات فلقد أوضحت الدراسات في  ال هذه التقنيةوفيما يتعلق باستعم

 من الفيروسات ي منذ أوائل الثمانينات أن إدماج جين أو عدد من الجينات أو جزء من الحامض النوو 
إلى تثبيط أو إبطاء تكاثر أو حركة هذه الفيروسات دون التأثير على  يالنبات يؤدجينوم في 

 هذا ويعرف  .(Hull, 2002؛ Beachy, 1993) رة للنبات المحو الوظائف الرئيسي
 يكتسبها النبات بالمقاومة المستمدة من الكائن الممرض التي للفيروسات  النوع من المقاومة
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(Hull, 2002 ؛Sanford & Johnston, 1985،)  ومنذ أن تمكنPowell ( 1986وآخرون)  من
هذه في  لفيروسا طاءريق دمج جين بروتين غعن ط TMVإنتاج نباتات تبغ مقاومة لفيروس 

النباتات فإنه توالت وتطورت هذه الدراسات وأدت إلى إنتاج أصناف من محاصيل زراعية عديدة 
، Alfamovirus ،Cucumovirus ،Potyvirus :جناس مختلفة من بينهاتابعة ألمقاومة لفيروسات 

Potexvirus ،Tobamovirus ،Tobravirus ،Tymovirus. لبعض  عرض موجزيما يلي وف
 إنتاج نباتات مقاومة للفيروسات:في  استغلتالتي الوراثي  راستراتيجات التحوي

 
تيجية للحصول عل اطبقت هذه االستر  - لفيروسا اومة متأتية بدمج جين بروتين غطاءمق( 1

 محاصيل زراعية مختلفة وهى من أكثر اإلستراتيجيات في  نباتات مقاومة للفيروسات
 اً مختلف اً فيروس 35ألكثر من  ة إذ جرى دمج جينات بروتين الغطاءااًل إلنتاج نباتات مقاوماستعم

(Hull, 2002.) 
واقع األمر محاكاة لظاهرة الحماية في هي  وهذه المقاومة المتحصل عليها بهذه الطريقة

هذا في  يرًا ما يالحظوكث .هذه الحالة تم تحقيقها بواسطة تقنية الهندسة الوراثيةفي  المتبادلة غير أنه
ظهور أعراض في  البقع الشاحبة والبقع الميتة وتأخر عدد وحجمفي  النوع من المقاومة نقص واضح

 sub) 4جين منتيجة دمج تحت ال CMVالنباتات المقاومة لفيروس في  اإلصابة كما هو الحال

genomic RNA4) (Cuozzo et al., 1988والنبات ) ات المقاومة لفيروسAMV دمج تيجة ن
RNA4 (Loesch-Fries et al., 1987)،  ة على درجة أعلى ر حاالت أخرى تكون النباتات المحو في و

 Yang؛ Anonymous, 2002b) الجريب فروتفي  CTV فيروسفي  من المقاومة كما هو الحال

et al., 2000.)  الباباظ/لبابايال يأشجار البابايا المقاومة لفيروس التبقع الحلقفي و (PRSV) 
(Gonsalres et al., 2004.) 

فعالة ضد الفيروسات أو السالالت المتأتية من هذه الطريقة وبصورة عامة تكون المقاومة 
، كما وأقل فعالية ضد الفيروسات األقل قرابة ،طاءأخذ منها جين بروتين الغالتي  القريبة من الساللة

من العائالت المهمة من حيث أعداد  يهمثاًل و  Potyviridae فصيلةحالة الفيروسات التابعة لفي 
ة ر وجد أن النباتات المحو فلقد  .محاصيل زراعية مختلفةفي  تسبب أمراضًا اقتصاديةالتي  الفيروسات

تكتسب مقاومة ضد فيروسات أخرى من نفس  فصيلةمن فيروسات هذه ال يأل طاءبمورث بروتين الغ
نباتات في  (SMV)الصويا فول  موزاييك لفيروس ( فالغطاء البروتينيBeachy, 1993) فصيلةال

 التبغ حفرفيروس ت: فصيلةالتالية من نفس الللفيروسات  غ يجعل هذه النباتات مقاومة أيضاً التب
(TEV) ،فيروس تبرقش الفلفل (PepMoV) ، فيروس وPVY.  

بجين ة ر على أساسها تصبح النباتات المحو التي  كثيرًا ما تقدم لتفسير األليةالتي  ومن األراء
 ة يثبط مرحلة ر النباتات المحو في  مقاومة للفيروسات هو أن هذا البرويتن المشفر بروتين الغطاء

 الفيروس  سيماتمن ج سات قد تكون نزع الغالف البروتينيدورة تضاعف الفيرو في  مبكرة
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من  لفيروس بدالً ل النووي الريبي حمضالة بر النباتات المحو  لقاحبدليل أنه عندما يتم إ ،المهاجم
المأخوذة منها صفة  (Protoplast)الفيروس الكامل تفقد هذه النباتات وكذلك خاليا البروتوبالست 

النووي  حمضالحاالت أخرى وجد أن إحداث اإلصابة بفي غير أنه و  ،(Beachy, 1993المقاومة )
 ن الغطاءحاالت أخرى إلى أن بروتيفي  كما تشير الدراسات ،إصابة للنبات إلى أي لم يؤدي الريبي

المنسخ من النووي الريبي  حمضالجعل النبات مقاومًا للفيروس وإنما في  يعمل مباشرة الذيليس هو 
   .(Hull, 2002الجين المدمج )

ن هناك أكل هذا يدل على أن سبب المقاومة قد يختلف بإختالف نوعية النبات والفيروس و 
 طاءة ببرويتن الغر مثاًل المحو  طس/البطاطاالبطافنباتات  ،عوامل متغيرة تختلف بإختالف كل حالة

 Gadani) للفيروس العاري  النووي الريبي حمضالب لقاحهاعند إتحتفظ بمقاومتها حتى  PVXلفيروس 

et al., 1990 ؛Hemenway et al., 1988.) 
 
باإلضافة إلى  -فيروسية أخرى غير بروتين الغالف  مقاومة متأتية عن دمج جينات بروتينات( 2

لمقاومة نتيجة دمج ة وراثيًا صفة ار فيها النباتات المحو  روتين الغالف هناك حاالت اكتسبتجين ب
 تعرف بالمقاومة الناتجة عن إنزيم النسخالتي و  Polymeraseنزيم النسخ الجين الخاص بإ

(replicase- mediated resistance).  
يجة دمج طفرة لبرويتن حاالت أخرى أمكن الحصول على نباتات مقاومة للفيروسات نتفي و 

النبات بدل التأثير على عملية التكاثر ومثال ذلك في  الفيروس إنتشارالحركة مما يؤدى إلى عرقلة 
عن طريق دمج  (PLRV) البطاطس/البطاطا مقاومة لفيروس التفاف أوراق بطاطا/إنتاج بطاطس

 (.McGlouglin & Burk, 2000طفرة لجين بروتين الحركة للفيروس )

 

استعملت هذه الطريقة  - (Satellite RNA) حمض نووي ريبي تابع قاومة ناتجة عن دمجم( 3
وذلك حسب حالة كل  ،هيسبب الذيالفيروس المستهدف أو إضعاف شدة المرض للحد من تكاثر 
 طبقت هذه االستراتيجية (.Gadani et al., 1990التابع له ) الحمض النووي الريبيفيروس مساعد و 

ن هذه إ. بالطبع ف(TRSV) لتبغل وفيروس التبقع الحلقي CMVات مقاومة لفيروس إنتاج نباتفي 
تابعة  أحماض نووية ريبية لهاالتي  الفيروساتفي  الطريقة إلنتاج نباتات مقاومة للفيروسات تنحصر

 يسببه. الذييمكن أن تؤثر على تكاثر الفيروس المساعد أو تضعف من شدة المرض 
 
 النووي الريبي  حمضاليعمل  - النووي الريبي السالبحمض الج مقاومة ناتجة عن دم( 4

 الغالب إما في  على تثبيط تكاثر الفيروس ويكون ذلك رالنبات المحو  في هعند نسخ السالب
لفيروس المهاجم مباشرة وحدوث ما يعرف "بالتهجين" ل النووي الريبي حمضالبإرتباطه ب
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(hybridization) الرسول الريبي النووي  حمضالأو ارتباطه ب(mRNA)  دوره في عملية معرقاًل
 .إنتاج البروتينات داخل الخلية المصابة

المقاومة لبعض  الطماطم/البندورةإنتاج نباتات مثل التبغ و في  واستعملت هذه الطريقة
 (TGMV) الطماطم/لبندورةل ييك الذهبايوفيروس الموز ، TMV ،CMVالفيروسات من بينها 

(Gadani et al.,1990.) عالج النباتات المصابة في  وقد تتطور هذه التقنية مستقباًل لتستعمل
  .(gene therapy) فيروسات أو مايعرف بالعالج الجينيبال
 

 اثيا  لمقاومة األمراض الفيروسيةة ور ر تطبيقات تقنية النباتات المحو . 1.10.2
 

مقاومة بعض األمراض في  قنيةمناطق مختلفة من العالم من هذه التفي  استفاد كثير من المزارعين
كثير من األحوال مكافحتها بالطرق في  تسبب عادة خسائر كبيرة لزراعاتهم ويصعبالتي الفيروسية و 

 التقليدية المعتادة.

 عامفي  شملتها هذه التقنية وسمح بتوزيعهاالتي  ومن بين المحاصيل الزراعية
 و صنف من القرع األصفربالواليات المتحدة األمريكية ه ي على نطاق تجار  1994

(Yellow crook neck squash)  أنتجته شركةAsgrow األسواق تحت اسم في  للبذور وعرضته
Freedom 11 فيروسي على أساس أنه مقاوم لZYMV و WMV طاءنتيجة دمج جين بروتين الغ 

بروتين  من القرع والبطيخ تحمل جينات أصنافويوجد حاليًا في األسواق . رهذا الصنف المحو في 
ي فيروس التبقع الحلقو  CMV، SqMV ،WMV ،ZYMV :ومقاومة للفيروسات التالية طاءلغا
 .(PepRSV) لفلفلل

كثيرًا ما تساق لإلستدالل على نجاح تطبيق هذه التقنية هو مقاومة فيروس التي  ومن األمثلة
PRSV في  بابايا منتشرةكانت زراعة أشجار فاكهة ال .بالواليات المتحدة األمريكية يواابجزر ه 

 التي  الخمسينات من القرن الماضى نتيجة لألضرار المدمرةفي  ثم توقفت (Oahu)جزيرة أواهو 
 ثم ما لبث أن  ،يوااالستينات إلى جزيرة هفي  فانتقلت زراعة هذه األشجار ،سببها الفيروس
 ة البابايا على زراع أن يقضي 1994ضًا وأوشك بحلول عام هذه الجزيرة أيفي  انتشر الفيروس

البابايا من صنف  إنتاجفي  فيها كلية لو لم تفلح جهود مجموعة من الباحثين من عدة مؤسسات
 اسم للفيروس وأطلق على هذا الصنف طاءوذلك بدمج جين بروتين الغ ،مقاوم للفيروس

Rainbow  1998وسمح بتوزيعه تجاريًا عام (Gonsalres et al., 2004)  ولوحظ أن هذا الصنف
 نتيجة  .بساتين بابايا قديمة ومصابة بالفيروسفي  ظ بمقاومته للفيروس حتى عند زراعتهاحتف

في  أقبلت عدة دول أخرى  واياهفي  PRSVمقاومة فيروس في  حققته هذه التقينة الذيللنجاح 
 تهتم بزراعة هذه األشجار على نقل هذه التنقية إلى التي ستوائية و المناطق اإلستوائية وشبه اإل

تعاونت عدة التي  ولهذا يرى البعض أن البحوث والتجارب .ا كالبرازيل وتايالنذ وجمايكابالده
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تطوير أصناف من أشجار البابايا مقاومة لفيروس في  مؤسسات علمية على القيام بها وأفلحت
PRSV  وبدون أى استثمارات من الشركات الكبيرة تشكل نموذجًا مناسبًا يحتذى به لتطبيق هذه

 البالد األقل نموًا.ي ف التقنية
تصاب بعدد التي  من المحاصيل الزراعية نموذجًا آخراً  البطاطس/البطاطاويمثل محصول 

لهذا اتجه  ،كبير من الفيروسات المختلفة وألن طرق التربية إلنتاج أصناف مقاومة للفيروسات بطيئة
مقاومة لبعض  بطاطا/تطوير نباتات بطاطسفي  يالوراث رهتمام إلى استغالل تقنية التحوياإل

ة وراثيًا من إنتاج نباتات بطاطس/بطاطا محور  Max Plankمعهد في  الفيروسات وقد تمكن باحثون 
ة بهذه ر المحو  البطاطس/البطاطاووجدوا أن نباتات  PLRVبطفرة لجين بروتين الحركة لفيروس 

 PVX و PVYي الطريقة لم تكن مقاومة لهذا الفيروس فحسب بل مقاومة أيضًا لفيروس
(McGlouglin & Burk, 2000وهذه المقاومة لفيروسات مختلفة )  نفس النبات تعزى إلى منع أو في

 بجين بروتين الحركة "الطافر". رالنبات المحو في  الفيروس إنتشارإبطاء حركة 
 البطاطس/البطاطاصنف  Monsantoطورت شركة  1997-1996الفترة من في و 

Russet Burbank فيروس ليكون مقاومًا لPLRV، يرمز له  الذيالمزدوج  يوذلك بدمج العامل الوراث
ORF1/ORF2.  ة بهذه الطريقة ال تصاب بالفيروس ر المحو  البطاطس/البطاطاولوحظ أن نباتات
 عام Monsanto شركة طور مبكر من نموها. وقد قامتفي  هاعدائحتى عند أ 

 محورة وراثيًا اطلقت عليه اسمال البطاطس/البطاطاباإلنتاج التجارى لصنف من هذه  1998
New leaf Plus  مقاوم لكل من فيروسPLRV نتيجة دمج  البطاطس/البطاطا ولحشرة خنفساء(

من البكتيريا( وأدت زراعة هذا الصنف من  Bt geneهذا الصنف هو في  جين آخر
تعمال المبيدات ستغناء كليًا عن اسواليات المتحدة األمريكية إلى اإلبشمال غرب ال البطاطس/البطاطا

 .PLRV الناقلة لفيروس أو حشرات المن   البطاطس/البطاطا اءفسالكيميائية سواء لمقاومة حشرة خن
توزيع هذا الصنف نتيجة امتناع مصانع مستحضرات  2001عام في  غير أن هذه الشركة أوقفت

الب إلى عدم إقبال الغفي  المعدلة وراثيًا ويرجع ذلك البطاطس/البطاطاعلى قبول  البطاطس/البطاطا
 المستهلكين على شرائها.

 
 إنتاج أصناف مقاومة للفيروساتفي وراثيا   ةر تقنية النباتات المحو استخدام  أخطار. 2.10.2

 
إمكانات إضافية هامة للحد من  انبعض البلدفي  من الواضح أن هذه التقنية أعطت المزارعين

هناك كثيرًا من الجدل واآلراء المتضاربة فيما  غير أن .تسببها األمراض الفيروسيةالتي  الخسائر
 كثير من في  ويالحظ .المحتملة جراء زراعة هذه المحاصيل المعدلة وراثياً  خطاريتعلق باأل

وقد يكون  ،تثار تتباين حسب مصالح أو انتماءات الجهة صاحبة الرأيالتي  األحيان أن اآلراء
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العالم في  أكاديميات العلومفي  عدد من المتخصصين سبق اإلشارة إليه والمعد من قبل الذيالتقرير 
(Anonymous, 2000aأقرب ما يكون إلى الواقعية والطرح العلم )المحايد. ي 

تجمعت على التي  أجريت وحجم المعرفةالتي  كما يالحظ أنه بالمقارنة بأعداد البحوث الكثيرة
مقاومة في  ولة وراثيًا ومدى فعاليتهامدى ثالثة عقود من الزمن فيما يتعلق بتكوين النباتات المح

يمكن أن تلقى التي  الدراساتفي  تيجيات مختلفة، فإن هناك نقصًا واضحاً االفيروسات بإتباع استر 
قد تنجم نتيجة تطبيق هذه التقنية التي  شيئًا من الضوء على األخطار المحتملة أو تقييم األضرار

واصل للمحاصيل الزراعية المحورة وراثيًا. ومن خصوصًا على المدى الطويل من االستعمال المت
ال يمكن تجاهلها أو التقليل من أهميتها حتى من قبل الشركات المنتجة للنباتات التي  األخطار

في  المعدلة وراثيًا هو احتمال ظهور ساللة او سالالت لفيروس أشد خطورة من الساللة المتواجدة
هذه النباتات  تفإذا ما أصيب ،ية بجين الغطاء البروتينر ات المحو الطبيعة نتيجة استعمال النبات

 طاءببروتين الغ يمكن أن يتم تغليف هذا الفيروس المهاجم فصيلةبفيروس آخر من نفس الجنس أو ال
-Hetero)، ويطلق على هذه الظاهرة التغليف ببروتين مخالف رالنبات المحو في  المشفر

encapsidation) " الطريقة قد يكون أشد خطورة من الساللة األصلية الهجين" المتكون بهذه و
داخل العائل بكفاءة أعلى أو القدرة على  نتشارالمنطقة ؛ كأن يكتسب القدرة على اإلفي  المتوطنة

فيروس في  اكتشفتالتي  ومثال على ذلك الحالة .نتقال بالحشراتإصابة عدد أكبر من العوائل أو اإل
ZYMV (Ranelonandro, 2000إذ اك ) تسبت ساللة منه ال تنتقل أصاًل بحشرات المن القدرة على

 ة بجين بروتين الغطاءر االنتقال بهذا النوع من الحشرات نتيجة إصابة هذا الفيروس لنباتات محو 
 .PPV لفيروس

وذلك  التغليف ببروتين مخالف هناك دراسات تهدف إلى محاولة منع أو تقليل حدوث ظاهرة
 رالنبات المحو في  قبل دمجه البروتيني لى الجين الخاص بالغطاءينية عبإجراء بعض التعديالت الج

(Ranelonandro, 2000). وسائل اإلعالم العامة هو في  كثيرًا ما تثار حتىالتي  ومن األخطار
ل زراعية أو يإلى نباتات عادية سواء كانت محاص ورانتقال أو تسرب الجين المدمج من النبات المح

 نباتات برية.
تحدث طبيعيًا عند إصابة النبات  يوالت (Synergism)ك أيضًا ظاهرة التآزر/التعاون وهنا

الجين أو الجينات  من هذا القبيل بين إذ قد يحدث شيئ ،بأكثر من فيروس )إصابة مختلطة(
في  ومن األخطار ما يذكر .وفيروس آخر يصيب نفس النبات رالنبات المحو في  الفيروسية المدمجة

من الحساسية  يءة أو إحداثها لشر من احتمال سمية بعض المنتجات النباتية المحو بعض األحيان 
 ة ينسخ فيها الجين المدمجر وقد يتم التغلب على ذلك مستقباًل بإنتاج نباتات محو  ،عند بعض الناس

 تستهلك من قبل اإلنسان أو الحيوان.التي  الثمارفي  وليسللنبات  خضري المجموع الفي 
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 الوراثي إلى البلدان العربية يرو قنية النباتات المقاومة للفيروسات بالتحنقل ت. 3.10.2
 

العربية من اإلستفادة من هذه التقنية يتوجب عليها وبصورة عامة دعم أجهزتها  انتتمكن البلد لكي
طور البيولوجية ومتابعة التقدم والت انيمجاالت التقفي  العلمية وكوادرها الفنية وتدريب علمائها وفنييها

تنظم التي  كما يتوجب عليها أن تعمل على وضع التشريعات واللوائح ،هذا المجالفي  يحصل الذي
تستطيع أن تتابع وتراقب التي  ن نقل واستعمال هذه التقنية وأن يكون لديها األجهزة الفنية الفعالةشؤو 

ر بالبيئة أو الصحة بالدها وما قد ينجم عن زراعتها من أضرافي  ة جينياً ر زراعة النباتات المحو 
منطقة من في  وراثيًا ومقاومة لفيروس ما ةر المحو  اإلشارة هنا بأن النباتات ومن الضروري  .العامة

فإن نقل  ذاوله ،أن يكون لها نفس الفاعلية إذا ما أدخلت إلى منطقة أخرى  العالم ليس من الضروري 
البلد أو المنطقة في  وسات المتواجدةهذه التقنية يستدعى أن تتم باستعمال جينات مأخوذة من الفير 

وهنا  ،تها من هذه الفيروساتياألصناف المحلية من المحاصيل الزراعية المراد حما في مجينودمجها 
 .علمية والفنية على المستوى المحليتكمن ضرورة توفر حد أدنى من القدرات ال

يجاد نوع من التعاون هذا المجال إفي  ويكون من المفيد جدًا لتحقيق األهداف المنشودة
وكذلك بينها وبين مؤسسات مماثلة أو  ،البلدان العربيةفي  والتنسيق بين بعض المؤسسات العلمية

 هذا المجال.في  لها خبرةالتي  بعض البلدان األجنبيةفي  مراكز بحوث
بمركز البحوث  (AGERI)معهد الهندسة الوراثية من األمثلة الناجحة في المنطقة العربية، و 

القرن في  إذ بدأ منذ أوائل التسعينات ،هذا المجالفي  قطع شوطًا كبيراً  الذيلزراعية بمصر ا
العمل على إنتاج عديد من النباتات في  وبالتعاون مع العديد من الهيئات المحلية واألجنبية الماضي

ومن  .البيئي بعض الممرضات واآلفات األخرى ولإلجهادالمحورة وراثيًا والمقاومة لبعض الفيروسات و 
( معدلة وراثيًا نباتات كوسا )صنف اسكندراني ،روساتإنتجها لمقاومة بعض الفيالتي  النباتات

ونباتات موز لمقاومة فيروس  TYLCVفيروس لمقاومة  بندورة/وطماطم ،ZYMVفيروس لمقاومة 
BBTV و CMV. 

 
 استخدام الكيماويات. 11.2

 
العديد من األمراض الفطرية  مكافحةفي  نجاحًا كبيراً  يةالكيميائ وادسجلت فيه الم الذيالوقت في 

 األمراض الفيروسية بتلك الطريقة. يرجع ذلك  كافحةمفي  والبكتيرية فإنه لم يحدث تقدم يذكر
ريا إلى مواد غذائية تحصل يأساسًا إلى طبيعة تطفل تلك المسببات حيث تحتاج الفطريات والبكت

أما بالنسبة  مادة مثبطة )بتركيز ال يضر العائل(. يتأثر بوجود أفإنها ت تاليعليها من العائل وبال
 احتياجاتها للمواد في  وأن تطفلها ينحصر ،للفيروسات فنظرًا ألنها ال تحتاج إلى مواد غذائية
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تمثيل مكوناتها من أحماض نووية في  الالزمة لتضاعفها مع اعتمادها على ميكانيكية العائل
ة تستخدم للتأثير على تمثيلها لمكوناتها سوف تؤثر أيضًا على تمثيل لذلك فإن أى ماد ناتوبروتي

تتطلب وقتًا طوياًل اليجاد حل البروتين واألحماض النووية الخاصة بالعائل أيضًا، وهذا يمثل مشكلة 
 .مكافحة الفيروسات التي تصيب اإلنساني في هذا المضمار، ويتركز حاليًا ف اً لها. إال  أن هناك تقدم

 إلى (Kiraly et al., 1967؛ El-Hammady, 1969) األبحاث منذ فترة طويلة اتجهت
حتياجاته من البروتين واألحماض ال هاستخدام سيتوكينيات ومعامالت تساعد العائل على زيادة تمثيل

يقل تواجد المواد األولية الالزمة لتضاعف الفيروس )أحماض أمينية حرة وقواعد  تاليوبال ،النووية
نجح الكينيتين والبنزيل ادنين وغيرها من  .نية حرة( مما يعمل على تقليل اإلصابةنيتروجي

 البعض اآلخر في  ولم تنجح ،بعض الحاالتفي  تقليل اإلصابةفي  وكينيناتتالسي
 استمرارًا  .حيث كان تأثيرها متوقفًا على العائل والفيروس والعالقة بينهما والتركيز المستخدم

 عض مشتقات القواعد البيورينية والبريميدينية قد استخدمت على نطاق لهذا االتجاه فإن ب
 ينية مثل وقد اثبتت بعض المشتقات البيور  ،(Dawson & Boyd, 1987) واسع نسبياً 

 تثبيًطا ملحوظًا لبعض الفيروسات ولكن بدرجة أقل من (azaimidazole) يميدازولإازا
 (ribavirin)الدخان بمركب فيرازول ة نباتات التبغ/لمعامكما أن  .(azaguanine-8) أزاجوانين -8

virazole للطماطم /لبندورةل قللت أو منعت اإلصابة الجهازية بفيروس الذبول المتبقع(TSWV) (de 

Fazio et al., 1980) يكما قللت تركيز فيروس CMV  وAMV  يضاف إلى مزارع األنسجة. في
أدى إلى حد ما قد منظمات النمو الدقيقة المحفزة ل الكائناتمعاملة بعض النباتات ببعض ذلك أن 

 يالت ،(rhizobacteria)فمثاًل عندما استخدمت ريزوباكتيريا  ،على اإلصابة الفيروسيةإلى التغلب 
بفيروس  الطماطم/البندورةفإنها قللت من شدة إصابة نباتات  ،خضري تساعد على زيادة النمو ال

في  فإنه ينصح باستخدامها تاليوبال (Murphy et al., 2000) (ToMV) البندورة/الطماطم موزاييك
 .الطماطم/البندورةفي  لمكافحة المتكاملة لهذا الفيروسابرامج 

نتائج  ات النمو قد أعطىمنظمبعض لبعض النباتات ب خضري المجموع ال إن معاملةكذلك ف
وقلل من تاثير  اتباتعلى تنشيط نمو الن (gibberellic acid)ريليك بمض الجيمشجعة وقد ساعد ح

 يمكن أن زيادة التسميد النيتروجينياإلشارة إلى  ويجدر اإلصابة وعمل على زيادة المحصول.
فاء أعراض اإلصابة الفيروسية دون تقليل تركيز الفيروس داخل من إخبعض الحاالت في  النباتات
 النبات.

ت أو الحيوانات وتؤثر بطريقة النباتافي  تتواجدالتي  الطبيعية الكيميائيةهناك بعض المواد 
 أوراق العديد من في  يوجد. (El-Hammady & El-Afifi, 1980) بأخرى على الفيروساتو 

 هذه المواد قد تكون  .عصارة بعض أنواع الفاكهة بعض المواد المثبطه للفيروسفي النباتات و 
 عائل في  يروسعائل معين ولكنها تكون عديمة األثر ضد نفس الففي  ذات أثر على فيروس ما
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بعض الحاالت يكون العصير المستخلص من نبات معين له أثر على تثبيط في آخر. كذلك ف
عائله في  حين ال يؤثر على تضاعف نفس الفيروسفي  نبات من نوع آخرفي  تضاعف الفيروس

المواد المستخلصة من النباتات المختلفة تظهر بعض هذه  عمومًا فإن .استخلص منه الذي األصلة
لتأثير على تقليل فاعلية بعض الفيروسات إذا ما عوملت بها األوراق قبل العدوى أو بعدها مباشرة. ا

أثبت الجلوكان المتحصل عليه وقد  .عند خلط العصارة النباتية مع الفيروس فإنها تعمل على تثبيطه
 Phytophthora megasperma Drechs. f.sp. glycinea T. Kuan & D.C. Erwin من فطر

 .(Kopp et al., 1989)المقدرة على تثبيط اإلصابة ببعض الفيروسات 
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 مقدمةال. 1
 

رافق التطور في وسائل النقل وتبادل السلع التجارية النباتية، انتشار آلفات خطيرة تصيب اإلنسان، 
استطاعت هذه  ن والنبات أحدثت خسائر بشرية ومادية كبيرة. فبدون وسائل النقل السريعة، لماالحيوا

نتقال بسهولة وسرعة إلى مناطق جديدة اآلفات المحدودة اإلنتشار في موطنها األصلي من اإل
متخطية العوائق الطبيعية من جبال وصحارى وبحار ومحيطات. إذا وجدت آفة نباتية بعد دخولها 

أضرارًا اقتصادية أكبر  منطقة جديدة المناخ المالئم لتطورها فإنها تنتشر بسرعة كبيرة وقد تحدث إلى
مقاومة أو أعداء طبيعية  يةاألصلي نظرًا إما لعدم وجود أصناف نباتمما كانت تسّببه في موطنها 

انتشار هذه  تحّد من انتشارها. لذلك كان ال بّد من استصدار تشريعات، وإتباع إجراءات تحّد من
 اآلفات.

وبالنسبة للنباتات، تعّد "اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات" واتفاقية منظمة التجارة العالمية 
اإلتفاقات الرئيسة التي أسهمت في وضع تشريعات  من "صحة النباتالصحة و  وبخاصة "إتفاقية

 األعضاء الموقعة على االتفاقيتين. موّحدة تلتزم بها البدان
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إتخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع وصول اآلفات بما فيها الفيروسات إلى مناطق زراعية إن 
، واستخدام مواد إكثار ي أو الخارجي، سواء الداخلعمل الحجر الزراعيجديدة، من خالل تفعيل 

الطريقة األمثل للسيطرة على تلك  بات المرضية وذات نوعية عالية، هينباتية خالية من المسب
هو مجمل التشريعات، اللوائح والتدابير الرسمية المّتخذة، والتي تهدف  والحجر الزراعي األمراض.

إلى منع دخول اآلفات الحجرية من خارج حدود منطقة جغرافية معينة وانتشارها أو إلى استئصال آفة 
الزراعة محدودة اإلنتشار ضمن هذه المنطقة الجغرافية أو منع انتشارها. وقد أسهمت منظمة األغذية و 

لة لتحديد أي من اآلفات يمكن اعتبارها آفة حجرية أو آفة غير حجرية خاضعة ايير مفصبوضع مع
   للوائح.

  (Venice)وترجع فكرة الحجر الصحي إلى التدابير التي اتخذتها سلطات مدينة البندقية 
 ب لحماية السكان من مرض الطاعون )المرض األسود(. كان المسافرون، بموج 1377عام 

 هذه التدابير، يحجرون ويمنعون من دخول المدينة قبل انقضاء فترة مراقبة تتراوح بين
 رض. مصابين بالم للتأّكد من كونهم غير للقادمين براً  يوماّ  40يومًا للقادمين بحرًا و 30

؛ Ebbels, 2003) ل أمور صحة النبات والحيوانم الزمن لتشموتطورت هذه اإلجراءات مع تقد
Gensini et al., 2004)إتفاقية  :منها . ومن أهم اإلتفاقيات الدولية المتعلقة باآلفات النباتية نذكر

 دوليةإتفاقية روما ال؛ 1889وتعديالتها عام  1881برن،  –( Phylloxera vasatrixالفيللوكسيرا )
ية الدولية لوقاية اإلتفاق؛ 1929ولية لوقاية النباتات، روما اإلتفاقية الد؛ 1914عام  لألمراض النباتية

اجز فنية التفاقية التجارة في تطبيق موانع/حو ؛ 1997و 1979وتعديالتها لعامي  1951النبات، روما 
ز اقية الدولية لوقاية النباتات حيالجديد المنقح لالتف دخول النص؛ 1979"جات" ـ اتفاقية ال ظل

 .2006نيسان/أبريل  حة النباتصأول اجتماع لهيئة تدابير ؛ 2005ول/أكتوبر األتشرين  ،التنفيذ
 

من المفيد  الزراعيتتعلق بتشريعات الحجر التي  والمصطلحات وهناك العديد من التعاريف
  .2 و 1الجدولين في  جمعهاتم للقارئ التعرف عليها وقد 
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صحة والمتعلقة بالتجارة )دليل مصطلحات  الزراعيالحجر في  المصطلحات المعتمدة .1جدول 
 .، منظمة األغذية والزراعة، روما(2007لعام  5ولي رقم در الايالمع-النبات

 
 الزراعيتفسير المصطلح فيما يخص الحجر  المصطلح

 لحماية زراعتها. الخاصة بصحة النبات تدابيراليحق للدول استعمال  السيادة

لحماية النبات ال تضع الدول تدابير "صارمة" أو مقيّدة ما لم يكن ذلك ضرورياً  )الضرورة( االضطرار
 من اآلفات الحجرية.

التي تتناسب مع خطر اآلفة ويتم اختيار  الخاصة بصحة النباتتدابير التتخذ  أدنى تأثير
 االجراءات التي تسبب أدنى عوائق للتبادل التجاري.

حال توافر معطيات جديدة، فقد يتم وضع  الخاصة بصحة النباتتدابير التعّدل  التعديالت
 ة أو إلغاء بعض اإلجراءات القائمة حيثما كان ذلك ضرورياً.إجراءات جديد

على الصعيد الدولي واألسباب الداعية  صحة النباتالمبدأ القاضي بتوافر تدابير  الشفافية
 وتبريرها عند الطلب. صحة النباتلوضعها. ويستوجب ذلك نشر قوانين تدابير 

الصادرة عن اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات ما  المعايير الدولية يراعى اتباع التوحيد والتنسيق 
 أمكن.

تعتبر اإلجراءات غير المتشابهة ولكنها تفي بالغرض ذاته على أنها معادلة  المعادلة 
 لبعضها.

طرفين على المستوى الفني بينهما. وإذا لم  يحصل بين يحل أي خالف ل أنيفض حل التنازعات 
 تضم اخصائيين من عدة بلدان للبت لجنة فنية على يتم التفاهم يتم عرض التنازع

 فيه.

لمنع إدخال اآلفات الحجرية أو انتشارها وأن  يجب أن تتعاون البلدان فيما بينها التعاون 
 تتخذ التدابير الرسمية للوقاية منها.

 ن منظمة قطرية لوقاية النبات.على كل بلد أن يعي الجهة المسؤولة فنياً 

د أي من اآلفات يمكن اعتبارها آفة حجرية، يجب إتباع طريقة علمية واتباع لتحدي تحليل المخاطر
 المعايير الدولية كلما أمكن ذلك.

ن على البلدان التوافق فيما بينها على يتعي عند وجود خطر لدخول آفات جديدة، إدارة المخاطر 
 اإلجراءات الكفيلة للوقاية منها.

اطق خالية من آفة معينة؛ و يجب إثبات ذلك باتباع المعايير يمكن تحديد من منطقة خالية من المرض
 الدولية ذات الصلة.

 رئة عند اكتشاف آفة قد تكون خطرة، على أنللبلدان اتخاذ إجراءات طا يحق اإلجراءات الطارئة
تبقى هذه اإلجراءات مؤقتة حتى يتم إجراء تحليل كامل للمخاطر بأسرع وقت 

 ممكن

علم البلد المستورد بلد المنشأ بأي مخالفات تتعلق بعدم امتثال األخير ألي من ي لاإلعالم بعدم االمتثا
 لوائح البلد المستورد.

إذ  –لديها وضع صحي نباتي متماثل التي  عدم التمييز في المعاملة بين البلدان عدم التمييز
 للمنتجات المحلية أو المستوردة. ن اتخاذ اإلجراءات نفسهايتعي
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ر ايالمع-صحة النبات)دليل مصطلحات  الزراعيلوائح الحجر في  اريف مستخدمةتع .2جدول 
 .، منظمة األغذية والزراعة، روما(2007لعام  5ولي رقم دال
 

 ما يعنيه التعريف التعريف

آفة لها أهميتها اإلقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها ال توجد بعد في  آفة خاضعة للحجر الزراعي
منطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست موزعة على نطاق واسع وتخضع هذه ال

  .مكافحة الرسميةلل

آفة غير حجرية تخضع 
 للوائح

ت المخصصة آفة ال تخضع للحجر الزراعي، ولكن وجودها يؤثر في النباتا
باً خسائر إقتصادية غير مقبولة، وبالتالي تخضع للغرس عند زراعتها مسب
 .ف المتعاقد المستوردللوائح داخل أراضي الطر

 .آفة حجرية أو آفة غير حجرية ولكنها تخضع للوائح الحجر الزراعي آفة خاضعة للوائح

بما في ذلك العمليات  خاضة بصحة النباتر رسمياً لتنفيذ لوائح أي منهج مقر صحة النباتإجراءات 
باآلفات الرسمية مثل التفتيش أو اإلختبار أو المراقبة أو المعالجة فيما يتصل 

 .صحة النباتالخاضعة للوائح، التي تنفذ تطبيقاً للوائح أو تدابير 

قواعد رسمية لمنع دخول و/ أو انتشار اآلفات الحجرية عن طريق تنظيم  صحة النباتلوائح 
إنتاج السلع او النود األخرى أو انتقالها أو وجودها، أو تنظيم النشاط العادي 

، أو للحد صحة النباتصدار شهادات لألفراد عن طريق وضع مخططات إل
 .من اآلثار اإلقتصادية لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

ازالتها او تعقيمها أو  لقتل اآلفات اوتخميلها أو اجراء مرخص به رسمياً  المعالجة 
 إماتتها.

ية شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية التي تنص عليها االتفاق صحة النباتشهادة 
 .الدولية لوقاية النباتات

منطقة ال تظهر فيها آفة محّددة كما يستدّل من األدلة العلمية مع المحافظة   منطقة خالية من اآلفات
 .على النحو المناسب رسمياً على خلوها

أو مواد  حيويةاستيراد عامل للمكافحة ال ثيقة رسمية ترخص االستيراد )مثالً و ذن االستيراد إ
ً نباتية مع  المنصوص عليها. صحة النباتالشتراطات  ينة( وفقا

الفحص الرسمي، بخالف الفحص البصري، الذي ينفذ لتبيان وجود اآلفات أو   اختبار
 للوقوف على آفات معّينة.

اجراء رسمي يجري خالل فترة زمنية محّددة لمعرفة خصائص تجّمع   المسح
 .ما اآلفات، أو لتحديد األنواع التي تظهر في منطقة

 
 فاقية الدولية لوقاية النبات تال . 2

 

تهدف هذه اإلتفاقية إلى التوعية على مخاطر اآلفات وزيادة الخبرات من أجل اتخاذ التدابير الفعالة 
لمنع انتشار اآلفات الخطيرة )الحجرية( حفاظًا على اإلنتاج الزراعي للدول. كما تهدف إلى الحؤول 

حجرية( كعوائق غير مشروعة )أو مبررة بصحة النبات )التدابير الالخاصة تدابير الدون استعمال 
 علميًا( للتجارة الدولية أو بتعبيرآخر لحماية منتجات الدولة المستوردة من المنافسة التجارية الدولية.

 . www.IPPC.int: التاليااللكتروني كامل لإلتفاقية على الموقع يمكن الحصول على النص ال

http://www.ippc.int/
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 ملخص ألهم بنود هذه االتفاقية:وفيما يلي 
تقوم بالمهام  ، يؤمل أنيتوجب على جميع األعضاء إنشاء منظمة قطرية لوقاية النبات -

صدار لوائح ها، إإجراء مسح لآلفات الموجودة ونشر قوائم بهذه اآلفات ومدى انتشار التالية: 
تدريب الكوادر الفنية الخاضعة للوائح الحجرية، باآلفات  الحجر الزراعي ووضع قوائم

حجرية من حيث الكشف لمراقبة تطبيق اللوائح ال، وإجراء أبحاث تتعلق بوقاية النباتات
إصدار ، اآلفات على السلع المستوردة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والعالجية المناسبة

 .تحليل مخاطر اآلفاتاضعة للوائح، ار قوائم باآلفات الخإصد، الشهادات الصحية النباتية
 أن تتعاون البلدان األعضاء فيما بينها لتأسيس منظمات إقليمية لوقاية النبات. -

متعلقة باآلفات الحجرية أو باآلفات غير ال النباتيمكن لألعضاء اتخاذ تدابير صحة  -
ة في على أن تكون هذه اإلجراءات معادلة لإلجراءات المتخذ الحجرية الخاضعة للوائح

  .القطر أو البلد المستورد

تعطي الحق لألعضاء بإصدار لوائح حجرية ليتمكنوا بموجبها من الكشف عن اإلرساليات  -
النباتية والحاويات ورفض اإلرساليات أو إتالفها، أو إجراء المعالجات المناسبة، على أن 

 تكون هذه اإلجراءات منشورة ومبررة فننيًا وعلميًا.

 تبادل المعلومات العلمية الفنية لتحقيق أهداف اإلتفاقية.التعاون الدولي ل -

 التعاون من أجل وضع معايير دولية والتقيد بها. -

عضاء. في حال نشوب خالف على ل التنازعات التي قد تنشأ بين األتنظيم آلية لح -
ن لجنة فإن منظمة األغذية والزراعة تعي موضوع معين بين طرفين ولم يتوافقا على حله،

 متخصصة لحل الخالف، وعلى األعضاء التقيد بتقرير اللجنة الفنية. فنية 

 
اعترافًا منها بالدور المتنامي  1992أنشأت منظمة األغذية والزراعة أمانة االتفاقية في عام كما 

لالتفاقية الدولية في وضع المعايير الدولية. ويقع على عاتق أمانة االتفاقية مسؤولية تنسيق برنامج 
صحة تطوير المعايير الدولية لتدابير ( 1 فاقية الدولية المتضمن ثالثة أنشطة رئيسية:عمل االت

تأمين المعلومات التي تطلبها االتفاقية وتسهيل تبادل المعلومات ما بين ( 2، )وضع المعايير( النبات
لتسهيل تأمين مساعدة فنية، وبخاصة لبناء القدرات، و ( 3، األطراف المتعاقدة )تبادل المعلومات(

 .تطبيق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )المساعدة الفنية(

 هو التالي: (IPPC) أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتولتسهيل االتصال، فإن عنوان 
AGPP - FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy  
Tel:+39-06-5705-4812; Fax:+39-06-5705-4819; E-mail: IPPC@fao.org 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
198 

  صحة النباتالمعايير الدولية لتدابير . 3
 

تتعاطى أمور التي  متفق عليها بين جميع الهيئات إن وجود معايير دولية لتدابير صحة النبات
هذا المجال كما أنها تسهل في  تعملالتي  تسهل كثيرًا التعاون بين الدول والمؤسسات الزراعيالحجر 

ستخدام أصناف نباتية ذات صفات أو االستفادة من ا لمواد النباتية لغرض البحث العلميكثيرًا تبادل ا
برامج في  مميزة أو إدخال أنواع مختلفة من الكائنات الحية )حشرية أو غيرها( بهدف استخدامها

 المكافحة الحيوية.
هيئة تدابير  ( من خالل برنامج عملISPMs) صحة النباتيتم تطوير المعايير الدولية لتدابير 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاقية منظمة التجارة حول  رتوف. كما  (CPM) صحة النبات
( اإلطار القانوني الذي يتم من خالله تطوير هذه SPS)تفاهم  صحة النباتتطبيق تدابير الصحة و 

 (.https://www.ippc.int/IPP/Ar/default_ar.jsp) المعايير
 صدرت عن لجنة المعايير حتى تاريخه:التي  مجموعة من المعايير يوفيما يل

صحة لوقاية النباتات وتطبيق تدابير  صحة النبات( أسس 2006) 1رقم  المعيار الدولي -
 .في التجارة الدولية النبات

 .تحليل مخاطر اآلفاتل ( إطار عم2006) 2رقم  المعيار الدولي -

الق عوامل إطاستيراد و الخطوط التوجيهية لتصدير وشحن و ( 2003) 3 المعيار الدولي -
 .ةغيرها من الكائنات الحية المفيدو حيوية المكافحة ال

 .متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات( 1995) 4 دوليالمعيار ال -

 .نباتمصطلحات صحة ال( دليل 2007) 5 ر الدوليالمعيا -

 .الخطوط التوجيهية بشأن مراقبة اآلفات( 1995) 6المعيار الدولي  -

 .للصادرات صحة النباتشهادات  إصدارنظام ( 1997) 7المعيار الدولي  -

 .منطقة مافي  تحديد حالة اآلفات( 1998) 8 المعيار الدولي -

 .خطوط توجيهية بشأن برامج استئصال اآلفات( 1998) 9المعيار الدولي  -

مواقع و  متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات( 1999) 10الدولي  المعيار -
 .لإلنتاج خالية من اآلفات

المخاطر على  ، بما في ذلكجريةالح تحليل مخاطر اآلفات( 2004) 11 المعيار الدولي -
 .البيئة وعلى الكائنات الحية المحورة وراثياً 

 .صحة النباتار شهادات خطوط توجيهية إلصد( 2001) 12المعيار الدولي  -

( خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد باشتراطات 2001) 13المعيار الدولي  -
 .واإلجراءات الطارئة صحة النبات

https://www.ippc.int/IPP/Ar/default_ar.jsp
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منهج النظم إلدارة مخاطر  إطارفي  استخدام التدابير المتكاملة( 2002) 14المعيار الدولي  -
 .اآلفات

التعبئة  بمواد لوضع اللوائح الخاصة وجيهيةالخطوط الت( 2002) 15المعيار الدولي  -
 .I (2006)مع تعديل للملحق  في التجارة الدولية الخشبية

 .جرية الخاضعة للوائح: المفهوم والتطبيقاآلفات غير الح( 2002) 16 المعيار الدولي -

 .اإلبالغ عن اآلفات( 2002) 17 المعيار الدولي -

 .صحة النبات بالنسبة ستخدام اإلشعاعال خطوط توجيهية( 2003) 18 المعيار الدولي -

 .( خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات الخاضعة للوائح2003) 19 المعيار الدولي -

على  صحة النباتلنظام تطبيق لوائح  خطوط توجيهية( 2004) 20المعيار الدولي  -
 .الواردات

الخاضعة  غير الحجرية لآلفات( تحليل مخاطر اآلفات بالنسبة 2004) 21المعيار الدولي  -
 .للوائح

 .إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار اآلفات شروط( 2005) 22المعيار الدولي  -

 .الخطوط التوجيهية للتفتيش( 2005) 23المعيار الدولي  -

 صحة النباتد تعادل تدابير الخطوط التوجيهية لتحدي( 2005) 24المعيار الدولي  -
 .االعتراف بذلكو 

 .ت العابرة( الشحنا2005) 25المعيار الدولي  -

( إنشاء مناطق خالية من اآلفات لذباب ثمار الفاكهة من فصيلة 2006) 26المعيار الدولي  -
Tephritidae. 

  .( بروتوكوالت التشخيص لآلفات الخاضعة للوائح2006) 27المعيار الدولي  -

 .للوائح لآلفات الخاضعة صحة النباتمعامالت  (2007) 28المعيار الدولي  -

 ينخفضاالعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق التي  (2007) 29المعيار الدولي  -
 .فيها انتشار اآلفات

 2007ويتوقع أن تصدر معايير دولية أخرى في نهاية عام 
 

 المنظمات القليمية لوقاية النبات. 4
 

 رافية الجغم بأوضاع المنطقة اإلقليمية لوقاية النباتات أن تلمن الناحية العملية، يمكن للمنظمات 
عمق، فتدرس بتفصيل أدق المشكالت المتعلقة باآلفات الخاصة باإلقليم، التي تقع في حدود عملها ب
 ضمن اإلقليم وبلدانه األعضاء. ويساعد هذا التعاون  صحة النباتوتوّحد التشريعات وتدابير 

وعلى التنسيق وتبادل اإلقليمي على تحقيق أهداف اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات بفعالية أكبر، 
النباتات في هيئة وقاية  المنظمات: أسماء بعض هذه فيما يليالمعلومات والخبرات بشكل أفضل. و 
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 اللجنة اإلقليمية لصحة النبات، هيئة وقاية النباتات في منطقة البحر الكاريبيآسيا والمحيط الهادي، 
منظمة وقاية النباتات  ،ات للشرق األدنىباتالنظمة وقاية من، مجموعة األنديز، في المخروط الجنوبي

منظمة وقاية النباتات في أمريكا ، اتصحة النبالمجلس اإلفريقي ل، في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط
منظمة وقاية النباتات في منطقة المحيط ، المنظمة الدولية اإلقليمية للصحة الزراعية، الشمالية
 .الهادئ

 

 ر الخاصة بصحة النباتالحجأمثلة عن بعض إجراءات . 5
 

الحجرية من خالل السلطات المحلية أو اإلقليمية والتى تبذل أقصى  صحة النباتيتم تنفيذ إجراءات 
 الزراعيإدخال آفة أو آفات يمكن أن يكون لها تأثير سلبى في اإلنتاج جهد ممكن للتأّكد من عدم 

 :تلخيص مثل هذه اإلجراءات بما يلي . ويمكنالمحلي
ألهميته  نظراً  (complete embargo)صنف نباتي معين من أي بلد آخر  لمنع دخو  -

 عت التي تخضصعوبة الكشف على مجمل اآلفالمستورد و القتصادية في البلد إلا
 .لى العراقدخول شتول النخيل إ حظرعلى ذلك  . مثاللإلجراءات الحجرية

دة حيث توجد آفة أو منع أو حظر دخول نباتات أومنتجات نباتية من مناطق جغرافية محد -
 آفات تشكل خطرًا على الزراعة في البلد المستورد. 

 (.4 و 3 ينجدول)ال دولة أو لألقليموضع قوائم باآلفات الحجرية لل -

الكشف على اإلرساليات أو الشحنات ورفضها أوإتالفها أو إرجاعها إلى بلد المنشأ على  -
راثيًا، يجب إجراء الكشف المخبري نفقة الموّرد. مالحظة: عند استيراد نباتات معدلة و 

 بالطريقة المالئمة. 

طلب إجراء معالجات فيزيائية أو كيميائية في بلد المنشأ وفقًا لمعايير ومواصفات محددة  -
 .صحة النباتتؤمن مكافحة فعالة إلستئصال اآلفات المدرجة على لوائح 

طق محددة تقلياًل لخطر من منا تحديد الفترة الزمنية التي يمكن استيراد منتجات نباتية معينة -
 آلفات منها.دخول بعض ا

 ،طلب إجراء المسح الدوري آلفات معينة وإجراء فحوصات مخبرية بمواصفات محددة، -
 والتأّكد من عدم وجود هذه أآلفات قبل الموافقة على استيراد السلعة.

تحقق من وضع مواصفات خاصة للحاويات والعبوات وأدوات التغليف وما شابه، وذلك لل -
 عدم نقل اآلفات بصورة عرضية غير مباشرة.

 أن تكون المنتجات النباتية خالية من التربة والمخلفات العضوية.  -

إجراء الكشف من قبل إخصائيين من البلد المستورد في بلد المنشأ على السلع النباتية في  -
 الحقل قبل قطافها أو حصادها وتصديرها.

 يراد.نظيم تدابير حجرية بعد اإلستت -
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 التجارة العالمية إتفاقية الصحة وصحة النبات لمنظمة. 6

 
وهو الوقت الذي دخل فيه  1994كانون الثاني/يناير عام  1أنشئت منظمة التجارة العالمية في 

االتفاق حول تطبيق تدابير الصحة وصحة النبات حّيز التنفيذ. وتعترف اتفاقية تدابير الصحة 
باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أنها منظمة ذات صلة ة العالمية وصحة النبات لمنظمة التجار 

كحواجز  صحة النباتبوضع المعايير لتطبيق معايير دولية تساعد على ضمان عدم استعمال تدابير 
 للتجارة ليس لها ما يبررها.

تعترف  صحة النباتوحقيقة األمر أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتدابير الصحة و  
، وتتيح اتفاقية فنية صحة النباتباالتفاقية الدولية على أنها منظمة لوضع معايير دولية لتدابير 

يسمح  1997ضمن اتفاقية للتجارة. وعلى نحو مماثل فإن النص الجديد المنقح لالتفاقية لعام 
والمنتجات النباتية  كونها ترتبط بالنباتات صحة النباتبالمفاهيم المستعملة في اتفاق تدابير الصحة و 

 .ولتنسيق هاتين االتفاقيتين منافع ألعضاء كلتا المنظمتين
وهناك حاجة ماسة إلى درجة كبيرة من التنسيق والتعاون ما بين أمانتي كلتا المنظمتين 

 .نزاعاتوأعضائهما. وهي تحدث على نحو منتظم وبخاصة في مجال بنية القدرات وتسوية ال
صحة منع وضع معوقات غير مبررة للتجارة الدولية، حيث أن تدابير  تهدف هذه اإلتفاقية إلى

تعتبر عائقا أمامها. تكتسب هذه اآلتفاقية أهميتها من أن اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات تعتبر  النبات
 هي اتفاقية إلزامية لجميع أعضاء ر إلزامية، ولكن اتفاقية الصحة وصحة النباتاتفاقية طوعية غي

كما صدر نسخة معدلة لهذه االتفاقية عام  .1995العالمية للتجارة ودخلت حيز التنفيذ عام  المنظمة
2004 (The SPS agreement, 2004). 

 وفيما يلي ملخص ألهم بنود هذه االتفاقية: 
باإلتفاقية الدولية لوقاية النبات على أنها اإلطار  صحة النباتتعترف اتفاقية الصحة و  -

المعايير والمواصفات العالمية الموحدة الهادفة إلى حفظ حقوق  الدولي الشرعي لوضع
الدول بحماية زراعتها من اآلفات، وكذلك لمنع استعمال هذه التدابير كوسيلة غير مباشرة 
لحماية منتجاتها من المنافسة الدولية. لذلك يجب أن يتم هذا األمر ضمن الشروط، 

ى أسس علمية وتقنية تبرر اإلجرءات المتبعة، والمعايير، والمواصفات الدولية المبنية عل
 وتقّلل إلى حد أدنى من معوقات التجارة الدولية.

مراعاة معطيات الظروف البيئية المحلية واإلقليمية مثال على ذلك تحديد مناطق خالية من  -
 اآلفات.

وابط لتحديد نسبة األثر باإلضافة إلى ما سبق، تعترف هذه اإلتفاقية بحق الدول بوضع ض -
 المتبقي "للمبيدات" في السلع المستوردة وفقًا للمعايير الدولية. 

 .تشمل أيضًا تدابير صحة الحيوان -
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تنص هذه اإلتفاقية على أنه يتوجب على الدول المتقدمة تقديم المساعدات الفنية، والعلمية  -
تها الالزمة للتقّيد بأحكام هذه والمادية للدول النامية لتمكينها من زيادة كفاءاتها وخبرا

 اإلتفاقية وتنفيذها. 

وجوب المعاملة بالمثل، وبذلك ال يحق للبلد المستورد وضع إجراءات صارمة على السلع  -
 المستوردة أشّد من تلك التي يتخذها على المنتجات المحلية.

 تمنح الدول النامية استثناءات خاصة موقتتة للتعامل بالمثل. -

عند إدراج أي آفة في لوائح الحجر الزراعي،  Pest risk analysisآلفات تحليل مخاطر ا -
يجب أن يتم ذلك بناًء على قواعد موحدة مبنّية على معلومات علمية وحقلية عن مدى 
انتشار اآلفة )غير موجودة، محدودة اإلنتشار..(، وإمكانية تكّيفها والضرر اإلقتصادي 

ا التدابير المالئمة بناًء على قواعد موحدة بحيث أنه الذي يمكن أن ينجم عنها. وتتخذ بعده
إذا ثبت أن طريقة معالجة جديدة تسمح "باستئصال" اآلفة قبل شحنها، فإنه يجب أن تفّضل 

 على الحظر العام.

 

 . تحليل مخاطر اآلفات 7

 
ظمة األغذية من اإلتفاقيتين الدوليتين، فقد أسهمت من بما أن تحليل مخاطر اآلفات يعد جزءًا أساسياً 

والزراعة بوضع معايير مفّصلة لتحديد أي من اآلفات يمكن اعتبارها آفة حجرية أو آفة غير حجرية 
خاضعة للوائح "الحجرية" ووضعت خطوطًا توجيهية إلجراء تحليل مخاطر اآلفات وطرائق إدارتها. 

وضعت  www.eppo.orgوكذلك فإن منظمة وقاية النباتات في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط 
خطوطًا توجيهية لتحليل مخاطر اآلفات )للرجوع إلى النص الكامل يمكن زيارة الموقع 

http://archives.eppo.org/EPPOStandards/PM5_PRA/pm5-04-e.doc)  وهي مقسمة إلى
( الشروع، وهي تهدف إلى تعريف اآلفة ووسائل انتقالها المهمة من الناحية الحجرية؛ 1ثالثة مراحل: 

( تحديد مخاطر اآلفات، وهى تهدف إلى تقدير مدى خطورة اآلفة المعرفة أعاله على منطقة 2
( إدارة مخاطر 3د تنجم عنها؛ جغرافية محددة من حيث إمكانية دخولها واألضرار اإلقتصادية التي ق

اآلفات، وهي تهدف إلى تقرير ما إذا كان خطر اآلفة يستوجب اتخاذ إجراءات لخفض الخطر إلى 
مستوى مقبول، وإلى تحديد أفضل اإلجراءات التي يجب اتباعها لدرء خطر دخول اآلفة مع مراعاة 

 ة اإلقتصادية.نتائج األبحاث العلمية والمعطيات المحلية واإلقليمية والتكلف

 
 

http://www.eppo.org/
http://archives.eppo.org/EPPOStandards/PM5_PRA/pm5-04-e.doc
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للفيروسات الحجرية التي أصدرتها منظمة وقاية النبات في أوربا وبلدان  A-1القائمة  .3جدول 
  .المتوسط والتي تشمل الفيروسات غير الموجودة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط

 
 عربي للفيروسسم الاأل األسم العلمي للفيروس

Bean golden mosaic virus وزاييك الذهبي للفاصولياءفيروس الم 
Cherry rasp leaf virus فيروس ورقة المبرد للكرز 
Chrysanthemum stem necrosis virus* فيروس تنكرز ساق األقحوان 
Citrus blight disease* مرض لفحة الحمضيات/الموالح 
Apple stem grooving virus 

= Citurs tatter leaf virus 
 فاحفيروس تثلم ساق الت

 = فيروس تمزق ورق الحمضيات/الموالح
Citrus leprosis virus فيروس جذام الحمضيات/الموالح 
Citrus mosaic virus فيروس موزاييك الحمضيات/الموالح 
Coconut cadang-cadang viroid كادانج جوز الهند-فيرويد كادانج 
Lettuce infectious yellows virus ي للخسفيروس االصفرار المعد 
Peach American mosaic virus* الخوخ/فيروس الموزاييك األمريكي للدراق 
Peach rosette mosaic virus الخوخ/توّرد الدراقو موزاييك فيروس 
American plum line pattern virus البرقوق/فيروس نمط الخط األمريكي للخوخ 
Andean potato latent virus  ألندين الكامنا بطاطس/بطاطافيروس 
Andean potato mottle virus بطاطا األندين المبرقش/فيروس بطاطس 
Potato black ringspot virus  فيروس التبقع الحلقي األسود للبطاطا/البطاطس 
Potato virus T   فيروس البطاطا/البطاطسT 
Potato yellow dwarf virus فيروس التقزم األصفر للبطاطا/للبطاطس 
Potato yellow vein virus فيروس العرق األصفر للبطاطا/البطاطس 
Potato yellowing virus*  فيروس اصفرار البطاطا/البطاطس 
Raspberry ringspot virus  

= Raspberry leaf curl virus 
 توت األرض/العليقفيروس التبقع الحلقي ل

 فيروس تجعّد أوراق توت األرض/العليق= 
Strawberry latent C virus* فيروس الفراولة/الفريز الساكن 
Tomato mottle virus فيروس تبرقش الطماطم/البندورة 
Watermelon silver mottle virus  فيروس التبرقش الفضي للبطيخ 

 .(Fauquet et al., 2005)التقرير الثامن للجنة الدولية لتقسيم الفيروسات وغير مذكورة في  أسماء لفيروسات قديمة *

 
 الحجر الزراعي واآلفات الفيروسية. 8
 

في اإلتفاقية الدولية لوقاية النبات، تخضع اآلفات الفيروسية ألحكام اآلفات األخرى نفسها علمًا أن 
 لآلفات الفيروسية وشبه الفيروسية خصائص تميزها عن غيرها من اآلفات أهمها: 

فإذا دخلت آفة حشرية أو  -قليدية ائية التال يمكن مكافحتها بالطرائق الكيميائية أو الفيزي -
فطرية موجودة إلى البلد المستورد فان المزارع يمكنه مكافحتها بالمبيدات التي يستعملها 
عادة؛ وكل ما قد ينتج عن ذلك هو زيادة تكلفة اإلنتاج. ولكن ذلك ال ينطبق على 

في الحقل فتؤدي  راعنهاالشتول أو البذور المصابة تبقى مريضة بعد ز  الفيروسات، ذلك أن
 .إلى خسائر اقتصادية كبيرة أحيانًا كونها تصبح مصدرًا للعدوى 
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أظهرت األبحاث أنه يمكن مكافحة أو استئصال الحشرات واألمراض  -يصعب استئصالها  -
، بالمعالجات الكيميائية )تبخير، تغطيس(، أو الفيزيائية )حرارة مرتفعة أو منخفضة

جات الحجرية. وعلى نقيض ذلك فإن بعض هذه المعالجات لمعالتشعيع،...( وقد اعتمدت ل
ل من تكاثر الفيروسات خاصًة إذا ترافقت مع أن تمنع أو تقلالفيزيائية أو الكيميائية يمكن 

د لجات فحص النباتات المنتجة للتأكزراعة األنسجة. ولكن يجب دائمًا بعد إجراء هذه المعا
 ها للتكاثر الخضري أو للزراعة.من خّلوها من الفيروسات قبل استعمال

لوجود فيروسيات متعددة العوائل، وقد  -ن اإلعتماد على األعراض لتشخيصها ال يمك -
تصاب بعض هذه العوائل دون أن تظهر عليها أية أعراض بينما تظهر األعراض على 
عوائل أخرى فقط عند توافر ظروف مناخية وبيئية مالئمة، أما بقية العوائل فتصاب 

اض مختلفة تختلف شدتها حسب ساللة الفيروس والصنف النباتي. وعليه، فقد تتراوح بأعر 
ر معظم اإلنتاج أو حتى ديدة وقد ينتج عنها خسارة قليلة أو تأثاألضرار بين طفيفة وش

موت النبات كليًا. كما تختلف فترة الحضانة، حيث قد تمتد ألكثر من سنة على بعض 
لى ذلك فإن تجارة نباتات الزينة أو الحراجية وما قد األشجار قبل ظهور األعراض. وع

تحويه من فيروسات ال ينتج عنها أعراض واضحة قد تسهم في دخول فيروسات خطيرة 
 تصيب أحد أو بعض الزراعات الرئيسية في البلد المستورد.

ال يمكن الكشف عنها بالعين المجردة أو بالمجهر أو بعزلها على  -صعوبة الكشف عنها  -
نبتات غذائية في المختبر، وذلك نظرًا لصغر حجمها وتكاثرها فقط داخل خاليا العائل. مست

يمكن للقارئ ب ذلك تقنيات خاصة عنها وتعريفها حيث يتطلومن هنا صعوبة الكشف 
 . من هذا الكتاب في الفصل الثالث مراجعتها بالتفصيل

 ور، فإن الفيروسات على خالف بعض اآلفات كالحشرات وبعض الفط -طرائق انتقالها  -
 ال تنتقل بمفردها في الهواء بل يتوجب نقلها بوساطة أجزاء نباتية، أو بالبذور، أو 

 والتربة أو  بحبوب اللقاح أو بوساطة ناقل حشري أو حيواني أو عن طريق المياه،
 ، األدوات الملوثة. لذلك تعتبر األجزاء النباتية المستعملة للتكاثر الخضري )درنات

 فيروس ينقل بالبذور(  100،..( والبذور )أكثرمن ون تطعيم، أصول، شتولأبصال، عي
من أهم وسائل نقل الفيروسات إلى مناطق جديدة. تليها في األهمية النواقل الحشرية، 

 حيث وجد أن بعض هذه  -الطريقة المستمرة/المثابرة وخاصًة األمراض المنقولة ب
 طويلة تتعدى مئات الكيلومترات. وهكذا الحشرات يمكنه اإلنتقال مع الرياح لمسافات 

 ات، على سبيل المثال فإن أخطر الفيروسات الحجرية هي التي تنتقل أيضًا بالحشر 
 الحجرية ومرض  في زراعات الفاكهة ذات النواة  (PPV)البرقوق /جدري الخوخمرض 
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 المنّ اللذين ينتقالن بواسطة حشرات  التريستيزا او التدهورالسريع في الحمضيات/الموالح
 ، على التوالي. شبه المثابرة/باقيةالأو شبه غير المثابر /الباقيةالطريقة غير ب

المتعلقة باآلفات الفيروسية تختصر على  صحة النباتبناًء على ما تقدم، فإن تدابير 
 التالي:

 حظر اإلستيراد من الدول أو المناطق الجغرافية التي يوجد فيها المرض. -
على المرض في بلد المنشأ وإعادة الكشف عنه عند الكشف الحقلي والمخبري  -

 اإلستيراد.

 كما يمكن تطبيق التدابير الحجرية بعد اإلستيراد. -
الذبابة  قد يوجد الناقل الحشري في بلد المنشأ )مثاًل  -إستبعاد أو مكافحة الناقل الحشري  -

 Lettuce المعدي للخسصفرار االفيروس  روسي ]مثلالبيضاء( وال يوجد المرض الفي

infectious yellows virus (LIYV)  القرعياتض اصفرار وتقزم ر اعأو فيروس 
Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV)]  عندها يحظر دخول الناقل

 ه بل خوفًا من نقله لمرض حجري. الحشري ليس كآفة بحد ذات
مع العلم أنه يجب دائمًا  –افرها استيراد البذور والشتول ومواد اإلكثار الموثوقة فقط عند تو  -

تاج اتخاذ جانب الحذر لمنع الغش التجاري أو لتفادي أخطاء عرضية قد تحدث أثناء اإلن
موثوقة ولكنها مصابة، لذلك يتوجب على الدول المستوردة  الموثوق تؤدي إلى إنتاج شتول

 ة.إجراء الفحوصات المخبرية المالئمة على عينات من اإلرساليات المستورد

ن باإلضافة إلى اإلجراءات الحجرية الروتينية، فإ -راءات الحجرية لما بعد اإلستيراد اإلج -
ة لإلكثارالخضري )البذور غير خاضعة( تخضع إلجراءات بعض اإلرساليات الزراعية المعد

خاصة تهدف إلى عزل النبات المستورد والنباتات المحلية في مرافق خاصة لمدة كافية من 
. وحيث أن خلوها من األمراض المدرجة على لوائح الحجر خاللها التأّكد منالزمن، يتم 
فإنها تزرع في مناطق معزولة  و أكثرشهر إلى سنتين أد تستغرق من ستة أهذه المدة ق

متخصصة او في بيوت محمية خاصة وتتخذ كافة اإلجراءات والتدابير لمنع انتقال 
ففي بعض  .طرائق تشخيص األمراضالمرض بأي طريقة ممكنة. كما تستخدم أحدث 

البلدان المتطورة ال يسمح باستيراد أعداد كبيرة من أصناف فاكهة جديدة بل يفضل استيراد 
وها من األمراض، وإذا وجدت مدة الكافية للتأكد من خلعينات قليلة توضع في الحجر ل

طرة صنف حديث ذات قيمة اقتصادية واعدة ولكنها مصابة بأحد األمراض الخ شتول
نسجة وإعادة الكشف فيمكن استئصال المرض عن طريق العالج الحراري وزراعة األ

 األمهات المستحدثة من المرض.  المخبري للتأكد من خلو

مهما تشددت السلطات المعنية في تطبيق القوانين والتشريعات فإن  -اإلرشاد والتوعية  -
فعالية اإلجراءات الحجرية. فإذا  حجم التبادل التجاري وكثرة المسافرين يمكنها الحّد من
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استثنينا محاوالت الغش التجاري، فإن بعض المواطنين قد يعمدون إلى تهريب بعض مواد 
اإلكثار كالعقل أو البذور لإلستعمال الشخصي دون إدراكهم للمخاطر التي قد تنجم عن 

اطنين على حٍد هذا العمل. لذلك فإن دور اإلعالم واإلرشاد هام جدًا في توعية جميع المو 
 سواء )تجارًا أو غير تجار(. 

 

 . التوثيق الصحي الزراعي وأهميته في التجارة الدولية9
  

تهدف برامج التوثيق الصحي الزراعي إلى إنتاج بذور، شتول، أو مواد إكثار سليمة وذات نوعية 
ثق والجهة الموثقة. جيدة وتوفيرها للمزارع. ويختلف تعريف برامج التوثيق باختالف نوع النبات المو 

فبينما ال يعني بعضها خلّوها من اآلفات الفيروسية يعني بعضها اآلخر خلوها من اآلفات الحجرية 
فقط أو من كل الفيروسات الهامة والمعروفة التي تصيب هذا النوع من النبات وقد تم التأّكد من ذلك 

لحد اإلصابة ببعض  بإجراء فحوص مخبرية موحدة. وفي بعض األحيان توضع نسبة قصوى 
 في البطاطا/البطاطس. كما هو الحالالفيروسات غير الحجرية 

 
الفيروسات الحجرية الصادرة عن منظمة وقاية النبات في أوربا وبلدان  A-2القائمة  .4جدول 

 المتوسط والموجودة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط
 

 العربي للفيروس سماأل علمي للفيروسسم الاأل
Beet leaf curl virus فيروس تجعد أوراق الشوندر السكري/البنجر 
Beet necrotic yellow vein virus  لشوندر اصفرار وموت عروق افيروس

 السكري/البنجر
Blueberry leaf mottle virus فيروس الورقة المرقشة لعنب الدب 
Chrysanthemum stunt viroid قحوانفيروس تقّزم األ 
Citrus tristeza virus فيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح 
Cucumber vein yellowing virus  لخياروق اعرفيروس اصفرار 
Cucurbit yellow stunting disorder virus فيروس عارض اصفرار وتقزم القرعيات 
Impatiens necrotic spot virus  فيروس البقع الميتة للمجزاعة  
Plum pox virus  البرقوق/دري الخوخفيروس ج 
Potato spindle tuber viroid رويد الدرنة المغزلية للبطاطا/البطاطسفي 
Raspberry ringspot virus العليقاألرض/ فيروس التبقع الحلقي لتوت 
Satsuma dwarf virus فيروس تقّزم ساستوما 
Squash leaf curl virus فيروس تجعد أوراق الكوسا 
Strawberry vein banding virus فيروس العرق الشريطي للفراولة/الفريز 
Tobacco ringspot virus فيروس التبقع الحلقي للتبغ 
Tomato chlorosis virus فيروس شحوب البندورة/الطماطم 
Tomato ringspot virus ع الحلقي للبندورة/الطماطمفيروس التبق 
Tomato spotted wilt virus بّقع للبندورة/الطماطمتفيروس الذبول الم 
Tomato yellow leaf curl virus  لبندورة/الطماطماألصفر ل وراقاألفيروس تجعد 
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 باختالف الحالة. وتختلف التدابير الوقائية ت اإلنتاج والتوثيق لمعايير محددة،وتخضع عمليا
التربة، والعوائل فطريقة انتقال المرض )ناقل حشري، حبوب، لقاح.....( ومدة بقائه في النبات أو 

الثانوية وغيرها من الخصائص تحّدد كيفية عزل المزروعات )مسافة عازلة، شباك مانعة لدخول 
الحشرات( والدورة الزراعية، وطريقة اإلنتاج. كما يلزم عادًة استعمال أكثر من طريقة للتعريف أو 

النبات في أوروبا للكشف عن األمراض الفيروسية وشبه الفيروسية. وقد وضعت منظمة وقاية 
 تتعلق بالزراعات الهامة.وتطبيقية عدة معايير إقليمية  (EPPO) ومنطقة البحر المتوسط

  ة للتوثيق الصحي النباتي مثل حبوبكما أن هناك دول أخرى لها معايير خاص
 ء والشوندر السكري/البنجر وشتولالالفصة والخس والفاصولياء والباز بذور القمح والشعير و 

 ت/الموالح وعديد من أشجار الفاكهة ودرنات البطاطا/البطاطس المعدة للزراعة الحمضيا
؛ Roistacher, 1998؛ Martelli & Walter, 1998؛ Barba,1998؛ Agrios, 2004) الخ...

Savino et al., 1998.) 
ع والبذور ومواد اإلكثار، في معظم الدول، ضمن نظام التوثيق الصحي يتب ال يزال إنتاج الشتول

بطريقة طوعية. ولكن نظرًا ألهمية األمراض الفيروسية والشبه فيروسية، فإنه اذا لم يتم تعديل 
نصوص االتفاقيات الدولية بشانها فان معظم الدول قد تلجأ إلى جعل التوثيق إلزاميًا وذلك لألسباب 

 التالية: 
مكافحتها  خسائر اقتصادية كبيرة وتصعبلفيروسية وشبه الفيروسية األمراض اتسبب  -

ُيمنع من إدراجها على لوائح اآلفات  ما بلدقليدية، ومع ذلك فإن وجودها في بالطرائق الت
إذا دخلت آفة حشرية أو فطرية موجودة في البلد المستورد فان المزارع  الحجرية. فمثالً 

يمكنه مكافحتها بالمبيدات، وكل ما قد يستتبع ذلك هي زيادة في كلفة اإلنتاج. ولكن ذلك 
 .ال ينطبق على الفيروسات

يسمحان فقط باتخاذ تدابير صحية  صحة النباتإن اإلتفاقية الدولية واتفاقية الصحة و  -
 متعلقة بالمنتجات النباتية المستوردة موازية في شدتها لتلك المتخذة محليًا.

لى فإذا أصبح التوثيق الصحي النباتي إلزاميًا ضمن البلد أو اإلقليم، فيمكن فرضه أيضًا ع -
مكن إدراجها وي ،فيروسيةالشبه ّد من أضرار اآلفات الفيروسية و السلع المستوردة. وذلك يح

 الحجرية الخاضعة للوائح. في قوائم اآلفات 
أو  ،الطيور ،ل اتخاذ إجراءات حجرية لآلفات التي يمكن أن تنتقل بالطرائق الطبيعية )الرياحال يفضو 

 ها. الحيوانات المهاجرة....( ألنه ثبت فشل
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 التفاقيات الدولية األخرى المتعلقة باآلفات أو المنتجات النباتية . 10
 

هناك العديد من اإلتفاقات الدولية، اإلقليمية أو الثنائية التي تنظم اإلتجار بالمنتجات النباتية نذكر 
 ذكر اثنتان منها:أما اإلتفاقيات الدولية فنالخ.  ...منها اتفاقية التيسير العربية، الشراكة األوروبية

 (: التي تنص على عدم إنتاج أو خزن أوشراء أو 1972) تفاقية األسلحة الحيويةإ -
و استعمال كائنات ممرضة أو سمومها ألهداف عدائية غير سلمية. وفي الواليات أبيع 

 الخوخ/)فيروس جدري  المتحدة األميريكية يعتبر مرض الشاركا الفيروسي
؛ Madden 2001؛ Foster, 2000) التي يخشى منها ويةأحد األسلحة الحي البرقوق(

Madden & Wheelis, 2003.) 
والذي ينظم عملية  :(1992) نبثق عن اتفاقية التنوع الحيوي بروتوكول قرطاجنة الم -

خاصة أن معظمها مقاوم لآلفات ومنها الفيروسية والتي  اإلتجار بالنباتات المعدلة وراثياً 
 تستوجب طرائق كشف خاصة.

 
 أنه يجب تطويرها البشر إال ةهيتقاني األحياء الحديثة على إمكانيات كبيرة لرفا نطوي ت

واستخدامها وفقًا لتدابير أمان مالئمة، وعليه، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو اإلسهام في ضمان 
عن تقاني مستوى مالئم من الحماية في مجال أمان النقل، واستخدام الكائنات الحية المحّورة الناشئة 

، مع استدامة استخدام التنوع الحيوي األحياء الحديثة التي يمكن أن ترتب آثارًا ضارة على حفظ و 
التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود. ولذلك خاطر على صحة اإلنسان أيضًا، و مراعاة الم

 .ضع أيضًا إجراءات مناسبة لإلتفاق المسبق عن علمو ي
ن والتشريعات العالمية، اإلقليمية والمحلية يهدف إلى حماية اإلنسان إن وضع العديد من القواني

وأرزاق العاملين في الحقل الزراعي  وثروته الزراعية من اآلفات الخطيرة التي قد تقضي على قوته
م على كل دولة إنشاء د بها واجب إنساني وأخالقي ويحتو غير مباشرة. لذلك فالتقيّ أبصورة مباشرة 

وسية، مثل الع بهذه المسؤولية. فالعديد من األمراض الفير طضلإلالنباتات تكون مؤهلة  إدارة لوقاية
الخوخ/البرقوق على أشجار الفاكهة ذات النواة ، وفيروس جدري الموالح/لحمضياتفيروس التريستيزا ل

تيرادها تم اسالتي  سطة مواد اإلكثار النباتيةاالخ، قد دخل إلى بعض البلدان العربية بو  الحجرية...
كادر بشري مدرب  بشكل سليم وبواسطة الزراعيمن خارج المنطقة. لذلك فإن تطبيق قوانين الحجر 

 تخلو منهاالتي  تقليل فرص دخول مثل هذه األمراض إلى البلدان والمناطقفي  يسهم بدور محوري 
 الوقت الحاضر.في 
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 مقدمة. ال1
 

 القرعيات وأهميتها. 1.1
 

ات من محاصيل الخضر الهامة لما تحتويه من سكريات وبعض الفيتامينات مثل أ و ج تعد القرعي
 الشمام، ( C. melo var. flexuous Naud) ، القثاء(.Cucumis sativus L)وتضم الخيار 
(C. melo L.) ، العجور(C. melo var. chito Naud)البطيخ ، (Citrullus lanatus L.) قرع ،

  .C. moschata Duch  ،(.C. maxima Duch) العسلي ، القرع(.Cucurbita pepo L)الكوسا 
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تؤكل ثمار القرعيات إما طازجة أو  .(.Lagenaria siceraria L) والقرع العادي/الرقيبي )اليقطين(
مطبوخة أو مخللة أو كفاكهة كما أن بعضها قد يدخل في صناعة المربيات والحلويات وغذاء 

. وتزرع القرعيات في الحقول المكشوفة وبعضها يعض القرعيات كتسالاألطفال، كما تستخدم بذور ب
المساحات المزروعة من القرعيات وإنتاجيتها في الدول  1يزرع في البيوت البالستيكية. يبين جدول 

 .2005العربية حسب إحصائيات منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لعام 
 

تاجيتها في البلدان العربية حسب إحصائيات منظمة المساحات المزروعة من القرعيات وإن. 1جدول 
 . 2005األغذية والزراعة )الفاو( لعام 

 

 البلد

 طن( 1000الكمية المنتجة ) هكتار( 1000المساحة المزروعة )

 البطيخ الخيار
القرع 
 البطيخ الخيار الشمام والكوسا

القرع 
 الشمام والكوسا

 0.09 0.18 0.03 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 البحرين

 565.00 690.00 1500.00 600.00 24.00 39.20 62.00 28.00 مصر

 243.00 200.00 200.00 526.00 24.75 20.00 20.00 55.80 العراق

 32.30 72.32 85.00 166.20 0.85 3.05 1.39 1.60 األردن

 0.80 5.00 0.30 34.00 0.04 0.19 0.02 0.50 الكويت

 10.00 86.00 86.00 160.00 0.50 2.50 2.50 3.80 لبنان

 665.00 183.91 500.00 40.00 24.81 8.89 17.00 1.00 المغرب

 5.70 49.00 12.50 139.00 0.26 2.90 0.40 2.70 فلسطين

 4.30 8.50 0.30 0.70 0.42 0.48 0.03 0.05 قطر

المملكة العربية 
 السعودية

2.97 18.15 8.04 14.923 211.60 364.44 134.90 245.56 

 105.90 588.30 588.30 152.20 10.90 23.50 23.50 12.90 سورية

 100.00 37.00 350.00 37.00 8.50 4.50 28.00 1.70 تونس

اإلمارات 
 العربية المتحدة

0.25 0.10 0.66 0.25 15.00 3.00 20.00 7.00 

 28.59 12.49 141.34 7.80 2.85 1.30 11.29 0.47 اليمن

 
 

 تصيب القرعيات في المنطقة العربية. الفيروسات التي 2.1
 

فيروسًا في أنحاء متفرقة  45بأكثر من  صابةتتعرض القرعيات تحت الظروف الطبيعية في الحقل لإل
 24سجل منها  (Lovisolo, 1980؛ Brunt et al., 1990, 1996؛ 1994العالم )الصالح، من 

؛ الصالح 2005قاسم وآخرون، فيروسًا في المنطقة العربية، حسب المعلومات المتاحة )حاج 
 ؛Abu El-Nasr & Othman, 1995؛ فجلة وآخرون، معلومات غير منشورة؛ 1997والشهوان، 

Allam & Abo El-Ghar, 1970 ؛Al-Musa et al., 1985 ؛Al-Shahwan & Abdalla, 1992؛ 
Al-Shahwan et al., 2002 ؛Fegla & El-Mazaty, 1981 ؛Hassan & Duffus, 1991؛ 

Koeing et al., 1983 ؛Lecoq et al., 1994 ؛Makkouk & Abbasher, 1984؛ 
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Makkouk & Lesemann, 1980 ؛Mahgoub et al., 1997b ؛Mansour, 1997a؛ 
Zouba et al., 1997, 1998 ؛Walkey, 1992 2( )جدول.) 

 
 . انتشار فيروسات القرعيات في بعض البلدان العربية3.1

 
فيروس  أجري في مصر في بعض محافظات شمال مصر ووسط الدلتا أنأظهر المسح الحقلي الذي 

يليه في ذلك فيروس موزاييك الخيار  انتشاراً أكثر الفيروسات  كان  (WMV)موزاييك البطيخ 
(CMV)  ثم فيروس موزاييك الكوسا(SqMV) (Fegla & El-Mazaty, 1981) وفي دراسة أجريت ،

يليه فيروس الموزاييك األصفر للكوسا الخضراء  اً ر تواجدمازال األكث WMVحديثًا اتضح أن فيروس 
(ZYMV)  ثم فيروسCMV  وفيروس التبقع الحلقي للبابايا/الباباظ(PRSV) أما أقل الفيروسات .

يليه فيروس التبقع الحلقي  (CGMMV)للخيار  األخضرتواجدًا فكانت فيروس الموزاييك والتبرقش 
 وآخرون،  معلومات غير منشورة(.  فجلة) SqMVثم فيروس  (TRSV)للتبغ  

، WMV ،ZYMV ،PRSV ،CMVوفي سلطنة عمان وجد أن القرعيات تصاب بفيروسات 
SqMV ،TRSVالطماطم/لبندورة، فيروس التبقع الحلقي ل (ToRV) وفيروس الذبول المتبقع ،

 حيث تم ZYMVو  WMV. وكان أكثر الفيروسات تواجدًا فيروسي (TSWV)للطماطم/ البندورة 
 .(Zouba et al., 1997) مالحظتهما في كل عينات القرعيات المختبرة

واصفرار القرعيات المنقول بالمّن  ZYMVوفي لبنان أظهر المسح الحقلي أن فيروسي 
(CABYV)  انتشاراً كانا من أوسع الفيروسات (Abou-Jawdah et al., 1997) يليهما في األهمية ،
البيوت البالستيكية فقد وجد أن فيروس عارض ، أما في CMVو  WMV ،PRSVفيروسات 

 (. Abou-Jawdah et al., 2000b) انتشاراً هو األكثر  (CYSDV)اصفرار وتقّزم القرعيات 
 على محصول الخيار (CuSBV)فيروس الخيار المحمول بالتربة كما سجل 

(Koenig et al., 1983). 
 على القرعيات هي:  انتشاراً األكثر  أما في السودان فقد وجد أن الفيروسات

  (WmCSV)لبطيخ لحب اشالتقزم الوفيروس  CABYV ،ZYMV ، SqMVفيروسات 
(Kheyr-Pour et al., 2000 ؛Lecoq et al., 1994 كما تم الكشف عن .) وجود فيروس موزاييك

 .(Lecoq et al., 2001) (MWMV)المغربي  البطيخ
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 .طبيعيا  في المنطقة العربية الفيروسات المسجلة على محاصيل القرعيات .2جدول 
 

 علميسم الاأل األسم العربي

سم األ
 الفصيلةالعائلة/ الجنس المختصر

 . الفيروسات المهمة اقتصاديا  1

 Cucumber mosaic فيروس موزاييك الخيار

virus  

CMV Cucumovirus Bromoviridae 

فيروس الموزاييك األصفر للكوسا 
 الخضراء 

Zucchini yellow mosaic 

virus 

ZYMV Potyvirus Potyviridae 

 Watermelon mosaic فيروس موزاييك البطيخ

virus  

WMV Potyvirus Potyviridae 

 Papaya ring spot virus PRSV Potyvirus Potyviridae فيروس التبقع الحلقي للبابايا/الباباظ 

 Moraccan watermelon المغربيفيروس موزاييك البطيخ 

mosaic virus 

MWMV Potyvirus Potyviridae 

 Squash mosaic virus SqMV Comovirus  Comoviridae فيروس موزاييك الكوسا 

 Cucumber vein فيروس اصفرار عروق الخيار

yellowing virus 

CVYV Ipomovirus Potyviridae 

 فيروسات أخرى. 2

فيروس الموزاييك والتبرقش 
 األخضر للخيار 

Cucumber green mottle 

mosaic virus  

CGMMV Tobamovirus غير محددة 

 Squash leaf curl virus SLCV Begomovirus Geminiviridae فيروس تجعد أوراق الكوسا

 Watermelon chlorotic  لبطيخ ل بحاشالتقزم الفيروس 

stunt virus  

WmCSV Begomovirus Geminiviridae 

فيروس عارض اصفرار وتقزم 
 القرعيات 

Cucurbit yellow 
stunting disorder virus  

CYSDV Crinivirus Closteroviridae 

 . فيروسات قليلة األهمية3

لشوندر فيروس االصفرار الغربي ل
 البنجر/السكري

Beet western yellows 

virus  

BWYV Polerovirus Luteoviridae 

 Cucumber leaf spot فيروس تبقع أوراق الخيار
virus  

CLSV Aureusvirus Tombusviridae 

 Cucumber soil-borne بالتربة فيروس الخيار المحمول

virus  

CuSBV Carmovirus  Tombusviridae 

فيروس اصفرار القرعيات المنقول 
  بالمن  

Cucurbit aphid–borne 
yellows virus  

CABYV Polerovirus Luteoviridae 

 Melon rugose mosaic فيروس موزاييك وتجعد الشمام 

virus  

MRMV Tymovirus Tymoviridae 

 Melon necrotic spot فيروس البقعة الميتة للشمام 
virus  

MNSV Carmovirus Tombusviridae 

 Prune dwarf virus  PDV Ilarvirus Bromoviridae س تقزم الخوخ/البرقوقوفير

فيروس الترقط األصفر للكوسا 
 الخضراء 

Zucchini yellow fleck 
virus 

ZYFV potyvirus Potyviridae 

 Tobacco ringspot virus TRSV Nepovirus  Comoviridae فيروس التبقع الحلقي للتبغ 

فيروس التبقع الحلقي 
  الطماطم/لبندورةل

Tomato ringspot virus ToRV Nepovirus  Comoviridae 

فيروس الذبول المتبقع 
 الطماطم/للبندورة

Tomato spotted wilt 

virus 

TSWV Tospovirus Bunyaviridae 

 

http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Ictv/fs_comov.htm#Genus1#Genus1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Ictv/fs_tombu.htm#Genus2#Genus2
http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/00.018.0.03.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/00.018.0.03.htm
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 PRSVو  ZYMV ،WCSV ،WMVوفي اليمن أظهرت عمليات الحصر تواجد فيروسات 
وقد سبب فيروس  .(MRMV)وفيروس موزاييك وتجعد الشمام  SqMVفيروس  اً وكان أقلها تواجد

WCSV في المناطق الذي انتشر بها  ادية كبيرة لزراعات البطيخخسائر اقتص 
(Walkey, 1992 ؛Walkey et al., 1990.) 

وفي المملكة العربية السعودية أظهر المسح الذي أجري في مناطق الرياض والقصيم وحائل 
 ةهميكان أكثر الفيروسات تواجدًا يليه في األ ZYMV( أن فيروس 1997)الصالح والشهوان، 

ان فيروس بينما أقل الفيروسات تواجدًا ك PRSVثم فيروس  CMV ،WMV  ،SqMVفيروسات 
وفيروس  CGMMVيليه في ذلك فيروسات  (BWYV) البنجر/لشوندر السكري لغربي االصفرار ال

 .(PDV) البرقوق /وفيروس تقزم الخوخ (CLSV) تبقع أوراق الخيار
 CMVيليه فيروس  ZYMVعلى القرعيات فيروس  انتشاراً وفى سورية كان أكثر الفيروسات 

ثم أحد فيروسات االصفرار  (ZYFV)وفيروس الترقط األصفر للكوسا الخضراء  WMVثم فيروس 
 وأخيرًا  CGMMVوفيروس  SqMVوفيروس  Luteoviridae فصيلةالتابعة ل

 . وقد أظهر المسح تواجد بعض أنواع المّن والتي (MNSV)فيروس البقعة الميتة للشمام 
 وخنفساء القثاء CMVو   ZYMV ،WMVيعرف عنها قدرتها على نقل فيروسات 

Epilachna chrysomelina (F.)  والتي يعرف عنها قدرتها على نقل فيروسSqMV  حاج قاسم(
(. وقد أظهرت نتائج مسح آخر للفيروسات التي تصيب البطيخ والشمام في أربعة 2005وآخرون، 

% 18.33بنسبة  WMVو  ZYMVدلب( تواجد فيروسي إمحافظات سورية )درعا، حمص، حماة و 
على البطيخ، بينما كان فيروس  نتشاراً اأكثر  WMV%، على التوالي. وكان فيروس 15.1و

ZYMV  ،(. 2006األكثر تواجدًا على الشمام )الشعبي وآخرون 
 وفي األردن أظهرت المسوحات التي تمت على القرعيات المزروعة بالحقل المفتوح

 انتشاراً كان األكثر  WMVمع بداية الثمانينات من القرن الماضي أن فيروس  
(Al-Musa & Mansour, 1982)  وفي دراسة الحقة مع نهاية التسعينات تبين أن فيروسZYMV 

أهمية  SqMVو CMVبينما لم يكن لفيروسي  WMVاألولى يليه فيروس  ةكان يحتل المرتب
. أما بالنسبة للقرعيات المزروعة في البيوت البالستيكية وبخاصة (Mansour, 1997a)اقتصادية 

كان سائدًا في منطقة وادي األردن كما تم عزل  (CVYV) الخيار فإن فيروس اصفرار عروق الخيار
 .WMV (Mansour, 1994)و  CMV،ZYMVفيروسات 

تبين وجود  2004و  2003مي وفي مسح لفيروسات القرعيات في تونس جرى خالل عا
على القرعيات في البيوت المحمية وفي الحقل  (CABYV)صفرار القرعيات المنقول بالمّن افيروس 
 .(Mnari Hattab et al., 2005)المفتوح 

 نتشار زراعة ابفيروسات القرعيات المنقولة بالمّن إلى  صابةرتفاع نسبة اإلاويعزى 
 القرعيات في البيوت البالستيكية وانتقال الفيروسات من زراعات الحقول المكشوفة إلى زراعات 
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(، إاّل أنه يجب عدم 2005)حاج قاسم وآخرون،  البيوت البالستيكية وبالعكس بواسطة حشرات المنّ 
إغفال دور األعشاب في ذلك فهي تلعب دورًا كبيرًا في االنتشار الوبائي لبعض الفيروسات حيث 
تعمل على بقاء الفيروس بين المواسم في غياب المحصول األساسي. وقد تم تتبع األعشاب المصابة 

المحصول( والشتاء  في حقول الكوسا وما حولها أثناء الخريف )وجود WMVو  CMVبفيروسي 
)غياب المحصول( وفي بدايات الربيع قبل وأثناء وبعد زراعة الكوسا ودراسة عالقة كثافة األعشاب 

على الكوسا واتضح أن االنتشار الوبائي السريع له عالقة بأعداد األعشاب  صابةالمصابة بانتشار اإل
% في 80وصلت إلى  صابةبة اإلالحاملة للفيروس حيث وجد بعد أربعة أسابيع من الزراعة أن نس
% في الحقل المحاط بأعداد قليلة 9الحقل المحاط بكثافة عالية من األعشاب المصابة بينما بلغت 

 . (Fegla, 1974)من األعشاب المصابة 
 

 . الفيروسات التي تصيب القرعيات في المنطقة العربية2
 

 . الفيروسات المهمة اقتصاديا  1.2
 

 الخيار فيروس موزاييك. 1.1.2
Cucumber mosaic virus (CMV جنس ،Cucumovirus،  فصيلةBromoviridae) 

 

علدددى نباتدددات خيدددار مصدددابة فدددي الواليدددات  1916وجدددد الفيدددروس ألول مدددرة عدددام  -الصففففات العامفففة 
دفددات متعددددة منهددا: فيددروس الشددحوب ا. لهددذا الفيددروس مر (Brunt et al., 1990)المتحددة األمريكيددة 

، فيددددروس التبقددددع الحلقددددي (CBMV)، فيددددروس الموزاييددددك الشددددريطي للوبيدددداء (BICV)المعدددددي للمددددوز 
فيدروس  ،(PYMV)، فيروس الموزاييك األصفر للفول السدوداني 1-، فيروس الخيار(CRSV)للوبياء 

، فيددروس تقدددزم فددول الصدددويا (LRSV)، فيددروس التبقدددع الحلقددي للزنبدددق (PTNV)تنكددرز قمددة البدددازالء 
(SSV)لكرفس الجنوبي ، فيروس موزاييك ا(SCMV) فيروس لفحة السبانخ ،(SBV) فيدروس الورقدة ،

 .(PWRSV)وفيروس التبقع الحلقي الغربي للبازالء (TFLV)  الطماطم/بندورةالسرخسية لل
نانومترًا، بدون ترتيب واضح  29جسيمات الفيروس متساوية األبعاد، غير مغلفة، قطرها 

 % 82% حمض نووي و 18سيمة الفيروسية على . تحتوى الج(Fegla, 1971)للكابسوميرات 
 الخيطي،  يمن الحمض النووي الريب بروتين وال توجد دهون. يتكون المجين من ثالثة قطع

 . ةنيوكليوتيد 8621أحادي السلسلة، والذي يصل العدد الكلي للنيوكليوتيدات الداخلة في تركيبه 
 نيوكليوتيدة  3389توي على دالتون وتح 106×1.3ذات وزن جزيئي  RNA)-(1أكبر القطع 

  ،نيوكليوتيدة 3035على  ي دالتون وتحتو  106×1.1ذات وزن جزيئي  RNA)-(2والقطعة الثانية 
 دالتون وتحتوي على 106×0.8وهى أصغرهم ذات وزن جزيئي  RNA)-(3ما القطعة الثالثة أ
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د الحمض النووي نيوكليوتيدة. توجد كل قطعة من القطع الثالث في جسيمة منفصلة. كما يوج 2197
في الجسيمات الفيروسية وهو عبارة عن حمض نووي ريبي رسول،  (RNA-4)تحت مجيني  يالريب

ببروتين الغطاء ويوجد مع القطعة الثالثة من  دالتون خاص 106×0.35تحت جينومي وزنه الجزيئي 
كلية على ويعتمد  (RNA-5)تابع في بعض العزالت  RNAالجينوم في جسيمة واحدة. كما قد يوجد 

 ,.Brunt et al)  إلى ظهور أعراض خاصة على النباتات المصابة يالفيروس في تناسخه ويؤد

دالتون  24,247من نوع واحد من البروتين، وزنه الجزيئي  ي. يتكون الغطاء البروتين(1996 ,1990
 وحدة بروتينيه. 180لكل جسيمه  يويدخل في تركيب الغطاء البروتين

ساللة تم توصيفها ووضعها في مجموعات على أساس األعراض  70من  لهذا الفيروس أكثر
والتفاعالت المصلية/السيرولوجية والحركة في المجال الكهربائي. وقد  in vitroوالحساسية للحرارة 

أخذت معظم هذه السالالت أسمائها إما من العائل المصدر أو األعراض المميزة التي يعطيها على 
ما استخدمت أيضًا الصفات الفيزيائية والكيماوية لتوصيف بعض السالالت النباتات المصابة. ك

، WA11 ،WA1. ومن أهم سالالت الفيروس: S (Francki et al., 1979)و  Y ،Qاألخرى مثل 
Z ،P ،N ،L ،E  وA :هذا وقد وضعت السالالت في مجموعتين على أساس الخواص األنتيجينية ،

ToRS و.DTL 
يروس وانتقاله ببذور بعض األنواع وكثرة عوائله البديلة والتي تمثل مصادر إن تنوع سالالت الف

ذا ما توافرت الظروف إبه تضمن له التواجد المستمر وتعمل حشرات المن الناقلة  صابةطبيعية لإل
 البيئية المالئمة إلى انتشاره وبائيًا مؤديًا إلى خسائر كبيرة.

استخدام منظم السترات في االستخالص والكلوروفورم  يمكن تنقية الفيروس بطرائق مختلفة منها
( أو Younes,1995؛ Scott, 1963؛ Fegla, 1971المفرق ) ي في الترويق متبوعًا بالطرد المركز 

باستخدام محلول منظم السترات في االستخالص والكلوروفورم في الترويق ثم ترسيب الفيروس 
متقدمة بدورتين طرد مركزي مفرق ثم دورة طرد مركزي بواسطة البولي ايثيلين جليكول مع التنقية ال

 .(Albert et al., 1985)في محلول سكروز متدرج الكثافة 
 

تتباين األعراض، تبعًا لنوع العائل وساللة الفيروس، ما بين أعراض  -األعراض والمدى العوائلي 
األعراض عامة على  بقع موضعية وموزاييك وتبرقش أصفر مع تشوه لألوراق متباين الشدة. تظهر

األوراق الحديثة لمعظم القرعيات بشكل بقع صغيرة صفراء مخضرة شبه شفافة يتحدد شكلها بالعروق 
(. تتشوه أنصال األوراق وتتقزم النباتات 1موزاييك أو تبرقش أصفر )شكل  الصغيرة للورقة ثم يتكون 

راقها تقريبًا نصف حجمها المصابة وتقصر سالمياتها ويكون نموها ذات مظهر متورد وتأخذ أو 
 الطبيعي وتعطي أزهارًا قليلة ينتج عنها عدد قليل من الثمار.
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تظهر األعراض على الثمار وخاصة ثمار الخيار بشكل موزاييك أصفر مخضر يبدأ عند 
تجاه القمة. مع تقدم المرض تصبح الثمرة ذات لون أخضر باهت  قاعدة الثمرة ثم ينتشر تدريجياً 

 ما تسبب تشوها للثمار. بروزات مرتفعة ذات لون أخضر داكن وغالباً  مصفر ويتخللها
فصيلة  67نوعًا نباتيًا تنتمي إلى  775لهذا الفيروس مدى عوائلي واسع حيث يصيب حوالي 

(Kaper & Waterworth, 1981)  ومن بينها الخيار(Cucumis sativus L.) البطيخ ،(Citrullus 

lanatus L.) الشمام ،(Cucumis melo L.) الكوسا ،(Cucurbita pepo L.) ، 
، (Cucurbita maxima Duch)، القرع العسلي (Cucumis melo var. flexuoses Naud)القثاء 

، الجزر (.Apium graveolens L)، الكرفس (.Lagenaria siceraria L) ياليقطين/القرع الرقيب
(Daucus carota L.) الفلفل ،(Capsicum annum L.)بغ ، الت(Nicotiana tabacum L.) ،

، (.Solanum melongena L)الباذنجان  ،(Lycopersicon esculentum Mill) الطماطم/البندورة
 ،(.Vigna sinensis Endl)، اللوبياء (.Pisum sativum L)، البازالء (.Lactuca sativa L)الخس 

 الفول السوداني ،(.Phaseolus vulgaris L) الفاصولياء ،(.Vicia faba L)الفول 
(Arachis hypogaea L.)،  الموز(Musa paradisiaca L.) الترمس ،(Lupinus termis Forsk) ،

 ، (.Viola odorata Thunb) البنفسج ،Callistephus chinensis (L.) Nees)ستر األ
 خنجر بوأ، (Petunia hybrida Vilm)البيتونيا ، (.Delphinum ajacis L)العايق 

(Tropaeolum majus) ، الجالديولس(Gladiolus grandiflorus Hort.)، قحواناأل 
(Calendula officinales L.)  .وغيرها 

وقد سجل الفيروس في بعض البلدان العربية على عدد من العوائل البديلة المصابة طبيعيًا، 
، اللوبياء (Mazyad et al., 1974)، الفاصولياء (Sabik, 1973)ففي مصر تم عزله من الجالديولس 

(Morsy, 1979) الموز ،(El-Afifi, 1984) ، الفلفل(Abu Foul, 1989) ، البنجر/الشوندر السكري 
(El-Kady et al., 1985؛ Omar et al., 1994) /والطماطم 

الفلفل )يونس وقاسم، (. وفي العراق تم عزله من Younes, 1995 ؛2003وآخرون،  فجلةالبندورة )
 ، (Fegla et al., 1980) الفاصولياء، (Shawkat & Fegla, 1979) الباذنجان، (2003

 ، وفي األردن تم عزله من الطماطم/(Fegla et al., 1981) واللوبياء
، كما عزل أيضًا في مصر من بعض النباتات البرية مثل (Al-Musa & Mansour, 1983) البندورة

Nicotiana glauca L. (Eid et al., 1984)السلق البري  ب مثل، وبعض األعشا 
(Beta vulgaris var. cicla L.)،  الرجلة(Portulaca oleracea L.)الخبيزة ، 

(Malva parviflora L.) الشيكوريا ،(Cichorium pumilum) وعنب الديب 
(Solanum nigrum L.) (Fegla, 1974). 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل القرعيات ...... تأليف جابر فجلة وآخرون

 
219 

 

 

 
 

)أ(؛ موزاييك شديد  (CMV) خيارموزاييك ال تبرقش أصفر على الكوسا ناتج عن اإلصابة بفيروس .1شكل 
وبثرات خضراء داكنة مصحوبة باختزال شديد للنصل على الكوسا )ب( وموزاييك وبثرات خضراء داكنة 

؛ أعراض (ZYMV) الموزاييك األصفر للكوسا الخضراء ( ناتجة عن اإلصابة بفيروسـعلى الشمام )ج
التبقع الحلقي  لبطيخ )هـ( وبفيروسعلى الكوسا )د( وا (WMV) موزاييك البطيخ اإلصابة بفيروس

  CMV على الكوسا )و(؛ بقع مصفرة على أوراق القرع الشتوي المصابة بفيروسي (PRSV) للبابايا/الباباظ
وراق أل شديد وتشوه بثرات خضراء داكنة)ز(؛  (CGMMV) فيروس الموزاييك والتبرقش األخضر للخيارو

 لمصابة بفيروسراض الموزاييك على ثمار الخيار ا(؛ أعح) WMVو ZYMVالشمام المصابة بفيروسي 
CGMMV  .)ط( 

 

 
 

 ينتقل الفيروس بالتلقيح الميكانيكي، كما ينتشر في الطبيعة بحشرات المّن  -  طرائق اإلنتقال
 نوعًا من المّن ومن أكثرها  60بطريقة غير مثابرة/غير باقية. ينتقل الفيروس بواسطة أكثر من 

 (Aphis gossypii Glover)ومّن القطن  (.Myzus persicae Sulz) خضراألكفاءة في مّن الخوخ 
(Kaper & Waterworth, 1981 ؛Abu Foul, 1989).  :وقد تم نقل الفيروس بحشرات المّن التالية

، مّن (A. nerii Boyer)مّن الدفلة  ،، مّن القطن(.Aphis crassivora Koch)مّن اللوبياء 
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وكان  ،(.Dactynotus sonchi L)ومّن الجعضيض  (Brevicoryne brassicae Linne)الصليبيات 
 مّن الدفلة أكثر هذه األنواع كفاءة في النقل ولكن الفيروس لم ينقل بواسطة

 Hyalopterus pruni Geoffroy   ،فجلة وآخرون(؛ 2003Younes, 1995 .) 
 (Fegla et al., 1981)نوعًا من النباتات منها اللوبياء  19ينتقل الفيروس بواسطة بذور 

 (. كما ينتقل الفيروس بعشرة أنواع من الحامول2003والعدس )مكوك وآخرون، 
(Gibbs & Harrison, 1970). 

 
من أوسع فيروسات هذا الفيروس  –التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

جد حيث تزرع القرعيات والعوائل البديلة في العالم، خاصة في المناطق المعتدلة، يو  انتشاراً القرعيات 
 Allam) به. وقد سجل تواجده على القرعيات في عدد من الدول العربية منها مصر صابةالقابلة لإل

& Abo El-Ghar, 1970) األردن ،(Mansour & Al-Musa, 1982)لبنان وسورية ، (Katul & 

Makkouk 1987) المملكة العربية السعودية ،(Salama et al., 1987) وسلطنة عمان (Zouba et 

al., 1997). 
في  صابةيسبب هذا الفيروس أضرارًا اقتصادية للمحاصيل القرعية ويزداد الضرر إذا حدثت اإل

ثمارًا وإذا أعطت فإن عددها  وقد ال تعطي األطوار المبكرة لنمو النباتات، حيث تتقزم النباتات بشدة
 ا يخفض من قيمتها التسويقية.يكون قليل وبعضها أو معظمها مشوه مم

أظهرت نتائجها أن الفيروس يسبب  صابةوفي تجارب لتقدير الفقد في المحصول نتيجة لإل
% إذا 66.7في طور الفلقات و  صابة% إذا تمت اإل100في محصول الخيار يصل إلى  اً خفض

في طور  صابة% إذا تمت اإل22.2في طور ثالثة أوراق بينما يصل الخفض إلى  صابةتمت اإل
في المحصول وصل أيضًا  اً . أما على الكوسا فقد سبب الفيروس خفض(Fegla, 1977) ستة أوراق

في طور أربعة  صابةذا تمت اإلإ% 87.7ولى و طور الورقة األفي  صابةذا تمت اإل% إ100 إلى
 (.(Fegla & Badr, 1981في طور سبعة أوراق  صابةذا تمت اإل% إ46.2 أوراق و

 
يعطي الفيروس أعراض موزاييك جهازي على الخيار والكوسا، موزاييك وتبقع حلقي  -ف طرائق الكش 

وموزاييك مع اختزال شديد ألنصال األوراق على   .Nicotiana tabacum L. ،N. glutinosa Lعلى 
 نتشار جهازي علىاوبقع موضعية شاحبة أو ميتة على األوراق الملقحة بدون  الطماطم/البندورة

Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn وWilld. C. quinoa  وبقع موضعية ميتة على
 بعض أصناف اللوبياء.

أمكن إنتاج أمصال مضادة عديدة لهذا الفيروس. ويمكن الكشف عنه بالطرائق المصلية/  
 ؛Abu Foul, 1989السيرولوجية المختلفة منها طرائق الترسيب واالنتشار الثنائي في اآلجار )

Eid et al.,1984 ؛Gamal El-Din et al.,1980 ؛Omar et al., 1980، )  واالليزا واالرتباط
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، (Sadik et al., 2001؛ Khalil & Mikhail, 1987؛ Fegla et al., 2001المناعي النقطي )
والمجهر اإللكتروني المناعي. كما يكشف  (Fegla et al., 2001)وبصمة النسيج النباتي المناعي 

وتهجين الحامض  (RT-PCR) النسخ العكسيمع  تفاعل المتسلسل للبوليمرازبالس أيضًا عن الفيرو 
 (.Shalaby, 2002؛ Sadik et al., 2001 النووي )

 

ستخدام األصناف المقاومة أو المتحملة من با نصحي -  هالوقاية من الفيروس والحد من انتشار
صابة المزروعة في البيوت البالستيكية فور إزالة النباتات المكما أن الخيار والشمام والكوسا. 

داخل هذه البيوت أما في الحقل  صابةمالحظتها ومكافحة الحشرات الناقلة تؤدي إلى خفض نسبة اإل
. ويفيد الرش بالزيوت (Wasfy & Fegla, 1975) كثيراً  صابةالمفتوح فقد ال تنخفض نسبة اإل

 .صابةخفض نسبة اإلالمعدنية في 
مثل الذرة في المزارع  يباتات القرعيات بعدة صفوف من محصول نجيلويستحسن إحاطة ن

الصغيرة. أما في المزارع الكبيرة فيفضل أن تكون محاطة بمصدات الرياح. ويجب تجنب زراعة 
محصول جديد بالقرب من زراعات قرعيات قديمة وإزالة األعشاب الضارة من داخل وحول زراعات 

صطياد المّن على ألواح لزجة من البولي إيثيلين أو اقد لوحظ أن . هذا و (Fegla, 1974)القرعيات 
. كما صابةتغطية التربة بألواح بالستيكية فضية ذات تأثير طارد للحشرات تؤدي إلى خفض نسبة اإل

وجد أن زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة بدرجة ال تؤدي إلى التنافس بينها تؤدي إلى خفض 
 .(Fegla & Badr, 1979) صابةنسبة اإل

 
 فيروس الموزاييك األصفر للكوسا الخضراء. 2.1.2

Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

. ومن Lisa et al.,  1981)وجد الفيروس ألول مرة على الكوسا في ايطاليا ) -الصفات العامة 
 . (MYSV)الشمام مرادفات هذا الفيروس فيروس تقزم واصفرار 

 نانومترًا وعرضها  750خيوط مرنة غير مغلفة طولها  عن جسيمات الفيروس عبارة
مض نووي و ح% 7–4.5نانومترًا، تترسب كمكون واحد في التحضيرات النقية وتحتوي على  11
أحادي السلسلة ذات وزن  % بروتين. المجين قطعة واحدة من الحمض النووي الريبي95.5–93

 x10.932جزيئي 

نوع واحد من البروتين وحدته ذات  يويدخل في تركيب الغطاء البروتين دالتون  6
 (.(Abdel-Ghaffar et al., 1998دالتون  36,000 وزن جزيئي

  22تختلف عزالت الفيروس في األعراض التي تعطيها والنقل بالمّن ولقد تم وضع 
  PI 414723الوراثي للشمام  طرز مرضية تبعًا لرد فعل المدخل 3 عزلة من الفيروس في

(Brunt et al., 1990). 
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يمكن تنقية الفيروس بطرق مختلفة منها االستخالص بمنظم فوسفاتي والترويق بالفريون وفصل 
الفيروس بالتعرض لدورة طرد مركزي مفرق متبوعًا بالطرد المركزي في محلول سكروز متدرج الكثافة 

(Lisa et al., 1981) لوروفورم ورابع كلوريد الكربون أو الترويق بالك 
ض لدورة طرد مركزي مفرق متبوع بالطرد المركزي في يثم الترسيب بالبولي إيثلين جليكول والتعر 

 أو الترويق بالكلورفورم  (Alhudaib et al., 1999)محلول سكروز متدرج الكثافة 
ن جليكول قبل إجراء التنقية ورابع كلوريد الكربون ثم ترسيب الفيروس مرتين بواسطة البولي إيثيلي

 ,.Huang et al)المتقدمة بواسطة الطرد المركزي لمحلول سلفات أو كلوريد السيزيوم متدرج الكثافة 

1986.) 
 

ا والشمام على نباتات الكوس ZYMVبفيروس  صابةتظهر أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 
ق خضراء مرتفعة على األوراق مع اختزال شديد على هيئة اصفرار وموزاييك و مناط والخيار والبطيخ

 (. تتقزم النباتات المصابة وتعطي ثمار وبذور مشوهة.1 ألنصال األوراق )شكل
، الشمام، الخيار، القرع صيب القرعيات ومنها البطيخوالفيروس ذو مدى عوائلي متوسط. ي

  ،(Fabaceae)العسلي، اللوف، ويصيب نباتات من فصائل أخري مثل الفصيلة البقولية 

 ؛Al-Musa, 1989) (Amaranthaceae)واألمرنتية  (Chenopodiaceae)الرمرامية 
El-Banna et al.,2000a؛ El-Mazaty & Alhudaib, 2000  ؛Lesemann et al., 1983؛ 

Lisa et al., 1981 ؛Younes, 2003.) 
 

ي الحقل عن طريق حشرات المّن ينتقل الفيروس بالتلقيح الميكانيكي، كما ينتشر ف -طرائق االنتقال 
 ومّن  األخضرومنها مّن الخوخ ( Brunt et al., 1990)بطريقة غير مثابرة/غير باقية 

 ؛Al-Musa, 1989؛ Abdulsalam et al., 1988؛ Abdel-Ghaffar et al., 1998القطن )
Awad et al., 1994 ؛Lisa et al., 1981  ؛Mahgoub et al., 1997aثة أنواع من (. وبمقارنة ثال

المّن في نقل الفيروس اتضح أن مّن القطن أكثر كفاءة في النقل يليه في ذلك مّن الدفلة ثم مّن 
 (.2006وآخرون،  يال ينتقل الفيروس بالبذور )الشعب. (Younes, 2003)الجعضيض 

 
على  واسع االنتشارهذا الفيروس  –التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

؛ Katul & Makkouk, 1987القرعيات، حيث يوجد في العديد من البلدان ومنها لبنان وسورية )

Lesemann et al.,1983 مصر ،)(Khalil et al., 1985) األردن ،(Al-Musa, 1989،)  المملكة
، (Walkey, 1992)، اليمن (Salama et al., 1987؛ Al-Shahwan, 1990العربية السعودية )

 سلطنة عمانو  (Lecoq et al., 1994؛ Mahgoub et al., 1997aن )السودا
(Zouba et al.,1997). 
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به تؤدي إلى تقزم شديد للنباتات مع  صابةنتشاره الواسع على القرعيات فإن اإلاعالوة على 
 تشوه واختزال شديد لألنصال وصغر حجم الثمار وتشوهها مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

 صابةة لدراسة مدى قابلية بعض أصناف الخيار المزروعة في البيوت البالستيكية لإلتجرب يوف
 صابةاتضح أن جميع األصناف المختبرة باستثناء صنف دينا كانت قابلة لإل ZYMVبفيروس 

 صابة% تبعًا للصنف عندما تمت اإل85.3% إلى 64وتراوح الخفض في وزن الثمار لكل نبات من 
 . (Al-Shahwan et al., 1995) أوراق 4-3في طور 

 
 Gomphrenaنتشار جهازي على ايعطي الفيروس بقع موضعية شاحبة بدون  -طرائق الكشف 

globosa L.  وChenopodium amaranticolor Coste & Reyn،  موزاييك واصفرار مع تشوه
ا. وموزاييك جهازي أو األوراق وتقزم للنباتات متبوعًا أحيانًا أو غالبًا بالتنكرز على الشمام والكوس

 WMVولكن فيروس  .Lavatera trimestris Lكامنة على اللوف. ال يصيب الفيروس  إصابة
يعطي عليها بقع موضعية ميتة. وحيث أن بعض عزالت الفيروس تعطي أعراضًا مشابهة لبعض 

فإن التشخيص المبني على  SqMVو PRSV ،WMVفيروسات القرعيات األخرى مثل فيروس 
ض فقط ال يمكن االعتماد عليه لذا باإلضافة إلى األعراض يجب الكشف عن الفيروس األعرا

 وتعريفه عن طريق االختبارات السيرولوجية والجزيئية.
وقد أمكن تحضير أمصال عديدة لهذا الفيروس تستخدم للكشف عنه بنجاح بطرائق 

  (SDSإضافة بعد ) مصلية/سيرولوجية مختلفة مثل الترسيب واالنتشار الثنائي في اآلجار
 ؛El-Mazaty & Alhudaib, 2000؛ El-Banna et al., 2000a؛ Al-Musa, 1989واالليزا )

Ibrahim, 1986 ؛Makkouk & Abbasher, 1984 ؛Younes, 2003 ) والميكرسكوب اإللكتروني
 واالرتباط المناعي النقطي ( Lesemann et al., 1983؛ Alhudaib et al., 1999المناعي )

  RT–PCRوكذلك باستخدام  (Alhudaib et al., 1999)  صمة النسيج النباتي المناعيوب

, 2000b)et al.Banna -(El. 
 

استخدام األصناف المقاومة إن وجدت، وقد اتضح يجب  -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
، )الصالح والشهوان صابةبرولوفيك الطويل مقاومة لإل يأن صنف الخيار دينا وصنف القرع الرقيب

حشرات المّن الناقلة في مكافحة كتشافها و ازالة النباتات المصابة بمجرد إ(. كما وجد أن 1996
. يجب تجنب زراعة قرعيات جديدة بالقرب من صابةالبيوت البالستيكية يؤدى لخفض نسبة اإل

 ,Mansour صابةزراعات قرعيات قديمة. ويفيد الرش بالزيوت المعدنية في خفض نسبة اإل

1997b) .) 
 يستحسن في المساحات الصغيرة إحاطة مزارع القرعيات بعدة صفوف من الذرة 

  كما يفيد .(Akkawi et al., 1984)وفي المزارع الكبيرة يفضل حمايتها بمصدات الرياح 



 لزراعية المهمة في المنطقة العربيةاألمراض الفيروسية للمحاصيل ا

 
224 

سم داخل وعلى جوانب الحقل  x 60 40لمنيوم على شكل لوحات عاكسة األاستعمال رقائق 
Mansour et al., 2000)وكذلك تغطية النباتات الصغيرة بالموسلين أو األغريل لمدة .) 

 ؛Abou-Jawdah et al., 2000bيوم بعد اإلنبات لحمايتها من الحشرات الناقلة ) 30
Suwwan et al., 1990.)  كذلك وجد أن تغطية التربة بالبالستيك الفضي أو العدوى 

 وزيادة اإلنتاج صابةخفض نسبة اإللى إبعزلة مستضعفة من هذا الفيروس تؤديان 
(Abou-Jawdah et al., 2000b )  . 

 
 . فيروس موزاييك البطيخ 3.1.2

Watermelon mosaic virus (WMV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

  Webbسجل هذا الفيروس ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية من قبل  –الصفات العامة 
باسم في مجموعتين : المجموعة األولي عرفت  WMVعندما تم وضع عزالت  Scott (1965)و 

. واعتمد حديثًا اسم 2-باسم فيروس موزاييك البطيخ والمجموعة الثانية  1- فيروس موزاييك البطيخ
WMV واسم  2-موزاييك البطيخ  لفيروسPRSV  1-لفيروس البطيخ. 

نانومترًا. تترسب الجسيمات  765–730 جسيمات الفيروس ذات خيوط مرنة غير مغلفة طولها
% بروتين. يتكون المجين من قطعة واحدة من 95% حامض نووي و 5كمكون واحد وتحتوي على 

من نوع واحد من البروتين وحدته  ية. يتكون الغطاء البروتينلأحادي السلس يالحمض النووي الريب
ة وشدة األعراض على القرعيات دالتون. تختلف عزالت الفيروس في نوعي 34,000ذات وزن جزئ 

  C. hybridaو   .Chenopodium album Lالفاصولياء و  إصابةوكذلك قدرتها على 

(El-Kewey et al., 1995 ؛Fegla & El-Mazaty, 1985). 
 م فوسفاتي والترويق بالبيوتانول ستخالص بمنظأمكن تنقية الفيروس عن طريق اال

 ركزي المفرق واالنتشار في مجال كهربائيستخدام الطرد الماعزل الفيروس بثم 
(Milne & Grogan, 1969)  أو الترويق بالكلوروفورم وعزل الفيروس عن طريق خفض درجة

 مفرق  ي مع طرد مركزي منخفض السرعة متبوعًا بدورة طرد مركز  4.9الحموضة إلى 
(Fegla, 1971) روس بواسطة البولي أو الترويق بالكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون وترسيب الفي
وفصله بواسطة الطرد المركزي في محلول كلوريد السيزيوم متدرج الكثافة ودورة  6000إثيلين جليكول 

 .(Purcifull & Hiebert, 1979)طرد مركزي مفرق 
 

 على القرعيات شفافية  WMVبفيروس  صابةيسبب اإل -األعراض والمدى العوائلي 
 ه لألوراق يتفاوت في شدته باختالف عزلة عروق، تحزم عروق وموزاييك مع تشو 

 (، وقد تختزل أنصال األوراق اختزااًل كبيرًا 1نف النبات المصاب )شكل الفيروس وص
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(Abd El-Salam et al., 1991 ؛Ahmed et al., 1990 ؛El-Kewey et al.,1995؛ 
Fegla & El-Mazaty, 1985بفيروسي  صابةحالة اإل يعراض وتشوه األوراق ف(. وتزداد شدة األ

ZYMV  و WMV  (1)شكل. 
واسع فهو يصيب نباتات الفصيلة القرعية كما يصيب نباتات تتبع  يلهذا الفيروس مدى عوائل

والخيمية  (Malvaceae)والخبازية  (Fabaceae)الفصيلة البقولية فصائل أخري مثل 
(Umbelliferae)  والسمسمية(Pedaliaceae) (Fegla & El-Mazaty, 1985) . وقد تم عزل

والخلة  (.Malva parviflora L)به، فقد عزل من الخبيزة  الفيروس من أعشاب مصابة طبيعياً 
(Ammi magus L.) ( في مصرFegla, 1974 ؛Fegla & El-Mazaty 1981،)  ومن الخبيزة في

 .(Fischer & Lockhart, 1974)المغرب 
 

ومّن  األخضري وينتشر بحشرات مّن الخوخ ينتقل الفيروس بالتلقيح الميكانيك -طرائق االنتقال 
 ؛Al-Musa & Mansour, 1982؛ Abd El-Salam et al.,1991القطن بطريقة غير مثابرة )

El-Kewey et al.,1995 أكثر كفاءة في نقل بعض عزالت الفيروس  األخضروقد كان مّن الخوخ (؛
وعامة  (Fegla & El-Mazaty, 1985)بينما كان مّن القطن أكثر كفاءة في نقل البعض اآلخر 

 (. ال ينتقل الفيروس بالبذور.(Brunt et al., 1990نوع من المّن  27ينتقل الفيروس بأكثر من 
  

نتشار عالمي يوجد على االفيروس ذات  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
، مصر (Fischer & Lockhart, 1974)القرعيات في الكثير من دول العالم، بما فيها المغرب 

(Fegla & Badr, 1979) العراق ،(Shawkat & Fegla, 1979) اليمن ،(Walkey, 1992)األردن ، 
(Al-Musa & Mansour, 1982) لبنان وسورية ،(Katul & Makkouk, 1987) ، 

وس تقزم (. يسبب الفير 1997السعودية )الصالح والشهوان، و  (Zouba et al., 1997) سلطنة عمان
 .(Fischer & Lockhart, 1974) للنباتات وخفض للمحصول ولنوعية الثمار المنتجة

 
 Chenopodiumنتشار جهازي على ايعطي الفيروس بقع موضعية بدون  -طرائق الكشف 

amaranticolor Coste & Reyn،  ،موزاييك جهازي مصحوب أحيانًا بتشوه لألوراق على الكوسا
 Alaskaلألوراق المصابة جهازيًا على البازالء صنف  ماوتوتبرقش بقع موضعية ميتة مع ت

 . Nicotiana benthamiana  وموزاييك جهازي على
لهذا الفيروس أمصال مضادة عديدة أمكن إنتاجها وتستخدم للكشف عن الفيروس بالطرائق 

  ليزانتشار الثنائي في اآلجار واالالمصلية/ السيرولوجية المختلفة مثل الترسيب واال
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(El-Kewey et al.,1995 ؛Purcifull & Hiebert, 1979 كما تستخدم الطرائق الجزيئية مثل .)

RT-PCR. 
 

 أظهرت التجارب أن معظم أصناف الكوسا  -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره  
 يبينما صنف الكوسا بالك بيوت WMVبفيروس  صابةوالبطيخ والشمام والخيار قابلة لإل

(Black Beauty) وأصناف البطيخ سموكيلي (Smokylee)، جوبيلي (Jubilee) بيكوك المخطط ،
(Peacock Striped)  وجاريسونتان(Garrisontan)  وصنف الخيار موديل(Model)  وصنف الشمام

(. ويستحسن Fegla & El-Mazaty, 1981كانت مقاومة لهذا الفيروس ) (Delecious)ديليشيوس 
ديدة بالقرب من زراعات قرعيات قديمة و حماية القرعيات المنزرعة في تجنب زراعة قرعيات ج

مساحات صغيرة بزراعة عدة صفوف من الذرة، أما في المزارع الكبيرة فيفضل أن تكون محاطة 
 بمصدات الرياح. 

. كما يفيد (Fegla, 1974)يجب إزالة األعشاب الضارة النامية في مزارع القرعيات وحولها 
الحشرات الناقلة على القرعيات في البيوت البالستيكية. وقد وجد أن  المعدنية. تكافح رش بالزيوتال

 زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة ولكن بدرجة ال تؤدي إلى تنافس النباتات يساهم 
 كما وجد أن تغطية النباتات الصغيرة  .Fegla & Badr, 1979)) صابةفي خفض نسبة اإل

نبات يعمل على حمايتها من الحشرات الناقلة الحاملة إلوم بعد اي 30بالموسلين لمدة 
 . (Suwwan et al., 1990)للفيروس

 

 . فيروس التبقع الحلقي للبابايا/الباباظ4.1.2
Papaya ring spot virus (PRSV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 

 
وعرف أن  1945ظ في هاواي عام اكتشف المرض ألول مرة على البابايا/البابا -الصفات العامة 

. ولهذا الفيروس مرادفات منها فيروس التبقع (Brunt et al., 1990) 1949مسببه فيروسي في عام 
وفيروس موزاييك  (PMV) الباباظ/وفيروس موزاييك البابايا (PDRSV) الباباظ/الحلقي المشوه للبابايا

ألول مرة  1-فيروس موزاييك البطيخ  . وقد سجلW (PRSV-W)يعرف بالساللة  والذي 1-البطيخ 
 .(Webb & Scott, 1965) 1965مريكية عام في الواليات المتحدة األ

 12نانومترًا وعرضها  800–760جسيمات الفيروس عصويات مرنة غير مغلفة طولها 
 % بروتين. المجين عبارة عن 94.5مض نووي و % ح5.5ترًا. تحتوي الجسيمات على نانوم

3.8xأحادي السلسة ذات وزن جزئي  يالحمض النووي الريب قطعة واحدة من
دالتون. يتكون  610

  36,500إلى  36,000بروتين الغطاء من نوع واحد من البروتينات وحدته ذات وزن جزيء 
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تصيب القرعيات وال تصيب البابايا أما الساللة  Wساللتين، الساللة  PRSVدالتون. يوجد لفيروس 
P قرعيات.فهي تصيب البابايا وال 

 ستخالص بمنظم فوسفاتي والترويق بواسطة يمكن تنقية الفيروس عن طريق اال
الكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون وترسيب الفيروس بواسطة البولي إثيلين جليكول والفصل بالطرد 

 & Purcifull)المركزي في أنبوب كلوريد السيزيوم متدرج الكثافة متبوعًا بدورة طرد مركزي مفرق 

Hiebert, 1979). 
 

قد يكون  PRSVبفيروس  صابةإن أعراض الموزاييك الناتجة عن اإل –األعراض والمدى العوائلي 
( بينما يعطي 1شكل ببثرات خضراء داكنة مع تشوه لألوراق والثمار خاصة على الكوسا ) اً مصحوب

 والشمام أعراض موزاييك وتبرقش مع تشوه لألوراق. على البطيخ
وائلي ضيق، فهو يصيب البابايا/الباباظ والقرعيات مثل الكوسا والشمام للفيروس مدى ع
( وتعطي بعض Webb & Scott, 1965؛ Purcifull & Hiebert, 1979والخيار والقرع العسلي )

وقد يصيب القرعيات . Chenopodium amaranticolor Coste & Reynعزالته بقع موضعية على 
 دون البابايا تبعًا للساللة.

 
 األخضر دراقينتقل الفيروس بالتلقيح الميكانيكي وينتشر في الطبيعة بواسطة مّن ال -رائق االنتقال ط

(Myzus persicae Sulz.)،   مّن اللوبياءKoch.) (Aphis craccivora ،A. solani  
باقية. ال ينتقل الفيروس المثابرة/غير الطريقة غير الب .Macrosiphum euphorbiae Thosو 
 ور.بالبذ

 
لفيروس التبقع  Wتصيب الساللة  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 ,Hafidi)القرعيات في العديد من دول العالم ومنها الدول العربية مثل المغرب  لباباظا/للباباياالحلقي 

 & Makkouk)لبنان ، (Walkey, 1992)، اليمن (Katul & Makkouk, 1987)، سورية (1983

Lesemann, 1980)،  سلطنة عمان(Zouba et al.,1997) الصالح )، المملكة العربية السعودية
 ( ومصر )فجلة وآخرون، معلومات غير منشورة(.1997والشهوان، 

 
لهذا الفيروس أعراض موزاييك وبثرات مرتفعة داكنة مع تشوه  Wتعطي الساللة  -طرائق الكشف 

 .Cucumis metuliferus E. Meyعلى  و موزاييك جهازي سا وتبرقش ألألوراق والثمار على الكو 

A.2459  وتبرقش شاحب جهازي أو تبقع على اللوف Luffa acutangula (L.) Roxb.  وبقع
 )ليس مع كل العزالت(  Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn  موضعية على



 لزراعية المهمة في المنطقة العربيةاألمراض الفيروسية للمحاصيل ا

 
228 

 Nicotianaأو  Bountifulصنف أو الفاصولياء  .Carica papaya Lوال تصيب البابايا 

benthamiana  أوC. metuliferus E. Mey. PI 292190. 
المختلفة للفيروس أمصال مضادة تستخدم عادة للكشف عنه بالطرائق المصلية/السيرولوجية 

اعي في نتشار المنواال (Makkouk & Lesemann, 1980)االلكتروني المناعي  جهرمثل االليزا والم
 (Purcifull & Hiebert, 1979)لجسيمات الفيروس ( SDS)مثل افة مادة مفككة جار بعد إضاآل

 (.Gonsalves & Ishii, 1980؛ 1997واالليزا )الصالح والشهوان، 
 

بتجنب زراعة قرعيات جديدة بالقرب من زراعات  ينصح –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
ت الصغيرة بعدة صفوف من الذرة أما المزارع الكبيرة قرعيات قديمة. كما يفيد إحاطة مزارع القرعيا

 فيفضل أن تكون محمية بمصدات الرياح.
 

 . فيروس موزاييك الكوسا5.1.2
Squash mosaic virus (SqMV جنس ،Comovirus ،فصيلة Comoviridae) 

 
 وجد الفيروس ألول مرة على الكوسا في كاليفورنيا بالواليات المتحدة -الصفات العامة 
(Freitag, 1956)فيروس موزاييك الشمام  مرادفات منها . لهذا الفيروس عدة(MMV) فيروس ،

 وفيروس تقزم البطيخ (CRMV)فيروس الموزاييك الحلقي للقرعيات  ،(PMV)موزاييك القرع 
(WSV). 

نانومترًا. يوجد للفيروس ثالث  28جسيمات الفيروس متساوية األبعاد غير مغلفة قطرها 
ة: مكون القمة ال يحتوي حامض نووي، مكون فها في محلول السكروز متدرج الكثاترسيبمكونات عند 

% حامض نووي، وبالتالي 35% حامض نووي ومكون القاع ويحتوي على 27الوسط يحتوي على 
%، على التوالي. يتكون المجين من 65% و 73%، 100يمثل البروتين في المكونات الثالث 

4xسلة في قطعتين. الوزن الجزيء الكلي للمجين حمض نووي ريبي أحادي السل
دالتون. الوزن  610

2.4xالجزيء للقطع 
1.6xدالتون و  610

التوالي. يرتبط  دالتون لمكوني القاع والوسط، على 610
من  ´3 دنين عند الطرف. كما توجد منطقة عديد األ(VPg)للحمض النووي بروتين  ´5 بالطرف

ت حامض نووي مجيني فقط. يوجد ثالث أنواع من البروتين . يوجد في الجسيماالحمض النووي
وكالهما يدخالن في تركيب الغطاء البروتيني ويتكون  22,000و  42,000نوعان ذات وزن جزيء 

دالتون أو  5,000وحدة لكل جسيمة. النوع الثالث من البروتين ذات وزن جزيء  60كل منهما من 
 ويوجد بمعدل وحدة لكل جسيمة.  (VPg)لجينوم أقل وربما يكون هو البروتين المرتبط با
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. وعمومًا توضع عزالت الفيروس في مجموعتين ه ساللة فيروس تقزم البطيخومن أهم سالالت
واألخرى ال تصيبه. يوجد الفيروس في المناطق التي تستخدم  وجيتين أحدهما تصيب البطيخسيرول

 بذور محلية أو مستوردة حاملة للفيروس.
 لفيروس عن طريق االستخالص بمنظم فوسفاتي والترويق بالطرد المركزي يمكن تنقية ا

 دقائق متبوعًا بثالث دورات طرد مركزي مفرق  10دورة في الدقيقة لمدة  8,000بسرعة 
(Knuhtsen & Nelson, 1968) كول والتنقية بواسطة التجميد يلالترسيب بواسطة البولي إثيلين ج أو
ودورة طرد مركزي مفرق متبوعا بالطرد المركزي في محلول  4.9وخفض درجة الحموضة إلى 

 .(Alvarez & Campbell, 1978)سكروز متدرج الكثافة 

 
قد تصبح النباتات المصابة حاملة بدون أعراض أو تظهر أعراض  -األعراض والمدى العوائلي 

وتشوه لألوراق. وفي  مختلفة مثل الموزاييك والتبرقش مع بثرات داكنة مرتفعة وتبقع حلقي وزوائد نمو
 مشوهه.ًا المبكرة تنتج النباتات ثمار صابةحاالت اإل

بالساللة العادية ولكنه يصاب بساللة أريزونا  وس القرعيات ما عدا البطيخيصيب الفير 
كما يصيب الفيروس تجريبيًا نباتات تتبع  (Nelson et al., 1965) معروفة بفيروس تقزم البطيخال

  (Chenopodiaceae)، الرمرامية (Umbelliferae)، الخيمية (Fabaceae)الفصائل البقولية 
 (.Lockhart et al., 1982؛ Freitag, 1956) Hydrophyllaceaeو 
 

ينتقل الفيروس بالتلقيح الميكانيكي، وينتشر في الطبيعة بنواقل حشرية تنتمي إلى  -طرائق االنتقال 
 Acalymma trivittata  ،A. thiemei thiemei،Diabrotica غمدية األجنحة وهي:

undecimpunctata  undecimpunctata ،D. bivittula ،Epilachna chrysomelina F.  
% في الكوسا 35% في الشمام و 10كما ينتقل بالبذور بنسبة تصل إلى  .  E. paenulataو
(Brunt et al., 1996 و )في 20 % Chenopodium quinoa  Willd. في23و %  C. murale 

(Lockhart et al., 1985). 
 

يوجد على القرعيات في العديد من  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
، (Fegla & El-Mazaty, 1981)  بلدان العالم، كما يوجد في بعض البلدان العربية ومنها مصر

 المملكة العربية السعودية ،(Lockhart et al., 1982)، المغرب (Natafji, 1981) لبنان
(Salama et al.,1987) اليمن ،(Walkey, 1992) األردن ،(Al-Musa et al.,1994)،  السودان
(Lecoq et al., 1994)،  سلطنة عمان(Zouba et al., 1997)   ،وسورية )حاج قاسم وآخرون

2005.) 
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ي تؤدي إلى خفض في يسبب هذا الفيروس خسائر اقتصادية ناتجة عن اإلصابات الشديدة والت
 اإلثمار وتشوه للثمار.

 
يعطي الفيروس موزاييك جهازي غالبًا مع بقع حلقية وتشوه لألوراق على الكوسا  -طرائق الكشف 

. ال يصيب الفيروس Cucumis metuliferus E. Meyوالشمام وبقع موضعية شاحبة على 
Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn الداتورا ،Datura stramonium L. ،

Nicotiona glutinosa L.  وN. tabacum cv. Turkishبعزالت هذا  صابةمقاوم لإل . البطيخ
 . كما تستخدم الطرائق المصلية في (Nelson et al., 1965) لفيروس ماعدا ساللة البطيخا

؛ 1997 نتشار في اآلجار واالليزا )الصالح والشهوان،ختبارات االامثل الكشف عن الفيروس 
Knuhtsen & Nelson, 1968.) 

  
ستخدام بذور معتمدة ومكافحة الحشرات الناقلة. كما ا -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 

 يجب عدم السماح بدخول بذور قرعيات مستوردة حاملة للفيروس إلى مناطق خالية منه.
 

 . فيروس اصفرار عروق الخيار6.1.2
Cucumber vein yellowing virus (CVYV جنس ،Ipomovirus ،فصيلة Potyviridae) 

 
  Cohen من قبل 1960عام ألول مرة في منطقة الشرق األوسط  سجل الفيروس -الصفات العامة 

 .على الخيار المزروع في البيوت البالستيكية Nitzanyو 
 نانومترًا.  950-800جسيمات الفيروس عبارة عن خيوط مرنة بطول حوالي  

 قاعدة 10,800ين من حمض نووي ريبي وحيد السلسلة حجمه بحدود ويتكون المج
(Lecoq et al., 2000). 

 
يبدي هذا الفيروس على الخيار البرثينوكاربي شفافية في عروق  -األعراض والمدى العوائلي  

رعيات األوراق الحديثة النمو بينما األوراق القديمة السفلية تبدو صفراء مع تقزم عام في النبات أما الق
األخرى والخيار من الصنف "بيت الفا" فإن األعراض تتراوح ما بين غائبة إلى أعراض خفيفة. المدى 

 القرعية فقط. فصيلةالعوائلي محدود فهو يصيب ال
 

ينتقل هذا الفيروس بالذبابة البيضاء بالطريقة شبه المثابرة/شبه الباقية، حيث فترة  -طرائق االنتقال 
ينتقل ميكانيكيًا ولكن بكفاءة كما  ،(Mansour & Al-Musa, 1992)قيقة د 75الحضانة حوالي 

 .فضة. الينتقل الفيروس بالبذورخمن
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ينتشر هذا المرض في منطقة الشرق  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

نوكارب المزروع في على الخيار البارثي (Yilmaz et al., 1989؛ Al-Musa et al., 1985األوسط )
البيوت البالستيكية. يعتبر من أهم األمراض الفيروسية التي تصيب الخيار في البيوت البالستيكية في 

 األردن حيث يؤدي إلى اصفرار األوراق وتقزم النباتات وبالتالي تقليل اإلنتاج.
  

الحديثة أما على   بييعطي الفيروس شفافية في عروق أوراق الخيار البارثينوكار  -طرائق الكشف 
االليزا خرى فيعطي أعراض جهازية خفيفة. كما يمكن الكشف عن الفيروس باستخدام القرعيات األ

(Mansour & Hadidi, 1999 وبواسطة )ختبار اRT-PCR (Lecoq et al., 2000.) 
 

وضع أبواب شاش على مداخل البيوت المحمية لمنع  -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
خول الذبابة البيضاء الناقل لهذا الفيروس ومكافحة الحشرة الناقلة داخل هذه البيوت بالرش الكيماوي د

 إذا دعت الحاجة.
 

 فيروسات أخرى . 2.2
 

 فيروس الموزاييك والتبرقش األخضر للخيار. 1.2.2
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV جنس ،Tobamovirus) 

 
 في بريطانيا على نباتات خيار مصابة 1935الفيروس ألول مرة عام سجل  -الصفات العامة

(Brunt et al., 1990).  ومن مرادفاته ساللة البطيخ(W)  لفيروسCGMMV (CGMMV-W) 
 .(CV4) 4وفيروس الخيار  (CV3) 3 فيروس الخيارو 

 في نانومتراً  15نانومترًا في الطول و 300جسيمات الفيروس عصويات مستقيمة غير مغلفة، 
% بروتين. المجين 95% حامض نووي و 5العرض ذات قناة محورية واضحة. يتكون الفيروس من 

2xئي يعبارة عن حمض نووي ريبي أحادي السلسلة، مكون من قطعة واحدة ذات وزن جز 
610 

. (tRNA)ال توجد منطقة عديد األدنين. للمجين نشاط يشبه الحمض النووي الريبي الناقل .دالتون 
النووي الريبي غير المجيني الموجود في جسيمات الفيروس عبارة عن حمض نووي ريبي والحمض 

. يدخل في تركيب الغطاء البروتيني نوع واحد من البروتين وحدته (m-RNA)رسول تحت مجيني 
 دالتون. 17,261ذات وزن جزيئي 
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 Chenopodium إصابةللفيروس عدة سالالت يمكن تمييزها سيرولوجيًا وكذلك بقدرتها على 

amaranticolor Coste & Reyn  والداتوراL.) (Datura stramonium  ،منها الساللة العادية
نتشار ا، ساللة الخيار اليابانية والسالالت الهندية. ونظرًا لسهولة ، ساللة البطيخCMVساللة اوكيوبا 

شر في قرعيات البيوت وكثافة التعامل داخل البيوت المحمية فان الفيروس ينت الفيروس ميكانيكياً 
 المحمية بسرعة أكبر من انتشاره في الحقول المفتوحة.

عن طريق تجميد األوراق والترويق باستخدام البيوتانول متبوعًا بترسيب  يمكن تنقية الفيروس
 .(Hollings et al., 1975)الفيروس باستخدام البولي ايثلين جليكول وااليثانول 

 
تسبب الساللة العادية على أوراق الخيار تبرقش مصحوب بقبوات  -األعراض والمدى العوائلي 

(Blisters)  خضراء على سطح الورقة وتشوه مع تقزم للنمو. ال تظهر أعراض حادة على الثمار
ولكن بعض السالالت تسبب ظهور تبرقش شديد وتشوه للثمار. وتعطي العزلة المعزولة من السعودية 

على ًا مية الشكل على األوراق الصغيرة ويصبح أقل تحديدأعراض تبرقش المع يظهر كبقع نج
-Al) فتكون األعراض بشكل موزاييك عادي القرعيات يراق الكاملة التكشف. أما على باقاألو 

Shahwan & Abdalla, 1992) بقع مصفرة على أوراق القرع الشتوي . وقد تظهر األعراض بشكل

 للخيار األخضرييك والتبرقش عند اصابتها بفيروسي موزاييك الخيار والموزا

 (.1)شكل 
كوسا، التبغ، الباذنجان يصيب ال اليقطين ولكنه اللفيروس الخيار، البطيخ، الشمام و يصيب ا

. بعض سالالت الفيروس تعطي بقع (Al-Shahwan & Abdalla, 1992) الطماطم/البندورةو 
 والبعض اآلخر والداتورا  Chenopodium amaranticolor Coste & Reynموضعية على 

  C. muraleوتبرقش جهازي على  Xanthi-ncيعطى بقع موضعية على تبغ سامسون وتبغ 
(Hollings et al., 1975). 

 
ينتقل الفيروس عن طريق التلقيح الميكانيكي، و تالمس واحتكاك النبات المصاب  -طرائق االنتقال 

اتات المصابة وتداول ولمس النباتات أثناء بالسليم وعن طريق الجذور في التربة الملوثة ببقايا النب
وبالبذور المجموعة من  Raphidopalpa fevicolisالزراعة والعمليات الزراعية. كما ينتقل بحشرة 

 نباتات الخيار واليقطين والبطيخ المصاب. النقل بالبذور ناتج غالبًا عن تلوث البذور خارجياً 
 .لحامولبالفيروس. كما ينتقل الفيروس ببعض أنواع ا

 
سيا بعض دول آواسع االنتشار في  - التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية

، سورية )حاج (Al-Shahwan & Abdalla, 1992)وروبا ويوجد في المملكة العربية السعودية أو 
 وآخرون، معلومات غير منشورة(. )فجلة ( ومصر2005قاسم وآخرون، 
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% وربما تزيد عن 15لزراعات الخيار في البيوت المحمية قد تصل إلى  يسبب الفيروس خسائر
 .(Sutic et al., 1999)% في اإلنتاج الشتوي 30ذلك وتصل إلى 

 
بالفيروس شفافية عروق وتبرقش مع قبوات خضراء مرتفعة وتشوه  صابةتسبب اإل –طرائق الكشف 

 Chenopodiumية على الخيار، ويعطي بقع موضع بتقزم في نموفي األوراق مصحوب 

amaranticolor Coste & Reyn  أو الداتوراL.) (D. stramonium  وليس من .)تبعًا للساللة(
المستحسن االعتماد فقط على األعراض وإنما يلزم إجراء االختبارات المصلية/السيرولوجية مثل 

 لمناعي واالليزا أووالمجهر اإللكتروني ا (Al-Shahwan & Abdalla, 1992) االنتشار في اآلجار
 .RT-PCR تفاعل

 
ينصح باستخدام بذور معتمدة خالية من الفيروس. وفي  –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 

س أو بالغمس في º 70أيام على  3حالة البذور مجهولة المصدر فانه ينصح بمعاملتها بالحرارة لمدة 
دوات المستخدمة للعناية جب تعقيم األدقيقة. كما ي 20لمدة الصوديوم  ي% فوسفات ثالث15

بالمحصول بالمعاملة الحرارية أو الكيماويات )الفورمالين أو المنظفات القوية( وتعقيم أيادي العمال 
بالغسيل على فترات منتظمة بالصابون أو المنظفات. وفي داخل البيوت المحمية ينصح باتباع 

صابة فورًا بمجرد اكتشافها. زالة النباتات المإالنمو و  المعامالت الزراعية التي تقلل من التالمس خالل
 ستخدام الكومبوست والتربة الخالية من بقايا النباتات المصابة.ايجب 

 
 . فيروس تجعد أوراق الكوسا2.2.2

Squash leaf curl virus (SLCV جنس ،Begomovirus فصيلة ،Geminiviridae) 
 

 على القرع العسلي والكوسا والفاصولياء في الوالياتوجد الفيروس ألول مرة  -الصفات العامة 
االستخالص بمنظم فوسفاتي يحتوي  .  يمكن تنقية الفيروس بواسطة(Cohen et al., 1983) المتحدة
والترويق باستخدام الكلوروفورم ثم ترسيب الفيروس بالبولي ايثلين جليكول  Triton X100على 

جسيمات الفيروس توأمية قطرها . (Cohen et al., 1983)مفرق متبوعًا بدورتين من الطرد المركزي ال
  نانومترًا. 22

 
بالفيروس تقزم شديد وتجعد ألوراق أصناف الكوسا  صابةتسبب اإل  -األعراض والمدى العوائلي 

. تتبرقش األنسجة ما بين العروق مكونة تحزم أخضر للعروق وتتكون يوالقرع الصيف ي والقرع الشتو 
مشوهة، كما د الثمار أو تكون الثمار صغيرة و وراق. يفشل أحيانًا تكوين األزهار أو عقزوائد على األ

 يظهر على الفاصولياء أعراض موزاييك مصحوب بتشوه والتواء لألوراق.
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 ي والقرع الشتو  L.) (Cucurbita pepoالمدى العوائلي ضيق فهو يصيب الكوسا 
(C. maxima) يوالقرع الصيف Duch.) (C. moschata ال  .يب الشمام والخيار والبطيخولكنه ال يص

البنجر، الشوندر السكري/خرى الشائعة مثل ضًا عددًا كبيرًا من المحاصيل األيصيب الفيروس أي
، البازالء والسبانخ وكذلك عددًا كبيرًا من نباتات الزينة الطماطم/البندورة، البطاطس/البامياء، البطاطا

 .(Cohen et al., 1983)واألعشاب 
 

 في الطبيعة فقط بواسطة الذبابة البيضاءهذا الفيروس ينتشر  -طرائق االنتقال 
(Bemisia tabaci Genn.) .بالتلقيح الميكانيكي ال ينتقل بالطريقة الباقية/المثابرة. 

 
سجل هذا المرض في المملكة العربية  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

% في بعض الحقول بالمناطق الوسطى 100وبائيًا بنسبة تصل إلى ًا ة حيث ينتشر انتشارالسعودي
، وقد شوهدت أعراضه على الكوسا في بعض مناطق (Al-Shahwan et al., 2002)والجنوبية منها 

إلى تقزم النباتات وقلة العقد مما يسبب خفضًا  صابةتؤدي اإل مصر )فجلة، معلومات غير منشورة(.
 في المحصول مع صغر وتشوه الثمار الناتجة.شديدًا 

 
وتجعد أوراق  SLCVبفيروس  صابةيتسبب مرض تجعد أوراق القرعيات عن اإل -طرائق الكشف 

وكال الفيروسين ينتقالن بواسطة الذبابة البيضاء وينتميان  (Duffus et al., 1985) (MLCV)الشمام 
 إلى الفيروسات التوأمية.
 يب الخيار والشمام والبطيخا والقرع والفاصولياء ولكنه ال يصالكوس SLCVيصيب فيروس 

 بينما فيروس تجعد أوراق الشمام يصيب كل األنواع السابقة الذكر. وقد تم اكتشاف فيروس 
 آخر حديثًا في سلطنة عمان تم تسميته باسم فيروس تجعد واصفرار أوراق الكوسا

(Zouba et al., 1998) وف فقط، ينتقل ميكانيكيًا وينتشر في الحقل بالذبابة يصيب القرع والكوسا والل
 نانومترًا في الطول. 750-700وذات جسيمات عصوية مرنة  Genn.) (B. tabaci  البيضاء

والمجهر  ELISAمثل االليزا  السيرولودجية/يمكن الكشف عن الفيروس بالطرائق المصلية
 (.Cohen et al., 1983, 1989؛ Al-Shahwan et al., 2002اإللكتروني المناعي )

   
ينصح بتجنب زراعة قرعيات حديثة بالقرب من زراعات  –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره  

ستخدام األصناف المقاومة أو المحتملة إن اويجب  صابةقرعيات قديمة ظهرت بها أعراض اإل
وقد وجد أن تغطية النباتات  .وإزالة النباتات المصابة خالل المراحل المبكرة لنمو النباتات .وجدت

 .صابةالصغيرة بأغشية بالستيكية قد يمنع أو يعيق انتشار اإل
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 لبطيخلحب اشالتقزم ال. فيروس 3.2.2
Watermelon chlorotic stunt virus (WCSV جنس ،Begomovirus ، فصيلة

Geminiviridae) 
 

 في اليمن على البطيخ 1987ل مرة عام سجل الفيروس ألو  -الصفات العامة 
(Brunt et al., 1990)توأمية، غير مغلفة. الجسيمة الفردية المكونة للجسيمات  . جسيمات الفيروس

نانومترًا. كما أن ترتيب الكابسوميرات في جسيمات الفيروس غير  19التوأمية تكون كروية قطرها 
 واضح.

 
شاحب شديد لألوراق تجعد وتبرقش  WCSVبفيروس  صابةتسبب اإل –األعراض والمدى العوائلي 

 صابةالحديثة مصحوب بتقزم شديد. تنتج النباتات المصابة ثمار مبرقشة صغيرة الحجم. قد تؤدي اإل
أن المعلومات المتوفرة حاليًا تشير إلى  ضيق، حيث المبكرة إلى فقد كامل للمحصول. المدى العوائلي

 أنه يصيب البطيخ فقط.
 

ينتشر في الطبيعة عن طريق حشرات تتبع  .التلقيح الميكانيكيال ينتقل الفيروس ب -طرائق االنتقال 
هي  Genn. Bemisia tabaciومن المحتمل أن تكون الذبابة البيضاء  Aleyrodidaeفصيلة ال

 الناقل. كما ينتقل الفيروس بالتطعيم.
 

ليمن لوحظ وجود هذا الفيروس في ا -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
(Walkey, 1992)  والسودان(Lecoq et al., 1994) القرعيات أهمية في اليمن . ويعتبر أكثر أمراض

 نتشاره الواسع فان النباتات المصابة به ال تنتج ثمار. اضافة إلى حيث باإل
 

بهذا الفيروس إلى أعراض مميزة على البطيخ حيث يتسبب في  صابةتؤدي اإل –طرائق الكشف 
ق ائستخدام الطر اوتجعد مع تشوه األوراق الحديثة والقمة النامية للنباتات. كما يمكن ظهور تبرقش 

 السيرولوجية مثل االليزا والمجهر االلكتروني المناعي للكشف عن الفيروس. 
 

ينصح بتجنب وجود زراعات بطيخ حديثة بالقرب من  –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
 ( ويفضل عزل التداخل في زراعات البطيخ باتات مصابة )تالفيزراعات بطيخ قديمة بها ن

زراعات البطيخ عن المزارع المجاورة كلما أمكن ذلك. كما أن توفير الحماية للنباتات الصغيرة 
نتشار العدوى ويجب التخلص من النباتات المصابة اقد يمنع أو يعوق  Agrylبتغطيتها بغشاء 
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بكرة للنمو، وكذلك نباتات القرعيات البرية المصابة التي تنمو بمجرد اكتشافها خالل المراحل الم
 ختياريًا بالقرب من المحصول.ا
 

 فيروس عارض اصفرار وتقزم القرعيات . 4.2.2
Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV جنس ،Crinivirus ،فصيلة 

Closteroviridae) 
 

 لفيروس في اإلمارات العربية المتحدة عامظهر أول تقرير عن هذا ا -الصفات العامة 
1991 (Hassan & Duffus, 1991).  يظهر المجهر اإللكتروني مجموعتان من الخيوط 

 Celix etنانومترًا ) 900–875نانومترًا واألخرى بطول  850–825المرنة غير المغلفة احداها بطول 

al., 1996؛ Liu et al., 2000.) 
 

على األوراق القديمة على شكل اصفرار بين العروق ثم  صابةتبدأ اإل - األعراض والمدى العوائلي
األوراق المصفرة نضرة )ال تذبل( ويمتد االصفرار من  بقىر ليعم تدريجيًا كامل الورقة. تيمتد االصفرا

األوراق القديمة إلى األوراق المجاورة، ولكن المرض ال يصيب األوراق الحديثة النمو في قمة النبات 
المدى العوائلي للفيروس محدود . (Abou-Jawdah et al., 2000a)أوراق في قمة النبات(  4-5)

 ويصيب القرعيات فقط.
 

وتعتبر  Genn.  Bemisia tabaci ينتقل هذا الفيروس بواسطة الذبابة البيضاء -طرائق اإلنتقال 
أمكن نقل هذا المرض ، كما Aالطراز الحيوي لهذه الحشرة أكثر كفاءة من  Qو  Bالطرز الحيوية 

 .(Wisler et al., 1998) بالتطعيم
 

رصد هذا المرض في البلدان التالية:  -همية االقتصادية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واأل
 اإلمارات العربية المتحدة، تركيا، مصر، سورية، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، 

 ؛Abou-Jawdah et al., 2000aت المتحدة األميركية )لبنان، المغرب، البرتغال والواليا
Celix et al., 1996 ؛Desbiez et al., 2000 ؛Duffus, 1995 ؛Kao et al., 2000؛ 

Louro et al., 2000.) 
في لبنان وإسبانيا يعتبر من أكثر أمراض القرعيات خطورًة في البيوت البالستيكية، حيث قد 

% في حال لم تتخذ أي إجراءات للمكافحة. كذلك قدرت 100 إلى ما يقارب صابةتصل نسبة اإل
؛ Abou-Jawdah et al., 2000a% في النباتات المصابة )50–40 ينسبة خسارة المحصول بحوال

López-Sése & Gomez-Guillamon, 2000.) 
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يتم الكشف عن الفيروس عن طريق االختبارات السيرولوجية مثل االليزا وبصمة  -طرائق الكشف 

وتهجين  (Hourani & Abou-Jawdah, 2003)لنسيج النباتي المناعي واالرتباط المناعي النقطي ا
 .RT-PCR (Livieratos et al., 1999) و (Marco et al., 2003)الحمض النووي 

 
 ينصح بمكافحة الناقل الحشري والزراعة في  –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 

ناقل. كما أن وضع شباك مانعة لدخول الحشرات على األبواب وكافة فتحات أوقات ال يتواجد فيها ال
 في الحقل يمكن استعمال . و البيوت البالستيكية له تأثير فاعل في الحد من انتشار الفيروس

 على الشتالت ويزال عند اإلزهار أو يمكن استعمال الملش الفضي Agrylالد 
(Abou-Jawdah et al., 2000b) .ف شمام وخيار مقاومة لهذا المرض قيد التجارب قد هناك أصنا

 (.Marco et al., 2003؛ Eid et al., 2006تتوفر قريبًا في األسواق )
 
 اجات عامةتستنا. 3

 
 24فيروسًا سجل منها في المنطقة العربية حوالي  45بالرغم من أن القرعيات تصاب بأكثر من 

العالم والمنطقة العربية أمر ال يقبل الجدل فال  فيروس إال أن تسجيل فيروسات جديدة على مستوى 
في منطقة ما من على القرعيات تخلو مجالت أمراض النبات من تسجيل مرض فيروسي جديد 

 العالم.
نتشار األمراض الفيروسية. إن افي ًا كبيرًا وخاصة المّن تلعب دورمن المعروف أن الحشرات 

وموزاييك الخيار والتبقع الحلقي  وزاييك البطيخا الخضراء ومفيروسات الموزاييك األصفر للكوس
على القرعيات ًا نتشاراربية للبابايا/الباباظ والتي تعتبر من أكثر الفيروسات المسجلة في المنطقة الع

 تنتقل بواسطة حشرات المّن بطريقة غير مثابرة/غير باقية.
إال أن  يلم العربنتشار األمراض الفيروسية التي تصيب القرعيات في العااوبالرغم من 

االصطناعية  صابةمراض قليلة واقتصرت على تأثير اإلالدراسات عن الخسائر المتسببة عن هذه األ
 ؛Fegla, 1977للنباتات وتقدير الفقد الناتج عنها مقارنة بنباتات سليمة )

Fegla & Badr, 1981الطبيعية في  صابة( وال توجد بحوث متاحة عن الخسائر الناجمة عن اإل
لحقول لذا يحتاج األمر إلى إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة الخسائر الحقيقية التي تتسبب عن ا

الطبيعية بهذه األمراض. ومع ذلك فان هناك دالئل كافية تستدعي العمل باستمرار على  صابةاإل
د هو خفض الفقد بالمحصول والوصول به إلى مستوى مقبول. من الطرق الممكنة لخفض الفق

ومكافحة النواقل أو تجنبها إن أمكن مع  صابةمكان، مصادر اإلخلص من، أو تجنب بقدر اإلالت
 الجهازية. صابةالعمل باستمرار على حماية النبات من اإل
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ستنباط أصناف مقاومة ولكن التجارب أظهرت أن اامة فإن أفضل طريقة للمكافحة هو وع
عوائل أخرى  إصابةمراضية و/أو قدرتها على باستمرار سواء من حيث قدرتها اإل الفيروسات تتطفر

)المدى العوائلي(، على ذلك فان التربية للمقاومة وإنتاج نباتات معدلة وراثيًا لن تعطي حاًل دائمًا 
بالنسبة لفيروس ما ومحصول ما. وبالتالي فإن برامج المكافحة المتكاملة ضرورية لخفض الفقد في 

 المحصول إلى مستويات مقبولة.
نتشار الوبائي لهذه األمراض في المنطقة العربية مثل الظروف العوامل المؤثرة على االإن  

البيئية والنواقل وكفائتها في نشر المرض الفيروسي وكذلك العوائل البديلة التي تستخدمها الفيروسات 
القرعيات لم تدرس دراسة وافية حيث اقتصر العديد من الدراسات على عمل  صابةكمصادر إل

وحات لألمراض الفيروسية. قلة من البحوث تطرقت إلى العوائل البديلة ودورها في االنتشار مس
-Fegla & El؛ Fischer & Lockhart, 1974؛ Fegla, 1974الوبائي ألمراض القرعيات الفيروسية )

Mazaty, 1981 .)نتشار الوبائي لهذه األمراض في المنطقة ن معرفة العوامل المؤثرة على االا
في وضع ًا ربية ودراسة دورة الفيروسات ذات األهمية االقتصادية في الطبيعة سوف تساعد كثيرالع

 برامج متكاملة فعالة للمكافحة. 
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 الفصل الثامن

 
 الطماطم/البندورةات التي تصيب محصول الفيروس

 
 ، 1، عايدة نسور3حاج قاسمعامر أمين  ،2فجلةبراهيم اجابر  ،1عقل منصور

 5يونس وحسني 4لزدجاليطالل ا
 سكندرية، مصر؛ ( كلية الزراعة، جامعة اإل2)( كلية الزراعة، الجامعة األردنية، عمان، األردن؛ 1)

 ؛ ( مركز البحوث الزراعية، مسقط، سلطنة عمان4لزراعة، جامعة حلب، سورية؛ )( كلية ا3)

 .سكندرية، مصرسابا باشا، جامعة اإل ،كلية زراعة (5)
 

 
 المحتويات

 . المقدمة 1
 في المنطقة العربيةالبندورة/الطماطم التي تصيب  والفيرويدات . الفيروسات2

 قتصاديا  الفيروسات المهمة إ .1.2
 لبندورة/الطماطمل األصفر وراقأليروس تجعد اف. 1.1.2
 البندورة/الطماطمفيروس موزاييك  .2.1.2
 للبندورة/الطماطمالمتبقع ذبول الفيروس . 3.1.2
 للبندورة/الطماطمفيروس التبقع الحلقي . 4.1.2

 فيروسات أخرى. 2.2
 فيروس موزاييك الخيار. 1.2.2
 Y فيروس البطاطا/البطاطس. 2.2.2
  Xوس البطاطا/البطاطس فير. 3.2.2
 البرسيم الحجازيالجت//فصةفيروس موزاييك ال. 4.2.2
 للبندورة/الطماطمفيروس التقزم الشجيري . 5.2.2
 البندورة/الطماطمفيروس اسبيرمي  .6.2.2

 أقل أهمية وفيرويدات فيروسات. 3.2
 اجات عامةتستنا. 3

 . المراجع4

 

 

 . المقدمة1
 

ية انالباذنج فصيلةإلى ال (.Lycopersicon esculentum Mill)البندورة/الطماطم تنتمي 
(Solanaceae وتعتبر ،) من المحاصيل اإلقتصادية الهامة في الدول العربية كونها تدخل في غذاء

اإلنسان العربي اليومي من خالل اضافتها إلى أنواع الطبخ المختلفة أو تناول ثمارها طازجة مع 
من اإلنتاج يذهب إلى مصانع التعليب لتصنيع معجون كبيرا   السلطات. كما أن جزءا  

 البلدانفي البندورة/الطماطم بوالعصائر المختلفة وغيرها. بلغت المساحة المزروعة البندورة/الطماطم 
ألف طن )جدول  13,760 يحوال ما مجموعه أنتجتألف هكتار  376حوالي  2006العربية لعام 

1.) 
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العربية حسب  بلدانالبعض في لبندورة/الطماطم امساحة وإنتاجية محصول  .1جدول 
 .2006منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لعام المتوفرة لدى حصائيات اإل
 

 البلد

 المساحة المزروعة 
 هكتار( 1000)

 الكمية المنتجة 
 طن( 1000)

 796.16 31.01 الجزائر

 7600.00 195.00 مصر

 545.57 11.27 األردن

 55.75 0.66 الكويت

 277.00 3.70 لبنان

 212.81 10.12 ليبيا

 1245.00 20.80 المغرب

 40.44 0.89 سلطنة عمان

 495.57 17.30 المملكة العربية السعودية

 484.00 34.45 السودان

 945.50 14.60 سورية

 850.00 21.20 تونس

 211.73 15.61 اليمن

 13759.54 376.62 مجموع الدول العربية

 125543.48 4597.22 العالم

 10.96 8.19 نسبة ما تزرعه الدول العربية مقارنة بالعالم 

 
 في المنطقة العربيةالبندورة/الطماطم التي تصيب  والفيرويدات . الفيروسات2

 
المنطقة العربية،  سجل منها في األمراض الفيروسيةلإلصابة بالعديد من البندورة/الطماطم تتعرض 

)جدول للبندورة/الطماطم  باإلضافة إلى فيرويد التقزم القميروس في 18المتاحة  حسب المعلومات
2). 
 

 قتصاديا  .الفيروسات المهمة إ1.2
 

 لبندورة/الطماطمل الصفر وراقل فيروس تجعد ا. 1.1.2
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV جنس ،Begomovirus فصيلة ،

Geminiviridae) 
  

في فلسطين  1964عام البندورة/الطماطم على  ألول مرة الفيروسهذا  سجل -الصفات العامة 
  28×  21الفيروس تظهر بشكل توأمي ) جسيمات (.Cohen & Harpaz, 1964المحتلة )

 (. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي منقوص 2006نانومترا ( )زايد وآخرون، 
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ألف قاعدة أزوتية  5.5 (، دائري الشكل، يبلغ حجمه الكليssDNAالسلسلة ) أحادياألكسجين 
ألف قاعدة  2.7ألف قاعدة أزوتية والقطعة الثانية  2.78من قطعتين، األولى يبلغ حجمها ومكون 
 أزوتية.

أمكن تنقية الفيروس باستخدام وسطين لالستخالص للمقارنة هما سترات الصوديوم 
ايثيلين جليكول )وزن  يوفوسفات الصوديوم والترويق بالكلوروفورم متبوعا بترسيب الفيروس بالبول

( ودورتين من الطرد المركزي المفرق. وقد أعطت الطريقة التي استخدم فيها سترات 6000جزيئي 
الصوديوم كوسط لإلستخالص حاصال  عاليا  نسبيا  من الفيروس مقارنة بالطريقة التي استخدم فيها 

أيضا  باستخدام الكلوروفورم  . كما أمكن تنقية الفيروس(Fegla et al., 1997) فوسفات الصوديوم
للترويق والبولي ايثلين جليكول للترسيب متبوعا  بالتنقية النهائية في محلول السكروز متدرج الكثافة 

(Sawalha et al., 1999) . 
  

، البندورة/الطماطمتكون أعراض هذا الفيروس شديدة عادة على نباتات  -العراض والمدى العوائلي 
 يشوبها اصفرار واضح ت المصابة وتتجعد األوراق و حيث تتقزم النباتا

صغر حجم الثمار وقد يحدث تبكير فى و  ض لألزهار، ونقص شديد في اإلنتاج، مع إجها(1)شكل 
 أعراض شديدة تظهر و  .(1)شكل  (Fegla et al., 1997)نضج ثمار النباتات المصابة 

على نبات التبغ اد تظهر ما تك، بين(.Datura stramonium L) ةالداتور  على نباتاتأيضا  
(Mansour & Al-Musa, 1992) أما على نباتات الفاصولياء فتظهر اإلصابة على شكل تبقعات ،

  مع إلتفاف لألوراق.
 فصائل 9-3ضيق، حيث يصيب نباتات من  يعوائلالفيروس بمدى يتسم   

(Harrison, 1985). محدود من عدد وجد أن العزلة األردنية من الفيروس تصيب  وقد 
 /الطماطمالباذنجانية، حيث تظهر األعراض شديدة على نباتات  الفصيلةمحصور في  العوائل

 بدون أعراض على نباتات التبغصابة تكون لكن اإل، و ةوالداتور البندورة 
(Mansour & Al-Musa, 1992)ويصيب فيروس . TYLCV   نباتات من تجريبيا  

 ءوالباميا ،(.Malva parviflora L) لخبيزةمثل ا (Malvaceae)الخبازية الفصيلة 
(Abelmoschus esculenus (L.) Moench)  البقولية  الفصيلةوكذلك نباتات من(Fabaceae)  مثل

 ؛Cohen & Nitzany, 1966) (Compositae) المركبة الفصيلة الفاصولياء، وأنواع من
Ioannou et al., 1987؛ Moghal et al., 1993aية ( وكذلك الرمرام(Chenopodiaceae) 

 رةداتو ت الوقد عزل الفيروس من نباتا  (Fegla et al., 1997). (Brassicaceae)والصليبية 
( ومن  Zaher et al., 1997؛(Shalaby et al., 1997مصر  في مصابة طبيعيا  ال الفليفلة/فلفلالو 

 .(Elshafie et al., 2005)السودان  فيالفليفلة /نباتات الفلفل
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 .في البلدان العربيةالبندورة/الطماطم المسجلة على  والفيرويدات الفيروسات. 2جدول 
 

 علميسم الاأل سم العربياأل

سم األ
 العائلة/الفصيلة الجنس المختصر

 فيروسات مهمة إقتصاديا  

الجت/ /الفصة فيروس موزاييك
 البرسيم الحجازي

Alfalfa mosaic virus AMV Alfamovirus Bromoviridae 

 Cucumber mosaic روس موزاييك الخيارفي

virus 

CMV Cucumovirus Bromoviridae 

 X Potato virus X PVX Potexvirus Flexiviridae البطاطس/فيروس البطاطا

 Y Potato virus Y PVY Potyvirus Potyviridaeالبطاطس /فيروس البطاطا

 Tomato aspermy البندورة/الطماطمفيروس اسبرمي 

virus 

TAV Cucumovirus Bromoviridae 

فيروس التقزم الشجيري 
 للبندورة/الطماطم

Tomato bushy stunt 
virus 

TBSV Tombusvirus Tombusviridae 

 غير محددة Tomato mosaic virus ToMV Tobamovirus البندورة/الطماطمفيروس موزاييك 

فيروس التبقع الحلقي 
 للبندورة/الطماطم

Tomato ringspot 
virus 

ToRV Nepovirus Comoviridae 

فيروس الذبول المتبقع 
 للبندورة/الطماطم

Tomato spotted wilt 

virus 

TSWV Tospovirus Bunyaviridae 

 األصفر وراقألفيروس تجعد ا
 لبندورة/الطماطمل

Tomato yellow leaf 

curl virus 

TYLCV Begomovirus Geminiviridae 

هميةأفيروسات وفيرويدات أقل   

فيروس الحلقة السوداء 
 للبندورة/الطماطم

Tomato black ring 

virus 

TBRV Nepovirus Comoviridae 

 Tobacco etch virus TEV Potyvirus Potyviridae التبغ فيروس تحفر

 Tobacco rattle virus TRV Tobravirus Togaviridae فيروس خشخشة التبغ

 Tomato chlorosis البندورة/الطماطم شحوبفيروس 

virus 

ToCV Crinivirus Closteroviridae 

فيروس الشحوب المعدي 
 للبندورة/الطماطم

Tomato infectious 

chlorosis virus 

TICV Crinivirus Closteroviridae 

فيروس التفاف أوراق 
 البطاطا/البطاطس

Potato leaf roll virus  PLRV Polerovirus Luteoviridae 
 

 Pepper veinal mottle فيروس تبرقش عرق الفلفل

virus 

PVMV Potyvirus Potyviridae 

 غير محددة Tobacco mosaic virus  TMV Tobamovirus فيروس موزاييك التبغ

فيرويد التقزم القمي 
 للبندورة/الطماطم

Tomato apical stunt 

viroid 

TASVd Pospiviroid Pospiviroidae 

 
 

ينتقلل  (Fegla et al., 1997؛ 2007 آخلرون،زايلد و ) ال ينتقلل الفيلروس ميكانيكيلا   –طرائق  انتتققال 
بالطريقلللللة  (.Bemisia tabaci Genn)الذبابللللة البيضلللللاء  سلللللطةبواهللللذا الفيلللللروس فللللي الطبيعلللللة 

 الحشللللرة بقللللدرتها علللللى نقللللل الفيللللروس حتللللى بعللللد عمليللللة اإلنسللللال ، لكللللن حللللتف  المثابرة/الباقيللللة، وت
الفيلللروس ال يتكلللاثر داخلللل الحشلللرة وال ينتقلللل إللللى األجيلللال التاليلللة ملللن خلللالل البللليض وال يحتلللاج إللللى 

 وقد وجد أن حشرة ذبابة  .(Pico et al., 1996؛ Nitzany, 1975فيروس مساعد في اإلنتقال )

http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
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وتلللزداد هلللذب النسلللبة بزيلللادة أعلللداد الحشللللرات  %16قلللادرة عللللى نقلللل الفيلللروس بنسلللبة  بيضلللاء واحلللدة
أقلل فتلرة تغذيلة  ت. وكانلتحشرة ذبابة بيضاء لكل نبا 15% عند إستخدام 80المستخدمة لتصل إلى 

وتلزداد كفلاءة  ،دقلائق 10 هلي ك نقلله إللى النبلات السلليمإلكتساب الفيروس ملن النبلات المصلاب وكلذل
حالة التغذيلة لإلكتسلاب أو  في %73-70بزيادة فترات التغذية لتصل  اإلكتساب وكذلك النقل تدريجيا  

 الناقللللللللل تصللللللللل إلللللللللى كمللللللللا وجللللللللد أن للفيللللللللروس فتللللللللرة حضللللللللانة فللللللللي .سللللللللاعة 24النقللللللللل لفتللللللللرة 
ملن  أن أقلل فتلرة تغذيلة إلكتسلاب الفيلروسرى أخلدراسلة أظهلرت و . (Fegla et al., 1997) سلاعة 20

 30 دقيقلة وأقلل فتلرة تغذيلة لنقلل الفيلروس لنباتلات سلليمة هلي حلوالي 60النبات المصاب هلي حلوالي 
 Mansour) يوملا   24-20على نقل الفيروس لفترة ضاء أن تحتف  بالقدرة يدقيقة. وتستطيع الذبابة الب

& Al-Musa, 1992)،  س أيضللا  بللالتطعيم وال ينتقللل عللن طريللق بللذور نباتللات كمللا ينتقللل هللذا الفيللرو
 (. Nakhla et al., 1978 ؛Fegla et al., 1997) المصابةالبندورة/الطماطم 

 
لبنلان هلذا الفيلروس فلي كلل ملن  سلجل –فقي المنطققة العربيقة التوزع الجغرافي والهمية االقتصادية 

(Makkouk et al., 1979) ،( مصلرMazyad et al., 1979 ؛Nour-Eldin et al., 1969 ،) األردن
(Mink, 1976 ؛Al-Musa, 1982 ؛Makkouk, 1978 ،)( العلراقKhattat et al., 1997) ،  تلون
(Pico et al., 1996 ؛Fekih-Hassan et al., 2003 ؛)؛2007)مختللار وآخلللرون،  السللودان 

Elshafie et al., 2005؛ Yassin & Nour, 1965) ، ،سللطنة (، 2007، 2006ليبيلا )زايلد وآخلرون
 ارات العربيلللة اإلملل (،Moghal et al., 1993a, 1993b, 1993c؛ Al-Zidjali, 1997)ان عملل

 الللليمن )ناشلللر  ،(Al-Bagham & Salim, 1997؛ Al-Azbi & Al-Dehli, 2005)المتحلللدة 
 السلللللللعوديةالمملكلللللللة العربيلللللللة (،Ba-Angood & Mogahed, 1997؛ 2007وآخلللللللرون، 

(Al-Abdulmohsin, 1997)، ( والمغربMonci et al., 2000 ؛Peterschmitt et al., 1999.)  
 األردن يفللللللالبنلللللدورة/الطماطم أهلللللم األملللللراض التللللللي تصللللليب  مللللللن TYLCVيعتبلللللر فيلللللروس 

(Al-Musa & Mansour, 1983)  وللم يقتصلر   إلنتشارب الوبلائيالمنطقة العربية نظرا   بلدان في باقيو
 1973علام  %75تى وصلت نسبة اإلصابة بها في مصلر إللى ح والاألمر على زراعات الحقل المفتو 

(Zaher, 1973)   محافظللة  فلليالبنللدورة/الطماطم فقللد شللبه كلللي لمحصللول  رتفعللت حتللى أدت إلللىاو
 Makkouk et) %90–85وفلي لبنلان إللى  ، معلوملات غيلر منشلورة(فجللة)جلابر  1989الفيوم علام 

al., 1979) 100ملكلة العربيلة السلعودية إللى مال وفلي% (Mazyad et al., 1979)  األردن إللى  وفلي
بلل تعلداها إللى زراعلات البيلوت المحميلة حيلث  ،(Al-Musa, 1982) فى العروة الخريفية 93-100%

إللى  79ملار ملن مصر خلالل مرحللة التزهيلر وعقلد الث فيها فيالبندورة/الطماطم تراوحت نسبة إصابة 
 قلللللللللللللللللللللللد توقفلللللللللللللللللللللللت الصلللللللللللللللللللللللنف الملللللللللللللللللللللللزروع. و % حسلللللللللللللللللللللللب الموسلللللللللللللللللللللللم والمنطقلللللللللللللللللللللللة و 100

 1992/1993تحملتهللللا خللللالل موسللللم  إلنتللللاج بسللللبب الخسللللائر الكبيللللرة التلللليبعللللض الشللللركات عللللن ا
(Younes, 1995). 
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 األصفر تجعد األوراقبندورة ناتج عن اإلصابة بفيروس تجعد واصفرار أوراق نبات طماطم/ .1شكل 
تحت ظروف البيت ة/الطماطم البندور)أ(؛ تقزم شديد وصغر حجم ثمار  (TYLCV)للبندورة/الطماطم 

)ب(؛  TYLCVالبالستيكي وتبكيرها في النضج مقارنة بثمار النباتات األخرى نتيجة اإلصابة بفيروس 
أعراض موزاييك شديدة )جـ( وعرض ورقة السرخس/الخنشار )د( ناتج عن اإلصابة بفيروس موزاييك 

بندورة متقزم عليه أعراض ورقة )الشاهد على اليسار(؛ نبات طماطم/ (ToMV)البندورة/الطماطم 
، أعراض بقع صفراء )و( وبقع ميتة بنية غير منتظمة )ز( على )ه(السرخس/الخنشار )الشاهد على اليسار( 

 .ToMVناتجة عن اإلصابة بفيروس البندورة/الطماطم ثمار 
 

 
مللا  والثملار وكلذلك الللوزن الرطلب للثملار اذاعلدد األزهللار   فليصلابة بلالفيروس خفضللا  تسلبب اإل

فقللد كانللت نسللبة الخفللض فللي  .بة مبكللرةصللاسللليمة ويللزداد الخفللض كلمللا كانللت اإلقورنللت بالنباتللات ال
يللوم مللن   60 و 21، 5أعللديت بعللد  % فللي النباتللات التلي32.7و 82.8، 93.1اللوزن الرطللب للثمللار 

األردن أن هللذا الفيللروس سللبب خسللارة فللي فللي وجللد كمللا . (Younes, 1995) يعلللى التللوال ،الشللتل
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 وقلد. (Al-Musa, 1982) الزراعلة ملن أسلابيع 10النباتلات بعلد  علداءإ عند % 63إلى وصلت نتاج اإل
% فلي النباتلات غيلر المغطلاة وغيلر المعامللة كيميائيلا  عنلد 96بلغت  اإلنتاج  فيكبيرة خسارة  تسجل
 كبيرا   ا  ليبيا سبب الفيروس خفض وفي .(Moghal et al., 1993b, 1993c)النباتات المغطاة ب تهامقارن
  .(2007، 2006% )زايد وآخرون، 57بلغ البندورة/الطماطم انتاج  يف
 

يعطي هذا الفيروس أعراض تشوهات وأصفرار جهازي على نباتات  -طرائ  الكشف 
، أعراض التفاف األوراق وأصفرار ة، وأصفرار ما بين العروق على نباتات الداتور البندورة/الطماطم

  اصفرار أوراق الفاصولياء.عروق نباتات التبغ وكذلك 
 االليزا واختبار االرتباط المناعي اختبار ممكن الكشف عن الفيروس باستخدام 

 وبصمة  (Fegla et al.,1997 ؛2007زايد وآخرون، ) والمجهر االلكتروني المناعي النقطي
؛ Monci et al., 2000) المناعي وكذلك باختبار التفاعل المتسلسل للبوليميرازالنباتي النسيج 

Nakhla et al., 1992, 1993 ؛Peterschmitt et al., 1999؛ Sawalha et al., 1999؛ 
Youssef, 1998) وقد وجد أن االختبار األخير لي  قادرا  فقط على كشف الفيروس في جميع .

 أجزاء النبات المصاب، بل تعدى ذلك للكشف عن الفيروس في عصارة النبات المخففة حتى
افة إلى لكشف عن وجود الفيروس في حشرة الذبابة البيضاء الناقلة للفيروس ، باإلض10-6

(Sawalha et al., 1999).  
 

األصناف  امستخدالحد من انتشار هذا الفيروس لينصح  -الوقاية من الفيروس والحد من اتتشاره 
كثر كان أ Sunglobeفي سلطنة عمان وجد أن صنف  .(Mansour & Kasrawi, 1997) المتحملة

وجدت بعض  وقد، (Moghal et al., 1993b, 1993c)الفيروس ب لإلصابة األصناف تحمال  
 والسودان (Hassan et al., 1982)األصناف المقاومة للفيروس في كل من مصر 

(Geneif, 1984).  خالية من الفيروس والتي تقلل من اإلصابة خاصة  إستخدام شتولبكما ينصح
وقد  .(El-Aidy & Sidaros, 1997 ؛Al-Musa et al., 1982) و النباتفي المراحل المبكرة من نم

البندورة/الطماطم لصنف  % تبعا  92-58من  المحصول الناتج بنسبة تتراوح يلى زيادة فأدى ذلك إ
((El-Aidy & Sidaros, 1997. 

بعض األصناف البرية من  وجود األردنمصر و  أجريت في دراسات وقد أظهرت 
  المقاومة للفيروس يمكن استخدامها في برامج التربية كمصدر للمقاومةطم البندورة/الطما

(El-Hammady et al., 1976 ؛Kasrawi et al., 1988.) الخالية  الشتالت/تغطية الشتول يفضل
 ألن ذلك أسابيع 9-8لمدة من الحشرة الناقلة للفيروس من الفيروس في الحقل باألغطية الواقية 

استخدام و  (Moghal et al., 1993b, 1993c) ذات إنتاج مرتفعمن اإلصابة و يعطي نباتات خالية 
في التقليل من أعداد حشرة الذبابة  تساعد ألنها المصائد الالصقة الصفراء في البيوت البالستيكية
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استخدام الملش العاك  يساعد في التقليل من كما أن  .البيضاء وبالتالي الحد من انتشار الفيروس
المختلفة العمليات الزراعية ويمكن العمل على تأخير اإلصابة بواسطة  الناقلة للفيروس. شرةحالأعداد 

-Al) خيار(، الري بالتنقيط وتغيير موعد الزراعةال معالبندورة/الطماطم مثل الزراعة المتداخلة )

Musa, 1986؛ Younes, 1995.)  شرة ائية عن طريق مكافحة الحيتعتبر المكافحة بالطرائق الكيمو
 & Sharaf؛ Makkouk & Laterrot, 1983الناقلة غير فعالة في الحد من انتشار الفيروس )

Allawy, 1981 الطريقة المثلى  المتكاملة هي(. وال شك بأن استخدام المكافحة 
؛ Al-Musa et al., 1987؛ Ahmed et al., 2001للحد من أضرار اإلصابة بهذا الفيروس )

Makkouk & Laterrot, 1983 ؛Mazyad et al., 1994.) البعض أن رش  كما وجد 
 ومحلول الخميرة (Ammi visnaga)بمستخلص الخلة البندورة/الطماطم نباتات 

(Saccharomyces cervisae) صابة بالفيروس وتحسين معدل أدى إلى خفض ملحوظ في نسبة اإل
 .(El-Dougdoug et al., 2001) نمو النباتات والمحصول الناتج عنها مقارنة بنباتات المقارنة

 
 البندورة/الطماطمفيروس موزاييك  .2.1.2

Tomato mosaic virus (ToMV جنس ،Tobamovirus) 
 

على  1909الفيروس ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية عام هذا  سجل : الصفات العامة
نانومترا  وقطرها  300والي جسيمات الفيروس عصوية صلبة يبلغ طولها ح. البندورة/الطماطمنباتات 
يتكون مجين  (.Younes, 1995 ؛Sadik et al., 2000 ؛El-Afifi et al., 2004) نانومترا   18 حوالي

% من 5قاعدة أزوتية ويمثل حوالي  6,384حجمه وحيد السلسلة الفيروس من حمض نووي ريبي 
يني من نوع واحد من ، ويتكون الغطاء البروت(Hollings & Huttinga, 1976)وزن الفيروس 

هناك العديد من  .(El-Afifi et al., 2004)كيلو دالتون  17لوحدته  والوزن الجزيئي البروتين
 الغطاء من األحماض األمينيةالسالالت لهذا الفيروس والتي تتشابه مع بعضها في مكونات 

اث أعراض في والطريقة التي صنفت بها هذب السالالت هي قدرتها على إحد ة.والخواص المصلي
ومن بعض هذب السالالت: سالالت تسبب  Lycopersiconنباتات التابعة لجن  الأنواع معينة من 

، سالالت تسبب تشوب األوراق ونموات (Tomato aucuba mosaic strain)أعراض تبرقش أصفر 
لتي ا Dahlemense  زائدة على السطح السفلي لألوراق، سالالت تسبب موزاييك أصفر مثل ساللة

تسبب نف  أعراض فيروس موزاييك التبغ على نباتات التبغ، سالالت أعراض البقع الحلقية الصفراء 
(Yellow ringspot strain) تسبب تشوب وتقزم النباتات مشابه والتي البندورة/الطماطم تورد ، سالالت

 لما تسببه هرمونات مبيدات األعشاب.
 درجة حموضته وسفاتيمنظم فمحلول  يمكن تنقية الفيروس بطريقة اإلستخالص في

 الترسيب  وأالطرد المركزي المفرق بومن ثم الترويق بإستخدام البيوتانول ثم الترسيب ، 7.4
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  ي المفرق من الطرد المركز  أو اثنين بالبولي اثيلين جليكول والتعرض لدورة واحدة
(Fegla et al., 2000 ؛Sadik et al., 2000) بالطرد المركزي في  متبوعا   أو بنف  الخطوات السابقة

 (.Sadik et al., 2000 ؛Gooding & Hebert, 1967) محلول سكروز متدرج الكثافة
 

ل عديدة منها: الظروف الجوية، ساللة متتأثر أعراض المرض بعوا -العراض والمدى العوائلي 
وبناءا  على ذلك  .(Sutic et al., 1999)الفيروس، عمر النبات أثناء العدوى، وحساسية األصناف 

، وتعتبر لألوراق ضعيف مع تشوب شديد( موزاييك 1: )على الشكل التالياألعراض  لخيصيمكن ت
المزروعة داخل البيوت الزجاجية في الصيف، أما في البندورة/الطماطم من األعراض الشائعة في 

تكون  س° 20اوز ودرجة الحرارة ال تتج ا  الشتاء عندما تكون شدة اإلضاءة قليلة والنهار قصير 
  (Fern-leaf) الخنشار/السرخ  النباتات متقزمة بشدة واألوراق متشوهة تشبه أوراق

بقع  وأ( موزاييك 2) النباتات أقل حيوية ويقل إنتاجها؛، وتكون إال أن التبرقش يكون خفيفا   (1شكل  (
  ؛(1كل )ش ظهر أيضا  على الثمارتقد صفراء واضحة وكذلك بقع بنية ميتة غير منتظمة 

من أكثر األعراض وتعتبر  ( تقرحات على سوق النباتات، وحوامل األوراق، واألوراق والثمار3)
إذا كان النبات مصابا بأكثر من فيروس في آن واحد  خاصة ويكون التقرح أكثر خطورة .خطورة
طماطم البندورة/الالنهاية إلى موت النبات. وتوجد عزالت من فيروس موزاييك  ذلك في يؤدي حيث

 تسبب نف  األعراض على الفلفل وأنواع مختلفة من التبغ.
الباذنجانية،  فصيلةعديدة أهمها ال التابعة لفصائليصيب هذا الفيروس عددا  كبيرا  من النباتات 

. إضافة إلى نباتات الفليفلة/والفلفلالبندورة/الطماطم  الفصيلةومن أهم المحاصيل اإلقتصادية في هذب 
 ،(Amaranthaceae)، القطيفية (Aizoaceae) البركانية/الغاسولية ية:التال فصائلال

 & Hollings) (Scrophulariaceae)الخنزيرية و  (Chenopodiaceae)سرمقية الالرمرامية/

Huttinga, 1976). 
 

سجل هذا الفيروس في عدد من الدول  - التوزع الجغرافي والهمية االقتصادية في المنطقة العربية
الجزائر ، (Moghal et al., 1993a)سلطنة عمان ، (Mazyad et al., 1969)مصر  مثلالعربية 

(Nechadi et al., 2002)،  األردن(Al-Musa & Mansour, 1983)، السودان 
(Elshafie et al., 2005)،   لبنان(Makkouk, 1976) ،  تون(Ben Moussa et al., 2000 ،)

ورية وس(، Walkey, 1992؛ Brunt et al., 1990؛ Abdul Sattar & Haithami, 1986) اليمن 
 معلومات غير منشورة(. 2004)حاج قاسم وآخرون، 

على عقد الثمار حيث إنه يسبب سقوط األزهار أو فشل العقد  شديد لهذا الفيروس تأثير
على  انتشارا  البندورة/الطماطم أكثر فيروسات  ويعتبر هذا الفيروس ج.وبالتالي قلة اإلنتا

 .(Elshafie et al., 2005)الفليفلة فى السودان /والفلفلدورة/الطماطم البن
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يعتبر هذا الفيروس من أكثر الفيروسات انتشارا  بين النباتات وبسبب ثباته فإنه  –طرائ  انتتقال 
يقدر على البقاء لعدد من السنوات في حالة فعالة، فهو ينتقل بالتلقيح الميكانيكي بسهولة إلى 

يرة من النباتات العشبية، كما ينتقل على سطح البذور أو داخل الغالف ولي  في داخل مجموعة كب
% 94. وتختلف نسبة البذور الملوثة باختالف النبات وقد تصل إلى (Nakhla et al., 1978) الجنين
ل . ال ينتقل هذا الفيروس في الطبيعة بواسطة الحشرات ب(Sutic et al., 1999)البندورة/الطماطم في 

ينتقل عن طريق زراعة شتالت مصابة أو عن طريق تربة ملوثة بالفيروس من محصول سابق 
 . (Broadbent, 1965)مصاب 

 

 Chenopodiumيعطي الفيروس أعراض بقع موضعية شاحبة على  -طرائ  الكشف 

amaranticolor Reyn & Coste  الداتورةكل من وبقع موضعية ميتة على 
(Datura stramonium L.) ،Nicotiana glutinosa L.  والتبغ(Nicotiana tabacum L.) صنف 

White Burley  قد يصاحبه عرض ، البندورة/الطماطموأعراض موزاييك على  بدون إنتشار جهازي
.  Turkish (Younes,1995)الورقة الخيطية أو ورقة السرخ /الخنشار وموزاييك على التبغ صنف 

ختبارات المصلية/السيرولوجية المختلفة باستخدام أمصال ويمكن الكشف عن هذا الفيروس باال
 ,Kleczkowski)مضادة متعددة الكلون مثل اختبار الترسيب واالنتشار الثنائي في هالم اآلجار 

)يون  وآخرون،  ، االليزا، اختبار االرتباط المناعي النقطي وبصمة النسيج النباتي المناعي(1961
(. وقد أمكن تعظيم حساسية اختبار االرتباط Younes, 1995؛ Fegla et al., 2001؛ 2003

مرات عن طريق االختيار المناسب لمنظم  10المناعي النقطي للكشف عن هذا الفيروس 
كما يمكن الكشف عنه أيضا   (Fegla et al., 2000).االستخالص ومحلول الطم  المستخدم 

 Castello) (RT-PCR)يميراز مع النسخ العكسي لبولالمتسلسل لالجزيئية كالتفاعل  بالتقانات الحيوية

et al., 1995؛ Sadik et al., 2000؛Shoman & Othman, 2004.) 
 

ينصح بشكل عام في الحد من انتشار هذا الفيروس في  -الوقاية من الفيروس والحد من اتتشاره 
 ل حقولخالية من الفيروس، وكذلك بعز بندورة /طماطمباستخدام بذور الحقول المكشوفة، 
عن مصادر اإلصابة بالفيروس والتأكد من ان أرض الحقل لم تزرع في السنة البندورة/الطماطم 

 أو أي من المحاصيل الحساسة لفيروس موزاييكالبندورة/الطماطم  بقة بمحاصيل التبغ أواالس
 ت إرتداء صدريا على العمالفي البيوت الزجاجية والبالستيكية فيجب أما  .البندورة/الطماطم

نظيفة ومعقمة تستبدل يوميا ، وتوعيتهم بأن هذا الفيروس قد ينتشر عن طريق أحذيتهم ومالبسهم 
 وأيديهم وبالتالي أهمية تعقيمها وتنظيفها بصورة مستمرة، وبضرورة االمتناع عن التدخين أثناء 

وسائل العمل ويجب غسل أيديهم قبل مالمسة النباتات حيث تكون السجائر مصدرا  للفيروس. ومن 
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الوقاية من هذا الفيروس تعقيم البذور الملوثة وبمعاملتها بمحلول فوسفاتي ثالثي الصوديوم أو محلول 
 85-82درجة حرارة  ساعة عند 24البذور لمدة دقيقة أو بمعاملة  20هيدروكسيد الصوديوم لمدة 

قيم الشمسي. ويمكن الماء الساخن أو بالتعس. باإلضافة إلى تعقيم تربة البيوت الزجاجية ببخار °
للوقاية من  (Rast, 1972, 1975) بسالالت ضعيفة من الفيروسالبندورة/الطماطم نباتات  القاح

من أفضل البندورة/الطماطم اإلصابة بالسالالت الشديدة. ويعد إنتاج أصناف مقاومة أو متحملة من 
 ن إنتاج أصنافت أاطرائق الوقاية بشكل عام وللفيروسات بشكل خاص. وقد أثبتت الدراس

ممكن وأن المقاومة المكتسبة وراثيا  تبقى فاعلة لفترة طويلة  ToMVوس طماطم/بندورة مقاومة لفير 
 .(Pelham, 1972)من الزمن 

 

 للبندورة/الطماطمالمتبقع ذبول ال. فيروس 3.1.2

Tomato spotted wilt virus (TSWV جنس ،Tospovirus ،فصيلة Bunyaviridae) 
 

عليها  بندورة/طماطمفي استراليا على نباتات  1930سجل الفيروس ألول مرة عام  -مة الصفات العا
ومن مرادفاته: فيروس الورقة البرونزية  .(Samuel et al., 1930)أعراض تبقع وذبول 

صفر للداليا بقع الحلقي األت، فيروس ورقة داليا البلوطي، فيروس ال(Smith, 1972)للبندورة/الطماطم 
(Brunt, 1959) فيروس التبقع الحلقي للفول السوداني ،(Klesser, 1966) فيروس التبقع األصفر ،

 . (Smith, 1972) ألناناسل

  نانومترا   85سيمات الفيروس كروية متساوية األبعاد، قطرها حوالي ج
(Abdelkader et al., 2004؛ Black et al., 1963)يتكون مجين الفيروس من  .، ومحاطة بغشاء

% 7% مركبات دهنية، 20، يحتوي على (Best, 1968)ريبي احادي السلسلة وي نو حمض 
 .(Best & Palk, 1964)كربوهيدرات باإلضافة إلى البروتين والحمض النووي 

ن أكثرها ثباتا  هي تسببها إال أ ألعراض التيلوح  العديد من السالالت التي تختلف في شدة ا
 ,TB (tip blight)، N (necrotic)، VM (very mild)، M (mild)، R (ringspot) (Ie سالالت

  .A ،B ،C1 ،C2 ،D ،E (Best, 1968) ( والسالالت1970
بوتاسيوم متعادل فوسفات اليمكن تنقية الفيروس بطحن أجزاء النبات المصاب بمحلول منظم 

 ثم طرد مركزي لطرد المركزي الخفيف محلول اإلستخالص لض يالحموضة، وفصل الفيروس بتعر 
ذلك يلي  ،والتي يتبعها تعليق الراسب بمحلول منظم يحوي على كبريتيت الصوديومعالي السرعة 

دورة واحدة من الطرد المركزي المفرق متبوع بالطرد المركزي في محلول سكروز متدرج الكثافة 
(Black et al., 1963.) 
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ى النباتات التي مجموعة من األعراض عل TSWVيسبب فيروس  -العراض والمدى العوائلي 
يصيبها، وتشمل التبقع األصفر، البقع الميتة، تقزم مختلف أجزاء النبات المصاب، ظهور نموات 

هو الذبول البندورة/الطماطم وزوائد على السطح السفلي لألوراق. ومن أشهر أعراض اإلصابة على 
بب تشوب أزهار الداليا . كما ويس (Abdelkader et al., 2004)البرونزي وقد يغطي الورقة بأكملها

عن اإلصابة المختلطة بعدة سالالت ينشأ غالبا  والزينيا. يعتقد بأن التباين الكبير في األعراض 
 للفيروس.

  يتسم الفيروس بمدى عوائلي واسع حيث يصيب مجموعة كبيرة من النباتات تصل إلى
 الواحدة ت الفلقةذوا من فصائل 7ذوات الفلقتين و  من فصيلة 27نوعا  تنتمي إلى  500

(Ie, 1970)والظروف البيئيةبعمر و  وع النبات المصابحسب ن ،. ويسبب أضرار مختلفة ، (Best, 

 Samuel et)والتبغ في العديد من المناطق البندورة/الطماطم . يعتبر هذا الفيروس مهم على (1968

al., 1930) أمراض خطيرة على  والتبغ، يسبب هذا الفيروسالبندورة/الطماطم . باإلضافة إلى
 ,Kurstak؛ةمعلومات غير منشور  2004 حاج قاسم وآخرون،) ، الباذنجان، والفلفلالبطاط /البطاطا

 & Francki)، والنباتات الحولية الباباظ/ما يصيب بعض النباتات المعمرة مثل البابايا(. ك 1981

Hatta, 1981) والباذنجان من العوائل الرئيسية  البطاطا،/البطاط  الفلفل، ،البندورة/الطماطم. وتعتبر
 اللوبياء، والتبغ لهذا الفيروس، والعوائل األخرى الحساسة هي الخ ، الفاصولياء، البازيالء، الفول،

(Abdelkader et al., 2004) ويسبب الفيروس خسائر كبيرة في اإلنتاج. وقد أمكن عزل الفيروس .
 .اإلضافة إلى األعشاب مثل الداتورةونيا، الزينيا بمن بعض األزهار مثل البيجونيا، الداليا، البيت

 
الميكانيكي ولكن هذب الطريقة تحتاج لعناية كون الفيروس  لقاحينتقل الفيروس باال -طرائ  انتتقال 

منظم متعادل الحموضة يحتوي على مادة محلول غير ثابت في الطبيعة، لذلك يستخدم عند نقله 
النبات إلى فترة كما وجد بأن تعريض  .مادة خادشة مثل السياليتمختزلة مثل كبريتيت الصوديوم، و 

 .(Best, 1968)تزيد من حساسية النبات للعدوى  ظالم قبل االلقاح
 من أهم أنواعهاالترب ، و  اتينتقل هذا الفيروس في الطبيعة بواسطة حشر 

Thrips tabaci L. (Abdelkader et al., 2004) ،T. setosus Moulton ،T. parmi Karny، 
Frankliniella schultzei (Trybom) ،Scirtothrips dorsalis Hood (Kurstak, 1981)  لي .

بمقدرة الحشرات البالغة اكتساب الفيروس من النباتات المصابة، بل اليرقات هي التي تكتسب 
دقيقة،  15الفيروس، وتنقل العدوى إلى النباتات السليمة. تبلغ الفترة الالزمة إلكتساب الفيروس 

الفيروس بعداء إلليوم، وفترة بقاء الحشرة قابلة  18-14 ، وفترة الحضانة منT. tabaci لنوعبالنسبة ل
يوم بعد اكتساب الفيروس وقد تمتد هذب الفترة لكامل عمر الحشرة. ال ينتقل الفيروس  30-22من 

 (.Smith, 1932؛ Linford, 1932بواسطة البذور أو حبوب اللقاح )
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على لقد تم تسجيل هذا الفيروس  - همية االقتصادية في المنطقة العربيةالجغرافي وال التوزع
 ،(Abdelkader et al., 2004)مصر  (،Ben Moussa et al., 2000تون  )في البندورة/الطماطم 

 Anfoka)األردن و  (Abou-Jawdah et al., 2006a)، لبنان (Jebbour & Abaha, 2002)المغرب 

et al., 2006). 
  

 يمكن الكشف عن الفيروس عن طريق األعراض التي تظهر على  -طرائ  الكشف 
 نباتات الزينيا، والبيتونيا، حيث تظهر على األوراق الملقحة بقع موضعية دائرية ذات حواف 

 . تم انتاج أمصال مضادة للفيروسحمرة وبدون انتشار جهازي للفيروسبنية م
(Feldman & Boninsegna, 1968) لى الرغم من الصعوبات التي تواجه عملية التنقية ع 

 Abdelkader) اط المناعي النقطياالرتبو  االليزا كما تم الكشف عن الفيروس بواسطة لهذا الفيروس.

et al., 2004)  مع النسخ العكسي التفاعل المتسلسل للبوليمرازو (RT-PCR) (Abdelkader et al., 

 (.Anfoka et al., 2006؛ Abdelsalam et al., 2005؛ 2004
 

ائلي الواسع للفيروس يجعل عملية المكافحة و إن المدى الع -الوقاية من الفيروس والحد من اتتشاره 
مهمة صعبة إذا انتشر المرض في منطقة كبيرة، ومع ذلك فيمكن الحد من انتشارب عن طريق 

الحقل  فيمن النباتات المصابة بالمبيدات الحشرية، والتخلص للفيروس مكافحة حشرة الترب  الناقلة 
 يمكن أن تصاب بهذا الفيروس. يالت المصابة أووحرقها، وكذلك من األعشاب 

 
 للبندورة/الطماطم. فيروس التبقع الحلقي 4.1.2

Tomato ringspot virus (ToRV جنس ،Nepovirus فصيلة ،Comoviridae) 
 

الواليات المتحدة  تبغ فيالعلى نباتات  1936الفيروس ألول مرة عام هذا  سجل -الصفات العامة 
 الخو /: فيروس اصفرار براعم وموزاييك الدراقأهم مرادفاتهمن  (.Price, 1936األمريكية )

(Cadman & Lister, 1961فيروس اصفرار عروق العنب ،)/الكرمة (Gooding et al., 1967 ،)
فيروس تنقر ساق و  (Mircetich & Hoy, 1981) الحلويات/فيروس الخط البني للوزيات

 جسيمات الفيروس متساوية األبعاد، قطرها .(Barrat et al., 1968) الحلويات/اللوزيات
ريبي احادي السلسلة ومكون من قطعتين، نووي نانومترا . يتكون مجين الفيروس من حمض  28

 106×2.4-1.2 والقطعة الثانية ذات وزن جزئي 106×2.8 القطعة األولى ذات وزن جزيئي
(Murant, 1981؛ Rott, 1991) ساللة التبغالعديد من السالالت لهذا الفيروس مثل ساللة . هناك ،

 . الكرمة/الدراق، ساللة اصفرار عروق العنب/الخو  اصفرار براعم وتبرقش
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البورات. ثم التخلص من الشوائب عن  منظم ممكن تنقية الفيروس باإلستخالص في محلول
وتحريكه لمدة ساعتين عند  Triton X-100 % من2وسلين ثم إضافة طريق الترشيح بقطعة من الم

الطرد المركزي في ب بالطرد المركزي المفرق، متبوعا   والفصل س ومن ثم الترسيب° 4درجة حرارة 
 .(Al-Nsour et al., 2002)المتدرج التركيز  وزأنابيب السكر 

 
تتمثل في ظهور تقزم للنبات مع األعراض العامة لهذا الفيروس  –العراض والمدى العوائلي 

تشوهها. و الثمار حجم وصغر األوراق ات دائرية في تبقعظهور و انخفاض تدريجي في قوة النباتات 
تبرقش على يعطي الفيروس أعراض البندورة/الطماطم في  وتختلف األعراض حسب العائل فمثال  

للقمة  ا فيظهر بقعا موضعية ميتة وموتا  موضعية ميتة أما على نبات البيتوني النباتات وعلى التبغ بقعا  
 النامية.

يتسم هذا الفيروس بمدى عوائلي واسع لكونه ينتقل بالنيماتودا، حيث يصيب العديد من 
من الفصيلة والتبغ والبيتونيا البندورة/الطماطم تعتبر و واألشجار المعمرة وبعض األعشاب.  المحاصيل
األشجارالمعمرة التي يصيبها  أهمو  .والفلفل/الفليفلة الباذنجانلى من أهم العوائل، باإلضافة إالباذنجانية 

 المشمش ،(Barrat et al., 1968) (.Prunus persica L) الخو /هذا الفيروس هي الدراق
(Armeniaca vulgaris L.) الخو /، البرقوق (Prunus domestica L.)اللوز ، 

(Prunus dulcis (Mill) D.A. Webb) (Powell et al., 1990)،  الكرز(Prunus avium L.) 
(Rosenberger et al., 1983)،  التوت األرضي والفراولة(Fragaria x ananassa Duch.) 

(Uyemoto, 1970)العنب ، (Vitis vinifera L.) (Pourrahim et al., 2004؛ 
Forer et al., 1984 التفاح ،)(Malus domestica L.) (Georgi, 1988)  والورد 

 فهي. أما أهم األعشاب التي تصاب بهذا الفيروس (Moury et al., 2000)ري الجو 
Stellaria media (L.) Vill. ، ،Trifolium pretense L. ،Oxalis corniculata L.  

(Al-Nsour et al., 2002 ؛Gonsalves, 1979 ؛Scott & Barnitt, 1991 وتعتبر هذب األعشاب )
 مستودعا  للفيروس.

 
ح الميكانيكي، كما وينتشر في الطبيعة بواسطة الديدان لقاينتقل هذا الفيروس باإل -تقال طرائ  انت

 حيث تكتسب النيماتودا الفيروس  ،.Xiphinema americanum Cobbالثعبانية التابعة لجن  
 ؛Al-Nsour et al., 2002ساعة واحدة ) نقله للنباتات السليمة خاللتمن النباتات المصابة و 

Teliz et al., 1966)، ( كما ينتقل هذا الفيروس في بذور األعشابGoff & Corbett, 1977 ؛
Smith, 1970)  وفي بذور القطن 55حيث يصل نسبة انتقاله في بذور الفراولة حوالي % 

  Taraxacum officinale Dandelion بذور أعشابكما ينتقل بواسطة % 78حوالي 
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(Mountain et al., 1983وكذلك ينتقل ) التوت بواسطة بذور (Rubus idaeus L.)  وبذور التبغ
(Smith, 1970.) 
 

تلون   كلل ملنسلجل هلذا الفيلروس فلي  - التوزع الجغرافي والهمية االقتصادية في المنطقة العربية
(Ben Moussa et al., 2000) ،( األردنAl-Nsour et al., 2002 ؛Salem et al., 2006)  مصلر و

(Ouf et al. 1991). 
 
يعطي الفيروس أعراض بقع موضعية صفراء وتقرح القمة النامية على  -رائ  الكشف ط

Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn و C. quinoa Willd.  كما يعطي بقع موضعية
ميتة وصفراء وتبرقش على نباتات الخيار، بقع موضعية صفراء على نباتات الفاصولياء، بقع 

مع موت للقمة على نباتات اللوبياء، وتبرقش لنباتات البندورة وكذلك بقع موضعية ميتة بنية اللون 
 موضعية ميتة على التبغ، وبقع موضعية ميتة وموت للقمة النامية على نبات البيتونيا.

  أمكن إنتاج أمصال مضادة لهذا الفيروس، وتم الكشف عنه بإستخدام اختبار اليزا
 ؛Al-Nsour et al., 2002شار الثنائي في هالم اآلجار )وكذلك بإستخدام طرائق الترسيب واإلنت

Hoy & Mircetich, 1984 ؛Powell , 1987تم الكشف عنه بإستخدام بصمة النسيج النباتي  (، كما
، والتفاعل المتسلسل (Roberts & Brown, 1980)المناعي والميكروسكوب اإللكتروني المناعي 

 (.Al-Nsour et al., 2002) للبوليمراز
 

ينصح في الوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس بمكافحة  -الوقاية من الفيروس والحد من اتتشاره 
النيماتودا الناقلة وذلك بتعقيم التربة، وبالتخلص من األعشاب داخل البساتين المزروعة، واستخدام 

 نباتات سليمة خالية من الفيروس، وقلع النباتات المصابة وحرقها.
 
 خرى أ فيروسات .2.2
 

 فيروس موزاييك الخيار. 1.2.2
Cucumber mosaic virus (CMV ،جنس Cucumovirus ، فصيلةBromoviridae) 

 
البندورة/الطماطم واسع االنتشار على بعض نباتات الفصيلة الباذنجانية مثل هذا الفيروس 

 ؛2003، فجلة وآخرون ) مصر والفلفل فيالبندورة/الطماطم ة فقد سجل على الفليفل/الفلفلو 
Abou Foul, 1989 ؛Younes, 1995) والسودان (Elshafie et al., 2005)  وعلى 

، (Walkey et al., 1990)، اليمن (Al-Musa & Mansour, 1983) األردن فيالبندورة/الطماطم 
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 Nechadi) الجزائر، (Ben Moussa et al., 2000)، تون  (Moghal et al., 1993a)سلطنة عمان 

et al., 2002)  معلومات غير منشورة(. 2004آخرون، سورية )حاج قاسم و و 
 fern) الخنشار/يعرف باسم ورقة السرخ  مرضا  البندورة/الطماطم يسبب هذا الفيروس على 

leaf) ال العرق يتبقى معها إ بدرجة ال ما يكون شديدا   النصل غالبا   حيث تتميز باختزال واضح في
األوراق  لى. باإلضافة إأو مجموعة من الخيوطبشكل خيط تظهر الورقة  وبالتالي، الوسطى فقط

قد تتكون أوراق أخرى خيطية على النموات الناتجة من آباط و  ،البرعم الطرفي الخيطية النامية من
فيروس بمفردب ولكنها صابة بهذا الب األعراض ال تكون مقتصرة على اإلن مثل هذ. وعامة فإاألوراق

 .واسع يولهذا الفيروس مدى عوائل .سالالت فيروس موزاييك التبغ ببعض صابة أيضا  تتسبب عن اإل
ذا كانت الظروف مواتية ول خاصة إالمحص تسبب اإلصابة بهذا الفيروس خسائر فادحة في

، وأظهرت CMVلفيروس البندورة/الطماطم وقد أمكن تنقية عزلة  .لظهور أعراض الورقة السرخسية
 ، قطرهاالفيروس متساوية األبعاد أن جسيمات دراسات المجهر اإللكتروني

 .ا  نانومتر  30
ببعض االختبارات السيرولوجية  هاوالكشف عن هذب العزلةتحضير مصل مضاد ل وأمكن أيضا   
حيث أمكن الكشف االليزا أكثر حساسية  ، وكان اختباراالليزا واختبار االرتباط المناعي النقطيمثل 

بينما طريقة االرتباط ، x 103 1.5: 1ى تخفيف عصير النباتات المصابة حت عن الفيروس في
 فجلة) 500:1حتى تخفيف عصير النباتات المصابة  ي النقطي أمكنها الكشف عنه فيالمناع

الكشف عن  فيأيضا  خدم التقانات الحيوية الجزيئية هذا وتست(. Younes, 1995؛ 2003وآخرون، 
CMV. 
الزراعة وكذلك األصناف  سليمة في ب عن طريق استخدام شتالتويمكن الحد من انتشار  

. ولالطالع على تفاصيل أكثر حول بجوار حقول القرعياتالبندورة/الطماطم المقاومة وعدم زراعة 
 هذا الفيروس يمكن للقارئ مراجعة الفصل السابع من هذا الكتاب.

 
 Y البطاطس /فيروس البطاطا. 2.2.2

Potato virus Y (PVY ،جنس Potyvirus،  فصيلةPotyviridae) 
 

 ، (Nakhla et al., 1978)مصرعدد من الدول مثل  فيالبندورة/الطماطم سجل هذا الفيروس على 
 ، (Moghal et al., 1993a) سلطنة عمان، (Nechadi et al., 2002)الجزائر 
 اليمنو  (Elshafie et al., 2005)السودان ، (Ben Moussa et al., 2000) تون 

(Walkey et al., 1990). 

http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
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به إلى ظهور شحوب  اإلصابة وتؤديالبندورة/الطماطم رة على بكثهذا الفيروس  قد يتواجد
 .أحجامها على النصل بين العروق  وبقع ميتة تتباين في ةبطول عروق الورق

ال و  ،س شحوب للعروق وموزاييك ضعيف على األوراقتسبب السالالت الضعيفة من الفيرو 
. تكون أعراض المرض أقل وضوحا   راق التالية التي تتكون في آواخر الموسم وبالتالييظهر على األو 

 بإنتظام النباتات ثمارا   القمية وبالتالي ال تعطياألوراق  في تماوتما السالالت الشديدة فتسبب أ
 .(Sutic et al., 1999)ضة وبنية اللون فة منخهذب الثمار على بقع ميت وتحتوي 

 ،بسهولة باإللقاح الميكانيكي وكذلك بالتطعيمالبندورة/الطماطم ن مالمعزول  PVYينتقل فيروس 
المصابة البندورة/الطماطم لخو  األخضر وال ينتقل عن طريق بذور نباتات ا/الدراق بمن  ينتقل  كما

(Nakhla et al., 1978). 
 ،البندورة/الطماطمانتشارب عن طريق استخدام شتالت سليمة ويفضل عدم زراعة  ويمكن الحد من

 البطاط ./بجوار حقول البطاطا ،ن أمكنإ
 
 X البطاطسالبطاطا/فيروس . 3.2.2

Potato virus X (PVX ،جنس Potexvirus،  فصيلة Flexiviridae) 
 

 اليمن ،(Ben Moussa et al., 2000)تون   البندورة/الطماطم فيسجل وجودب على 
(Walkey, 1992)، ( والجزائر 2007 ،آخرون و  العراق )شاكر.(Nechadi et al., 2002)  قد يتواجد

سيط اإلصابة به إلى ظهور أعراض موزاييك ضعيف وخفض ب يوتؤدالبندورة/الطماطم بكثرة على 
 ToMVعند تواجدب مع للبندورة/الطماطم  كثر ضررا  أ PVXويكون البندورة/الطماطم نمو نباتات  يف

 وهذا يخفض كثيرا  األزهار في اإلصابة المزدوجة بهما إلى تقزم وتورد للنباتات وضعف  يحيث تؤد
 من اإلنتاج .

إتخاذ اإلجراءات المناسبة بعصارة النبات المصاب والتالم  لذا يجب  ينتقل الفيروس ميكانيكيا  
بجوار الفلفل البندورة/الطماطم كما يجب عدم زراعة  ،والفلفلالبندورة/الطماطم حقول  يلمنع إنتشارب ف

 .ي نف  الحقلف
 

 برسيم الحجازي الجت/الفصة/. فيروس موزاييك ال4.2.2
Alfalfa mosaic virus (AMV ،جنس Alfamovirus،  فصيلةBromoviridae ) 

 
  ،(Ben Moussa et al., 2000)تون  كل من  يفالبندورة/الطماطم سجل هذا الفيروس على 

 الجزائر ،(Moghal et al., 1993a)سلطنة عمان ، (Walkey et al., 1990)اليمن 
 (Nechadi et al., 2002) قل بهذا الفيروس تكون أ إن اإلصابة (.2007 وآخرون، )شاكر والعراق

http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html


 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
262 

من موزاييك البندورة/الطماطم تتباين األعراض على  .منها على الفلفلالبندورة/الطماطم على  إنتشارا  
  .األوراق إلى تماوت شديدضعيف وتبرقش 

وله مدى  (Fath-Allah, 1999)غير مثابرة المن بطريقة غير باقية/ ينتقل الفيروس عن طريق
 واسع. يعوائل

 ،ن أمكنإ ،البندورة/الطماطمعدم زراعة ب يجب استخدام الشتالت السليمة و وللحد من انتشار 
  .صابة بهت أو المحاصيل األخرى القابلة لإلالج/ي بجوار حقول البرسيم الحجاز 

 
 للبندورة/. فيروس التقزم الشجيري للطماطم5.2.2

Tomato bushy stunt virus (TBSV،  جنسTombusvirus فصيلة ،Tombusviridae) 
 

 بندورة مصابة في انجلترا/على نباتات طماطم 1935الفيروس ألول مرة عام هذا  سجل
(Smith, 1935). تون  والمغرب ) كل من من تم عزل الفيروس كماCherif & Spire, 1983؛ 

Fischer & Luckhart, 1977.) 30 د ويبلغ قطرها حوالياألبعا جسيمات الفيروس كروية متساوية 
 1.5ريبي أحادي السلسلة وزنه الجزيئي حوالي نووي نانومترا . يتكون مجين الفيروس من حمض 

% من وزن جسيم الفيروس. يدخل في تركيب الغطاء البروتيني أربعة 17-16مليون دالتون ويشكل 
ألف  28لتون وألصغرها ألف دا 40أنواع من البروتين، حيث يبلغ الوزن الجزيئي ألكبرها حوالي 

. ومن أهم سالالته المعروفة: السالالت العادية، وساللة البيتونيا وساللة (Martelli, 1981)دالتون 
القرنفل وساللة الخرشوف/األرضي شوكي وساللة الكرز. وهذب السالالت تختلف عزالتها في 

  األعراض المرضية التي تسببها على بعض النباتات.
 7.4روس بطرائق مختلفة منها اإلستخالص بمنظم فوسفاتي درجة حموضته يمكن تنقية الفي

% من ثيوجاليكوليت الصوديوم والترويق بالبيوتانول ومن ثم تركيز وتنقية الفيروس 1والمحتوي على 
 (.Hollings, 1962بإستخدام الطرد المركزي المفرق واالنتشار في مجال كهربائي )

، البندورة/الطماطمتقزم ونمو شجيري وتبرقش لنباتات شكل بأعراض اإلصابة بالفيروس  تظهر
وتكون األوراق صغيرة الحجم وملتفة لألسفل. واألوراق الحديثة تكون خيطية ويوجد في نهاية األوراق 

 ,.Sutic et alتبقعات ميتة. األوراق السفلية للنباتات المصابة تكون مصفرة مع تلون بنفسجي )

1999). 
بمدى عوائلي واسع، يشمل األعشاب والنباتات المعمرة، حيث أمكن نقل يتسم هذا الفيروس 
 ,Schmelzer)نوعا  من النباتات والتي تنتمي إلى أجناس وفصائل عديدة  126الفيروس تجريبيا  إلى 

تصاب جهازيا . أما في الطبيعة فيصيب عددا  محددا  من نباتات ذات إال أن غالبيتها ال ،(1977
، البطاطا، الباذنجان، والزينيا. معظم هذب النباتات تتحمل اإلصابة رة/الطماطمالبندو الفلقتين ك

 بالفيروس ولكن ال تظهر عليها أعراض.
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. هبسهولة بااللقاح الميكانيكي وال يوجد هنالك حشرات أو عناكب تنقل TBSVينتقل فيروس 
يروس بالتربة وإحتمال أن احتمالية انتقال الف إلى (Lovisolo et al., 1965)شارت دراسات سابقة أ

( على عدم نقل 1968) Campbellيكون ألحد فطريات التربة قدرة على نقله. ومن جانب آخر أكد 
وجد الفيروس في حبوب اللقاح لنباتات  .Olpidium brassicae (Woronin)الفيروس بواسطة فطر 

 .(Smith, 1972)ولكنه ال ينتقل بواسطة البذور البندورة/الطماطم 
 يعطي بقع موضعية وموزاييك كن الكشف عن الفيروس بالوسائل الحيوية حيث يم 

، .Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn ،Gomphrena globosa Lجهازي على 
Nicotiana glutinosa L. (Smith, 1935). المصلية المختلفة، منها طرق  ختباراتباال وكذلك

ر واإلليزا والمجهر اإللكتروني المناعي وبإستخدام اختبار التفاعل الترسيب واإلنتشار الثنائي في اآلجا
 (.Kurstak, 1981المتسلسل للبوليمراز )

يمكن الحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق التخلص من النباتات المصابة وتعقيم التربة 
، وزراعة الطماطمالبندورة/ األصناف المقاومة من خدامسنوات واست 4واتباع الدورات الزراعية لمدة 

 نباتات وأشجار سليمة خالية من اإلصابة.
 
 البندورة/الطماطم. فيروس اسبيرمي 6.2.2

Tomato aspermy virus (TAV جنس ،Cucumovirus عائلة ،Bromoviridae ) 
 

 األراوال/الكريزانثممعلى نباتات  1949عام الفيروس ألول مرة في انجلترا هذا  سجل
(Blencowe & Caldwell, 1949).  تون سجل في كل من كما (Ben Moussa et al., 2000 )

 .(Batarseh, 1985واألردن )
يتكون مجين الفيروس من  .ا  نانومتر  30جسيمات الفيروس كروية متساوية األبعاد قطرها  

. يبلغ حجم المجين الكلي (Hollings & Stone, 1971)ة لالحمض النووي الريبي أحادي السلس
ولى ، ويتكون المجين من ثالثة قطع من الحمض النووي الريبي: األألف قاعدة 8,698حوالي 

(RNA-1) القطعة الثانية  ،ألف قاعدة 3.41 يبلغ حجمها(RNA-2) ألف  3.074 يبلغ حجمها
عزل ثالثة سالالت من  أمكن .ألف قاعدة 2.214 يبلغ حجمها (RNA-3)، والقطعة الثالثة قاعدة

 . Nicotiana glutinosa (Smith, 1972)كل التبقعات التي تظهر على باالعتماد على ش الفيروس
ثم ترسيب كلوروفورم البيوتانول و البإستخدام خليط من  عن طريق الترويقالفيروس  تنقية يمكن

 .رق الطرد المركزي المفالفيروس وفصله ب
 رعات يسبب هذا الفيروس موت القمم النامية لنباتات البندورة مما يؤدي إلى ظهور تف

ثانوية على الساق وبالتالي يؤدي إلى ما يسمى بظاهرة النمو الشجيري. تكون األوراق وحوامل 
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األوراق خيطية وملتفة لألسفل مع ظهور زوائد على السطح السفلي لألوراق. أما بالنسبة للثمار فغالبا  
 .(Sutic et al., 1999؛ Blencowe & Caldwell, 1949تكون صغيرة وخالية من البذور )

مللن أهللم العوائللل الطبيعيللة للفيللروس، باإلضللافة لللذلك فهللو البنللدورة/الطماطم و  الكريللزانثمميعتبللر 
 يتبللععائللل  100(. يصلليب الفيللروس حللوالي Sutic et al., 1999والزينيللا ) الفليفلللة/يصلليب الفلفل

 (.Hollings & Stone, 1971من ذوات الفلقة وذوات الفلقتين ) فصيلة 24
من   منهابالطريقة غير الباقية/غير المثابرة  عدة أنواع من المن   يروس بواسطةينتقل هذا الف
 ,Schmelzer) (Aphis fabae Scopoli)من  الفول و  ،(Myzus persicae Sulzer) الدراق األخضر

ولكنه البندورة/الطماطم وال ينتقل بواسطة بذور  .التطعيمو  . كذلك ينتقل بااللقاح الميكانيكي(1977
 . .Stellaria media Lبواسطة بذور  ينتقل

بقع اإلصابة به باإللقاح الميكانيكي عطي ت بالوسائل الحيوية حيث الفيروس يمكن الكشف عن
، وكذلك .Nicotiana glutinosa Lموضعية شاحبة ودائرية، تبرقش وتشوب لألوراق على نباتات 

، أما على .N. tabacum L و N. clevelandii A.Gray يعطي تبرقش شديد، تقزم، وتشوب على
الخيار فيعطي بقع موضعية صغيرة ميتة على األوراق، وعلى البندورة/الطماطم يسبب تبرقش لألوراق 

فيعطي عدد كبير من البقع الموضعية  C. quinoa و C. amaranticolorوتقزم أما على نباتات 
 الميته.

 ختباراتشف عنه باإلأمكن إنتاج أمصال مضادة عديدة لهذا الفيروس تستخدم للك
السيرولوجية المختلفة مثل الترسيب واإلنتشار الثنائي في هالم اآلجار واإلليزا، وكذلك /المصلية

 الطرائق الجزيئية مثل التفاعل المتسلسل للبوليمراز.

مكافحة حشرات المن بالمبيدات الحشرية،  يجب لوقاية من الفيروس والحد من انتشاربل
بإستخدام  في األنسجة المصابة ة من اإلصابة، وكذلك التخلص من الفيروسنباتات خالي امواستخد

 يوم. 32-21س لمدة ° 36المعاملة الحرارية 

 
 أقل أهمية  وفيرويدات فيروسات .3.2
 

بعض الدول  يفالبندورة/الطماطم تصيب محصول  يتم تسجيل عدد من الفيروسات اآلخرى الت
  TRV ، PVMV ،TEV (Ben Moussa et al., 2000) تون  تم تسجيل يفف .العربية
 اليمن  ، وفي(Verhoeven et al., 2006) (TASVd)للبندورة/الطماطم  يالتقزم القم يدوفيرو 

 في األردن TICV فيروسو ، PRLV (Walkey, 1992) و PVMV فيروسي تم تسجيل
(Anfoka & Abhary, 2007)البندورة/الطماطم شحوب فيروس تم تسجيل لبنان  ، وفي(ToCV)  

(Abou-Jawdah et al., 2006b) ،فيروس كما سجل TMV (2007العراق )شاكر وآخرون،  يف 
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، 2004 )حاج قاسم وآخرون،في سورية  TEV فيروسو  ،(Elshafie et al., 2005)السودان و 
 معلومات غير منشورة(.

 
 عامة تستنتاجا. ا3
 

لما يشكله هذا المحصول من أهمية  نظرا  على اهتمام الباحثين العرب البندورة/الطماطم لقد حازت 
معظمها ذات قيمة اقتصادية في البلدان العربية فيروسا   15وقد تم تعريف حوالي  .ةاقتصادية كبير 

عالية سواء على البندورة/الطماطم أو على المحاصيل األخرى كالبطاطا والمحاصيل العلفية وأشجار 
 وراقاألويمكن القول أن فيروس تجعد فلفل والباذنجان. الفاكهة أو أفراد أخرى من نف  العائلة كال

من أهم هذب الفيروسات على اإلطالق بل  والذي ينتقل بالذبابة البيضاء هولبندورة/الطماطم ل األصفر
كما أن هناك فيروسات أخرى  العربية. في البلدانالبندورة/الطماطم العوامل المحددة إلنتاج من أهم 

والذي ينتقل بواسطة حشرة الترب  وفيروس للبندورة/الطماطم  المتبقع ولذبكالذات نواقل حشرية 
. وتوجد مجموعة أخرى من فيروسات والذي تنقله حشرة المن  البندورة/الطماطم اسبيرمي 

 وفيروس التبقع الحلقيللبندورة/الطماطم ل فيروس الحلقة السوداء ثتنتقل بالنيماتودا مالبندورة/الطماطم 
 . كما توجد مجموعة ثالثة ناقلها غير محدد أو معروف لكنها تنتقل ميكانيكيا  طمللبندورة/الطما
كما أنها تصاب  .للبندورة/الطماطموالتقزم الشجيري البندورة/الطماطم فيروس موزييك وبسهولة مثل 

بالنسبة لها كعوائل بديلة وقد لبندورة/الطماطم اتعتبر  يبعدد آخر كبير من الفيروسات األخرى الت
على  أو فيروس موزاييك الخيار أكثر انتشارا   PVYكون بعض هذب الفيروسات مثل فيروس ي

 .نفسهاالبندورة/الطماطم من بعض فيروسات في مناطق معينة البندورة/الطماطم 
وكما هو في جميع البحوث المتعلقة باألمراض الفيروسية فان معظم الدراسات التي تم  

بتعريف وتحديد الفيروسات التي تصيب اهتمت هي دراسات مسحية ية فى معظم البلدان العربنجازها إ
استخدام الطرائق الحديثة مثل التقانات مؤخرا  على وقد اهتمت بعض البحوث  .البندورة/الطماطم
ألجزاء أو كل مجين  يللكشف عن الفيروس وكذلك دراسة التتابع النيوكليوتيدالحيوية الجزيئية 

 بو وبائية هذصابة الفيروسية أخرى كتقدير الخسائر الناجمة عن اإلأما الدراسات األ .الفيروس
في  كافيا   أن إدارة األمراض الفيروسية لم تأخذ حيزا   عالوة على ،جدا   ةمحدود تاألمراض فقد كان

. البندورة/الطماطموراق ألصفر ألالتجعد امجال البحوث على الرغم مما تم انجازب بالنسبة لمرض 
هتمام الحظة اإلبحثية مع مالمجاالت للعمل بهذب البد من تشجيع الباحثين العرب  وعلى العموم ال

صابة الفيروسية لما تشكله سليمة خالية من اإلشتالت صول على لحوابالتشريعات المتعلقة بالمشاتل 
 .االخرى السليمة في الحقل للشتالتصدر عدوى مبكر كمالمصابة من خطر كبير  شتالتال
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 دمة. المق1
 . أهم الفيروسات والفيرويدات التي تصيب البطاطا/البطاطس2

 كثر أهميةاأل الفيروسات.1.2
 فيروس التفاف أوراق البطاطا/البطاطس .1.1.2

 Y. فيروس البطاطا/البطاطس 2.1.2

 X. فيروس البطاطا/البطاطس 3.1.2
 A . فيروس البطاطا/البطاطس4.1.2
 S. فيروس البطاطا/البطاطس 5.1.2
 M. فيروس البطاطا/البطاطس 6.1.2
 فيروسات أخرى. 2.2

 يالبرسيم الحجازالجت//الفصة فيروس موزاييك. 1.2.2
 . فيروسات أقل أهمية3.2
 . الفيرويدات4.2

 فيرويد الدرنة المغزلية للبطاطا/البطاطس. 1.4.2

 . استناجات عامة3

 . المراجع4
 

 
 . المقدمة 1

 
والتي  (Solanaceae)الباذنجانية  للفصيلة (.Solanum tuberosum L)تتبع البطاطا/البطاطس 

تضم باإلضافة لهذا المحصول مجموعة هامة من المحاصيل األخرى كالبندورة/الطماطم والباذنجان 
 والتبغ. الفليفلة/والفلفل

تعتبر البطاطا/البطاطس من المحاصيل الغذائية المهمة حيث تحتل المركز الرابع عالميًا من 
في  سكانالغذائية، وتأتي أهمية هذا المحصول من كونه الغذاء األساسي لعديد من البين المحاصيل 

 العالم، لما يحتويه من كميات عالية من مصادر إنتاج الطاقة باإلضافة إلى تدني األسعار، حتى أن 
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هتمام بالبطاطا/البطاطس صيل االستراتيجية. ولقد ازداد اإلبعض الدول العربية تعتبره ضمن المحا
ي الدول العربية خالل العقدين السابقين لتتوافق ومتطلبات األمن الغذائي خاصة مع الزيادة ف

المضطردة في عدد السكان في المنطقة. وعليه فقد توسعت الدول العربية في زراعة هذا المحصول 
 ألف هكتار أنتجت 404بالبطاطا/البطاطس في العالم العربي حوالي حيث بلغت المساحة المزروعة 

 (.1)جدول  2006ألف طن وذلك خالل عام  9,053ما مقداره 
 تصاب البطاطا/البطاطس في المنطقة العربية بمجموعة من الفيروسات والفيرويدات 

( والتي يمكن اعتبارها من أهم العوامل المحددة إلنتاج البطاطا/البطاطس. تسهم درنات 2)جدول 
لفيروسات، مما استوجب اتخاذ اإلجراءات الضرورية دور رئيسي في انتشار هذه ابالبطاطا/البطاطس 

والمتعلقة بإنتاج تقاوي خالية من الفيروس في العديد من الدول العربية. وسنتناول في هذا الفصل 
 الهامة والتي تم تعريفها في المنطقة العربية والمبينة في  والفيرويدات الفيروسات

 .2جدول 
 

 
العربية حسب  بلدانالبعض في طاطا/البطاطس البمساحة وإنتاجية محصول  .1جدول 

 .2006منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لعام المتوفرة لدى حصائيات اإل
 

 الدولة

 المساحة المزروعة 
 هكتار( 1000)

 الكمية المنتجة 
 طن( 1000)

 2180.96 98.83 الجزائر

 2500.00 100.00 مصر

 160.03 5.28 األردن

 20.74 0.76 الكويت

 511.40 19.70 نانلب

 200.00 10.00 ليبيا

 1569.10 59.60 المغرب

 5.39 0.19 سلطنة عمان

 440.97 18.11 المملكة العربية السعودية

 259.92 19.60 السودان

 608.40 29.50 سورية

 370.00 24.90 تونس

 226.37 17.83 اليمن

 9053.28 404.29 مجموع الدول العربية

 315100.32 18830.24 العالم

 2.87 2.15 نسبة ما تزرعه الدول العربية مقارنة بالعالم 
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 في البلدان العربية.محصول البطاطا/البطاطس تصيب  التيالفيروسات والفيرويدات . 2جدول 
 

 علميسم الاأل سم العربياأل

سم األ
 العائلة/الفصيلة الجنس المختصر

 الفيروسات المهمة

فيروس التفاف أوراق 
 طا/البطاطسالبطا

Potato leaf roll virus PLRV Polerovirus Luteoviridae 

 Y Potato virus Y PVY Potyvirus Potyviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 X Potato virus X PVX Potexvirus Flexiviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 S Potato virus S PVS Carlavirus Flexiviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 M Potato virus M PVM Carlavirus Flexiviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 A Potato virus A PVA Potyvirus Potyviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 فيروسات أخرى

 /الفصة فيروس موزاييك
 البرسيم الحجازىالجت/

Alfalfa mosaic virus AMV Alfamovirus Bromoviridae 

 سات أقل أهميةفيرو

فيروس موزاييك أوكوبا 
 البطاطا/البطاطس

Potato aucuba mosaic 
virus 

PAMV Potexvirus Flexiviridae 

صفر األتقزم الفيروس 
 لبطاطا/البطاطسل

Potato yellow dwarf 

virus 

PYDV Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae 

 Cucumber mosaic virus CMV Cucumovirus Bromoviridae فيروس موزاييك الخيار

 Tobacco rattle virus TRV Tobravirus Togaviridae فيروس خشخشة التبغ

  Tobacco mosaic virus TMV Tobamovirus فيروس موزاييك التبغ

 Tobacco ring spot للتبغ يفيروس التبقع الحلق

virus 

TRSV Nepovirus Comoviridae 

فيروس الحلقة السوداء 
 ورة/للطماطملبندل

Tomato black ring 
virus 

TBRV Nepovirus Comoviridae 

فيروس الذبول المتبقع 
 للبندورة/للطماطم

Tomato spotted wilt 

virus 

TSWV Tospovirus Bunyaviridae 

 الفيرويدات

فيرويد الدرنة المغزلية 
 للبطاطا/للبطاطس

Potato spindle tuber 

Pospiviroid 

PSTVd Pospiviroid Pospiviroidae 

 
 سالتي تصيب البطاطا/البطاط. أهم الفيروسات والفيرويدات 2
 

 األكثر أهميةالفيروسات  .1.2
 

 البطاطس/البطاطا أوراق التفاف فيروس .1.1.2
Potato leaf roll virus (PLRV جنس ،Polerovirus ،فصيلة Luteoviridae) 

 
بواسجطة  1916هولنجدا عجام  يالبطاطا/البطجاطس فجول مجرة علجى الفيجروس أل سججل –الصفات العامة 

Quanjer (Brunt et al., 1996). فيجججججروس مجججججوت لحجججججاء  ومجججججن مرادفجججججات هجججججذا الفيجججججروس
 اصجججججججفرار قمجججججججة التبجججججججغ، اصجججججججفرار قمجججججججة  ي. لهجججججججذا الفيجججججججروس عجججججججدة سجججججججالالت هجججججججالبطاطا/البطجججججججاطس

وغيجججر مغلفجججة قطرهجججا  جسجججيمات الفيجججروس متسجججاوية األبعجججاد .الطماطم/البنجججدورة واصجججفرار الفلفل/الفليفلجججة
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ألججف قاعججدة أزوتيججة. يشججكل الحمججض النججووي  5.99-5.88نججانومترًا. حجججم مجججين الفيججروس  24حججوالي 
% ِمججن وزن جسججيمات الفيججروس. وجججد أن الفيججروس يحججتفى بالقججدرة علججى العججدوى 70% والبججروتين 30

مال الفينججول. درجججة أو اسججتع نزيمججات الحالججة للبججروتينألالبروتينججي باسججتخدام ا الغطججاءحتججى بعججد إزالججة 
  س.º 80-70 الحرارة المثبطة للفيروس

وعلى  البطاطا/البطاطس على تحدثها التي باألعراض بينها قد تختلف عزالت الفيروس فيما
 كانت بينها. فيما مصلية ( بدون مالحظة اختالفاتTamada et al., 1984األخرى ) العائلة النباتات

للشوندر  الغربي االصفرار اإلصابة بفيروس إلى لبطاطسالبطاطا/ا أوراق ظاهرة التفاف تعزى 
الملتفة  األوراق في وجوده الدراسات لم تؤكد لكن( Duffus, 1981) (BWYV) السكري/البنجر

(Barker, 1986كما لم ،) المضادة األجسام باستخدام الفيروسين هذين بين مصلية أية عالقة تالحى 

سجل فيروس اصفرار قمة  (.Marco, 1985الكلون ) ةمتعدد ( أوEllis, 1989الكلون ) وحيدة
 تلك التي يسببهامن البندورة/الطماطم يسبب ظهور أعراض أشد على نباتات  البندورة/الطماطم والذي

(، Thomas, 1984وجود قرابة مصلية فيما بينهما )نظرًا لو PLRV (Hassan et al., 1985 ) فيروس
(، كما يعتبر فيروس موزاييك الباذنجان Brunt, 1989) PLRVلذلك أعتبر أحد سالالت فيروس 

(Eggplant mosaic virus أحد السالالت المسببة ألعراض فيروس )PLRV (Mayo et al., 

 (، لكن التصنيف الدقيق لكال الفيروسين ما زال بحاجة إلى دراسات إضافية.1989
متبوعًا ( 7وضته )درجة حمنظم متعادل أمكن تنقية الفيروس باالستخالص في محلول م

ثم الترسيب بالبولي ايثيلين جاليكول  .(Fluorocarbon)باستخدام الفلوروكربون  بالترويق
(Polyethylene glycol)  والطرد المركزي في محلول سكروز متدرج الكثافة(Awad, 1989) . 

 
عندما  .على مصدر اإلصابة بهذا الفيروس اإلصابة تتوقف أعراض –األعراض والمدى العوائلي 

شحوب واصفرار لألوراق القمية مع التفاف  بشكل تظهر األعراض األولية تنقل حشرة المّن العدوى 
قمم النبات باللون البنفسجي، وقد تغيب األعراض عند تأخر العدوى، بينما تالحى  خفيف، كما تتلون 

أعراض النامية  النباتات على حيث تظهر مصابة الدرنات األعراض الثانوية لإلصابة عندما تكون 
 الملتفة األوراق تكون  إلى األوراق العلوية. يتطور بعدها ليصل السفلية، لألوراق شديد مع التفاف التقزم

  لوجود ذلك ويعزى  الكسر وتتلون باللون البنفسجي وسهلة الملمس خشنة
 راقعلى األو  اصفرار شديد يالحى أن ويمكن بداخلها، الكربوهيدراتية المواد من كبيرة كمية

  لإلصابة نتيجة الدرنات على ةشبكيميتة  بقعاألصناف، أو  في بعض القمية 
 Douglas؛ Choueiri et al., 2004أو الثانوية بالفيروس وخاصة في األصناف األميريكية ) األولية

& Pavek, 1972)  (1)شكل. 
ان العججالم يتسججم هججذا الفيججروس بمججدى عججوائلي ضججيق فججي الظججروف الطبيعيججة، لكنججه ينتشججر فججي بلججد

 (Souza-Dias et al.,1993)الطبيعيجة  العوائجل مجن الباذنجانيجة الفصجيلة نباتجات المختلفجة، إذ تعتبجر
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الفليفلججة والبنججدورة/الطماطم، ومججن العوائججل الفلفل/وبشججكل خججاص نباتججات البطاطا/البطججاطس والباذنجججان و 
 Datura) نباتجات الجداتورة ،(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik)النباتيجة البريجة كجيس الراعجي 

sp.)،  Gomphrena globosa L.، Montia perfoliata (Donn ex Willd.)  
وربمججا كانججت  (Thomas, 1993؛ Fox et al., 1993 ؛Ellis, 1992) .Celosia argentea Lو 

 نوعججًا نباتيججاً  20فججي الظججروف التجريبيججة حججوالي هججذا الفيججروس كمججا يصججيب  .المخججزن الطبيعججي للفيججروس
وججججد الفيجججروس علجججى العوائجججل العشجججبية  أكثرهجججا مجججن الفصجججيلة الباذنجانيجججة، وغيرهجججا مجججن العوائجججل النباتيجججة.

(. وقججد يصججيب بعججض 2000اللطيججف،  فججي شججمال سججورية )حججاج قاسججم وعبججد التابعججة لجججنس الججداتورة
 الفصججيلة الصججليبية ،(Amaranthaceae)النباتجات مججن خججارج هججذه الفصججيلة مثججل فصججيلة ع جرف الججديك 

(Brassicaceae/ Cruciferae) والفصيلة الرجلية (Portulacaceae) . 
 

 المثابرة/الباقية بالطريقة المنّ  بواسطة حشرات الفيروس في الظروف الحقلية ينتقل -طرائق االنتقال 
 وهو األكثر كفاءة  (Myzus persicae Sulz)وخاصًة مّن الدراق األخضر 

  (Macrosiphum euphorbiae Thomas)البطاطس البطاطا/ منّ في النقل باإلضافة إلى 
(Beemster & De Bokx, 1987؛ Djilani Khoudja et al., 2004) ّتكتسب حشرات المن . 

 المصابة البطاطا/البطاطس وتعد درنات .(Fox et al., 1993) المصابة العائلة األعشاب من الفيروس

 النباتات النامية من هذه  هامًا لإلصابة المبكرة حيث ينتقل الفيروس من مصدراً 
 المجنحة  وغير المّن المجنحة حشرات بواسطة السليمة الدرنات المصابة إلى النباتات

(Robert & Maury, 1970).  ينتقل الفيروس بالتطعيم ونبات الحامول(Cuscuta sp.) ولكن ال ،
 ينتقل بالبذور أو حبوب اللقاح.

 تجريبياً  نقله مكنأ، و (Bagnall, 1988)المشمسة واألجواء  الجفاف في ظروف ينتشر الفيروس

 الميكانيكية عدوى وبال األخضر الدراق منّ  بواسطة لفصيلة عرف الديك التشخيصية التابعة العوائل إلى

 ..Nicotiana benthamiana Lنبات  إلى
 

بلدان معظم  في PLRVفيروس  ينتشر -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
سجل الفيروس على البطاطا/البطاطس في  .حقلي كمحصول البطاطا/البطاطس تزرع التي العالم

مناطق ، (Mansour, 1999)األردن  ،(Allam et al., 1974a)مصر  العديد من الدول العربية ومنها
 ، شمال (Al-Shahwan et al., 1997)تبوك وحائل في المملكة العربية السعودية 

 لبنان ، (2000، 1997؛ حاج قاسم وعبد اللطيف، 1997قاسم وآخرون،  سورية )حاج
(Abou-Jawdah et al., 2001 ؛Choueiri et al., 2004 ،) ،(، السودان2003العراق )ديوان 
 (El Amin et al.,1994 ؛Omer & El Hassan, 1992 المغرب ،)(Hanafi et al., 1995) ،

 ، وتونس(Moghal et al., 1993)عمان  (، سلطنة2002الجزائر )لعماري وعكال، 
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(Mnari Hattab et al., 1994)و 30 ينب نتاج يتراوحي اإللى خفضًا في اإلصابة بالفيروس إ. وتؤد 
50 %Allam et al., 1974b)؛ Beemster & De Bokx, 1987.) 
 

 صجةالمشخ يمكجن الكشجف عجن الفيجروس بمراقبجة األعجراض الظاهريجة علجى العوائجل -طرائقق الشفق  

 ،Physalis floridana Rybdو  Datura stramonium L.  ،D. tatula (L.) Torrبجالتطعيم مثجل 
ختبجار إليجزا ا كمجا يمكجن اسجتخدام صجطناعية.األخضجر فجي العجدوى اإل الجدراق أو باسجتخدام حشجرات مجنّ 

 أو أوراق البطاطا/البطججاطس علججى درنججات (DAS-ELISA)بججاالحتواء الثنججائي لألجسججام المضججادة 

بصجمة النسجي   اختبجار ويعتبجر .(2007 بجو العطجا،أ؛ مزيجد و 2007 خجرون،آو  ي)شجلب لنباتجات المصجابةا
لفيروس ااإلصجابة بج عجن طريقجة فعالجة للكشجف النيتروسجيليلوز أغشجية علجى (TBIA)النبجاتي المنجاعي 

ويمكججججن تطبيججججق االختبججججارات الجزيايججججة مثججججل اختبججججار التهجججججين الجزياججججي  .(2007شججججويري وآخججججرون، )
(Loebenstein et al., 1997) مججع النسججع العكسججي تفاعججل المتسلسججل للبججوليمرازال أو(RT-PCR)   

 ؛Djilani Khouadja et al., 2003 ؛2007بججججو العطججججا، أ؛ مزيججججد و 2007 خججججرون،آو  )شججججلبي
Sabek et al., 2000.في الكشف عن الفيروس ) 

  
لحد من انتقال وانتشار هذا مكن اتباع عدة طرق لي -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 

بفيروس  مستويات اإلصابة وتختلف .الفيروس من يةخال بطاطا/بطاطس درنات الفيروس أهمها: زراعة
PLRV ألكثر بعدم تجاوزها البرام  معظم بحسب الدول، وتشيرة الموثق البطاطا/البطاطس ي تقاو  في 

 25لمدة  س˚35.5الحرارة بدرجة وقد وجد أن معاملة الدرنات ب .%5-3إلى  ترتفع وقد %0.5من 
 عتماد على اإلبو  ومكافحة الناقل في جو رطب يخلصها من الفيروس؛ يوماً 
، علمًا بأن هذا (Saied et al., 2005) المّن وكثافتها أعداد حشرات المتعلق بزيادة اإلنذار المبكر نظام

 مكافحة لفيروسية عن طريق؛ والحد من اإلصابة اعربيةال النظام غير متوفر في العديد من الدول

 ؛Barker et al., 1994 ؛2000س، يجرج)علي و الناقلة للفيروس  المنّ  حشرات
Franco-Lara & Barker, 1999 ؛Harrewijn, 1986مثل الزراعية الطرق  (؛ وإتباع مجموعة من 

 للفيروس  والطبيعية الوراثية ومكافحة األعشاب، والمقاومة المصابة النباتات من التخلص
(Derrick & Barker, 1997 ؛Jayasingh & Salazar, 1998) أو انتاج نباتات خالية من الفيروس ،

(Aburkhes et al., 1991) . ساعة  72أدى رش النباتات المصابة بمستخلصات بعض النباتات بعد
 (.2003من العدوى الحشرية إلى تثبيط الفيروس )ديوان، 
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 Y. فيروس البطاطا/البطاطس 2.1.2

otato virus YP (PVY جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

 تم تسجيل الفيروس للمرة األولى على البطاطا/البطاطس فجي المملكجة المتحجدة عجام -الصفات العامة 
1931 (Smith, 1931). فيجروس موزاييجك البرنججال للفيجروس عجدة أسجماء مرادفجة لجه مثجل (Varma, 

وفيججروس الموزاييججك  (PAV) القمججي للبطاطا/للبطججاطس روس التقججرحوفيجج 437وفيججروس الججداتورة  (1988
 .(De Bokx, 1981)الحاد للبطاطا/للبطاطس وفيروس تحزم عروق التبغ 

الص نانومترًا عند استخ 11×730تبلغ أبعادها  ،خيطية مرنة غير مغلفةجسيمات الفيروس 
% والحمض 94.6-93.6 ين بنسبةحتوي الجسيم الفيروسي على البروتيالفيروس من النسي  النباتي. 

. يتكون المجين من الحمض (Leiser & Richter, 1978وزنه ) % من6.4-5.4النووي بنسبة 
. درجة (Makkouk & Gumpf, 1974) 106×3.1، وزنه الجزياي النووي الريبي وحيد السلسلة

 س. º 62-50الحرارة المثبطة للفيروس 
يفها إلى ثالث مجاميع اعتمادًا على األعراض التي هناك سالالت عديدة لهذا الفيروس تم تصن

وصنف  Physalis floridanaونبات ” Samsun NN”" وWhite Burlyتسببها على صنفي التبغ "
ومجموعة سالالت  (PVYº) وهي مجموعة السالالت الشائعة” Duke of York“البطاطا/البطاطس 

وتتضمن ساللة تماوت  N(PVY(غ ومجموعة سالالت تنكرز عروق التب PVY)C(الخط المنقط 
 ,.Glais et al) الكثير من التفسيراتإلى وما زالت دراسة هذه الساللة معقدة وتحتاج  NTNالدرنات 

1996.) 
 الترويقثم ( 7نظم )درجة حموضته يمكن تنقية الفيروس بطريقة االستخالص في محلول م
في محلول سكر متدرج التركيز  بالكلورفورم وكحول البيوتايل ثم الترسيب والطرد المركزي 

(Abdelsalam et al., 1989 ؛Stace-Smith & Tremaine, 1970 .) 
 

 يسبب هذا الفيروس أعراضًا مختلفة تعتمد كثيرًا على ساللة  -األعراض والمدى العوائلي 
 نادرًا ما تسبب تبرقشًا أو اصفرارًا في  (Yº)الفيروس وحساسية األصناف. الساللة الشائعة 

 تقرح، موزاييك، تساقط األوراق وموت  يقات لكنها غالبًا ما تسبب أعراضًا حادة تشمل تجعد،الور 
 . يبدأ التقرح غالبًا كبقع أو دوائر على الوريقات يتبعه  ضعف (1)شكل  مبكر للنباتات المصابة

 شديد وتساقط لألوراق. األعراض الثانوية تشمل تقزم في النباتات، تجعد وهشاشة في األوراق 
وموزاييك  Physalis floridana نباتونادرًا ما تسبب تقرحات. تسبب هذه الساللة تقرحًا جهازيًا ل

تسبب تفاعاًل حساسًا أو فوق حساس في البطاطا/البطاطس اعتمادًا على  cYعلى التبغ. الساللة 
 . أكثر األعراض انتشارًا على األصناف فوق الحساسة (Cockerham, 1970)حساسية الصنف 

 تقرح وتبقع وتخطط األوراق والبتالت والسوق وتماوت في قمة األوراق. ويمكن أن يظهر  هي
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التقرح أيضًا على الدرنات. التجعد والموزاييك هما العرضان المميزان لهذا الفيروس على األصناف 
  Yº أعراضًا مشابه لألعراض التي تسببها الساللة cYالحساسة. تسبب الساللة 

تسمى ساللة التقرح نتيجة لألعراض التي  NYوالتبغ. الساللة  s floridanaPhysali نبات على
 من ناحية أخرى  أقل حدة على البطاطا/البطاطس. تسببها على التبغ. وهي تسبب أعراضاً 

 إلى ظهور بقع حلقية نكروزية سطحية على درنات بعض األصناف  NTNPVY تؤدي ساللة
 (1)شكل  غيرها خاصة خالل عملية التخزين أو Odessa ،Xantia ،Burrenمثل أصناف 

(Beczner et al., 1984؛ Choueiri et al., 2004؛ Le Romancer & Kerlan, 1992 .) 
 نوعًا  41حوالي  يتسم الفيروس بمدى عوائلي واسع في الظروف الطبيعية، إذ يصيب

فلة والتبغ والبندورة/الطماطم الفلي/لالفلفنباتية، وتعد البطاطا/البطاطس و  فصائلتبع ألربع نباتيًا ت
 لقاحتجريبيًا باإل أمكن نقل الفيروس .والعديد من األنواع الباذنجانية من العوائل النباتية الرئيسية

نوعًا نباتيًا من الفصيلة الباذنجانية  300ومنها  اً ينبات اً عنو  400الميكانيكي إلى أكثر من 
(Edwardson & Christie, 1997 بما فيها )البرية مثل  تاتالنباSolanum nigrum L. سجل .

في حقول محافظة إدلب شمال سورية )حاج  (.Chenopodium sp)على العوائل العشبية الفيروس 
على نباتات البطاطا/البطاطس والبندورة/الطماطم (، كذلك وجد 2000اللطيف،  قاسم وعبد

 سم وآخرون، معلومات غير الفليفلة والتبغ في مناطق زراعتها في سورية )حاج قاالفلفل/و 
وفي تونس سجل الفيروس على  .(1991السنوسي وآخرون، ) الفليفلة/منشورة( وفي ليبيا على الفلفل

 في معظم األماكن التي تم مسحها Solanum elaeagnifoliumالنبات العشبي 
(Boukhris-Bouhachem et al., 2007). 

 
بالطريقة غير المثابرة  نوعًا من حشرات المنّ  50من ينتقل الفيروس بواسطة أكثر  -طرائق اإلنتقال 

(Kennedy et al., 1962 ؛Ragsdale et al., 2001 ؛Robert & Bourdin, 2001؛ Salazar, 

 ومّن الفول مّن الدراق األخضر، مّن البطاطا/البطاطس،  ومن أهمها ،(Sigvald, 1984؛ 1996
(Aphis fabae Scopol.) ،Myzus certus Wlk.  وRhopalosiphon insertum Wlk. 
(Kennedy et al., 1962).  وتختلف كفاءة أنواع حشرات المّن في نقلها للفيروس، حيث بينت العديد

وتتأثر كفاءة النقل  .(Gabriel, 1969)كفاءة في نقله  هاأكثر  من الدراسات أن مّن الدراق األخضر
 NYPV% وللساللة 90لى إ YºPVلها للساللة بهذه الحشرة تبعًا لساللة الفيروس فقد وصلت كفاءة نق

بواسطة ، كما ينتقل cYPV 2002) ,yMenshaw-l(Eنقل الساللة  ي% بينما فشلت ف70لى إ
وعن طريق درنات ، (Banttari et al., 1993)النباتات مع بعضها البعض  أوراق احتكاك

  البطاطا/البطاطس لكنه ال ينتقل بواسطة بذور البطاطا/البطاطس.
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على  PVYفيروس سجل  -توزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية ال
 ،NYPV، YºPV وتم عزل وتعريف سالالته  196et al(Omar ,.7(مصر البطاطا/البطاطس في 

cYPV
وقد وجد أنها تختلف فى ( Menshawy-lE ,2002؛  2003et al.Amer ,) NTNYPVو  

 YºPV (63.5)%، NYPV ين أكثر السالالت إنتشارًا هأ  درجة إنتشارها حيث أظهرت النتائ
(67.0)%، YºPV و NYPV

على  العروات/المواسم النيلية والشتوية والصيفية، في %(36.7) 
؛ 2007شويري وآخرون، لبنان ) يضًا فيأكما سجل الفيروس  .(El-Menshawy, 2007) يالتوال

Abou-Jawdah et al., 2001؛ Choueiri et al., 2002, 2004 ،) األردن(Mansour, 1999) ،
العراق )قاسم ومحمد، (، 2002الجزائر )لعماري وعكال، ، (Moghal et al., 1993)سلطنة عمان 

، وفي (Al-Shahwan et al., 1997)مناطق تبوك وحائل في المملكة العربية السعودية  ،(2002
؛ حاج 2007، 1997م وآخرون، حقول محافظتي حلب وإدلب الواقعتين في شمال سورية )حاج قاس

. (1991، خرون آفي ليبيا على الفلفل )السنوسي و سجل  كما .(2000، 1997اللطيف،  قاسم وعبد
% في 94في العراق خفضًا في الوزن الطري والجاف للدرنات بنسبة وصلت إلى  هذا الفيروسسبب 

ول الموصل )أي األسبوع األ اإلصابات الشديدة. كما أدى التبكير في الزراعة الربيعية في محافظة
%، مقارنة بالموعد المعتاد للزراعة وهو األسبوع 2.6إلى  نسبة اإلصابة من شباط/فبراير( إلى تخفيف

سبب ذلك إلى الهروب من  %، ويعود6األخير من شباط/فبراير حيث وصلت نسبة اإلصابة فيه إلى 
ة تقطيع الدرنات قبل الزراعة زيادة في الحشرات الناقلة في فترة حرجة من عمر النبات. وسببت عملي

لم تتجاوز نسبة  التي% مقارنة بزراعة الدرنات كاملة 8.6نسبة اإلصابة بهذا الفيروس وصلت إلى 
 (.2002% بسبب تلوث سكاكين التقطيع بالفيروس )قاسم ومحمد، 1.3 فيها اإلصابة

 
 عصارة النباتية المعدية علىيمكن الكشف عن الفيروس بالعدوى الميكانيكية لل -طرائق الشف  

Solanum demissum L.  الكلونA6 لكونها تسبب ظهور بقًع موضعية، مع العلم أن العزلة 
PVY–81  الجنوب أفريقية التسبب نكرزة في نبات الجصنفA6 (Boonham et al., 1998؛ 

Brown & Corsini, 2001ويالحى على العائل .) S. demissum PI 230579 بقع موضعية 
، كما يمكن الكشف عن كل السالالت بواسطة A6 (Thompson et al., 1987) الصنف أوضح من

 )أعراض جهازية، شفافية العروق مع تبرقش وتجعد(  .N. benthamiana L نبات
)أعراض موضعية، بقع مصفرة خفيفة وشفافية العروق وشحوب   N. occidentalis Wheelerو

 في تمييز العزالت المختلفة للساللة N. tabacum L. cv. Burley وتقزم(. ويستخدم صنف التبغ
N .)تحزم العروق وموت شديد للعروق( عن السالالت األخرى )تخرم العروق وتبرقش( 

أو  Latex agglutination الالتكس تراص/كما تستخدم االختبارات المصلية كاختبار تجمع
 لكترونياإلو االدمصاص المناعي بالمجهر أ   النباتي المناعيأو بصمة النسي اختبارات إليزا

ISEM ( ،؛2007شويري وآخرون،  ؛2000جرجيس Banttari & Goodwin, 1985؛ Lizarrage 
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& Fernandez-Narthocote, 1989؛ Vetten et al., 1983 وس باستخدام ( في الكشف عن الفير
؛ Ellis et al., 1996أو وحيدة الكلون للكشف عن سالالت محددة )أجسام مضادة متعددة 

Fernandez-Northcote & Gugerli, 1988).  ويمكن استخدام مجسات/واسمات الحمض النووي
 أو (Baulcombe & Fernandez-Northcote, 1988)للتمييز بين السالالت المختلفة للفيروس 

؛ شويري 2007)شلبي وآخرون،  (RT-PCR) مع النسع العكسي المتسلسل للبوليمراز التفاعل
عن الذي يمكنه الكشف (، Amer et al., 2003, 2004؛ Ahmad et al., 2004 ؛2007رون، وآخ

 .(Barker et al., 1993)الفيروس في الدرنات الساكنة 
  

درنات  استخدامب خص طرق الوقاية من هذا الفيروستتل -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 
 تقاوي النباتات المصابة مبكرًا قبل انتشار المّن، وإنتاج  معتمدة خالية من اإلصابة الفيروسية، وإزالة

ويمكن  المناطق الجبلية المعزولة حيث الظروف الجوية غير مالئمة لتكاثر المّن.  سليمة في
أو زراعة األنسجة  التخلص من الفيروس المتواجد داخل الدرنات بواسطة المعالجة الحرارية

ويمكن  . (Ghanem et al., 1997 ؛Chalak et al., 2004 ؛Aburkhes et al., 1991)  المرستيمية
استخدام المبيدات   صابة، أواعة األصناف األقل حساسية لإلزر الحد من انتشار الفيروس عن طريق 

(. Salazar, 1996؛ De Bokx & Huttinga, 1981) هحشرات المّن الناقلة لالحشرية في مكافحة 
 وس باستخدام المصائد الصفراء اللزجة يمكن التقليل من انتشار الفير كما 

 اعتماد أصناف مقاومة  ، أو(Loebenstein & Raccah, 1980)التي تجذب حشرات المّن 
 من خالل تحديد المورثات المسؤولة عن المقاومة وإدخالها عن طريق التربيةللفيروس 

(Provvidenti & Hampton, 1992). 
 

 X. فيروس البطاطا/البطاطس 3.1.2

Potato virus X (PVX جنس ،Potexvirus ،فصيلة Flexiviridae) 
 

من Smith (1931 .)وصف الفيروس ألول مرة في المملكة المتحدة من قبل  -الصفات العامة 
بطاطا/البطاطس، فيروس لل فيروس الموزاييك المعتدل األسماء المرادفة لهذا الفيروس،

جسيمات الفيروس  .D (Potato virus D)س ، فيروس البطاطا/البطاطالبطاطس الكامن/البطاطا
 الوزن الجزياي للجسيم و نانومترًا  13نانومتر وقطرها حوالي  515مرنة ويبلغ طولها  عصوية
 حمض نووي ريبي أحادي السلسلة. يحتوي  من دالتون. مجين الفيروس يتكون  3510x6حوالي 

 يبلغ حجم المجين % بروتين. 94و (Bercks, 1970)% حامض نووي 6جسيم الفيروس على 
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% 32 نين،% جوا22قاعدة أزوتية. مجين الفيروس أحادي )غير م قسم( يتكون من  6435الكلي 
 س. º 76-68 للفيروس هي % يوراسيل. درجة الحرارة المثبطة22 يتوسين،% سا24أدنين، 

 تم تمييز العديد من سالالت الفيروس بواسطة تفاعالتها المصلية باستخدام أمصال 
 أو باستخدام أجسام مضادة وحيدة الكلون  (Matthews, 1949)متعددة الكلون  مضادة 

(Torrance et al., 1986) زين مصليين للفيروس: الطراز الشائع ا، كما تم تمييز طر
PVX/Common)(  ويرمز لهOPVX  والطراز اإلنديزيPVX/Andean)(  ويرمز لهAPVX 

  .)HPPVX )Northcote, 1990-zFernandeو  PVXcpويحتوي على ساللتي 
هناك سالالت عديدة لهذا الفيروس تختلف بالمدى العوائلي، األعراض، التفاعل السيرولوجي، 

 تيروسين، والثبات عند درجات مختلفة من الحموضة.الان و فالبروتيني من التربتو  الغطاءمحتويات 
الذي يحتوي  المنظممحلول البورات  يمكن تنقية الفيروس باستخالص العصير النباتي بواسطة

ثم الترويق باستخدام الكلوروفورم  8.2 حموضة وبدرجة 3SO2(Na(% كبريتيت الصوديوم 1على 
أو  .(Bercks, 1970)يليه الفصل بعملية الطرد المركزي المفرق ثم الترسيب بالبولي ايثيلين جاليكول 

روفورم متبوعًا بترسيب ستخالص ثم الترويق بالكلو لإلباستخدام محلول الفوسفات المنظم كوسط 
 .(Allam et al., 1973)الفيروس عند نقطة تعادله الكهربائية 

 
تسبب العديد من سالالت الفيروس ظهور أعراض على بعض أصناف  -األعراض والمدى العوائلي 

البطاطا/البطاطس بشكل اصفرار لألوراق وتلونات بين العروق وقد ال تظهر على أصناف أخرى، 
الت أخرى الموزاييك وتجعد أو اصفرار حاد لألوراق يتبعه موت النبات في صنفي كما تسبب سال

يعتمد تطور األعراض على التفاعل  .Arran Crest ،Edward Kingالبطاطا/البطاطس التالية: 
المتبادل ما بين سالالت الفيروس واألصناف المزروعة والظروف البياية، إذ تكون األعراض واضحة 

س، ثم تختفي األعراض عند درجات الحرارة المرتفعة أو º 22-16ارة ما بين عند درجات الحر 
. يسبب الفيروس لكن بعض السالالت تسبب موزاييك شديد ثم موتا موضعيا للدرناتالمنخفضة، 

لنباتات البندورة/الطماطم موزاييك ثم تظهر حلقات ميتة، بينما تالحى على نباتات التبغ بقع تتحول 
تبدو األعراض على نباتات البطاطا/البطاطس والبندورة/الطماطم أكثر وضوحًا  ميتة.إلى بقع حلقية 

البطاطس األخرى، إذ يظهر /في االصابات المختلطة عندما يتواجد الفيروس مع فيروسات البطاطا
مع  PVXفيروس  عندما يتواجد مع موزاييك تخشنألوراق و على نباتات البطاطا/البطاطس تجعد ل

 (.Smith, 1931؛ Murphy & McKay, 1932) PVYمع فيروس  أو PVAفيروس 
بمدى عوائلي ضيق في الظروف الطبيعية، وبشكل خاص على نبات  PVXيتسم فيروس 

Nicandra physalodes (L.) Gaertn. (Sangar et al., 1980)  لكونه يصيب نباتات العائلة 
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 ، ويسبب مع فيروس موزاييك والفليفلة الباذنجانية، كالبطاطا/البطاطس، التبغ، البندورة/الطماطم
 حواليفي الظروف التجريبية هذا الفيروس يصيب . و على البندورة/الطماطم مزدوجاً  التبغ تخططاً 

، باإلضافة للبرسيم األحمر (Edwardson & Christie, 1997) عائلة نباتية 27نوعًا نباتيًا تتبع  32 
  .Chenopodium spالعوائل العشبية مثل من والعنب وأنواع نباتية أخرى. عزل الفيروس 

 وكذلك  (،2000في حقول محافظة إدلب شمال سورية )حاج قاسم وعبد اللطيف،  .Datura spو 
 من نباتات البطاطا/البطاطس والبندورة/الطماطم والفليفلة والتبغ في مناطق زراعتها في سورية 

بقعا مصفرة جهازيه ثم تبرقش على يسبب الفيروس معلومات غير منشورة(.  )حاج قاسم وآخرون،
 جهازية أو تبرقشا على التبغ وكذلك بقعًا حلقية (.Datura stramonium L) نبات الداتورة

Nicotiana tabacum L.. 

 
وراق أوراق النباتات المصابة مع أبسهولة بواسطة احتكاك  PVXينتقل فيروس  -طرائق االنتقال

 وعن طريق  (Smith, 1933) ة عالية في األوساط الحيويةالنباتات السليمة، لكونه يتسم بثباتي
، (Bawden et al., 1948)الدرنات المصابة إلى السليمة عندما توضع مع بعضها بنفس العبوة 

وبواسطة  (Winther-Nielson, 1972) وينتقل في الظروف الحقلية بواسطة األدوات الملوثة
 Tettigoniaاسطة الحشرات كالنطاطات وبو  (Todd, 1958) الحيوانات كاألرانب والكالب

viridissima L.الجنادب/النطاطات ، وعن طريق تلوث أجزاء فم (Walters, 1952)  والقوارض
(Munro, 1981)  وبواسطة أبواغ الفطرSynchytrium endobioticum Schilberszky  

(Lange, 1978 ؛Nienhaus & Stille, 1965) وكذلك عن طريق التربة الملوثة 
(Roberts, 1946). 

 
 سجل الفيروس على  - التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية

؛ Omar, 1967؛ Allam et al., 1967مصر ) البطاطا/البطاطس في بعض الدول العربية ومنها
Ahmad et al., 2005) ، األردن(Mansour, 1999) ، سلطنة عمان(Moghal et al., 1993)، 

الجزائر )لعماري وعكال،  (،Choueiri et al., 2004؛ Abou-Jawdah et al., 2001)لبنان 
 وفي مناطق تبوك وحائل في المملكة العربية السعودية  (،1983خماس، العراق )(، 2002

(Al-Shahwan et al., 1997)  وفي حقول محافظتي حلب وإدلب الواقعتين في شمال سورية )حاج
 (.1997قاسم وآخرون، 

%، وتزداد الخسائر عندما 20-15سبب هذا الفيروس نقصًا في اإلنتاج يتراوح ما بين ي 
يسبب هذا كما  (.2000، 1997حاج قاسم وعبد اللطيف، ) PVMو  PVYيتواجد مع فيروسي 

 . في األصناف الحساسة لإلصابة% 50الفيروس في حاالت نادرة نقص في اإلنتاج قد يصل إلى 
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 الميكانيكي للعصارة المعدية على  عداءباإلكشف عن الفيروس يمكن ال -طرائق الشف  
 ،.N. benthamiana L.   ،N. tabacum (L.) cv. Samsumأنواع عديدة من التبغ مثل 

N. glutinosa L.  والتبغ األمريكي األبيض )صنف بيرلي( )بقع ميتة موضعية وبقع حلقية على
 .Nييك أو شفافية العروق(، فيما تظهر األعراض على األوراق المعداة وبقع نيكروزية جهازيه وموزا

occidentalis H.-M.Wheeler – P1 وتسبب بعض العزالت أعراض بشكل بقع موضعية وجهازية ،
 عائاًل مناسباً  .Gomphrena globosa Lويعتبر نبات  .N. glutinosa موزاييك خفيف على نبات

 .عند إلقاحه ميكانيكياً للكشف عن الفيروس كونه يعطي بقع موضعية واضحة 

باستخدام أجسام مضادة ويمكن الكشف عن الطرز المصلية للفيروس بواسطة اختبارات إليزا 
ألن  ،(Torrance et al., 1986؛ Lizarrage & Fernandez-Narthocote, 1989وحيدة الكلون )

ون وخاصًة بعض عزالت الفيروس ال يمكن الكشف عنها بواسطة األجسام المضادة متعددة الكل
تم (. وكذلك Fernandes–Northcote & Lizarraga, 1991عندما يكون تركيز الفيروس منخفضًا )

يتبع  .(2007شويري وآخرون، اختبار بصمة النسي  النباتي المناعي )بواسطة الكشف عن الفيروس 
وكذلك  RT-PCR-ELISA أو ،(RT-PCR)مع النسع العكسي  التفاعل المتسلسل للبوليمراز حديثاً 

( للكشف عن هذا Soliman et al., 2000؛ 2007تهجين الحمض النووي )شلبي وآخرون، 
 الفيروس.

  
استخدام  دة طرق للوقاية من الفيروس أهمهاهناك ع -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 

المعقمات مثل درنات معتمدة خالية من اإلصابة الفيروسية، واتباع دورة زراعية طويلة وتعقيم التربة ب
Formaldehyde  وPyrolidine  ،للتخلص من الفطريات التي ي عتقد أنها قادرة على نقل الفيروس

أو المتحملة، والقيام بتفتيش حقلي للتخلص باكرًا من النباتات المصابة. واستخدام األصناف المقاومة 
الذي يعتبر منيعًا  Prestileيفضل الحصول على أصناف تحتوي على مورثات مقاومة، مثل الصنف 

، كما توجد بعض المورثات الخاصة بسالالت PVX (Reeves et al., 1994)لإلصابة بفيروس 
 ,Cockerham) يةالمسؤولة عن فرط الحساس N6و  NXفيروسية محددة تحتوي على المورثات 

 بع مجموعات من العزالتمسؤوالن عن مقاومة أر  Rxaclو  Rxadg، كما يعد المورثان (1955
. وقد بدأ في منتصف العقد الماضي الحصول على نباتات مقاومة (Cockerham, 1970) الفيروسية

، كما يتم الحصول على أصناف بعد عن طريق تقانات الهندسة الوراثية لكنها لم تستعمل تجارياً 
 مكنبواسطة طرائق تربية النبات المعتمدة وباستخدام مصادر وراثية مقاومة. ي PVXمقاومة لفيروس 

للتخلص من  (Meristem culture)األنسجة المرستيمية استخدام المعاملة الحرارية وزراعة 
 .(Stace-Smith & Mellor, 1968)الفيروسات 
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 Aفيروس البطاطا/البطاطس . 4.1.2
Potato virus A (PVA جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 

 
  Murphyمن قبل  1932عام انجلترا ألول مرة في  PVA فيروسسجل  -الصفات العامة 

من األسماء المرادفة لهذا الفيروس، فيروس الموزاييك الخفيف للبطاطا/للبطاطس  .McKayو 
 . Solanum virus 3و  P (Potato virus P)وفيروس البطاطا/البطاطس 

رًا نانومت 11نانومترًا وقطرها حوالي  730خيطية مرنة ويبلغ طولها حوالي يمات الفيروس جس
(Bartels, 1971).يتكون مجين الفيروس من حمض نوويي ريبي وحيد السلسلة ، 

 أو على نباتات اعتمادًا على األعراض التي تظهر على البطاطا/البطاطس 
Nicandra physalodes L. (Gaertn.) أو على النبات الدال ،Nicotiana glutinosa  يمكن تقسيم

درجة الحرارة  .(Bartels, 1971)متوسط الشدة، شديدة  إلى خفيفة جدًا، خفيفة، PVAسالالت 
 س. º 52-44 للفيروس المثبطة

والطرد  (Carbon tetrachloride)كربون ال كلوريد بعار  أمكن تنقية هذا الفيروس باستخدام
 .(Fribourg & de Zoeten, 1970)المركزي في محلول السكروز المتدرج التركيز 

 
يسبب هذا الفيروس أعراض موزاييك خفيفة، ويصبح سطح الورقة خشنًا  -األعراض والمدى العوائلي 

. األوراق المصابة غالبًا ما تبدو المعة. واألطراف متموجة، كما أن بعض السالالت ال تسبب أعراضاً 
الدرنات عادة ال تتأثر باستثناء نقص قليل في الحجم. في اإلصابات المختلطة فإن 

 تبدي أعراض تجعد. PVYو  PVXمع فيروسي  PVAفيروس البطاطا/البطاطس التي تصاب ب
في األردن  ينحصر المدى العوائلي لهذا الفيروس في العائلة الباذنجانية حيث تم عزل الفيروس

 .Solanum nigrum (L.) (Nimer, 1993)من نبات 
 

ابرة/غير ينتقل هذا الفيروس عن طريق بعض أنواع من المّن بالطريقة غير المث -طرائق االنتقال 
 ،Aphis frangulae Kaltenbachالبطاطا/البطاطس،  منّ الباقية تشمل مّن الدراق األخضر، 

A. nasturtii Kaltenbach و A. rhamni Fonsc. (Harrison, 1971 .) 
ثانية فقط  20يعتبر مّن الدراق األخضر هو الناقل الرئيسي للفيروس. تحتاج حشرة المّن إلى 

دقيقة. كذلك ينتقل الفيروس  20السليم، وتبقى قادرة على نقل الفيروس لمدة  لنقل الفيروس للنبات
ميكانيكيًا بواسطة عصارة النبات المصاب وهذا يؤدي إلى سهولة انتشار الفيروس بالمالمسة بين 

 .النباتات المصابة وبواسطة أدوات الحصاد. ال ينتقل الفيروس بالبذور
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 فجججججي  PVAفيجججججروس ينتشجججججر  -دية فقققققي المنطققققققة العربيقققققة التقققققوزع الجغرافقققققي واألهميقققققة االقتصقققققا
 ردنأل، ا(Omar et al., 1967) مصججر تسجججيله فججىمعظججم منججاطق زراعججة البطاطا/البطججاطس. تججم 

(Nimer, 1993)، )المملكجة العربيجة السجعودية )تبجوك والحائجل (Al-Shahwan et al., 1997) ، لبنجان
(Abou-Jawdah et al., 2001 ؛Choueiri et al., 2004 ،2002( والجزائر )لعماري وعكال.) 

 
 في صنفي التبغ هيسبب هذا الفيروس شفافية في العروق وأعراضًا جهازي -طرائق الشف  

Nicotiana tabacum L. cvs Samsun, White Burley وكذلك شفافية خفيفة في العروق مع ،
الكشف عن هذا الفيروس . يمكن Nicandra physalodes (L.) Gaertnبعض التبرقش والتقزم في 

أو اختبار بصمة النسي  النباتي ( Vetten et al., 1983 ؛Khalil et al., 1984) باختبار اليزا
داخل الدرنات  ( كما يمكن الكشف عنهSamson et al., 1993؛ 2007شويري وآخرون، المناعي )
  .(Singh & Singh, 1998) مع النسع العكسي التفاعل المتسلسل للبوليمراز طةسالساكنة بوا

 
يوصى باستخدام نفس الطرق الموصى بها لمكافحة  -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 

ألن كال الفيروسين ينتقالن بالمّن بالطريقة غير المثابرة/غير الباقية من خالل استخدام  PVYفيروس 
، أو زراعة األنسجة (Thomson, 1956)درنات سليمة التي يمكن إنتاجها بالمعاملة الحرارية 

  .المرستيمية
 

 S. فيروس البطاطا/البطاطس 5.1.2
 Potato virus S (PVS جنس ،Carlavirus ،فصيلة Flexiviridae) 
 

% من 5وي على تتحو نانومترًا،  12×650خيطية مرنة أبعادها سيمات الفيروس ج -الصفات العامة 
 ججججججججة الحجججججججرارة المثبطجججججججة للفيجججججججروس% بجججججججروتين. در 95الحمجججججججض النجججججججووي الريبجججججججي وحيجججججججد السلسجججججججلة و

55-60 º س. يمكن أن تتجمع جسيمات الفيروس وتشاهد داخل الخاليا بشكل حجزم أو أجسجام محتجواة
أبرية أو أجسام محتواة غير منتظمة )تتكون من جسجيمات الفيجروس والرايبوزومجات وشجبكة إندوبالزميجة 

من أهم األسجماء المرادفجة  .(Edwardson & Christie, 1997) متبرعمة( في الخاليا النباتية المصابة
يعججرف للفيججروس سججاللة شججائعة  Pepino latent virus (Dolby & Jones, 1988.)المسججتخدمة 

)oPVS( فجي أمريكجا الجنوبيجة  واسعة اإلنتشار وساللة أخرى تنتشر في منطقجة اإلنجديز)APVS(  والتجي
-Chenopodium sp. (Hinostrozaجهازيججة علججى نبجججات  أعراضججاً  تنجججت و واضججحة أعججراض التسججبب 

Orihuela, 1973 فججي ألمانيججا كججذلك (، و(Dolby & Jones, 1987) ،( هولنججداFletcher, 1984 ؛
Rose, 1983 وأمريكا )(Slack, 1983). 
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وي على تيمكن تنقية الفيروس باستخالصه من األوراق المصابة بواسطة محلول منظم يح
 وترويقه بااليثانول ورابع كلوريد  %(2وكبريتيت الصوديوم )%( 2مض االسكوربيك )ح

 المفرق  ي باستخدام الطرد المركز ثم تركيز وتنقية الفيروس  (Carbon tetra Chloride) الكربون 
(Wetter, 1971). 

 
ال تبدي العديد من عزالت الفيروس أعراضًا واضحة على الكثير من  -األعراض والمدى العوائلي 

والعوائل العشبية، لكن بعض  Solanum muricatum Aitonو أصناف البطاطا/البطاطس المزروعة 
مع تموج حوافها  أعراضًا خفيفة على األوراقألصناف محددة من البطاطا/البطاطس العزالت تسبب 
، كما تتلون األوراق باللون البرونزي عند األصناف الحساسة المصابة بالعزالت وخشونة سطحها
. ال تبدي العزالت االنديزية أعراضًا في الظروف (Beemster & De Bokx, 1987) شديدة الضراوة

غير أن أعراضًا معينة )خشونة في األوراق، اصفرار بين العروق، األوروبية عند اإلصابة األولية 
  وتساقط مبكر لألوراق( قد تظهر عند اإلصابة الثانوية.

نبات يتسم الفيروس بمدى عوائلي ضيق في الظروف الطبيعية، إذ يقتصر على 
وبعض األنواع (، Verhoeven & Roenhorst, 1995؛ Dolby & Jones, 1988البطاطا/البطاطس )

نوعًا من نباتات العائلة الباذنجانية و  56العشبية، وقد أمكن نقله تجريبيًا بالطريقة الميكانيكية إلى 
 فصيلتيابعة لاألنواع النباتية التعائلة نباتية وخاصًة  12 جنوعًا نباتيًا آخر تتبع ل 33

Chenopodiaceae  وSolanaceae (Delhey, 1981 ؛Edwardson & Christie, 1997 ؛
Kaczmarek, 1985 ؛Sangar et al., 1985 ؛Valkonen et al., 1992) . عزل الفيروس من

في حقول محافظة إدلب شمال سورية )حاج قاسم وعبد  .Chenopodium sp مثلالعوائل العشبية 
 .(2000اللطيف، 

 

غير تنتقل بعض عزالت الفيروس بواسطة حشرات المّن بالطريقة غير المثابرة/ -طرائق االنتقال 
 Aphis nasturtiiو  .Rhopalosiphon padi Lمّن الفول، مّن الدراق األخضر،  وأهمها الباقية

Kaltenbach .وقد وجد أن الساللة اإلنديزية تنقلها حشرات المّن بكفاءة أعلى من الساللة  
 وتوجد بعض العزالت ال تنتقل بواسطة حشرات المّن . (Slack, 1983)الشائعة 

(Bode & Weidemann, 1971 ؛Mackinnon, 1974 ؛Wetter & Volk, 1960)،  تنتقل ولكنها
؛ Franc & Banttari, 1984) السليمة أو بالعدوى الميكانيكيةمع باالحتكاك بين النباتات المصابة 

Khalil & Shalla, 1982 ؛Salazar, 1996).  ال ينتقل الفيروس بواسطة البذور 
(Edwardson & Christie, 1997 ؛Wetter, 1971.) 
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 سجل الفيروس على البطاطا/البطاطس -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
 ,.Abou-Jawdah et al؛ 2007شويري وآخرون، ) لبنان ،(Khalil & Shalla, 1982)مصر  في

وفي  (2000، 1997حاج قاسم وعبد اللطيف،  ؛1997سورية )حاج قاسم وآخرون، ، (2001
  .(El Amin et al., 1994) السودان

 
الميكانيكي إلى العديد من األنواع النباتية العشبية والتي  لقاحاإلبيمكن نقل الفيروس  -طرائق الشف  

 ؛Hiruki, 1975 ؛De Bokx, 1970؛ Bagnall et al., 1959) دالةتستخدم كنباتات 
et al., 1988 Khalil؛ Kowalska & Was, 1976)  ومن أكثر األنواع النباتية المستخدمة

Chennopodium album (L.)، C. amaranticolor Coste and Reyn  وC. quinoa Willd، 
 البًا حيث تظهر عليها بقع موضعية مصفرة على األوراق القديمة وتحاط هذه البقع غ

 الكشف عن عزالت أوسع  .C. murale L النبات الدال ويمكن باستخدام بهالة خضراء،
(De Bokx, 1970) كما تظهر األعراض على نباتات .Nicotiana occidentalis Wheeler– P1 

بشكل اصفرار معتدل أو بقع موضعية ميتة مع إصابة جهازية معتدلة وتجعد حواف األوراق. وتسبب 
وال تالحى أعراض جهازيه صغيرة واصفرار معتدل على أوراق هذا النبات،  بقع ميتة أحياناً اإلصابة 

عند اإلصابة بالعزالت العادية بينما تالحى بقع مصفرة جهازية عند اإلصابة بالساللة اإلنديزية. كما 
اصفرار وشحوب األوراق المصابة، ويعد هذا  Nicotiana clevelandii Grayيظهر على نبات 

 النبات مناسبًا إلكثار الفيروس.
 في اإلصابة المختلطة، يمكن استخدام  PVSعن  PVMومن أجل فصل فيروس 

  PVMحيث تسبب إصابة جهازيه مع فيروس  ماألنواع التالية: نبات البندورة/الطماط
(Horvath, 1972) كما تعتبر أنواع البندورة/الطماطم ،L. pimpinellifolium (Jusl.) Mill  

 وصنف البطاطا/البطاطس L. pyriforme (Dun.) C.H.Mull (Horvath, 1971, 1972)و 
Solanum tuberosum L. cv. Saco  عوائل قابلة لإلصابة بفيروسPVM  وغير قابلة لإلصابة

  Nevskiبعض أصناف البندورة/الطماطم مثل  PVS. ويمكن أن يصيب فيروس PVSبفيروس 
 .PVS (Horvath, 1972)منيعًا لفيروس  Red cherryبينما يعتبر صنف  Lindaو 

 PVSاآلججججار فجججي الكشجججف عجججن الفيجججروس  فجججي يالثنجججائ تسجججتخدم اختبجججارات الترسجججيب واالنتشجججار
(Khalil et al., 1988 ؛Shepard, 1970 و ،) اختبجار مثجلهنجاك اختبجارات أكثجر حساسجية Latex 

agglutination (Hahm et al., 1981 ؛Khan & Slack, 1978) الكشجف الجذي يمكنجه إليجزا  تبجاروإخ
 وفجي األوراق (De Bokx et al., 1980 ؛Banttari & Frane, 1982عجن الفيجروس فجي الجدرنات )

(Banttari & Frane, 1982 ؛Cerovska & Filigarova, 1995 ؛Deng et al., 1992؛ 
Goth & Webb, 1985 ؛Khalil & Shalla, 1982) أغشجية  علجى النسجي  المنجاعي بصجمة، واختبجار

 ويعتبجججر اختبجججار بصجججمة النسجججي  النبجججاتي أكثجججر  .(Banttari & Goodwin, 1985) النيتروسجججيليلوز



 الفيروسات التي تصيب محصول البطاطا/البطاطس ...... عقل منصور وآخرون

 
290 

أمصجال مضجادة وحيجدة  وذلجك باسجتخدام (Samson et al., 1993)حساسجية وأسجرع مجن اختبجارات إليجزا 
، وكججججذلك يمكججججن اسججججتخدام االدمصججججاص المنججججاعي PVAو  PVSالكلججججون فججججي الكشججججف عججججن فيروسججججي 

 الججججذي  ، واختبججججار تهجججججين الحمججججض النججججووي (De Bokx et al., 1980) إللكترونججججيبججججالمجهر ا
  يتسججججججججم بحساسججججججججية عاليججججججججة فججججججججي الكشججججججججف عججججججججن الفيججججججججروس باسججججججججتخدام مجسججججججججات لونيججججججججة أو مشججججججججعة

(Foster & Mills, 1990 ؛Weidemann & Koenig, 1990) ومجسجججات غيجججر مشججججعة  
(Audy et al., 1991 ؛Eweida et al., 1989) مجع  التفاعجل المتسلسجل للبجوليمراز وكجذلك اسجتخدام

 . (Badge et al., 1996) النسع العكسي
 

ينصح باستخدام درنات بطاطا/بطاطس معتمدة خالية من  -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 
 Faccioli ؛Cassells & Long, 1982) الفيروس والتي يمكن الحصول عليها بزراعة المرستيم القمي

& Colombarini, 1996 ؛Sampson & Stephens, 1981)  وخاصة إذا ما سبق تعريضها
 ؛Brown et al., 1988؛ Aruta & Fuentealba, 1977للمعالجة الحرارية )

Sampson & Stephens, 1981؛ Sip, 1972؛ Stace-Smith & Mellor, 1968 استخدام ( أو مع
 & Ribavirin (Cassellsوالريبافيرين  Virazolمثبطات للفيروس في أوساط الزراعة مثل الفيرازول 

Long, 1982؛ Klein & Livingston, 1983) وكذلك يمكن استخدام األصناف المقاومة .(Goth 

& Webb, 1985 ؛Salazar, 1996) . 
 

 M. فيروس البطاطا/البطاطس 6.1.2
Potato virus M (PVM جنس ،Carlavirus ،فصيلة Flexiviridae) 

 
 سيماتج. Folsom (1923) و Schultzمرة من قبل الفيروس ألول  وصف -الصفات العامة 

% حمض نووي ريبي 6نانومترًا، ويتكون الفيروس من  12×650خيطية مرنة، أبعادها الفيروس 
وهي تختلف سيرولوجيًا عن باقي  PVM-IDتم حديثًا تسجيل ساللة % بروتين. 94وحيد السلسلة و 

 س. º 71-65 للفيروس هي درجة الحرارة المثبطة (.Cavileer et al., 1998السالالت )
يمكن تنقية الفيروس باستخالصه من األوراق المصابة بواسطة محلول منظم يحتوي على 

 وترويقه بااليثانول ورابع كلوريد  %(2) وكبريتيت الصوديوم %(2حمض االسكوربيك )
 ,Wetter) المفرق  لطرد المركزي ثم تركيزه وتنقيته باستخدام ا (Carbon tetra Chloride) الكربون 

1972). 
 

 ال تالحى أعراض واضحة عند اإلصابة بمعظم سالالت الفيروس  -األعراض والمدى العوائلي 
، Green Mountain ،Irish Cobber على معظم أصناف البطاطا/البطاطس المزروعة مثل
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Sebago ،Up-to-Dateعند اإلصابة صفرار خفيف جدًا مع تشوه لألوراق ، بينما يالحى إ 
، Hatahdin ،Climax ،Fortunaببعض السالالت على بعض أصناف البطاطا/البطاطس مثل 

King Edward ،White Ros ًصفرارها وتجعدها لألوراق مع إ ، أوقد تسبب تبقعًا شديدا 
 . وتتوقف شدة األعراض على Arran Victory  وتقزم النباتات على أصناف أخرى مثل

  مرضة وقابلية الصنف المزروع لإلصابة والظروف البيايةضراوة الساللة الم
(Beemster & Rozendaal, 1972) وقد يسبب فيروس .PVM  التفافًا في األوراق، لكنه يختلف عن

بأنه التفاف طري يظهر على النباتات خالل فترة النمو الكاملة.  PLRVااللتفاف الذي يسببه فيروس 
بعض المالحظات غير  لطبيعي الرئيسي لهذا الفيروس، كما توجد تعتبر البطاطا/البطاطس العائل ا

 Capsicumالمؤكدة حول إصابته لنباتات الفليفلة في الظروف الطبيعية وخاصة النوعان 

frutescens L.  وCapsicum annuum L. في الهند (Misra et al., 1979) . 
يب نباتات الفصيلة يتسم الفيروس بمدى عوائلي ضيق في الظروف الطبيعية، إذ يص

لوحى على أربعة أنواع نباتية عشبية الباذنجانية، وبشكل خاص نبات البطاطا/البطاطس، وقد 
(Kaczmarek, 1985 ؛Valkonen et al., 1992) نوعًا نباتيًا منها  122، كما أمكن نقله تجريبيًا إلى
قرنفلية والسرمقية والمركبة ال صائلللفنوعًا نباتيًا تابعًا  47الباذنجانية، وللفصيلة أجناس تابعة  9

 & Edwardson؛ Rubiaceae (Bagnall et al., 1956, 1959والقرعية والبقولية وعرف الديك و

Christie, 1997؛ Hiruki, 1970 ؛Kowalska & Was, 1976 ؛Slack, 1983). 
 

ة غير بالطريقالدراق األخضر ينتقل هذا الفيروس بواسطة حشرات مّن  -طرائق االنتقال 
  ،(Aphis gossypii Glover)مّن القطن ، وينقله بكفاءة أقل المثابرة/غير الباقية وبكفاءة عالية

؛ Aphis nasturtii Kaltenbach (Bode & Weidemann, 1971 و مّن البطاطا/البطاطس
Kassanis, 1961؛ Mackinnon, 1974 ؛Wetter & Volk, 1960 ويمكن انتقال الفيروس .)

لميكانيكية بواسطة مستخلص العصارة النباتية المعدي إلى نباتات البطاطا/البطاطس بالطريقة ا
، ونظرًا لكونه (Bawden et al., 1950)وبالتالي يمكنه اإلنتقال مابين النباتات المصابة وتلك السليمة 

تكون من نبات مصاب يصيب نبات البطاطا/البطاطس جهازيًا فإن أغلب أو كل الدرنات الناتجة 
 صابة بالفيروس، وال ينتقل الفيروس عن طريق البذور.م
 

سجل الفيروس على البطاطا/البطاطس  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
 حاج قاسم وعبد اللطيف، ؛1997في بعض الدول العربية ومنها سورية )حاج قاسم وآخرون، 

-Abou ؛2007شويري وآخرون، اطس في لبنان )وفي بعض حقول البطاطا/البط، (2000، 1997

Jawdah et al., 2001 ،كما سجل 2002(، وكذلك في الجزائر )لعماري وعكال .)PVM  أيضًا على
  .(Habib, 1980)في مصر  .Datura metel Lالنبات العشبي 
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بعد  مكن الكشف عن الفيروس بمراقبة األعراض الظاهرية على نباتات االختباري -طرائق الشف  

 إعدائها بالطريقة الميكانيكية باستخدام مستخلص العصارة النباتية المعدي، مثل نبات
Datura metel L.  اق.الذي تالحى عليه بقع موضعية شاحبة أو ميتة مع إصابة جهازيه لألور 
بقع موضعية بشكل حلقات ميتة وعلى نبات  Nicotiana debneyi Domin وتظهر على نبات

Phaseolus vulgaris L. cv. Red Kidney .يمكن مشاهدة األجسام البللورية  بقع موضعية
 للفيروس تحت المجهر العادي بشكل حزم منتظمة أو غير منتظمة. 

الترسيب الدقيق وتجمع مثل  السيرولوجية/المصلية ختباراتباإلويمكن الكشف عن الفيروس 
 (Dot-ELISA)لليلوز يلنيتروساإلرتباط المناعي النقطي على أغشية او ليزا واالالالتكس 

(Dedic, 1995)  النباتي المناعي  بصمة النسي بواسطة اختبار كذلك و(TBIA)  والذي يعتبر أكثر
يكشف عن كما يزا باستخدام أجسام مضادة وحيدة الكلون. االلحساسية وأسرع وأقل كلفة من اختبارات 

-RT)مع النسع العكسي  سلسل للبوليمرازتفاعل المتكالجزياية  الحيوية بالتقاناتالفيروس حديثًا 

PCR)  باستخدام بادئات مناسبة(Badge et al., 1996). 
 

يمكن الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره باالهتمام في  -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 
ثارها وتوزيعها، والتي إنتاج مواد اإلكثار النباتية المعتمدة الخالية من الفيروس ثم المحافظة عليها وإك

، ونظرًا إلمكانية وجود (Kassanis, 1957)يمكن الحصول عليها بواسطة زراعة المرستيم القمي 
ينصح بالمعالجة الحرارية للمرستيم  (Rubies-Autonell et al., 1989)الفيروس في المرستيم القمي 

 (.Faccioli & Colombarini, 1996؛ Cassells & Long, 1982القمي قبل زراعته )
 

 فيروسات أخرى  .2.2
 

 الجت/البرسيم الحجازي /الفصة. فيروس موزاييك 1.2.2
 Alfalfa mosaic virus (AMV  جنس،Alfamovirus فصيلة ،Bromoviridae) 
 

بالعصوية  ةهتضم جسيمات كروية وأخرى شبي ألحجاممتباينة ا غير مغلفة AMVجسيمات فيروس 
ًا. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي نانومتر  18وعرضها  اً انومتر ن 56و  30بين أطوالها  تتراوح
 السلسلة متعدد القطع. يأحاد ريبي

 والترويق بمخلوط  قية الفيروس عن طريق االستخالص في منظم فوسفاتييمكن تن 
 المفرق  الفيروس بدورتين من الطرد المركزي من الكلوروفورم والبيوتانول ثم فصل 

(Fath-Allah 1999؛ Fegla et al., 2000). 
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مسببة لها  طبيعياً  ا/البطاطس، تصيب بعض سالالته البطاطواسع يلهذا الفيروس مدى عوائل 
في كاليفورنيا ثم وقد وصف ألول مرة  ،potato calico diseaseيعرف باسم مرض كاليكو  مرضاً 

ت أو بقع كبيرة تظهر أعراض المرض بشكل تلطخا .ايطاليا ومناطق من وسط أوروبا بعد ذلك في
وقد تأخذ  (Gamal El-Din et al., 1994) الحجم غير منتظمة ذات لون أصفر شديد الوضوح

قد يكون  يبالتماوت وتشوه األوراق والذ ون هذا العرض مصحوباً كالوريقة بالكامل اللون األصفر وي
 دائماً  يسبب الفيروس ال .البطاطسالبطاطا/مع بعض سالالت الفيروس وبعض أصناف  شديداً 

ت ذات لون أصفر براق هذه الحالة تكون األعراض عبارة عن بقع أو تلطخا أعراض التماوت وفي
 على األوراق.

ساعه قبل  24الظالم لمدة  ينتقل الفيروس باإللقاح الميكانيكي ويفضل وضع النباتات في 
 خضرالدراق/الخوخ األ منّ ومنها  المنّ  اتحشر وب كما ينتقل بالتطعيم .(Fath-Allah, 1999)القاحها 

(Gamal El-Din et al., 1994)  غير /باقيةالطريقة غير الب ربعة أنواع أخرى من حشرات المنّ أو
  (.Aphis craccivora Koch) ءاللوبيا منّ  النقل المستمرة، وكان أكثرها كفاءة في

 . (Fath-Allah, 1999 ؛2007خرون آ)فجله و 
، (Gamal El-Din et al., 1994)مصر  يس فالبطاطالبطاطا/وقد سجل الفيروس على  

معلومات  2004خرون، آحاج قاسم و ولوحى في سورية ) (Moghal et al., 1993)سلطنة عمان 
 غير منشورة(.

وبصمة النسي   السيرولوجية مثل االليزاالمصلية/ ختباراتف عن الفيروس باإليمكن الكش 
 ؛2007خرون، آفتح هللا و ؛ 2007 ،وآخرون  فجله) يالنقط يواختبار االرتباط المناع النباتي المناعي

Fath-Allah, 1999؛ Gamal El-Din et al., 1994التقاعل  ( وكذلك التقانات الجزياية مثل
 .(RT-PCR) المتسلسل للبوليميراز مع النسع العكسي

سليمة خالية من  تقاوي ستخدام إ ويمكن الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره عن طريق 
البطاطس بجوار البطاطا/ وعدم زراعة الحقل يصابة الفيروسية والتخلص من النباتات المصابة فاإل

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الفيروس يمكن للقارئ . الجتي/حقول مزروعة بالبرسيم الحجاز 
 مراجعة الفصل العاشر من هذا الكتاب.

 
  . فيروسات أقل أهمية3.2
 
 في المنطقة على البطاطا/البطاطس لوحظت  اتاك مجموعة أخرى من الفيروسهن

 في  (TRSV) فيروس التبقع الحلقي للتبغ منها العربية وذات قيمة اقتصادية قليلة
، فيروس (PYDV)لبطاطا/البطاطس لصفر األتقزم الفيروس ، (Abdelsalam et al., 2003) مصر

 ، (PAMV)س طا البطاطا/البطاأوكوبموزاييك فيروس  ،(CMV)موزاييك الخيار 
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فيروس الحلقة السوداء ، (TRV)فيروس خشخشة التبغ ، (TMV)فيروس موزاييك التبغ 
)حاج في سورية  (TSWV)وفيروس الذبول المتبقع للبندورة/للطماطم  (TBRV)للبندورة/للطماطم 

 معلومات غير منشورة(.  ،2005و  2004 ،قاسم وآخرون 
 
 

 
 

مختلفة على محصول البطاطا/البطاطس. أعراض موزاييك أعراض ناتجة عن إصابات فيروسية  .1شكل 
)أ، ب(؛ بقع ميتة على  Y (PVY) البطاطس/وتجعد أوراق نبات البطاطا/البطاطس المصابة بفيروس البطاطا

)جـ(؛ موزاييك خفيف مع اصفرار أوراق صنف  PVYورقة صنف أفاميا الناتجة عن اإلصابة بفيروس 
)د(؛  بقع حلقية ميتة على درنات من صنف  PVYعن اإلصابة بفيروس  البطاطا/البطاطس أفاميا الناتجة

ساللة  PVY)و(  الناتجة عن اإلصابة بفيروس  Burren)هـ( والصنف  Xantiaالبطاطا/البطاطس 
)NTN(PVY وبقع ميتة داخل درنة من صنف )ز( ؛ التفاف أوراق البطاطا/البطاطسRanger Russet  )حـ(

 .(PLRV)وس التفاف أوراق البطاطاس/البطاطس الناتجة عن اإلصابة بفير
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 . الفيرويدات4.2
 

 البطاطس  /الدرنة المغزلية للبطاطا فيرويد. 1.4.2
Potato spindle tuber viroid (PSTVd،  جنسPospiviroid ،فصيلة Pospiviroidae) 

 

ذ بدايجة القجرن منج البطجاطس /غزليجة للبطاطجامعرف هذا المرض تحت اسجم الدرنجة ال -الصفات العامة 
العشرين في الواليات المتحدة األميركيجة غيجر أن المسجبب المرضجي لجم يحجدد بأنجه فيرويجد إال فجي العجام 

1971 (Diener & Raymer, 1971.) عبججارة عجن خججيط مفجرد مسججتقيم أو دائججري أو  الفيرويجد ءزي ججج
ون. يتكجون عجادة دالتج 105×1اجي يعصوي قصير من الحمض النووي الريبي وحيجد السلسجلة وزنجه الجز 

 ,.Herold et alنيكلوتيجدة ) 360و  358( ونججادرًا مجن Gross et al., 1978نيكلوتيجدة ) 359 مجن

نيكلوتيجججدة فجججي  356( فجججي البطاطا/البطجججاطس ومجججن Lakshman & Tavantzis, 1993؛ 1992
دة مجن القواعجد فجي منجاطق عديجسلسجلة ازدواج فجي  وهنجاك(. Puchta et al., 1990البنجدورة/الطماطم )

 50المججججين. ويظهجججر تحجججت المجهجججر اإللكترونجججي فجججي الصجججورة النقيجججة علجججى شجججكل خجججيط قصجججير طولجججه 
نانومترًا وتختلف درجة ثباته بحسب الساللة في العصير الخام أو في التحضير النقي. لجه القجدرة علجى 

س وقجد تصجل إلجى º 95-75حجرارة ، ويمكنه تحمل درجة 8-10إلى  3-10 إحداث العدوى عند تخفيف
100 º دقجججائق. يبقجججى نشجججطًا فججي العصجججير الخجججام لمجججدة قصججيرة ويمكجججن إطالجججة قدرتجججه علجججى  10س لمججدة

 .RNAaseحدوث العدوى عن طريق معاملة العصير الخام بالفينول حيث يثبط نشاط 

مصجاب  بنجدورة /الفيرويجد مجن نسجي  نبجات طمجاطم ءزي تم عجزل األشجكال الدائريجة والمسجتقيمة لجج
البججولي أكريالميججد، وكججذلك عججن طريججق  فججي هججالميزهججا بالفصججل الكهربججائي يويججتم تم PSTVd يججدالفيرو ب

 زياجججاتتهججججين األحمجججاض النوويجججة والشجججكالن لهمجججا نفجججس الحيويجججة والكفجججاءة فجججي حجججدوث اإلصجججابة. والج
المسجتقيمة داخجل النبجات مرتبطجة  زيااتالج الدائرية. تكون  زيااتالمستقيمة لها درجة ثبات أقل من الج

المسجججتقيمة فجججي النسجججي   زياجججاتالجالدائريجججة وعمليجججة الجججربط تكجججون فعالجججة للفيرويجججد ومسجججتوى  زياجججاتالجب
المصاب تزداد بزيادة فترة التحضين ولكن ال تكون أعلجى مجن مسجتوى الجزياجات الدائريجة. وقجد ثبجت أن 

في الخيط المستقيمة ليست طبيعية المنشأ ولكن نتيجة حدوث إنشطار ذاتي  زيااتالجمعظم تجمعات 
 وتتجمع ثم تلتحم وتكون الشكل الدائري.مواقع متعددة من المجين في  multimericالمفرد 

 ، سجججاللة مجججن نباتجججات البطاطس/البطاطجججا مصجججابة طبيعيجججاً  PSTVdتجججم عجججزل سجججاللتين للفيرويجججد 
، حيججث أن هجججرة حزمججة الفيرويججد للسججاللة الشججديدة R-PAGEباسججتخدام تقنيججة  شججديدة وسججاللة ضججعيفة

 أبطء في اإلتجاه العكسي مقارنة مع الساللة الخفيفة. ويرجع ذلك الى أن الساللة الشديدة تكون 
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بتركيجز عجادة وتوججد السجاللة الخفيفجة  .كليوتيجداتو نيال( مجن 5-3تختلجف عجن الضجعيفة فجي عجدد قليجل )
 عشرة أضعاف الساللة الشديدة في النبات المصاب.

 
النبجات المصجاب قائمجة مججع قصجر السجالميات وخججروج  تكجون السجاق فججي -األعقراض والمقدى العققوائلي 

 تكجون  وقواعجد األوراقبزاويجة حجادة األفرع على الساق بزاوية حجادة، وكجذلك خجروج األوراق علجى األفجرع 
منحنيججة كالمنجججل إضججافة إلجججى ضججيق األوراق والوريقججات. يظهججر المجمجججوع الخضججري بججاللون األخضجججر 

 ي لتججو تتمجوج حجواف األوراق و تالسجطح السجفلي لجألوراق و  ظهجر بقجع ميتجة علجى العججروق مجنتالجداكن كمجا 
 لتف.تو 

تأخذ الدرنات الشكل المغزلي أو شكل المضرب أو تكون نهايات الدرنة وتدية ومنتصجف الدرنجة 
اسطوانى. يظهر بالدرنة تشققات تختلف عن التشجققات الناتججة عجن العطجش وتكجون قشجرة الدرنجة أكثجر 

خلي طري بالنسبة إلى الدرنة السليمة ويزداد عدد العيجون عنجد قاعجدة نعومة وضعيفة. يبدو النسي  الدا
الواحججد ويصججغر حجججم  الدرنججة وتكججون غججائرة قلججياًل. يصججغر حجججم الججدرنات ويقججل عججددها بالنسججبة للنبججات

-El)لسجاللة الفيرويجد  وعامجة تتبجاين شجدة األعجراض تبعجاً  ويزداد محتجوى الرطوبجة بجه. المجموع الجذري 

Dougdoug, , 1996). 

التججي تظهججر عليهججا إصججابة  مججدى عججوائلي واسججع. معظججم األنججواع النباتيججةب PSTVdيتسججم فيرويججد 
وهنججاك نباتججات أخججرى مشخصججة تظهججر عليهججا إصججابة موضججعية مثججل  تتبججع الفصججيلة الباذنجانيججةجهازيججة 

Scopolia sinensis Hemsl  بينمججا هنالججك نباتججات تظهجججر عليهججا إصججابة متخفيججة. تختلججف أصجججناف
مججن  نوعججاً  38حججوالي  وهنالججك وعججة والبريججة فججي حساسججيتها لإلصججابة بالفيرويججدر البطججاطس المز البطاطا/
. وتعتبججر أصججناف البنججدورة/الطماطم بججدون ظهججور أعججراضالبطججاطس تصججاب بالفيرويججد ولكججن البطاطا/

 بشكل عام من النباتات المستخدمة في إكثار الفيرويد.
 

 ر باسجججتخدام مجججادة خادشجججة أو عجججن طريجججق الحقجججنبالعصجججي PSTVdينتقجججل فيرويجججد  -طرائقققق االنتققققال 
(El-Dougdoug et al., 2004) تقطيججع  عججن طريججق سججكاكين القطججع خججاللميكانيكيججًا ، كمججا ينتقججل

 ، أو أثنججججاء العمليججججات الزراعيججججة مججججن حججججرث وطججججرق الجمججججع أو عججججن طريججججق التطعججججيم. للزراعججججة الججججدرنات
ويعتمججد النقججل بالبججذور علججى الصججنف ينتقججل بالبججذور الحقيقيججة  PSTVdأوضججحت الدراسججات أن فيرويججد 

%( وعلجججججى درججججججة إصجججججابة النباتجججججات بالفيرويجججججد. كمجججججا ينتقجججججل هجججججذا الفيرويجججججد بحبجججججوب اللقجججججاح 0-100)
(Kryczynski & Paduch-Cichal, 1987) كجل مجن شجارأ .والنباتجات السجليمة بجين النباتجات المصجابة 

Bokx  وPiron (1981) اطس الناقجججججل لفيرويجججججدوججججججود نجججججوع مجججججن حشجججججرات مجججججّن البطاطا/البطججججج إلجججججى 
 PSTVd كمججججا أظهججججرت التجججججارب إمكانيججججة اكتسججججاب ونقججججل الفيرويججججد بالطريقججججة غيججججر المثابرة/الباقيججججة .

PSTVd بحشججججرة مججججّن الججججدراق األخضججججر مججججن نبججججات مصججججاب بهججججذا الفيرويججججد وبججججنفس الوقججججت بفيججججروس 
PLRV (Querci et al., 1997 ؛Syller & Marczewski, 1996.)  
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مججن حقججول  PSTVdتجم عججزل فيرويججد  -هميققة االقتصققادية فققي المنطقققة العربيققة التققوزع الجغرافققي واأل
وفي ليبيجا سججل علجى  El-Dougdoug, 1996) ؛Allam et al., 2005) البطاطس في مصرالبطاطا/

 (.2007)أبو حلقة وآخرون، األقحوان والبندورة/الطماطم 
 

النقل بالتطعيم أو النقل ة مثل بالوسائل الحيويممكن الكشف عن وجود الفيرويد  –طرائق الشف  
وكذلك  Castle Rockأو  Cheyenne أو Rutgers طماطم صنفالبندورة/الإلى نباتات  يالميكانيك
نباتات معروف عنها اعطائها ألعراض مميزة لفيرويد الدرنة  يوه Scapolia sinensis نباتات

زياية الجوكذلك بالتقانات . (El-Dougdoug et al., 2004 ؛Kryczynski et al., 1980)المغزلية 
 مع  التفاعل المتسلسل للبوليمراز ،R-PAGE يالعكس يالرحالن الكهربائب مثل الفصل
تهجين الحمض و  (Southern blot hybridization)المهجنة  ساوثرن  بقعةواختبار  النسع العكسي

 ؛El-Dougdoug et al., 2004 ؛Candresse et al., 1990 ؛Allam et al., 2005) ي النوو 
Welnicki & Hiruki, 1992 .) 

 
معتمدة خالية من  بطاطس/بطاطاتقاوي باستخدام  ينصح –الوقاية من الفيرويد والحد من انتفاره 

ويفضل استخدام  بين كل مره وأخرى  البطاطس/هذا الفيرويد كما يجب تعقيم سكاكين تقطيع البطاطا
ساسية لحماية محصول البطاطا/البطاطس من األ لزراعة حيث أنها تمثل الوسيلةا يدرنات كاملة ف

 .ن وجدتإ مقاومةالصناف األزراعة هذا ويجب  .االصابة بهذا الفيرويد
 

 . استنتاجات عامة3
 

اقتصاديًا هامًا فقد نال اهتمام الباحثين في مجال الفيروسات  البطاطس محصوالً نظرًا لكون البطاطا/
 15الي ما وفيرويد على هذا المحصول، تم تعريف حو فيروس وفيتوبالز  35حيث تم تسجيل حوالي 

ذو أهمية  في المنطقة العربيةعتبار أن معظم ما تم تسجيله منها في المنطقة العربية آخذين باأل
 اقتصادية عالية. 

نالحى أن  في المنطقة العربيةوبإلقاء نظرة عامة على الفيروسات الهامة التي تم تسجيلها 
  PVA يل ميكانيكيا باإلضافة إلى النقل الحشري بالمن مثل فيروسهناك مجموعة منها تنتق

كما أن هناك عدد من الفيروسات تنتقل بنفس الطريقة ولكن بوجود فيروس مساعد مثل ، PVSو 
وهناك فيروسات تنتقل بحشرة المّن فقط  PAMVو  PVA يوفيروس Yفيروس البطاطا/البطاطس 

  .PVXمحدد مثل فيروس  د لها ناقل حشري ، وهناك مجموعة ال يوجPLRVمثل فيروس 
 ولكون فيروسات البطاطا/البطاطس تنتقل عن طريق الدرنات لذا فان الخطوة األولى 

 والخاليةالبطاطا/البطاطس تنحصر باستخدام الدرنات السليمة المعتمدة والموثقة  لمكافحة فيروسات
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بها عالميًا، وعليه ال بد أن تتواجد المسموح  الحدود يأو المصابة ولكن ف من اإلصابة الفيروسية
والتي تتجاوز نسبة  تشريعات تمنع استخدام التقاوي المحلية المتحصل عليها من المحصول السابق

 حيث ستصبح مصدرًا مبكرًا للعدوى للحقول ذات التقاوي السليمة.  اإلصابة بها الحدود المسموحة
العربية التي تتوفر فيها الظروف المناخية  كما أنه من المهم، البدء بالتعاون بين بعض الدول

البطاطا/البطاطس  تقاوي المالئمة من مواقع جغرافية مناسبة ومعزولة من أجل العمل على إنتاج 
الموثقة إضافة إلى تفعيل المختبرات العربية المختصة وتزويدها بالتقنيات الحديثة للكشف عن 

وايجاد  موثقة صحياً  تقاوي وبالتالي إنتاج  منها مخبرياً األمراض الفيروسية والفيرودية وكيفية التخلص 
الحثيث على تبادل الخبرات بين الباحثين  وتدريب الكوادر الفنية التي تسهل حدوث ذلك مع السعي

 العرب. 
باإلضافة لما ذكر فان المتابع للدراسات الفيروسية على البطاطا/البطاطس في المنطقة العربية 

حدث طرق الكشف المصلية والجزياية اول التوصيف الجزياي وألتعمق يتنشديد ا ابعضهسيجد أن 
الفيروسات المتواجدة دراسات مسحية لتحديد البطاطس ولكن ما زال أغلبها البطاطا/ لبعض فيروسات

على البطاطا/البطاطس وال توجد دراسات حقيقية لتقدير الخسائر الناجمة عن اإلصابة الفيروسية؛ 
وبائية هذه األمراض لمعرفة الظروف البياية للناقل والتي تساعد في تحديد على ت كما ال توجد دراسا
 ة التي تسمح بالهروب من الفترات التي يكون فيها الناقل الحامل للفيروسات موجوديالممارسات الزراع

كذلك من ثية و نتاجية والبحهناك اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات اإلبأعداد كبيرة. وال بد أن نشير بأن 
 .البطاطا/البطاطس في الوطن العربيمراض الفيروسية التي تصيب الباحثين العرب باأل
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 الفصل العاشر
 

 البقولية والعلفية الشتوية الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية
 

 ، 1طار، نوران ع2، جبر خليل1مكوكمحي الدين ، خالد 1قمريغسان صفاء 
 4نى المعاضيديومث 3أسماء نجار

  ( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(، حلب، سورية؛1)
 ؛ تونس ،المعهد الوطني للبحوث الزراعية أريانة( 3( كلية الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا؛ )2)

 .بغداد، العراق ( وزارة الزراعة،4)
 

 
 المحتويات

 . المقدمة1
 في المنطقة العربية الفيروسات التي تصيب المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية. 2
 في المنطقة العربية المحاصيل البقولية الغذائيةيب الفيروسات التي تص. أهم 3

 اإلصفرار الميت للفولفيروس . 1.3
 فيروس التفاف أوراق الفول. 2.3
 السكري/البنجر فيروس االصفرار الغربي للشوندر. 3.3
 فيروس تقزم فول الصويا. 4.3
 لحمصحب لاالتقزم الشفيروس . 5.3
 الموزاييك األصفر للفاصولياء فيروس. 6.3
 رفيروس موزاييك البازالء المنقول بالبذو. 7.3
 لفيروس تلون بذور الفو. 8.3

 لفيروس تبرقش الفو. 9.3
 ذبول الفولفيروس . 10.3
 1-فيروس موزاييك وزوائد البازالء. 11.3
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 موزاييك الخيارفيروس . 15.3

 . الفيروسات التي تصيب المحاصيل البقولية العلفية في المنطقة العربية4
 . استنتاجات عامة 5
 المراجع . 6
 

 

 مقدمة. ال1
 

والعلفية من المحاصيل المهمة في المنطقة العربية، حيث  الشتوية تعد المحاصيل البقولية الغذائية
تسم المحاصيل البقولية بمقدرتها على تثبيت اآلزوت الجوي، ويمكنها تحليل المركبات المعدنية ت

 الصعبة اإلنحالل وتحويلها إلى مركبات سهلة التمثيل. كما تسهم هذه المحاصيل بدور مهم في 
 تليها  وبالتالي تؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل التي هازيادة خصوبة التربة وتزيد نسبة اآلزوت في
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. تتعرض Fabalesرتبة ، Leguminosaeفي الدورة الزراعية. تتبع هذه المحاصيل الفصيلة البقولية 
في إنتاج المحاصيل  ئرخسا مهاتسبب معظهذه المحاصيل لإلصابة بالعديد من الفيروسات التي 

اع المنزرعة. المصابة بها، وترتبط كمية الخسائر بمدى انتشار الفيروس، وحساسية األصناف أو األنو 
وتتراوح هذه الخسارة من ال شيء إلى تدهور تام للمحصول، كما حدث لمحصول الفول في المنطقة 

اإلصفرار الميت بفيروس  اإلصابة، نتيجة 1991/1992مصر خالل الموسم الزراعي بالوسطى 
  .(Makkouk et al., 1994) (FBNYV) للفول

البقولية الغذائية في التي تصيب المحاصيل ات فيروسالنشر العديد من البحوث المرجعية عن 
ها نشر عدد قليل من (، أما في المنطقة العربية فقد تمCockbain, 1983؛ Bos et al., 1988العالم )

(Makkouk, 1994 ؛Mamluk et al., 1992 ؛Makkouk et al., 2002a, 2003c وجميعها لم ،)
ك مسوحات عديدة أجريت على مستوى المنطقة يتعرض للمنطقة العربية ككل، مع العلم بأن هنا

العربية في مجال الفيروسات التي تصيب المحاصيل البقولية. في هذا الفصل سوف نقوم بجمع هذه 
البحوث مع بعضها البعض لتكوين فكرة شاملة عن وضع المحاصيل البقولية في المنطقة العربية، 

ية الشتوية )الفول، الحمص، العدس والبازالء( سنتعرض للفيروسات التي تصيب المحاصيل البقول كما
والعلفية المسجلة في المنطقة العربية من حيث انتشارها، أضرارها، طرائق نقلها، الكشف عنها 

 ومكافحتها.
 ، العدس(.Vicia faba L)تعد المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية ]الفول 

(Lens culinaris Med.)الحمص ، (Cicer arietinum L.) البازالء ،(Pisum sativum L.) من ]
 ،أهم مصادر الطاقة والبروتين النباتي وأرخصها لنسبة عالية من السكان في المنطقة العربية

باإلضافة ألهميتها كعلف للحيوانات في بعض الدول. إن دور البقوليات في غذاء اإلنسان أعظم 
بب محتواها العالي من البروتين والطاقة بكثير مما توحي به كميات استهالكها الصغيرة، وذلك بس

واستخداماتها في غذاء أشد الناس فقرًا كبدائل للمنتجات الحيوانية. فالفول والعدس والحمص ترفع من 
قيمة الوجبات الغذائية التي تغلب فيها الحبوب، إذ أنها توفر مزيدًا من األحماض األمينية األساسية 

من الغذائية الشتوية الفقراء". وعليه، تعتبر المحاصيل البقولية والمعادن. وال عجب أن تسمى "لحم 
 & Snobar؛ Bos, 1996؛ Allen & Allen, 1981المحاصيل المهمة بيئيًا وزراعيًا واجتماعيًا )

Haddad, 1993 .)في البلدان العربية  2006خالل عام  المساحة الكلية للمحاصيل البقولية تبلغ
 .(1ل جدو ألف هكتار ) 950حوالي 

 

 في المنطقة العربية الفيروسات التي تصيب المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية .2
 

تتأثر إنتاجية المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية سلبًا نتيجة إصابتها بالعديد من األمراض واآلفات 
 ؛Mamluk et al., 1989, 1992 ؛Bos et al., 1988) والفيروسات البكتيريا النيماتودا، مثل الفطور،



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
311 

Makkouk, 1994 ؛Makkouk & Hanounik, 1993) تصاب المحاصيل البقولية الغذائية . 
بعدد كبير من الفيروسات، وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن هذه المحاصيل تصاب طبيعيًا بأكثر 

  35وجد أن محصول الفول يصاب طبيعيًا بحوالي  حيثفيروسًا،  47من 
ومحصول ، فيروساً  12ومحصول العدس بحوالي ، اً فيروس 14ول الحمص بحوالي ومحص ،فيروساً 

 ؛2002زيدان وآخرون، ؛ 1999حسن وآخرون، ) فيروساً  30البازالء بحوالي 
Bos et al., 1988؛ Cockbain, 1983؛ El-Muadhidi et al., 2001؛ Horn et al., 1993؛ 

Katul et al., 1993 ؛Makkouk et al., 1992b, 1995, 1997) فيروسًا في  15. سجل منها
 ؛Allam et al., 1979؛ 1993قمري وآخرون، ؛ 1999حسن وآخرون، ) المنطقة العربية

Al-Musa & Mansour, 1984؛ Fortass & Bos, 1991 ؛Katul et al., 1993؛ 
Makkouk & Kumari, 1998؛ Makkouk et al., 1988b, 1992b, 1994, 1995, 1997؛ 

Najar et al., 2000a؛ Russo et al., 1981) هذه الفيروسات باالعتماد على التصنيف الحديث .
 تزايد مستمرفي الفيروسية وتسجيل فيروسات جديدة  اإلصابةهذا ومازالت . 2مبينة في الجدول رقم 

، حيث تكاد ال تخلو مجلة علمية متخصصة بأمراض النبات من نشر بحث أو أكثر في في العالم
 ا يتضمن تسجيل فيروس جديد في منطقة ما أو على محصول ما في العالم. كل عدد له

 

، إحصائيات محاصيل البقولية الغذائية الشتويةإنتاج غالبية الدول العربية والعالم من ال .1جدول 
 .2006منظمة األغذية والزراعة الدولية لعام 

 

 البلد

 طن( 1000الكمية المنتجة ) هكتار( 1000المساحة المزروعة )

 الفول
 العدس الحمص الجاف

البازالء 
 الجافة

الفول 
 العدس الحمص الجاف

البازالء 
 الجافة

 5.4 0.7 12.7 24.3 9.2 1.2 21.3 33.5 الجزائر

 0.1 1.8 11.7 315.0 0.1 1.0 5.8 95.0 مصر

 *- 0.3 1.7 *- *- 0.5 1.2 *- األردن

 2.4 0.8 1.3 0.4 0.9 0.8 1.9 0.3 لبنان

 5.9 *- 0.3 14.0 3.7 *- 0.4 10.1 ليبيا

 24.3 34.2 66.3 180.5 36.0 50.0 75.0 169.0 المغرب

 *- *- 12.0 138.0 *- *- 6.7 60.0 السودان

 5.5 165.0 65.2 33.9 3.5 145.0 86.3 16.4 سورية

 6.9 1.3 25.1 47.0 7.5 2.9 21.7 49.9 تونس

 2.4 8.1 53.7 5.9 1.5 10.7 21.4 3.6 اليمن

 موع البلدانمج
 العربية

437.8 241.7 212.1 62.4 759.0 250.0 212.2 52.9 

 10563.4 3455.1 8240.8 4576.6 6729.5 3847.8 10671.5 2609.1 العالم

نسبة ما 
 تزرعه البلدان

العربية مقارنة 
 بالعالم 

16.8 2.3 5.5 0.9 16.6 3.0 6.1 0.5 

 : ال تتوفر معلومات.*-
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لمسجلة على المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية )حمص، عدس، فول الفيروسات ا. 2جدول 
 ة.العربيلمنطقة وبازالء( والعلفية البقولية طبيعياً في ا

 

 األسم العلمي سم العربياأل
األسم 

 الفصيلة/العائلة الجنس المختصر

 /فيروس موزاييك الفصة
 *الجت/البرسيم الحجازي

Alfalfa mosaic virus AMV Alfamovirus Bromoviridae 

 Bean leafroll virus BLRV Luteovirus Luteoviridae *فيروس التفاف أوراق الفول

فيروس الموزاييك األصفر 
 *للفاصولياء

Bean yellow mosaic virus BYMV Potyvirus Potyviridae 

 Broad bean mottle virus BBMV Bromovirus Bromoviridae *فيروس تبرقش الفول

 Broad bean stain virus BBSV Comovirus Comoviridae *يروس تلون بذور الفولف

 Broad bean true mosaic للفول الحقيقي موزاييكالفيروس 

virus 
BBTMV Comovirus Comoviridae 

 Broad bean wilt virus BBWV Fabavirus Comoviridae فيروس ذبول الفول

 Faba bean necrotic *لفوللت يمالصفرار اإلفيروس 

yellows virus 
FBNYV Nanovirus Nanoviridae 

 Cucumber mosaic virus CMV Cucumovirus Bromoviridae *فيروس موزاييك الخيار

 Soybean dwarf virus SbDV Luteovirus Luteoviridae *فيروس تقزم فول الصويا

 Chickpea chlorotic dwarf *لحمصالشاحب لتقزم ال فيروس

virus 
CpCDV Mastrevirus Geminiviridae 

فيروس االصفرار الغربي 
 *السكري/البنجر للشوندر

Beet western yellows 
virus 

BWYV Polerovirus Luteoviridae 

فيروس موزاييك وزوائد 
 *1-البازالء

Pea enation mosaic 

virus-1 
PEMV-1 Enamovirus Luteoviridae 

ازالء موزاييك البفيروس 
 *البذورالمنقول ب

Pea seed-borne mosaic 

virus 
PSbMV Potyvirus Potyviridae 

فيروس التلون البني المبكر 
 للبازالء

Pea early browning virus PEBV Tobravirus غير محددة 

 .* سجلت هذه الفيروسات على المحاصيل البقولية العلفية أيضاً في المنطقة العربية

 
 

رات وبخاصة حشرات المّن، من أهم النواقل الحيوية التي تسهم في انتشار هذه تعتبر الحش
فيروسًا مسجلة على المحاصيل البقولية  15فيروسات من أصل  10الفيروسات، حيث وجد أن 

باقية/غير منها تنتقل بالطريقة غير الالغذائية الشتوية في المنطقة العربية تنتقل بحشرات المّن، خمسة 
. (Persistent manner) باقية/المثابرة، وخمسة تنتقل بالطريقة ال(Non-persistent manner) المثابرة

، فيروس باقية/المثابرةل بحشرات المّن بالطريقة الومن أهم الفيروسات في المنطقة، والتي تنتق
والفيروسات التابعة لعائلة الفيروسات المسببة لالصفرار  (FBNYV) اإلصفرار الميت للفول

(Luteoviridae). 
 عند التعرف على فيروس ما، البد من إجراء اختبارات عديدة ودقيقة للتعرف على ماهيته 
)مثل االختبارات السيرولوجية، دراسة الصفات الفيزيائية والكيميائية للفيروس، الشكل المظهري 

لى على سبيل ....الخ(. ألن تحديد ماهية الفيروس باالعتماد على األعراض الظاهرية التكفي، فع
 كان يعتقد بأن جميع الفيروسات التي تسبب االصفرار  1985-1960 خالل الفترة ما بينالمثال 
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، ولكن تبين من الدراسات المنفذة (BLRV) للمحاصيل البقولية عائدة إلى فيروس التفاف أوراق الفول
ليست عائدة لفيروس  تويةحديثًا أن الفيروسات التي تسبب االصفرار للمحاصيل البقولية الغذائية الش

 هاتختلف فيما بينها من الناحية الفيزيائية والكيميائية ولكنالتي واحد وإنما لمجموعة من الفيروسات 
. تتكاثر هذه الفيروسات بشكل عام في المصابة األعراض التي تسببها على النباتات فيتتشابه 

. ومن أهم الفيروسات التي تسبب اللحاء وتؤدي في معظم األحيان إلى موت النباتات المصابة
 ، فيروس التفاف أوراق الفول(BWYV)السكري/البنجر  االصفرار: فيروس االصفرار الغربي للشوندر

(BLRV)فيروس تقزم فول الصويا ، (SbDV)1-، فيروس موزاييك وزوائد البازالء (PEMV-1) ،
. وجميع (CpCDV) حمصلالتقزم الشاحب ل، وفيروس (FBNYV) اإلصفرار الميت للفولفيروس 

عدا الفيروس األخير الذي ينتقل  باقية/المثابرةحشرات المّن بالطريقة الالفيروسات السابقة تنتقل ب
 .(leafhoppers) بنطاطات األوراق

 
 في المنطقة العربية حاصيل البقولية الغذائية الشتويةمالالفيروسات التي تصيب أهم  .3
 

 لاإلصفرار الميت للفوفيروس  .1.3

 Faba bean necrotic yellows virus (FBNYVجنس ، Nanovirus عائلة ،Nanoviridae) 
 

على محصول الفول،  1987ألول مرة في سورية عام  FBNYV فيروس حظلو  – الصفات العامة
حيث سبب هذا الفيروس اصفرار وتقزم نبات الفول ترافق مع موت تدريجي للنبات )مكوك وآخرون، 

1992a) باستخدام عزالت فيروسية من سورية  وصف هذا الفيروس الحقًا بشكل مفصل، وقد تم
(. تتسم جسيمات هذا الفيروس بكونها Katul et al., 1993, 1995a, 1997, 1998, 1999) ومصر

دائري وحيد  DNAنانومترًا، والحمض النووي من نوع  18، قطرها (Isometric)متساوية األبعاد 
الوراثي لهذا الفيروس على األقل من سبعة أحماض نووية وحيدة السلسلة  السلسلة، ويتكون المكنون 

قاعدة آزوتية/أساس قاعدي، وجميع هذه األحماض النووية مغلفة  1000بحجم  DNAمن نوع 
 ,Katul et al., 1993, 1995aكيلو دالتون ) 22بغالف بروتيني من نوع واحد وزنه الجزيئي حوالي 

ة بيجد أن لهذا الفيروس عالقة سيرولوجية مع فيروس تقزم البيقية الحليوقد و  (.1999 ,1998 ,1997
(MDV) المعزول في اليابان (Franz et al., 1996)لفيروس  ، ولهذا يعتقد بأنFBNYV  انتشارًا

 جغرافيًا واسعًا يمتد من المغرب إلى اليابان. 
 

 الفول بالتقزم، وتصبح  على نباتات هذا الفيروس تتسم أعراض - األعراض والمدى العوائلي
 فيما بين  األوراق المصابة ثخينة وسهلة الكسر وكأسية الشكل باإلضافة إلى ظهور اصفرار

  اإلصابة، كما تؤدي مسنة. ومع تقدم عمر النباتات المصابة تموت األوراق ال(1)شكل  العروق 
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 حقةأزهار جديدة، وإلى موت النبات في مرحلة الإلى عدم ظهور جذور أو أوراق أو 
(Katul et al., 1993)شكل  . كما سبب هذا الفيروس اصفرارًا وتقزمًا على نباتات الحمص والعدس(

 (. 1994)مهنا،  في سورية والبازالء وبعض األنواع البقولية العلفية والبرية (1
 أعراض احمرار على بعض المدخالت الوراثية للعدس المزروع مثل المدخل الوراثي ظهرتو 
"ILL 1868"  وبعض مدخالت العدس البري(Lens odemensis Ladizinsky)  مثل المدخل رقم
"ILWL 36"وبعض األنواع البقولية العلفية مثل ، Vicia bithynica (L.) L. إلى تحول األوراق ، و

 في شكل األوراق مثل  أو تشوه .Vicia grandiflora Scop بري كما في النوعإإلى شكل 
، (1994)مهنا، ، عند إعدائها بعزلة سورية  .Cicer bijugum Rech.f من النوع الحمص البري 

)احمرار، أو  أعراض الفيروس بإختالف صنف العدس المستخدم وباإلضافة لذلك فقد اختلفت
؛ 2002قمري، اصفرار، أو اصفرار مع تقزم( عند اعدائها بعزلة سورية تحت الظروف الحقلية )

Makkouk & Kumari, 1999.)  المبكرة لمحصولي الفاصولياء واللوبياء إلى  اإلصابةكما أدت
 موت النباتات أو تساقط األزهار أو تكوين قرون صغيرة ضامرة وغالبًا تكون خالية من البذور

(Franz et al., 1995). 
الحمص والعدس و الفول  علىفي سورية حيث سجل طبيعيًا مدى عوائلي واسع،  لهذا الفيروس

على بعض و  ،(Makkouk et al., 1992b؛ Katul et al., 1993؛ Horn et al., 1995) والبازالء
  .(Franz et al., 1995)المحاصيل البقولية الغذائية الصيفية مثل الفاصولياء واللوبياء 

 Trifoliumكما سجل في المغرب على الفول، ووجد أن بعض األعشاب الضارة تعتبر عائل له مثل 

sp. ،Astragulus boeticus L.  وVicia sativa L. (El-Amri, 1999a, 1999b).  حت ظروف تو
  (.Lupinus varius L)اإلعداء االصطناعي سجل على كل من الترمس 

(Jbara, 2000)  وفول الصويا(Glycine max L.) (Franz et al., 1997) كما وجد أن العديد من .
ظروف اإلعداء االصطناعي وتتبع األنواع البقولية العلفية أو البرية حساسة لإلصابة به تحت 

، Astragalus ،Coronilla ،Hippocrepis ،Lablab purpureus (L.) Sweetالتالية:  األجناس
Lathyrus ،Medicago ،Melilotus ،Onobrychis ،Scorpiurus ،Tetragonolobus، 
Trifolium ،Trigonella ،Vicia ( ،؛ 1994مهنا وآخرونFranz et al., 1997 ؛Jbara, 2000؛ 

Katul et al., 1993 وفي دراسة أجريت في األردن، وجدت بعض األنواع النباتية التي ال تتبع .)
 والبامياء (.Malva parviflora L)العائلة البقولية قابلة لإلصابة بهذا الفيروس مثل: الخبيزة البرية 

(Hibiscus esculentus L.) (Al-Nsour, 1997 ؛Al-Nsour et al., 1998.) 
 

 حشرات  ، وتسهمباقية/المثابرةبالطريقة ال بحشرات المنّ  هذا الفيروسينتقل  - نتقالطرائق اإل 
، مّن البازالء األخضر (.Aphis craccivora Koch)المّن التالية بنقله: مّن اللوبياء 

(Acyrthosiphon pisum Harris) ومّن الفول ،(Aphis fabae Scopoli) (Katul et al., 1993) .
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، وجد بأن مّن البازالء FBNYVي دراسة لمعرفة كفاءة أنواع المّن الثالثة السابقة في نقل فيروس وف
، وكان مّن (Franz et al., 1998)األخضر ومّن اللوبياء كانا َذَوْي كفاءة عالية في نقل الفيروس 

 ء . أما في األردن، فوجد أن مّن اللوبيا(Katul et al., 1993) الفول ضعيف الكفاءة
%(، في حين كان مّن البازالء األخضر أقل 30%(، تاله مّن الفول )71.8أكثر األنواع كفاءة )

 وفي المغرب، وجد أن مّن اللوبياء أكثر األنواع كفاءة  (Salem, 1997)%( 10.2األنواع كفاءة )
 حشرات/نبات  5%( عندما استخدم 48%( ومّن البازالء )60%(، تاله مّن الفول )78)

(El-Amri, 1999b) فيروس بوساطة البذور أو باإلعداء الميكانيكي شأنه في ذلك هذا ال. ال ينتقل
وتوجد في اللحاء  باقية/المثابرةل بحشرات المّن بالطريقة الشأن معظم الفيروسات األخرى التي تنتق

(Al-Nsour, 1997 ؛Bos & Makkouk, 1994 ؛Katul et al., 1993, 1995b.) 
 

أشارت عمليات الحصر التي أجريت  - في المنطقة العربية ي واألهمية االقتصاديةالتوزع الجغراف
العربية ويؤدي دول المنتشر في أغلب  FBNYV فيروس على المحاصيل البقولية الغذائية إلى أن

حيث سجل ألول مرة على محصول الفول في كل من مصر، األردن، لبنان،  إلى خسائر كبيرة،
عدس في كل من الجزائر، مصر، لبنان، سورية؛ وعلى محصول الحمص سورية؛ وعلى محصول ال

، Medicagoفي كل من الجزائر، مصر، لبنان، سورية؛ وعلى بعض المحاصيل العلفية )
Melilotus ،Trifolium ،Vicia في كل من مصر وسورية )(Katul et al., 1993) ثم تتابع .

خطورته، حيث سجل على محصول الفول في كل تسجيل هذا الفيروس في الدول العربية مع زيادة 
 (Makkouk et al., 1994)( ومصر Al-Nsour et al., 1998؛ Al-Nsour, 1997من األردن )

؛ 2001( وليبيا )فضل، 1998واليمن )مكوك وآخرون،  (Najar et al., 2000a, 2000b)وتونس 
السودان  (. كما سجل على محصولي الفول والحمص في2005، 2003فضل وآخرون، 

(Makkouk et al., 2003a) ( ؛ 1997وبربوين وفرطاس، والمغربEl-Amri, 1999a والجزائر )
 (، وعلى محصولي الفول والعدس في العراق Ait Yahia et al., 1997a؛ 2000ليندة، )
(El-Muadhidi et al., 2001 ؛Makkouk et al., 2001a وعلى محصول الحمص في لبنان ،)

(Horn et al., 1993) ،(، 2002؛ زيدان وآخرون، 1996، وعلى محصول البازالء في ليبيا )زيدان
؛ مهنا، 2002؛ قمري، 1999حسن، وعلى معظم المحاصيل البقولية الغذائية والعلفية في سورية )

(. كما وجد بأنه Makkouk et al., 1992b؛ Katul et al., 1993 ؛Franz et al., 1995 ؛1994
 (.2000ت البرية وبعض األعشاب الضارة في الجزائر )ليندة، يصيب بعض البقوليا

، وجد 1997/98و  1996/97في المغرب خالل موسمي  هذا الفيروس خالل التقصي عن
بأن هذا الفيروس موجود في كل المناطق التي تم زيارتها، ولكن منطقة األطلس المتوسط كانت 

فيروس في المغرب، وكانت نسبة وجود هذا األكثر إصابة وتمثل مصدرًا مهمًا النتشار هذا ال
. (El-Amri, 1999a)عينة مفحوصة  420% من مجموع 64الفيروس في العينات المفحوصة 
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وبلغت نسبة وجود الفيروس في عينات الفول التي جمعت من المنطقة الوسطى في مصر خالل 
 % 73.5، %64.8، في حدود 1994وشباط/فبراير  1993، آذار/مارس 1993شباط/فبراير 

. كما بلغت نسبة عينات (Makkouk et al., 1994)% للفترات الثالث السابقة، على التوالي 74.4و 
 1996المجموعة من غور األردن خالل كانون الثاني/يناير  FBNYV فيروسب الفول المصابة

(، وبلغت نسبة الفيروس في عينات الفول والحمص والعدس 2002% )قمري، 68.3حوالي 
%، للمحاصيل 50% و 22%، 49، حوالي 2001-1998عة من سورية خالل الفترة ما بين المجمو 

 (.2002الثالثة السابقة، على التوالي )قمري، 

 يعتبر هذا الفيروس من أهم الفيروسات التي تصيب محصول الفول في األردن 
 المحصول وبخاصة عندما تحصل  ومصر ولبنان وسورية، ويحدث خسارة كبيرة في

 1991/1992في عمر مبكر للنباتات كما حدث في مصر خالل الموسم الزراعي  ابةاإلص
(Makkouk et al., 1994).  تسهم الظروف الطبيعة بدور كبير في انتشار وتوزع هذا حيث

في المنطقة الوسطى في مصر )محافظتي بني سويف به وجدت أعلى نسبة إصابة  فقدالفيروس، 
 طقة الساحلية من سورية وتركيا، وفي جميع هذه المناطق والمنيا(، ووادي األردن والمن

س. وتتيح درجات الحرارة المناسبة لحشرات ° 5تنخفض عن  يكون الشتاء دافئًا ودرجة الحرارة ال
 ,.Makkouk et al) المّن، الناقل األساسي لهذا الفيروس، بالتكاثر والنشاط وبالتالي انتشار الفيروس

1998). 
 

، والمدى العوائلي FBNYV فيروس ي يسببهااإلضافة لألعراض الظاهرية التب - طرائق الكشف
 وطريقة االنتقال بحشرات المّن والتي يمكن أن تدل على وجود الفيروس بشكل مبدئي، فإن 
هناك طرائق أخرى أكثر دقة للكشف عنه. فقد نجح اختبار اليزا باالحتواء الثناني للفيروس باألجسام 

 ، واختبار اليزا باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادة(DAS-ELISA)المضادة 
(TAS-ELISA)  واختبار بصمة النسيج النباتي(TBIA) ( ؛ 1996مكوك وقمري، في كشفهFranz 

et al., 1996؛ Katul et al., 1993 الغربيةوصمة ال(. كما أعطى اختبار (Western blot)  نتائج
عن طريق تقدير الوزن الجزيئي للغالف البروتيني للفيروس  الفيروسهذا جيدة في الكشف عن 

كما مكن اختبار التفاعل المتسلسل  ،(Katul et al., 1993؛ Franz et al., 1996؛ 2002قمري، )
 .(Shamloul et al., 1999)من الكشف عن الفيروس  (PCR)إلنزيم البوليميراز 

 من هذا الفيروس سواء عن طريق  تم انتاج أمصال مضادة متعددة الكلون لعزلة سورية
 أو عن  (Katul et al., 1993)حقن األرنب بالفيروس النقي المعزول من النبات مباشرة 

  Esherichia coliطريق حقن األرنب بالغالف البروتيني للفيروس المصنع بالبكتيريا 
(Kumari et al., 2001) ن لعزلتين األولى . كما تم انتاج عدد من األمصال المضادة وحيدة الكلو
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 سورية والثانية مصرية، وجميع هذه األمصال ذات كفاءة عالية للكشف عن هذا الفيروس
(Franz et al., 1996). 

 
أو  بهذا الفيروس اإلصابةأجريت دراسات متعددة لتقليل  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

والتأخير في موعد الزراعة، واستئصال النباتات  الحد من انتشاره مثل مكافحة حشرات المّن الناقلة له،
بالفيروس  اإلصابةوقد أدت كل هذه اإلجراءات الوقائية إلى التقليل من  ،المصابة في بداية الموسم

(Kumari et al., 2004a  ؛Makkouk et al., 1998) ويعتبر استعمال األصناف المقاومة طريقة .
؛ Makkouk et al., 1998) ل من الخسائر التي يسببها الفيروسواإلقال اإلصابةفعالة في الوقاية من 

Mouhanna et al., 1994 .)مدخاًل وراثيًا من العدس تملك مقاومة لهذا  15على  تم الحصول
 BLRVو  FBNYV ينلفيروسلالفيروس وألكثر من موسم زراعي، وأربع مدخالت وراثية مقاومة 

( )قمري، SbDVو  FBNYV ،BLRVيروسات معًا )معًا، ومدخلين وراثيين مقاومين لثالثة ف
 (. Makkouk et al., 2001b؛ 2002
كما وجد أن حركة الفيروس وتكاثره تختلف من مدخل وراثي إلى آخر، حيث تم الكشف عن  

  ILL 7127أيام من العدوى في المدخالت الوراثية الحساسة من العدس ) 4فيروس بعد ال
أيام من العدوى في المدخالت الوراثية المقاومة  10عنه بعد (، في حين تم الكشف ILL 7010و 
(ILL 213  وILL 292 )(Jbara, 2000). 

على  (Imidacloprid)وفي تجربة اجريت في سورية، لدراسة تأثير المبيد الحشري جاوشو 
% في 28.0انخفضت من  بالفيروس اإلصابةوجد بأن نسبة ، FBNYV بفيروس اإلصابةنسبة 

% في القطع التي عوملت بذورها قبل الزراعة بالمبيد بتركيز 1.0لمعاملة بالمبيد إلى القطع غير ا
غ مادة فعالة/كغ بذور وذلك عند اعداء القطع بحشرات المّن الحاملة للفيروس بعد شهرين من  2.8

 .(Makkouk & Kumari, 2001)الزراعة 
 

 فيروس التفاف أوراق الفول. 2.3
 Bean leafroll virus (BLRV ، جنسLuteovirus ، عائلةLuteoviridae) 
 

 ، (Quantz & Volk, 1954)ألول مرة في ألمانيا  BLRV فيروس وصف – الصفات العامة
من الفيروسات هذا الفيروس ويعتبر Huttinga (1979 .)و    Ashbyوحددت صفاته من قبل 

، وهو يصيب (Bos et al., 1988) معظم بلدان العالمفي  وقد تم تسجيله، المهمة في أوروبا
نانومترًا،  27األبعاد، قطرها  تتسم الجسيمات الفيروسية بكونها متساويةالبقوليات بصفة رئيسية. 

دالتون، والوزن الجزيئي  106×2.4السلسلة، وزنه الجزيئي  أحاديخطي  ريبيوالحمض النووي 
 الوزن الجزئيي و . (Ashby & Huttinga, 1979)دالتون  32,500للغالف البروتيني حوالي 
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أُْعِطَي هذا الفيروس عدة . (van Regenmortel et al., 2000)مليون دالتون  6للجسيمة يساوي 
بها مثل: فيروس اصفرار البقوليات، أسماء مشتقة من المحصول المصاب، واألعراض التي يسب

فيروس لعدس، ، فيروس اصفرار القمة في البازالء، فيروس اصفرار افيروس التفاف أوراق البازالء
 .، وكان يسمى أيضًا فيروس فصة ميتشيجانالحمصتقزم 

 

اصفرارًا والتفافًا ألوراق الفول التي تصبح جلدية  هذا الفيروس يسبب – األعراض والمدى العوائلي
 المبكرة  اإلصابة. تؤدي (1)شكل  الملمس، كما يوقف تشكل األزهار وتكوين القرون 

 ,Kaiserوراق حديثة التكوين باإلضافة إلى النضج المبكر للنبات )للنبات إلى تقزمه وصغر حجم األ

(. كما يسبب الفيروس اصفرارًا وتقزمًا لكل من العدس، الحمص، الفاصولياء Tinsley, 1959؛ 1973
كما تختلف أعراض الفيروس على النوع النباتي الواحد  .واللوبياء، واحمرار أوراق نباتات الفصة

وجد بأن هذا الفيروس يسبب أعراضًا مختلفة بإختالف صنف العدس  بإختالف أصنافه، حيث
المستخدم )احمرار، أو اصفرار، أو اصفرار مع تقزم( عند إعدائها بعزلة سورية تحت الظروف 

 (.Makkouk & Kumari, 1999؛ 2002قمري، الحقلية )
نوعًا تتبع  24بالدرجة األولى العائلة البقولية، وقد وجد أن أكثر من  BLRV فيروس يصيب

أهم هذه المحاصيل: الفول، الحمص، العدس، البازالء، فول العائلة البقولية قابلة لإلصابة به، ومن 
 Johnstone؛ Cockbain & Gibbs, 1973الصويا، اللوبياء، الفاصولياء، الجلبان، البرسيم، الفصة )

et al., 1984bا الفيروس وهي: النوعان بقولية فقط بهذ (. أشير إلى إصابة ثالثة أنواع غير
Erodium cicutarium L. و E. moschatum L’Her  اللذان يتبعان فصيلةGeraniaceae،  والنوع

Montia perfliata Howell  الذي يتبع فصيلةPortulacaceae (Johnstone et al., 1984b). 
 

 اتية أو بالحامول، لكنه بوساطة البذور أو بالعصارة النب هذا الفيروس ال ينتقل - طرائق االنتقال
شرات المّن فقط بالطريقة ، ينتقل بوساطة حLuteoviridaeكبقية أفراد فيروسات عائلة 

. ويتميز هذا الفيروس بالتخصص العالي بالنسبة لنواقله الحشرية، ويعزى ذلك إلى باقية/المثابرةال
 البازالء األخضر األكثر كفاءة ويعتبر مّن . االختالفات الوراثية بين أنواع حشرات المّن وسالالتها

  مّن الفول،مثل:  في نقل هذا الفيروس. وهناك أنواع أخرى من حشرات المّن تساهم في نقله
، (.Macrosiphum euphorbiae Thos) البطاطس/مّن البطاطا، مّن البازالء األخضر، مّن اللوبياء

 (Aphis gossypii Glover)مّن القطن و  (Myzus persicae Sulzer)مّن الدراق األخضر 
(Ashby, 1984 ؛Johnstone et al., 1984b إال أن هذه األنواع تختلف في كفاءة .) 

 نقلها للفيروس وذلك حسب العزلة الفيروسية، كما تعتبر الحوريات أكثر كفاءة في نقل الفيروس 
 وبعزلة  . وتتأثر كفاءة النقل أيضًا بالنوع(Cockbain & Costa, 1973)من الحشرات الكاملة 
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. وقد أشارت الدراسات السابقة إلى عجز مّن الفول عن (Stubbs, 1955)حشرات المّن المستعملة 
. وجد (Thottapilly, 1969؛ Cockbain & Costa, 1973نقل السالالت األوروبية لهذا الفيروس )

 اللوبياء( قادرة ، مّن الفول ومنّ األخضر في الجزائر بأن ثالثة أنواع من حشرات المّن )مّن البازالء
 على 

 ، (Ait Yahia et al., 1999)من نبات حمص  عزلت BLRV فيروس من نقل عزلة
 ذو كفاءة عالية جدًا في نقل عزلة سورية من هذا الفيروس  األخضر وكان مّن البازالء

 حشرات المّن لعزلة سورية من هذا الفيروس(. وبلغت كفاءة نقل ثالثة أنواع من 2002)قمري، 
 ، مّن اللوبياء ومّن الفول، على التوالي األخضر % لمّن البازالء90.0% و 90.6 %،97.5

(Skaf & Makkouk, 1988). 

 

نسبة ب BLRVتم مالحظة فيروس  - في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
دول  6ري في ألعراض الظاهرية خالل المسح الحقلي الذي اجعالية على محصول الفول بناء ل

، كما تم (Makkouk et al., 1988b)عربية )مصر، لبنان، المغرب، السودان، سورية وتونس( 
 ,Kassim)تسجيل هذا الفيروس في العراق على محصولي العدس والحمص بناء لألعراض الظاهرية 

وجية في معظم الدول العربية بناًء على االختبارات السيرول هذا الفيروس . ومن ثم سجل(1997
)سواء باستخدام أمصال مضادة وحيدة الكلون أو متعددة الكلون(، حيث سجل على محصول الفول 

اليمن )مكوك وآخرون، ، (Makkouk et al., 1994)مصر  ،(Fortass & Bos, 1991)المغرب في 
 (Najar et al., 2000a)(، وعلى محصولي الفول والعدس في تونس 2002األردن )قمري،  ،(1988

 ,.Ait Yahia et al)، وعلى محصول الحمص في الجزائر (El-Muadhidi et al., 2001)راق والع

1997a, 1999)  ،(، وعلى معظم المحاصيل البقولية الغذائية والعلفية في 2003والعراق )قاسم وأحمد
 .(1994مهنا وآخرون، ؛ 2002؛ قمري، 1999، وآخرون  حسنسورية )

 
 ومن ثم إنتاج أمصال  BLRVفيروس ددة في عزل نجحت دراسات متع - طرائق الكشف

  DAS-ELISA اختبارمضادة عديدة الكلون تكشف عنه في أنسجة النباتات المصابة ب
(Ashby & Huttinga, 1979 ؛D’Arcy et al., 1989 كما تم إنتاج أجسام مضادة وحيدة الكلون .)

طاعت الكشف عنه بسهولة است ،(Katul, 1992) (4B10و  6G4 ثلم) ومتخصصة لهذا الفيروس
؛ 2000واختبار بصمة النسيج النباتي )قمري،  TAS-ELISA ي اختبار وبحساسية عالية باستخدام 

 .(Katul, 1992 ؛1996مكوك وقمري، 
 معزولة من  BLRV فيروس من  تم انتاج مصل مضاد متعدد الكلون لعزلة جزائرية

  زلة بنجاح بعدة اختبارات ذات نوعية جيدة، كما تم الكشف عن هذه الع نبات حمص
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(Ait Yahia et al., 1999) كما تم انتاج مصل مضاد متعدد الكلون لهذا الفيروس ضد عزلة .
 سورية بكفاءة عالية )مكوك وقمري، بحوث غير منشورة(. 

 

 توجد دراسات قليلة عن الوقاية أو الحد من انتشار  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره
وذلك عن  BLRV لفيروسصنفًا من الفول مقاومة  15على تم في سورية الحصول  س.هذا الفيرو 

 حشرات سنوات تحت ظروف اإلعداء االصطناعي الكثيف ب 4طريق االنتخاب لمدة 
حفظت هذه األصناف في بنك االصول الوراثية التابع للمركز الدولي  المّن وتحت الظروف الحقلية.

 لجافة )ايكاردا( تحت األرقام المتسلسلة من الرقمللبحوث الزراعية في المناطق ا
BPL 5271  حتى الرقمBPL 5285 ويرجع أصل بعض هذه األصناف إلى بعض الدول العربية ،

؛ 2002)اليمن( )قمري،  BPL 5281)السودان(،  BPL 5277)تونس(،  BPL 5276مثل 
Makkouk et al., 2002b لهذا الفيروس ولمدة أصناف عدس مقاومة  6(. كما تم الحصول على

ثالث سنوات متتالية تحت ظروف اإلعداء االصطناعي الكثيف بحشرات المّن الحاملة للفيروس، 
  ILL74 ،ILL75 ،ILL82 ،ILL213 ،ILL214 ،ILL6816 ،ILL5480وهذه األصناف هي: 

، وقد SbDV و FBNYVمقاومة لفيروسي  ILL75و  ILL74، كما أظهر الصنفان ILL7213و 
باإلضافة  FBNYVمقاومة لفيروس  ILL6816و  ILL82 ،ILL213 ،ILL214صناف أبدت األ

 (.Makkouk et al., 2001b؛ 2002لمقاومتها لفيروس التفاف أوراق الفول )قمري، 
على نسبة  (Imidacloprid)وفي تجربة اجريت في سورية لدراسة تأثير المبيد الحشري جاوشو 

% في القطع غير المعاملة 92.0انخفضت من  إلصابةا، وجد أن نسبة BLRV بفيروس اإلصابة
غ مادة فعالة/كغ  2.8% في القطع التي عوملت بذورها قبل الزراعة بالمبيد بتركيز 13.0بالمبيد إلى 

 Makkouk)بذور وذلك عند إعداء النباتات بحشرات المّن الحاملة للفيروس بعد شهرين من الزراعة 

& Kumari, 2001) فيروس ب اإلصابةمبيد حماية نباتات الفول من ال. واستطاع هذاBLRV  عندما
اعديت بالفيروس بعد شهرين من الزراعة، ولكن لم يالحظ تأثير للمبيد عن إعداء النباتات بعد ثالثة 
أشهر من الزراعة ولنفس المعامالت. باإلضافة إلى ذلك، فإن المبيد جاوشو أعطى فعالية جيدة في 

توسطة الحساسية، في حين لم يعِط أي تأثير على األصناف المقاومة حالة األصناف الحساسة وم
 .(Makkouk & Kumari, 2001)للعدس 

 أن حركة الفيروس وتكاثره تختلف من مدخل أظهرت تجربة أخرى أجريت في سورية، 
 أيام من العدوى في المدخالت  3بعد  الفيروس وراثي إلى آخر، حيث تم الكشف عن

ه الكشف عن لم يتم، في حين وبعد اسبوع في مدخالت الفول الحساسة العدسالوراثية الحساسة من 
والمدخالت الوراثية المقاومة من الفول  (ILL74)مطلقًا في المدخل الوراثي المقاوم من العدس 

(BPL5278  وBPL5279 حتى بعد )أسابيع في الفول  5 يومًا من العدوى في العدس و 18
(Kumari & Makkouk, 2003) . 
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 السكري/البنجر فيروس االصفرار الغربي للشوندر. 3.3
 Beet western yellows virus (BWYV جنس ،Polerovirus عائلة ،Luteoviridae) 
 

 ,Duffus)الواليات المتحدة األمريكية بألول مرة في كاليفورنيا  هذا الفيروس سجل – الصفات العامة

وحدة  180تحتوي و  نانومتراً  26قطرها  األبعاد اوية. تتسم جسيمات هذا الفيروس بكونها متس(1969
ي احادي حمض نووي ريبالفيروس من  . يتكون مجين(van Regenmortel et al., 2000)بروتين 
كيلو  56. يملك الفيروس نوعين من البروتينات األول وزنه الجزيئي (Veidt et al., 1988) السلسلة

ا الفيروس: . ومن األسماء السابقة لهذ(Falk & Duffus, 1984) كيلو دالتون  24دالتون والثاني 
 .فيروس اصفرار الخبيزة، وفيروس االصفرار الخفيف للفت

 
 بظهور احمرار على  هذا الفيروستتسم أعراض  - األعراض والمدى العوائلي

 ، البرسيم األرضي.Gomphrena globosa L. ،Trifolium incarnatum Lأوراق 
(Trifolium subterraneum L.) واصفرار أو شحوب على كل من عشبة كيس الراعي؛ 

(Capsella bursa-pastoris L.) ،Tetragonia expansa Thunb. الفول، البازالء، فول الصويا؛ ،
 .(Boswell & Gibbs, 1983)كما يسبب هذا الفيروس تقزمًا واصفرارًا للحمص 

، تتبع  150ثر من فيروس مدى عوائلي واسع، حيث وجد أنه يصيب أكهذا الل ًً  24نوعًا
كما يصيب عددًا من األعشاب الشائعة التي تسهم بدور مهم كمصدر دائم للعدوى،  فصيلة نباتية.

فهو بذلك يختلف عن الفيروسات األخرى المسببة لالصفرار في كونها تصيب أنواعًا نباتية أغلبها يقع 
ها: الحمص، البازالء، الفول، العدس، ومن أهم المحاصيل النباتية التي يصيب ضمن عائلة واحدة.

، السبانخ، عباد الشمس، الخس، السكري/البنجر فول الصويا، البرسيم، الجلبان، الفصة، الشوندر
. وقد وجد هذا الفيروس بشكل (Brunt et al., 1996) الملفوف، الفجل، الخيار، البطيخ، الخبازة

% األمر الذي 100به إلى  اإلصابةبة وبائي على محصول الحمص في كاليفورنيا حيث وصلت نس
 .(Bosque-Perez & Buddenhagen, 1990)يؤدي إلى خسارة كبيرة في اإلنتاج 

 

أهم من و فقط،  باقية/المثابرةسطة حشرات المّن بالطريقة الابو  فيروسهذا ال ينتقل – طرائق االنتقال
مّن البطاطس، /مّن البطاطا قطن،تنقل هذا الفيروس مّن اللوبياء، مّن الي التحشرات المّن  أنواع

، ويعتبر مّن الدراق األخضر أكفأ أنواع  Aulacorthum solani (Kaltenbach) و الدراق األخضر
  .(Boswell & Gibbs, 1983)المّن في نقل الفيروس 
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( أعراض اصفرار وتشكل األوراق الكاسية للنبات الفول )أ( اصفرار وتقزم نباتات الحمص )ب. 1شكل 
الناتجة عن اإلصابة بفيروس اإلصفرار )النباتات المصابة على اليسار والسليمة على اليمن( والعدس )جـ( 
؛ اصفرار والتفاف أوراق الفول مع عدم ظهور األزهار أو القرون الناتجة عن (FBNYV)الميت للفول 

عن  اق الفول الناتجةراض الموزاييك على أور؛ أع)د( (BLRV)اإلصابة بفيروس التفاف أوراق الفول 
ة عن اإلصابة تبرقش أوراق الفول الناتج ؛)هـ( (BYMV)اإلصابة بفيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء 

أعراض الزوائد على أوراق وقرون الفول الناتجة عن اإلصابة  ؛()و (BBMV)الفول بفيروس تبرقش 
م شديد لنباتات العدس مع اصفرار أو )ز(؛ أعراض تقز (PEMV-1) 1-موزاييك وزوائد البازالء بفيروس 

ً للمدخل الوراثي الناتجة عن اإلصابة بفيروس تفزم فول الصويا  )حـ(؛  (SbDV)احمرار األوراق تبعا
أعراض الموزاييك على أوراق الفول )ط( وتلون حواف بذور الفول باللون البني )اليمن، مقارنة بالبذور 

 .(BBSV)صابة بفيروس تلون بذور الفول السليمة على اليسار( )ي( الناتجة عن اإل
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 على  BWYV فيروس سجل – في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
 (Horn et al., 1995)وسورية ولبنان  (Fortass et al., 1997)المغرب الحمص في كل من 

 العراق  ، وعلى محصولي الفول والحمص في(Ait Yahia et al., 1997a)والجزائر 
(El-Muadhidi et al., 2001 ؛Makkouk et al., 2001a)  وتونس(Najar et al., 2001) وعلى ،

  .(2002، قمري، 1999سورية )حسن وآخرون، محاصيل الفول والحمص والعدس في 
 

، (D’Arcy et al., 1983, 1989)فيروس هذا النجحت أكثر من دراسة في عزل  - طرائق الكشف
 في أنسجة  الفيروس الكشف عنفي نجحت  مضادة عديدة الكلون له أجسامكما تم إنتاج 

  (DAS-ELISA)اليزا باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة  اختبارالنباتات المصابة ب
(Casper et al., 1983 ؛Marco, 1985 باإلضافة إلى ذلك، تم إنتاج أجسام مضادة .) 

 روس استطاعت الكشف عنه بسهولة وبحساسية عالية وحيدة الكلون ومتخصصة لهذا الفي
 (TAS-ELISA) اليزا باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادة اختبارباستخدام 

(Ellis & Wieczorek, 1992). 
 

والحد من  فيروسهذا ال الدراسات حول الوقاية منتعتبر  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره
 الكرنب أن بعض األنواع التابعة لجنس Thomas et al. (1990)، وقد ذكر انتشاره قليلة جداً 

Brassica sp.  مقاومة لهذا الفيروس. وفي دراسة أولية أجريت في سورية النتخاب أصناف من
 الحمص مقاومة لهذا الفيروس وجدت بعض المدخالت الوراثية البرية متحملة لإلصابة ولم 

، ILWC-188 ،ILWC-134 ،ILWC 125% مثل المدخالت 10يتجاوز نسبة الفقد في غلتها 
ILWC 116  وILWC 112  ،(.1992)قواص 

 
 فيروس تقزم فول الصويا. 4.3

Soybean dwarf virus (SbDV ، جنسLuteovirus ، عائلةLuteoviridae) 
 

 ألول مرة في اليابان في مناطق هوكايدو وشمال الهنشو هذا الفيروس وصف – الصفات العامة
(Tamada, 1970 ؛Tamada et al., 1969 صنفت عزالت .)SbDV  اليابانية باالعتماد على العائل

والساللة المحدثة  (SbDV-D)النباتي واألعراض الظاهرية إلى ساللتين: الساللة المحدثة للتقزم 
، وينحصر مجالهما العائلي في العائلة البقولية (Tamada, 1973) (SbDV-Y)لالصفرار 

(Tamada, 1970, 1975)قطرها بأنها متساوية األبعاد . تتسم الجسيمات الفيروسية لهذا الفيروس ،
  . بلغ(Tamada, 1973, 1975)السلسلة  أحادي (RNA)ريبي نانومترًا، والحمض النووي  25

نانومترًا  28حوالي  (SL1-94)المعزولة من العدس  الفيروسية للعزلة السورية قطر الجسيمات
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(Makkouk et al., 1997)كيلو  22فيروس فيبلغ حوالي ل. أما الوزن الجزيئي للغالف البروتيني ل
 ، بينما وجد أن الوزن الجزيئي للغالف البروتيني للعزلة السورية(Johnstone et al., 1982)دالتون 

(SL1-94)  كيلو دالتون  23حوالي(Makkouk et al., 1997)ولساللة االصفرار اليابانية ، 
 : الفيروس المتالزماألسماء المرادفة لهذا الفيروسو  .(Smith et al., 1993)و دالتون كيل 22.2 

 م األرضيي، وفيروس احمرار أوراق البرسالصفرار الحواف الخفيف للفراولة
(van Regenmortel et al., 2000). 

 
فيروس على أصناف فول الصويا المصابة ب اإلصابةتختلف أعراض  - األعراض والمدى العوائلي

تقزم فول الصويا، فقد تكون خفيفة بشكل تقزم ضعيف مع تشوه واختفاء اللون، أو معتدلة بشكل تقزم 
 مع تجعد األوراق واصفرارها، أو حادة بشكل تقزم شديد مع تجعد األوراق وتموج حافاتها 

ار لتفافها بشكل كأسي في ساللة التقزم، كما يظهر اصفرار بين العروق في ساللة االصفر إو 
(Damsteegt et al., 1990) على بعض أنواع البرسيم  هذا الفيروس. تظهر أعراض(Trifolium 

sp.) ف األوراق القديمة، ويشاهد على واعلى هيئة تقزم وشحوب واصفرار بين العروق أو احمرار ح
شديد  نباتات الفول شحوب بين عروق األوراق المتوسطة أو السفلية مع تقزم للنبات، واصفرار وتقزم

على نباتات البازالء أو  لنباتات الحمص، واصفرار واضح على نباتات الفاصولياء، واصفرار خفيف
 (.Trifolium pratense L)قد تختفي األعراض. كما يصيب هذا الفيروس نباتات البرسيم األحمر 

 تسبب. (Tamada, 1973, 1975)دون أن تظهر عليها أية أعراض  (.T. repens L)واألبيض 
المعزولة من العدس تقزمًا شديدًا لنباتات العدس مع اصفرار أو احمرار  (SL1-94)العزلة السورية 

 .(1)شكل   (Makkouk & Kumari, 1997)األوراق تبعًا للمدخل الوراثي المستخدم
 فيروس مدى عوائلي واسع وهو متخصص بالعائلة البقولية باستثناء بعض األنواع هذا الل

. أشار Chenopodiaceae (Tamada, 1970)و  Polemoniaceaeة لفصيلتي النباتية التابع
Edwardson & Christie (1991c)  نوعًا نباتيًا تقع في 29إلى أن هذا الفيروس يصيب 

 . كما وجد في نيوزيالندا أنه خالل الفترة ما بينFabaceaeمنها تتبع  22فصائل،  6
ات على البازالء، والعدس، والفاصولياء والفول، فيروس من أهم الفيروسهذا الكان  1987-1990
. كما سجل هذا الفيروس (Fletcher, 1993)أعلى ما يمكن على محصول العدس  اإلصابةوكانت 

. وعند (Damsteegt et al., 1995)على البرسيم األرضي األبيض في الواليات المتحدة األمريكية 
المعزولة من العدس، وجد بأنها تصيب كاًل من  (SL1-94)المدى العوائلي للعزلة السورية  دراسة

تحت األرضي  ، البرسيم(.Lathyrus ochrus L)الحمص، الفول، العدس، البازالء، الجلبان 
(Trifolium subterraneum) ،T. scutatum Boiss.،  وTrigonella foenum-graecum L. 

(Makkouk et al., 1997). 
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 ، وقد وجد أن باقية/المثابرةبحشرات المّن بالطريقة اليروس فهذا الينتقل  - طرائق االنتقال
من نوع  بوساطة حشرات المنّ  تنتقالن (SbDV-Y)واالصفرار  (SbDV-D)ساللتي التقزم 

Aulacorthumm solani (Kaltenbach) (Tamada, 1970) ولكنهما ال تنتقالن بأنواع ، 
 ، مّن Aphis glycines Matsumura ،Acyrthosiphon kondoi Shinjiالمّن الستة التالية: 

؛ Tamada, 1975) البطاطس/مّن الدراق األخضر، ومّن البطاطا البازالء األخضر، مّن اللوبياء،
Tamada et al., 1969فقد وجد أنه 1986هر منذ عام تظ (. وأخذت أهمية مّن البازالء األخضر ،

  SbDVلذي يعتبر ساللة من فيروس البرسيم األرضي ا قل معظم عزالت فيروس احمرار أوراقين
(Johnstone & Guy, 1986 ؛Johnstone et al., 1984a وقد وجد أن مّن البازالء األخضر ينقل .)

% عند إعداء نباتات العدس وإلى 100بنسبة عالية جدًا حيث وصلت إلى  (SL1-94)العزلة السورية 
 (.1998% عند إعداء نباتات الفول )نعسان، 70
 

 تم تسجيل هذا الفيروس  - في المنطقة العربية جغرافي واألهمية االقتصاديةالتوزع ال
 ، وعلى محصول (Makkouk et al., 1997) 1997على محصول العدس في سورية عام 

 ، وعلى محصولي الفول والحمص في العراق (Najar et al., 2003)الفول في تونس 
(El-Muadhidi et al., 2001). 

 
ذات كفاءة عالية فيروس الم إنتاج مضل مضاد متعدد الكلون لعزلة سورية من ت - طرائق الكشف

المناعي  ، حيث استطاع هذا المصل الكشف عن الفيروس باختبار بصمة النسيج النباتيجداً 
(TBIA)  1:200,000عند استخدامه بتخفيف (Makkouk et al., 1997) نجح العديد من . كما

اليزا باالحتواء المزدوج للفيروس  ، مثل اختبارهذا الفيروس ف عنختبارات السيرولوجية بالكشاإل
 اليزا باالحتواء الثالثي للفيروس باألجسام المضادة ، اختبار(DAS-ELISA) باألجسام المضادة

(TAS-ELISA)واختبار وصمة النقطة ،المناعي ، اختبار بصمة النسيج النباتي (Dot-blot) في .
في الكشف عن  (DAC-ELISA) مع تغطية األطباق مباشرة بالفيروسحين لم ينجح اختبار اليزا 

 (.Makkouk et al., 1997؛1997نعسان وآخرون، هذا الفيروس )
 

 تعتبر األصناف المقاومة من أهم الطرائق فعالية  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره
 مدخالن وراثيان  وجد، وقد SbDVفي الوقاية واإلقالل من الخسائر التي يسببها فيروس 

 من خالل إختبارات ( ILL75و  ILL74من العدس مقاومان لعزلة سورية من هذا الفيروس )
 لمدة ثالثة سنوات متتالية تحت ظروف اإلعداء االصطناعي الشديد بحشرات المّن الحاملة 
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؛ 2002أيضًا )قمري،  BLRV و FBNYVللفيروس، وأبدى هذان الصنفان مقاومة لفيروسي 
Makkouk et al., 2001b.) 

على نسبة  (Imidacloprid)وفي تجربة أجريت في سورية لدراسة تأثير المبيد الحشري جاوشو 
بالفيروس حيث انخفضت  اإلصابة، وجد أن المبيد لم يؤثر كثيرًا في نسبة SbDVبفيروس  اإلصابة
لقطع التي عوملت % في ا85.0% في القطع غير المعاملة بالمبيد إلى 98.0من  اإلصابةنسبة 

غ مادة فعالة/كغ بذور وذلك عند اعداء القطع بحشرات المّن الحاملة  2.8بذورها بالمبيد بتركيز 
 (. Makkouk & Kumari, 2001للفيروس بعد شهرين من الزراعة )

 
 لحمصحب لاالتقزم الشفيروس  .5.3

Chickpea chlorotic dwarf virus (CpCDV جنس ،Mastrevirus،  عائلة
Geminiviridae) 

 
ثم  ،(Horn et al., 1993)ألول مرة على الحمص في الهند هذا الفيروس  سجل – الصفات العامة

قطر الجسيمات  .(Horn et al., 1996) 1996سجل على المحصول ذاته في الباكستان عام 
لنووي من نوع الحمض ا نانومترًا. 30-18، قطرها نانومترًا وتوجد بشكل توأمي 15 المنفردة الفيروسية

DNA  قاعدة آزوتية/ أساس قاعدي. الوزن الجزيئي للغالف  2900السلسلة، حجمه  أحاديدائري
 .(Horn et al., 1993)كيلو دالتون  32البروتيني حوالي 

 
يحدث هذا الفيروس على محصول الحمص أعراض االصفرار،  - األعراض والمدى العوائلي

، وتلون اللحاء باللون البني. أما على محصول العدس فيسبب صغر حجم األوراق االحمرار، التقزم،
 تقزمًا مترافقًا بشحوب في اللون، وشحوبًا في اللون فقط على كل من البازالء والشوندر

 وراق، اصفرارًا وتقزمًا األ. أما على المحاصيل غير البقولية فيسبب التفاف السكري/البنجر
 الداتورةو  (Samsun NNو  White Burleyي )صنف .Nicotiana tabacum L التبغعلى 

(Datura stramonium L.) (Horn, 1994). 
 والعدس سجل هذا الفيروس بشكل طبيعي على كل من الحمص والفول 

(Horn et al., 1996 ؛Makkouk et al., 1995 في حين سجل على عدد من المحاصيل البقولية ،)
 الباذنجانية ،Leguminosaeالبقولية ، Chenopodiaceaeة الرمراميوغير البقولية تتبع ثالثة فصائل )

Solanaceae ) ،عند إعدائها اصطناعيًا مثل: الفول، الحمص، العدس، البازالء، الفاصولياء، البندورة
على الشوندر السكري/البنجر الفيروس وجد  .(Horn, 1994)الشوندر، وبعض أنواع التبغ 

، وعلى الفاصولياء وبعض األنواع البقولية البرية (Farzadfar et al., 2002)والفاصولياء في إيران 
 (.2004في السودان )علي وآخرون، 
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 . باقية/المثابرةالنطاطات األوراق بالطريقة سطة بوا CpCDV فيروس ينتقل – طرائق االنتقال

 هو المسؤول عن نقل هذا الفيروس،  Orosius orientalis Matsumuraوقد وجد أن النوع 
ساعات الكتساب الفيروس، والفترة الالزمة  8تاج إلى التغذية على المصدر المصاب لمدة ويح

 هلإلعداء حوالي ساعتين، في حين تبلغ فترة الحضانة في جسم الحشرة حتى تصبح قادرة على نقل
نقل  Orosius albicinctus Distant وفي سورية، استطاع النوع .(Horn, 1994) ساعة 27حوالي 
الذي وجد سابقًا بأنه ينقل هذا الفيروس  O. orientalis، ويعتبر هذا النوع مشابه للنوع الفيروس

(Kumari et al., 2004b). 
 

  هذا الفيروستم تسجيل  - في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
 الفول  ، وعلى محصول(Makkouk et al., 1995)محصولي الحمص والفول في السودان على 

 العراق ، (1988اليمن )مكوك وآخرون، ، (Makkouk et al., 2003b)مصر  كل من في
(El-Muadhidi et al., 2001 ؛Makkouk et al., 2001a) الحمص في سورية محصول ، وعلى

(Kumari et al., 2004b) كما سجل على محصول الفاصولياء وبعض األنواع البقولية البرية في ،
 (.2004وآخرون، السودان )علي 
 % عند إعداء النباتات 100 خسارة في إنتاجية الحمص تصل إلىهذا الفيروس يسبب 

 % عند إعداء النباتات في طور اإلزهار100-75في طور ما قبل اإلزهار، وتتراوح ما بين 
(Horn, 1994). 

 
وقد  Horn (1994،)من قبل عن هذا الفيروس تم إنتاج مصل مضاد للكشف  - طرائق الكشف

 (TBIA) المناعي نجحت عدة اختبارات في الكشف عنه مثل اختبار بصمة النسيج النباتي
(Makkouk et al., 1995)واختبار اليزا باالحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة ، 

(DAS-ELISA) واختبار اليزا مع تغطية األطباق مباشرة بالفيروس (DAC-ELISA)  والمجهر
(. موخرًا، تم انتاج مصل مضاد ضد عزلة Kumari et al., 2004b؛ Horn, 1994االلكتروني )

سورية )معزولة من نبات حمص( ذو كفاءة عالية، حيث استطاع أن يكشف عن الفيروس بعدة 
 .(Kumari et al., 2006)اختبارات سيرولوجية وبحساسية عالية 

 
 بهذا الفيروس عن طريق  صابةاإليمكن الحد من  – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

( بدراسة أولية النتخاب أصناف مقاومة لهذا 1994) Hornقام استخدام أصناف مقاومة له. 
أنواع من الحمص البري  4صنفًا من الحمص المزروع و  13الفيروس، عن طريق دراسة قابلية 
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باختبار اليزا لإلصابة، ووجد أن معظمها أعطى أعراض االصفرار والتقزم، ولكن عندما فحصت 
 وجدت بعض الفروق في تركيز الفيروس في هذه األنواع. 

 1999/2000في تجربة اجريت في محطة الحديبة، شمال السودان خالل الموسمين الزراعيين 
 اإلصابةلدراسة تأثير الصنف، وقت الزراعة وطول الفترة ما بين الريات على  2000/2001و 

طبيعية، بينت النتائج أن نسبة إصابة الصنف شندي تحت ظروف العدوى ال CpCDVبفيروس 
“Shendi”  كانت أقل من الصنف“ICCV-2”  بغض النظر عن وقت الزراعة، وأن التأخير في

ت عندما انخفض اإلصابةبالفيروس، كما أن نسبة  اإلصابةأسابيع قلّل من نسبة  4-3الزراعة بحدود 
 .(Hamed & Makkouk, 2002)ات قصرت الفترة ما بين الري

 

 الموزاييك األصفر للفاصولياء فيروس .6.3
Bean yellow mosaic virus (BYMV جنس ،Potyvirus ،  عائلةPotyviridae) 

 
يعتبر من و ، 1934عام  Pierceوصف هذا الفيروس ألول مـرة من قبل  - الصفات العامة

، وقد سجل في معظم دول الفيروسات المهمة على المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية في العالم
به  اإلصابةمحاصيل العلفية فقد وصلت نسبة الأما على  (.Bos et al., 1988؛ Bos, 1970العالم )

في غربي استراليا  (.Trifolium subterraneum L)% على محصول البرسيم األرضي 90 أعلى من
(Mckirdy et al., 1994) .بلغ نسبة تنانومترًا،  15ه نانومترًا وعرض 750 يةالفيروس طول الجسيمة

 ألف 9.7وزن الجسيمة، وحجمه حوالي  % من5 السلسلة احادي (RNA)الحمض الريبي النووي 
 مليون دالتون(.  3.5-3قاعدة نيتروجينة )الوزن الجزيئي 

 
أعراض االصفرار والتبرقش  بهذا الفيروس تبدي النباتات المصابة - المدى العوائلياألعراض و 
  .(1)شكل  (Boswell & Gibbs, 1983؛ Bos, 1981التقزم والموت )والموزاييك و 

أنواع من الفاصولياء، والترمس  6أصابت عزلة ليبية من هذا الفيروس كل من الفول، البازالء، 
(Shagrun, 1973a).  نوعًا بقوليًا، منها الفاصولياء والبازالء  140حوالي هذا الفيروس يصيب

 والفول والفصة والبرسيم والبيقية وغيرها من البقوليات  والعدس وفول الصويا والحمص
(Edwardson & Christie, 1991b). 

 
نوعًا من حشرات المّن بالطريقة غير  20ينتقل الفيروس بواسطة أكثر من  - طرائق االنتقال

  ومنّ لوبياء مّن ال ،مـّن الفول ،ومن أكثرها كفاءًة مّن الدراق األخضر باقية/غير المثابرةال
 .(Kennedy et al., 1962)ثانية  60 و 10البازالء األخضر، وتتراوح فترة اكـتساب الفيروس ما بين 

 إلىهذا الفيروس بلغت كفاءة نقل ثالثة أنواع من حشرات المّن لعزلة سورية من 
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 ، على التوالي األخضر % لكل من مّن اللوبياء، مّن الفول ومّن البازالء5.0و % %21.1، 47.5
(Skaf & Makkouk, 1988) . بواسطة و  بالطريقة الميكانيكية بسهولةهذا الفيروس ينتقل كما 

  وجد بأن هذا الفيروس ينتقل ببذور الفول ،. في سوريةوالبازالء بذور العدس والفول

(Makkouk et al., 1988a)  والعدس(Kumari et al., 1994). 
 

على محصول  هذا الفيروس  سجل – قة العربيةفي المنط التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
؛ El-Attar et al., 1971b؛ Allam et al., 1979 ؛Allam & El-Kady, 1966الفول في مصر )
El-Kady, 1977؛ Nour-Eldin et al., 1966) ،( السودانAbu Salih et al., 1973؛ 
Hussein, 1979؛ Hussein & Freigoun, 1978 ؛Nour & Nour, 1962b)،  اليمن 
المغرب ، (Nienhaus & Saad, 1967؛ Makkouk et al., 1982لبنان )، (1988)مكوك وآخرون، 

(Fischer, 1979؛Fisher & Lockhart, 1976 ؛Fortass & Bos, 1991) ، ليبيا 
(Shagrum, 1973a, 1973b ؛Younis et al., 1992)  واألردن(Al-Musa et al., 1987) كما .

، وعلى محصول الحمص في (Nour Eldin et al., 1966)ازالء في مصر سجل على محصول الب
(، وعلى محصول العدس 1997والمغرب )وبربوين وفرطاس،  (Ait Yahia et al., 1997b)الجزائر 

قاسم وأحمد، (، وعلى الفول والعدس والحمص في العراق )2000في األردن )المبروك ومنصور، 
، 6.6(. بلغت نسبة وجود هذا الفيروس Ismail, 1983 ؛El-Muadhidi et al., 2001؛ 2003
في عينات الفول المفحوصة من المغرب، لبنان، تونس، % 67.1و  50.4، 33.4، 31.2، 11.3

، وكانت نسبة وجوده في عينات (Makkouk et al., 1988b)سورية، السودان ومصر، على التوالي 
 فيروس (. وبلغت نسبة وجود1994آخرون، % )مهنا و 17.6الفول المفحوصة من الساحل السوري 

BYMV  56.7% و68.1%، 73.5في عينات الفول المفحوصة من منطقة الفيوم في مصر ،%
 Makkouk et)، على التوالي 1994 فبراير/وشباط 1993 مارس/، آذار1993 فبراير/خالل شباط

al., 1994) 63 حوالي ن العراقفي عينات الفول المجموعة بشكل عشوائي مبلغت نسبة وجوده . و %
(El-Muadhidi et al., 2001). 

 ،81بهذا الفيروس نقصًا في إنتـاجية محصول الفول في سورية بـلغت  اإلصابةسببت 
 من الزراعة( واإلزهار  اً أسبوع 11%، عند إعدائه في مـرحلة ما قـبل اإلزهار )بعد 39و  56

. كما سبب (Makkouk et al., 1988b)الي (، على التو اً أسبوع 20( وبـعد اإلزهار )اً أسبوع 15)
عديت النباتات في مرحلتي ما قبل أ % عندما 34و  96نقصًا في إنتاجية محصول العدس بلغت 

. وفي تجربة اجريت في مصر على (Kumari et al., 1994)اإلزهار وما بعده، على التوالي 
 %، في الموسم 4و  27، 78خسارة باإلنتاج قدرت بـ  هذا الفيروس محصول الفول، سبب

 ، وذلك عند إعداء النباتات 1979/1980% في موسم 11و  21، 42و  1978/1979الزراعي 
 . (Gamal-Eldin et al., 1982)في طور البادرة، عند االزهار ومرحلة عقد القرون، على التوالي 
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ء للبقوليات إلى انخفاض القيمة التسويقية للقرون الخضرا بهذا الفيروس اإلصابةأدت في ايران، 
كما ازدادت حساسيتها تجاه  ،الغذائية وبذورها التي ظهرت عليها أعراض واضحة كالتـلون والتشوه

 .(Kaiser, 1973)الفطور الممرضة التي تصيب األوراق 
 

وانتاج أجسام مضادة له  BYMV فيروس نجحت دراسات متعددة في عزل - طرائق الكشف
(Makkouk et al., 1988c)ف عنه في أنسجة النباتات المصابةتبارات عديدة بالكش. ونجحت اخ 

مكوك وقمري، واختبار بصمة النسيج النباتي ) (Makkouk et al., 1988b, 1994)اليزا  اختبارمثل 
أن يكشف  (Dot-blot)(. كما استطاع اختبار الوصمة النقطية Makkouk et al., 1993a؛ 1996

التي تعتمد  (NBT/BCIP)عند استخدام المادة الكاشفة  نانوغرام/مل 100عن الفيروس حتى تركيز 
التي  (AMPPD)نانوغرام/مل عند استخدام المادة الكاشفة  10و  (Chromogenic)على الصبغ 

 .) 1993aet alMakkouk ,.( (Chemiluminescent)تنتج ضوء 

 
الفول مقاومة  أصناف من 9على تم في سورية الحصول  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

وذلك عن طريق االنتخاب تحت ظروف اإلعداء االصطناعي وتحت الظروف  BYMV فيروسل
الحقلية، حفظت هذه األصناف في بنك األصول الوراثية التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في 

 BPL 5254حتى الرقم  BPL 5247المناطق الجافة )ايكاردا( تحت األرقام المتسلسلة من الرقم 
(Makkouk & Kumari, 1995b) كما وجد بأن لحركة الفيروس في العائل وتركيزه دورًا كبيرًا في .

بعد أربعة أيام من اإلعداء في مدخالت الفول الوراثية  الفيروس المقاومة، حيث تم الكشف عن
 (BPL 1311)يومًا من اإلعداء في المدخل الوراثي المقاوم  18الحساسة، في حين كشف عنه بعد 

(Makkouk & Kumari 1993).  كما يمكن مكافحة الفيروس عن طريق مكافحة الناقل الحشري له
 (.1993المعاضيدي وآخرون، )
 

 فيروس موزاييك البازالء المنقول بالبذور .7.3
Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV جنس ،Potyvirus ،  عائلةPotyviridae) 

 
Musil (1966 ،)ألول مرة في تشيكوسلوفاكيا سابقًا من قبل  يروسهذا الف وصف – الصفات العامة

يتسم هذا الفيروس بجسيمات .  (Bos et al., 1988)بعدها على عدد من المحاصيل البقولية  وسجل
 حاديأريبي نووي حمض  يتكون مجينه مننانومترًا، و  12نانومترًا، عرضها  770خيطية مرنة طولها 

 %94نسبة البروتين و يروسية، الجسيمة الف وزن من  %1±5.3ض النووي السلسلة، تبلغ نسبة الحم
(Hampton & Mink, 1975) . 
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مثل:  عرف هذا الفيروس بعدة أسماء وذلك تبعًا لألعراض التي يحدثها على النباتات المصابة
، لبازالءلة القمفيروس اخفاق ، فيروس مـوزاييك البازالء المنقول بالبذور، فيروس التفاف أوراق البازالء

 .موزاييك والتفاف أوراق البازالء فيروسو 

أن وجد في كل من أمريكا واليابان،  1974عند دراسة العزالت المختلفة للفيروس عام ولكن 
جميعها كانت متشابهة فيما بينها، كما تشترك جميع األسماء السابقة للفيروس بصفة النقل البذري 

وهو فيروس  1967عام  Inouyeميته باالسم نفسه الذي اقترحه بواسطة بذور البازالء، لذا اقترح تس
وحظيت هذه التسمية بالموافقة الرسمية  (Mink et al., 1974)موزاييك البازالء المنقول بالبذور 

 .(Hampton & Mink, 1975) 1975والدولية عام 
 

أعراض التبرقش، مع  بهذا الفيروس تظهر على نباتات العدس المصابة - األعراض والمدى العوائلي
، بينما تالحظ على تاباصفرار مصحوب أحيانًا بتقزم واضح في بعض األصناف وموت قمة الن

 .(Latham & Jones, 2001a)نباتات الفول أعراض التبرقش والتقزم 
 في الظروف الطبيعية كاًل من الحمص والبازالء والفول  PSbMV فيروس يصيب

)حاج قاسم  (.Vicia villosa L)ن والبرسيم والبيقية الزغبية والعدس والكرسنة والفصة والجلبا
؛ Fletcher, 1993؛ Edwardson & Christie, 1991a؛ Bos et al., 1988؛ 2001وآخرون، 

Makkouk et al., 1993b كما وجد في استراليا على أنواع من الجلبان .)(Lathyrus spp.)  والبيقية
(Vicia spp.)  والبرسيم(Trifolium spp.)  (Latham & Jones, 2001b). 

 
نوعًا من حشرات  21عن طريق أكثر من  هذا الفيروس تشير المراجع إلى انتقال - طرائق االنتقال

. وتختلف كفاءة أنواع (Edwardson & Christie, 1991b) ثابرةالمالباقية/غير المّن بالطريقة غير 
لدراسة كفاءة حشرات المّن التالية: مّن  سوريةفي  حشرات المّن في نقلها للفيروس، ففي تجربة أجريت

 Rhopalosiphum padi) مّن البازالء األخضر ومّن القمح ،مّن اللوبياء ،مّن الفول ،الدراق األخضر

L.) فيروس  في نقلPSbMV  إلى نباتات الفول، فوجد أن 
  اتن مّن القمح ذاألنواع األربعة األولى كانت ذات كفاءة عالية في نقل الفيروس بينما كا

 . كما وجد في أمريكا أن (Makkouk et al., 1993b)كفاءة منخفضة مقارنة باألنواع السابقة 
 كفأ من أأكفأ في نقل الفيروس من مّن الدراق األخضر، وهذا األخير  البطاطس/مّن البطاطا

 مّن البازالء األخضر، كما وجدت اختالفات بين مستعمرات كل نوع، وتحت ظروف 
 لتجربة كانت األطوار المجنحة من حشرات المّن أكثر كفاءة من األطوار غير المجنحة ا

(Gonzalez & Hagedorn, 1971). 
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 فترة حشرة للفيروس من المصدر المصاب )الفترة الزمنية الالزمة الكتساب ال إن
 ةثانية، وال يوجد للفيروس فترة حضانة ضمن حشرة المّن الناقل 90-10 هيكتساب( اإل

(Gonzalez & Hagedorn, 1970) وقد وجد أن حشرة مّن الدراق األخضر تصبح قادرة على نقل .
 دقائق،  10دقيقة،  2-1الفيروس بعد تغذيها على العائل المصاب لفترات زمنية مختلفة )

 ساعات  3دقائق و  10ساعات ويومين( وكانت أكثرها كفاءة تلك التي تغذت لفترة  3
(Chiko & Zimmer, 1978) كما يجب أن يتم تلقيح النبات السليم بسرعة نظرًا ألن كفاءة المّن في .

عمومًا تنخفض بسرعة بعد االكتساب. وتحتفظ حشرة المّن بقدرتها  Potyvirusنقل فيروسات الجنس 
على العدوى حوالي ساعة واحدة بعد اكتسابها للفيروس إذا استمرت بالتغذية على النبات السليم، 

ذه القدرة إذا جوعت حشرات المّن نحو ساعة قبل تغذيها على النبات المصاب، كما تفقد وتزداد ه
 (. Harris, 1977؛ Bos, 1983قدرتها بعد اكتساب الفيروس عند انسالخ الحشرة )

فيروس ألول مرة في تشيكوسلوفاكيا سابقًا في بذور البازالء، وفي بذور الفول هذا السجل انتقال 
 ، كما ثبت انتقاله في بذور البازالء والحمص(Musil, 1966, 1980) (Vicia sativa)والبيقية 

. ووصلت نسبة انتقاله في بـذور (Latham & Jones, 2001b)والعدس والفول في غرب استراليا 
% 44-32. وتراوحت في بذور العدس مابين (Cockbain, 1988)% 95البازالء إلى حوالي 

(Hampton & Muehlbouer, 1977)  في بذور بعض أنواع البيقية 1ولم تتـجاوز النسبة %(Vicia) 
(. واختلفت نسبة Makkouk et al., 1992a؛ Hampton & Mink, 1975) (Lathyrus)والجلبان 

 20على  في سورية االنتقال بالبـذور باختالف المدخالت الوراثية المستخدمة، ففي تجربة أجريت
 كانت في حدود ن نسبة االنتـقال مدخاًل وراثيـًا من العدس، وجـد أ

0-1.5 %(Kumari & Makkouk, 1995) صنفًا من البازالء انتقل  165. وفي تجربة اخرى على
 كانتصنفًا، وقد اختلفت نسبة االنتقال من صنف آلخر حيث  148الفيروس في بذور 

ي % ف30أصناف، وأكثر من  7% في 30-20صنفًا، و  39% في 10-5صنفًا،  74% في 1-5
. وكذلك يؤثر وقت اإلعداء بشكل كبير في نسبة انتقال الفيروس (Musil et al., 1981a)أصناف  4

بالبذور، حيث كانت أعلى في بذور النباتات المعداة قبل اإلزهار من تلك الناتجة من نباتات أعديت 
دس عند فحص أصناف الع (.Musil et al., 1981b ؛Blaszczak et al., 1985بعد اإلزهار )

% )المبروك ومنصور، 8التجارية في األردن، وجد بأن الفيروس ينتقل بواسطة البذور بنسبة 
2000.) 

 بعزلة  وكذلك تتعلق نسبة انتقال الفيروس بالنوع النباتي، فعند إجراء العدوى الميكانيكية
 %، في بذور الفول0.0لبعض النباتات وجد أن نسبة انتقاله بواسطة بذور الحمص  سورية
 .Vicia narbonensis L %، في بذور10.8%، في بذور البازالء 0.6%، في بذور العدس 0.7
 %، وفي Lathyrus ochrus L. 0.2%، في بذور V .sativa L. 0.3%، في بـذور 1.1
 %. كما تم الكشف عن الفيروس في أغلفة بذور األنواع السابقة L. sativus L. 0.4 بذور
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 يروس في جميع أجزاء بادرات العدس والبازالء باستثناء الحمص، وقد وجد الف
(Makkouk et al., 1993b). 

الزهري لنباتات بازالء مصابة بما فيها مجموع كما تم الكشف عن الفيروس في كافة أجزاء ال
 (pollen)وحبوب اللـقاح  (petals)والبتالت  (filaments)وحوامل المآبـر  (carples)األخبية 

. ووجد في دراسة أخرى على أزهار نبـاتات (Stevanson & Hagedorn, 1973) (sepals)والسبالت 
واألخبية، ولم يكشف عنه  (Anthers)البازالء أن الفيروس موجود فقط في السبالت والبتالت والمـآبر 

 . كما تبين أن أعضاء (Wang & Maule, 1992)وحبوب اللقاح  (Ovule)في البويضة 
 ار نباتات البازالء تسهم بدور كبير في نسبة االنتقال بالبذور، فعندما التأنيث وحبوب اللقاح ألزه

 %1%، فإن نسبة االنتقال في حبوب اللقاح لم تتجاوز 6كانت نسبة االنتقال بالبذور 
(Stevanson & Hagedorn, 1973) . 

أعراض  PSbMV فيروسويظهر على الغالف البذري في بعض أنواع بذور البازالء المصابة ب
مماثلة لألعراض المالحظة على بذور الفول المصابة بفيروس تلون  (necrotic line pattern)تلون ال

 . كما وجدت تشققات على بعض (Devergne & Cousin, 1966) (BBS) بـذور الفول
األغلفة البذرية في بذور البازالء الناتجة من نباتات مصابة بالفيروس، وعند فحص هذه البذور تم 

% فقط في البذور غير المتشققة 4% من البذور المتشققة، وفي 33الفيروس في  الكشف عن
(Stevenson & Hagedorn, 1970). 

 
على محصول  PSbMV فيروس سجل – في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية

 ـمن ، الي(Makkouk et al., 1988b)سوريـة ولبنـان ومصر والسودان وتونس الفول في 
 ؛2005، 2003؛ فضل وآخرون، 2001ليبيا )فضل،  ،(1998)مكوك وآخرون، 

Makkouk et al., 1993b والمغرب )(Fortass & Bos, 1991) العدس على محصول ، و 
 العراق ، (Makkouk et al., 1993b)الجزائر ، (Makkouk et al., 1992b)في سورية 

(Kassim, 1997 ،2003؛ قاسم وأحمد)  (، وعلى محصولي 2000)المبروك ومنصور، واألردن
، وعلى محصول (Makkouk et al., 1993b)العدس والفول في المغرب وتونس ومصر وسورية 

 (.1997الحمص في المغرب )وبربوين وفرطاس، 
 في حيث وجد  ،باألنواع النباتية اإلصابة بهذا الفيروسالناتجة عن  تتعلق نسبة الخسارة

 أدى إلى خسارة في اإلنتاج هذا الفيروس ن اإلعداء الميكانيكي بأتجربة اجريت في سورية 
في البازالء،  %49.2في العدس،  %44.6في الفول،  %40.5، في الحمص %66.0 مقدارها

 Lathyrusفـي % 35.7 ، وV. sativa % في7.5 ، وVicia narbonensis % في31.7و

ochrus ،فـي % 12.0 وL. sativus (Makkouk et al., 1993b) كما اختلفت الخسارة . 
عزلة سورية من صنفًا ومدخاًل من العدس ب 20باختالف األصناف والمدخالت، فقد أدت إصابة 
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 فيروس في طور اإلزهار إلى انخفاض إنتاج جميع األصناف والمدخالت بنسب تراوحت ما بينال
الفيروسية، فقد . وتختلف الخسارة باختالف العزالت (Kumari & Makkouk, 1995)% 61و  2.7

، في طور اإلزهار إلى خسارة في من سوريةفيروس هذا الأدت إصابة نباتات العدس بعزلتين من 
و  88خسارة في اإلنتـاج بلغـت المعزولة من عدس إلى  SL1-92اإلنتاج، حيث سببت العـزلة 

  29خسارة أقـل فبلغت المعزولة من البازالء إلى  SP9-88%، بينما سببت العزلـة 73
(. 1996"، على التوالي )قمري وآخرون، Red Chief" والصنف "ILL 4400% في المدخل "5و 

في طور ما  الفيروسحيث أدت إصابة نباتات العدس ب اإلصابةوتتعلق الخسارة أيضًا بوقت حدوث 
%، 23، 27، 28قبل اإلزهار، وطور اإلزهار، وطور ما بعد اإلزهار، إلى انخفاض الغلة بنسبة 

 (.1996توالي )قمري وآخرون، على ال
 

يمكن استخدام اختبار اليزا بالكشف عن هذا الفيروس بكفاءة عالية )قمري ومكوك،  – طرائق الكشف
(. كما يمكن الكشف عنه 1996، وباختبار بصمة النسيج النباتي المناعي )مكوك وقمري، (1993

 ، وبالتفاعل المتسلسل (Lange et al., 1989) (DIB)باختبار اإلرتباط المناعي النقطي 
 تم انتاج مصل مضاد . (Kohnen et al., 1992) (RT-PCR)للبوليميراز مع النسخ العكسي 

؛ 1993قمري ومكوك، بحساسية عالية ) هواستطاع الكشف عنلهذا الفيروس ذات نوعية جيدة 
Makkouk et al., 1993b.) 

 
ل لمكافحة هذا الفيروس هو استخدام بذور لسبإن أفضل ا - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

هذا وقد تم الحصول في سورية على  .، واستخدام أصناف مقاومة في حال وجودهااإلصابةالية من خ
، Red chiefلة )مثل األصناف أصناف عدس مقاومة للفيروس ونسبة نقل الفيروس في بذوره قلي

Crimson ،Palouse  وILL 6198) (Kumari & Makkouk, 1995). 
 

 فيروس تلون بذور الفول .8.3
Broad bean stain virus (BBSV جنس ،Comovirus عائلة ،Comoviridae ) 

 
، (Lloyd et al., 1965)فيروس ألول مرة على الفول في بريطانيا هذا السجل  - الصفات العامة

صابة بعض ، عند إ(1)شكل  ألنه يسبب تلون الغالف البذري باللون البنيهذا االسم سمي بو 
. جسيمات الفيروس متساوية Aquadulce ،Proimo ،Longpod ،Serilleأصناف الفول مثل 

السلسلة. تنفصل جسيمات احادي  (RNA) نانومترًا، والحمض الريبي النووي  28األبعاد  قطرها 
ن ، كما وجد بأ(B)والسفلى  (M)، الوسطى (T)الفيروس إلى ثالثة أنماط عند تثقيلها وهي: العليا 

الفيروسية للنبات. بينما ال يحتوي النوع  اإلصابةضرورية إلحداث العدوى و  Bو  Mالجسيمات 
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للنبات. يمتلك هذا  اإلصابةعلى الحمض النووي، ويحتمل أن يكون له دور في إحداث  Tالثالث 
الفيروس جزيئين من الحمض النووي موجوديـن في الجسيمات الفيـروسية الوسطى والسفلى، الوزن 

 . )1965et al Lloyed ,.(دالتون  106×1.4دالتون وللثاني  106×2.1 لجزيئـي لألولا
  4-10إلى  3-10س، ودرجة التخفيف النهائية ° 65-60درجة الحرارة المثبطة للفيروس 

(Gibbs et al., 1968) ويمكن للفيروس أن يحتفظ بمقدرته على إحداث العدوى في العصير الخام .
 .(Gibbs & Smith, 1970)س ° 15-حرارة  لمدة عام عند درجة

 
تبرقش أو موزاييك )شكل  بارة عنلفول ععلى نباتات اتكون األعراض  - األعراض والمدى العوائلي

لكن بعض أصناف العدس وغير واضحة، و فتكون خفيفة على نباتات العدس ، أما األعراض (1
 .تبدي أعراض التقزم

لفول والعدس والبازالء والبيقية والكرسنة والفصة والجلبان طبيعيًا كاًل من ا هذا الفيروس يصيب
 ؛Makkouk et al., 1987a؛ Bos et al., 1988؛ 2001حاج قاسم وآخرون، والبرسيم )

Musil et al., 1983 وينتقل باإلعداء الميكانيكي إلى نباتات الحمص وبعض أنواع الفاصولياء .)
 عند إعدائها بعزلة سورية ال يصيب األنواع غير البقولية وعدد من البقوليات البرية والعلفية، لكنه

(Makkouk et al., 1987a). 
 

 (Beetles)الخنافس )سوسة األوراق( بواسطة حشرات  BBSV فيروس ينتقل – طرائق االنتقال
؛ Coleoptera (Cockbain, 1971، ولرتبة غمدية األجنحة Apion و Sitonaالتابعة لجنسي 

Cockbain et al., 1975 التي تصيب خنافس أربعة أنواع من حشرات ال في سورية، وجد أن(. و
 ، Sitona lineatus L. ،S. crinita Herbst هي: محصول العدس قادرة على نقل الفيروس

S. limosa Rossi  ، وApion arrogaus Wencher (Makkouk & Kumari, 1995a) . كما وجد
وبذور البيقية الفلسطينية  (Makkouk et al., 1987a) فولبواسطة بذور البأن هذا الفيروس ينتقل 

(Vicia palaestina) (Makkouk et al., 1986) ؛2000المبروك ومنصور، )بذور العدس ، و 
Makkouk & Azzam, 1986 نسبة انتقال الفيروس بالبذور باختالف مدخالت العدس  اختلفت(. و

أن أعلى حيث وجد مدخاًل من العدس،  19 ختبارعند افي دراسة اجريت في سورية، وذلك  الوراثية
 chief% في بذور الصنف "0.2" وأقلها ILL 6198% في بذور المدخل "32.4نسبة انتقال بلغت 

Red "(Makkouk & Kumari, 1990) األصناف أو المدخالت الوراثية والعزلة وجد بأن . كما
(. كما 1996)قمري وآخرون،  ذور العدسفي نسبة انتقال الفيروس في بتؤثر الفيروسية المستخدمة 

يؤثر عمر النبات عند اإلعداء في الحقل على نسبة انتقال الفيروس بالبذور، حيث كانت نسبة 
االنتقال في بذور نباتات العدس المعداة في طور ما قبل اإلزهار أعلى مقارنة مع النباتات المعداة في 

 (. 1993)قمري وآخرون،  في تجربة إجريت في سورية طور ما بعد اإلزهار
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 على هذا الفيروس سجل  - في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية

 ؛1993قمري وآخرون، ) الفول والعدس في سورية ولبنان ومصر والسودان وتونس والمغرب
Allam et al., 1979؛ Fischer & Lockhart, 1976 ؛Fortass & Bos, 1991؛ 

Makkouk et al., 1987a, 1988b, 1992b ؛Najar et al., 2000a ؛Tolba, 1980) وعلى ،
(. كما عزل من نباتات العدس وبذورها في 1997محصول الحمص في المغرب )وبربوين وفرطاس، 

 (.2000األردن )المبروك ومنصور، 
ة، وجد عند إجراء مسح في سورية لمعرفة الفيروسات التي تنتقل ببذور العدس والفول في سوري

حوالي  BBSV فيروس بأن نسبة العينات المصابة بالفيروسات التي تنتقل بالبذور ومن ضمنها
 (.1992b% في المحصولين السابقين، على التوالي )مكوك وآخرون، 0.11% و 0.4

على عمره عند حدوث العدوى، ففي تجربة حقلية  هذا الفروستتوقف شدة إصابة النبات ب
  18، 84حلب، سورية، بلغت نسبة الخسارة في اإلنتاج في  ول البلديأجريت على نباتات الف

%، عند إعدائها ميكانيكيًا بالفيروس في طور ما قبل اإلزهار، طور اإلزهار، وطور تشكيل 17 و
مراحل ، وأدى إعداء نباتات العدس بالفيروس في (Makkouk et al., 1988b)القرون، على التوالي 

(. كما 1993%، على التوالي ) قمري وآخرون، 25، 31، 46نتاج بنسبة إلى نقص اال النمو تلك
 تتعلق نسبة الخسارة في اإلنتاج بالمدخالت الوراثية، وقد أدى اإلعداء الميكانيكي 

مدخاًل وراثيًا من العدس بالفيروس في طور اإلزهار، إلى خسارة في اإلنتاج تراوحت ما بين  19لـ 
 .(Makkouk & Kumari, 1990)اثي المدروس % تبعًا للمدخل الور 61و  14
 

)معزولة من  الكلون ضد عزالت سورية لهذا الفيروسدد تم إنتاج مصل مضاد متع - طرائق الكشف
فول وعدس( ذات كفاءة عالية، وتم استخدامها في الكشف عن الفيروس باستخدام اختبارات 

ختبار اليزا (. حيث أمكن ال1993؛ قمري ومكوك، Makkouk et al., 1987aسيرولوجية متعددة )
: 1أن يكشف عن الفيروس في تخفيف العصارة  (EA-ELISA)المعدل بواسطة التضخيم اإلنزيمي 

و اختبار اليزا  (PNC-ELISA)، تاله اإلختباران اليزا المستند على إنزيم البنسيليناز 2,621,440
 ختبار الوصمة النقطية، وكان اDAS-ELISA، ثم اختبار اليزا (I-ELISA)غير المباشر 

(Dot-blot)  قمري  20,480: 1أقل االختبارات حساسية حيث استطاع كشف الفيروس في التخفيف(
 (.1993ومكوك، 

 
لمكافحة هذا الفيروس يجب استخدام بذور خالية من  – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

بغية تقويم استجابتها لإلصابة  مدخل وراثي من العدس 100اختبار  في سورية، عند الفيروس.
بة االنتقال بالبذور وتحديد نسبة انتقاله في بذورها ودراسة العالقة ما بين نس BBSV فيروسب
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 10مدخالت وراثية فقط كانت مقاومة، ولم ينتقل الفيروس في بذور  7أظهرت النتائج أن وحجمها، 
%، وكانت 22.4-0.1ناف ما بين مدخالت، في حين تراوحت نسبة النقل بالبذور في باقي األص

 (.2002عالقة االرتباط ضعيفة بين نسبة االنتقال بالبذور ووزنها )الخلف وآخرون، 
في بذور العدس عند تعريض البذور  BBSV فيروس في تجربة أجريت في سورية، تم تثبيط

ت البذور يومًا، ولكن انخفضت نسبة إنبا 28س ألكثر من º 70المصابة بالفيروس لدرجات حرارة 
 .(Kumari & Makkouk, 1996)% 50إلى دون 

 
 فيروس تبرقش الفول .9.3

Broad bean mottle virus (BBMV جنس ،Bromovirus عائلة ،Bromoviridae) 
 

 1951على محصول الفول ألول مرة في انكلترا عام  هذا الفيروس سجل – الصفات العامة
(Bawden et al., 1951)قطرها)متساوية األبعاد( جسيمات متقايسة ، يمتلك هذا الفيروس ، 

 .يتكون المجين من حمض نووي ريبي أحادي السلسلةنانومترًا، و  27 
 

  والموزاييك بهذا الفيروس بالتبرقش اإلصابةتتمثل أعراض  - األعراض والمدى العوائلي
موت األنسجة بب ، وتترافق ببعض األحيان بتشوه األوراق وتقزم النبات، كما وجد بأنه يس(1)شكل 

 .(Makkouk et al., 1988a)بعض الطرز الوراثية للفول  في
 

مثل  دوى الميكانيكية، وحشرات الخنافسبواسطة الع BBMV فيروس ينتقل – طرائق االنتقال
Acalyma trivittata Mannerheim ،Diabrotica undecipunctata Mannerheim، 

Colospis flavida Say وSitona lineatus L. واسطة . وجد في سورية بأن هذا الفيروس ينتقل ب
Apion arrogans Wencher (Makkouk & Kumari, 1989) وبأنواع ،Sitona limosa Rossi  

 ينتقل بأنواعه . وفي المغرب، وجد بأنS. lineatus (Makkouk & Kumari, 1995a)و 
Apion radiolus Kirby ،Hypera variabilis Herbst ،Pachytychius strumarius Gyll، 

S. lineatus  وSmicronyx cyaneus Gyll (Fortass & Diallo, 1993) . كما ينتقل هذا الفيروس
 .(Ahmed & Eisa, 1999) (Spodoptera exigua Hubner)بيرقات الدودو الخبيثة 

 ينتقل هذا الفيروس أيضًا بواسطة بذور الفول عندما تكون النباتات مصابة بفيروس
BYMV (Makkouk et al., 1988a ؛Murant et al., 1974).  وفي المغرب، وجد بأن هذا

على التوالي ، %0.1 و 0.9، 1.2 مص والبازالء بنسبةحالفيروس ينتقل بواسطة بذور الفول، ال
(Fortass & Bos, 1992). 
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  سجل هذا الفيروس على - في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
 ؛Assou, 1978) محصول الفول في كل من مصر، المغرب، السودان، سورية وتونس

 Bos et al., 1992؛ Bourbah & Fezzaz, 1979؛ Fischer, 1979 ؛Fortass & Bos, 1991 ؛
Hussein, 1979 ؛Makkouk et al., 1988a, 1988b, 1994 ؛Murant et al., 1974؛ 

Najar et al., 2000a, 2001 ال(، وفي( جزائرOuffroukh, 1985 ؛Zagh & Ferault, 1980 )
. كما سجل هذا الفيروس على محصول الحمص، (Al-Ani & Al-Azzawi, 1987)والعراق 

(، والحمص والبازالء في المغرب 1999العدس، البازالء، الجلبان والبيقية في سورية )حسن وآخرون، 
 شكل عام فإن هذا الفيروس يعتبر (. وبFortass & Bos, 1992؛ 1997وبربوين وفرطاس، )

من أهم الفيروسات في دول شمال أفريقيا وخاصة تونس، حيث يتواجد الناقل الحيوي لهذا الفيروس 
(Sitona sp.)  بشكل كبير(Najar et al., 2000a). 

 

 حيث أجروامحل اهتمام الكثير من الباحثين لفترة طويلة كان هذا الفيروس  - الكشفطرائق 

تم عزل فقد عزله بسهولة.  ويمكن ات المصابةات عديدة، وذلك ألن تركيزه عال في النباتدراس عليه
 فعالية عالية عن طريق حقن األرنب بالفيروس  اتنتاج مصل مضاد ذإهذا الفيروس و 

 وفي المغرب (Makkouk et al., 1988a)المعزول من النباتات المصابة في سورية  النقي
(Fortass & Bos, 1992)ما تم انتاج مصل مضاد عن طريق حقن األرنب بمستخلص الفيروس . ك

. تم الكشف عنه بسهولة باختبار (Makkouk et al., 1987b)المفصول بواسطة الرحالن الكهربائي 
 (.1996واختبار بصمة النسيج النباتي )مكوك وقمري،  (Makkouk et al., 1988a)اليزا 

 
من أهم الطرق للحد من انتشار هذا الفيروس هو إستخدام  – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

الية، فإن ي ينتشر فيها هذا الفيروس بنسبة عبذور سليمة خالية من الفيروس. كما أنه في المناطق الت
ة إنتشار يمكن أن تقلل من نسبد حشرات الخنافس اإتباع المعامالت الزراعية التي تقلل من أعد

 الفيروس.
 

 بول الفولذفيروس  .10.3
Broad bean wilt virus (BBWV جنس ،Fabavirus عائلة ،Comoviridae) 

 
أدت . BBWV-IIو  BBWV-Iلهذا الفيروس طرازين سيرولوجين مختلفين  – الصفات العامة

ظهور نوعين من األجسام المحتواة داخل الخاليا  BBWV-Iبعزلة من األردن لفيروس  اإلصابة
 الضوئي وااللكتروني: أجسام بلورية مستطيلة أو مكعبة وأجسام غير  يمكن مشاهدتمها بالمجهرين
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 منتظمة الشكل. وتتكون البلورات من أجسام كروية مضغوطة. أما األجسام غير منتظمة 
 الشكل فإنها تحتوي على جسيمات فيروسية مبعثرة، أو مرتبة في صفين، وبعض الفراغات 

(Al-Musa et al., 1986) . 

 
 لهذا الفيروس مدى عائلي واسع بين نباتات ذات الفلقة الواحدة  - ى العوائلياألعراض والمد

وذات الفلقتين، وتتفاوت األعراض من بقع حلقية، تبرقش، موزاييك، تشوه وموت القمة في النبات 
(van Regenmortel et al., 2000) استطاعت عزلة سورية أن تصيب عدد من العوائل النباتية .

(Makkouk et al., 1990.) 
 

. الباقية/غير المثابرةطريقة غير الب ينتقل هذا الفيروس بواسطة حشرات المنّ  - طرائق االنتقال
من نبات فول بعدد من األنواع المّن الموجودة في سورية )مّن الدراق  ةانتقلت عزلة سورية معزول

األخضر أكثر األنواع  البازالء األخضر(، وكان مّن الدراق األخضر، مّن العدس، مّن الفول ومنّ 
. كما انتقلت نفس العزلة بواسطة بذور الفول (Makkouk et al., 1990)كفاءة في نقل الفيروس 

 .(Makkouk et al., 1990)% 0.6-0.4بنسبة 
 

  BBWV فيروس سجل – في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
 ،(Makkouk et al., 1988b, 1994؛ Eid & Tolba, 1979على محصول الفول في مصر )

 ،(Al-Musa & Mansour, 1984)األردن  ،(Makkouk et al., 1990؛ Fischer, 1979المغرب )
 والعراق ، (Makkouk et al., 1990) وسورية السودان ،(Makkouk et al., 1988b)تونس 

(El-Muadhidi et al., 2001)( وعلى محصول البازالء في مصر ،Ibrahim, 1982؛ 
Kishta et al., 1978.) 

 فيروس خسارة باإلنتاج قدرت هذا الفي تجربة أجريت في مصر على محصول الفول، سبب 
% في 16.9و  66.8، 78.9و  1978/1979%، في الموسم الزراعي 19.0و  63.2، 62.4بـ 

عقد القرون،  ، وذلك عند إعداء النباتات في طور البادرة، عند االزهار ومرحلة1979/1980موسم 
 .(Gamal-Eldin et al., 1982)على التوالي 

 
 ، هذا وقد تم اليزا سيرولوجيًا باختبارفيروس هذا اليمكن الكشف عن  - طرائق الكشف

وتم التفريق بينهما سيرولوجيًا. كما يمكن  BBWV-IIو  BBWV-Iإنتاج أمصال مضادة للطرازين 
 Chenopodium الداتورة، ن السالالت الفيروسية مثلاستخدام بعض العوائل النباتية للتميز مابي

quinoa Willd.  وNicotiana tabacum L. كما يمكن استخدام األجسام المحتواة للتفريق بين .
 السالالت الفيروسية لهذا الفيروس.
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ائق المستخدمة يستخدم لمكافحة إنتشار هذا الفيروس الطر  – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

 المثابرة.الباقية/غير حشرات المّن بالطريقة غير واسطة لحد من انتشار الفيروسات التي تنتقل بل
 

  1-فيروس موزاييك وزوائد البازالء. 11.3
Pea enation mosaic virus-1 (PEMV-1 جنس ،Enamovirus عائلة ،Luteoviridae) 

 
ازالء في الواليات المتحدة األمريكية ألول مرة على محصول الب هذا الفيروس سجل – الصفات العامة

(Osborn, 1935).  قولية المختلفة الباصيل محالومن ثم تم تسجيله في عدد من بلدان العالم على
(Bos et al., 1988) .تساوية األبعاديمتلك هذا الفيروس نوعين من الجسيمات الفيروسية م، 

 .نانومتراً  25قطرها حوالي  (T)سيمات العلوية الج نانومترًا، 28حوالي قطرها  (B)الجسيمات السفلية 
السلسلة، يرمز لهما بـ  أحادي (RNA) الريبي من الحمض النووي  يتكون مجين الفيروس من جزيئين

RNA-1  وRNA-2 يوجد الحمض النووي األول .RNA-1  في الجسيمات الفيروسية السفلى(B) 
في  RNA-2ويوجد الحمض النووي الثاني دالتون،  106×2.3-1.4ما بين الجزيئي ويترواح وزنه 

 ,Hull)دالتون  106×1.68-1.1ما بين  ويتراوح وزنه الجزيئي (T)الجسيمات الفيروسية العلوية 

ن اخليط من فيروسين يوجدان مع بعض بشكل متالزم، وقد صنف هذ PEMV . وعليه فإن(1981
ن إلى جنسين مختلفين بناء على الحمض النووي؛ حيث أطلق على الفيروس الذي يمتلك االفيروس

، وعلى الفيروس اآلخر الذي يمتلك الحمض النووي PEMV-1اسم فيروس  RNA-1الحمض النووي 
RNA-2  اسم فيروسPEMV-2 (van Regenmortel et al., 2000)فيروس عزالت عديدة، هذا ال. ل

طريقة نقلها، حيث وجد أن هناك عزالت تنتقل باإلعداء في ل أساسي تختلف فيما بينها بشك
 . تمتلك جميعمعاً الميكانيكي فقط، وعزالت تنتقل بحشرات المّن فقط، وعزالت أخرى تنتقل بالطريقتين 

وفي بعض العزالت  كيلو دالتون؛ 22عزالت هذا الفيروس غالفًا بروتينيًا أساسيًا وزنه الجزيئي حوالي 
. باإلضافة إلى ذلك، (Hull & Lane, 1973)كيلو دالتون  44ين آخر وزنه الجزيئي حوالي وجد بروت

 كيلو دالتون  28وجد أن العزالت التي تنتقل بحشرات المّن تمتلك بروتينًا آخر وزنه الجزيئي حوالي 
(Hull, 1977)  كيلو دالتون  56أو(Adam et al., 1979) ويمكن أن يؤدي هذا البروتين دور ،

وبلغ الوزن الجزئيي للغالف البروتيني لثالث عزالت  سطة حشرات المّن.الوسيط في نقل الفيروس بو ا
نانومترًا  30كيلو دالتون، وأن قطر جسيماتها  22سورية )معزولة من نباتات عدس، حمص وجلبان( 

 (.2001)قمري وآخرون، 
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 - PEMV بفيروس اسة لإلصابةتبدي معظم المحاصيل البقولية الحس - راض والمدى العوائليعاأل
 أعراض الموزاييك باإلضافة إلى الزوائد التي تظهر على السطح السفلي لألوراق -إن لم تكن كلها

، والتي اشتق اسم الفيروس منها. كما تظهر أعراض تقزم تكون شديدة في بعض األحيان، (1)شكل 
لنباتات وتظهر التشوهات على بعض اوإصفرار ما بين العروق، وتشوه على أوراق النباتات المصابة. 

على كامل أجزاء النبات، وتكون األعراض أشد على النباتات الصغيرة مقارنة بالنباتات المتقدمة في 
 Chenopodiumالعمر. تؤدي العدوى بهذا الفيروس إلى ظهور بقع موضعية على األنواع التالية: 

album L. ،C. amaranticolor Coste & Reyn.  وC. quinoaر أعراض الموزاييك ؛ كما تظه
(. Hagedorn et al., 1964؛ Gibbs et al., 1966) Nicotiana clevelandii Grayوالتشوه على 

تختلف شدة األعراض باختالف العزلة الفيروسية وأصناف البازالء المستعملة، كما وجدت بعض 
ورية، فقد اختلفت أعراض أما في س .(Schroeder & Barton, 1958)عراض عديمة األاألصناف 

الفيروس من محصول آلخر وترواحت ما بين تبرقش مع تقزم )العدس(، تبرقش مع ظهور زوائد 
(. وتحت 2001قمري وآخرون، )البازالء والفول(، صغر حجم األوراق وتقزمها )البيقية النربونية( )

اسة لإلصابة بعزلة سورية من ظروف االعداء االصطناعي، وجدت األنواع البقولية العلفية التالية حس
 ، البرسيم األبيض(Trifolium subterraneum)فيروس: الفصة/الجت، البرسيم األرضي هذا ال

(T. repens) البيقية ،(Vicia sativa) البيقية النربونية ،(V. narboneses) بازالء الزهور/الجلبان ،
 (.2001)قمري وآخرون،  Medicago arabica( و Lathyrus odoratus،L. sativusالعطري )

طبيعيًا على كل المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية )الفول، الحمص،  هذا الفيروس سجل
من أهم المحاصيل التي . ويعتبر محصول الفصة (Hagedorn, 1996)العدس، البازالء( في العالم 

. ولم (Farro & Vanderveken, 1969)من أهم مصادر العدوى الطبيعية و  الفيروس تصاب بهذا
بشكل طبيعي على أي من المحاصيل غير البقولية. أما في تجارب دراسة  PEMV فيروس يسجل

المدى العوائلي تحت ظروف االعداء اإلصطناعي فوجدت كثير من األنواع البقولية باإلضافة إلى 
نوعًا  20أن Hagedorn et al. (1964 ). فقد وجد أنواع غير بقولية قابلة لإلصابة بهذا الفيروس

  .، منها أنواع غير بقوليةPEMVأجناس وثالثة فصائل كانت حساسة لإلصابة بفيروس  10تتبع 
 

من وبوساطة أنواع مختلفة  والبذور بالطريقة الميكانيكية PEMV فيروس ينتقل – طرائق االنتقال
 نقل  ات المّن تستطيعأن األنواع التالية من حشر . وقد وجد بباقية/المثابرةالحشرات المّن بالطريقة 

  البطاطس،/مّن البطاطا ،هذا الفيروس: مّن البازالء األخضر، مّن الدراق األخضر، مّن القطن
 ,.Kennedy et al؛ Bath & Chapman, 1966، )(.Myzus ornatus Laing)المّن المزخرف 

 الفيروس، ولكن . واختلفت آراء الباحثين في تحديد أنواع المّن األكثر كفاءة في نقل هذا (1962
 . وتعتبر (Hagedorn, 1996)يعتبر مّن البازالء األخضر أكفأ أنواع المّن في نقل هذا الفيروس 
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دقيقة  15حوريات هذا النوع أكفأ من الحشرات الكاملة في نقلها للفيروس، حيث تحتاج الحوريات إلى 
حشرات المّن بعد أن  ساعة. تحتاج 2-1الكتساب الفيروس، في حين تحتاج الحشرات الكاملة من 

ساعة، وبعدها يمكن أن تنقل  70-4تتغذى على النباتات المصابة إلى فترة حضانة تتراوح ما بين 
وعند دراسة كفاءة ثالثة أنواع من . (Bath & Chapman, 1966)الفيروس إلى النباتات السليمة 

المّن كفاءة في نقل  فيروس، وجد بأن أكثر أنواعهذا الحشرات المّن في نقل عزلة سورية من 
%(، في حين لم يتسطيع 43الدراق األخضر ) %(، تاله منّ 80مّن البازالء األخضر ) هوالفيروس 

ينتقل بوساطة بذور  كما وجد بأن هذا الفيروس (.2001قمري وآخرون، مّن الفول نقل هذا الفيروس )
العزلة السورية سواء ببذور ، في حين لم تنتقل (Peters, 1982) %1.5البازالء بنسبة ال تتجاوز 
 (.2001قمري وآخرون، البازالء أو ببذور العدس )

 
على محصول  هذا الفيروس سجل – في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية

 Fortass)، والمغرب (Makkouk et al., 1988b) مصر، السودان، تونس وسوريةكل من  الفول في

& Bos, 1991)ل وبائي على العدس في سورية ، وبشك(Makkouk et al., 1999) وعلى ،
 كما سجل على  .(Makkouk et al., 2001c)محصولي الحمص والجلبان في سورية 

 Medicago sp. ،Trifolium sp. ،Lathyrus sp. ،Pisumكل من األنواع العلفية التالية في سورية: 

sp. ،Vicia sativa  وVicia ervilia  ،(.2001؛ قمري وآخرون، 2002)قمري 
 

فيروس في العديد من دول العالم هذا التم إنتاج العديد من األمصال المضادة ل - طرائق الكشف
(. Izadpanah & Shepherd, 1966؛ Gibbs et al., 1966ولعدد من العزالت الفيروسية المختلفة )

ت المصابة. حيث استطاع وقد نجحت دراسات عديدة في الكشف عن الفيروس في أنسجة النباتا
Fargette et al. (1982أن يكشف عن ) المّن  في النباتات المصابة وحشرات الفيروس 

 . (DAS-ELISA)نانوغرام/مل وذلك باستخدام اختبار اليزا  5الحاملة للفيروس عند التركيز 
 كما تم الكشف عن الفيروس باستخدام اختبار االنتشار المضاعف في اآلجار

 (Izadpanah & Shepherd, 1966) الغربيةوصمة ال. كما نجح اختبار (Western blot)  في
وفي  (.Hull & Lane, 1973؛ Hull, 1977؛ Adam et al., 1979) هذا الفيروسلكشف عن ا

مضاد ذات نوعية جيدة واستطاع الكشف عن الفيروس بحساسية عالية  سورية، تم انتاج مصل
 (.2001قمري وآخرون، )
 

ستخدام من أفضل السبل للوقاية من هذا الفيروس هو ا – من الفيروس والحد من انتشاره الوقاية
 ، وقد نجح جزء فيروسهذا التعددة النتخاب أصناف مقاومة لأجريت دراسات مأصناف مقاومة. 

صنف  500منها في تعريف أصناف مقاومة له. فقد قام باحثون في روسيا بدراسة مدى مقاومة 
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  17أصناف مقاومة و  9يروس، ووجدوا أن هناك ثالثة أصناف شديدة المقاومة، بازالء لهذا الف
. كما قام فريق آخر في الواليات المتحدة (Muntyanu et al., 1985)صنفًا متوسطي المقاومة 

 صنفًا من العدس لهذا الفيروس فوجد أن هناك صنفين  29األمريكية بدراسة مدى مقاومة 
عند  .(Aydin et al., 1987) )األول مصدره الهند والثاني من إيران(فقط لهذا الفيروس  نمتحمال

 ، وجد الفيروسأصناف من العدس وصنفين من البازالء تجاه عزلة سورية من  6دراسة حساسية 
% 50و  (ILL7706)% 16بأن نسبة النقص باالنتاج في أصناف العدس تراوحت ما بين 

(ILL6031) في صنف 25حلي السوري للبازالء و % في الصنف الم36، في حين بلغت % 
 (.2001)قمري وآخرون،  Kleine Rheinlanderinالبازالء 

 
 للفولموزاييك الحقيقي الفيروس  .12.3

Broad bean true mosaic virus (BBTMV جنس ،Comovirus عائلة ،Comoviridae) 
 

ين الفيروس من مج. يتكون نانومتراً  25جسيمات الفيروس متقايسة قطرها حوالي  – الصفات العامة
 .(Gibbs & Paul, 1970)حمض نووي ريبي أحادي السلسلة 

 
يصيب هذا الفيروس النباتات البقولية  – وطرائق االنتقال والكشف عنه األعراض والمدى العوائلي

 ينتقل بواسطة االلقاح الميكانيكي و  ويسبب ظهور الموزاييك على األوراق.
بواسطة اختبار اليزا  هذا الفيروس يمكن الكشف عن طة البذور.وحشرات الخنافس وكذلك بواس

(Makkouk et al., 1988b). 
 

 على  هذا الفيروس سجل – في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
ولبنان  (Makkouk et al., 1988b)السودان وسورية وتونس كل من محصول الفول في 

(Nienhaus & Saad, 1967) ( ومصرMazyad et al., 1975 ؛Allam et al., 1979 والمغرب )
(Fortass & Bos, 1991). 

 
مكن مكافحة هذا الفيروس عن طريق استخدام بذور ي – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

 .سليمة خالية من الفيروس، أو تطبيق معامالت زراعية لمكافحة الخنافس التي تنقل الفيروس
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 يروس التلون البني المبكر للبازالءف .13.3
Pea early browning virus (PEBV جنس ،Tobravirus) 

 
 21نانومترًا وبعرض  215و  105لهذا الفيروس نوعين من الجسيمات بطول  – الصفات العامة

 106×2.5 ي احادي السلسلة في قطعتين األولىنانومترًا. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريب
 .)Harrison, 1973( دالتون  106×1.3والثانية  دالتون 

 
بهذا الفيروس شحوب  اإلصابةتسبب  – وطرائق االنتقال والكشف عنه األعراض والمدى العوائلي

 وبقع متية على أوراق الفول، وفي بعض الحاالت يتكون أشرطة من النسيج الميت على الساق.
دة أنواع اسطة البذور، كما ينتقل بواسطة عو ينتقل هذا الفيروس بواسطة االلقاج الميكانيكي وب

 .Trichodorus (Harrison, 1973)من النيماتودا التابعة لجنس 
 (AlgR10)من الجزائر  PEBVتم انتاج مصل مضاد متعدد الكلون لعزلتين فيروستين من 

. وأثبتت (Makkouk & Kumari, 1998)، وكانت األمصال ذات كفاءة عالية (LyV66-91)وليبيا 
 أن هاتين العزلتين مختلفتان عن بعضهما البعض، حيث كانت العزلة  االختبارات السيرولوجية

الليبية متشابهة مع العزلة الهولندية، في حين كانت العزلة الجزائرية مختلفة عنهما سيرولوجيًا 
(Makkouk & Kumari, 1998.) 
 

على محصول  PEBV فيروس سجل – في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
 ( والجزائرFortass & Bos 1991؛ Lockhart & Fischer, 1976الفول في المغرب )
(Mahir et al., 1992)  وليبيا(Bos et al., 1993). 

 

هو  PEBVأفضل السبل للحد من إنتشار فيروس  – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره
 ومكافحة الناقل النيماتودي في حال وجوده.استعمال بذور خالية من الفيروس 

 
  الجت/البرسيم الحجازي /موزاييك الفصةفيروس  .14.3

Alfalfa mosaic virus (AMV جنس ،Alfamovirus عائلة ،Bromoviridae) 
 

وطرائق  ،األعراض والمدى العائليطرائق االنتقال،  ،لصفات العامةلتفاصيل أكثر حول اة ببالنس
 ، يمكن مراجعة الفصل التاسع من هذا الكتاب.روسالكشف لهذا الفي
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مدخاًل وراثيًا من العدس عند اعدائها بمرحلة  14في بذور  AMVانتقل فيروس  - طرائق االنتقال
% تبعًا للمدخل الوراثي )مكوك وعطار، 1.4-0.1االزهار، وتراوحت نسبة النقل بالبذور ما بين 

2003.) 
 

فيروس على محصول هذا السجل  - في المنطقة العربية تصاديةالتوزع الجغرافي واألهمية االق
  ،(Salama & El-Behadli, 1979؛ El-Muadhidi et al., 2001الفول في كل من العراق )

 مصر  ،(Nour & Nour, 1962a)السودان ، (Nienhanus & Saad, 1967)لبنان واألردن 
(El-Attar et al., 1971a ؛Makkouk et al., 1994)، لمغرب )اFisher & Lockhart, 1976 ؛

Fortass & Bos, 1991) ،( ؛1988مكوك وآخرون، اليمن Alhubaishi et al., 1987؛ 
Walkey et al., 1990) وفي بذور فول محلية في ليبيا (Ismail & Hassan, 1995) كما سجل .

% من حقول الحمص 89( وفي 1996قواص وآخرون، على محصول الحمص في سورية )
(، وعلى محصول العدس في األردن )المبروك 1997ممسوحة في المغرب )وبربوين وفرطاس، ال

 (.2000ومنصور، 
 

 للحد من انتشار هذا الفيروس في البقوليات المختلفة – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره
لمتبعة دام بذور سليمة خالية من الفيروس، ومكافحة الحشرات الناقلة للفيروس اينصح باستخ

 غير المثابرة.غير الباقية/بالفيروسات المنقولة بحشرات المّن بالطريقة 
 

 موزاييك الخيار فيروس  .15.3
Cucumber mosaic virus (CMV جنس ،Cucumovirus عائلة ،Bromoviridae) 

 
روس، طرائق الكشف لهذا الفيو  ، طرائق اإلنتقال،لصفات العامةا لإلطالع على تفاصيل أكثر حول

 من هذا الكتاب. يمكن مراجعة الفصل السابع
  

 مدى عائلي واسع، حيث وجد بأنه يصيب حوالي CMVلفيروس  - األعراض والمدى العوائلي
 فصلية لوحيدة وتناثية الفلقة. وجد بأنه يصيب كل من الفول،  85جنس تتبع إلى  800

 وبياء في العراق. سجل على محصول الل(Bos et al., 1988)العدس، البازالء والحمص 
 (Fegla et al., 1981)في المملكة العربية السعودية البطاطس/، وعلى محصول البطاطا 

(Al-Shahwan et al., 1998) في تونس  ، وعلى محصول البطيخ(M’nari et al., 1993) ، 
 ، وعلى القرعيات (Al-Musa & Mansour, 1983)وعلى محصول البندورة/الطماطم في األردن 
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 السودان  ،(Nasser, 1994). كما سجل في مصر (Katul & Makkouk, 1987)ية واألردن في سور 
(Magid, 1991)  واليمن(Alhubaishi et al., 1987). 

 
مدخالت وراثية من العدس عند اعدائها في  10في بذور  CMVانتقل فيروس  - طرائق االنتقال

% تبعًا للمدخل الوراثي )مكوك 9.5-0.1مرحلة االزهار، وتراوحت نسبة النقل بالبذور ما بين 
 (.2003وعطار، 

 

على محصول  CMVسجل فيروس  - في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
؛ Mazyad et al., 1974 ؛Makkouk et al., 1988bالفول في مصر، السودان، سورية وتونس )

Milles & Ahmed, 1984؛ Najar et al., 2001) لعراق وا(El-Muadhidi et al., 2001) وفي ،
. وجد أيضًا على محصول الحمص في المغرب (Ismail & Hassan, 1995)بذور محلية في ليبيا 

(El-Maataoui & El-Hassani, 1984)  من مجمل حقول الحمص 42حيث كشف عنه في %
 (.1997الممسوحة في المغرب )وبربوين وفرطاس، 

 
 للحد من انتشار هذا الفيروس في البقوليات المختلفة – حد من انتشارهالوقاية من الفيروس وال

دام بذور سليمة خالية من الفيروس، ومكافحة الحشرات الناقلة للفيروس المتبعة ينصح باستخ
 غير المثابرة.غير الباقية/بالفيروسات المنقولة بحشرات المّن بالطريقة 

 

 ة العلفية في المنطقة العربيةالفيروسات التي تصيب المحاصيل البقولي .4
 

في ثالث مناطق بالمملكة العربية السعودية )عسير، القصيم ونجران(،  AMVفيروس تم الكشف عن 
موقعًا متباعدًا وتابعٌا لمنطقة الرياض التي تعتبر أهم منطقة  16حيث لوحظ انتشاره الواسع في 

(؛ حيث شملت األعراض على 2003إلنتاج الفصة في المملكة العربية السعودية )الشهوان، 
 الموزييك، التبرقش، التقزم، التشوه واالبيضاض وبعض األعراض األخرى.

  1997/98خالل المسح الحقلي الذي اجري خالل الموسميين الزراعيين و في سورية 
 للفيروسات التي تصيب أهم المحاصيل العلفية في سورية )البيقية، الكرسنة 1998/99 و

Bitter vetch ، فيروسات على جميع  5الفصة، الجلبان، البرسيم، البازالء(، تم الكشف عن
. في حين وجد BBSV و FBNYV ،BYMV ،CMV ،PSbMVالمحاصيل المدروسة وهي: 

على محاصيل البيقية  SbDVعلى محاصيل البيقية والفصة والبازالء، فيروس  BWYVفيروس 
على  BBMVة والكرسنة والفصة، فيروس على محاصيل البيقي BLRVوالفصة والبرسيم، فيروس 

 وجد على كل المحاصيل عدا محصول  AMVمحاصيل البيقية والفصة والبرسيم، فيروس 
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وجد على كل المحاصيل عدا محصول الجلبان. هذا، وقد انتشر فيروس  PEMVالبازالء، فيروس 
PEMV  ون، )قاسم وآخر  1998/99بشكل واسع في معظم الحقول الممسوحة خالل الموسم
2001.) 

وجد بأن أهم األمراض الفيروسية  العلفية في جنوب سورية،ل اصيمحالفي دراسة أخرى على 
، SbDV)مثل  Luteoviruses فيروسات من مجموعة االصفرار ،AMVعلى الفصة هي 

BWYV ،BLRV)، CMV ،BYMV  وPSbMV  ،؛ مندو وآخرون، 2000)قواص وآخرون
و  AMV ،PSbMV، SbDV ،BLRVبالفيروسات ية البيقكما سجل اصابة محصول  (،2004

BWYVاصابة الجلبان بفيروس و  ؛AMVاصابة الكرسنة بفيروسي و  ؛AMV  
)مندو وآخرون،  BWYVو  CMV ،BLRV ،SbDVاصابة البرسيم بفيروسات ؛ و FBNYVو 

 0.2بنسبة سورية ينتقل ببذور الفصة في عينات بذور محلية  AMV فيروس كما وجد بأن. (2004
 (.2004)مندو وآخرون،  %0.6و 

مرتبطة بعمر  AMVبفيروس  اإلصابةفي منطقتي وادي األردن والحالبات وجد أن نسبة 
 بالفيروس في حدود اإلصابةالنبات؛ ففي حقول الفصة بعمر أقل من سنة واحدة كانت نسبة 

سنة، على  3-2سنة و  2-1% في الحقول بعمر 100-80و % 70-50%، بينما كانت 11-43
 (.1997% في بذور الفصة )صوالحة ومنصور، 4توالي. كما وجد بأن الفيروس ينتقل بنسبة ال

، FBNYV ،BYMV، تالها AMVوفي اليمن وجد أن أكثر الفيروسات انتشارًا هو فيروس 
BLRV  ثمBWYV، صابة الحلبة بفيروسي وإBLRV  وBWYV  ،(،2005)قمري وآخرون 

 
 استنتاجات عامة  .5
 

يروسات التي تصيب البقوليات الغذائية والعلفية تنتقل بواسطة البذور. لذلك فإن % من الف50إن 
الفيروسية يعتبر من أهم الطرائق  اإلصابةوجود برامج موثقة النتاج وتوزيع بذور سليمة خالية من 

 ي تسببها هذه الفيروسات.تللتقليل من الخسائر ال
عدد من الدول العربية النتاج أصناف من خالل العقدين الماضيين كان هناك نشاط بحثي في  

بحثي اليزال البقوليات الغذائية مقاومة لبعض الفيروسات المهمة التي تصيبها. ااّل أن هذا النشاط ال
 أن تزداد الجهود في هذا اإلتجاه في السنين القادمة. في أوله، ومن المتوقع
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 المراجع  .6

 

هم الفيروسات المنشرة على البقوليات العلفية أ. 2001حاج قاسم، أمين، خالد مكوك ونوران عطار. 
 .79-73 :19المزروعة في سورية. مجلة وقاية النبات العربية، 

سورية. رسالة -. الفيروسات المنتشرة على البقوليات المزروعة في سهل الغاب1999حسن، هناء توفيق. 
 صفحة. 136ورية. ماجستير، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، س

. أهم الفيروسات المنتشرة على 1999حسن، هناء توفيق، خالد محي الدين مكوك وأمين عامر حاج قاسم. 
 .21-17: 17البقوليات المزروعة في سهل الغاب في سورية. مجلة وقاية النبات العربية، 

 ( في BBSVلفول ). انتقال فيروس تلون بذور ا2002 الخلف، محمد، خالد مكوك وأمين حاج قاسم.
 :20بذور مدخالت وراثية مختلفة من العدس وعالقته بحجم البذرة. مجلة وقاية النبات العربية، 

106-110. 
بالمنطقة الغربية  (.Pisum sativum L). حصر وتعريف الفيروسات التي تصيب البازالء 1996زيدان، فاتح. 

 صفحة. 49تح، طرابلس، ليبيا. من ليبيا. رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة الفا
لبعض فيروسات البازالء في ليبيا. مجلة وقاية  ي. تحديد أول2002محمد شقرون. وزيدان، فاتح، جبر خليل 

 .156-154: 20النبات العربية. 
على البرسيم  (Alfalfa mosaic virus)فيروس موزاييك البرسيم/الفصة . 2003الشهوان، إبراهيم محمد. 

( في المملكة العربية السعودية. مجلة وقاية النبات العربية، .Medicago sativa L) ةالفص/الحجازي
21 :144. 

. نسبة انتشار فيروس موزاييك الفصة في حقول الفصة في األردن. 1997صوالحة، حازم وعقل منصور. 
 .100: 15مجلة وقاية النبات العربية، 

. إصابة محصول الفاصولياء 2004د محمد حسن. علي، مي عبد هللا، صفاء قمري، خالد مكوك ومحمو
ً ب في اقليم الجزيرة في السودان. لحمصل الشاحب تقزمالفيروس وبعض األنواع البرية البقولية طبيعيا

 .96: 22مجلة وقاية النبات العربية، 
من  بالمنطقة الغربية (.Vicia faba L). حصر وتعريف الفيروسات التي تصيب الفول 2001فضل، سليمان. 

 صفحة. 90ليبيا. رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا. 

. التعرف على بعض الفيروسات التي تصيب الفول 2003فضل، سليمان، جبر خليل ومحمد شقرون. 
 .145-144: 21مجلة وقاية النبات العربية، بالمنطقة الغربية من ليبيا. 

. التسجيل األول لفيروس اصفرار وموت الفول وألحد 2005قرون. فضل، سليمان، جبر خليل ومحمد ش
 .132: 23مجلة وقاية النبات العربية،  فيروسات جنس اإلصفرار على محصول الفول في ليبيا.

. دراسات على فيروسات الحمص والعدس في محافطة نينوى. 2003 قاسم، نبيل عزيز وجاسم محمد أحمد.
 .145: 21مجلة وقاية النبات العربية، 

( في ELISA. مقارنة كفاءة طرائق مختلفة من اختبار اليزا )1993قمري، صفاء غسان وخالد مكوك .
الكشف عن فيروسي موزاييك البازالء المنقول بواسطة البذور وتلون بذور الفول في عصارة نباتات 

 .91-86 :11العدس. مجلة وقاية النبات العربية، 
: مداه العائلي، 1-. فيروس موزاييك وزوائد البازالء2001بسام بياعة. قمري، صفاء غسان، خالد مكوك و

تنقيته، تفاعالته السيرولوجية، طرق انتقاله وانتشاره على المحاصيل البقولية في سورية. مجلة وقاية 
 .72-65: 19النبات العربية، 

يروسية لفيروسين يصيبان . تباين العزالت الف1996قمري، صفاء غسان، خالد مكوك وعماد داؤد اسماعيل. 
 .85-81 :14العدس: تأثيرهما في الغلة واالنتقال بالبذور. مجلة وقاية النبات العربية، 

التي تصيب  Luteovirusesالمسببة لالصفرار لفيروسات ا. دراسة 2002قمري، صفاء محمد غسان. 
 سورية.جامعة حلب، الزراعة، قسم وقاية النبات، كلية ، دكتوراه. اطروحة البقوليات الغذائية الشتوية

  صفحة. 230
. حصر الفيروسات المنقولة 1993قمري، صفاء محمد غسان، خالد محي الدين مكوك وعماد داؤد اسماعيل. 

ببذور العدس في مناطق زراعته الرئيسية في سورية ودراسة مدى تأثيرها في اإلنتاج. مجلة وقاية 
 .32-28 :11النبات العربية. 
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. أول تسجيل لفيروسات 2005اسماعيل محرم، رشاد الباشا، وجيه المتوكل وعادل العنسي. قمري، صفاء، 
الفصة/البرسيم الحجازي والحلبة طبيعياً، ولفيروس االصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر يصيب 

 .57: 23البقوليات في اليمن. مجلة وقاية النبات العربية، 

فيروسية على محصول الحمص في سورية: تشخيصها وتوصيفها . األمراض ال1992قواص، هدى زاهي. 
وانتقالها بالحشرات وتفاعلها مع األصناف والطرز الوراثية. رسالة دكتوراه، قسم وقاية النبات، كلية 

 صفحة. 131الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سورية. 
حصر األمراض الفيروسية  .2000قواص، هدى زاهي، خالد محي الدين مكوك وسليمة نور الدين إبراهيم. 

. كتاب الملخصات للمؤتمر العربي السابع لعلوم وقاية 326على نبات الفصة في دمشق وريفها. صفحة 
. إعداد أحمد كاتبة بدر وحازم شريف 2000تشرين األول/أكتوبر،  26-22النبات، عمان، األردن، 

 حسن. الجمعية العربية لوقاية النبات، بيروت، لبنان. 
. فيروس موزاييك الفصة على الحمص في سورية: التنقية 1996دى، خالد مكوك وفواز العظمة. قواص، ه

 .62-55: 1وانتاج المصل المضاد والمدى العائلي. مجلة باسل األسد لعلوم الهندسة الزراعية، 
. الكشف والتشخيص البيولوجي والسيرولوجي لفيروس اصفرار وموت الفول 2000ليندة، عاللة. 

(FBNYV)  .كتاب الملخصات للمؤتمر العربي السابع 337صفحة عند أهم البقوليات في الجزائر .
. إعداد أحمد كاتبة بدر 2000تشرين األول/أكتوبر،  26-22لعلوم وقاية النبات، عمان، األردن، 

 وحازم شريف حسن. الجمعية العربية لوقاية النبات، بيروت، لبنان. 
. الفيروسات التي تصيب العدس في األردن. مجلة وقاية النبات 2000المبروك، أسامة وعقل منصور. 

 104-103: 18العربية، 
المعاضيدي، مثنى عكيدي عبد، عواد عيسى عباس، رقيب عاكف العاني، مالك قهرمان حسن، بشرى كريم 

ن م Vicia faba. استخدام مبيدات البايرثرويد لحماية محصول الباقالء 1993كاظم وفاتن متي طعمه. 
. مجلة إباء لألبحاث Aphid-borne virusفيروس موزاييك الفاصولياء األصفر المحمول بالمّن 

 .41-34: 3الزراعية، 
. الكشف عن عشرة فيروسات تصيب المحاصيل البقولية 1996مكوك، خالد محي الدين وصفاء قمري. 

 .9-3 :14باالختبار المصلي لبصمة النسيج النباتي. مجلة وقاية النبات العربية، 

. انتقال فيروسي موزاييك الخيار وموزاييك الفصة في بذور 2003مكوك، خالد محي الدين ونوران عطار. 
 .52-49 :21العدس. مجلة وقاية النبات العربية، 

. أهم األمراض 1998مكوك، خالد محي الدين، حاج سالم باحميش، صفاء غسان قمري وأحمد لطف. 
: 16( في اليمن. مجلة وقاية النبات العربية، .Vicia faba Lلفول )الفيروسية التي تصيب محصول ا

98-101. 
. حصر للفيروسات الموجودة في بذور 1992bمكوك، خالد محي الدين، وليد رضوان وأمين حاج قاسم. 

 .8-3 :10العدس والفول والشعير في سورية. مجلة وقاية النبات العربية، 

. اصفرار وموت الفول: مرض جديد، قد 1992aل ورودولف كاسبر. مكوك، خالد، صفاء قمري، لينا كاتو
يكون فيروسي المنشاً، يصيب الفول والعدس في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. مجلة وقاية النبات 

 .114 :10العربية، 
. الفيروسات التي 2004مندو، جمال سعيد، هدى زاهي قواص، خالد محي الدين مكوك وصفاء غسان قمري. 

يب البقوليات العلفية في سورية: التوزع، االنتشار واالنتقال بالبذور. مجلة وقاية النبات العربية، تص
22 :122-127. 

. األمراض الفيروسية على البقوليات البرية والمزروعة في الساحل السوري: 1994مهنا، أحمد محمد. 
مناعي لفيروس اصفرار وتماوت  حصرها، توصيفها، انتشارها، انتقالها، تقدير ضررها، وإنتاج مصل

الفول ودراسة تفاعله مع طرز وراثية من العدس. رسالة ماجستير، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، 
 صفحة. 133جامعة تشرين، الالذقية، سورية. 

حصر األمراض الفيروسية  .1994 مهنا، أحمد محمد، خالد محي الدين مكوك وعماد داوود اسماعيل.
-12 :12 ،مجلة وقاية النبات العربيةى البقوليات المزروعة والبرية في الساحل السوري. المنتشرة عل

19. 
التي تصيب العدس  ستمرة. أهم األمراض الفيروسية المنتقلة بالطريقة الم1998نعسان، هدى محمد عدنان. 

س وتأثيرها في في سورية: المجال العائلي، انتقالها، الكشف عنها، تفاعلها مع طرز وراثية من العد
 إنتاجيتها. أطروحة ماجستير، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.
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. الكشف عن فيروس تقزم 1997نعسان، هدى محمد عدنان، خالد محي الدين مكوك وأمين عامر حاج قاسم. 
اليزا المختلفة. مجلة وقاية النبات فول الصويا في بعض المحاصيل البقولية الغذائية بواسطة اختبارات 

 .79-74 :15العربية،
 (.Cicer arietinum L). األمراض الفيروسية التي تصيب الحمص 1997وبزبوبن، أحمد ومحمد فرطاس. 

. كتاب الملخصات للمؤتمر العربي السادس لعلوم وقاية النبات، بيروت، لبنان، 190صفحة بالمغرب. 
. إعداد وفاء خوري وبسام بياعة. الجمعية العربية لوقاية النبات، 1997تشرين األول/أكتوبر،  27-31

 صفحة. 504بيروت، لبنان. 
Abu Salih, H.S., H.M. Ishaq and S.A. Siddig. 1973. Effects of sowing date on incidence of 

Sudanese broad bean mosaic in, and yield of, Vicia faba. Annals of Applied Biology, 

74: 371-378. 

Adam, G., E. Sander and R.J. Shepherd. 1979. Structural differences between pea enation 

mosaic virus strains affecting transmissibility by Acyrthosiphon pisum (Harris). 

Virology, 29: 1-14. 

Ahmed, A.H. and E.B. Eisa. 1999. Transmission of broad bean mottle virus by the larvae of 

Spodoptera exigua. FABIS Newsletter (ICARDA), 28: 30-31. 
Ait Yahia, A., M. Aitouada, H. Illoul and M.I. Taur. 1997b. First occurrence of bean yellow 

mosaic potyvirus on chickpea in Algeria. OEPP/EPPO Bulletin, 27: 261-263. 

Ait Yahia, A., M. Aitouada, K. Hadi Arab, R. Belfendes and K. Sarni. 1997a. Identification of 

chickpea stunt viruses in Algeria. OEPP/EPPO Bulletin, 27: 265-268. 

Ait Yahia, A., M. Aitouada, K. Hadj Arab, R. Belfendes, K. Sarni and K. Ouadi. 1999. 

Identification and characterization of bean leaf roll luteoviruses (BLRV), a major 

component of chickpea stunt disease in Algeria. Pages 289-293. In: Proceedings of the 

2nd Regional Symposium for Cereal and Legume Diseases, Nabeul, Tunisia, 10-12 

November, 1999. 561 pp. 

Al-Ani, R.A. and Q.K. El-Azzawi. 1987. Effect of infection with broad bean mottle and bean 

yellow mosaic viruses on nitrogen fixation in faba bean. Journal of Agricultural 

Sciences (Iraq), 18: 199-212. 

Alhubaishi, A.A., D.G.A. Walkey, M.J.W. Webb, C.J. Bolland and A.A. Cook. 1987. A 

survey of horticultural plant virus diseases in the Yemen Arab Republic. FAO Plant 

Protection Bulletin, 35: 135-143. 
Allam, E.K. and E.A. El-Kady. 1966. A virus causing a mosaic disease of broad bean and its 

vector Aphis craccivora in Egypt. Entomologie Experimental Applied, 9: 413-418. 

Allam, E.K., A.S. Gamal-Eldin and L.R. Riskallah. 1979. Some viruses affecting broad bean 

in Egypt. Egyptian Journal of Phytopathology, 11: 67-77. 

Allen, O.N. and E.K. Allen. 1981. The leguminosae. A source book of characteristics, uses 

and nodulation. Wisconsin Press, MacMillan, London. 

Al-Musa, A. and A. Mansour. 1983. Plant viruses affecting tomatoes in Jordan. Identification 

and prevalence. Phytopathologische Zeitschrift, 106: 186-190. 

Al-Musa, A. and A. Mansour. 1984. Broad bean wilt virus in broad bean in Jordan. Plant 

Disease, 68: 537. 

Al-Musa, A., H. Al-Haj, A. Mansour and S. Janakat. 1987. Properties of bean yellow mosaic 

virus occurring on broad bean in the Jordan valley. Dirasat, 14: 135-140. 

Al-Musa, A.M., H.A. Al-Haj and L.O. Monayer. 1986. Light and electron microscopy of the 

Jordanian isolate of broad bean wilt virus. Dirasat, XIII (8):57-62. 

Al-Nsour, A.H. 1997. Occurrence and distribution of faba bean necrotic yellows virus disease 

on faba bean in Jordan. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, University of Jordan, 

Amman, Jordan.  
Al-Nsour, A.H., A. Mansour, A. Al-Musa and N. Salem. 1998. Distribution and incidence of 

faba bean necrotic yellows virus in Jordan. Plant Pathology, 47: 510-515. 
Al-Shahwan, I.M., O.A. Abdalla and M.A. Al-Saleh. 1998. Potato viruses in central Saudi 

Arabia. Journal of King Saud University, Agricultural Sciences, 10: 45-53. 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
351 

Ashby, J.W. 1984. Bean leaf roll virus. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses. 

Commonwealth Agricultural Bureaux/ Association of Applied Biologists, Ferry Lane, 

Kew, Surrey, England. No. 286. 

Ashby, J.W. and H. Huttinga. 1979. Purification and some properties of pea leaf roll virus. 

Netherlands Journal of Plant Pathology, 85:113-123. 

Assou, N.M. 1978. Contribution à l’etude des viroses de la fève. Mémoire de fin d’etude, 

École Nationale d’ Agriculture de Meknés (Maroc): 34 pp.  
Aydin, H., F.J. Muehlbauer and W.J. Kaiser. 1987. Pea eantion mosaic virus resistance in 

lentil (Lens culinaris). Plant Disease, 71: 635-638. 

Bath, J.E. and R.K. Chapman. 1968. Influence of aphid stage on the acquisition and 

inoculation phases of pea enation mosaic virus transmission. Journal of Economic 

Entomology, 61: 906-909. 

Bawden, F.C., R.P. Chaudhuri and B. Kassanis. 1951. Some properties of braod-bean mottle 

virus. Annals of Applied Biology, 38: 774-784. 

Blaszczak, W., E. Wydra and M. Andrzeiewoska. 1985. Roczmiki Nauk Rolniczych, Seria. 

E,T., 15, Z. 1-2: 9-22. 

Bos, L. 1970. Bean yellow mosaic virus. Descriptions of plant viruses. No. 40. Association of 

Applied Biology, Kew, Surrey, England. 4 pages. 

Bos, L. 1981. Wild plants in the ecology of virus disease. Pages 1-33. In: Plant diseases and 

vectors: ecology and epidemiology. K. Maramorosch and K. F. Harris (eds.). Academic 

Press, New York & London.  

Bos, L. 1983. Introduction to Plant Virology. Pudoc. Wageningen. The Netherlands. pp.160. 

Bos, L. and K. M. Makkouk. 1994. Insects in relation to virus epidemiology in cool season 

legumes. Pages 305-332. In: Expanding the production and use of cool season legumes. 

F. Muhelbauer and W. Kaiser (eds.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The 

Netherlands. 

Bos, L., 1996. Research on viruses of legume crops and the international working group on 

legume viruses: historical facts and personal reminiscences. Printed in Lebanon, 

Published and distributed by the International Working Group on Legume Viruses 

(IWGLV), 151 pp. 

Bos, L., M.A.M. Mahir and K. Makkouk. 1993. Some propertiesof an isolate of pea early-

browning tobravirus from faba bean (Vicia fabaL.) in Libya. Phytopathologia 

Mediterranea, 32: 7-13. 

Bos, L., M.A.M. Mahir, M. Fortass and K.M. Makkouk. 1992. A mild strain of broad bean 

mottle virus from faba bean (Vicia faba L.) in the Sudan. Netherlands Journal of Plant 

Pathology, 98: 253-256. 

Bos, L., R.O. Hampton and K.M. Makkouk. 1988. Viruses and virus diseases of pea, lentil, 

faba bean and chickpea. Pages 591-615. In: Word Crops: Cool Season Food Legumes. 

R.J. Summerfield (Editor.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 

1179 pp. 

Bosque-Perez, N.A. and I.W. Buddenhagen. 1990. Studies on epidemiology of virus diseases 

of chickpea in California. Plant Disease, 74: 372-378. 

Boswell, K.F. and A.J. Gibbs. 1983. Viruses of legumes 1983. Description and keys from 

VIDE. Australian National University, Canberra, Australia. 

Bourbah, M. and M. Fezzaz. 1979. Contribution à l’etude des viruses de la fève dans la région 

de Meknès. Memoire de fin d’etude. École Nationale d’Agriculture de Meknés (Maroc). 

48 pp. 

Brunt, A.A., K. Crabtree, M.J. Dallwitz, A.J. Gibbs, L. Watson and E.J. Zurcher (eds.). 1996. 

Plant Viruses Online: Descriptions and Lists from the VIDE Database. Version: 20th 

August 1996. http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vide/ 

Casper, R., S. Meyer, D.-E. Lesemann, D.V.D. Reddy, R. Rajeshwari, S.M. Misari and S.S. 

Subbarayudu. 1983. Detection of a Luteovirus in groundnut rosette diseased groundnuts 

(Arachis bypogaea) by Enzyme-linked Immunosorbent assay and Immunoelectron 

Microscope. Phytopathologische Zeitschrift, 108: 12-17. 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
352 

Chiko, A.W. and R.C. Zimmer. 1978. Effect of pea seed-borne mosaic virus on two cultivars 

of field-grown pea in Manitoba. Canadian Journal of Plant Science, 58: 1073-1080. 

Cockbain, A. J. 1988. Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV). Rothamsted Annual Report for 

1987: 70-71. 

Cockbain, A.J. 1971. Epidemiology and control of weevil-transmitted viruses in field beans. 

In Proceedings of the 6th British Insecticide and Fungicide Conference, 1: 302-306. 

Cockbain, A.J. 1983. Viruses and virus-like disease ofVicia faba L. Pages 421-462. In: The 

faba bean (Vicia faba L.) a basis for improvement. P.D. Hebbethwaite (ed.). Butter 

Worths, London, UK. 

Cockbain, A.J. and A.J. Gibbs. 1973. Host range and overwintering sources of bean leaf roll 

and pea enation mosaic viruses in England. Annals of Applied Biology, 73: 177-187. 

Cockbain, A.J. and C.L. Costa. 1973. Comparative transmission of bean leaf roll and pea 

enation mosaic viruses by aphids. Annals of Applied Biology, 73: 167-176. 

Cockbain, A.J., S.M. Cook and R. Bowen. 1975. Transmission of broad bean stain virus and 

Echtes Ackerbohnenmosaik-virus in to field beans (Vicia faba. L) by weevils. Annals of 

Applied Biology, 18: 331-339.  

D’Arcy, C.J., A.D. Hewings, P.A. Burnett and H. Jedlinski. 1983. Comparative purification of 

two luteoviruses. Phytopathology, 73: 755-759. 

D’Arcy, C.J., R.R. martin and S. Spiegel. 1989. A comparative study of luteovirus 

purification methods. Canadian Journal of Plant Pathology, 11: 251-255. 

Damsteegt, D.V., A.D. Hewings and A.B. Sindermann. 1990. Soybean dwarf virus: 

experimental host range, soybean germplasm reaction, and assessment of potential 

threat to US. soybean production. Plant Disease, 74: 992-995. 

Damsteegt, V.D., A.L. Stone and A.D. Hewings. 1995. Soybean dwarf, bean leaf roll and beet 

western yellows luteoviruses in southeastern U.S. white clover. Plant Disease, 79: 48-

50. 

Devergne, J.C. and R. Cousin. 1966. Le virus de la mosasique de la feve (MF) et les 

sympotomes d’ornementation sur grains. Annls Epiphyties, 17: 147-161. 

Duffus, J.E. 1969. Membrane feeding used in determining the properties of beet western 

yellows virus. Phytopathology, 59: 1668-1669. 

Edwardson, J.R. and R.G. Christie (eds.). 1991a. CRC Handbook of viruses infecting 

legumes. CRC Press, Boca Raton, University of Florida, USA. 

Edwardson, J.R. and R.G. Christie. 1991b. The potyvirus group. Volume III. Agricultural 

Experiment Station, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, 

Gainesville, J.M. Davidson, Dean for Research. 4 volumes. 

Edwardson, J.R. and R.G. Christie. 1991c. Luteoviruses. In: CRC Handbook of Viruses 

Infecting Legumes. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA. 

Eid, S.A. and M.A. Tolba. 1979. Studies of some viruses isolated from broad beans (Vicia 

faba) in Egypt. FABIS Newsletter, 1: 26. 

El-Amri, A. 1996b. Identification of vectors and natural hosts of faba bean necrotic yellows 

virus in Morocco. Al-Awamia, 99: 27-31. 

El-Amri, A. 1999a. Identification and repartition of faba bean necrotic yellows virus 

(FBNYV) in Morocco. Al-Awamia, 99: 19-26. 

El-Attar, S., F. Nour-Eldin and S.A. Ghabrial. 1971b. A strain of bean yellow mosaic vius 

naturally occurring on broad bean in the Arab Republic of Egypt. Agricultural Research 

Review, (Egypt), 49: 285-290. 

El-Attar, S., S.A. Ghabrial and F. Nour Eldin. 1971a. A strain of Alfalfa mosaic virus on 

broad bean in the Arab Republic of Egypt. Agricultural Research Review (Egypt), 49: 

277-284. 

El-Kady, M.A.S. 1977. Studies on some viruses affecting beans in Egypt. M.Sc. Thesis, 

Faculty of Agriculture, Ain Shams University, Egypt. 

Ellis, P.J. and A. Wieczorek. 1992. Production of monoclonal antibodies to beet western 

yellows virus and potato leafroll virus and their use in luteovirus detection. Plant 

Disease, 76: 75-78. 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
353 

El-Maataoui, M. and A.A. El-Hassani. 1984. Cucumber mosaic virus of chickpea in Morocco. 

International Chickpea Newsletter, 10: 14-15. 

El-Muadhidi, M.A., K.M. Makkouk, S.G. Kumari, M. Jerjess, S.S. Murad, R.R. Mustafa and 

F. Tarik. 2001. Survey for legume and cereal viruses in Iraq. Phytopathologia 

Mediterranea, 40: 224-233. 

Falk, B.W. and J.E. Duffus. 1984. Identification of small single-and double-stranded RNAs 

associated with severe symptoms in beet western yellows virus-infected Capsella 

bursa-pastoris. Phytopathology, 74: 1224. 

Fargette, D., M.J. Jenniskens and D. Peters. 1982. Acquisition and transmission of pea 

enation mosaic virus by individual pea aphid. Phytopathology, 72: 1386-1390. 

Farro, A. and J. Vanderveken. 1969. Propriétés d’une souche du virus de la mosaique énation 

du pois isolée en Belgique. Parasitica, 25:55-62. 
Farzadfar, S., R. Pourrahim, A.R. Golnaraghi, N. Shahraeen and K.M. Makkouk. 2002. First 

report of sugar beet and bean as natural hosts of Chickpea chlorotic dwarf virus in Iran. 

Plant Pathology, 51: 795. 

Fegla, G.T., A.L.B. Shawkat and S.Y. Mohammed. 1981. Certain viruses affecting cowpea 

and their effect on growth and root nodulation of cowpea plants. Mesopotamia Journal 

of Agriculture, 16: 137-152. 
Fischer, H.U. 1979. Agents viraux isolés des cultures de fève, leur détermintion et 

differntiation [The identification and differentiation of virus infections of broad bean]. 

Al-Awamia, 57: 41-72. 

Fischer, H.U. and B.E. Lockhart. 1976. Identification of broad bean stain virus as the cause of 

a widespread disease of broad beans in Morocco. Zeitschrift fűr Pflanzenkrankheiten 

und Pflanzenschutz, 83: 332-337. 

Fletcher, J.D. 1993. Surveys of virus diseases in pea, lentil, dwarf and broad bean crops in 

South Island, New Zealand. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 

21: 45-53. 

Fortass, M. and L. Bos. 1991. Survey of faba bean (Vicia faba L.) for viruses in Morocco. 

Netherlands Journal of Plant Pathology, 97: 369-380. 

Fortass, M. and L. Bos. 1992. Broad bean mottle virus in Morocco; variability, infection with 

food legume species, and seed transmission in faba bean, and chickpea. Netherlands 

Journal of Plant Pathology, 98: 329-342. 

Fortass, M. and S. Diallo. 1993. Broad bean mottle bromovirus in Morocco; curculionid 

vectors, and natural occurrence in food legumes other than faba bean (Vicia faba L.). 

Netherlands Journal of Plant Pathology, 99: 219-226. 

Fortass, M., F. van der Wilk, J.F.J.M. van den Heuvel and R.W. Goldbach. 1997. Molecular 

evidence for the occurrence of beet western yellows virus on chickpea in Morocco. 

European Journal of Plant Pathology, 103: 481-484. 

Franz, A., K.M. Makkouk and H.J. Vetten. 1995. Faba bean necrotic yellows virus naturally 

infects Phaseolus bean and cowpea in the Coastal Area of Syria. Journal of 

Phytopathology, 143: 319-320. 
Franz, A., K.M. Makkouk and H.J. Vetten. 1997. Host range of faba bean necrotic yellows 

virus and potential yield loss in infected faba bean. Phytopathologia Mediterranea, 36: 

94-103. 

Franz, A., K.M. Makkouk and H.J. Vetten. 1998. Acquisition, retention and transmission of 

faba bean necrotic yellows virus by two of its aphid vectors, Aphis craccivora (Koch.) 

and Acyrthosiphon pisum (Harris). Journal of Phytopathology, 146: 347-355. 

Franz, A., K.M. Makkouk, L. Katul and H.J. Vetten. 1996. Monoclonal antibodies for the 

detection and differentiation of faba bean necrotic yellows virus isolates. Annals of 

Applied Biology, 128: 255-268. 

Gamal-Eldin, A.S., A.A. El-Amrety, H.M. Mazyad and L.R. Rizkallah. 1982. Effect of bean 

yellow mosaic and broad bean wilt viruses on broad bean yield. Agriculture Research 

Review (Egypt), 60: 195-204. 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
354 

Gibbs, A.J. and H.G. Smith. 1970. Broad bean stain virus. CMI/AAB Descriptions of Plant 

Viruses, Commonwealth Agricultural Bureaux, and the Association of Applied 

Biologists, No. 29 

Gibbs, A.J. and H.L. Paul. 1970. Echtes Ackerbohnenmosaik-virus. CMI/AAB Descriptions 

of Plant Viruses, Commonwealth Agricultural Bureaux, and the Association of Applied 

Biologists, No. 20 

Gibbs, A.J., B.D. Harrison and R.D. Woods. 1966. Purification of pea enation mosaic virus. 

Virology, 29: 348-351. 
Gibbs, A.J., G. Giussani-Belli and H.G. Smith. 1968. Broad-bean stain and true broad-bean 

mosaic viruses. Annals of Applied Biology, 61: 9-107. 

Gonzalez, L.C. and D.J. Hagedorn. 1970. Aphid transmission of pea seed-borne mosaic virus. 

Phytopathology, 60: 1293. 

Gonzalez, L.C. and D.J. Hagedorn. 1971. The transmission of pea seed-borne mosaic virus by 

three aphid species. Phytopathology, 61: 825-828. 

Hagedorn, D.J. 1996. Pea enation mosaic enamovirus: Ecology and Control. Pages 345-356. 

In: The Plant Viruses, volume 5: Polyhedral Virions and Bipartite RNA Genomes. B.D. 

Harrison and A.F. Murant (eds.). Plenum Press, New York, USA.  

Hagedorn, D.J., R.E. C. Layne and E.G. Ruppel. 1964. Host range of pea enation mosaic virus 

and use of Chenopodium album as a local lesion host. Phytopathology, 54: 483-848. 

Hamed, A. Abdelmagid and K.M. Makkouk. 2002. Occurrence and management of chickpea 

chlorotic dwarf virus in chickpea fields in northern Sudan. Phytopathologia 

Mediterranea, 41: 193-198. 

Hampton, R.O. and F.J. Muehlbauer. 1977. Seed transmission of seed-borne virus in lentils. 

Plant Disease Reporter, 61: 235-238. 

Hampton, R.O. and G.I. Mink. 1975. Pea seed borne mosaic virus. CMI/AAB Descriptions 

ofPlant Viruses, Commonwealth Agricultural Bureaux, and the Association of Applied 

Biologists, No. 146. 

Harris, K.F. 1977. An ingestion-egestion hypothesis of noncirculative virus transmission. 

Pages 166-208. In: Aphis as virus vectors. Academic Press, New York, USA. 

Harrison, B.D. 1973. Pea early-browning virus. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses No. 

120, Kew, UK: Commonwealth Mycological Institute. 

Horn, N.M, S.V. Reddy, J.F.J.M. van den Heuvel and D.V.R. Reddy. 1996. Survey of 

chickpea (Cicer arietinum L.) for chickpea stunt disease and associated viruses in India 

and Pakistan. Plant Disease, 80: 286-290.  

Horn, N.M. 1994. Viruses involved in chickpea stunt. Ph.D. thesis, Wageningen, The 

Netherlands. 137 pp. 
Horn, N.M., K.M. Makkouk, S.G. Kumari, H.F. Van den Heuvel and D.V. Reddy. 1995. 

Survey of chickpea (Cicer arientinum L.) for chickpea stunt disease and associated 

viruses in Syria, Turkey and Lebanon. Phytopathologia Mediterranea, 34: 192-198. 

Horn, N.M., S.V. Reddy, I.M. Roberts and D.V.R. Reddy. 1993. Chickpea chlorotic dwarf 

virus, a new leafhopper-transmitted geminivirus of chickpea in India. Annals of Applied 

Biology, 122: 467-479. 

Hull, R. 1977. Particle differences related to aphid-transmissibility of a plant virus. Journal of 

General Virology, 34:183-187. 
Hull, R. 1981. Pea enation mosaic virus. Pages 239-256. In: Handbook of Plant Virus 

Infections and Comparative Diagnosis. E. Kurstak (ed.). Amsterdam, Elsevier, North-

Holland. 

Hull, R. and L.C. Lane. 1973. The unusual nature of the components of a strain of pea enation 

mosaic virus. Virology, 55:1-13. 

Hussein, M.M. 1979. Recent research on certain broad bean (Vicia faba) diseases in the 

Sudan. FABIS Newsletter, 1: 25. 

Hussein, M.M. and S.O. Freigoun. 1978. Diseases of broad beans (Vicia faba) in the Sudan. 

Pages 109-111. In: Food legume improvement and Development. G.G. Hawtin & G.J. 

Chancellor (eds.). ICARDA/IDRC.  



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
355 

Ibrahim, I.A.M. 1982. Studies on some viruses affecting certain legumes in Egypt. M. Sc. 

Thesis Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt. 145 pp. 

Inouye, T. 1967. A seed-borne mosaic virus of pea. Annals of the Phytopathological society 

ofJapan 33: 38-42. 

Ismail, I.D. and M.H.M. Hassan. 1995. Survey of seed-borne viruses of faba bean in Sebha 

region south of Libya. Journal University of Sebha, 2: 95-109. 

Ismail, J.H.S. 1983. Studies on faba bean mosaic caused by Bean yellow mosaic virus. M.Sc. 

Thesis, Faculty of Agriculture, University of Baghdad, Iraq, 79 pp. 

Izadpanah, K. and J. Shepherd. 1966. Purification and properties of pea enation mosaic virus. 

Virology, 28: 463-476. 

Jbara, G.T. 2000. Ecology and screening for resistance of faba bean necrotic yellows virus in 

some leguminous crops. M.Sc. Thesis, Faculty of Graduate Studies, University of 

Jordan, 112 pp. 

Johnstone, G.R. and P.L. Guy. 1986. Epidemiology of viruses persistently transmitted by 

aphids. In: Proceedings of the Workshop on Epidemiology of Plant Virus Diseases. 

1X/1-1X/7. International Society of Plant Pathology, Orlando, FL., August 6-8, 1986. 

Johnstone, G.R., G.E. Duffus, D. Munro and J.W. Ashby. 1982. Purification of a Tasmanian 

isolate of subterranean clover red leaf virus, and its serological interaction with a New 

Zealand isolate and other luteoviruses. Australian Journal of Agricultural Research, 33: 

697-703. 

Johnstone, G.R., H.Y. Liu and J.E. Duffus. 1984a. First report of a subterranean clover red 

leaf-like virus in the western hemisphere. Phytopathology, 74: 795. 
Johnstone, G.R., J.W. Ashby, A.J. Gibbs, J.E. Duffus, G. Thottappilly and J.D. Fletcher. 

1984b. The host ranges, classification and identification of eight persistent aphid-

transmitted viruses causing disease in legumes. Netherlands Journal of Plant pathology, 

90: 225-245. 

Kaiser, W.J. 1973. Biology of bean yellow mosaic and pea leaf roll viruses effecting Vicia 

faba in Iran. Phytopathologische Zeitschrift, 78: 253-263. 

Kassim, N.A. 1997. Studies on Certain viruses on chickpea and lentil in Ninevah 

Governorate. Ph.D. Thesis. University of Mousul, Iraq, 167 pp. 

Katul, L. 1992. Characterization by serology and molecular biology of bean leaf roll virus and 

faba bean necrotic yellows virus. Ph.D. thesis, University of Gottingen, Germany, 115 

pp. 

Katul, L. and K.M. Makkouk. 1987. Occurrence and serological relatedness of five cucurbit 

potyviruses in Lebanon and Syria. Phytopathologia Mediterranea, 26: 36-42. 

Katul, L., E. Maiss and H.J. Vetten. 1995a. Sequence analysis of faba bean necrotic yellows 

virus DNA components containing a putative replicase gene. Journal of General 

Virology, 76: 475-479. 

Katul, L., E. Maiss, S.Y. Morozov and H.J. Vetten. 1997. Analysis of six components of the 

faba bean necrotic yellows virus genome and their structural affinity to related plant 

virus genome. Virology, 223: 247-259. 

Katul, L., H.J. Vetten, D.E. Lesemann, E. Maiss and K.M. Makkouk. 1995b. Diagnostic 

methods for the detection of faba bean necrotic yellows virus, a circular ssDNA virus. 

EPPO Bulletin, 25: 329-336. 

Katul, L., H.J. Vetten, E. Maiss, K.M. Makkouk, D.E. Lesemann and R. Casper. 1993. 

Characterization and serology of virus-like particles associated with faba bean necrotic 

yellows. Annals of Applied Biology, 123: 629-647. 

Katul, L., T. Timchenko, B. Gronenborn and H.J. Vetten. 1998. Ten distinct circular ssDNA 

components, four of which encode putative replication-associated proteins, are 

associated with faba bean necrotic yellows virus genome. Journal of General Virology, 

79: 3101-3109. 

Katul, L., T. Timchenko, B. Gronenborn and H.J. Vetten. 1999. Towards a better 

understanding of the organization and variability of the faba bean necrotic yellows virus 

genome. Page 31. In: Proceedings of the 15th Meeting of the International Working 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
356 

Group on Legume Viruses. R. Jones (ed.). Fremantle, Western Australia, 15-17 August, 

1999. 

Kennedy, J.S., M.F. Day and V.F. Eastop. 1962. A conspectus of Aphids as Vectors of Plant 

Viruses. Commonwealth Institute of Entomology, London, UK. 

Kishtah, A.A., M. Russo, M.A. Tolba and G.P. Martelli. 1978. A strain of broad bean wilt 

virus isolated from pea in Egypt. Phytopathologia Mediterranea, 17: 157-164. 

Kohnen, P.D., W.G. Dougherty and R.O. Hampton. 1992. Detection of pea seedborne mosaic 

potyvirus by sequence specific enzymatic amplification. Journal of Virological 

Methods, 37: 253-258. 

Kumari, S.G. and K.M. Makkouk. 1995. Variability among twenty lentil genotypes in seed 

transmission rates and yield loss induced by pea seed-borne mosaic potyvirus infection. 

Phytopathologia Mediterranea, 34: 129-132. 

Kumari, S.G. and K.M. Makkouk. 1996. Inactivation of broad bean stain comovirus in lentil 

seeds by dry heat treatment. Phytopathologia Mediterranea, 35: 124-126. 

Kumari, S.G. and K.M. Makkouk. 2003. Differentiation among Bean leafroll virus susceptible 

and resistant lentil and faba bean genotypes on the basis of virus movement and 

multiplication. Journal of Phytopathology, 151: 19-25. 

Kumari, S.G., K.M. Makkouk and I. D. Ismail. 1994. Seed transmission and yield loss 

induced in lentil (Lens culinaris Med.) by bean yellow mosaic potyvirus. LENS 

Newsletter, 21: 42-44. 

Kumari, S.G., K.M. Makkouk, L. Katul and H.J. Vetten. 2001. Polyclonal antibodies to the 

bacterially expressed coat protein of Faba bean necrotic yellows virus. Journal of 

Phytopathology, 149: 543-550. 

Kumari, S.G., B. Bayaa, K. Makkouk, M. Pala, A. Yahyaoui, W. Erskine, A. Sarker, A. 

Haddad and N. El-Hussein. 2004a. Faba bean necrotic yellows virus and Orobanche 

Management at ICARDA and in West Asia and North Africa. Pages 36-45. In: 

Integrated management of Orobanche and viral diseases of faba bean. Proceedings of 

the Workshop held at El-Fayoum Governorate, Egypt, September 20-21, 2003. O. Al-

Menoufi, S. Kumari and A.Yahyaoui (eds.). ICARDA, Aleppo, Syria. 71 pp. 

Kumari, S.G., K.M. Makkouk, N. Attar, W. Ghulam and D.-E. Lesemann. 2004b. First report 

of Chickpea chlorotic dwarf virus infecting spring chickpea in Syria. Plant Disease, 88: 

424. 
Kumari, S.G., K.M. Makkouk and N. Attar. 2006. An improved antiserum for sensitive 

serologic detection of Chickpea chlorotic dwarf virus. Journal of Phytopathology 154: 

129-133. 

Lange, L., A. Jomantor and M. Heide. 1989. Testing seeds for viruses by dot immuno binding 

(DIB) directly on plain paper. Tidsskrift for Planteavl, 93: 93-96. 

Latham, L.J. and R.A.C. Jones. 2001a. Alfalfa mosaic and pea seed -bornemosaic viruses in 

cool season crop, annual pasture, and forage legumes: susceptibility, sensitivity, and 

seed transmission. Australian Journal of Agricultural Research, 52: 771-790. 

Latham, L.J. and R.A.C. Jones. 2001b. Incidence of virus infection in experimental plots, 

commercial crops and stocks of cool season crop legumes. Australian Journal of 

Agricultural Research, 52: 397-413. 

Lloyd, A.T.E., H.G. Smith and L.H. Jones. 1965. Evesham Stain-a virus disease of broad 

beans (Vicia faba L.). Horticultural Research, 5: 13-18. 

Lockhart, B.E.L. and H.U. Fisher. 1976. Some properties of an isolate of pea early-browning 

virus occurring in Morocco. Phytopathology, 66: 1391-1394. 

Magid, A.G.M.A. 1991. Host range and transmission of an isolate of cucumber mosaic virus 

from the Sudan. East African Agricultural and Forestry Journal, 56: 63-67. 

Mahir, M.A.M., M. Fortass and L. Bos, 1992. Identification and properties of a deviant isolate 

of the broad bean yellow band serotype of pea early-browning virus from faba bean 

(Vicia faba) in Algeria. Netherlands Journal of Plant Pathology, 98: 237-257. 

Makkouk, K.M. 1994. Viruses and virus disease cool season food legumes in West Asia and 

North Africa. IPA Journal for Agricultural Research, 4: 98-115. 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
357 

Makkouk, K.M. and O.I. Azzam. 1986. Detection of broad bean stain virus in lentil seed 

groups. LENS Newsletter, 13: 37-38. 

Makkouk, K.M. and S.B. Hanounik. 1993. Major faba bean diseases with special emphasis on 

viral diseases. Pages 123-137. In: Faba bean Production and Research in China. M.C. 

Saxena, S. Weigand and L. Li-Juan (eds.). International Centre for Agricultural 

Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria.  

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 1989. Apion arrogans, a weevil vector of broad bean 

mottle virus. FABIS Newsletter, 25: 26-27. 

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 1990. Variability among 19 lentil genotypes in seed 

transmission rates and yield loss induced by broad bean stain virus infection. LENS 

Newsletter, 17: 31-33. 

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 1993. Movement of bean yellow mosaic virus in 

susceptible and resistant faba bean genotypes. FABIS Newsletter, 32: 35-38. 

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 1995a. Transmission of broad bean stain comovirus and 

broad bean mottle bromovirus by weevils in Syria. Journal of Plant Disease and 

Protection, 102: 136-139. 

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 1995b. Screening and selection of faba bean (Vicia faba 

L.) germplasm for resistance to bean yellow mosaic potyvirus. Journal of Plant Diseases 

and Protection, 102: 461-466. 

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 1997. Etiology and control of soybean dwarf luteovirus 

affecting lentils (Lens culinaris) in Syria. Pages 731-734. In: Proceedings of 10th 

Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. June 1-5, 1997, Montpellier-

Lec Corum, France. 

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 1998. Further serological characterization of two 

tobravirus isolates from Algeria and Libya. Pakistan Journal of Biological Sciences, 1: 

303-306. 

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 1999. Resistance in lentil (Lens culinaris Medik.) to three 

persistently transmitted viruses. Pages: 395-401. In: Proceedings of the 2nd Regional 

Symposium for Cereal and Legume Diseases, Nabeul, Tunisia, 10-12 November, 1999. 

561 pp.  

Makkouk, K.M. and S.G. Kumari. 2001. Reduction of spread of three persistently aphid-

transmitted viruses affecting legume crops by seed-treatment with Imidacloprid 

(Gaucho). Crop Protection, 20: 433-437. 

Makkouk, K.M., D.E. Lesemann and N.A. Haddad. 1982. Bean yellow mosaic virus from 

broad bean in Lebanon: incidence, host range, purification, and serological 

properties.Journal of Plant Diseases and Protection, 89: 59-66. 

Makkouk, K.M., O.I. Azzam, L. Katul, A. Rizkallah and S. Kumari. 1986. Seed transmission 

of broad bean stain virus in the wild legume Vicia palaestina Boiss. FABIS Newsletter, 

16: 40-41. 

Makkouk, K.M., L. Bos, O.I. Azzam, L. Katul and A. Rizkallah. 1987a. Broad bean stain 

virus: identification, detectability in faba bean leaves and seeds, occurrence in West 

Asia and North Africa and possible wild hosts. Netherlands Journal of Plant Pathology, 

93: 97-106. 

Makkouk, K.M., L. Katul and A. Rizkallah. 1987b. Electrophoretic separation: an alternative 

simple procedure for the purification of broad bean mottle and alfalfa mosaic viruses. 

FABIS Newsletter, 19: 12-14. 

Makkouk, K.M., L. Bos, A. Rizkallah, O.I. Azzam and L. Katul. 1988a. Broad bean mottle 

virus: identification, serology, host range and occurrence on faba bean (Vicia faba) in 

West Asia and North Africa. Netherlands Journal of Plant Pathology, 94: 195-212. 

Makkouk, K.M., L. Bos, O.I. Azzam, S.G. Kumari and A. Rizkallah. 1988b. Survey of 

viruses affecting faba bean in six Arab countries. Arab Journal of Plant Protection, 6: 

53-61. 

Makkouk, K.M., L. Katul and A. Rizkallah. 1988c. A simple procedure for the purification 

and antiserum production of bean yellow mosaic virus. Journal of Phytopathology, 122: 

89-93. 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
358 

Makkouk, K.M., S.G. Kumari and L. Bos. 1990. Broad bean wilt virus: host range, 

purification, serology, transmission characteristics, and occurrence in faba bean in West 

Asia and North Africa. Netherlands Journal of Plant Pathology, 96: 291-300. 

Makkouk, K.M., S.G. Kumari and A. Shehade. 1992a. Seed transmission of pea seed-borne 

mosaic virus in Lathyrusand Vicia forage legume species. Journal of Plant Diseases and 

Protection, 99: 561-563. 

Makkouk, K.M., S.G. Kumari and R. Al-Daoud. 1992b. Survey for viruses affecting lentil 

(Lens culinaris Med.) in Syria. Phytopathologia Mediterranean, 31: 188-190. 

Makkouk, K.M., H.T. Hsu and S.G. Kumari. 1993a. Detection of three plant viruses by dot-

blot and tissue-blot immunoassays using chemiluminescent and chromogenic substrates. 

Journal of Phytopathology, 139: 97-102 

Makkouk, K.M., S.G. Kumari and L. Bos. 1993b. Pea seed-borne mosaic virus: occurrence in 

faba bean (Vicia faba L.) and lentil (Lens culinaris Med.) in West Asia and North 

Africa, and further information on host range, purification, serology, and transmission 

characteristics. Netherlands Journal Plant Pathology, 99: 115-124. 

Makkouk, K.M., L. Rizkallah, M. Madkour, M. El-Sherbeeny, S.G. Kumari, A.W. Amriti and 

M. B. Solh. 1994. Survey of faba bean (Vicia faba L.) for viruses in Egypt. 

Phytopathologia Mediterranea, 33: 207-211. 

Makkouk, K.M., G. Dafalla, M. Hussein and S.G. Kumari. 1995. The natural occurrence of 

chickpea chlorotic dwarf geminivirus in chickpea and faba bean in the Sudan. Journal of 

Phytopathology, 143: 465-466. 

Makkouk, K.M., V. Damsteegt, G.R. Johnstone, L. Katul, D.-E. Lesemann and S.G. Kumari. 

1997. Identification and some properties of soybean dwarf luteovirus affecting lentil in 

Syria. Phytopathologia Mediterranea, 36: 135-144. 

Makkouk, K.M., H.J. Vetten, L. Katul, A. Franz and M.A. Madkour. 1998. Epidemiology and 

control of faba bean necrotic yellows virus (Chapter 40). Pages 534-540. In: Plant Virus 

Disease Control. A. Hadidi, R. K. Khetarpal and H. Koganezawa (eds.). APS Press, The 

American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota, USA. 

Makkouk, K.M., S.G. Kumari and B. Bayaa. 1999. First report of pea enation mosaic virus 

affecting lentil (Lens culinaris Medik.) in Syria. Plant Disease, 83: 303. 

Makkouk, K.M., M.A. El-Muadhidi and S.G. Kumari. 2001a. First record of beet western 

yellows, chickpea chlorotic dwarf and faba bean necrotic yellows viruses affecting faba 

bean (Vicia faba L.) crops in Iraq. Plant Pathology, 50: 793. 

Makkouk, K.M., S. Kumari, A. Sarker and W. Erskine. 2001b. Registration of six lentil 

germplasm lines with combined resistance to viruses. Crop Science, 41: 931-932. 

Makkouk, K.M., S.G. Kumari and D.-E. Lesemann. 2001c. First record of Pea enation 

mosaic virus naturally infecting chickpea and grasspea crops in Syria. Plant Disease, 85: 

1032. 

Makkouk, K.M., A. Najar and S.G. Kumari. 2002a. Virus diseases and sources of resistance 

in cool season food legumes in the Mediterranean Region: a review. Pages 75-81. In: 

Symposium Proceeding of LEGUMED: Grain Legumes in the Mediterranean 

Agriculture (faba bean and other grain legumes in today Mediterranean agriculture: 

biotic constraints and integrated regional strategy). 25-27 October, 2001, IAV Hassan 

II, Rabat, Morocco. 180 pp. 

Makkouk, K.M., S.G. Kumari and J.A.G. van Leur. 2002b. Screening and selection of faba 

bean (Vicia faba L.) germplasm resistant to Bean leafroll virus. Australian Journal of 

Agricultural Research, 53: 1077-1082. 

Makkouk, K.M., A.A. Hamed, M. Hussein and S.G. Kumari. 2003a. First report of Faba bean 

necrotic yellows virus (FBNYV) infecting chickpea (Cicer arietinum) and faba bean 

(Vicia faba) crops in Sudan. Plant Pathology, 52: 412. 

Makkouk, K.M., L. Rizkallah, S.G. Kumari, M. Zaki and R. Abul Enein. 2003b. First record 

of Chickpea chlorotic dwarf virus (CpCDV) affecting faba bean (Vicia faba) crops in 

Egypt. Plant Pathology, 52: 413. 

Makkouk, K.M., S.G. Kumari, J.d’ A. Hughes, V. Muniyappa and N.K. Kulkarni. 2003c. 

Other legumes: Faba bean, chickpea, lentil, pigeonpea, mungbean, blackgram, lima 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
359 

bean, horegram, bambara groundnut and winged bean. Pages 447-476. In: Virus and 

Virus-like Diseases of Major Crops in Developing Countries. G. Loebenstein and G. 

Thottappilly (eds.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 800 

pages. 

Mamluk, O.F., M.P. Haware, K.M. Makkouk and S.B. Hanounik. 1989. Occurrence, losses 

and control of important cereal and food legume diseases in West Asia and North 

Africa. Tropical Agriculture Research Series, 22: 131-140. 

Mamluk, O.F., O. Tahhan, R.H. Miller, B. Bayaa, K.M. Makkouk and S.B. Hanounik. 1992. 

A checklist of cereal, food legume and pasture and forage crop disease and insects in 

Syria. Arab Journal of Plant Protection, 10: 225-166. 
Marco, S. 1985. Serological reaction of beet western yellows and potato leafroll viruses in 

ELISA. Phytoparasitica, 13: 201-207. 

Mazyad, H., M. El-Hammady and M. Sabak. 1974. Occurrence of cucumber mosaic virus in 

bean plants in Egypt. First Congress of Egypt Phytopathological Society, Cairo, Egypt.  

Mazyad, H., M. El-Hammady and M.A. Tolba. 1975. The broad bean true mosaic disease in 

Egypt. Ann. Agric. Sci. Moshtohor, 4:87-94. 

McKirdy, S.J., B.A. Coutts and R.A.C. Jones. 1994. Occurrence of bean yellow mosaic virus 

in subterranean clover pastures and perennial native legumes. Australian Journal of 

Agricultural Research, 45: 183-194. 

Milles, P.R. and A.H. Ahmed. 1984. Host range and properties of cucumber mosaic virus 

(CMV-Su) infecting Vicia faba in Sudan. FABIS Newsletter, 9: 31-33. 

Mink, G.I., T. Inouye, R.O. Hampton and J.E. Hensek. 1974. Relationship among isolates of 

pea seed-borne mosaic virus from the United States and Japan. Phytopathology, 64: 

569-570. 

M'nari, M., H. Jebari and C. Cherif. 1993. Study of strains of cucumber mosaic virus (CMV) 

on Tunisian melon and identification of resistant genotypes. Cahiers Agricultures, 2: 

60-62. 

Mouhanna, A.M., K.M. Makkouk and I.D. Ismail. 1994. Preliminary screening of lentil 

genotypes for resistance to faba bean necrotic yellows (FBNYV). LENS Newsletter, 21: 

41-43. 

Muntyanu, S.K., T.D. Verderevskaya, V.V. Rozhkovan, E.G. Vetrova and A.I. Vereshchaka. 

1985. Evaluation of pea varieties for susceptibility to pea enation mosaic virus. 

Nauchnoteknicheski Byulletin Vsesoyuznogo Selektsionno-geneticheskogo Instituta, 

4:57-60. 

Murant, A.F., H.S. Abu Salih and R.A. Goold. 1974. Viruses from broad bean in the Sudan. 

In: Report Scottish Horticultural Research Institute for 1973. 67 pp. 

Musil, M. 1966. Uber das Vorkommen des virus des Blattrollens der Erbse in der slowakei 

(Vorlaufige Mitteilung). Biologia (Bratislava) 21: 133-138. 

Musil, M. 1980. Seed transmission of pea leaf rolling mosaic virus (Pea seed-borne mosaic 

virus). Tagungsberichte Akademie der Landwirtschafsstswissenscaften (DDR) Berlin, 

184: 345-352. 

Musil, M., O. Levkova and J. Rapi. 1981a. Differences in the transmission of pea leaf rolling 

mosaic by seeds of different pea varieties. Orchrana. Rostlin, 19: 183-186. 

Musil, M., O. Levkova and J. Rapi. 1981b. The influence of some factors on transmission of 

pea leaf rolling mosaic virus by pea seeds. Biologia (Bratislava), 36: 889-896. 

Musil, M., V. Valenta, Cz. Kowalska, I. Wiatroszak and L. Beczner. 1983. Serological 

properties of some comoviruses. Biologia (Bratislava), 38: 231-236. 

Najar, A., K M. Makkouk and S.G. Kumari. 2001. Identification and seasonal variation of 

virus diseases of cereal and legume crops in Tunisia. Pages 314-317. In: Proceeding of 

11th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union and 3rd Congress of the 

Sociedade Portuguese de Fitopatologia, September 17-20, 2001, University of Évora, 

Évora, Portugal. 

Najar, A., K.M. Makkouk and S.G. Kumari. 2000b. First record of Faba bean necrotic 

yellows virus and Beet western yellows virus infecting faba bean in Tunisia. Plant 

Disease, 84: 1046. 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
360 

Najar, A., K.M. Makkouk, H. Boudhir, S.G. Kumari, R. Zarouk, R. Bessai and F. Ben 

Othman. 2000a. Viral diseases of cultivated legume and cereal crops in Tunisia. 

Phytopathologia Mediterranea, 39: 423-432. 

Najar, A., S.G. Kumari, K.M. Makkouk and A. Daaloul. 2003. A survey of viruses affecting 

faba bean (Vicia faba) in Tunisia includes first record of Soybean dwarf virus. Plant 

Disease, 87: 1151. 
Nasser, M.A.K. 1994. Incidence of cucumber mosaic virus in relation to aphid vectors activity 

and infection sources. Assiut Journal of Agricultural Sciences, 25: 223-232. 
Nienhaus, F. and A.T. Saad. 1967. First report on plant virus diseases in Lebanon, Jordan and 

Syria. Zeitschrift fűr Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 74: 459-471. 

Nour, M.A. and J.J. Nour. 1962a. A mosaic disease of Dolichos lablab and diseases of other 

crops caused by alfalfa mosaic virus in the Sudan. Phytopathology, 52: 427-432. 

Nour, M.A. and J.J. Nour. 1962b. Broad bean mosaic caused by pea mosaic virus in the 

Sudan. Phytopathology, 52: 398-403. 

Nour-Eldin, F., M.T. El-Banna, S. El-Attar and S.A. Eid. 1966. Pea and broad bean mosaic 

virus in U. A. R. J. Microbiol. UAR, 1: 237-242. 

Osborn, H.T. 1935. Incubation period of pea mosaic in the aphid, Macrosiphum pisi. 

Phytopathology, 25: 160-177. 

Ouffroukhh, A. 1985. Contribution à la connaissance des viruses des plantes en Algérie: 

inventaire des virus présents chez des légumineuses à longue cosse. Étude approfondie 

de deux maladies isolées de fève et haricot. Thèse de Docteur de 3e cycle, université 

Pierre et Marie curie, Paris VI: 101 pp. 

Peters, D. 1982. Pea enation mosaic virus. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses, 

Commonweath Agricultural Bureaux/Association of Applied Biologists, No. 257 

Pierce, W.H. 1934. Viruses of the beans. Phytopathology, 24: 87-115.  

Quantz, L. and J. Volk. 1954. Die Blattrolkrankheit der Ackerbohne und Erbse, eine neue 

Viruskrankheit bei Leguminosen. NachrBl. Dt. PftSchutzdienst, 6: 177-182. 

Russo, M., A.A. Kishtaha and M.A. Tolba. 1981. A disease of lentil caused by bean yellow 

mosaic virus in Egypt. Plant Disease, 65: 611-612. 

Salama, E.S. and A.H. El-Behadli. 1979. Strain of alfalfa mosaic virus on broad bean in Iraq. 

Bulletin of the Natural History Research Centre, 7:101-112. 

Salem, N.M. 1997. Faba bean necrotic yellows virus: Effect on plant growth and virus vector 

relationship. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, University of Jordan, Amman, 

Jordan. 
Schroeder, W.T. and D.W. Barton. 1958. The nature and inheritance of resistance to the pea 

enation mosaic virus in garden pea, Pisum staivum L. Phytopathology, 48: 628-632. 
Shagrun, M. 1973a. Bean yellow mosaic virus on broad bean plants in Libya. I. Identification 

of the causal agent. Libyan Journal of Agriculture, 2: 33-38. 

Shagrun, M. 1973b. Bean yellow mosaic virus on broad bean plants in Libya. II. Purification 

and electron microscopy. Libyan Journal of Agriculture, 2: 39-42. 
Shamloul, A.M., A. Hadidi, M.A. Madkour and K.M. Makkouk. 1999. Sensitive detection of 

banana bunchy top and faba bean necrotic yellows viruses from infected leaves, in vitro 

tissue cultures, and viruliferous aphids using polymerase chain reaction. Canadian 

Journal of Plant Pathology, 21: 326-337. 
Skaf, J.S. and K.M. Makkouk. 1988. Aphid transmission of bean yellow mosaic and bean leaf 

roll viruses in Syria. Phytopathologia Mediterranea, 27: 133-137. 

Smith, O.P., V.D. Damsteegt, K.F. Harris and R. von der Haar. 1993. Nucleotide sequence 

and E. coli expression of the coat protein gene of the yellowing strain of soybean dwarf 

luteovirus. Archives of Virology, 133: 223-231. 

Snobar, B. and N. Haddad. 1993. Achievements of Food Legume Improvement Project 

(1980-1992): Project Activities and Achievements, University of Jordan Publications, 

41 pp.  

Stevenson, W.R. and D.J. Hagedorn. 1973. Further studies on seed transmission of pea seed-

borne mosaic virus in Pisumsativum. Plant Disease Reporter, 57: 248-252. 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
361 

Stevenson, W.R. and D.J. Hagedorn. 1970. Effect of seed size and condition on transmission 

ofpea seed-borne mosaic virus. Phytopathology, 60: 1148-1149. 

Stubbs, L.L. 1955. Strain of Myzus persicae (Sulz.) active and inactive with respect to virus 

transmission. Australian Journal of Biological Sciences, 8: 68-74. 

Tamada, T. 1970. Aphid transmission and host range of soybean dwarf virus. Annals of the 

Phytopathological Society of Japan, 36: 266-274. 

Tamada, T. 1973. Strains of soybean dwarf virus. Annals of the Phytopathological Society of 

Japan, 39: 27-34. 

Tamada, T. 1975. Studies on the soybean dwarf diseases. Report of Hokkaido Prefectural 

Agricultural Experimental Stations, 25: 144. 

Tamada, T., T. Goto, I. Chiba and T. Suwa. 1969. Soybean dwarf, a new virus diseases. 

Annals of the Phytopathological Society of Japan, 35: 282-285. 

Thomas, P.E., D.W. Evans, L. Fox and K.D. Biever. 1990. Resistance to beet western yellows 

virus among forage brassicas. Plant Disease, 74: 327-330. 
Thottapilly, Y.G. 1969. Untersuchungen uber das Blattrollvirus der Erbse und seine Vektoren 

I. Ubertragungsversuche mit verschiedenen Blattlausarten. Die sich an viruskranken 

Pisum sativum- Pflanzen entwickelt hatten. Phytopathologische Zeitschrift, 64: 327-

337. 

Tinsley, T.W. 1959. Pea leaf roll, a new virus disease of legumes in England. Plant Pathology, 

8:17-18. 

Tolba, M.A. 1980. A note on bean yellow mosaic and other viruses in Egypt. FABIS 

Newsletter, 2: 42. 

van Regenmortel, M.H.V., C.M. Fauquet, D.H.L. Bishop, E.B. Carstens, M.K. Esters, S.M. 

Lemon, J. Maniloff, M.A. Mayo, D.J. McGeoch, C.R. Pringle, R.B. Wickner (eds.). 

2000. Virus Taxonomy: Classification and Nomenclature of Viruses. Seventh Report of 

the International Committee on Taxonomy of viruses. Academic Press, A Harcourt 

Science and Technology Company, California, USA.1162 pp. 

Veidt, I., H. Lot, M. Leiser, D. Scheidecker, H. Guilley, K. Richards and G. Jonard. 1988. 

Nucleotide sequence of beet western yellows virus RNA. Nucleic Acids Research, 16: 

9917-9932. 

Walkey, D.G.A., A.A. Alhubaishi and M.J.W. 1990. Plant virus diseases in the Yemen Arab 

Republic. Tropical Pest Management, 36: 195-206. 

Wang, D. and A.J. Maule. 1992. Model for early embryo invasion as determinant in pea of the 

seed transmission of pea seed-borne mosaic virus. Journal of General Virology, 73: 

1615-1620. 

Younis, H.A., M. Shagrun and J. Khalil. 1992. Isolation of bean yellow mosaic virus from 

broad bean plants in Libya. Libyan Journal of Agriculture, 13: 165-170. 

Zagh, S. and A.C. Ferault. 1980. A broad bean virus diseases occurring in Algeria. Annals of 

Phytopathology, 12: 153-159. 

 



 وآخرون...... تأليف صفاء قمري الفيروسات التي تصيب محصول الفاصولياء 

 
363 

 
 

 الفصل الحادي عشر
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 المحتويات

 . المقدمة1
 . أهم الفيروسات التي تصيب الفاصولياء في المنطقة العربية2

 الموزاييك الشائع للفاصولياء . مرض 1.2
 . فيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء2.2
 فيروس موزاييك الفاصولياء الجنوبي. 3.2
 أخرى. فيروسات 4.2

 . استنتاجات عامة3
 . المراجع4
 

 

 المقدمة. 1
 

وطنها من محاصيل العالم الجديد، ويعتقد أن م (.Phaseolus vulgaris L) تعتبر الفاصولياء
واتيماال. نقلت إلى أوربا عن طريق االسبان والبرتغال، الذين نقلوها األصلي هو وسط المكسيك أو ج
شبه ة و على نطاق واسع فى المناطق المداريالفاصولياء تزرع وحاليًا  بدورهم إلى أفريقيا والعالم القديم.

ة. تزرع الفاصولياء كغذاء لإلنسان سواء إلنتاج القرون الخضراء أو للحبوب والمعتدل ئيةاالستوا
وبعد حصاد القرون/البذور الجافة يحصد القش . الجافة والتي تسوق إما طازجة أو مجمدة أو معلبة

حيوانات. تحتوي بذور الفاصولياء على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات، لل لفكعيستخدم و 
وتعتبر من أرخص مصادر البروتينات لمعظم سكان العالم، حيث تصل نسبة البروتين في البذور 

 %.23الجافة إلى حوالي 
صنف مسجل للفاصولياء عالميًا، ومن أكثر األماكن حفظًا  14,000يوجد أكثر من 

في كولومبيا. تنجح زراعة  للزراعة اإلستوائيةًا ألصناف الفاصولياء هو المركز الدولي وتوزيع
 ة،الرطب ةفي المناطق المداريالتنجح ، ولكن ةالمعتدلو  ئيةاالستوا ئيةالظروف البيالفاصولياء تحت 

أن تسبب األمراض وتساقط األزهار وتؤثر على الحبوب الجافة وقت الحصاد، كما مطار األأن حيث 
 النباتات.الصقيع يقتل 
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تعد الفاصولياء من المحاصيل سريعة النمو، حيث يمكن الحصول على القرون الخضراء 
أسابيع من الزراعة، ويأتي محصول الفاصولياء من حيث األهمية سادس محصول بقولي  6-4بعد 

اصولياء حسب تختلف انتاجية الففي العالم بعد فول الصويا، الحمص، البازالء، العدس والفول. 
، انتاج 1يبين الجدول % من اإلنتاج العالمي. 7الصنف والمنطقة، وتنتج المنطقة العربية حوالي 

 .2006غالبية الدول العربية والعالم من الفاصولياء الجافة والخضراء خالل عام 
 

 
ات منظمة ، إحصائيالجافة والخضراء إنتاج غالبية الدول العربية والعالم من الفاصولياء .1جدول 

 .2006األغذية والزراعة الدولية لعام 

 

 البلد

 المساحة المزروعة
 هكتار( 1000)

 الكمية المنتجة
 طن( 1000)

 الخضراء الجافة الخضراء الجافة

 35.51 0.92 7.77 1.50 الجزائر

 215.00 53.00 21.30 19.50 مصر

 13.74 *- 0.80 *- األردن

 0.30 *- 0.03 *- الكويت

 12.60 0.20 1.30 0.20 لبنان

 *- 1.00 *- 0.32 ليبيا

 141.61 12.00 6.63 17.00 المغرب

 *- 23.00 *- 10.00 السودان

 44.10 2.30 5.20 1.20 سورية

 2.00 0.10 0.42 0.20 تونس

 3.44 2.94 0.55 1.20 اليمن

 468.30 95.46 44.00 51.12 مجموع الدول العربية

 6424.19 19559.32 996.83 26540.00 العالم

 7.29 0.49 4.41 0.19 نسبة ما تزرعه الدول العربية مقارنة بالعالم

 *: اليوجد بيانات-

 
 . أهم الفيروسات التي تصيب الفاصولياء في المنطقة العربية2
 

 تصاب الفاصولياء بالعديد من األمراض )الفطرية، البكترية والفيروسية( واآلفات الحشرية. تم 
فيروسًا يصيب محصول الفاصولياء طبيعيًا في العالم، كما وجد بأن هذا  50تسجيل حوالي 

 عدد قليل من هذه الفيروسات تسبب فيروسًا. ولكن  200بة بحوالي المحصول حساس لإلصا
فيروس الموزاييك الشائع  اء على المستوى العالمي من أهمهاخسائر اقتصادية لمحصول الفاصولي

 ، فيروس (BCMNV)وزاييك المميت الشائع للفاصولياء ، فيروس الم(BCMV) للفاصولياء
 . أما (SBMV)، وفيروس موزاييك الفاصولياء الجنوبي (BYMV)الموزاييك األصفر للفاصولياء 
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في المنطقة العربية فقد أجريت بعض المسوحات لتحديد الفيروسات التي تصيب الفاصولياء، وسجل 
؛ 1985بيرة في اإلنتاجية )عزام ومكوك، من خاللها بعض الفيروسات التي تسبب خسائر ك

Lockhart & Fischer, 1974 ؛Segundo et al., 2004 .) 
الفيروسات التي تم تسجيلها على محصول الفاصولياء في المنطقة  2يلخص جدول 

 العربية، والتي سيركز هذا الفصل عليها.
 

 

 قة العربية.. تصنيف الفيروسات التي تصيب محصول الفاصولياء في المنط2جدول 
 

 علميسم الاأل سم العربياأل
سم األ

 العائلة/الفصيلة الجنس المختصر

فيروس موزاييك 
الفاصولياء 

 الجنوبي 

Southern bean mosaic 

virus 

SBMV Sobemovirus غير محددة 

فيروس الموزاييك 
 الشائع للفاصولياء

Bean common mosaic virus 
=Blackeye cowpea mosaic 
virus  

= Azuki bean mosaic virus 

BCMV Potyvirus Potyviridae 

فيروس الموزاييك 
المميت الشائع 

 للفاصولياء

Bean common mosaic 

necrosis virus  

BCMNV Potyvirus Potyviridae 

فيروس الموزاييك 
 األصفر للفاصولياء

Bean yellow mosaic virus  BYMV Potyvirus Potyviridae 

ييك فيروس موزا
 الخيار

Cucumber mosaic virus  CMV Cucumovirus Bromoviridae 

فيروس تقزم الفول 
 السوداني

Peanut stunt virus PSV Cucumovirus Bromoviridae 

 

 

 (Bean common mosaic disease) مرض الموزاييك الشائع للفاصولياء. 1.2
وفيروس الموزاييك المميت  (BCMV)فيروس الموزاييك الشائع للفاصولياء المتسبب عن 

 (Potyviridae، عائلة Potyvirus)جنس  (BCMNV) الشائع للفاصولياء
 

 ألول مرة في نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية من  سجل هذا المرض –الصفات العامة 
-53، وسبب نقص باإلنتاج في والية أوريغون تراوح مابين Reddick (1917)و  Stewartقبل 
 مشاهدة مرض الموزاييك الشائع  يمكن .(Hampton, 1975))بناء لشدة األعراض( % 68

 مهمة في في كل أنحاء العالم، وأينما توجد زراعة الفاصولياء، ويعد من الفيروسات ال للفاصولياء
% 100 يكا الشمالية وأمريكا الالتينية. حيث تصل نسبة اإلصابة إلىر مكل من أفريقيا، أوربا، أ

 لجسيمات الفيروسية لكال ا .(Galvez, 1980)% 98-35وح مابين ار ص في اإلنتاج تتونسبة النق
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نانومترًا، وتحتوي على حمض  15×750( خيطية مرنة قياسها BCMNVو  BCMV) الفيروسين
ألف  31الغطاء البروتيني حوالي  قاعدة، وحجم 10000نووي ريبي احادي السلسلة حجمه حوالي 

 دالتون.
 Azuki bean mosaic virus ،Blackeys cowpea mosaicبار فيروسات موخرًا، تم اعت 

virus  وPeanut stripe virus  على أنها سالالت من فيروسBCMV  وذلك بناء للتشابه في
 . ومن ناحية أخرى، فإن هذه السالالت الجديدة (Berger et al., 1997)مجينات الفيروسات 

 الفاصولياء.تظهر أعراض الموزاييك الشائع على  ال
 

على الفاصولياء على صورة موزاييك  BCMVتظهر أعراض فيروس  –األعراض والمدى العوائلي 
أخضر غامق وفاتح، أوراق ملفوفة، تشوه في شكل النبات ونقط صفراء والتي من الممكن أن تعيق 

بالفيروس . قد يموت النبات إذ أصيبت أوعية الخشب واللحاء نتيجة لإلصابة (1)شكل  نمو النبات
عندما تتم إصابة النبات في مرحلة متأخرة من  خاصة إذا كان النبات في مراحل النمو األولى.

حتى على  –مراحل النمو قد تموت بعض أجزاء النبات وقد تظهر الكثير من القرون الموجودة 
رون نتيجة ي مكان التحام القتلون جدر القرون بلون بني أو تلون بني ف -األجزاء التي تظهر سليمة

بة بموت أوعية النبات، وبالتالي ال يمكن أن يتم تسويق هذه القرون حتى النسبة الضيئلة من اصلإل
 القرون المصابة غير مقبولة للجمع بالطرق الميكانيكية فال بد أن يتم إزالتها يدويًا.

 ،اللوبياءهي: فصائل  3أنواع تابعة إلى  6 فصائل، اصيبت 10ًا تابعة إلى نوع 33عداء إ عند 
 Nicotiana benthamiana Domin.، Astragalus sinicus L.، Chenopodium الفاصولياء،

amaranticolor Coste & Reyn  وTrigonella foenum-graecum L.  
(Makkouk et al., 1986). 

 

غير شرات المّن بالطريقة بواسطة ح BCMNVو  BCMV ينفيروسكال الينتقل  –طرائق االنتقال 
هي التي ال تكون  . وقد وجد بأن أكفأ أنواع حشرات المّن التي تنتقل هذا الفيروساقية/غير المثابرةالب

 Aphis) مستعمرات على نباتات الفاصولياء، وذلك عن طريق الحشرات الطائرة، مثل مّن الفول

fabae Scopoli)  ومّن البازالء األخضر(Acyrthosiphon pisum Harris) خضر ومّن الدراق األ
(Myzus persicae Sulzer) (Kennedy et al., 1962 ؛Zetter & Wilkinson, 1966.) 

 بواسطة بذور عدد كبير من المحاصيل البقولية بما  BCMV ينتقل فيروس
 ينتقل ببذور عدد من  BCMV( أن فيروس 1988وآخرون ) Kleinفيها الفاصولياء. وجد 
 ، كما (Phaseolus vulgair)ة إلى الفاصولياء ، باإلضافPhaseolusاألنواع التابعة لجنس 

 ، وبأنواع مختلفة من البازالء وصلت إلى (Patil & Gupta, 1992) ينتقل ببذور اللوبياء
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 ؛Provvidenti & Braverman, 1976؛ Lockhart & Fischer, 1974% )35أعلى من 
Provvidenti & Cobb, 1975؛ Raizada et al., 1990.) 
 % من البذور الحاملة للفيروس57ن اإلصابة المبكرة تنتج في مصر، وجد أ

(Omar et al., 1978b) هذا ولم يؤثر الفيروس على نسبة إنبات البذور ولكن أثر على وزن ونوعية ،
( أن نسبة نقل الفيروس بالبذور 1975وآخرون ) Hagitaووجد ، (Omar et al., 1978c)البذور 

% 1% و 5%، 40مقارنة بـ  لفلقية )األوراق البدائية/األولى(% عند إعداء األوراق ا89تصل إلى 
 عند إعداء الورقة األولى، الثانية، والثالثة، على التوالي.

 بواسطة حبوب اللقاح/الطلعينتقل  BCMVوجد في وقت مبكر بأن فيروس 
(Reddick, 1931) وعند فحص غبار الطلع الناتج من نباتات مصابة في مصر بواسطة ، 

ميكروميتر لم تالحظ في النباتات السليمة  750االلكتروني، تم مالحظة جسيمات بطول  المجهر
(Omar et al., 1978a) وفي تقرير آخر .(Omar et al., 1978b)  تم الكشف عن الفيروس في

 أجزاء الزهرة األنثوية.
  Reddickمن قبل  1919بواسطة البذور كان عام  BCMVإن أول تقرير لنقل فيروس  

ن ألبذور المصابة، كما وجد ب، وبعدها وجد بأن أهم مصدر لهذا الفيروس وانتشاره هي اStewartو 
، (Morales & Bos, 1988)ر المصابة هي من أهم طرائق نقل الفيروس في الطبيعية البذو 

بواسطة بذور أصناف الفاصولياء  BCMNVو  BCMVوبالمتوسط تبلغ نسبة نقل فيروسي 
 .(Morales & Castano, 1987)% 50-30 الحساسة ما بين

 
 في كل  BCMVسجل فيروس  –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 

  ،(Spence & Walkey, 1995)، المغرب (Al-Fadhil & Al-Ani, 1987) العراق من
 ، لبنان )عزام ومكوك،(Vetten & Allen, 1991)السودان  ،(Walkey, 1992)اليمن 
 ؛Deif, 1977؛ Awad, 1988؛ Aref, 1984(، مصر )Nienhaus & Saad, 1967؛ 1985

El-Attar, 1963.)  السعوديةالمملكة العربية كما سجل على محصول الفول في 
(Al-Shahwan & Abdalla, 1991) تم مالحظة هذا الفيروس بشكل وبائي في المغرب خالل .

ة في حقول الفاصولياء ناتجة من البذور % إصاب50حيث تم مشاهدة  ،1974 و 1972عامي 
، قدرت (Lockhart & Fischer, 1974)المصابة ومن ثم انتشار الفيروس بواسطة حشرات المّن 

 %.50-34نسبة النقص باإلنتاج بحوالي 
 

المصلية/ يمكن الكشف عن الفيروس بواسطة المجهر االلكتروني واالختبارات  –طرائق الكشف 
. تم عزل الفيروس وانتج له أجسام مضادة من عزالت لبنانية (Makkouk et al., 1986)السيرلوجية 

(Azzam & Makkouk, 1986). 
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بذور استخدام يمكن الحد من إنتشار المرض عن طريق  –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
يق استخدام خالية من اإلصابة الفيروسية وبمكافحة الحشرات الناقلة، ولكن تبقى الوقاية عن طر 

 .(Morales, 1998) أصناف مقاومة هي األفضل

 

 الموزاييك األصفر للفاصولياء فيروس. 2.2
 Bean yellow mosaic virus (BYMV جنس ،Potyvirus ،  عائلةPotyviridae) 

 
عام  Pierceمن قبل في الواليات المتحدة األمريكية هذا الفيروس ألول مـرة  سجل - الصفات العامة

المهمة على المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية في العالم، وقد سجل  يعتبر من الفيروساتو ، 1934
، ةمرن ةيمات الفيروسية خيطيشكل الجس (.Bos et al., 1988؛ Bos, 1970معظم دول العالم )في 

 احادي( RNA) الحمض الريبيمجين الفيروس من نوع نانومترًا،  15عرضها و  نانومتراً  750طولها 
 قاعدة نيتروجينة.  ألف 9.7الفيروسية، وحجمه حوالي  وزن الجسيمة % من5 ، وتبلغ نسبتهالسلسلة

 
 أعراض  BYMVالنباتات المصابة بفيروس تبدي  - المدى العوائلياألعراض و 

شكل ) (Boswell & Gibbs, 1983؛ Bos, 1981االصفرار والتبرقش والموزاييك والتقزم والموت )
1).  

 نوعًا بقوليًا، منها الفاصولياء والبازالء والعدس  140حوالي  فيروسهذا اليصيب 
 وفول الصويا والحمص والفول والفصة والبرسيم والبيقية وغيرها من البقوليات 

(Edwardson & Christie, 1991 ؛Makkouk et al., 1986).  كما يصيب بعض األنواع غير
، Alpinia ،Amaranthus ،Babiana، Chenopodium ،Freesia ،Gladiolusالبقولية مثل 

Sparaxis  وTritonia (Bos, 1970). 
 

 نوعًا من حشرات المّن بالطريقة  20ينتقل الفيروس بواسطة أكثر من  - طرائق االنتقال
ومن أكثرها كفاءًة مّن الدراق األخضر  ومـّن الفول ومّن البازالء األخضر  باقية/غير المستمرةالغير 

 بواسطةو  ينتقل بالطريقة الميكانيكية بسهولةكما ، (Aphis craccivora Koch) لوبياءومّن ال
(، وبذور Makkouk et al., 1988a؛ Kumari et al., 1994) بذور العدس والفول والبازالء

Lupinus albus ،L. luteus  وTrifolium pretense (Bos, 1970)نه الينتقل ببذور ، ولك
 الفاصولياء.
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)ب( ناتجة  Bountiful)أ( وصنف  Sutter Pinkأعراض موزاييك على أوراق الفاصولياء صنف  .1شكل 
؛ بقع موضعية على أوراق اللوبياء نتيجة القاح (BCMV)عن اإلصابة بفيروس الموزاييك الشائع للفاصولياء 

نتيجة  )جـ(؛ أعراض بقع وعروق ميتة على أوراق الفاصولياء BCMVميكانيكي ألحد سالالت فيروس 
)د(؛ أعراض موزاييك على أوراق  (BCMNV) ءاإلصابة بفيروس الموزاييك المييت الشائع للفاصوليا

( الناتجة عن اإلصابة بفيروس موزاييك الفاصولياء والفاصولياء )هـ( وتجعد وتشوه قرون الفاصولياء )
-)مقاوم BCMVروس ؛ رد فعل أصناف مختلفة من الفاصولياء ناتجة عن اإلصابة بفي(BYMV)األصفر 

 يسار )ز(.-BCMNVوسط(، وصنف حساس لإلصابة بفيروس  -يمين، حساس
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سجل هذا الفيروس على الفاصولياء  - في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
 وعلى الفاصولياء في مصر (Haddad, 1983؛ 1985لبنان )عزام ومكوك،  واللوبياء في

(El-Kady, 1977, 1983) وعلى المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية في معظم الدول العربية ،
  )للمزيد من المعلومات حول هذا الفيروس يمكن مراجعة الفصل العاشر من هذا الكتاب(.

يسبب هذا الفيروس خسارة باإلنتاج كبيرة في األصناف الحساسة من الفاصولياء، وتختلف هذه  
 روس، صنف الفاصولياء، عمر النبات، والظروف الجوية.الخسارة بناء لساللة الفي

 

 

وانتاج أجسام مضادة له  BYMVنجحت دراسات متعددة في عزل فيروس  - طرائق الكشف
(Makkouk et al., 1988bونجحت اختبارات عديدة بالكش .)ف عنه في أنسجة النباتات المصابة 

 واختبار بصمة النسيج النباتي (Makkouk et al., 1988a) (DAS-ELISA) اليزا اختبارمثل 
(. كما استطاع اختبار الوصمة النقطية 1996؛ مكوك وقمري، Makkouk et al., 1993) المناعي

(Dot-blot)  نانوغرام/مل عند استخدام المادة الكاشفة  100أن يكشف عن الفيروس حتى تركيز
(NBT/BCIP) التي تعتمد على التفاعل اللوني (Chromogenic)  نانوغرام/مل  10و 

 (Chemiluminescent) التي تنتج إشعاعًا ضوئياً  (AMPPD)ند استخدام المادة الكاشفة ع
(., 1993et alMakkouk .) 

 
تعتبر عملية ليست سهلة،  BYMVإن مكافحة فيروس  – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

 /نتقل بواسطة الطريقة غير الباقيةحيث أن استخدام المبيدات التصلح لمكافحة الفيروسات التي ت
استخدام األصناف المقاومة هي أفضل طريقة لمكافحة الفيروس، ولكن بعض يعتبر غير المثابرة. و 

لها مدى عوائلي واسع ضمن أنواع الفاصولياء. إن التهجين مابين  BYMVعزالت فيروس 
Phaseolus coccineus  وPhaseolus vulgaris دي سائداحا مورث/نتج عنه جين (By-2)  

آخر احادي  مورث/كما تم الكشف عن جين ،BYMVأعطى صفة المقاومة لمعظم عزالت فيروس 
. كما تم مالحظة صفة فقط أعطى صفة المقاومة لساللة البازالء من هذا الفيروس (By)سائد 

 بثالثة مورثات كاملة متنحيةوالتي كانت مرتبطة ، Great Northern 31المقاومة في الصنف 
(Dickson & Natti, 1968). 

 
  فيروس موزاييك الفاصولياء الجنوبي. 3.2

Southern bean mosaic virus (SBMV جنس ،Sobemovirus) 
 

 سجل هذا الفيروس ألول مرة على الفاصولياء في لوزيانا وكاليفورينا في  –الصفات العامة 
سالالت:  4لهذا الفيروس  .Harterو  Zaumeyerمن قبل  1943الواليات المتحدة األمريكية عام 
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)الساللة المكسيكية أو ساللة الموزاييك  M)ساللة غانا(، ساللة  G)ساللة اللوبياء(، ساللة  Cساللة 
جسيمات الفيروس متقايسة/متساوية األبعاد  )ساللة الفاصولياء(. Bالشديد للفاصولياء( وساللة 

% من الغطاء 79% من الحمض النووي و 21 تتكون الجسيمة الفيروسية مننانومترًا.  30قطرها 
يتكون مجين الفيروس من حمض البروتين، ال يوجد كربوهيدرات أو دهنيات في جسيمات الفيروس. 

 قاعدة )ساللة اللوبياء( 4194حادي السلسلة حجمه حوالي أنووي ريبي 
(Wu et al., 1987)  قاعدة )ساللة الفاصولياء(  4109أو(Othman & Hull, 1994) . أما 

 ؛van Regenmortel et al., 2000) ألف دالتون  30-29فهو حوالي البروتيني طاء الغحجم 
Segundo et al., 2004).  في حجم الحمض النووي التي ظهرت وبناء لالختالفات 

 مختلفين، فيروسين على وضعهما تحت اسمين لساللتي اللوبياء والفاصولياء، فقد اقترح
Southern bean mosaic virus الساللة التي تصيب الفاصولياء( و( Southern cowpea mosaic 

virus (SCPMV)  الساللة التي تصيب اللوبياء(، وكال الفيروسين يتبعان الجنس(Sobemovirus 
(Fauquet et al., 2005). 

 

ضمن العائلة البقولية، حيث  SBMVينحصر المدى العوائلي لفيروس  – المدى العوائلياألعراض و 
ولكن تحت الظروف العدوى يصيب بشكل رئيسي كل من الفاصولياء، اللوبياء، وفول الصويا. 

 Cucumis االصطناعية وجد نوعين فقط من خارج العائلة البقولية يمكن اصابتهم بهذا الفيروس هما:

sativus  وGomphrena globosa (Edwardson & Christie, 1986). 
وتسبب أعراض  يع أصناف الفاصولياء جهازياً جم SBMVمن فيروس  Bتصيب ساللة 

الصنف على )وبشكل بقع موضعية  االصفرار مع موزاييك على األوراق تختلف شدتها حسب الصنف
Pinto  فقط( والنوعPhaseolus lunatus  ولكن التصيب اللوبياء. أما ساللة اللوبياء(C)  أو فيروس(

SCPMV  )مسببة شحوب العروق مع ء جهازيًا فإنها تصيب معظم أصناف اللوبياحاليًا 
يصاب ولكن الذي  Pintoعدا الصنف )التصيب أصناف الفاصولياء لكن و موزاييك وتشوه األوراق، 

، أما مع أعراض موزاييك تصيب معظم أصناف اللوبياء (G). ساللة غانا (تظهر عليه أعراض ال
صناف، ولكن تظهر األظم أعراض على مع تظهر تسبب أعراض موضعية أو الف على الفاصولياء

  (M)أما الساللة المكسيكية أو شديدة الموزاييك  .Vigna radiateالنوع  بقع ميتة صغيرة على
 وتكون أعراضها  مع تماوت في بعض األحيان، شديدة على الفاصولياءموزاييك ض فتسبب أعرا

 أيضاً تصيب اللوبياء كما  ،(B) الفاصولياء ساللةأشد من األعراض التي تسببها 
(Tremaine & Hamilton, 1983).  

عند إعدائه  Pintoأعراضًا موضعية على الصنف  SBMVأظهرت العزلة المغربية من فيروس 
 .Donna (Segundo et al., 2004)ميكانيكيًا وأعراض جهازية على الصنف 
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ة رتب Chrysomelidaeبواسطة الخنافس من فصيلة  SBMVينتقل فيروس  – طرائق االنتقال
Coleoptera /أهم أنواع الخنافس التي تنقل وجد بأن  .شبه المثابرةبالطريقة شبه الباقية 

 في شمال أمريكا  Epilachna varivestis و Ceratoma trifurcateالنوعين هذا الفيروس 
(Fulton et al., 1975 ؛Walters, 1969 ،) النوعو Ootheca mutabilis في غرب آسيا 

(Allen et al., 1981) والنوع ،Madurasia obscurella  في الهند(Reddy & Varma, 1986) ،
 من نقل الفيروس تحت الظروف المخبرية Cyrtopeltis nicotianaeكما واستطاع النوع 

(Gibb & Randles, 1988) . كما ينتقل بواسطة اإلعداء الميكانيكي والتطعيم وبواسطة 
 %5-1في بذور الفاصولياء حوالي  (B)لياء . بلغت نسبة انتقال ساللة الفاصو البذور

(Zaumeyer & Harter, 1943) في بذور اللوبياء 40-5، وساللة اللوبياء حوالي % 
(Givord, 1981 ؛Lamptey & Hamilton, 1974 ؛Shepherd & Fulton, 1962 كما تم .)

 (.Xu et al., 1986؛ Iizuka, 1974% )2الكشف عن الفيروس في بذور فول الصويا بنسبة 

 

 

 يتواجد هذا الفيروس في  –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 
المناطق المدارية وشبه المدارية، ولكن تم تسجيله في أفريقيا، أسيا، أوروبا، جنوب وشمال أمريكا. 
 وبما أن الفيروس ينتقل بواسطة البذور، فإنه من المحتمل أن يكون موجود في بلدان 
أكثر مما تم تسجيله حتى اآلن. أما في المنطقة العربية، فقد تم تسجيل هذا الفيروس في مصر 

(Abdel-Salam et al., 1982)  والمغرب(Segundo et al., 2004).  حيث تم مالحظات أعراض
موزاييك على قرون الفاصولياء وتشوه باألوراق مع موزاييك خفيف إلى شديد على األوراق الفاصولياء 

مسببة خسائر في كمية  ماسا وأغادير في المغرب-في عدد من البيوت البالستيكية في منطقتي سوس
 .(Segundo et al., 2004)نتاج إلا

و  47.5نقص في عدد ووزن البذور الناتجة من نباتات مصابة بنسبة  SBMVسبب فيروس  
% من القرون الناتجة من نباتات مصابة لم تعطي بذور 17.4، وبنسبة حوالي %، على التوالي53.6

(Morales & Castano, 1985). 
 

ختبارات الحيوية س بسهولة بواسطة اإلالت هذا الفيرو يمكن التفريق مابين سال –طرائق الكشف 
باستخدام أصناف معينة من الفاصولياء واللوبياء )كما ذكر سابقًا(، حيث أن فيروس/ساللة 

وال تصيب اللوبياء، في حين  Pintoالفاصولياء تعطي أعراض موضعية على صنف الفاصولياء 
 وال Georgia 21أو  Clayصناف اللوبياء فيروس/ساللة اللوبياء يعطي أعراض موضعية على أ

 تصيب الفاصولياء. 
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 (Western blot) الغربيةوصمة الاختبار و  عن الفيروس بواسطة اختبار اليزا يمكن الكشف
(Segundo et al., 2004)  والتفاعل المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي(RT-PCR)  

(Segundo et al., 2004؛ Verhoeven et al., 2003.)  يتواجد الفيروس بتركيز عالي في النباتات
المصابة، ولذلك فإنه من السهولة الكشف عن جميع سالالت هذا الفيروس بواسطة اختبار اليزا 
والمجهر االلكتروني المناعي ولكنه لم يتم التمكن من الفريق ما بين السالالت بواسطة هذه 

نتاج أجسام مضادة وحيدة الكلون متخصصة . تم ا(Tremaine & Hamilton, 1983)االختبارات 
( SCPMVو  SBMVبالكشف عن ساللتي الفيروس التي تصيب الفاصولياء واللوبياء )فيروسي 

(Tremaine et al., 1985). 
 

من أهم الطرائق لمكافحة الفيروس هي األصناف  –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
ل هذه األصناف حتى اآلن، ولهذا يمكن الوقاية من هذا المقاومة، ولكن لم يتم التحصل على مث

الفيروس عن طريق استخدام بذور سليمة ومكافحة الخنافس الناقلة لهذا الفيروس. وبما أن تركيز 
الفيروس في النبات كبير ويستطيع الفيروس أن ينتقل عن طريق اإلعداء الميكانيكي، لذلك يجب 

 الحقل لتجنب العدوى الميكانيكية.  االنتباه من األدوات التي تستخدم في
 

 . فيروسات أخرى 4.2
 

هناك فيروسات أخرى أقل أهمية تم تسجيلها على محصول الفاصولياء في بعض الدول العربية، 
على الفاصولياء في كل من لبنان )عزام ومكوك،  (CMV)فيروس موزاييك الخيار حيث تم تسجيل 

 في المغرب (BBMV)ل فيروس تبرقش الفول ، وسج(Mazyad et al., 1974)مصر ( و 1985
(Fortass & Diallo, 1993). 

(. سبب 1986)أحمد وعبد الباقي،  (PSV)تقزم الفول السوداني وفي السودان سجل فيروس 
% والوزن الجاف للمجموع 78.4هذا الفيروس نقص في عدد العقد البكتيرية للفاصولياء بنسبة 

% وأدى إلى اثباط كامل لألزهار، وذلك 78.6للجذور بنسبة % والوزن الجاف 70.6الخضري بنسبة 
عند اعداء النباتات ميكانيكيًا بعد اسبوع من الزراعة وتحت ظروف البيت الزجاجي، والتي كانت 

 (.1986قلية )أحمد وعبد الباقي، مشابه للعدوى تحت الظروف الح
 
 . استنتاجات عامة3
 

 ات التي تصيب الفاصولياء في المنطقة العربية تبين لدى مراجعة البحوث التي تمت حول الفيروس
أن الدراسات التي تمت في هذا المجال قليلة والتتناسب مع أهمية هذا المحصول. لذلك ليس من 
المستغرب أن نجد في السنين القليلة القادمة مايشير إلى وجود فيروسات تصيب الفاصولياء في 
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فصل. كما أنه من المتوقع أن تركز الدراسات القادمة على المنطقة العربية أكثر مما ذكر في هذا ال
معرفة العوامل المختلفة التي تؤثر على انتشار فيروسات الفاصولياء بشكل وبائي وايجاد أفضل 

 السبل للحد من الخسائر التي تنتج عنها.

 

 . المراجع4
 

الفول السوداني على نمو وتكوين . تأثير اإلصابة بفيروس 1986أحمد، أحمد هاشم وأزهري عمر عبد الباقي. 
العقد البكتيرية للفاصولياء واللوبية مسالت والفصة تحت ظروف البيت الزجاجي في السودان. مجلة 

 .108-103: 4وقاية النبات العربية، 
. مسح لبعض الفيروسات التي تصيب الفاصولياء واللوبية مسالت في 1985عزام، عصمت وخالد مكوك. 

 .80-76: 3ة النبات العربية، لبنان. مجلة وقاي

. الكشف عن عشرة فيروسات تصيب المحاصيل البقولية 1996مكوك، خالد محي الدين وصفاء قمري. 
 .9-3 :14باالختبار المصلي لبصمة النسيج النباتي. مجلة وقاية النبات العربية، 

Abdel-Salam, A.M., J.A. White and O.P. Sehgal. 1982. Interaction of southern bean mosaic 

virus with lipids. Phytopathologische Zeitschrift, 105: 336-344. 

Al-Fadhil, F.H. and R.A. Al-Ani. 1987. Identification of common bean mosaic virus and 

evaluated of some bean cultivars for resistance in middle of Iraq. Journal of Agriculture 

and Water Resources Research, Plant Production, 6: 99-114. 

Allen, D.J., F.O. Anno-Nyako, R.S. Ochieng and M. Ratinam. 1981. Beetle transmission of 

cowpea mottle and southern bean mosaic viruses in West Africa. Tropical Agriculture, 

58: 171-175. 

Al-Shahwan, I.M. and O.A. Abdalla. 1991. Natural infection of broad bean by common 

mosaic virus (BCMV) in Saudi Arabia. Journal of Plant Diseases and Protection, 98: 

478-483. 

Aref, M.A.N. 1984. Diagnosis of bean common mosaic virus and its effect on Phaseolus 

vulgaris. Ph.D. thesis, Faculty of Agriculture, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

Awad, M.A.E.M. 1988. Studies on some seed transmitted viruses in leguminous plants. Ph.D. 

thesis, Faculty of Agriculture, Cairo University, Cairo, Egypt. 

Azzam, O.I. and K.M. Makkouk. 1986. Purification of two potyvirus isolates infecting 

Phaseolus vulgaris L. in Lebanon. Phytopathologia Mediterranea, 25: 125-130. 

Berger, P.H., S.D. Wyatt, P.J. Shiel, M.J. Silbemagek, K. Druffel and G.I. Mink. 1997. 

Phylogenetic analysis of the Potyviridae with emphasis on legume-infecting 

potyviruses. Archives of Virology, 142: 1979-1999. 

Bos, L. 1970. Bean yellow mosaic virus. Descriptions of plant viruses. No. 40. Association of 

Applied Biology, Kew, Surrey, England. 4 pp. 

Bos, L. 1981. Wild plants in the ecology of virus disease. Pages 1-33. In: Plant diseases and 

vectors: ecology and epidemiology. K. Maramorosch and K. F. Harris. (Editors). 

Academic Press,  New York & London.  

Bos, L., R.O. Hampton and K.M. Makkouk. 1988. Viruses and virus diseases of pea, lentil, 

faba bean and chickpea. Pages 591-615. In: Word Crops: Cool Season Food Legumes. 

R.J. Summerfield (ed.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 

1179 pp. 

Boswell, K.F. and A.J. Gibbs. 1983. Viruses of legumes 1983. Description and keys from 

VIDE. Australian National University, Canberra, Australia.  

Deif, A.A. 1977. Studies on a seed borne bean common mosaic virus. M.Sc. thesis, Faulty of 

Agriculture, Tanta University, Kafr El-Sheikh, Egypt. 
Dickson, M.H. and J.J. Natti. 1968. Inheritance of resistance of Phaseolus vulgaris to bean 

yellow mosaic virus. Phytopathology, 58: 1450. 

Edwardson, J.R. and R.G. Christie (eds). 1986. Viruses infecting forage legumes. Vol. III. 

Florida Agricultural Experiment Stations Monograph Series, No. 14: 503-742. 



 وآخرون...... تأليف صفاء قمري الفيروسات التي تصيب محصول الفاصولياء 

 
375 

Edwardson, J.R. and R.G. Christie. 1991. The potyvirus group. Volume III. Agricultural 

Experiment Station, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, 

Gainesville, J.M. Davidson, Dean for Research. 4 volumes. 

El-Attar, M.H.S. 1963. Studies in common bean mosaic disease and its caused virus. MSc 

Thesis. Faculty of Agriculture, Cairo, University, Cairo, Egypt. 

El-Kady, M.A.S. 1977. Studies on some affecting beans in Egypt. M.Sc. thesis, Faculty of 

Agriculture, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

El-Kady, M.A.S. 1983. Biological and chemical differentiation between some viruses 

affecting bean (Phaseolus vulgaris L.). Ph.D. thesis, Faculty of Agriculture, Ain Shams 

University, Cairo, Egypt. 

Fauquet, C.M., M.A. Mayo, J. Maniloff, U. Desselberger and L.A. Ball. 2005. Virus 

Taxonomy: Classification and Nomenclature of Viruses. Eighth Report of the 

International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press. 1259 pp. 

Fortass, M. and S. Diallo. 1993. Broad bean mottle bromovirus in Morocco; curculionid 

vectors, and natural occurrence in food legumes other than faba bean (Vicia faba L.). 

Netherlands Journal of Plant Pathology, 99: 219-226. 

Fulton, H.P., H.A. Scott and R. Gamez. 1975. Beetle transmission of legume viruses. In: 

Tropical Diseases of Legumes. J. Bird and K. Maramorosch (eds.). New York, USA: 

Academic Press. 

Galvez, G.E. 1980. Aphid-transmitted viruses. Pages 211-233. In: Bean common mosaic virus 

in bean production problems. H.F. Schwartz and G.E. Galvez (eds.). CIAT, Cali, 

Colombia. 

Gibb, K.S. and J.W. Randles. 1988. Studies on the transmission of velvet tobacco mottle virus 

by the mirid, Cyrtopeltis nicotianae. Annals of Applied Biology, 112: 427-437. 

Givord, L. 1981. Southern bean mosaic virus isolated from cowpea (Vigna unguiculata) in the 

Ivory Coast. Plant Disease, 65: 755-756. 

Haddad, N.A. 1983. Detection and identification of three viruses affecting french bean, faba 

bean, and cowpea in Lebanon. M.Sc. thesis, Faculty of Agriucltural and Food Sciences, 

American University of Beirut, Lebanon. 73 pp. 

Hagita, T., T. Senboku, M. Kojima, E. Shikata and D. Murayama. 1975. Studies on legume 

virus diseases in Hokkaido. II. Seed transmission of bean common mosaic virus. 

Memoirs of the Faculty of Agriculture, Hokkaido University, 9: 160-164. 

Hampton, R.O. 1975. The nature of bean yield reduction by bean yellow and bean common 

mosaic virus. Phytopathology, 65: 1342-1346. 

Iizuka, N. 1974. Southern bean mosaic virus occurred in soybean. Shokubutsu-bocki, 28: 471-

474. 

Kennedy, J.S., M.F. Day and V.F. Eastop. 1962. A conspectus of aphids as vectors of plant 

viruses. CAB International, Wallingford, UK. 

Klein, R.E., S.D. Wyatt and W.J. Kaiser. 1988. Incidence of bean common mosaic virus in 

USDA Phaseolus germplasm collection. Plant Disease, 72: 301-302. 

Kumari, S.G., K.M. Makkouk and I.D. Ismail. 1994. Seed transmission and yield loss induced 

in lentil (Lens culinaris Med.) by bean yellow mosaic potyvirus. LENS Newsletter, 21: 

42-44. 

Lamptey. P.N.L. and R.I. Hamilton. 1974. A new cowpea strain of southern bean mosaic 

virus from Ghana. Phytopathology, 64: 1100-1104. 

Lockhart, B.E.L. and H.U. Fischer. 1974. Chronic infection by seed-borne bean common 

mosaic virus in Morocco. Plant Disease Reporter, 58: 307-308. 
Makkouk, K.M., D.E. Lesemann, H.J. Vetten and O.I. Azzam. 1986. Host range and 

serological properties of two potyvirus isolates from Phaseolus vulgaris in Lebanon. 

Tropical Agriculture Research (Japan), 19: 187-194. 

Makkouk, K.M., L. Bos, O.I. Azzam, S. Kumari and A. Rizkallah. 1988a. Survey of viruses 

affecting faba bean in six Arab countries. Arab Journal of Plant Protection, 6: 53-61. 

Makkouk, K.M., L. Katul and A. Rizkallah. 1988b. A simple procedure for the purification 

and antiserum production of bean yellow mosaic virus. Journal of Phytopathology, 122: 

89-93. 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
376 

Makkouk, K. M., H.T. Hsu and S.G. Kumari. 1993. Detection of three plant viruses by dot-

blot and tissue-blot immunoassays using chemiluminescent and chromogenic substrates. 

Journal of Phytopathology, 139: 97-102. 

Mazyad, H.M., M. El-Hammady and A. Sabak. 1974. Occurrence of cucumber mosaic virus 

in bean plants in Egypt. First Congress of Egypt Phytopathological Society, Cairo, 

Egypt. 

Morales, F.J. 1998. Present status of controlling bean common mosaic virus (Chapter 39). 

Pages 524-533. In: Plant Virus Disease Control. A. Hadidi, R.K. Khetarpal and H. 

Koganezawa (eds). APS Press, The American Phytopathological Society, St. Paul, 

Minnesota, USA. 

Morales, F.J. and L. Bos, 1988. Bean common mosaic virus. AAB Descriptions of Plant 

Viruses No. 337, 6 pp. Wellesbourne, UK: Association of Applied Biology. 

Morales, F.J. and M. Castano. 1985. Effect of a Colombian isolate of bean southern mosaic 

virus on selected yield components of Phaseolus vulgaris. Plant Disease, 69: 803-804. 

Morales, F.J. and M. Castano. 1987. Seed transmission characteristics of selected bean 

common mosaic virus strains in differential bean cultivars. Plant Disease, 71: 51-53. 

Nienhaus, F. and A.T. Saad. 1976. First report in plant virus diseases in Lebanon, Jordan and 

Syria. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 74: 459-471. 

Omar, R.A., M. El Khadem and A.A. Dief. 1978a. Studies on a seed-borne bean common 

mosaic virus I. Identification of the virus. Egyptian Journal of Phytopathology, 10: 37-

48. 

Omar, R.A., M. El Khadem and A.A. Dief. 1978b. Studies on a seed-borne bean common 

mosaic virus II. Prevalence and factors affecting seed transmission. Egyptian Journal of 

Phytopathology, 10: 49-62. 

Omar, R.A., M. El Khadem and A.A. Dief. 1978c. Studies on a seed-borne bean common 

mosaic virus III. Effect of the virus on yield, biological and chemical characters of bean 

seeds. Egyptian Journal of Phytopathology, 10: 63-70. 

Othman, Y. and R. Hull. 1994. Nucleotide sequence of the bean strain of southern bean 

mosaic virus. Virology, 206: 287-297. 

Patil, M.D. and B.M. Gupta. 1992. Identification of a seedborne mosaic virus on cowpea. 

Indian Journal of Virology, 8: 97-100. 

Pierce, W. H. 1934. Viruses of the beans. Phytopathology, 24: 87-115.  

Provvidenti, R. and E.D. Cobb. 1975. Seed transmission of bean common mosaic virus in 

Tepary bean. Plant Disease Reporter, 59: 966-969. 

Provvidenti, R. and S.W. Braverman. 1976. Seed transmission of bean common mosaic virus 

in phasemy bean. Phytopathology, 66: 1274-1275. 

Raizada, R.K., S.E. Albrechtsen and L. Lange. 1990. Detection of bean common mosaic virus 

in dissected portions of individual bean seeds using immunosorbent electron 

microscopy. Seed Science and Technology, 18: 559-565. 

Reddick, D. 1931. La transmission du virus de la mosaique du haricot par le pollen. Rapport 

du Deuxieme Congres Internacional de Pathologie Comparee Paris, 1: 363-366. 

Reddick, D. and V.B. Stewart. 1919. Transmission of the virus of bean mosaic in seed and 

observations on thermal death point of seed and virus. Phytopathology, 9: 445-450. 

Reddy, D.V.R. and A. Varma. 1986. Madurasia obscurella Jacoby - a new vector of southern 

bean mosaic virus. Current Science, India, 55: 109-110. 

Segundo, E., F.M. Gil-Salas, D. Janssen, G. Martin and I. M. Cuadrado. 2004. First report of 

Southern bean mosaic virus infecting French bean in Morocco. Plant Disease, 88: 1162. 

Shepherd, R.J. and R.W. Fulton. 1962. Identity of a seed-borne virus of cowpea. 

Phytopathology, 52: 489-493. 

Spence, N.J. and D.G.A. Walkey. 1995. Variation for pathogenicity among isolates of bean 

common mosaic virus in Africa and a reinterpretation of the genetic relationship 

between cultivars of Phaseolus vulgaris and pathotypes of BCMV. Plant Pathology, 44: 

527-546. 
Stewart, V.B. and D. Reddick. 1917. Bean mosaic. Phytopathology, 7: 61 



 وآخرون...... تأليف صفاء قمري الفيروسات التي تصيب محصول الفاصولياء 

 
377 

Tremaine, J.H. and R.I. Hamilton. 1983. Southern bean mosaic virus. CMI/AAB Descriptions 

of Plant Viruses No. 274. Wellesbourne, UK: Association of Applied Biology. 6 pp. 

Tremaine, J.H., D.J. MacKenzie and W.P. Ronald. 1985. Monoclonal antibodies as structural 

probes of southern bean mosaic virus. Virology, 144: 80-87. 

van Regenmortel, M.H.V., C.M. Fauquet, D.H.L. Bishop, E.B. Carstens, M.K. Estes, S.M. 

Lemon, J. Maniloff, M.A. Mayo, D.J. McGeoch, C.R. Pringle and R.B. Wickner. 2000. 

Virus Taxonomy: Classification and Nomenclature of Viruses. Seventh Report of the 

International Committee on Taxonomy of viruses. Academic Press, New York, 1162 

pp. 

Verhoeven, J.T.J., J.W. Roenhorst, D.E. Lesemann, E. Segundo, L. Velasco, L. Ruiz, D. 

Janssen and I.M. Cuadrado. 2003. Southern bean mosaic virus the causal agent of a new 

disease of Phaseolus vulgaris beans in Spain. European Journal of Plant Pathology, 

109: 935-941  

Vetten, H.J. and S.J. Allen. 1991. Recent progress in the identification of viruses of Phaseolus 

vulgaris in Africa. Annual Report of the Bean Improvement Co-operative, 34: 3-4. 

Walkey, D.G.A. 1992. Mild strain control of zucchini yellow mosaic virus. Recent advances 

in vegetable virus research. Pages 90-91. In: 7th Conference ISHS Vegetable Virus 

Working Group, Athens, Greece, July 12-16, 1992. 

Walters, H.J. 1969. Beetle transmission of plant viruses. Advances in Virus Research, 15: 

339-363. 

Wu, S., C.A. Rinehart and P. Kaesberg. 1987. Sequence and genome organization of southern 

bean mosaic virus genomic RNA. Virology, 161: 73-80. 

Xu, Z., J.E. Polso and R.M. Goodman. 1986. Identification of soybean mosaic, southern bean 

mosaic and tobacco ringspot viruses from soyabean in the People's Republic of China. 

Annals of Applied Biology, 108: 51-57. 

Zaumeyer, W.J. and L.L. Harter. 1943. Two new virus diseases of beans. Journal of 

Agricultural Research, 67: 305-328. 

Zettler, F.W. and R.E. Wilkinson. 1966. Effect of probing behaviour and starvation of Myzus 

persicae on transmission of bean common mosaic virus. Phytopathology, 56: 1079-

1082. 

 



 . تأليف خالد مكوك وآخرونالفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب .....

 
379 

 
 

 الفصل الثاني عشر
 

 شعير، شوفان( الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب )قمح،
 

 1ونوران عطار 1، وداد غالم2، نبيل عزيز1قمريغسان ، صفاء 1مكوكمحي الدين خالد 
 ( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(، حلب، سورية؛ 1)

 .العراق ( كلية الزراعة، جامعة الموصل،2)

 

 
 المحتويات

 . المقدمة1
 . أهم الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب في المنطقة العربية2

 . فيروسات اصفرار وتقزم الشعير1.2
 . فيروس إصفرار وموزاييك الشعير المخطط2.2
 للشعير  . فيروس الموزاييك الشريطي3.2

 لقمحالمخطط لموزاييك ال. فيروس 4.2
 . استنتاجات عامة3
 . المراجع4

 

 

 المقدمة. 1
 

 ، القمح الطري (.Hordeum vulgare L)الشعير ]تعد محاصيل الحبوب النجيلية 
(Triticum aestivum L.) القمح القاسي ،(Triticum turgidum L. var durum)  والشوفان

(Avena sativa L.)] ان من أهم وأرخص مصادر الحريرات والبروتين النباتي لنسبة عالية من السك
يلخص في جميع أنحاء العالم بما فيه البلدان العربية، هذا باإلضافة إلى أهميتها كعلف للحيوانات. 

محاصيل القمح والشعير والشوفان ألغلب البلدان العربية والعالم خالل المساحة واالنتاجية ل 1الجدول 
 .2006عام 

اآلفات المختلفة ومنها من المعروف أن انتاجية هذه المحاصيل تتأثر سلبًا باإلصابة ب
الفيروسات. أجريت دراسات كثيرة لتحديد الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب في المنطقة 

المسجلة على محاصيل الفيروسات أهم  2ويلخص الجدول  العربية، وأضرارها ونسب انتشارها.
 الحبوب في المنطقة العربية.
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احد من القمح والشعير ة ومعدل إنتاجية الهكتار الوالمساحات المزروعة واإلنتاجية الكلي .1جدول 
بناء إلحصائيات منظمة األغذية والزراعة لألمم  2006الدول العربية خالل عام  والشوفان ألغلب
 المتحدة )الفاو(.

 
  هكتار( 1000المساحة المحصودة ) طن( 1000اإلنتاجية الكلية )

 لقمحا الشعير الشوفان القمح الشعير الشوفان البلد 
 الجزائر 1783.83 812.28 75.04 2687.93 1235.88 89.00

-* 167.00 8308.00 -*  مصر 1287.00 92.00 

-* 600.00 -*  -*  1000.00 -*  عراقال 

-* 18.44 22.93 -*  األردن 26.92 36.03 

-* 2.52 0.51 -*  كويتال 0.29 1.26 
 لبنان 49.50 14.50 0.29 143.70 29.00 0.31

-*  100.00 100.00 -*  ليبيا 132.00 204.08 
 المغرب 3107.00 2189.00 26.30 6300.00 2500.00 30.00

-*  3.22 0.78 -*  سلطنة عمان 0.28 1.13 

-*  138.00 2400.00 -*  المملكة العربية السعودية 462.00 20.00 

-*  -*  642.00 -*  -*  السودان 250.00 
 سورية 1903.83 1200.00 0.06 4668.75 700.00 0.09
 تونس 837.00 431.00 6.15 1251.00 354.00 0.67

-*  27.75 149.17 -*  اليمن 110.71 36.99 
 مجموع الدول العربية 9950.35 6038.27 107.84 26674.77 5875.81 120.08

 العالم 216100.02 55517.00 11284.05 605945.83 138642.56 23101.13

نسبة ما تزرعه الدول  4.60 10.88 0.96 4.40 4.24 0.52
 العربية مقارنة بالعالم 

 *: اليوجد بيانات-

 

 البلدانطبيعياً في حبوب )القمح، الشعير والشوفان( محاصيل الالفيروسات المسجلة على . 2جدول 
 ة.العربي

 

 األسم العلمي سم العربياأل
األسم 

 الفصيلة/العائلة الجنس المختصر

فيروس اصفرار وتقزم 
 PAV-الشعير

Barley yellow dwarf 

virus-PAV 
BYDV-

PAV 
Luetovirus Luteoviridae 

فيروس اصفرار وتقزم 
 MAV-الشعير

Barley yellow dwarf 

virus-MAV 
BYDV-

MAV 
Luetovirus Luteoviridae 

فيروس اصفرار وتقزم 
 RMV-الشعير

Barley yellow dwarf 
virus-RMV 

BYDV-
RMV 

 Luteoviridae غير محدد

اصفرار وتقزم  فيروس
 SGV -الشعير

Barley yellow dwarf 

virus-SGV 
BYDV-

SGV 
 Luteoviridae غير محدد

فيروس اصفرار وتقزم 
 RPV -الحبوب 

Cereal yellow dwarf 

virus-RPV 
CYDV-

RPV 
Polerovirus Luteoviridae 

فيروس إصفرار وموزاييك 
 الشعير المخطط

Barley yellow striate 
mosaic virus 

BYSMV Cytorhabdovirus Rhabdoviridae 

 الشريطيفيروس الموزاييك 
 للشعير

Barley stripe mosaic 

virus 
BSMV Hordeivirus غير محددة 

 فيروس الموزاييك المخطط 
 للقمح

Wheat streak mosaic 

virus 
WSMV Tritimovirus Potyviridae 
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 لمنطقة العربية. أهم الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب في ا2

 

 فيروسات اصفرار وتقزم الشعير .1.2
Barley yellow dwarf viruses (BYDVs عائلة ،Luteoviridae) 

 

و   Oswaldألول مرة من قبل   (BYDV)فيروس اصفرار وتقزم الشعير  وصف -الصفات العامة 
Houston  فيروسات متباينة  هو في الوقت الحاضر تسمية لثمانية هذا اإلسم ، إال أن1951في عام

والحيوية، والمتقاربة في صفات مرضية هامة كارتباطها بمكان  يةالسيرولوج/في صفاتها المصلية
تواجدها بنسيج اللحاء في العائل النباتي وانتقالها بحشرات المّن واحداثها ألعراض متشابهة على 

 (. Rochow, 1963؛ Plumb, 1974النبات العائل )
 رهافي تقري (ICTV)للفيروسات  دوليةاعتمدته لجنة التصنيف الوبناء للتصنيف الذي 

جميع فيروسات اصفرار وتقزم الشعير في عائلة  تم وضع فقد، (Fauquet et al., 2005)الثامن 
Luteoviridae في جنس وضعت من هذه الفيروسات ، ثالثةLuteovirus  :وهيBYDV-MAV ،
BYDV-PAS و BYDV-PAVس فيروسان وضعا في جنو  ؛Polerovirus  تحت اسم فيروس

  CYDV-RPSوهما  (Cereal yellow dwarf virus, CYDV)اصفرار وتقزم الحبوب 
، BYDV-GPV، في حين لم يحدد الجنس بعد إلى ثالثة فيروسات أخرى وهي: CYDV-RPVو 

BYDV-RMV ،BYDV-SGV. بكونها متساوية األبعاد قطرها  تتسم جسيمات هذه الفيروسات
النووي  والحمض ،دالتون  103×24.4-23.5 الوزن الجزيئي للغالف البروتينيومترًا. نان 24-28

 .) 1988et al.Waterhouse ,( 106×2.0-1.85  السلسلة وزنه الجزيئياحادي الريبي 
 عند دراسة تتالي القواعد األزوتية لمورث الغالف البروتيني لساللة مصرية من 

 % مع ساللة مغربية لهذا الفيروس 99بنسبة  ، وجد بأنها متشابهةBYDV-PAVفيروس 
(Waziri et al., 2002.) 
 

إلى تقزم النباتات المصابة وتلون  اتفيروسبهذه التؤدي اإلصابة  -األعراض والمدى العوائلي 
أوراقها بألوان مختلفة حسب المحصول، حيث تصبح صفراء براقة في الشعير، وحمراء أو بنفسجية 

بعض أصناف القمح القاسي، وفي معظم الحاالت تبدأ التغيرات اللونية من و  (1)شكل  في الشوفان
كما تؤدي اإلصابة بهذا الفيروس  .بإتجاه العرق الوسطيقمة الورقة إلى قاعدتها ومن حواف الورقة 

 . (1)شكل  المجموع الجذري  وضعفعدد اإلشطاءات، إلى قلة 
األنواع البرية التالية يمكن أن تبين أن  من دراسات سابقة في المغرب ومصر وسورية،

 ، .Avena sterilis L.، A. sativa L :وتقزم الشعير تلعب دور العائل لفيروسات اإلصفرار
A. fatua L. ،Arundo donax L.، Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.، 

Bromus madritensis L.، B. inermis Leyss. ،B. mollis L. ،Cynodon dactylon (L.) 
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Pers.، Dactylis glomerata L. ،Diplachne malabarica (L.) Merr.، Eleusine indica 

(L.) Gaertn  ،Festuca arundinacea Schreb. ،Lolium italicum A.Br. ،L. perenne L. ،
Phleum pretense L. ،Poa pratensis L. ،Polypogon monspeliensis L. Desf ، 

Paspalum distichum L. ،Panicum crus-galli (L.) Beauv. ،Hordeum murinum L. ،
Setaria viridis (L.)P.Beauv.، Zea mays L.، Aegilops triuncialis L. ،Ae. Ovata L. ،

Ae. Biuncialis Vis. ،Ae. Squarrosa L.، Ae. speltoides Tausch ،Ae. triaristata Willd. ،
Ae. umbellulata Zhuk.،  Ae. columnaris Zhuk.،  Ae. caudate L. ،Ae. caudate L.، 
Ae. ventricosa Tausch. ،Ae. cylindrical Host. ،Ae. sharonensis Eig.،  Ae. mutica 

Boiss. ،Ae. longissima Schweinf. & Muschl،Ae. comosa Sibth. & Smith ، 
Agropyron elongatum (Host). Beauv.  وHordeum spontaneum K. Koch  

(Aboul-Ata & Thouvenel, 1991 ؛Aboul-Ata et al., 1992 ؛El-Yamani, 1992؛ 
El-Yamani & Hill, 1990a ؛El-Yamani et al., 1992؛ Makkouk & Ghulam, 1989 ؛

Shafik et al., 1989.) 
 

نتقال  ( بواسطة حشرات BYDVsو  CYDVsوتقزم الشعير )تنتقل فيروسات اصفرار  -طرائق اال
حشرات  ( أكثر من عشرين نوعًا من1968) A’Brookّن وبالطريقة المثابرة/الباقية، وقد حدد الم

، Ropalosiphum maidis (Fitch) ومن أهمها: اتالفيروس هذهالمّن قادرة على نقل 
Ropalosiphum Padi L. ،Schizaphis graminum (Rondani)، Sitobion (Macrosiphum) 

avenae (Fabricius) تنتقل هذه الفيروسات بواسطة البذور أو باالعداء الميكانيكي شأنه في ذلك . ال
 شأن معظم الفيروسات التي تنتقل بحشرات المّن بالطريقة المثابرة/الباقية. 

تعتبر األطوار المجنحة من حشرات المّن أكثر خطورة في نشر الفيروس من تلك غير 
(، كما أن حيوية حشرات المّن Rochow, 1963؛ Plumb, 1983؛ Eastop, 1983المجنحة )

وتحولها إلى الطور المجنح عند تغذيها على نباتات مصابة بهذه الفيروسات يساهم في زيادة انتشارها 
(Markkula & Laurema, 1964.) 

من حشرات المّن بتخصص عال، وتبعًا لهذا  عالقة بين هذه الفيروسات ونواقلهاتتميز ال
، واشتق االسم الرمزي )المختصر( لكل منها من (Rochow, 1970)نها التخصص، يمكن التمييز بي

 االسم العلمي لنوع المّن الذي ينقله تخصصيًا كما يلي:
ينتقل ال تخصصيًا بأنواع حشرات مّن مختلفة وبخاصة النوعين  BYDV-PAVالفيروس  -

Rhopalosiphum padi  وSitobion (Macrosiphum) avenae 
  S. (Macrosiphum) avenae  قل تخصصيًا بنوع المنّ ينت BYDV-MAVالفيروس -
  R. padiينتقل تخصصيًا بنوع المّن  CYDV-RPVالفيروس  -
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 R. maidisينتقل تخصصيًا بنوع المّن  BYDV-RMVالفيروس  -
  Schizaphis graminum  ينتقل تخصصيًا بنوع المنّ  BYDV-SGV فيروسال -

 بأربع أنواع من حشرات المٌن، BYDV-PAVروس فيفي سورية، تم نقل ثالث عزالت من 
 ،R. padi% لألنواع 31.3، و44.7، 52.9، 72.4حيث بلغت نسبة كفاءة النقل 

S. avenae، S. graminum  وR. maidis ، ،(. كما أنه عند 1988على التوالي )سكاف وآخرون
 أربعةين أن فيروس جمعت من منطقة سوس ماسة في المغرب، تبنفس الدراسة كفاءة النقل الحشري ل

(، وفي دراسة El-Yamani et al., 1992أنواع من حشرات المٌن كانت قادرة على نقله بكفاءة عالية )
بواسطة من منطقة غربي وسط المغرب تبين امكانية نقله بكفاءة عالية  نفسه أخرى لعزلة للفيروس

المغرب، بلغت  من . وفي دراسة ثالثة(El-Yamani & Hill, 1991) سبعة أنواع من حشرات المنّ 
. S. avenae (Bencharki et al., 1997)للنوع  %62-29و  R. padi% للنوع 88-42كفاءة النقل 

حشرات وجود مصدر للعدوى وكذلك على أعداد وحركة على لهذا الفيروس يعتمد  إن اإلنتشار الوبائي
 .(Talhouk & Makkouk, 2000) الناقلة وأنواعها المنّ 

 
اصفرار وتقزم الشعير  اتنتشر فيروست -واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي 

 صيب عددًا كبيرًا من محاصيل الحبوب، حيث ت(Lister & Ranieri, 1995)في جميع أنحاء العالم 
 تسبب في خسائر إقتصادية فادحة.في معظم األماكن التي تزرعها، وت

رية بناًء على األعراض الظاهرية للمرض ألول مرة في سو  BYDV فيروس وجودسجل 
% من الحقول الممسوحة، 7.6، واعتبر آنذاك مرضًا ثانوي األهمية، حيث سجل في 1982عام 

، وخالل الفترة (Mamluk & van Leur, 1984)% في الحقل الواحد 5.5-0.1وبنسبة اصابة 
المنطقة. في  حسب (Makkouk, 1987)% 22-5 مابين تراوحت نسبة اإلصابة 1985-1986
 في جميع الحقول  كشف عن الفيروس في سورية بناًء لالختبارات السيرولوجية، 1987عام 

في  نسبة اإلصابة بالفيروستراوحت . و (Makkouk & Skaf, 1989)من القمح والشعير  الممسوحة
من حقول القمح، الشعير والشوفان في مصر،  1986و  1985العينات المجموعة خالل عامي 

 وسجل الفيروس الحقًا في المغرب وتونس %،5-0 مابينائر، األردن، لبنان وليبيا الجز 
(Makkouk et al., 1990) وفي الجزائر، بلغت نسبة إصابة محصول الشعير بهذا الفيروس حوالي .

جري في تونس وفي مسح شامل ا .(Benbelkacem, 1991)% بناًء على األعراض الظاهرية 35
% من الحقول 84في بالفيروس نسبة اإلصابة  كانتمح القاسي والطري، قعلى حقول الشعير وال

 فيها مابين أما باقي الحقول فكانت نسبة اإلصابة ،%1المفحوصة أقل من 
5-15% (Najar et al., 2000) وبلغت نسبة وجود فيروس ،BYDV-PAV القمح  في حقول 

. كما سجل الفيروس في (El-Muadhidi et al., 2001)% في العينات المجموعة عشوائيًا 1حوالي 
(. وبلغت Walkey, 1992؛ Kamal & Agbari, 1980, 1985اليمن على محصولي الذرة والشعير )
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نسبة اإلصابة بالفيروس في حقول القمح في مصر الوسطى )الفيوم، الجيزة، بني سويف، المنيا 
كفر الشيخ، اإلسماعيلية والشرقية(  وأسيوط( ومصر السفلى )القليوبية، المنوفية، الغربية، البحرية،

%، على 11.6و  11.6، 13.6، 5.4بحدود  2001و  1998، 1997، 1996خالل األعوام 
 .(Aboul-Ata, 2002) %0.4وبنسبة  2002التوالي، وكان قليل جدًا في العام 
المختلفة، أشارت التقارير بأنه في أغلب دول المنطقة كان  BYDVأما بالنسبة لفيروسات 

في ، و CYDV-RPVثم  BYDV-MAVأكثرها انتشارًا تاله الفيروس  BYDV-PAVلفيروس ا
%، على التوالي في العينات 27.4و 11.9، 38.1بلغت نسبة الفيروسات الثالثة السابقة  سورية

في  أما. (Makkouk & Skaf, 1989)المفحوصة والتي كانت تبدي أعراض اإلصابة بالفيروس 
لحقول القمح، الشعير والشوفان الذي  واألردن وسورية خالل المسح الحقليالجزائر والمغرب وتونس 

، تاله الفيروسين األكثر إنتشاراً  BYDV-PAV، كان الفيروس 1987و  1986 أجري خالل عامي
BYDV-RPV  وBYDV-MAV (Makkouk et al., 1989a) وفي دراسة أخرى في األردن، تم .

( BYDV-RMVو  BYDV-MAV ،BYDV-PAV،CYDV-RPVالكشف عن أربع فيروسات )
% في كل من القمح، الشعير، الذرة 65و  59، 35، 22سواء منفردة أو مختلطة، وبنسبة إصابة 

، بلغت ب. وفي غرب وسط المغر (El-Zoubi et al., 1992)البيضاء والذرة الصفراء، على التوالي 
 حوالي CYDV-RPVو BYDV-PAV ،BYDV-MAVالفيروسات بمحصول القمح  نسبة إصابة

-BYDV. وعند دراسة انتشار الفيروسين (El-Yamani, 1992) %، على التوالي9 و 35، 56

MAV  وBYDV-PAV  )في ثالثة مناطق مختلفة في شمال غرب تونس )بيجا(، القيروان )الوسط
% في حقول الشعير، وووجد أن 35-0شرق(، تراوحت نسبة اإلصابة ما بين -ومورناك )شمال

ورناك، في منطقتي القيروان وم BYDV-MAVأكثر تواجدًا من الفيروس  BYDV-PAV الفيروس
وفي مسح حقلي شمل  .(Zouba et al., 1989)في منطقة بيجا  في حين كانت الصورة معاكسة

)بيجا، بيزرت، كابون، جندوبا، الكاف، سليانا، وزغوان( لزراعة الشعير والقمح  سبعة مناطق رئيسية
  BYDV-PAVصابة بالفيروس، كان الفيروس ولعينات تحمل أعراض اإلالقاسي والطري، 

 % أما 17.2وبنسبة  BYDV-SGV%، تاله الفيروس 22.8هو األكثر انتشارًا وبنسبة 
  1.1، 5.5فكانت نسبة وجودها  CYDV-RPVو  BYDV-RMV ،BYDV-MAVالفيروسات 

 عير منه في القمح %، على التوالي، وكان وجود هذه الفيروسات أعلى في الش0.7و 
(Makkouk et al., 2001a).  في اليمن شمل كافة المناطق، وجد أن  وفي مسح حقلي أجري

% في 4.3% في الشعير و 7األكثر إنتشارًا حيث بلغت نسبتة أيضًا هو  BYDV-PAV الفيروس
 هو األكثر انتشاراً  BYDV-PAV كان الفيروس. كذلك في مصر، (Kumari et al., 2006)القمح 

على  BYDV-MAVتاله فان والذرة البيضاء، على محاصيل الشعير، القمح الطري والقاسي، الشو 
الذرة الصفراء فقط،  فوجد على CYDV-RPV أما ،%6محاصيل القمح الطري والشعير وبنسبة 



 . تأليف خالد مكوك وآخرونالفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب .....

 
385 

% 1أقل من كانت في العينات المفحوصة ونسبة وجوده كان نادرًا  BYDV-SGVبينما الفيروس 
(Lister et al., 1994) . 

صابة الطبيعية بفيروسات % نتيجة اإل12-11حوالي  النقص بإنتاج القمح ت نسبةترواح
BYDVs  تحت الظروف الطبيعية في المغرب(El-Yamani & Hill, 1990a) في حين بلغت .

عند إعداء النباتات  %30 و 44في المغرب " Nesma 149الخسارة في إنتاجية صنف القمح الطري "
 على التوالي ،( من عمر النبات6-5( ومرحلة متأخرة )الطور 2-1كرة )الطور بمرحلة مب

(El-Yamani, 1990)  . 
وفي دراسة إجريت في سورية تحت ظروف اإلعداء اإلصطناعي بحشرات المّن الحاملة 

% للموسمين 90-0تراوحت معدالت الخسارة في الغلة للشعير من  BYDV-PAVلفيروس 
 ية الصنف المزروع لإلصابةسحسب حسا 2001/2002 و 2000/2001الزراعيين 

(Makkouk & Ghulam, 2002) كما أن اإلصابة بالفيروس تؤثر على حجم وشكل البذور ، 
 (.1)شكل 

 
، والمدى العوائلي BYDVsسببها فيروسات تباإلضافة لألعراض الظاهرية التي  -طرائق الكشف 

تدل على وجود الفيروس بشكل مبدئي، فان هناك وطريقة االنتقال بحشرات المّن والتي يمكن أن 
فقد نجح اختبار اليزا باالحتواء الثنائي للفيروس باألجسام  .طرائق أخرى أكثر دقة للكشف عنه

، واختبار اليزا باالحتواء الثالثي (Makkouk & Kumari, 1993) (DAS-ELISA)المضادة 
واختبار بصمة النسيج  (Makkouk et al., 1989b) (TAS-ELISA)ألجسام المضادة اللفيروس ب

. واستخدم اختبار (Makkouk & Comeau, 1994) الكشف عنهفي  (TBIA)النباتي المناعي 
بصمة النسيج النباتي المناعي لتقويم حساسية الطرز الوراثية للقمح والشعير لفيروس اصفرار وتقزم 

 .(Makkouk et al., 1994a)الشعير 
 فينتاج مصل مضاد متعدد الكلون ذو فعالية عالية وا BYDV-PAVتم عزل فيروس 

عزلة سورية أخرى لفيروس كما أجري نفس الشيء ل ،(Makkouk & Kumari, 1993)سورية 
CYDV-RPV .)تم انتاج مصل مضاد متعدد الكلون وكذلك  )قمري وآخرون، معلومات غير منشورة

غير منشورة(. وفي المغرب تم )نجار وقمري، معلومات  BYDV-PAV لعزلة تونسية من الفيروس
وانتج مصل  ”Clintland 64“من نبات الشوفان صنف  BYDV-PAVاستخالص وتنقية فيروس 

 .(El-Yamani & Hill, 1990b) الكلون متعدد مضاد له 
 عند استخدام األجسام المضادة  BYDVبين فيروسات  هناك عالقة سيرولوجية

لتحديد هذه المتخصصة جسام المضادة وحيدة الكلون عديدة الكلون، ولهذا البد من استخدام األ
الفيروسات بشكل افرادي. تم انتاج العديد من األجسام وحيدة الكلون على المستوى العالمي تكشف 
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 ؛Pead & Torrance, 1988؛ Hsu et al., 1984؛ D’Arcy et al., 1990عن هذه الفيروسات )
Torrance et al., 1986.) 

أمكن التفريق بين مجموعتين من  BYDV-PAVاصة للفيروس وباستعمال بادئات خ
 (RT-PCR)مع النسخ العكسي  العزالت المغربية باستخدام التفاعل المتسلسل للبوليمراز

(Bencharki et al., 1999, 2002). 
 

تعتبر التربية وغربلة المدخالت الوراثية اليجاد أصناف  -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
 & Skaf) هي إحدى أهم الطرق المبشرة والعملية لمكافحة هذه الفيروسات BYDVمة لفيروسات مقاو 

Makkouk, 1988).  ،وتستند عملية الغربلة إلى دليل أعراض المرض بعد إعداء النباتات بالفيروس
 وعلى مؤشرات أخرى مثل المحتوى الفيروسي والوزن الحبي، والكتلة الحيوية، ودليل الحصاد

(Lister et al., 1984) وفي المغرب وجد أن الصنف .C76227 ( هو األكثر مقاومةAmri, 1992؛ 
El-Yamani et al., 1994.)  ،وفي السنوات األخيرة تم تقييم وايجاد مدخالت وراثية جيدة من الشعير
  ليعتمدها مربو النبات في عمليات التهجين. BYDV-PAVمتحملة أو مقاومة لفيروس 

في الشعير  BYDV-PAVلفيروس  (Yd2)  وية بين وجود مورثة المقاومةهناك عالقة ق
النبات  داخلحيث وجد أن حركة الفيروس تكون أسرع  وحركة الفيروس داخل النبات وتكاثره،

. ويمكن الكشف عن (Makkouk & Ghulam, 1992)الحساس الذي ال يحتوي مورثة المقاومة 
طة التفاعل المتسلسل للبوليمراز وباستخدام بادئات وجود هذه المورثة في أصناف الشعير بواس

إن العديد من النباتات البرية والتي لها قرابة مع نبات القمح  .(Makkouk et al., 2002)متخصصة 
مدخاًل  310يم يعند تق يمكن استخدامها في عمليات التربية. BYDVمقاومة لفيروسات وأظهرت 

مدى حساسيتها دراسة ل Triticumخاًل وراثيًا تابعة للجنس مد 39و Aegilopsوراثيًا تابعة للجنس 
مدخاًل على التوالي مقاومة للفيروس  8و  26، أبدت في سورية BYDV-PAVفيروس لإلصابة ب

(Makkouk & Ghulam, 1989, 1991) ًوجد  ،، وفي دراسة أخرى في سورية أيضا 
من هذه المدخالت  7ة للفيروس، كانت مقاوم Aegilopsمدخاًل من  1097مدخاًل من أصل  39أن 

 وتم  .(Makkouk et al., 1994b) أظهرت مقاومة لعزلة كندية من نفس الفيروس
 مصدر مقاوم للفيروستعتبر مع القمح الطري  Agrotricumانتاج هجن بين نوعين من 

(Comeau et al., 1994). 
 وهذه  BYDV-PAVأصناف من الشعير مقاومة لفيروس  5في مصر وجدت 

  Baladi 16و  Giza 24 ،Borg El-Arabk ،Marsa Matrouh،  Bahtim 52ألصناف هي: ا
(Abdel-Hak & Ghobrial, 1984 ؛Ghobrial et al., 1984a, 1984b, 1992.) 
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مدخاًل من القمح تحت الظروف المصرية والعدوى الطبيعية، وجد أن  981عند اعداء 
، كما لم تتأثر إنتاجية خفيفة ظهرت عليها أعراض مدخالً  149مدخاًل لم تبد أعراض اإلصابة و 130

 .(El-Daoudi et al., 1991) باإلصابة Sakha 69الصنف 
 

 فيروس إصفرار وموزاييك الشعير المخطط .2.2
Barley yellow striate mosaic virus (BYSMV جنس ،Cytorhabdovirus ،فصيلة 

Rhabdoviridae) 
 

جسيمات هذا الفيروس شكلها  ،Conti (1969)س من قبل وصف هذا الفيرو  -الصفات العامة 
ألف قاعدة  13حجمه حوالي  النووي ريبيحمض النانومترًا، و  55×330عصوي مغلفة أبعادها 

 س، ودرجة التخفيف النهائيةº 60-50درجة الحرارة المثبطة . (Bassi et al., 1980) أزوتية
 س  5أيام عند درجة حرارة  4-2 ويمكن المحافظة على حيوية الفيروس لمدة 102-103
 . (Conti, 1980)س  22يومًا عند درجة حرارة  2-1أو 

 
لى إصفرار وتخطط أوراق تتراوح أعراض اإلصابة بالفيروس من إ -األعراض والمدى العوائلي 

موزاييك وقد يؤدي الى تقزم النبات على المحاصيل النجيلية المزروعة )القمح والشعير(. أو تبرقش 
نوع من النجيليات يؤدي الى تقزمها مع تبرقش لألوراق، شحوب  26ا يصيب هذا الفيروس كم

 .(1)شكل  وتخطط، إصفرار وضيق في نصل الورقة
 المحاصيل النجيلية واألعشاب النجيلية المعمرة بصورة  BYSMVيصيب فيروس 

 إلصابة بهذا هو أكثر أنواع القمح حساسية لالطري أن القمح  ختباراتمتفاوتة، ودلت اإل
  %8-5الفيروس، وال يعد له أهمية إقتصادية حيث كانت نسبة اإلصابة في القمح الشتوي 

(Milne & Conti, 1986)وفي المغرب وجد على الذرة الصفراء على شكل تخطط واصفرار ، 
(Lockhart & El-Yamani, 1983)في المنطقة  ، ولم يلحظ حتى اآلن على محصول الشعير

 .العربية
حيث يظهر عليه  ”Alba“ نبات الشوفان صنف ن العوائل الدالة على وجود الفيروسوم

 ”Delisa“ الشعير الصنفكذلك و  ،في األوراق القاعدية تخطط وإصفرار متبرقش مع تقزم وإحمرار
 النباتحيث يظهر عليه تخطط شاحب وموزاييك، واصفرار في األوراق القاعدية، و 

Phalaris canariensis L.  تقزم واصفرار في األوراق القمية يظهر عليه حيث(Conti, 1980). 
 

نتقال  بالطريقة الميكانيكية، بل ينتقل الى النبات بواسطة النطاطات  ال ينتقل الفيروس –طرائق اال
 من أهم النطاطات التي تنقل هذا الفيروس بكفاءة عالية النوع .(Conti, 1972) وبالطريقة المثابرة



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
388 

Laodelpha striatella (Fallen) (Hemiptera: Delphacidae) وبكفاءة عالية. هناك فترة كمون ،
 يومًا. 17-6الحشرة مدتها  داخلللفيروس 

 
  سجلت إصابة القمح –التوزع الجغرافي واالهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 (، Lockhart et al., 1986؛ Lockhart, 1986في المغرب ) BYSMVبفيروس 
 سوريةو  (Makkouk et al., 2001b)لبنان ، (Najar et al., 2000a, 2000b) تونس

(Makkouk et al., 2004). 
 

، والمدى العوائلي BYSMVفيروس  باالضافة لالعراض الظاهرية التي يسببها -طرائق الكشف 
وطريقة االنتقال بحشرات نطاطات االوراق والتي يمكن أن تدل على وجود الفيروس بشكل مبدئي، 
فان هناك طرائق أخرى أكثر دقة للكشف عنه. يمكن استخدام اختبار اليزا واختبار بصمة النسيج 

تم تنقية عزلة محلية من الفيروس وانتج ( في الكشف عن الفيروس. وقد TBIAالنباتي المناعي )
( وسورية Lockhart et al., 1986؛ Greber, 1982مصل مضاد له في كل من المغرب )

(Makkouk et al., 2001b.) 
 

تعتبر المقاومة الوراثية، بصورة عامة، إحدى أكثر الطرق  -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
 المؤدية إلى التقليل من الخسائر التي يحدثها الفيروس.

 
 للشعير  لشريطيفيروس الموزاييك ا. 3.2

Barley stripe mosaic virus (BSMV جنس ،Hordeivirus) 
 

(. شكل 1951) McKinneyألول مرة من ِقبل  BSMVوصف فيروس  -عامة الصفات ال
والوزن  ،نانومتراً  150-100وطولها  نانومتراً  20قطرها  الجسيمات الفيروسية أنبوبية عصوية

 ويتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي مليون دالتون، 26الجزيئي للجسيمة الطويلة حوالي 
كيلو  21الوزن الجزيئي للغالف البروتيني  .(Atabekov & Novikov, 1989) وحيد السلسلة

عامًا.  12س، ويمكن تخزينه باألوراق الجافة ألكثر من º 70درجة الحرارة المثبطة له حوالي  دالتون.
 .510-4-2ودرجة التخفيف لهذا الفيروس في العصارة النباتية 

 
عدد من األنواع النجيلية وبعض أجناس يصيب هذا الفيروس طبيعيًا  –األعراض والمدى العوائلي 

من خالل  (Chenopodiaceae) الرمرامية/والفصيلة السرمقية (Solanaceae) الفصيلة الباذنجانية
يبدي هذا الفيروس أعراضًا على شكل خطوط موزاييك جهازية على محصول العدوى اإلصطناعية. 
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ع نيكروزية صفراء كبيرة على بعض ، في حين يظهر على شكل بق(1)شكل  القمح والشعير والشيلم
  Chenopodium album L. ،C. amaranticolor Coste & Reyn أنواع

  وقد يبدو على شكل بقع صفراء موضعيةمن الفصيلة الرمرامية،  .C. quinoa Wild و
 وليست جهازية على الشوندر السكري/البنجر، في حين تعطي بعض السالالت اصابات 

 بقع خضراء موضعية على نبات التبغو موزاييك على السبانخ و جهازية على الذرة أ
(Milne & Conti, 1986). 

 

نتق     ال ائ     طر  % 90ينتقلللللل هلللللذا الفيلللللروس بواسلللللطة البلللللذور وبنسلللللب عاليلللللة قلللللد تصلللللل إللللللى  -ق اال
(McKinney, 1953)  100أو حتللى %(Gold et al., 1954)  كمللا أنلله ينتقللل عبللر حبللوب الطلللع

(Gardner, 1967 ؛Gold et al., 1954 وبالطريقللة الميكانيكيللة عللن طريللق مسللتخلص العصللارة ،)
 والجدير بالذكر أن هذا الفيروس ال ينتقل بأي نوع من الحشرات. المعدية.

 
يعتبر هذا الفيروس من الفيروسات  –التوزع الجغرافي واالهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 لشعير، فقد سجل وجوده في عدد من دول المهمة التي تصيب محاصيل الحبوب بما فيها ا
أما في المنطقة العربية والصين. كاليابان  وبعض دول آسيا الم كالواليات المتحدة األمريكية وكنداالع

 ( وفي اليمن بنسبة أقل Najar et al., 2000a, 2000b% )2ُسجل في تونس بنسبة فقد 
وفي لبنان واألردن ، (1992ون، مكوك وآخر سورية )في و ، (Kumari et al., 2006) % 1من 

(Makkouk & Jarikji, 1983 ؛Nienhaus & Saad, 1967 .) ة في غلة سبب هذا الفيروس خسار
 (.1992% )مكوك وآخرون، 8.66الشعير في سورية قدرت بحوالي 

 
 بطلللللرق متعلللللددة، منهلللللا تجملللللع الالتكلللللس BSMV فيلللللروس يمكلللللن الكشلللللف علللللن – ق الكش     فائ     طر 

(Lundsgaard, 1976)نتشللار المللزدوج فللي اآلجللار ، اال(Carroll et al., 1979a) اليللزا اختبللار ، و
(Lister et al., 1985 ؛Makkouk & Kumari, 1993.) 
 

اسلتخدام  هلوللتقليل من انتشار الفيروس  أفضل السبل إن -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
ثلار سلليمة أو باتبلاع أسلاليب أخلرى سلواء علن طريلق انتاجهلا ملن نويلات إك ،خاليلة ملن الفيلروس بذار

أن المعالجللة الحراريللة للحبللوب المصللابة  (2001) فقللد أشللار مكللوك وعطللار ،مثللل المعالجللة الحراريللة
ولفترات مختلفة أدت إلى خفض نسبة وجود الفيروس، ولكلن دون  س 80بالفيروس عند درجة حرارة 

كليلًا ملن هلذا الفيلروس علن طريلق توزيلع وقد أمكن فلي العديلد ملن اللدول اللتخلص  التخلص منه كليًا.
وهنلاك مورثلة فلي الشلعير تمنلع انتشلاره  .(Carroll, 1980)سلليمة خاليلة ملن اإلصلابة بله  بلذار/تقاوي 

 .(Carroll et al., 1979b)في البذور 
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أعراض اصفرار وتقزم على نباتات الشعير )أ( واحمرار على الشوفان )ب( الناتجة عن اإلصابة  .1شكل 
)اليمن( مقارنة  BYDV؛ صنف شعير حساس لإلصابة بفيروس (BYDV)فيروس اصفرار وتقزم الشعير ب

 BYDVحبوب قمح صغيرة الحجم ناتجة من نباتات مصابة بفيروس  بصنف مقاوم لإلصابة )اليسار( )جـ(؛
الذرة )هـ، و(  )اليسار( مقارنة بحبوب مليئة ناتجة من نباتات سليمة )اليمين( )د(؛ أعراض تخطط على أوراق

؛ أعراض (WSMV) الموزاييك المخطط للقمح وتقزم واصفرار القمح )ز( الناتجة عن اإلصابة بفيروس
إصفرار  اصفرار وتخطط أوراق الشعير )حـ( وتقزم نبات الشعير )ط( الناتجة عن اإلصابة بفيروس

الناتجة عن األصابة  على أوراق الشعير ؛ أعراض موزاييك وتخطط(BYSMV) وموزاييك الشعير المخطط
 )ي(. (BSMV) الشريطي للشعير موزاييكالبفيروس 
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 لقمحالموزاييك المخطط لفيروس . 4.2
Wheat streak mosaic virus (WSMVجنس ، Tritimovirus فصيلة ،Potyviridae) 

 
شكل  .McKinney (1937)ألول مرة من قبل  WSMVوصف فيروس  - الصفات العامة

الفيروس من حمض نووي  نانومترًا. يتكون مجين 15×700جسيمات الفيروس خيطية مرنة، أبعادها 
. أمكن الحصول (Gotez & Maiss, 1995)نيوكليوتيدة  9384ريبي أحادي السلسلة طوله حوالي 

 .(Uyemoto & Ferguson, 1980)على مادة نقية من الفيروس 
 

عام يسبب هذا الفيروس موزاييك مخطط على عوائله من بشكل  -األعراض والمدى العوائلي 
تبرقش األوراق إلى النجيليات، إال أن األعراض تتباين من موزاييك مخطط ضعيف إلى تبقع أصفر و 

و، -1هل، -1)األشكال  (Brakke, 1971)موت األنسجة وتقزم النبات  درجات مختلفة قد تصل إلى
 .ز(-1
 

يصيب هذا الفيروس محصول القمح  - صادية في المنطقة العربيةالتوزع الجغرافي واألهمية االقت
هذا في الواليات المتحدة، كندا، شرق أوروبا، وروسيا. في المنطقة العربية، سجلت إصابة القمح ب

 سورية ،(Slykhuis, 1962)األردن ، (Nienhaus & Saad, 1967)فيروس في كل من لبنان ال
(Makkouk & Kumari, 1997) ر والجزائ(Boubetra et al., 1999). 

 
 ، وطريقة WSMVباإلضافة لألعراض الظاهرية التي يسببها فيروس  - طرائق الكشف

 ، يمكن الكشف عنه بواسطة اختبار اليزا الباقية/انتشاره بواسطة الحلم بالطريقة المثابرة
(Makkouk & Kumari, 1997). 

 
نتقال   Aceria tosichella  وبواسطة الحلمينتقل هذا الفيروس ميكانيكيًا  - طرائق اال

(French & Stenger, 2002).  البالغات يمكنها نقل الفيروس، للحلم وكذلك جميع األعمار اليرقية
إال أن اليرقات فقط يمكنها اكتساب الفيروس من النبات المصاب. ينتقل الفيروس أيضًا بواسطة 

. في المنطقة العربية تبين بأن (Jones et al., 2005)البذور في القمح ولكن بنسبة منخفضة 
WSMV ور القمح في سورية )قمري وعطار، أبحاث غير منشورة(. ليس هناك ذيمكن أن ينتقل في ب

 ناقل حشري لهذا الفيروس.
 

في  WSMVإن نسبة اإلصابة المتدنية بفيروس  - حد من انتشارهلالوقاية من هذا الفيروس وا
حتى اآلن توحي بأنه ال داعي الستخدام وسائل محددة للحد من المناطق العربية التي وجد فيها 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
392 

انتشاره. إال أن احتمال انتقاله بواسطة البذور يستدعي االنتباه واستخدام بذور خالية من اإلصابة هو 
بأعداد  الطريق األمثل للحد من الخسارة التي يمكن أن يسببها في المناطق التي يوجد بها الحلم الناقل

 .كبيرة
 

 استنتاجات عامة .3
 

بينت األبحاث المنشورة بأن هناك عدد من الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب في المنطقة 
العربية، إال أن نسبة انتشار أغلبها في الحقول متدني مما ال يستوجب من المزارعين مجهودًا خاصًا 

أن تنتشر بشكل وبائي في  والتي يمكن التقزم األصفر للشعيرلمكافحتها. يستثنى من ذلك فيروسات 
مما يتطلب استخدام أصناف من الحبوب مقاومة  ،الجزائر والمغربو  بعض السنين في كل من تونس

 لهذه الفيروسات.
( BSMV ،WSMVالبد من اإلشارة إلى أن هناك فيروسين من فيروسات الحبوب ) هكما أن

هذه الفيروسات في الزراعة هي  ينتقالن بواسطة بذور القمح والشعير، واستخدام بذور خالية من
 الطريقة المثلى للحد من الخسائر التي يمكن أن تنتج عن اإلصابة بهما.
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 الفصل الثالث عشر
 
 الذرة الرفيعةالذرة والدخن والفيروسات التي تصيب محاصيل 
 

 3وآمال محمود 2أبوالعطا الناديأبوالعطا  ،1عمار اليزيدأبو  الدسوقي
 بجامعةزائر  أستاذو جامعة القاهرة، الجيزة، مصر الزراعةالحشرات االقتصادية والمبيدات، كلية  قسم( 1)

، معهد بحوث أمراض النبات، والفيتوبالزما الفيروسية األمراض قسم( 2؛ )يات المتحدةوالية أوهايو بالوال
معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، جامعة  (3؛ )مركز البحوث الزراعية، الجيزة، مصر

 .المنوفية، مدينة السادات، مصر

 

 

 المحتويات
 المقدمة. 1
 رة والدخن والذرة الرفيعة طبيعياً في المنطقة العربيةأهم الفيروسات التي تصيب الذ. 2

  الذرة تخططفيروس . 1.2
  للذرة االشرطة الصفراءفيروس . 2.2
 وتقزم الذرةموزاييك  فيروس. 3.2
 موزاييك قصب السكرفيروس . 4.2

 الشعيروتقزم اصفرار . فيروسات 5.2
 . فيروس التخطط الشاحب لحشيشة برمودا6.2

 خرىت أفيروسا .3
 . فيروس موزاييك الذرة1.3
 . فيروس موزاييك زيا2.3
 للذرة. فيروس التقزم الخشن 3.3
 لياتيللنج. فيروس التبرقش الشاحب 4.3
 برمودا لحشيشة. فيروس الخط المحفور )الغائر( 5.3

 استنتاجات عامة . 4
 المراجع. 5

 

 

 مقدمة ال .1
 

 الذرة الرفيعةو  (.Pennisetum americanum L) والدخن (.Zea mays L)الذرة  تتسم محاصيل 
(Sorghum bicolor (L.))  باألهمية القصوى في الدول العربية، حيث أنها من المحاصيل

االستراتيجية التي تقوم عليها صناعة رغيف الخبز الذي يعتبر الغذاء األساسي في العديد من 
التي تستوِرد منها الدول العربية المجتمعات العربية، كما أنها أيضًا تستخدم إلنتاج زيوت الغذاء 

 2و  1كميات كبيرة، األمر الذي ُيثِقل كثيرًا على الميزانية العامة لهذه الدول. ويبين الجدولين 
 المساحات المزروعة والكميات المنتجة والمستوردة من الذرة والدخن أو الذرة الرفيعة في الدول 
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وِرد كميات كبيرة من تلك المحاصيل كل عام لتغطى العربية، مما يوضح أن كثيرًا من هذه الدول تست
 .2005احتياجاتها، حسب إحصائيات منظمة األغذية والزراعة لعام 

 الذرة الرفيعة لإلصابة بالعديد من الفيروسات و وتتعرض محاصيل الذرة والدخن 
 بمدى  في إنتاج المحاصيل المصابة بها، وترتبط كمية الخسائر ئرخسا مهاسبب معظالتي ي

المستوى وحساسية األصناف المنزرعة. وتتراوح هذه الخسارة من  وشدة اإلصابة انتشار الفيروس
 ؛Aboul-Ata & Ammar, 1989a, 1989b) لمحصولمن ا %90أكثر من إلى  القليل

Aboul-Ata et al., 1996)، مصر في منطقة  الذرةكما حدث لمحصول إلى تدهور كامل  أو
نتيجة  1991 الصيفي لعام خالل الموسم الزراعي يزة،  بني سويف،  المنيا()الفيوم، الجالوسطى 

)التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض  (MYSV) األشرطة الصفراء للذرةاإلصابة بفيروس 
(. وكذلك تدهور هذا المحصول في بعض المحافظات مثل محافظتي 1992بمحصول الذرة لعام 

( والذي تم الكشف (MYSVنتيجة اإلصابة بنفس الفيروس  2000 سوهاج وقنا في الموسم الزراعي
عنه مخبريًا في عينات من الذرة والحشائش/األعشاب )مثل  ذيل القط وغيرها( وحشرات نطاطات 
األوراق جمعت من مناطق اإلصابة )التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة، 

2001.) 
 الدخن في العالم و رجعية عن فيروسات الذرة وقد نشر العديد من البحوث الم

(Lapierre & Signoret, 2004 ؛Thottappilly et al., 1993 أما في المنطقة العربية فقد تم نشر .)
 عدد قليل من البحوث المرجعية عن هذه المجموعة من األمراض على الذرة 

(Ammar, 1983؛ Brunt et al., 1990وسوف نتناول في هذا الفصل .)  وضع األمراض الفيروسية
( من 3الدخن والذرة الرفيعة في المنطقة العربية )جدول و التي وجدت طبيعيًا على محاصيل الذرة 

 حيث صفاتها العامة وانتشارها، وأضرارها، وطرق انتقالها والكشف 
 عنها، ووسائل مكافحتها. ولن نتناول هنا بعض الفيروسات التي تصيب أساسًا القمح أو 

 ر في الطبيعة ولكنها قد تصيب تجريبيًا نباتات الذرة، مثل فيروس الموزاييك الشعي
  (BYSMV)اصفرار وموزاييك الشعير المخططوفيروس  (BSMV) للشعير الشريطي

(Lapierre & Signoret, 2004)  حيث أنها سوف تناقش بالتفصيل في فصول أخرى من هذا
 الكتاب.
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وكمية الواردات من محصول ة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية اإلنتاجية الكلية والمساح. 1جدول 
ً العرب دانالبل ألغلبالذرة   .2005لبيانات منظمة األغذية والزراعة لعام  ية طبقا

 
 

 البلد

 اإلنتاجية الكلية
 طن( 1000)

 المساحة المزروعة
 هكتار( 1000)

 متوسط اإلنتاجية
 ( للهكتارغ)ك

 كمية الواردات
 طن( 1000)

 2,294.86 3,386.40 0.34 1.15 الجزائر

 5,880.24 8,120.30 948.00 7,698.00 مصر

 1,382.18 9,852.00 5.00 49.26 فلسطين

 504.24 23,333.30 1.32 30.80 األردن

 286.09 3,578.90 0.95 3.40 لبنان

 586.54 2,400.00 1.50 3.60 ليبيا

 1,612.62 203.50 246.27 50.12 المغرب

 1,348.48 3,715.80 24.39 90.63 السعوديةية المملكة العرب

 89.31 753.80 79.60 60.00 السودان

 1,625.75 3,677.70 50.90 187.20 ةسوري

 888.03 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات تونس

 377.78 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات المتحدة اإلمارات العربية

 248.47 807.90 38.50 31.11 اليمن

 

 اإلنتاجية الكلية والمساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية وكمية الواردات من . 2جدول 
ً  ورجم )الدخن أو الذرة الرفيعة( ألغلب البلدانالس اعة الزر لبيانات منظمة األغذية والعربية طبقا

 .2005لعام 
 
 

 البلدان

 اإلنتاجية الكلية
 طن( 1000)

 المزروعةالمساحة 
 هكتار( 1000)

 متوسط اإلنتاجية
 ( للهكتارغ)ك

 كمية الواردات
 طن( 1000)

 0.12 3,348.60 0.37 1.24 الجزائر

 - 5,611.80 152.00 853.00 مصر

 40.45 6,307.30 5.50 34.69 فلسطين

 - 14,417.10 0.37 5.39 األردن

 - 1,666.70 0.60 1.00 لبنان

 1,185.58 ال توجد بيانات وجد بياناتال ت ال توجد بيانات ليبيا

 0.27 545.10 20.40 11.12 المغرب

 0.01 1,984.00 103.50 205.35 السعوديةالمملكة العربية 

 171.08 663.30 6,444.99 4,275.00 السودان

 0.02 750.00 4.00 3.00 ةسوري

 2.20 333.40 3.00 1.00 تونس

 8.24 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ناتال توجد بيا المتحدة اإلمارات العربية

 - 608.70 433.20 263.69 اليمن
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الذرة الرفيعة في المنطقة و. أهم األمراض الفيروسية التي تصيب نباتات الذرة والدخن 3جدول 
 .العربية

 

 العلميسم األ سم العربياأل

سم األ
 العائلة/الفصيلة الجنس المختصر

ديا  . الفيروسات المهمة اقتصا1  

 Maize streak virus MSV Mastrevirus Geminiviridae الذرة تخططفيروس 

األشرطة الصفراء فيروس 
 *للذرة

Maize yellow stripe 
virus* 

MYSV Tenuivirus  

 Maize dwarf mosaic فيروس موزاييك وتقزم الذرة

virus 

MDMV Potyvirus Potyviridae 

 Sugarcane mosaic فيروس موزاييك قصب السكر
virus 

SCMV Potyvirus Potyviridae 

-الشعير وتقزم اصفرارفيروس 
RMV 

Barley yellow dwarf 

virus-RMV 

BYDV-

RMV 
 Luteoviridae غير محدد

-الشعيروتقزم اصفرار فيروس 
PAV 

Barley yellow dwarf 

virus-PAV  

BYDV-

PAV 
Luteovirus Luteoviridae 

فيروس التخطط الشاحب 
 *شة برمودالحشي

Cynodon chlorotic 

streak virus* 

CCSV Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae 

 2. فيروسات أخرى

 Maize mosaic virus MMV Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae فيروس موزاييك الذرة

 Zea mosaic virus ZeMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك زيا

 Maize rough dwarf للذرةفيروس التقزم الخشن 

virus 
MRDV Fijivirus Reoviridae 

فيروس التبرقش الشاحب 
 للنجيليات

Cereal chlorotic 
mottle virus 

CCMoV غير محدد Rhabdoviridae 

فيروس الخط المحفور )الغائر( 
 حشيشة برمودال

Bermuda grass 

etched-line virus  
BELV Marafivirus Tymoviridae 

 لتقسيم الدولية اللجنة قبل من اآلن حتى عتمدي لمالمستخدم في هذا الجدول هو مقترح، إال أنه  الفيروسوتقسيم  تسمية *
 .الفيروسات

 

 لعربيةطبيعيًا في المنطقة ا الدخن والذرة الرفيعةو . أهم الفيروسات التي تصيب الذرة 2
 

 الذرة تخطط. فيروس 1.2
Maize streak virus (MSV جنس ،Mastrevirus ،فصيلة Geminiviridae ) 

 

 يعتبر هذا الفيروس من أهم وأكثر الفيروسات التي تصيب نباتات الذرة انتشارًا  -الصفات العامة 
وصف ذي ( ال1924 ،1925) Storeyفي القارة اإلفريقية خاصة جنوب الصحراء، وقد اكتشفه 

بالتفصيل انتقال الفيروس في الطبيعة بواسطة عدة أنواع من نطاطات األوراق التابعة لجنس 
Cicadulina.  لهذا الفيروس عدة مرادفات منها فيروس تخطط باجرا(BSV) فيروس التخطط ،

 وجسيمات هذا الفيروس شبه كروية  فيروس تخطط الذرة أ.و  (CASV)للنجيليات  ياالفريق
 نانومترًا( وتوجد عادة في أزواج متشابهة سواء داخل النباتات أو  30×22ها حوالي صغيرة )قطر 

 منمجين الفيروس  يتكون (. و Bock, 1974؛ Ammar, 1994( )1في المستخلصات النقية )شكل 
ألف قاعدة  2.7حوالي  حجمهوحيد السلسلة  (DNA)الحمض النووي الريبي المنزوع االوكسجين 

http://image.fs.uidaho.edu/vide/genus034.htm
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دالتون. وقد درس  105×7.1على هيئة جزيئات دائرية مغلقة وزنها الجزيئي  آزوتية، يوجد غالباً 
التتابع النيوكليوتيدي لهذا الفيروس واستنتج منه عدد من الوظائف ألجزاء المجين المختلفة، منها 

المسئول  V1(، والجين (C1, C2بعض الجينات المسئولة عن تكاثر الفيروس داخل النبات العائل 
 V2روتين الذى يساعد في تحرك الفيروس عبر الخاليا داخل النبات المصاب، والجين عن تكوين الب

البروتيني للفيروس الذى قد يساعد في اكتساب ونقل الفيروس بواسطة  الغطاء المسئول عن تكوين
 البروتيني للفيروس على نوع واحد من البروتينات الغطاءأنواع معينة من نطاطات األوراق. ويحتوى 

 كيلو دالتون. 28ذات وزن جزيئي حوالي  وحدته
نسبيًا عن  (Bosque-Pe´rez, 2000)وفي هذا الفصل اعتمد على البحث المرجعي الحديث   

 لذلك.والذي يحتوي على مراجع كثيرة أخرى يمكن للقارئ الرجوع إليها عند الحاجة هذا الفيروس 
 

على نبات الذرة كبقع صغيرة  MSVتبدأ أعراض اإلصابة بفيروس  - األعراض والمدى العوائلي
صفراء على األوراق حديثة النمو، ثم تمتد هذه البقع طوليًا عند نمو الورقة تدريجيًا حتى تتحول إلى 

(. وتظهر هذه 2خطوط صفراء متقطعة أو مستمرة موازية للعروق قد تشمل الورقة كلها )شكل 
الحشرة الناقلة أو األوراق التي تنمو  األعراض عادة على األوراق التي أعديت بالفيروس بواسطة

  بعدها )أعالها( وليس على األوراق التي ظهرت قبلها )أسفلها(. 
 ، فقد يصيب (Gramineae)النجيلية  الفصيلةوللفيروس مدى عوائلي واسع بين 

جيلية من أصل أفريقي مثل نباتات الذرة الرفيعة بعض المحاصيل والحشائش/األعشاب الن
(Sorghum bicolor L.) والدخن ،Pennisetum americanum L.))  ولكن بصورة نادرة في

 الطبيعة. أما المحاصيل التي أدخلت إلى وسط وجنوب إفريقيا في القرون األربعة األخيرة، 
، القمح (.Avena sativa L)، الشوفان (.Oryza sativa L)األرز  ،(.Zea mays L)كالذرة 

(Triticum aestivum L.) لسكر وقصب ا(Saccharum officinarum L.)  فتصاب طبيعيًا 
الموجودة طبيعيًا على نباتات الذرة أو على  MSVوبشدة بهذا الفيروس. وقد وجد أن عزالت فيروس 

 Brachiaria lata (Schumach) Hubbard ،Axonopusعدد من الحشائش/األعشاب النجيلية ]

compressus (Sw.) Beauv. ،Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.، Digitaria 

horizontalis Willd.  وSetaria barbata (Lam.) Kunth  ] تعتبر من أشد العزالت إصابة
 .(Bosque-Pe´rez, 2000)لنباتات الذرة 

 
الميكانيكية المعتادة،  بالوسائلمن نبات إلى آخر  MSVال يمكن انتقال فيروس  - اإلنتقالطرائق 

التي  (Vascular puncture)يكانيكيًا باستخدام طريقة ثقب األنسجة الوعائية وإن كان يمكن نقله م
 يحقن فيها مستخلص نقي أو غير نقي من الفيروس في الجنين النامي داخل حبوب الذرة بواسطة 
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(. وتستخدم هذه الطريقة اآلن في تجارب اختبار حساسية أو مقاومة ,Louie (1995آلة حقن دقيقة 
ختلفة لإلصابة بهذا الفيروس وغيره من فيروسات الذرة التي ال تنتقل ميكانيكيًا أصناف الذرة الم

  بسهولة.
 
 

 
 

مصبوغة بطريقة  (purified preparations)صور بالميكوسكوب اإللكتروني لتحضيرات منقاة . 1شكل 
 )أ(العربية: لفيريونات بعض أمراض الذرة الفيروسية في المنطقة  (negative staining)الصبغ السالب 

فيروس موزاييك  )جـ(، MYSV)) شرطة الصفراء للذرةاألفيروس  )ب((، MSVالذرة ) تخططفيروس 
فيروس موزاييك الذرة اإليراني )هـ( ، (MMV)فيروس موزاييك الذرة  )د((، MDMVالذرة ) تقزمو

(MIMV) ،(f)  للذرةفيروس التقزم الخشن (MRDV ،))الشعير وتقزم  اصفرارفيروس  )ز(BYDV). 
 والباقي محور عن ،Mahmoud et al., 2007 عن )ب( نانومتراً. 100مقياس الرسم = 

(Lapierre & Signoret, 2004. 
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 أعراض المرض والنواقل الحشرية لبعض أمراض الذرة الفيروسية وغيرها في المنطقة العربية: . 2شكل 
فيروس عن  ناتجة)أيمن(  شرطة عريضةأو )أيسر( شرطة دقيقةأ )ب((، MSVالذرة ) تخططفيروس  )أ(
الناقلة لفيروس  Cicadulina chinaiحشرة نطاط األوراق  )جـ(، MYSV)) شرطة الصفراء للذرةاأل

MYSV ،)د(  موزاييك وتقزمفيروس ( الذرةMDMV ،))هـ( ( فيروس موزاييك قصب السكرScMV ) 
الناقلة  Peregrinus maidisط النبات حشرة نطا )ز(، (MMV)فيروس موزاييك الذرة  )و(على الذرة، 

 مرض تورم عروق أوراق )ي( (، MRDV) للذرةفيروس التقزم الخشن  )ط(و  )حـ(، MMVلفيروس 
محورة عن  ط، حـ، و، هـ، ب، أ. )Cicadulinaعن تغذية نطاطات األوراق من جنس  المتسببالذرة 

(Lapierre & Signoret, 2004 . 
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  أساسًا بواسطة حشرات نطاطات األوراق MSVوس أما في الطبيعة فينتقل فير 
 نوعًا معروفًا  22غير التكاثرية، ومن بين  الباقيةبالطريقة المثابرة/ (Cicadulina)جنس 

  ،(Webb, 1987؛  Bosque-Pe´rez, 2000فريقيا )منها في ا 18من هذا الجنس يوجد 
 ،Cicadulina arachidis China :أنواع كناقالت لهذا الفيروس وهي 9ُسِجل منها 

C. bipunctata (= bipunctella) (Melichar)، C. ghaurii Dabrowski ،C. latens Fennah ،
C. mbila Naude ،C. niger China ،C. parazeae Ghauri ،C. similis China  

 C. bipunctata (= bipunctella zeae) وقد وجد أن النوع .C. storeyi (= triangula) Chinaو 
 على كل من الذرة وقصب السكر في مصر MSVهو الناقل الرئيسي لفيروس 

(Ammar et al., 1987). 
ويمكن لحشرات نطاطات األوراق الناقلة اكتساب الفيروس من النبات خالل فترات تغذية 

ثانية( حيث يوجد الفيروس داخل معظم أنسجة الورقة المصابة بما فيها النسيج  30-15قصيرة جدًا )
، كما يمكن لتلك الحشرات القاحه في فترات تغذية طولها mesophyll) )(Ammar, 1994)طى الوس

دقائق إلى ساعتين، ويبدو أن الفيروس البد وأن يحقن في نسيج اللحاء. ويمر الفيروس بفترة  5
ساعة )حسب النوع الناقل( بعد تغذية االكتساب حتى تصبح الحشرة التي  24-6تبلغ  حضانة

لتغذية قادرة على نقل الفيروس، وقد تبقى الحشرة بعد ذلك قادرة على نقل الفيروس طوال اكتسبته با
 حياتها. 

، فقد وجد أن ثالثة MSVوتختلف أنواع نطاطات األوراق الناقلة في كفاءتها في نقل فيروس 
رنة %( مقا45–40( تنقل هذا الفيروس بكفاءة عالية )C. ghauriiو  C. mbila ،C. storeyiأنواع )
%(. وتزيد كفاءة نقل الفيروس عادة في 10الذى ينقله بكفاءة منخفضة )حوالي  C. arachidis بالنوع

 بواسطة الحشرة. لقاحمعظم األنواع التي ُدِرَست مع زيادة فترة كل من تغذيتي االكتساب واإل
  وفي في شرق إفريقيا عموماً  MSVمن أهم األنواع الناقلة لفيروس  C. mbilaويعتبر النوع 

 كل من إثيوبيا ونيجيريا. وتؤثر الظروف الجوية كثيرًا في تعداد حشرات نطاطات األوراق 
 وخاصة األمطار ودرجات الحرارة، وكذلك توفر نباتات مناسبة لتلك الحشرات. ففي كل من 

 في بداية موسم األمطار،  Cicadulinaنيجيريا وزيمبابوي تقل أعداد نطاطات األوراق من جنس 
 د بالتدريج خالل هذا الموسم مع توفر العوائل النباتية، وتقل األعداد مرة أخرى بشدة أثناء ثم تزي

 . أما في (Bosque-Pe´rez, 2000)موسم الجفاف ربما نتيجة لعدم توفر عوائل نباتية مالئمة 
 تكون منخفضة في الشتاء  Cicadulinaمصر فقد لوحظ أن أعداد نطاطات األوراق من جنس 

 بيع، ثم تبدأ في الزيادة تدريجيًا خالل فترة الصيف حتى تصل إلى أعلى مستوياتها في وبداية الر 
 أوائل الخريف )أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر(، ويبدو أن حشرات نطاطات األوراق الناقلة، 
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وربما الفيروس أيضًا، يقضيان فترة الشتاء في المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير أو في قصب 
 .(Ammar et al., 1989)ر والحشائش/األعشاب النجيلية المتوافرة طوال العام السك

 
 في  MSVينتشر فيروس  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 معظم بالد القارة اإلفريقية من السودان إلى جنوب إفريقيا ومن زيمبابوي إلى السنغال، وكذلك 
 ا مثل مدغشقر وموريشس وريونيون وغيرها، كما ُسِجل باليمنفي الجزر المحيطة به

), 1990et al. (Walkey   صابةمصر على نباتات الذرة والقصب. في مصر، ُوِجد أن نسبة اإلوفي 
% 78-77بالفيروس في حقول الذرة المتأخرة والمجاورة لحقول القصب في جنوب مصر وصلت إلى 

في شهر أيلول/سبتمبر حين تزداد أعداد نطاطات األوراق الناقلة له، بينما وصلت هذه النسبة في 
 ,Ammar% فقط في حقول الذرة المتأخرة )12-6القصب إلى  الوجه البحري بعيدًا عن حقول

 (.Aboul-Ata & Ammar, 1989a, 1989b؛ 1983
وتحدث األوبئة بهذا الفيروس من آن آلخر في كثير من مناطق زراعة الذرة جنوب الصحراء، 

صناف وقد تؤدى تلك األوبئة ألضرار اقتصادية كبيرة. ويبدو أن تلك األوبئة قد زادت مع إدخال أ
الذرة عالية اإلنتاج حديثًا في كثير من الدول اإلفريقية، بما ترتب على ذلك من زيادة المساحة 
المزروعة بالذرة كمحصول منفرد ومكثف بداًل من زراعته في مساحات صغيرة مختلطًا مع نباتات 

األصناف  أخرى كالذرة الرفيعة والدخن، كما كان يتبع تقليديًا من قبل. كما قد تكون بعض تلك
بالفيروس أو بنطاطات األوراق الناقلة له من األصناف التقليدية.  صابةالجديدة أكثر قابلية لإل

وباإلضافة لذلك فإن االتجاه نحو زراعة عدة محاصيل أو عروات على مدار السنة في تلك المناطق 
ى محاصيل أخرى يزيد من فرص الفيروس أو نطاطات األوراق الناقلة له في قضاء فترة الشتاء عل

 بهما.  صابةقابلة لإل
% في 71من  MSV بفيروس صابةويتراوح النقص في محصول نباتات الذرة نتيجة اإل

% في بعض األصناف 10( إلى TZB-Guasoبهذا الفيروس )مثل  صابةبعض األصناف القابلة لإل
 عمر مبكر بالفيروس.عالية المقاومة له، ويزداد النقص في المحصول كلما أصيبت نباتات الذرة في 

 
وانتقاله بواسطة بعض أنواع  MSVباإلضافة إلى األعراض المميزة لفيروس  -طرائق الكشف 

 غير  الباقيةبالطريقة المثابرة/ Cicadulinaنطاطات األوراق التي ذكرت من قبل من جنس 
 لحشرات تكاثرية، فإنه يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس سواء في النباتات المصابة أو اال

 الناقلة له عن طريق االختبارات السيرولوجية. وقد استخدم عدد من األمصال متعددة الكُلون أو 
 وحيدة الكُلون للكشف عن عزالت هذا الفيروس من مصر وماالوي وأوغندا وجنوب أفريقيا 

 ( أن عزالت هذا الفيروس التي حصل عليها 1991وآخرون ) Peterschmittونيجيريا. وقد بين 
 

http://etextb.ohiolink.edu.proxy.lib.ohio-state.edu/bin/gate.exe?f=toc&state=pnmdgg.24.1&expr=ALL&p_s_ALL=%28WALKEY-D-G-A%29.AU.&p_op_ALL=ADJ&a_search=Search
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وآخرون   Bockإحدى عشر دولة إفريقية كانت كلها متقاربة سيرولوجيا. وفى الماضي عزل من 
 ، عزل MSV( ما كان يعتقد أنه ثالث سالالت مختلفة سيرولوجيا تابعة لفيروس 1974)

 إحداها من نباتات الذرة واألخرى من قصب السكر والثالثة من عشب/حشيشة بانيكوم
(Panicum maximum L.) بحاث أكثر حداثة على أن كال من الساللتين األخيرتين تختلفان وتدل أ

عن الساللة األولى من حيث التتابع النيوكليوتيدي بدرجة تكفي العتبارهما نوعين مختلفين عن 
 (Sugarcane streak virus, SSV) قصب السكر تخطط، ولذلك سميتا فيروس MSVفيروس 
، علمًا بأن لهذين النوعين عالقة (Panicum streak virus, PSV)عشب بانيكوم  تخططوفيروس 

. وقد تم حديثًا استخدام التفاعل MSVسيرولوجية موجبة ولكنها ضعيفة أو غير متماثلة  مع فيروس
 Restriction fragment length polymorphismباإلضافة إلى طريقة  (PCR)المتسلسل للبوليمراز 

 (RFLP) عزلة من فيروس  39 في تحليل العالقات القائمة بينMSV  وعزلة واحدة من فيروس
SSV  وعزلتين من فيروسPSV وقد تمكنت هذه الطريقة من التفرقة بين األنواع المختلفة لهذه ،

% من التتابع النيوكليوتيدي( وكذلك في 40الفيروسات الثالث )التي تختلف عن بعضها في حوالي 
%(. 99لتي تتشابه في التتابع النيوكليوتيدي بنسبة )ا MSVالتفرقة بين العزالت المختلفة لفيروس 

نباتات الذرة، وتصيب الثالث  وقد قسمت هذه العزالت إلى أربع مجموعات تصيب إحداها أساساً 
مجموعات األخرى أساسًا نباتات القمح وبعض الحشائش النجيلية. كما استخدم التفاعل المتسلسل 

 في مصر  SSVللبوليمراز أيضًا في الكشف عن فيروس 
المعزول من  SSVبمنطقة نجع حمادي، واتضح أن هذا الفيروس يعتبر نوعًا مختلفًا عن فيروس 

 % من التتابع النيوكلتيدي( ولذلك أعطى  66جنوب إفريقيا )حيث أنهما يشتركان فقط في 
؛ Sugarcane streak Egyptian virus  (SSEV) (Bigarre et al., 1999اسمًا جديدًا هو

Shamloul et al., 2001 .) 
 

 حيث أن المصدر الرئيسي للعدوى بهذا  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
 الفيروس هو حقول الذرة والقصب المصابة به، فإن هناك بعض الوسائل الزراعية التي 

في حقول الذرة، وتشمل هذه الوسائل ما يلي  MSVيمكن اتباعها للحد من انتشار فيروس 
(Bosque-Pe´rez, 2000 ؛Petershmitt, 2004( :)1 إتباع دورة زراعية ال تسمح باستمرار ) 

 ( زراعة 2تربية نطاطات األوراق طوال السنة على محاصيل نجيلية مختلفة )صيفًا وشتاًء(؛ )
 الذرة في موعد مبكر )في الربيع بمصر على سبيل المثال( قبل زيادة أعداد نطاطات األوراق 

 عدم زراعة نباتات الذرة في اتجاه الريح القادمة من مزروعات  ( 3ي أواخر الموسم؛ )الناقلة ف
 ( ترك مساحة بور )غير مزروعة( عرضها حوالي عشرة أمتار 4نجيلية أخرى أكبر عمرًا؛ )
( مكافحة 5، وعدم زراعة الذرة بجوار زراعات قصب السكر؛ )صابةحول حقول الذرة القابلة لإل

لى نباتات الذرة عند زيادة أعدادها، مما يحد من انتشار الفيروس من نبات أو نطاطات األوراق ع
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 ، في (Carbofuran)حقل آلخر، وقد ثبت أن استخدام مبيدات الكرباميت، مثل كاربوفيوران 
الوقت المناسب قد يمنع انتشار الفيروس من الحقول المجاورة بواسطة نطاطات األوراق 

(Thottapilly et al., 1993)( زراعة الذرة مختلطًا في نفس الحقل مع محاصيل أخرى غير 6؛ )
مفضلة لتغذية أو تكاثر نطاطات األوراق الناقلة لهذا الفيروس، ففي إحدى التجارب أدت زراعة الذرة 

 %. 50إلى  30بالفيروس من  صابةمع الفاصولياء والدخن إلى انخفاض نسبة اإل
أو من  MSVح وسيلة عملية للحد من انتشار فيروس وبالرغم من ذلك فمن المعتقد أن انج  

تأثيره على محصول الذرة هو تربية أو انتخاب أصناف مقاومة لهذا الفيروس أو لنطاطات األوراق 
الوراثية المتزاوجة ذاتيًا وأحد أصناف الهجين  السالالت/الخطوطالناقلة له. وقد ُوجد أن بعض 

. كما اكتشف في المعهد الدولي MSVتميز بالمناعة لفيروس التجريبية من الذرة في جنوب إفريقيا ت
عدة أصناف من الذرة الهجين مقاومة لهذا الفيروس تتميز بنسبه  (IITA) ابنيجيري ةللزراعة االستوائي

بالفيروس. وقد تم في هذا المعهد وفي  صابةباإلضافة إلى أعراض أقل عند اإل صابةمنخفضة لإل
إنتاج أصناف أخرى من الذرة تتمتع  (CIMMYT)والذرة بالمكسيك  المركز الدولي لبحوث القمح

باإلضافة إلى الصفات المرغوبة األخرى من حيث إنتاج المحصول  MSVبصفة المقاومة لفيروس 
كمًا ونوعًا. وما زالت مثل هذه الجهود مستمرة حتى اآلن في عدد من الدول اإلفريقية. وجدير بالذكر 

تزرع على نطاق واسع في نيجيريا منذ سنوات  MSVاومة لفيروس أن بعض أصناف الذرة المق
عديدة دون أن تتأثر كثيرًا بهذا المرض، ودون أن تظهر سالالت أخرى من الفيروس أشد ضراوة 

 تستطيع كسر مقاومة هذه األصناف حتى اآلن.
مقاومة وتدل بعض األبحاث على أن سلوك تغذية نطاطات األوراق الناقلة على أصناف الذرة ال

به، ففي حالة  صابةيختلف كثيرًا عنه في حالة التغذية على األصناف القابلة لإل MSVلفيروس 
النباتات المقاومة قلت فترات التغذية المتعمقة وزادت فترات الراحة أو عدم التغذية، مما يدل على أن 

ون هذا االختالف في هذه النطاطات ال تفضل التغذية على تلك األصناف المقاومة للفيروس. وقد يك
وذلك باإلضافة إلى مقاومتها بالفيروس  صابةسلوك التغذية أحد أسباب مقاومة تلك األصناف لإل

 .(Bosque-Pe´rez, 2000)بالفيروس ذاته  صابةلإل
 

 شرطة الصفراء للذرةاأل. فيروس 2.2

Maize yellow stripe virus (MYSV جنس ،Tenuivirus) 
 
 ( على نباتات الذرة والذرة الرفيعة 2أعراض هذا الفيروس )شكل  اكتشفت -صفات العامة ال

ثم درست صفاته بشكل أوسع في األعوام  ،(Ammar et al., 1984)بمصر في أوائل الثمانينيات 
 فيروس تقزم و  (MFSV)شرطة الدقيقة للذرة من مرادفات هذا الفيروس فيروس األ الالحقة.

تخلصات شبه النقية من النباتات المصابة تحتوي على وقد وجد أن المس .(MCSV)وشحوب الذرة 
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( تشبه تلك المصاحبة لفيروسات جنس 1نانومترًا )شكل  8-4جسيمات خيطية دقيقة يبلغ قطرها من 
Tenuivirus،  يفيروس الذرة الشريطومن أمثلتها (Maize stripe virus, MSpV)  الموجود في

، كما وجد أن القطاعات الرقيقة من النباتات (Falk & Tsai, 1998)بعض بالد إفريقيا واألمريكيتين 
(. ويتشابه (Ammar et al., 1990المصابة تحتوي على جسيمات خيطية دقيقة بشكل حلزوني 

 يالذ (RNA) يالريب مع فيروسات ذلك الجنس في احتوائه على الحمض النووي  MYSVفيروس 
الفيروس على  غطاءة آزوتية. ويحتوي ألف قاعد 9.5–1.6قطع يتراوح حجمها بين  5يتكون من 

كيلو دالتون، كما تحتوى النباتات المصابة بهذا  34ئي حوالي يالجز  وحدته بروتين من نوع واحد وزن 
كيلو  14، على بروتين غير تركيبي وزنه الجزئي حوالي Tenuivirusالفيروس، مثل فيروسات جنس 

جميع فيروسات جنس يختلف عن  MYSVالتتابع النيوكليوتيدي في فيروس  إال أندالتون. 
Tenuivirus  األخرى المعروفة حتى اآلن(Mahmoud et al., 2007). 

ونظرًا لهذا االختالف في التتابع النيوكليوتيدي، وكذلك ألن هذا الفيروس ينقل بواسطة حشرة 
(، على خالف 2)شكل  Cicadellidae فصيلةمن  Cicadulina chinai Ghauriنطاط األوراق 

 األخرى المعروفة التي تنقل جميعها بواسطة أنواع  Tenuivirusيروسات جنس ف
تسمى  فصيلة(، فقد اقُتِرح حديثًا إنشاء Delphacidae فصيلةمن نطاطات النبات )من 

Tenuiviridae  تحتوى على فيروسات جنسTenuivirus  التي تنقلها نطاطات النبات، باإلضافة إلى
 وأي فيروسات  MYSVيحتوي على فيروس  Cicatenuivirusجنس جديد مقترح هو 

؛ (Cicadellidae Ammar et al., 2007 فصيلةُمشاِبهة أخرى تنقلها نطاطات األوراق من 
Ammar & Peterschmitt, 2004.) 

 
لوحظ ثالث طرز من األعراض على نباتات الذرة والذرة الرفيعة  -األعراض والمدى العوائلي 
 ، شرطة الدقيقةاأل( وهي: أ( 2سواء طبيعيًا أو تجريبيًا )شكل المصابة بهذا الفيروس 

عادة على  شرطة الدقيقةعرض األ. ويظهر المصحوب بالشحوب، جـ( التقزم شرطة العريضةاألب( 
على األوراق األكبر عمرًا، أما التقزم  شرطة العريضةتظهر األاألوراق الصغيرة حديثة النمو، بينما 

-Aboulعلى النبات بأكمله إذا تمت العدوى مبكرة في طور البادرة ) فيظهر المصحوب بالشحوب

Ata & Ammar, 1989a, 1989b ؛Ammar et al., 1990 وقد ال تتكون الحبوب أو الكيزان على ،)
النباتات المصابة بشدة أو تنتج حبوب صغيرة غير كاملة )المسماة بضرس العجوز( )التقرير السنوي 

 (.2001، 2000بمحصول الذرة، للحملة القومية للنهوض 
 وقد كشف عن وجود هذا الفيروس طبيعيًا بمصر على نباتات الذرة والذرة الرفيعة 

. وتشمل .Setaria viridis Lو .Digitaria sanguinalis Lوالقمح وبعض األعشاب النجيلية مثل 
 فان وبعض ( والشو .Hordium vulgare Lالعوائل التجريبية لهذا الفيروس نباتات الشعير )

(. كما أمكن الكشف عن الفيروس Sewify, 1994؛ (Mahmoud et al., 1996الحشائش النجيلية 
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والمنتشرة على جسور الترع والمصارف  صابةفي حشيشة ذيل القط التي ال تظهر عليها أعراض اإل
ار وانتش صابةوقد جمعت من محافظتي سوهاج وقنا. وقد تعمل هذه الحشائش/األعشاب كمصادر لإل

 (.2001الفيروس )التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة، 
 

 الميكانيكية العادية، وينتقل في  بالوسائل MYSVال ينتقل فيروس  - اإلنتقالطرائق 
( )شكل Cicadulina chinai (Cicadellidae  :Hemipteraالطبيعة بواسطة حشرة نطاط األوراق 

 =)   C. bipunctata :وـع آخر قريب من نطاطات األوراق هه بواسطة نو ـ(، وفشل نقل2

bipunctella zeae)  الذى ينقل فيروسMSV وكذلك فشل نقله بنوع نطاطات النبات ،Peregrinus 

maidis (Ashmead)  الذى ينقل مرض تخطط الذرة. وتنقل نطاطات األوراق من نوعC. chinai 
لتكاثرية، وتقدر كل من فترتي اكتساب والقاح الفيروس ا الباقيةبالطريقة المثابرة/ MYSVفيروس 

داخل تلك الحشرة تتراوح بين  حضانةدقيقة، ويمر الفيروس بفترة  30 بواسطة الحشرة الناقلة بحوالي
يومًا. وتشير بعض البحوث  27أيام، وتبقى الحشرة الناقلة معدية بالفيروس لفترة طويلة بلغت  4-8

 & Ammarنتقل عن طريق بيض الحشرات الناقلة له )قد ال ي MYSVإلى أن فيروس 

Peterschmitt 2004 ؛Ammar et al., 1989, 2007.) 
 

 MYSVوجدت أعراض فيروس  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
صول التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمح(كثيرة بمصر في الوجهين البحري والقبلي بمناطق 

. كما أمكن الكشف سيرولوجيًا عن هذا الفيروس في عينات جمعت من )2001، 2000 الذرة،
التقرير السنوي للحملة القومية  (السودان حيث ظهرت أعراض التخطط على نباتات الذرة الرفيعة

 Maize fine. كما وجدت أعراض مشابهة له )سمى المسبب لها )2000للنهوض بمحصول الذرة، 

stripe virus في بيرو بأمريكا الجنوبية، نقلت بواسطة نوع آخر من نطاطات األوراق هو )
Dalbulus maidis (DeLong & Wollcott) (Injante-Silva et al., 1997 ؛Urbina & Mihm, 

1997.) 
 بين نباتات الذرة في محافظات  MYSVبأعراض فيروس  صابةوقد بلغت نسبة اإل

  1985، 1984% في أعوام 70–50والفيوم والمنيا( حوالي  مصر الوسطى )الجيزة وبنى سويف
 ، وخاصة في أشهر أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر، ويبدو أن ذلك يعود إلى 2000و 

 كثرة أعداد حشرات نطاطات األوراق الناقلة لهذا المرض خالل تلك الفترة في نهاية 
 ؛2001ة للنهوض بمحصول الذرة، الصيف وأوائل الخريف )التقرير السنوي للحملة القومي

Ammar et al., 1987, 1989 ولذلك فإن التأثير األكبر لهذا الفيروس يكون على نباتات الذرة .) 
 تلك النباتات بالفيروس وهي صابةالتي تزرع متأخرة )في الصيف أي في الموعد النيلي( نظرًا إل

 فترة الشتاء إما في الحشرات  صغيرة في طور البادرة. ومن المحتمل أن يقضي هذا الفيروس
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الناقلة له، أو في المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير والشوفان باإلضافة إلى بعض األعشاب 
هو المسبب األول  MYSV. وُيعتبر فيروس (Ammar et al., 1989)به  صابةالنجيلية القابلة لإل

، في مصر الوسطى )الجيزة فيعةالذرة الر  الذرة ونباتات على  1991لألوبئة التي حدثت في موسم 
بمنطقة  شتطمنطقة أبو في  2000و  1999 ين الزراعيينلموسم سويف والمنيا( وأيضاً  يبن ،الفيوم

 بسوهاج، حيث لم يتم تكوين الكيزان أو الحبوب على النباتات المصابة بشدة ومنطقة دار السالم قنا
 (.2001، 2000، )التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة

 
 اإلنتقالباإلضافة إلى األعراض الظاهرية والمدى العوائلي لهذا الفيروس، فإن  -طرائق الكشف 

الكشف عن  وسائلتعتبر من أهم  Cicadulina chinaiبواسطة حشرات نطاطات األوراق من النوع 
ات الناقلة له باستخدام هذا الفيروس. وقد أمكن أيضًا الكشف عنه سواء في النباتات المصابة أوالحشر 

أو اختبار  (DAC-ELISA)األجسام المضادة سواء بطريقة اليزا بتغطية الطبق بمولد الضد مباشرة 
 هذا مع العلم بأن المصل المضاد  .(Dot blot)االرتباط المناعي النقطي 

( Tenuivirus)جنس  (MSpV)قد يعطى تفاعاًل موجبًا مع فيروس تخطط الذرة  MYSVلفيروس 
 ؛Ammar et al., 2007الموجود في أفريقيا واألمريكتين، ولكن العكس غير صحيح )

Mahmoud et al., 1996 التقاناتباستخدام (. وكذلك يمكن الكشف عن الحمض النووي  
 ، وتهجين الحمض النووي (PCR)تفاعل المتسلسل للبوليمراز الجزيئية منها ال الحيوية

(Dot blot hybridization) (Mahmoud et al., 2007). 
 

، ينصح بزراعة MYSVللوقاية من فيروس  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
 الذرة مبكرًا )في الربيع بمصر( حيث أن نباتات الذرة المتأخرة تصاب بنسبة أعلى ودرجة أشد 

يروس في أواخر الصيف النتشار وكثرة أعداد نطاطات األوراق الناقلة لهذا الف بهذا الفيروس نظراً 
وأوائل الخريف. وقد تؤدى مكافحة حشرات نطاطات األوراق كيماويًا أو بطرق أخرى عند زيادة 

  أعدادها على نباتات الذرة إلى الحد من انتشار المرض في الُعروات المتأخرة. وقد صدرت
مية للنهوض التالية لمكافحة هذا المرض في مصر في التقرير السنوي للحملة القو  التوصيات

 فقد وجد أن الحقول المتأخرة كانت تعانى من  ،الزراعة المبكرة( 1) :2000بمحصول الذرة لعام 
 يرتبط المرض بأعداد الحشرات الحاملة للفيروس من نطاطات ( 2؛ )نسبة عالية من المرض
 ات لهذه الحشرات ولذلك يمكن التنبؤ بالمرض عند تتبعه في الحشر  ياألوراق وليس العدد الكل

 الحشرات  ( مكافحة3؛ )الحيوية الجزيئية التقاناتالسيرولوجية أو  ختباراتباإل الحاملة بالحقل
التخلص من النباتات ( 4؛ )صابةالعالية بالفيروس عند بداية اإل صابةالناقلة خاصة في مناطق اإل

من  التخلص( 5؛ )صابةالعالية بالفيروس عند بداية اإل صابةالمصابة خاصة في مناطق اإل
الفيروسية والتي ثبت من  صابةخاصة النجيلية في حقول الذرة التي تعمل كمصادر لإل عشاباأل
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الحلفا كحشيشة نجيلية على الطرق والجسور تحتوى على  أن وجدوقد  .األبحاث أنها تحمل الفيروس
العالية  صابةيجب التخلص منها خاصة في مناطق اإل ولذلك MSVفيروس  كمية كبيرة من

المنفذ مثل البرنامج إنتاج أصناف مقاومة للفيروس من الذرة الشامية برامج تشجيع ( 6؛ )روسبالفي
البحث عن مصادر للمقاومة عن طريق  يمكنحتى بمصر في محطة بحوث النوبارية  حالياً 

من األصول الوراثية للذرة الصفراء والبيضاء التي  35وقد تم اختبار  .االنتخاب تحت ظروف الحقل
( وكان هناك اثنين من CIMMYTيدها من المركز الدولي لبحوث القمح والذرة بالمكسيك )تم تور 

بمحطة بحوث سدس  صابةتحت الظروف الطبيعية لإل MYSVتلك األصول مقاومة نسبيًا لفيروس 
ببني سويف ومحطة البحوث الزراعية بالمنيا )التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمحصول 

 (.2002، 2001الذرة، 

 
 . فيروس موزاييك وتقزم الذرة3.2

Maize dwarf mosaic virus (MDMV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

يصيب هذا الفيروس نباتات الذرة في المناطق المعتدلة من العالم ومنها بعض  -الصفات العامة 
 ( في 1965) Alexanderو    Williamsمناطق من القارة اإلفريقية وآسيا، وقد اكتشفه 

 Sugarcane)والية أوهايو األمريكية. وتم اكتشاف الفيروس وتسجيله في مصر على الذرة )تحت اسم 

mosaic virus, SCMV  بواسطةAbou-Zeid (1975 وجسيمات هذا الفيروس خيطية مرنة .)
الوراثي  (. ويحتوى المكنون 1نانومترًا )شكل  12نانومترًا وقطرها حوالي  770-755طولها حوالي 

 2932-2906على الحمض النووي الريبي وحيد السلسلة وزنه الجزيئي حوالي  MDMVلفيروس 
 cytoplasmic)كيلو دالتون. وتحتوى خاليا النباتات المصابة على عدد من المحتويات السيتوبالزمية 

inclusions)  التي تشبه المراوح الورقيةpinwheels) والتي يتميز بها جنس )Potyvirus باإلضافة ،
 إلى جسيمات الفيروس المرنة خيطية الشكل.

 Potyvirusوكان هذا الفيروس يعتبر إحدى سالالت مجموعة الفيروسات المعقدة من جنس 
 الذرة وفيروس موزاييك موزاييك وتقزم التي تصيب الحشائش/األعشاب النجيلية وهي فيروس 

 موزاييك عشبة جونسون وفيروس  (Sugarcane mosaic virus, SCMV) قصب السكر
(Johnson grass mosaic virus, JgMV) وموزاييك الدخن أو الذرة الرفيعة 

(Sorgum mosaic virus, SrMV)  والتي تمت التفرقة بينها اآلن بواسطة االختبارات
. ولهذا (Shukla et al., 1989)البروتيني  للغطاء المناعية/السيرولوجية وتتابع األحماض األمينية

كما أن هناك  .M-Dو  A ،B ،C ،D ،E ،F ،M ،M-Cيروس العديد من السالالت مثل الف
عالقات سيرولوجية بين هذه السالالت. وقد تفاعلت نباتات الذرة المصابة بهذا المرض في مصر 

 . MDMV-B (Ammar, 1983)سيرولوجيا مع الساللة 
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على نباتات الذرة حسب  MDMVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 

. وتظهر األعراض عادة كبقع صغيرة صابةالصنف المزروع والساللة الفيروسية وعمر النبات عند اإل
صفراء على األوراق حديثة النمو، ثم تزداد هذه البقع عند نمو الورقة تدريجيا حتى تتحول إلى مظهر 

 صابةم الشديد لهذه النباتات، وقد تؤدي اإل( مع التقز 2الموزاييك الذى قد يشمل الورقة كلها )شكل 
إلى تأخر أو عدم نضج الكيزان وقلة أو صغر حجم الحبوب مع احمرار األوراق والسوق في بعض 

 .أصناف الذرة والنجيليات األخرى 
النجيلية، وباإلضافة للذرة فهو يصيب  الفصيلةمدى عوائلي واسع بين  MDMVولفيروس 

عشاب النجيلية منها نباتات الذرة الرفيعة، والدخن وكثيرًا من بعض المحاصيل والحشائش/األ
 . (Gordon, 2004)النجيلية األخرى  الحشائش

  
 من نبات إلى آخر بالتالمس في الطبيعة ولكن  MDMVال ينتقل فيروس  -اإلنتقالطرائق 
 الذرة  حبوب% عن طريق 0.5الميكانيكية المعتادة وقد ينتقل بنسبة حوالي  بالوسائلينتقل 

(Ford et al., 1989 كما قد ينتقل بواسطة أبواغ الفطر )Puccinia sorghi Schwein  الناتجة على
وينتقل الفيروس في الطبيعة بواسطة حشرات المّن بالطريقة  نباتات مصابة بكل من الفطر والفيروس.

ذا الفيروس، منها مّن نوع من المّن تنقل ه 25، وهناك (non-persistent) الباقيةغير المثابرة/غير 
 ومّن الدراق األخضر  (.Rhopalosiphum maidis Fitch)الذرة 

(Myzus persicae Sulzer)  نواعاألوكذلك R. padi L.، Shizaphis graminum Rondani  
 Sitobion avenae F.  (Gordon, 2004 ،Knoke et al., 1983.) و
 

في معظم  MDMVينتشر فيروس  -نطقة العربية في الم ةالتوزع الجغرافي واألهمية االقتصادي
 بالد العالم من الصين إلى الواليات المتحدة وفى القارة اإلفريقية وآسيا، وقد سجل في 

 والمغرب (Shawkat et al., 1983)( والعراق Ammar, 1983؛ Abou-Zeid, 1975مصر )
(Lockhart & El-Yamani, 1983)  باإلضافة إلى اليمن(Walkey et al., 1990) ولم تتسبب .

 أوبئة عن هذا الفيروس حديثًا تحت الظروف المصرية. ولكن وصلت الخسائر التجريبية الناجمة 
 إصابةالشديدة به عند  صابةفي محصول أصناف الذرة الهجين القابلة لإل MDMVعن فيروس

( أن 1983) El-Yamaniو  Lockhart%. أما في المغرب فقد ذكر 54-40النباتات مبكرًا من 
% خاصة في الحقول المالصقة لعشب/حشيشة جونسون 80الذرة قد تصل إلى  إصابةنسبة 

(Johnsongrass)  التي يبدو أنها العائل البديل األساسي لهذا الفيروس هناك، كما ذكروا أن 
به، ولكن كان تأثير  صابةأصناف الذرة المحلية سواء ذات الحبوب البيضاء أو الحمراء قابلة لإل

يروس على نمو النبات أو المحصول محدودًا تحت الظروف العادية. وعمومًا يبدو أن هذا الف



 الفيروسات التي تصيب محاصيل الذرة والدخن والذرة الرفيعة ...... تأليف الدسوقي عمار وآخرون

 
415 

المبكرة أوالمزدوجة به  صابةخسارة كبيرة في محصول الذرة إال عند اإل بالفيروس في حد ذاته ال يسب
 .(Gordon, 2004)مع بعض فيروسات الذرة األخرى 

 
وانتقاله بواسطة العديد من أنواع  MDMVزة لفيروس باإلضافة إلى األعراض الممي -طرائق الكشف 

، فإنه يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس في النباتات المصابة الباقيةحشرات المّن بالطريقة غير 
واإلنتشار المزدوج في اآلجار، وكذلك بوجود  مثل اختبار اليزاعن طريق االختبارات السيرولوجية 
ات الفيروس الخيطية في القطاعات الرقيقة بالميكروسكوب األجسام المحتواة المميزة وجسيم

 (.Moini & Izadpanah, 2001؛ Lockhart & El-Yamani, 1983) اإللكتروني
 

ينصح بما يلي:  MDMVللوقاية من فيروس  –بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
يرتبط ( 2؛ )من نسبة عالية من المرضي فقد وجد أن الحقول المتأخرة تعان ،الزراعة المبكرة( 1)

ولذلك  .وليس العدد الكلى لهذه الحشرات حشرات المنّ المرض بأعداد الحشرات الحاملة للفيروس من 
التخلص من النباتات المصابة ( 3؛ )يمكن التنبؤ بالمرض عند تتبعه في الحشرات الحاملة بالحقل

خاصة  عشابالتخلص من األ( 4؛ )صابةية اإلالعالية بالفيروس عند بدا صابةخاصة في مناطق اإل
 ؛ الفيروسب صابةالقابلة لإل لتربية المَن أو النجيلية التي تعمل كمصادر

( في 1983وآخرون ) Shawkat، وقد ذكر أصناف مقاومة للفيروس من الذرة الشامية ( استخدام5)
برامج النتخاب  حالياً  وهناكمن هذا الفيروس،  Aيعتبر مقاومًا للساللة  T.C. 75العراق أن الصنف 

( 6بمصر؛ )النوبارية الزراعية ببحوث الفي محطة أصناف مقاومة في أمريكا والمكسيك ونيجيريا و 
مكافحة حشرات المّن على نباتات الذرة عند زيادة أعدادها، وذلك لتفادى الخسائر الناتجة عن 

لفيروسية وللحد من انتشار الفيروس ا صابةالحشرية نفسها وكذلك الخسائر الناتجة عن اإل صابةاإل
 من نبات أو حقل آلخر.

 
 ك قصب السكروزايي. فيروس م4.2

Sugarcane mosaic virus (SCMV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

يصيب هذا الفيروس نباتات القصب والذرة في المناطق المعتدلة من العالم، ويشبه  -الصفات العامة 
يعتبر  (MDMV)، وقد كان الفيروس األول ZeMVو  MDMVفيروسي في كثير من صفاته 

 ,Gordon)حتى تمت التفرقة بينهما في السيتينيات وما بعدها  SCMVإحدى سالالت فيروس 

بالطرق الميكانيكية المعتادة كما ينقل بواسطة حشرات المّن بالطريقة  SCMV. وينقل فيروس (2004
 الباقية.غير  غير المثابرة/
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 في مصر على نباتات القصب والذرة منذ الستينيات  SCMVُسِجل فيروس وقد   
(Abou-Zeid, 1975 ؛Ammar, 1983 وحديثًا أمكن عزل وتعريف سبعة سالالت من هذا )

الفيروس في مصر على بعض أصناف الدخن أو الذرة الرفيعة بواسطة العالقة بين الفيروس والعائل 
لتي تراوحت بين الموزاييك الشديد والموزاييك الخفيف واحمرار الخارجية ا ضالنباتي طبقًا لألعرا

األوراق والتقزم الشديد وموت القمة النامية للنبات وتبقع األوراق واالصفرار وكانت هذه السالالت هي 
A ،B ،D ،E ،H ،I  وM كما أمكن التفرقة بينها أيضًا على أساس التتابع النيكليوتيدي لجين .

السيرولوجية  ختباراتاإللكل ساللة والعالقات الجينية بينها فضاًل عن استعمال البروتيني  الغطاء
(Abdel-Fattah et al., 2005 .) 
 

 على نبات الذرة طبقاً  SCMVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 
ر بقع صغيرة ، وتتمثل هذه األعراض في ظهو (Abdel-Fattah et al., 2005)للساللة الفيروسية 

(، كما تظهر األوراق بلون أحمر 2صفراء على األوراق حديثة النمو ثم تتحول إلى الموزاييك )شكل 
وكذلك السوق في بعض األحيان مع موت القمة النامية أو التقزم بهذه النباتات. ويمكن استخدام 

  .(Abdel-Fattah et al., 2005)األعراض المختلفة في التمييز بين بعض السالالت 

النجيلية، فهو يصيب القصب  الفصيلة ىمدى عوائلي يقتصر عمومًا عل SCMVولفيروس 
، .Panicum spp. ،Setaria sppوالذرة والذرة الرفيعة والشعير وبعض األعشاب النجيلية مثل 

.Bromus spp وغيرها (Fuchs, 2004). 
 

تالمس في الطبيعة ولكن ينتقل من نبات إلى آخر بال SCMVال ينتقل فيروس  - اإلنتقالطرائق 
وال ينتقل عن  (Ford et al., 1989)الذرة  حبوبالميكانيكية المعتادة وقد ينتقل عن طريق  بالوسائل

بحشرات  اإلنتقالأساسًا عن طريقة  SCMVطريق حبوب اللقاح. أما في الطبيعة فينتشر فيروس 
و  Myzus persicae ،Rhopalosiphum maidisومنها  الباقيةغير /المثابرةالمّن بالطريقة غير 

Shizaphis graminum. 
 

في معظم بالد  SCMVينتشر فيروس  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
العالم حيثما تزرع الذرة أو القصب من استراليا إلى الواليات المتحدة وآسيا وإفريقيا وأوروبا، وقد سجل 

(. وتتوقف الخسائر وشدة Walkey et al., 1990وفي اليمن ) Abou-Zeid, 1975)في مصر )
إلى اختزال طول  ياألعراض عادة على صنف وعمر نباتات الذرة عند إصابتها بالفيروس، وقد تؤد

 %.28% ونقص وزن الكيزان بحوالي 25النبات بحوالي 
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  SCMVبين فيروسي  ال يوجد في الوقت الحالي طريقة سهلة ومؤكدة للتفرقة -طرائق الكشف 
يمكن استخدام اض والمدى العوائلي لهما، ولكن حيث تتشابه أو تتداخل كل من األعر  ،MDMVو 
كما أمكن التفرقة بين السالالت ، (Fuchs, 2004)للتفرقة بينهما  PCRالسيرولوجية و  ختباراتاإل

 (.Abdel-Fattah et al., 2005لهذا الفيروس في مصر عن طريق استخدام التتابع النكليوتيدي )
  

هناك بعض الوسائل الزراعية التي يمكن اتباعها  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
فقد وجد أن الحقول  ،الزراعة المبكرة( 1للحد من انتشار الفيروس، وتشمل هذه الوسائل ما يلي: )

( 3ذرة بجوار حقول قصب السكر؛ )( عدم زراعة ال2؛ )من نسبة عالية من المرض يالمتأخرة تعان
( 4؛ )صابةالعالية بالفيروس عند بداية اإل صابةالتخلص من النباتات المصابة خاصة في مناطق اإل

( التوسع في 5؛ )الفيروسية صابةالنجيلية التي تعمل كمصادر لإل األعشاب/التخلص من الحشائش
بار السالالت الفيروسبة التي يلزم التربية برامج التربية ضد األمراض الفيروسية مع األخذ في االعت

 .(Fuchs, 2004) لها
 
 Barley yellow dwarf viruses (BYDVs)الشعير  وتقزم اصفرارروسات . في5.2

 BYDV-RMV  وBYDV-PAV (فصيلة Luteoviridae) 
 

ي وه Luteoviridaeعائلة تشمل هذه المجموعة عددًا من الفيروسات التابعة ل -الصفات العامة 
تصيب نباتات الشعير والقمح والذرة وغيرها من النجيليات في المناطق المعتدلة من العالم، وال تنتقل 
هذه الفيروسات بالطرق الميكانيكية ولكن تنقلها في الطبيعة عدة أنواع من حشرات المّن بالطريقة 

. وجسيمات هذه الفيروسات تكاثرية، ويختلف النوع الناقل حسب النوع الفيروسيالالمثابرة غير /الباقية
 نووي  % حمض28على مغلفة وتحتوى  ( وهي غير1 نانومترًا )شكل 25كروية بقطر حوالي 

الحمض النووي الريبي وحيد  منالشعير وتقزم مجين فيروسات اصفرار  يتكون % بروتين، و 72و
ة فهما يصيبان الذر  BYDV-PAVو  BYDV-RMVوسوف نركز هنا على الفيروسين  السلسلة.

بالتفصيل في فصول  مناقشتهاتم طبيعيًا، حيث أن باقي السالالت التي ال تصيب الذرة في الطبيعة 
 أخرى. 
 (Lockhart & El-Yamani, 1983)على الذرة في المغرب  BYDV ُسجل فيروس قدو 

كما تم عزل الفيروس  (Lister et al., 1994) على الذرة في مصر BYDV-RMVسجل الفيروس و 
BYDV-PAV  في مصر أيضًا(Aboul-Ata et al.,1992, 1996). 

 
 بفيروسات التقزم األصفر في الشعير  صابةتختلف أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 

 حسب األصناف أو األصول الوراثية للذرة، وتتراوح بين تلون األوراق واحمرارها، أو اصفرار 
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 وراق الحديثة، وقد ال تظهر ما بين العروق، أو ظهور خطوط متقطعة صفراء على األ
في أصناف أخرى إلى التقزم  صابةأية أعراض خارجية تذكر على بعض األصناف، بينما تؤدي اإل

 ؛Lockhart & El-Yamani, 1983وعقم النبات وتشوه الكيزان أوعدم تكون الحبوب )
Loi et al., 2004.) 
النجيلية، فهي قد تصيب  يلةالفصالشعير مدى عوائلي واسع بين وتقزم  اصفرارولفيروسات 

النجيلية مثل القمح والشعير والذرة والشوفان والذرة الرفيعة وحشائش ذيل  بعض المحاصيل والحشائش
 القط وغيرها. 

  
 بالوسائللشعير من نبات إلى آخر بالتالمس وال اوتقزم اصفرار ال تنتقل فيروسات  - اإلنتقالطرائق 

الذرة أو حبوب اللقاح. أما في الطبيعة فينتقل فيروس  حبوبق الميكانيكية المعتادة وال عن طري
BYDV-RMV  أساسًا بواسطة أنواع المّنRhopalosiphum maidis ،R. padi ،Sitobion 

fragariae ،S. avenae  وS. graminum ،فيروس  بينما ينتقلBYDV-PAV  أساسًا بواسطة
وتنقل هذه األنواع من المّن فيروسات  .Sitobion avenaeو  Rhopalosiphum padiنوعي المّن 

BYDV  البالطريقة المثابرة/الباقية غير( تكاثريةLapierre, 2004 ؛Loi et al., 2004.) 
 

الشعير وتقزم  اصفرارتنتشر فيروسات  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
السالالت على الذرة في مصر والمغرب  بعض في معظم المناطق المعتدلة من العالم، وقد ُسجلت

ولكن يبدو أنها لم تسجل على الذرة في البالد العربية األخرى رغم تسجيلها على القمح والشعير في 
بعضها  )راجع فصل فيروسات محاصيل الحبوب(، وقد قدرت الخسائر في محصول الذرة عمومًا 

 ؛Lapierre, 2004% في بعض األصناف )20-10من هذه الفيروسات بحوالي 
Loi et al., 2004 وقد ذكر ،)Lockhart  وEl-Yamani (1983في المغرب أن معظم اإل )صابة 

تكون في الزراعات المبكرة من الذرة، ويبدو أن حشرات المّن تنقل تلك الفيروسات إلى نباتات الذرة 
 من حقول القمح والشعير المجاورة أو من األعشاب النجيلية المصابة بها.

 
 الشعير وانتقالها وتقزم  اصفرارباإلضافة إلى األعراض المميزة لفيروسات  -طرائق الكشف 

 بواسطة بعض أنواع حشرات المّن، فإنه يمكن الكشف عن وجود هذه الفيروسات سواء في 
 )اليزا وبصمة النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة لها عن طريق االختبارات السيرولوجية 

التفاعل و  النسخ العكسي أو باستخدام (Makkouk & Comeau, 1994)ي المناعي( النسيج النبات
 .(RT-PCR)المتسلسل للبوليمراز 
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 المنّ بأعداد حشرات عادة يرتبط المرض  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
عند تتبعه في الحاملة للفيروس وليس العدد الكلى لهذه الحشرات ولذلك يمكن التنبؤ بالمرض 

 ي تأوي الفيروس في فصل الشتاء بالقرب من. يجب مكافحة األعشاب التالحشرات الحاملة بالحقل
 المحاصيل النجيلية الشتوية، كما يجب التوسع في برامج التربية ضد هذه األمراض الفيروسية. 

ن انتشار ويمكن مكافحة حشرات المّن على نباتات الذرة عند زيادة أعدادها، مما يحد م  
الحشرية نفسها وكذلك  صابةنبات أو حقل آلخر، وذلك لتفادي الخسائر الناتجة عن اإلالفيروس من 

 بهذه الفيروسات.  صابةالخسائر الناتجة عن اإل
 
 . فيروس التخطط الشاحب لحشيشة برمودا6.2

Cynodon chlorotic streak virus (CCSV جنس ،Nucleorhabdovirus ،فصيلة 
Rhabdoviridae) 

 
 اكتشف هذا الفيروس في المغرب ألول مرة على نباتات حشيشة برمودا -الصفات العامة 

Cynodon dactylon (L)  (Lockhart et al., 1985a) وقد سجل على الذرة في بعض بلدان ،
 منطقة البحر المتوسط األخرى. وهو ينتقل في الطبيعة بواسطة نطاطات النبات التابعة 

. وجسيمات هذا الفيروس ذات غشاء خارجي وتشبه طلقة الرصاص أو Delphacidae لفصيلة
 ولم تكتشف أي  نانومترًا(. 80-72×  280-240 البكتيريا العصوية )قطرها حوالي

عالقة سيرولوجية بين هذا الفيروس والفيروسات األخرى التي تصيب الذرة من هذه العائلة 
(Lockhart & Signoret, 2004) . 

الحمض النووي الريبي وحيد السلسلة ويوجد الفيروس في  من CCSVين الفيروس مج يتكون و 
 كل من األوراق والجذور للنباتات المصابة.

 
على األوراق حديثة النمو لنبات  CCSVبفيروس  صابةتبدأ أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 

، ثم تتحول الورقة كلها بعد الذرة كخطوط متقطعة مصفرة تلتحم معا لتكون خطوطًا متصلة صفراء
ذلك إلى اللون األصفر مع بعض المناطق المحمرة. كما تتقزم النباتات التي تصاب مبكرًا بهذا 

 الفيروس وقد تموت مبكرًا دون إنتاج أي كيزان أو حبوب.
وتعتبر الذرة وحشيشة برمودا هما العائالن الوحيدان المعروفان لهذا الفيروس في الوقت  
 .(Lockhart et al., 1985a)الحالي 

 
 الميكانيكية. أما  بالوسائلمن نبات إلى آخر  CCSVال يمكن نقل فيروس  - اإلنتقالطرائق 

 ببعض أنواع نطاطات النبات اإلنتقالفي الطبيعة فينتشر هذا الفيروس عن طريق 
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Leodelphax striatellus (Fallen)  وToya propinqua (Fieber)  فصيلةمن Delphacidae 
 المثابرة/الباقية التكاثرية. بالطريقة 

 
في المنطقة  CCSVسجل فيروس  -في المنطقة العربية  ةالتوزع الجغرافي واألهمية االقتصادي

، كما تم تسجيله في (Lockhart & Signoret, 2004) العربية في كل من المغرب واألردن وتونس
. ويبدو أن حشيشة برمودا هي  (Lockhart & Signoret, 2004) كل من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا

العائل الرئيسي لهذا الفيروس وللحشرات الناقلة له في الطبيعة وإن كان يصيب الذرة أيضًا في معظم 
هذه البالد نتيجة هجرة نطاطات األوراق الناقلة له والتي تتربى على حشيشة برمودا ثم تنتقل في 

 إصابةذرة دون أن تتربى عليها. لذلك يعتقد أن مستوى موسم زراعة الذرة لتتغذى على نباتات ال
نباتات الذرة بهذا الفيروس يرتبط عادة بوجود حشيشة برمودا أو غيرها من الحشائش النجيلية المعمرة 
التي تعمل كمستودع للفيروس أو للحشرات الناقلة أو لكليهما معًا. وتدل بعض الدراسات الوبائية في 

% وقد يصل 84-70في الذرة قد تصل إلى  CCSVبفيروس  صابةة اإلجنوب فرنسا على أن نسب
 & Lockhart)% في نباتات الذرة المزروعة في شهر أيار/مايو 63الفقد في المحصول إلى 

Signoret, 2004). 
 

على نباتات الذرة وانتقاله بواسطة  CCSVباإلضافة إلى األعراض المميزة لفيروس  -طرائق الكشف 
بالطريقة المثابرة/الباقية، فإنه يمكن الكشف  Delphacidae فصيلةات النبات من بعض أنواع نطاط

النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة له عن طريق االختبارات  فيعن وجود هذا الفيروس سواء 
 علمًا بأنه لم تكتشف أي فروق سيرولوجية بين السيرولوجية مثل اليزا 

 رب وتونس واألردن وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا التي عزلت من المغعينات الفيروس 

(Lockhart & Signoret, 2004 ؛Lockhart et al., 1985a.) 
 

ق التي سبق ذكرها للحد ائباإلضافة إلى الطر  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
 ه ينصح بالتخلصمن انتشار الفيروسات التي تنقل بواسطة نطاطات األوراق ونطاطات النبات، فإن

 من ِحشيشة برمودا وغيرها من الحشائش النجيلية حول حقول الذرة، كما يمكن مكافحة 

بذور الذرة عند الزراعة بمبيد جاوشو  معالجةحشرات نطاطات النبات الناقلة للمرض 
(imidaclopride)  أو نثر مبيدات التيميك(aldecarbe) أو كاربوفوران بين الخطوط بعد الزراعة 

(Lockhart & Signoret, 2004) هذه المبيدات لها تأثير متبقي ضار ويجب بعض . علمًا بأن
الحرص الشديد عند التعامل مع هذه النوعية من المبيدات وعدم مالمستها للجلد حتى ال يتسبب 
التعامل غير السليم في حدوث أمراض خطيرة للمتعامل معها. كما يجب انتخاب أصناف مقاومة 

 الفيروس مع تتبع انتشار الفيروس إلى المناطق المختلفة.ب صابةلإل
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 خرى أ. فيروسات 3
 

 . فيروس موزاييك الذرة1.3
Maize mosaic virus (MMV جنس ،Nucleorhabdovirus ،فصيلة Rhabdoviridae) 

 

 .نباتات الذرة في بعض بالد القارة اإلفريقية باإلضافة إلى آسيا واألمريكتين MMVيصيب فيروس 
نانومترًا  75-48تشبه طلقة الرصاص أو البكتيريا العصوية قطرها حوالي  MMVسيمات فيروس وج

 MMVمجين الفيروس  يتكون  (. و1)شكل  نانومترًا في المستخلصات النقية 325-234وطولها 
 قاعدة آزوتية، يوجد غالبًا  12540وحيد السلسلة وبه حوالي  الحمض النووي الريبي من

 خمسة أنواع  تركيب الفيروسفي  ويدخلصيرة، على هيئة أجزاء ق

 Tsai؛ (Falk & Tsai, 1983كيلو دالتون  75إلى  33 من البروتينات ذات وزن جزيئي من حوالي

& Falk, 2004 ولهذا الفيروس بعض السالالت منها سالالت هاواي وكوستاريكا .) 
نس ولكنه يختلف سيرولوجيًا( في والج الفصيلةوفلوريدا وفنزويال، كما يوجد فيروس قريب )من نفس 

 (. ينقل هذا الفيروس 1)شكل  (Maize Iranian mosaic virus, MMV)إيران 
  Laodelphax striatellus (Fallen) :بواسطة نوعين آخرين من نطاطات النبات هما

   Unkanodes tanasijevici Diabola (= Ribautodelphax notabilis Long.) و
(Ammar et al., 2005 ؛Izadpanah, 1989 ويتضاعف فيروس .)MMV  في نواة الخلية وتظهر

لكتروني متبرعمة من الغشاء الداخلي إلجسيمات الفيروس في القطاعات متناهية الدقة تحت للمجهر ا
للنواة أو الشبكة اإلندوبالزمية في معظم أنسجة الورقة في النبات المصاب وفي معظم أنسجة الحشرة 

 (.Ammar & Nault, 1985؛ Ammar et al., 2005الناقلة )
للساللة الفيروسية على نبات الذرة والتي تظهر  تبعاً  MMVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل

كبقع صغيرة صفراء على األوراق حديثة النمو، ثم تمتد هذه البقع طوليًا عند نمو الورقة تدريجيًا حتى 
 د تشمل الورقة كلها تتحول إلى خطوط صفراء مستمرة موازية للعروق ق

(، كما تظهر األعراض على األوراق السفلى كتخطط واضح مواز للعروق مع بقع بنية ميتة 2)شكل 
وصغر حجم األوراق. كذلك قد تظهر قمة النباتات المصابة منحنية إلى أسفل مع التقزم الشديد لهذه 

 النباتات.
فقد يصيب بعض المحاصيل النجيلية،  الفصيلةمدى عوائلي يقتصر على  MMVولفيروس 

  .Rottboellia exaltata Lواألعشاب النجيلية مثل نباتات الدخن أو الذرة الرفيعة وكذلك 
 .Setaria vulpiseta (Lam.) (Tsai & Falk, 2004)و 

أو حبوب اللقاح أو تالمس  الحبوبوكذلك ال ينتقل عن طريق ال ينتقل الفيروس ميكانيكيًا 
بحشرات نطاطات النبات  اإلنتقالالفيروس أساسًا عن طريق يعة فينتشر النباتات. أما في الطب
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Peregrinus maidis  فصيلةمن Delphacidae  ( التي تنقله بالطريقة المثابرة/الباقية 2)شكل
 .Tsai & Falk, 2004)التكاثرية )

ذية ويمكن لحشرات نطاطات النباتات الناقلة اكتساب الفيروس من النبات خالل فترات تغ  
دقيقة( حيث يوجد الفيروس داخل معظم أنسجة الورقة المصابة بما فيها النسيج  15قصيرة  )أقل من 

دقيقة.  15(، كما يمكن لهذه الحشرات القاح الفيروس في فترات تغذية طولها mesophyllالوسطى )
تي اكتسبته يوم بعد تغذية االكتساب حتى تصير الحشرة ال 12-9تبلغ  حضانةويمر الفيروس بفترة 

بالتغذية معدية، وقد تبقى الحشرة الناقلة بعد ذلك ٌمعدية طوال حياتها وال ينتقل الفيروس إلي أجيال 
% وذلك حسب كل من ساللة 42-5الحشرة من خالل البيض. وتتراوح نسبة األفراد الناقلة بين 

 (.Tsai & Falk, 2004الفيروس والحشرة الناقلة وطول فترة تغذية الحشرة على النبات المصاب )
في كوستاريكا وفي جزر الكاريبي وموريشوس وكولومبيا وأستراليا والهند  MMVينتشر فيروس 

والمكسيك وكوستاريكا وفيجى وبيرو وأسبانيا والواليات المتحدة وتنزانيا. وقد سجل هذا المرض باليمن 
Walkey et al., 1990)اآلن، وكما سبق ذكره فيوجد  ( ولم يسجل في غيرها من البلدان العربية حتى

( MIMV)( )Ammar et al., 2005فيروس قريب له بإيران يسمى فيروس موزاييك الذرة اإليراني 
 وانتشار هذين الفيروسين في البالد العربية المجاورة أمر وارد. 

سواء في النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة له عن  يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس  
 .(Tsai & Falk, 2004) يق االختبارات السيرولوجية )اليزا واإلنتشار المزدوج في اآلجار(طر 

إتباع دورة زراعية ال تسمح باستمرار تربية حقول الذرة يجب  ينتشار الفيروس فإوللحد من 
مكافحة نطاطات النبات و  نطاطات النبات طوال السنة على محاصيل نجيلية مختلفة )صيفًا وشتاًء(

. ينصح نباتات الذرة عند زيادة أعدادها، مما يحد من انتشار الفيروس من نبات أو حقل آلخر على
 من األعشاب الضارة النجيلية التي تساهم في تربية نطاطات النبات  بالتخلص

 Rottboelliaالناقلة وخاصة األعشاب التي تصاب بهذا الفيروس وقد تكون مصدرًا للعدوى به مثل 

exaltata  وSetaria vulpisetaبهذا  صابةانتخاب وزراعة أصناف الذرة المقاومة لإل  . كما يجب
 بهذا الفيروس لتفادي انتشاره إلى المناطق األخرى. صابةتتبع اإلو  (Tsai & Falk, 2004)الفيروس 

 
 . فيروس موزاييك زيا2.3

Zea mosaic virus (ZeMV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

 وهــو يتبـــع  1990الفيـــروس مــن الفيروســات المعزولـــة مــن نباتــات الـــذرة فــي اســرائيل عـــام يعتبــر هــذا 
 ( وتــــم دراســـة التفرقــــة بـــين هــــذا الفيــــروس 2000وآخــــرون ) Seifers، وقــــد وصـــفه Potyvirusجـــنس 
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ق عديـدة منهـا ائـ، بطر SrMVو  MDMVو SCMV ،JgMV، مثل Potyvirusومجموعة فيروسات 
الفصـــــل الكهربــــائي والتتــــابع النيكلويتيـــــدي هــــذا باإلضــــافة إلـــــى  بــــاراتاختالســــيرولوجية و  االختبــــارات

األعراض الخارجية. وقـد ثبـت مـن هـذه االختبـارات أن هـذا الفيـروس يختلـف عـن الفيروسـات السـابقة، 
خيطيـة مرنـة وجسـيمات الفيـروس  ،Potyvirusوعليـه فـإن هـذا الفيـروس يعتبـر نوعـًا جديـدًا مـن جـنس 

 لوحــدة بــروتين غطــاء ينــانومترًا والــوزن الجزيئــ 10نومترًا وقطرهــا حــوالي نــا 800-750 طولهــا حــوالي
كيلـو دالتـون. وقـد تـم إنتـاج أجسـام مضـادة لهـذا الفيـروس والتـي  36.8إلى  34.2الفيروس يتراوح بين 

 . (Salomon & Seifers 2004) لم تتفاعل مع الفيروسات السابقة
كبقع صغيرة صفراء على األوراق حديثة ذرة بالفيروس على نباتات ال صابةتظهر أعراض اإل

الفصيلة النمو، ثم تتحول إلى مظهر الموزاييك مع تقزم النباتات. وللفيروس مدى عوائلي ضيق في 
النجيلية، فهو ال يصيب نباتات الشعير والشوفان والشيلم ولكنه يصيب الذرة والدخن والذرة الرفيعة 

(Seifers et al., 2000) . 
الميكانيكية المعتادة وكذلك بأنواع عديدة من حشرات المّن  بالوسائل ZeMVوس يمكن نقل فير 

بالطريقة غير المثابرة/ غير الباقية، ولم  Rhopalosiphum padiو  Myzus persicaeمن أهمها 
 يثبت نقله عن طريق البذور.

مجاورة لها يحتمل وجوده في باقي أراضي فلسطين والبالد الو اسرائيل في  يوجد هذا الفيروس
 Seifers et) لذلك يلزم تتبع وجود الفيروس باالختبارات المخبرية باستعمال األجسام المناعية وغيرها

al., 2000). 
يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس في النباتات المصابة عن طريق االختبارات السيرولوجية 

 (.Seifers et al., 2000؛ Salomon & Seifers, 2004)اليزا( )
 ستخدام أصناف الذرة التي تدل التجارب على مقاومتها لهذا الفيروسنصح باي

(Bar-zur & Salomon, 1995)بهذا الفيروس لتفادي انتشاره إلى المناطق  صابةتتبع اإل كما يجب ؛
 التي لم يتم تسجيله بها.

 
  للذرة. فيروس التقزم الخشن 3.3

Maize rough dwarf virus (MRDV جنس ،Fijivirus ،فصيلة Reoviridae) 

 
نانومترًا في المستخلصات المنقاة من النباتات  75-55جسيمات هذا الفيروس كروية قطرها حوالي 

( وينقى الفيروس عادة من الجذور التي تحتوي على تركيزات عالية منه 1المصابة )شكل 
(Signoret et al., 2004) مجين فيروس  يتكون . وMRDV ي ثنائي الحمض النووي الريب من
 وفي جسيمة الفيروس ستة أنواع من البروتينات.  قطعالسلسلة وهو مقسم إلى عشر 
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تشوهات ونتوءات على ب مصحوب بلون أخضر داكن تظهربشدة و  المصابة النباتاتتتقزم 
 يذا اصيبت نباتات الذرة وهإ وخاصة(، 2 ملمسًا خشنًا )شكلالعروق وأغماد األوراق مما يعطيها 

ظهر خطوط متقطعة مصفرة على األوراق الناضجة، وقد تتحول تلك األوراق بعد ذلك كما ت صغيرة،
إلى اللون المحمر. وقد ال ُينِتج النبات أي كيزان أو حبوب، أما إذا أصيبت نباتات الذرة الكبيرة نسبيًا 

مدى  MRDVولفيروس  فقد تقتصر األعراض على التشوهات والخطوط المصفرة على األوراق.
 .النجيلية الفصيلةبين  عواسعوائلى 
الساق أو في  ينتقل الفيروس بصعوبة ببعض الوسائل الميكانيكية مثل حقن المستخلصات 

وحبوب اللقاح أو تالمس النباتات أو التطعيم. أما  بذورالال ينتقل عن طريق النامية. ولكنه الحبوب 
 طاطات النبات من بحشرات ن اإلنتقالأساسًا عن طريق  سفي الطبيعة فينتشر الفيرو 

 التي تنقله بالطريقة المثابرة/ Laodelphax striatellus (Fallen)وخاصة  Delphacidaeعائلة 
 Delphacodesكما أمكن نقله تجريبيًا عن طريق حقن نطاطات النبات التالية: ، الباقية التكاثرية

propinqua (Fieber) ،Javasella pellucida (Fab.)  وSogatella vibix (Haupt.).  وقد تبقى
%( إلى األجيال التالية 4الحشرة الناقلة معدية طوال حياتها كما قد ينتقل الفيروس بنسبة ضئيلة )

  .للحشرة من خالل البيض، ولكن ذلك لم يتأكد بعد
. وقد يكون موجودًا في (Signoret et al., 2004)في فلسطين  على الذرة سجل هذا الفيروس

ن لم يسجل حتى اآلن في أي من البلدان العربية األخرى. كما سجل بمصر مرض البالد المجاورة وإ
 (Leaf vein galls)، وهو مرض "تورم عروق األوراق" MRDVتشبه أعراضه كثيرًا أعراض فيروس 

ومن أعراضه وجود بعض األورام الصغيرة على العروق الثانوية ألوراق  (،2الذرة )شكل في نبات 
ل تلك العروق ذات ملمس خشن، وقد ظهرت أعراض "تورم عروق األوراق" على نبات الذرة مما يجع

بمحطة  2000بعض نباتات الذرة التي كانت تعاني من أعداد كثيفة من نطاطات األوراق في عام 
بحوث سدس في محافظة بنى سويف في مصر. وتدل المشاهدات على أن هذا المرض ال يتسبب 

إفرازات اللعاب الناتجة عن تغذية بعض أنواع نطاطات األوراق  عن فيروس ولكن يتسبب غالبًا عن
 .Cicadulina (Ammar et al., 1984)من جنس 

 يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس سواء في النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة 
 ولهذا الفيروس عالقة سيرولوجية (. اليزا وغيرها)له عن طريق االختبارات السيرولوجية 

 منها التخطط األسود في األرز Fijivirusالفيروسات األخرى من جنس ع بعض م
(Rice black streaked virus). 

 مكافحة نطاطات النبات كيميائيًا عند الحد من انتشار المرض عن طريق  ويمكن
 الذرة  حبوبزيادة أعدادها إما برش األعشاب النجيلية المحيطة بحقول الذرة، أو بمعاملة 

 carbofuranأو  aldicarbأو معاملة الخطوط أثناء الزراعة بمبيدي  imidachloprid بمبيد
(Signoret et al., 2004) . 
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  للنجيليات. فيروس التبرقش الشاحب 4.3
Cereal chlorotic mottle virus (CCMoV ،فصيلة Rhabdoviridae) 

 
فت ساللة منه على الذرة أيضًا على نباتات الذرة في أستراليا، وقد اكتش CCMoVاكتشف فيروس 

جسيمات تشبه  للنجيلياتالتبرقش الشاحب  س. ولفيرو (Lockhart & Signoret. 2004)في المغرب 
نانومترًا.  250-240نانومترًا وطولها  75-65طلقة الرصاص أو البكتيريا العصوية قطرها حوالي 

على  الفيروسوهو مغلف ويحتوى الحمض النووي الريبي وحيد السلسلة  منمجين الفيروس  يتكون و 
 كيلو دالتون  82.0-28.7 مابين يتراوح وزنها الجزيئي تأنواع من البروتينيا خمسة 

(Lockhart,1986 ؛Persley & Greber, 2004 ويتواجد الفيروس في خاليا معظم أنسجة النباتات .)
 راق الناقلة له.المصابة به كما يتواجد في الغدد اللعابية وكثير من أنسجة نطاطات األو 

 تمتد ومصفرة بهذا الفيروس على نباتات الذرة على هيئة خطوط قصيرة ضيقة صابةتظهر اإل
نباتات الذرة والقمح والشعير والشوفان يصيب الفيروس بمحاذاة العروق على األوراق واألغماد. و 

   .أخرى  وحشائش نجيلية
لميكانيكية المعتادة وكذلك ال ا بالوسائلمن نبات إلى آخر  CCMoVال يمكن نقل فيروس 

أساسًا عن طريق  س. أما في الطبيعة فينتشر الفيرو (Lockhart, 1986) الحبوبينتقل عن طريق 
 Cicadulina bimaculataمنها  Cicadellidae فصيلةبحشرات نطاطات األوراق من  اإلنتقال

(Evans) ،Cicadulina bipunctata bipunctella (Evans)  وNesoclutha pallida (Evans) 
التي تنقله بالطريقة المثابرة/الباقية التكاثرية وقد تبقى الحشرة الناقلة معدية طوال حياتها ويبدو أن 

 الفيروس ال ينتقل إلى أجيال الحشرة من خالل البيض. 
في أستراليا وحتى اآلن لم يتم تسجيله في المنطقة العربية إال في  CCMoVيوجد فيروس 

. ويلزم تتبع هذا الفيروس للحد من انتشاره من المغرب (Lockhart & Signoret, 2004)المغرب 
 إلى الدول العربية المجاورة.

يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس سواء في النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة له عن 
هناك عالقة  علمًا بأن طريق االختبارات السيرولوجية )اليزا و اإلنتشار المزدوج في اآلجار(

 . (Lockhart, 1986)سيرولوجية بين الساللتين األسترالية والمغربية 
مكافحة األعشاب الضارة النجيلية ونطاطات عن طريق  صابةيمكن الحد من انتشار اإل

األوراق عند زيادة أعدادها في أو حول حقول الذرة، مما يحد من انتشار الفيروس من نبات أو حقل 
 بالفيروس مع تتبع انتشار الفيروس في المناطق المختلفة. صابةناف مقاومة لإلآلخر، وانتخاب أص
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 حشيشة برمودال. فيروس الخط المحفور )الغائر( 5.3
Bermuda grass etched-line virus (BELV جنس ،Marafivirus  ،فصيلة Tymoviridae) 

 
 عشبتينه يصيب أيضًا اكتشف هذا الفيروس على نباتات حشيشة برمودا في المغرب ووجد أ

 في كل من المغرب وإيران. لفيروس  Echnochloa colonum (L.) Linkجونسون و
BELV  نانومترًا( وينتقل في الطبيعة بواسطة  28جسيمات شبه كروية )قطرها حوالي 

 Lockhart؛ Cicadellidae (Izadpanah et al., 2004بعض أنواع نطاطات األوراق التابعة لعائلة 

et al., 1985b.) 
 7,500سلسلة وبه حوالي الالحمض النووي الريبي وحيد  من BELVمجين فيروس  يتكون و 

وزن جزيئي  وحدته ذاتالبروتيني للفيروس على نوع واحد من البروتينات  الغطاءقاعدة ويحتوى 
حية (. ويتواجد الفيروس في خاليا الطبقة السطLockhart et al., 1985bدالتون ) كيلو 26.5 حوالي

 والوسطى لألوراق والخاليا البارانشيمية لألوعية كما يتواجد في 
  Maize rayado fino virusالسيتوبالزم والتجاويف الخلوية وله عالقة سيرولوجية مع كل من 

 .Marafivirus من جنس وكالهما Oat blue dwarf virus و
جونسون في  بةعشبرمودا و  عشبة/حشيشةعلى  BELVبفيروس  صابةتظهر أعراض اإل

. ويحدث هذا الفيروس (etching)صورة تقزم وتبقع مصفر أو باهت مع خطوط غائرة شبه محفورة 
خطوطًا صفراء دقيقة أو متقطعة على نباتات الذرة والقمح واألرز عند إصابتها. ولهذا الفيروس مدى 

  .عوائلى يقتصر على العائلة النجيلية
وحبوب اللقاح أو  بذورالوكذلك ال ينتقل عن طريق يكى ال ينتقل الفيروس بااللقاح الميكان

(. أما في الطبيعة فينتشر الفيروس أساسًا عن طريق (Lockhart et al., 1985bتالمس النباتات 
  Aconurella prolixa (Leth.) مثل قببعض أنواع حشرات نطاطات األورا اإلنتقال

تنقله بالطريقة  ، التيCicadellidaeة من عائل Graminella nigrifrons (DeLong & Mohr)و 
المثابرة/الباقية التكاثرية حيث تبقى الحشرات الناقلة قادرة على نقل الفيروس طوال حياتها وال ينتقل 

 الفيروس إلى أجيال الحشرة من خالل البيض. 
 يمكن الكشف عن  .إال في المغرب وإيران فقط BELVلم يسجل فيروس و 
يق االختبارات السيرولوجية )اليزا واإلنتشار المزدوج في اآلجار( هذا الفيروس عن طر وجود 

(Izadpanah et al., 2004 ؛Lockhart et al., 1985b.) ة لهذا الفيروس على ولم تسجل أية اوبئ
 ن.الذرة حتى اآل
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 . استنتاجات عامة4
 

 يعة في كثير منفإن إنتاج محاصيل الذرة والدخن والذرة الرف 2و  1كما هو واضح من الجدولين 
الدول العربية ال يكفي استهالك شعوبها، وأن هناك فجوة كبيرة بين اإلنتاج واالستهالك يقدر ثمنها 
بالمليارات من الدوالرات، األمر الذى يؤدي إلى زيادة الضغط على الميزانية العامة للبلدان العربية. 

الفيروسية وغيرها، خاصة تلك  ويزداد هذا الوضع خطورة عندما يتعرض هذا المحصول لألمراض
التي تقع تحت مجموعة الفيروسات المثابرة/الباقية التي تنتقل بالعديد من أنواع حشرات المن 
ونطاطات األوراق أو نطاطات النبات. وقد تناولنا هنا إحدى عشرة من األمراض الفيروسية التي تم 

( والتي يقع 3بالد العربية )جدول في مختلف ال الذرة الرفيعة أوتسجيلها على محصولي الذرة 
معظمها ضمن مجموعة الفيروسات المثابرة/الباقية. وال شك أن هناك الكثير من األمراض الفيروسية 
التي لم تسجل بعد في العالم العربي، حيث أن نقص المتخصصين أو اإلمكانات المطلوبة لتعريف 

 تلك األمراض كان ومازال قائما في بعض الحاالت. 
 ك فإن تعريف تلك األمراض ومواجهتها والحد من انتشارها يتطلب ما يلي:ولذل

تشجيع البرامج العلمية المحلية بالبلدان العربية التي تهدف إليجاد صفة المقاومة ضد األمراض  -أ
الفيروسية وسالالتها في الذرة والدخن والذرة الرفيعة وغيرها من المحاصيل النجيلية باستخدام 

 التقليدية أو طرق الهندسة الوراثية. الطرق الوراثية

تعاون الدول العربية فيما بينها علميا لتبادل المعلومات عن األمراض الفيروسية التي تصيب  -ب
محصول الذرة وباقي المحاصيل النجيلية، وكذلك إلنتاج وتبادل المواد المشخصة للفيروسات 

الها في الكشف عن وتشخيص المضادة، البادئات، الواسمات( التي يمكن استعم م)األجسا
المسببات الفيروسية وتتبعها ودراسة وبائيتها، وإنشاء مختبرات إقليمية بين الدول العربية لدراسة 

 الفيروسية ودراسة العوامل المختلفة التي تساهم في انتشارها الوبائي. ضوتتبع األمرا

عاهد العلمية العربية والمعاهد فتح قنوات علمية و توسيع و تعميق القنوات الموجودة بين الم -ج 
وذلك لتوثيق التعاون من خالل البرامج العلمية الدولية، هذا  الدولية المتخصصة في دراسة الذرة،

فضاًل عن امكانية الحصول على واستخدام األصول الوراثية من هذه المعاهد في التربية لمقاومة 
 .تلك األمراض
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 لشوندر السكري/البنجر وقصب السكرامحصولي الفيروسات التي تصيب 
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 محتوياتال
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 السكري/البنجر . فيروس اصفرار وموت عروق الشوندر1.3

 المنقول بالتربة السكري/البنجر ندر . فيروس الشو2.3
 . فيروس خشخشة التبغ 3.3
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 . فيروس موزاييك قصب السكر 1.4
 ط قصب السكر فيروس تخط. 2.4

 . استناجات عامة5
 . المراجع6

 

 

 مقدمةال. 1
 

السكر من المواد الغذائية األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها في التغذية المتوازنة. إذ أنه يعد 
لك الفرد الالزمة لإلنسان وخاصة في الدول النامية حيث يستهأحد أهم وارخص مصادر الطاقة 

كل نبات يبني السكر عبر عملية التمثيل الضوئي الستخدامه في نموه  .غ سكر يومياً  120وسطيًا 
، مثل وتختلف النباتات فيما بينها في قدرتها على تخزين السكر في أجزائها، وهناك بعض النباتات

 .زين السكر كطاقة مدخرةقدرة على تختملك ال المحاصيل السكرية
المصدر الرئيس للحصول على مادة السكر في العالم وأكثرها المحاصيل السكرية تعتبر 

 ، إذ بلغ إنتاج العالم البنجر/اقتصادية الستخراج السكر محصولي قصب السكر والشوندر السكري 
 ستخرج من قصب قد ا( %60 )حوالي مليون طن كان معظمها 140من مادة السكر حوالي 
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فقد بلغ إنتاجها من  أما البلدان العربية. (FAO, 2000) جرالبن/الباقي من الشوندر السكري و السكر، 
 ،العربية حصاءات الزراعيةألف طن )الكتاب السنوي لإل 2957.72حوالي  2004السكر الخام لعام 

2005.) 
كثيرة تتراوح ما بين  قادر على تكوين خلف معمر، نجيلي عشبيقصب السكر هو نبات  نبات

 ويصل قائم، مصمت، الساق. تخرج كلها من قاعدة النبات الموجودة تحت سطح األرض 5-50

 متر إلى طولها يصل مفتوحة، طرفية عنقودية نورات في عديدة األزهار أمتار، أربعة حوالي إلى ارتفاعه

، الرتبة Commelinidaeلتحت صف  .Saccharum officinarum Lيتبع قصب السكر  واحد.
Poalesفصيلة، ال Poaceae فصيلة، تحت Panicoideae والجنس Saccharum. 

قصب السكر من نباتات المناطق الحارة )االستوائية وتحت االستوائية(، تتطلب زراعته أرضًا 
عام. ال تقتصر األهمية اإلقتصادية لقصب السكر كثر من خصبة وماء كثير ويظل في األرض أل

العديد من الصناعات الثانوية التي تقوم على  ر أو شرب العصير، بل أن هناكفي إنتاج السك
المنتجات الثانوية لقصب السكر حيث يمكن تصنيع الخل والكحول من الموالس )العسل األسود( كما 

صناعة الورق، الخشب والحرير الصناعي )الرايون(. كذلك يمكن استخراج  تستخدم المصاصة في
ستفادة منه اقتصاديًا. من العادات الشعبية في بعض خارجية لسيقان النباتات واإللمن الطبقة ا الشمع

البلدان التي تزرع قصب السكر كمصر والسودان عادة مص قصب السكر والذي له فوائد غذائية 
الفالحين وهم بطريقهم يسعون يمصون عيدان   ما يشاهدلتهابات، فكثيراً اإلوصحية للحلق في معالجة 

 ن محال عصر القصب منتشرة بصورة ملفتة للنظر.مصر فإ أما في مدن ،رقصب السك
االستوائية وشبه االستوائية بمساحة تصل تنتشر زراعة قصب السكر في كثير من دول العالم 

وتعد البرازيل من أكثر دول العالم إنتاجًا يليها  هكتارطن/ 653.849هكتار وإنتاجية  19,779,584
بالنسبة للدول العربية  .(FAO, 2004) ، المكسيك، الباكستان، استراليا وكوباالهند، الصين، تايالند

أكثر الدول العربية إنتاجًا لقصب السكر  محصول قصب السكر في عدد قليل منها، وتعد مصر يزرع
تليها السودان، المغرب والصومال في حين يزرع في مساحات محدودة في كل من سورية، العراق 

ستخدامه كعصير. وفي مصر تتزايد مصانع إنتاج قصب السكر خراج السكر وإنما إلليس الست ولبنان
سوان ألخطط التوسع في زراعة قصب السكر والدخول به إلى األراضي حديثة االستزراع جنوب  نظراً 

لمساحة واإلنتاج في الوطن العربي توزيع ا 1جدول يوضح  ات الري الحديثة.باستخدام تقني
 لسكري/البنجر وقصب السكر.لمحصولي الشوندر ا

ثنائي الحول ال تتكون فيه البذور إال في العام الثاني من الشوندر السكري/البنجر هو نبات 
 يتبع  .صى حجم وتختزن به السكرياتحياته وخالل السنة األولى من نموه يتكون الجذر بأق

  ،Caryophyllalesللرتبة  Beta vulgaris L. var. altissima Döllالسكري/البنجر الشوندر 
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 .Vوإلى نفس النوع يتبع الشوندر العلفي  .Beta sp والجنس (Chenopodiaceae)السرمقية  فصيلةال

crassa والورقي V. cicla L.  واألحمرV. conditiva . 

حديث النشأة مقارنة بقصب السكر وهو من نباتات المناطق  الشوندر السكري/البنجريعتبر 
 شمال وجنوب م ° 35عة قصب السكر ضمن نطاق خط عرض زرا المعتدلة فبينما تنحصر 

 خارج هذا النطاق. انتشرت زراعة  الشوندر السكري/البنجرخط االستواء نجد أن زراعة 
من دول العالم وازدادت المساحة المزروعة به في السنوات في الكثير الشوندر السكري/البنجر 

 طن/هكتار 44وإنتاجية قدرها حوالي  2004هكتار في عام  5,497,836األخيرة حتى بلغت 
(FAO, 2004) نتيجة عمليات التحسين والتربية الحديثة تم الوصول إلى أصناف ممتازة ازدادت من .

 %.20خاللها اإلنتاجية في وحدة المساحة وكذلك نسبة السكر التي وصلت 
ن حيث م الشوندر السكري/البنجرثم المغرب زراعة  في المنطقة العربية تتصدر مصر

بدأ  على محصول قصب السكر. كان انتاج السكر قاصراً  1981المساحة. في مصر وحتى عام 
 هكتار وذلك لسد الفجوة 7098بلغت  على مساحه 1982في  الشوندر السكري/البنجرادخال زراعه 

ألف طن )التقرير السنوي للمحاصيل السكريه في مصر  500 ـبين اإلنتاج واالستهالك والتي قدرت ب
 -2005بلغت في موسم  الشوندر السكري/البنجر سنويًا حتى(. تزايدت المساحات المزروعة ب2002
في من الزراعات الحديثة نسبيًا  الشوندر السكري/البنجريعد هكتار.  78,286.32حوالي  2006
 (.1مقارنة مع بقية المحاصيل )جدول ولبنان والسودان  ةسوري

 
 

جيتهما وإنتا محصولي الشوندر السكري/البنجر وقصب السكرالمساحات المزروعة من . 1جدول 
  .2006لعام ( الفاومنظمة األغذية والزراعة )العربية حسب إحصائيات  في البلدان

 

 
 بلدال

 قصب السكر الشوندر السكري/البنجر

 المساحة المزروعة 
 هكتار( 1000)

الكمية المنتجة 
 طن( 1000)

المساحة 
 المزروعة 

 هكتار( 1000)

الكمية المنتجة 
 طن( 1000)

 16317.32 134.98 3429.54 70.31 مصر

 *- *- 76.94 1.65 لبنان

 997.00 14.34 2252.00 50.34 المغرب

 0.52 0.02 *- *- سلطنة عمان

 7186.00 69.75 *- *- السودان

 *- *- 1096.29 26.00 سورية

 2400.84 219.09 6854.77 148.29 مجموع الدول العربية

 1392365.32 20398.73 256406.93 5447.34 لعالما

نسبة ما تزرعه الدول 
 العربية مقارنة بالعالم 

2.72 2.67 1.07 0.17 

 *: اليوجد بيانات-
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على استخراج السكر والكحول بل تستخدم األوراق  الشوندر السكري/البنجرال تقتصر أهمية 
األوراق تعادل وحدة علفية. ونسبة الكسبة الناتجة كغ من  5كمادة علفية ممتازة للحيوانات إذ أن كل 

% مواد 15وتحوي على  ذور المصنعة في المصنع% من وزن الج80من مصنع السكر تصل إلى 
تشربه حيوانات المزرعة جافة، ويخلط الموالس الناتج عن تصنيعه مع األعالف المركزة أو الماء ل

 (.2005 طرابيشي وآخرون،؛ 1982)رقية، 
إنتاجية هذين المحصولين لم تكن خالل السنين الماضية بمنأى عن التأثيرات إن نمو و 

الخارجية خاصة الحيوية كاألمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية التي كان لظهورها وانتشارها أثار 
ولألمراض الفيروسية النصيب  دت بمعظم اإلنتاج إن لم يكن كامله في أحيان كثيرة.سلبية كبيره أو 

ر في تأثيرها على هذين المحصولين نظرًا لعدم وجود مبيدات فعالة لمكافحتها ولسهولة انتقالها األكب
بالنواقل الحيوية وهذا ما يساعد في انتشارها بشكل وبائي محدثة الخسائر اإلقتصادية المتمثلة 

 1920تحدة عام بانخفاض اإلنتاج وأحيانا تدميره بالكامل كما حدث في والية كاليفورنيا بالواليات الم
بسبب هالك هذا المحصول نتيجة  الشوندر السكري/البنجرإذ توقفت معامل استخراج السكر من 

في  محدداً  واعتبر هذا الفيروس عامالً  (BCTV) الشوندر السكري/البنجرانتشار فيروس تجعد قمة 
 . 1940حتى عام الشوندر السكري/البنجر إنتاج 

ما  (BNYVV) الشوندر السكري/البنجروموت عروق  وليس هذا وحسب فان فيروس اصفرار
تعني النمو الزائد للشعيرات الجذرية الجانبية للشوندر( ) Rizomania يسمى باإليطالية بالريزومانيا

إال ومصابة  الشوندر السكري/البنجرانتشر بشكل واسع حتى لم تعد منطقة في العالم تهتم بزراعة 
وكان هذا  .Polymyxa betae Keskin (Payne & Asher, 1990) بهذا المرض أو بناقله الفطر

حتى تاريخه إذ  الشوندر السكري/البنجرالمرض أكثر األمراض الفيروسية خطورة على محصول 
 اطق في سورية% في بعض المن88إلى  الشوندر السكري/البنجروصلت الخسائر في إنتاجية 

(Mouhanna, 2001). 
 
 العربيةفي المنطقة  لسكريةفيروسات المحاصيل اإنتشار  .2
 

 منطقة العربيةالمن الفيروسات، سجل منها في  دبالعديطبيعيًا  المحاصيل السكرية تصاب
 ؛Abdel-Salam, 1990؛ 2000؛ الشعبي وآخرون، 2002فيروسًا )حاج قاسم،  16

Abdel-Salam & El-Shazly, 2002؛ Abdel-Salam et al., 2006؛ Badr, 1986؛ 
Choueiri et al., 2001؛ Kassim et al., 1993؛ Mouhanna, 2001؛ Mouhanna et al., 2002؛ 

Soliman, 2003.) ًا أعراض سببتفي تأثيرها على النبات و هذه الفيروسات  ختلفت 
 الدراسات الموجودة اقتصرت في أغلبها إال أن معظم مختلفة على األوراق والمجموع الجذري. 
 مع عينات وفحصها سيرولوجيًا بهدف الكشف عن على إجراء مسوحات حقلية تضمنت ج
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الحاجة تتزايد إلى إجراء مسوحات جديدة لمراقبة انتشار هذه الفيروسات إاّل أن  .الفيروسات المنتشرة
وغيرها والتعمق في معرفتها من حيث شكلها، تركيبها، أوجه التشابه مع السالالت العالمية، تحديد 

الجغرافي، تحديد أهميتها اإلقتصادية ودراسة العوامل المؤثرة على  عوائلها، طرائق انتشارها، توزعها
 2ويبين جدول تها والحد من أضرارها. فحالمكهم من ذلك معرفة أهم السبل زيادة نسبة اإلصابة واأل
 السكري/البنجر وقصب السكر في المنطقة العربية. الشوندر يمحصولالفيروسات التي تصيب 

 
 في المنطقة العربية تصيب الشوندر السكري/البنجرأهم الفيروسات التي . 3

 
 الشوندر السكري/البنجر فيروس اصفرار وموت عروق  .1.3

Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV جنس ،Benyvirus) 
 

الشوندر على  Canova (1959)ألول مرة من قبل  المرضلوحظ هذا  - الصفات العامة
ظاهرية على الجذور  أعراضوأطلق عليه استنادًا لما يسببه من  في شمال ايطاليا السكري/البنجر

للنمو الغزير في  وذلك نظراً  Rizomaniaبمرض جنون الجذور أي ما يدعى باإليطالية بالريزومانيا 
 الجانبية وتقزم في الجذر الرئيسي.الجذور 

  أن هذا المرض يسببه فيروس أطلق عليه استناداً ( 1971آخرون )و  Tamadaأثبت 
 المصابة به الشوندر السكري/البنجر الظاهرية التي يسببها على أوراق  عراضعلى األ

 Polymyxaالفطر وعرف فيما بعد أن . الشوندر السكري/البنجرفيروس اصفرار وموت عروق أوراق 

betae Keskin  هو الناقل الوحيد لهذا الفيروس(Fujisawa & Sugimoto, 1976). 

وأصعبها  الشوندر السكري/البنجرن أخطر األمراض الفيروسية على يعد مرض الريزومانيا م
مكافحة. تزايدت أهميته في شرق ووسط وشمال أوروبا كبلغاريا وهنغاريا ورومانيا والدانمرك والسويد 

 حاليًا في جميع ويوجد ، (Hill, 1989) وفرنسا وهولندا وانكلترا وغيرها
 وروبا، كما سجل في الواليات المتحدة االميريكيةفي أ الشوندر السكري/البنجرمناطق زراعة 

(Al Musa & Mink, 1981)  الشوندر السكري/البنجركما وينتشر في معظم المناطق التي تزرع 
. يسبب هذا الفيروس أضرارًا شديدًة عند حدوث (Putz et al., 1990 ؛Mouhanna, 2001) بالعالم

كما  (Prillwitz, 1993) %70أكثر من  إلىتصل  اإلصابة به تؤدي إلى خسارة كبيرة في اإلنتاج
جعل من استخراجه مما يمواصفات السكر  ، مع تدني%7وينخفض المحتوى من السكر إلى أقل من 

 .(Heijbroek, 1989)عملية صعبة وذلك الرتفاع نسبة الصوديوم والكالسيوم 

ات المنقولة والذي يضم الفيروس Furovirusالحق بالجنس  BNYVVبعد اكتشاف فيروس  
 عن تميزه التي له بعض الصفات  BNYVVفيروس إال أن بواسطة الفطور ذات الشكل العصوي 
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إلحاقه توجب مما ي Furovirus (Richards & Tamada, 1992)الفيروسات التي تتبع الجنس 
 (BSBMV) المنقول بالتربةالشوندر السكري/البنجر مع فيروس موزاييك  Benyvirus بالجنس

(Heidel et al., 1997؛ van Regenmortel et al., 2000) جسيمات الفيروس عصوية الشكل .
 كما في الساللة الفرنسية واليابانية ،ربعة أو خمسة أجزاءومكونة من أ اً نانومتر  20اليتجاوز قطرها 

(Tamada et al., 1989)  لحمض الوزن الجزيئي ل(، اً نانومتر  390إلى  70تختلف في أطوالها )من
 ألف 23-21والوزن الجزيئي للبروتين يتراوح من  ألف قاعدة 7.1-1.4 يتراوح من ووي الريبيالن

في عصير  دقائق 10س ولمدة º 70-65وذلك حسب وظيفتها. درجة الحرارة المثبطة  دالتون 
أيام على  8س وº 20أيام على درجة حرارة  5، ومدة التعمير في المختبر السكري/البنجر الشوندر

 س. º 4رة درجة حرا
 ى جرى علأو  ،Baba (1973) و Tamadaأمكن تنقية الفيروس ألول مرة من قبل 

  Koenig اقترحو  . (Tamada et al., 1989)1989بعض التعديالت عام طريقة التنقية 
 أو Tetragonia expansa Murrayطريقة أخرى باستخدام أوراق  (1984آخرون )و 

Chenopodium quinoa Willd.  ميكانيكيًا بالفيروس. فبعد طحن األوراق بمحلول البورات المعداة
 يخضع لطرد مركزي ليؤخذ الرائق ويضاف له EDTA-2Naالذي يحتوي على المنظم 

Triton X-100  ثم يرسب الفيروس بإضافة بولي اتيلين جليكول(PEG) يمرر الراسب على ، ثم
 ا تجمع جسيمات الفيروس سكروز متدرج الكثافة ويخضع لطرد مركزي فائق السرعة بعده

 من الممكن تنقية الفيروس باستخدام كلوريد السيزيومكما أنه وتحل بمحلول البورات. 
(Cesium chloride) .المتدرج الكثافة 

 
اإلصابة بالفيروس على األوراق وإن ظهرت  أعراضما تظهر  نادراً  -والمدى العوائلي  عراضاأل

 نكروزيةنبته وتكون بشكل اصفرار شاحب مع بقع  1/10,000تجاوز  ال تجداً نسبة ضئيلة فتكون ب
. (1)شكل  اإلصابةالعروق وتموت مع تقدم وتنتصب النباتات مع اصفرار  ، كما تستطيل(1)شكل 

الجذر الرئيسي لتشكل ما يسمى  أما على المجموع الجذري فيالحظ نمو كثيف للشعيرات الجذرية على
. مشوهاً  الجذر الرئيسي فيبقى قزماً  اأم ،(1)شكل  Rizomaniaانيا باللحية أو باللغة اإليطالية ريزوم

عند أجراء مقطع عرضي في الجذر الوتدي نالحظ تلون األوعية الناقلة باللون البني الناجم عن 
حقليًا بشكل بؤر محدودة أو متسعة شاحبة  عراضاألكسدة مؤديًا إلى انسداد األوعية الناقلة. تظهر األ

  .(1)شكل  عند الظهيرةتشمل الحقل بكامله، مع ذبول عام للنباتات وخاصة  اللون صفراء قد
السرمقية  النباتية في بعض نباتات الفصائل BNYVVلفيروس  العوائليينحصر المدى 

(Chenopodiaceae) الباذنجانية ،(Solanaceae)،  القرنفلية(Caryophyllaceae)،  عرف الديك
(Amaranthaceae)، الرجلية (Portulacaceae)  النجميةو (Asteraceae)  هذه وتعتبر معظم أنواع 
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 فصيلةإال أن بعض نباتات ال. Polymyxa betae Keskinمن النباتات العائلة للفطر الفصائل 
 .Chenopodium album L وليس للفيروس مثلفقط السرمقية هي عائل طبيعي للفطر 

(Mouhanna, 2001).  
 

س بين النباتات، أو بواسطة حشرات المّن أو الملفيروس عن طريق التال ينتقل ا - طرائق اإلنتقال
الشوندر غيرها من الحشرات كما ال ينتقل بواسطة البذور أو حبوب اللقاح وال عن طريق نيماتودا 

 الحويصلية أو غيرها. السكري/البنجر
 
 

كري في التي تصيب محصول الشوندرالسكري/البنجر والقصب الس اتلفيروساأهم .  2جدول 
 .المنطقة العربية

 

 الجنس الفصيلة/العائلة

األسم 
 األسم العربي األسم العلمي المختصر

 أ. الشوندر السكري/البنجر

 Benyvirus  BNYVV Beet necrotic yellow غير محددة

vein virus 
فيروس اصفرار وموت عروق 

 الشوندر السكري/البنجر

فيروس الشوندر السكري/البنجر  Pomovirus BSBV Beet soil-borne virus غير محددة
 المنقول بالتربة

 Benyvirus  BSBMV Beet soil-borne غير محددة
mosaic virus 

فيروس موزاييك الشوندر 
 السكري/البنجر المنقول بالتربة

 فيروس خشخشة التبغ Tobravirus TRV Tobacco rattle virus غير محددة
Comoviridae Nepovirus TBRV Tomato black ring 

virus 
فيروس الحلقة السوداء 

 للبندورة/الطماطم
Closteroviridae Closterovirus BYV Beet yellows virus  فيروس اصفرار الشوندر

 السكري/البنجر
Luteoviridae Polerovirus BMYV Beet mild yellowing 

virus 
 خفيفرار الفيروس االصف

 للشوندر السكري/البنجر
Luteoviridae Polerovirus BWYV Beet western yellows 

virus 
فيروس االصفرار الغربي 

 للشوندر السكري/البنجر
Potyviridae Potyvirus BtMV Beet mosaic virus  فيروس موزاييك الشوندر

 السكري/البنجر
Bromoviridae Alfamovirus AMV Alfalfa mosaic virus الجت//فيروس موزاييك الفصة 

 البرسيم الحجازي
Bromoviridae Cucumovirus CMV Cucumber mosaic 

virus 
 فيروس موزاييك الخيار

Geminiviridae Curtovirus BCTV Beet curl top virus  قمة الشوندر  تجعدفيروس
 السكري/البنجر

Bromoviridae Ilravirus PNRSV Prunus necrotic ring 

spot virus 
قيه الميتة فيروس البقع الحل

 للخوخ/البرقوق

 ب. القصب السكري
Potyviridae Potyvirus SCMV Sugarcane mosaic 

Virus  
 فيروس موزاييك قصب السكر 

Geminiviridea Mastervirus SSV Sugarcane streak 
Virus 

 فيروس تخطط قصب السكر
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؛ Polymyxa betae (Abe & Tamada, 1986ينتقل هذا الفيروس حيويًا فقط بواسطة الفطر 
Asher, 1993 ،)السرمقية ويمكن  فصيلةالميكانيكي بصعوبة إلى بعض نباتات اللقاح كما ينتقل باال

 Chenopodium quinoa نقل الفيروس ميكانيكيًا من الجذور المصابة إلى أوراق النباتات الدالة

 (RNA2 و RNA1)ة بشرط تواجد قطع الحمض النووي األولى والثاني  Tetragonia expansaو
(، بينما تلعب بقية قطع الحمض النووي الصغيرة دورًا مهمًا في عملية Koenig et al., 1986فقط )

  اإلصابة الطبيعية عبر الجذور وتسبب ما يسمى بمرض الريزومانيا.
أو درنات الشوندر السكري/البنجر أما الفطر الناقل للفيروس فقد ينتقل محموال على جذور 

 الملوثة بتربة الحقول المصابة إلى أو عن طريق استخدام أدوات ومعدات الزراعة البطاطس/البطاطا
المصابة الشوندر السكري/البنجر الحقول السليمة، كما تعتبر مخلفات الحيوانات المغذاة على جذور 

قناة الهضمية لفطر الناقل أثناء مرورها عبر الالساكنة لبواغ األللعدوى، وذلك لعدم تأثر  كبيراً  مصدراً 
في زيادة المساحة المصابة  عمليات الزراعية(. كما تساهم مياه الري والHillman, 1984للمجترات )

، وتعتبر مخلفات معامل (Harveson et al., 1996)في الحقل الواحد، ونقل الفطر من حقل آلخر 
عن ذلك عادة انتشار السكر ومياه الغسيل الناتجة عنها من أهم مصادر العدوى األساسية، وينجم 

 المرض على طول مجاري األنهار وقنوات الري والصرف.
الفيروس  ويكون حامالً  ةعلى األقل في الترب عاماً  15أن يعيش فترة  P. beteaيستطيع الفطر 

إن الحرارة  .(Tosic et al., 1985؛ Abe, 1987) ويتعلق ذلك بظروف الحرارة والرطوبة في التربة
  .(Blunt et al., 1991) سº 25إلحداث العدوى هي  التربة المثلى في

 
الشوندر سجل هذا الفيروس على  -التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 

 أضرارًا اقتصادية فادحة في اإلنتاج تراوحت ما بين محدثاً  1998في سورية عام  السكري/البنجر
وص في محافظة حمص وشمال حلب وبعض % وعلى وجه الخص100 وأحياناً  %80 و 50 

؛ Mouhanna et al., 2002؛ 2000)الشعبي وآخرون،  المواقع في أدلب والغاب والرقة
Mouhanna, 2001) وفي لبنان ،(Choueiri et al., 1999, 2001).  كشف عن فيروس كما

BNYVV  وفيروسات أخرى تتنقل بواسطةP.betae  رفي مص الشوندر السكري/البنجروتصيب 
(Abdel-Salam & El-Shazly, 2002 ؛Mahmoud & Hashem, 2005) ثم ازداد انتشاره ليشمل .

في مصر وقد كانت أعلى نسبه إصابة في الشوندر السكري/البنجر العديد من المناطق المزروعة ب
%. كما أن متوسط الخسائر في 70من محافظة كفر الشيخ والتي بلغت نسبتها  العينات المجموعة

 %57.6بالرايزومانيا وصلت إلى  صابةنتيجة اإلفي مصر  الشوندر السكري/البنجر محصول
(Mahmoud & Hashem, 2005).  
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 عراضمن السهولة الكشف وتشخيص مرض الريزومانيا باإلعتماد على األ - طرائق الكشف
ل للفيروس الظاهرية التي يسببها على المجموع الجذري وكذلك يمكن الكشف بسهولة على الفطر الناق

 ضمن الجذور وذلك تحت المجهر الضوئي. 
ويمكن الكشف عن الفيروس باستخدام مستخلص العصارة النباتية في العدوى الميكانيكية 

لكن هذه الطريقة تعتبر ، T. expansa  (Koenig et al., 1984)و   C. quinoaللنباتات الدالة، مثل 
روس. أما سيرولوجيًا فيمكن الكشف عن الفيروس منخفضة الحساسية النخفاض تركيز جسيمات الفي

 ,Mouhanna ؛2000)الشعبي وآخرون، إليزا  اختبارات المصلية مثل ختبار بسهولة بواسطة اال

أو بواسطة اإلدمصاص المناعي  (Wisler et al., 1999؛ Mouhanna et al., 2002؛ 2001
 شف عن الفيروس داخل الفطر الناقل. ويمكن الكISEM (Putz et al., 1988)بالمجهر اإللكتروني 

P. betae بواسطة تقنية Immunogold labeling (Rysanek et al., 1992) . 
  ات تهجين الحمض النووي في الكشف عن الفيروس أو الفطر الناقلاختبار وتتبع حديثًا 

(Mutasa et al., 1993؛ Saito et al., 1997)  ل ات أخرى مثاختبار وPCR و Nested PCR 
(Mutasa et al., 1995, 1996)اختبارن الفيروس والفطر الناقل بواسطة . كما أمكن الكشف ع 

 .(Mouhanna, 2001) (Northern blot) نورثرن بصمة 
 

م عن تعتبر مكافحة هذا الفيروس صعبة للغاية وهذا ناج -قاية من الفيروس والحد من انتشاره الو 
جراثيم الفطر محافظا على حيويته  داخلقدرة على البقاء للفيروس الصعوبة مكافحة الفطر الناقل إذ 

ة والحديثة التي عامًا وقد فشلت جميع الوسائل التقليدي 15وقدرته على إحداث المرض لمدة تزيد عن 
زراعية ولفترات طويلة ال. إن استبعاد العوائل النباتية من الدورة الناقل الفطرتركزت على إبادة 

لم تعط نتيجة. إن المكافحة الكيميائية باستخدام بروميد الميثيل أو تعفير وتخفيف السقاية وغيرها 
 البذور وغيره أدت إلى تخفيف اإلصابة ولم تمكن من القضاء على الفطر 

 Friedt)مرتفعة جدًا ال والكلفة التسمم أعراضإضافة إلى مساوئ استخدامها على النبات من ظهور 

et al., 1990)لم تعط  كتطبيق المقاومة الجهازية المحثةثة في وقاية النبات . كما أن الطرق الحدي
قد زادت أحيانَا من تضاعف الفطر ضمن خاليا العائل فعلى العكس  ، بلنتائج إيجابية

(Mouhanna & Schlösser, 1998). 
أصناف متحملة أو مقاومة والتي أعطت أدى إلى إنتاج استخدام الطرق الحديثة في التربية  إن

ونسبة سكر عالية رغم إصابتها بالفيروس والفطر الناقل والتي تزرع حاليًا في المناطق  كبيراً  إنتاجاً 
 (. Asher, 1993الموبوءة بالريزومانيا في أوروبا أو البلدان األخرى )
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األعراض الظاهرية لالصابة ببعض الفيروسات التي تصيب محصول الشوندر السكري/البنجر. حقل  .1شكل 
المسبب لمرض الرايزومانيا  (BNYVV)يروس اصفرار وموت عروق الشوندر السكري/البنجر مصاب بف

يظهر عليها  BNYVVيظهر على النباتات ذبول شديد مع جفاف األوراق القديمة )أ(؛ نباتات مصابة بفيروس 
 يظهر عليها BNYVVالنمو العامودي واصفرار األوراق )ب(؛ ورقة نبات شوندر/بنجر مصاب بفيروس 

ظاهرة اللحية، وهي تكاثف الشعيرات وتجمع التربة على جذور نباتات الشوندر  اصفرار العروق )جـ(؛
)د(؛ أعراض موزاييك وتبرقش )هـ( أو موزاييك وبقع حلقية  BNYVVالسكري/البنجر المصاب بفيروس 

؛ حقل (BtMV)جر )و( على أوراق الشوندر السكري/البنجر المصابة بفيروس موزاييك الشوندر السكري/البن
)ز(؛ نبات شوندر/بنجر عليه  (BYV)شوندر سكري/بنجر مصاب بفيروس اصفرار الشوندر السكري/البنجر 

 )حـ(. BYVأعراض اإلصابة بفيروس 
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 بالتربة  المنقولالشوندر السكري/البنجر . فيروس 2.3
Beet soil-borne virus (BSBV جنس ،Pomovirus) 

 

 من عزل فيروس ثاني من الفطر Macfarlane (1982) و Ivanovicتمكن  -الصفات العامة 
P. betae أطلق  1986. وفي عامHenry ( 1986وآخرون)  على هذا الفيروس اسم فيروس

شابه إلى حد تت. جسيمات الفيروس عصوية وهي (BSBV)المنقول بالتربة الشوندر السكري/البنجر 
-150عة جسيمات تتراوح أطوالها ما بين فهي أرب BNYVVما مع الجسيمات العصوية للفيروس 

، (RNA1) ألف قاعدة 5.8 الحمض النووي فهي حجام. أما أاً نانومتر  19 وعرضها اً نانومتر  320
. درجة الحرارة (RNA4) ألف قاعدة 3.0، (RNA3) ألف قاعدة 3.2 ،(RNA2) ألف قاعدة 3.6

لتشابه المورفولوجي مع الفيروس بالرغم من ا .، ومدة التعمير في العصارة يومانسº 65المثبطة 
BNYVV وانتقاله بواسطة نفس الفطر P. betae  سيرولوجية بينهما  أية عالقة يوجد الإال أنه

(Henry & Hutchinson, 1989)  ويختلفان بتركيب الحمض النووي(Putz et al., 1983).  يوجد
الفيروس بشكل واسع في  . ينتشر هذا(Lesemann et al., 1989) مختلفةأمصال لهذا الفيروس 

ألمانيا ، (Lindsten, 1989)السويد  في العديد من الدول األوروبية مثل أوروبا حيث تم الكشف عنه
(Lesemann & Koenig, 1988) ، بلجيكا(Verhoyen et al., 1987) ،لندا نف(Bremer et al., 

 . (Duffus, 1988)وفي أمريكا  (1990
لذلك استخدم في تنقيتة الطرق التي أتبعت  BNYVVفيروس مع  BSBVلتشابه فيروس  نظراً  

 .BNYVV (Li et al., 1990) في تنقية فيروس
 
جمعت من تركيا  فقط BSBVفيروس ب ملوثةعند استخدام أتربة  - ائليو والمدى الع عراضاأل

 اً أعراضأظهرت  الشوندر السكري/البنجروالسويد وألمانيا وزرعت بها نباتات ألصناف حساسة من 
على المجموع الجذري لكن لم تكن بنفس الشدة،  BNYVVالتي يسببها الفيروس  عراضشبيهة باأل

 إصابة ظاهرية مميزة وذلك ضمن ظروف أعراضأما على المجموع الخضري فلم يالحظ ظهور أية 
. يتواجد هذا الفيروس في أغلب األحيان مع الفيروس (Mouhanna, 2001)البيت الزجاجي 

BNYVV واضحة أعراضجد بشكل مفرد في بعض الحقول التي لم تالحظ على نباتاتها أية ، كما و 
(Mouhanna et al., 2002). 

أظهرت أن  ،اً نباتي اً نوع 35ائلي محدود، ففي دراسة شملت و يتسم هذا الفيروس بمدى ع 
ويمكن  (Chenopodiaceae)السرمقية  فصيلةيصيب فقط نباتات التابعة لل BSBVالفيروس 

 . في C. quinoa (Henry et al., 1986)ته على بعض العوائل النباتية خاصة مضاعف
 دراسة أخرى وبعد اكتشاف هذا الفيروس في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة صيفاً 

(Mouhanna et al., 2002)  سجل وألول مرة عدد من نباتات أحادية الفلقة تصاب بالفيروس
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BSBV هي:  .Huds desAlopecurus myosuroi ،(Lam.) Husnot Lolium multiflorum ،
.(L.) Pers Sorghum halepense  وPers. Sorghum vulgare :ومن ثنائية الفلقة 

R.Br. (L.) stegia sepiumCaly ،.(L.) Medik pastoris-Capsella bursa، 
.L Centaurea cyanus ،.L Convolvulus arvensis ،.Cav parviflora Galinsoga، 
.llegInom. , L. Matricaria inodora  و.(L.) Vill Stellaria media.  في هذ النباتات وتفاوتت
 .album Cفي حين أن  %100-20ما بين  السكري/البنجر الشوندردرتها في نقل الفيروس إلى ق

 (.2007)مهنا وآخرون،  BSBVوليس للفيروس  P. betaeكان عائاًل للفطر 
 

 الموجود في التربة وهو  P. betaeنتقل هذا الفيروس بواسطة الفطر ي - طرائق االنتقال
الناقل الحيوي الوحيد لهذا الفيروس، إضافة إلى انتقاله بالعدوى الميكانيكية إلى بعض النباتات 

هذا النقل  إال أن C. quinoa وأ Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn العشبية مثل
 فيروس حال كما في ،هذا الفيروس ال ينتقل .(Henry et al., 1986) ةليس له أي أهمية اقتصادي

BNYVV .بالبذور أو النيماتودا أو بالحشرات 

 
سجل هذا الفيروس ألول مرة على  -التوزع الجغرافي واألضرار اإلقتصادية في المنطقة العربية 

س( º 40) لعالية صيفاً وفي المناطق ذات الحرارة ا 1998في سورية عام  الشوندر السكري/البنجر
. في مصر سجل الفيروس (Mouhanna et al., 2002؛ Mouhanna, 2001) في الرقة ودير الزور

. أما عن أثره اإلقتصادي على محصول (Abdel-Salam & El-Shazly, 2002) 2002 عام
حصرت فال توجد دراسات واضحة في المنطقة العربية عن هذا الفيروس وان الشوندر السكري/البنجر
 .BSBV والذي يتواجد في أغلب األحيان مع BNYVVفي تحديد أثر فيروس 

 
إليزا وخاصًة بعد إنتاج  اختباريمكن الكشف عن هذا الفيروس بسهولة بواسطة  - طرائق الكشف

وكذلك  (Barbarossa et al., 1992)األمصال المضادة المتعددة أو وحيدة الكلون المتخصصة 
 يوية من خالل النقل الميكانيكي للفيروس إلى النباتات الدالة مثل:ات الحختبار بواسطة اال

C. amaranticolor و Spinacia oleracea L.  الموضعية لبقع ا أعراضحيث يمكن مالحظة
 .الميتةالصفراء أو 

 
 من الصعب مكافحة هذا الفيروس بالطرق التقليدية  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

 ( وينصح BNYVVالوقاية من الفيروس  ي إلنتاج أصناف مقاومة )راجع فقرةوالبد من السع
في الحقول  الشوندر السكري/البنجرللوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس من خالل عدم زراعة 
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الملوثة، وعدم ري الحقول بمياه ملوثة ويفضل استخدام طرق الري الحديثة واإلبتعاد عن الري بالراحة 
 .P. betaeال الفيروس بواسطة الفطر للحد من انتق

 
 . فيروس خشخشة التبغ 3.3 

Tobacco rattle virus (TRV جنس ،Tobravirus) 
 

يتكون الحمض النووي مستقيمة الشكل و  جسيمات الفيروس أسطوانية عصوية -الصفات العامة 
 خر قصيراآلو  RNA-1 ـومعروف ب اً نانومتر  196-185من جزيئين، أحداهما طويل حوالي  الريبي
البروتيني لكال  بتصنيع الغطاء RNA-2يقوم الحمض النووي  .(RNA-2) اً نانومتر  115–50من 

 Ploeg et)اإلصابة وقابلية اإلنتقال بواسطة النيماتودا  أعراضو  العوائليالجسيمين، كما يحدد المدى 

al., 1993) بينما يعد ،RNA-1 ضافة لتحكمه باإل ،مسؤواًل عن نسخ الحمض النووي الفيروسي
ائلي كبير يتضمن العديد و . للفيروس مدى ع(Ziegler Graff et al., 1991)اإلصابة  أعراضبظهور 

من النباتات المزروعة وتم الكشف عن هذا الفيروس في العديد من دول العالم. لهذا الفيروس العديد 
 هرية على النباتات الدالة.الظا عراضمن السالالت، بعض منها يمكن التمييز فيما بينها بواسطة األ

عصارة أوراق التبغ  . خزنتستخدمت في تنقية هذا الفيروس أوراق التبغ المصابة جهازياً ا
لترسيب الفيروس. بعد  كلوريد الصوديوم مع PEGم واستخدس º 20– حرارة درجة عندالمصابة 

 7اتي درجة حموضته سفبمحلول فو  تم إذابة الراسب الفيروسيإجراء الطرد المركزي عالي السرعة 
(Robinson, 1983). 

 
على شكل بقع  الشوندر السكري/البنجرعلى اإلصابة  أعراضظهر ت – ائليو والمدى الع عراضاأل

. تسبب الساللة (Bailiss & Okonkwo, 1979)صفراء، وعلى السبانخ بشكل اصفرار وتبرقش 
راق وقد تبدو األوراق أحيانًا متجعدة المعتدلة بقعًا صغيرة مضيئة موجودة داخل بقع كبيرة على األو 

يصيب الفيروس العديد من المحاصيل في الكثير من . ومبرقشة ونادرًا ما يتقزم النبات أو تموت ساقه
 ،(Horvath, 1978) نوع من النباتات أحادية وثنائية الفلقة 100البلدان وقد تم حصره على أكثر من 

وتعتبر  (Thomsen, 1986)تات األبصال المزهرة ويصيب في الظروف الطبيعية العديد من نبا
 .(Horvath, 1996) النباتات البرية أحد مصادر اللقاح األولي للفيروس

ائلي واسع جدًا. إذ أن هناك أكثر و يعتبر من أكثر أمراض النبات الفيروسية التي تتمتع بمدى ع
ن الممكن أن تصاب به. في من أحادية وثنائية الفلقة م فصيلة 50نوع نباتي تتبع إلى  400من 

 . (Schmelzer, 1957)معظم الحاالت تكون اإلصابة غير جهازية 
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  Trichodorus ينهناك أكثر من سبعة أنواع من النيماتودا تتبع الجنس - طرائق اإلنتقال
 تنقل هذا الفيروس طبيعيًا في أوروبا وشمال أمريكا واليابان Paratrichodorusو 

(Brown et al., 1989)، :ومن أهم أنواع النيماتودا الناقلة له P. pachydermus Seinhorst، 
T. primitivus deMan  وT. similis Seinhorst, 1963 (Ploeg & Decraemer, 1997) هناك .

عالقة تخصصية ما بين الساللة الفيروسية والناقل. تستطيع النيماتودا اكتساب الفيروس من الجذور 
 & Taylor) د ساعة من التغذية إذ يلتصق الفيروس على جدار القناة الهضميةالمصابة جهازيًا بع

Robertson, 1970)  وخالل تغذيتها يمكن أن تنقله إلى خاليا الجذر. بينما تحتاج بعض سالالت
ال يوجد أي دليل على  .لكنها تفقده خالل اإلنسالخات ونقلهالنيماتودا لفترة أطول الكتساب الفيروس 

. (Ayala & Allen, 1968)يروس في جسم الناقل كما أنه ال ينتقل في بيوض النيماتودا تضاعف الف
 .(Schmelzer, 1956)من الممكن أن ينتقل الفيروس في النباتات المتطفلة مثل الحامول 

 
الشوندر سجل هذا الفيروس على  -التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 

وال توجد دراسات  ،(Soliman, 2003)( وفي مصر 2002في سورية )حاج قاسم،  السكري/البنجر
  محدود جدًا. في المنطقة العربية حالياً حول اضراره اإلقتصادية في المنطقة العربية وقد يكون انتشاره 

 
 (Zhang et al., 1992)أمكن الكشف عن الفيروس بواسطة المجهر اإللكتروني  - طرائق الكشف

 (ISEMاإلدمصاص المناعي بالمجهر اإللكتروني ) اختبارات المصلية مثل ار ختبوباال
(Gupta et al., 1994)  إليزا  اختباراآلجار و  زدوج فياإلنتشار الم اختبارو(Gugerli, 1977).  كما

 بقع ميتة C. amaranticolor يمكن الكشف عنه باستخدام النباتات الدالة، فمثاًل تظهر على نبات
 تنتشر بشكل متجانس. ميتة بقع C. quinoa ى نباتوعل موضعية

 
يعد فيروس خشخشة التبغ من الفيروسات األساسية التي  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

وانتشاره في التربة يعود إلى الناقل الذي يفضل  (Harrison, 1973)تصيب األعشاب والنباتات البرية 
الخفيفة لذلك يمكن التقليل من اإلصابة الفيروسية بزراعة المحاصيل الضوء والتربة الرملية أو الترب 

قابلة لإلصابة بالنيماتودا في التي ال تعتبر نباتات عائلة للنيماتودا الناقلة، أي تفادي زراعة محاصيل 
ا ق كيميائية لتخفيض كثافة النيماتودائويمكن إتباع طر  الحاملة للفيروس. الحقول الموبوءة بالنيماتودا

  (Koot & Molendijk, 1997)الناقلة حيث تقتل المبيدات النيماتودا أو تثبط كفاءتها في التغذية 
كما أن وضع طعوم جاذبة للنيماتودا قد تقلل من تغذية النيماتودا على النباتات الحاملة للفيروس 

(Ploeg et al., 1996).  
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 الشوندر السكري/البنجر فيروس اصفرار  .4.3
Beet yellows virus (BYV جنس ،Closterovirus عائلة ،Closteroviridae) 

 

 الشوندر السكري/البنجرعلى  Hull (1950) وصف الفيروس ألول مرة من قبل -الصفات العامة 
في إنكلترا، كما سجل في معظم الدول األوربية وفي الواليات المتحدة األمريكية مسببًا خسائر فادحة. 

، (Rogov et al., 1993) اً نانومتر  12وقطرها  نانومتراً  1350 رنة، طولهايمات الفيروس خيطية مجس
ألف  14.5 يقدر بحوالي هوحجم %5وبنسبة  (ssRNA)السلسلة  احاديالحمض النووي الريبي 

حجمها  ةرئيسي يدخل في تركيب غطاء الفيروس البروتيني نوعان من الوحدات البروتينية:. كما قاعدة
درجة  .(Agranovsky et al., 1991)دالتون  كيلو 24 حجمها ةتون وثانويدال كيلو 22.3 حوالي

إال أنه يبقى  سº 20درجة حرارة  عند ، ومدة التعمير في العصارة يومًا واحداً سº 55 الحرارة المثبطة
  .(Russell, 1970) في العصارة المجمدة لمدة طويلة

بما في ذلك  لشوندر السكري/البنجراهذا الفيروس بشكل واسع في معظم مناطق زراعة  ينتشر
 .(Duffus, 1973)وآسيا وأستراليا  وشمال وجنوب أمريكا أوروبا

المنظم الذي  اسيتات االمونيوماستخالصه من العصير النباتي بمحلول أمكن تنقية الفيروس ب
. يرسب الفيروس بالطرد المركزي ويؤخذ الراسب الفيروسي Triton X100و  EDTA حتوي علىي

 ملح الطعام، % سكروز، بولي ايتلين جليكول30رر على وسادة من السكروز تحتوي على ويم
يحل بمحلول بورات الصوديوم. ترواحت كمية و يؤخذ بعدها الراسب الفيروسي،  .بورات الصوديومو 

 .(Rogov et al., 1993) مصابةنبات غ أوراق  100غ/م 30-15 الفيروس المنقاة
 
  عراضللفيروس العديد من السالالت التي تختلف في األ -ائلي و والمدى الع عراضاأل

  ،النحاسي إلى تشكل البقع الميتةالتي تسببها والتي تتراوح مابين اإلصفرار المعتدل إلى اإلصفر 
، وقد وجدت بعض اإلختالفات الشوندر السكري/البنجركما وتختلف بشراستها على محصول 

 كن تمييز بعض السالالت األخرى مصلياً يم البعض السالالت بينما  بينالمصلية 
(Moseley & Hull, 1991) . 

أسابيع من اإلصابة بالفيروس وتكون  4-3بعد الشوندر السكري/البنجر على  عراضتظهر األ
اصفرار نحاسي لتصبح األوراق بعدها سميكة شديدة  شفافية عروق أو على األوراق الفتية بشكل

 (.1 لشك) ميتةاإلصفرار مع بقع 
  121، إذ يصيب في الظروف التجريبية حوالي نسبياً  ضيقائلي و تسم الفيروس بمدى عي

 عرف  ،Aizoaceae التالية: فصائل. معظم األنواع النباتية تنتمي للفصيلة 15نوعًا نباتيًا تتبع 
 (Chenopodiaceae) السرمقيةو  (Caryophyllaceae) القرنفلية، (Amaranthaceae) الديك

(Duffus, 1973 ؛Russell, 1965) ومن أفضل العوائل للمحافظة على الفيروس وإكثاره: الشوندر 
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 .Tetragonia expansa Murr و Claytonia perfoliata Donn.ex Willd ،السكري/البنجر
 ؛T. expansa (Kassanis et al., 1977نبات  لقاحتنقية الفيروس بإ وينصح من أجل

Rogov et al., 1993)دام حشرات المن األخضر في تجارب نقل الفيروس إلى ، كما ينصح باستخ
 .Portulaca oleracea Lو  .Atriplex patula L. ،Chenopodium album L النباتات التالية:

(Stevens et al., 1994) . 
 

 /نوعًا من حشرات المن بالطريقة شبه المثابرة 22ينتقل الفيروس بواسطة  - طرائق اإلنتقال
  ومنّ  (Myzus persicae Suzler) الدراق األخضر بر من حيث المبدأ منّ ويعت باقيةشبه ال
 هما الناقالن الطبيعيان األكثر كفاءة في نقل هذا الفيروس (Aphis fabae Scopoli)الفول 

(Kennedy et al., 1962)ساعة وتتراوح  72-24بين  . ويحتفظ من الدراق األخضر بالفيروس ما
دقائق، وال ينتقل الفيروس إلى نسل الحشرات الناقلة وال يبقى في  10-5ن فترة اكتساب الفيروس ما بي

حشرة المن بعد اإلنسالخ، ويمكن نقل الفيروس ميكانيكيًا لكن بصعوبة، كما أنه ال ينتقل بواسطة 
أو العلفي المزروع واألعشاب المعمرة  الشوندر السكري/البنجرويلعب  .البذور أو حبوب اللقاح

في انتشار الفيروس ألنه يشتي في نبات كمصدر لإلصابة مما يسهم ة ودورًا مهمًا مصدرًا لإلصاب
Beta maritime L. (Duffus, 1973.) 

 
الشوندر سجل هذا الفيروس على  -التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 

( Mouhanna et al., 2002 ؛2002)حاج قاسم،  1998في سورية ألول مرة عام  السكري/البنجر
 لىإوقد وصلت نسبة اإلصابة  سوريةالوسطى من  وكان واسع اإلنتشار في المنطقة

 في لبنان ووصلت نسبة اإلصابة  الحقول المختبرة. كما سجل مبكراً  % في30-50 
 في مصر ( كما سجل أيضًا Schlösser, 1971؛ Choueiri et al., 2001) %29.5إلى 

(Abdel-Salam et al., 1991 ؛Badr, 1986). 

هذا الفيروس من أضرار على محصول  هيسبب ال توجد دراسات في المنطقة العربية حول ما
ولكن هناك دراسات تظهر أن الكشف عن الفيروس.  واقتصرت فقط على الشوندر السكري/البنجر
طة مع وتزداد الخسائر في حال اإلصابات المختل (Heathcote, 1978)% 20الخسائر قد تصل إلى 

 (.Smith & Hallsowrth, 1990؛ Russel, 1965فيروسات أخرى )
 

للشوندر  خفيففيروس االصفرار اليصعب الكشف عن الفيروس الرتباطه مع  - طرائق الكشف
  (BWYV) السكري/البندر للشوندر أو مع فيروس االصفرار الغربي (BMYV)البنجر /السكري 

 فيروساالصفرار، ويمكن الكشف عن  أعراضور نظرًا ألن هذه الفيروسات الثالث تسبب ظه
BYV  إليزا باستخدام مصل مضاد  اختباربواسطة(Rogov et al., 1993)  ويمكن فحص جذور 
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 نباتي المناعيال اختبار بصمة النسيجمصليًا، كما أمكن استخدام  الشوندر السكري/البنجرأو أوراق 
(TBIA بنجاح في الكشف عن اإلصابة الفيروسية )(Choueiri et al., 2001). 
 

تتضمن الوقاية عملية عزل الحقول المتخصصة بإنتاج  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره
 كم 3-2بمسافة ال تقل عن  (البذورالتقاوي )عن محاصيل الشوندر السكري/البنجر جذور 

(Whitney & Duffus, 1995)، مكافحة حشرات المن بها، و وإزالة العوائل البديلة للفيروس التي يصي
نتائج أفضل في مكافحة حشرات  Imidaclopridوقد أعطت معاملة البذور بمبيد الحشرات  الناقلة،

المن الناقلة وأهمها من الدراق األخضر وذلك بمعاملة البذور بالمبيد الحشري أو رشه على حشرات 
لحشرية مع االكتشاف المبكر يفضل أن يترافق رش المبيدات ا (. أخيراً Dewar et al., 1996) المنّ 

للمرض، إضافة إلى تقدير نسبة وجود الحشرات داخل المحصول وتكون عملية الرش ضرورية في 
 الحقول التي لم تعامل فيها البذور سابقًا. 

 
  السكري/البنجر . فيروس االصفرار الغربي للشوندر5.3

Beet western yellows virus (BWYV جنس ،Polerovirusعائلة ، Luteoviridae) 
 

الشوندر على Duffus (1960 ،1961 )من قبل ألول مرة هذا الفيروس وصف  -الصفات العامة 
في  (.Raphanus sativus L) ، والفجل(.Spinacia oleracae L)وعلى السبانخ  السكري/البنجر

يروس . تتسم جسيمات الفBurckhardt (1960) كاليفورنيا. ثم وصف المرض في ألمانيا من قبل
نانومترًا وغير  26قطرها  (Hexagonal)( سداسية األوجه Isometricبكونها كروية متساوية األبعاد )

 10لمدة  سº 56الحرارة المثبطة بروتين. درجة  %70حمض نووي و %30مغلفة، تحتوي على 
صفرار منها: اسم فيروس االيومًا. عرف الفيروس بعدة أسماء  16دقائق ومدة التعمير في المختبر 

اعتمدت تسميته  . (Watson, 1963)في إنكلترا  (Turnip mild yellows virus) للفت خفيفال
الشوندر ألنه يسبب اصفرارًا لنباتات الشوندر السكري/البنجر بفيروس االصفرار الغربي على 

 ولتمييزه عن فيروس اإلصفرار الذي ذكر في الفقرة السابقة  والفجل السكري/البنجر

ها . عرف للفيروس سالالت متعددة تختلف فيما بينها من حيث شراست(Duffus, 1961) (4.3)فقرة 
 من الفيروسات الواسعة اإلنتشار عالمياً  BWYVفيروس . يعتبر وإصابتها عوائل نباتية مختلفة

(Duffus, 1960 ؛Lecoq, 1977)، لزيتي الشتوي في وقد سجلت مؤخرًا إصابات مرتفعة على اللفت ا
وفرنسا وألمانيا وإنكلترا والواليات المتحدة ولم تسجل اختالفات حقيقية في  ياتشيكهورية كل من جم

 إنتاج البذور بين نباتات اللفت الزيتي المصابة والنباتات السليمة 
 ، بينما عند الزراعة (Walsh et al., 1989)سواء المزروعة في الظروف الحقلية أو المحمية 

 غطية من الشاش وجد أن صنفًا واحدًا أبدى انخفاضًا في في المناطق المحمية تحت أ 
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 هااختبار تم  اإلنتاج بسبب إصابته بالفيروس من بين ثالثة أصناف من اللفت الزيتي
(Smith & Hinckes, 1985)كما وجد . Schröder (1994)  في ألمانيا أن إنتاج نبات واحد من

ارنة مع النبات السليم. كما وجد في % مق53-40 انخفضأحد خطوط التربية ومن نفس الصنف 
 Smith) %50مبكرًا قد تصل الخسارة في إنتاج السكر ألكثر من به إنكلترا أن النباتات التي تصاب 

et al., 1996) . 
تانول واتباع و بي : أمكن تنقية العديد من سالالت هذا الفيروس باستخدام مزيج الكلوروفورم

 .(Gold & Duffus, 1967) الكثافة السكروز المتدرجل محلو المفرق ومن ثم الطرد المركزي 
 

هذا الفيروس بشكل تقزم واصفرار أو بقع صفراء على  أعراضتظهر  - ائليو والمدى الع عراضاأل
األوراق البالغة وخاصًة على حوافها وقممها، مع زيادة سماكتها وهشاشيتها. وتصبح بعض النباتات 

الظاهرية  عراضتتباين األ ، كماAlternariaصابة بفطر المصابة بهذا الفيروس أكثر عرضة لإل
التي يسببها بحسب العائل النباتي، فتالحظ على نباتات اللفت الزيتي احمرار حواف وقمم األوراق في 
أواخر الخريف، بينما تتلون األوراق بوضوح قبل استطالة الساق، وال تتلون األوراق الحديثة في أواخر 

لنباتات الفجل وينخفض معدل ع. يالحظ اصفرار أو احمرار األوراق الخارجية الشتاء وبداية الربي
 .نموها

وخاصة ضمن المحاصيل الهامة تجاريًا. إذ تبين أنه يصيب  ائلي واسعو يتسم الفيروس بمدى ع
من محاصيل وأعشاب  فصيلة 23صنفًا نباتيًا حساسًا لإلصابة والتي تنتمي لحوالي  146أكثر من 

والمركبة  (Brassicaceae)الصليبية  فصيلةثنائية الفلقة كال فصائلخاص نباتات ال متعددة وبشكل
(Compositae)  والبقولية(Fabaceae) ومنها نباتات القرنبيط والملفوف والفجل والحمص والفول ،

-Capsella bursa)وكذلك العوائل العشبية البرية كيس الراعي  ،(Duffus, 1960, 1972)والخس 

pastoris (L.) Medik.)  وبقلة الملك(Fumaria officinalis L.) كما سجلت إصابته الطبيعية ،
وفي المغرب مؤخرًا على الحمص  (Mouhanna et al., 1994)لعدد من البقوليات البرية في سوريه 

(Fortass et al., 1997) غالبًا ما يقضي فترة الشتاء على النباتات العشبية والتي تعتبر عوائل .
االصفرار أو االحمرار مع تقزم  أعراضات المن الناقلة للفيروس وتظهر على أوراقها القديمة لحشر 

 BWYV (Stevensلفيروس وقد وجدت بعض العوائل الحساسة فقط  النبات وانخفاض معدل نموها.

et al., 1994.)  
 

بالطريقة  بواسطة أنواع محددة من حشرات المنّ  صفرارتنتقل فيروسات اإل -طرائق اإلنتقال 
 وتكفي مدة تغذية أقل من ساعة  (Sylvester, 1980)غير المتكاثرة الباقية/المثابرة والدوارة 

الدراق  منّ  ومن أهم أنواع حشرات المن الناقلة .(Kyriakou et al., 1983)الكتساب الفيروس 
 رار بما ، وال تنتقل كل فيروسات االصف( .Brevicoryne brassicae L) مّن الملفوفو  األخضر
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ميكانيكيًا بمستخلص العصارة المعدية أو  السكري/البنجر فيها فيروس االصفرار الغربي للشوندر
اسطة النباتات باإلحتكاك بين النباتات المصابة والسليمة أو بواسطة البذور وحبوب اللقاح أو بو 

 الطفيلية كالحامول.
 

سجل هذا الفيروس في عدد من  -ية التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العرب
في عدة مناطق من  (Mouhanna et al., 1994) المناطق العربية وعلى محاصيل مختلفة كالبقولية
 عامفي سورية ألول مرة  الشوندر السكري/البنجرسورية في حين كشف عن هذا الفيروس على 

هذا الفيروس كانت بها  ي وجدالعينات التوفي المناطق ذات الحرارة المرتفعة صيفا. أغلب  1998
، (Mouhanna et al., 2002؛ 2002حاج قاسم، ) مصابة بفيروس آخر من فيروسات االصفرار

في منطقتي البقاع األوسط والغربي لكن تأثيره  %15.7-4وفي لبنان تراوحت نسبة انتشاره ما بين 
 .(Choueiri et al., 2001)على إنتاجية ونوعية المحصول لم تدرس 

 
ات إليزا اختبار ومنها  السيرولوجية/أمكن الكشف عن الفيروس بالطرائق المصلية - ائق الكشفطر 

(Lemaire et al., 1995)، نباتي ال ة النسيجبصم اختبار(Choueiri et al., 2001) كما أمكن رؤية ،
 تفاعل المتسلسلالجسيمات الفيروسية في األوعية اللحائية، وأمكن الكشف عن هذا الفيروس ب

 (.Jones et al., 1991؛ Fortass et al., 1997) (RT-PCR) النسخ العكسيللبوليمراز مع 
 

توجد صعوبة في الوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس  - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره
 نظرًا لتعدد مصادر العدوى، وتواجده في العديد من األعشاب البرية التي تتبع 

 استخدام المبيدات الحشرية في  ؤدي. كما لم ي، وانتقاله بحشرات المنّ ختلفةمنباتية  فصائل
 ، لكن تبين أن (Hill et al., 1989) مكافحة الحشرات الناقلة إلى نتائج فعالة في إنكلترا

 الرش المتكرر بالمبيدات الحشرية ضروري للحد من انتشار النواقل الحشرية وأعدادها
(Read & Hewson,1988)كنها تبقى غير مقبولة من قبل المزارعين للحد من اإلصابة الفيروسية، ، ل

وقد استخدمت المبيدات الحشرية في معاملة البذور لمنع اإلصابة المبكرة بالفيروس التي تتم بواسطة 
 بعيدًا عن المحاصيل التي تشكل مصدراً  الشوندر السكري/البنجر، وينصح بزراعة حشرات المنّ 

 لزراعة بمواعيد مختلفة للهروب من اإلصابة.للعدوى، وكذلك ا
 Brassica napusمثل لفيروس في نباتات الفصيلة الصليبيةكما تم تحديد صفة المقاومة ل

sub. sp. napus L. وتحت الظروف الحقلية من قبل Thomas ( 1990وآخرون) أمكن الحصول .
  US H9، US H 10 ريكية مثل:على بعض األصناف المقاومة للفيروس في الواليات المتحدة األم

 .(Whitney & Duffus, 1995)والتي تزرع في مناطق انتشاره  US H 11و 
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 الشوندر السكري/البنجر . فيروس موزاييك 6.3
Beet Mosaic virus (BtMV جنس ،Potyvirus عائلة ،Potyviridae) 

 

 جسيمات  .Robbins (1921) الفيروس ألول مرة من قبلهذا وصف  - الصفات العامة
 اً نانومتر  13وقطرها  اً نانومتر  770-659 ، طولهاالفيروس خيطية الشكل مرنة

(Hollings & Brunt, 1981)  يدخل في تركيبه نوع واحد من الوحدات  غالف بروتينيوتتركب من
 . درجة الحرارة المثبطةالسلسلة أحاديريبي  كيلو دالتون وحمض نووي  43وزنه الجزيئي البروتينية و 

55–60 º20ند درجة حرارة يومًا ع 2–1 س، ومدة التعمير في العصارة ºدرجة  س ولمدة عام عند
الشوندر سالالت للفيروس اختلفت في شراستها على محصول  . عزلت خمسسº 20–حرارة 

، كما تبين عدم وجود أية اختالفات (Shepherd & Till, 1965) في كاليفورنيا السكري/البنجر
ينتشر الفيروس في جميع  .(Grüntzig & Fuchs, 1979)خمس سالالت ألمانية مصلية عند مقارنة 

خاص في المناطق وبشكل  (Russell, 1971)في العالم  الشوندر السكري/البنجرمناطق زراعة 
  المعتدلة الحرارة.

 Polakو  Chod استندت معظم طرق تنقية الفيروس على الطريقة الموصوفة من قبل
الشوندر وفيها تطحن أوراق  (2000) آخرون و  Glasaمن قبل  لةومنها المعد (1969)

ايتلين دي أمين تترا اسيتك اسيد  أسيتات األمونيوم،من منظم ل في محلو المصابة السكري/البنجر 
(EDTA) ضاف للرائق ، ويواليوريا، كبريتيت الصوديومTriton X-100 يرسب الفيروس ببولي .
السكروز ل محلو روسي ببورات الصوديوم ويمرر على وسادة من . يذاب الراسب الفييكولايتلين جال

 .مصاب ملغ /كغ نسيج نباتي 30-25المتدرج الكثافة. تصل كمية الفيروس المنقاة بهذه الطريقة من 
 
على  الشوندر السكري/البنجرفي البداية تشاهد عالمات اإلصابة على  - ائليو والمدى الع عراضاأل

 ، ثم (1)شكل  تية بشكل بقع صغيرة شاحبة مع تغضن نصل الورقةبعض األوراق الداخلية الف
يعقبها حدوث تبرقش مع تغير في اللون إلى األخضر الباهت وذلك مقابل اللون األخضر الداكن 

على األوراق المسنة للشوندر بشكل ترقط يتبعه تبرقش ثم  عراضلنصل الورقة السليمة. تبدو األ
. قد تظهر (Smith, 1937)يومًا من اإلصابة  12-7راق بعد موزاييك باإلضافة إلى تشوه األو 

في بداية اإلصابة بشكل حلقات مصفرة دائرية على األوراق الفتية وقد يحدث خلط في  عراضاأل
بحسب سالالت الفيروس  عراضكما تختلف شدة األ ،TBRVاإلصابة بفيروس التشخيص مع 
أو شكاًل شبكيًا مع اصفرار للعروق  .Melilotus indica L و .Beta maritima Lفيسبب لنباتات 
 الشوندر الموزاييك على جميع أصناف  أعراضظهور هذا الفيروس ويسبب  تشوه األوراق.
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)شكل  (Russell, 1971) الشوندر السكري/البنجرالمزروعة سواًء الشوندر األحمر أو البنجر السكري/
 . .Sonchus arvensis Lو Chenpodium album للعوائل العشبية ، باإلضافة(1

ائلي متوسط، إذ يصيب جميع أصناف الشوندر، باإلضافة إلى أنواع و يتسم الفيروس بمدى ع
 الباذنجانية ،(Chenopodiaceae)عشبية متعددة تنتمي إلى الفصائل التالية: السرمقية 

(Solanaceae)  والبقولية(Leguminosae)،  عًا نو  30حيث يصيب في الظروف التجريبية حوالي
 ،(.Amaranthus retroflexus L)عرف الديك  ،C. albumنباتيًا، ومن أهم األعشاب التي يصيبها 

؛ Bennett, 1949)السبانخ باإلضافة إلى  .Capsella bursa-pastoris (L.) Medik)كيس الراعي 
Russel, 1971) . 

  
 نوعًا من حشرات المنّ  28 ينتقل الفيروس في الظروف الحقلية بواسطة أكثر من - طرائق اإلنتقال

الفول  الدراق األخضر ومنّ  ومن أهمها: منّ  (Watson, 1946) غير الباقية/بالطريقة غير المثابرة
 الفيروس في الناقل يتحدد بنوع حشرة  . إن بقاءويعتبران من النواقل الرئيسية للفيروس

 ,Sylvester)ة تقل عن الساعة الدراق األخضر اإلحتفاظ بالفيروس كحد أقصى لمد فيمكن لمنّ  المنّ 

، مما يؤدي إلى تمركز اإلصابة الفيروسية على النباتات الموجودة حول مصدر اإلصابة (1952
غير المجنحة  المجنحةِ أكثر كفاءة في نقل الفيروس من حشرات المنّ  تعتبر حشرات المنّ  .األولية

(Shepherd & Hills, 1970). كية تحت الظروف التجريبية ينتقل الفيروس بالعدوى الميكاني
(Murphy et al., 1995)  وبواسطة التطعيم، لكنه ال ينتقل عن طريق احتكاك النباتات المصابة

 بالسليمة أو بواسطة البذور أو حبوب اللقاح.
 

سجل هذا الفيروس في العراق على  -التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 
 لفيروس قد باوأثبتت تجاربه أن اإلصابة المبكرة  (1981قاسم، ) لبنجرالشوندر السكري/ا

في كمية السكر الكلية واألوزان الرطبة والجافة للمجموع الخضري والجذري مقارنة  سببت انخفاضاً 
 بالنباتات السليمة )الشاهد( ولم يكن هناك أي تأثير يذكر عند اإلصابة المتأخرة 

  الشوندر السكري/البنجر. كما سجل في مصر على (Kassim et al., 1993)بالفيروس 

(Abdel-Salam et al., 1991 ؛Badr, 1986 ؛Omar et al., 2005) وفي لبنان كان من أكثر ،
من مجموع  %56.5إذ بلغت نسبته  الشوندر السكري/البنجراألمراض الفيروسية انتشارًا على 

وبالرغم من انتشاره الواسع في لبنان أثبتت  (Choueiri et al., 2001)العينات المصابة والمختبرة 
)شويري، معلومات  %90التجارب عدم تأثر اإلنتاج وحتى في الحقول التي بلغت فيها نسبة اإلصابة 

( 2002في سورية )حاج قاسم،  الشوندر السكري/البنجر. كما سجل هذا الفيروس على غير منشورة(
 . (Tanne & Antignus, 1983)فلسطين في  الشوندر السكري/البنجروعلى نباتات 
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من  وبصمة النسيج النباتي المناعيات إليزا اختبار تعتبر الطرائق المصلية ومنها  - طرائق الكشف
أكثر الطرائق المستخدمة في الكشف عن هذا الفيروس وخاصًة بعد إنتاج األمصال المضادة 

، كما يستخدم المجهر اإللكتروني (Rogov et al.,1989, 1991؛ Porth et al., 1987) المتخصصة
المتواجدة في خاليا النباتات المصابة بهذا الفيروس الذي يتبع  محتواة في الكشف عن األجسام ال

الريبي للفيروس الحمض النووي  . يمكن الكشف عنPotyvirus (Edwardson, 1974)لجنس 
 .RT-PCR (Abdel-Ghaffar et al., 2003)بواسطة تقنية 

 
يمكن بسهولة الحد من انتشار هذا الفيروس وذلك بعزل  - من الفيروس والحد من انتشارهالوقاية 

كم مسافة عازلة  16-8وترك الشوندر السكري/البنجر حقول إنتاج البذور عن حقول إنتاج جذور 
(Shepherd & Hills, 1970) مع إزالة األعشاب العائلة للفيروس، وتعد هذه اإلستراتيجية في ،

لحد ل أفضل الطرائق التي القت نجاحًا كبيرًا في غربي أوروبا والواليات المتحدة األمريكية المكافحة
 من انتشار الفيروس.

 

 . فيروس موزاييك الخيار 7.3
Cucumber mosaic virus (CMV جنس ،Cucumovirus عائلة ،Bromoviridae) 

 

محافظات )بني سويف  في ثالثة الشوندر السكري/البنجرسجل هذا الفيروس في مصر على 
 الجذور من السكريات المختزله  في محتوى  زيادة به صابةوالدقهليه والفيوم( وقد سببت اإل

 ,Soliman)في األوراق  )التي تثبط عملية تبلور السكر اثناء التصنيع( وانخفاض تركيز الكلوروفيل

رية وأحتل المرتبة األولى في سو  الشوندر السكري/البنجر. كما سجل مؤخرًا في مناطق زراعة (2003
 الشوندر السكري/البنجر. وقد سجل هذا الفيروس على (2002بين الفيروسات المختبرة )حاج قاسم، 

الفيروس على الشوندر السكري/البنجر  أعراضتتمثل . (Nitzany, 1975) في األراضي الفلسطينية
  .بموزاييك وتكرمش واصفرار النباتات المصابة

والمدى العوائلي وطرائق االنتقال والكشف  عراض، األCMVبالنسبة للصفات العامة لفيروس 
 .سابعفصل الالالفيروس، يمكن للقارئ مراجعة والوقاية من 

 
 . فيروسات أخرى 8.3

 
هناك بعض الفيروسات القليلة األهمية في الوقت الحاضر وأشير إلى وجودها في بلد عربي واحد 

 . في مصر تم تسجيل فيروس تجعد قمة الشوندر السكري/البنجرلةوبدون دراسات مفص
(BCTV) (Abdel-Salam, 1990 فيروس موزاييك الشوندر السكري/البنجر المنقول بالتربة ،)
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(BSBMV) (Abdel-Salam & El-Shazly, 2002)  وفيروس البقع الحلقية الميتة للخوخ/للبرقوق
(PNRSV) (Abdel-Salam et al., 2006)تم تسجيل فيروس االصفرار  ما في سورية، فقد. أ

( وفيروس الحلقة السوداء Mouhanna et al., 2002) (BMYV)للشوندر السكري/البنجر  خفيفال
  .(2002)حاج قاسم،  (TBRV)في البندورة/الطماطم 

 
 . أهم الفيروسات التي تصيب قصب السكر في المنطقة العربية4

 
 . فيروس موزاييك قصب السكر1.4

Sugarcane mosaic virus (SCMV جنس ،Potyvirus عائلة ،Potyviridae) 
 

ستطاع نقل مريكا وقد ا( في أ1919 ،1920) Brandsوصف ألول مرة من قبل  - الصفات العامة
سطة اوميكانيكا بو  Rhopalosiphum maidisالذرة  باستخدام حشرة منّ  المرض للنباتات السليمة

في مناطق انتاج قصب  مراض قصب السكر انتشاراً يعتبر من أكثر أ .من النبات المصاب العصارة
 السكر على مستوى العالم. جسيمات الفيروس خيطية الشكل مرنة يبلغ طولها

 ريبي  % حمض نووي 6-5وتتكون من  نانومتراً  13 ويصل قطرها إلى نانومتراً  750
%، 30%، اليوراسيل 33.5ين دالتون ويشكل االدين 3.1x106-2.7السلسلة وزنه الجزيئي  أحادي

 وحدة الغطاء البروتيني ويتراوح الوزن الجزيئي ل .%16.2والسيتوزين  %20.3الجوانين 
 دالتون. يوجد لهذا الفيروس العديد من السالالت التي تربطها  36,500-28,500مابين 

لة ربع مجموعات منفصساللة للفيروس والتي تنتمي أل 17 عالقة سيرولوجية وقد تم حصر
(Abbott, 1961 ؛Rao et al., 2003.) 

وتتراوح درجة التخفيف القصوى ما س º 58–50لحرارة المثبطة للفيروس مابين درجة اتتراوح 
 يوم.  2-1الفيروس في درجة حرارة الغرفة  في حين كانت فترة ثبات 105و  102بين 

فبعد  (1997) آخرون و  Thomas أمكن تنقية الفيروس حسب الطريقة الموصوفة من قبل 
 بورات وميركابتوايثانولمعاملة األوراق باآلزوت السائل تطحن بمحلول األستخالص والمكون من 

. يرسب الفيروس ثم يمرر على سكروز متدرج Triton X-100وبعدها يروق الراشح ويضاف له 
ريد السيزيوم الفيروسي على كلو محلول ال عالي السرعة. يعاد تمرير الكثافة باستخدام الطرد المركزي 

 ويجمع بعدها الفيروس النقي.المتدرج الكثافة 
 
 للصنف والظروف البيئية  تبعاً  عراضتتباين درجة وضوح األ  - العوائليوالمدى  عراضاأل

 بمناطق خضراء باهته أو  على شكل جزر خضراء محاطة عراضوساللة الفيروس. وتكون األ
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اييك على األوراق الفتية والتي بتقدمها في العمر الموز  أعراضفراء على نصل الورقة. يبدأ ظهور ص
في بعض األصناف يحدث موت داخلي للساق فيتوقف نموها ( 2)شكل  تختفي وتبدو وكأنها طبيعية

من حيث الثخانة فتصبح رفيعة وهشة. تتكون اجسام محتواة داخلية في خاليا النبات المصاب في 
 الصفراء شكل عام غالبًا ما تستخدم بادرات الذرةالمناطق الشاحبة حيث تتكون أجسام أبرية. وب

في صورة نقط شاحبة مرتبة طوليًا  عراضكنباتات مفرقة يسهل نقل الفيروس اليها ميكانيكيًا وتبدو األ
 في خطوط في وسط الورقة أو قرب القاعدة. 

يصيب النجيلية فباألضافة لقصب السكر  فصيلةمن نباتات ال كبيراً  يصيب هذا الفيروس عدداً 
نباتات الذرة الشامية والذرة العويجة وذرة المكانس والقمح والشعير واألرز والعديد من األعشاب 

 Saccharumنواع الجنس من أكثر أ .Saccharum officinarum Lالنوع  النجيلية. يعتبر عموماً 
هما متوسطا ف .S. robustum Brandes & Jeswو  S. barberi Jesw.t ما النوعان، أصابةقابليه لإل

أو مناعة  مقاومة ذات .S. sinense Roxb و .S. spontaneum L في حين أن النوعين صابةلإل ةالقابلي
 المستخدمة.  بالفيروس وذلك حسب نوع الساللة صابةلإل
 

، يمكن لهذا للفيروس أن ينتقل من النباتات المصابة إلى السليمة بعدة طرق  - طرائق اإلنتقال
 ةالذر  كمنّ  غير الباقية/بالطريقة غير المثابرة المنّ  اتأنواع من حشر  7سطة وجدبأنه ينتقل بوا

(Rhopalosiphum maidis Fitch ) ّالخوخ  ، من(Hysteroneura setariae Thomas) ّمن ، 
 الدراق منّ  ،األخضر الءالباز  منّ ، (Schizaphis graminum Rondani) النجيليات الصغيرة

 ..Longuinguis sacchari Zhntو  Amphorophora sonchi Oestlund، القطن ، منّ األخضر
-1أكثر هذه األنواع كفاءة. تحتاج الحشرة بعد تجويعها عمومًا إلى فترة تغذية قصيرة   الذرةيعتبر منّ 

ساعات وال توجد فترة حضانة داخل جسم  6-2دقيقة وتظل الحشرة قادرة على نقل الفيروس من  2
 الحشرة.

حدى الوسائل الهامة لنقل الفيروس وكذلك ة وهي إق العقل المصابكما وينتقل عن طري
ميكانيكيًا بواسطة العصارة النباتية المصابة بالفيروس وعن طريق السكاكين التي تتلوث بالفيروس 
أثناء استخدامها في تقطيع نباتات القصب اثناء الحصاد أو الزراعة. إن نجاح عملية النقل 

تعتمد على عدة عوامل أهمها: فعالية العصارة النباتية  السرك ك قصبالميكانيكي لفيروس موزايي
 ، الطريقة المستخدمة في صابةالمصابة بالفيروس على إحداث اإلصابة، قابلية العائل لإل

وجد أن إضافة بعض  ولقدالعدوى والظروف البيئية المحيطة بالنباتات بعد عملية العدوى. 
 (Anzalone, 1962)أو الحليب  Plant latex (Joshi & Prakash, 1978)المستخلصات النباتية 

 إلى العصارة النباتية المصابة بالفيروس أدت إلى تثبيط فاعلية الفيروس بشكل كبير. وقد ذكر
Anzalone (1962) أدت إلى  ساعة 24الحليب قبل اإللقاح بمدة ب صابةأن رش النباتات القابله لإل

 تثبيط حدوث اإلصابة. 
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يسبب هذا الفيروس خسارة في  –لجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية التوزع ا

(. وقد أدت اإلصابة بالفيروس (Croft et al., 2000% 40محصول قصب السكر تصل إلى 
لحدوث خسائر فادحة لمحصول قصب السكر في لويزيانا واالرجنتين وبورتريكو في بداية القرن 

سبب كما  %.80-60% ووصلت في بعض االحيان إلى 40-30ر من وتراوحت الخسائ ،العشرين
 ,Abbott) في مناطق أخرى من العالم هذا الفيروس خسائر في محصول القصب وفي ناتج السكر

 وقد ذكر .(Higgy, 1966؛ Farrag 1978 ؛Ahmed et al., 1990؛ 1961
Anwar  إلى اختزال التفريع ان في الباكستأدى  السكر أن فيروس موزاييك قصب (1992) آخرون و
 % ونقص 7.58% وسمك العود بنسبة 19.59% وطول العيدان بنسبة 16.4بنسبة 

هناك ما يشير إلى %. 13.1% وخسارة في السكر الناتج بنسبة 18.71المحصول الكلي بنسبة 
 ففي مصر تم تسجيل تسعة سالالت من فيروس . وجود هذا الفيروس في مصر والسودان

 على الذرة الرفيعة SCMV-A ،-B ،-C ،-D ،-E ،-F ،-H ،-I ،-N سكرال موزاييك قصب
Sorghum bicolor cv. Co18. (Abd El-Fattah et al., 2004 ؛Farrag & Nour, 1983 ،)
 .(Abd El-Fattah et al., 2005) وسبعة سالالت على قصب السكر

 
ضادة متعددة ووحيدة الكلون يمكن الكشف عن هذا الفيروس باستخدام األمصال الم - طرائق الكشف

التفاعل المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي ، و Jiang et al., 2003)ات إليزا )اختبار بواسطة 
(RT-PCR) (Putra et al., 2003) . 

 
فضل طرق أللفيروس هو  مقاومةن استخدام االصناف الإ - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

( ولمدة تراوحت من سº 57.3 -53العقل والبراعم المصابة بالماء الساخن ) الوقاية. كما أن معاملة
عدة دقائق إلى نصف ساعة أعطت فعالية في التخلص من الفيروس، وقد وجد أن هناك عالقة 

 & Benda) للتخلص من الفيروس عكسية ما بين درجة الحرارة المستخدمة ومدة تعرض العقل للحرارة

Ricaud, 1978)ر سلبي على حيوية يثأتلها عرض البراعم للحرارة العالية لمدة طويلة . اذ أن ت
البرعم. يمكن إزالة الفيروس من األجزاء الحاملة له بالمعاملة الحرارية أو بزراعة المرستيم القمي أو 

كإزالة . كما أن اتباع الطرق الزراعية السليمة الحرارية وزراعة االنسجة معاً  ةلباستخدام المعام
تقلل من اإلصابة ومدى  حشرات المنّ  ة والقابلة لإلصابة إضافة لمكافحةئش النجيلية المصابالحشا

 انتشار هذا الفيروس. 
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األعراض المرضية على أوراق قصب السكر الناتجة من اإلصابة بفيروس موزاييك قصب السكر . 2شكل 
(SCMV)  أ( وفيروس تخطط قصب السكر((SSV) .)ب( 

 
 طط قصب السكر . فيروس تخ2.4

Sugarcane streak Virus (SSV جنس ،Mastrevirus عائلة ،Geminiviridae) 
 

 وصف المرض الول مرة على قصب السكر في ناتال في جنوب أفريقيا  -الصفات العامة
 (Storey, 1925)سجل الفيروس على الذرة في ناتال بجنوب أفريقيا قبل ذلك بكثير ، وكان قد 

(Fuller, 1901) مي بفيرس تخطط الذرة وسMaize streak virus (MSV) فيروس  واعتبرSSV 
إاّل أن الدراسات الحديثة المبينة على تتابع النيوكليوتيدات في  .(Bock et al., 1974) حد سالالتهأ

يعتقد أن سبب انتشار  .MSVهو نوع منفصل عن فيروس  SSVمجين الفيروس تؤكد بأن فيروس
صنف واحد )يوبا( حساس. في ي منطقة ناتال هو اإلعتماد على ر فهذا المرض على قصب السك

إذ تراوحت نسبة  السكر كانت جميع حقول منطقة ناتال مصابة بفيروس تخطط قصب 1920عام 
مليون طن بسبب هذا  2.5. تم تقدير الخسارة بحوالي (Storey, 1924)% 75-30من اإلصابة 
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ذا الفيروس في عدد كبير من دول القارة األفريقية، . ينتشر ه1945-1920 الفيروس في الفتره من
 الهند وباكستان.

 نانومتراً  20×30زواج تتراوح أبعادها متساوية األبعاد تتواجد عادة في أجسيمات الفيروس 
 وزنه الجزيئي ، دائري أحادي السلسلةالريبي المنزوع األوكسجين وتحتوي الحمض النووي 

، %27.7%، الغوانين 28.1ويشكل الثايمين  ألف قاعدة 2.76يحتوي على دالتون  106×0.7
دالتون  28,000الجزيئي  وحدته البروتيني فوزن  ؛ أما الغطاء%23.1% واآلدنين 23.1السيتوزين 

(Hayes et al., 1988 وقد وجد أن درجة الحرارة المثبطة للفيروس .)60 هي º درجة التخفيف س و
ساعة. أظهرت  24لفيروس في درجة حرارة الغرفه في حين كانت فترة بقاء ا 1/1000القصوى 

الدراسات السيتولوجية لنباتات قصب السكر المصابة بهذا الفيروس أن أنوية الخاليا المصابة 
 .(Ammar, 1994)تضخمت وفي بعض الخاليا لوحظ تحطم للغالف النووي 

ن وهي التخطط على مستوى العالم حتى اآل سجل على قصب السكر سبعة سالالت لفيروس
واربعة سالالت في مصر هي  SSV-[Mauritius]وساللة موريشيوس  SSV-[Nat]ساللة نتال 

 SSEV-[Giza]وساللة الجيزة  SSEV-[Ben]وساللة بني سويف  SSEV-[Asw]سوان أساللة 
 ساللة رينيون  وأخيراً  SSEV-[Naga]وساللة نجع حمادي  SSEV-[Man]وساللة المنصورة 

SSREV (Fauquet & Stanley, 2003). 

طحن األوراق ب اشرة من أوراق قصب السكر المصابة،مب هاستخالصتنقية الفيروس بأمكن 
ضافة ، ومن ثم الترويق بإالمصابه في محلول منظم فوسفاتي يحتوي على حمض ثيوجليكول

جمع الراسب وحله في منظم فوسفاتي  رسيب بالطرد المركزي فائق السرعة، يليهثم الت ولبيوتانال
(Bock & Bailey, 1989) . 

 
على شكل بقع  السكر اإلصابة بفيروس تخطط قصب أعراض تظهر – العوائليوالمدى  عراضاأل

كثر قة، وغالبًا ما يتداخل اثنان أو أصغيرة مستطيله شبه شفافة أو خطوط موازية التجاه عروق الور 
مم إلى  1صغر من صغيرة أ. تتفاوت أطوال الخطوط من بقع (2)شكل  من الخطوط جزئيًا أو كلياً 

كثر وضوحًا في األوراق الحديثة عنه في األوراق المميزة للمرض أ عراضسم وتكون األ 2كبر من أ
مرض تخطط القصب سهل التعرف  أعراضالقديمة حيث تكون الخطوط متداخلة وغير واضحة. إن 

ت فيروس موزاييك أن بعض سالال الّ خرى التي تصيب القصب إأعراض األمراض األعليها من بين 
وذلك على  السكر قصبوس تخطط فير  أعراضقد تتشابه مع  أعراضتنتج عنها  السكر قصب

 .(Bock & Bailey, 1989) صناف قصب السكربعض من أ
النجيلية وتعتبر الذرة الصفراء أهم  فصيلةلهذا الفيروس في نباتات ال العوائليينحصر المدى 

 . (Pinner et al., 1988)العوائل الحساسة لهذا الفيروس 
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 ال ينتقل الفيروس ميكانيكيًا بواسطة العصارة، وال بالتطعيم أو باحتكاك  - طرائق اإلنتقال
النباتات ببعضها البعض، أو بواسطة البذور، أوعن طريق حبوب اللقاح. إن طريقة اإلنتقال الوحيدة 

 ر الباقية/ريقة غيبالط .Cicadulina sp بواسطة نطاطات األوراقهي للفيروس 
 ،Cicadulina mbila Naud ناقلةاألنواع ال من أهم. و ةشبه المثابر شبه الباقية/أو  غير المثابرة

C. bipunctata (Melichar)  وC. Bipunctella (Matsumura)  يؤثر انسالخ الحشرة على نقلها
 Ammar) الالحقة والينتقل الفيروس عبرها إلى أجيالها كما أنه ال يتضاعف داخل الحشرة للفيروس،

et al., 1980 ؛Bock & Bailey, 1989.) 
 

 الفيروسهناك ما يشير إلى وجود هذا  –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 
انتشر هذا الفيروس في مصر بشكل واسع في سنة . (Plant Viruses online)في مصر والسودان 

تأثير اإلصابة بهذا  تقييم م. وقد تPOJ 105 (Bock & Bailey, 1989) على الصنف 1930
  47/98، جيزة 37/85على ثالثة اصناف من قصب السكر )جيزة  الفيروس
هناك فقد في نسبة الرطوبه والسكريات المختزلة والغير مختزلة والمحتوى  ، ووجد بأن(25/98وجيزة 

عصير ونسبة السكر في نباتات الكلي للكلوروفيل ووزن وطول العيدان ومساحة الورقة ووزن ال
 وكان هذا الفقد معنوياً  األصناف المصابة مقارنة بنباتات نفس األصناف السليمة

(Esh & El-Kholi, 2005).  أظهرت النباتات المصابة بفيروس وكذلكSSV  زيادة معنوية في نسبة
ي البيروكسيديز والبولي فينول المادة الجافة والنيتروجين والبروتين والفينوالت الكلية وكذلك نشاط انزيم

 في الصنف جيزةهي فقد في نسبة السكر أعلى نسبة كانت و اكسيديز مقارنة باألصناف السليمة. 
%( 40.44)  47/98%( ثم الصنف جيزة 42.8) 25/98%( يليها الصنف جيزة 48.88) 37/85

  غير مصابة.نة باألصناف وذلك عند الحصاد مقار 
 

 ن الكشف عن الفيروس بنقله بواسطة نطاطات األوراقمن الممك - طرائق الكشف
Cicadulina sp. أن ال تقل فترة على  ،إلى بادرات الذرة أو أصناف قصب السكر الحساسة 

ساعة. يمكن الكشف عن  48تغذية الحشرة على أوراق النبات المصابه الكتساب الفيروس عن 
 . كما يمكن الكشف عن الفيروس (Pinner et al., 1988)ات إليزا اختبار الفيروس بواسطة 

 PCR-ELISAباستخدام طريقة كذلك و  PCR تفاعلو تهجين الحمض النووي طرائق م اباستخد
(Shamloul et al., 2001). 

 
ن استخدام األصناف المقاومة للفيروس وكذلك تقاوي إ - الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

 السكر ط قصبلوسائل للحد من انتشار مرض تخطا قصب السكر الخالية من الفيروس هي أفضل
(Storey, 1924)، مقاومةفقد كان الستخدام األصناف ال (POJ2725 ،Co281 ،Co290  
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المشاكل التي سببها فيروس تخطط  في حل كبيراً  دوراً  1934في ناتال في فترة مابعد  (Co310و 
 هناك. السكر قصب

 

 . استناجات عامة5
 

ستراتيجية في البلدان العربية إال أنها تعاني من العديد ية من المحاصيل اإلتعتبر المحاصيل السكر 
من األمراض الفيروسية التي اختلفت فيما بينها بنسبة انتشارها واألضرار التي تسببها. فكان فيروس 

 )ريزومانيا( أكثر هذه األمراض انتشاراً  (BNYVV) الشوندر السكري/البنجراصفرار وموت عروق 
، لبنان، مصر والمغرب وعلى . إذ تواجد بكثافة في كل من سوريةالسكري/البنجر وندرعلى الش

ويعد من أكثر هذه  الشوندر السكري/البنجرنتاجية تأثيرًا سلبيًا على إاألغلب في العراق وكان له 
األمراض الفيروسية صعوبة في التخلص منه ومكافحته إذ فشلت كل المعامالت الزراعية والكيميائية 

 في التأثير على الفيروس والفطر الناقل.
لة وأخرى صحيح أن التقدم العلمي في مجال الهندسة الوراثية نجح في انتاج اصناف متحم

القدرة على  P. betaeإال أن الخطر ما زال موجودا. والسبب أن للفطر الناقل شبه مقاومة للفيروس 
لى نقل عامًا محافظا على حيويته وقدرته ع 15ن البقاء في التربة بغياب العائل المناسب لمدة تزيد ع

وغيره  الشوندر السكري/البنجرالمقدرة على نقل العديد من األمراض الفيروسية إلى كما له الفيروس، 
. أضف لذلك الفيروسات BYV و BSBV، BSBMV اتمن المحاصيل اإلستراتيجية مثل فيروس

إلقتصادية )كالبقوليات والخضروات( الهامة ائلي واسع في المحاصيل او األخرى التي لها مدى ع
في  BCTVفيروس احتمال انتشار . أما الخطر الكامن فهو AMVو  BWYV ،CMVات كفيروس

بواسطة حشرة النطاط الموجودة في أغلب البلدان المستقبل، وهو فيروس ذو مدى عوائلي كبير ينتقل 
لعدة سنوات الشوندر السكري/البنجر راعة وهناك العديد من المناطق في العالم تخلت عن ز  ،العربية

 بسبب انتشار هذا الفيروس.
أو  صيلنا الزراعية فإن برامج المكافحةبالرغم ما تمثله هذه األمراض من خطر يهدد إنتاج محا

الوقاية من هذه األمراض أو الحد من أثرها في المنطقة العربية تبدو ضئيلة مقارنة مع حجم الخطر. 
بها على تجريب أصناف مدخلة لمعرفة مدى مقاومتها أو تحملها لفيروس ما إذ اقتصرت في أغل

 معتمدين وبشكل كامل على ما توصلت إليه الدول المتقدمة زراعيًا من نتائج.
لم  ، عن وجود الفيروسات، إال أنهاقتصرت أغلب الدراسات في البلدان العربية على الكشف 

 إال في حاالتفي المنطقة العربية سات المنتشرة الفيرو  يتوفر دراسات محلية متعمقة في توصيف هذه
البلدان نجزت خارج على الدراسات المرجعية التي أإلى حد كبير في هذا الفصل اعتمدنا لذلك قليلة. 

خصائيين في هذا المجال من العمل المشترك لتعميق األبحاث ولتبادل الخبرات لذا البد لألالعربية. 
 دمة سد أغلب هذه الثغرات.في الفترات القا كي يتم
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 . المقدمة1
 

تعتبر الحمضيات/الموالح بأنواعها المختلفة من محاصيل أشجار الفاكهة المهمة في غالبية البلدان 
العربية لما تتمتع به من صفات وقيمة غذائية مرتفعة مما يجعلها من الفواكه األكثر شعبية. وتبلغ 

ألف هكتار، تتوزع على البلدان العربية  370دان العربية حوالي المساحة الكلية للحمضيات في البل
. ومن بين أهم أصناف الحمضيات واألكثر شعبية في 1المختلفة كما هو موضح في الجدول 

ألف  228حيث يتم زراعة حوالي  (Citrus sinensis)المنطقة العربية هي البرتقال الحلو )أبو سرة( 
  88حوالي  بمساحة تقدر (C. reticulate)كليمنتين نوع  خاصةهكتار يليه اليوسف أفندي و 

 ويتم زراعة حوالي (C. aurantifolia)الصغير )المكسيكي(  ألف هكتار، يليه الليمون الحامض
 ألف  16والذي يزرع منه حوالي  (C. paradise)ألف هكتار منه، وأخيرًا الجريب فروت  40 
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ولبنان في طليعة البلدان العربية في إنتاج  هكتار. وتعتبر مصر والمغرب وسوريا والجزائر
 الحمضيات المختلفة.

طن  25و 15المنطقة العربية نجدها تتراوح بين في  وإذا نظرنا إلى مستوى إنتاجية الحمضيات
 طن بالهكتار. ومن أهم أسباب هذا 50إلى  40حدود دول المتقدمة فهي ببينما في ال ،بالهكتار

أغلب البلدان العربية مما  يمدة إلنتاج شتول حمضيات سليمة فق معتالتراجع هو غياب برامج تصدي
 تراكم اإلصابة باألمراض الفيروسية والفيرويدية.في  ساهم

 
العربية والعالم من الحمضيات/الموالح، إحصائيات منظمة األغذية  بلدانإنتاج غالبية ال .1جدول 

 .2005والزراعة الدولية لعام 
 

 البلد

 البرتقال الحلو
(Citrus sinensis) 

 الليمون الحامض

(Citrus aurantifolia) 

 يوسف أفندي)كليمنين(

(Citrus reticulata) 
 جريب فروت

(Citrus paradisi) 

المساحة 
المزروعة 

(1000 
 هكتار(

الكمية 
المنتجة 

(1000 
 طن(

المساحة 
المزروعة 

(1000 
 هكتار(

الكمية 
المنتجة 

(1000 
 طن(

المساحة 
المزروعة 

(1000 
 هكتار(

الكمية 
المنتجة 

(1000 
 طن(

المساحة 
المزروعة 

(1000 
 هكتار(

الكمية 
المنتجة 

(1000 
 طن(

 3.10 0.19 338.00 15.00 665.00 38.00 1,789.00 88.00 مصر

 0.49 0.10 9.38 1.00 425.00 24.00 810.00 48.85 المغرب

 281.80 5.55 85.00 4.00 24.50 1.80 503.03 15.88 سورية

 1.55 0.09 47.31 3.16 143.31 11.04 435.24 29.70 جزائرال

 11.70 0.50 113.20 4.00 31.50 1.80 235.60 10.20 لبنان

 *- *- 10.36 1.34 31.21 3.30 216.31 17.22 اليمن

 67.46 3.57 27.00 1.90 33.20 4.10 101.40 9.00 تونس

 71.21 4.77 65.65 5.36 1.31 0.31 19.18 2.64 السودان

 10.61 0.59 35.75 1.69 45.77 2.10 44.16 2.31 األردن

 0.00 0.00 18.25 1.77 12.17 1.18 32.86 3.43 ليبيا

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 الكويت

مجموع 
 لبلدانا

 العربية

227.24 4,186.81 87.64 1,413.00 39.22 749.90 15.36 447.92 

 4184.96 258.03 12547.25 793.22 24036.91 1937.66 61803.85 3589.93 العالم

نسبة ما 
تزرعه 

بلدان ال
العربية 
مقارنة 
 بالعالم 

6.33 6.77 4.52 5.88 4.94 5.98 5.95 10.70 

 *: اليوجد بيانات-

 
 . أهم الفيروسات والفيرويدات التي تصيب الحمضيات/الموالح في المنطقة العربية2
 

 المناطق الزراعية التي تنتج الحمضيات في العالم ومنها المنطقة  تنتشر الفيروسات في جميع
(. وتسبب هذه الفيروسات عادة خسائر Salibe, 1986؛ Makkouk & Kumari, 2006العربية )

تتجاوب عادة مع الخدمة الزراعية التي يقوم بها  كبيرة في اإلنتاج، خاصة أن األشجار المصابة ال
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تاجية. وبما أن الحمضيات تتكاثر خضريًا فإن العديد من الفيروسات المزارع، أماًل في رفع اإلن
نخفاض في م عيون تطعيم مصابة مما أدى إلى استخدات مع مرور الزمن في المزارع عند اتراكم

 إنتاجيتها.
وسيركز هذا الفصل على األمراض الفيروسية والفيرويدية التي تم تحديد المسبب المرضي لها، 

اّل أنه حتى اآلن لم يتم عزل طي أعراضًا توحي بأنها فيروسية، إألمراض التي تعإذ أن هناك بعض ا
والتأكيد بأنه فيروس أو فيرويد، وبالتالي سوف لن تدرج في هذا الفصل. منها المسبب المرضي 

وتختلف الفيرويدات عن الفيروسات في أنها تتكون من أحماض نووية لها القدرة على التكاثر داخل 
 2يا النبات، وليس لها غالف بروتيني وبالتالي ليس لها شكل محدد وثابت. ويلخص جدول نوايا خال

 تصيب الحمضيات في المنطقة العربية. ة والتيالفيروسات والفيرويدات المؤكد
 

 

. تصنيف الفيروسات والفيرويدات التي تصيب الحمضيات/الموالح في المنطقة العربية 2جدول 
 .والتي تم دراسة خصائصها

 

 العلمي األسم العربي األسم
 األسم

 الفصلية/العائلة الجنس المختصر

 أ. أهم الفيروسات

فيروس قوباء 
  الحمضيات/الموالح

)= فيروس التبقع الحلقي 
 للحمضيات/الموالح(

Citrus psorosis virus 
= Citrus ringspot virus 

CPsV Ophiovirus غير محددة 

فيروس تريستيزا 
 لحالحمضيات/الموا

Citrus tristeza virus CTV Closterovirus Closteroviridae 
 

فيروس ترقط 
 الحمضيات/الموالح

Citrus variegation virus  CVV Ilarvirus Bromoviridae 
 

 فيروس تثلم ساق التفاح

= فيروس تمزق ورق )
 (الحمضيات/الموالح

Apple stem grooving 

virus 
= Citrus tatter leaf virus 

ASGV Capillovirus Flexiviridae 
  

 غير محددة Satsuma dwarf virus SDV Sadwavirus فيروس تقّزم ساستوما

فيروس موزاييك 
 الحمضيات/الموالح

Citrus mosaic virus CMBV Badnavirus Caulimoviridae 

 

 ب. أهم الفيرويدات

 فيرويد تشقق قلف
 الحمضيات/الموالح

Citrus exocortis viroid  CEVd Pospiviroid Pospiviroidae

  

فيرويد تقزم حشيشة 
الدينار/الجنجل = فيرويد تنقر 

الخشب )كاكسيا( 
 الحمضيات/الموالح

Hop stunt viroid 

= Citrus cachexia viroid 
 

HpSVd 

HpSVd-cit 

 

Hostuviroid Pospiviroidae

  

 

 III Citrus viroid III CVd-III Apscaviroid Pospiviroidae الموالح/فيرويد الحمضيات

 IV Citrus viroid IV CVd-IV Cocaviroid Pospiviroidae الموالح/فيرويد الحمضيات

فيرويد الورقة المحنية 
 الموالح/للحمضيات

Cirtus bent leaf viroid CBLVd Apscaviroid Pospiviroidae 
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 . فيروس قوباء الحمضيات/الموالح1.2
Citrus psorosis virus (CPsV جنس ،Ophiovirus ) 

 

 اسم مرادف  (Citrus ringspot virus)يعد فيروس التبقع الحلقي للحمضيات/الموالح 
 1950ي عام ف Childsأول من قام بتوصيفه ودراسة كيفية إنتقاله هو  .CPsV لفيروس

(Roistacher, 1991.)  
 

نانومترًا  2500-1500حوالي طولها جسيمات الفيروس خيطية غير مغلفة  –الصفات العامة 
. تصل كثافة (García et al., 1994)نانومترًا وتشكل دوائر ملتفة على بعضها  9قطرها حوالي و 

مل. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي /غ 1.22ل سلفات السيزيزم حوالي الجسيمات في محلو 
أقسام. حجم القسم  4-3ألف قاعدة ويتكون من  12.5-11.3حجمه حوالي أحادي السلسلة ريبي 
ألف قاعدة والقسم  1.6حوالي  (RNA-2)ألف قاعدة، القسم الثاني  8.2حوالي  (RNA-1)األول 
ألف دالتون.  48.6ألف قاعدة. حجم البروتين المكّون للغالف حوالي  1.5حوالي  (RNA-3)الثالث 

يني لجسيمات الفيروس يعتبر الغطاء البروت، و يوجد كربوهيدرات أو دهنيات في جسيمات الفيروس ال
 .(Sofy, 2007) مولد ضعيف لألجسام المضادة

 
تؤدي اإلصابة في النموات الحديثة إلى ظهور بقع  – وطرائق اإلنتقال األعراض والمدى العوائلي

حلقية على األوراق الناضجة وكذلك بقع شاحبة غير منتظمة بأحجام مختلفة. كما يظهر في بعض 
ار البرتقال، وكذلك موت طرفي على الفروع، كما أنه في بعض األصناف األحيان بقع حلقية على ثم

 في الظهور عادة أوالتي تبد (scaly bark)يظهر على جذع األشجار المصابة بثرات قلفية واضحة 
توجد مثل هذه األعراض في البساتين أسفل منطقة التطعيم ولذلك  اإلصابةمن سنة  15 -12 بعد

تجمع الصمغ وتلون الخشب تحت مناطق القلف المتأثرة يعتبر . كما (1)شكل  المتقدمة في العمر
كما أن اإلصابة بهذا الفيروس تؤدي  .لهذا الفيروس من أكثر األعراض وضوحاً بثرات الوالتي عليها 

 .(Sofy et al., 2007) إلى تغيرات تشريحية في األوراق
البرتقال الحلو. كما أنه ينتقل  يصيب هذا الفيروس أنواع الحمضيات المختلفة وخاصة أصناف 

 ،.Chenopodium sppالنباتات الحولية مثل و  ميكانيكيًا إلى عدد محدود من نباتات االختبار
Nicotiana spp.  وGomphrena globosa L.. حتى اآلنس حيوي لهذا الفيرو الناقل ولم يعرف ال.  

 
تشير المسوحات التي جرت في  – لتوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربيةا

 ؛1986في جميع البلدان التي تزرع الحمضيات )فضل هللا،  CPsVالمنطقة العربية إلى وجود 
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 ؛Jamoussi, 1966 ؛Ghazali, 1967 ؛Bové, 1995؛ 1997قريزوني وآخرون، 
Najar et al., 2005؛ Nour-Eldin & Fudl-Allah, 1976في  (. وعادة تكون نسبة اإلصابة أعلى

البساتين القديمة عنها في البساتين المنشأة حديثًا، وبالتالي فإن الخسارة اإلقتصادية الناتجة عن 
اإلصابة بهذا الفيروس مرتفعة في البساتين القديمة. وال بد من اإلشارة هنا، كون هذا الفيروس الينتقل 

فيروسية ة من اإلصابة الحمضيات معتمدة خاليوطعوم طبيعيًا بأي ناقل حيوي، إن استخدام شتول 
 نتشار هذا الفيروس وبالتالي تقليل الخسارة الناتجة عنه.يؤدي إلى مكافحة فعالة إل

 
يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس بالطرائق السيرولوجية )اإلليزا( والجزيئيية مثل  –طرائق الكشف 

 ,.Martin et alالمكمل )والتهجين بالحمض النووي الريبي المنزوع االوكسجين  RT-PCRاختباري 

عند القاح ناتجة عن طريق األعراض ال ه(. كما يمكن الكشف عنVaira et al., 2003؛ 2004
بالتلقيح الميكانيكي على النبات . كما يعطى بقعًا موضعية أصناف الجريب فروت والبرتقال الحلو

 ..Chenopodium quinoa Willdالدال 
 

 موالح. فيروس تريستيزا الحمضيات/ال2.2

Citrus tristeza virus (CTV جنس ،Closterovirus ،فصيلة Closteroviridae) 
 

، (chronic decline)إن المرض الذي يسببه هذا الفيروس له مرادفات عدة مثل التدهور المزمن 
، مرض تنقر الساق في جنوب أفريقيا للجريب (bud union decline)تدهور منطقة التحام الطعم 

. باإلضافة إلى تريستيزا الحمضيات وهو اإلسم (lime dieback)وت الرجعي لاليم فرويت، الم
 الشائع لهذا المرض ومنه تم اعتماد اسم الفيروس المسبب لهذا المرض.

 
 نانومترًا وقطرها حوالي 2000جسيمات الفيروس خيطية مرنة طولها حوالي  الصفات العامة

يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي وحيد  .(Bar-Joseph & Lee, 1989)نانومترًا  11
جزيئًا  19ألف قاعدة إيجابي االستقطاب منظم بشكل يؤدي إلى تكوين  19.3السلسلة حجمه حوالي 

، نوعين من البروتينمكون من فهو البروتيني للفيروس  أما الغطاء. (Pappu et al., 1994) بروتينياً 
ألف دالتون. ولقد تبين بأن هناك اختالفات  27ي حوالي ألف دالتون والثان 25حجم األول حوالي 

، أو في مواقع أخرى من (Amin et al., 2006)بين العزالت المختلفة بالنسبة للغالف البروتيني 
 .(Lbida et al., 2004, 2005)المجين 

 
 تعتبر أعراض التقزم، تنقر الساق، شحوب  – وطرائق اإلنتقال األعراض والمدى العوائلي

وراق وصغر حجم الثمار األكثر شيوعًا في أصناف الحمضيات المختلفة. كما تظهر أعراض األ
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التدهور ومن ثم موت النبات على األصناف المطعمة على أصل البرتقال الحامض )المعروف 
وقد تبدأ األعراض على فرع واحد، ثم تتلوه بقية أفرع  .(1)شكل  بالنارنج أو الزفير أو أبو صفير(

وسقوط األوراق يحدث بسرعة، يبدأ من قاعدة الفرع إلى قمته حتى تصبح األفرع عارية الشجرة. 
على مختلفة تعطي أعراضًا  CTVشارة بأن هناك سالالت مختلفة من فيروس تمامًا. ويجدر اإل

تميل األشجار  النباتات المصابة، ومنها ما يسبب تدهورًا سريعًا للنباتات المصابة وبالتالي موتها.
ابة إلى اإلثمار بشدة في بداية المرض ويكون عدد الثمار كبيرًا بالنسبة للنمو الخضري المص

غالبية أصناف الحمضيات، إاّل أن هناك  CTVيصيب فيروس  الضعيف ويعقب ذلك طور التدهور.
 أو الهجن الناتجة منه. (Trifoliate orange)بعض األنواع المقاومة مثل البرتقال الثالثي األوراق 

 النوع تقل هذا الفيروس بالتطعيم وكذلك بواسطة حشرات المّن وخاصةين
Toxoptera citricidus Kirkaldy  وهو األكثر كفاءة(Costa & Grant, 1951)  باإلضافة إلى

   Aphis gossypii Glover،A. spiraecola Patch. ،Myzus persicae Sulzerاألنواع 
 النوع ولحسن الحظ أن Boyer de Fonscolombe T. aurantii ،(Carlos et al,. 2004.)و 

T. citricidus غير موجود في المنطقة العربية حتى اآلن. 
 

في كل من  CTVتم تسجيل فيروس  –اإلقتصادية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية 
 الجزائر ،(Zemzami et al., 1999؛ Cassin, 1963a، المغرب )(Anfoka et al., 2005)األردن 

(Ferzal, 1957)اليمن ، (Drepper et al., 1996 ؛Walkey, 1992)تونس ، (Bové, 1995 لبنان ،)
 & Hashem؛ El-Sharkawy, 2002) (، مصرD’Onghia et al., 1998؛ 1997)سعادة وآخرون، 

El-Halawany, 1996؛ Nour-Eldin & Bishay, 1958 ،؛ 1990(، سلطنة عمان )حمودةBové, 

، (Kawar, 1996)المملكة العربية السعودية  ،Nour-Eldin & Fudl-Allah, 1976)ليبيا )، (1995
ينتقل بواسطة حشرات المّن فإن هناك  CTV. وحيث أن فيروس (Jarrar et al., 2000)وفلسطين 

هذه البلدان حتى  بأنه موجود في بلدان عربية أخرى، إاّل أنه لم يكشف عن وجوده في مثل إحتماالً 
 ن.اآل

 من أهم الفيروسات التي تصيب الحمضيات في العالم، وبدأ في  CTVيعتبر فيروس   
 االنتشار خالل السنين األخيرة في بعض البلدان العربية ومن حسن الحظ بأن سالالت فيروس

CTV  ،التي تم الكشف عنها في البلدان العربية المختلفة حتى اآلن هي من السالالت الخفيفة
 الخسائر اإلقتصادية نتيجة اإلصابة لم تصل إلى مستويات عالية كما حصل في وبالتالي فإن 

السابق في العديد من البلدان مثل أسبانيا، الواليات المتحدة األمريكية، البرازيل أو األرجنتين حيث 
 دمر هذا الفيروس ماليين األشجار. وال بد من اإلشارة هنا إلى أنه اّل بد من معالجة جدية 

 على الحمضيات في المنطقة العربية، خاصة وأن األصل المستخدم في غالبية  CTVلموضوع 
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وهو أصل حساس جدًا لإلصابة بفيروس  (sour orange) )النارنج( البساتين هو البرتقال الحامض
CTV. ن التقدم العلمي الكبير الذي حدث في العقد الماضي يسمح بالتعرف بسهولة على السالالت إ

 (.Zemzami et al., 2002؛ Niblet et al., 2000إنتشارها ) المختلفة وتعقب
 

 بالطرق السيرولوجية مثل اإلليزا CTVيمكن الكشف عن فيروس  – الكشف عن الفيروس
(Makkouk & Faris-Mukhayyish, 1983, 1985وبصمة النسيج النباتي )  المناعي(TBIA)  أو

الحمض النووي الريبي المنزوع األوكسجين أو التهجين بواسطة   RT-PCRبالطرق الجزيئية مثل 
. كما يمكن الكشف عن الفيروس عند تطعيم النسيج (Nolasco et al., 1993) (cDNA)المكمل 

المصاب على الليمون الحامض الصغير )المكسيكي(. كما أنه يمكن الكشف عن العزالت شديدة 
ل الحامض، أو الصنف "مدام الضراوة عند تطعيم النسيج المصاب على الجريب فروت، البرتقا

نتاج مصل مضاد متعدد الكلون ضد الغطاء البروتيني أخيرًا إتم كما فينوس" من البرتقال الحلو. 
ستخدامه للكشف عن عدد كبير من عزالت إالمصنع في البكتيريا في مصر وتم  CTVلفيروس 

 .(Amin et al., 2005) حتواء الثنائي لألجسام المضادةإلختبار اإلليزا باإالفيروس باستخدام 
 

 . فيروس ترقط الحمضيات/الموالح3.2
Citrus variegation virus (CVV جنس ،Ilarvirus ،فصيلة Bromoviridae) 

 
 Grant)أول فيروس يصيب الحمضيات أمكن نقله ميكانيكيًا  CVVيعتبر فيروس  –الصفات العامة 

& Corbett, 1961)  تنقيته تم و(Corbett & Grant, 1967) جسيمات الفيروس شبه كروية وفي .
يتكون مجين الفيروس من حمض نووي و نانومترًا.  35-26حوالي  ابعض األحيان عصوية قطره

 8في حدود يصل مجموع حجم المجين كما أن  ريبي وحيد السلسة موزع في أكثر من جسيم فيروسي
ألف قاعدة، والجزء  3.5لي حوا (RNA-1)حجم الجزء األول ، آالف قاعدة ويتكون من ثالثة أجزاء

يصل ألف قاعدة.  2.2حوالي  (RNA-3)ألف قاعدة والجزء الثالث  2.9حوالي  (RNA-2)الثاني 
كثافة الفيروس في محلول كلوريد و  ألف دالتون  24-20حجم بروتين غالف الفيروس في حدود 

ت الفيروس فيتراوح غرام/مل. أما معامل الترسيب في الماء لجسيما 1.37-1.35السيزيوم في حدود 
 . ليس هناك أية كربوهيدرات أو دهون تدخل في تركيب الفيروس.99Sو  63Sبين 

 
 تؤدي إلى أعراض  CVVإن اإلصابة بفيروس  – وطرائق اإلنتقال األعراض والمدى العوائلي

واضحة على أوراق وثمار البرتقال الحلو، الجريب فروت، البرتقال الحامض والليمون الحامض. 
 في األوراق بدون أي تأثير واضح على حجم  اً السالالت الخفيفة من الفيروس تجعد تسبب
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األوراق، أما السالالت الشديدة فهي تسبب ترقطًا مع تجعد وتشوه لألوراق. كما أن بعض السالالت 
خشونة في حجم الثمار و  في سبب صغرت في الليمون الحامضو  شاحبة صغيرة جداً  اً تسبب بقع

ميكانيكيًا إلى عدد من النباتات الحولية، كما  CVVفيروس ينتقل بعض التشوه.  سطح الثمرة مع
 ينتقل بالتطعيم. لم يعرف حتى اآلن ناقل حيوي لهذا الفيروس. وتعتبر األنواع 

، (.Capsicum frutescens L) : الفلفل الدغليCVVالنباتية التالية حساسة لإلصابة بفيروس 
 الليمون ، (C. lemon (L.) Burm)الليمون الحامض  ،(.Citrus aurantium L)النارنج 

 ءاللوبياو ، (C. aurantiifolia (Christm.) Swingle)الحامض الصغير )المكسيكي( 
(Vigna unguiculata (L.) Walp). 

 
في كل من  CVVفيروس  سجل –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 

. إاّل أنه مقارنة (Bové, 1995)ولبنان  (Cassin, 1963b)، المغرب (Lamour, 1950)الجزائر 
على إنتاجية أشجار  CVVبالفيروسات األخرى التي تصيب الحمضيات، يعتبر تأثير فيروس 

 الحمضيات ضئياًل.
 

 بالطرق السيرولوجية  CVVيمكن الكشف عن وجود فيروس  –الكشف عن وجود الفيروس 
 التفاعل المتسلسل  ، أو بالطرق الجزيئية مثل(TBIA) ج النباتي المناعيمثل اإلليزا وبصمة النسي

 . كما يمكن استخدام األعراض التي تظهر على (RT-PCR) للبوليميراز مع النسخ العكسي

  اللوبياء أو النباتات العشبية الدالة مثل Eurekaالصنف  C. lemon النباتات الدالة مثل
 في الكشف عنه. Capsicum frutescens var. grossum و
 

 . فيروس تمزق ورق الحمضيات/الموالح = فيروس تثلم ساق التفاح4.2
Apple stem grooving virus = Citrus tatter leaf virus (ASGV جنس ،Capillovirus، 

 (Flexiviridae فصيلة

 
 1962في عام  Wallace & Drakeهذا الفيروس  أول من قام بتوصيف –الصفات العامة 

(Roistacher, 1991) . 12نانومترًا وقطرها  700-640جسيمات الفيروس خيطية مرنة طولها 
. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي 112Sنانومترًا، ويبلغ معامل ترسيبها في الماء حوالي 

% من وزن الفيروس. البروتين المكّون 5ألف قاعدة، مشكاًل  7.4-6.5وحيد السلسلة حجمه حوالي 
 .وجد أية كربوهيدرات أو دهنيات في جسيمات الفيروست ألف دالتون. ال 27-24 غالف حجمهلل
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 (CTV) الموالح/ستيزا الحمضياتيشجرة برتقال يظهر عليها أعراض التدهور مصابة بفيروس تر .1شكل 
غير منتظمة  )أ(؛ جذع شجرة برتقال يظهر عليها بثرات قلفية واضحة )ب( وورقة يظهر عليها شحوب وبقع

؛ غصن من شجرة حمضيات سترانج مصابة بفيروس (CPsV))جـ( نتيجة اإلصابة بفيروس قوباء الحمضيات 
تنقر يظهر على األوراق تشوه وتبقع )د(؛ أعراض اإلصابة بفيرويد  (ASGV)تمزق ورق الحمضيات 

نقر في نسيج الخشب على شجرة كليمنتين حيث يظهر  (HpSVd-cit) ( الحمضيات/الموالحكاكسياالخشب )
يقابلها نتوءات في القلف )الزاوية اليسرى( )هـ(؛ أعراض التصمغ على األصل أورالندو تانجلو المصاب 

)و(؛ جذع شجرة برتقال عليه أعراض مرض الجيوب المقعرة )ز(؛ أعراض اإلصابة  HpSVd-citبفيرويد 
رانجبور اليم )حـ(؛ ظاهرة االنحناء  على أصل الحمضيات (CEVd) الموالح/بفيرويد تشقق قلف الحمضيات

)ط(؛ تبقع ثمار الكريب فرت )ي( وتضمع في  CEVdالشديد لألوراق في نبات السترون المصاب بفيرويد 
 قشرة ثمار الكريب فروت الناتجة عن اإلصابة بمرض االمبياتراتورا )ق(.
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ى الحمضيـات عند عل ASGVتم وصف أعـراض اإلصابـة بفيـروس  –األعراض والمدى العوائلي 
 على أوراق النـوع( 1)شكل ظهـور أعراض التبرقـش والتمـزق 

Wester Citrus excelsa  والمستعمل كنبات دال(Wallace & Drake, 1962) غالبية أنواع .
الحمضيات تصاب بهذا الفيروس ولكن بدون أن تظهر أعراض واضحة. إاّل أن اإلصابة بهذا 

ينتقل  ASGVوجد بأن فيروس لقد  عند منطقة التئام الطعم باألصل. الفيروس تعطي تحززًا واضحاً 
ينتقل هذا الفيروس ميكانيكيًا إلى كما ينتقل في بذور الحمضيات.  ولكن ال C. quinoaفي بذور 

 عدد من النباتات الحولية.
 

لمغرب تم تسجيل هذا الفيروس في ا –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 
(Bové, 1995)  وليس هناك ما يشير إلى انتشاره في المنطقة العربية. فلذلك ال يعتبر هذا الفيروس

 أهمية اقتصادية على الحمضيات في الوقت الحالي. اتذ
 

يمكن الكشف عن وجود الفيروس بالطرائق السيرولوجية المختلفة مثل  –الكشف عن وجود الفيروس 
 . RT-PCRاتية المناعي، وكذلك بواسطة الطرق الجزيئية مثل اإلليزا وبصمة النسيج النب

 كما يمكن الكشف عن الفيروس عن طريق األعراض بعد إلقاح النباتات الدالة حيث تظهر 
 Poncirusشحوب ما بين العروق على النوع ال، و  C. excelsaأعراض الورقة الممزقة على النوع 

trifoliata (L.) Raf.  موضعية علىالشاحبة البقع الو  C. quinoa. 
 

 فيروسات أخرى . 5.2
 

هنــاك بعــض الفيروســات التــى ثبــت وجودهــا علــى الحمضــيات فــي بلــدان مجــاورة للمنطقــة العربيــة أو 
 والـذي تــم كشــفه ( SDV) وماتساســبيــة مثـل فيــروس تقـزم مسـجلة فقــي فـي عــدد محـدود مــن الـدول العر 

موعــة تقــزم الساتســوما باإلضــافة إلــى فيــروس ، وهــو أحــد أنــواع مج1930فــي اليابــان فــي بــدايات عــام 
 فيـــــــــــــــروس التبــــــــــــــــرقش المعـــــــــــــــدي ألبـــــــــــــــي ســــــــــــــــرة (،CMBVالموالح )/الحمضـــــــــــــــياتموزاييـــــــــــــــك 

 (Navel orange infectious mottling virus) (NIMV) ،فيـــروس تقـــزم ليمـــون األنجســـتروم  
(Natsudaidai dwarf virus) (NDV) ، الفيروســـين وقـــد صـــنف مـــؤخرًاNIMV  وNDV  ـــى  عل

فـي  SDVوقـد تـم تسـجيل فيـروس . (Fauquet et al., 2005) (SDV)همـا فيـروس تقـزم ساسـتوما أن
 تـــم  والـــذي (Vein enation-woody gall). كـــذلك فيـــروس تـــدرن الخشـــب (Azeri, 1973)تركيـــا 

(، Nour-Eldin & Fudl-Allah, 1976؛ CABI, 2004؛ 1994خـرون، خليـل وآ)تسـجيله فـي ليبيـا 
 ( CABI, 2004؛ Bové, 1995، تركيــــا وإيــــران )(Moghal et al., 1993)ســــلطنة عمــــان 

  Myzus persicaeو   A. gossypii حشــــرات المــــّن التاليــــة: والــــذي ينتقــــل بفعاليــــة بواســــطة
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ــــــــــروس إصــــــــــفرار وتقــــــــــزم الحمضــــــــــياتT. citricidusو  ــــــــــك في ــــــــــى ذل  الموالح/. يضــــــــــاف إل
(Citrus chlorotic dwarf) ( الموجـود فــي تركيــاKorkmas et al., 1995 ) والـذي ينتقــل بواســطة

 بــأن هــذه الذبابــة موجــودة فــي تــونس  ( علمــاً Parabemesia myricae Kuwana) الذبابــة البيضــاء
(Chermiti et al., 1992 وبالتالي من الممكن إنتقالها إلى البلـدان العربيـة التـي لـم تسـجل فيهـا حتـى )

 .زمةاآلن في حال لم تتخذ االحتياطات الصحية )الحجرية( الال
 

 . فيرويد تشقق قلف الحمضيات/الموالح6.2
Citrus exocortis viroid ( CEVd جنس ،Pospiviroid ،فصيلة Pospiviroidae) 

 
من حمض نووي ريبي وحيد السلسلة دائري حجمه  CEVdيتكون مجين فيرويد  -الصفات العامة 

 في التركيب الجزيئي لفيرويدنيوكليوتيدة. وأشارت دراسة حديثة بأن هناك تباين  373-369حوالي 
CEVd  داخل الشجرة الواحدة(Elleuch et al., 2006).  يحدث هذا الفيرويد تغيرات تشريحية في

قابلية تحمل عالية للحرارة كما أن له  .(El-Dougdoug et al., 1993)البرتقال المصابة  قخاليا أورا
 ارية للطعم غير ممكنة. المرتفعة، مما يجعل التخلص منه عن طريق المعالجة الحر 

 
األشجار المصابة أعراض اإلصابة تتمثل في تقزم  – وطرائق اإلنتقال األعراض والمدى العوائلي

مثل النارنج، إال أن األعراض تكون أكثر وضوحًا عند  قلياًل عندما تكون مطعمة على أصول مقاومة
تقارير في بعض البلدان المنتجة الوتشير بعض مثل البرتقال ثالثي األوراق.  استحدام أصول حساسة

يسبب تراكم الصمغ وخاصة في  CEVdبأن فيرويد  ستراليا وجنوب أفريقيا،أللحمضيات مثل 
. كما أنه يسبب تشقق في قلف الساق في بعض (Roistacher, 1991)األشجار المتقدمة في العمر 

 الحاالت. 
 مثل (rootstocks)ة األصول خاص يصيب هذا الفيرويد غالبية أنواع الحمضيات/الموالح

Poncirus trifoliate، Troyer  Citrange  وRangpur lime  نوع إصابة أما في حالة  (1)شكل
، (Najar et al., 2002)فتظهر األعراض في الطعم وليس في األصل  (C. latifolia)التاهيتي 

 لبية المنطقة غا في CEVdوتجدر اإلشارة إلى أن غياب أعراض واضحة لإلصابة بفيرويد 
 الشديدة وجود اإلصابات  اريخ المقاوم، إال أن ذلك ال ينفيالعربية يقود إلستخدام أصل الت

 مثل ما هو حاصل في الجنوب التونسيبساتين قديمة مطعمة على أصول حساسة  يف
(Najar & Duran-Vila, 2004)  كما يصيب هذا الفيرويد مجموعة من النباتات العشبية مثل

Gynura aurantiaca (Blume) DC. يسبب إنحناءات شديدة حيث ، بتونيا والبندورة/الطماطم
 إلى إمكانية إصابة شجرة التين توصل بعض الباحثين دراسة حديثة في لألوراق إلى األسفل. و 
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من النباتات المصابة إلى الفيرويد ميكانيكيا ينتقل  .CEVd (Yakoubi et al., 2007)بفيرويد 
يد حيوي لهذا الفيرو الناقل ل، ولم يعرف ابالتطعيمكذلك و بواسطة سكاكيم التطعيم ة النباتات السليم

  .حتى اآلن
 

 هناك تقارير عن وجود  –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 
؛ خليل وآخرون، 1988في جميع البلدان العربية المنتجة للحمضيات )باحميش،  CEVdفيرويد 
 ؛Bové, 1995 ؛Alloum & Bencheik El Hocine, 1983؛ 1984وك وآخرون، ؛ مك1994

El-Dougdoug et al., 1997 ؛Elleuch et al., 2003a, 2006 ؛Ghazali, 1967؛ 
Lamour, 1950 ؛Moghal et al., 1993؛ Najar & Duran-Vila, 2004 ؛Nienhaus & Saad, 

لفيرويد على الحمضيات تعتبر طفيفة مقارنة (. أما الخسائر الناجمة عن اإلصابة بهذا ا1967
وهو أصل مقاوم. وبما أن التوجيهات  ، نظرًا الستخدام النارنجبالفيروسات أو الفيرويدات األخرى 

، فإن فيرويد CTVإزاء فيروس  العربية تسير نحو إستبدال أصل النارنج لحساسيتهالبلدان  يالحالية ف
CEVd ياب برامج تصديق الشتول.غ يالمستقبل ف يقد يمثل مشكلة ف 

 
، إاّل أنه يمكن CEVdليس هناك اختبار سيرولوجي عن فيرويد  – الكشف عن وجود الفيرويد

التفاعل  ستخدامإالكشف عن وجوده باستخدام الرحالن الكهربائي في هالم البولي اكريالميد أو 
 (CDNA)نووى المكمل أو التهجين بالحمض ال (RT-PCR) المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي

(Elleuch et al., 2003b)  ستخدام األعراض التي تظهر على النباتات إكما يمكن 
 نوع ألوراق إلى أسفل فيل ظهر إلتواء واضحيالدالة عند نقل العدوى إليها بالفيرويد، حيث 

 Citrus medica L. cv. Etrog citrange  مع تقزم واضح خالل فترة شهر إلى ستة ( 1)شكل
أو البندورة/الطماطم الصنف  Gynura aurantiaca أشهر، وأعراض مماثلة على النبات العشبي

Rutgers يومًا بعد اإللقاح الميكانيكي. 30-10 خالل فترة 
 

  الجنجل/= فيرويد تقزم حشيشة الدينار . فيرويد تنقر الخشب )كاكسيا( الحمضيات/الموالح7.2
Hop stunt viroid  =Citrus cachexia viroid (HpSVd-cit جنس ،Hostuviroid ،فصيلة 

Pospiviroidae) 

 
ساللة من  (HpSVd)يعتبر فيرويد تنقر الخشب )كاكسيا( الحمضيات/الموالح  –الصفات العامة 

من حمض  HpSVd. يتكون مجين فيرويد (xyloporosis)فيرويد تقزم حشيشة الدينار ويسمى كذلك 
 نيوكليوتيدة.  299مه نووي ريبي وحيد السلسلة دائري حج
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تسبب اإلصابة بهذا الفيرويد ترسبًا صمغيًا وتلونًا في قلف الساق مع  –األعراض والمدى العوائلي 
 . أما المدى العوائلي (1)شكل  ظهور نتوءات في القلف الداخلي يقابلها نقر في نسيج الخشب
 كليمنتينأفندي وخاصة  يوسفيلهذا الفيرويد فإنه يشمل كل أنواع الحمضيات وخاصة أنواع 

(C. reticulate) وهجنها مثل تانجلو وكذلك ،C. macrophylla Wester.  ينتقل هذا الفيرويد من
الميكانيكي وليس له ناقل حيوي معروف لقاح الحمضيات المصابة إلى السليمة بواسطة التطعيم واإل

 حتى اآلن.
 

  HpSVd-citيوجد فيرويد  –عربية التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة ال
؛ 1994؛ خليل وآخرون، 1988على الحمضيات في جميع البلدان العربية المنتجة لها )باحميش، 

 ؛Amizet, 1959؛ Alloum & Bencheik El Hocine, 1983؛ 1984 مكوك وآخرون،
Bové, 1995 ؛Cassin, 1964 ؛Ghazali, 1967 ؛Lamour, 1950 ؛Moghal et al., 1993؛ 

Najar & Duran-Vila, 2004؛ Nienhaus & Saad, 1967 ؛Reichert & Perlberger, 1934 .)
المختلفة وخاصة الكليمنتين  يوسفي أفنديوتعتبر اإلصابة بهذا الفيرويد مهمة اقتصاديًا على أنواع 

 .العربية النتشاره الواسع في البلدان العربية وهو صنف مهم للتصدير خارج المنطقة
 

بواسطة الرحالن  HpSVd-citيمكن الكشف عن وجود فيرويد  –عن وجود الفيرويد  الكشف
أو التهجين بواسطة الحمض النووي  RT-PCRالبولي أكريالميد وكذلك بواسطة  هالم الكهربائي في

ن المكمل. كما يمكن الكشف عنه بتطعيم عيون من نبات مصاب على كسجيالريبي المنزوع األ
-6والذي يظهر أعراضًا واضحة خالل  (Parson’s special mandarin)سون بار يوسفي أفندي نوع 

 .HpSVd-citختبار سيرولوجي للكشف عن فيرويد إشهرًا. ليس هناك  18
  يالموالح فجود فيرويدات أخرى على الحمضيات/ويجدر اإلشارة بأن هناك إحتمال لو 

 ؛Najar & Duran-Vila, 2004) المنطقة العربية، حيث أثبتت دراسات أنجزت حديثاً 
Najar et al., 2002) فيرويد الورقة المحنية للحمضيات/الموالح وجود (CBLVd)،  فيرويد

تونس. ونظرًا  في III (CVd-III) الموالح/فيرويد الحمضياتو  IV (CVd-IV)الحمضيات/الموالح 
 غير التاريخ وهو بعض بلدان العالم التى تستعمل أصوالً  يتكتسبها هذه الفيرويدات ف يلألهمية الت

عن  لبلدان العربية فإنه ينصح بالتقصيا يف CTVاإلنتشار لمكافحة فيروس  يالوضع الذى بدأ ف
 المنطقة العربية. يهذه الفيروسات ف
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من المحتمل أن تكون فيروسية أو  في المنطقة العربية الموالح/أخرى على الحمضيات أمراض. 3
 فيرويدية المنشأ

 
وهي  وتعتبر مهمة من الناحية اإلقتصادية الموالح/التي تصيب الحمضيات راضاألمهناك عدد من 

، تنقر الساق (1)شكل  (Impietratura)البلدان العربية مثل تحجر الثمار بعض مسجلة في 
(Cristacortis)  العمياء المقعرة و  الجيوب الصمغيةو(Concave gum-blind pocket)  (1)شكل .

من الناحية اإلقتصادية مثل تصمغ القلف في  يدات التي تعتبر مهمة أيضاً باإلضافة إلى بعض الفيرو 
 ، ومسجل حالياً والذي تم تسجيله ألول مرة في مصر (Gummy bark of sweet orange)البرتقال 

وهناك  ،(Bove, 1995) وسلطنة عمان (Roistacher, 1991)في السعودية، السودان، ليبيا، المغرب 
 Kassala)ال أو تصمغ القلف اعزلها ودراسة خصائصها مثل مرض الكسلم يتم  أمراض أخرى 

disease or Bark Gumming) تم تسجيله ألول مرة في السودان الذي يصيب الجريب فروت الذي 
إال أن خصائص هذه األمراض لم  (Bové, 1995)ومن ثم بعض الحاالت في اليمن  1986في عام 

 تدرس بشكل منفصل بعد.
 
  يروسات وفيرويدات الحمضيات/الموالح. مكافحة ف4
 

إن أهم وسائل مكافحة األمراض الفيروسية في الحمضيات هي إستخدام شتول سليمة، التطعيم على 
لمكافحة  استخدام شتول سليمة العمود الفقري أصول مقاومة وتطبيق قوانين الحجر الزراعي. ويعتبر 

 بالتفصيل في الفقرات التالية.لذلك سنتناولها  ،األمراض الفيروسية والفيرويدية
 وآخرون  Navarro( وكذلك 1972) وآخرون  Murashigeالشك بأن العمل الذي قام به 

إلنتاج شتول خالية من  (shoot-tip grafting)( أدى إلستخدام تقنية التطعيم القمي 1975)
دان العالم التي يوجد الفيروسات والفيرويدات، والمسببات األخرى المشابهة لها، والتي سادت في كل بل

الممرضة في العقود الثالثة مسببات فيها برامج إعتماد وتوثيق إلنتاج مواد إكثار خالية من ال
 الماضية. وقبل إعتماد هذه الطريقة العملية في إنتاج شتالت حمضيات سليمة كانت هناك 

د من خلوها من والتأكثالث طرق معتمدة وهي: )أ( إختيار نباتات سليمة عن طريق المشاهدة 
التطعيم على نباتات دالة، )ب( إنتاج شتالت من الجنين الخضري العوامل الممرضة بواسطة 

(nucellar clones)  جـ( إنتاج شتالت سليمة من نباتات مصابة بعد معالجتها حراريًا. وسنشرح(
ضية إن كان بايجاز هذه الطرق ألهميتها في إنتاج شتالت من الحمضيات خالية من اإلصابات المر 

 مسببها فيروسات أو فيرويدات أو فايتوبالزما أو بكتيريا أو ما يشابهها. 
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بهذه الطريقة يتم اختيار  -اختيار نباتات سليمة بالمشاهدة والتطعيم على نباتات دالة  أ(
أشجار مميزة ذات إنتاجية عالية وال يوجد عليها أية أعراض توحي بإصابة فيروسية ومن ثم 

م منها ويتم تطعيمها على نباتات دالة )تم ذكرها في فقرة الكشف عن الفيروسات تؤخذ براع
نوعين من النباتات، نوع من  وتشير نتائج التطعيم على وجود، لفة(أو الفيرويدات المخت

، ونوع آخر ولكن بدون إظهار أية أعراض واضحةالنباتات تكون حاملة لبعض الفيروسات 
، (mother trees)باألشجار األم  بات الممرضة تسمى عادةن المسبمن النباتات خالية م

وتستخدم كمصدر لعيون التطعيم التي تستخدمها المشاتل الخاصة والعامة عند إكثار 
 أصناف الحمضيات المختلفة.

إن اعتماد هذه الطريقة مبني على أن غالبية  -ب( إنتاج سالالت من الجنين الخضري 
التنتقل بواسطة البذور. وحيث أن بذور الحمضيات  الفيروسات التي تصيب الحمضيات

توجد بها أجنة جنسية وعدد من األجنة غير الجنسية والتي تنتج من خاليا خضرية 
(nucellar)  ن من الكروموسومات  2والتي تكَون أجنة خضرية. خاليا هذة األجنه لها

عض االختالفات بين وبالتالي تنتج شتالت مشابهة تمامًا للشجرة األم. إاّل أن هناك ب
الشتالت الناتجة عن هذه الطريقة ويتم اختيار أفضلها والتي تحتوي على الصفات المرغوبة 
كي تكون السالالت الخضرية التي يتم تداولها تجاريًا. وللتأكد من أن النباتات التي يتم 

وب لقاح اختيارها ناتجة عن أجنة خضرية وليس من أجنة جنسية يتم إلقاح الشجرة األم بحب
. وبما أن صفة ثالثية األوراق Poncirus trifoliataمن نوع الحمضيات ثالثي األوراق 

، فإن الشتالت الناتجة عن أجنة جنسية تكون ثالثية (dominant)هي صفة وراثية سائدة 
األوراق ويتم استبعادها. أما الشتالت الناتجة عن أجنة خضرية فتكون أوراقها عادية )غير 

سنة لتقييم  15-10، إال أن هذه الطريقة تحتاج ما بين هاؤ بالتالي يتم إبقاثالثية( و 
 .السالالت الناتجة

 لقد أثبت -إنتاج شتالت سليمة من نباتات مصابة بالتطعيم بعد معالجتها حراريًا  جـ(
Murashige ( 1972وآخرون ) عندما يتم تطعيم أصل من الحمضيات تم تنميته بأنه 

 يمكن  (Shoot tip grafting)اسطة مرستيم قمي من نبات مصاب على بيئة صناعية بو 
 Navarroأن يعطي نباتًا خاليًا من اإلصابة الفيروسية. وتم تحسين هذه الطريقة بواسطة 

  (Troyer citrange)نوع ترويرسترانج  ( في أسبانيا، حيث استخدموا1975)وآخرون 
ن النبات الناتج من عملية التطعيم وهو هجين من الحمضيات ثالثي األوراق. وبالتالي فإ

القمي يكون نباتا ذات ورقة عادية )غير ثالثية( ويمكن معرفته بسهولة. وعندما يكبر 
النبات قلياًل داخل انبوب االختبار يتم نقله إلى تربة عادية ويجري تنميته في البيت 

ئص للشجرة الزجاجي. إن نباتات الحمضيات الناتجة عن هذه الطريقة لها كامل الخصا
تكون بدون جنوح خضري، مثل تلك التي تنتج عن الجنين  األم، باإلضافة إلى أنها
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الخضري، وبالتالي يمكن أن تبدأ بإنتاج الثمار بعد سنة إلى سنتين من التطعيم. يتم 
إستعمال هذه الطريقة حاليًا في أغلب البرامج التي تنتج شتالت الحمضيات الخالية من 

  ويدات والمسببات المرضية األخرى.الفيروسات والفير 
 لكي يتم استخدام الشتالت الخالية من األمراض على نطاق واسع ال بد من و 

إعتماد برامج إلنتاج شتالت موثقة تضمن للمزارعين بأن الشتالت التي يتم شراؤها من 
 المشاتل الخاصة أو الحكومية هي شتالت عالية الجودة من حيث مطابقتها للصنف وخلوها

 أو الفيرويدية. ولقد تم إنشاء مثل  من مسببات األمراض وخاصة الفيروسية
 ؛Nadori et al., 1984هذه البرامج في عدد من البلدان العربية مثل المغرب )

Nhami & Bourge, 1979 تونس ،)(Cherif, 1998) ومصر ،(Bové, 1995) وألهمية .
تبنيها مما يساهم في رفع إنتاجية هذه البرامج فإنه ينصح أن تقوم الدول العربية ب

الحمضيات في هذه البلدان ويقلل من احتمال انتقال األمراض الفيروسية والفيرويدية فيما 
 بينها عند تبادل الشتول إن كان من الناحية التجارية أو من أجل أهداف بحثية.

جود على و  (Certification)ويعتمد إنتاج الشتالت الموثقة الخالية من األمراض 
المبني على إستخدام كل طرائق الفحص  (indexing)برنامج لفحص أشجار األمهات 

ممرض في النبات المراد مسبب المتوفرة والتي بالنهاية تؤكد وجود )أو عدم وجود( أي 
، (biological indexing)فحصه. ومن أهم الطرائق المستخدمة هي االختبارات الحيوية 

أكثر من النبات المراد فحصه على مجموعة من أنواع  تطعيم عين أو ىوهي تعتمد عل
النباتات الدالة )غالبيتها من الحمضيات( والتي يظهر عليها أعراض واضحة في حال 

الممرضة، بما فيها الفيروسات والفيرويدات. وباإلضافة إلى اإلختبارات مسببات وجود ال
  cDNA، تهجين ELISA ،RT-PCRالحيوية، يمكن استخدام اختبارات أخرى مثل 

و غيرها )راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب(، وهي اختبارت متخصصة تعطي نتائج 
مسببات أسرع بكثير من تلك التي تعطيها االختبارات الحيوية. وبما أن للعديد من ال

الممرضة التي تصيب الحمضيات ال يوجد لها حتى اآلن اختبارات مخبرية سريعة، ال بد 
ألشجار األم أو الشتالت من الجمع ما بين اإلختبارات الحيوية وتلك في برنامج فحص ا

ختبارات الحمض النووي المتعددة. ولمعرفة إالتي تعتمد على وجود أمصال متخصصة أو 
كتبه  البرنامج المفضل لفحص أشجار الحمضيات ننصح القارئ بالرجوع إلى ما

Roistacher (1998.) 
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 . استنتاجات عامة5
 

سوحات الحقلية التي تمت في العقود الثالثة الماضية بأن الفيروسات والفيرويدات تشكل أحد أثبتت الم
مسببات تدهور إنتاج الحمضيات في غالبية البلدان العربية. هناك فيروسات أو فيرويدات موجودة في 

، الحتشقق قلف الحمضيات/المو ، فيرويد قوباء الحمضيات/الموالحكل البلدان العربية مثل فيروس 
. وهناك بعض الفيروسات التي ثبت وجودها في الموالح/الحمضيات (كاكسياتنقر الخشب )وفيرويد 

 .الموالح/بعض البلدان العربية وغيابها من البعض األخر مثل فيروس تريستيزا الحمضيات
حتى اآلن خطرًا كبيرًا كما هو الحال في أسبانيا مثاًل لم يشكل فيروس تريستيزا الحمضيات 

من  اصل في اإلنتشار مع أن حشرة المنّ و بلد متوسطي إاّل أن المسوحات الحقلية تؤكد بأنه متو وه
 Djelouah) التي تنقله بكفاءة عالية ليست موجودة في المنطقة العربية Toxpotera citricidusنوع 

& D’Onghia, 2000) ّالموجودة مثل  . وبالتالي فإن أنواع المنAphis gossypii  
في سوريا  T. aurantiiتنتشران في المنطقة العربية باإلضافة إلى وجود  اللتانو  Myzus persicaeو 

 .T ، ولو أنها أقل كفاءة من(CABI, 1969في المغرب ) A. spiraecolaو  (CABI, 2006) ولبنان

citricidusعين اإلعتبار ، إال أنها تلعب دورًا في توسيع رقعة إنتشاره في البلدان العربية. وإذا أخذنا ب
وهو  (sour orange)بأن النوع األكثر إستخدامًا كأصل في المنطة العربية هو البرتقال الحامض 

فإن ذلك يشير إلى إحتمال تسارع إنتشاره وخاصة في حال  CTVحساس جدًا لإلصابة بفيروس 
لبيتها بروز سالالت من الفيروس أكثر تأثيرًا من السالالت التي وجدت حتى اآلن وهي في غا

سالالت ضعيفة. إن إزالة األشجار المصابة وحرقها يعتبر تدبيرًا جيدًا له فوائد كثيرة على األمد البعيد 
روس التريستيزا بشكل محدود حاليًا، أما المناطق المهددة في البلدان أو المناطق التي يوجد فيها في

اس لإلصابة بأصول أكثر ، فيجب النظر بجدية إلى إستبدال األصل الحسCTVوس نتشار فير با
  سيترانج والبرتقال ثالثي األوراق.التروير مقاومة مثل 

هناك العديد من البلدان العربية التي ال توجد فيها حتى اآلن برامج معتمدة إلنتاج شتول 
ودعمها يشكل خطوة  فإن إعتماد مثل هذه البرامج حمضيات خالية من المسببات الممرضة، لذا

 ن إنتاجية الحمضيات ورفع العائد للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الزراعة.إيجابية نحو تحسي
إن تقوية هيئات الحجر الزراعي في كل البلدان العربية والتعاون فيما بينها تسمح بعدم إدخال 
 األمراض الفيروسية أو الفيرويدية إلى البلدان التي هي خالية منها حتى اآلن. كما أن 

 دربة في مثل هذه الهيئات مع وجود التجهيز المالئم يسمح بإدخال وجود العناصر الم
أصناف جديدة مهمة تجاريًا وذلك بعد القيام بكامل اإلختبارات للتأكد من خلوها من األمراض 

(Frison & Taher, 1991). 
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 3وجمال غانم 2شويريال اإيلي، 1صالح الشعبي
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 ؛ زحلة، لبنان 287تل العمارة، ص.ب.  ( فرع وقاية النبات، مصلحة األبحاث العلمية الزراعية،2)
 ( كلية الزراعة، جامعة القاهرة، مصر.3)

 
 

 المحتويات
 ة. المقدم1
 أشجار اللوزيات/الحلويات والتفاحيات في المنطقة العربيةعل فيروسات الانتشار . 2
 قة العربيةفي المنط. أهم الفيروسات والفيرويدات التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات 3

 . األمراض الفيروسية1.3
 الشاحب ألوراق التفاح. فيروس التبقع 1.1.3
 تثلم ساق التفاح . فيروس2.1.3
 . فيروس تنقر ساق التفاح3.1.3
 . فيروس موزاييك التفاح4.1.3
 ة للخوخ/البرقوقيتالم ةبقع الحلقي. فيروس ال5.1.3
 . فيروس تقزم الخوخ/البرقوق6.1.3
 للخوخ/البرقوق األمريكي الخط طنم. فيروس 7.1.3
 . فيروس جدري الخوخ/البرقوق8.1.3
 . فيروس التبقع الحلقي الكامن للفريز/الفراولة9.1.3

 . فيروس التبقع الحلقي للبندورة/الطماطم10.1.3
 . فيروس موزاييك وتورد الدراق/الخوخ11.1.3
 . فيروس التبرقش الحلقي األخضر للكرز12.1.3

 يرويدية. األمراض الف2.3
 . فيرويد الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ1.2.3
 . فيرويد تقزم حشيشة الدينار/الجنجل2.2.3
 ثمار التفاح تنقر فيرويد. 3.2.3

 . استنتاجات عامة4
 . المراجع5
 

 

  مقدمةلا. 1

 

 ،(.Cydonia oblonga Millالسفرجل ) ،(.Malus communis L)التفاح ]زرع أشجار التفاحيات ت
 الدراق/الخوخ] اللوزيات/الحلوياتو  ،[(.Pyrus communis L)الكمثرى /األجاص

(Prunus persica (L.) Batsch.) ،المشمش (P. armeniaca L.)،  الخوخ/البرقوق 
(P. domestica L.،) اللوز (P. amygdalus Batsch.) الكرز الحلو ،(P. avium L.) ،الكرز 
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على نطاق بعض البلدان العربية في  [(.P. mahaleb L) المحلب ،(.P. cerasus L)الحامض 
، إنتاج معظم البلدان العربية من ثمار التفاحيات واللوزيات/الحلويات بناء 1يوضح الجدول  .واسع

 .2006الحصائيات منظمة األغذية والزراعة خالل عام 

 
 ربيةفي المنطقة الع الحلويات/اللوزياتالتفاحيات و  أشجار علىلفيروسات اانتشار . 2
 

فيرويدية و أمراض فيروسية منطقة العربية بتصاب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات في ال
 . (2)جدول  وأصنافها المزروعةاألنواع تختلف في انتشارها وشدتها وفقًا للمناطق و التي متنوعة، 

ا( تؤثر سالالت الفيروس الشائعة ونوعية الغراس المستخدمة في الزراعة )أسلوب إنتاجه
سيما الحشرية منها والظروف البيئية السائدة وندرة استخدام األصول أو األصناف  وانتشار النواقل وال

في الحالة الصحية لتلك األشجار. ويعّد فيروس الفيرويدية المقاومة أو المتحملة لألمراض الفيروسية و 
(، PNRSV) للخوخ/البرقوق  ةيتالم ةالبقع الحلقي(، وفيروس ACLSV) التبقع الشاحب ألوراق التفاح

 .أكثرها ترددًا وانتشاراً ( من ApMV) (، وفيروس موزاييك التفاحPDV) البرقوق /وفيروس تقزم الخوخ
 إسماعيل)في سورية والسفرجل الكمثرى /األجاصو  ،على أشجار التفاح ACLSVفيروس  سجلفقد 

على  PDVو PNRSV ،ApMVفيروسات  ، كما سجلت(2007؛ الجبر وآخرون، 2007وآخرون، 
المرتبة  PNRSVتبوأ فيروس (. 2007رواق وآخرون، ) أشجار اللوزيات/الحلويات في شرق الجزائر

، PDVتاله في األهمية  ،وسورية في لبنان الحلويات/على أشجار اللوزياتاألولى في األهمية 
ACLSV وApMV (؛ 2003، وآخرون، أإسماعيلChoueiri et al., 2003.)  الفيروسات تكانو  

 تورد الدراق/و  (، وفيروس موزاييكPPVاألخرى، مثل: فيروس جدري الخوخ/البرقوق )
 وفيروس (، SLRSV) بقع الحلقي الكامن للفريز/الفراولةتفيروس ال(، و PRMV)الخوخ 

 لبرقوق ل/لخوخلاألمريكي  الخطي طنم(، وفيروس ToRV) لبندورة/الطماطملبقع الحلقي تال
(APLPVوفيروس التبرقش ال ،) لحلقي األخضر( لكرزCGRMVوفيروس ،)  تثلم 

 ، وفيروس المشمش الكامن (ASGV) ، وفيروس تنقر ساق التفاح(ASGVساق التفاح )
(ApLV( )Abbadi, 2002 ؛Jarrar et al., 2007وفيرويد ) تنقر ( ثمار التفاحADFVd )
(Choueiri et al., 2007)  بينما سجل انتشار ةفي بعض الدول العربي محدوداً قد سجلت انتشارًا ،

( وفيرويد تقزم حشيشة الدينار/الجنجل PLMVdواسع لفيرويد الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ )
(HpSVd( على أشجار اللوزيات/الحلويات ) ،؛2007رواق وآخرون Al Rwahnih et al., 2001 ؛

Choueiri et al., 2001, 2002 ؛Ismaeil et al., 2001). 
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ول العربية والعالم من ثمار التفاحيات واللوزيات/الحلويات )ألف طن(، إنتاج الد .1جدول 
 .2006مة األغذية والزراعة الدولية، إحصائيات منظ

 

 التفاح البلد

 /األجاص
 اللوز المشمش الكمثرى

 الدراق/
 الخوخ

 /البرقوقو
 سفرجل الكرز الخوخ

 9.0 5.0 117.5 53.7 167.0 189.4 283.2 الجزائر 

 *- *- 360.0 *- 73.0 38.5 550.0 مصر 

 *- 1.3 14.0 3.1 6.8 2.6 46.4 األردن

 *- 29.5 34.1 28.3 31.8 36.8 114.8 لبنان

 *- *- 9.4 24.3 16.8 1.3 23.6 ليبيا

 28.0 5.5 54.6 83.0 129.4 35.2 374.0 المغرب

 5.0 39.7 51.6 119.6 101.0 20.0 312.5 سورية

 4.5 *- 92.2 50.0 30.0 60.0 120.0 تونس

 1.3 *- 2.3 0.1 1.5 0.3 18.7 اليمن

 مجموع البلدان
 العربية

1843.2 384.1 557.3 362.1 735.7 81.0 47.8 

 489.8 1872.8 17188.8 1766.1 3251.3 19539.5 63804.5 العالم

نسبة ما تزرعه 
العربية  البلدان

 مقارنة بالعالم 

2.9 2.0 17.1 20.5 4.3 4.3 9.8 

 د بيانات*: اليوج-

 

في الوطن والتفاحيات تباين انتشار األمراض الفيروسية على أشجار اللوزيات/الحلويات ي
، باألمراض الفيروسية إصابةمن أكثر أشجار اللوزيات/الحلويات والدراق/الخوخ العربي، ويعّد الكرز 

 .إصابةبينما كانت أشجار المشمش أقلها 
تجاه المزروعة في البلدان العربية  حلوياتال/حساسية أنواع اللوزيات اتتتشابه درج

مع مثيالتها المزروعة في بلدان حوض البحر األبيض المتوسط األوروبية ت المختبرة االفيروس
وقد تراوحت  .(Myrta et al., 2002) أعلى في الدول األوروبية كانتف صابةت اإلاباستثناء مستوي

 الكمثرى والسفرجل /األجاصح، و على أشجار التفا ACLSVفيروس ب صابةاإلمتوسطات 
 إسماعيل) %، على التوالي5.3-0 و 14.2-2.0، 41.6-34.0 المختبرة في سورية ما بين

 PNRSV ،ApMVفيروسات ب صابةاإل. وبلغت نسب (2007؛ الجبر وآخرون، 2007وآخرون، 
ي %، على التوال29.7و 31.3، 39.1على أشجار اللوزيات/الحلويات في شرق الجزائر  PDVو

  57.5، 61.0في لبنان  PNRSVإنتشار فيروس  ةوبلغت نسب .(2007)رواق وآخرون، 
 معلومات  شويري،الإيليا % على أشجار الدراق/الخوخ، المشمش والكرز، على التوالي )42.0و

  بلغ متوسط انتشار 2003(، وفي سورية خالل عام Choueiri et al., 2003غير منشورة؛ 
 ،2.8، 11.7، 18.4 %، و6.28أنواع اللوزيات/الحلويات المختبرة  في عينات الفيروس نفسه

 % في عينات الدراق/الخوخ، اللوز، الخوخ/البرقوق، الكرز والمشمش، على 0.45و  0.81
 على  ApMVو ASGVفيروسي  انتشاروبلغت نسب  (.أ2003وآخرون،  إسماعيل) التوالي
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في حين  (،2007وآخرون،  إسماعيل) التوالي %، على0.2و 2.0أشجار التفاح المختبرة في سورية 
(. واحتل فيروس Salem et al., 2005%، على التوالي )1.0و 4.6بلغت على التفاحيات في األردن 

ToRV  على التفاحيات المرتبة األولى في األهمية في األردن وفقًا للدراسة السابقة، وبلغ 
 أشجار اللوزيات/الحلويات  إصابةينت نسب كذلك تبا%. 6.8في العينات المختبرة  وجودهمتوسط 

على بعض  هفي الوطن العربي بفيرويد الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ، وسجل أعلى انتشار ل
أصناف الدراق/الخوخ المستوردة إلى لبنان، مثل: صنف ديكسي ريد، سبرينغ تيم، ونكتاروز، وعلى 

% 34و 17 ما بين ة في العينات المختبرةالكلي صابةاإل ةنسب تراوحتالصنف المحلي شيخاني، و 
(Choueiri et al., 2001) إسماعيل) شجار الدراق/الخوخ في سوريةأ% على 39.6، بينما بلغت 

 % على الدراق/29و(، Ismaeil et al., 2001, 2002, 2003؛ أ2003وآخرون، 
 شرق  % على أشجار اللوزيات في14و (،Al Rwahnih et al., 2001) الخوخ في األردن

 على أشجار اللوز في تونس. وقد تم رصد الفيرويد المذكور (2007)رواق وآخرون،  الجزائر
(Fekih Hassen et al., 2005)وعلى اللوزيات/الحلويات في المغرب ، (Smith et al., 1992.) 

في لبنان على بعض أصناف المشمش المحلية، فيرويد تقزم حشيشة الدينار/الجنجل سجل كذلك 
بينما بلغت نسبة  ،(Choueiri et al., 2002) %28وبلغت نسبة انتشاره السندياني والذهبي،  مثل:

صناف: بلدي، تدمري، ذهبي، األال سيما على  %62.5المختبرة في سورية المشمش عينات  إصابة
وبلغت  (.Ismaeil et al., 2001, 2002؛ 2003، وآخرون، أإسماعيل) عجميو وزري، شكربارا، 

 في شرق الجزائر )رواق على أشجار المشمس % 5.9 ذاتهيد شار الفيرو نسبة انت
  المغرب% في 10 و (Al Rwahnih et al., 2001)األردن في  %19 ،(2007وآخرون، 

(Amari et al., 2000،) . سورية فييسجل الفيرويد في عينات الدراق/الخوخ المختبرة في حين لم 
 . (2003، وآخرون، أإسماعيل)

الفيروسية على أنواع أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات  صابةاين نسب اإلويعزى تب
وأصنافها ما بين الدول العربية وحتى ضمن القطر الواحد ألسباب متعددة، أهمها: تعدد مصادر 

، ووجود النواقل الحيوية، وطرائق اإلكثار والمعامالت الزراعية المتبعة، وحساسية الشتالت/الغراس
 لمزروعة، واالختالفات في الظروف البيئية السائدة.األصناف ا

في  ToRVو  ACLSV ،PNRSV ،PDVوتظهر خطورة بعض هذه الفيروسات، مثل 
 ، وفي موت منطقة (Dunez, 1989)قدرتها على إحداث ظاهرة عدم توافق الطعم مع األصل 

 أو عندما  دراقالالخوخ/ سيما عند تطعيم المشمش على المشمش أو المشمش على وال التطعيم
 .MM106 (Jones & Sutton, 1996)على األصل  Deliciousتطعم كلونات التفاح من مجموعة 

%، وقد تصل إلى 15و 10فشل عملية التطعيم على اللوزيات/الحلويات ما بين  ةوقد تراوحت نسب
 وال تظهر األعراض المرضية على الكثير من (. Dunez, 1989) % في بعض الحاالت95

 تحت الظروف  ت المصابة باألمراض الفيروسيةات والتفاحياف أشجار اللوزيات/الحلويأصنا
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وخ والمشمش التي جمعت عينات الدراق/الخ إصابةالبيئية المحلية للبلدان العربية، وقد بلغت نسب 
والتي لم تبد  معًا )إصابات مختلطة( أو كليهما PNRSVأو  PDVبأحد الفيروسين  من مصر

 ، وتراوحت ما بين(Dunez, 1989) %، على التوالي80و 25ة واضحة عليها أعراضًا مرضي
وتراوح مقدار الضرر الذي أحدثه كال  .(Ghanem 2000a, 2000b% في دراسة الحقة )10و 3 

% بالنسبة 50%، وبلغ أكثر من 35و 10ما بين  الفيروسين المذكورين في إنتاج أشجار الكرز
كانت األعراض التي أحدثها مرض جدري الخوخ المتسبب من . و (Dunez, 1989) للكرز الحامض

على الرغم من  ، وكان ضرره غير ملموستحت ظروف المنطقة العربية أقل وضوحاً  PPVالفيروس 
بأشجار اللوزيات/الحلويات وال سيما المشمش في بعض دول فيروس األضرار الجسيمة التي أحدثها ال

 على سبيل المثال سبانيا إو واليونان  أوروبا كيوغسالفيا السابقةوجنوب شرق 
؛ Pallas et al., 1998؛ Desvignes & Bois, 1994) % في بعض مناطقها100والتي بلغت 

Refatti et al., 1988) . وكان ضعف نمو األشجار وظهور بعض التغيرات اللونية على األوراق
لى أشجار اللوزيات/الحلويات وتشوه بعض الثمار من أهم أعراض اإلصابات الفيروسية التي سجلت ع

 (.Myrta et al., 2003) والتفاحيات في المنطقة العربية
 البذرية المستخدمة كأصول للوزيات في سورية  الشتالت/الغراس إصابةبلغ معدل 

%(، 1.45)كثرها شيوعًا أ PDV%، وكان فيروس ApMV 1.84، وPDV ،PNRSV فيروساتب
 (.2007درويش والشعبي، ) %(0.22ثانية في األهمية )المرتبة ال PNRSVبينما احتل فيروس 

 قد بلغت مستويات عالية،  PDVوكانت نسب بذور اللوز الحلو والمشمش المصابة بفيروس 
بذور  إصابة%، على التوالي في لبنان، بينما تراوحت نسب 75-36% و75-72وتراوحت ما بين 

. وأكدت دراسة (1986 ،ي الدين ومكوك)تق %62 و 0ما بين  PNRSVاللوز الحلو والمر بفيروس 
)كنعان  ( بكال الفيروسين.P. dulcis (Mill.) D. A. Webb) بذور اللوز المزروع إصابةالحقة 
البذرية  الشتالت/ت الفيروسية على الغراساوبلغت نسبة حدوث اإلصاب. (2001ن، وآخرو 

% على 0.64للوز، و% على غراس ا1.28% على غراس المحلب، و2.64%، و3.2للدراق/الخوخ 
)درويش والشعبي،  فيروسية على غراس الخوخ/البرقوق  إصابةغراس المشمش، ولم تسجل أي 

بفيروس البذرية )غير المطعمة( والدراق/الخوخ لتفاح أشجار ا إصابةنسب بلغت . و (2007
ACLSV  بالفيروس المذكور  إصابة%، على التوالي، بينما لم تسجل أي 2.9و 38.6في سورية

)الجبر  والزعرورالكمثرى /األجاصلمشمش والخوخ/البرقوق والمحلب و األشجار البذرية لى عل
 قد اكتشف في أصول اللوز المزروع وفي اللوز البري  ApMVوكان فيروس . (2007وآخرون، 

(Miller) D. A. Webb. Prunus orientalis بينما سجل (2001ن، و )كنعان وآخر  في لبنان ،
)درويش والشعبي،  ثالث عينات فقط في دراسة أخرى أجريت في سورية الفيروس المذكور في

2007) . 
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 الفيروسات والفيرويدات التي تصيب أشجار اللوزيات والتفاحيات في المنطقة العربية. 2جدول 
 

 علميسم الاأل سم العربياأل
سم األ

 الفصيلةالعائلة/ الجنس المختصر

فيروس التبقع الشاحب ألوراق 
 التفاح

Apple chlorotic leaf 

spot virus 
ACLSV Trichovirus Flexiviridae 

 Apple stem grooving تثلم ساق التفاحفيروس 

virus 
ASGV Capillovirus Flexiviridae 

 Apple stem pitting  فيروس تنقر ساق التفاح
virus 

ASPV Foveavirus Flexiviridae 

 Apple mosaic virus ApMV Ilarvirus Bromoviridae فيروس موزاييك التفاح

 ةالميت ةفيروس البقع الحلقي
 خوخ/البرقوقلل

Prunus necrotic 

ringspot virus 
PNRSV Ilarvirus Bromoviridae 

 Prune dwarf virus PDV Ilarvirus Bromoviridae فيروس تقزم الخوخ/البرقوق 

فيروس نمط الخط األمريكي 
 للخوخ/البرقوق

American plum line 
pattern virus 

APLPV Ilarvirus Bromoviridae 

 Plum pox virus PPV Potyvirus Potyviridae فيروس جدري الخوخ/البرقوق

فيروس موزاييك وتورد 
 الدراق/الخوخ

Peach rosette mosaic 
virus 

PRMV Nepovirus Comoviridae 

فيروس التبقع الحلقي الكامن 
 للفريز/الفراولة 

Strawberry latent 

ringspot virus 
SLRSV Sadwavirus غير محددة 

فيروس التبقع الحلقي 
 للبندورة/الطماطم

Tomato ringspot 

virus 
ToRV Nepovirus Comoviridae 

فيروس التبرقش الحلقي 
 األخضر للكرز

Cherry green ring 
mottle virus 

CGRMV غير محدد Flexiviridae 

 Cherry leaf roll virus CLRV Nepovirus Comoviridae لكرزفيروس التفاف أوراق ا

 Arabis mosaic virus ArMV Nepovirus Comoviridae رابيساألفيروس موزاييك 

 Apricot latent virus ApLV Foveavirus Flexiviridae فيروس المشمش الكامن

فيرويد الموزاييك الكامن 
 للدراق/الخوخ

Peach latent mosaic 
viroid 

PLMVd Pelamonviroid Avsunviroidae 

فيرويد تقزم حشيشة 
 الدينار/الجنجل

Hop stunt viroid HpSVd Hostuviroid Pospiviroidae 

 Apple dimple fruit فيرويد تنقر ثمار التفاح
viroid  

ADFVd Apscaviroid Pospiviroidae 

 Apple scar skin فيرويد تقرح قشرة التفاح

viroid 

ASSVd Apscaviroid Pospiviroidae 

 
 

األمراض  تحدثهااألضرار االقتصادية التي كبيرًا ب اً الدراسات المحلية اهتمامتولي لم 
بأشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات في المنطقة العربية. وتتأتى خطورة الفيرويدية الفيروسية و 

ار مع مادة اإلكثار النباتية المتداولة في قدرتها على االنتشالفيرويدية األمراض الفيروسية و 
جار ألقالم والبراعم المأخوذة من األشالمطعمة ومجذرات األصول والبذور، وا الشتالت/)كالغراس

أو  أو البذور أو بواسطة حشرات المنّ كحبوب اللقاح  ) عند بعضهابالوسائل الطبيعية  والمصابة( 
 ACLSV. وينتشر الفيروسين الملوثة كالفيرويداتأو بواسطة األدوات  النطاطات أو النيماتودا(

 على سبيل المثال بواسطة مادة اإلكثار النباتية المتداولة، ولم يسجل بعد لهما نواقل  ApMVو
 بواسطة حشرات البرقوق /، بينما ينتشر فيروس جدري الخوخ(Delbos & Dunez, 1988) طبيعة
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تسهم  وقد سجل أكثر من عشرة أنواع من حشرات المنّ وبواسطة مادة اإلكثار النباتية المصابة،  المنّ 
  .في إنتقال هذا الفيروس

وقد أجريت معظم الدراسات التي تناولت انتشار األمراض الفيروسية والفيرويدات على أشجار 
وآخرون،  إسماعيل) بالتعاون مع جهات دولية أو إقليميةفي البلدان العربية اللوزيات/الحلويات 

 ؛2007رواق وآخرون،  ؛1997ن، و جوهر وآخر ؛ 2007، ب2003 أ،2003
Al Rwahnih et al., 2000, 2001 ؛Choueiri et al., 2001 ؛Dunez, 1989 ؛Edhib, 1996؛ 

Myrta et al., 1998a؛ Ismaeil, 2001 ؛Ismaeil et al., 2001, 2002, 2003؛ 
Jarrar et al., 2001 ؛Jawhar et al., 1996 ؛Zeramdini et al., 1996،)  أجريت كما 

 بعض البحوث المرتبطة بانتشار األمراض الفيروسية وشبيهاتها على أشجار اللوزيات/
تقي الدين ومكوك، ) الحلويات والتفاحيات في بعض الدول العربية بإمكانيات مادية وفنية وطنية

 الشعبي ؛ 2007؛ درويش والشعبي، 2007الجبر وآخرون، ؛ 1999أبو العالء، ؛ 1986
 نجم وآخرون، ؛1999منصور، ؛ 2007المعاضيدي وآخرون، ؛ 2000 ن،و وآخر 

 ؛Ghanem 2000a, 2000b؛  Al-Jebr et al., 2005 ؛Al-Chaabi et al., 1997 ؛2004
Ghanem & Ashour, 2002.)  

 
أهم الفيروسيات والفيرويدات التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات في المنطقة  .3

 العربية
 

 األمراض الفيروسية .1.3
 

 بقع الشاحب ألوراق التفاحتال فيروس. 1.1.3
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV ،جنسTrichovirus ، فصيلة Flexiviridae) 

 
 تم تسجيل هذا الفيروس ألول مرة على أشجار التفاح في الواليات المتحدة من  –الصفات العامة 

ة منها فيروس الموزاييك النموذجي فات عديدادالفيروس مر  لهذاShay (1959 .)و  Minkقبل 
 للخوخ الكاذب  فيروس الجدري  ،1فيروس التفاح الكامن طراز  الحلقي للكمثرى/األجاص،

  .وفيروس تقزم السفرجل
تكون ي. (Ghanem et al., 2002) اً تر نانوم 12×720جسيمات الفيروس عصوية مرنة 

من وزن الفيروس.  %5 السلسلة يعادل في كتلته حاديأمن حمض نووي ريبي جين الفيروس م
، الذي يتواجد في كل األجزاء (Lister & Hadidi, 1971) استخدمت طرائق عديدة لتنقية الفيروس

درجة التثبيط الحراري تتراوح النباتية المصابة بدرجات متباينة وال سيما في األنسجة اللحائية. 
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زالت هذا الفيروس في عالقاتها المصلية واألعراض التي س. تختلف عº 55و 52 ما بينللفيروس 
تحدثها، وتم العثور على سالالت عديدة من هذا الفيروس تختلف في فوعتها، ومنها ساللة 

 الدراق/الخوخ وساللة التفاح. 
  

بهذا الفيروس على األوراق والثمار وسوق  صابةتظهر أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
عتمد وضوح األعراض وتباينها على نوع النبات المصاب وصنفه، وساللة الفيروس األشجار، وي

 أو . وتكون األعراض عادة على هيئة حلقات (2و  1ين ل)الشك والظروف البيئية المحيطة

 .M. platycarpa Rehd شاحبة اللون صفراء على أوراق التفاح من النوعينمساحات أو خطوط 
 ، وعلى صورة بقع صفراء شاحبة اللون وتنقر ساق .communis Starkin delicious. Mو

 ، وعلى هيئة تنقر على M. sylvestris (L.) Mill. cv. R12740-7A التفاح من الصنف
 ، وعلى هيئة قشب حلقي على ثمار التفاح من  M. sylvestris ساق شجرة التفاح من نوع

 ت صفراء اللون على ، وعلى هيئة خطوط أو بقع أو حلقاMacintoshصنف مكنتوش 
 ، وعلى هيئة تقزم وإصفرار على أشجارC. oblongaأوراق شجرة السفرجل 

Pyronia veitchii (Trabut) Guill.  وعلى هيئة تبرقش وحلقات شاحبة اللون نموذجية على ، 

الكمثرى، وعلى هيئة بقع حلقية شاحبة/صفراء اللون على أوراق أشجار /األجاصأوراق أشجار 
 ، وعلى هيئة تبرقش مع تكون حلقات نموذجية على األوراق .Crataegus spp. L الزعرور

(، وعلى هيئة حلقات Pena-Iglesias & Ayuso, 1975وجدري كاذب على ثمار أشجار المشمش )
  الطعم، وعدم التصاق تام بين األصل و ي كاذب على ثمار النكتارينومساحات صفراء وجدر 

(، وعلى هيئة بقع نموذجية حلقية شاحبة Marenaud, 1968طعيم )وظهور لون بني عند منطقة الت
 على أوراق الخوخ/البرقوق الشائك، وتبرقش أخضر داكن اللون على أوراق الدراق/الخوخ، 

(، Dunez et al., 1973وجدري كاذب على الثمار مع تشقق قلف سوق أشجار الخوخ/البرقوق )
فوقها مع تماوت منطقة التحام األصل بالطعم كما  وتضخم األصل أسفل منطقة التطعيم أو الطعم

. وتحدث بعض على أصول بذرية أو غيرها في ظاهرة عدم التوافق عند تطعيم المشمش أو التفاح
سالالت هذا الفيروس تشققًا في قلف أشجار المشمش وتشوهات شديدة وجدري كاذب في ثمار 

 ا الفيروس بقعًا غائرة ميتة على ثمار المشمش والدراق/الخوخ والخوخ/البرقوق. كما يحدث هذ
المختلطة مع  صابةمنفردة بهذا الفيروس أو نتيجة لإل صابةالكرز الحلو والحامض سواء كانت اإل

 . كذلك يحدث هذا الفيروس على أوراق بعض أصناف الدراق/الخوخ بقعًا PNRSV فيروس
ة وحلقات فاتحة اللون مشابهة ( أو خطوطًا متموجChoueiri et al., 2001خضراء داكنة اللون )

 . ويتواجد هذا الفيروس البرقوق /بفيروس جدري الخوخ صابةلتلك األعراض التي تحدثها اإل
األصناف  بهذا الفيروس في صابةاإل وتظهر أعراض .بصورة كامنة في بعض األصناف التجارية

 ،Malus prunifolia (Willd.) Borkh. var ringoالمطعمة على األصول المحلية للتفاح، مثل: 
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M. sieboldii (Regel) Rehder.، وM. sieboldii var arborescensوتظهر أصول التفاح . 
Spy 227 وVirginia Crab  :حساسية عالية للمرض، بينما تكون األصول األخرى، مثلMulling 

Merton (MMو )Malling (M متحملة للمرض. و ) أكثر حساسية للفيروس  "آنا"الصنف كان
%، 3.0و 10.8عليهما  صابةالمقارنة مع الصنف أحمر صيفي في العراق، وبلغت نسب حدوث اإلب

 .(2007)المعاضيدي وآخرون، على التوالي 
 ،Crataegus spp. ،Cydonia oblonga يصيييب الفيييروس طبيعيييًا األنييواع النباتييية التالييية:

Malus sylvestris cv. R12740-7A ،M. platycarpa ،M. sylvestris cv. Spy ،M. sylvestris 

cv. Verginia Crab. ،Prunus armeniaca ،P. persica، P. domestica ،P. spinosa L.، 
Pyronia veitchii ،Pyrus communis كميييا يصييييب الفييييروس عيييدد مييين العوائيييل النباتيييية تحيييت .

شيييبية وأخيييرى عإليييى فصيييائل وهييي نباتيييات تنتميييي  ،الظييروف التجريبيييية، منهيييا ميييا يعيييد عوائيييل حساسييية
البقولية/الفراشييييييييييييييييية و ، (Rosaceae) ، ميييييييييييييييين أهمهييييييييييييييييا نباتييييييييييييييييات الفصيييييييييييييييييلة الورديييييييييييييييييةخشييييييييييييييييبية

(Leguminosae/Fabaceae) ، السييييييرمقية/الرمراميةو (Chenopondiaceae) ؛ وعوائيييييييل نباتييييييية غيييييييير
. وقيد (Solanaceae) اليذي ينتميي إليى الفصييلة الباذنجانيية .Nicotiara glutinosa Lحساسية، مثيل:

 إلكثار هذا الفيروس وحفظ عزالته. Chenopodium quinoa Willd نباتاستخدم 
 

الميكانيكي للعصارة النباتية إلى النباتات العشبية الدالة  لقاحينقل هذا الفيروس باال - طرائق اإلنتقال
، وال ينتقل هذا الفيروس بواسطة (Ghanem et al., 2002) وبواسطة التطعيم إلى النباتات الخشبية

أشجار التفاح والدراق/الخوخ البذرية  إصابةر، كما لم يعرف له نواقل طبيعية بعد. وبلغت نسبة البذو 
%، على التوالي. وقد تعزى هذه 2.9و 38.6بهذا الفيروس وفقًا لدراسة حديثة أجريت في سورية 

روس اإلصابات في األشجار البذرية المنشأ غير المطعمة إلى وجود طرائق أخرى إلنتقال هذا الفي
 (.2007الجبر وآخرون، غير مسجلة بعد )

 
 في العديد  هذا الفيروس نتشري –واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية  التوزع الجغرافي
 على أشجار اللوزيات/الحلويات  وقد رصد .(Diekmann & Putter, 1996) من بلدان العالم

 ؛Ghanem et al., 2002؛ Farrag et al., 2005) مصر، (Aouane, 2003) في الجزائر
Myrta et al., 2003)، ناألرد (Al Rwahnih et al., 2001) ،(2004، نجم وآخرون ) العراق ،

، (Jarrar et al., 2001) فلسطين (،Jawhar et al., 1996؛ Choueiri et al., 2001, 2003) لبنان
 ، (Dunez, 1989؛ Al-Chaabi et al., 1997؛ 2000، الشعبي وآخرون ) سورية

وقد تم تسجيل هذا الفيروس  (.Zeramdini et al., 1996؛ Edhib, 1996؛ Boulila, 2002) ونسوت
 ؛2007؛ الجبر وآخرون، 2007وآخرون،  إسماعيل) على أشجار التفاح في سورية

Al-Jebr et al., 2005) واألردن (Salem et al., 2005) . 
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شجار اللوزيات/الحلويات مثل ظاهرة تسبب بعض سالالت هذا الفيروس أمراضًا خطرة أل
أشجار المشمش، والجدري الكاذب لثمار المشمش  فيعدم التوافق بين األصل والطعم 

والخوخ/البرقوق وال سيما على ثمار الصنف توسكانا، وتشقق قلف أشجار الخوخ/البرقوق، وتقزم 
فاحيات وتشوهها األمر الذي أشجار السفرجل والتفاح، وتبرقش أوراق أشجار اللوزيات/الحلويات والت

يضر بإنتاجية هذه األشجار ويقصر من مدة عطائها االقتصادي ويخفض من القيمة التسويقية 
لثمارها. ويتصدر هذا الفيروس قائمة الفيروسات المهمة المطلوب استبعادها من المادة الوراثية المعدة 

(. وقد بلغت نسب EPPO, 1998) EPPOلإلكثار والتداول وفقًا لمنظمة وقاية النبات األوروبية 
، 14.2، 41.6الكمثرى، والسفرجل في سورية /األجاصألشجار التفاح، و  ACLSVفيروس  إصابة

، 2و 34، بينما كانت نسب حدوثه في دراسة سابقة (2007)الجبر وآخرون، %، على التوالي 5.2و
ر التفاح بهذا الفيروس في أشجا إصابة. وقدرت نسبة (2007وآخرون،  إسماعيل%، على التوالي )0

بينما (. 2007)المعاضيدي وآخرون، % 5.7(، وفي العراق Salem et al., 2005% )3.4األردن 
 % على25.8لى إ 17.5شجار التفاح و % على أ30.6إلى  18.7به من  صابةتراوحت نسب اإل

 .(Ghanem et al., 2002)مصر  في الدراقالخوخ/ شجارأ
 

 االحتيييييواء الميييييزدوج للفييييييروس باألجسيييييام المضيييييادة) ختبيييييارات المصيييييليةتعيييييد اال -طرائقققققق ال شققققق  
(DAS-ELISA)  بصيييييييمة النسييييييييا النبييييييياتي المنييييييياعيو (TBIA)  والمجهييييييير االلكترونيييييييي والتقانيييييييات 

 الحيوييييية الجزيئييييية طرائييييق مفضييييلة ودقيقيييية لتشييييخيا هييييذا الفيييييروس فييييي األنسييييجة النباتييييية المصييييابة
(Ghanem et al., 2002 ؛Mazyad et al., 1999) كيذلك يمكين اعتمياد االختبيار الحييوي باسيتخدام .

 & C. amaranticolor Coste ،(1)شيكل   Chenopodium quinoa لعشيبية، مثيلا النباتيات الدالية

Reyn.، وPhaseolus vulgaris L. cvs Kinghorn, Pinto & Bountiful  فيي تشيخيا إصيابات
 دم النباتيييييييييات الدالييييييييية الخشيييييييييبية، مثيييييييييلكميييييييييا تسيييييييييتخ .اق والخيييييييييوخالليييييييييوز والتفييييييييياح والكيييييييييرز واليييييييييدر 

Malus platycarpa و M. sylvestris cv. R12740-7A  ضييمن البيييت الزجيياجي لتشييخيا كييل
  P. persica GF 305و Prunus persica Elbertaو ،سييالالت الفيييروس علييى أشييجار التفيياح

أشيجار عليى  لتشيخيا الفييروس P. tomentosa IR 474/1و P. tomentosa Thunb. IR 473/1و
 Pyrus communis Nouveau Poiteauاللييوز والمشييمش والكييرز والييدراق/الخوخ والخوخ/البرقييوق و

الكمثرى. ويمكييين اسيييتخدام النباتيييات الدالييية الخشيييبية مثيييل /األجييياصلتشيييخيا الفييييروس عليييى أشيييجار 
Cydonia oblonga c7/1 الكمثرى /األجيياصلفيييروس علييى أشييجار فييي ظييروف الحقييل لتشييخيا ا 

، لتشييخيا الفيييروس علييى أشييجار التفيياح Malus platycarpaو M. sylvestris R12740 7Aو
، تشييخيا الفيييروس علييى الييدراق/الخوخل P. persica GF 305 و Prunus persica Elbertaو
لتشييييخيا الفيييييروس علييييى  P. communis A20و Pyrus communis Beurre Hardyو

 الكمثرى. /األجاص
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وسية في أشجار التفاحيات. خطوط متموجة وحلقات شاحبة على أوراق التفاح أعراض اإلصابة الفير .1شكل 
؛ (ACLSV))أ، ب(، وعلى أوراق السفرجل )جـ( الناتجة عن اإلصابة بفيروس التبقع الشاحب ألوراق التفاح 

)د(؛ بقع  ACLSVشجرة تفاح يظهر عليها ظاهرة عدم التوافق بين األصل والطعم نتيجة اإلصابة بفيروس 
؛ أعراض )هـ( ACLSVنتيجة اصابتها بفيروس  Chenopodium quinoaراء شاحبة اللون على أوراق صف

)و(؛ بقع حلقية صفراء  (ApMV)الموزاييك على أوراق التفاح الناتجة عن اإلصابة بفيروس موزاييك التفاح 
 )ز(. (ADFVd)وتشوه على ثمار التفاح نتيجة اإلصابة بفيرويد تنقر ثمار التفاح 

 
 استخدام مادة اإلكثار النباتية الموثقة  يعد   - بالفيروس والحد من انتشاره صابةلوقاية من اإلا

 وني الصحي والتحسين لالخالية من الفيروس والمطابقة للصنف والتي خضعت لالنتخاب الك
 س º 37درجة حرارة  م الميرستيمية المعاملة بالحرارة عندالوراثي أو الناتجة عن زراعة القم

أو المركبات الكيميائية )مثبطات الفيروس( مثل الفيرازول وحمض أستيل  أسابيع 4-2لمدة و 
 صابةاإل للحد من انتشار ضرورياً  أمراً  .(Ghanem et al., 2002) ساليسيلك وحمض الجاسمونيك

 بهذا الفيروس صابةالمتحملة لإل ودام األصول أو األصناف المقاومة أاستخ . كما يعد  بهذا الفيروس
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أمرًا إزالة مصادر العدوى عتبر وتالمرض. في المناطق التي ينتشر فيها ًا استخدامه مرغوب أمراً 
 .داً و محدالفيروس  عندما يكون انتشارال سيما  ،ضرورياً 

 

 تثلم ساق التفاح فيروس. 2.1.3
Apple stem grooving virus (ASGV ،جنسCapillovirus  ،فصيلة Flexiviridae) 

 
، فيروس ساق فرجينيا كراب تثلم/لهذا الفيروس عدة مرادفات منها فيروس تخدد –ة الصفات العام

 .2وفيروس التفاح الكامن طراز  مرض الخط البني
 ،اً نانومتر  12وعرضه  ،اً نانومتر  700-600يتراوح طوله ما بين ، خيطي مرن  الفيروسجسيم 

يبلغ  السلسلة أحادي ي ريبيلفيروس من حمض نوو مجين اتكون ي .واضحةالقناة المحورية غير و 
 ,Lister) في تنقية الفيروس. تستخدم طرائق عديدة أة غير مجز  يوه قاعدة أزوتية، 6,500 حجمه

توجد و  .T البطاطس/يرتبط هذا الفيروس مصليًا مع فيروس البطاطا .(Lister et al., 1965؛ 1970
  .C-431و E-36 منها ،سالالت مختلفة من هذا الفيروس في الطبيعة

  
 بهذا الفيروس على سوق أشجار التفاح  صابةتظهر أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 

تثلم الخشب تحت تخدد/ال سيما في منطقة التحام الطعم مع األصل أو فوقها أو إلى األسفل منها مع 
عض سالالت . وقد تحدث بإنسدادهامنطقة التطعيم غالبًا، ويرافقه تخرب األوعية الناقلة و فوق القلف 

تماوتًا في منطقة التحام الطعم مع األصل وتلونًا لألنسجة التي  E-36هذا الفيروس وال سيما الساللة 
الساق مترافقة عادة بظهور نتوءات منتفخة وأخرى غائرة. ويكون نمو  إصابةيسهل كسرها. وتكون 

ون تسقط مبكرًا في فصل األشجار المصابة ضعيفًا وأوراقها قليلة متفرقة صغيرة الحجم صفراء الل
الصيف أو في بداية فصل الخريف. وقد يتسبب المرض في تماوت بعض الفروع أو الشجرة ككل. 

. تظهر أعراض لون غير مرغوب فيه ذات موتحمل األشجار المصابة ثمارًا قليلة العدد وصغيرة الحج
تثلمات تخددات/ن و على هيئة بقع صفراء شاحبة اللو  Virginia Crab المرض على أوراق األصل

ونقر واضحة على الساق، وموت منطقة التحام الطعم مع األصل في األشجار المطعمة، وتضخم 
 الساق فوق منطقة التطعيم. 

تحت يصيب كما ،  Malus sylvestris cv. Virginia Crabتفاحال الفيروس طبيعياً  يصيب
 خشبية أقل أهمية تنتمي وأخرى  صابةعوائل عشبية عديدة حساسة لإلالظروف التجريبية 

، Aizoaceae ،Amaranthaceae ،Chenopodiaceae إلى فصائل نباتية مختلفة، مثل
Cucurbitaceae ،Labiatae ،Leguminosae-Papilionoideae ،Rosaceae، Solanaceae  ،

Scrophulariaceae،  ًا. أو موزاييكًا جهازي أو تماوتاً  ميتةهي تبدي إصفرارًا أو بقعًا موضعية و 
 نوعًا نباتيًا بهذا الفيروس إال أنها لم تبدي أعراضًا مرضية ظاهرة،  20 إصابةوأمكن التأكد من 
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  Chenopodium quinoa وهي تنتمي إلى فصائل نباتية من ذوات الفلقتين. استخدم نبات
 إلكثار الفيروس تحت ظروف البيت الزجاجي، بينما استخدمت نباتات الفاصولياء 

(Phaseolus vulgaris( والتبغ )Nicotiana glutinosa .لالحتفاظ بعزالته ) 
 

 والنيماتودا، وينقل بواسطة االلقاح ال ينتقل هذا الفيروس بواسطة الحشرات - طرائق اإلنتقال
صل الربيع عند من أشجار التفاح المصابة وال سيما في ف الميكانيكي إلى النباتات العشبية الدالة

منظم من البراعم أو األوراق أو البتالت الفتية المطحونة في محلول  تحضير مستخلا االلقاح
ويمكن لهذا الفيروس ، فوسفاتي متعادل. وينقل الفيروس إلى أشجار التفاح األخرى بواسطة التطعيم

 . Chenopodium quinoa تاأن ينتقل بواسطة بذور نب
 

في  سجل هذا الفيروس ألول مرة -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
وهو ينتشر اليوم حيث تزرع  ،M. sylvestris cv .Virginia الواليات المتحدة على أشجار التفاح

 في سورية عامعلى بعض أشجار التفاح وقد سجل وجود هذا الفيروس  .شجرة التفاح في العالم
2005 (Al-Jebr et al., 2005)(2007وآخرون،  إسماعيل) %2 به صابة، حيث بلغت نسبة اإل، 

ولم يسجل الفيروس نفسه في  .(Salem et al., 2005) على أشجار التفاحيات في األردن% 4.6و
 .زراعة التفاحالفيروس فيها أو نتيجة لعدم  يقصتإما بسبب عدم البلدان العربية األخرى بعد 

طقة التحام الطعم موت منتضخم و كظاهرة رة بأشجار التفاح  خطيسبب هذا الفيروس أمراضاً 
 اكرًا. وموتها ب المصابةاألشجار نمو  ؤدي إلى إضعافيالتفاح التي وتثلم ساق  ،مع األصل

 
 االحتواء المزدوج للفيروس باألجسام  سيما االختبارات المصلية وال تعد   -طرائق ال ش  

وتحديد خيا من الناحية العملية في تش األكثر استخداماً التقانة  (DAS-ELISA) المضادة
 Chenopodium و Phaseolus vulgaris مثل ،تستخدم النباتات الدالة العشبية . ASGVفيروس

quinoa  مثل التفاح ،باتات الدالة الخشبيةوالن للكشف عن الفيروس،في اختبارات البيت الزجاجي 
Malus sylvestris cv. Virginia Crab  ،والتفاح الروسي  M. sylvestris cv. R 12740-7A  في

  ويعد   .ASGVو ACLSV اختبارات البيت الزجاجي أو االختبارات الحقلية لتمييز الفيروسين
 بالمقارنة مع الفيروسات األخرى  فيروسال لعزل مفضالً  عائالً  Chenopodium quinoaالنبات 

  أكثر شدة ووضوحاً على النباتات الدالة ويكون تطور األعراض المرضية  .التي تصيب التفاح
 إصابةوتؤدي صطناعية. الحداث العدوى اإل لقاحمحلول اإلكال الفيروسين في  يستخدمدما عن

  لى ظهور األعراض المميزة التالية:لطريقة نقل العدوى إ وفقاً  ASGVبالفيروس النباتات الدالة 
 E-36ساللة الفيروس تسبب كما  ،Malus sylvestris cv. Virginia Crab تثلم في الخشب في

  األنسجة موتهيئة عدم التحام الطعم مع األصل نتيجة  التي تبدو على عدم التوافقظاهرة 
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ئرة ومساحات أخرى غا بروزاتتظهر كما ها. يسهل كسر  ًا داكنًا،بنيًا ونلاكتسابها ا و مبينه الواصلة ما
 Chenopodiumالنبات الدال  أوراقعلى وضعية تظهر إصابات م على الساق فوق منطقة التطعيم.

quinoa  أو حلقات صفراء شاحبة اللون  تبرقشاً ى األوراق كما يظهر عل ،ميتةأنسجة في صورة
 ينتشر Nicotiana glutinosaعلى اللون  شاحب تبرقشيظهر و  ،النبات قمةه مع تشو  اً جهازيتنتشر 
 Phaseolusعلى أوراق  رجوانيةاتظهر بقع بنية و  ،ينموذجمع ظهور تخطط  ،على األوراق اً جهازي

vulgaris مع إنتشار جهازي نسجة األوموت اللون صفراء شاحبة وضعية م بقع أو.  
 

 الوقاية من تطبق االجراءات نفسها المعتمدة في - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
 .ACLSV فيروسب صابةاإل
 

  تنقر ساق التفاح فيروس. 3.1.3
Apple stem pitting virus (ASPV ، جنسFoveavirus) 

 
 1954في الواليات المتحدة عام  سجل هذا الفيروس ألول مرة على أشجار التفاح –الصفات العامة 
(Smith, 1954).  ت عديدة منها فيروس التنقر الحجري لثمار الكمثرى/األجاصفاادلهذا الفيروس مر ،

وس موزاييك فير عروق الكمثرى/األجاص و  صفرارفيروس ا، روس التبقع الميت للكمثرى/األجاصفي
  .للزعرور الحلقي النمط

 15-12 عرضهو  ،نانومتراً  800 يبلغ طوله حوالي، مرن  الشكل خيطي الفيروس يكون جسيم
 في تنقية الفيروس . تستخدمالسلسلة أحاديالفيروس من حمض نووي ريبي  جينمتكون ي .نانومتراً 
في كل أجزاء الخاليا  زمفي سيتوبالالفيروس يتواجد ، و Koganezawa & Yanase (1990) طريقة

 .ها من هذا الفيروستوعفوقد أمكن تمييز سالالت متباينة في  .النبات المصاب
 

بالفيروس على سوق األشجار ال سيما في  صابةتظهر أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
عادة فوق يظهر هذا التنقر  منطقة التطعيم على هيئة تنقر الخشب يقابله ظهور نتوءات من القلف.

 العديد منها. تحدث بعض سالالت هذا نسدادمنطقة التطعيم ويرافقها تخرب األوعية الناقلة وإ
الفيروس تماوتًا في األنسجة الفاصلة ما بين الطعم واألصل األمر الذي يقود إلى سهولة انكسار تلك 

وتحمل فروعها أوراقًا  األشجار في مراحل نموها األولى. يكون نمو األشجار المصابة ضعيفا متقزمًا،
قليلة، صغيرة الحجم، ملتفة، صفراء شاحبة اللون، تسقط بصورة مبكرة في نهاية فصل الصيف أو في 

بعض الفروع الرئيسة أو الشجرة كاملة، وتحمل  الموتبداية فصل الخريف. يصيب التدهور و 
 األشجار المصابة عادة ثمارًا صغيرة ذات مواصفات غير مقبولة تجاريًا. 



 الفيروسات التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات ...... تأليف صالح الشعبي وآخرون

 

507 

تتباين أعراض الفيروس وفقًا لنوع النبات المصاب وصنفه وساللة الفيروس، فتظهر على 
( أوراق ملتفة، صغيرة الحجم، ثم يتباطىء نمو Malus sylvestris cv Spy 227أشجار التفاح )

الشجرة المصابة ويصيبها التدهور. يظهر التنقر عادة على سوق أصناف التفاح التجارية المطعمة 
. وقد يصاب قلف M. sylvestris cv. Virginia Crabأو  Malus sieboldiiد األصلين على أح

 ميتةبالتماوت الداخلي ويتدهور نموها. تظهر بقع  M. sieboldiiاألشجار المطعمة على األصل 
( التي يصغر Pyrus communis cv. Nouveau Poiteauالكمثرى )/األجاصعلى أوراق أشجار 

ملتفًا، وقد تظهر عليها بعض التحورات اللونية كالتبرقش وإصفرار العروق. وقد حجمها وتأخذ شكاًل 
الكمثرى، فتظهر عليها تشوهات في صورة نقر حجرية غائرة. تكون /األجاصيصيب الفيروس ثمار 

بالفيروس مشابهه لتلك األعراض التي يحدثها الفيروس نفسه  Virginia Crab األصل إصابةأعراض 
بالفيروس تفلطح ثمار التفاح عند استخدام  صابة. وقد تسبب اإلSpy 227على األصل 

، والتفاف أوراقه العلوية. وال تبدي معظم أصناف التفاح التجارية المتداولة  Virginia Crabاألصل
 شكاًل كامنًا.  صابةأعراضًا مرضية واضحة إزاء إصابتها بالفيروس، وتتخذ فيها اإل

 ،Malus sylvestris ،M. sieboldiiالتالية: ع النباتية األنوا يصيب الفيروس طبيعيًا 
M. siboldii var. arborescens ،Pyrus communis ،Crataegus spp. ،الفيروس  كما يصيب

إلى النباتات معظمها نباتات عشبية وبعضها ينتمي  ،عديدة عوائل تحت الظروف التجريبيةالمذكور 
 Celosia cristata L. ،Chenopodium murale L. ،C. quinoa ،Cucumis الخشبية، منها

sativus L. ،Gomphrena globosa L. ،Malus platycarpa، M. sieboldii، 
M. sieboldii var arborescens، M. sylvestris ،Nicotiana occidentalis Weeler (cv 37B) ،

N. occidentalis ssp. obliqua ،Physalis floridana L. ،Pyronia veitchii، 
Pyrus communis ،Sesamum indicum L.، Tetragonia tetragonioides (Pallas) O. 

Ktze.، Nicotiana bigelovii (Torr.) S. Watson، N. glutinosa،N. tabacum L.، 

N. megalosiphon Heurk et Mull.،N. rustica L. ، Phaseolus vulgaris ، وهي تنتمي 
 ،Amaranthaceae ،Chenopodiceae ،Cucurbitaceae)فصائل نباتية  إلى ثمانية

Legumunosa-Papilionoidae، Pedaliaceae ،Rosaceae ،Solanaceae ،Tetragoniaceae) .
وحفظ  إلكثار الفيروس 37B Nicotiana occidentalisو .Malus spp. L وقد استخدمت نباتات

 عزالته.
 

  حبوب اللقاح لفيروس، كما أنه ال ينتقل بواسطةال يوجد ناقل طبيعي لهذا ا - طرائق اإلنتقال
 وال البذور، وال ينتقل الفيروس ما بين النباتات بواسطة االحتكاك أو التالمس. وينقل  (غبار الطلع)
 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 

508 

الميكانيكي إلى النباتات الدالة  ى النباتات الخشبية وبواسطة االلقاحالفيروس فقط بواسطة التطعيم إل
 العشبية.

  
يعتبر هذا الفيروس عالمي االنتشار،  –جغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية التوزع ال

 باستثناء سورية التي سجل فيها الفيروس عام في البلدان العربية بعدإال أنه لم يكشف عنه في 
التفاح  تيتزرع شجر مناطق أخرى ويتوقع العثور عليه في ، (2007وآخرون،  إسماعيل) 2006

، إتصال فجلةجابر مصر ) على ثمار الكمثرى/األجاص في هضاوقد شوهدت أعر  .األجاصو 
  .(شخصي

التفاح كظاهرة تماوت منطقة رة بأشجار  خطتسبب بعض سالالت هذا الفيروس أمراضاً 
 األشجارلف الداخلي الذي يؤدي إلى تدهور وموت ، وتماوت القالتحام الطعم مع األصل وتضخمها

إضافة إلى  ،شكل النقر الحجريةتنتيجة  األجاص/الكمثرى ثمار  ًا فيوهتشيحدث و  .بصورة مبكرة
  .األوراق والشكلية علىاللونية حورات التظهور بعض 

 
  من النباتات الدالة العشبية تخدم في تشخيا هذا الفيروس مجموعةسي -طرائق ال ش  

 .N. occidentalis ssp( ووموت األوراق العروق  إصفرار) Nicotiana occidentalis 37B :مثل

obliqua (تحت ظروف البيت الزجاجي.ميتةوضعية ت ماإصاب )  كما تستخدم بعض 
 مثل، ظروف البيت الزجاجي ضمنللكشف على الفيروس الخشبية النباتات الدالة 

Malus sylvestris cv. Spy 227 ؛وراقالتفاف األاألشجار بالتدهور و /غراسالتصاب  حيث 
M. sylvestris cv. Virginia Crab  ؛يصاب الساق بالتنقرحيث M. sylvestris cvs Radiant or 

Sparkler 264-1 ؛بااللتفافتصاب األوراق  حيث M. sieboldii MO65 التدهور على  حيث يظهر
 .Pyrus communis cv أوراقعلى  ميتةكما تظهر بقع  ؛لقلفاوتماوت داخل  ،األشجار/الغراس

Nouveau poiteau شاحبة اللون على أوراق  قع صفراءبو ؛Pyronia veitchii.  
 Malusومن أهمها ،لتشخيا الحيوي للفيروسيمكن استخدام أنواع أخرى من التفاح في او 

sylvestris Kola Crab وMalus pumila Mill. Radiant 261-1. م بعض استخدكما يمكن ا
 .Malus sylvestris Spy 227،Mومنها ، بية في التشخيا الحقلي للفيروسالنباتات الدالة الخش

sylvestris cv. Virginia Crab ، Pyronia veitchii. 
 

 تجاهستخدمة نفسها الم وقايةتطبق اجراءات ال - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
 .ACLSVفيروس 
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)أ(، ظهور لطخ على  أعراض اإلصابة الفيروسية في أشجار اللوزيات. أعراض تثقب أوراق الكرز .2شكل 
أوراق الكرز )ب(، خطوط صفراء غير منتظمة على أوراق اللوز )جـ(، وبقع حلقية صفراء شاحبة على 

؛ أعراض اإلصابة (PNRSV) خوخ/البرقوقلل ةالمميت ةبقع الحلقييار )د( نتيجة اإلصابة بفيروس الأوراق الخ
أوراق الخوخ/البرقوق )هـ(؛ تشوه ثمار على  (APLPV)للخوخ/البرقوق  األمريكي بفيروس نمط الخطي

المشمش )و(، حلقات وحزم ولطخ صفراء شاحبة على األوراق )ز(، وحلقات صفراء بنية على النواة 
؛ أعراض (PPV)الحجرية لثمار المشمش )حـ( الناتجة عن اإلصابة بفيروس جدري الخوخ/البرقوق 

)ط(؛ أعراض الجدري  (ApMV)وس موزاييك التفاح الموزاييك على أوراق الخيار الناتجة عن اإلصابة بفير
الكاذب على ثمار المشمش )ي(، حلقات شاحبة وجدري كاذب على ثمار النكتارين )ق( الناتجة عن اإلصابة 

؛ ثمار دراق صغيرة الحجم ومسننة واصفرار براق مميز (ACLSV)بفيروس التبقع الشاحب ألوراق التفاح 
األشجار )م( الناتج عن اإلصابة بفيرويد الموزاييك الكامن للدراق/ الخوخ  على األوراق )ل( وتدهور في نمو

(PLMVd). 
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 فيروس موزاييك التفاح. 4.1.3
Apple mosaic virus (ApMV ، جنسIlarvirus ،فصيلة Bromoviridae) 

 
 1933ألول مرة على التفاح في الواليات المتحدة عام  ApMVسجل فيروس  –الصفات العامة 

(Bradfort & Joley, 1933 .)األلماني فيروس نمط الخط فات عديدة منهالهذا الفيروس مراد 
صفر لكستناء للخوخ/البرقوق، فيروس الموزاييك األ األوروبي فيروس نمط الخط ،للخوخ/البرقوق 

 .فيروس موزاييك الوردو  الحصان
  إلى شبه اً نانومتر  25الشكل من كروية قطرها  يبتباينها ف فيروسالتتميز جسيمات 

 ؛Fulton, 1972) اً نانومتر  32×28 لىإ 30×28 قطارها ما بينكروية تتراوح أ
Ghanem & Ashour, 2002) السلسلة يتوزع  أحادي. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي

 دالتون، 106×1.23 ذات أوزان جزيئية  RNA3 و RNA1، RNA2 :في ثالثة جزيئات
رابع تحت مجيني يء ز جإضافة إلى  ،على التوالي دالتون، 106×0.69 و دالتون  106×1.00

)RNA4( دالتون  106×0.31 جزيئي وزن و ذ (1985et al., Francki ) تشكل بمجموعها ، وهي
في وزن الغطاء البروتيني %؛ كما أن 84، بينما يشكل البروتين من كتلة الفيروس% 16حوالي 
تكون ي. (Gonsalves & Fulton, 1977؛ Digiaro et al., 1992) ألف دالتون  25-24حدود 

يتميز الفيروس في معامل ترسيبها. مختلفة من الجسيمات ثالثة أنماط مستحضر الفيروس النقي من 
 لمدة هستمر ثباتيدقائق(، و  5-2لمدة طويلة ) عصارة النبات المصاباته في بعدم ثب

 سº 54للفيروس  ثبطةحرارة المدرجة التبلغ . المنظم ساعات في محلول االستخالص 2-4
(Fulton, 1981) .ما بين فيروس  ة ضعيفةسيرولوجيعالقة مصلية/ توجدApMV  وفيروس

PNRSV . وشديدة الفوعة معتدلة عرف لهذا الفيروس ساللتان:وقد . 
  

وفقًا لحساسية األنواع  ApMVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
ة ساللة الفيروس الموجودة، ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة المزروعة وصنفها، وفوع

(Luckwill, 1954 ؛Thomsen, 1975) وال تحدث كل سالالت الفيروس المعزولة من اللوزيات .
الساللة  تحدث .(Diekmann & Putter, 1996أعراض الموزاييك النموذجي على أشجار التفاح )

 الحساسة حلقات أو بقعًا صفراء مختلفة األبعاد، تمتد على الشديدة الفوعة على أوراق األصناف 
  إصابةطول عروق األوراق، بينما تكون األعراض غير واضحة أو غير مرئية في حالة 

. تظهر هذه األعراض عادة (1)شكل  األصناف غير الحساسة بساللة الفيروس المعتدلة الفوعة
 عند إرتفاع درجات الحرارة خالل فصل الربيع، وتتراجع خالل الصيف ال سيما 

(Nemeth, 1986 تتكون مساحات لونها أصفر كريمي على أوراق فرع واحد من شجرة التفاح .) 
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أو أكثر وال سيما على األشجار الهرمة. وتكون األعراض مشابهة لتلك التي تحدث نتيجة االستخدام 
 (.Jones & Sutton, 1996الخاطىء لمبيدات األعشاب )

وفقًا ألنواعها، وهي  فيروسهذا الب صابةض التي تظهر على اللوزيات نتيجة اإلتختلف األعرا
تتطور على أوراق أشجار الخوخ/البرقوق والمشمش والدراق/الخوخ واللوز على هيئة حزم أو حلقات 
صفراء اللون براقة أو خضراء شاحبة أو تتخذ شكل ورقة البلوط. وقد تكتسب عروق األوراق لونًا 

أصفرًا براقًا. وتكون األعراض على أشجار الكرز على هيئة بقع حلقية أو متطاولة صفراء فاتحًا أو 
(. تكون األعراض على أوراق أشجار الدراق/الخوخ Barba & Quacquarelli, 1984اللون المعة )

على هيئة حلقات مستديرة أو مساحات صفراء اللون متألقة، ثم تصير متطاولة مع  صابةفي بداية اإل
 ,Giunchedi & Poggi Polliniمتناسقة على طول العروق الرئيسة ) ، وتتوزع بصورةصابةدم اإلتق

على أوراق المشمش على هيئة بقع حلقية صفراء  بهذا الفيروس صابةتكون أعراض اإل(. 1985
اللون، وقد تتخذ شكل ورقة البلوط. وتتباين أعراض المرض على اللوز بصورة حادة، فهي إما أن 

في صورة بقع متطاولة صفراء اللون المعة أو على هيئة فشل في اإلزهار وفي تفتح البراعم تكون 
الورقية. تكون األعراض مرئية على األشجار المصابة خالل فصل الربيع أو في بداية فصل 

 الصيف، وتختفي مع إرتفاع درجات الحرارة. 

العليق  لتفاح، والفريز، وتوتأنواعًا نباتية مختلفة، منها: اطبيعيًا  ApMVيصيب فيروس 
(Rubus spp. L.( الورد ،)Rosa sp L.p. ،)( الكستنةAesculus hippocastanum L.) ،البتوال 
(Betula spp. L. ،)( الجنجلHumulus spp. L.( والبندق )Corylus maxima Mill. تظهر .)

 ؛Ghanem & Ashour, 2002على أشجار التفاح على هيئة موزاييك ) صابةأعراض اإل
Sano et al., 1985 على أنواع عديدة من نباتات الفصيلة  ميتة(، وعلى هيئة بقع حلقية 

( Humulus(، وعلى هيئة تبرقش على نباتات جنس الجنجل )Rosaceae( )Fulton, 1972الوردية )
(Baumen et al., 1982)على نباتات جنس  الخطيط ، وعلى هيئة النم 

 ( التي يمثلها المشمش والكرز والخوخ/البرقوق والدراق/الخوخPrunusاللوزيات/الحلويات )
(Diekmann & Putter, 1996).  اً أنواعتحت الظروف التجريبية كما يصيب الفيروس المذكور 

 نوعًا تنتمي  65يصل عددها إلى نحو  صابةمختلفة من النباتات العشبية والخشبية الحساسة لإل
 Catharanthusواستخدمت النباتات التالية:  .(Fulton, 1952, 1957)فصيلة نباتية  19إلى 

roseus (L.) G. Don ،Cucumis sativus ،Phaseolus vulgaris ،)لبعض العزالت( 
Vigna unguiculata  ه.الت( في حفظ الفيروس وإكثار )لبعض العز 

 
لى عوائل ميكانيكيًا بصعوبة من أوراق التفاح والورد إ ApMVينقل فيروس  -ئق اإلنتقال اطر 

(. ويحتمل إنتقال الفيروس في Fulton, 1972التطعيم )بواسطة عشبية، ويكون إنتقاله أكثر سهولة 
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بواسطة البذور باستثناء بذور  ينتقل عموماً إلى النباتات الملقحة، وال  (غبار الطلعحبوب اللقاح )
 .نيماتوديةللفيروس نواقل حشرية أو  (. ولم يسجلCameron & Thompson, 1985البندق )

 
يتواجد الفيروس في معظم الدول التي  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

تزرع أشجار اللوزيات/الحلويات والتفاحيات، إال أن تردده أقل بكثير مقارنة مع الفيروسات األخرى 
 ,Aouaneالجزائر )في  ApMV يروسفالتي تصيب أشجار اللوزيات/الحلويات. وقد تم تسجيل 

 ،الشعبي وآخرون سورية ) (، وعلى أشجار الدراق/الخوخ في كل من2003
 األردن ، (Choueiri et al., 2001, 2003لبنان ) ،(Al-Chaabi et al., 1997؛ 2000

(Al Rwahnih et al., 2001) ، من به صابةاإل تراوحت نسبمصر حيث  يشجار التفاح فأوعلى 
 وعلى أشجار اللوز  (Ghanem & Ashour, 2002) ض البساتينبع ي% ف17.5لى إ 16.5

  صابةوبلغت نسب اإل(. Zeramdini et al., 1996% في تونس )1.3بنسبة بسيطة ال تتجاوز 
  %1.9و، (2007وآخرون،  إسماعيل)% 0.2هذا الفيروس على أشجار التفاح في سورية ب

 % 1.0لتفاحيات في األردن ، وعلى أشجار ا(2007)المعاضيدي وآخرون، في العراق 
(Salem et al., 2005).  في شرق بهذا الفيروس  الحلويات/اللوزياتأشجار  إصابةوبلغت نسبة

 .(2007)رواق وآخرون،  %31.3الجزائر 
تعتمد أهمية هذا الفيروس من الناحية االقتصادية على ساللة الفيروس المنتشرة وحساسية 

 ويات والتفاحيات المزروعة والظروف الجوية السائدة أصناف وأنواع أشجار اللوزيات/الحل
 يروس في معظم األحيان غير بهذا الف صابةت الحرارة. وتكون أعراض اإلاوال سيما درج

. وتشير بعض الدراسات معتدالً  أشجار اللوزيات/الحلويات والتفاحياتفي  ، ويكون تأثيرهمرئية
 عة التي تسبب تدن في اإلنتاج قد يتراوح المرجعية إلى وجود بعض السالالت الشديدة الفو 

 (، وتدن في نوعية الثمار المصابة مقارنة Posnette & Croplay, 1956% )40-30ما بين 
(. ويكون نمو األشجار المصابة عادة بطيئًا Helm, 1980مع ثمار األشجار السليمة )

(Chamberlain et al., 1971 كما يؤثر هذا الفيروس في جودة .)ر عند بعض أصناف التفاح الثما
 .Jonared (Barba & Isabela, 1986) أثناء التخزين، مثل:

 
 مثل  بالطرائق المصلية/السيرولوجية ApMVيتم الكشف عن فيروس  -طرائق ال ش  

 يالمناع يالمجهر االلكتروني اآلجار، االليزا، بصمة النسيا النباتي المناعي و ف ينتشار الثنائاإل
(Clark et al., 1976؛ (Ghanem & Ashour, 2002 . وينصح بالكشف عن هذا الفيروس خالل

صف شهر حزيران/يونيو عندما يكون تركيز تنمالفترة الممتدة من نصف شهر نيسان/أبريل إلى 
الفيروس المذكور  نغصان الفتية. ويمكن الكشف أيضًا عالفيروس عاٍل ال سيما في أوراق األ

 ( RT-PCR) مع النسخ العكسي المتسلسل للبوليمرازعل تفاال بالطرائق الجزيئية، مثل
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(Ghanem & Ashour, 2002؛ Jelkmann, 2004.)  فيروس بعض اليستخدم للكشف عن كما
النباتات الخشبية  باستخدام أو ،ظروف البيت الزجاجي تحت الخيار ، مثلالدالة النباتات العشبية

ظروف البيت الزجاجي،  تحت Prunus persica Elberta، Prunus persica GF 305 ، مثلالدالة
  Golden Deliciousالتفاح  ام النباتات الدالة الخشبية، مثل أصنافأو باستخد

، أو المذكور في التفاح في ظروف الحقلللكشف عن إصابات الفيروس  Lord Lambourn و
خ/البرقوق للكشف عن الفيروس نفسه في أشجار الخو  Ersingerالخوخ/البرقوق صنف باستخدام 

 النباتات العشبية الدالة التي  بعضونورد فيما يلي  .(EPPO, 1998)ظروف الحقل تحت 
 النباتين ظهر بقع موضعية بنية صغيرة علىتحيث ، يمكن استخدامها لتشخيا الفيروس

Amaranthus tricolor وTeramnus uncinatus (L.) Sw.،  حلقات وخطوط صفراء شاحبة و
 أوراق النبات تبرقش علىو  ،Vigna unguiculata و Catharanthus roseus نالنباتي جهازية على

Chenopodium quinoa ،النبات على موت عروق األوراق Crotalaria juncea،  بقع موضعية و
 بقع موضعيةو  ،(2ل )شك Cucumis sativus الخيارنبات  صفراء اللون واصفرار جهازي وتقزم على

 Torenia النبات موزاييك أصفر فاقع علىو  ،Cyamopsis tetragonoloba النبات على ميتة

fournieri. 
 

ال يوجد عالج كيميائي يمكن اعتماده في  - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
وتكون الفيروس في حال تواجده، هذا لمكافحة  الغراس/الشتالتإنتاج تل ان أو في مشيتاالبس

موثقة ومواد إكثار أخرى )براعم وأصول...(  تالتالل إنتاج وتوزيع شية من خئالوقااالجراءات 
خالية من فيروس ويمكن الحصول على مادة إكثار نباتية  .كفاءةً  األسلوب األكثر ووراثياً  صحياً 

ApMV ميرستيميةعبر زراعة القمة الو  ،رية، والمعاملة الحرامن خالل االنتخاب الصحي الكلوني. 
 

 ة للخوخ/البرقوق الميت ةع الحلقيالبق . فيروس5.1.3
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV ،جنسIlarvirus  ،فصيلةBromoviridae ) 

 
سجل هذا الفيروس ألول مرة على أشجار الدراق/الخوخ في الواليات المتحدة عام  –الصفات العامة 

1941 (Cochran & Hutchins, 1941 ،)ها فيروس نمط الخطلهذا الفيروس مرادفات عديدة من 
، للخوخ/البرقوق  ي، فيروس النمط الخطللخوخ/الدراق ي، فيروس التبقع الحلقللخوخ/البرقوق  األوروبي

 ي، فيروس النمط الخط، فيروس التبرقش الشاحب للوردحمري الميت للمشمش األفيروس التبقع الحلق
 يفيروس التبقع الحلقو  لوردصفر لعروق ا، فيروس الموزاييك األللورد، فيروس تحزم عروق الورد

 .الميت للكرز الحامض
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 تكون ي .نانومتراً  27و 23يتراوح قطره ما بين  ،شبه كروي الفيروس جسيم 
ي مجموعها جزيئات تكون ف ثالثة موزعة فى ،السلسلة أحادي من حمض نووي ريبي لفيروسمجين ا

 مختلفةالفيروس من سالالت  يتكون  .% من كتلته84ينما يشكل البروتين ب ،% من كتله الفيروس16
 ، ومن هذه العوائلي وفي األعراض التي تحدثهااها تتباين في مد

 North American plum line pattern virus ؛Cherry rugose mosaic virusالسالالت 
في أربع لهذا الفيروس وقد صنفت العزالت السورية .  Danish plum line pattern virusو

، وآخرون، إسماعيل) أمصال متخصصة أحادية الكلون  10ى تفاعالتها مع مجموعات بناء عل
عالقة ولم يثبت وجود  ،ApMV المصلية مع فيروسهذا الفيروس بعض العالقات لتوجد . (2003ب

  .(Tulare apple mosaic virus ،TapMVوموزاييك التفاح توالر ) PDV مع فيروسي مصلية
  

 في السنة حادة عادة  PNRSVبفيروس  صابةاإلأعراض  تكون  –األعراض والمدى العوائلي 
 وهذا يحدث إنخفاضًا كبيرًا في اإلنتاج، ويؤخر تفتح  ،صابةاألولى والثانية بعد حدوث اإل

 نهايات الطرود  وقد يظهر على ،، وقد يتسبب في موت بعضهاالبراعم الورقية والزهرية
 صغيرة الحجم، وتبدو عليها تحورات  إفرازات صمغية. تكون األوراق على األفرع المصابة

 لونية تكون على هيئه حلقات أو أقواس أو خطوط صفراء شاحبة اللون تغطي سطح الورقة 
 الورقة في مكان حدوث التحورات اللونية  موت وسقوط أنسجة ويسببجزئيًا أو كليًا. 

 ( 2كل )شظاهرة تثقب األوراق وتمزقها ال سيما على أوراق الكرز الحلو والحامض 
(Raggozino & Camele, 1985 تكون األعراض المرضية على األوراق أكثر وضوحًا في .) 

أقل وضوحًا أو  صابةفصل الربيع خالل أسبوعين بعد سقوط بتالت األزهار، بينما تكون أعراض اإل
 مختفية على األوراق التي تتفتح من براعم متأخرة النمو. وقد تظهر على الثمار الخضراء 

 بصورة حادة أيضًا على األعراض ون أعراضًا مماثلة لتلك التي تظهر على األوراق. تظهر الل
 األفرع الجديدة النامية من أشجار مصابة متقدمة في العمر، وقد يبدو نمو األشجار المصابة طبيعياً 

 ويتدهور. تحدث األخرى بعض األصناف  في بعض األصناف، إال أنه قد يتأثر نموها في
 لى بقعًا صفراء المعة أو بيضاء أو تلطخًا أو خطوطًا صفراء اللون ع لوز "كاليكو"لساللة ا

 األعراض في الورقة المصابة اللوزيات/الحلويات. وقد تتخذ  األوراق عند إصابتها بعض أصناف
 بعض أصناف اللوز  إصابةورقة البلوط، وقد ال تتفتح البراعم الورقية والزهرية عند  نمط

 معلومات غير منشورة؛، شويري الإيليا )ساقط أوراق اللوز في أعالي األغصان إضافة إلى ت
Boulila & Marrakchi, 2001صابةوت القلف على أشجار الدراق/الخوخ في حالة اإل(. وقد يم 

 الكرز الحامض  إصابةالشديدة بهذا الفيروس، وتظهر عليه التقرحات والتشققات. وقد يرافق 
 وائد غير طبيعية على نصول األوراق. وقد يحدث الفيروس تدهورًا في والحلو ظهور تشوهات وز 
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نمو أشجار الخوخ/البرقوق عند تطعيم بعض األصناف الحساسة على أصول حساسة مماثلة. وقد تم 
المشمش، قد تكون على هيئة خطوط أو بقع حلقية  عراض واضحة من التبرقش على أوراقتسجيل أ 

العروق الثانوية على األوراق تبعًا للصنف وعزلة الفيروس، إضافة إلى صفراء اللون تتوضع ما بين 
، إيليا الشويري ) تشقق بعض الثمار وعدم انتظام نضجها، وظهور إفرازات صمغية في بعض األحيان

ويعد  هذا الفيروس مسؤواًل عن ظاهرة فشل التطعيم  (.Desvignes, 1999 معلومات غير منشورة؛
 بعض اللوزيات/الحلويات.لاألصل وعدم توافق الطعم مع 

توقفًا في  PDVالمختلطة بهذا الفيروس مع فيروسات أخرى مثل فيروس  صابةتحدث اإل
(. وتؤثر درجة الحرارة السائدة في Ghanem, 2000aنمو األشجار المصابة أو إصفرارًا حادًا )

لمرافقة حادة عندما ، ويكون تطور المرض سريعًا واألعراض اصابةتطور أعراض اإل علىالمنطقة 
وت قمم الطرود والدوابر الثمرية مع ارتفاع س، ويزداد م° 26و 20ما بين الحرارة  كون درجةت

 درجات الحرارة.
، Prunusيصيب هذا الفيروس طبيعيًا أنواع مختلفة من أشجار اللوزيات/الحلويات التابعة للجنس 

وخ/البرقوق واللوز والمشمش باإلضافة إلى الحامض والحلو والدراق/الخوخ والخ الكريز/الكرز :مثل
 ويصيب . Cucumisو ،Rosa ،Humulusلألجناس: بعض النباتات األخرى التابعة 

 ,Ghanem) صابةلنباتات العشبية الحساسة لإلتحت الظروف التجريبية العديد من االفيروس المذكور 

2000a) .ستخدمت النباتاتوا Catharanthus roseus وCucumis sativus  إلكثار الفيروس وحفظ
 عزالته.

 
اللوزيات/الحلويات  شجارأ/ينتقل الفيروس بواسطة التطعيم وبالبذور إلى غراس - طرائق اإلنتقال

؛ Digiaro & Savino, 1992الفتية، وبواسطة حبوب اللقاح )غبار الطلع( إلى األشجار الهرمة )
Kelly & Cameron, 1986 في حالة الخوخ 80ذري للفيروس عن الباالنتقال (. وقد يزيد معدل %

Prunus pennsylvanica Von Robert L Roux.  أقل في حالة استخدام انتقاله ، ويكون معدل
داخل حبوب اللقاح أو/وعلى سطوحها، ويكون من نتيجة الفيروس نقل بذور الدراق/الخوخ. ويمكن 

بات آلخر، بينما يؤدي النقل نتقال العدوى من ناالنقل السطحي للفيروس بواسطة غبار الطلع 
البذور الناتجة من عملية التلقيح. ويقوم نحل  إصابةإلى  حبوب اللقاحالداخلي للفيروس بواسطة 

عند بعض أنواع اللوزيات/الحلويات حبوب اللقاح العسل بنقل الفيروس من شجرة إلى أخرى مع 
 بواسطة الريح.وب اللقاح حبكأشجار الدراق/الخوخ على سبيل المثال والتي ال ينتقل فيها 

 مصابة  شتالت/بصورة مباشرة إلى مناطق جديدة نتيجة لزراعة غراسالفيروس ينتقل 
 غير موثقة. وغالبًا ما يبقى البستان الحديث خاليًا من  شتالت/أخذت من مشاتل تنتا غراساً 

فيه ويبدأ المرض ر ستقيإلى البستان الجديد  صابةحتى بدء تكون اإلزهار وحالما تنتقل اإل صابةاإل
 . ويكون معدل انتشار الفيروس حبوب اللقاحانتشاره من شجرة ألخرى بواسطة فيروس ال
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واستقراره في الزراعات الجديدة مرتبطًا بقربها من األشجار المصابة وتقدم عمر األشجار، وقد يصل 
ز، وتمتد مدة حضانة % في بساتين الدراق/الخوخ والكر 10معدل االنتشار السنوي للفيروس ما يقارب 

المرض حتى ظهور أعراضه من عدة أسابيع إلى سنتين. ال يوجد للفيروس ناقل حشري أو نيماتودي 
روس إلى األعشاب بين النباتات المتجاورة، ويمكن نقل الفي بالتالمسمعروف، كما ال ينتقل الفيروس 

 الميكانيكي. بواسطة اإللقاح
 

 على أشجار وجد ي -ية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصاد
 PNRSVويعد  فيروس  .(Diekmann & Putter, 1996)في غالبية بلدان العالم اللوزيات/الحلويات 

 من أكثر الفيروسات انتشارًا على أشجار اللوز في دول منطقة البحر األبيض المتوسط 
 %، على التوالي48.4و 41.5خوخ %(، وبلغ معدل انتشاره على أشجار المشمش والدراق/ال48)
(Myrta et al., 2003).  في كل من الجزائر تم تسجيله الحقاً قد و (Aouane, 2003)، مصر 
(Ghanem, 2000a ؛Myrta et al., 2003،) األردن، (2004نجم وآخرون، ) العراق  

 ؛Choueiri et al., 2001, 2003) انلبن، (Al Rwahnih et al., 2001؛ 1999)منصور، 
Jawhar et al., 1996) ،المغرب (Myrta et al., 2003) ،فلسطين (Jarrar et al., 2001) ، 

وآخرون،  إسماعيلسورية )، و (Zeramdini et al., 1996؛ Boulila & Marrakchi, 2001) تونس
 ؛Al-Chaabi et al.,1997؛ 2000ب؛ الشعبي وآخرون، 2003أ، 2003

Ismaeil et al., 2002, 2003 ،) على أشجار اللوزيات في % 39.1الفيروس  غت نسبة وجودوبل
بهذا الفيروس في عينات من % 0.2 صابةوبلغت نسبة اإل .(2007)رواق وآخرون، شرق الجزائر 

المعاضيدي ) اختبار بصمة النسيا النباتي المناعيأشجار التفاح جرى اختبارها في العراق بواسطة 
 (.2007وآخرون، 

 ظة الجيزة، تبعًا للصنف محاف بساتين البرقوق به في إصابةنسبة مصر فقد تباين  أما في
 أصناف الخوخ به المنزرعة في شمال سيناء  إصابة%، بينما تراوحت نسبة 42.2لى إ 21.2من 
 صادية قتاإل من الناحيةفيروس هذا ال ةتعتمد أهمي (Ghanem, 2000a)% 32.8لى إ 16.9من 

  المزروعة اللوزيات/الحلوياتأصناف أنواع أشجار  ةوحساسي الفيروس المنتشرة ةعلى سالل
 بهذا الفيروس في  صابةاإلوتكون أعراض  .الحرارةسيما درجات  السائدة وال الجويةوالظروف 

يصيب  . واضحةأعراضاً  المصابةوقد ال تبدي النباتات  ،فهي إما حادة أو مزمنةة، أكثر من صور 
 ها يضعف نمو ف ،والثمار واألفرع وجذور األشجارالفيروس األوراق واألزهار والبراعم هذا 

 عدم التوافق عند تطعيم  ةالفيروس في حدوث ظاهر هذا وقد يتسبب  بصورة حادة أو تدريجية.
يتراوح كميه الفاقد في إنتاج أشجار الكرز . و المشمش على المشمشواألنواع ك صنافاألبعض 

لفيروس لهذا اوكان  .(Dunez, 1989) %50و  25بهذا الفيروس ما بين  صابةلإل نتيجةالحامض 
 تأثيرًا سلبيًا مباشرًا في تدني إنتاج أشجار المشمش وفي خفض نوعيته من خالل تشوه وتشقق 
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كما ظهرت حاالت من التقزم والذبول  .(Desvignes, 1999)بالتالي تدني قيمتها التسويقية الثمار، و 
وأكدت الدراسات . (Aouane, 2003) مششجار المشأالناتا عن تواجد هذا الفيروس في بعض 

نمو  ، وتباطؤالكيفو من حيث الكم اإلنتاج انخفاض ه، و وبراعماللوز وراق أاحتمال تساقط  المرجعية
 .(Boulila & Marrakchi, 2001معلومات غير منشورة؛ ، شويري الإيليا ) شجار المصابةاأل

لبذور إضافة إلى إمكانية انتقاله مع وا كحبوب اللقاحهذا الفيروس بالوسائل الطبيعية  ينتشر
مادة اإلكثار النباتية غير الموثقة على نطاق واسع ال سيما عند وجود ساللة الفيروس األكثر فوعة 
وزراعة األصناف الحساسة من اللوزيات/الحلويات. وتشير نتائا تقصي الفيروس على أشجار 

 رض على نطاق واسع.اللوزيات /الحلويات في الدول العربية إلى انتشار الم
 

( طرائق اليزا واختبار بصمة النسيا النباتي المناعيتعد االختبارات المصلية ) -طرائق ال ش  
ال  في األنسجة النباتية المصابة PNRSV نطاق واسع لتشخيا فيروسعلى دقيقة تستخدم سريعة و 

 ؛Dal Zotto & Nome, 1999) نمو النشط للطرودالزهار و اإل تيسيما في فتر 
Ghanem, 2000a.)  ى االختبار الحيوي باستخدام االلقاحاللجوء إلتشخيا الفيروس بيمكن و 

 ظروف تحت  (Salem et al., 2004)الخيار  مثل ،يكي للنباتات العشبية الدالةالميكان
 Prunus م النباتات الخشبية الدالة، مثلاللجوء إلى تطعيتشخيا الفيروس بيمكن و  .البيت الزجاجي

persica Elberta ،P. persica GF 305، P. serrulata Lindl. Shirofugen، 
P. tomentosa Thunb. IR473/1، P. tomentosa IR 474/1 أوP. avium F 12/1 ظروف  تحت

 Prunus persica ى تطعيم النباتات الخشبية الدالة، مثلكما يمكن اللجوء إل .البيت الزجاجي

Elberta، P. persica GF 305، وP. serrulata Shirofugen  لتشخيا الفيروس في ظروف
ما للتمييز  (RT-PCR) مع النسخ العكسي المتسلسل للبوليمراز فاعلالت نةاتطبيق تق مكنأو  .الحقل

للكشف عن هذا الفيروس داخل أنسجة النباتات العشبية  IC-RT-PCRأو تقنية بين العزالت. 
في تشخيا  Real Time RT-PCR تقانة حديثاً  استخدمتكما . (Salem et al., 2004)والخشبية 

 .(Marbot et al., 2003)هذا الفيروس 
 

يمة موثقة سل شتالت/استخدام غراسيعُد  – بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
إنشاء البساتين  عند األسلوب األمثل للحد من تأثير هذا الفيروس وراثيالخضعت لالنتخاب الصحي و 

نتاج الغراس الخالية إليمية اعتماد المعالجة الحرارية والتطعيم الدقيق بالقمة المرستكما يمكن  الجديدة،
استبدالها بأخرى سليمة في المراحل األولى من قلع الغراس/األشجار المصابة و ويعُد  .من الفيروس

البساتين الحديثة عزل سلوبًا سليمًا لتحسين إنتاجها. كما ينصح بأ اللوزيات/الحلوياتإنشاء بساتين 
 . ليهاإ حبوب اللقاحمترًا، لمنع انتقال الفيروس مع  150-30تين القديمة المصابة بمسافة البسا عن
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  البرقوق /تقزم الخوخ. فيروس 6.1.3
Prune dwarf virus (PDV ،جنسIlarvirus  ،فصيلة Bromoviridae) 

 
 المتحدة على أشجار الخوخ/البرقوق ألول مرة في الواليات  PDVتشف فيروس اك –الصفات العامة 
P. domestica  1936عام (Thomas & Hildebrand, 1936 ،) لهذا الفيروس مرادفات منها و

 .صفرار الكرز الحامضا، فيروس تقزم الخوخ/الدراق وفيروس لتبقع الحلقي الشاحب للكرزفيروس ا
. (Ghanem, 2000b) نانومتراً  25-22 ، يتراوح قطره ما بينروي شبه كالفيروس جسيم 

الفيروس من مجين %. يتكون 86% من كتلة الفيروس، والبروتين 14لحمض النووي حوالي يشكل ا
خمسة طرز من تحتوي مستحضرات الفيروس النقية على و  .السلسلةأحادي  مض نووي ريبيح
أخرى ال يرتبط هذا الفيروس مصليًا/سيرولوجيًا مع فيروسات تختلف في معامل ترسيبها. مكونات ال

. تختلف بعض عزالت )سالالت( هذا الفيروس في مداها العوائلي، PNRSV و ApMV عديدة، مثل
 س. ° 54 - 45وتتراوح درجة الحرارة المثبطة للفيروس ما بين 

 
وفقًا ألنواع اللوزيات المزروعة  PDVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
لفيروس االتي يسببها هذا األعراض ، ودرجات الحرارة السائدة. وتختلف وأصنافها، وساللة الفيروس

 الخوخ،على أشجار الدراق/على هيئة تقزم وتوقف في النمو تكون ف ،وفقًا للعائل النباتي المصاب
بالظهور المرض أعراض تبدأ  .أشجار المشمش فروععلى هيئة تصمغ وتكون باقات ورقية على و 

، ويكون صابةإللالمرافقة  سنوات من حدوث الصدمة 3-2لحامض بعد على أشجار الكرز ا عادة
بتساقط بعض األوراق ذات اللون األخضر العادي، ثم تحمل معظم األوراق المتساقطة  مصحوباً ذلك 

الحقًا درجات متباينة من التبرقش. وتتساقط األوراق على دفعات تبدأ أولها بعد تساقط البتالت 
عندما يكون الطقس حارًا، بينما تؤخر درجات ون تساقط األوراق شديدًا سابيع. ويكأ 4-3بحوالي 

إلى تكوين براعم جار الكرز الحامض المصابة الحرارة المنخفضة من تطور األعراض. تميل أش
زهرية زائدة على الفروع الجانبية والطرفية، ويكون إزهارها غزيرًا، وينخفض بالمقابل عدد البراعم 

تكوين الدوابر الثمرية الحقًا. تبدو األشجار المصابة متهدلة، ويكون قسمًا كبيرًا من الخضرية الالزمة ل
كما تكون البراعم الثمرية على األشجار المصابة أكثر  ،الفروع عاريًا من الثمار والدوابر الثمرية

يكون حساسية لبرد الشتاء بالمقارنة مع براعم األشجار السليمة. يكون نضا الثمار غير منتظم، و 
، وهي غير أكبر من الثمار الطبيعية حجم الثمار على األشجار المصابة بالمرض منذ مدة طويلة

 مرغوبة للتصنيع بسبب كبر حجمها. 

الحلو بقعًا أو حلقات صفراء اللون شاحبة، أو تبرقشًأ أو تماوتأ  تظهر على أوراق الكرز
 ق في كثير من األحيان وبصورة ، ويكون مترافقًا بتثقب لألوراآلخرتختلف شدته من نبات 
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على  PDVفيروس ب صابةتكون أعراض اإل. PNRSVمشابهة لألعراض التي يحدثها فيروس 
 ، وتهدل يشبه شجرة الفروعأشجار الخوخ/البرقوق على هيئة ضعف في النمو، وتقزم يصيب 

 وخ/الصفصاف في تدليها، وتبرقش أو بقع شاحبة على أوراق بعض األصناف ال سيما الخ
 Prunus البرقوق اإليطالي. وتكون األعراض غير مرئية عمومًا على أشجار أصناف الخوخ/البرقوق 

salicina Lindley  وهجنه، وعلى أشجار األصلMazzard  والمحلبMahaleb  وعلى أشجار
س المذكور أن تحدث بعض أصناف الكرز الحلو والمشمش واللوز. ويمكن لبعض سالالت الفيرو 

 على سوق وأفرع أشجار المشمش. دًا تصمغًا شدي
يصيب هذا الفيروس طبيعيًا أنواع مختلفة من أشجار اللوزيات/الحلويات التابعة للجنس 

Prunus ، الدراق/الخوخ، على حالة التقزم و الكرز الحامض إصفرار األوراق وإنفصالها، مسببًا على
أيضًا كل من اللوز  لفيروس المذكورا ويصيب .على الخوخ/البرقوق تكون أوراق جلدية شبه شريطية و 

 Nicotiana و Cucurbita maxima cv. Buttercup وقد استخدم النباتينوالمشمش والكرز الحلو. 

occidentalis  .في إكثار الفيروس وحفظه عزالته 
 

ينتقل هذا الفيروس بواسطة التطعيم من األجزاء المصابة إلى النباتات الخشبية  - طرائق اإلنتقال
% في بذور الكرز الحامض أو في بذور 10سليمة، كما أنه ينتقل بواسطة البذور )بمعدل يقارب ال

 ( أو بواسطةDigiaro & Savino, 1992؛ Boari et al., 1998aالكرز الحلو والمحلب واللوز( )
بدي ( إلى البذور أو إلى النباتات الملقحة. وتعد زراعة األصول التي ال تغبار الطلع) حبوب اللقاح

أعراضًا مرئية السبب في انتشار هذا الفيروس في أشجار الكرز الحلو والحامض. ويمكن نقل 
الميكانيكي. وال ينتقل الفيروس ما بين النباتات  اتات الدالة العشبية بواسطة اإللقاحالفيروس إلى النب

 المتجاورة بالمالمسة. كما لم يسجل ناقل حيوي حشري أو نيماتودي لهذا الفيروس.
 

العالم  يف ذا الفيروسه انتشاريسود  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
 سجل . (Diekmann & Putter, 1996) حيث تزرع أشجار اللوزيات/الحلوياتويوجد 

  ،يه فيهاتقصتم التي الدول العربية  كلفي على أشجار اللوزيات/الحلويات هذا الفيروس 

؛ Dunez, 1988) مصرو (، Myrta et al., 2003) والمغرب (،Aouane, 2003) كالجزائر
Ghanem, 2000b ،)ولبنان (Choueiri et al., 2003 ؛Jawhar et al., 1996 ،)وسورية  

 ؛1999)منصور،  ، واألردن(Al-Chaabi et al., 1997؛ 2000، الشعبي وآخرون )
Al Rwahnih et al., 2001 ،)(، 2004، نجم وآخرون ؛ 2007خرون، المعاضيدي وآ) والعراق

)رواق وآخرون،  وفلسطين(، Zeramdini et al., 1996؛ Boulila & Marrakchi, 2001) وتونس
  %29.7الفيروس على أشجار اللوزيات في شرق الجزائر  بهذا صابةاإلوبلغت نسبة  .(2007

لى إ 15% و 32 إلى 17وفي شمال سينا ومحافظة الدقهلية في مصر  (2007رواق وآخرون، )
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انتشارًا واسعًا على أشجار  PDVوقد سجل فيروس  .(Ghanem, 2000b)، على التوالي 18%
، واحتل المرتبة األولى في األهمية إلى جانب فيروس البلدان العربية اللوزيات/الحلويات في 

PNRSV.  فيروس يسببPDV ول أضرارًا اقتصادية مهمة على أشجار اللوزيات/الحلويات في الد
الفيروس انخفاضأ ويحدث . األوروبية والواليات المتحدة وال سيما على أشجار الكرز الحامض والحلو

 حادًا في نمو أشجار اللوزيات/الحلويات المصابة وإنتاجها مع مرور الوقت، 
% بالنسبة للكرز الحامض. ويندر المحافظة على خلو 60وقد يصل الفاقد في اإلنتاج إلى حوالي 

 فيروس أحد الفيروسات المهمة المسؤولة عن ظاهرة هذا ال. ويعد صابةمن اإلاألشجار 
 Ragozzino) الحلويات وانخفاض نسبة نجاح التطعيم في المشاتل/أشجار اللوزيات فيتوافق العدم 

& Camele, 1985.) 
 

 األمصال المتعددة أو األحادية الكلون  PDVتستخدم في تشخيا فيروس  -طرائق ال ش  
( أو DAS-ELISAجسام المضادة )للفيروس باأل باالحتواء المزدوجختبارات المصلية في اال

 وأ(، Boari et al., 1998b) (TAS-ELISA)للفيروس باالجسام المضادة  باالحتواء الثالثي
في يستخدم و  .(Knapp et al., 1995 ؛Ghanem, 2000b) استخدام بصمة النسيا النباتي المناعيب

وكذلك االصطياد  (PCR) للبوليمراز المتسلسلتفاعل الالمجهر االلكتروني و يضًا تشخيا الفيروس أ
؛ Jelkmann, 2004) مع النسخ العكسي التفاعل المتسلسل للبوليمرازبللفيروس المتبوع  المناعي

Mazyad et al., 1999)،  النباتات الدالة الخشبية، مثل:  طةاسو ب االختبارات الحيويةوPrunus 

persica Elberta ،P. persica GF 305  ،P. serrulata Shirofugen  ،P. tomentosa IR 

 ، والنباتات الدالة الخشبية تحت ظروف البيت الزجاجي P. tomentosa IR 474/1، و473/1
 Prunus avium Bing ،P. persica Elberta،P. persica GF 305 ، P. serrulata التالية:

Shirofugen النباتات الدالة  يروسستخدم أيضًا في تشخيا هذا الفوت. في ظروف الحقل 
  إصابات موضعية داكنة اللون  األعراض التالية: ظروف البيت الزجاجي، وتبدي تحت العشبية

 إصابات موضعية على األوراق صفراء اللون  ،.Crotalaria spectabilis Roth نبات على
 نبات على ما بين العروق  إصفرار ،Cucumis sativus نبات على صغيرة وموزاييك جهازي 

Cucurbita maxima،  نبات على تبرقش جهازي  ٍٍMelilotus officinalis (L.) Pall. ، إصابات
 تبرقش ، .Momordica balsamina L نبات مع تبرقش جهازي على ضعية صفراء اللون مو 

 ألوراق إصابات موضعية داكنة اللون صغيرة على ا، Phlox drummondii نبات على جهازي 
 Thunbergia alata نبات على حلقات صفراء اللون جهازية، Sesbania exaltata لنبات فلقيةال

Bojer ex Sims. ، نبات على حلقات وخطوط صفراء اللون Tithonia speciosa (Hook.) 

Griseb. .بالفيروس  صابةويمكن استخدام بعض النباتات الدالة غير الحساسة لإل 
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، Cassia tora ،Chenopodium amaranticolor ،C. quinoa ومنها: ور لتشخيصه،كالمذ
Gomphrena globosa ،Physalis floridana.  

 
هذا الفيروس باتباع ب صابةاإل من الوقايةيمكن  – بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل

 األساليب التالية: 
)نباتات مطعمة،  ة من الفيروس والمطابقة للصنفستخدام مادة اإلكثار النباتية الموثقة الخاليا -

  ...(،.بذور، أصول، عقل وبراعم خضرية
مترًا.  165-50مسافة تتراوح ما بين  مراكز اإلنتاج والبساتين الجديدة عن البساتين القديمةعزل  -

مصابة هرمة من اللوزيات/الحلويات ويكون احتمال انتشار الفيروس كبيرًا عند وجود أشجار 
ويفضل في هذه الحالة انشاء خطوط من أشجار مو بالقرب من البساتين الحديثة االنشاء. تن

 . الحلويات/تفصل ما بين بساتين اللوزيات الكمثرى /األجاصالتفاح أو 
 .التي صار تداولها شائعًا نسبياً اعتماد األصناف المقاومة أو المتحملة للمرض  -

ويكون  ،التي مازال فيها انتشار المرض محدوداً استئصال األشجار المصابة في المناطق  -
وعة خالل السنوات الخمس األولى من طأو المقغائبة مفضاًل إعادة زراعة مكان األشجار ال

 تاريخ الزراعة، وتجنب إعادة الزراعة بعد هذه المدة عندما تكون األشجار بالغة. 
لتخليا أو إجراء التطعيم القمي يمية الحرارية ثم زراعة القمة الميرست ملةيمكن استخدام المعا -

 بالفيروس. صابةالمادة النباتية الثمينة من اإل
 

 للخوخ/البرقوق  األمريكي الخط نمط. فيروس 7.1.3
American plum line pattern virus (APLPV ، جنسIlarvirus ،فصيلة Bromoviridae) 

 
 برقوق العائد للهجين شيروسجل هذا الفيروس ألول مرة على الخوخ/ال –الصفات العامة 

Shiro plum (P. salicina X P. americana في الواليات المتحدة ) 1964عام  
(Kirkpatrick et al., 1964 .) للخوخ/الدراق س مرادفات منها فيروس النمط الخطيلهذا الفيرو 
 ا بين، يتراوح قطره ماألبعاد متساوياً كروي الفيروس جسيم  .للمشمش فيروس النمط الخطيو 
، وهو يشكل حوالي السلسلة أحادي ريبينووي لفيروس من حمض مجين اتكون ي .نانومتراً  33و 26 

 ؛Alayasa et al., 2003) % من كتلة الفيروس، ويوزع ضمن أربعة جزيئات14
Fulton, 1982) ، من كتلة الفيروس الذي يتواجد في كل أجزاء العائل 84بينما يكون البروتين %

اب. ال يرتبط هذا الفيروس مصليًا مع الكثير من الفيروسات التابعة للجنس نفسه، مثل: النباتي المص
PNRSV، PDV وApMV . 
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تختلف األعراض التي يحدثها هذا الفيروس على أشجار  –األعراض والمدى العوائلي 
هيئة  ىعلعلى أوراق أشجار اللوزيات/الحلويات  صابةاللوزيات/الحلويات من موسم آلخر، وتكون اإل

أو  ApMVحزم أو خطوط صفراء اللون شاحبة تشبه إلى حد بعيد األعراض التي يحدثها فيروس 
 ، علمًا أن المصل الخاص بهذا الفيروس PNRSVسالالت محددة من فيروس 

بهذا الفيروس على الخوخ الياباني  صابةال يتفاعل مع الفيروسات األخرى المشار إليها. تحدث اإل
ر العرق وتلونها باألصفر المخضر، أو اصفرا ض كإكتساب شكل ورقة السندياناألعرا سلسلة من

. يكون اإلصفرار على األوراق شاحبًا في بداية (2)شكل  األصفر للعروق  وتخرمه )تثقبه( أو الشريط
فصل الصيف ويتحول إلى أبيض كريمي، بينما تبدو األوراق الفتية التي تظهر بعد شهر 

هريًا. تكون األعراض ثابتة غير متبدلة على األوراق التي تظهر في الربيع سليمة ظا يونيو/حزيران
س. وتختفي أعراض المرض مع ارتفاع ° 15عندما يكون متوسط درجة الحرارة اليومية أقل من 

درجات الحرارة في فصل الصيف. وتكون أعراض المرض على أوراق الكرز على هيئة مساحات 
أو على هيئة خطوط صفراء اللون تميل إلى سنديان ورقة ال لى هيئةشكال أو حلقات أو عمختلفة األ

 (.Choueiri et al., 2006اإلبيضاض واضحة المعالم )
 × P. americanaيصيب هذا الفيروس طبيعيًا أصنافًا مختلفة من الخوخ/البرقوق وهجنه )

P. salicina ،الدراق/الخوخ،(، الكرز الحامض P. serrulataو ، P. cerasifera Ehrh.  محدثًا فيها
الخطي وحلقات صفراء اللون شاحبة. كما يصيب تحت الظروف التجريبية مجااًل  أعراض النمط

واستخدمت أنواعًا نباتية مختلفة، مثل:  نباتات الحساسة العشبية والخشبية.واسعًا من ال
Catharanthus roseus ،Nicotiana megalosiphon، N. occidentalis ،Prunus domestica 

 لحفظ عزالت الفيروس وإكثاره. Vigna unguiculata ssp cylindricaو
 

 اللوزيات/الحلويات، ينتقل هذا الفيروس بواسطة التطعيم إلى أشجار  - طرائق اإلنتقال
 ؛Kikpatrick et al., 1964الميكانيكي بالعصارة إلى النباتات العشبية ) وبواسطة االلقاح

Paulsen & Fulton, 1968) وال ينتقل هذا الفيروس بواسطة البذور أو النواقل الطبيعية األخرى .
 كالحشرات والنيماتودا. 

 
  لبانياأيطاليا و إ ييوجد ف –التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

(Myrta et al., 2002 .) في بعض  للخوخ/البرقوق  األمريكي الخط نمطسجل فيروس كذلك 
  وتونس(، Jarrar, et al., 2001؛ Alayasa et al., 2003) فلسطينك لعربية،الدول ا

(Boulila & Marrakchi, 2001؛ Myrta et al., 2002)  لبنان و(Choueiri et al., 2006). 
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على أشجار الخوخ/البرقوق وعلى  الخطي أعراض النمط APLPV فيروساليحدث  -طرائق ال ش  
. PNRSVوبعض سالالت الفيروس  ApMV باإلضافة إلى الفيروس غيرها من اللوزيات/الحلويات

تشخيا الفيروس في األجزاء النباتية المصابة بصورة دقيقة في إليزا تبار اخيمكن استخدام و 
وسريعة. ويستخدم االختبار الحيوي لتشخيا هذا الفيروس بالتطعيم على النباتات الدالة الخشبية 

على هيئه  GF 305 على كال سطحي ورقة غراس هجين الدراق بالفيروس المذكور صابة)تظهر اإل
سواء  (خضراء مصفرة أو خضراء فاتحه اللون متموجة تكون موازية للعرق الرئيس في الورقة شرائط

بالعصارة إلى النباتات الميكانيكي نفذ االختبار تحت شروط البيت الزجاجي أو في الحقل، أو بالنقل 
 ،Crotalaria juncea L. ،Cucumis sativus، Chenopodium quinoaالدالة العشبية )

Nicotiana megalosiphon ،N. occidentalis ،Physalis floridana ،Vigna unguiculata 

ssp cylindrical )البيت الزجاجي. وقد يستخدم المجهر االلكتروني في تشخيا هذا ظروف  تحت
 Alayasa et) ض النووي في الكشف عن الفيروساختبارات تهجين الحم حديثاً استخدمت و الفيروس. 

al., 2003 ؛Sánchez-Navaro et al., 2005 ؛Scott & Zimmerman, 2001) ،أكثر ُد وهي تع
عند استخدامها خارج األوقات المعتمدة للكشف عن ال سيما ليزا إاختبار كفاءة وحساسية بالمقارنة مع 

مكن أكما  .(Al Rwahnih et al., 2004) الروتيني لتشخيافي ااعتمادها ممكننًا  أصبح، و الفيروس
مع النسخ  رازمللبوليالمتسلسل تفاعل الالخاص بالفيروس باستخدام الكشف عن الحمض النووي 

 .(Scott & Zimmerman, 2001؛ Sánchez-Navaro et al., 2005) (RT-PCR) العكسي
 

المسببات للوائح  APLPVروس فييخضع  - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
وينبغي التأكد من خلو مواد اإلكثار النباتية من ، في بعض الدول العربية رضة الحجريةمالم

تذكر وفقًا  ية حجريةأهمالفيروس هذا ليس لاللوزيات/الحلويات المستوردة من هذا الفيروس، علمًا أن 
بعض البروتوكوالت العاملة على د وتؤك. (EPPO/CABI, 1996) األوروبية وقاية النباتلمنظمة 

يعد  و . APLPVمن فيروس خلوها المعدة لإلكثار و المصدقة أ اإلكثار النباتية موادإنتاج وتداول 
استخدام مادة اإلكثار النباتية الموثقة الخالية من الفيروس والمطابقة للصنف والتي خضعت لالنتخاب 

ن زراعة القمم الميرستيمية المعاملة بالحرارة عند وني الصحي والتحسين الوراثي أو الناتجة علالك
 .بهذا الفيروس صابةشار اإلأسابيع أمرًا ضروريًا للحد من انت 4-2س ولمدة º 37درجة حرارة 
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 جدري الخوخ/البرقوق  . فيروس8.1.3
Plum pox virus (PPV ،جنسPotyvirus  ،فصيلة Potyviridae) 

 

 1932ول مرة في بلغاريا على أشجار الخوخ/البرقوق عام وصف هذا الفيروس أل –الصفات العامة 
(Atanasoff, 1932).  وهو  7لهذا الفيروس مرادفات منها فيروس الشاركا وفيروس الخوخ/البرقوق

 من أكثر أمراض أشجار اللوزيات/الحلويات ضررًا وأشدها خطورة. 
بين  وعرضه ما ،راً نانومت 770و 660بين  ، يتراوح طوله ماالفيروس خيطي الشكل جسيم

هو حمض ريبي و  ،ته% من كتل7حوالي للفيروس الحمض النووي  يشكل .نانومتراً  20و 12.5
مع فيروس قرابة مصلية هذا الفيروس لالجزء المعدي من الفيروس. السلسلة ويشكل  أحادي

 ،ائيةالوبالحيوية و سالالت مختلفة منه تختلف في خواصها  4وأمكن تمييز ، ًٍ Yالبطاطس /البطاطا
 ومن أشجار الخزخ/البرقوق في اليونان (PPV-D)عزلت من أشجار المشمش في فرنس 

(PPV-M) (Kerlan & Dunez, 1979 ،) في مصرالعمار  صنف المشمشأشجار من و 

(PPV-EA) (Wetzel et al., 1991)، ساللةاكتشاف  مؤخراً  وتم “PPV-C” Cherry  أشجار من
في مالدوفيا  الكرز الحامض أشجار وعلى(، Crescenzi et al., 1994) يطالياإالكرز الحلو في 

(Kalashyan et al., 1994 .)" وكانت الساللة PPV-M"  في على أشجار المشمش عرفة االمهي
  واألردن، (Ismaeil et al., 2002؛ Ismaeil, 2001؛ 2003ب، وآخرون، إسماعيل) سورية

(Al Rwahnih et al., 2001 ؛Al Rwahnih & Ismaeil, 2003 ،) بينما كانت الساللة 
"PPV-EL-Amar"  على أشجار المشمش في مصر فقطالمعرفة هي (Ghanem et al., 2001 ؛

Wetzel et al., 1991.)  
 

بهذا الفيروس على أوراق وأزهار وثمار  صابةتظهر أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
ًا على نوع النبات وحساسية الصنف وساللة اعتماد صابةاللوزيات/الحلويات، وتختلف شدة اإل

 وبداية فصل الصيف الفيروس السائدة والموسم والمكان. تظهر أعراض المرض عادة في الربيع 
 اق/الخوخ حلقات أو بقع شاحبة اللون أو ميتة في بعض األحيان على أوراق الدر  على هيئة

 . وقد ان بتشوهات تصيب الثماري، تكون مترافقة في كثير من األحوالمشمش والخوخ/البرقوق 
، تكون مترافقة ًا أو حلقات شاحبة اللون تظهر على نواة المشمش ونواة بعض أصناف الخوخ بقع

. وتكون (2ل كش) (1990، الشعبي وآخرون بظهور تشوهات متباينة الشدة على سطح الثمار )
 مرئية، وقد يظهر  غير P. cerasiferaعلى أشجار الخوخ/البرقوق من النوع  صابةأعراض اإل

بهذا الفيروس على أوراق  صابةعليها تبرقش شاحب خفيف على األوراق. وتكون أعراض اإل
على هيئة تبرقش شاحب لونه أخضر فاتح، أو في صورة  P. domestica الخوخ/البرقوق العادي

ار على فاتحة اللون، بينما تكون األعراض على الثم-حلقات صفراء اللون، أو بقع أو خطوط بنية
 هيئة حلقات مضغوطة زرقاء اللون أو غير ملونة، أو على هيئة بقع وحلقات تكون غائرة في 
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 كثيفقط قشرة الثمرة. وقد يكتسب لب الثمرة لونًا بنيًا داكنًا يكون مشبعًا بمادة صمغية، يتلوها تسا
ت ابتداًء من قمة للثمار. وقد يتقشر قلف الطرود على األشجار المصابة، ويتشقق على الفروع ويمو 

الشجرة. تظهر بعض التحورات اللونية والبقع الشاحبة على أوراق الدراق/الخوخ، وتكتسب عروقها لونًا 
فاتحًا. كما يصيب ثمار الدراق/الخوخ بعض التشوهات، وتظهر عليها حلقات أو حزم شاحبة اللون. 

يما أزهار الدراق/الخوخ بعضًا من فيروس وال سزهار اللوزيات/الحلويات المصابة بهذا الوقد تفقد أ
 خرى من اللوزيات/الحلويات، ومنهاغير مرئية على أنواع أ صابةتلونها الطبيعي. وتكون أعراض اإل

P. salicina Lindley.، P. spinosa L. و.P. insititia L.  هاالت فاتحة أشارت التقارير ظهور و
على بعض األصناف في المجمعات  المشمشاللون وتشوهات على السطح الخارجي لبعض ثمار 

في أوائل التسعينات من القرن الماضي، وتكونت بقع وهاالت دائرية شاحبة اللون الوراثية في سورية 
مميزة على السطح الخارجي ألنوية بعض ثمار المشمش المصابة، وال سيما على األصناف كيسي 

(. 1990، الشعبي وآخرون وبلدي )روزا، مايجر كيسي، جوبر فولون، بيرفكشين، موسكات، رويال 
ولم تالحظ أعراض المرض على أوراق أشجار اللوز والكرز الحلو لكنها تفاعلت ايجابًا مع المصل 
 الخاص بالفيروس المختبر 

 (. وكانت أشجار الكرز قد أعتبرت من قبل منيعة لهذا المرض 2000، الشعبي وآخرون )
(Dosba et al., 1987 ؛Dunez, 1989.) 

 Prunusطبيعيًا أنواع مختلفة من اللوزيات/الحلويات وأصولها، ومنها:  PPVفيروس يصيب 

armeniaca ،P. cerasifera ،P. domestica ،P. glandulosa Thunb. ،P. persica ،P. 

insititia، P. spinesa ،P. salicina ويمكن ألشجار اللوز أن تصاب بالفيروس دون أن تبدي .
(. وقد سجل الفيروس نفسه على الكرز Nemeth, 1986؛ 2000، ي وآخرون الشعبأعراضًا مرضية )

 Crescenzi؛ Al-Chaabi et al., 1997(، وعلى الكرز الحلو )Kalashyan et al., 1994الحامض )

et al., 1994, 1995 الخشبية والنباتات العشبية نوعًا نباتيًا من األشجار  57(، وأمكن تحديد 
مختلفة تحت الظروف التجريبية عوائل نباتية الفيروس س. كما يصيب بالفيرو  صابةلإل حساسة

، Amaranthaceaeفصائل نباتية، هي:  9وهي تنتمي إلى أكثر من  صابةحساسة لإل
Cannabidaceae ،Caryophyllaceae ،Chenopodiaceae ،Compositae ،Cruciferae، 

Leguminosae-Papilionoideae  ،Ranunculaceae ،Rosaceae  وSolanaceae تبدو .
ميتة أو شاحبة أو في صورة تبرقش أخضر اللون  على أوراقها على هيئة لطخ موضعية األعراض

شاحب قلياًل أو على هيئة تشوهات على األوراق. ويفترض أن يكون العائل المستخدم في تشخيا 
كون بقع صفراء هذا الفيروس حساسًا للمرض ويبدي مظاهر واضحة للمرض، فعلى سبيل المثال: تت

الدال  لها مركز ميت جاف أحيانًا أو بقع ميتة، ال يكون انتشارها جهازيًا على النبات
Chenopodium foetidumميتة سوداء بنية الليون على النبات ؛ أو لطيخ موضعية 
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Nicandra physaloides ؛ أو على هيئة بقع أو حزم أو حلقات شاحبة اللون صفراء على أصناف
 P. Japonica؛ أو على هيئة بقع شاحبة منتشرة على نباتاتP. domesticaالخوخ اإليطالي 

Thunb. ؛ أو على هيئة موت عروق األوراق، وبقع شاحبة على نباتاتP. maritima Marsh. ؛ أو
؛ أو على هيئة .P. sibirica Lبقع الخضراء على نباتات الخطي الباهت وال على صورة النمط

تشوهات والتفاف األوراق الفتية، وبقع شاحبة أو ميتة على األوراق الهرمة، أو على هيئة شحوب 
. ويمكن استخدام  .Sorbus domestica Lيصيب األوراق مع ظهور بقع صفراء اللون على نباتات

 Nicotiana benthamiana Domin. ،N. clevelandii ،N. occidentalis األنواع النباتية التالية:
 كعوائل لحفظ الفيروس وإكثاره. .Stellaria media (L.) Vill و
 

 النباتات الخشبية، وبواسطة االلقاح ينتقل هذا الفيروس بواسطة التطعيم إلى - طرائق اإلنتقال
ما أن هنالك تجارب تشير إلى إمكانية ، ك(Frghly, 2002) الميكانيكي إلى النباتات الدالة العشبية

حبوب ، وبواسطة ( Nemeth & Kolber, 1983؛Frghly, 2002)إنتقاله بواسطة بذور المشمش 
لتؤكد  غير أكيدة وتحتاج إلى دراسات أضافية، لكن هذه المعلومات (Nemeth, 1986)والبذور  اللقاح

غير /ات المّن بالطريقة غير المثابرةهذه الفرضيات. ينتقل هذا الفيروس أيضًا بواسطة بعض حشر 
 (، Mazyad et al., 1992؛ Labonne et al., 1995؛ Frghly, 2002) الباقية

 ،Aphis craccivora Koch. ،A. spiraecola Patch ، A.gossypii Gloverومنها: 
Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach) ،B. cardui L.، (Sulzer). Myzus persicae، 

Davidson M. varians وM. humuli Schrank . 
 

سجل على أشجار اللوزيات/الحلويات  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
في و  ،تشيليفي و  ة،فريقياإلدول في بعض الو  (،Martelli, 1988؛ Lecoq et al., 1988) باو أور  في

، ومنها بعض الدول العربية، ر األبيض المتوسطوفي بعض دول حوض البحاألسيوية، دول البعض 
الشعبي ) سورية، (Wetzel et al., 1991؛ Mazyad et al., 1992؛ Dunez, 1989) مصر مثل

 واألردن (،Ismaeil, 2001 ؛Dunez, 1989 ؛Al-Chaabi et al., 1997؛ 2000، 1990، وآخرون 
 (.Al Rwahnih et al., 2000؛ 1999، منصور)

 في  روس أضرارًا اقتصادية مهمة على أشجار اللوزيات/الحلوياتيسبب هذا الفي
 سيما على أشجار الخوخ/البرقوق والدراق/الخوخ والمشمش  والاألوروبية دول بعض ال

؛ Pallas et al., 1998 ؛Kegler & Schade, 1971؛ Desvignes & Bois, 1994) وأصولها
Refatti et al., 1988) المتمثلة ية نبعض التغيرات اللو  العربية بلدانفي ال. ويحدث المرض 

وال سيما على بعض أصناف  الثمارفي وتشوهات  على األوراقبحلقات أو خطوط صفراء اللون 
وجنوب شرق دول في  الموجودةللفيروس  لحادةمنطقة العربية الساللة اولم يسجل في الالمشمش. 



 الفيروسات التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات ...... تأليف صالح الشعبي وآخرون

 

527 

لمنطقة التي قد ال تالئم انتشار هذه ا في ويعزى ذلك ربما إلى الظروف الجوية السائدة .ابو أور 
 .الساللة

 
ون في لاألمصال المتعددة أو األحادية الك PPV في تشخيا فيروستستخدم  -طرائق ال ش  

-DAS)اختبار إليزا باإلحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة كالسيرولوجية /االختبارات المصلية

ELISA) ثي للفيروس باألجسام المضادة أو اختبار إليزا باإلحتواء الثال(TAS-ELISA) وتستخدم .
 Cambra et؛ Boscia et al., 1997, 1998سالالت الفيروس )األمصال األحادية الكلون لتحديد 

al., 1994؛ Frghly, 2002؛ Myrta et al., 1998a, 1998b).  كلون مصل أحادي اليستخدم كما
 وتعُد  .(Mab 5B)يروس غير متخصا يكشف عن عدد كبير من سالالت الف

ض المرض في العينات الورقية التي ال تبدي أعرا PPVإليزا طريقة غير موثوقة في تحديد فيروس 
 مراقبة الحالة الصحية للمادة النباتية وفقًا لنتائا بعض الدراسات المرجعيةعند 

(Al Rwahnih & Ismaeil, 2003) .ةويمكن استخدام بصمة النسيا النباتي المناعي  
(Knapp et al., 1995)، واالختبارات الحيوية  ،للبوليمراز المتسلسلتفاعل ال، المجهر االلكتروني

أن االصطياد  (Ghanem et al., 2001)ظهرت بعض الدراسات هذا وقد أ .للكشف عن الفيروس
 علىأ  (IC-RT-PCR) مع النسخ العكسي التفاعل المتسلسل للبوليمرازللفيروس المتبوع ب المناعي
 مع النسخ العكسي التشخيا عن التفاعل المتسلسل للبوليمراز يكثر حساسية فأكفاءة و 

(RT-PCR) . بأكثر من فيروس، ومنها:مصابة  عادة البرقوق /أشجار الخوختكون PNRSV ،PDV 
طرائق االختبار المصلية إضافة استخدام ب السابقة لفيروساتايمكن التمييز ما بين إصابات و . PPVو

 ،Chenopodium foetidum ،C. quinoa ائل التفريقية التالية:العو إلى 
Celosia argentea ،Cucumis sativus ،Sesbania exaltata  وPrunus serrulata.  

على هيئة أو بقع موضعية على هيئة  ًا قد تكون ارية أعراضبتظهر على النباتات الدالة االخت
 النباتات العشبية التالية: PPVفيروس  في تشخياعادة وتستخدم  .نباتلل جهازية إصابة

Chenopodium foetidum  (،موضعية)إصابات Nicandra physaloides ( موضعيةإصابات)، 
Nicotiana acuminata (Graham) Hook  (جهازية)إصابات، N. benthamiana  إصابات(

 (.وضعيةات م)إصاب .Ranunculus arvensis L ،(جهازية)إصابات  N. clevelandii ،(جهازية
  هعند تقصي المصاب النبات ع الفيروس في أجزاءيلتغلب على مشكلة سوء توز ويمكن ا

تعتمد النباتات الدالة الخشبية في و جهاتها األربع. مثل مصابة تالشجرة المن عديدة جمع عينات ب
ية االختبار البيت الزجاجي باستخدام األصناف  تحت ظروفالفيروس سواء  بهذا صابةتشخيا اإل

  Prunus persica ELberta ،P. persica GF 305، P. tomentosa IR 473/1 الدالة التالية:

 :باستخدام النبات الدال في الظروف الحقلية، أو /1P. tomentosa IR 474 و

P. persica GF 305. 
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خدام است يمكن الوقاية من الفيروس عن طريق – بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
 مكافحة النواقل الحشرية والالية من الفيروس والمطابقة للصنف، مادة اإلكثار النباتية الموثقة الخ

اعتماد األصناف المقاومة أو المتحملة للمرض من األنواع  س،سيما المن الذي يسهم في نقل الفيرو 
صابة في المناطق التي استئصال األشجار الم التي صار تداولها شائعًا نسبيًا، واألصناف المختلفة

فعاًل استئصال األشجار التي ثبت إصابتها بالمرض في وقد تم  مازال فيها انتشار المرض محدودًا.
، إسماعيل) سورية خالل السنوات الماضية، وبينت نتائا االختبارات الحديثة كفاءة هذا اإلجراء

القمة الميرستيمية كإجراء لتخليا  م زراعةثيمكن استخدام المعالجة الحرارية كما  .(2003وآخرون، أ
 بالفيروس. صابةمن اإلالثمينة المادة النباتية 

 
 قع الحلقي ال امن للفريز/الفراولةبتال فيروس. 9.1.3

Strawberry latent ring spot virus (SLRSV ،جنسSadwavirus )  
 

  (Fragaria vesca)سجل هذا الفيروس ألول مرة على نباتات الفريز/الفراولة –الصفات العامة 
ومن  (.Lister, 1964) 1964سكوتالندا عام ا( في Rubus idaeusوعلى نباتات توت العليق )

الفيروس سيم ج .لالسكيولس وفيروس النمط الخطي 5 مرادفات هذا الفيروس: فيروس روبارب
 أحادي يبيلفيروس من حمض نووي ر مجين اتكون . ينانومتراً  30حوالي يبلغ قطره األبعاد،  ي متساو 

من  %38حوالي  يشكل الحمض النووي  .ن في معامل ترسيبهماايختلف جسمينفي السلسلة موزع 
-52 ما بين للفيروس ثبطةدرجة الحرارة المتراوح ت .%62 بينما تبلغ نسبة البروتيين ،كتلة الفيروس

لكثير منها ا، ويتشابه تختلف عزالت هذا الفيروس فيما بينها في األعراض التي تحدثها. س° 58
  .سيرولوجياً /مصلياً 
  

تحدث ساللة الفيروس الشديدة الفوعة على أشجار الدراق/الخوخ  –األعراض والمدى العوائلي 
 رود )األفرع( التي تمتاز تتجمع على نهايات الط ،أعراضًا حادة تبدو على هيئة تورد لألوراق

 الحجم متطاوله ومتراصة على سالمياتها. تكون األوراق في الباقات الورقية صغيرة  بقصر
 بعضها البعض ومنتصبة لألعلى، وقد تظهر على بعضها تشوهات وبقع شاحبة صفراء اللون. 

 بهذا الفيروس تأخر تفتح البراعم الورقية والزهرية على بعض الفروع، وقد  صابةتسبب اإل

 بة، وينخفض إلى كامل أفرع الشجرة بصورة تدريجية. تتقزم األشجار المصا صابةتمتد اإل

  PDVالمختلطة بهذا الفيروس مع فيروس  صابةإنتاجها من الثمار وتسوء نوعيته. تسبب اإل

 على أشجار الدراق/الخوخ، مع حدوث مظهر  الفروعتوقفًا في نمو  PNRSVأو فيروس 

 بصورة حادة لها نمو األشجار وذبو توقف دي إلى تورد على نهاياتها، األمر الذي يؤ ال

(Scotto La Massese et al., 1973كما تسبب اإل .)المختلطة بهذا الفيروس مع صابة 
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عدم تكون الدوابر الثمرية والطرود القصيرة  إلى( CGRMV)فيروس التبرقش الحلقي األخضر للكرز 
على أفرع أشجار المشمش التي تتخذ وضعًا عموديًا وتلتف أوراقها على طول العرق الوسطي خالل 

 ر بعض التحورات الشكلية على الجانب السفلي ألوراق أشجار الكرز نتيجةفصل الصيف. وقد تظه
، ويرافق ذلك تدهورًا شديدًا في نمو األشجار PDVمع فيروس  SLRSV المختلطة بفيروس صابةلإل

(Ragozzino & Alioto, 1992علمًا أن أشجار الكرز ،) المنفردة  صابةال تبدي أعراضًا مرئية لإل
 . SLRSVبالفيروس
صيب هذا الفيروس طبيعيًا عوائل نباتية كثيرة، مزروعة وبرية، حولية ومعمرة. وال تبدي ي

النباتات المصابة أعراضًا مرئية في معظم األحيان. يصيب هذا الفيروس أشجار الدراق/الخوخ 
والمشمش والكرز الحامض والخوخ/البرقوق، ويحدث على نباتات الفريز/الفراولة تبرقشًا على األوراق 

( الورقة الشريطية، وعلى .Apium graveolens Lوموتًا للنباتات. ويسبب على نباتات الكرفس )
( تبرقشًا على األوراق، وعلى نباتات الورد .Robinia pseudoacacia Lنباتات الروبينيا الكاذبة )

(Rosa spp.تقزمًا وتبقعًا حلقيًا على األوراق، وعلى نبات األوفوتيموس )Euonymus europaeus 

L.)  واصفرارًا ( تبرقشًا( شاحبًا، وعلى نباتات القسطلAesculus carnea Britotii. النموذج )
أن يصيب عوائل ( تقزمًا. ويمكن لهذا الفيروس .Rubus ideus Lالخطي، وعلى نباتات توت العليق )

، Asparagus officinalis L. ،Capsella brusa–pastoris (L.) Medicus: ثلم أخرى طبيعية 
Delphinium spp. ،Lamium amplexicaule L. ،Narcissus spp. ،Rheum rhaponticum 

L. ،Ribes nigrum L. ،Ribes rubrum L.، 
Rubus fruticosus L. ،Sambucus nigra L. ،Senecio vulgaris L. ،Stellaria media (L.) 

Vill. ،Taraxacum officinale ،Trifolium repens L. ،Vitis vinifera L.  
 . .Urtica dioica L و
 

 النباتات الخشبية، وبواسطة االلقاح بواسطة التطعيم إلى SLRSVينتقل فيروس  - طرائق اإلنتقال
الميكانيكي للنباتات العشبية. كما ينتقل هذا الفيروس بواسطة البذور عند بعض األنواع النباتية 

 Apium% عند بعض األنواع، مثل: 70المزروعة، وقد بلغت نسبة هذا النقل أكثر من 

graveolens ،Chenopodium quinoa،Menlha arvensis L.  ،Petroselinum crispum ،
Postinaca sativa L. ،Rubus idaeus L. ،Senecio vulgaris L. وينتقل هذا الفيروس أيضًا .

( ArMVرابيس )األ فيروس موزاييكمصاحبًا ل Xiphinema diversicaudatum بواسطة النيماتودا
 في معظم األحيان. 

 
الفيروس في  بهذا صابةسجلت اإل –التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 وقد سجل  .(Diekmann & Putter, 1996) وتركيا واستراليا اونيوزلندبا وأمريكا الشمالية و أور 
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وعلى  (Ismaeil, 2001) 2001في سورية عام  اللوزيات/الحلوياتهذا الفيروس مؤخرًا على أشجار 
 (. Elbeaino et al., 2008) 2006الكرز في لبنان في عام 

ي بعض قتصادية بأشجار الدراق/ الخوخ فاالضرار األيتسبب هذا الفيروس في حدوث بعض 
واحد أكثر من فيروس  صابةوتكون األضرار أكثر حدة عندما يسهم في اإل ،بية كإيطالياو البلدان األور 

 مختلطة(. إصابة)
 

 األسلوب  (ELISA)سيما اختبار إليزا  االختبارات المصلية وال تعد   -طرائق ال ش  
ويستخدم االختبار  .ن هذا الفيروس في األنسجة النباتية المصابةعلكشف لدقة األكثر سرعة و 

  بواسطة التطعيم على غراس هجين الدراق/الخوخ البذريةلتشخيا الفيروس الحيوي 
(P. persica GF 305 و ) البيرتإغراس الدراق/الخوخ على (P. persica Elberta ) تحت ظروف

والكرز  P. persica GF 305 الخوخ/هجين الدراقباستخدام  أو في الحقل مباشرة البيت الزجاجي
النباتات الدالة العشبية مثل بعض في تشخيا هذا الفيروس وتستخدم  .P. avium Bingالحلو 

Chenopodium quinoa، C. amaranticolor ،C. murale وCucumis sativus لقاحبواسطة اإل 
بهذا الفيروس على  صابةتكون مظاهر اإل ي.البيت الزجاجتحت ظروف إبقاء النباتات الميكانيكي و 

أو شاحبة أو على هيئة إصابات جهازية  ةتيموضعية م اتإصاب على هيئة Chenopodiumنباتات 
التشوهات على أوراق النبات تبرقشًا مع بعض تظهر قد و  ،شاحباً  راً فيبدو مصف، ملهبكا النباتشمل ت
صفراء اللون موضعية شاحبة بقع على أوراق نباتات الخيار  صابةوتكون مظاهر اإل .األنسجة موتو 

بعض  توقد تسبب .ما بين العروق المساحات  وتمصفر األوراق وتفت ،جهازياً  أو أنها تتخذ طابعاً 
  .الورقيةزوائد الهذا الفيروس ظهور عزالت 

 
 الوقاية منتطبق االجراءات نفسها المتخذة في  - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل

 .PRMVالفيروس 
 

 الطماطم/بقع الحلقي للبندورةتال. فيروس 10.1.3
Tomato ringspot virus (ToRV ، جنسNepovirus ،فصيلة Comoviridae) 

 
 ألول مرة في الواليات المتحدة على نبات التبغ عام ToRVسجل فيروس  -العامة  الصفات
1936 (Price, 1936 .)بقع الحلقي للبندورة/الطماطم أمراضًا متباينة على تيحدث فيروس ال 

، موزاييك هيمااليا حأشجار اللوزيات/الحلويات والتفاحيات، منها تماوت منطقة التطعيم عند التفا
 ، موزاييك البرعم األصفر على الدراق/الخوخ العرق األصفر على الكرمة/العنب،، ودب األسللعن
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 عبقتال، شمش األحمرموزاييك الم ،تنقر ساق اللوزيات/الحلويات، الخط البني على الخوخ/البرقوق 
 .موزاييك الدراق/الخوخ الشتوي و ، لتبغلالحلقي 

مجين تكون ي. نانومتراً  28و 25ما بين  قطرهيتراوح ، داألبعا الفيروس متناظرجسيم 
في جزئين. يشكل الحمض النووي حوالي توزع ي، السلسلةأحادي  من حمض نووي ريبي لفيروسا

الفيروس النقية إلى  جسيماتيمكن فصل  .%56وتين ر % من كتلة الفيروس، بينما تبلغ نسبة الب44
 يتوبالزما الفيروس في س جسيماتتتواجد  ثالثة مكونات وفقًا لمعامل الترسيب.

تبلغ درجة  الضمنية أيضًا في الخاليا المصابة.المحتواه/تتواجد األجسام كما  ،خاليا النبات المصاب
 . تتواجد سالالت عديدة لهذا الفيروس في الطبيعة، سº 58للفيروس ثبطة الحرارة الم

 ،Tobacco strain ،Grape yellow vein strain ،Apple union necrosis strain منها
التفاف  مع فيروس وليس لهذا الفيروس قرابة مصلية. Euonymus chlorotic ringspot strainو

 .Nepovirus وفيروسات أخرى تنتمي إلى جنس أوراق الكرز
 

شاهد على أشجار ت ة التيض الرئيساعر يعد  تنقر الساق والتدهور األ –األعراض والمدى العوائلي 
من صنف  البرقوق /أشجار الخوخالخوخ/البرقوق )ال سيما الدراق/الخوخ، والكرز، والمشمش، و 

Stanley  المطعمة على األصلMyrobalan وغيرها من النباتات التي تنتمي إلى جنس )Prunus 
وتقزم  الفروع(. ويعد  ضعف نمو Mircetich & Fogle, 1976) ToRVفيروس تي تصاب بال

األشجار من أوراقها خالل موسم النمو نتيجة  األشجار، وإصفرار األوراق والتفافها لألعلى، وتعري 
 السقوط المبكر لألوراق، وتحول لون األوراق إلى األحمر في فصل الخريف، وتشكل نقر

أثالم على االسطوانة الخشبية لألصل أو الطعم أو على كليهما، وتضخم الجزء السفلي من أخاديد/و 
حيط بقاعدة الساق عند منطقة التطعيم، جذع الشجرة، وتكون طبقة قلف )لحاء( اسفنجية ثخينة ت

للعيان عند واضحة وتشكل طبقة ملونة من األنسجة الميتة في منطقة التحام الطعم باألصل تبدو 
أشجار اللوزيات/الحلويات أو التفاحيات أو  صابةإزالة طبقة القلف، من األعراض المرافقة إل

ادة عددًا كبيرًا من الخلفات مصدرها فيروس. تعطي األشجار المصابة عال بهذاالكرمة/العنب 
األصل، وتكون جذورها قليلة العدد وغير متطوره. وقد تنكسر الشجرة في منطقة التحام الطعم 

التفاح التي تنتمي أصناف وتكون . صابةسنوات من حدوث اإل 5-3تموت خالل  أوباألصل، 
ويعد  ظهور لطخ أو  .MM 10أكثر تأثرًا بالمرض عند تطعيمها على األصل  Deliciousلمجموعة 

الطرود المصابة حديثًا، وعدم تفتح البراعم أو التأخر في تفتحها /الفروع بقع صفراء اللون على أوراق
لخط البني ا، وتكوين أوراق صغيرة صفراء اللون، وظهور أعراض صابةفي السنة التالية لحدوث اإل

 بساللة موزاييك البرعم األصفر. صابةعلى أشجار الخوخ/البرقوق من السمات الخاصة باإل
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يصيب الفيروس طبيعيًا أنوعًا مختلفة من النباتات العشبية والخشبية، وتأتي في طليعتها 
النباتات العطرية وشبه الخشبية والخشبية، ومن ضمنها أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات، 

 إصابةصغيرة. وتختفي األعراض بسرعة بعد والنباتات العطرية، والبقولية، والنباتات المنتجة للثمار ال
 .Pelargonium spp. L'Her. Ex. Aitموزاييك وبقعًا حلقية على نباتات الفيروس ويحدث النباتات. 

وأنواع نباتية أخرى، والبرعم األصفر والعروق الصفراء وشكل ورقة توت العليق على  .Rubus sppو
 .Nicotiana tabacum على أوراق نباتات التبغ ، وبقعًا حلقية وإصفراراً .Prunus sppنباتات 

 ،Cucumis sativus، Nicotiana tabacum ،Petunia X hybridaواستخدمت النباتات التالية: 
 .افي حفظ عزالت الفيروس وإكثاره Phaseolus vulgarisو
 

دة إكثار إلى البساتين المنشأة حديثًا من خالل زراعة ما ToRVينتقل فيروس  - طرائق اإلنتقال
 ،نباتية مصابة إنتقل إليها الفيروس بواسطة التطعيم أو من خالل إنتقال بذور األعشاب المصابة

 ،Dagger nematodes (Xiphinema americanum sensu strictoالنيماتودا الخنجرية نقل فت

X. rivesi Dalmasso، وX. californicum الفيروس من جذور األعشاب المصابة إلى جذور ) 
(. وتعد  النيماتودا األخيرة أكثر كفاءة في نقل Stace-Smith & Ramsdell, 1987األشجار السليمة )

ساللة الفيروس المسؤولة عن موزاييك البرعم األصفر، وتنقر الساق، والخط البني للخوخ/البرقوق 
(Hoy et al., 1984.) 
 

يتواجد الفيروس حاليًا في أمريكا  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
الشمالية وأستراليا وبعض الدول األوروبية، وتشيلي، وقبرص، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيالند، 

 . وقد سجل ةوالبيرو، وتركيا، وفي دول االتحاد السوفيتي ويوغوسالفيا السابق

ي بعض الدول العربية، مثل مصر اللوزيات/الحلويات ف انتشار هذا الفيروس حديثًا على أشجار
(Myrta et al., 2003،والتفاحيات 1999 (، وعلى أشجار اللوزيات/الحلويات )منصور ) 
(Salem et al., 2005 .في األردن ) 

 رة تحدث أضرارًا اقتصادية مهمة بأشجار فيروس أمراضًا خطيسبب هذا ال
المصابة، موت البراعم، ذبول متصاعد، اللوزيات/الحلويات والتفاحيات )تشوه ملحوظ في األشجار 

تدن كبير في اإلنتاج( في الواليات المتحدة، ودول أخرى. ويعد  هذا الفيروس مسؤواًل عن ظاهرة 
الكرمة. وقدرت العنب/تماوت منطقة التحام الطعم مع األصل في التفاحيات واللوزيات/الحلويات و 

%، واحتل المرتبة األولى في األهمية 6.8ي نسبة حدوثه على أشجار التفاحيات في األردن بحوال
(Salem et al., 2005 .) 
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تستخدم الطرائق المصلية )إليزا( وتقانات التهجين الجزيئي في تشخيا فيروس  -طرائق ال ش  
ToRV (Hadidi & Hammond, 1988 ؛Hadidi & Powell, 1991 مع األخذ في الحسبان ،)

(. كما Bitterlin & Gonsalves, 1986) ةالمصابالنباتات التوزع غير المنتظم للفيروس في بعض 
يمكن استخدام االختبار الحيوي في تشخيا هذا الفيروس بالتطعيم على النباتات الدالة الخشبية، 

، أو باستخدام النباتات الدالة العشبية، مثل Prumus persica GF 305و Prunus tomentosa مثل
Chenopodium quinoa تحت ظروف ال( بيت الزجاجيEPPO, 1998 .) نورد فيما يلي قائمة و

عداء إللوالمظاهر المرضية المصاحبة  النباتات العشبية التي يمكن استخدامها في تشخيا الفيروسب
)بقع موضعية صفراء اللون شاحبة،  C. quinoa و Chenopodium amaranticolor :بالفيروس

تبرقش و ، ميتهقع موضعية صفراء شاحبة أو )ب Cucumis sativus، وتماوتات قمية جهازية(
، )بقع موضعية صفراء شاحبة، تماوت القمم وتجعد جهازي( Phaseolus vulgaris، جهازي(

Vigna unguiculata  قمم(لل جهازي  ، وتماوتميتة)بقع موضعية صفراء شاحبة أو ،
Lycopersicon esculentum  تبرقش جهازي وتماوت(ميت)تنقط ، ،Nicotiana clevelandii  بقع(

أو بقع حلقية،  ميتةبقع موضعية ) Nicotiana tabacum، ، إصفرار جهازي وتماوت(ميتةموضعية 
 . (م، وتماوت القمميتة)بقع موضعية  Petunia X hybride و (نموذج خطي أو حلقات جهازية

 
استخدام  ريقيمكن الوقاية من الفيروس عن ط – بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل

التخلا من  و منتجة من خالل برناما صحي موثوق مادة إكثار نباتية سليمة ومطابقة للصنف و 
مكافحة ، استخدام األصناف المقاومة أو المتحملة كما يجب شجار المصابة بقلعها وحرقها،األ

تخدام النباتات اس ويفضل ل عامين من زراعة األرض الموبوءةالنيماتودا واألعشاب الناقلة للفيروس قب
إلى نباتات األنواع فيروسي المنشأ في مكافحة الفيروس باستخدام تقانة نقل جين وراثيًا المحورة 

 واألصناف المنتخبة.

 
 تورد الدراق/الخوخ. فيروس موزاييك و 11.1.3

Peach rosette mosaic virus (PRMVجنس ،Nepovirus  فصيلة ،Comoviridae) 
 

 مرة على أشجار الدراق/الخوخ والكرمة/العنب في أمريكا الشمالية سجل هذا الفيروس ألول 
 تورد أوراق الدراق/الخوخ و مرضي موزاييك  ويسبب الفيروسCation (1933 .)بواسطة 

 جسيم  (.Martelli & Boudon-Padieu, 2006؛ Martelli, 1993وتدهور العنب/الكرمة )
 رًا. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي نانومت 28األبعاد، قطره حوالي  ي متساو الفيروس 

% من كتلة الفيروس. ليس لهذا 41ريبي أحادي السلسلة، موزع في جزئين، وهي تشكل حوالي 
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الفيروس قرابة مصلية مع الفيروسات األخرى التابعة للجنس نفسه. وقد سجل لهذا الفيروس ساللتان 
 . أحدهما خاصة بالدراق/الخوخ وأخرى خاصة بالعنب/الكرمة

أشجار  فروعتجمعات ورقية على نهايات  بشكل بالفيروس صابةأعراض اإل تظهرو 
الدراق/الخوخ المصابة على هيئة باقات ورقية متوردة، ويكون حجم هذه األوراق أصغر من األوراق 
الطبيعية، ويظهر التبرقش عليها في كثير من األحيان. تكتسب الفروع على األشجار المصابة لونًا 

األشجار الهرمة،  إصابةويتقزم نموها. وقد تظهر األعراض على فرع واحد أو أكثر في حالة  داكنًا،
 شاملة في حالة األشجار الفتية. يسبب هذا الفيروس  صابةبينما تكون اإل

وأوراقها. وتعد  بعض النباتات عوائل  و الفروع/الطرودتدهورًا في نمو العنب/الكرمة، وتشوهًا في نم
 Rumex crispus L. ،Solanumلفيروس، إال أنها ال تبدي أعراضًا مرضية، مثل: طبيعية لهذا ا

carolinense L. وTaraxacum officinale Wiggers .  استخدمت بعض األنواع النباتية، مثل
Chenopodium quinoa وChenopodium amaranticolor  .إلكثار هذا الفيروس ولحفظ عزالته 

 ،Xiphinema americanumبعض أنواع النيماتودا، مثل  ينتقل هذا الفيروس بواسطة
وبعض األنواع األخرى التابعة لفصيلة  Eveleigh &Allen Longidorus diadecturusو

Dorylamidae . كما ينقل الفيروس بواسطة االلقاح الميكانيكي إلى النباتات العشبية، وإلى النباتات
وال ينتقل الفيروس من النباتات المصابة إلى السليمة الخشبية بواسطة التطعيم، وبواسطة البذور. 

 بالتالمس.
 مصرينتشر هذا الفيروس في الواليات المتحدة وكندا، وقد سجل هذا الفيروس مؤخرًا في 

 (.Myrta et al., 2003؛ Kheder et al., 2005على أشجار الدراق/الخوخ )
بواسطة  PRMVفيروس تستخدم مجموعة من النباتات العشبية الحساسة للكشف عن 

يومًا. ويبدي  20س ولمدة ° 20االلقاح الميكانيكي وتنميتها في البيت الزجاجي عند درجة حرارة 
أعراض التبرقش الجهازي على األوراق، بينما تظهر على  Chenopodium amaranticolorنبات 
مم األوراق إصابات موضعية صفراء اللون، مع ظهور تماوت في ق Chenopodium quinoaنبات 

والتفافها. ويمكن استخدام االختبار المصلي إليزا والرحالن الكهربائي في الهالم لتشخيا هذا 
 الفيروس.

يمكن الوقاية من الفيروس عن طريق استخدام مادة إكثار نباتية موثقة سليمة ومطابقة 
ومكافحة األعشاب الضارة  للصنف، ومنع إنتقال التربة وال سيما الملوثة بالنيماتودا الحاملة للفيروس،

وال سيما المصابة بالفيروس، واستئصال النباتات المصابة، واستخدام األصول أو األصناف المقاومة 
 أو المتحملة للمرض.
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 التبرقش الحلقي األخضر لل رز . فيروس12.1.3
Cherry green ring mottle virus (CGRMV ، فصيلةFlexiviridae) 

 
روس على أشجار اللوزيات/الحلويات في شمال القارة األمريكية وفي أوروبا سجل انتشار هذا الفي

. وقد سجل هذا الفيروس حديثًا في لبنان على أشجار اللوزيات/الحلويات ةوجنوب إفريقيا ونيوزيلند
(Jawhar et al., 1996 ؛Myrta et al., 2003 تكون ثمار الكرز في األشجار المصابة غير قابلة .)

، وعرضه ما بين نانومتراً  2000و 1000يتراوح طوله ما بين ي مرن خيطلفيروس سيم اجللتسويق. 
 .السلسلة أحاي من حمض نووي ريبيمجين الفيروس تكون ي. نانومتراً  6و 5

إصفرارًا لألوراق وظهور تبرقش داكن في  CGRMVالكرز الحامض بفيروس  إصابةتسبب 
ى هيئة بقع خضراء اللون على األوراق، وهذا ما يميز محيط العروق الثانوية. وقد تكون األعراض عل

 6-4تبدأ أعراض المرض بالظهور بعد . PDVفيروس  إصابةعن  CGRMVفيروس  إصابة
أسابيع من سقوط بتالت األزهار، وتكون على دفعات يمتد ظهورها من نهاية شهر حزيران/يونيو 

ألعراض إلى مدة أطول من ذلك، وحتى منتصف شهر تموز/يوليو، ويمكن أن تمتد حالة تكشف ا
. وقد تحدث بعض PDVبفيروس  صابةاألمر الذي يتسبب في تساقط األوراق بصورة مماثلة لإل

بقعًا ميتة غير منتظمة األبعاد على األوراق األمر الذي يقود إلى تساقط  CGRMVفيروس سالالت 
ش على األنسجة المصابة أمرًا األوراق في وقت مبكر من موسم النمو. وال يعد  ظهور أعراض التبرق

حتميًا يتكرر حدوثه سنويًا. ويكون اإلصفرار المحدود االنتشار في محيط العرق الوسطي أو العروق 
الفيروس. وقد تتكون على هذا الجانبية على األوراق أحد المظاهر المرضية الرئيسة التي يسببها 

الفيروسية المختلطة ال سيما ما بين  صابةاألشجار المصابة مظاهر مرضية متداخلة نتيجة لإل
. وقد تحدث بعض سالالت هذا الفيروس تنقرًا أو حلقات من األنسجة PDVو  CGRMV يفيروس

الميتة على ثمار الكرز التي تكتسب طعمًا مرًا وتفقد نكهتها، بينما تحدث سالالت الفيروس نفسه 
. وال تبدي أشجار Montmorency بعض التشوهات في ثمار الخوخ/البرقوق وال سيما ثمار الصنف

 .ة بهذا الفيروس مظاهر مرضية واضحةالكرز الحلو والدراق/الخوخ والمشمش المصاب
 يصيب الفيروس طبيعيًا أنوعًا مختلفة من أشجار اللوزيات/الحلويات، مثل

Prunus armeniaca ،P. avium ،P. persica،P. cerasus  ،P. serrulata  الهجينو 

P. cerasus X P. avium . إلى النباتات العشبية حتى بالعصارة ميكانيكيًا نقل الفيروس  لم ينجحو
 .اآلن

بواسطة التطعيم إلى النباتات الخشبية، ويكون انتشاره الطبيعي في  CGRMVينتقل فيروس 
 بواسطة البذور.  الينتشر هذا الفيروسالحقل محدودًا جدًا. 
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عيم على التطو . CGRMVتشخيا فيروس  في رولوجيةيالس/تستخدم الطرائق المصلية
 ،P. serrulata cv. Shirofugen و Prunus serrulata cv. Kwanzan مثل النباتات الدالة الخشبية

األوراق، وتماوت أجزاء من العرق الوسطي، وتقزم  التفافتبدي المظاهر المرضية التالية:  التيو 
 بة وفروعها ملمسًا خشنًا ثم تشققه طوليًا. السالميات على الطرود، واكتساب قلف األشجار المصا

استخدام مادة إكثار نباتية سليمة ومطابقة للصنف  يمكن الوقاية من الفيروس عن طريق
استخدام  األشجار المصابة بقلعها وحرقها، التخلا من منتجة من خالل برناما صحي موثوق،و 

 األصناف المقاومة أو المتحملة للمرض.
 

 يةرويدالفيمراض األ .2.3
 

 الخوخ/الموزاييك ال امن للدراق. فيرويد 1.2.3
Peach latent mosaic viroid (PLMVd ، جنسPelamoviroid، فصيلة Avsunviroidae) 

 
أمراضًا محددة على أشجار يحدث فيرويد الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ  -الصفات العامة 

ية، وليس وحدة نيوكليوتيد 338-336يرويد من اللوزيات/الحلويات والكرمة/العنب. يتكون جزيء الف
 ,.Shamloul et alمع مسبب مرض موزاييك الدراق/الخوخ وفقًا لتجارب التهجين الجزيئي ) له قرابة

 ، وتتزايد أعداده بسرعة في كافة األعضاء النباتية المصابة.الحرارة PLMVd(. يقاوم فيرويد 1995
 

 عزالت  معظمتالحظ أعراض الموزاييك على األوراق.  نادرًا ما –األعراض والمدى العوائلي 
 ، بينما أحدثت عزالت أخرى بعض ض مرئيةقد فشلت في إحداث أعرا PLMVdفيرويد 

 التأخر في تفتح البراعم وبدء النمو الخضري وبدء اإلزهار وبدء نضا  أهمها األعراض، من
 الت األزهار، وموزاييك مع أيام. وقد تظهر خطوط وردية اللون على بت 6-4الثمار بمعدل 

 إصفرار براق مميز على األوراق، وتحول قسم من اللون األخضر عند بعض أوراق األشجار 
. وتتشابه األعراض التي يحدثها هذا الفيرويد مع األعراض (2)شكل  المصابة إلى اللون األصفر

 (، أو مع Stout, 1939) الخوخ/التي تسببها بعض األمراض الفيروسية، مثل موزاييك الدراق
 مع  ( أوKishi et al.,1973أعراض مرض موزاييك إصفرار الدراق/الخوخ في اليابان )

(. وتشترك هذه المسببات جميعًا بإصابتها Blodgett, 1944إبيضاض أوراق الدراق/الخوخ )
بتنقيتها،  للدراق/الخوخ، وعدم التمكن من نقلها إلى النباتات العشبية، وعدم التوصل إلى تقنية خاصة

وتوزعها الجيد داخل النباتات، ومقاومتها العالية للحرارة. تسبب بعض عزالت هذا الفيرويد تشوهًا حادًا 
(. قد يحدث Choueiri et al., 2001في الثمار، فتبدو األخيرة مسطحة، أو صغيرة الحجم ومسننة )

 الشويري، إيليا بهذا الفيرويد ) صابةنتيبجة اإل ها مع العنقعند نقطة التحام الثمرة تشقق مميز في
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 وقد تظهر بقع صفراء شاحبة اللون على ثمار الدراق/الخوخ معلومات غير منشورة(، وقد تتشوه النواة.
بهذا الفيرويد إلى عجز مبكر لألشجار نتيجة لموت  صابةبعض األصناف. وتؤدي اإل إصابةعند 

لى إعادة تجديد الطرود. وتكون األشجار بالتالي عدد كبير من البراعم، وإلى فقدان الشجرة قدرتها ع
باألمراض وال سيما البكتيرية منها، وتضعف مقاومتها لتأثير العوامل  صابةأكثر عرضة لخطر اإل

أحد المناخية غير المناسبة. وقد تالحظ أعراض متباينة من الموزاييك على الشجرة نفسها أو على 
ة الفوعة في تشوه خشب الفروع فتبدو مضلعة دون حدوث . وقد تتسبب بعض العزالت الشديدهاعو فر 

تشقق في القشرة الخارجية. وقد يظهر التنقر في بعض الحاالت على سوق األشجار المصابة 
(Diekmann & Putter, 1996.) 

(. وأمكن الكشف مؤخرًا Desvignes, 1986الدراق/الخوخ وهجنه ) PLMVdيصيب فيرويد 
كل من الكرز والخوخ/البرقوق والمشمش  إصابةنفسه قادرة على  عن وجود عزالت من الفيرويد

(Faggioli et al., 1997 ؛Giunchedi et al., 1997 ؛Hadidi et al., 1997 ولم يعثر على .)
 Ismaeil et؛ أ2003وآخرون،  إسماعيلفي عينات المشمش المختبرة في سورية ) PLMVdفيرويد 

al., 2001 والسفرجل  األجاص/هذا الفيرويد إلى التفاح والكمثرى (. وجرت محاوالت عدة لنقل
 والنباتات العشبية الدالة األخرى، ولم تكلل تلك المحاوالت بالنجاح. 

 
(. Flores et al., 1990ينتقل هذا الفيرويد عبر النباتات المصابة أو المطعمة ) - طرائق اإلنتقال

لتقليم خالل العمليات الزراعية التي تتم في ينتقل هذا الفيرويد أيضا بواسطة معدات التطعيم أو ا
غبار حبوب اللقاح ) (. ولم تنجح محاوالت نقل الفيرويد بواسطةHadidi et al., 1997البساتين )

 (.Flores et al., 1990؛ Desvignes, 1986أو بواسطة البذور أو العناكب ) (الطلع
 

سجل فيرويد الموزاييك الكامن  -بية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العر 
 /% من أشجار الدراق30في حوالي  1970ألول مرة في فرنسا عام  الخوخ/للدراق
 ,Desvignes) شجار المستوردة من اليابانأل% من ا80وفي  ،المستورد من الواليات المتحدة الخوخ

 ,.Choueiri et al؛ Albanese et al., 1992) يطالياإفي سجل الفيرويد نفسه كما  (،1980 ,1976

في دول عربية  الخوخ/على أشجار الدراق يدالفيرو  وتم رصد (، والكثير من بلدان العالم.1993
، إسماعيل) سورية، (Smith et al., 1992 ؛2007رواق وآخرون، ) الجزائرو  عديدة، مثل: المغرب

  ، لبنان(Ismaeil et al., 2001, 2002, 2003؛ 2003وآخرون، أ
(Choueiri et al., 2001،)  األردنو (Al Rwahnih et al., 2001) ، وعلى أشجار اللوز

  (.Fekih Hassen et al., 2004, 2005) والدراق/الخوخ في تونس
 بالعزالت أشجار الدراق/الخوخ  إصابةعند مهمة يسبب هذا الفيرويد خسائر اقتصادية 

  نوعيةتسوء و  ،األشجار المصابة يةنتاجإ ىدنت، وتاألكثر فوعة، فتكتسب األوراق ألونًا براقة
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وقد يحدث  (.Choueiri et al., 2001) بصورة حادةتشوه تعند بعض األصناف و  الثمار المنتجة
 اً مرضعليها ظهر يو ، في عمرها اإلنتاجي اً ونقص المصابةشجار ألانمو في ًا مبكر  اً عجز الفيرويد 

 في بعض الحاالت.معقد الخشب يدعى ب
 

لدراق/الخوخ بالطرائق ل الكامن موزاييكاليمكن الكشف عن فيرويد  ال -طرائق ال ش  
المصلية/السيرولوجية. وتستخدم حاليًا النباتات الدالة الخشبية في الكشف عن هذا الفيرويد، مثل 

 8س ولمدة º 24-20تحت ظروف البيت الزجاجي عند درجة حرارة  P. persica GF 305بادرات 
يرويد في النبات الدال بواسطة التطعيم بالرقعة أواًل، وبعد شهرين يعاد تلقيح الف أسابيع، ويتم القاح

النبات الدال بواسطة التطعيم أيضًا وباستخدام عزلة شديدة الفوعة قادرة على إحداث أعراض 
، سواء PLMVd ن فيرويدة بنجاح للكشف المبكر عيم االختبارات الجزيئاستخدويمكن االموزاييك. 

 اختبار التهجين الجزيئي وأ (RT-PCR) مع النسخ العكسي للبوليمراز المتسلسلفاعل تال باستخدام
(Ambros et al., 1995.) بصمة النسيا النباتي لالتهجين الجزيئي ة اختبار وقد طورت حديثًا تقان

 (.Torres et al., 2004) وراقألاألعناق 
 

موثقة صحيًا ووراثيًا  شتالت/وزيع غراسيعد  إنتاج وت -الوقاية من الفيرويد والحد من انتشاره 
من حظر إدخال أي مادة إكثار نباتية يفضل األسلوب األمثل في الحد من انتشار هذا الفيرويد. و 

التقليم طهير أدوات توينبغي دون التأكد من حالتها الصحية. هذا الفيرويد  الدول التي يتواجد فيها
 قبل استعمالها.والتطعيم 

 
 الجنجل/حشيشة الدينارقزم ت فيرويد. 2.2.3

Hop stunt viroid (HpSVd ، جنسHostuviroid، فصيلة Pospiviroidae) 

 
من سلسلة الخوخ/البرقوق المعزول من الدراق/الخوخ أو  يتكون جزيء الفيرويد –الصفات العامة 

وحدة  303-297حوالي من تكون الذي ي، المعدي من الحمض النووي الريبي ملتفةقصيرة 
وتشير نتائا التحاليل الوراثية إلى لها قاعدة عريضة مزدوجة. و  خيطياً  شكالً  كتسبت، يةيوتيدنيوكل

 الخوخ/البرقوق  : طراز، وقد جرى تقسيمها إلى ثالث مجموعاتHpSVdاختالف عزالت فيرويد 
“Plum type” الجنجل/الدينارحشيشة  طراز، و ”Hop type”،  الموالح/الحمضياتوطراز 
“Citrus type” (Hsu et al., 1994). فيرويد نتمي معظم عزالت تHpSVd  التي مصدرها شجرة

المشمش الفيرويد المجموعة من تشير التحاليل الوراثية لعزالت و . البرقوق /الخوخ لى طرازإالمشمش 
عزالت الفيرويد مع العزالت اليونانية به اتشتسبانية، بينما إلالعزالت امع العزالت المغربية تشابه  إلى

 (.Amari et al., 2001) لمانيةاأل العنب/الكرمةلمأخوذة من ا
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العنب /معظم العوائل النباتية بما فيها الكرمة HpSVdيصيب فيرويد  –األعراض والمدى العوائلي 
دون حدوث أعراض مرئية باستثناء بعض سالالت الفيرويد التي تصيب  الموالح/والحمضيات

، فكانت األعراض على ثمار ”Taiyo“اني، مثل: صنف تايو الدراق/الخوخ والخوخ/البرقوق الياب
 الخوخ/البرقوق على هيئة لطخ حمراء اللون مصفرة أو حمراء اللون، 

  ”Dapple peach and plum“أو على هيئة تغيرات لونية أخرى مستديرة الشكل دعيت بي
(Sano et al., 1989بينما كانت أعراض اإل ،)دائرية بقع على هيئة  على ثمار الدراق/الخوخ صابة

صفراء اللون شاحبة. وقد تم أيضًا رصد أعراض مماثلة للمرض في إيطاليا على ثمار صنف 
 (.Giunchedi et al., 1997الياباني أنجيلينو ) البرقوق /الخوخ

محدثًا تقزمًا واضحًا فيها،  الجنجل/أكتشف الفيرويد ألول مرة في اليابان على حشيشة الدينار
الكمثرى، /األجاصالخوخ/البرقوق،  ،الدراق/الخوخ، العنب/الكرمة، الموالح/الحمضياتثم رصد على 

 الرمان، وتم تسجيله حديثًا على الكرز من األنواعو البندورة/الطماطم، الخيار، المشمش، اللوز، 
 P. serrulata و P. avium (Astruc et al.,1996 ؛Levy & Hadidi, 1993؛ 

Sano et al., 1989؛ Semancik et al., 1988القرعية  فصيلة(. يصيب الفيرويد بعض نباتات ال
  .والمركبة، وتكون األعراض مرئية

 
ينتقل هذا الفيرويد إلى أشجار اللوزيات/الحلويات بالتطعيم عبر النباتات المصابة.  - طرائق اإلنتقال

فصيلة القرعيات  ويمكن نقله ميكانيكيًا إلى النباتات التجريبية العشبية التي تنتمي إلى
Cucurbitaceae  ونباتات الفصيلة المركبةCompositae (Diekmann & Putter, 1996.) 

 
شجار أعلى  HpSVdينتشر فيرويد  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

ليا يطاإ%(، 80.9سبانيا )إ ، منهابيض المتوسطألمنطقة البحر ا عديدة فيالمشمش في دول 
تم رصد وقد (. Pallas et al., 2003) %(2%(، تركيا )5%(، اليونان )10.4%(، قبرص )37.2)

(، Choueiri et al., 2002) %(28شجار المشمش في كل من لبنان )أعلى  يضاً أفيرويد هذا ال
 ال سيما على األصناف بلدي، تدمري، ذهبي، وزري، شكربارا،  (%62.5) ةسوريو 

  %(19ردن )األو  (،Ismaeil et al., 2001, 2002 ؛2003رون، أ، وآخإسماعيل) عجمي
(Al Rwahnih et al., 2001 و ،)( 10المغرب)% (Amari et al., 2000.)  ولم يسجل الفيرويد

وبلغت نسبة  (.2003، وآخرون، أإسماعيل) سورية منالمذكور في عينات الدراق/الخوخ المختبرة 
رواق وآخرون، ) %5.9في شرق الجزائر  الحلويات/اتحدوث هذا الفيرويد على أشجار اللوزي

2007.) 
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بعض أصناف لأمراضًا مهمة  الجنجل/تسبب بعض سالالت فيرويد تقزم حشيشة الدينار
وأصنافها. وتشكل النباتات األخرى ، وبعض أنواع اللوزيات/الحلويات الخوخ/الخوخ/البرقوق والدراق

 وبائية. ال تهبصور  المرض انتشارفي  تسهم األخيرة مصادر احتياطية كامنة للعدوى 
 

 الريبيمن خالل استخالص الحمض النووي  HpSVdتم التعرف على فيرويد  -طرائق ال ش  
 واختبار التهجين الجزيئي ،(RT-PCR) مع النسخ العكسي للبوليمراز المتسلسلتفاعل ال خدامتواس

 وتستخدم بادرات (.Torres et al., 2004) وراقالمطبقة مباشرة على عنق األبصمة النسيا النباتي ل
الميكانيكي  بواسطة االلقاح الجنجل/قزم حشيشة الدينارلتشخيا فيرويد ت Suyoالخيار من صنف 

 إصفرارها و التفافثم وتظهر األعراض على هيئة تخطط على األوراق ، ظروف البيت الزجاجي تحت
 العروق أو جعلها أفتح لونًا. 

 
يجب االعتماد على الوقاية من خالل إنتاج وتوزيع غراس  -حد من انتشاره الوقاية من الفيرويد وال

ات غير المختبرة نباتأخذ الطعوم أو األصول من ال، وعدم ووراثياً  موثقة صحياً ومواد إكثار أخرى 
ومنع استيراد الغراس ومواد اإلكثار األخرى من البلدان التي يتواجد فيها  ،التي تبدو ظاهريًا سليمة

بصورة سليمة وفقًا لبرناما إكثار موثق ومزودة بوثائق صحية  الغراس منتجةتلك ما لم تكن  مرضال
 تطهيركما يفضل . الجنجل/تشهد بخلوها من المسببات الممرضة بما فيها فيرويد تقزم حشيشة الدينار

 اتية من خاللها.مكانية إنتقال الفيرويدات النبإل التقليم والتطعيم عند إحتمال وجود المرض نظراً أدوات 
 

 ثمار التفاح تنقر . فيرويد3.2.3
Apple dimple fruit viroid (ADFVd جنس ،Apscaviroid ،فصيلة Pospiviroidae) 

 
 يتكون جزيء الفيرويد المعزول من التفاح من سلسلة قصيرة ملتفة من الحمض النووي 

مع تشابه في التتابع  ةوحدة نيوكليوتيدي 307-306الريبي المعدي، الذي يتكون من حوالي 
؛ Di Serio et al., 1996)( ASSVdفيرويد تقرح قشرة التفاح ) مع% 63بحوالي  نيوكليوتيديال

Flores et al., 2000.) 
( ADFVdفيرويد ترقش ثمار التفاح )ب ذي يصابيعتبر التفاح العائل الطبيعي الوحيد ال

، Starking Deliciousعليها هذا الفيرويد ويعتبر غير وبائي. من أهم أصناف التفاح التي يتواجد 
Royal Gala ،Annurca و ،Golden Delicious (Di Serio et al., 1998, 2000 كما يسبب .)

على بعض أصناف التفاح  ASSVdشبيها بتلك التي يسببها فيرويد  أعراضاً  ADFVdفيرويد 
(Koganezawa, 1989تظهر أعراض اإل .)ض األصناف بشكل بهذا الفيرويد على بع صابة 
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ملم وتعوجات على الثمار فقط، بينما ال تكون هنالك أعراضا ظاهرة  4-3حلقات صفراء ذات قطر 
 Choueiri et) (1شكل ) " في لبنانStarking Deliciousعلى األوراق وهذا ما لوحظ على صنف "

al., 2007.)  
المصابة أو إلى أشجار أخرى  ينتقل هذا الفيرويد إلى أشجار التفاح بالتطعيم عبر النباتات

(. Di Serio et al., 2001بواسطة معدات التطعيم الحاملة للمرض عند جرح جذع هذه األشجار )
 أو بواسطة البذور تحت الظروف الحقلية  طبيعياً  ADFVdكما تبين عدم نقل فيرويد 

(Malfitano et al., 2003.) 
 في جنوب ايطاليا  Starking Deliciousعلى صنف  أوالً  ADFVdفيرويد  شوهد

(Di Serio et al., 1996 ًكما لوحظ مؤخرا )  على أصناف التفاحStarking Delicious  
فيرويد ترقش ثمار فان بالنسبة إلى المنطقة العربية، اما Annurca (Di Serio et al., 2000 .)و 

 (.Choueiri et al., 2007فقط في لبنان ) سجلقد ( ADFVdالتفاح )
بطريقة االنتشار الكهربائي في وسط البولي أكريالميد  ADFVdالكشف عن الفيرويد يتم   

الحمض لمستخلا ( and/or Northern blot hybridizationالهجينية نورثرن )مع/أو وصمة 
(. كما من الممكن الكشف Di Serio et al., 1996, 2001النووي الريبي من األوراق أو من الثمار )

 Choueiri et)( RT-PCR) مع النسخ العكسي تفاعل المتسلسل للبوليمرازالخدام عنه من خالل است

al., 2007 ؛Di Serio et al., 2002.) 
ومواد إكثار موثقة  شتالت/وقاية من الفيرويد والحد من انتشاره يجب إنتاج وتوزيع غراسللو 

أصناف التفاح ، خاصة من صحيًا ووراثيًا، وعدم أخذ الطعوم أو األصول من النباتات غير المختبرة
 هذا المرض.لحساسة بأنها معروفة ال
 
 استنتاجات عامة. 4
 

  اللوزيات/الحلوياتعلى أشجار التفاحيات و الفيرويدية الفيروسية و مراض تقصي انتشار األ إن
 ضروريًا للوقوف على  إجراءً يعتبر إنتاج الغراس  مشاتلفي األرض الدائمة وفي بصورة دورية 

البحوث التي غطت الحالة الصحية لهذه األشجار بصورة استعراض نتائا شير يو  .حيةالصتها حال
جزئية في معظم األحيان إلى أن معظمها قد نفذ بمساعدات خارجية أو في مؤسسات علمية إقليمية 

محدود وطنية حتى اآلن  بإمكانياتوكان عدد البحوث المنفذة  .من خالل طالب الدراسات العليا
 رت على نشاطات فردية أعاق تقدمها عدم توفر المستلزمات وفرص التدريب في واقتص ،جداً 

 ويتوقع زيادة اإلصابات الفيروسية أخرى. في أحيانمؤسساتي وعدم االهتمام ال ،األحيانمن كثير 
مع التوسع الجاري في  في المنطقة العربية اللوزيات/الحلوياتعلى أشجار التفاحيات و الفيرويدية و 

عربية كثيرة بلدان د واعتما ،مالئمة لنمو هذه األشجارالمناطق السيما في  المزروعة الالمساحات 
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، راثين و يبأسلوب تقليدي دون رقابة صحية أو تحس المنتجة محلياً  الشتول/الغراسالشتالت/على 
 رجلغرس المستوردة من الخاعلى مواد ااالعتماد و  ،التجهيزاتالمؤهلة و كادرات إلى الا هبعضوافتقار 

على نمو مخاطر بعض هذه األمراض إدخالها دون اختبار أو رقابة صحية نتيجة عدم اإللمام بو 
أو نتيجة تطبيق قوانين  لكشف عنهال االمكانيات إنتاجها أو نتيجة لعدم توفراألشجار المزروعة و 

ول وكان االجراء األخير سببًا في دخ .حجرية قديمة أغفلت هذه األمراض في كثير من األحيان
ويزيد من خطورة الوضع بعض األمراض الفيروسية والفيرويدية الخطيرة إلى بعض الدول العربية. 

غياب الرقابة الصحية الدورية  في المنطقة العربية اللوزيات/الحلوياتالصحي ألشجار التفاحيات و 
دم المتابعة وع ،وللمجمعات الوراثية وللبساتين التجارية الشتالت/المبرمجة لمراكز إنتاج الغراس

 .تفشيهاأماكن الفيروسية و مراض الحثيثة لنتائا البحوث العلمية التي تشير إلى انتشار بعض هذه األ
عدم وجود )كلمالئمة غير اوالحيوية )كارتفاع الحرارة والجفاف( وربما أسهمت الظروف المناخية 

الفيروسية  راضم( في الحد من انتشار بعض هذه األأو الفيرويدات اتنواقل الفيروس بعض
راثية في إنتاج غراس و اعتماد براما توثيق صحية و  ويعد   .المدخلة إلى المنطقة العربيةوالفيرويدية 
الفيروسية  مراضلعربية ضمانة للحد من انتشار األبلدان افي ال اللوزيات/الحلوياتالتفاحيات و 

اثية والبساتين التجارية بصورة دورية يم الحالة الصحية ألشجار المجمعات الور يتق كما يعد  . يةوالفيرويد
العربية بلدان وقد أولت بعض ال .للحد منهاالتخاذ اإلجراءات المناسبة  ب القراراصحًا ألضروري أمراً 

مل في تخصا وإلى تأمين مستلزمات العمي الة األخيرة أهمية خاصة لتدريب الكادر العلمنفي األو 
لتتوافق والتطور العلمي المعمول بها الزراعي  نين الحجرقوادول عربية أخرى ثت وحد  ، البحث العلمي

 Certificationبراما توثيق  ، وطبقت دول عربية محدودةومستلزمات التجارة العالمية المفتوحة

programs ما زال مطلوب من الدول العربية أن و  .على إنتاج غراس بعض األشجار المثمرة وتداولها
التي تشملها  اشجار الفاكهةعدد أنواع  زيادةو  ،ج مواد الغرس وتداولهاد إجراءاتها الصحية في إنتاتوح

 .في تمويل هذه البراما ومتابعتها الجهات الرسميةالقطاع الخاص إلى جانب واشراك  هذه البراما
 
 المراجع . 5
 

وقاية  . فيروس جدري الخوخ/البرقوق على أشجار الحلويات/اللوزيات في مصر. مجلة1999أبو العال، أمال. 
 .94: 17ربية، النبات الع

، فايز، خلدون الجبر، أربن ميرتا، محمد جمال مندو، ابتسام السعدون، محمد حسن وصالح الشعبي. إسماعيل
 .63: 25مجلة وقاية النبات العربية، . فيروسات أشجار التفاحيات في سورية. 2007

أ. تقصي انتشاراألمراض الفيروسية 2003، فايز، صالح الشعبي، آربين ميرتا وفيتو سافينو. إسماعيل
 .78-73: 21جلة وقاية النبات العربية، وشبيهاتها على أشجار اللوزيات في سورية. م

ب. توصيف العزالت السورية لفيروسي 2003، فايز، صالح الشعبي، آربين ميرتا وفيتو سافينو. إسماعيل
-116: 21ة وقاية النبات العربية، ق. مجلالبقع الحلقية الميتة للخوخ/للبرقوق وجدري الخوخ/البرقو

122. 
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 . 63: 25مجلة وقاية النبات العربية، على أشجار اللوزيات والتفاحيات في سورية.  (ACLSV)لتفاح ا

. األمراض 1997وفيتو سافينو.  تورتورو، وفاء خوري جوهر، جوسلين، بياجو دي تيرليزي، كميال
بات العربية، الن الفيروسية والشبيهة بها التي تصيب أشجار اللوزيات/الحلويات في لبنان. مجلة وقاية

15 :103. 
. تقصي إنتقال فيروسات تقزم الخوخ/البرقوق والبقعة الحلقية 2007درويش، عبد الرحمن وصالح الشعبي. 

المتماوتة للوزيات/الحلويات وموزاييك التفاح في الغراس البذرية ألصول أشجار اللوزيات/الحلويات 
 .63: 25مجلة وقاية النبات العربية، في سورية. 

، و ApMV ،PDV. مدى حدوث ثالثة فيروسات )2007نور الدين، عبد الهادي قشي وأربن ميرتا.  رواق،
PNRSV( ونوعين من الفيرويئيدات )PLMVd  وHSVd على األشجار المثمرة ذات النواة في )

  .64-63: 25الشرق الجزائري. مجلة وقاية النبات العربية، 

، جمال مندو، سناء نعمان، لينا مطرود، أيمن الصالح ماعيلإسالشعبي، صالح، عبد الرحمن درويش، فايز 
جلة وقاية النبات . تقويم الحالة الصحية ألشجار اللوزيات والكرمة في سورية. م2000وفراس األسود. 

 .23-17: 18العربية، 
على  Sharka. مسح أولي النتشار مرض الشاركا 1990الشعبي، صالح، غسان نابلسي وانتصار غماز. 

ر اللوزيات في سوريا. التقرير العلمي لبحث منجز، قسم بحوث الوقاية، مديرية البحوث العلمية أشجا
 صفحة. 20الزراعية، 

. األمراض الفيروسية التي تصيب أصول 2001عطة هللا، ز. ح.، يوسف أبو جودة وأديب سعد.  -كنعان
، 32بية والشرق األدنى، عدد اللوز في لبنان. النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العر

 .4حزيران/يونيو: 
. استخدام إختبار بصمة 2007المعاضيدي، مثني عكيدي، زبير نوري سلمان، ومعاذ محيي محمود شريف. 

جلة وقاية النبات العربية، م ( في الكشف عن بعض فيروسات التفاح في العراق.TBIAالنسيج النباتي )
25 :63. 

جلة الراهن لألمراض الفيروسية على أشجار اللوزيات/الحلويات في األردن. م. الوضع 1999منصور، عقل. 
 .94: 17وقاية النبات العربية، 

. حصر لفيروسات أشجار المشمش 2004نجم، حسين عباس، مثنى عكيدي المعاضيدي وكامل محمد عايش. 
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 العنب/الكرمةالتي تصيب  الفيروسات
 

  2وصالح الشعبي 1إيليا الشويري
 زحلة، لبنان؛  287العمارة، ص.ب.  فرع وقاية النبات، مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، تل( 1)

 .، دوما، دمشق، سورية113الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ص.ب. ( 2)
 

 
  المحتويات

 . المقدمة1

 المنطقة العربية  يفيروسات العنب/الكرمة ف. انتشار 2
 . أهم الفيروسات التي تصيب العنب/الكرمة في المنطقة العربية3

  مراض الفيروسية. األ1.3
 لعنب/الكرمة. فيروس الورقة المروحية ل1.1.3
 لتفاف أوراق العنب/الكرمةال المرافقة اتفيروسال. 2.1.3
 الفيروسي عد الخشب. معقد تج3.1.3
 . معقد نمش/ترقط العنب/الكرمة4.1.3
 . ظاهرة عدم التوافق5.1.3

 أخرى من المحتمل أن تكون فيروسيةأمراض . 2.3
  . موزاييك العروق1.2.3
 . تماوت العروق2.2.3
 . مرض الزوائد3.2.3

 . استنتاجات عامة4
 . المراجع5

 

 

 . المقدمة1
 

ر(ركرم/تبلللل رك أرللللاريأركر األبلللل رنللللجرك  مبلللل ر للللب رك ةللللنا ر.Vitis sppتحتلللليرةللللنب/اركرمة )كر / لللل ر 
كرم ملل/ار لل رابللاركرملللاا ركرتللجرتثلل منارنللجرا بلل/ر لل ركرلل أسركرم/عبلل راللارن ك /رأ لل    ر مللار للببير

رر380 حلللل كرجرر2000كرم للللاسدرأ لللل  ةركرملللللاا ركرم  أ لللل ر ارمة )كر / لللل رنللللجركرلللل   ركرم/عللللجر للللا ر
لللاا ركرم  أ لل رنللجركرمللاررر ارثللنب/ارأل لللنا رأ لل  ر ألتللا ر%ر لل ركرم5يرللهر اتللا درأ للجرتم لليرالل كرجر

ر%ر4.5 مبلل طر لل درأ للجرتم لليرالل كرجرر2.8 حلل كرجرر2000كرلل أسركرم/عبلل ر لل رلمللا ركرمةلل رنللجر للا ر
 ركاتمللللرر لللل    ركرم/تبلللل رك أرللللارنللللجركرملللللاا ركرم  أ لللل ر(FAO, 2000) لللل ركجألتللللا ركرمللللارمجر

 مبللل رومن   لل ر علل/ركرم/عبللل درلللرركرن ك لل/رأكرمللل/ك ر ارمة )كر / لل ر للب ركرلل أسركرم/عبللل درتمتنللارنللجرك 
رر6.53أكرم للللل/ل رأعم لللللرر ألتاوبللللل رأاللللل اركرمللللللاا ر للللل رلملللللا ركرمةللللل رنلللللجركرللللل أسركرم/عبللللل راللللل كرجر

ر% رأكاتمررومن    ر ع/ر21.1  ) اتا درأ جرتقير  ركرمت  طركرمارمجررإلألتاوب ر ح كسر



 ةاألمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربي

 
554 

كرلللم ة، درلللررربةللاطررذرلل ا درتمتنللارنللجر  ) اتللر18.5كرم/عبلل ركرم/تبلل رك أرللارنللجركجألتاوبلل درأعم للرر
أكربم رأ     رأكرم/ك  رأك رركربم كطركرم/عب رنجركألتا ركرةببذر لجركرم ل/لرأتل ألارأكرن ك ل/رأربةلاطدر   ر

%ر ل ركجألتلا ركرملارمج رأكاتملرر ل    ركرم/تبل رك أرلارنلجر ألتلا ر0.5كألنار نتمم ر تثايريك /ر ل ر
جرك  مبلل رربةللاطدرأ لل ر لل  ةر لللا م ركرلل أسركرم/عبلل رنللجركجألتللا ركر عبلل ر للب ركرلل أسركرم/عبلل درتمتنللارنلل

ر( 1 و أسرر2006خالسر ا رر%1.5كرمارمجررم عب ر ح كرجر
 

المسااااحة واانتااااا وإنتاجياااة شاااجيرة العنب/الكرماااة فاااي الااادول العربياااة والعاااالم وفقاااا   .1جددد ول 
 .2006، الفاو الحصائيات

 

 
 البل 

 المساحة/
 هكتار

الكلي  اإلنتاج
 ار/ثم

 ألف طن
اإلنتاجية 

 (كغ/هكتار)

 اإلنتاج/ألف طن

 زبيب ذينب

 0.3 77.0 5294 398.02 75.19 الجزائر

 *- 4.2 21667 1300.00 60.00 مصر

 *- *- 4107 33.18 8.08 ليبيا

 0.2 37.6 7073 356.00 50.33 المغرب

 0.4 30.0 5833 140.00 24.00 تونس

 *- *- 8827 32.18 3.65 األردن

 5.0 15.0 8641 110.60 12.80 لبنان

 *- *- 12624 132.18 10.47 السعودية

 12.0 0.3 7159 310.00 43.30 سورية

 0.8 *- 9373 117.58 12.54 اليمن

 18.7 164.1  2929.74 300.36 العربية مجموع البلدان

 1189.5 27772.1 9319 68952.79 7399.55 العالم

 وتنتجه نسبة ما تزرعه
 العربية مقارنة بالعالم  لدانالب

4.1 4.2  0.59 1.57 

 *: اليوجد بيانات.-

 
 . انتشار فيروسات العنب/الكرمة في المنطقة العربية2
ر

رةلللللللنب/كةركرمة )كر / للللللل ر ملللللللاركرمللللللللت اركرملللللللارمجر ارم  للللللل ر للللللل رك  للللللل/ك ركر ب/أ لللللللب ر تعلللللللال
راارللللل أسرر(.Vitis vinifera L)أ ر لللللبمارنلللللجركرمةلللللا نركرتلللللجرتللللل   ركرمة )كر / للللل رك أ أعبللللل ر

(رأكر  ،لللاةرKatis et al., 1990؛ر1997ةلل  /ورأرخللل/أطدركرمحبطلل ر للاربح/رك  للبوركرمت  للطر 
ر للللا العرر70 ر للللنير للللىخ/كعر مللللاركرمة )كر / لللل ريك لللل/ر لللل ر(Goheen et al., 1988)ركرمتحلللل ا

رنا ت عالز للللللللللللللللارأأللللللللللللللللل  رأكالللللللللللللللل ر لللللللللللللللل ركرباتب/ للللللللللللللللارر8نب/أ لللللللللللللللل كةدرر5نب/أ للللللللللللللللاعدرر58 ملللللللللللللللل ،اعر 
(Martelli & Boudon-Padieu, 2006) رنبلللل/أ/ركرمة )كر / للل درأنبلللل/أ/ر(GVA)رAر ر،مللل ي

 در(GLRaV-3)ر3-كر بللللللل/أ/ركرم/كنلللللللنرجرت لللللللا ريأ ك ركرمة )كر / للللللل درأر(GVB)رBكرمة )كر / للللللل ر
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كر بلل/أ/ركرم/كنللنر لل ريك / للارخطلل  ارأكألتثللا كعرنللجركرمةطقلل ركرم/عبلل ر اللان ر رللارنب/أ للاةريخلل/ار  للير
ر2-كر بللل/أ/ركرم/كنلللنرجرت لللا ريأ ك ركرمة )كر / للل درأر(GLRaV-1)ر1-ر / للل جرت لللا ريأ ك ركرمة )ك

(GLRaV-2)درأنبللل/أ/رألمر)تللل/ طركرمةللل ر(GFkV)كر بللل/أ/ركرم/كنلللنرجرت لللا ر راملللار لللنيري، لللاعر
ةكأأةر أر ر ثاير ح أةرنجرالير ل ر عل/رأك  ةطرأنمللطب رر(GLRaV-7)ر7-يأ ك ركرمة )كر /  

رةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  /ور؛ر2000كرثللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمبجرأرخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/أطدرر؛1991أرخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/أطدر
ر؛Alkowni et al., 1998؛رAhmed et al., 2004؛ر2007 للمماألب رأرخل/أطدرر؛1997أرخل/أطدر

Choueiri et al., 1996ر؛Digiaro et al., 2000ر؛Hanna et al., 2008ر؛Mahfoudhi et al., 1998ر؛
Martelli, 1988؛رMartelli et al., 1994؛رMslmanieh, et al.,2006a, 2006b, 2006c )لنيرر 

كر بلللللل/أ/ركرم/كنللللللنرجرت للللللا ريأ ك رالللللل   اعرأ أسر لللللل/ارنللللللجركرمةطقلللللل ركرم/عبلللللل رأتح  لللللل كعرنللللللجر لللللل    ر
 الان ر رلارنب/أ لاةريخل/ارر(ج تعاسرةخعل غ/زركر   رأرخ/أطدرر(GLRaV-6)ر6-كرمة )كر /  

ر(GTRSV)رالتبقاااع الحلقاااي للعنب/الكرماااة التونسااايي للليري مبللل رأذكةر ألتثلللا ر حللل أةر  للليرنبللل/أ/ر
(Quertani et al., 1992)ر( 2 و أسرر

ر ألتقلللاسر لللذتركرمم/الللاةر  ك لللط ر لللاةاركجك لللا ركرةباتبللل ركرمم لللل رك  لللم لرك ك للل/رةلللب  اعر ر،مللل ي
(EPPO Standards, 1998)تلنررنجر ألتقاسر لذتركرم ك ليركرمم ،ل رأل ك ليراب  ل ر ختم ل در  لي رردراما

درأكرحثلل/كةركرقثلل/  رككرةبمللات ةك رتللجر للنير م للار ةنللارنللجر مللوركرلل أسردرأكرةطا للاةدرأاثلل/كةركرملل  
ر؛Jawhar et al., 2006؛رEPPO Standards, 1998ر؛1997ةللل  /ورأرخللل/أطدركرم/عبللل ر 

La Notte et al., 1997aر؛Martelli & Boudon-Padieu, 2006؛رRüdel, 1992) رر
نللجر مللوركرلل أسركرم/عبلل در بةمللارربلل ر ار لل ر مللارةللنب/كةركرمةلل تحتلليرك  لل/ك ركر ب/أ للب ري مرر

كاألللرركجبللا اةر  ب لل رنللجر م للنارك خلل/ رأ ملل ار لل  رتلللنبيرك  لل/ك ركرمتلللبب ر لل ركر ب/أ لل كةر
 ةكأأةرأرخللل/أطدرر رلللارألللل  ارك  ملللاسركرمممبللل ركرمتممقللل ر تقبلللبرركرحارللل ركرعلللحب ررثلللنب/كةركرمةللل رنبنلللا

ر؛2007   لللهرأرخلللل/أطدرر؛2007 للللمماألب رأرخلللل/أطدر؛ر2007در2000كرثلللمبجرأرخلللل/أطدرر؛1991
Alkowni et al., 1998؛رAl-Tamimi et al., 1998؛رChoueiri et al., 2002, 2003ر؛

Haidar et al., 1996؛رHanna et al., 2008ر؛Mahfoudhi et al., 1998ر؛Martelli, 1988؛ر
Martelli et al., 1994ر؛Mslmanieh et al., 2006a, 2006b, 2006cر( ر3 و أسر(ر

ب/أ لللب رنلللجر ملللوركرللل أسركرم/عبللل رأ ر لللبمارنلللجرأ للل ر لللنمررالللا ةرالللاةار للل ركجبلللا اةركر  
 نممللللاةرك بللللةا ركرتللللجرااألللللرركرلللل أسرك أ أعبلللل رغاربللللاعر علللل   ادر بةمللللارااألللللرر م للللرريبللللةا ر

ر (Martelli, 1988)ركرمة )كر /  ركرمحمب ركرمنذ ا)غب/ركرمطمم رخارب ر  رك  /ك ركرم/اب 
 ةكأأةراركرمةلللل ر مللللرGFkVأرGLRaV-3درGLRaV-1نللللجر لللل    درتللللررتلللللنبيركر ب/أ للللاةر

( ر للذكرأ لل ر م للررأللللب رMslmanieh et al., 2006a؛ر2000كرثللمبجرأرخلل/أطدر؛ر1991أرخلل/أطدر
%ر لللل ركرمبةللللاةركرمختبلللل/ا(در للللمطجر91  بللللا  ر مللللورك بللللةا ر لللللت  اةر اربلللل در  لللليراملللل كألجر

 للنمرر بللا اةرنب/أ للب ر   لل ار ر(Mslmanieh et al., 2006a)%(ر80.5%(رأعبتملل ألجر 85.8 
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%ر لل ركرمبةللاةركرمختبلل/ا(ريك لل/ر55.8كرمة )كر / لل رنللجر لل    درأ لل ري للنررنللجر م منللار ريخل/ار مللا
%(رأنبل/أ/ر24.4 رGFkV%(درنب/أ/ر54.5(ر GVA  رنب/أ/در ةنا رنب/أ/ركرمة )كر /  رير 

GLRaV-2ر؛2007  للللللللمماألب رأرخللللللل/أطدرر%(6.8 رMslmanieh et al., 2006a)ر ر
ر ريأررممةطقلللللللللل ركرم/عبلللللللللل در  للللللللللي رنب/أ للللللللللجركمللللللللللار للللللللللنمررنب/أ للللللللللاةرو  لللللللللل ار ارةلللللللللللب ررللللللللللل   

ر(GRSPaV)تةقللل/ر لللا ركرمة )كر / للل ر أعللللت//ركر بللل/أ/ركرم/كنلللنررأرر(ArMV) ك لللبارك   زك بللل ر
(Mslmanieh et al., 2006c)كر / لل ر( درأنبلل/أ/ركرمةB2009 كرثللمبجرأرخلل/أطدرر)درأ لل/ ر

ر (Mslmanieh et al., 2006b)ر(Grapevine vein mosaic)  زك ب ر /أ ركرمة )كر /  ر
أ لنيرنبنلاردر1994%رنلجركرمبةلاةركرمختبل/ار لا ر53 ت  لطركجبلا  ري لارنلجرربةلاطدرنقل ر مل ر

 م لللللررألللللللب ركجبلللللا  ردرنلللللجرالللللب رGFkVأررGLRaV-1درGLRaV-3درGVBدرGVAنب/أ لللللاةر
ومبللاركر ب/أ للاةركرلللا ق ر اجاللان ر رللارأ بلل رنبنللارر2006%رنللجركرمبةللاةركرم ح بلل ر للا ر55.8

 رأعم لررألللب ر(RSPaV)أنب/أ/رتةقل/ر لا ر أعللت//ركرم/كنلنررGLRaV-5درGLRaV-2نب/أ اةر
%در  ليرك بلةا  رت ب بحلجدر قل أ ر70كجبا  ركر ب/أ ب رنجر مورك بةا ركرمحمبل رأك وةببل ر

  Xiphinima index Thorne & Allenأ بةلللللل ة راملللللاريسنللللل/ةركر  ك للللل ر ألتثلللللا كعررللللللر
رتللللللللالب/كعر للللللللمبباعر مللللللللار مللللللللوريبللللللللةا ركرةببللللللللذرأاللللللللاطررنللللللللذكركر بلللللللل/أ/ر GFLVرةا لللللللليرر بلللللللل/أ/رك

(Hanna et al., 2008) ري مار ل رألللب ر66.2أااألررأللب ركجبا  رنجريبةا ر ة ركرطاأر ر ر)%
%( رأ ل ررل اترتل طرنلجركجألتلا رأنلجركرة  بل ر الان ر رلارسنل  ر ملور40.5 با  ريبةا ركرةببذر 

ر  حاثرغب/ر ةث  ا(كرتث  اةرأامهركرةم ر ة ر مورك بةا ركرحلا  ر ة  /ودري
يسنل/رتقعللجر ألتثللا رك  لل/ك ركر ب/أ لب ر مللاركرمة )كر / لل رنللجرومن   ل ر علل/ركرم/عبلل رنللجر

ابللار م للررركرم/تبلل رك أرللارGVAنبلل/أ/رأكاتلليركرمبةللاةركرمختبلل/ادر%ر لل ر78 بللا  رر2002 للا ر
تللنبيرنب/أ لاةر رأ ل رتلرر(%55.9 رGLRaV-3نبل/أ/ررذرل أتلالترنلجرر%67.9با  ر ل رأللب ركج

درأااألللررأللللل ر مللار م/ةلللاةركرمة )كر / لل ر(GLRaV-1, GLRaV-2, GVB, GFkV)خلل/اري
ااألللررر ار ب/أ للاةربللةا ركرمحمبلل يةللا ةركر  ك لل ركرلللا ق ر رللاريطر بللا  رك امللاررالللبم  كألتثللا  ار

ر عل/ردرأ ماربلة اطر  بللباطرنلجام/يرج بورأ أ  ارب رنق رأبمررأللب ر با  ركرعة ب ر ةاتجري
ري مبل رنلجبلةا ر ربةهركر ب  جرأ  ريك /رك با أأبمررأللب ر ركرت كرجدر%در ما89رأر78ررا 

جردر أ ج بودرامانثا كعر  ير ب وري ركرمحمب رك خ/ارك  يركألتك بةار ار ماي ر%96رار كر ب  ر
 ,.Ahmed et al)ركرمبةللاةركرمختبلل/ارامنللار علا   األللررنكرمةلل ارري لبودري لل ةركرلل كةودركةاللاأورأعلل 

رأكرتبقللللاركرحمقللللجرGFLVرة ك لللل ريخلللل/ار و/ للللررنللللجر علللل/رت كولللل رنب/أ للللجرأ لللل ريسنلللل/ةر (2004
در%13.46أرر20.86بللا  ركرطببمبلل ر نمللار مللاركرمةلل رألللررأللللب ركجأاار(ToRV)ركرطما ر)رمبةلل أ ا

ر (Darwish, 2005)ر مجركرت كرج
نلللجرنمللللطب در لللنيركرم  للل ر للل ركر ب/أ لللاةركرمم/أنللل ر ملللاركرمة )كر / للل رنلللجر ةطقللل ركربحللل/ر

در(GLRaV-3درGLRaV-2درGLRaV-1درGFLVدرGFkVدرGVBدرGVA رت  لللللللللطك  لللللللللبوركرم
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 رأااطركرن   رنجركرمةطقل ر(Alkowni et al., 1998)%ر66.1أر1.2أت/كأاررألل ركألتثا  ار ار ب ر
رنللللللللللللجرر(GLRaV-7)ر7ركر بلللللللللللل/أ/ركرم/كنللللللللللللنرجرت للللللللللللا ريأ ك ركرمة )كر / لللللللللللل كرم/عبللللللللللل رتلللللللللللللنبير

؛ر2009كرثلللللمبجرأرخللللل/أطدر%ر 0.2أر0.12نمللللللطب رأ للللل    ر ةللللللب راللللللبم درت/كأالللللرر لللللار لللللب ر
Alkowni et al., 1998 )ر

أعم لللررألللللب ركرمبةلللاةرردGLRaV-1أررGVAنلللجرك  ةطريسنللل/ةركر  ك لللاةرأوللل ةركر ب/أ لللب ر
رGLRaV-7نبلللل/أ/رنب/أ للللاةريخلللل/ار ةللللل رالللللبم درأ لللل ري منللللار%درأتللللررتلللللنبير48كرمعللللا  ر

ر ر(Al-Tamimi et al., 1998)%(ر0.3 
رنللللجركر لللل/أ ركرت أللللللب ررGLRaV-3 بلللل/أ/ر  /ر رللللار ألتثللللا رأك للللاررةللللا ةركرتقللللاأنللللجرتلللل ألاري

ر؛Digiaro et al., 2000؛رAcheche et al., 2000 رأنلللجر ملللورأل ك مللل رالللاربنركرللل  بقج
Mahfoudhi et al., 1998)اللان ر رللارأولل ةر للا جركر ب/أ للاةرك  ا للب ركرمم/أنلل رنللجركرمةطقلل رر 

درأت/كأاللللللللررأللللللللللب رGLRaV-2أردGLRaV-1درGFLVدرGFkVدرGVBدرGVAكرم/عبلللللللل در  للللللللي ر
نلجر للأريول/وررم ب/أ لاةرأر ر(Mahfoudhi et al., 1998)%ر87.9أر14.8 لار لب رركر علا  ر نلا

درGVAكرتللجرتعللب ركرمةلل رنللجركرم لل/لرأكرن ك لل/رأكرللبم رتبللب ريطركر ب/أ للاةرك ك لل/ركألتثللا كعر للج ر
GLRaV-3درGLRaV-1أرGFkVر Digiaro et al., 2000؛رMartelli et al., 1994 )ر

ر
 أهم الفيروسات التي تصيب العنب/الكريمة  3
 

 . األمراض الفيروسية1.3
 

 الكرمة /للعنب. فيروس الورقة المروحية 1.1.3
Grapevine fanleaf virus (GFLV جنس ،Nepovirus ،فصيلة Comoviridae) 

ر
ك أ أعبل رر ا لاعر ملاركر / ل ر150 / رنب/أ/ركر    ركرم/أاب ر ةذر لار   ل ر ل رر-رالصفات العامة

V. viniferaر  بيركةخاسرك ب سرك  / اب رأ نةنا رأ  ري منر ماركرم/ رتلمباةر ختم  ر
 ولللللبماةركر بلللل/أ/را/أ لللل ر بااألبابللللاعر رللللاركرةباتللللاةركرمثللللبب ركر كرلللل درأررGFLV ةتقلللليرنبلللل/أ/ر

رر60تتلللل/كأجرة وللللاةركرحلللل/ك اركرم بطلللل ررلللل ر للللار للللب ررألللللاأل  ت/كع ر30رالللل كرجر بملللل ر طلللل/ت تةللللاس/ارك  مللللاةر
ر ت للللل طر نلللللب ركر بللللل/أ/ر للللل ر طمتلللللب ر للللل ركرحملللللوركرةللللل أوركر/ بلللللجريالللللاةوركرلمللللللم درر/ ºر65أ

رر ا لللل اريز أتبلللل ر7342ر(RNA-1)رأامتا مللللارالللل/أ  تاطرجالللل كثركجبللللا  درانللللرركرقطملللل رك أرللللا
ر رامللللار  ولللل ر الللل طر لللل ركرحمللللوركرةلللل أوركر/ بللللجركرتللللا ا ا لللل اريز أتبلللل ر3774ر(RNA-2)رأكر األبلللل 

(Satellite RNA)نبللل/أ/رأ للل ر /كنلللنررلللبمور للل  ةرردألب امب تبللل تر1114نمللل رأارGFLVرأ للل ر ر
ر
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رتبب ر اقاعرأو ةركختالناةر عمب ر ار ب ر ل  ةر لذكركر بل/أ/ر ةل رك لتخ ك ري علاسريااة،ل ركر مل طر
(Huss et al., 1986)نب/أ/رةتقير  رGFLVارت/ع ر  ك لط ريألل ك ر ختم ل ر ل ركرةبملات ةكدرأعلارتطمبررر 

  ك لللط ركرةقللليرر(كرةلللل  للل ر / لللنركرمعلللا اركرةباتبللل ر بب راارمة )كر / للل درأي، لللاعر رلللاركرةباتلللاةركرخثللل
ركرمبااألباجر راركرم ك يركرمثبب  ر

 
،متللازر لل/ ركر   لل ركرم/أابلل ر تةلل  رك  لل/ك ركرتللجر،حلل لنار ثللنب/كةر –األعررراض والمرردع العرروا لي 

رممل/ درأكر ل/أ ركرببلبل رككرمة )كر /  رأذر رك تماةكعر ماربلةهركرمة )كر / ل درأ لالر ركر بل/أ/ر
ركرلا  ادرأكرتجر،ما رتمخبعنار ارتارج 

كةللللتقررتلللللمب ركر   لللل ركرم/أابلللل ر لللل ركرتحلللل  كةركرتللللجرتتلللللرر نللللارك أ ك رر-ركر   لللل ركرم/أابلللل ري 
أتتحلل  رالل ك رك أ ك ر   وللل رركرمعللا  درنتتنمللاركرملل/أ ركر/ بللل رنبنللار علل  ارغبلل/ر ببمبلل د

أ لل ر،علب ركرتثل تركرحللاةرك أ ك ررأ  بلل رألعلهر  ت ال  ةلب ر م/أال ر مح سل رأتعلبأركر   لل ري
(رأذكةر لطأر نمل   رأ ل ر /كنلنرتثل ترك أ ك رتبل/ رريبل /ركرمل طر1نتب أرغب/ر تةاس/ار ةاير

ر /ار  ا جر  رخالسركر  ءرأ ر بمار ماريأ ك ريأل ك ركرمة )كر /  رك  / اب رأ نةناراارة  
V. rupestrisنتب أركرت / اةرغب/ر ببمب درأكرللال باةر علب/ادر ر،عب ركرتث تركرط/أةري، اعدر

لةا بلل ركرمبلل طدرأ لل رت تللل رةللاالعر  مطحللاعدرأ الل طرألم  للاعر تم/وللاعدرأ قلليراممنللار لل ركرمةا بلل در
( رامللارتحملليركرمةا بلل رلمللا كعر1رأ علل /رانمنللادرأتة للهرلما  للار علل  ارغبلل/ر تناألللل ر ةللاي

كرمة )كر / لل ركرمعلا  ر ل  واةر تبا ةلل دربل ب/اركرحنلردرنقبل/اركرمحتلل ا رتتلول/راب  ل رةلنب/كةر
نقلل ر،عللب ر م للناركرملل ةركرللل/ ادرأ لل ر،ملل ةر م للنار علل  ار طبللل  رت نلل/ري لل/ك ركر   لل ر

ر م لركرم/أاب ر اةارنلجرنعليركر/عبلادرأتبقلارك  ل/ك رأكالح ر ملارةلنب/كةركرمة )كر / ل ر
أتالالترتثل  اةركخت لاءر م لنارو  بلاعريأرامبلاعرخلالسرنعليركرعلبه رر لار اتملاس   رركرةمل ر

ركرط/أةرأكر /أ ر ع  ارين يرخالسرنعيركرثتاءريأرنجركرخ/ فر م رتلا طرك أ ك  
تحللل ثري للل/ك ركرم زك بللل رك بللل /رألتبنللل ررإلبلللا  ر للللال ةركر بللل/أ/رر-ركرم زك بللل رك بللل /رل 

رإلبللل /ك رأ ر لللبمارنلللجر  ك،للل رنعللليركر/عبلللادرنتبللل أرك أ ك ربللل /كءركرمللل طرذكةر / لللنرركرمللللبب 
أ للللل ر،علللللب ركجبللللل /ك راللللليرك وللللل كءركرخ للللل/كءر ملللللارةلللللنب/كةرر( 1ر  لللللار ةلللللاي مللللل ألجر

كرمة )كر / لللل ر مللللارنبنللللارك أ ك رأكرطلللل/أةرأكرمحللللاربنرأك ز للللا رأكرمةا بلللل  رأ لللل رتتلللل   ري لللل/ك ر
ركرتحللل  كةركرم ألبللل ر ملللارك أ ك درنت للل طر ملللار بلللل ر قلللاربللل ب/ار بم للل/اريأر ملللار بلللل رامقلللاةر

ارتبلل/ رر ةتثلل/ر مللار لل سركرملل/أ ريأرنللجركرملللاااةريأرخطلل صربلل /كءركرملل طريأر مللاربلل  ر
،الللل طركجبلللل /ك رةللللا العر، طللللجر لللللطأركر   لللل ر ار ا للللي ر تقلللل  رألملللل رر( رأ لللل 1رةللللايكرببةبلللل ر 

ركرثللنب/كةركرمعللا  ر للاةارأ تثلل تر نم  نللاركرخ لل/ودرأتمطللجرنللجراللاسرالل أثركرمقلل ر ةا بلل ر
ر/كةركرمعللللا  رألم  للللار مبملللل رولللل كعدربلللل ب/اركرحنللللردرذكةرلمللللا ربلللل ب/ا رتلللللتوألهر للللاةاركرثللللنب

ر
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كرخ ل/وركرطببملجرنللجركرطقلاركرحلا ريلةللاءرنعليركرعللبهدرأتحمليريأ ك لاعرخ لل/كءركرمل طرخاربلل ر
  ركرتث  اةدر بةمارت تل رك و كءركرمع /اركرمعا  رنلجرنعليركر/عبلارر أللاعري ب لاعرأتمبلير رلار

كرمم أللل رتحللرر لل ر رتتطلل  ركرتحلل  كةركرم ألبل ركرةاةللل ر لل ركجبللا  ر للال ةركر بلل/أ/رأركرلذ  س ر
رس/أ ركرببرركر واوج 

ت ن/ري /ك رتح  ركرم/أ ر مار بل رألقاصرب /كءركرم طر م ألب رتت الار ملارر-رتح  ركرم/أ ررول 
 لل سركرملل/أ ركر/ بللل ر مللارك أ ك ركرةااللن درأ مالل ريطرتةتثلل/ر مللبالعر رللاركرملللاناةركرببةبلل  ر

كرعبهر مار  ةر ح أةر ل رر، ن/ر ذكركرتم طر اةارنجريأكخ/رنعيركر/عباريأرنجر  ك، رنعي
ك أ ك درأ للللتم/رت كوللل تر للل كسر   لللرركرةمللل ركرخ للل/و ر،اللل طر للل ةرك أ ك ر ملللبالعر لللاةار ملللار

رألز لا دررة   كرثنب/كةركرمعا  درأتخت سرألقاصراميركرمةا ب ر ع  ارابب/ا رأ  ر،ح ثرتلا طر
تحملليرةللنب/كةررلمللا ربلل ب/ار مللاركرمةا بلل ركرتللجرت تللل ر  نلل/كعرغبلل/ر تنللاألا رأ لل ر رتت لل طرأر

كرمة )كر / لل ركرمعلللا  ر تحلل  ركرمللل/أ ر ةا بلل رأ ةمللل  ركجألتللا رنلللجرا بلل/ر للل رك ابللاط ر،للللتم/ر
تط  ري /ك رتح  ركرم/أ ر ارتق  ر   رركرةمل درأت ل طريك ل/رأال ااعر ملارك أ ك ركرةاالن ر

  ة ر  ك  ركر /أ  ركرم و ةا

ب اررثنب/كةركرمة )كر /  ركرمعلا  ر ار   ل رتتم يرك  /ك ركرخم   ركرممر:التأثيرات المرضية الخلوية
أاللل كو رةلللما ب رخلللالسرتنلللاأ فرر(Trabeculae)يأريا  للل رر(Cordons)كرم/أابللل ر ت للل طرألطا لللاةر

خال،لللاركرخثللل رأكرمحلللاءرأك ألللللن ركرب/كألثلللبمب رأكربثللل/ارأةكخللليركرحللل  ركر  ا بللل ركرخثلللبب  رتت للل طر لللذتر
أكر ملب رر(Lignin)ركرمنةب ) ز  ر ثلبم ر ارخثلبب ك ا   ر اةار  رألل كار اتبةبل ر حا ل ر عل بح ر لبمم

(Subrin)يأركر بلل تب رر(Cutin)أنقللاعررمةلللبهركرةبللاتجركرللذورالل لررنبلل  رأ لللنيرككتثللا رأ   لل ر للذترر
كرت   ةللاةركر / بلل رنللجركر لل/أ ركرمتخثللب ر كرةااللن (ريأركرخ لل/كءرأ ر للبمارنللجركرلللال باةركرقا  ،لل در

رم/  رأتت لم ركرتحل  كةركرخم  ل رنلجرةلنب/كةركرمة )كر / ل رأ جرتلتخ  ررم  ر ر ماركجبلا  ر لا
 Vaculate-vesiculate)ت عالز ب را  عللللللبمب رباللللللمةب ر للللللر)ار حتلللللل كرركرمعللللللا  رت لللللل   ريولللللللا 

cytoplasmic inclusions)ر مم   ل أزأك  ررن  ركرخال،لادرأيألا بل ر حت  ل ر ملاركر بل/أ/درأتنمملاةرر
/رأولل ةر للذتركرت   ةللاةرنللجركرمقللا اركرح   لل ررق ك لل ر رأ متبلل(Darwish, 2005)ركر بلل/أ/ررنلللبماة

ن/أ رةنب/كةركرمة )كر /  رةربالعر ماركجبلا  ركر ب/أ لب درنلجرالب ريطر ل  رأو ة لاررلبارةرلبالعريأر
اماألاعر مارخم ر ذتركرثنب/كةر  رنب/أ/ركر   ل ركرم/أابل  ر لترر ال كثركرمقلا اركرمنن/ ل ر  ك لط ر

درلللرر، حلل ر1:1حملل سر الل طر لل ركرمللاءرأكر مبللل/أسر ةلللب ر للاب راللاةادرلللررت مللاركرمقللا ارنللجر 
ركرمقطار  ك ط ركرمنن/ركر   ج 
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أعراض ااصابة بفيروسات العنب/الكرمة. أوراق ذات شكل مروحي ومسننة األطراف )يسار  .1شكل 
غير الصورة( مقارنة مع ورقة سليمة )يمين الصورة( )أ(، عنقود ذات حبوب صغيرة الحجم ونضوا للثمار 

صفراء اللون ذات بريق معدني أو عروق صفراء منتظم )يمين الصورة( مقارنة مع عنقود سليم )ب(، أوراق 
الناتجة عن ااصابة بفيروس الورقة المروحية على نتيجة ااصابة بساللة مولدة لالصفرار )جـ، د( 

 فيروسالعن ااصابة بأعراض التفاف األوراق وتلونها ما بين العروق ناتج ؛ (GFLV)العنب/الكرمة 
( )هـ(، عدم تلون حبات العنب في العنقود المصاب GLRaV-3) 3لتفاف أوراق العنب/الكرمة ا المرافق

أعراض ااصابة )و(؛  GLRaV-2)يمين الصورة( مقارنة مع حبات عنقود سليم ناتج عن ااصابة بفيروس 
؛ ندب وأثالم على )ز، ح( GLRaV-2 لفيروسباالمترافقة مع ااصابة بظاهرة عدم توافق الطعم مع األصل 

 .(ط)مترافقة مع ظاهرة عدم توافق الطعم مع األصل األسطوانة الخشبية واللحاء 
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 العنب/الكرمة. تي تصيبالواألمراض شبه الفيروسية الفيروسات  أهم .2ج ول 
 

علميسم الاأل سم العربياأل  
االسم 
الفصيلة/العائلة الجنس المختصر  

الفيروسيةأ. األمراض   

 A Grapevine virus A GVA Vitivirus Flexiviridae فيروس العنب/الكرمة

 B Grapevine virus B GVB Vitivirus Flexiviridaeفيروس العنب/الكرمة 

 C Grapevine virus C GVC Vitivirus Flexiviridaeفيروس العنب/الكرمة 

 D Grapevine virus D GVD Vitivirus Flexiviridaeفيروس العنب/الكرمة 

اق تنقر سالمرافق لفيروس ال
 *العنب/الكرمة روبيسترس

Grapevine rupestris stem 

pitting-associated virus* 
GRSPaV Foveavirus Flexiviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 1أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 1  

GLRaV-1 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 2أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 2 

GLRaV-2 Closterovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 3أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 3 

GLRaV-3 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 4أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 4 

GLRaV-4 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 5أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 5 

GLRaV-5 Ampelovirus Closteroviridae 

مرافق التفاف الفيروس ال
 6أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll- 

associated virus 6 

GLRaV-6 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 7أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll -

associated virus 7 

GLRaV-7 غير محدد Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 8اق العنب/الكرمة أور

Grapevine leafroll –

associated virus 8 

GLRaV-8 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 *9أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll –

associated virus 9* 

GLRaV-9 Ampelovirus Closteroviridae 

فيروس الورقة المروحية 
 الكرمة/للعنب

Grapevine fanleaf virus GFLV Nepovirus Comoviridae 

 Arabis mosaic virus ArMV Nepovirus Comoviridae رابيساألفيروس موزاييك 

نمش/ترقط فيروس 
 العنب/الكرمة

Grapevine fleck virus GFkV Maculavirus Tymoviridae 

 Grapevine rupestris vein عنب عروقفيروس ترييش 
feathering virus 

GRVFV Maculavirus Tymoviridae 

فيروس التبقع الحلقي 
 للعنب/الكرمة التونسي

Grapevine Tnisian 

ringspot virus 

GTRSV Nepovirus Comoviridae 

فيروس التبقع الحلقي 
 الطماطم/لبندورةل

Tomato ringspot virus ToRV Nepovirus Comoviridae 

الفيروس المرافق للموزاييك 
 جمي للعنبالن

Grapevine asteroid 

mosaic-associated virus 

GAMaV Marafivirus Tymoviridae 

 Grapevine red globe فيروس الفص األحمر للعنب

virus 

GRGV Maculavirus Tymoviridae 

 أمراض أخرى من المحتمل أن تكون فيروسية ب.

    Vein mosaic موزاييك العروق

    Vein necrosis تماوت العروق

    Enation disease مرض الزوائد

 لتقسيم الدولية اللجنة قبل من اآلن حتى عتمدي لمالمستخدم في هذا الجدول هو مقترح، إال أنه  الفيروسوتقسيم  تسمية *
 .الفيروسات
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  ك للط رأللل  ب ر لل ركرةبمللات ةكركرتللجرتتبللاررGFLV للتررك ألتثللا ركرطببمللجرر بلل/أ/رر-طرا ررا اتنتقررا  
ر؛Cohn et al., 1970 رX. italiaeرأرXiphinema indexدرأ لللج رLongidoridaeربم نعللل

Darwish, 2005ر؛Hewitt et al., 1958ر  ك لللط ركرةبملللات ةكر ألتثلللا ركر بللل/أ/رلللرر  للللنر( رأر
X. italiaeاملارت ول رةلا ورال سر  ااألبل رر ع  ارألنا ب درأ جر رتممل رةأ كعر نملاعرنلجر لذكركرمنلاس ر

 ,Rüdel أ ارزكسرك  ل/ر حاول ر رلار ل/ك ب ر الانب رردX. vuittenezi ط ركرةبمات ةكرألقيركر ب/أ/ر  ك

نللجرألقلليركر بلل/أ/درأ للجرتمتبلل/ركرةا لليركرطببمللجررX. index رتتلللاأارا للاءارينلل/كةرألبمللات ةكر ر(1980
 مل ك اركرمل ك مجركرطببملجركرمحل أةررX. index( رتمتلازرألبملات ةكرCatalano et al., 1989كرل/ باررل ر 

 اان ر راركرمة )كر /  درر  ر ذتركرم ك يركرةباتب ر ةبم رتنلاتر كعدرأ جرتعب ركرتب رأكر  ةرأكرت ةرو
خللل/ررم بللل/أ/را ر م/أنلللاعر للل  رأوللل ةر ا لللير ببملللجرر ا لللت ةاءركرمة )كر / للل  رأبلللرGFLVكر بللل/أ/ر

GFLVرأولل ةرنبللل/أررنلللجر ة ا  للارأك لل/كط ا للت ةاءركرمة )كر / لل  رأ لل ر بةلللررة ك للاةريخلل/ارأل للذةرر/
GFLVنجر مورك  ثلالركرب/ ل ركرطببمبل ر رHorvath et al., 1994؛رIzadpanah et al., 2003ر )

نلللللجرألباتلللللاةركرمة )كر / للللل ركرةا بللللل ر عللللل  ار ببمبللللل رأنلللللجرولللللذأ رألباتلللللاةررGFLV ت كوللللل رنبللللل/أ/ر
سركرمة )كر /  ركرمقط   ركرمتبقب رنجركرت/ع درأ جرتثلاير عل  كعر نملاعررممل أا رأ ةلاورك ااألبل ر ألتقلا

 علل  ت ررGFLV تحقللنركألتثللا رنبلل/أ/رر (Lazar et al., 1990)ركر بلل/أ/ر  ك للط ر للذأ ركرمةلل 
درأكرمقللليركرمنلللذ ار(Budwood)كر عا بللل ر للل رخلللالسرتللل كأسر لللاةاركجك لللا ركرةباتبللل ركرمعلللا  دراارمقلللير

(Rooted cuttings)ر(Martelli, 1978) رر
 

 ملارةلنب/كةررGFLV ةتثل/رنبل/أ/رر-ربيرة التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية فري المنطقرة الع
كرمة )كر /  ر ع  ارأك لم رنلجركرملارردرأ ر،للت ةاريور مل ر ل ر مل كطركرملاررركرتلجرتل   ركرمة )كر / ل ر

نلللجركرللل أسركرمحبطللل ررGFLVررممة )كر / للل ر للل رأوللل ةت رأ الالللتركألتثلللا رنبللل/أ/ركر   للل ركرم/أابللل 
 رأ علل/روركرلل أسركرم/عبل راللل    رأربةللاط حل  ركربحلل/رك  للبوركرمت  لطرأغلل/لري للبار مللارنبنلار ملل

  روة لروباسركرق  لازرأي لباركر  لطاركرمةثلوركرطببملجررثلنب/اركرمة )كر / ل ررGFLV ألتقيرنب/أ/ر
Vitis viniferaرلارةأسرال  ركربحل/رك  لبوركرمت  لطرأيأ أعلادرأ ل رللرر رلاركربمل كطرك خل/ار ل رر 

ملللاعرأعا بلللاعر لللار ألتلللا ركرمثلللاتيررألبللل سر / لللنر قللليرأغللل/ك/ركرمة )كر / للل  رأعللل يركرمللل/ ر تخلللذر ا 
ر رك  / اب ركرمقاأ  ررحث/اركر بم الت/كرنجرألنا، ركرق/طركر ا  ر ث/رأت كأرنار مارألطا رأك ا

درأعمل ر مل سرا ألل ر(2000 كرثلمبجرأرخل/أطدر 2000 لا ررنلجر ل    رGFLVنبل/أ/رر لني
درحلان تجرة  لارأكرقةبطل/انلجر % رأتلرر بل ركر بل/أ/ر اقلاعر ملار ملوريبلةا ركرمة )كر / ل ر4.8

  لللي رامللل كألجرأي لللبور مللل ودرأ ملللاريبلللةا ريخللل/ارغبللل/ر حللل ةادرأعمللل ر ت  لللطركرمبةلللاةركرمعلللا  ر
(رنلجر حان ل رB41%در بةمار مل ر ت  لطرأللل ر بلا اةركر بل/أ/رأل لل ر بل سركرمة )كر / ل ر 0.8

ر (Mslmanieh et al., 2006a)%ر1  فرة ثنر
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ر%ر0.4 راللللللللللللبم ررلللللللللللررتتنلللللللللللاأزرنلللللللللللجرربةلللللللللللاطر ةللللللللللللبرGFLVنبللللللللللل/أ/رر لللللللللللنيركألتثلللللللللللا 
(Haidar et al., 1996)رأعبةلللررة ك للل را   للل ركألتثلللا ريكبللل/ررم بللل/أ/درأعمللل ر ت  لللطر بلللا ت رد

ر%ر ملللللللار3%ر بلللللللةا ر ةللللللل ركرطاأرللللللل ر ت ب بحلللللللجدر بتمللللللل ألجدر للللللل ع/   درأعلللللللالور بللللللل/س(رأ2.2
ر(رCabernetدرSyrahدرCinsautدرChardonnayدرGrenacheك بلللةا ركرمخععللل رجألتلللا ركرةببلللذر 

(Hanna et al., 2008)ملورك بلةا در  لي ررنلج%ر10 رأ ل رتمل ةرألللب ركجبلا  ر Grenacheرر
 ر لل رألاابلل رلاألبلل ريةللا ةرة ك لل ريأربلل ريو/ للررنللجر للنيركربقللا ركرمبةللاألجر رللارأولل ةرBlack pearlرأ

%رنلجر بةلاةركرت/عل ركرملوخ ذار14أعم ر ت  لطرأللل ركألتثلا  اردرXiphinema indexرةا م ركرةبمات ةكرك
 رأعبةررة ك  ريخ/ار اق ر ألتثلا راببل/ررنلذكركرةا ليرنلجر(Jawhar et al., 2006) ركر /أ ركرمبةاألب ر 

 ت  للطرألللل ركجبللا  ركرم  لل ر لل رالل/أ ركرمة )كر / لل ركرم ز لل ر مللاراانلل رك  كاللجركرمبةاألبلل درأعملل ر
ر ر(Hanna et al., 2008)ر25.8%

 بللا  ر مللورك بللةا ر نللذكر%درأعم للررأللللب ر4.8نللجرك  ةطر ةلللب ررGFLV للنيرنبلل/أ/ر
 رأااأللرركجبلا  ر نلذكركر بل/أ/ر حل أةارنلجرالير ل ر(Al-Tamimi et al., 1998)%ر38كر بل/أ/ر

ر؛Fattouch et al., 2005؛رAlkowni et al., 1998 ر(%1.5اللل كرجر نمللللطب رأتللل ألادر
Mahfoudhi et al., 1998 )رر

در بةمللاررللرر للتما رأولل ةتربمو ملل ركرللت للا عرركرتقللا  /ر لل ركر بلل/أ/رنقلل رير علل/رنقلل ررجي للارنلل
رGFLVأعبةلررة ك ل ر اقل رأول ةرنبل/أ/رر(Ahmed et al., 2004)خل/ر ل ر لبلاةرذرل ركرلبموركآ

ي مللاررFlam Seedlessسنلل/ركرعللةهردرأ لل ري%20.86رللارنللجر علل/رأأبللمررأللللب ركجبللا  ر لل ر 
رر (Darwish, 2005)رThompson SeedlessأررSuperiorبا  ر ببمب ر قا أل ر ارعة ب رأللب ر 

لللالر رتبمللاعررمر تبللا  ر قلل ك ركر لل/ ريأركر ا لل رنللجركجألتللا ركرمتلللب ر لل ركجبللا  ر نللذكركر بلل/أ/
كرببلب ركرلا  ا رأ رتح ثر ال ةركر ب/أ/رركرم و ةادرأالا ب ركرة  ريأركرعةهركرم  أ درأكر /أ 

 طرتللولب/ركرلللال ةركرممت رلل رالل/ كعر مح سللاعرنللجراب  لل ركرثللنب/كةركرمعللا  رأ رنللجر ألتاونللادر بةمللار،الل
 لللب ر لل/ ركر   لل ركرم/أابلل ركرثل   اركر   لل ر حلل ةكعررةملل ركرثللنب/كةركرمعللا  رنلجر م للررك ابللاط رأر

ت    رألم رةنب/كةركرمة )كر /  ركرمعا  رأتماأتنلادركألخ لا ركجألتلا رأأل  بتل رر م  اعررممة )كر /  ر
كر / لل درخ للورأللللب رألنللاجركرمة )رألتاوبلل ررثللنب/كةكجركر تلل/ا%درتقعللب/ر80 رللاريك لل/ر لل رر50 لل ر

رخ ور قاأ  ركرةباتاةررم /أ ركرمةاخب رغب/ركرمال م  أركرتطمبردرخ ور ق  اركرمقير ماركرتنذ /در
أرررتق  رك ا/ك ركرتجر،ح لناركرم/ رنجرةنب/كةركرمة )كر /  رنجرا ب/ر  ركرل أسركرم/عبل در

ر رأربةاط ر مماعريطركألتثا تر ارزكسر ح أةرو كعرنجر موركر أسركرم/عب رال   
ر
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كرمعلا  رر رتمتب/رك  /ك ركر ا /  رنجركرحقيراانب ررتح  ل رةلنب/اركرمة )كر / ل  –طرا ا الكشف 
أل لللل/كعرر ولللل ةريبللللةا ر تحمملللل ريأرر ولللل ةر للللال ةراللللمب  ركر   لللل ر لللل ركر بلللل/أ/ررGFLV  بلللل/أ/ر

 كرمم/ ريأررتثا  رك  /ك ركر ا /  ر اري /ك ر با اةرنب/أ ب ريخ/ا ر

ت ل طرك لتنا  رب/أ/ركرملب ر ارمن ءر رارتطمبرركرةباتاةركرخثبب ركر كرل رابلارتثخب ركر ر تر
 در مملللاعريألللل رGFLVألم ذوبللل رأ للل/ م رتنلللاترنبللل/أ/ررV. rupestris St. Georgeكرةبلللاةركرللل كسر

 رت و ريبةا ر ةبم ر  ركرمة )كر /  رتناتركر ب/أ/ركرملذا   ر طري ل/ك ركجبلا  ر نلذكركر بل/أ/ر
 الللللللللل ريأري عملللللللل ري للللللللا بار لللللللل ر ولللللللل/كءركرتطمللللللللبرر ا للللللللتخ ك ركرقمر)كرثلللللللل ب ت نلللللللل/ر باةلللللللل/ار ملللللللل رل

Chip-buddingيأركرتطمللللللللبررك خ لللللللل/ررGreen graftingة ولللللللل رالللللللل/ك اأكرتح للللللللب ر ةلللللللل رر 

  رت نلللل/رك  لللل/ك ر مللللار بللللل ر(Walter, 1992)ر/رتحللللررسلللل/أ ركرببللللرركر وللللاوجºر24-22ر

كة)تثل  اةرأتماأتلاةراطرسنل  رتح  ر قاريأرامقاةريأرخط صرب /كءركرم طدر /كنقنارنجر مورك ابل
 امللللللللللللارتلللللللللللللتخ  ركرةباتللللللللللللاةركر كرلللللللللللل ركرمثللللللللللللبب رردرأ لللللللللللل رت لللللللللللل طر ةتثلللللللللللل/ا أللللللللللللللبنب ر  اللللللللللللمب 

 Gomphrenaدر.C. quinoa Willdدر.Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn  لير

globosa L.درNicotiana benthamiana Domin.درN. clevelandii Gray.درN. rustica L.ر 

 ؛Darwish, 2005 رGFLVم ثللللللللهر لللللللل رنبلللللللل/أ/ررر(.Phaseolus vulgaris Lأر

Martelli & Hewitt, 1963ر( ر
؛رBovey et al., 1980 رGFLV،ماللل رك لللتخ ك ركختبلللا ر ربللل كررتح  للل رأتثلللخب رنبللل/أ/ررر

Kölber et al., 1985؛رWalter et al., 1984رتىخللذرك أ ك رخللالسرنعلليركر/عبللادريأر ةثلل  ر )
أ   لير ول/كءر ر نتل/ار لا طركرمعلا ارنلجركرخ/ لفريأركرثلتاءررتة بلذر لذكرك ختبلاركرخث ركربار رخلالس

ر(TBIA)ركرةبلللاتجركرمةلللا جرأععلللم ركرةللللبهر(ISEM)رك ر ت/أأللللجركرمةلللا جركرمننللل/ريأركختبلللا ر ربللل ك
توكبللل رألتلللا هركختبلللا ركرةقللليركرمبالللاألباجررم بللل/أ/ر رلللاركرةباتلللاةررر(DBIA)رأكجختبلللا ركرةقطلللجركرمةلللا ج

ر (Russo et al., 1980؛رDarwish, 2005؛رBovey et al., 1980كرمثبب ر 
رم ثهر  رر(cDNA probe)كرماميررDNAأك رر  يرختبا كةركرن  لب رأ ما رك تخ ك ركج

 اركرةلخررت ا يركرمتلمليررمب ربم/كزرك رأ طبنرا   اعر ةناجر(Fuchs et al., 1991)رGFLVنب/أ/ر
ر( Nakaune & Nakano, 2003؛رAllam et al., 2005  ررم ثهر ةر(RT-PCR)كرمالجر

ر
،مال ركر  ا،ل رأكرحل ر ل ركألتثلا ركر بل/أ/ر بل/رر– الوقاية من اتصراةة ةرالفيروس وال رد مرن انتشرار 

ر / ر    ارأ ج 
ر رت وللل رنلللجركر  لللرركرحااللل/ري لللاسريأرتحللل  /ركرةبلللاةرأ كلبلللاعرركرت/عبللل ر للل ريوللليركرمقاأ للل  /ك لللنرري 

ربلللللةا ريأريبللللل سر / للللل ر للللل ركرمة )كر / للللل ر تحممللللل اللللل سرك ااألبللللل ركرم للللل  ر ملللللارياقبقبللللل ر
Tolerantيأر قاأ لللل ررإلبللللا  ر  بلللل/أ/ررGFLVك للللنركرت/عبلللل ركرتقمب ،لللل ريأرألباتللللاةر حلللل  ارر/  
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ريأريبللل سر قاأ للل ررمةبملللات ةك(؛رGölles et al., 2000؛رFuchs et al., 2000أ كلبلللاع(ر 
X. indexكرث   ررمت/ع ر ارةبمات ةك رتلا  رنجرايركرمثاكيركربلتاألب ركرةاتن ر  ركرتم ثرر 

 ر رت ولللللل ر / قلللللل رألاوحللللل ر ملللللل ر،مالللللل رتطببقنللللللارنللللللجر لللللللاتب ر اانحللللل ركرة ك للللللير كرةبمللللللات ةك(ررل 
كرمة )كر / لللل ركرقا ملللل رنللللجر اانحلللل ركرةبمللللات ةكركرةا ملللل ررم ب/أ للللاةدرر ةلللل ر،مالللل رك تمللللاةر مللللور

 ك لللل در  للللي ك ولللل/كءكةركر  ك بلللل ررم بلللل سر رللللاركرنلللل  ركرمطملللل لرنللللجرك  كاللللجركرمملللل اررم  ر

كرممبقل ركر  ك لاةر)نبل/أ/ر ل رخلالسركر الااة-(رال/ركرل أ اركرحباتبل ركرببلبل ررممقل ركرةبملات ةك1
(رك تلعاسر نتمماةركرةبمات ةكر  ك لط ر ببل كةركرت/عل ركر از ل  رأ ر لىل/ر2أ اانح رك  ثالدر

(ر3كرت/علل دررك للتخ ك ر ملل  ةر اربلل ر لل ركرمببلل كةرنللجر اانحلل ركرةبمللات ةكركرمت كولل ارنللجري مللا 
رك ألتخلللالركرعلللحجركرمقللل/أطر ارممارنللل ر كألتخلللالرك بللل سركرخاربللل ر للل ركر بللل/أ/رأالألتاونلللارأ مللل ي

يةكارنا مللل رنلللجرخ لللورألللللب رر،متبللل/أكرلللذورر   لللاع(ر120-60/رخلللالسر للل ارر40-38 كرح/ك  للل ر
 رتمطلللجرك بللل سركرللللمبم ر للل/كعراللل/أ  اعرينلللجراللل/أ ركرمةللل ررGFLVاللل أثركجبلللا  ر  بللل/أ/ر

كركر بلل/أ/رةللنب/كةر تناألللل ر لل رألاابلل ركرثللايرأكجألتللا درأ لل ةكةركجألتللا ر مملل سركرخاربل ر لل ر للذ
 %درامللللللللللللللللار لللللللللللللللل ةكةر حتلللللللللللللللل اركر مللللللللللللللللا ر لللللللللللللللل ركرلللللللللللللللللا/رأتتحللللللللللللللللل رأل  بلللللللللللللللل ر40-70

ر للللللن ر ررGFLVكرةببللللذركرمةللللته ر،مالللل ركرحعلللل سر مللللاركرمللللاةاركرةباتبلللل ركرخاربلللل ر لللل رنبلللل/أ/ر
ررركرلللللللل  بنرا  ك لللللللل ر لللللللل رخللللللللالسرتطببللللللللنري للللللللم لركرممارنلللللللل ركرح/ك  لللللللل ريأر  ك للللللللط ركرتطمللللللللب

؛ر2007   لللللهرأرخللللل/أطدررنلللللجرك أ لللللاصرك بلللللطةا ب ر ر مللللل ركرطللللل/ةريأركرقمللللل ركرمب/ لللللتبمب 
Bottalico et al., 2003 )ر

 

 لتفاف أوراق العنب/الكرمةت  المرافقة فيروساتال. 2.1.3
Grapevine leafroll-associated viruses (GLRaVs) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9  

 (Closteroviridae فصيلة)
 

 ر  وللل رةللل ريطر للل/ ركرت لللا رك أ ك رالللاطر  وللل ةكعرنلللجريأ أعلللار بللليرةخللل سرر-الصرررفات العامرررة 
ي مللللنر مبلللل رتلللللمب ردرابللللار ةتعللللهركرقلللل/طركرتا للللار ثلللل/ريورنللللجركرمة )كر / لللل رك  / ابلللل ر ربنللللاد

Rougeauر Fabre, 1853رأ)Brunissure (Pastre, 1891)رتللررتح  لل ركرطببملل ركر ب/أ للب ررنللذكر 
رر( 1958خ/أطر أررGoheenر اقاعرر(درأيك  اScheu, 1936 ر1936 أسر /ارنجر ا ركرم/ ر
رر رك أ ك  ر / ركرت ا  ر ا كث رنج ركرنةارتلم ،لنر ر را ر ةنا رلماألب  ر ةتمج رنب/أ اةد

Ampelovirusر GLRaV-1درGLRaV-3درGLRaV-4درGLRaV-5درGLRaV-6درGLRaV-7در
GLRaV-8رأرGLRaV-9رنب/أ/رأر رأ ةتمج ركرنةارر(GLRaV-2)ركا (د در Closterovirus را

ر ر ا م  ر را رتةتمج رومبماع ريأ ك رClosteroviridaeأ ج ر رت ا  ركرم/كنق  ر ار ب/أ اة رأت  ا د
؛رBoscia et al., 1995a(ر GLRaVs رGrapevine leafroll-associated virusesكرمة )كر /  ر
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Martelli & Boudon-Padieu, 2006)درغب/ر اةر  ر م ناركربمور عمباعرتختمهر ذتركر ب/أر ر
ر ب رنب/أ جريطر ةار ر ررGLRaV-3 ال  ر عمب ) ب/أر وب  أذر ر ب/رك تخ ك ررGLRaV-1أ

ر ركر م طر ثت/ا  رأاب ا ر  اةا ركر ب/أ اةر(Seddas et al., 2000)يولا  ر ب  ر ال   رت و  راما ؛
GLRaV-4ردGLRaV-5أر GLRaV-8اةر ثت/ا ر  رخالسرأو ةر ح ةكةرجألتا ركرنلرركرم ر

ر (Monis, 2000)ابارك تمميررنذكركر / ريولا ر  اةارأاب اركر م طر
ركر ب/أ اة ر ذت ررخبطب رولبماة ر ب  ر ا ر  رنا ر ت/كأج ر مت   د ر2200رأر1400كرثايد

رأ ت ريااةوألات  ت/كعد ر  بج رأل أو رامو ر   ر نبةنا ر ر  ط ر؛Gugerli et al., 1984كرلملم 
Hu et al., 1989ر؛Zimmermann et al., 1990 )ةحع/رأو ةر ذتركر ب/أ اةرنجركرمحاءدرأ جرر 

قم ر راركرةباتاةركرمثبب ركرذورتررألرGLRaV-2نب/أ/رر رتةقير بااألباباعر راركرم ك يركرمثبب ر ا ت ةاء
أ  ر،ا طريا رنب/أ اةر ذتركرمنم   ر /كنقاعرر N. occidentalisأرN. benthamiana  ي رركر كر 

رجبا ا ر مورك اباط رنج ركرخث  رتةق/ ر  ي  رنب/أ ب د ر ببم  رذكة ريخ/ا ر(Stem pitting)ة
رأكرقمهركر مبةجرGRSPaVركرمتلب ر  ركر ب/أ/ درGVBكرمتلب ر  ركر ب/أ/رر(Corky bark)د

رر يأرغب/ ار  ركر ب/أ اةرGFkVركرمتلب ر  ركر ب/أ/أكرت/ ط)كرةمرر
ر

   م ر و /كا ركر كاح ر مار / ر / ركرت ا رك أ ك ر ةذر  ارر–األعراض والمدع العوا لي 
(رأ ر بمار مارك بةا رذكةركرمةا ب ركرحم/كءركرم طدر بةمار.V. vinifera Lكرمة )كر /  رك أ أعب ر 

كاألرري /كا رغب/ر / ب ر"راا ة ر"ر ماريأل ك ركرمة )كر /  رك  / اب رأ نةناركرتجرتلتخ  ر ع  ار
كرذوريسن/ري /ك ررV. riparia Gloire de Montpellier ا ت ةاءرر(Rootstocks) ا  راوب سر

ر (Boscia et al., 1991a)ركرت ا رك أ ك رأك ب /ك رنجركرخ/ ف
ركرم ألب ر ركرتح  كة ر   ر ختم   رة واة رأسن   رك   يد ر اتنات ركرن/   رك أ ك  ركرت ا  ر،م ي
ر ذتر ر وا  ررإلبا   ركر/ بل  رك  /ك  ر   ركر   ج ركرملطأ ر ما ركرم ط ركرع /كء ريأ ركرحم/كء
ر،عب ر رتم ط ر بل  ر ما ركرعبه رنعي ريأك ي رنج ركجبا   ري /ك  رت ن/ رأ   ركر ب/أ اة 

ر ر  ك   ر ة  ركرل مب  رك أ ك  ر ما ر بما رأ  ركرم/أ  ر ب  ر ا رأتةتث/ركر /أ )كرملاااة ركرط/أة 
ركرم/أ ر ر ا ت ةاء ركر   ب  ركرملاااة راي رت طج راتا ركرةم  ر   ر رتق   ر ا ر  ا ج رك  /ك 

رخ رتبقا ر   ركرتج ر ةتعهركر/ بل  ر ةذ ر اةا رك أ ك  رنج ركرم ألب  ركرتح  كة رتح ث ركرم ط   /كء
ركرعةهر ر ما رك تماةكع ريام/كع رلما  ا رر ط ر،ا ط ركرتج ركرمة )كر /   رةنب/كة ر ما را  /كط)  ألب 
رنجريأكخ/رنعير ريك /رأا ااع رت  طري /ك ركجبا   ركر ب/أ/  ر مار الر  رأي، اع ركرةم  أ   ر

ركر رام/كء رك أ ك  رنتب أ ركرم  أ دركرخ/ فد ركرعةه رلما  ر ةا ب  ررم ط رتبماع ركرم ط رب /كء ريأ رم ط
رك   ي ر اتنات رك أ ك  را ك  ررأتمته ري /ك ر(Belli et al., 1994)ر(2 ةاي رت ن/ رأ   ر 

رأتب ير ري،ا ) ا  د رةن/ ر ةتعه رنج رأت ألا راارن ك / ركر أس ر مو رنج ركر/عبا رنج ر اك/كع كرم/ 
ر ر ا رك أ ك  ر ما ر ار ن   ركرم ألب  ر   رركرتح  كة رتق   ر ا رأا ان  ركألتثا كع رأت ةكة ركرم/أ د ر ب 
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رتت/كننر تماأتاةرأللبنب  رأ   رأتة هرر كرةم د ركرحنرد ركرمعا  رب ب/ا ر ماركرثنب/ا تبقاركرمةا ب 
(ريأر ب اءر2لما  ار توخ/ارأعع  ارغب/ر ةت م دريأرتبقارلما  ارامباعريأرو  باعرخ /كءركرم طر ةاير

ررمعةهد ركرنةجرأنقاع ركر ما رراتار     ر ا ر ارمقا أل  ر ةخ  اع ركرلا/   ركرم كة ر   ر حت ك ا أ ا ط
كرلمبم  رت  طرك  /ك ري يرأا ااعر ماريبةا ركرمة )كر /  ركرتجرلما  ار ب اءركرم طدرأت ن/ر
ركر ب/أ/ر ر،م ي رك ب /ك رنجرأ رر ان  ر تم ت ركرت ا ر،عب رك أ ك د ي /ك ركرم/ ر مار بل 

GLRaV-1ر ا كثركرت ا را ك رك أ ك رأتم ألنار ا ام/ركرخ بهدر بةمارر عر لىأر مار ار ب أرر  
يك /رت كو كعرنجركرحا ةركرتجر،ا طرنبناركرت ا رك أ ك ريكب/رأية رتم ألاعررGLRaV-3،ا طركر ب/أ/ر

(Zimmermann, 1990)ر تول/رألم رةنب/كةركرمة )كر /  ركرمعا  ر ارم/ ر ارمقا أل ر اركرلمبم در 
رب  رغب/رألاان ركرتخث درامار توخ/رت تأر ب ألنارأأل هرلما  ا رامرن/أ نانتب أر

ركرمعا  ر - التأثيرات الخلوية للمرض ركرةثاءرأكرلا/رنجريأ ك رةنب/كةركرمة )كر /    ت/ككر
رت    رك أللن ر رأ م ي رأتم  نا  رأتلا طنا رك  /ركرذور،ثنار ماركرت اننا   ب/أ/ركرت ا رك أ ك د

ر رأينأالخت ركر /عارب )كرمحا ب  رك أ ك  رنج ركرمعا  دركرنا ركرمة )كر /   رةنب/ا  / 

كرخال،اركرم/كنق رأكرخال،اركرب/كألثبمب ر  ركرلماةركرممب اررم/ ركرت ا ركر     رت ن/ركرت ب/كةرر  ةأر
ركر ررت     ر،ح ثررمحاءكرتث/ حب  ر ا رأغارباع رك أ ك د ر ما رك ام/ك  رسن   ر بي   اةا

رت ر م  ررمةم  رك أرا ركرم/كاي رنج رنجرذر  ركر  بق  ركرخم    ركرتح  كة رأتتمخ  ركرمب ط    تأ

رأك ولا  ركر ار / ر ت/ككر ركرمعا   ركرمة )كر /   رك ألب عب كرمحت كت)رةنب/كة  كر مةب 

(Tubular inclusions)رر رأت/ككر رأتخ/لركرمبت ا أل   اد ركرمحاءد رك أ ب ررولبماةنج كر ب/أ/رنج
ركر /عارب راع/كع 

 
ر رار–طرا ا اتنتقا   رنجركجريةب/ ر /ا ر أس رك أ ك  ركرت ا  ررم/  ركرطببمج  ألتثا 

ر ركرعةه ر ما رين/ قبارDimitrijevic, 1973 رGamay  غ  النبا روة ل رنج رلر  (د

 Engelbrecht & Kasdorf, 1985 ر(درأنجركرمالب Teliz et al., 1987ر،ا طركألتثا ركرم/ ر )
ر ا رت كأس ر  ك ط  ر  بل  ر ع  ا ر   م  ريأ ر عب/ا ر لاناة ركرمعا   ر را ركرةباتب  ركجك ا  رةا

ر ركر  بقج ركربن راث/كة رر(Mealybugs)ي نمر ركرقث/   رألقيرر(Scale insects)أكرحث/كة رنج
ررمم/ ر  رRosciglione et al., 1983 موركر ب/أ اةركرملبب  رأي ا رTanne et al., 1989؛  )

ر ررPlanococcus ficusرحث/ا ركر ب/أ/ رألقي   GLRaV-3رك أ رر ركرت ا  رك رأي /ك 
ر مبر ررخ/ ر را ر عال ر ة )ك/   رألباة ر؛Engelbrecht & Kasdorf, 1990 ر  

Rosciglione & Gugerli, 1989)ر ركر ب/أ/ رألقي ري ا  راما ر  يد ركرحث/كةد ر مو ر  ك ط 
Pl. citriر Cabaleiro & Segura, 1997ر رIoannou et al., 1997؛ رPseudococcus affinis(د

 Golino et al., 1995در)Ps. longispinusدرPs. calceolariaeر Petersen & Charles, 1997ر(د
ر
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Ps. maritimusر Golino et al., 2000a)ردPs. Viburniر Golino et al., 2000a)رد
Ps. Comstockiر Martelli & Boudon-Padieu, 2006)رأرHeliococcus bohemicusر

 Zorloni et al., 2006 )رر ري، اع ركر ب/أ/ ركرحأألقي ر مو ركرقث/  ث/ر  ك ط  رركة
ر رأBelli et al., 1994 رPulvinaria vitis  ي  ررNeopulvinaria innumerabilisر(

 Martelli & Boudon-Padieu, 2006ر لباةرألقيركر ب/أ/ر   ك ط ركرحث/تب ررGLRaV-1( رأتر
Neopulvinaria innumerabilisرأرParthenolecanium corniر Fortusini et al., 1997در)

درPhenacouccus acerisأرHeliococcus bohemicus  ب ررخ/أطر  ركربنركر  بقجرأع ك ط رأل
ر ركرقث/   ركرحث/ا ري، اعرر (Sforza et al., 2000 رPulvinaria vitisأع ك ط  رتر رألقيرراما

ر ررGLRaV-5نب/أ/ ررGLRaV-9أنب/أ/ راث/ا ررPseudococcus longispinus  ك ط 
 2003et al., Sim  )ر
 

رنجرر-واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي  رك أ ك  ر / ركرت ا   ةتث/
 ةا نرأك م ر  ركرمارررابار    ركرمة )كر /  رأ م ار ذكرك ألتثا ركر ك اررمم/ ر رارك تخ ك ر
ررإلبا  ر رك بةا ركرم  أ   راان  رأالرار ا مب  ركرمااجد رنجركر    ركرمعا   ركرةباتب  ركجك ا   اةا

رر ارم/  
رنلللللجر م لللللرركرللللل أسركرم/عبللللل ركرتلللللجرتللللل   ركرمةللللل )كرت لللللا ريأ ك ركرمة )كر / للللل رنير للللل/ ر للللل

رر للللللللل/رأكرم لللللللللل/لرأتللللللللل ألارأكرللللللللللبم كرن كأررأ عللللللللل/رأك  ةطرأنملللللللللللطب ركر / للللللللل رامبةلللللللللاطرأ لللللللللل    
؛ر لللللمماألب ر1997ةلللل  /ورأرخلللل/أطدر؛ر2009در2000كرثللللمبجرأرخلللل/أطدر؛ر1991ةكأأةرأرخلللل/أطدر 

ر؛Al-Tamimi et al., 1998؛رAlkowni et al., 1998ر؛Ahmed et al., 2004ر؛2007أرخل/أطدر
Chabbouh & Savino, 1997ر؛Chabbouh et al., 2001؛رDigiaro et al., 2000ر؛

Haidar et al., 1996؛رHanna et al., 2008؛رMahfoudhi et al., 1998ر؛Martelli et al., 1994؛ر
Mslmanieh, et al.,2006a, 2006b, 2006c)ر1996نجرربةاطرنجر لا ريو/ رررأرب ة ك  رييك ةر ر

درأر لل ر ةلللب ركألتثللا رGLRaV-1%درأتللررتلللنبيرنبلل/أ/ر12.4 ةلللب ررGLRaV-3كألتثللا رنبلل/أ/ر
ك ألتثللا ركر ك للارر بلل/أ/رريخلل/ارة ك لل رر رأعبةللر(Haidar et al., 1996)%ر2 ةخ  لل ررللررتتملل ار

GLRaV-3كركر بلل/أ/ر مللار%؛رأعم للررأللللب ركجبللا  ر نللذ23.8درأاللاطر ت  للطرأللللب ركجبللا  ر لل ر
كجبلا  ر /ت ملاعر ملار بةهر   أةج(درامارااطر ت  طرأللب رر%71 موريبةا ركرمة ركرمحمب ر

%در ملللللاركرتللللل كرج(ر42.4أر47.3 رChardonnayأرCinsaut ملللللورك بلللللةا ركرمللللللت  ةادر  لللللي ر
(Hanna et al., 2008) أ لل رتللررردر اللان ر رلارتلللنبير لذكركر بلل/أ/رنللجر م لررك بللةا ركرمختبل/ا

ر( Hanna et al., 2008نجرربةاطر رGLRaV-5أرGLRaV-2خ/كعرتلنبيرنب/أ جر ىر
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رر ملللللار بةلللللاةر للللل ركرمة )كر / للللل ر1991نلللللجر للللل    ر لللللا ررGLRaV-3رتلللللررتللللللنبيرنبللللل/أ/
%رر ب/أ للللجر15.1%رأر16.0 م للللررأللللللب ركجبللللا  رر2000درأنللللجر للللا ر(1991 ةكأأةرأرخلللل/أطدر

GLRaV-3أررGLRaV-1م للررأللللب رر2006أنللجر للا رر (2000كرثللمبجرأرخلل/أطدر ردر مللاركرتلل كرج 
در ملللللللارGLRaV-2أرGLRaV-3درGLRaV-1%رر ب/أ لللللللاةر6.8%رأر23.7%در49.9كجبلللللللا  ر

نلجركرمةطقلل رر(2007أر2005  رأيكل ةرألتللا هرة ك ل را   لل ر(Mslmanieh et al., 2006a)كرتل كرجر
 أسررGLRaV-6كرنة عب ر  ر     ركألتثا ركر ب/أ اةركر اللل ركرللا ق در الان ر رلارتللنبيرنبل/أ/ر

ر( جكتعاسرةخع،حتا ر رارتوكب رأالو/كءركختبا كةريخ/ار غ/زركر   رأرخ/أطدرر ذك /ادرأر
ريةللللا ةر مللللوركر  ك للللاةركرم/ومبلللل رالللل سرتقبللللبرركرحارلللل ركرعللللحب ررممة )كر / لللل رنللللجرتلللل ألار

درأتمل ةرألللب ركألتثلا ركر بل/أ/ركر ارلارGLRaV-3أرGLRaV-2درGLRaV-1 راركألتثا رنب/أ لاةر
 Mahfoudhi)أنلجرة ك ل را   ل رر (Mahfoudhi et al., 1998؛رChabbouh et al., 2001%ر 70

et al., 2007)تبب رأو ةرنب/أ اةررGLRaV-5أررGLRav-9ر ماركرمة )كر /  رنجرت ألا ر
رر ب/أ/ر رابب/ ر راركألتثا  ركرتجرو/ةرنجر ع/ ركربح ثركرن   ا رGLRaV-3يةا ةرألتا ه

ر55.9  ر مو ر با   رأللب  ر م ر رأ   ركرمحمب ك بة%(د ررا  ركر ب/أ/ رر%62.3 نذك
 Ahmed et al., 2004ر ر(  رأااألر ركرمةبار حان اة ركر /عب د ركرنب اد ركرمة نب د ركر  نمب د كر ب  د

رأكرة عا   ر  ري رر ةا نركألتثا ركر ب/أ/ 
رك أرارنجرك ألتثا رنجررGLRaV-1نب/أ/ركاتير  ب ركر ب/أ اةرك  ةطرأنملطب ركرم/تب 

-Al ر أسر /ارنجرتم ركربالةرGLRaV-7 ريأ ك ركر /   رامار نيرنب/أ/ركرم/كنق ررم/ ركرت ا

Tamimi et al., 1998درAlkowni et al., 1998 )امارتررتلنبير مورنب/أ اةركرت ا ريأ ك رر
درMartelli رGLRaV-3كرمة )كر /  ركرم/كنق رنجرةأسر /عب ريخ/ارأعةل ر /ت م رأ ر بمارنب/أ/ر

ر( جكتعاسرةخع
،خ للور لل/ ركرت للا رك أ ك ر ألتللا رةللنب/كةركرمة )كر / لل رك  مبلل ركج تعللاة، در لل رألاابلل ر

%رنلللجركرعلللةهر44رأرMission%رنلللجركرعلللةهر66 ملللورك بلللةا رك أ أعبللل ر رنلللج ةلللل ر اربللل ر
Bacco 22A الان ر رلارك ااألبل رألقل ر ةعل/ردر(درامار،خ وركرمل/ ر ل رامبل ركرللا/رنلجركر ملا 

ر؛Kliewer & Lider, 1976ر؛Goheen & Cook, 1959كرب تللا/رنتبلل أركر مللا رةللااب ركرملل طر 
Over de Linden & Chamberlain, 1970رأ للىل/ركرملل/ ر للمباعرنللجر لل  اركرطملل  رأك بلل سر )

نبلل/أ/رر(رأ للذكر للارتبللب رنللجر مللوركرحللا ةر ةلل رت كولل سللا /ار لل  ركرت كنللنكرمعللا  ر مللاركرت كنللنر 
GLRaV-2 ر؛2009 كرثمبجرأرخ/أطدرGreif et al., 1995) امارتت ألار ق  اركرمقير ماركرتنلذ /درر

رأت ةكةرالا بتنارتناتركرعقبادرأتتول/ركرم اركرحباتب ركرمةتن ررمثنب/كةركرمعا   
ر
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ت  طرك  /ك ركرحقمب رأكاح ر ملارةلنب/كةركرمة )كر / ل رك أ أعبل رذكةركر ملا رر–طرا ا الكشف 
نجر موركرتجرأركرم/ ركرخ ب  رر  /ك مم/ن ركرملبق ركرحم/كءريأركرل ةكءركرم طدرأ ماركر/غرر  ركر

ركرخ/ للفرك ابللاطرربلللرر للنم رك كر  للررك   لليررتح  لل ركجبللا  ركرحقمبلل ر ةلل  ار،الل طر لل ررتح  لل در،ملل ي
نجرذ أت  رأ متمل رتح  ل ركجبلا  ر ملاريبلةا ركرمة )كر / ل رذكةررألأ ك ركرتم طرك ام/ركرق/ ب ور

رملللىأسر لل ركجبللا   رأ الل طرممقلل ركر ب/أ للجرككر مللا ركربب للاءركرملل طر مللارت ا لليركرعللةهرأ مللاركر
م للير للذترك بللةا راللمب اعر ر  بللير رللاركرتح  لل ركرلل  بن رأ ر،مالل رك تمللاةركرتثللخب ررركرتثللخب 

كرحقمجررمم/ ر مارك ب سرك  / اب را طرك  /ك رغب/ر / بل ر"راا ةل ر"ر ا لت ةاءرةلنب/كةركرةل  ر
V. ripariaركرتح   ر ركرمخب/وررإلبا  رنجر  ير ذتركرحار ر وبا  اع رركرمثا ر رب ر ا قاع رأ م ع

ر را ركرطم   رألقي ر  ك ط  ركرمة  ريأ ك  ررم/ ركرت ا  ركرم/كنق  ركر ب/أ اة ر   ركر ثه   تر
ر  ي ر ركرل ةكءد ركر ما  رذكة رك أ أعب  ركرمة )كر /   ريبةا  ر را ر  بل  رأعع  ا رةكر  ألباتاة

MissionدرPinot noirردCabernet francر ؛رKrake, 1993 رBarberaأرCabernet sauvignonد
Martelli, 1993) كرتجر تررنبنارك ختبا  رركر /أ ،متم ركختبا ركرةباةركر كسر ع  ار  بل ر مارر

ر  يركرتم طرك ام/ر ررتم ركرتجرت ن/رنجركرحقيد ركرةباةركر كسر مالم  أت  طرك  /ك ركرتجر ب  نا
 ن/رك  /ك رنجراار ركرتطمبررك خ /رتحرررمملاااةر ار ب ركرم/أ رأكرت ا را ك رك أ ك  رأت

/ر م ر ت ري ا بار  ركرتطمبردرأت  طرك  /ك رنجرºر22س/أ ركرببرركر واوجر ة رة و را/ك ار
ر را كرج ر م  رنجر(Walter et al., 1990 ريةن/ر3يأونا ركج تنا   رأت  ط ر 

رأ  ر طبل  ر ارل ص( ريأ ر ارثن ريأ ر ارث ب  ر كرتطمبر ركرحقمج رك  ت  س ررما ب  راار  رتمت  ريط ما 
ر ركر كس ركرةباة ر ا تخ ك  ر ع  اررBaco 22Aأ ةعأ رك أ ك  ركرت ا  رنب/أ اة رأو ة رتثخب 

ر مب   رك  /ك ركرممب ا رأكرت ا رك أ ك ر   رأك ب /ك  ركرتق   رأ ا ط ك ختبا كةررةأيك ر أتبةب د
 Vitis vinifera ا تخ ك ركرةباةركر كسررGLRaV-4أررGLRaV-2ردGLRaV-1كرحب   رر ب/أ اةر

L. cv. Cabernet Francرغب/رر رأكرطببم  ر  وباع رر يركرم  ةركرتجري طررت ا الع ركرمم ،  كرطببم 
در  رألااب رلاألب  ر(Rowhani & Golino, 1997 ركرمم ، ررممبةاةركرتجرت ا مرر مباعرنجركختبا ركرب ك

ر رتت ا ي رر8رر رنب/أ/ ر   رأل ل رر ارGLRaV-3   ة ركر كس ركرةباة
ركرمذا ر ريبي ر   ري الت رر57  ركختبا  رنج ر  وب  ر ع  ا رت ا مر ر   رااألر ررELISA  ر 

 Rowhani & Golino, 1997)ر رنب/أ/ رألقي رتر راما  GLRaV-7رر ركر كس ركرةباة رLN 33 را
ركرم/أ ر ارتطمبر ر ب  ر ا رك ام/ رأكرتم ط رك أ ك  ركرت ا  ري /ك  ركرةباتاة رأيسن/ة ررد

 Choueiri et al., 1996)  رلاألب ررمنةلب رر   رألااب  ررClosterovirus رتةقيركر ب/أ اةركرتا م 
ركرةباتاةركرمثبب رAmpelovirusرأ ر را ر بااألباباع ررم/ ركرت ا رك أ ك  ركرملبب  ريأل  رغب/ ي ا رد

رأرNicotiana benthamiana رارك أل ك ركرمثبب ركرتارب  ر بااألباباعررGLRaV-2 ىخ/كعرألقيرنب/أ/ر
N. occidentalisر Abou-Ghanem et al., 1998) ر
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 (GLRaVs ر مارألطا رأك ارنجرتثخب رنب/أ اةركرت ا رك أ ك   تررك تخ ك ركختبا ر رب كر
 Choueiri et؛رBoscia et al., 1997bتلرر ألتلا ري علاسر  لاةار تمل ةاركر مل طررنلار ر مل ريطرأذرل 

al., 1996؛رGugerli et al., 1984ر؛Walter & Zimmermann, 1991تلا ريوللا ر(در الان ر رلار أل
؛رGugerli, 1991   للاةارأابلل اركر ملل طرأيك لل/رتخععللاعررم ثللهرأرمتمببلل ر للار للب رتملل ركر ب/أ للاةر

Hu & Gonsalves, 1988؛رHu et al., 1990, 1991)اماري ا رتطببنرك ختبا ركرمةا جررم بم ر ر
ت لا ريأ ك رنجرتح   رأتمبب ركر ب/أ اةركرم/كنقل ررمل/ ركرر(Western blot immunoassay)كر /عب ر

ر( Monis & Bestwick, 1997كرمة )كر /  ر 
رةكخللللللليرك ألللللللللن ررGLRaV-3رم ثلللللللهر للللللل رنبللللللل/أ/ررRT-PCRت ا للللللليرأي اللللللل رك لللللللتخ ك ر

( رأ للل رتلللرر ألتلللا ر اة لللاةرMinafra & Hadidi, 1994كرمعلللا  ريأرنلللجراثللل/كةركربلللنركرةا مللل ر 
(degenerate primers)ةلررأول ةر ةلا نر حان ل رنلجر ةلاءر ملاركر  ك لاةركر  كلبل ركرمممقل ركرتلجر بر

 لللا  ةرنلللجرر"HSP70" (Movement protein)ردر  للليClosterovirusesكرنلللب ركرتلللا اررمنلللةار
ر؛Gugerli, 2003كر ثلللللهر للللل رومبلللللاركر ب/أ للللللاةركرمعلللللااب ر رت لللللا ريأ ك ركرمة )كر / لللللل ر 

Routh et al., 1998ت ا للليركرمتلملللليررمبللل ربم/كزركربقملللجراملللار للل  ةرتقاألللل ركر( ر(Spot-PCR)رر
 La Notte et al., 1997b)ر ررم ثهر  ر ذتركر ب/أ اةر
 

 ر  ول ريور لال رابمبلا جر،مال رك تملاةترنلجر - الوقاية من اتصاةة ةرالفيروس وال رد مرن انتشرار 
ردرنب/أ لللاةركرت لللا ريأ ك ركرمة )كر / للل تيررماانحللل رايأرنلللجركرمثلللرك/أ ) للللاتب ركرمة )كر / للل  أتمللل ي

ري لل/كعرأأ كلبللاعررم لقلل ربللحباعركرملل كةركرةباتبلل ركرمعلل   ريوركر ألتللا رأت ز للاربلل ر لل رخللالسر كر  اكجولل/كءكةر
 ا/أ  اعر ر،ما ركغ ار  رأ وتجرنجر مبم ر ذتركجو/كءكةر ار مج 

ك تمل ةر /ك لنر ختم ل رنلجرتخملب رر-رتخمب ركرةباتاةركرمعا  ر  رنب/أ اةركرت لا رك أ ك ر 1
رر120-60(ركرممارنلللللللل ركرح/ك  لللللللل ر 1ردر لللللللل ري منللللللللا  للللللللذتركر ب/أ للللللللاةكرمللللللللاةاركرةباتبلللللللل ر لللللللل ر

ر/(رأتطبلللللللنر ملللللللاركرمقللللللليريأركربللللللل/ك رريأركرةبلللللللاةر اا ملللللللل ºر38   لللللللاعر ةللللللل رة وللللللل راللللللل/ك ار
(Goheen, 1977)ركرممارنلللللل ركرح/ك  لللللل رنللللللجركرمختبلللللل/(ر2؛ر(in vitro)رأنقللللللاعررط/ قلللللل ر

Galzy'sر(Valat & Mur, 1976)ركرتطملللبرركرللل  بنر3در)(Bass & Legin, 1981)رد
ر؛Barlass et al., 1982؛ر2007   لللللهرأرخللللل/أطدرمللللل ركرمب/ للللللتبمب ر (رز ك للللل ركرق4

Bottalico et al., 1997, 2003 )ر
ا سرك ااألب ركرم   ر مارتبذسر حاأ ةراقبقب رنجركر  رركرحاا/ر -ركرت/عب ر  ريويركرمقاأ  ر ر2

مل/ ركرت ل  ر ل ر/غرر لاريبةا ر  ركرمة )كر / ل ر قاأ ل ررإلبلا  ر  ب/أ لاةركرت لا رك أ ك ر
راتاركآط  ماريور ع  رأ كلجر قاأ ر
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ر اانح رأل ك يركر ب/أ اةركرملبب ر رت ا رك أ ك ر / ق رألاوح ر رلارال رر-  اانح ركرة ك ير 3 تم ي
أت كولل ر ممبلللاةر،  للارنللجرتقمبللير للللت اركألتثللا ركجبللا  ر للل رك ةللنا ركرم/  لل ر رلللاركرلللمبم 

رسركرثتاءرتحرركرقث/ا   اءركرحث/ارنت/ار ا ألنارخالكرماانح ربم عاةر ةنار
رك ألتخللالركرعللحجركرمقلل/أطر ارممارنلل ر -كألتخللالرك بلل سركرخاربلل ر لل ركر بلل/أ/رأالألتاونللارر 4 ،ملل ي

يةكارنا ملللل رنللللجرخ للللورأللللللب رالللل أثركجبللللا  ر ملللل/ ركرت للللا رك أ ك رنللللجر لللللاتب ركرح/ك  لللل ر
ك أ ك ر اةاركرمة )كر /  ركرمةثوارا   اع رتمطجرك ب سركرلمبم ركرخارب ر  رنب/أ اةركرت ا ر

%درامللار للل ةكةر70-20ةللنب/كةر تناألللل ر لل رألاابلل ركرثللايرأكجألتللا درأ لل ةكةر ألتاونللار مملل سر
 حتلل اركر مللا ر لل ركرلللا/درأتتحللل رأل  بلل ركرةببللذركرمةللته ر،مالل ركرحعلل سر مللاركرمللاةاركرةباتبلل ر

جركر قل/اركرخارب ر  رنب/أ اةركرت ا رك أ ك ر لن ر ر  رخالسرتطببنركرتقةباةركرمذا  ار ا قاعرن
أررGLRaV-2ألتللا ركرمة )كر / لل ركرمحلل  ارأ كلبللاعرأكرمقاأ لل رر ب/أ للجر ةللاورونلل ةرااربللاعرجي رأر

GLRaV-3ر Ling et al., 2000 )ر
 

 الخشب الفيروسي جعد معقد ت. 3.1.3
Grapevine viruses (A, B, C, D)  جنس(Vitivirus ،فصيلة Flexiviridae ) 

، جرررررنس Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaVو 
Foveavirus عا لة ،Flexiviridae) 

 
ر مارر–الصفات العامة  ركرخث  رتث ت ري /ك  رأو ة ر را ركرم/ومب  ركر  ك اة ريةا ة

ر رنج ركرمة )كر /   ر ةنب/كة رأخا ونا رBovey & Martelli, 1986يأ أعا ؛رMartelli, 1993؛
Martelli & Prota, 1985ر رتنم (د ر مق  ر ماركرمة )كر /  ررأ م  كرخث ر  رك  /ك ركرخطب/ا

أ  ري منر مار ذتركرتح  كةري ماءر ختم  در ةنا رتةق/ركرخث دررأل /كعررث اركرخلا /ركرتجر،لببنا 
ركرخث تخ ة) ررت مر رأكرقمه ر ا ر(Hewitt, 1954)كر مبةج رنج ركج،طارب  ر موركر  ك اة رأااألر  
ر (Graniti & Ciccarone, 1961)ب/أ ب ررمم/ ريأسر  ريةا ةر راركاتماسركرطببم ركر ر1959

راارباعر مق رتنم ركرخث ر  رك  /ك ركر عا ب ركرمةتث/ارنجر م رركر /أ رك أ أعب رأنجرةأسر أ م ي
 ( Martelli & Prota, 1985؛رMartelli, 1993 ةطق ركربح/رك  بوركرمت  طرأغب/ ار 

تةقللل/ر لللا ر أعللللت//درر ختم للل ر ةنلللاركر ب/أ لللاةركرمللللبب ررممقللل رتنمللل ركرخثللل ري /كالللاعرتللللنررر
رLN 33ت مرر لللا ركرمة )كر / للل رتخللل ة)ت مرر لللا ركرمة )كر / للل راللل ع/درأرتخللل ة)درأرأكرقملللهركر مبةلللج

(Savino et al., 1989b)رأي ال رتمببل ر لذترك  ل/ك رك  عمل رأتثخبعلنار لارتطمبرر ملاركرةباتلاةر 
ك  للللط كأل ركرخثللللبب ررثللللنب/كةرردرأ للللجرتحلللل ثرومبمللللاعرتحلللل  كةرنللللجVitisكر كرلللل ر لللل روللللةاركر / لللل ر

ر ر(Martelli, 1993)كرمة )كر /  ر
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ر لللللاةرك تقلللللاةريطر للللللبباةر مقللللل رتنمللللل ركرخثللللل ر لللللجر  ك لللللير للللل ركرللللل   راتلللللارنتللللل/ار / بللللل ر 
ررVitisةلللللب رنب/أ للللللب در،ماللللل رتح  لللللل  ارنقللللللطر ا لللللتخ ك ركرةباتللللللاةركر كرلللللل ركرخثلللللبب ركرتا ملللللل ررنللللللةار

 Bovey & Martelli, 1992؛رGraniti & Martelli, 1966)ر  ريطركر  ك لاةركرح   ل ريكل ةريطر 
ر /كنقللللللل ركرمللللللللبباةركرحقبقبللللللل ررممقللللللل رتنمللللللل ركرخثللللللل رأوللللللل ةري عمللللللل رنب/أ لللللللاةر ر تملللللللا  ار علللللللمباع ع

(Namba et al., 1991)درتةتمللجر رللاركرنللةارVitivirusدرأ للج رGVAدرGVBدرGVCدرGVDدر
كرلللذور ةتملللجر رلللارر(GRSPaV) الللان ر رلللاركر بللل/أ/ركرم/كنلللنررتةقللل/ر لللا ركرمة )كر / للل ر أعبللللت//ر

ر Foveavirusكرنةار
ر رنب/أ/ رتبم ررGVA  س ركرثايد رخبطج رأ   ركرتةق/د ري /ك  ري  ة رةنب/كة ر  

ر  رأرر12×800ي ماةت رغطاءتألات  ت/كعد رأزط ررت/كأج ر ب  ر ا رابم رر22.5أر21.5كرب/أتبةج
ر ركر/ ببج ركرة أو رام   رانر رأعم  رمكرلملريااةوةكرت طد ر ر7.4  ر ا  ا ؛رChoueiri, 1995يره

Martelli et al., 1997؛رMinafra et al.,1994 )رر
رر ر  س ر اقاع ررولبماةي ا  ركرمة )كر /   رةنب/كة ر   ركرثاي رخبطب  "بةهرنب/أ ب 

Semillon"را كرجرر ر م ر  رنا ر ارقمهركر مبةجد رر800 عا   رأعم  كرب/أتبةجررغطا ناأزطرألات  ت/كعد
ركرة أورر22.5 رام نا رأانر رةكرت طد ريزأتب ريرهر7.6ابم  رنب/أ/ر ا  ا رأي منر مبنا رGVBد

 Boscia et al., 1993؛رNamba et al., 1991) ر
 مارةنب/كة) م/ةاةركرمة )كر /  ر  ررGVCترركر ثهر  رنب/أ/ررخ/ر مجر  ب/أ/ر

ر ر Semillonبةه ركر مبةب  ركرقث/ا ري /ك  رتحمي رأ ج ر  سرMonette & James, 1991د ر( 
ركرمثبب ركرةباتاة ر   ركر ب/أ/ ر ذك ر  ي  ركر كر د  N. benthamianaرر رأعم رN. occidentalisأ رد

ر را كرولبمات   س رغطاءتر725رج رأزط رأعم  ررألات  ت/كعد رةكرت طرر25.7كرب/أتبةج رابم 
(Monette & James, 1991)ر ر

 م ر عالر ارقمهركر مبةجدر  رألباةررGVDترر ىخ/كعر  سرنب/أ/ررخ/ري منر مب رنب/أ/ر
يرهرر7.6ابم رةكرت طدرأانررام  ركرة أورر20.5كرب/أتبةجررغطا   رأزطرألاأل  ت/كعدرأعمر825  ر ر

ر (Abou-Ghanem et al., 1997) ا  اريزأتب ر
ر ر را ركرتم/  رتر ريخب/كعد رGRSPaVنب/أ/ ركرنةا ر را رأكتبا ر /كننرFoveavirusد رأ   د

رثايركر ب/أ/ركرخبطجركرولبر بم ر  سر  (Zhang et al., 1998)تةق/ر ا ر أعلت//ر  /ك ر
رر (Petrovic et al., 2003)ألات  ت/كعرر723

ر راركر أ ركرذ ركر ب/أ/ررويةا ةر موركر  ك اةركرم/ومب  كرمتلب رنجرتنم ررGVA ممب 
ر  را ع/ ركرمة )كر /   ر ا  رأت مر ر؛Choueiri et al., 1997aر؛Chevalier et al., 1993كرخث 

Digiaro et al., 1994؛رGarau et al., 1994أرب ركر ب/أ/ر(درأالرار لىرGVBنجر ا كثركرقمهرر
نجررGRSPaV لىأرب ركر ب/أ/رأالرارر(دBoscia et al., 1993درBonavia et al., 1994كر مبةجر 
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ر أعبلت// ركرمة )كر /   ر ا  ر(Zhang et al., 1998)ر ا كثرتةق/ ركر ب/أ اةر  ردGVAأت/تبط
GVBرأرGVDنبمار بةنار مال  ر عمب رامب  رر(Choueiri et al., 1997b) ر

ر
ركرتارج  –األعراض والمدع العوا لي  ركرخث ر ماركرثاي رتنم  ر ممق  رتمخ رك  /ك ركرمتممق 

ر رك أ أعب  ركرمة )كر /   ريبةا  رأررV. vinifera م ر رامنا ر،ا  ررر ر ط رك  / اب راذر  ك ب س
ركرتح  كةر را أث رة ا رأت  ط ر / ب   رغب/ ر م نا رك  /ك ر ة  رت  ط ركرخث د ررتنم  رالا  

ر رأر ما ركرلا  ر تةق/ رتخ ةت)كرخث  رأرنات مم ( ركر ب/أ/رر تبا ة  رأأل   رأك بي ركرطمر ر ة    ال  
ر ا ر رتةق/ ر ةنا  ر تما  اد ر نم  اة ر  ا ر را ركرخث  ررتنم  ركرم/اب  ركرم ا / رتقلر أ الرت  

را ع/ ر ا  رأت مر رأكرقمهركر مبةجد ر أعلت//د ر ا  رأت مر ر ذترLN 33د ر   راي رتمبب  ر،ما  رأ   
 مار ع  ار لتقم ر لب رغبالرك  /ك ركرت / قب ركرخاب ر اير ةنا ر،ا طرتةق/ركرلا ك  /ك ر 

ر ب ر ر ا رتت/كأجري ماة ا ر،ا طرر10أر1 بل ر  ،لاةرب ب/اد ر بةما كرلا ر مار بل ر ت مرتخ ة) رد
ر ر   م  ر  ررت و يخاة   ر ث/كة ر  رنا رأ عي ركرتطمبرد ر ةطق  رن   ر بما ر  ركرلا  ر  س  ما
رألت ءكةر كرلةتبمبت/كة  ركرلا  ر مه ر ما ر كر ا بب  ( ركرم ر ا ررمطبق  ركرمقا م  ركرنن  ر ما رتت  ط
رتخت جرك  /ك ركرخا وب رأع/أزكةر  ركرخثبب   ر مارك  ط كأل  رك خاة   ركرتةق/ريأ ر اراار  ت كنق 

رتب أر  ا /ركرتةق/ر ر بةما ركرخ ب  د رإلبا  ر ماركرلطأركرخا وجررمقمهركرمبررنجراار ركجبا  
ة  ر مار طأركرقمهركرخا وجررمل  رنجراار ركجبا  ركرث   ا رأ ما ر الا  رتةق/ركرخث رأك خا

ر مار ر ماع ركرم/اب  راال ر ت كو  ر   ريأ ر ختم ب  رألباتب  ر ما ر ة عمب  رام/اب  رأت مم 
ر   رت /ك كع ريك / ركرلا ر ع  ا رتةق/ ر، ن/ كرلا ر مارةنب/كةركرمة )كر /  ررتخ ةركرةباةرأل ل  

كرلا رايريبةا ركرمة )كر /  رك أ أعب ررتخ ةدرنجراب ر،عب رV. rupestris ركرن/  ر  ركرة ر
رألاة ار ر ا   ر ع  ا ر مبنا رك  /ك  رت  ط ركرتج رأ نةنا رك  / اب  رك ب س رأ)يأ ر  بل   ع  ا

رأر ركرخث  ري /ك رتةق/ رتالات ربمباع ع  ري /كع ر مبنا رك  ت  س رأ ا ط ر مارتخ ةت)كر ا جد رت مم 
ركرةبات رنج رأك ا رألطا  رك أ أعب  ررم /   ري، اع ركربذ    ركر /ك/ رأ ما ركرمطمم  ردرV. viniferaاة

ريك /ر ركرةم ذوب  ركرتح  كة رت  ط ركرمطمم   رغب/ رك  / اب  رك ب س ر ن  كة ر ما رربا رأر  
رك بيدر ر   ركرقا  و ركرن ء ر ما ر بما رأ  ركرمطمم  ررمةباتاة ركرخثبب  رك  ط كأل  ر ما رةب  اع

خث ركرطمرري، اعدرأ  ر،قتع/رسن  رك  /ك ر مارخث ركرطمررأ ما ريطرتمت ركرتح  كةر رار
رك اباط ر ريغم  رنج ركرممارر رأكاح  رغب/ ركرمطمم  رغب/ ركرةباتاة ر ما ركرتح  كة رأت  ط رنقط 
أ  رتعب ركرتح  كةر مهركرلا ر اا م ر كرطمر(ريأرو ءر ة رامارنجراار ركرمة )كر /  ركج،طارب ر

 رت  طرVermentinoمةطق ر رتحا ركرطمررامارنجراار ركرعةهريأريألنارتتمح  رنجركرن ءركرمحاذورر
ر مار ركر/عبا رنج ركرمب ط رت تأ رأ توخ/ راب     رأي ي ركرلمبم د ر   رانماع ريب / كرثنب/كةركرمعا  
رة   ر رت     ر،ح ث رأ   ركرتطمبر  ر ممب  رن/صرألناج رتقي راما ركرمعا  د ركرمة )كر /   ةنب/كة

ر ر تم  ا ركرلا  ر تةق/ ركرمعا   رت و ررمثنب/كة ر  ركر  ك    رتا  خ ر   ر ة كة ر  ا رخالس ركرم ة
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كرخث ر ماركرمنم  ركرخ /ور ا ت ةاءر ألخ ا ركجألتا ر ع  ارتنم ري /ك رخاب ر مب اررممق ر
ريأل رربار ةار ري /ك رخاب ر مارك أ ك در ار/غررااةار  م ر  ةركرمةا ب رأب /رانمنا( ؛راما

كرت ا رك أ ك رأالب /ك  اريأر ام/ك  ادرأت  طرر  رأو ةر مورك بةا ركرتجرت ن/ر مبناري /ك 
 ر تط  رغارباعر مارةنب/كةركرمة )كر /  ركرمطمم رةببن ر تم ركرةاتن ر  ر / ركرت ا رك أ ك 

ت مم ر ألت اخرن  رألقط ركرتطمبردرنبختمهر ط/ركرطمرر  رك بيرتخ ةت)كرمعا  ر تةق/ركرخث ريأر
أ  طار طبق رنمبةب ر   ةنب ر مبا رر مبااعركرتطمبررر ع  ارأكاح درأ ا طر مهركرطمررن  ر ةطق 

رتناتر ركرخث  ر تنم  ركرمعا   ركرمة )كر /   رةنب/كة رالا ب  رت ةكة ر نم   ركرخا وج  طحنا
ركرملبباةركرمم/ا رك خ/ارأ ر بمار زكءرك  /ك ركر ب/أ ب راارت ا رك أ ك  

رت    ر بقاةرنمبةب ر   ةنب ر:التأثيرات الخلوية للمرض  ع  ار  بل رنجررت و ر مبا ر،م ي
ركر كخمب ررم/ رتةق/ركرلا  ر ركرممب ا ررتح  كةركرخث ركرلم  ركرمقا م  ريأرنجركرنن  ركرتطمبر  ةطق 
تةثورتح  كةركرخث رألتبن رجبا  ر ةطق ركر ا بب  ركرتجر،ختمهر م اناركرطببمجدرنت /صرنجر ألتا ر

ر ركرمتما  ا رغب/ ركرب/كألثبمب  رParenchymatosisكرخال،ا رد رابب/ارردHyperplasiaكرمت خم  أعو  كة
Hypertrophyرنتتثايرألتبن ررذر رامقاةرر   ااعر  ر ألتا ركرخث رأكرمحاءرنجركرحار ركرطببمب د

ركرح  ر رت ز  رأ ا ط ر ارماء  ركرةباة رت أة ر،مبن ركرذو رك  / ركرخث  ر   راانب  رأغب/ ر ةت م  غب/
ردرأ ت ز رغارباعرنجر نم  تب رب ب/تب ركرخثبب رنجر ا رةنب/كةركرمة )كر /  ركرمعا  رغب/ر ةت 

ركرتح  كةركر كخمب  رت  ط رأ   رلالث  ركرن/  ألجر-يأ رأسب جر،عب ركرنناز رخمي ر مار بل  كرخم   
ر وجرنجرةنب/كةركرمة )كر /  ركرمعا  ر تةق/ركرلا رك  /ركرذور،ق ةر رارت     ارأ  رلرركر لب رأر

ر  تنارخالسركرلة كةرك أرار  رز ك تنا ر
 

 طري لرر ل/ رك ألتثلا ر لجر  ك لط ر لاةاركجك لا ركرةباتبل ركرمعلا   رأ الاةر ر  ول رر–اتنتقا   طرا ا
رك/ ) لللللتاطررممة )رم / لللل رنللللجريأ أعللللارخللللاسر لللل رسللللا /ارتةقلللل/ركرلللللا ريأركرقمللللهركر مبةللللج رأاللللاطريأسر

ر ر(Teliz et al., 1980)ر1980ةربللير ملللارك ألتثلللا ركرطببمللجررتنمللل ركرخثللل ر لل رلبلللررنلللجر للا ر
رأرخللللللل/أطررRosciglioneنلللللللجرألقللللللليركرمللللللل/ ر للللللل ر بللللللليرةأ ركربلللللللنركرللللللل  بقجرتلللللللررك لللللللتم/ك ر للللللل رأر
 Rosciglione et al., 1983؛رRosciglione & Castellano, 1985 )ةقليرنبل/أ/رر GVAك لط رر  

 PlanococcusدرPs. affinisدرPseudococcus longispinusيأل ك ر ختم  ر  ركربنركرل  بقجدر  لي ر

citriرأرPl. ficusركرلللل  بقجر  ك للللط راثلللل/اركربللللنررار ةتقلللليركر بلللل/أ/رأل للللل  رامللللHeliococcus 

bohemicusر(Zorloni et al., 2006)أع ك لللللط ركرحثللللل/اركرقثللللل/  رردNeopulvinaria 

innumerabilisأ ةقلللللللليرنبلللللللل/أ/ر رGVBك للللللللط ريأللللللللل ك ر ختم لللللللل ر لللللللل ركربللللللللنركرلللللللل  بقجدر  للللللللي رر  
Pseudococcus longispinusدرPs. affinisأرPl. Ficusر Boscia et al., 1997a؛رFortusini et 

al., 1997ر؛Garau et al., 1995؛La Notte et al., 1997a ر( ر
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ررتنم رر-التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية  ركرملبب  ركر ب/أ اة تةتث/
أ أعب ركرخث رنجر ةا نرأك م ر  ركرمارررابار    ركرمة )كر /   رأ  ر  /ر مبنارنجركر أسرك 

ر مار ركرم/اج ركرممق  ر ذك ر لبباة رأ نمر ركرمت  ط  رك  بو ركربح/ را   ر ما كرمطم 
رأك  ة رأ      رأربةاط رأت ألا رأكرم /ل راارن ك / ر    ا  ر /عب  رةأس رنج رأكربم ركرمة )كر /   ط

ر رأ ع/ ر أنملطب  رأرخ/أطد ر1991ةكأأة ر؛ رأرخ/أطد ر2000كرثمبج ر2009د رأرخ/أطدر؛ ة  /و
رأر1997 ر لمماألب  ر؛ ر2007رخ/أطد ر؛Alkowni et al., 1998ر؛Ahmed et al., 2004؛

Al-Tamimi et al., 1998ر رChabbouh & Savino, 1997؛ ر؛Chabbouh et al., 2001؛
Digiaro et al., 2000؛رHaidar et al., 1996؛رHanna et al., 2008ر؛Mahfoudhi et al., 1998؛ر
Martelli et al., 1994؛رMslmanieh, et al.,2006a, 2006b, 2006c )ر

تمتملل رةلل اركر لل/ ركرللذورتلللبب ري لل/ك رتنملل ركرخثلل ر مللارت/اببلل ركرطمللرر للارك بلليدرأ مللار 
الا للبتنماركرةلللبب رتنللاتركرمم/اللاةدرنتمملليركرت/ككبلل ركرحلا لل ر رللاروملليركرملل/ رخطلل/كعرولل كعدرأ ر

در(Savino et al., 1989a) لبمارنلجركرحلا ةركرتلجر، نل/رنبنلاركرتةقل/ر ملارالير ل ركرطملررأك بلير
أ ةللتهر ةنللارتلل    راللاةرنللجرألملل ركرةباتللاةركرمطمملل رأالألتاونللارك  لل/ركرللذور لل ر،خ للوركجألتللا ر ةلللب ر

درأ ل ر تللب رنلجر  تنلا ريسنل/ر مقل رتنمل ركرخثل رنلجركرب أللاطرتل ألباعر(Garau et al., 1985)%ر50
در(Rumbos & Avgelis, 1985)رSultanaرأرRazaki مح سلاعرنلجركجألتلا رأذ ل  عر   لاعرنلجريبلةا ر

%ر30أيالللللل ثركرملللللل/ ر  تللللللاعرنللللللجرك بللللللةا رك أ أعبلللللل ركرم  أ لللللل رنللللللجر م ا  للللللادر م للللللررأللللللللبت ر
(Abracheva, 1981)ر راملللاريةار لللذكركرمللل/ رنلللجركرماللللب ر رلللارذ للل سرأتللل طر للل ورنلللجركجألتلللا ر

ر رأيلللل/رتةقللل/ر لللا ر أعللللت//ر عللل  ار ىذ،للل ر ر لللبمارنلللجر(Tanne et al., 1990)%ر70 مللل ر
ر رأالللاطركرقملللهركر مبةلللجر للل رياللل ثرنقللل كعرالللاةكعرنلللجر(Goheen, 1988)ر/ للل رك أ أعبللل ألمللل ركرمة )كر 
ر%درأكألخ االلللللاعرنللللللجر لللللل سركرحبللللللااركجألتاوبلللللل ررثللللللنب/كةركرمة )كر / لللللل ركرمعللللللا  ر70كجألتللللللا ر ملللللل ر

 Tanne et al., 1991؛رTeliz et al., 1980)ر ر
 

ركر–طرا ا الكشف  رتنم  ررممق  ركر ب/أ اةركرم/كنق  ركر ثهر   ر تر ر / ن ك  ت  سررخث ر  
كرلب/أر وب دررختبا كةركرمعمب ) راركرم ك يركرمثبب درأكج  ك ط ركرتطمبرر ماريأل ك رالا  درأكرةقير

رختبا كةركرن  لب  كجرأيخب/كعر
ركرتطمبرر ر  ك ط  رك  ت  س ر را ركرحار ر  ارةلب  رتق  / رنج ر نماع ر و/كءع ركرحب و رك ختبا  ،م ي

ر /  رأرمتوك ر  رخم  ار  ركجبا  ر تنم ركرخث  رأ  ري ا رتمبب ري عم ركرعحب ررةباتاةركرمة )ك
ر ر ماركرةباتاةركر كر  ري م لركرتطمبر ر ا تخ ك  ر ة ذر(Savino et al., 1989b)كاط/عاةر ختم    

ركر   رألباتاةركرمة كختبا  ر ا تخ ك  ررر  ركرتارب   رك أل ك  ر   درKober 5BBرأرV. rupestrisكر كر 
ر (Savino et al., 1989b؛رGarau et al., 1997؛رMartelli, 1993 رLN 33أكرننب ر
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ألق/ر مب ار ح أةار ارح   ركرممت اررV. rupestrisتةق/ر ا ر أعلت// رت ن/ر ماركرةباةركر كسرر 1
 KoberأرLN 33ي  يرألقط ركرتطمبررأعاتناتركرنذأ  رت  طرك  /ك ر ماركرةباتب ركر كرب ر

5BBر ا ر ر ةعأ ر / ب   ر ا رغب/ رتةق/ ر ما رك  ت  س ر ة  ر ارث ب  ركرتطمبر ري م ل تماة
 أعلت// رأ عم رتح   رك  تنا  ركرتجر،ما ركرحع سر مبنارألتبن ررمتطمبرركرقمجدرأت ن/ر

ر رأ   ركرتطمبر  ر  ء ر   رلالل  ريأ ر ا ب  ر م  ركر كس ركرةباة ر ما رتررك  /ك 
ر ركرملب  رتح    رر(GRSPaV) ىخ/كع ر را ر ىةو ر ركرذو ر ا  رك بيررأعلت//تةق/  ما

Rupestris st Georgesركر ب/أ/ر رأو ة ريخ/اريط رأعبةررتنا لرا      GRSPaVتبطرر/ 
ر ر(Bouyahia et al., 2005)ر110R م/ ر  ةركرم/أ ر ة رك تخ ك رك بير

رر 2 ر،ح ث ركر مبةج  رتخ ة)كرقمه ركر كس ركرةباة ر ا  ريو كء راي ر ما رأتةق/ ررV. rupestrisت مر
يأللن ررجز اةارنركرم/ ري، اعرر لب  رأرKober 5BB ماركرةباةركر كسرردرأر  ررباLN 33رأ

 تلبباعرنجرألث ءركألت اخاةرألم ذوب رنجركرلال باةر ار ب ررLN 33كر كسرررمةباةكرمحاءركر األ ور
ر تق  رألم ركرةباةركر كسر  ع  ارااةادرأتمتهررLN 33كرمق ر ارسن  رتثققاةر مار طحنا 

 حم/كع رأ  رت ن/رنجر مورك اباطر قارب /كءركرم طر مارك أ ك ررك أ ك ر اك/كعدرأت تل رر ألاعر
 طمقاعريأر تخث ر ع  ارغب/ر ةت م درركر /أ )نجرنت/اركرةم ركر/عبمج ر ر ة هرخث ركرط/أة

رتتط  رك  /ك رخالسر  ار رأل ل   أ ما ريطرتم ةركرةباتاة)كرثنب/كةركرمعا  رخالسركرما 
رت  طرنجر يأ ر  ا / ارخالسر ا ب  رت ن/رك  /ك ر ماركرةباةريةن/ر م ركرتطمبردرر ةنا

ر   اعر  ر ا كثركرم أا ر40-20 م ررLN 33كر كسر
درر  رKober 5BBت مماةر مب ار مار ا ركرةباةركر كسرتخ ةكة)ر رت ن/ت مرر ا را ع/تخ ة)ر 3

ر LN 33أرV. rupestrisي /ك ركرم/ ر رت ن/ر ماركرةباتب ركر كرب ر
رLN 33كرت مرر مار ا ركرمة )كر /  ركرتخ ة) ر،متازركرم/ ر ا ت كةرLN 33ت مرر ا رتخ ة)ر 4

 ع  ار مالم ررتثايركرقمهركر مبةج ر ر ت/كننركرم/ ر تثايركألت اخاةر ماركرلال باةر ار ب ر
 KoberأرV. rupestrisردرأ رتتم طرك أ ك  رأ رت ن/ر ماركرةباتب ركر كرب كر /أ كرمب طر مار

5BBر ي /ك ر / بر ر ب  ر ا ركرما/ كة ر  ة ر ت/كأج رةكسدرر3-5  رألباة راي ر   ر نذ ا  قي
ر ارب/ رر ريأ ر أعلت//د ر ا  رتةق/ ر   ررم ثه ركرم /ة ر ارب/ ر ريأ ر ارث ب  ركرتطمبر أ لتخ  

 ة كةر مارتة بذركرتطمبر ر تررر3-1كرممتعن رت ن/ري /ك ركرم/ ر ماركرخث ر م ر  جر
رتطمبررك خ / /رنجراار ركرºر22كرتح ب ر ة رة و را/ك ار

ر

ر راركرةباتاةررVitivirusكر ب/أ اةركرتا م ررمنةار،ما رألقير ركرخث ر بااألباباع كرملبب ررتنم 
ر رر ب/أ/ ركرم ك مج ركرم ا رأ ت م  ررGVAكرمثبب   رألباتاة ر   ر ختم  ع كرباذألناألب رركر عبم يأل ك اع

Solanaceaeر رأ ةنا  رNicotiana benthamianaد رN. clevelandiiد ردN. occidentalisد
N. cavicolaأرN. megalosiphonر /أ نارر رأتعبأ رك أ ك د رأتث ت ركرتق  د رنبنا ر،ح ث ركرتج



 ةاألمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربي

 
578 

؛رConti et al., 1980؛رChoueiri, 1995؛رCastrovilli & Gallitelli, 1985ة ان رناتح ركرم طر 
Rosciglione et al., 1983ر رنجركر ثهر  ر   ةرنب/أ/ر(  رك تخ   ر  ك يررGVAأ   كربمةب 

 رتب أر مارألباتاةر(Martelli et al., 1994)رNicotiana ثبب ريخ/ار اجاان ر راريأل ك ركرنةار
ررN. benthamianaركرتب  ر ار ب/أ/ ررGVCكرمم كا ر  امب  ر /أ ررد بت  قا رأتماأة

ر رامب  وناز  د ري /ك  رتالات ر بةما ر  تناد ر بي ركرقمب  رك أ ك  رألباتاةررأذ  س ر ما
ر ررN. occidentalisكرتب  ركرم/أ رأكرتج ر ب  ر ا ركرم ط ريب / رتب/ ر ر بل  ر ما ررت  ط

(Monette & James, 1991) ر
أكر ب/أ/ررGVAتررك تخ ك ركختبا ر رب كرنجرتثخب ر لبباةرتنم ركرخث رأ ر بماركر ب/أ/ر

GVBدرأ ر ةعأر ا تخ ك رك  عاسركرمتم ةاركر م ألاةر مارألطا رأك اررتثخب ركر ب/أ/رGVAر
ر ر  ك ط  ر زةكةةركرمذا   ر ةا ر   رالا بت   ر ألخ ا  رأل /كع ر رب ك ركختبا 
 Boscia) بير  تمماسركرم اةركرمتم ةركر م طررAت طب رك  با ر ارب/أتبب رالا ب ركختبا ر رب كر ار

et al., 1992)رامار،ما رتطببنر ختبا ر رب كر اجات كءركر اللجررم ب/أ/ر ا ولا ركرم اةار (TAS-

ELISA)رر ريأ رأبم  ركختبا  ركر م طرر ا تخ ك ر(Western blot)أ لتب/ط رأاب ا ر  اةا ي عاس
(Boscia et al., 1992, 1994, 2001)راماريةار ألتا رتم رك  عاسر رارتطببنرتقةب رك ة عاصر 

ر رك ر ت/أألج ر ارمنن/ رتقةب ر(ISEM)كرمةا ج ر ب/ ركر م ط ر تم ة ر  اة ر عي ر ألتا  را   اع رتر  
(Recombinant protein)رنر ر   رر ي ركرمة  رر(GVA رAب/أ/ ركرمة  ر(GVB رBأنب/أ/

 Saldarelli etر؛Rubinson et al.,1997 ر(Western blot)أكرملتمميرنجركختبا رأبم رأ لتب/طر

al., 1997ر( ر
رك تماةأر ركرن  لب ر ما  ركر برك ختبا كة ر   ركرخث دررم ثه رتنم  ررممق  ركرم/كنق  ر/أ اة
ررGVAنب/أ جر لبباةرتنم ركرخث در  يرنجرتثخب ر موررRT-PCRر،لتخ  ركختبا رابا
ر ركر ب/أ اةررGVBأ ررتم  ركرةا م  ركرةباتج ركربن راث/كة رأةكخي ركرمعا   رك أللن  رةكخي

(Minafra et al., 1992, 1997)ةكخيرركرم/اب ررم ثهر  ركرملبباةأكختبا كةركرتننب ركرن  لجرر
ركرمعا   ركرةباتب  رك أللن  ررم ب/أ اةر عا ا ركرةا م  ركرحث/كة ر؛Galitelli et al., 1985 ريأ

Minafra & Hadidi, 1994ر رترر( Saldarelli et al., 1993, 1994؛ رراما ر ىخ/كع  ختبا رك تخ ك 
RT-PCRررم ثهر  رنب/أ/رGRSPaVر(Meng et al., 1999) ر

رر
رأرر- الوقاية من اتصاةة ةالفيروس وال د من انتشار  ريور ألتا  ركرمع    ركرةباتب  ركرم كة ال تماة

ر ك بيرأكرطمر(كرم ل رأعارتارجركرخارب ر  رك  /ك ركر ب/أ ب  رأأ كلباع تمتب/ر أك تخ ك نا ق ربحباع
رر ا كرحيرك   يررمح ر  ر ألتثا رأرين ير / ركر  ا، ر  ركجبا  ر نذتركر ب/أ اةر

ك تماةر /ك نر ب/ر  تررتخمب ركرةباتاةركرمعا  ر ممق رتنم ركرخث ر  ركر ب/أ اةركرملبب 
ر ركرتطمبرركر  بنيأركجلةتب ر ماعدريأرز ك  ركرقم ركرمب/ لتبمب رردي ركرممارن ركرح/ك    ختم  در  
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رمم   ر ماريبةا ر  ركرمة )كر /  ر تحمم راقبقب ر  ااألباةررنجركر  رركرحاا/ر رت و 
ر  ر ركرخث د ر  ب/أ اةرتنم  رNicotiana benthamianaكرةباةركرمثبجركر كسريطر ألتا ررإلبا  

ر رنجكرمح   ررأ كلباع رنجركرملتقبيراةم ذ رجألتا را/  رر(Buzkan et al., 2000)كرمختب/ ر ىخذ   
ر رGVBأرGVA ح  ارأ كلباعرأ قاأ  ررم ب/أ ب ر

ر  و/كءربم رتحقبق رأل /كعررق اءركرحث/ارنت/اركرلا طرخالسركرثتاءرتحررر اانح ركرة ك يتم ي
ر اررمممارن ركر بمبا ب ررتم ركرة ك ي ركرقث/ادرأ رتت ن/رنجركر  رركرحاا/رك ت/كتبنب ر تط ر

 

  نمش/ترقط العنب/الكرمةر. معقد4.1.3
ق عنررب ووفيررروس ترررييش عررر  Grapevine fleck virus (GFkV) فيررروس نمش/ترررقط العنررب

Grapevine rupestris vein feathering virus (GRVFV)  جررنس(Maculavirus ،فصرريلة 
Tymoviridae) 

 Grapevine asteroid mosaic-associated virus يررا النجمري للعنرربالفيرروس المرافررا للموزا 
(GAMaV)،  وفيررروس الفررح األحمررر فرري العنرربGrapevine red globe virus (GRGV ،

 (Tymoviridae فصيلة ،Maculavirusجنس 
 

تلب ركر ب/أ اةرك  عم ركرمذا  اري التركرمل/ ركرممل/أ ر ا لرر مقل رألمر)تل/ طرر–الصفات العامة 
كر بلل/أ/رك ك لل/ري مبلل رأكألتثللا كعرنللجركرمللارردرأ لل ركر بلل/أ/ررألمر)تلل/ طركرمةلل أ متبلل/رنبلل/أ/ررةلل  كرم

كر اب ركرملنيرنجركر أسركرم/عب ر  ر نم  رك  ل/ك ركرتا مل ررممقل رألملرركرمة )كر / ل راتلاركآط ر
ركذر ر بتررتةاأر رنجر ذتركر ق/ار  أطرك ةا ار راركر ب/أ اةركر الل رك خ/ا 

 Boulila/أ/رألمر)ت/ طركرمة ر  اارة رر ت/ار   م ر  ركر   ر راريطرتلررأبل  ر  قجرنبر

et al., 1990 درأ ل رللررتعلةب  ر اقلاعر)Boscia et al., 1991bرأالاطر ل ري ملنر مبل ر لا قاعري لرر )
ر"GPLIV"(رGrapevine phloem limited isometric virusنب/أ/ررحاءركرمة ركرمتقا،ارك  ماةر 

 Castellano et al., 1985 )ر
در(Sabanadzovic et al., 2000, 2001)رألتثلا ررممةل  /الاعرأك لاركجرGFkV،للب رنبل/أ/ر

كر ب/أ/ر بااألباباعدرأ ةحع/رت كو ترنجرك أللن ركرمحا ب )كر /عارب  ر ت  طر نبةلار ب/أ/ر ذكرأ ر ةقير
را للل اريزأتبللل  ر7,500 للل راللل كرجرركرلمللللم ركالللاةو للل روللل وءرأكاللل ر للل ركرحملللوركرةللل أوركر/ بلللجر

 Boscia et al.,1991b؛رBoulila et al., 1990)بمل ردرأر%ر ل رأزطركر بل/أ/35،ملاةسرنلجراتمتل رر 
ر30درأ بمللل ر طللل/تراللل كرجر ملللاةك رور تللللاأروللللبرركر بللل/أ/ررةكرتللل ط ريرلللهر25أزطركر طلللاءركرب/أتبةلللجر

ر (El-Banna, 1998)رألات  ت/كعر
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أعااراض ااصااابة باابعض األمااراض الفيروسااية للعنب/الكرمااة. أعااراض تااثلم ساااق العنااب )أ( ومااوت  .2شددكل 
تنقااار ساااق العنب/الكرماااة المرافااق لفيروس ال)ب( النااااتج عاان ااصااابة بااا 110Rالعااروق علااى النباااات الاادال 

لكرماة ؛ أعراض ترقط أوراق العنب الناتج عن ااصاابة بفياروس نمش/تارقط العنب/ا(GRSPaV)روبستريس 
(GFkV)  جاـ(؛ األعاراض الناتجااة عان ااصاابة بماارض موزايياك العاروق )د، هااـ( ومارض الزوائاد الورقيااة(

 على السطح السفلي لألوراق )و( والتي من المحتمل أن تكون ناتجة عن إصابة فيروسية.
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ربر ىل/ركر ب/أ/ر ع  ارة   ارنجرتط  روذأ رك ب سرأألناجركرتطمر–األعراض والمدع العوا لي 
(Triolo & Materrazzi, 1986)ر ريبةا ر  ر ما ر"كا  " ر / ج رغب/ ر ة  ركرم/ ركرةاته أ ا ط

كرمة )كر /  رك أ أعب رأ مار م ررك ب سرك  / اب  رأت ن/ري /ك ركجبا  ر ماركرةباةركر كسر
V. rupestrisرر رةح لرة ا ر،عب  ر بل  ررأل ما ركر األ    ر  امب درأ ك كرم/أ  ر قماع ر ا ألاع د

 اةر،ما ر   تنار  ا جر ذكر ارأامرركر    ر قا يركر  ء رتوخذرك أ ك ركرمعا  ر ار ب/أ/رأتث ر
رة واةر ركر     رتح ثركرلال ةركرث   ا رأ   ر رارك  ما  رتمتهرا كننا رأ   رأ مت  اعد ر نم كع ةاالع

ر ر(Martelli, 1993) تبا ة ر  ركرتق  ر
 

رنذكركر ب/أ/درأ ا طرك ألتثا ركرطببمجرر ر  ررررر،لنيرألا يراب ور م/أ ر م ر–طرا ا اتنتقا  
 رأ  ريةا ةر موركر  ك اةركرم/ومب ر رار(El-Banna, 1998)رخالسرز ك  ركرماةاركرةباتب ركرمعا  

ر ألتقاسر ببمجررم ب/أ/رنجركرحقير ر،لنيررم ب/أ/ر(Fortusini et al., 1996)أو ة ررر ريأل  ر مماع د
ركرب رنج ر ألتقار  ر،لني ررر راما ر م د ر اررذأ  ألا ي ركر ب/أ/ رك  ةتقي رخ /تطمبر

(El-Banna, 1998)ركر ب/أ/رر رألقي رر  ك ط أ تر ركرحا  س ر،وخذر(.Cuscuta spp)ألباة ر  رر ة  د
ر رأعا باع ر،عب رنب/أ/ر(Woodham & Krake, 1983) ا ماع  GFkVريبةا رر ر   رابب/ا ي  كةكع

ا سرالا بتنارتنا   رأررر،لنيركرمة )كر /  رأيأل ك نار ع  ار ببمب درأ رت و ر مم  اةر ح ةار
رخ/ر ا ت ةاءركرمة )كر /   ر يررارم ب/أ/ر 

 
ر /ارر-التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية  ر أس ركر ب/أ/ ر ني

راارب   ألبا ررنج ر(Hewitt et al., 1972)ر1972 ا  رلر ر د ريأ أعا رنج ؛رBoscia, 1996 اقاع
Rumbos, 1989)ن/ قباردرأنجروة لري(Spreet et al., 1989)درأكربا اطر(Tanaka, 1988)درأاذر ر

ر  ركرم/عب د ر موركر أس رنج ركرن ك /د ر     ك  ةط ي رت ألاد رنملطب د ركرم /لد رربةاطد رأ ع/رد
ر  رأرخ/أطد ر1991ةكأأة ر؛ رأرخ/أطد ر2000كرثمبج ر2009د رأرخ/أطد؛ رة  /و

ر1997 رأرخ/أطد ر لمماألب  ر2007؛ ر؛Al-Tamimi et al., 1998ر؛Alkowni et al., 1998؛
Chabbouh & Savino, 1997ر؛Chabbouh et al., 2001ر؛Digiaro et al., 2000ر؛

El-Banna, 1998؛رHaidar et al., 1996؛رHanna et al., 2008ر؛Mahfoudhi et al., 1998ر؛
Martelli et al., 1994ر؛Mslmanieh, et al.,2006a, 2006b, 2006c )ر

 
ر،ار–طرا ا الكشف  رنب/أ/ ر   رخالسرGFkVثه ر مار    ركرتطمبر ر  ك ط  رك  ت  س

ررةباتاةر ركرعحب  ركرحار  رتق  / رنج ر  ل  اع ر نماع ر و/كءع ركرحب و رك ختبا  ر،متب/ رالا    ألباتاة
ركرمة )كر /   رألباة رك تخ   ركر ب/أ/  ر نذك ركجبا   ر   رخم  ا ر   ررمتوك  ركرمة )كر /  

V. rupestris St. Georgeكر  ر رنجركختبا رر(Martelli, 1993)ر ترركرتطمبرر  ك ط ركرث ب دريأر 
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كرط/أة ر ترركرتح ب رنجرغ/ن ر ألباةر ة رة و را/ك اركر /أ )ركرب/ رركرم /ةدريأر  ك ط رتطمبرر مر
ر6-5/ رت ن/رك  /ك ر ماركرةباةركر كسرنجرك ختبا ركرحقمجريأرنجركرببرركر واوجر م رºر22

ي ا بار ة  ارتح  ركرةباتاةركر كر رنجرغ/ن رر4ت ن/رك  /ك رخالسري ا بار  ر ا كثركرم أا رأر
ر را/ك ا رة و  ر ة  رºر22كرةم  ركرملتم/ رتمطجر(Mink & Parsons, 1977)/رتحرركر  ء ر    

ر ،نا باعرخالسر ا رأكا ر م ركرتطمبردرأتمبيرك  /ك ر رار كرلال ةركر مب  ر  ركر ب/أ/رت ا الع
ركجخت اءرخالسرنعيركرعبه 

ابار تررك تخ ك ركختبا رك ختبا كةركرمعمب )كرلب/أر وب ر ار،اثهر  ركر ب/أ/ر  ك ط كم
 ,.Boscia et al رب كرأذر ر م رت ن/ري عاسر  اةار تم ةاركر م طريأريولا ر  اةارأاب اركر م طر 

1991b, 1995bر رأكختبا رRamel et al., 1993؛ نجركرمميركر/أتبةجررتثخب رنب/أ/ررISEM(د
GFkVر(Boscia et al., 1991b)ركرمبةاةر رتىخذ ر مهرةنب/كةررم ح ر  ريأ ك ريأ ريأ   روذأ 

رك تخ ك  ر،ما  ر  ركر ب/أ اةر كرمة )كر /    رتثخب ر ا ج رنج ركرمعمب )كرلب/أر وب  ك ختبا كة
ركرتا م ررنذكركرممق رأل /كعررم  رت ن/رك  عاس 

در(cDNA)رميرتننب ركرن  لجركرمات ا يركك تخ ك ر   ي كمار،ما رتطببنرك ختبا كةركرن  لب  
 للا جرأاللذر ررد(Sabanadzovic et al., 1996)رGFkVنللجرتثللخب رنبلل/أ/ررRT-PCRأكختبللا ر

 بللللل/رك لللللتخ ك ركرباة لللللاةركرمتخععللللل ريأركرباة لللللاةرر(GRGVدرGAMaVدرGRVFV ركر ب/أ لللللاة
رر( Sabanadzovic et al., 2000؛رElBeaino et al., 2001 كرما  ر

رر
،علم رنلجركرحقليرتة بلذركجألتقلاءركرعلحجرتنلاتر - ةة ةالفيروس وال د من انتشرار الوقاية من اتصا

كر ب/أ/را طري /كا راا ة ر ماريبةا ركرمة )كر / ل رك أ أعبل رأ ملار م لررك بل سرك  / ابل  ر
ك تمللللاةر /ك لللنر ختم للل در ةنلللاركرممارنلللل ر بللل/ررGFkV لللتررتخملللب ركرةباتلللاةركرمعللللا  ر للل رنبللل/أ/ر

قملللل ركرمب/ لللللتبمب  رأ مالللل رك تمللللاةركرتقةبللللاةرأل لللللنار ةنللللاجررمللللتخم ر لللل ر للللا جرأز ك لللل ركرردكرح/ك  لللل 
ردرأ رتت ن/ر مطباةرتن/ بب را سريةك نا رألمرركرمة )كر /   مق رنب/أ اةر

 

 . ظاهرة عدم التوافا5.1.3
 Grapevine leafroll 2-فا يسبها فيروسي المرافا اللتفاف أوراق العنب/الكرمةاظاهرة عدم التو 

associated virus (GLRaV-2،  جررنسClosterovirus ،فصرريلة Closteroviridae وفيررروس )
 (Flexiviridae فصيلة، Vitivirus، جنس GVB) Grapevine virus Bالعنب ب 

 
رنللللللجر مللللللوركرمثللللللاتيريأرنللللللجرر(graft incompatibility)سللللللا /ار لللللل  ركرت كنللللللنررلللللل اتر للللللىخ/كعر

ركر للللللا /ار رللللللارتلللللل    رةللللللنب/كةركرمة )كر / لللللل ريةةرتملللللل ر ررةملللللل ركرمة )كر / لللللل كرم/كالللللليركرمبالللللل/ار
ر



 التي تصيب العنب/الكرمة ...... تألبف إيليا الشويري وصالح الشعبياألمراض الفيروسية 

 
583 

رGLRaV-2نبلللل/أ/رتبللللب رنبمللللار ملللل ريطركرملللللب ر لللل ر  رلللل ر لللل رر خللللالسر للللة ريأر للللةتب رأ  تنللللا
 Bonfiglioli, et al., 2003؛رGomez Talquenca et al., 2003؛رGreif, et al., 1995؛ر

Uyemoto et al., 2001)  نبل/أ/ركملارتبلب رأول ةرGVBنبل/أ/ر لاررGLRaV-2نلجر بةلاةر ل رر
رر (Golino et al., 2000b)كرمة ركرمعا  رنجراارب   ألبار

ك أ ك ربل ب/ارأت ل طررألم ركرةباتاةرأامهرنجت خرر ةطق ركرتطمبرر /ك ر ثايرت ن/رك 
كرحنللردر مت لل درأت تللل رر ألللاعرياملل/كعريأريبلل /كعرخللالسر   للرركرةملل رتبمللاعررمعللةهدر للارسنلل  ر قللار بتلل ر

ر تةقللللل/ركرخثللللل رررمللللل/ ر مقللللل رتنمللللل ركرخثللللل ك رغبللللل/ر ور نللللل ر ملللللار لللللا رك بللللليدرأ لللللجري للللل/ر
ر نللللل/رخملللللير ةللللل ر  الللللاركرتطملللللبرر ملللللار لللللا ركرمة )كر / للللل راللللل ع/،ت مرركرللللللا ( راملللللارتخللللل ة)يأر

Kober 5BBدرأ مللللاربللللةهرنللللجريأ أعللللارRed Globeرنللللجراارب   ألبللللادرأ مللللارت/ككبلللل ر ختم لللل رر
 Uyemotoر؛Greif et al., 1995تثبمجر  ار ب رك بةا ركرمت كأر رأك ب سرنجرألب ز مة رأي ت/كربارأر

et al., 2001 )ر
نلجرمة )كر / ل ركرمطممل ركرر مار م/ةلاةأك بيرر   ركرت كننر ار ب ركرطمرر  ا /رر ا ر

كرمل ار لاررخلالسرورأل لذذكرمللأركرحقملجركرل ل رخلالسررB41رأ ر بمارتم ركرمطممل ر ملارك بلي     ر
ركاللل ار  لللا /ردرأر2005أر2003 لللب ر  للل رت/كأالللررأللللل ركجبلللا  رأرر نمللل ركرخثللل ت مقللل ر لللجرتمللل ي

ر78كرخابلل ركرتللجرخ للمرررم  ك لل ر للار للب رنللجركر /أ )كربلللاتب رمم/ةللاةركرمة )كر / لل رركر ا / لل ر
رر( 2009 كرثمبجرأرخ/أطدرر%رنجركرمنمماةركر  كلب 91أر85%درأ ار ب ر87أ

عا  درأ ر  ر ااطرآخ/ر  ك ط رت كأسر اةاركجك ا ركرةباتب ركرمرGLRaV-2 ةتث/رنب/أ/ر
ر،م/ رألا يرر رنجركرطببم  

درامارنجركختبا ركر  ر ررتثخب رسا /ار   ركرت كننرCabernet sauvignon،لتخ  ركرةباةر
ركر ثهر  ر   ةرنب/أ/ر ريأرأاب اررGVBأنب/أ/ررGLRaV-2 تر   ك ط رك  عاسركرمتم ةا

رGLRaV-2 رنب/أ/رنجرتثخبرRT-PCRكختبا رر( رامار،ما رك تخ ك Martelli, 2003كر م طر 
 Gomez Talquenca et al., 2003؛رZhang et al., 1998 )ر

رم  ا، ر  ركجبا  ر ل رسلا /ار ل  ركرت كنلنر،نل رك لتخ ك ركرةبلاةركرخلارجر ل ركجبلا  ركرةلاتهر
 ل رخلالسركرممارنل ركرح/ك  ل ررأل  لاءريأر  ر ل/ك هركرت لبلنركرعلحجدراملار،مال ر زكرل ر لذتركر لا /ار

ر ريأرز ك  ركرقم ركرمب/ لتبمب ريأرك تماةرك لةب ر ماعرك أللن ركرمعا  ر
 

 . أمراض أخرع من الم تمل أن تكون فيروسية2.3
ر

 ةللاور مللورك  لل/ك ركرتللجرتعللب ركرمة )كر / لل رأكرتللجرك للتةتهر لل رخللالسرك  لل/ك ركر ا / لل ر للوطر
ر قل/ارلاللل ر ملارك غمل رنب/أ لجدرك  ريألل ررلرر  بلررذرل ر ثلاير لا ا رأ لة  ةرنلجر لذترك ل ركرملب ر

ر رأكرم و ةارنجركرمةطق ركرم/عب  ك  ر ذترك  /ر
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 . موزا يا العروق 1.2.3

 
ركر    رر–الصفات العامة  ري /ك  ر ا ركرم/أ  ر  زك ب  ر   ركرةاتن  رك  /ك  تتثا  

ركركرم/أاب ) ركرم/أاب ) /بك م زك ب  ر / ركر     ر   ركرم/أ  ر  زك ب  رتمبب  رأي ا  م زك ب ركرد
 ماةاعر راركرةباتاةركرمثبب ركر كر  رررممة )كر /  رنب/أ/ركر    ركرم/أاب بأر ألتقاسرب /ر ة  اريبك 

رر  ماليرنجريأ ت/كربار   ار ارتب/ رركرعب جأ  ر نير / ر
غبلل/ريطر للذتررنبت عالز للاكنتلل/ ر للا قاعريأللل رألللاتهر لل رر لل درأر ر،ملل/ ر لللب ر للذكركرملل/ ر ملل 

أ ر،مل/ راتلاركآطررمللب ر لذكرر (Martelli & Boudon-Padieu, 2006)كر /الب ررلررتىال ر مل ر
ر ركرم/ ر  ك يريخ/ار  ب  رغب/ركرمة )كر /  

 

 طركرتثخب ركرحقمجررممل/ رغبل/ر مال ر عل  ارةك مل درال طركرمل/ رر–األعراض والمدع العوا لي 
ارلللماةركر/ بللل ر  لل/ك ركرملل/ ر للجرنقلل كطرك أللللن ركرمالبللق رنر (Martelli, 1993)ةللب راللا  ر
ر ل ة ا ت ركرم طدرأت تل رةاالعر  ثلباع رأ ل ر،حل ثررأعب/ بل رر ألنارك خ /ركرطببمجرنترمم/أ ركر

أللن رنجركرمةا نرك ك /رتول/كعر لارم/ درر ةنلار رتعلير رلاركرمل/أ  رت نل/ري ل/ك ركرمل/ رنلجررأل
نعيركرعبهرأ ما ر الا تنار مارك أ ك راتارنعيركرخ/ لف رأ ل ر تلول/رانلررأاب  ل رةلنب/كةر

/  ركرمعا  ر ارم/  رت  طرك  /ك ر مارألباتلاةركرمة )كر / ل ركرم  أ ل رتحلررسل/أ ركرمة )كر 
كرببللرركربال للتباجريك لل/رأالل ااعر ارمقا أللل ر للاركرةباتللاةركرم  أ لل رنللجركرحقللي رتتللول/ر  للا /ركرملل/ ر
 علل  اراببلل/ار  لل/أ ركرطقللاركرمحبطلل  ر،حلل عثر لل/ ركرتبلل/ رركرعللب جررممة )كر / لل رنللجريأ للت/كربار

 Vitisثلللا ن عررم زك بللل ركرمللل/أ  رأتبللل وريبلللةا ر تمللل ةار للل ركرمة )كر / للل رك أ أعبللل ري /كالللاعر 

viniferaدر  لي رSyrahدرServantدرViognierدرChardonnayدرAlphonse LavalléeدرMuscat 

de HambourgدرأPearl of Csabaي /كالاعر تمالمل رر(Martelli & Boudon-Padieu, 2006)ر 
رpinotدرChasselas/ر / ب (ريأر رت ن/ري  كعر ةل ريبلةا ريخل/ار  ليرأت  طرك  /ك رامب  ر غب

ر Gamayأ
 

 ةتث/ركرم/ ر  ر ااطرآخ/ر  ك ط رت كأسر اةاركجك ا ركرةباتب ركرمعا  درأ رر–طرا ا اتنتقا  
ر،م/ رألا يرر رنجركرطببم راتاركآط 

 
رثلللللل/ر لللللل/ ر  زك بلللللل ر ةتر-الترررررروزع الجغرافرررررري واألهميررررررة االقتصررررررادية فرررررري المنطقررررررة العربيررررررة 

ر أسر لللللللللللل/ارابللللللللللللار للللللللللللنيرردكرملللللللللللل/أ رةللللللللللللب ركر للللللللللللا  ر مللللللللللللارألطللللللللللللا رأك للللللللللللارنللللللللللللجريأ أعللللللللللللا
رر   للير مللوركرلل أسركرم/عبلل دنللجررأاللذر (درLegin & Vuittenez, 1973 ر1973ر للا رنللجرن/أللللا
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 نمللللطب أرر(Mahfoudhi et al., 1998)تللل ألارأررد(Mslmanieh et al., 2006b) للل    ر

(Alkowni et al., 1998) ر
ر

كختبللا ركر  رلل رنللجررVitis riparia Gloire de Montpellier،لللتخ  ركرعللةهرر–ا الكشررف طرا رر
رتثلللخب ركرمللل/ درأتت للل طر مبللل ر قلللاربللل /كءرناتحللل ركرمللل طرأ  زك بللل ريخ للل/ر ملللار للل سركرمللل/أ در

 رت نل/رك  ل/ك ر ملاركرةباتلاةر(Martelli, 1993)أتثل  اةرنلجرألعليركر   ل ر /كنقنلار ل ةريألللن ر
ي ا بار  ر ا كثركرم أادرأتعليرذ أتنلارخلالسرر5-4كرببرركر واوجرخالسرركرم  أ  رتحررس/أ 

ت لل طر ةارنملليركرةبللاةركرلل كسرنللجرسلل/أ ركرحقلليري لليرالل ارأيك لل/ر طلللاعدرأ مالل ر الا لل رردر بةمللايةللن/
رك  للللللللللل/ك رخلللللللللللالسركرملللللللللللا رك أسر للللللللللل ركرتطملللللللللللبر رت للللللللللل طرك  للللللللللل/ك ر ملللللللللللاركرةبلللللللللللاةركرللللللللللل كس

LN 33رأربلللل /كءر حبطلللل ر للللارم/أ ركر/ بللللل ررللللألأ ك ر مللللار بللللل رالللل  رخ لللل/كءركرملللل طرةللللااب رير
(Martelli, 1993)رتبللللللللل ور مللللللللوريبلللللللللةا ركرمة )كر / لللللللل رك أ أعبللللللللل در  لللللللللير Sideritisرد

Cabernet francدرأMissionي /كااعرألم ذوب ر مارك أ ك درأت ل طر ملار بلل رال  رخ ل/كءركرمل طرر
 لل/ك رأت نلل/ر مللارك بللةا ر ا تلل ريأربلل /كءرتحللبطر للارم/أ درأ لل رتتخللذرةللاالعر  ثللباع رتتطلل  رك 

كرمذا  ارخالسركرما رك أسر  ر ا كثركرم أار كرتطمبر(ر  كءرز  ررتم ركرةباتاةرنجرسل/أ ركرحقلير
ر (Martelli, 1993)يأرتحررس/أ ركرببرركر واوجر

ر
للمبرركرلذورلبلررخمل تر ل ر،مال رك تملاةركرةبلاةركر - وال رد مرن انتشرار  مرضالوقاية من اتصاةة ةرال

 رأنللجراللاسر لل  رأولل ةرألباتللاةر للمبم ر لل ركرعللةهرا للتخ ك ركرةبللاةركرلل كسررإلك للا مم/الل ر كرم ك لليركر
ر ر  رخالسركرممارن ركرح/ك   ررأل  اءريأرك أللن ركرمعا  ،ما ر زكر ركرمم/ رركرم/كةر ك ا تد

 

 تماوت العروق . 2.2.3
 

رر1973 لللللللللنير للللللللل/ رتملللللللللاأةركرمللللللللل/أ ر أسر للللللللل/ارنلللللللللجرن/ألللللللللللار لللللللللا رر–الصرررررررررفات العامرررررررررة 
(Legin & Vuittenez, 1973)درأ متقلل ريطر،الل طركألتثللا تر ارمبللاعر ملل ريطر للنيرنللجر م للرركرلل أسر

 Martelli؛رGursoy, 1988؛رCredi et al., 1985ك أ أعب رأةأسرا  ركربح/رك  لبوركرمت  لطر 

et al., 1978؛رRumbos, 1989)أنجركر  ،اةركرمتح اردر(Golino, 1993)ر ر
درGRSPaVا ألللل ر ةتقلللير للارتطمبردرأ ملللارك  ولللأركر بللل/أ/رر للللب ركرمللل/ رنب/أ للاعرر،متقلل ريط

ر للللار للللب ر لللل/ رتمللللاأةركرملللل/أ رأأولللل ةررك تبللللاصأنقللللاعررم  ك للللاةركرح   لللل ركرتللللجر بةللللررأولللل ةررأذرلللل 
ري لللل/ك ررGRSPaV عللللا  ر للللار ب/أ/ررأ لللل ري لللل ةر بةللللاةر لللل ركرمة )كر / لللل ر GRSPaVنبلللل/أ/ر

 ةلل رتطمبمنللارر110R (Vitis rupestris x V. berlandieri) مللاركرةبللاةركرلل كسر تمللاأةركرملل/أ ر
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 Bouyahia et al., 2004؛رBouyahia et al., 2005تماأةركرم/أ ر(درأ ذكر اريةار راركنت/ك ريطر
  GRSPaVكر ب/أ/ر تناتركجبا  رر110R ةارنميرخاصر ة رك بير  ر

 

رلللررتالاللللتري لللل/ك ركرمللل/ رنللللجركرحقللليرا أللللل راا ةلللورنللللجريبللللةا رر–األعرررراض والمرررردع العرررروا لي 
ر (Martelli, 1993)ة )كر /  رك أ أعب رأنجر م رريأل ك ركرمة )كر /  رك  / اب رأ نةناركرم
 

رررر،لنيررمما يركرمم/ رألا يدرأ تررألقم ر  ك ط ر اةاركجك ا ركرةباتب ركرمعا   ر–طرا ا اتنتقا  
ر

ر لللللنيركرمللللل/ رنلللللجرك أألللللل رر-التررررروزع الجغرافررررري واألهميرررررة االقتصرررررادية فررررري المنطقرررررة العربيرررررة 
در(Alkowni et al., 1998)ك خبلل/ار مللاركرمة )كر / لل رنللجر مللوركرلل أسركرم/عبلل در  لليرنملللطب ر

رأك  ةطررد(Mahfoudhi et al., 1998)ردرأتللل ألا(Mslmanieh et al., 2006c)أ للل    ر
(Al-Tamimi et al., 1998)ر ر

 
اا ةلاع رأ للتخ  ر رت و ر / ق ر،ما رك تماة ارنلجرتح  ل ركرمل/ رنلجركرحقليرا ألل رر–طرا ا الكشف 

الوةكاررم ثلهر ل رر110R (Vitis rupestris x V. berlandieri)ي لم لركرتطملبرر ملاركرةبلاةركرل كسر
كرمملل/  رت لل طرك  لل/ك ر مللار بللل رتماأتللاةر لل ةكءركرملل طرتعللب ركرملل/أ درت نلل/ر مللاركرناأللل ر

كرطلل/أةدرللللرر/أ )كر كرللل مجر للل ركر   لل  ر، نللل/رتمللاأةركرمللل/أ ريأ عر مللارك أ ك ركر ك مللل ر ةلل ر  ك للل ر
 ماركرلطأرر بت قار ارتق  ركر  رر ت ن/رك  /ك ر اقاعر مارك أ ك ركر تب رنجر متنا رأ  رت ن/ر

كرخ لل/كءرأرمةبللاةرررم ل/أ كرممل وررللألأ ك  رتلللب ركرللال ةركرثلل   اركر   لل رتماأتلاعرت/كومبللاعررممحللاربنرأر
/ك ر ملاركرةبلاةركرل كسرنلجرسل/أ رت نل/رك  لكر كسر اا م ر ر بمارتحلررسل/أ ركرببلرركر ولاوج ر

ي لا بار مل ر ال كثركرمل أادر بةملار،حتلا رسنل  رر8-6كرحقيريأرتحررسل/أ ركرببلرركر ولاوجرخلالسر
ك  لل/ك ر رللار للا رتق/ بللاعر ةلل  ارت لل طر للالر ركرمملل/ راللمب  ركر   لل  رأ لللتم/رسنلل  رك  لل/ك ر

رأ  رتررك ت/كجثركرم أا ري ا بار  ر ا كر10-8خالسررا ثا  تن  ا جرخالسر   رركرةم درأ   ير
 D'Khiliنجرك ألا ب ر رمط/أةررك تماةكعر ماري م لركرتطمبرركر  بن / ق ر / م ررتثخب ركرمم/ ر

& Grenan, 1995؛Hassani & Boubals, 1991)دريأر للارتطمبررك خ لل/رتحللررسلل/أ ركرببللرر
ر (Walter, 1992)ركر واوج

كرت ا لليركرمتلمللليررمبلل ربم/كزر للاررتخ ك  لل رألاابلل ريخلل/ادر،مالل ركر ثللهر لل ر للذكركرملل/ ر ا لل
دريأر  ك لللط ركختبلللا رأبلللم رأ لللت/طر(Bouyahia et al., 2005)ر(RT-PCR)ركرةللللخركرماللللج

(Western blot)كرب/أتبةلللجرر بلللل/أ/رطللللاءر للل رخللللالسرك لللتخ ك ر علللير ةللللتهراللل ركر رGRSPaVرر
ر



 التي تصيب العنب/الكرمة ...... تألبف إيليا الشويري وصالح الشعبياألمراض الفيروسية 

 
587 

 Bouyahia et al., 2005؛رMinafra et al., 2000كر بل/أ/رنلجرر( رأ لذكرك ختبلا راللا/رر ثله
ر 110Rكرةباةركر كسر

 
  للتبماةركرةباتللاةر،مالل رك للتخ ك ركرةبللاةركرلل كسر - وال ررد مررن انتشررار  مرضالوقايررة مررن اتصرراةة ةررال

ررتملاأةركرمل/أ ر ل رخلالسركرممارنل ركرح/ك  ل نجر ممباةركجك ا دراملار،مال ر زكرل ركرمللب ركرمعا  ر
ر ر(Savino et al., 1985)   اعر مارك  ي(رر60ة و ر ل   ررم ارر38 
 

ر. مرض الزوا د 3.2.3
 

رأ م ةر رك أ أعب د ركر /   ر ما رك  /ك ركرمم/أن  ري    ر   ركرمة )كر /   ر ما ر / ركر أك   ،م 
 رررر،ح ةر لب ر ذكركرم/ ر ع  ارأكاح ر م درأ متق ريأل رنب/أ/رأل /كعر1800أب نار رار ا ر
أ ل ةرك  تقاةريطر / ركر أك  ر تلب ر  رر (Martelli et al., 1966) ارتطمبررر  ااألب ر ألتقار 

ر (Refatti, 1966)ررممة )كر /  ر  ر رة/  ر  رنب/أ/ركر    ركرم/أاب 
 لللررنلللجركرطللل سرر5-3 لللررنلللجركج ت لللا درأر3أر2 لللار لللب رتت للل طرزأك للل رأ  بللل ردرتتللل/كأجري ماة لللار

 Bovey & Martelli, 1992؛رHewitt, 1954)ار  كز ل ررممل/أ ردر ملاركرللطأركرلل مجررم   ل ر عل  ر
كر/ بللل  رت قلل رك أ ك ركرمعللا  رةللامناركرطببمللجدرأت نلل/ر مبنللارة/ةلل/ار مبقلل درأتلللقطر بلليرك أكط ر

 ماركرثنب/كةركرمعا  ر ع  ار تبا ة درأ قع/ر  سركرلال باةركرقا  ، درأت نل/رركر /أ  تث ترألم ر
 ملل ركرتلل كت/ر لل ر للا ر مبنللاركرتثللققاةرنللجر مللورك ابللاطدرأت لل طرك  لل/ك ر علل  ار ا لل رغبلل/ر ةت

درأ ال طرألمل ركر/عبلارجنلرةنب/كةركرمة )كر / ل ركرمعلا  ر /ك ر ر توخ/رت تأر(Martelli, 1993)رآخ/
نللجرتق/ بلاعركرطل/أةر طبللاعدرنببل أركرةبلاةرةغمبلاعرا بلهركرةمل درللرر،مل ةركرةمل ر رلاراارتل ركرطببمبل ركر /أ )

%رأتلل ءر50 رلارال كرجرر نلذكركرمل/ رعلا   ألتلا ركرةباتلاةركرم تل ألارأ رر توخ/ر  ر   رركرةم  رأر
 Treibbianoأاللاطررممل/ رتللولب/ر لمبجرنللجرألملل ربلةهركرمة )كر م/ لل رت/ ببلاأل ر أ للاألب ر رأل  بتل  ر

romagnoloر23أر13أتللل/كأجركألخ لللا ركجألتلللا ر لللار لللب ر ملللار لللببيركرم لللاسدرر%(Credi, 1996)ر 
 رك تملاةكعر ملاركر ل/أ ركرببلبل رتختمهري /ك ركرم/ رأة تنار لار لب ر لا رأرخل/رأخلالسر   لرركرةمل

كرلللا  ادرنت نلل/رك  لل/ك ر مللاركرةباتللاةركرمعللا  رنللجر  ك،لل ر   للرركرةملل درأتخت للجريأرتخللهرالل تنار
خللالسرنعلليركرعللبه ر للنمرري لل/ك ركرملل/ ر مللاركرم  لل ر لل ريبللةا ركرمة )كر / لل رك أ أعبلل در

درGrenacheدرRieslingدرItaliaدرPrimusدرPrecoceدرPanseأااأللللللللرر ملللللللورك بلللللللةا در  لللللللي ر
Tokayريك /رالا ب رتناتركرم/ ر قا أل ر ارك بةا رك خ/ا ر

رررر،لنيرألا يررمم/ ر م  رأ ا طركألتثا تر  رخالسر اةاركجك ا ركرةباتب ركرمعا   ر
ر
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 ,Hewitt) نير / ركر أك  ر ماركرمة )كر /  رنجر م كطر    ارنجركرماررراار  ،اةركرمتح ار

درأنلجر م لرركرل أسرك أ أعبل درأوةل لرين/ قبلادرأيأ لت/كربادر(Graniti et al., 1966)ردرأال،طاربلا(1954
؛رNieder, 1983؛رMcGechan, 1970ر؛Martelli, 1993؛رHevin et al., 1973أألب ز الأللل ر 

Padilla et al., 1997تلل ألارنللجرراتللاركآطرنقلل ر لل/ ر للذكركرملل/ رنللجركرمةطقلل ركرم/عبلل ( ري للار
(Chabbouh & Savino, 1997)رمقرر مب رتلمباةر حمب ر ختم   رأي رد

كرط/ قل ركر ابل اركرمتاال رنلجرتثلخب ركرمل/ ررLN 33كرةقير ارتطمبرر رلاركرةبلاةركرل كسرر،متب/
 Garau et al., 1989؛رMartelli et al., 1966ر،الل طرتطلل  رك  لل/ك ر طبلللاعدرأ لل رتمتلل ر لل ار )

لطأركرلل مجررلبمورك أ ك در مملاعري  ك درأتب أر مار بل رزأك  رتت  طر ماركرر3 رارر1سن   ار  ر
ر%( ر100يطركرةقير ارتطمبرر ر،مطجر ع  ار ا  رألناااعراا العر 

ركألتثا ر ر   ركرح  رنج رك   ي ركجو/كء ررمعةه رأ طا ق  ر مبم  رألباتب  ر ك ا  ر اةا ر ألتا  ،م ي
ركرم/ رأيا/ك ت ر

 
 . استنتاجات عامة4
ر

 ك للل ارنلللجركرمةطقللل ركرم/عبللل رأل للل/كرر وللل ةر ملللوركر / للل ر للل ركر  ك لللاةركرمنمللل رأكركرمة )تمتبللل/رز ك للل ر
ك بللةا ركرمحمبللل ركرمنملل رأكرمطم عللل ررأل لل ك ركرخا وبللل ر الللان ر رللار ةخلللاسريبللةا رو  للل ارأز لللاةار

 ألتلللا رأتللل كأسر للل كةر ك لللا رألباتبللل رنلللجرغبلللالر للل/ك هر  ريطركر / للل  ركرمة )كرمللللاااةركرم  أ للل ر للل ر
 رارك ألتثا ركر ك اررأل /ك ركر ب/أ ب ركر/ بل ركرت لبنركرعحجرأأو ةر مورأل ك يركر ب/أ اةريةار

أ لل/ رركرت لا ريأ ك ركرمة )كر / لل دنلجر م للرركرلل أسركرم/عبل ركرتللجرتلل   ركرمة )كر / ل در  للير لل/ ر
ر مق رتنم ركرخث درأنب/أ/ركر    ركرم/أاب رأغب/ ادرأ ر بمار مارك بةا ركرمحمب  ر

عب رتتةلاأسرة لرركرملل ااةركرحقمبل درأت أ ل رأ مب در ر  ر  رأاارخط ر لتقبمب ررممةطق ركرم/ر
كرمختب/كةركرمختع ر ارمم كةركرمخب/  ركرح    ررمتما ر  رتطببنركجختبلا كةركرللب/أر وب رأكرن  لبل ر
 ماريأل ك نار اان ر راركجختبا كةركرحب   رنلجركرحقليريأرنلجركرببلرركر ولاوجرأتل    ركر ل كة ركر ةبل ر

رةسركرخب/كةرأكرب/أت ا  ةركرمممب ركرمتممق ر تثخب ركر ب/أ اة كرمختع ر ا  /ك ركر ب/أ ب رأتبا
ركرقم ر ركرةلبنب ر ز ك   ر تط  /ركرمختب/كةركرتجرتمميرنجر ناسركر  ك   نجركرمقا ير،ن ركج تما 

ركرح/ك    رأكرممارن  ركرةباتب رركرمب/ لتبمب  ركرم كة ر ألتا  ريوي ر   رأذر  ركرخ( ركر  بند ركرقمج أكرتطمبر
 أتممبمنارنجركرمةطق ركرم/عب  رربم ر  ركر ب/أ اةركرمختب/ارأكرمطا ق ررمعةه( كرلمكرمع   ر

ررختا اعر رنج ر ا   را/أ ا ر ألتا ر ةاو رنج ركرعحب  ر و/كءكتنا ررت اب  ركرم/عب  كر أس
ركرقطا ركرخاصرركرثتالة)كرثت س رأ ثا ا  ر بةناد رنبما ركرببةب  ركرتنا ا رانر رأز اةا رأت كأرناد ركرم لق 

ر
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رأذر ر طركر / ركر بب/ركرةاتهر  ر رارواأل ركرنناةرك ركرب/ك هرأ تا متنا رنجرتم  ير ذت ر/ مب 
رأ    رأكرة  ب  ركجألتاوب  ر ما ركرلمبج رأتولب/ ا رك  /ك رر  ااألب  ك  /ك ركر ب/أ ب  ر ذت  اانح 

 ارط/ ركرتقمب ، رأكرح ر  رتع  /ريأرتباةسركرثت سركرمثتب ر  امناركرعحجر ر،نا  ر  ر ب/ر ألتا ر
راركرةباتب ركرمع    ركرماة
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 . المقدمة1
 

 كالزيتون والتين والموز كغيرها من األشجار المثمرة بعض محاصيل الفاكهة المهمة  تصاب
 بهذه الفيروسات ال  صابةراسات في هذا المجال محدودة أو أن اإلبفيروسات مختلفة، إاّل أن الد

 تسبب خسارة اقتصادية عالية، أو أن انتشارها اليزال محدودًا. وبالتالي فقد إرتأنيًا أن تجمع 
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فيروسات هذه المحاصيل في فصل واحد تحت عنوان األمراض الفيروسية التي تصيب محاصيل 
 الفاكهة األخرى.

 

 . الزيتون 2
 

المرتبلة األوللب بلين األشلجار المثملرة ملن حيلح المسلاحة  (.Olea europea L)تلل شلجرة الزيتلون تح
التللي تشللغلها فللي كثيللر مللن الللدول العربيللة كتللونا وسللورية، وقللدرت المسللاحة المزروعللة بللالزيتون فللي 

% مللن 40.95أللله هاتللار، وهللي تمثللل حللوالي  68و مليللون  3بحللوالي  2005عللا  منطقللة العربيللة ال
 حة المزروعللللة بللللالزيتون فللللي العللللالد. وقللللدر إنتللللاا الللللدول العربيللللة مللللن  مللللار الزيتللللون بحللللواليالمسللللا

 (.1من اإلنتاا العالمي )جدول % 31.16أله طن، وهي تمثل حوالي  807مليون  2
بأشللجار الزيتللون فللي الللدول العربيللة،  مرتبللة األولللب فللي المسللاحة المزروعللةتحتللل تللونا ال
ا عللب الصلعيد العللالمي، بينملا احتللت سلورية والمغللرب المرتبلة الثانيلة علللب والمرتبلة الثانيلة بعلد إسللباني

 المستوى العربي، والسادسة علب الصعيد العالمي. 
لفيروسللات الزيتللون التللي تمللت فللي المنطقللة العربيللة كانللت محللدودة جللدًا  إن المسللوحات الحقليللة

 علللب بللاقي الزراعللات الحقليللة.مقارنللة مللع المسللوحات الميدانيللة التللي جللرت علللب األمللراض الفيروسللية 
صلر ولبنلان وفلسلطين موقعًا ملن م 26عينة من الزيتون جمعت من  84مسح أولي تناول  بينت نتائج

وذلل  بنلال لتحليلل الحملض  % من العينات كانت مصلابة65أن  صنفًا من الزيتون، 25 تمثل وتونا
  .(Saponari et al., 2002a) (dsRNA)النووي الريبي  نائي السلسلة 

عينلة زيتلون  300موقعلًا وجملع فيهلا  31وفي دراسة علب أشجار الزيتون فلي لبنلان شلملت 
بلغللت نسلللبة  ، بلللدي، عيرونللي، شللامي وسللموكموكي(،بسللتانًا ممثلللة أهللد األصللنا  )صلللوري  76مللن 
هللو األكثللر  (OLYaV)فيللروا المرافللف الصللفرار أورات الزيتللون ال% مللن العينللات وكللان 31 صللابةاإل

-OLV) 1-%(. كملا وجلدت فيروسللات أخلرى بنسلب أقلل مثللل فيلروا الزيتلون ال للامن23.7انتشلارًا )

وفيلللروا التبقلللع  (ArMV)رابللليا األفيلللروا موزاييللل   ،(CLRV)(، فيلللروا التفلللا  أورات ال لللرز 1
 .(Fadel et al., 2005) (SLRSV)الحلقي ال امن للفريز/الفراولة 

اطف رئيسلية لزراعلة الزيتلون فلي سلورية بستانًا للزيتون موزعة في ست منل 80وفي دراسة لل 
 لت أهللد األصللنا  المحليللة المزروعللة، أماللن)حلللب، إدلللب، الةذقيللة، طرطللوا، درعللا وحمللاة(. شللم

، فيلروا التفلا  أورات ال لرز (ArMV)رابليا األفيلروا موزاييل  ال شه عن  مانية فيروسات وهلي 
(CLRV) فيللللروا التبقللللع الحلقللللي ال للللامن للفريز/الفراولللللة ،(SLRSV)1-، فيللللروا الزيتللللون ال للللامن 
(OLV-1) الفيروا المرافف الصفرار أورات الزيتون ،(OLYaV) فيروا موزاييل  الخيلار ،(CMV) ،

)العبلد  (OLRSV)وفيروا التبقع الحلقي ال لامن عللب الزيتلون  (OLV-2) 2-فيروا الزيتون ال امن
 (. Al Abdullah et al., 2005؛ 2007هللا وآخرون، 
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العربية حسب  بلدانال معظد نتاجيتها فيإمساحات المزروعة من الزيتون، التين والموز و ال. 1جدول 
 .  2006 حصائيات منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لعا إ
 

 البلد

 طن( 1000الكمية المنتجة ) هكتار( 1000المساحة المحصودة )

 الموز التين الزيتون الموز التين الزيتون

 880.00 170.00 310.00 21.00 29.00 49.00 مصر

 32.18 3.37 113.07 1.29 0.54 64.52 األردن

 0.28 69.80 316.49 0.01 46.59 239.35 الجزائر

 *- 5.60 211.27 *- 1.99 130.86 ليبيا

 *- *- 0.04 *- *- 0.03 الكويت

 81.20 6.90 90.00 2.80 1.40 58.00 لبنان

 190.00 82.60 517.30 5.30 43.8 504.70 المغرب

 117.79 1.40 29.00 2.75 0.11 22.00 فلسطين

 0.75 49.80 620.00 0.03 10.00 500.00 سورية

 *- 25.00 600.00 *- 15.00 1500.00 تونس

 89.91 4.87 *- 9.08 0.52 *- اليمن

 77.79 *- *- 2.36 *- *- السودان

 14.00 *- *- 0.99 *- *- **سلطنة عمان

 1483.90 426.34 2807.17 45.16 148.92 3068.46 ةالعربي مجموع البلدان

 67139.57 1024.53 9001.45 4742.71 408.34 7315.08 العالم

نسبة ما تزرعه وتنتجه 
العربية مقارنة  البلدان
 بالعالم

41.95 36.47 0.95 31.16 41.61 2.21 

 *: اليوجد بيانات.-
 (.De Langhe, E. 2002: Annex 4) 1994احصاءات  **

 
 . الفيروسيات التي تصيب الزيتون في المنطقة العربية1.2

 

 14ملخخرًا  مراض فيروسلية مختلفلة، وقلد سلجل عليهلاالزيتون علب المستوى العالمي بلأتصاب أشجار 
 . وقلللد (Martelli, 1998, 2002؛ Cardoso et al., 2005)فلللي الطبيعلللًة  فيروسلللًا ممر لللاً 

 ؛Martelli, 1999ية المنشللللأ مللللا بللللين دولللللة وأخللللرى )تبللللاين انتشللللار المسللللببات الممر للللة الفيروسلللل
Saponari et al., 2002a) اإلكثار النباتية الملو ة الطريقلة، ويعد انتقال هذه الفيروسات بواسطة مادة 

 EPPO)األكثللر شلليوعًا، ال سلليما وأن الزيتللون ياللا ر فللي معظللد هللذه الللدول بواسللطة تجللذير العقللل 

Standards, 1998) . 
األمراض الفيروسلللية فلللي بللل ملللن حيلللح إصلللابتهاللللة الصلللحية ألشلللجار الزيتلللون ال تعللر  الحا

 معظلللللد اللللللدول العربيلللللة باسلللللتثنال بعلللللض المحلللللاوالت األوليلللللة كتلللللل  التلللللي جلللللرت ملللللخخرًا فلللللي لبنلللللان 
(Fadel et al., 2005 ؛Saponari et al., 2002a)؛2005، وفلللي سلللورية )منلللدو وآخلللرون  ؛ 

Al Abdullah et al., 2005) ول العربيللة األخللرى مثللل مصللر، فلسللطين وتللونا وفللي بعللض الللد
(Saponari et al., 2002a)  (2)جدول . 
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التلي التي تصيب الزيتون و وفي الفقرات التالية سنلخص المعلومات المتوفرة عن أهد الفيروسات  
 تد التأكد من وجودها في المنطقة العربية.

 
 . الفيروس المرافق الصفرار أوراق الزيتون 1.1.2

Olive leaf yellowing-associated virus (OLYaV، فصيلة Closteroviridae)  
 

 مللللن  لللللةن أنمللللا  مللللن األعلللللراض (leaf-yellowing complex)يتللللأله معقللللد اصللللفرار األورات 
 و"اصللللفرار األورات vein yellowing "(Faggioli & Barba, 1995)  "اصللللفرار العللللروت 

leaf yellowing"جلللللع التراالتبلللللرقف األصلللللفر ملللللع " وyellow mottling and decline " 
(Savino et al., 1996) . بينلت الدراسلات الجزيةيلة الحديثلة وجلود جينلات محافظلة فلي هلذا الفيلروا

 ،RNA-dependent RNA polyrenase (RdRp) تقللللود لت للللوين بروتينللللات مشللللتركة، مثللللل 
Heat shock protein 70 homolgue (HSP70)  وHeat shock protein 90 (HSP90)،  وهلي

جللنا إلللب  انتمللال هللذا الفيللرواإلللب  نيوكليوتيللد مللن المجللين وبالتللالي تخشللر 5500تحتللل مللا يقللارب 
Closterovirus (Elbeaino et al., 2005 ؛Sabanadzovic et al., 1999.) 

 االينتقلل هلذ (.1)شلال  OLYaVتظهر أعراض اصفرار علب أورات الزيتلون المصلابة بفيلروا 
 أشلللللللللللللجار زيتلللللللللللللون سلللللللللللللليمة إلللللللللللللب  ًا، إال أنلللللللللللللل ينتقللللللللللللل عبلللللللللللللر التطعللللللللللللليدالفيللللللللللللروا مياانيايللللللللللللل

(Martelli, 1999) . 
  فلي حشلرة البسلية OLYaVالريبلي لفيلروا  النلووي  ولقد بينت دراسة أولية وجود تتابع للحملض

Euphyllura olivine Costa إلللب  وداخللل حشللرة قشللرية غيللر محللددة الصللنه، ممللا يللدفع االعتقللاد
 .(Sabanadzovic et al., 1999) لحشراتإماانية نقلها بهذه ا

 ، 2004فللي عللا   يعتبللر هللذا الفيللروا هللو األكثللر انتشللارًا فللي لبنللان مللن خللةل المسللح الللذي تللد
 . أملللا فلللي سللللورية فقلللد بلغلللت نسللللبة (Fadel et al., 2005)% 23.7 صلللابةإذ بلغلللت نسلللبة اإل

 حافظلللللة حملللللاه( % )م25% )محافظلللللة درعلللللا( و5.6% وتراوحلللللت ملللللا بلللللين 14.3 العاملللللة إصلللللابتل
(Al Abdullah et al., 2005).  في مصر وفي تونا مخخرًا كما سجل(Essakhi et al., 2006). 

  النسللللللس العاسلللللليمللللللع  وليمرازالتفاعللللللل المتسلسللللللل للبلللللل التفاعلللللللبياشلللللله عللللللن هللللللذا الفيللللللروا 
(RT-PCR) ( باسلتخدا  بادئلات متخصصلةAl Abdullah et al., 2005 ؛Essakhi et al., 2006؛ 

Fadel et al., 2005.)  
يعٌد استخدا  مادة اإلكثار النباتية المو قة الخالية من الفيروا الطريقلة الوحيلدة للحلد ملن انتشلار 

 هذا الفيروا.
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 الفيروسات التي تصيب أشجار الزيتون، التين والموز في المنطقة العربية. .2جدول 
 

العلمي األسم العربي األسم  
سم األ

لفصليةا/العائلة الجنس المختصر  
 

 . الفيروسات التي تصيب الزيتون1

الفيروس المرافق الصفرار 
 أوراق الزيتون

Olive leaf yellowing-
associated virus 

OLYaV غير محدد Closteroviridae 

فيروس التبقع الحلقي الكامن 
 على الزيتون

Olive latent ringspot 

virus 
OLRSV Nepovirus Comoviridae 

 Olive latent virus 1 OLV-1 Necrovirus Tombusviridae 1-ون الكامنفيروس الزيت

 Olive latent virus 2 OLV-2 Oleavirus Bromoviridae 2-فيروس الزيتون الكامن

 Arabis mosaic virus ArMV Nepovirus Comoviridae رابيساألفيروس موزاييك 

 Cucumber mosaic فيروس موزاييك الخيار

virus 
CMV Cucumovirus Bromoviridae 

 Cherry leaf roll virus CLRV Nepovirus Comoviridae فيروش التفاف أوراق الكرز

فيروس التبقع الحلقي الكامن 
 للفريز/الفراولة

Strawberry latent 

ringspot virus 
SLRSV Sadwavirus غير محددة 

 

 . الفيروسات التي تصيب التين2

برقش تالفيروس المرافق ل
 *1 أوراق التين

Fig leaf mottle-

associated virus 1* 

FLMaV-1 Closterovirus Closteroviridae 

المرافق لتبرقش  الفيروس
 *2 أوراق التين

Fig leaf mottle-

associated virus 2* 

FLMaV-2 Closterovirus Closteroviridae 

 

 . الفيروسات التي تصيب الموز3

 موزتبوق قمة الس فيرو
 

Banana bunchy top 
virus 

BBTV Babuvirus Nanoviridae 

 فيروس موزاييك الخيار
 

Cucumber mosaic 

virus 
CMV Cucumovirus Bromoviridae 

 Banana streak virus BSV Badnavirus Badnavirus فيروس تخطط الموز

 لتقسيم الدولية اللجنة قبل من اآلن حتى عتمدي لمنه المستخدم في هذا الجدول هو مقترح، إال أ الفيروسوتقسيم  تسمية *
 .الفيروسات

 
 

 . فيروس التبقع الحلقي الكامن على الزيتون 2.1.2
Olive latent ringspot virus (OLRSV جنس ،Nepovirus ،فصيلة Comoviridae) 

 
عللب % موزعلة 11.5في سورية فقل،، وكانلت نسلبة انتشلاره بمعلدل  OLRSVفيروا تد ال شه عن 
% 13.3، % في طرطلوا22.9% في محافظة ادلب، 13.2% في محافظة حلب، 7الشال اآلتي  
 . (Al Abdullah et al., 2005)% في حماه 8.3% في درعا و9في الةذقية، 

  عينللللللللة مللللللللن سللللللللورية بواسللللللللطة 300تللللللللد ال شلللللللله عللللللللن هللللللللذا الفيللللللللروا عبللللللللر تحليللللللللل 
 باسللللللتخدا  بادئللللللات متخصصللللللة  (RT-PCR) التفاعللللللل المتسلسللللللل للبللللللوليمراز مللللللع النسللللللس العاسللللللي

(Grieco et al., 2000).  
 خالية من الفيروا. ،يجب اعتماد مادة نباتية مو قة OLRSVللحد من انتشار فيروا 
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  1-. فيروس الزيتون الكامن3.1.2
Olive latent virus 1 (OLV-1 جنس ،Necrovirus ،فصيلة Tombusviridae) 

 
 ينتقللللللللل هللللللللذا و ب أِشللللللللجار الزيتللللللللون فللللللللي الطبيعللللللللة، أي أعللللللللراض عللللللللل OLV-1ال يبللللللللدي فيللللللللروا 

 تواجللللللده فللللللي أزهللللللار وبللللللذور وشللللللتةت الزيتللللللون إلللللللب  الفيللللللروا عبللللللر الغللللللراا المصللللللابة إ للللللافة
(Saponari et al., 2002b) تد ال شله علن وجلود فيلروا .OLV-1  وكانلت 6فلي سلورية بمعلدل %

% فلللي 6.6افظللة حلللب، % فللي مح2.6نسللبة انتشللاره فللي المحافظللات السللورية عللللب الشللال اآلتللي  
. كملا تلد (Al Abdullah et al., 2005) % فلي الةذقيلة6.7% فلي طرطلوا و20محافظلة ادللب، 

. كملا تلد تسلجيل فيلروا (Martelli et al., 1995)فلي مصلر واألردن  OLV-1فيلروا ال شله علن 
OLV-1 20و  % فلي جبلل لبنللان4% فلي الجنللوب، 13.6 نسلبة اإلصلابة، حيلح كانللت فلي لبنلان %

 . (Fadel et al., 2005)سهل البقاع  في
بعللض النباتللات العشللبية الدالللة مثللل إلللب  عبللر نقلللل مياانيايللاً  OLV-1يللتد ال شلله عللن فيللروا   

Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn. ،C. quinoa Willd. ،Cucumis sativus L. ،
Nicotiana benthamiana Domin.  وN. clevelandii Grayتشلخيص هلذا الفيلروا ن . كملا يمال

 .(Grieco et al., 2000) (RT-PCR)النسللس العاسللي التفاعللل المتسلسللل للبللوليمراز مللع باعتمللاد 
 .OLV-1وينصح باعتماد مادة نباتية مو قة للحد من انتشار فيروا 

 
  2-فيروس الزيتون الكامن. 4.1.2

Olive latent virus 2 (OLV-2جنس ، Oleavirus ،فصيلة Bromoviridae) 
 

الزيتلون  أعرا ًا ظاهرية علب أشجار الزيتون ومن هنا أطلف عليلل فيلروا OLV-2ال يعطي فيروا 
 ، كما ينتقل عبر المادة النباتية المصابة. ال امن
 حيللللللح كللللللان  %2فللللللي سللللللورية بنسللللللبة متدنيللللللة بلغللللللت  OLV-2تللللللد ال شلللللله عللللللن فيللللللروا  

  %(3.3)الةذقيللللللللللللللللللة %( و 5.7%(، طرطللللللللللللللللللوا )2.6تشللللللللللللللللللاره محصللللللللللللللللللورًا فللللللللللللللللللي حلللللللللللللللللللب )ان
(Al Abdullah et al., 2005) . 

إللللب  انتقلللال هلللذا الفيللروا مياانيايلللاً  OLV-2مللن طرائلللف ال شلله المعتملللدة لتشلللخيص فيللروا   
كمللا يماللن  .N. benthamian و C. quinoa ،Gomphrena globosaبعلض النباتللات الدالللة مثلل 

 (RT-PCR) سلللس العاسللليالنالتفاعلللل المتسلسلللل للبلللوليمراز ملللع بال شللله علللن وجلللود هلللذا الفيلللروا 
(Grieco et al., 2000)ن الطريقلة الوحيلدة للحلد ملن انتشلار هلذا الفيلروا هلو اعتملاد ملادة نباتيلة . إ

 مو قة أي خالية من الفيروا ومطابقة للصنه.
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 رابيسال . فيروس موزاييك 5.1.2
Arabis mosaic virus (ArMV جنس ،Nepovirus ،فصيلة Comoviridae) 

 
يت للون مجللين الفيللروا ملللن نللانومترًا.  30شللبل كللروي متسللاوي األبعللاد قطللره حللوالي  جسلليد الفيللروا

 (.RNA-2و  RNA-1)قطعتين من الحمض النووي الريبي أحادي السلسلة 
 أعرا لللللللًا مميلللللللزة عللللللللب الزيتلللللللون، وينتقلللللللل هلللللللذا الفيلللللللروا عبلللللللر  ArMV ال يبلللللللدي فيلللللللروا 

 Xiphinema diversicaudatumأهمهللللا  المللللادة النباتيللللة المصللللابة وبللللأنواع متعللللددة مللللن النيمللللاتودا
(Dalmasso et al., 1972). 

%( وكلان 0.3سجل هذا الفيروا ألول مرة علب أشلجار الزيتلون فلي لبنلان بشلال محلدود )
 ، وكلللذل  فلللي سلللورية حيلللح كانلللت (Fadel et al., 2005)فلللي محافظلللة جبلللل لبنلللان  محصلللوراً 

 محلللللللللافظتي حللللللللللب وإدللللللللللب فقللللللللل، فلللللللللي  %( حيلللللللللح وجلللللللللد0.7) أيضلللللللللاً  نسلللللللللبة انتشلللللللللاره محلللللللللدودة
(Al Abdullah et al., 2005). 

 النسللللللس العاسلللللليالتفاعللللللل المتسلسللللللل للبللللللوليمراز مللللللع ب ArMV يللللللتد ال شلللللله عللللللن فيللللللروا 
(RT-PCR) (Grieco et al., 2000)ينصح باعتماد مادة نباتية مو قة. بل صابة. وللوقاية من اإل 

 
 فيروس موزاييك الخيار. 6.1.2

Cucumber mosaic virus (CMV جنس ،Cucumovirus ،فصيلة Bromoviridae)  
 

عوائللل نباتيللة مختلفللة عشللبية مللن الفيروسللات الواسللعة االنتشللار، حيللح يصلليب  CMVيعتبللر فيللروا 
إللب  الصفات العامة والمدى العلوائلي لهلذا الفيلروا يمالن الرجلوعإلب  وأشجار ومنها الزيتون. بالنسبة

 .صل السابع()الف فصل الفيروسات التي تصيب القرعيات
%( حيلح 22.7) اً انتشلار فق، في سورية وهو األكثر علب أشجار الزيتون  CMVفيروا  سجل 

%(، درعا 26.7%(، الةذقية )11.4%(، طرطوا )24.2%(، إدلب )21حلب ) وجد في محافظات
علن انتشلار للد يلتد إجلرال مسلوحات . (Al Abdullah et al., 2005)%( 33.3%(، وحملاه )33.3)

 يروا علب الزيتون في باقي الدول العربية رغد نسبة انتشاره ال بير في سورية.هذا الف
فلي الزيتلون علن طريلف األصلول والطعلو  المصلابة، كملا أنلل ملن الممالن  CMVينتقل فيروا  

 ,Martelli)غير أن هذه المعلومة لد تخكد بالنسبة للزيتون تحت الظرو  الحقليلة  انتقالل بحشرة المنّ 

2002) . 
 التفاعلللل المتسلسلللل للبلللوليمراز ملللع فلللي أشلللجار الزيتلللون علللن طريلللف  دد وجلللود هلللذا الفيلللروايحللل 

فللي  CMVال شلله عللن فيللروا  أماللن كمللا .(Grieco et al., 2000) (RT-PCR) النسلس العاسللي
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عينات الزيتون بواسطة اختبار اليزا في العينات القادمة من الحقل وذل  في كل ملن البرتغلال واسلبانيا 
(Rei et al., 1993) بينما لد ينجح هذا اإلختبار في ايطاليا ،(Martelli et al.,2002). 

اسللتخدا  مللادة اإلكثللار النباتيللة المو قللة الخاليللة مللن  يماللن الوقايللة مللن الفيللروا عللن طريللف
 الفيروا والمطابقة للصنه. 

 
 فيروس التفاف أوراق الكرز. 7.1.2

Cherry leaf roll virus (CLRV جنس ،Nepovirus، فصيلة Comoviridae) 
 

حمض من مجين الفيروا يت ون نانومترًا.  28جسيد الفيروا شبل كروي متساوي األبعاد، يبلغ قطره 
في جزئين. تختله عزالت الفيروا مصليًا/سيرولوجيًا وفقًا لنوع نووي ريبي وحيد السلسلة ويتوزع 

  .(Jones, 1985) النبات مصدر هذه العزالت
را ًا مختلفة علب أشجار اللوزيات/الحلويات وورد الليةك والزيتون أم CLRVفيروا  يحدن

جسيمة وبنوع خاص علب الجوز وفي بعض الحاالت لدى أشجار  أ راراً إلب  والدردار والجوز مخديا
 كما يصيب (، Nemeth, 1986؛ Mircetich et al., 1985اللوزيات )

فصيلة نباتية  36لعشبية تنتمي ألكثر من هذا الفيروا تجريبيًا أنواعًا عديدة من النباتات ا
(Nemeth, 1986). 

المصابة  الزيتون  أشجارمت في المنطقة العربية ال تبدي حسب الدراسات والمسوحات التي ت
 فيواسطة غبار الطلع بطبيعيًا ينتقل فيروا التفا  أورات ال رز و  .بهذا الفيروا أعرا ا مميزة

في  CLRVال شه عن فيروا  تدوالبتيوال والبوقيصا/الدردار. بعض العوائل النباتية وخاصة الجوز 
البساتين المنشأة إلب  ينتقل الفيروا. (Saponari et al., 2002b)أزهار وبذور وشتيةت الزيتون 

 حديثًا من خةل زراعة مادة اإلكثار النباتية المصابة التي إنتقل إليها الفيروا بواسطة التطعيد.
وكان وجوده  في لبنان %(2)علب أشجار الزيتون بنسب  ةيلة  حديثاً الفيروا اكتشه وجود  

في جميع  وجد%( حيح 15، وكذل  في سورية )حوالي (Fadel et al., 2005)في جميع المحافظات 
 .(Al Abdullah et al., 2005) المحافظات خاصة في درعا وحماة

التفاعللللل المتسلسللللل فللللي عينلللات الزيتللللون بواسلللطة  CLRVملللن المماللللن ال شللله عللللن فيلللروا  
للوقايللة مللن اإلصللابة بهللذا . (Grieco et al., 2000) (RT-PCR) النسللس العاسلليللبللوليمراز مللع 

 .للوقاية من الفيروسات األخرى  تطبف اإلجرالات نفسها المعتمدةالفيروا 
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 فيروس التبقع الحلقي الكامن للفريز/الفراولة. 8.1.2
  ٍStrawberry latent ringspot virus (SLRSVجنس ، Sadwavirus) 
 

نانومترًا. يت ون مجين الفيروا من حمض نووي  30األبعاد، يبلغ قطره  ساوى متجسيد الفيروا 
حوالي  يشال الحمض النووي  في معامل ترسيبها. تختلهريبي وحيد السلسلة موزع في جسيمات 

فيروا فيما بينها في تختله عزالت هذا ال%. 62البروتين % من كتلة الفيروا، بينما تبلغ نسبة 38
 األعراض التي تحد ها، ويتشابل ال ثير منها مصليًا/سيرولوجيًا. 

محلد ا أعرا لا حرجلة فلي فاكهلة عوائل نباتية متعددة عشبية وأشلجار  SLRSVفيروا يصيب  
من  الزيتون، تبين في ايطاليا أن هذا الفيروا قد يحدن تشوها في الثمارإلب  حاالت متعددة. بالنسبة

ظهلللور أورات إللللب  إ لللافة( 1)شلللال " حيلللح تبلللدو هلللذه األخيلللرة محدبلللة Ascolana tenera"صلللنه 
. تبللين فللي البرتغللال أن فيللروا (Marte et al., 1986)تللدن فللي اإلنتللاا مللع  للعيفة ونمللو شللجيري 

SLRSV   قد يحدن نفا األعراض علب أصناNegria و Galega  ،ويسبب تدنيًا في تجلذر العقلل
 ,.Henriques et al)صنفًا من الزيتون مسببًا أعرا ًا عللب بعلض ملنهد  15ب تواجده علإلب  إ افة

، بينما لد تظهر أية أعراض فلي (Savino et al., 1979)شبيهة بتل  التي وصفت في ايطاليا  (1992
المنطقلة العربيلة إللب  . أملا بالنسلبة(Bertollini et al., 1998)المسلجلة فلي اسلبانيا  صلابةحلاالت اإل

  ةلرغد ملللللللللللللللن تسلللللللللللللللجيل هلللللللللللللللذا الفيلللللللللللللللروا فلللللللللللللللي كلللللللللللللللل ملللللللللللللللن لبنلللللللللللللللان وسلللللللللللللللوريفانلللللللللللللللل بلللللللللللللللا
(Al Abdullah et al., 2005 ؛Fadel et al., 2005إال أنلل للد يلتد االشلارة )  وا لحة  أعلراض  إللب

 النباتات الخشبية.إلب  بواسطة التطعيد SLRSVينتقل فيروا  .SLRSVذات صلة بفيروا 
وذللل  علللب شللجرة زيتللون  (%0.3) يلةألول مللرة فللي لبنللان بنسللبة  للة SLRSVسللجل فيللروا  

كبلر فلي سلورية حيلح بلغلت نسلبة ، بينملا كلان انتشلاره أ(Fadel et al., 2005)واحدة في جنوب لبنلان 
 . (Al Abdullah et al., 2005)% 5.7 صابةاإل

تعٌد االختبارات المصلية وال سيما اختبار إليزا األسرع في ال شه عن هذا الفيروا في نباتات   
 ، ويعتبللللر التفاعللللل المتسلسللللل للبللللوليمراز مللللع النسللللس العاسللللي(Rei et al., 1993)ن الزيتللللو 

(RT-PCR)  األكثر دقة لل شه عن فيرواSLRSV (Grieco et al., 2000). 
غللللراا سللللليمة مو قللللة خضللللعت   ، يعللللدت اسللللتخداSLRSVللوقايللللة والحللللد مللللن انتشللللار فيللللروا  

عنلللد إنشلللال البسلللاتين  انتشلللار هلللذا الفيلللروا األسللللوب األمثلللل للحلللد ملللن لةنتخلللاب الصلللحي واللللورا ي
 الجديدة.
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 . التين3
 

بلاقي بللدان البحلر إللب  من المعرو  أن شجرة التين نشأت في منطقة الشرت األدنب وملن  لد إنتشلرت
بللاقي دول العللالد. تتحمللل شللجرة التللين الظللرو  القاسللية مثللل الجفللا  إلللب  األبلليض المتوسلل،، ومنهللا
يماللن اسللتخدامها طازجللة أو مجففللة وهللي عاليللة القيمللة الغذائيللة. إن إنتاجيللة  والتربللة ال لسللية و مارهللا

ار، الظلرو  البيةيلة ومواصلفات طالتين في المنطقة العربية متباينة وهي تتأ ر كثيرًا بنسبة هطول األم
 التربة.

لللد و  ،لفيروسللات التللين التللي تمللت فللي المنطقللة العربيللة محللدودة جللداً  الحقليللة تتعتبللر المسللوحا
 ؛Elbeaino et al., 2006, 2007a, 2007bشه علن فيروسلات التلين إاّل حلديثًا فلي لبنلان وتلونا )يا

Nahdi et al., 2006المختلفلللة فلللي لبنلللان أمالللن مةحظلللة  (. عنلللد دراسلللة حقليلللة فلللي المنلللاطف 
 ، تلطللللللللس األورات، شلللللللفافية العللللللللروت، األصلللللللفر تبللللللللرقف األورات لفيروسلللللللية مختلفللللللللة مثللللللل أعلللللللراض

 و خطللللللللو  صللللللللفرال اللللللللللون علللللللللب األورات، تشللللللللوه فللللللللي األورات قللللللللع حلقيللللللللة أتللللللللرييف العللللللللروت، ب
 )الشللللللللويري، معلومللللللللات قيللللللللد النشللللللللر( شللللللللبيهة بتللللللللل  التللللللللي يحللللللللد ها موزاييلللللللل  التللللللللين  (1)شللللللللال 

(Appiano et al., 1990)فلللي العينلللات التلللي جمعلللت وعليهلللا 67.6 صلللابةت نسلللبة اإل. بلغللل % 
 هلللللللللي األعللللللللللب  FLMaV-1وا بفيلللللللللر  صلللللللللابةفيروسلللللللللية، وكانلللللللللت اإل إصلللللللللابةأعلللللللللراض تلللللللللوحي ب

(Elbeaino et al., 2007b). 
 صللابةكانللت نسللبة اإلحقلللي للفيروسللات التللي تصلليب أشللجار التللين فللي تللونا  وفللي مسللح

إللب  إ لافة (Nahdi et al., 2006)مرتفعلة  (FLMaV-1) 1بلرقف أورات التلين تالمرافلف ل فيرواالبل
)نهللدي، معلومللات غيللر منشللورة(. كمللا  (FLMaV-2) 2 تبللرقف أورات التللينالمرافللف لفيللروا الوجللود 
كلللان قلللد سلللجل سلللابقًا فلللي تلللونا  (fig mosaic disease)أن فيلللروا موزاييللل  التلللين إللللب  نشلللير

(Martelli et al., 1993).  
محافظللللة فللللي األردن تبللللين أن  13وفللللي دراسللللة النتشللللار مللللرض تبللللرقف التللللين الفيروسللللي فللللي  
مصابة بمرض تبرقف التين الفيروسلي  ها الدراسةالتين التي شملت % من جميع األشجار وشتول95.3

 إصلللابةخاصلللة فلللي محافظلللات الرمثلللا، العاصلللمة )نلللاعور(، ال لللرك ومعلللان بينملللا سلللجلت أقلللل نسلللبة 
%( في محافظة اربد، وتبين بأن جميع أصنا  التين التلي تلزرع فلي األردن هلي حساسلة لهلذا 72.4)

  (.2000المرض )المغربي وانفوقة، 
 

 التي تصيب التين في المنطقة العربية. الفيروسيات 1.3
 

 الموزاييلللل ، شللللفافية  ،األصللللفر تبللللرقف األوراتتظهللللر علللللب أشللللجار التللللين أعللللراض فيروسللللية كثيللللرة )
 العللللروت، تجعللللد األورات، الللللس( ممللللا عللللر  بمللللرض موزاييلللل  التللللين وذللللل  علللللب المسللللتوى العللللالمي

(Condit & Horne, 1933)غيللر أنللل تاريخيللا تللد  . لللد تعللر  المسللببات المر للية لهللذا المللرض 
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بالفيروسللات  صللابةالناتجللة علن اإل (Inclusion bodies)المحتلواة   ال شله عللن وجلود بعللض األجسللا
واسلللبانيا  (Grbelja, 1983)فلللي بعلللض العينلللات المصلللابة فلللي كرواتيلللا  Potyvirusالتابعلللة لجلللنا 

(Serrano et al., 2004)،  أو تل  لجناCarlavirus  في اليابان(Doi, 1989).  
( وهلللللي 2فلللللي ايطاليلللللا )جلللللدول  FLMaV-2 و FLMaV-1 الفيروسلللللينتلللللد حلللللديثًا تحديلللللد 

  (.3الفيروسات التي عمل عليها في بعض دول المنطقة العربية )جدول 
 

  (FLMaV-1) 1 المرافق لتبرقش أوراق التين . الفيروس1.1.3
Fig leaf mottle–associated virus 1 (FLMaV-1 جنس ،Closterovirus ،لةفصي 

Closteroviridae ) 
 

بهللذا  صللابةوتسللبب اإل نللانومترًا، 1500الشللال، يبلللغ طولهللا حللوالي  خيطيللةجسلليمات هللذا الفيللروا 
داخلل  Closterovirusالفيروا التأ يرات الخلوية للفيروا شلبيهة بتلل  التلي يسلببها فيروسلات جلنا 

  FLMaV-1 روا. تللللد عللللزل فيلللل(Martelli & Russo, 1984)األنسللللجة الغربالية/اللحائيللللة 

" في ايطاليا تحملل أعلراض تبلرقف األورات األصلفر وشلفافية فلي Canestrelleمن شجرة تين "صنه 
 النباتلللات العشلللبية  إللللب . ال ينتقلللل هلللذا الفيلللروا مياانيايلللاً (Elbeaino et al., 2006)العلللروت 

 ،Chenopodium amaranticolor ،C. quinoa ،Cucumis sativusالداللللللللة مثلللللللل 

Gomphrena globosa ،Nicotiana benthamiana ،N. cavicola و N. occidentalis 
(Elbeaino et al., 2006). 

% خاصلة فلي 47 بلل صلابةيعتبر هذا الفيروا هو األكثلر انتشلارًا فلي لبنلان، إذ بلغلت نسلبة اإل
%(، أما في األصنا  األخرى فقد تراوحلت نسلبة 95%( وفي منطقة جبل لبنان )80صنه األسود )

  12.5ملللا بلللين فلللي المنلللاطف المختلفلللة  صلللابةاإل ةتباينلللت نسلللبو %، 55.6و 28.6ملللا بلللين  صلللابةإلا
  .(Elbeaino et al., 2007b)% 40.7 و

  FLMaV-1انتشلللللللللللار كبيلللللللللللر لفيلللللللللللروا إللللللللللللب  فلللللللللللي تلللللللللللونا أجريلللللللللللتأشلللللللللللارت دراسلللللللللللات 
(Nahdi et al., 2006) نهدي، معلومات غير منشورة(.36.4 صابةحيح بلغت نسبة اإل( % 

التفاعلل المتسلسلل للبلوليمراز ملع بالملادة النباتيلة المصلابة، كملا ياشله عنلل بهذا الفيلروا ينقل 
 نيوكليوتيللديعلللب التتللابع البنللال باسللتخدا  بادئللات متخصصللة مصللممة  (RT-PCR) النسللس العاسللي

 . HSP70 (Elbeaino et al., 2006)للجين 
الفيروا الطريقلة الوحيلدة للحلد ملن انتشلار  يعٌد استخدا  مادة اإلكثار النباتية المو قة الخالية من

 هذا الفيروا.
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أعراض اصفرار أوراق الزيتون الناتجة عن اإلصابة بفيروس المرافق الصفرار أوراق الزيتون . 1شكل 
(OLYaV)  أ(؛ أعراض تشوه ثمار الزيتون الناتجة عن اإلصابة بفيروس التبقع الحلقي الكامن(

 1 تبرقش أوراق التينالمرافق لفيروس ال)ب(؛ األعراض المرافقة لإلصابة ب (SLRSV)للفريز/الفراولة 
(FLMaV-1)  2 تبرقش أوراق التينالمرافق لفيروس بالأو (FLMaV-2)  على أوراق أشجار التين المصابة
 )جـ، د، هـ(.

 

 
 2المرافق لتبرقش أوراق التين  فيروس. ال2.1.3

Fig leaf mottle–associated virus 2 (FLMaV-2،  جننننسClosterovirus، فصنننيلة 
Closteroviridae ) 

 
 فللللللي ايطاليلللللا مللللللن شللللللجرة تلللللين مصللللللدرها الجزائلللللر عليهللللللا أعللللللراض  FLMaV-2 فيلللللرواتلللللد عللللللزل 

 جسلللللللليمات تبللللللللرقف األورات األصللللللللفر مللللللللع شللللللللحوب لعللللللللروت األورات وهللللللللي مجهولللللللللة الصللللللللنه. 
 نلللللللانومتراً  12 نلللللللانومترًا وقطرهلللللللا 2100هلللللللذا الفيلللللللروا عصلللللللوية الشلللللللال، يبللللللللغ طولهلللللللا حلللللللوالي 

(Elbeaino et al., 2007a).  ينتقل هذا الفيروا عبر المادة النباتية المصابة ملن خلةل الت لا ر عبلر
 العقل أو عبر التطعيد.
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 %، وكانلللللت مرتفعلللللة 29.4سلللللجل انتشلللللار هلللللذا الفيلللللروا ألول ملللللرة فلللللي لبنلللللان بنسلللللبة بلغلللللت 
 وكلللان أكثلللر األصلللنا  تلللأ رًا ، (Elbeaino et al., 2007b)%( 57جلللدًا فلللي البقلللاع الشلللمالي )

 تللللللونا بنسلللللللبة فلللللللي FLMaV-2هللللللو الصلللللللنه البيا للللللي. كمللللللا تلللللللد تسللللللجيل فيللللللروا  صللللللابةباإل
 ة(. يمالللن)نهلللدي، معلوملللات غيلللر منشلللور  إصلللابة% وحيلللح كلللان صلللنه بيو لللهي هلللو األكثلللر 13.3

 (RT-PCR) النسلللس العاسللليالتفاعلللل المتسلسلللل للبلللوليمراز ملللع بواسلللطة هلللذا الفيلللروا ال شللله علللن 
(Elbeaino et al., 2007a)لللللد يللللنجح نقللللل فيللللروا . FLMaV-2  مياانيايللللًا علللللب النباتللللات 

، Chenopodium amaranticolor، C. quinoa ،Cucumis sativus مثلللللالدالللللة العشللللبية 
Gomphrena globosa ،Nicotiana benthamiana ،N. cavicola و N. occidentalis 
(Elbeaino et al., 2006). 

ادة نباتيللللة مو قللللة أي خاليللللة مللللن الفيللللروا للحللللد مللللن انتشللللار فيللللروا ينصللللح باعتمللللاد ملللل
FLMaV-2. 

 
 الموز .4
 

 يالتجلارة العالميلة حيلح يلخد ييعتبر الموز من أهد محاصيل الفاكهة االسلتوائية ويحتلل مركلزًا كبيلرًا فل
ة لحلةو  خلرى ي الفاكهلة األكثلر ملن بلاقأقبلال المسلتهل  عليلل ي اقتصلاد كثيلر ملن اللدول إلدورًا هاملًا فل

سللوات طللول العللا  عللةوة علللب قابليللة  مللاره للنقللل والتللداول تللوافره باأل ةماانيللإو  ةطعمللل ون هتللل المميللز 
 والتخزين.

% كربوهيللدرات وكميللات قليلللة مللن البللروتين 33 يالمللوز النا للجة علللب حللوال ةيحتللوى لللب  مللر  
وسللفور والصللوديو  وكميللات مللن عناصللر البوتاسلليو  وال السلليو  والمغنسلليو  والف ةعاليلل ةوالللدهون ونسللب

أقللل مللن العناصللر الصللغرى مثللل النحللاا والحديللد واليللود والمنجنيللز والزنلل  وبللل عللدد مللن الفيتامينللات 
 أهمها فيتامين أ و ب وا.

الرابعلة بهلا  ةمصلر حيلح يحتلل الملوز الماانلفي  ن معظد إنتاا شمال أفريقيا من الموز يتركزإ 
مصر  يلفاكهة بعد الموالح/الحمضيات والعنب والمانجو. ويلتجارة ا يهمية االقتصادية فألمن حيح ا

 للد السلودان وجللزر  ،تللاا الملوز تحللت المحميلاتنإ يحلدن فيهللا توسلع كبيللر فل يذللل  المغلرب والتلل يفل
سللطنة ردن و أل، البنلان يليهلا الليمنهلي فأكبرها إنتاجًا للملوز  بيةالدول العر  يالقمر والصومال. أما باق
 يالمساحات المزروعة بالموز وكمية االنتاا فل 1ويبين الجدول  ،فلسطين يف عمان  د الضفة الغربية
 الدول العربية المختلفة.
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 المنطقة العربيةفي  الفيروسات التى تصيب الموز. 1.4
 

تبلوت قملة الملوز ، فيلروا (CMV)فيلروا موزاييل  الخيلار  ييصاب الموز بعدة أملراض فيروسلية هل
(BBTV) فيلللللروا تخطللللل، الملللللوز ،(BSV) فيلللللروا موزاييللللل  قنابلللللة الملللللوز ،(BBMV) فيلللللروا ،

البللدان فلي  . وقلد سلجل عللب الملوز X (BVX)وفيروا الملوز  (BMMV)الموزايي  الخفيه للموز 
 . BSV و CMV ،BBTVالعربية  ةن فيروسات هب فيروا

 
 تبوق قمة الموزفيروس . 1.1.4

Banana bunchy top virus (BBTV، جنس Babuvirus،  فصيلةNanoviridae) 
 

  1953فيجلللللللللب علللللللللا   يعللللللللللب الملللللللللوز فللللللللل ةول ملللللللللر ألسلللللللللجل هلللللللللذا الفيلللللللللروا  -مةالصفات العا
(Brunt et al., 1996 لهللذا الفيللروا مللراد  هللو .)جسلليمات الفيللروا متسللاوية أباكللا ةتبللوت قملل .

رات. يت لون جينلو /مجين ي، بدون ترتيب وا ح لل ابسلوماً نانومتر  20-18 قطرها بعاد، غير مغلفة،األ
عبللارة  فهللو أمللا البللروتين ي،حلقللالسلسلللة  يحللادأوكسللجين ألمنللزوع ا يريبلل ي يللروا مللن حمللض نللوو الف

ن علللدة مجلللين هلللذا الفيلللروا مللل يت لللون كيللللو دالتلللون.  20.1 ئللليذات وزن جز  يساسلللأعلللن نلللوع واحلللد 
 Dugdaleوأمان توصيفهد )علب األقل ماونات  ةست ، تبين الحقًا أنها(Yeh et al., 1994)ماونات 

et al., 1998 ؛Rezk, 2001 كما أمان توصيه  ة ة ماونات جديدة ا افية من عزالت الفيلروا .)
عبللارة عللن توابللع  ي للافية هللاإلظهللرت نتللائج الدراسللات أن الللثةن ماونللات أو  ،المعزولللة مللن تللايوان

العللزالت  يوال توجللد هللذه التوابللع فلل (Satellite DNAS)المنللزوع االكسللجين  يالريبلل ي الحمللض النللوو 
 .(Dugdale et al., 1998)لية للفيروا االسترا

 
خضللرال  أو خطللو  بقللععلللب المللوز بشللال  صللابةعللراض اإلأ تظهللر  -يعراض والمدى العوائللا

ورات. وت للون ألأعنللات االسلطو  السللفلية للعللروت الوسلطية والجانبيللة لللكورات وكلذل   داكنلة اللللون علللب
أورات النباتللات المصللابة سللهلة  تصللبحالشللما.  ةشللعأل ةورات المصللابألكثللر و للوحًا عنللد تعللريض اأ

 . ةقلللللللللللللاالنبلللللللللللللات بشلللللللللللللال ب ةعللللللللللللللب قمللللللللللللل ةال سلللللللللللللر ذات حلللللللللللللوا  صلللللللللللللفرال، قائملللللللللللللة متجمعللللللللللللل
 رديةللللللللللة ة ملللللللللرت ت للللللللللون الثملللللللللار ذات نوعيلللللللللأذا إوال تنللللللللللتج  ملللللللللارًا و  ةتتقلللللللللز  النباتلللللللللات المصلللللللللاب

(Allam et al., 1988). 
 ةبقللدر  ةير الخاصلليصلليب الفيللروا أصللنا  المللوز المختلفللة. وبللالرغد مللن ظهللور بعللض التقللار 

أن ، إال أنللل يبللدو (Ram & Summanwar, 1984)خللرى بعللض العوائللل األ إصللابةالفيللروا علللب 
 أن المللللوز و  صللللابةدور كمخللللازن أو كمصللللادر للفيللللروا إل يتلعللللب أخللللرى غيللللر المللللوز الألالعوائللللل ا

 ؛Hu et al., 1996 ؛Geering & Thomas,1997) الملوز يبللدو هللو العائللل الوحيللد لهللذا الفيللروا
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Rezk, 2001).  ال ورملللات والعلللروت  يفللل اسلللات أن تركيلللز الفيلللروا يالللون أعللللبوقلللد أظهلللرت الدر
 صللابةكثللر قابليللة لإأورات والجللذور وأن الصللنه ويليللامز كللان ة األنسللجأ يورات عللن بللاقكللل ةالوسللطي
 .(Othman et al., 1996)صنا  مغربب وبارادياا عن األ
 

 ؛El-Afifi, 1984؛ Allam et al., 1985ا  الميالانياب )لقل ال ينتقلل الفيلروا بللاإل- طرائنق النقن 
Rezk, 2001 ( ول نللللللل ينتقلللللل بسللللللهولة علللللن طريللللللف الت لللللا ر الخضللللللرى للنباتلللللات )الخلفللللللات( أو 
 مثابرة الباقيلللللة/الطريقلللللة ال( ب.Pentalonia nigronervosa Coqالملللللوز ) ملللللنّ  بواسلللللطة حشلللللرة

(Allam et al., 1985؛ El-Afifi, 1984.) النقلل  يكثلر كفلالة فلأمصلر  يملن الملوز فل وت ون حشرة
ا º 22-20 ةخلللةل فتلللرات الشلللتال الرطبلللة ول لللن لللليا خلللةل الصللليه. ولقلللد وجلللد أن درجلللة الحلللرار 

 تحتللاا (.Kolkaila & Soliman, 1954مةئمللة لنقلل الفيللروا )األكثلر % كانللت 70-60 ةورطوبل
ب ت تسللب الفيللروا ويظللل قللل حتللألسللاعات علللب ا 4 ةعلللب النبللات المصللاب لمللد الحشللرة أن تتغللذى

قلل دقيقلة عللب األ 30-15 ةلملد ة أن تتغلذىالحشلرات المعديل وتحتاا .اً يوم 20-15 ةمعديًا لمد المنّ 
 (.Rezk, 2001؛Hu et al., 1996) كي تنجح العدوى علب النباتات السليمة 

 
زراعلات الملوز  يينتشر هذا الفيلروا فل - المنطقة العربية يف قتصاديةي والهمية الالتوزع الجغراف

سللليا، اسلللتراليا وأفريقيلللا(. هلللذا وقلللد سلللجل آالعلللالد القلللديد ) يبالمنلللاطف االسلللتوائية وتحلللت االسلللتوائية فللل
نتشلار امن أوائل الدراسات عن و  .(Lockhart, 1986)والمغرب  (Fahmy, 1924)مصر  يالمرض ف
 ، حيلللللللللح (Jones, 1935) 1935مصلللللللللر كانلللللللللت علللللللللا   يتبلللللللللوت قملللللللللة الملللللللللوز فلللللللللملللللللللرض 
%. وهناك دراسة حديثة نسبيًا أظهرت 60إلب  تصل ةساندريل بنسبي اإلانتشاره فإلب  راسةأشارت الد

صلللنا  أل% عللللب ا3.6 و 17.4، 19.2، 13.3ي مصلللر كانلللت بهلللذا الفيلللروا فللل صلللابةاإل ةأن نسلللب
 Allam)خلرى أ. كملا سلجلت دراسلة (El-Afifi, 1984) ي، علب التلواليوسند يهندى، باسرى، مغرب

et al., 1986) بفيللروا  صللابةن نسللبة اإلأBBTV محافظللات  % فللي2و  13، 17.5إلللب  وصلللت
 .علب التوالي ،المنوفية والقليوبية وقنا

 ون متقزمللة وتنللتج  مللارًا ذات نوعيللةأن النباتللات المصللابة بللل ت لل يت مللن خطللورة هللذا المللرض فلل 
 .(Allam et al., 1988) علب اإلطةتقد ال تنتج  مارًا  ، وفي حال شدة اإلصابةةردية
 

 علللب المللوز كمللا يماللن ال شلله  ةيماللن تشللخيص هللذا الفيللروا بأعرا للل المتميللز  - طرائننق الك نن 
 ؛El-Dougdoug et al., 2002المختلفللة مثلللل االليلللزا ) ةالسللليرولوجي /المصللللية عنللل باالختبلللارات
Rezk, 2001 والتفاعللللل المتسلسللللل للبللللوليمراز ي ( والتقانللللات الحيويللللة مثللللل تهجللللين الحللللامض النللللوو  

(Hu et al., 1996 ؛Rezk, 2001؛ Shamloul et al., 1995.)  
 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
616 

ينتقلل وينتشلر فقل، ملن نباتلات الملوز  BBTVن فيلروا إ - نت ارهاالوقاية من الفيروس والحد من 
ن لللذل  فللإ صللابةالمصللدر الوحيللد لإ يأن نباتللات المللوز هللنباتللات مللوز أخللرى سللليمة و إلللب  المصللابة

 سلللللتيراد أو نقلللللل شلللللتةت أو خلفلللللات إنتشلللللاره يسلللللتلز  منلللللع إ الوقايلللللة ملللللن هلللللذا الفيلللللروا والحلللللد ملللللن
وانتخلاب  ،منلاطف خاليلة منهملاإللب  موز من منلاطف مصلابة بلالمرض أو بحشلرات ملن الملوز األسلود

 مللللن  ب شللللتةت سللللليمةلللللنسللللجة ويماللللن الحصللللول ععللللن مللللزارع األ ناتجللللة وزراعللللة شللللتةت سللللليمة
ولب لخضرية المزروعة خةل المراحل األللقمد ا نباتات مصابة بالفيروا عن طريف المعاملة الحرارية

  بيةللللللللللة الللللللللللزرعإلللللللللللب   للللللللللافة بعللللللللللض المللللللللللواد ال يميائيللللللللللة مثللللللللللل ريبللللللللللا فيللللللللللرينإللللللللللللزرع وكللللللللللذل  
(Abdel-Aziz et al., 1998 ؛Gommaa et al., 2000).  كمللا يجللب العنايللة بنظافللة المنللاطف

مللا  غالبللاً  يو الفسللائل البريللة والتللالمجللاورة لمللزارع المللوز مللن الفسللائل التللب يزرعهللا المزارعللون فللرادى أ
. علةوة عللب ماافحلة الحشلرة الناقللة والعملل عللب اللتخلص مباشلرة ملن نباتلات صابةلإ ت ون مصدراً 

نتشلار الملرض ويلتد ذلل  بو لع إإللب  يكتشافها مباشرة، بطريقة ال تخدإفور المصابة الموز وخلفاتها 
بجلذورها  قتةع الجورة المصابةإنبات مصاب  د  قمة كل يف و المبيد الحشري أفنجان من ال يروسين 
 .يوتطهير ماان الجورة بالجير الح والتخلص منها بعيداً 

 
 . فيروس موزاييك الخيار2.1.4

Cucumber mosaic virus (CMV، جنس Cucumovirus، فصيلة Bromoviridae)  
  

علر  منلذ فتلرة طويللة أنلل للملوز أو عفلن قللب الملوز  يصلفرار المعلدن ملرض موزاييل  الملوز أو اإلإ
واسللع )الفصللل السللابع(.  يوهللو فيللروا واسللع االنتشللار ذات مللدى عللوائل CMVيتسللبب عللن فيللروا 

 & Lockhart) كبيلرة للملوز شلديدة أو ال تسلبب أ للراراً  أعرا لاً  يمعظلد سلةالت الفيلروا ال تعطلل

Jones, 2000)أو خطللو  أو علللب المللوز بشللال موزاييلل  يت للون مللن نقلل،  صللابة. تظهللر أعللراض اإل
ملن  الناميلة لخلفلاتتشلوه للكورات خاصلة عللب ا أشرطة صفرال علب أنصلال األورات، يصلاحبل أحيانلاً 

ذا إالطقللا البللارد ول نهللا تخلله  وشللدة فللي أمهللات مصللابة. وت للون أعللراض الموزاييلل  أكثللر و للوحاً 
 ,Bouhida & Lockhart) ن سلةالت عفلن القللبجلة الحلرارة. وعللب العالا ملن ذلل  فلإرتفعلت در إ

 ي ومللوت أو تن لللرز القمللة السلللجائر  شللديدة تتضللمن شلللحوباً  تسللبب أعرا لللاً ( Magee, 1940؛ 1990
  .موت النباتإلب  النهاية يذل  كلل ف من الداخل مخدياً وتماوت السات ال اذبة 

علب مدى واسع من العوائلل متضلمنة محاصليل منزرعلة  يتواجد فيروا موزايي  الخيار طبيعياً 
 الموز. صابةإلتعمل كمصادر  يوالفلفل( وأعشاب والت البندورة/الطماطد)مثل القرعيات، 

لبنللان )مشللي  وخللوري،  ،(Allam et al., 1988)مصللر  ييوجللد هللذا الفيللروا علللب المللوز فلل
 نتشللار إوقللد وجللد أن  (.Lockhart, 1986؛ Bouhida & Lockhart, 1990) المغللربو  (1997
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 بلل فلي إصلابةسلجلت أعللب نسلبة و  ة والصلنه الملزروع.للمنطقل مصلر يتبلاين تبعلاً  يموزايي  الموز فل
محافظلة  يفل كانلت إصلابةأقلل نسلبة و ، ي% علب صنه هنلد60-10مصر العليا حيح تراوحت بين 

 (Allam et al., 1988). يعلب التوال ،%21و  13القليوبية والمنوفية حيح تراوحت بين 
 وممالللن انتقاللللل ملللن  (El-Afifi, 1984)الملللوز إللللب  ملللن الملللوز ال ينتقلللل الفيلللروا مياانيايلللاً 

  ينتقللل الفيللروا بعللدة أنللواع مللن المللنّ . (Allam et al., 1988)نباتللات اختبللار أخللرى إلللب  المللوز
 ؛ (Allam et al., 1984 مثلللابرةالباقيللة/غير الطريقللة غيلللر الالللدرات/الخوا األخضلللر ب منهللا ملللنّ 

(El-Afifi, 1984. 
 (Ismail, 1996) العوائلل الداللةإللب  مثلل النقلليويلة مالن ال شله علن الفيلروا بالوسلائل الحي

 ؛El-Dougdoug et al., 2002) ليللللزاالمصلية/السلللليرولوجية مثللللل اإل ختبللللاراتوباسللللتخدا  اال
Ismail, 1996؛ Sadik et al., 2001)  ملع النسلس راز ية مثل التفاعل المتسلسل للبوليموالتقانات الحيو

 .(Shalaby, 2002؛ Sadik et al., 2001) ي ض النوو موتهجين الحالعاسب 
 إصلابةن إالملوز للذل  فل ت لا ر عللبملدى واسلع ملن العوائلل ول نلل يلزور وال يعللب  المنّ  يت ا ر

. بنلال من مصادر نباتية أخلرى غيلر الملوز عن طريف النقل بالمنّ  تحدن غالباً  CMVالموز بفيروا 
علللب الللتخلص مللن المصللادر  للوقايللة مللن هللذا الفيللروا والحللد مللن انتشللاره يجللب العملللعليللل، فإنللل 
تنمو داخل وخارا مزارع الموز  يزالة األعشاب التإال بإأو خفضها ولن يتأتب ذل   صابةالخارجية لإ

تعمل كمصادر للفيروا أو الحشرة الناقلة أو كةهملا  يوعد  زراعة خضروات داخل مزارع الموز والت
منلاطف جديلدة إللب  دخلال الفيلروار إلقلد يعملل كمصلدعتبلار أن الملوز نفسلل ي اإلكما يجب األخذ ف

 صلابةي المنطقلة الجديلدة وقابللة لإأعشلاب ومحاصليل ناميلة فلإللب  ينتشر من نباتات الملوز المصلابة
 سلتخدا  الشلتةت السلليمةإللذل  يجلب  ،الملوز صلابةتصبح مصلادر دائملة وخطيلرة إل يبل وهذه بالتال

زالللة النباتللات المصللابة فللور إرات الناقلللة مللع الزراعللة وماافحللة الحشلل يفلل نسللجةألالناتجللة مللن زراعللة ا
 .اكتشافها

 
 . فيروس تخطط الموز3.1.4 
 Banana streak virus (BSV، جنس Badnavirus، فصيلة Caulimoviridae) 
 

 يمان تنقية الفيروا .اً نانومتر  27إلب  وعر ل اً نانومتر  119إلب  يصل طولل ي الفيروا عصو جسيد 
المفللرت متبوعللة بالفصللل مللن  ي فور  والترسلليب بللدورتين مللن الطللرد المركللز عللن طريللف الترويللف بللال لورو 

 . (Lockhart, 1986)خةل عمود كلوريد سيزيو  متدرا ال ثافة 
 .عللراض علللب المللوز بشللال خطللو  شللاحبة مسللتمرة أو متقطعللة وبقللع مغزليللة الشللالاألتظهللر 

 يو و  علب األورات القديمة التلبقع ميتة ويصبح لونها أسود ويظهر ذل  بإلب  تتحول البقع الشاحبة
 الموز فق،. ظهر تخط، أسود مميز. يصيب هذا الفيروا طبيعياً متأخذ 
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نملا ينتقللل ي نباتلات اختبلار أخللرى وإأإلللب  الملوز أوإلللب  ملن الملوز ال ينتقلل الفيلروا مياانيايللاً 
 عن طريف البف الدقيقي.

 وخاصلة ،(Lockhart, 1986) لمغلربا يال فلإ البلدان العربيلة يهذا الفيروا ف وجود يسجللد   
 %.50إلب  بعض المناطف يبل ف صابةز بجنوب المغرب وقد وصلت نسبة اإلزراعات المو  علب

 ياآلجلار، االليلزا والمجهلر االل ترونلفلي  يعن الفيروا باستخدا  االنتشلار الثنلائ مان ال شهي
اسلللتخدا  ملللن انتشلللاره يجلللب بلللالفيروا والحلللد  صلللابةوللوقايلللة ملللن اإل .(Lockhart, 1986) يالمنلللاع

 .صابةخلفات أو شتةت خالية من اإل
 
 . استنتاجات عامة5
 

لمنطقلللة البحلللر األبللليض  بلللالرغد ملللن أهميلللة زراعلللة الزيتلللون فلللي المنطقلللة العربيلللة ورمزيلللة هلللذه الشلللجرة
المسلوحات الحقليلة لفيروسلات الزيتلون فلي المنطقلة العربيلة هلي محلدودة جلدًا، وينصلح ن المتوسل،، فلإ

  تشخيص األمراض الفيروسية التي تصيب هذه الشجرة. سع فيبالتو 
يعلللدت إنتلللاا وتلللداول ملللادة اإلكثلللار النباتيلللة المطابقلللة للصلللنه والخاليلللة ملللن الفيروسلللات المختبلللرة 

)مسللبب مللرض  Verticillium dahliaeوالممر للات األخللرى التللي تصلليب شللجرة الزيتللون كللالفطر 
)مسللبب ملرض سللل الزيتللون( مللن  Pseudomonas syringae ssp. savastanoiاللذبول( والباتيريللا 

األمللور الواجللب اعتمادهللا فللي البلللدان العربيللة للحللد مللن انتشللار هللذه األمللراض ولتةفللي  للررها. ولقللد 
اعتملللدت دول أوروبيلللة متوسلللطية هلللذا األسللللوب إلنلللتج غلللراا أشلللجار الزيتلللون والتلللي تتميلللز بالحاللللة 

  (.Martelli, 1999؛ EPPO Standards, 1998الصحية المطابقة للمعايير الدولية )
تعتبلر زراعلة أشلجار التلين ملن الزراعلات الواعلدة فلي المنطقلة العربيلة نظلرًا إلماانيلة زرعهلا 
 وانتشارها في المناطف الهامشية ذات المناا الجا  ولها مستقبل واعد من حيح أهميلة تصلدير  مارهلا

 األسوات األوروبية واألميركية.إلب 
 ض الفيروسلللية التلللي تصللليب شلللجرة التلللين فلللي المنطقلللة العربيلللة ملللا تلللزال إن دراسلللة األملللرا

 مللللرض موزاييلللل  التللللين محللللدودة جللللدا بللللالرغد مللللن انتشللللار األعللللراض الفيروسللللية الظللللاهرة والمعروفللللة ب
 فلللي  2006وذلللل  لعلللد  القيلللا  بالمسلللوحات للتعلللر  عللللب الفيروسلللات المحلللددة والتلللي بلللدأت فلللي علللا  

 أهميلللة متابعلللة دراسلللة ومسلللح الفيروسلللات التلللي تصللليب شلللجرة  لبنلللان وتلللونا واألردن. ملللن هنلللا نلللرى 
 التللين فللي هللذه البلللدان وغيرهلللا فللي المنطقللة العربيللة والتوسللع فلللي دراسللة النواقللل الطبيعيللة لهللا. والبلللد 
من زيادة التعاون بين بللدان المنطقلة العربيلة المهتملة بمحصلول شلجرة التلين إلنتلاا ملادة إكثلار نباتيلة 

إنشللال مشللاتل وبسللاتين سللليمة إلللب  سللين الللورا ي والصللحي مللن أجللل التوصلللمصللدقة عبللر بللرامج التح
 دعملللا ماثفلللا للمختبلللرات المختصلللة بتشلللخيص األملللراض  انتاجيلللة مرتفعلللة. تتطللللب هلللذه الجهلللود تذا
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 العاملللة فللي هللذا المجللال.ة بيللالعر جللديًا لل للوادر الفنيللة وتبللادل الخبللرات بللين البلللدان  الفيروسللية وتللدريباً 
ير هنللا بأنللل للحللد مللن انتشللار األمللراض الفيروسللية التللي تصلليب التللين، يتوجللب علللب والبللد مللن التللذك

الجهلللات المختصلللة علللد  السلللما  باسلللتيراد األشلللجار المصلللابة والتركيلللز عللللب اسلللتخدا  طريقلللة زراعلللة 
 األنسجة في إنتاا مادة نباتية خالية من األمراض الفيروسية.

محللدودة  هللا مازالللت أيضللاً نيب المللوز فإراض الفيروسللية التللب تصللمللاأل دراسللات أمللا مللا يخللص
تطللرت يللذكر للعوامللل التللب  يعلللب الحصللر والتعريللئ وطرائللف ال شلله دون أمعظمهللا  يواقتصللرت فلل

مللن المعللرو  أن المللوز وعامللة  .نتللاا أصللنا  مقاومللةإلهللذه األمللراض و  يتللخ ر علللب االنتشللار الوبللائ
بهلا وعلللب ذلل  فللان نبللات  ةتلات المصللابأغلللب النبافللي  جهازيلاً يت لا ر خضللريًا وأن الفيروسلات تنتشللر 
الزراعللل كبللخر أو فللي  تعمللل عنللد اسللتخدامها ةخلفللات مصللاب ةالمللوز المصللاب سللو  يعطللب بالضللرور 
نباتللات اخللرى سللليمة خاصللة وان أهللد فيروسللين يصلليبان إلللب  مصللادر أ للافية ينتنشللر منهللا الفيللروا

دىل الماافحلللة االساسلللية ن ملللن مبلللاإوللللذل  فللل ينلللتقةن بحشلللرات الملللنّ  CMVو  BBTVالملللوز هملللا 
الوقللت الحللالب شللركات ومعامللل فللي  اسللتخدا  فسللائل أو شللتةت سللليمة خاليللة مللن الفيللروا. ويوجللد

ن اسلتخدا  إنتاا الشتةت الخالية من اإلصابة الفيروسية عن طريف مزارع األنسجة. أ يمتخصصة ف
المعروفلة بحساسليتها  (PCR)راز التقانات الحديثة المصلية أو الجزيةية مثل التفاعل المتسلسل للبلوليم

التاكد التا  من خلو المادة النباتيلة المسلتخدمة إلب  بالضرورة ييخدال شه عن الفيروسات  يالفائقة ف
من الفيروا وقد انعاا ذل  علب مزارع الموز الحديثة  نتاا نباتات خالية تماماً إ يكثار وبالتالي اإلف

الظهيلر فلي  خاصلة تلل  الملزارع المنتشلرةحلد كبيلر و إللب  الفيروسية صابةحيح تنخفض فيها نسبة اإل
يلر السلليمة الواجلب اللتخلص منهلا خلرى بعلض العلادات غأملن جهلة يقابلل ذلل  الصحراوى بمصر. و 

و أو التظليللل أنتلاا حقللول بعلض صلغار المللزارعين بغلرض اإلزراعلة فسللائل الملوز عللب ر وا  يهلو 
صللابتها كمصللادر إحالللة  يوتعمللل هللذه النباتللات فللمراعللاة تللذكر لحالللة هللذه الفسللائل  أيكةهمللا دون 

مللون ملزارعهد خاصلة فلي المراحلل .عةوة علب ذلل  فلان مزارعلب الملوز علادة ملا يحأساسية لإصابة
هلو فيلروا و  CMV بفيلروا الغاللب قابللة لإصلابة ياألولب للنملو بمحاصليل الخضلر التلي ت لون فل

علد   يجلبأعلةه ما ذكلر إلب   افةباإل نتاجيةلخفض نسبة اإلصابة وزيادة اإلو  .يضاً أب الموز ييص
جللورة المللوز بااملهللا فللور ظهللور األعللراض  زالللةخضللر وإمللزارع المللوز بمحاصلليل  ينهائيللا فلليللل التحم

  .يالتطبيف الصار  لقوانين الحجر الزراعو 
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276 ،309 ،312 ،313 ،321 ،433 ،

439 ،448 ،449 ،450 

فيروس األصفرار الكاذب للشوندر 

 104، 84، 39، السكري/البنجر

، 203، 39، فيروس اإلصفرار المعدي للخس

205 

 32، فيروس االصفرار الميت للخس

، 61، 31، 11، 6، فيروس اإلصفرار الميت للفول

84 ،133 ،149 ،165 ،309 ،310 ،312 ،

313 ،322 

 B ،40فيروس األقحوان 

 32، 2-لبرسيم األبيض الخفيفيروس ا

 32، 2-فيروس البرسيم األحمر الخفي

 32، فيروس البرعم الميت للفول السوداني

، A ،35 ،275 ،273فيروس البطاطا/البطاطس 

286 

 D ،282فيروس البطاطا/البطاطس 

، M ،40 ،273 ،275فيروس البطاطا/البطاطس 

290 

 P ،286فيروس البطاطا/البطاطس 

، S ،23 ،40 ،273لبطاطس فيروس البطاطا/ا

275 ،287 

 T ،41 ،203 ،504فيروس البطاطا/البطاطس 

، X ،4 ،6 ،12 ،23فيروس البطاطا/البطاطس 

26 ،40 ،85 ،150 ،152 ،170 ،245 ،

248 ،261 ،273 ،275 ،282 

، Y ،4 ،6 ،12 ،23فيروس البطاطا/البطاطس 

26 ،35 ،85 ،89 ،129 ،150 ،152 ،

245 ،248 ،260 ،273 ،275 ،279 ،

294 ،524 

 282، فيروس البطاطا/البطاطس الكامن

، 6للخوخ/البرقوق،  ةالميت ةفيروس البقع الحلقي

10 ،38 ،67 ،85 ،131 ،493 ،494 ،

498 ،439 ،455 ،509 ،513 

 206، 32فيروس البقع الميتة للمجزاعة، 

 214، 213، 37، فيروس البقعة الميتة للشمام

 33، فيروس التانغرو الكروي للرز

، 84، 33فيروس التبرقش األخضر للكاسافا، 

133 

 36، فيروس التبرقش األصفر للرز
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، 41، فيروس التبرقش الحلقي األخضر للكرز

493 ،494 ،498 ،529 ،535 

 35، فيروس التبرقش الخفيف للبطاطا الحلوة

 37، فيروس التبرقش الخفيف للفليفلة

 35، فيروس التبرقش الريشي للبطاطا الحلوة

، 399، 32، للنجيلياتيروس التبرقش الشاحب ف

402 ،425 

 38، فيروس التبرقش الشاحب للوبياء

 513، فيروس التبرقش الشاحب للورد

 203، 32فيروس التبرقش الفضي للبطيخ، 

 480، فيروس التبرقش المعدي ألبي سرة

 35، فيروس التبرقش المنكرز للشوفان

 255، فيروس التبقع األصفر لألناناس

وس التبقع الحلقي األسود للبطاطا/البطاطس، فير

34 ،203 

 255، بقع الحلقي األصفر للدالياتفيروس ال

، 84، 37، فيروس التبقع الحلقي اإليطالي للقرنفل

133 

 518، فيروس التبقع الحلقي الشاحب للكرز

 216، فيروس التبقع الحلقي الغربي للبازالء

، 34، فيروس التبقع الحلقي الكامن على الزيتون

601 ،602 ،605 

، 33، فيروس التبقع الحلقي الكامن للفريز/الفراولة

493 ،494 ،498 ،528 ،601 ،602 ،

605 ،609 ،612 

 226، فيروس التبقع الحلقي المشوه للبابايا/الباباظ

 513، فيروس التبقع الحلقي الميت للكرز الحامض

، فيروس التبقع الحلقي الميت للمشمش األحمر

513 

، 34توت األرض/العليق، التبقع الحلقي لفيروس 

85 ،111 ،203 ،206 

، 150، 34، فيروس التبقع الحلقي للبابايا/الباباظ

179 ،211 ،213 ،214 ،219 ،226 ،227 

 110، 84، 32، فيروس التبقع الحلقي للبن

، 34فيروس التبقع الحلقي للبندورة/الطماطم، 

206 ،213 ،214 ،245 ،248 ،257 ،

265 ،493،494 ،498 ،530 ،561 

، 150، 120، 85، 34، فيروس التبقع الحلقي للتبغ

180 ،206 ،213 ،214 ،275 ،293 

، 33، فيروس التبقع الحلقي للحمضيات/الموالح

473 ،474 

 513، فيروس التبقع الحلقي للخوخ/الدراق

 216، فيروس التبقع الحلقي للزنبق

، 34، فيروس التبقع الحلقي للعنب/الكرمة التونسي

555 ،561 

 181، 150، 37، فيروس التبقع الحلقي للفلفل

 255، فيروس التبقع الحلقي للفول السوداني

 37، فيروس التبقع الحلقي للقرنفل

 216، فيروس التبقع الحلقي للوبياء

، 493، 40، فيروس التبقع الشاحب ألوراق التفاح

494 ،498 ،499 ،503 ،509 

 32، للطماطمفيروس التبقع الشاحب للبندورة/ 

 506، فيروس التبقع الميت للكمثرى/األجاص

 30، فيروس التجعد القمي للفجل

 31، فيروس التحفر الحلقي للقرنفل

 402فيروس التخطط االفريقي للنجيليات، 

، 399، فيروس التخطط الشاحب لحشيشة برمودا

402 ،419 

، 35، فيروس الترقط األصفر للكوسا الخضراء

213 ،214 ،219 

 499، 1-س التفاح الكامن طرازفيرو

 504، 2فيروس التفاح الكامن طراز 

 331، 318، التفاف أوراق البازالءفيروس 

، 6، 4فيروس التفاف أوراق البطاطا/البطاطس، 

9 ،36 ،85 ،125 ،150 ،162 ،180 ،

248 ،273 ،275 ،294 

 37فيروس التفاف أوراق البالرجونيوم، 

، 173، 149، 36فيروس التفاف أوراق الفول، 

309 ،312 ،313 ،317 ،322 

، 605، 601، 33فيروس التفاف أوراق الكرز، 

608 ،498 ،531 ،602 

 279، القمي للبطاطا/للبطاطس فيروس التقرح

 40فيروس التقزم األزرق للشوفان، 

 34فيروس التقزم األصفر للبصل، 

، 32فيروس التقزم األصفر للبطاطا/للبطاطس، 

85 ،101 ،203 ،275 ،293 

 30فيروس التقزم األصفر للتبغ، 

 32فيروس التقزم األصفر للرز، 

 30فيروس التقزم األصفر للفاصولياء، 

، 402، 399، 31فيروس التقزم الخشن للذرة، 

405 ،423 

 104، 85، 31فيروس التقزم الدرني للرز، 

 91، 84، 33التقزم الشاحب في الذرة،  فيروس

 39لوة، فيروس التقزم الشاحب للبطاطا الح

، 213، 211، 31فيروس التقزم الشاحب للبطيخ، 

214 ،235 

، 309، 30، لحمصالشاحب لتقزم ال فيروس

312 ،313 ،326 

 36فيروس التقزم الشاحب للشوفان، 

فيروس التقزم الشجيري لتوت األرض/العليق، 

38 ،85 ،108 

، 37فيروس التقزم الشجيري للبندورة/للطماطم، 

85 ،119 ،245 ،248 ،262 ،265 

 33فيروس التقزم العشبي للرز، 

 31فيروس التقزم العقيم للشوفان، 

 32فيروس التقزم المبرقش للباذنجان، 

 31فيروس التقزم غير المنتظم للرز، 
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، 309، 37فيروس التلون البني المبكر للبازالء، 

312 ،344 

، فيروس التنقر الحجري لثمار الكمثرى/األجاص

506 

 99، 85، 31ي، فيروس التورم الجرح

 A ،41فيروس الثوم 

 C ،41 فيروس الثوم

 X ،41فيروس الثوم 

 499، فيروس الجدري الكاذب للخوخ

، 34فيروس الحلقة السوداء للبندورة/للطماطم، 

85 ،248 ،265 ،275 ،294 ،439 ،455 

 257، روس الخط البني للوزيات/الحلوياتفي

 حشيشة برمودا،لفيروس الخط المحفور )الغائر( 

40 ،399 ،402 ،426 

 524، 7فيروس الخوخ/البرقوق 

 231، 3-فيروس الخيار

 231، 4-فيروس الخيار

 214، 213، 37فيروس الخيار المحمول بالتربة، 

 216، 1-فيروس الخيار

 279، 437-فيروس الداتورة

، 32فيروس الذبول المتبقع للبندورة/للطماطم، 

85 ،100 ،150 ،185 ،206 ،213 ،214 ،

245 ،248 ،255 ،265 ،275 ،294 

 410، 96، 85، 33الذرة الشريطي،  فيروس

 96، 85، 33فيروس الرز الشريطي، 

، 602، 601، 38، 2 -فيروس الزيتون الكامن

605 ،606 

، 602، 601، 37، 1-فيروس الزيتون الكامن

605 ،606 

 524، فيروس الشاركا

، 39فيروس الشحوب المعدي للبندورة/الطماطم، 

248 

 216، الشحوب المعدي للموز فيروس

 32فيروس الشحوب المميت للكوسا، 

 32، 1-فيروس الشوندر السكري/ البنجر الخفي

فيروس الشوندر السكري/البنجر المنقول بالتربة، 

38 ،433 ،439 ،443 

 34فيروس العرق األصفر للبرسيم، 

، 39، فيروس العرق األصفر للبطاطا/البطاطس

203 

، 31للفراولة/الفريز، فيروس العرق الشريطي 

206 

، A ،40 ،554 ،556 فيروس العنب/الكرمة

561 ،578 

، B ،40 ،554 ،556 ،561فيروس العنب/الكرمة 

578 

 C ،40 ،561فيروس العنب/الكرمة 

 D ،40 ،561فيروس العنب/الكرمة 

 37فيروس العنب/الكرمة الكامن الجزائري، 

 203، فيروس الفراولة/الفريز الساكن

 561، 40، فص األحمر للعنبفيروس ال

 32، 1-فيروس الفصة/البرسيم الحجازي الخفي

 37فيروس الفليفل المغربي، 

 32فيروس الفول الخفي، 

 32، 1-فيروس القرنفل الخفي

 X ،40فيروس الكاسافا 

 X ،41فيروس الكرات 

 A ،40فيروس الكرز 

 39، 2-فيروس الكرز الصغير

خفيف الفيروس المتالزم الصفرار الحواف ال

 324للفراولة، 

، 39، الفيروس المرافق الصفرار أوراق الزيتون

601 ،602 ،604 ،605 ،612 

الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة، 

105 

، 1الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة 

39 ،555 ،561 

، 2الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة 

39 ،555 ،561 

، 3س المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة فيرو

39 ،561 

، 4الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة 

39 ،561 

، 5الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة 

39 ،561 

، 6الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة 

39 ،555 ،561 

، 7ة الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرم

39 ،555 ،557 ،561 

، 8الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة 

39 ،561 

، 9الفيروس المرافق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة 

561 

، 601، 1 تبرقش أوراق التينالفيروس المرافق ل

605 ،610 ،611 ،612 

، 601، 2 المرافق لتبرقش أوراق التين الفيروس

605 ،610 ،612 

مرافق لتنقر ساق العنب/الكرمة الفيروس ال

 580، 573، 561، 556، روبيسترس

فيروس المرافق لذبول األناناس المنقول بالبق ال

 85، 39الدقيقي، 

 84، 31الفيروس المرافق للعرق الكبير للخس، 

، 40، الفيروس المرافق للموزاييك النجمي للعنب

561 

الفيروس المراقق إللتفاف أوراق العنب/الكرمة، 

84 

 498، 494، 41، فيروس المشمش الكامن

 32، 2-الفيروس المعتدل للجزر
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 X ،614فيروس الموز 

 513، فيروس الموزاييك األصفر لعروق الورد

 510، فيروس الموزاييك األصفر لكستناء الحصان

 40فيروس الموزاييك األصفر للبرسيم، 

 30فيروس الموزاييك األصفر للبطاطا/للبطاطس، 

، 149، 35ك األصفر للشعير، فيروس الموزايي

171 

، 6، 5فيروس الموزاييك األصفر للفاصولياء، 

12 ،29 ،34 ،61 ،84 ،89 ،149 ،173 ،

309 ،312 ،322 ،328 ،363 ،364 ،

365 ،368 ،369 

 40فيروس الموزاييك األصفر للفت، 

 216، فيروس الموزاييك األصفر للفول السوداني

 35فيروس الموزاييك األصفر للقمح، 

، 4فيروس الموزاييك األصفر للكوسا الخضراء، 

6 ،35 ،150 ،167 ،211 ،213 ،214 ،

221 

 30فيروس الموزاييك األصفر للوبياء الماش، 

 203، فيروس الموزاييك األمريكي للدراق/الخوخ

 279، فيروس الموزاييك الحاد للبطاطا/للبطاطس

، 309، 33فيروس الموزاييك الحقيقي للفول، 

312 ،343 

 228يروس الموزاييك الحلقي للقرعيات، ف

، فيروس الموزاييك الخفيف للبطاطا/للبطاطس

286 

 35فيروس الموزاييك الخفيف للشعير، 

 36فيروس الموزاييك الخفيف للفاصولياء، 

 614فيروس الموزاييك الخفيف للموز، 

، 31فيروس الموزاييك الذهبي للبندورة/للطماطم، 

150 ،181 

 203، 30الذهبي للفاصولياء، فيروس الموزاييك 

 30فيروس الموزاييك الذهبي للوبياء، 

، 27، 6، 4فيروس الموزاييك الشائع للفاصولياء، 

34 ،149 ،172 ،363 ،364 ،365 ،369 

، 32فيروس الموزاييك الشريطي األمريكي للقمح، 

85 ،98 

، 7، 6، 5فيروس الموزاييك الشريطي للشعير، 

37 ،84 ،120 ،121 ،149 ،155 ،379 ،

380 ،388 ،390 ،400 

 216، فيروس الموزاييك الشريطي للوبياء

 30فيروس الموزاييك المتقزم للفاصولياء، 

، 33لقمح، لفيروس الموزاييك المخطط األوروبي 

84 ،102 

 35فيروس الموزاييك المخطط المغزلي للقمح، 

، 85، 35ح، فيروس الموزاييك المخطط للقم

109 ،379 ،380 ،390 ،391 

 30فيروس الموزاييك المخطط للكلوريس، 

، فيروس الموزاييك المعتدل للبطاطا/البطاطس

282 

، 34فيروس الموزاييك المميت الشائع للفاصولياء، 

364 ،365 ،369 

 37فيروس الموزاييك المنكرز للبرسيم األحمر، 

 35فيروس الموزاييك المنكرز للرز، 

س الموزاييك النموذجي الحلقي فيرو

 499، للكمثرى/األجاص

فيروس الموزاييك والتبرقش األخضر للخيار، 

28 ،37 ،211 ،213 ،214 ،219 ،231 

 92، 85، 33فيروس النمش األصفر للفت، 

 528، فيروس النمط الخطي لالسكيولس

 521، 513، فيروس النمط الخطي للخوخ/البرقوق

 521 ،فيروس النمط الخطي للمشمش

 513، فيروس النمط الخطي للورد

 38، 2-فيروس الهليون

 40، 3-فيروس الهليون

 255للبندورة/الطماطم، فيروس الورقة البرونزية 

 216الطماطم، /فيروس الورقة السرخسية للبندورة

 206، 33فيروس الورقة المرقشة لعنب الدب، 

، 84، 34الكرمة، /فيروس الورقة المروحية للعنب

127 ،553، 557 ،560 ،561 ،562 ،587 

، 84، 40بطاطس األندين الكامن، /فيروس بطاطا

203 

، 33، فيروس بطاطس/بطاطا األندين المبرقش

203 

 36فيروس بوثوس الكامن، 

 36فيروس تبرقش البرسيم األرضي، 

 36فيروس تبرقش التبغ، 

 36فيروس تبرقش الجزر، 

 203، 31فيروس تبرقش الطماطم/البندورة، 

 85، 35تبرقش العروق في التبغ،  فيروس

 179، 150، 35، فيروس تبرقش الفلفل

، 322، 312، 309، 38فيروس تبرقش الفول، 

337 ،373 

 34، 6، 5فيروس تبرقش الفول السوداني، 

 133، 84، 36فيروس تبرقش القرنفل، 

 37، 29فيروس تبرقش اللوبياء، 

 248، 35، فيروس تبرقش عرق الفلفل

 84، 33ن الفاصولياء، فيروس تبرقش قرو

فيروس تبرقش وتجعد األرضي 

 37شوكي/الخرشوف، 

 37فيروس تبرقش وتجعد الباذنجان، 

 37فيروس تبرقش وشحوب للذرة، 

 214، 213، 36، فيروس تبقع أوراق الخيار

، 153، 149، 31، 28فيروس تبوق قمة الموز، 

601 ،605 ،614 

 ،473، 471، 203، 40فيروس تثلم ساق التفاح، 

478 ،493 ،494 ،498 ،504 
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فيروس تجعد األوراق األصفر للبندورة/الطماطم، 

4 ،6 ،31 ،65 ،68 ،85 ،95 ،150 ،152 ،

153 ،206 ،245 ،246 ،248 ،250 ،265 

، 30فيروس تجعد القمة الكاذب للبندورة/للطماطم، 

85 

 31فيروس تجعد أوراق البندورة/الطماطم، 

ي/البنجر، فيروس تجعد أوراق الشوندر السكر

32 ،84 ،105 ،206 

 30فيروس تجعد أوراق الفليفلة/الفلفل، 

 31، 10، 6، فيروس تجعد أوراق القطن

، 211، 206، 30فيروس تجعد أوراق الكوسا، 

214 ،233 

 203 ،فيروس تجعّد أوراق توت األرض/العليق

 125، 85، 36 فيروس تجعد عباد الشمس،

، 30ر، فيروس تجعد قمة الشوندر السكري/البنج

84 ،95 ،149 ،172 ،436 ،439 ،454 

 234فيروس تجعد واصفرار أوراق الكوسا، 

 279، فيروس تحزم عروق التبغ

 513، فيروس تحزم عروق الورد

 248، 179، 150، 35فيروس تحفر التبغ، 

 504، ساق فرجينيا كراب تثلم/فيروس تخدد

 40فيروس تخطط البازالء، 

 35فيروس تخطط البروم، 

 38تخطط التبغ، فيروس 

، 97، 94، 85، 30، 27فيروس تخطط الذرة، 

399 ،402 ،404 ،405 ،412 

 402، فيروس تخطط الذرة أ

، 614، 605، 601، 31فيروس تخطط الموز، 

617 

 402، فيروس تخطط باجرا

، 433، 408، 30فيروس تخطط قصب السكر، 

439 ،458 ،459 ،461 

 ،471، 38فيروس ترقط الحمضيات/الموالح، 

473 ،477 

، 12، 9، 6فيروس تريستيزا الحمضيات/الموالح، 

39 ،149 ،153 ،165 ،206 ،208 ،471 ،

473 ،475 ،479 ،487 

 561، 40عنب،  عروقفيروس ترييش 

 31فيروس تقزم البرسيم األرضي، 

 229، 228فيروس تقزم البطيخ، 

 313، 31فيروس تقزم البيقية الحليبية، 

 31فيروس تقزم الثوم، 

 318، تقزم الحمصس فيرو

، 67، 38، 8، 6فيروس تقزم الخوخ/البرقوق، 

213 ،214 ،493 ،494 ،498 ،518 

 103، 85، 31فيروس تقزم الرز، 

 499، فيروس تقزم السفرجل

 373، 365، 38فيروس تقزم الفول السوداني، 

 30فيروس تقزم القمح، 

 480، 473، 206، 33، فيروس تقّزم ساستوما

، 309، 216، 36، لصويافيروس تقزم فول ا

312 ،313 ،322 ،323 

 480، فيروس تقزم ليمون األنجستروم

 221، فيروس تقزم واصفرار الشمام

 409فيروس تقزم وشحوب الذرة، 

 38فيروس تكتل الفول السوداني، 

 38فيروس تكتل الفول السوداني الهندي، 

، 149، 61، 33، 6، 5فيروس تلون بذور الفول، 

155 ،309 ،312 ،322 ،333 ،334 

، 40فيروس تمزق ورق الحمضيات/الموالح، 

203 ،471 ،473 ،478 ،479 

، 498، 494، 493، 41فيروس تنقر ساق التفاح، 

506 

 257، فيروس تنقر ساق اللوزيات/الحلويات

 556، فيروس تنقر ساق روبسترس المرافق

 38فيروس تنكرز الفول، 

 203، فيروس تنكرز ساق األقحوان

 216، رز قمة البازالءفيروس تنك

 36فيروس تورد الفجل، 

 36فيروس تورد الفول السوداني، 

 135، 84، 31فيروس تورم األفرع للكاكاو، 

، 67، 35، 9، 6فيروس جدري الخوخ/البرقوق، 

150 ،173 ،206 ،208 ،493 ،494 ،

498 ،509 ،524 

 203، 32، فيروس جذام الحمضيات/الموالح

، 40ريكي الكامن، فيروس حشيشة الدينار األم

84 ،135 

، 275، 248، 37، 23فيروس خشخشة التبغ، 

294 ،433 ،439 ،445 

 338، 312، 309، 6، 5، فيروس ذبول الفول

 33، 1-فيروس ذبول الفول

 33، 2-فيروس ذبول الفول

 528، 5فيروس روبارب 

 40فيروس ريادو فينو الذرة، 

، 206، 39فيروس شحوب البندورة/الطماطم، 

248 ،264 

 39فيروس شحوب الخس، 

 37فيروس شفافية عروق اللفت، 

 38فيروس شمام اورميا، 

، 39فيروس عارض اصفرار وتقزم القرعيات، 

205 ،206 ،211 ،213 ،214 ،236 

 318فيروس فصة ميتشيجان، 

، 471، 33فيروس قوباء الحمضيات/الموالح، 

473 ،474 ،479 ،487 

 C ،38فيروس كاسافا 

 579ب المتقايس األبعاد، فيروس لحاء العن

 216، فيروس لفحة السبانخ

 504، فيروس مرض الخط البني
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630 

 31فيروس مرض فيجي، 

، 85، 38فيروس ممسحة قمة البطاطا/البطاطس، 

129 

 124، 85فيروس موت التبغ، 

 A ،37-فيروس موت التبغ

 D ،37-فيروس موت التبغ

 130، 84، 37فيروس موت الخيار، 

 275، اطا/البطاطسفيروس موت لحاء البط

 30فيروس موزاييك أبوتيلون، 

 35فيروس موزاييك األجروبيرون، 

، 130، 84، 33فيروس موزاييك األرابيس، 

498 ،529 ،556 ،561 ،601 ،602 ،

605 ،607 

 226، 40فيروس موزاييك البابايا/الباباظ، 

 276، 40فيروس موزاييك الباذنجان، 

، 6، 5لبذور، فيروس موزاييك البازالء المنقول با

34 ،150 ،172 ،309 ،312 ،330 ،331 

 126، 85، 40فيروس موزاييك البامياء، 

 408، 37فيروس موزاييك البانيكوم، 

، 150، 35، 10، 6فيروس موزاييك البطيخ، 

151 ،166 ،211 ،213 ،214 ،219 ،224 

 226، 224، 1 -فيروس موزاييك البطيخ 

 224، 2 -فيروس موزاييك البطيخ 

، 213، 34س موزاييك البطيخ المغربي، فيرو

214 

، 12، 6، 4فيروس موزاييك البندورة/الطماطم، 

29 ،37 ،85 ،125 ،150 ،155 ،156 ،

185 ،245 ،248 ،250 ،252 ،254 ،265 

 33فيروس موزاييك التبرقش الخفيف للزنبق، 

، 29، 28، 27، 26، 23فيروس موزاييك التبغ، 

37 ،85 ،87 ،150 ،170 ،155 ،161 ،

248 ،260 ،275 ،284 ،294 

، 494، 493، 38، 9، 6فيروس موزاييك التفاح، 

498 ،503 ،509 ،510 

 619فيروس موزاييك التين، 

 31فيروس موزاييك التين الدرني، 

، 203، 31فيروس موزاييك الحمضيات/الموالح، 

473 ،480 

، 84، 34، 9، 6، 4فيروس موزاييك الخس، 

131 ،149 ،154 ،155 

 413، موزاييك الخن أو الذرة الرفيعة فيروس

، 84، 38، 10، 6، 4فيروس موزاييك الخيار، 

89 ،126 ،149 ،151 ،153 ،166 ،174 ،

211 ،214 ،216 ،219 ،245 ،248 ،

259 ،265 ،275 ،293 ،309 ،312 ،

373 ،605 ،365 ،439 ،345 ،433 ،

454 ،601 ،602 ،607 ،614 ،616 

 31فيروس موزاييك الداليا، 

، 99، 98، 97، 85، 32يروس موزاييك الذرة، ف

399 ،402 ،404 ،405 ،421 

 422، 402فيروس موزاييك الذرة اإليراني، 

 35فيروس موزاييك الزوان، 

 228، فيروس موزاييك الشمام

 35فيروس موزاييك الشوفان، 

، 6، 4فيروس موزاييك الشوندر السكري/البنجر، 

34 ،149 ،167 ،433 ،439 ،442 ،452 

المنقول  السكري/البنجر فيروس موزاييك الشوندر

 454، 439، 438، 38بالتربة، 

، 85، 36فيروس موزاييك الفاصولياء الجنوبي، 

105 ،363 ،364 ،365 ،370 

 33فيروس موزاييك الفجل، 

فيروس موزاييك الفصة/الجت/البرسيم الحجازي، 

4 ،5 ،6 ،38 ،84 ،89 ،149 ،154 ،245 ،

248 ،261 ،273 ،275 ،292 ،309 ،

312 ،439 ،344 

 228، فيروس موزاييك القرع

 31فيروس موزاييك القرنبيط، 

 157، 149، 34، فيروس موزاييك القلقاس

، 38فيروس موزاييك القمح المحمول بالتربة، 

85 ،129 

، 95، 84، 30فيروس موزاييك الكاسافا األفريقي، 

137 

 30فيروس موزاييك الكاسافا الشرق أفريقي، 

 216، وس موزاييك الكرفس الجنوبيفير

، 211، 156، 150، 33فيروس موزاييك الكوسا، 

213 ،214 ،228 

 171، 150، 35، 29فيروس موزاييك اللفت، 

 33، 29فيروس موزاييك اللوبياء، 

 36فيروس موزاييك اللوبياء الجنوبي، 

 34فيروس موزاييك اللوبياء المحمول بالمّن، 

 506، قي للزعرورفيروس موزاييك النمط الحل

 38فيروس موزاييك الهشيمية/الشويعرة، 

 35فيروس موزاييك الهورديوم، 

 510، فيروس موزاييك الورد

، 40، فيروس موزاييك أوكوبا البطاطا/البطاطس

275 ،293 

 422، 402، 399، 35فيروس موزاييك زيا، 

 40فيروس موزاييك عروق البرسيم األحمر، 

 413، 34، فيروس موزاييك عشبة جونسون

، 35، 10، 6فيروس موزاييك فول الصويا، 

150 ،179 

، 402، 399، 35فيروس موزاييك قصب السكر، 

405 ،413 ،415 ،433 ،439 ،455 ،

456 ،457 ،458 ،459 

 614فيروس موزاييك قنابة الموز، 

 331، فيروس موزاييك والتفاف أوراق البازالء

 214، 213، 40، فيروس موزاييك وتجعد الشمام



 فهرس الفيروسات
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، 136، 85، 34، فيروس موزاييك وتقزم الذرة

149 ،173 ،399 ،402 ،404 ،405 ،413 

، 34فيروس موزاييك وتوّرد الدراق/الخوخ، 

203 ،493 ،494 ،498 ،533 

، 309، 36، 1-فيروس موزاييك وزوائد البازالء

312 ،313 ،322 ،340 

 36، 2-فيروس موزاييك وزوائد البازالء

 561، 40، الكرمة/نمش/ترقط العنبفيروس 

 510، للخوخ/البرقوق األلماني فيروس نمط الخط

، 38فيروس نمط الخط األمريكي للخوخ/البرقوق، 

203 ،493 ،494 ،498 ،509 ،521 ،522 

، للخوخ/البرقوق األوروبي فيروس نمط الخط

510 ،513  

 100، 85، 33فيروس هويا بالنكا للرز، 

 203، 33فيروس ورقة المبرد للكرز، 

 255، يروس ورقة داليا البلوطيف

، 140، 84ات اصفرار وتقزم الشعير، فيروس

379 ،381 ،399 ،417 

، Luteoviridaeفيروسات االصفرار التابعة لعائلة 

5 

، الفيروسات المرافقة اللتفاف أوراق العنب/الكرمة

553 ،565 

 41فيرويد التبرقش الشاحب لألقحوان، 

 41مثرى، فيرويد التقرح المبثر لالجاص/الك

 248، 41، فيرويد التقزم القمي للبندورة/الطماطم

 41فيرويد التلطخ األصفر للكرمة، 

 III ،41 ،473 الموالح/فيرويد الحمضيات

 IV ،41 ،473فيرويد الحمضيات/الموالح 

، 41فيرويد الدرنة المغزلية للبطاطا/البطاطس، 

206 ،273 ،275 ،295 

، 41خوخ، فيرويد الموزاييك الكامن للدراق/ال

493 ،498 ،536 

، 41فيرويد الورقة المحنية للحمضيات/الموالح، 

473 

، 471، 41فيرويد تشقق قلف الحمضيات/الموالح، 

473 ،481 ،487 

 498، 41، فيرويد تقرح قشرة التفاح

 206، 41فيرويد تقزم االقحوان، 

، 471، 41فيرويد تقزم حشيشة الدينار/الجنجل، 

473 ،482 ،493 ،498 ،538 

فيرويد تنقر الخشب )كاكسيا( الحمضيات/الموالح، 

41 ،471 ،473 ،482 ،487 

، 498، 494، 493، 41، فيرويد تنقر ثمار التفاح

503 ،540 

 203، 41كادانج جوز الهند، -فيرويد كادانج

 41، 1-فيرويد كوليوس بلومي

 41فيرويد لطخة الشمس لألفوكادو، 

 587، 561، 553 مرض الزوائد،

 203، الحمضيات/الموالح مرض لفحة

 572، 553، معقد تجعد الخشب الفيروسي

  579، 553 معقد نمش/ترقط العنب/الكرمة،

 514 ،موزاييك التفاح توالر

 


