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

أھم الفیروسات المنتشرة على البقولیات المزروعة في سھل الغاب في سوریة

1وأمین عامر حاج قاسم2،  خالد محي الدین مكوك1ھناء توفیق حسن

اردا)، ) مختبر األمراض الفیر2كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة؛ ((1) ة (ایك اطق الجاف ي المن ة ف دولي للبحوث الزراعی ز ال وسیة، المرك
، حلب، سوریة.5466ص.ب. 

الملخص
اج قاسم.  امر ح ین ع وك وأم دین مك د محي ال ي سھل 1999حسن، ھناء توفیق،  خال ات المزروعة ف ى البقولی ات المنتشرة عل م الفیروس .  أھ

.21-17): 1(17ة: الغاب في سوریة. مجلة وقایة النبات العربی
هـذه األمـراض تعتبر األمراض الفیروسیة التي تصیب البقولیات المزروعة في سوریة مـن األمـراض المهمـة اقتصـادیًا. هـدف هـذا البحـث إلـى التعـرف علـى أهمیـة

وبیقیـــة) خـــالل الموســـمین الـــزراعیینمـــن خـــالل إجـــراء مســـح حقلـــي فـــي منطقـــة ســـهل الغـــاب شـــمل كافـــة البقولیـــات المزروعـــة (فـــول، حمـــص، عـــدس، بـــازالء، جلبـــان 
حقول مزروعة بالبقولیات في المنطقـة. تراوحـت نسـبة 210عینة من نباتات أبدت أعراضًا توحي بإصابات فیروسیة مثلت 2000. تّم جمع 1996/97و 1995/96

وسـم الثـاني. أظهـرت االختبـارات المصـلیة المختلفـة وجـود عشـرة فـي الم%70-1في الموسـم األول و %50-1االصابة بناء على األعراض الظاهریة في الحقل مابین 
وبخاصـة فـي حقـول الفـول، تـاله فیروسـات (FBNYV)فیروسات تصیب المحاصیل البقولیة بنسب متفاوتة،  كان أكثر الفیروسـات تـرددًا فیـروس اصـفرار ومـوت الفـول

بنســب عالیــة مقارنــة مــع فیروســات الموزاییــك والتبقــع والتبــرقش. وأكــدت النتــائج الســیرولوجیة التــي وجــدت فــي حقــول الحمــصLuteoviridaeاالصــفرار التابعــة لعائلــة
وقــد شــوهد نشــاط حشــري كثیــف وخاصــة لحشــرات المــنّ 1995/96مقارنــة مــع الموســم الزراعــي األول 1996/97رتفــاع نســبة االصــابة فــي الموســم الزراعــي الثــاني ا

Aphis craccivora Koch.وAphis fabae Scopoli..في مختلف المواقع خالل هذا الموسم
بقولیات، فیروسات، اختبارات مصلیة، أمراض فیروسیة، فول، حمص، عدس.كلمات مفتاحیة:

المقدمة
تشــــكل المحاصــــیل البقولیــــة مصـــــدرًا رخیصــــًا للبــــروتین النبـــــاتي 
ـــدرات، والعدیـــد مـــن الفیتامینـــات  باإلضـــافة إلىنســـبة عالیـــة مـــن الكربوهی

حمــاض األمینیــة الضــروریة التــي یحتاجهــا االنســان والحیــوان. كمــا واأل
تحتــوي بــذور بعــض أنواعهــا علــى نســبة مــن المــواد الدهنیــة ذات قیمــة 
غذائیــة وتصــنیعیة كبیــرة، إضــافة الســتخدامها كعلــف أخضــر أومجفــف 
غنــي بالعناصــر الغذائیــة. وتتســم بمقــدرتها علــى تثبیــت األزوت الجــوي، 

بـــات المعدنیـــة الصـــعبة اإلنحـــالل وتحویلهـــا إلـــى ویمكنهـــا تحلیـــل المرك
مركبـــات ســـهلة التمثـــل، وبالتـــالي تســـهم بـــدور هـــام فـــي زیـــادة خصـــوبة 

التربة.
تــــزرع البقولیــــات فــــي كافــــة المنــــاطق الســــوریة، إال أن انتاجیتهــــا 
بــدأت تتــدهور فــي الســنوات األخیــرة، ویعــزى ذلــك ألســباب عدیــدة تــأتي 

اعیـــة التــــي تصــــیبها، ومــــن بینهــــا فـــي مقــــدمتها األمــــراض واآلفــــات الزر 
األمــراض الفیروســیة، التــي تســبب خســائر اقتصــادیة فــي كمیــة االنتــاج 
ونوعیته، األمر الذي ینعكس سلبًا في قیمته التجاریـة والتصـنیعیة. ففـي 
ـــا أشـــارت األبحـــاث إلـــى انتشـــار العدیـــد مـــن  غـــرب أســـیا وشـــمال أفریقی

) كــذلك تــم 10، 8،9، 7، 5، 2األمــراض الفیروســیة علــى البقولیــات (
)، إال أن الحاجــــة مــــا تــــزال 11، 4، 3رصــــد عــــدد منهــــا فــــي ســــوریة (

متزایـــدة إلـــى حصـــر وتعریـــف تلـــك الفیروســـات التـــي تصـــیب البقولیـــات 
وتحدید سالالتها، نظرًا ألهمیتها االقتصادیة وآثارها السلبیة فـي اإلنتـاج 

). وانطالقـــًا مـــن ذلـــك فقـــد هـــدف هـــذا البحـــث إلـــى تحدیـــد أهـــم 2، 1(
األمـــــراض الفیروســـــیة ومـــــدى انتشـــــارها وأكثرهـــــا تـــــأثیرًا فـــــي البقولیـــــات 

المزروعة في منطقة الغاب، وهي إحدى المنـاطق الزراعیـة المهمـة فـي 
.سوریة

مواد البحث وطرائقھ
الزیارات الحقلیة وجمع العینات في منطقة الغاب

تمـــــــت الزیـــــــارات الحقلیـــــــة وجمـــــــع العینـــــــات خـــــــالل الموســـــــمین 
فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن منتصـــف 1996/97و 1995/96الـــزراعیین 

أذار/مــــارس وحتــــى بدایــــة حزیران/یونیــــو مــــن كــــل عــــام، بحیــــث شــــمل 
مختلـــف مراحـــل نمـــو النبـــات. ُنظمـــت اســـتمارة حصـــر حقلیـــة تضـــمنت 
بیانـــات عـــن: رقـــم العینـــة، موقـــع الحقـــل، تـــاریخ الجمـــع، النـــوع البقـــولي 

قدیریـــة فـــي الحقـــل، الظاهریــة، نســـبة االصـــابة التالمــزروع، األعـــراض
أهـــــم األمـــــراض والحشـــــرات المنتشـــــرة، أنـــــواع المـــــن الموجـــــودة ودرجـــــة 

.انتشارها، مالحظات أخرى إن وجدت

نفــذت عــدة زیـــارات حقلیــة لســـهل الغــاب شـــملت المواقــع التالیـــة: 
الزیـارة، قلعـة أفامیـا، السـقیلبیة، العشــارنة، سـلحب، عـین الكـروم، مركــز 

حقــــول جمعــــت منهــــا 210هـــا زیــــارة بحـــوث الغــــاب وجــــورین. تــــّم خالل
عینة بقولیة أبدت أعراضـًا تـوحي بإصـابات فیروسـیة (اصـفرار، 2000

تقــزم، التفــاف، تجعــد، موزاییــك، تبــرقش وذبــول). قــدرت نســبة االصــابة 
نبــات مــأخوذة 100فــي كــل حقــل بنــاًء علــى األعــراض الظاهریــة فــي 

لــــف بطریقــــة عشــــوائیة. مثلــــت العینــــات المجموعــــة مــــن كــــل حقــــل مخت
األعــراض الظاهریـــة الموجـــودة وتناســب عـــدد العینـــات طــردًا مـــع نســـبة 
انتشار األعراض في كل حقل، وكذلك مع المساحة المزروعة بكل نوع 
بقـــولي فـــي المنطقـــة. بلـــغ عـــدد العینـــات المجموعـــة فـــي الموســـم األول 

عینة حمص،352عینة فول، 400(شملتحقول103عینة من900



)1999(1، عدد 17جلة وقایة النبات العربیة، مجلد م18

عینات بیقیة)، 8عینة بازالء و 15نة عدس، عی59عینة جلبان، 66
عینــة 514حقــول (شــملت 107عینــة مــن 1100وفــي الموســم الثــاني 

عینـة 25عینة جلبان، 44عینة عدس، 60عینة حمص، 437فول، 
عینة بیقیة).20بازالء و 

مصادر األمصال المضادة واالختبارات السیرولوجیة
لمضادة التالیة:تم في هذا البحث استخدام األمصال ا

أجسام مضادة عدیدة الكلـون: تـم اسـتخدام ثمانیـة أجسـام مضـادة .1
عدیــدة الكلـــون ضـــد الفیروســـات التالیــة: فیـــروس تخطـــط البـــازالء 

(PSV) وهــو مقــدم مــن الــدكتورL. Bos هولنــدا؛ فیــروس تقــزم ،
ـــــد؛  (CCDV)واصـــــفرار الحمـــــص  مـــــن مركـــــز ایكریســـــات، الهن

ـــــار ،(AMV)فیـــــروس موزاییـــــك الفصـــــة  فیـــــروس موزاییـــــك الخی
(CMV) فیــروس تبــرقش الفــول ،(BBMV) فیــروس الموزاییــك ،

ـــــذور الفـــــول (BYMV)األصـــــفر للفاصـــــولیاء  ، فیـــــروس تلـــــون ب
(BBSV) ــــول بواســــطة البــــذور ــــك البــــازالء المنق ــــروس موزایی ، فی

(PSbMV) واألمصـال المضــادة السـتة األخیــرة مـن إنتــاج مخبــر
الفیروسات، ایكاردا، سوریة.

ـــون: تـــم اســـتخدام األجســـام المضـــادة أ.2 جســـام مضـــادة وحیـــدة الكل
وحیــدة الكلــون المنتجــة ضــد الفیروســات التالیــة: فیــروس اصــفرار 

وهـــــو مقـــــدم مـــــن الكســـــندر فـــــرانس، (FBNYV)ومـــــوت الفـــــول 
ـــــــــي للشـــــــــوندر  ـــــــــروس االصـــــــــفرار الغرب ـــــــــا؛ فی (BWYV)ألمانی

(ATCC-647) ــــــــــــزم فــــــــــــول الصــــــــــــویا ــــــــــــروس تق (SbDV)وفی

(ATCC-650)ا مــــــن انتـــــاج وهمـــــATCC الوالیــــــات المتحــــــدة ،
ـــــــة؛ واألجســـــــام المضـــــــادة  6G4 ،4B10 ،6F9 ،3B11األمریكی

ــــاف أوراق الفــــول 5G4و  (BLRV)المنتجــــة ضــــد فیــــروس التف

وهي تقدمـة مـن الـدكتورة لینـا كـاتول، ألمانیـا، والجـدیر بالـذكر أن 
ـــر متخصـــص ویســـتطیع كشـــف عـــدد 5G4الجســـم المضـــاد  غی

المســــببة لالصــــفرار للمحاصــــیل البقولیــــة كبیــــر مــــن الفیروســــات 
.Luteoviridaeوالتابعة لعائلة 

تم فـي هـذا البحـث اسـتخدام اختبـار بصـمة النسـیج النبـاتي
(TBIA) Tissue-blot Immunoassay علــــى أغشــــیة

).6النیتروسیللیلوز (

تحدید أنواع المّن المنتشرة على البقولیات في منطقة الغاب
مـــن حشـــرات المـــّن بهـــدف التعـــرف علـــى جمعـــت أنـــواع مختلفـــة

أنواعها المنتشرة على البقولیات المزروعة في مواقع مختلفة مـن منطقـة 
الغـــــــــاب (الســـــــــقیلبیة، ســـــــــلحب، العشـــــــــارنة، قلعـــــــــة أفامیـــــــــا، الزیـــــــــارة، 
جــــورین، مركــــز بحــــوث الغــــاب)، وذلــــك خــــالل الموســــمین الــــزراعیین 

مختبـر . تم تصـنیف أنـواع حشـرات المـّن فـي1996/97و 1995/96
.الحشرات في ایكاردا

النتائج
تحدید الفیروسات التي تصیب البقولیات المزروعة

1995/96الموسم الزراعي األول 

رصــدت أعــراض التقــزم واالصــفرار والتفــاف وتجعـــد األوراق
في معظم الحقول، وتراوحت نسبة اإلصـابة التقدیریـة اعتمـادًا علـى 

. %50-1ل عام مـا بـین األعراض الظاهریة في كافة الحقول بشك
أما بالنسبة لمحصول الحمص فقد كانت أعراض االصفرار والتقزم 
وخشـــونة األوراق وتلـــون األوعیـــة الناقلـــة بـــاللون البنـــي هـــي األكثـــر 
انتشارًا، وارتفعت نسبة اإلصابة في حقول الحمص الربیعـي مقارنـة 
مــع حقــول الحمــص الشــتوي بشــكل ملحــوظ. أمــا بالنســبة ألعــراض 

یـــك والتبـــرقش والتشـــوهات فقـــد شـــوهدت بنســـب متباینـــة علـــى الموزای
مختلـف البقولیـات المزروعـة، ولكـن بدرجـة أقـل بكثیـر مـن أعـراض 

عینـــة 900التقــزم واالصــفرار. وقــد أكـــدت االختبــارات المصــلیة لـــ 
باســــتخدام أمصــــال فیروســــیة مختلفــــة نتــــائج المالحظــــات الحقلیــــة، 

ت المجموعــة خــالل وجــود كــل فیــروس فــي العینــا1ویبــین الجــدول 
هــذا الموســم. وقــد بلغــت النســبة المئویــة لتــردد كــل فیــروس كمــایلي 

)، %23.4ومرتبة حسـب وجودهـا: فیـروس اصـفرار ومـوت الفـول (
والتـــــي تـــــم (Luteoviridae)فیروســــات االصـــــفرار التابعـــــة لعائلــــة 

)، 19.2%((5G4)تحدیدها بواسطة المصل المضاد وحید الكلون 
)، فیـروس تبــرقش %6.31صـفر للفاصــولیاء (فیـروس الموزاییــك األ

)، فیـــــروس %3.9)، فیـــــروس تلـــــون بـــــذور الفـــــول (%5.1الفـــــول (
) %1.4)، فیـــــروس موزاییـــــك الخیـــــار (%2.1موزاییـــــك الفصـــــة  (

).%1.3وفیروس موزاییك البازالء المنقول بواسطة البذور (
ـــات  المصـــابة بـــأكثر مـــن فیـــروس  ـــة  95بلـــغ عـــدد العین عین

)، فـــي %36.2عینـــة (326ة بفیـــروس واحـــد ) والمصـــاب19.5%(
) مــــع أي مــــن األمصــــال %53.2عینــــة (479حــــین لــــم تتفاعــــل 

.المستخدمة

1996/97الموسم الزراعي الثاني 

تمّیز هذا الموسم بنشاط حشري كثیـف، وبخلصـة حشـرات مـّن 
وظهـــور أعـــراض التقـــزم واالصـــفرار فـــي كافـــة العـــدس ومـــّن الفـــول،

ــــى األعــــراض الحقــــول. وتراوحــــت نســــبة اإل ــــاًء عل صــــابة التقدیریــــة بن
. ســـــادت أعـــــراض التقـــــزم واالصـــــفرار فـــــي %70-1الظاهریـــــة بـــــین 

حقـــول الحمـــص بشـــكل خـــاص، وتراوحـــت نســـبة االصـــابة فـــي حقـــول 
وارتفعــت فــي حقــول الحمــص الربیعــي %5-1الحمــص الشــتوي بــین 

أمــــــا بالنســــــبة ألعـــــراض الموزاییــــــك والتبــــــرقش فقــــــد %50-20إلـــــى 
الحقول ولكن بنسب منخفضة مقارنـًة مـع أعـراض شوهدت في معظم 

التقــزم واالصــفرار. وبّینــت نتــائج االختبــارات المصــلیة انتشــار فیــروس 
اصــــفرار ومــــوت الفــــول بشــــكل كبیــــر فــــي حقــــول الفــــول والفیروســــات 

). وقـد 1فـي حقـول الحمـص (جـدول Luteoviridaeالتابعـة لعائلـة 
ینـات المجموعـة خـالل بلغت النسبة المئویة لتـردد كـل فیـروس فـي الع
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)، %42.1هــــذا الموســــم كمــــایلي: فیــــروس اصــــفرار ومــــوت الفــــول (
)، فیـروس الموزاییـك األصـفر %35.3فیروسات مجموعة االصـفرار (

)، فیـــروس %10.3)، فیـــروس تبـــرقش الفـــول (%11.3للفاصـــولیاء  (
ـــــول ( ـــــون بـــــذور الف ـــــك الفصـــــة (%8.8تل )، %3.8)، فیـــــروس موزایی

) وفیــروس موزاییــك البــازالء المنقــول %2.5فیــروس موزاییــك الخیــار (
). %5.1بواسطة البذور (

ـــــــــــروس واحـــــــــــد ـــــــــــات المصـــــــــــابة بفی ـــــــــــغ عـــــــــــدد العین وقـــــــــــد بل
ــــــــــة (551 ــــــــــروس %50.09عین ــــــــــأكثر مــــــــــن فی ــــــــــة 344)، وب عین

) مـــع أي %18.6عینـــات (205)، فـــي حـــین لـــم تتفاعـــل 31.27%(
من األمصال المستخدمة رغم إبدائها أعراض إصابة فیروسیة.

د الفیروسات المسببة لإلصفرارتحدی
أعیــد اختبــار جمیــع العینــات التــي كانــت مصــابة بفیروســات 

فـي الموسـمین والتـي تفاعلـت ایجابیـًا (Luteoviridae)االصـفرار

،  (5G4)مـــــع الجســـــم المضـــــاد وحیـــــد الكلـــــون الغیـــــر متخصـــــص 
باســـتخدام أجســـام مضـــادة وحیـــدة الكلـــون أكثـــر تخصصـــًا للتمییـــز 

كشـــف بوســـاطتها عـــن ثالثـــة فیروســـات هـــي فیـــروس بینهـــا. وتـــّم ال
االصــفرار الغربـــي للشـــوندر الســـكري، فیـــروس التفـــاف أوراق الفـــول 
وفیروس تقزم فول الصویا، حیث كانـت نسـبة وجودهـا فـي العینـات 

ـــــاف أوراق %13و 20، 21 ـــــروس التف ـــــوالي. وكـــــان فی ـــــى الت ، عل
ـــرددًا فـــي موســـم  ـــر ت فـــي حـــین كـــان فیـــروس 1995/96الفـــول أكث

ــــي موســــم اإل ــــرددًا ف ــــي للشــــوندر أكثــــر ت . 1996/97صــــفرار الغرب
مـن العینـات كانـت مصـابة بـأكثر %1باإلضافة إلى ذلك وجـد أن 

من فیروس.
مــــن العینــــات، حیــــث %47بینمــــا لــــم یــــتم تعریــــف حــــوالي 

).2فقط (جدول 5G4تفاعلت هذه العینات مع الجسم المضاد 

اب خالل (TBIA)نتائج االختبارات المصلیة .1جدول  ن سھل الغ ة م یة والمجموع لعینات البقولیات  والتي أظھرت أعراضاً توحي بإصابة فیروس
.1996/97و 1995/96الموسمین الزراعین 

Table 1. Results of serological tests (TBIA) conducted on legume samples which showed symptoms suggestive of virus
infection, collected from AL-Ghab plain of Syria during 1995/1996 and 1996/97 growing seasons.

المحصول البقولي
Legume crops

الموسم
Season

عدد الحقول 
الممسوحة

No. of
fields
visited

عدد العینات 
المفحوصة

No. of
samples
tested

م المضادة لـ *عدد العینات المتفاعلة إیجابیاً مع األجسا
Number of samples which reacted positively with antibodies to *

Luteo.
5G4FBNYVPSbMVAMVCMVBYMVBBSVBBMV

95/96334004219271610332735الفول
Faba bean96/974951479345433119867992

95/964635211272101222الحمص
Chickpea96/974143725739400742

95/9696696020300الجلبان
Chickling96/974441129181533

95/9695993300530العدس
Lentil96/9786027368341454

95/9651513001326البازالء
Pea96/97325970029410

95/961800002113البیقیة
Vetch96/9722068102423

.CCDVAll samples tested were negative to PSV and CCDV antiseraو PSVجمیع العینات المفحوصة لم تتفاعل مع األجسم المضادة لكل من 

5G4عظم الفیروسات المسببة لالصفرار = مصل مضاد وحید الكلون یكشف عن م
التي تصیب البقولیاتLuteoviridaeوالتابعة لمجموعة 

5G4 = A broad monoclonal antibody which reacts positively with
many legume luteoviruses.

FBNYVفیروس اصفرار وموت الفول =FBNYV= Faba bean necrotic yellows virus
PSbMV موزاییك البازالء المنقول بواسطة البذور= فیروسPSbMV= Pea seed-borne mosaic virus

AMVفیروس موزاییك الفصة =AMV= Alfalfa mosaic virus
CMVفیروس موزاییك الخیار =CMV= Cucumber mosaic virus

BYMVفیروس الموزاییك األصفر للفاصولیاء =BYMV= Bean yellow mosaic virus
BBSVفیروس تلون بذور الفول =BBSV = Broad bean stain virus

BBMVفیروس تبرقش الفول =BBMV = Broad bean mottle virus
CCDVفیروس اصفرار وتقزم الحمص =CCDV= Chickpea chlorotic  dwarf virus

PSVفیروس تخطط البازالء =PSV= pea streak virus
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ون تحدید ماھیة العزال.2جدول  ببة 5G4ت الفیروسیة المتفاعلة ایحابیاً مع الجسم المضاد وحید الكل ام  عن الفیروسات المس ف بشكل ع ذي یكش ال
زراعین  مین ال الل الموس اب خ ھل الغ ن س ة م فرار، والمجموع ون 1996/97و 1995/96لالص دة الكل ادة وحی ام مض ع أجس ا م ى تفاعلھ اء عل بن

متخصصة. 
Table 2. Identification of virus isolates collected from AL-Ghab plain of Syria during 1995/1996  and 1996/97 growing
seasons which reacted positively with the general monoclonal antibody 5G4 which reacts with  legume Luteoviruses, based on
their reaction with specific monoclonal antibodies

اسم الفیروس
Virus nameالموسم

Season

عدد العزالت 
الفیروسیة

No. of virus
isolates

األجسام المضادة وحیدة الكلون المستخدمة
Monoclonal antibodies used

5G4
Luteo.

ATCC 647
BWYV

ATCC 650
SbDV

4B10
BLRV

3B11
BLRV

6G4
BLRV

6F9
BLRV

Luteoviridaeتابعة لعائلة فیروسات 
Virus members of the family Luteoviridae

95/9673+------
96/97191

(BLRV)فیروس التفاف أوراق الفول 
Bean leaf roll virus (BLRV)

95/9637+--++++
96/9778

فیروس االصفرار الغربي للشوندر السكري 
(BWYV)

Beet western yellows virus (BWYV)

95/9634++-----
96/9785

(SbDV)فیروس تقزم فول الصویا 
Soybean dwarf virus (SbDV)

95/9629+-+----
96/9742

حشرات المّن المنتشرة على البقولیات المزروعة في منطقة الغاب
المّن المجموعة مـن حقـول البقولیـات فـي أظهر تصنیف حشرات

منطقــــــــــــــة الغــــــــــــــاب أنهــــــــــــــا تتبــــــــــــــع لثالثــــــــــــــة أنــــــــــــــواع هــــــــــــــي: مــــــــــــــّن 
Acyrthosiphon pisum)البــازالء األخضـــر  Harris.)، مــّن العــدس
Aphis craccivora)أو مــــــّن اللوبیــــــاء  Koch.)ومــــــّن الفــــــول

(Aphis fabae Scopoli.) . وقـد لوحظـت تلـك الحشـرات منتشـرة فـي
حقـول البقولیـات الممسـوحة مـع كثافـة أعلـى نسـبیًا لمـّن العـدس مختلف 

ومــــّن الفــــول، بنســــب مختلفــــة تبعــــًا لموقــــع الحقــــل والمحصــــول البقــــولي 
فـــي المـــزروع وموعـــد زراعتـــه. تركـــّز نشـــاط  مـــّن البـــازالء األخضـــر

حقـول البـازالء ونسـبة قلیلـة جــدًا فـي حقـول الحمـص، ولـوحظ أن معظــم 
الحمــص مــن نــوع مــّن العــدس، كمــا كانــت مســتعمرات المــّن فــي حقــول 

كثافتــه أعلــى فــي حقــول الحمــص الربیعــي مقارنــة مــع حقــول الحمــص 
الشــــتوي، وتبــــّین ارتفــــاع كثافــــة حشــــرات المــــّن فــــي الحقــــول المجــــاورة 
لمجـــاري األنهـــار وقنـــوات الـــري وفـــي منـــاطق الزراعـــات المرویـــة وذلـــك 

م الزراعـــــي ربمـــــا بســـــبب ارتفـــــاع نســـــبة الرطوبـــــة فیهـــــا. وتمّیـــــز الموســـــ
بارتفــاع كبیــر فــي أعــداد حشــرات المــّن مقارنــة مــع الموســم 1996/97

1995/96الزراعي 

المناقشة
أظهـــــرت نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة االنتشـــــار الواســـــع لألمـــــراض 
الفیروســیة المختلفــة علــى البقولیــات المزروعــة فــي منطقــة الغــاب، 
ــّم الكشــف عنهــا فــي معظــم الحقــول وعلــى مختلــف األنــواع  حیــث ت
البقولیــــة المزروعــــة، واختلفــــت نســــبة اإلصــــابة بكــــل فیــــروس تبعــــًا 
الخـــتالف النـــوع البقـــولي المـــزروع، وكانـــت نســـبة اإلصـــابة مرتفعـــة 

، 1995/96مع الموسـم األول مقارنةً 1996/97في الموسم الثاني
ویمكــن أن یعـــزى ذلـــك إلـــى النشــاط الحشـــري الكثیـــف الـــذي حفزتـــه 

ذا الموســــــم. كمــــــا أكــــــدت الظــــــروف المناخیــــــة الســــــائدة خــــــالل هــــــ
نتــائج االختبــارات المصــلیة أن معظــم العینــات التــي أبــدت أعــراض 
التقــــــزم واالصــــــفرار والتفــــــاف األوراق كانــــــت ناتجــــــة عــــــن إصــــــابة 

باالضـــافة إلـــى فیـــروس Luteoviridaeبفیروســات تتبـــع لعائلـــة
اصـــــفرار ومـــــوت الفـــــول، تنتقـــــل جمیعهـــــا بواســـــطة حشـــــرات المـــــّن 

قــط، ومــن المعـروف أن هــذه الفیروســات تســبب وبالطریقـة المثــابرة ف
).2، 1أضرارًا كبیرة في كمیة اإلنتاج ونوعیته (

یســــمح الموقــــع الجغرافــــي والظــــروف البیئیــــة التــــي تتســــم بهــــا 
المنطقــة، بوجــود الناقــل الحشــري والعائــل النبــاتي للفیروســات علــى 
مــــدار العــــام، وبخاصـــــة أنهــــا منطقـــــة زراعــــة تكثیفیـــــة تــــزرع فیهـــــا 

المختلفــة الصــیفیة والشــتویة إضــافة إلــى تــوافر النباتــات المحاصــیل
ــــري،  ــــوات ال ــــات وقن ــــب الطرق ــــى جوان ــــة والمعمــــرة عل ــــة الحولی البری
والتـــي تشـــكل العوائـــل المناوبـــة لتلـــك الفیروســـات ممـــا یســـاعد علـــى 
انتشـــارها فـــي تلـــك المنطقـــة. ولـــدى دراســـة نســـبة وجـــود الفیروســـات 

ـــــات المجموعـــــة خـــــالل الموســـــمین  ـــــزراعیین، وجـــــد أن فـــــي العین ال
فیــروس اصــفرار ومــوت الفــول وفیروســات عائلــة االصــفرار كانــت 
األكثــــر انتشــــارًا، تالهــــا فیــــروس الموزاییــــك األصــــفر للفاصــــولیاء، 
ــــروس موزاییــــك  ــــك الخیــــار وفی وكــــان أقلهــــا انتشــــارًا فیــــروس موزایی
الفصـــة وفیـــروس موزاییـــك البـــازالء المنقـــول بواســـطة البـــذور، وقـــد 

لـــــى أن البقولیـــــات المزروعـــــة تعتبـــــر عـــــائُال رئیســـــیًا یعـــــود ذلـــــك إ
للفیروســــات التــــي ثبــــت أنهــــا األكثــــر انتشــــارًا. ومــــن المحتمـــــل أن 
الناقــــل الحشــــري كــــان أقــــل كفــــاءة فــــي نقــــل الفیروســــات المســــببة 
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للموزاییــك التــي تنتقــل بالطریقــة غیــر المثــابرة إلــى البقولیــات وذلــك 
الصـــــفرار التـــــي تنتقـــــل مقارنـــــًة مـــــع الفیروســـــات المســـــببة للتقـــــزم وا

ـــــه مـــــن المحتمـــــل أن تكـــــون  ـــــذلك فإن ـــــابرة. اضـــــافة ل بالطریقـــــة المث
البقولیات المزروعة أقل حساسیة لإلصـابة بهـذه الفیروسـات مقارنـة 
ـــــى أن  ـــــك إل مـــــع فیروســـــات التقـــــزم واالصـــــفرار، أو ربمـــــا یعـــــود ذل
السالالت الفیروسیة المسببة للموزاییك والمنتشرة في المنطقة التجد 

قولیـــات المزروعـــة البیئــة المناســـبة لهـــا كمــا هـــو الحـــال عنـــد فــي الب
فیــروس اصــفرار ومــوت الفــول وفیروســات عائلــة االصــفرار. كــذلك 

مـــن العینـــات المفحوصـــة  فیروســـات غیـــر معرفـــة %47اعتبـــرت  
حیــث تفاعلــت هــذه العینــات مــع Luteoviridaeتابعــة إلــى عائلــة 

علـــى وجـــود فقـــط. وهـــذا دلیـــل5G4الجســـم المضـــاد وحیـــد الكلـــون 
فیروسات أخـرى فـي المنطقـة لـم یـتم تحدیـدها بعـد نظـرًا لعـدم تـوافر 

) %34.2أمصـــالها المضـــادة. كمـــا وجـــد أن عـــددًا مـــن العینـــات  (
ــــم تتفاعــــل مــــع أي مــــن  ــــدت أعــــراض اصــــابة فیروســــیة ل ــــي أب والت
األمصال المستخدمة. وقد تكون األعراض فـي هـذه العینـات ناتجـة 

نتیجــة ظــروف بیئیــة معینــة، ومــن عــن مســببات مرضــیة أخــرى، أو 

ـــات  المحتمـــل أیضـــًا أن تركیـــز الجزیئـــات الفیروســـیة فـــي هـــذه العین
مــــنخفض ودون مســــتوى حساســــیة الجســــم المضــــاد المســــتخدم، أو 
ســالالت  لفیروســات معروفــة غیــر تلــك التــي اســتخدمت فــي إنتــاج 

األمصال التي استخدمت في هذه الدراسة.
یروسـیة طبیعیـة علـى كافـة أكدت هذه الدراسة وجود إصابة ف

البقولیـات المزروعــة فــي المنطقـة، وأشــارت هــذه الدراسـة أیضــًا إلــى 
لــم یــتم Luteoviridaeوجــود فیروســات اصــفرار تابعــة لعائلــة 

تعریفهــا. لــذلك یفضــل تكــرار عملیــة المســح الحقلــي لیشــمل مختلــف 
منـــاطق ســـوریة. واســـتخدام أمصـــال فیروســـیة أخـــرى للتعـــرف علـــى 

التـــي لـــم یـــتم رصـــدها حتـــى اآلن. كـــذلك اجـــراء دراســـة الفیروســـات 
موّسعة حـول فیروسـات عائلـة االصـفرار وتحدیـد طرزهـا وسـالالتها 
المختلفـــة، ودرجـــة تأثیرهـــا فـــي مختلـــف المحاصـــیل والخســـائر التـــي 
یمكن أن تحـدثها. كمـا ینصـح بالزراعـة المبكـرة لمحصـول الحمـص 

نظـــام المكافحـــة للهـــروب مـــن االصـــابة الفیروســـیة، وأخیـــرًا تطبیـــق 
.المتكاملة لألمراض الفیروسیة تحت الظروف الحقلیة

Abstract
Hassan, H.T., K.M. Makkouk, A.A. Haj Kassem. 1999. Viral Diseases on Cultivated Legume Grops in Al-Ghab Plain,
Syria. Arab J. Pl. Prot. 17(1): 17-21.

During 1995/96 and 1996/97 growing seasons, field surveys were conducted at EL-Ghab plain of Syria. Around 2000 legume samples
(faba bean, chickpea, lentil, chickling, vetch) were collected from 210 fields, showing symptoms suggestive of viral infections. Ten viruses
were identified by serological tests. Faba bean necrotic yellows nanovirus (FBNYV) was the most commonly encountred in faba bean fields
(60%). In addition, incidence of viruses which belong to the family Luteoviridae reached 50% in some spring-sown chickpea fields. Results
showed that unidientified viruses belonging to the family Luteoviridae were detected on cultivated legumes in syria.
Key words: Legume crops, serological tests, viruses, faba bean, chickpea, lentil
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