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 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،
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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.*-



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
312 

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 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
329 

 ، 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. 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل البقوليات الغذائية والعلفية ...... تأليف صفاء قمري وآخرون

 
349 

. 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.

 صفحة. 98
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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
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