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 المقدمة. 1
 

وطنها من محاصيل العالم الجديد، ويعتقد أن م (.Phaseolus vulgaris L) تعتبر الفاصولياء
واتيماال. نقلت إلى أوربا عن طريق االسبان والبرتغال، الذين نقلوها األصلي هو وسط المكسيك أو ج
شبه ة و على نطاق واسع فى المناطق المداريالفاصولياء تزرع وحاليًا  بدورهم إلى أفريقيا والعالم القديم.

ة. تزرع الفاصولياء كغذاء لإلنسان سواء إلنتاج القرون الخضراء أو للحبوب والمعتدل ئيةاالستوا
وبعد حصاد القرون/البذور الجافة يحصد القش . الجافة والتي تسوق إما طازجة أو مجمدة أو معلبة

حيوانات. تحتوي بذور الفاصولياء على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات، لل لفكعيستخدم و 
وتعتبر من أرخص مصادر البروتينات لمعظم سكان العالم، حيث تصل نسبة البروتين في البذور 

 %.23الجافة إلى حوالي 
صنف مسجل للفاصولياء عالميًا، ومن أكثر األماكن حفظًا  14,000يوجد أكثر من 

في كولومبيا. تنجح زراعة  للزراعة اإلستوائيةًا ألصناف الفاصولياء هو المركز الدولي وتوزيع
 ة،الرطب ةفي المناطق المداريالتنجح ، ولكن ةالمعتدلو  ئيةاالستوا ئيةالظروف البيالفاصولياء تحت 

أن تسبب األمراض وتساقط األزهار وتؤثر على الحبوب الجافة وقت الحصاد، كما مطار األأن حيث 
 النباتات.الصقيع يقتل 
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تعد الفاصولياء من المحاصيل سريعة النمو، حيث يمكن الحصول على القرون الخضراء 
أسابيع من الزراعة، ويأتي محصول الفاصولياء من حيث األهمية سادس محصول بقولي  6-4بعد 

اصولياء حسب تختلف انتاجية الففي العالم بعد فول الصويا، الحمص، البازالء، العدس والفول. 
، انتاج 1يبين الجدول % من اإلنتاج العالمي. 7الصنف والمنطقة، وتنتج المنطقة العربية حوالي 

 .2006غالبية الدول العربية والعالم من الفاصولياء الجافة والخضراء خالل عام 
 

 
ات منظمة ، إحصائيالجافة والخضراء إنتاج غالبية الدول العربية والعالم من الفاصولياء .1جدول 

 .2006األغذية والزراعة الدولية لعام 

 

 البلد

 المساحة المزروعة
 هكتار( 1000)

 الكمية المنتجة
 طن( 1000)

 الخضراء الجافة الخضراء الجافة

 35.51 0.92 7.77 1.50 الجزائر

 215.00 53.00 21.30 19.50 مصر

 13.74 *- 0.80 *- األردن

 0.30 *- 0.03 *- الكويت

 12.60 0.20 1.30 0.20 لبنان

 *- 1.00 *- 0.32 ليبيا

 141.61 12.00 6.63 17.00 المغرب

 *- 23.00 *- 10.00 السودان

 44.10 2.30 5.20 1.20 سورية

 2.00 0.10 0.42 0.20 تونس

 3.44 2.94 0.55 1.20 اليمن

 468.30 95.46 44.00 51.12 مجموع الدول العربية

 6424.19 19559.32 996.83 26540.00 العالم

 7.29 0.49 4.41 0.19 نسبة ما تزرعه الدول العربية مقارنة بالعالم

 *: اليوجد بيانات-

 
 . أهم الفيروسات التي تصيب الفاصولياء في المنطقة العربية2
 

 تصاب الفاصولياء بالعديد من األمراض )الفطرية، البكترية والفيروسية( واآلفات الحشرية. تم 
فيروسًا يصيب محصول الفاصولياء طبيعيًا في العالم، كما وجد بأن هذا  50تسجيل حوالي 

 عدد قليل من هذه الفيروسات تسبب فيروسًا. ولكن  200بة بحوالي المحصول حساس لإلصا
فيروس الموزاييك الشائع  اء على المستوى العالمي من أهمهاخسائر اقتصادية لمحصول الفاصولي

 ، فيروس (BCMNV)وزاييك المميت الشائع للفاصولياء ، فيروس الم(BCMV) للفاصولياء
 . أما (SBMV)، وفيروس موزاييك الفاصولياء الجنوبي (BYMV)الموزاييك األصفر للفاصولياء 



 وآخرون...... تأليف صفاء قمري الفيروسات التي تصيب محصول الفاصولياء 

 
365 

في المنطقة العربية فقد أجريت بعض المسوحات لتحديد الفيروسات التي تصيب الفاصولياء، وسجل 
؛ 1985بيرة في اإلنتاجية )عزام ومكوك، من خاللها بعض الفيروسات التي تسبب خسائر ك

Lockhart & Fischer, 1974 ؛Segundo et al., 2004 .) 
الفيروسات التي تم تسجيلها على محصول الفاصولياء في المنطقة  2يلخص جدول 

 العربية، والتي سيركز هذا الفصل عليها.
 

 

 قة العربية.. تصنيف الفيروسات التي تصيب محصول الفاصولياء في المنط2جدول 
 

 علميسم الاأل سم العربياأل
سم األ

 العائلة/الفصيلة الجنس المختصر

فيروس موزاييك 
الفاصولياء 

 الجنوبي 

Southern bean mosaic 

virus 

SBMV Sobemovirus غير محددة 

فيروس الموزاييك 
 الشائع للفاصولياء

Bean common mosaic virus 
=Blackeye cowpea mosaic 
virus  

= Azuki bean mosaic virus 

BCMV Potyvirus Potyviridae 

فيروس الموزاييك 
المميت الشائع 

 للفاصولياء

Bean common mosaic 

necrosis virus  

BCMNV Potyvirus Potyviridae 

فيروس الموزاييك 
 األصفر للفاصولياء

Bean yellow mosaic virus  BYMV Potyvirus Potyviridae 

ييك فيروس موزا
 الخيار

Cucumber mosaic virus  CMV Cucumovirus Bromoviridae 

فيروس تقزم الفول 
 السوداني

Peanut stunt virus PSV Cucumovirus Bromoviridae 

 

 

 (Bean common mosaic disease) مرض الموزاييك الشائع للفاصولياء. 1.2
وفيروس الموزاييك المميت  (BCMV)فيروس الموزاييك الشائع للفاصولياء المتسبب عن 

 (Potyviridae، عائلة Potyvirus)جنس  (BCMNV) الشائع للفاصولياء
 

 ألول مرة في نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية من  سجل هذا المرض –الصفات العامة 
-53، وسبب نقص باإلنتاج في والية أوريغون تراوح مابين Reddick (1917)و  Stewartقبل 
 مشاهدة مرض الموزاييك الشائع  يمكن .(Hampton, 1975))بناء لشدة األعراض( % 68

 مهمة في في كل أنحاء العالم، وأينما توجد زراعة الفاصولياء، ويعد من الفيروسات ال للفاصولياء
% 100 يكا الشمالية وأمريكا الالتينية. حيث تصل نسبة اإلصابة إلىر مكل من أفريقيا، أوربا، أ

 لجسيمات الفيروسية لكال ا .(Galvez, 1980)% 98-35وح مابين ار ص في اإلنتاج تتونسبة النق
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نانومترًا، وتحتوي على حمض  15×750( خيطية مرنة قياسها BCMNVو  BCMV) الفيروسين
ألف  31الغطاء البروتيني حوالي  قاعدة، وحجم 10000نووي ريبي احادي السلسلة حجمه حوالي 

 دالتون.
 Azuki bean mosaic virus ،Blackeys cowpea mosaicبار فيروسات موخرًا، تم اعت 

virus  وPeanut stripe virus  على أنها سالالت من فيروسBCMV  وذلك بناء للتشابه في
 . ومن ناحية أخرى، فإن هذه السالالت الجديدة (Berger et al., 1997)مجينات الفيروسات 

 الفاصولياء.تظهر أعراض الموزاييك الشائع على  ال
 

على الفاصولياء على صورة موزاييك  BCMVتظهر أعراض فيروس  –األعراض والمدى العوائلي 
أخضر غامق وفاتح، أوراق ملفوفة، تشوه في شكل النبات ونقط صفراء والتي من الممكن أن تعيق 

بالفيروس . قد يموت النبات إذ أصيبت أوعية الخشب واللحاء نتيجة لإلصابة (1)شكل  نمو النبات
عندما تتم إصابة النبات في مرحلة متأخرة من  خاصة إذا كان النبات في مراحل النمو األولى.

حتى على  –مراحل النمو قد تموت بعض أجزاء النبات وقد تظهر الكثير من القرون الموجودة 
رون نتيجة ي مكان التحام القتلون جدر القرون بلون بني أو تلون بني ف -األجزاء التي تظهر سليمة

بة بموت أوعية النبات، وبالتالي ال يمكن أن يتم تسويق هذه القرون حتى النسبة الضيئلة من اصلإل
 القرون المصابة غير مقبولة للجمع بالطرق الميكانيكية فال بد أن يتم إزالتها يدويًا.

 ،اللوبياءهي: فصائل  3أنواع تابعة إلى  6 فصائل، اصيبت 10ًا تابعة إلى نوع 33عداء إ عند 
 Nicotiana benthamiana Domin.، Astragalus sinicus L.، Chenopodium الفاصولياء،

amaranticolor Coste & Reyn  وTrigonella foenum-graecum L.  
(Makkouk et al., 1986). 

 

غير شرات المّن بالطريقة بواسطة ح BCMNVو  BCMV ينفيروسكال الينتقل  –طرائق االنتقال 
هي التي ال تكون  . وقد وجد بأن أكفأ أنواع حشرات المّن التي تنتقل هذا الفيروساقية/غير المثابرةالب

 Aphis) مستعمرات على نباتات الفاصولياء، وذلك عن طريق الحشرات الطائرة، مثل مّن الفول

fabae Scopoli)  ومّن البازالء األخضر(Acyrthosiphon pisum Harris) خضر ومّن الدراق األ
(Myzus persicae Sulzer) (Kennedy et al., 1962 ؛Zetter & Wilkinson, 1966.) 

 بواسطة بذور عدد كبير من المحاصيل البقولية بما  BCMV ينتقل فيروس
 ينتقل ببذور عدد من  BCMV( أن فيروس 1988وآخرون ) Kleinفيها الفاصولياء. وجد 
 ، كما (Phaseolus vulgair)ة إلى الفاصولياء ، باإلضافPhaseolusاألنواع التابعة لجنس 

 ، وبأنواع مختلفة من البازالء وصلت إلى (Patil & Gupta, 1992) ينتقل ببذور اللوبياء
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 ؛Provvidenti & Braverman, 1976؛ Lockhart & Fischer, 1974% )35أعلى من 
Provvidenti & Cobb, 1975؛ Raizada et al., 1990.) 
 % من البذور الحاملة للفيروس57ن اإلصابة المبكرة تنتج في مصر، وجد أ

(Omar et al., 1978b) هذا ولم يؤثر الفيروس على نسبة إنبات البذور ولكن أثر على وزن ونوعية ،
( أن نسبة نقل الفيروس بالبذور 1975وآخرون ) Hagitaووجد ، (Omar et al., 1978c)البذور 

% 1% و 5%، 40مقارنة بـ  لفلقية )األوراق البدائية/األولى(% عند إعداء األوراق ا89تصل إلى 
 عند إعداء الورقة األولى، الثانية، والثالثة، على التوالي.

 بواسطة حبوب اللقاح/الطلعينتقل  BCMVوجد في وقت مبكر بأن فيروس 
(Reddick, 1931) وعند فحص غبار الطلع الناتج من نباتات مصابة في مصر بواسطة ، 

ميكروميتر لم تالحظ في النباتات السليمة  750االلكتروني، تم مالحظة جسيمات بطول  المجهر
(Omar et al., 1978a) وفي تقرير آخر .(Omar et al., 1978b)  تم الكشف عن الفيروس في

 أجزاء الزهرة األنثوية.
  Reddickمن قبل  1919بواسطة البذور كان عام  BCMVإن أول تقرير لنقل فيروس  

ن ألبذور المصابة، كما وجد ب، وبعدها وجد بأن أهم مصدر لهذا الفيروس وانتشاره هي اStewartو 
، (Morales & Bos, 1988)ر المصابة هي من أهم طرائق نقل الفيروس في الطبيعية البذو 

بواسطة بذور أصناف الفاصولياء  BCMNVو  BCMVوبالمتوسط تبلغ نسبة نقل فيروسي 
 .(Morales & Castano, 1987)% 50-30 الحساسة ما بين

 
 في كل  BCMVسجل فيروس  –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 

  ،(Spence & Walkey, 1995)، المغرب (Al-Fadhil & Al-Ani, 1987) العراق من
 ، لبنان )عزام ومكوك،(Vetten & Allen, 1991)السودان  ،(Walkey, 1992)اليمن 
 ؛Deif, 1977؛ Awad, 1988؛ Aref, 1984(، مصر )Nienhaus & Saad, 1967؛ 1985

El-Attar, 1963.)  السعوديةالمملكة العربية كما سجل على محصول الفول في 
(Al-Shahwan & Abdalla, 1991) تم مالحظة هذا الفيروس بشكل وبائي في المغرب خالل .

ة في حقول الفاصولياء ناتجة من البذور % إصاب50حيث تم مشاهدة  ،1974 و 1972عامي 
، قدرت (Lockhart & Fischer, 1974)المصابة ومن ثم انتشار الفيروس بواسطة حشرات المّن 

 %.50-34نسبة النقص باإلنتاج بحوالي 
 

المصلية/ يمكن الكشف عن الفيروس بواسطة المجهر االلكتروني واالختبارات  –طرائق الكشف 
. تم عزل الفيروس وانتج له أجسام مضادة من عزالت لبنانية (Makkouk et al., 1986)السيرلوجية 

(Azzam & Makkouk, 1986). 
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بذور استخدام يمكن الحد من إنتشار المرض عن طريق  –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
يق استخدام خالية من اإلصابة الفيروسية وبمكافحة الحشرات الناقلة، ولكن تبقى الوقاية عن طر 

 .(Morales, 1998) أصناف مقاومة هي األفضل

 

 الموزاييك األصفر للفاصولياء فيروس. 2.2
 Bean yellow mosaic virus (BYMV جنس ،Potyvirus ،  عائلةPotyviridae) 

 
عام  Pierceمن قبل في الواليات المتحدة األمريكية هذا الفيروس ألول مـرة  سجل - الصفات العامة

المهمة على المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية في العالم، وقد سجل  يعتبر من الفيروساتو ، 1934
، ةمرن ةيمات الفيروسية خيطيشكل الجس (.Bos et al., 1988؛ Bos, 1970معظم دول العالم )في 

 احادي( RNA) الحمض الريبيمجين الفيروس من نوع نانومترًا،  15عرضها و  نانومتراً  750طولها 
 قاعدة نيتروجينة.  ألف 9.7الفيروسية، وحجمه حوالي  وزن الجسيمة % من5 ، وتبلغ نسبتهالسلسلة

 
 أعراض  BYMVالنباتات المصابة بفيروس تبدي  - المدى العوائلياألعراض و 

شكل ) (Boswell & Gibbs, 1983؛ Bos, 1981االصفرار والتبرقش والموزاييك والتقزم والموت )
1).  

 نوعًا بقوليًا، منها الفاصولياء والبازالء والعدس  140حوالي  فيروسهذا اليصيب 
 وفول الصويا والحمص والفول والفصة والبرسيم والبيقية وغيرها من البقوليات 

(Edwardson & Christie, 1991 ؛Makkouk et al., 1986).  كما يصيب بعض األنواع غير
، Alpinia ،Amaranthus ،Babiana، Chenopodium ،Freesia ،Gladiolusالبقولية مثل 

Sparaxis  وTritonia (Bos, 1970). 
 

 نوعًا من حشرات المّن بالطريقة  20ينتقل الفيروس بواسطة أكثر من  - طرائق االنتقال
ومن أكثرها كفاءًة مّن الدراق األخضر  ومـّن الفول ومّن البازالء األخضر  باقية/غير المستمرةالغير 

 بواسطةو  ينتقل بالطريقة الميكانيكية بسهولةكما ، (Aphis craccivora Koch) لوبياءومّن ال
(، وبذور Makkouk et al., 1988a؛ Kumari et al., 1994) بذور العدس والفول والبازالء

Lupinus albus ،L. luteus  وTrifolium pretense (Bos, 1970)نه الينتقل ببذور ، ولك
 الفاصولياء.
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)ب( ناتجة  Bountiful)أ( وصنف  Sutter Pinkأعراض موزاييك على أوراق الفاصولياء صنف  .1شكل 
؛ بقع موضعية على أوراق اللوبياء نتيجة القاح (BCMV)عن اإلصابة بفيروس الموزاييك الشائع للفاصولياء 

نتيجة  )جـ(؛ أعراض بقع وعروق ميتة على أوراق الفاصولياء BCMVميكانيكي ألحد سالالت فيروس 
)د(؛ أعراض موزاييك على أوراق  (BCMNV) ءاإلصابة بفيروس الموزاييك المييت الشائع للفاصوليا

( الناتجة عن اإلصابة بفيروس موزاييك الفاصولياء والفاصولياء )هـ( وتجعد وتشوه قرون الفاصولياء )
-)مقاوم BCMVروس ؛ رد فعل أصناف مختلفة من الفاصولياء ناتجة عن اإلصابة بفي(BYMV)األصفر 

 يسار )ز(.-BCMNVوسط(، وصنف حساس لإلصابة بفيروس  -يمين، حساس
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سجل هذا الفيروس على الفاصولياء  - في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية
 وعلى الفاصولياء في مصر (Haddad, 1983؛ 1985لبنان )عزام ومكوك،  واللوبياء في

(El-Kady, 1977, 1983) وعلى المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية في معظم الدول العربية ،
  )للمزيد من المعلومات حول هذا الفيروس يمكن مراجعة الفصل العاشر من هذا الكتاب(.

يسبب هذا الفيروس خسارة باإلنتاج كبيرة في األصناف الحساسة من الفاصولياء، وتختلف هذه  
 روس، صنف الفاصولياء، عمر النبات، والظروف الجوية.الخسارة بناء لساللة الفي

 

 

وانتاج أجسام مضادة له  BYMVنجحت دراسات متعددة في عزل فيروس  - طرائق الكشف
(Makkouk et al., 1988bونجحت اختبارات عديدة بالكش .)ف عنه في أنسجة النباتات المصابة 

 واختبار بصمة النسيج النباتي (Makkouk et al., 1988a) (DAS-ELISA) اليزا اختبارمثل 
(. كما استطاع اختبار الوصمة النقطية 1996؛ مكوك وقمري، Makkouk et al., 1993) المناعي

(Dot-blot)  نانوغرام/مل عند استخدام المادة الكاشفة  100أن يكشف عن الفيروس حتى تركيز
(NBT/BCIP) التي تعتمد على التفاعل اللوني (Chromogenic)  نانوغرام/مل  10و 

 (Chemiluminescent) التي تنتج إشعاعًا ضوئياً  (AMPPD)ند استخدام المادة الكاشفة ع
(., 1993et alMakkouk .) 

 
تعتبر عملية ليست سهلة،  BYMVإن مكافحة فيروس  – الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره

 /نتقل بواسطة الطريقة غير الباقيةحيث أن استخدام المبيدات التصلح لمكافحة الفيروسات التي ت
استخدام األصناف المقاومة هي أفضل طريقة لمكافحة الفيروس، ولكن بعض يعتبر غير المثابرة. و 

لها مدى عوائلي واسع ضمن أنواع الفاصولياء. إن التهجين مابين  BYMVعزالت فيروس 
Phaseolus coccineus  وPhaseolus vulgaris دي سائداحا مورث/نتج عنه جين (By-2)  

آخر احادي  مورث/كما تم الكشف عن جين ،BYMVأعطى صفة المقاومة لمعظم عزالت فيروس 
. كما تم مالحظة صفة فقط أعطى صفة المقاومة لساللة البازالء من هذا الفيروس (By)سائد 

 بثالثة مورثات كاملة متنحيةوالتي كانت مرتبطة ، Great Northern 31المقاومة في الصنف 
(Dickson & Natti, 1968). 

 
  فيروس موزاييك الفاصولياء الجنوبي. 3.2

Southern bean mosaic virus (SBMV جنس ،Sobemovirus) 
 

 سجل هذا الفيروس ألول مرة على الفاصولياء في لوزيانا وكاليفورينا في  –الصفات العامة 
سالالت:  4لهذا الفيروس  .Harterو  Zaumeyerمن قبل  1943الواليات المتحدة األمريكية عام 
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)الساللة المكسيكية أو ساللة الموزاييك  M)ساللة غانا(، ساللة  G)ساللة اللوبياء(، ساللة  Cساللة 
جسيمات الفيروس متقايسة/متساوية األبعاد  )ساللة الفاصولياء(. Bالشديد للفاصولياء( وساللة 

% من الغطاء 79% من الحمض النووي و 21 تتكون الجسيمة الفيروسية مننانومترًا.  30قطرها 
يتكون مجين الفيروس من حمض البروتين، ال يوجد كربوهيدرات أو دهنيات في جسيمات الفيروس. 

 قاعدة )ساللة اللوبياء( 4194حادي السلسلة حجمه حوالي أنووي ريبي 
(Wu et al., 1987)  قاعدة )ساللة الفاصولياء(  4109أو(Othman & Hull, 1994) . أما 

 ؛van Regenmortel et al., 2000) ألف دالتون  30-29فهو حوالي البروتيني طاء الغحجم 
Segundo et al., 2004).  في حجم الحمض النووي التي ظهرت وبناء لالختالفات 

 مختلفين، فيروسين على وضعهما تحت اسمين لساللتي اللوبياء والفاصولياء، فقد اقترح
Southern bean mosaic virus الساللة التي تصيب الفاصولياء( و( Southern cowpea mosaic 

virus (SCPMV)  الساللة التي تصيب اللوبياء(، وكال الفيروسين يتبعان الجنس(Sobemovirus 
(Fauquet et al., 2005). 

 

ضمن العائلة البقولية، حيث  SBMVينحصر المدى العوائلي لفيروس  – المدى العوائلياألعراض و 
ولكن تحت الظروف العدوى يصيب بشكل رئيسي كل من الفاصولياء، اللوبياء، وفول الصويا. 

 Cucumis االصطناعية وجد نوعين فقط من خارج العائلة البقولية يمكن اصابتهم بهذا الفيروس هما:

sativus  وGomphrena globosa (Edwardson & Christie, 1986). 
وتسبب أعراض  يع أصناف الفاصولياء جهازياً جم SBMVمن فيروس  Bتصيب ساللة 

الصنف على )وبشكل بقع موضعية  االصفرار مع موزاييك على األوراق تختلف شدتها حسب الصنف
Pinto  فقط( والنوعPhaseolus lunatus  ولكن التصيب اللوبياء. أما ساللة اللوبياء(C)  أو فيروس(

SCPMV  )مسببة شحوب العروق مع ء جهازيًا فإنها تصيب معظم أصناف اللوبياحاليًا 
يصاب ولكن الذي  Pintoعدا الصنف )التصيب أصناف الفاصولياء لكن و موزاييك وتشوه األوراق، 

، أما مع أعراض موزاييك تصيب معظم أصناف اللوبياء (G). ساللة غانا (تظهر عليه أعراض ال
صناف، ولكن تظهر األظم أعراض على مع تظهر تسبب أعراض موضعية أو الف على الفاصولياء

  (M)أما الساللة المكسيكية أو شديدة الموزاييك  .Vigna radiateالنوع  بقع ميتة صغيرة على
 وتكون أعراضها  مع تماوت في بعض األحيان، شديدة على الفاصولياءموزاييك ض فتسبب أعرا

 أيضاً تصيب اللوبياء كما  ،(B) الفاصولياء ساللةأشد من األعراض التي تسببها 
(Tremaine & Hamilton, 1983).  

عند إعدائه  Pintoأعراضًا موضعية على الصنف  SBMVأظهرت العزلة المغربية من فيروس 
 .Donna (Segundo et al., 2004)ميكانيكيًا وأعراض جهازية على الصنف 
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ة رتب Chrysomelidaeبواسطة الخنافس من فصيلة  SBMVينتقل فيروس  – طرائق االنتقال
Coleoptera /أهم أنواع الخنافس التي تنقل وجد بأن  .شبه المثابرةبالطريقة شبه الباقية 

 في شمال أمريكا  Epilachna varivestis و Ceratoma trifurcateالنوعين هذا الفيروس 
(Fulton et al., 1975 ؛Walters, 1969 ،) النوعو Ootheca mutabilis في غرب آسيا 

(Allen et al., 1981) والنوع ،Madurasia obscurella  في الهند(Reddy & Varma, 1986) ،
 من نقل الفيروس تحت الظروف المخبرية Cyrtopeltis nicotianaeكما واستطاع النوع 

(Gibb & Randles, 1988) . كما ينتقل بواسطة اإلعداء الميكانيكي والتطعيم وبواسطة 
 %5-1في بذور الفاصولياء حوالي  (B)لياء . بلغت نسبة انتقال ساللة الفاصو البذور

(Zaumeyer & Harter, 1943) في بذور اللوبياء 40-5، وساللة اللوبياء حوالي % 
(Givord, 1981 ؛Lamptey & Hamilton, 1974 ؛Shepherd & Fulton, 1962 كما تم .)

 (.Xu et al., 1986؛ Iizuka, 1974% )2الكشف عن الفيروس في بذور فول الصويا بنسبة 

 

 

 يتواجد هذا الفيروس في  –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 
المناطق المدارية وشبه المدارية، ولكن تم تسجيله في أفريقيا، أسيا، أوروبا، جنوب وشمال أمريكا. 
 وبما أن الفيروس ينتقل بواسطة البذور، فإنه من المحتمل أن يكون موجود في بلدان 
أكثر مما تم تسجيله حتى اآلن. أما في المنطقة العربية، فقد تم تسجيل هذا الفيروس في مصر 

(Abdel-Salam et al., 1982)  والمغرب(Segundo et al., 2004).  حيث تم مالحظات أعراض
موزاييك على قرون الفاصولياء وتشوه باألوراق مع موزاييك خفيف إلى شديد على األوراق الفاصولياء 

مسببة خسائر في كمية  ماسا وأغادير في المغرب-في عدد من البيوت البالستيكية في منطقتي سوس
 .(Segundo et al., 2004)نتاج إلا

و  47.5نقص في عدد ووزن البذور الناتجة من نباتات مصابة بنسبة  SBMVسبب فيروس  
% من القرون الناتجة من نباتات مصابة لم تعطي بذور 17.4، وبنسبة حوالي %، على التوالي53.6

(Morales & Castano, 1985). 
 

ختبارات الحيوية س بسهولة بواسطة اإلالت هذا الفيرو يمكن التفريق مابين سال –طرائق الكشف 
باستخدام أصناف معينة من الفاصولياء واللوبياء )كما ذكر سابقًا(، حيث أن فيروس/ساللة 

وال تصيب اللوبياء، في حين  Pintoالفاصولياء تعطي أعراض موضعية على صنف الفاصولياء 
 وال Georgia 21أو  Clayصناف اللوبياء فيروس/ساللة اللوبياء يعطي أعراض موضعية على أ

 تصيب الفاصولياء. 
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 (Western blot) الغربيةوصمة الاختبار و  عن الفيروس بواسطة اختبار اليزا يمكن الكشف
(Segundo et al., 2004)  والتفاعل المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي(RT-PCR)  

(Segundo et al., 2004؛ Verhoeven et al., 2003.)  يتواجد الفيروس بتركيز عالي في النباتات
المصابة، ولذلك فإنه من السهولة الكشف عن جميع سالالت هذا الفيروس بواسطة اختبار اليزا 
والمجهر االلكتروني المناعي ولكنه لم يتم التمكن من الفريق ما بين السالالت بواسطة هذه 

نتاج أجسام مضادة وحيدة الكلون متخصصة . تم ا(Tremaine & Hamilton, 1983)االختبارات 
( SCPMVو  SBMVبالكشف عن ساللتي الفيروس التي تصيب الفاصولياء واللوبياء )فيروسي 

(Tremaine et al., 1985). 
 

من أهم الطرائق لمكافحة الفيروس هي األصناف  –الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
ل هذه األصناف حتى اآلن، ولهذا يمكن الوقاية من هذا المقاومة، ولكن لم يتم التحصل على مث

الفيروس عن طريق استخدام بذور سليمة ومكافحة الخنافس الناقلة لهذا الفيروس. وبما أن تركيز 
الفيروس في النبات كبير ويستطيع الفيروس أن ينتقل عن طريق اإلعداء الميكانيكي، لذلك يجب 

 الحقل لتجنب العدوى الميكانيكية.  االنتباه من األدوات التي تستخدم في
 

 . فيروسات أخرى 4.2
 

هناك فيروسات أخرى أقل أهمية تم تسجيلها على محصول الفاصولياء في بعض الدول العربية، 
على الفاصولياء في كل من لبنان )عزام ومكوك،  (CMV)فيروس موزاييك الخيار حيث تم تسجيل 

 في المغرب (BBMV)ل فيروس تبرقش الفول ، وسج(Mazyad et al., 1974)مصر ( و 1985
(Fortass & Diallo, 1993). 

(. سبب 1986)أحمد وعبد الباقي،  (PSV)تقزم الفول السوداني وفي السودان سجل فيروس 
% والوزن الجاف للمجموع 78.4هذا الفيروس نقص في عدد العقد البكتيرية للفاصولياء بنسبة 

% وأدى إلى اثباط كامل لألزهار، وذلك 78.6للجذور بنسبة % والوزن الجاف 70.6الخضري بنسبة 
عند اعداء النباتات ميكانيكيًا بعد اسبوع من الزراعة وتحت ظروف البيت الزجاجي، والتي كانت 

 (.1986قلية )أحمد وعبد الباقي، مشابه للعدوى تحت الظروف الح
 
 . استنتاجات عامة3
 

 ات التي تصيب الفاصولياء في المنطقة العربية تبين لدى مراجعة البحوث التي تمت حول الفيروس
أن الدراسات التي تمت في هذا المجال قليلة والتتناسب مع أهمية هذا المحصول. لذلك ليس من 
المستغرب أن نجد في السنين القليلة القادمة مايشير إلى وجود فيروسات تصيب الفاصولياء في 
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فصل. كما أنه من المتوقع أن تركز الدراسات القادمة على المنطقة العربية أكثر مما ذكر في هذا ال
معرفة العوامل المختلفة التي تؤثر على انتشار فيروسات الفاصولياء بشكل وبائي وايجاد أفضل 

 السبل للحد من الخسائر التي تنتج عنها.
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