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 الفصل الثاني عشر
 

 شعير، شوفان( الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب )قمح،
 

 1ونوران عطار 1، وداد غالم2، نبيل عزيز1قمريغسان ، صفاء 1مكوكمحي الدين خالد 
 ( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(، حلب، سورية؛ 1)

 .العراق ( كلية الزراعة، جامعة الموصل،2)

 

 
 المحتويات

 . المقدمة1
 . أهم الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب في المنطقة العربية2

 . فيروسات اصفرار وتقزم الشعير1.2
 . فيروس إصفرار وموزاييك الشعير المخطط2.2
 للشعير  . فيروس الموزاييك الشريطي3.2

 لقمحالمخطط لموزاييك ال. فيروس 4.2
 . استنتاجات عامة3
 . المراجع4

 

 

 المقدمة. 1
 

 ، القمح الطري (.Hordeum vulgare L)الشعير ]تعد محاصيل الحبوب النجيلية 
(Triticum aestivum L.) القمح القاسي ،(Triticum turgidum L. var durum)  والشوفان

(Avena sativa L.)] ان من أهم وأرخص مصادر الحريرات والبروتين النباتي لنسبة عالية من السك
يلخص في جميع أنحاء العالم بما فيه البلدان العربية، هذا باإلضافة إلى أهميتها كعلف للحيوانات. 

محاصيل القمح والشعير والشوفان ألغلب البلدان العربية والعالم خالل المساحة واالنتاجية ل 1الجدول 
 .2006عام 

اآلفات المختلفة ومنها من المعروف أن انتاجية هذه المحاصيل تتأثر سلبًا باإلصابة ب
الفيروسات. أجريت دراسات كثيرة لتحديد الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب في المنطقة 

المسجلة على محاصيل الفيروسات أهم  2ويلخص الجدول  العربية، وأضرارها ونسب انتشارها.
 الحبوب في المنطقة العربية.
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احد من القمح والشعير ة ومعدل إنتاجية الهكتار الوالمساحات المزروعة واإلنتاجية الكلي .1جدول 
بناء إلحصائيات منظمة األغذية والزراعة لألمم  2006الدول العربية خالل عام  والشوفان ألغلب
 المتحدة )الفاو(.

 
  هكتار( 1000المساحة المحصودة ) طن( 1000اإلنتاجية الكلية )

 لقمحا الشعير الشوفان القمح الشعير الشوفان البلد 
 الجزائر 1783.83 812.28 75.04 2687.93 1235.88 89.00

-* 167.00 8308.00 -*  مصر 1287.00 92.00 

-* 600.00 -*  -*  1000.00 -*  عراقال 

-* 18.44 22.93 -*  األردن 26.92 36.03 

-* 2.52 0.51 -*  كويتال 0.29 1.26 
 لبنان 49.50 14.50 0.29 143.70 29.00 0.31

-*  100.00 100.00 -*  ليبيا 132.00 204.08 
 المغرب 3107.00 2189.00 26.30 6300.00 2500.00 30.00

-*  3.22 0.78 -*  سلطنة عمان 0.28 1.13 

-*  138.00 2400.00 -*  المملكة العربية السعودية 462.00 20.00 

-*  -*  642.00 -*  -*  السودان 250.00 
 سورية 1903.83 1200.00 0.06 4668.75 700.00 0.09
 تونس 837.00 431.00 6.15 1251.00 354.00 0.67

-*  27.75 149.17 -*  اليمن 110.71 36.99 
 مجموع الدول العربية 9950.35 6038.27 107.84 26674.77 5875.81 120.08

 العالم 216100.02 55517.00 11284.05 605945.83 138642.56 23101.13

نسبة ما تزرعه الدول  4.60 10.88 0.96 4.40 4.24 0.52
 العربية مقارنة بالعالم 

 *: اليوجد بيانات-

 

 البلدانطبيعياً في حبوب )القمح، الشعير والشوفان( محاصيل الالفيروسات المسجلة على . 2جدول 
 ة.العربي

 

 األسم العلمي سم العربياأل
األسم 

 الفصيلة/العائلة الجنس المختصر

فيروس اصفرار وتقزم 
 PAV-الشعير

Barley yellow dwarf 

virus-PAV 
BYDV-

PAV 
Luetovirus Luteoviridae 

فيروس اصفرار وتقزم 
 MAV-الشعير

Barley yellow dwarf 

virus-MAV 
BYDV-

MAV 
Luetovirus Luteoviridae 

فيروس اصفرار وتقزم 
 RMV-الشعير

Barley yellow dwarf 
virus-RMV 

BYDV-
RMV 

 Luteoviridae غير محدد

اصفرار وتقزم  فيروس
 SGV -الشعير

Barley yellow dwarf 

virus-SGV 
BYDV-

SGV 
 Luteoviridae غير محدد

فيروس اصفرار وتقزم 
 RPV -الحبوب 

Cereal yellow dwarf 

virus-RPV 
CYDV-

RPV 
Polerovirus Luteoviridae 

فيروس إصفرار وموزاييك 
 الشعير المخطط

Barley yellow striate 
mosaic virus 

BYSMV Cytorhabdovirus Rhabdoviridae 

 الشريطيفيروس الموزاييك 
 للشعير

Barley stripe mosaic 

virus 
BSMV Hordeivirus غير محددة 

 فيروس الموزاييك المخطط 
 للقمح

Wheat streak mosaic 

virus 
WSMV Tritimovirus Potyviridae 
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 لمنطقة العربية. أهم الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب في ا2

 

 فيروسات اصفرار وتقزم الشعير .1.2
Barley yellow dwarf viruses (BYDVs عائلة ،Luteoviridae) 

 

و   Oswaldألول مرة من قبل   (BYDV)فيروس اصفرار وتقزم الشعير  وصف -الصفات العامة 
Houston  فيروسات متباينة  هو في الوقت الحاضر تسمية لثمانية هذا اإلسم ، إال أن1951في عام

والحيوية، والمتقاربة في صفات مرضية هامة كارتباطها بمكان  يةالسيرولوج/في صفاتها المصلية
تواجدها بنسيج اللحاء في العائل النباتي وانتقالها بحشرات المّن واحداثها ألعراض متشابهة على 

 (. Rochow, 1963؛ Plumb, 1974النبات العائل )
 رهافي تقري (ICTV)للفيروسات  دوليةاعتمدته لجنة التصنيف الوبناء للتصنيف الذي 

جميع فيروسات اصفرار وتقزم الشعير في عائلة  تم وضع فقد، (Fauquet et al., 2005)الثامن 
Luteoviridae في جنس وضعت من هذه الفيروسات ، ثالثةLuteovirus  :وهيBYDV-MAV ،
BYDV-PAS و BYDV-PAVس فيروسان وضعا في جنو  ؛Polerovirus  تحت اسم فيروس

  CYDV-RPSوهما  (Cereal yellow dwarf virus, CYDV)اصفرار وتقزم الحبوب 
، BYDV-GPV، في حين لم يحدد الجنس بعد إلى ثالثة فيروسات أخرى وهي: CYDV-RPVو 

BYDV-RMV ،BYDV-SGV. بكونها متساوية األبعاد قطرها  تتسم جسيمات هذه الفيروسات
النووي  والحمض ،دالتون  103×24.4-23.5 الوزن الجزيئي للغالف البروتينيومترًا. نان 24-28

 .) 1988et al.Waterhouse ,( 106×2.0-1.85  السلسلة وزنه الجزيئياحادي الريبي 
 عند دراسة تتالي القواعد األزوتية لمورث الغالف البروتيني لساللة مصرية من 

 % مع ساللة مغربية لهذا الفيروس 99بنسبة  ، وجد بأنها متشابهةBYDV-PAVفيروس 
(Waziri et al., 2002.) 
 

إلى تقزم النباتات المصابة وتلون  اتفيروسبهذه التؤدي اإلصابة  -األعراض والمدى العوائلي 
أوراقها بألوان مختلفة حسب المحصول، حيث تصبح صفراء براقة في الشعير، وحمراء أو بنفسجية 

بعض أصناف القمح القاسي، وفي معظم الحاالت تبدأ التغيرات اللونية من و  (1)شكل  في الشوفان
كما تؤدي اإلصابة بهذا الفيروس  .بإتجاه العرق الوسطيقمة الورقة إلى قاعدتها ومن حواف الورقة 

 . (1)شكل  المجموع الجذري  وضعفعدد اإلشطاءات، إلى قلة 
األنواع البرية التالية يمكن أن تبين أن  من دراسات سابقة في المغرب ومصر وسورية،

 ، .Avena sterilis L.، A. sativa L :وتقزم الشعير تلعب دور العائل لفيروسات اإلصفرار
A. fatua L. ،Arundo donax L.، Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.، 

Bromus madritensis L.، B. inermis Leyss. ،B. mollis L. ،Cynodon dactylon (L.) 
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Pers.، Dactylis glomerata L. ،Diplachne malabarica (L.) Merr.، Eleusine indica 

(L.) Gaertn  ،Festuca arundinacea Schreb. ،Lolium italicum A.Br. ،L. perenne L. ،
Phleum pretense L. ،Poa pratensis L. ،Polypogon monspeliensis L. Desf ، 

Paspalum distichum L. ،Panicum crus-galli (L.) Beauv. ،Hordeum murinum L. ،
Setaria viridis (L.)P.Beauv.، Zea mays L.، Aegilops triuncialis L. ،Ae. Ovata L. ،

Ae. Biuncialis Vis. ،Ae. Squarrosa L.، Ae. speltoides Tausch ،Ae. triaristata Willd. ،
Ae. umbellulata Zhuk.،  Ae. columnaris Zhuk.،  Ae. caudate L. ،Ae. caudate L.، 
Ae. ventricosa Tausch. ،Ae. cylindrical Host. ،Ae. sharonensis Eig.،  Ae. mutica 

Boiss. ،Ae. longissima Schweinf. & Muschl،Ae. comosa Sibth. & Smith ، 
Agropyron elongatum (Host). Beauv.  وHordeum spontaneum K. Koch  

(Aboul-Ata & Thouvenel, 1991 ؛Aboul-Ata et al., 1992 ؛El-Yamani, 1992؛ 
El-Yamani & Hill, 1990a ؛El-Yamani et al., 1992؛ Makkouk & Ghulam, 1989 ؛

Shafik et al., 1989.) 
 

نتقال  ( بواسطة حشرات BYDVsو  CYDVsوتقزم الشعير )تنتقل فيروسات اصفرار  -طرائق اال
حشرات  ( أكثر من عشرين نوعًا من1968) A’Brookّن وبالطريقة المثابرة/الباقية، وقد حدد الم

، Ropalosiphum maidis (Fitch) ومن أهمها: اتالفيروس هذهالمّن قادرة على نقل 
Ropalosiphum Padi L. ،Schizaphis graminum (Rondani)، Sitobion (Macrosiphum) 

avenae (Fabricius) تنتقل هذه الفيروسات بواسطة البذور أو باالعداء الميكانيكي شأنه في ذلك . ال
 شأن معظم الفيروسات التي تنتقل بحشرات المّن بالطريقة المثابرة/الباقية. 

تعتبر األطوار المجنحة من حشرات المّن أكثر خطورة في نشر الفيروس من تلك غير 
(، كما أن حيوية حشرات المّن Rochow, 1963؛ Plumb, 1983؛ Eastop, 1983المجنحة )

وتحولها إلى الطور المجنح عند تغذيها على نباتات مصابة بهذه الفيروسات يساهم في زيادة انتشارها 
(Markkula & Laurema, 1964.) 

من حشرات المّن بتخصص عال، وتبعًا لهذا  عالقة بين هذه الفيروسات ونواقلهاتتميز ال
، واشتق االسم الرمزي )المختصر( لكل منها من (Rochow, 1970)نها التخصص، يمكن التمييز بي

 االسم العلمي لنوع المّن الذي ينقله تخصصيًا كما يلي:
ينتقل ال تخصصيًا بأنواع حشرات مّن مختلفة وبخاصة النوعين  BYDV-PAVالفيروس  -

Rhopalosiphum padi  وSitobion (Macrosiphum) avenae 
  S. (Macrosiphum) avenae  قل تخصصيًا بنوع المنّ ينت BYDV-MAVالفيروس -
  R. padiينتقل تخصصيًا بنوع المّن  CYDV-RPVالفيروس  -
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 R. maidisينتقل تخصصيًا بنوع المّن  BYDV-RMVالفيروس  -
  Schizaphis graminum  ينتقل تخصصيًا بنوع المنّ  BYDV-SGV فيروسال -

 بأربع أنواع من حشرات المٌن، BYDV-PAVروس فيفي سورية، تم نقل ثالث عزالت من 
 ،R. padi% لألنواع 31.3، و44.7، 52.9، 72.4حيث بلغت نسبة كفاءة النقل 

S. avenae، S. graminum  وR. maidis ، ،(. كما أنه عند 1988على التوالي )سكاف وآخرون
 أربعةين أن فيروس جمعت من منطقة سوس ماسة في المغرب، تبنفس الدراسة كفاءة النقل الحشري ل

(، وفي دراسة El-Yamani et al., 1992أنواع من حشرات المٌن كانت قادرة على نقله بكفاءة عالية )
بواسطة من منطقة غربي وسط المغرب تبين امكانية نقله بكفاءة عالية  نفسه أخرى لعزلة للفيروس

المغرب، بلغت  من . وفي دراسة ثالثة(El-Yamani & Hill, 1991) سبعة أنواع من حشرات المنّ 
. S. avenae (Bencharki et al., 1997)للنوع  %62-29و  R. padi% للنوع 88-42كفاءة النقل 

حشرات وجود مصدر للعدوى وكذلك على أعداد وحركة على لهذا الفيروس يعتمد  إن اإلنتشار الوبائي
 .(Talhouk & Makkouk, 2000) الناقلة وأنواعها المنّ 

 
اصفرار وتقزم الشعير  اتنتشر فيروست -واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي 

 صيب عددًا كبيرًا من محاصيل الحبوب، حيث ت(Lister & Ranieri, 1995)في جميع أنحاء العالم 
 تسبب في خسائر إقتصادية فادحة.في معظم األماكن التي تزرعها، وت

رية بناًء على األعراض الظاهرية للمرض ألول مرة في سو  BYDV فيروس وجودسجل 
% من الحقول الممسوحة، 7.6، واعتبر آنذاك مرضًا ثانوي األهمية، حيث سجل في 1982عام 

، وخالل الفترة (Mamluk & van Leur, 1984)% في الحقل الواحد 5.5-0.1وبنسبة اصابة 
المنطقة. في  حسب (Makkouk, 1987)% 22-5 مابين تراوحت نسبة اإلصابة 1985-1986
 في جميع الحقول  كشف عن الفيروس في سورية بناًء لالختبارات السيرولوجية، 1987عام 

في  نسبة اإلصابة بالفيروستراوحت . و (Makkouk & Skaf, 1989)من القمح والشعير  الممسوحة
من حقول القمح، الشعير والشوفان في مصر،  1986و  1985العينات المجموعة خالل عامي 

 وسجل الفيروس الحقًا في المغرب وتونس %،5-0 مابينائر، األردن، لبنان وليبيا الجز 
(Makkouk et al., 1990) وفي الجزائر، بلغت نسبة إصابة محصول الشعير بهذا الفيروس حوالي .

جري في تونس وفي مسح شامل ا .(Benbelkacem, 1991)% بناًء على األعراض الظاهرية 35
% من الحقول 84في بالفيروس نسبة اإلصابة  كانتمح القاسي والطري، قعلى حقول الشعير وال

 فيها مابين أما باقي الحقول فكانت نسبة اإلصابة ،%1المفحوصة أقل من 
5-15% (Najar et al., 2000) وبلغت نسبة وجود فيروس ،BYDV-PAV القمح  في حقول 

. كما سجل الفيروس في (El-Muadhidi et al., 2001)% في العينات المجموعة عشوائيًا 1حوالي 
(. وبلغت Walkey, 1992؛ Kamal & Agbari, 1980, 1985اليمن على محصولي الذرة والشعير )
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نسبة اإلصابة بالفيروس في حقول القمح في مصر الوسطى )الفيوم، الجيزة، بني سويف، المنيا 
كفر الشيخ، اإلسماعيلية والشرقية(  وأسيوط( ومصر السفلى )القليوبية، المنوفية، الغربية، البحرية،

%، على 11.6و  11.6، 13.6، 5.4بحدود  2001و  1998، 1997، 1996خالل األعوام 
 .(Aboul-Ata, 2002) %0.4وبنسبة  2002التوالي، وكان قليل جدًا في العام 
المختلفة، أشارت التقارير بأنه في أغلب دول المنطقة كان  BYDVأما بالنسبة لفيروسات 

في ، و CYDV-RPVثم  BYDV-MAVأكثرها انتشارًا تاله الفيروس  BYDV-PAVلفيروس ا
%، على التوالي في العينات 27.4و 11.9، 38.1بلغت نسبة الفيروسات الثالثة السابقة  سورية

في  أما. (Makkouk & Skaf, 1989)المفحوصة والتي كانت تبدي أعراض اإلصابة بالفيروس 
لحقول القمح، الشعير والشوفان الذي  واألردن وسورية خالل المسح الحقليالجزائر والمغرب وتونس 

، تاله الفيروسين األكثر إنتشاراً  BYDV-PAV، كان الفيروس 1987و  1986 أجري خالل عامي
BYDV-RPV  وBYDV-MAV (Makkouk et al., 1989a) وفي دراسة أخرى في األردن، تم .

( BYDV-RMVو  BYDV-MAV ،BYDV-PAV،CYDV-RPVالكشف عن أربع فيروسات )
% في كل من القمح، الشعير، الذرة 65و  59، 35، 22سواء منفردة أو مختلطة، وبنسبة إصابة 

، بلغت ب. وفي غرب وسط المغر (El-Zoubi et al., 1992)البيضاء والذرة الصفراء، على التوالي 
 حوالي CYDV-RPVو BYDV-PAV ،BYDV-MAVالفيروسات بمحصول القمح  نسبة إصابة

-BYDV. وعند دراسة انتشار الفيروسين (El-Yamani, 1992) %، على التوالي9 و 35، 56

MAV  وBYDV-PAV  )في ثالثة مناطق مختلفة في شمال غرب تونس )بيجا(، القيروان )الوسط
% في حقول الشعير، وووجد أن 35-0شرق(، تراوحت نسبة اإلصابة ما بين -ومورناك )شمال

ورناك، في منطقتي القيروان وم BYDV-MAVأكثر تواجدًا من الفيروس  BYDV-PAV الفيروس
وفي مسح حقلي شمل  .(Zouba et al., 1989)في منطقة بيجا  في حين كانت الصورة معاكسة

)بيجا، بيزرت، كابون، جندوبا، الكاف، سليانا، وزغوان( لزراعة الشعير والقمح  سبعة مناطق رئيسية
  BYDV-PAVصابة بالفيروس، كان الفيروس ولعينات تحمل أعراض اإلالقاسي والطري، 

 % أما 17.2وبنسبة  BYDV-SGV%، تاله الفيروس 22.8هو األكثر انتشارًا وبنسبة 
  1.1، 5.5فكانت نسبة وجودها  CYDV-RPVو  BYDV-RMV ،BYDV-MAVالفيروسات 

 عير منه في القمح %، على التوالي، وكان وجود هذه الفيروسات أعلى في الش0.7و 
(Makkouk et al., 2001a).  في اليمن شمل كافة المناطق، وجد أن  وفي مسح حقلي أجري

% في 4.3% في الشعير و 7األكثر إنتشارًا حيث بلغت نسبتة أيضًا هو  BYDV-PAV الفيروس
 هو األكثر انتشاراً  BYDV-PAV كان الفيروس. كذلك في مصر، (Kumari et al., 2006)القمح 

على  BYDV-MAVتاله فان والذرة البيضاء، على محاصيل الشعير، القمح الطري والقاسي، الشو 
الذرة الصفراء فقط،  فوجد على CYDV-RPV أما ،%6محاصيل القمح الطري والشعير وبنسبة 
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% 1أقل من كانت في العينات المفحوصة ونسبة وجوده كان نادرًا  BYDV-SGVبينما الفيروس 
(Lister et al., 1994) . 

صابة الطبيعية بفيروسات % نتيجة اإل12-11حوالي  النقص بإنتاج القمح ت نسبةترواح
BYDVs  تحت الظروف الطبيعية في المغرب(El-Yamani & Hill, 1990a) في حين بلغت .

عند إعداء النباتات  %30 و 44في المغرب " Nesma 149الخسارة في إنتاجية صنف القمح الطري "
 على التوالي ،( من عمر النبات6-5( ومرحلة متأخرة )الطور 2-1كرة )الطور بمرحلة مب

(El-Yamani, 1990)  . 
وفي دراسة إجريت في سورية تحت ظروف اإلعداء اإلصطناعي بحشرات المّن الحاملة 

% للموسمين 90-0تراوحت معدالت الخسارة في الغلة للشعير من  BYDV-PAVلفيروس 
 ية الصنف المزروع لإلصابةسحسب حسا 2001/2002 و 2000/2001الزراعيين 

(Makkouk & Ghulam, 2002) كما أن اإلصابة بالفيروس تؤثر على حجم وشكل البذور ، 
 (.1)شكل 

 
، والمدى العوائلي BYDVsسببها فيروسات تباإلضافة لألعراض الظاهرية التي  -طرائق الكشف 

تدل على وجود الفيروس بشكل مبدئي، فان هناك وطريقة االنتقال بحشرات المّن والتي يمكن أن 
فقد نجح اختبار اليزا باالحتواء الثنائي للفيروس باألجسام  .طرائق أخرى أكثر دقة للكشف عنه

، واختبار اليزا باالحتواء الثالثي (Makkouk & Kumari, 1993) (DAS-ELISA)المضادة 
واختبار بصمة النسيج  (Makkouk et al., 1989b) (TAS-ELISA)ألجسام المضادة اللفيروس ب

. واستخدم اختبار (Makkouk & Comeau, 1994) الكشف عنهفي  (TBIA)النباتي المناعي 
بصمة النسيج النباتي المناعي لتقويم حساسية الطرز الوراثية للقمح والشعير لفيروس اصفرار وتقزم 

 .(Makkouk et al., 1994a)الشعير 
 فينتاج مصل مضاد متعدد الكلون ذو فعالية عالية وا BYDV-PAVتم عزل فيروس 

عزلة سورية أخرى لفيروس كما أجري نفس الشيء ل ،(Makkouk & Kumari, 1993)سورية 
CYDV-RPV .)تم انتاج مصل مضاد متعدد الكلون وكذلك  )قمري وآخرون، معلومات غير منشورة

غير منشورة(. وفي المغرب تم )نجار وقمري، معلومات  BYDV-PAV لعزلة تونسية من الفيروس
وانتج مصل  ”Clintland 64“من نبات الشوفان صنف  BYDV-PAVاستخالص وتنقية فيروس 

 .(El-Yamani & Hill, 1990b) الكلون متعدد مضاد له 
 عند استخدام األجسام المضادة  BYDVبين فيروسات  هناك عالقة سيرولوجية

لتحديد هذه المتخصصة جسام المضادة وحيدة الكلون عديدة الكلون، ولهذا البد من استخدام األ
الفيروسات بشكل افرادي. تم انتاج العديد من األجسام وحيدة الكلون على المستوى العالمي تكشف 
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 ؛Pead & Torrance, 1988؛ Hsu et al., 1984؛ D’Arcy et al., 1990عن هذه الفيروسات )
Torrance et al., 1986.) 

أمكن التفريق بين مجموعتين من  BYDV-PAVاصة للفيروس وباستعمال بادئات خ
 (RT-PCR)مع النسخ العكسي  العزالت المغربية باستخدام التفاعل المتسلسل للبوليمراز

(Bencharki et al., 1999, 2002). 
 

تعتبر التربية وغربلة المدخالت الوراثية اليجاد أصناف  -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
 & Skaf) هي إحدى أهم الطرق المبشرة والعملية لمكافحة هذه الفيروسات BYDVمة لفيروسات مقاو 

Makkouk, 1988).  ،وتستند عملية الغربلة إلى دليل أعراض المرض بعد إعداء النباتات بالفيروس
 وعلى مؤشرات أخرى مثل المحتوى الفيروسي والوزن الحبي، والكتلة الحيوية، ودليل الحصاد

(Lister et al., 1984) وفي المغرب وجد أن الصنف .C76227 ( هو األكثر مقاومةAmri, 1992؛ 
El-Yamani et al., 1994.)  ،وفي السنوات األخيرة تم تقييم وايجاد مدخالت وراثية جيدة من الشعير
  ليعتمدها مربو النبات في عمليات التهجين. BYDV-PAVمتحملة أو مقاومة لفيروس 

في الشعير  BYDV-PAVلفيروس  (Yd2)  وية بين وجود مورثة المقاومةهناك عالقة ق
النبات  داخلحيث وجد أن حركة الفيروس تكون أسرع  وحركة الفيروس داخل النبات وتكاثره،

. ويمكن الكشف عن (Makkouk & Ghulam, 1992)الحساس الذي ال يحتوي مورثة المقاومة 
طة التفاعل المتسلسل للبوليمراز وباستخدام بادئات وجود هذه المورثة في أصناف الشعير بواس

إن العديد من النباتات البرية والتي لها قرابة مع نبات القمح  .(Makkouk et al., 2002)متخصصة 
مدخاًل  310يم يعند تق يمكن استخدامها في عمليات التربية. BYDVمقاومة لفيروسات وأظهرت 

مدى حساسيتها دراسة ل Triticumخاًل وراثيًا تابعة للجنس مد 39و Aegilopsوراثيًا تابعة للجنس 
مدخاًل على التوالي مقاومة للفيروس  8و  26، أبدت في سورية BYDV-PAVفيروس لإلصابة ب

(Makkouk & Ghulam, 1989, 1991) ًوجد  ،، وفي دراسة أخرى في سورية أيضا 
من هذه المدخالت  7ة للفيروس، كانت مقاوم Aegilopsمدخاًل من  1097مدخاًل من أصل  39أن 

 وتم  .(Makkouk et al., 1994b) أظهرت مقاومة لعزلة كندية من نفس الفيروس
 مصدر مقاوم للفيروستعتبر مع القمح الطري  Agrotricumانتاج هجن بين نوعين من 

(Comeau et al., 1994). 
 وهذه  BYDV-PAVأصناف من الشعير مقاومة لفيروس  5في مصر وجدت 

  Baladi 16و  Giza 24 ،Borg El-Arabk ،Marsa Matrouh،  Bahtim 52ألصناف هي: ا
(Abdel-Hak & Ghobrial, 1984 ؛Ghobrial et al., 1984a, 1984b, 1992.) 
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مدخاًل من القمح تحت الظروف المصرية والعدوى الطبيعية، وجد أن  981عند اعداء 
، كما لم تتأثر إنتاجية خفيفة ظهرت عليها أعراض مدخالً  149مدخاًل لم تبد أعراض اإلصابة و 130

 .(El-Daoudi et al., 1991) باإلصابة Sakha 69الصنف 
 

 فيروس إصفرار وموزاييك الشعير المخطط .2.2
Barley yellow striate mosaic virus (BYSMV جنس ،Cytorhabdovirus ،فصيلة 

Rhabdoviridae) 
 

جسيمات هذا الفيروس شكلها  ،Conti (1969)س من قبل وصف هذا الفيرو  -الصفات العامة 
ألف قاعدة  13حجمه حوالي  النووي ريبيحمض النانومترًا، و  55×330عصوي مغلفة أبعادها 

 س، ودرجة التخفيف النهائيةº 60-50درجة الحرارة المثبطة . (Bassi et al., 1980) أزوتية
 س  5أيام عند درجة حرارة  4-2 ويمكن المحافظة على حيوية الفيروس لمدة 102-103
 . (Conti, 1980)س  22يومًا عند درجة حرارة  2-1أو 

 
لى إصفرار وتخطط أوراق تتراوح أعراض اإلصابة بالفيروس من إ -األعراض والمدى العوائلي 

موزاييك وقد يؤدي الى تقزم النبات على المحاصيل النجيلية المزروعة )القمح والشعير(. أو تبرقش 
نوع من النجيليات يؤدي الى تقزمها مع تبرقش لألوراق، شحوب  26ا يصيب هذا الفيروس كم

 .(1)شكل  وتخطط، إصفرار وضيق في نصل الورقة
 المحاصيل النجيلية واألعشاب النجيلية المعمرة بصورة  BYSMVيصيب فيروس 

 إلصابة بهذا هو أكثر أنواع القمح حساسية لالطري أن القمح  ختباراتمتفاوتة، ودلت اإل
  %8-5الفيروس، وال يعد له أهمية إقتصادية حيث كانت نسبة اإلصابة في القمح الشتوي 

(Milne & Conti, 1986)وفي المغرب وجد على الذرة الصفراء على شكل تخطط واصفرار ، 
(Lockhart & El-Yamani, 1983)في المنطقة  ، ولم يلحظ حتى اآلن على محصول الشعير

 .العربية
حيث يظهر عليه  ”Alba“ نبات الشوفان صنف ن العوائل الدالة على وجود الفيروسوم

 ”Delisa“ الشعير الصنفكذلك و  ،في األوراق القاعدية تخطط وإصفرار متبرقش مع تقزم وإحمرار
 النباتحيث يظهر عليه تخطط شاحب وموزاييك، واصفرار في األوراق القاعدية، و 

Phalaris canariensis L.  تقزم واصفرار في األوراق القمية يظهر عليه حيث(Conti, 1980). 
 

نتقال  بالطريقة الميكانيكية، بل ينتقل الى النبات بواسطة النطاطات  ال ينتقل الفيروس –طرائق اال
 من أهم النطاطات التي تنقل هذا الفيروس بكفاءة عالية النوع .(Conti, 1972) وبالطريقة المثابرة
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Laodelpha striatella (Fallen) (Hemiptera: Delphacidae) وبكفاءة عالية. هناك فترة كمون ،
 يومًا. 17-6الحشرة مدتها  داخلللفيروس 

 
  سجلت إصابة القمح –التوزع الجغرافي واالهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 (، Lockhart et al., 1986؛ Lockhart, 1986في المغرب ) BYSMVبفيروس 
 سوريةو  (Makkouk et al., 2001b)لبنان ، (Najar et al., 2000a, 2000b) تونس

(Makkouk et al., 2004). 
 

، والمدى العوائلي BYSMVفيروس  باالضافة لالعراض الظاهرية التي يسببها -طرائق الكشف 
وطريقة االنتقال بحشرات نطاطات االوراق والتي يمكن أن تدل على وجود الفيروس بشكل مبدئي، 
فان هناك طرائق أخرى أكثر دقة للكشف عنه. يمكن استخدام اختبار اليزا واختبار بصمة النسيج 

تم تنقية عزلة محلية من الفيروس وانتج ( في الكشف عن الفيروس. وقد TBIAالنباتي المناعي )
( وسورية Lockhart et al., 1986؛ Greber, 1982مصل مضاد له في كل من المغرب )

(Makkouk et al., 2001b.) 
 

تعتبر المقاومة الوراثية، بصورة عامة، إحدى أكثر الطرق  -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
 المؤدية إلى التقليل من الخسائر التي يحدثها الفيروس.

 
 للشعير  لشريطيفيروس الموزاييك ا. 3.2

Barley stripe mosaic virus (BSMV جنس ،Hordeivirus) 
 

(. شكل 1951) McKinneyألول مرة من ِقبل  BSMVوصف فيروس  -عامة الصفات ال
والوزن  ،نانومتراً  150-100وطولها  نانومتراً  20قطرها  الجسيمات الفيروسية أنبوبية عصوية

 ويتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي مليون دالتون، 26الجزيئي للجسيمة الطويلة حوالي 
كيلو  21الوزن الجزيئي للغالف البروتيني  .(Atabekov & Novikov, 1989) وحيد السلسلة

عامًا.  12س، ويمكن تخزينه باألوراق الجافة ألكثر من º 70درجة الحرارة المثبطة له حوالي  دالتون.
 .510-4-2ودرجة التخفيف لهذا الفيروس في العصارة النباتية 

 
عدد من األنواع النجيلية وبعض أجناس يصيب هذا الفيروس طبيعيًا  –األعراض والمدى العوائلي 

من خالل  (Chenopodiaceae) الرمرامية/والفصيلة السرمقية (Solanaceae) الفصيلة الباذنجانية
يبدي هذا الفيروس أعراضًا على شكل خطوط موزاييك جهازية على محصول العدوى اإلصطناعية. 
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ع نيكروزية صفراء كبيرة على بعض ، في حين يظهر على شكل بق(1)شكل  القمح والشعير والشيلم
  Chenopodium album L. ،C. amaranticolor Coste & Reyn أنواع

  وقد يبدو على شكل بقع صفراء موضعيةمن الفصيلة الرمرامية،  .C. quinoa Wild و
 وليست جهازية على الشوندر السكري/البنجر، في حين تعطي بعض السالالت اصابات 

 بقع خضراء موضعية على نبات التبغو موزاييك على السبانخ و جهازية على الذرة أ
(Milne & Conti, 1986). 

 

نتق     ال ائ     طر  % 90ينتقلللللل هلللللذا الفيلللللروس بواسلللللطة البلللللذور وبنسلللللب عاليلللللة قلللللد تصلللللل إللللللى  -ق اال
(McKinney, 1953)  100أو حتللى %(Gold et al., 1954)  كمللا أنلله ينتقللل عبللر حبللوب الطلللع

(Gardner, 1967 ؛Gold et al., 1954 وبالطريقللة الميكانيكيللة عللن طريللق مسللتخلص العصللارة ،)
 والجدير بالذكر أن هذا الفيروس ال ينتقل بأي نوع من الحشرات. المعدية.

 
يعتبر هذا الفيروس من الفيروسات  –التوزع الجغرافي واالهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 لشعير، فقد سجل وجوده في عدد من دول المهمة التي تصيب محاصيل الحبوب بما فيها ا
أما في المنطقة العربية والصين. كاليابان  وبعض دول آسيا الم كالواليات المتحدة األمريكية وكنداالع

 ( وفي اليمن بنسبة أقل Najar et al., 2000a, 2000b% )2ُسجل في تونس بنسبة فقد 
وفي لبنان واألردن ، (1992ون، مكوك وآخر سورية )في و ، (Kumari et al., 2006) % 1من 

(Makkouk & Jarikji, 1983 ؛Nienhaus & Saad, 1967 .) ة في غلة سبب هذا الفيروس خسار
 (.1992% )مكوك وآخرون، 8.66الشعير في سورية قدرت بحوالي 

 
 بطلللللرق متعلللللددة، منهلللللا تجملللللع الالتكلللللس BSMV فيلللللروس يمكلللللن الكشلللللف علللللن – ق الكش     فائ     طر 

(Lundsgaard, 1976)نتشللار المللزدوج فللي اآلجللار ، اال(Carroll et al., 1979a) اليللزا اختبللار ، و
(Lister et al., 1985 ؛Makkouk & Kumari, 1993.) 
 

اسلتخدام  هلوللتقليل من انتشار الفيروس  أفضل السبل إن -الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره 
ثلار سلليمة أو باتبلاع أسلاليب أخلرى سلواء علن طريلق انتاجهلا ملن نويلات إك ،خاليلة ملن الفيلروس بذار

أن المعالجللة الحراريللة للحبللوب المصللابة  (2001) فقللد أشللار مكللوك وعطللار ،مثللل المعالجللة الحراريللة
ولفترات مختلفة أدت إلى خفض نسبة وجود الفيروس، ولكلن دون  س 80بالفيروس عند درجة حرارة 

كليلًا ملن هلذا الفيلروس علن طريلق توزيلع وقد أمكن فلي العديلد ملن اللدول اللتخلص  التخلص منه كليًا.
وهنلاك مورثلة فلي الشلعير تمنلع انتشلاره  .(Carroll, 1980)سلليمة خاليلة ملن اإلصلابة بله  بلذار/تقاوي 

 .(Carroll et al., 1979b)في البذور 
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أعراض اصفرار وتقزم على نباتات الشعير )أ( واحمرار على الشوفان )ب( الناتجة عن اإلصابة  .1شكل 
)اليمن( مقارنة  BYDV؛ صنف شعير حساس لإلصابة بفيروس (BYDV)فيروس اصفرار وتقزم الشعير ب

 BYDVحبوب قمح صغيرة الحجم ناتجة من نباتات مصابة بفيروس  بصنف مقاوم لإلصابة )اليسار( )جـ(؛
الذرة )هـ، و(  )اليسار( مقارنة بحبوب مليئة ناتجة من نباتات سليمة )اليمين( )د(؛ أعراض تخطط على أوراق

؛ أعراض (WSMV) الموزاييك المخطط للقمح وتقزم واصفرار القمح )ز( الناتجة عن اإلصابة بفيروس
إصفرار  اصفرار وتخطط أوراق الشعير )حـ( وتقزم نبات الشعير )ط( الناتجة عن اإلصابة بفيروس

الناتجة عن األصابة  على أوراق الشعير ؛ أعراض موزاييك وتخطط(BYSMV) وموزاييك الشعير المخطط
 )ي(. (BSMV) الشريطي للشعير موزاييكالبفيروس 
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 لقمحالموزاييك المخطط لفيروس . 4.2
Wheat streak mosaic virus (WSMVجنس ، Tritimovirus فصيلة ،Potyviridae) 

 
شكل  .McKinney (1937)ألول مرة من قبل  WSMVوصف فيروس  - الصفات العامة

الفيروس من حمض نووي  نانومترًا. يتكون مجين 15×700جسيمات الفيروس خيطية مرنة، أبعادها 
. أمكن الحصول (Gotez & Maiss, 1995)نيوكليوتيدة  9384ريبي أحادي السلسلة طوله حوالي 

 .(Uyemoto & Ferguson, 1980)على مادة نقية من الفيروس 
 

عام يسبب هذا الفيروس موزاييك مخطط على عوائله من بشكل  -األعراض والمدى العوائلي 
تبرقش األوراق إلى النجيليات، إال أن األعراض تتباين من موزاييك مخطط ضعيف إلى تبقع أصفر و 

و، -1هل، -1)األشكال  (Brakke, 1971)موت األنسجة وتقزم النبات  درجات مختلفة قد تصل إلى
 .ز(-1
 

يصيب هذا الفيروس محصول القمح  - صادية في المنطقة العربيةالتوزع الجغرافي واألهمية االقت
هذا في الواليات المتحدة، كندا، شرق أوروبا، وروسيا. في المنطقة العربية، سجلت إصابة القمح ب

 سورية ،(Slykhuis, 1962)األردن ، (Nienhaus & Saad, 1967)فيروس في كل من لبنان ال
(Makkouk & Kumari, 1997) ر والجزائ(Boubetra et al., 1999). 

 
 ، وطريقة WSMVباإلضافة لألعراض الظاهرية التي يسببها فيروس  - طرائق الكشف

 ، يمكن الكشف عنه بواسطة اختبار اليزا الباقية/انتشاره بواسطة الحلم بالطريقة المثابرة
(Makkouk & Kumari, 1997). 

 
نتقال   Aceria tosichella  وبواسطة الحلمينتقل هذا الفيروس ميكانيكيًا  - طرائق اال

(French & Stenger, 2002).  البالغات يمكنها نقل الفيروس، للحلم وكذلك جميع األعمار اليرقية
إال أن اليرقات فقط يمكنها اكتساب الفيروس من النبات المصاب. ينتقل الفيروس أيضًا بواسطة 

. في المنطقة العربية تبين بأن (Jones et al., 2005)البذور في القمح ولكن بنسبة منخفضة 
WSMV ور القمح في سورية )قمري وعطار، أبحاث غير منشورة(. ليس هناك ذيمكن أن ينتقل في ب

 ناقل حشري لهذا الفيروس.
 

في  WSMVإن نسبة اإلصابة المتدنية بفيروس  - حد من انتشارهلالوقاية من هذا الفيروس وا
حتى اآلن توحي بأنه ال داعي الستخدام وسائل محددة للحد من المناطق العربية التي وجد فيها 
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انتشاره. إال أن احتمال انتقاله بواسطة البذور يستدعي االنتباه واستخدام بذور خالية من اإلصابة هو 
بأعداد  الطريق األمثل للحد من الخسارة التي يمكن أن يسببها في المناطق التي يوجد بها الحلم الناقل

 .كبيرة
 

 استنتاجات عامة .3
 

بينت األبحاث المنشورة بأن هناك عدد من الفيروسات التي تصيب محاصيل الحبوب في المنطقة 
العربية، إال أن نسبة انتشار أغلبها في الحقول متدني مما ال يستوجب من المزارعين مجهودًا خاصًا 

أن تنتشر بشكل وبائي في  والتي يمكن التقزم األصفر للشعيرلمكافحتها. يستثنى من ذلك فيروسات 
مما يتطلب استخدام أصناف من الحبوب مقاومة  ،الجزائر والمغربو  بعض السنين في كل من تونس

 لهذه الفيروسات.
( BSMV ،WSMVالبد من اإلشارة إلى أن هناك فيروسين من فيروسات الحبوب ) هكما أن

هذه الفيروسات في الزراعة هي  ينتقالن بواسطة بذور القمح والشعير، واستخدام بذور خالية من
 الطريقة المثلى للحد من الخسائر التي يمكن أن تنتج عن اإلصابة بهما.
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