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 مقدمة ال .1
 

 الذرة الرفيعةو  (.Pennisetum americanum L) والدخن (.Zea mays L)الذرة  تتسم محاصيل 
(Sorghum bicolor (L.))  باألهمية القصوى في الدول العربية، حيث أنها من المحاصيل

االستراتيجية التي تقوم عليها صناعة رغيف الخبز الذي يعتبر الغذاء األساسي في العديد من 
التي تستوِرد منها الدول العربية المجتمعات العربية، كما أنها أيضًا تستخدم إلنتاج زيوت الغذاء 

 2و  1كميات كبيرة، األمر الذي ُيثِقل كثيرًا على الميزانية العامة لهذه الدول. ويبين الجدولين 
 المساحات المزروعة والكميات المنتجة والمستوردة من الذرة والدخن أو الذرة الرفيعة في الدول 
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وِرد كميات كبيرة من تلك المحاصيل كل عام لتغطى العربية، مما يوضح أن كثيرًا من هذه الدول تست
 .2005احتياجاتها، حسب إحصائيات منظمة األغذية والزراعة لعام 

 الذرة الرفيعة لإلصابة بالعديد من الفيروسات و وتتعرض محاصيل الذرة والدخن 
 بمدى  في إنتاج المحاصيل المصابة بها، وترتبط كمية الخسائر ئرخسا مهاسبب معظالتي ي

المستوى وحساسية األصناف المنزرعة. وتتراوح هذه الخسارة من  وشدة اإلصابة انتشار الفيروس
 ؛Aboul-Ata & Ammar, 1989a, 1989b) لمحصولمن ا %90أكثر من إلى  القليل

Aboul-Ata et al., 1996)، مصر في منطقة  الذرةكما حدث لمحصول إلى تدهور كامل  أو
نتيجة  1991 الصيفي لعام خالل الموسم الزراعي يزة،  بني سويف،  المنيا()الفيوم، الجالوسطى 

)التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض  (MYSV) األشرطة الصفراء للذرةاإلصابة بفيروس 
(. وكذلك تدهور هذا المحصول في بعض المحافظات مثل محافظتي 1992بمحصول الذرة لعام 

( والذي تم الكشف (MYSVنتيجة اإلصابة بنفس الفيروس  2000 سوهاج وقنا في الموسم الزراعي
عنه مخبريًا في عينات من الذرة والحشائش/األعشاب )مثل  ذيل القط وغيرها( وحشرات نطاطات 
األوراق جمعت من مناطق اإلصابة )التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة، 

2001.) 
 الدخن في العالم و رجعية عن فيروسات الذرة وقد نشر العديد من البحوث الم

(Lapierre & Signoret, 2004 ؛Thottappilly et al., 1993 أما في المنطقة العربية فقد تم نشر .)
 عدد قليل من البحوث المرجعية عن هذه المجموعة من األمراض على الذرة 

(Ammar, 1983؛ Brunt et al., 1990وسوف نتناول في هذا الفصل .)  وضع األمراض الفيروسية
( من 3الدخن والذرة الرفيعة في المنطقة العربية )جدول و التي وجدت طبيعيًا على محاصيل الذرة 

 حيث صفاتها العامة وانتشارها، وأضرارها، وطرق انتقالها والكشف 
 عنها، ووسائل مكافحتها. ولن نتناول هنا بعض الفيروسات التي تصيب أساسًا القمح أو 

 ر في الطبيعة ولكنها قد تصيب تجريبيًا نباتات الذرة، مثل فيروس الموزاييك الشعي
  (BYSMV)اصفرار وموزاييك الشعير المخططوفيروس  (BSMV) للشعير الشريطي

(Lapierre & Signoret, 2004)  حيث أنها سوف تناقش بالتفصيل في فصول أخرى من هذا
 الكتاب.
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وكمية الواردات من محصول ة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية اإلنتاجية الكلية والمساح. 1جدول 
ً العرب دانالبل ألغلبالذرة   .2005لبيانات منظمة األغذية والزراعة لعام  ية طبقا

 
 

 البلد

 اإلنتاجية الكلية
 طن( 1000)

 المساحة المزروعة
 هكتار( 1000)

 متوسط اإلنتاجية
 ( للهكتارغ)ك

 كمية الواردات
 طن( 1000)

 2,294.86 3,386.40 0.34 1.15 الجزائر

 5,880.24 8,120.30 948.00 7,698.00 مصر

 1,382.18 9,852.00 5.00 49.26 فلسطين

 504.24 23,333.30 1.32 30.80 األردن

 286.09 3,578.90 0.95 3.40 لبنان

 586.54 2,400.00 1.50 3.60 ليبيا

 1,612.62 203.50 246.27 50.12 المغرب

 1,348.48 3,715.80 24.39 90.63 السعوديةية المملكة العرب

 89.31 753.80 79.60 60.00 السودان

 1,625.75 3,677.70 50.90 187.20 ةسوري

 888.03 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات تونس

 377.78 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ال توجد بيانات المتحدة اإلمارات العربية

 248.47 807.90 38.50 31.11 اليمن

 

 اإلنتاجية الكلية والمساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية وكمية الواردات من . 2جدول 
ً  ورجم )الدخن أو الذرة الرفيعة( ألغلب البلدانالس اعة الزر لبيانات منظمة األغذية والعربية طبقا

 .2005لعام 
 
 

 البلدان

 اإلنتاجية الكلية
 طن( 1000)

 المزروعةالمساحة 
 هكتار( 1000)

 متوسط اإلنتاجية
 ( للهكتارغ)ك

 كمية الواردات
 طن( 1000)

 0.12 3,348.60 0.37 1.24 الجزائر

 - 5,611.80 152.00 853.00 مصر

 40.45 6,307.30 5.50 34.69 فلسطين

 - 14,417.10 0.37 5.39 األردن

 - 1,666.70 0.60 1.00 لبنان

 1,185.58 ال توجد بيانات وجد بياناتال ت ال توجد بيانات ليبيا

 0.27 545.10 20.40 11.12 المغرب

 0.01 1,984.00 103.50 205.35 السعوديةالمملكة العربية 

 171.08 663.30 6,444.99 4,275.00 السودان

 0.02 750.00 4.00 3.00 ةسوري

 2.20 333.40 3.00 1.00 تونس

 8.24 ال توجد بيانات ال توجد بيانات ناتال توجد بيا المتحدة اإلمارات العربية

 - 608.70 433.20 263.69 اليمن
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الذرة الرفيعة في المنطقة و. أهم األمراض الفيروسية التي تصيب نباتات الذرة والدخن 3جدول 
 .العربية

 

 العلميسم األ سم العربياأل

سم األ
 العائلة/الفصيلة الجنس المختصر

ديا  . الفيروسات المهمة اقتصا1  

 Maize streak virus MSV Mastrevirus Geminiviridae الذرة تخططفيروس 

األشرطة الصفراء فيروس 
 *للذرة

Maize yellow stripe 
virus* 

MYSV Tenuivirus  

 Maize dwarf mosaic فيروس موزاييك وتقزم الذرة

virus 

MDMV Potyvirus Potyviridae 

 Sugarcane mosaic فيروس موزاييك قصب السكر
virus 

SCMV Potyvirus Potyviridae 

-الشعير وتقزم اصفرارفيروس 
RMV 

Barley yellow dwarf 

virus-RMV 

BYDV-

RMV 
 Luteoviridae غير محدد

-الشعيروتقزم اصفرار فيروس 
PAV 

Barley yellow dwarf 

virus-PAV  

BYDV-

PAV 
Luteovirus Luteoviridae 

فيروس التخطط الشاحب 
 *شة برمودالحشي

Cynodon chlorotic 

streak virus* 

CCSV Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae 

 2. فيروسات أخرى

 Maize mosaic virus MMV Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae فيروس موزاييك الذرة

 Zea mosaic virus ZeMV Potyvirus Potyviridae فيروس موزاييك زيا

 Maize rough dwarf للذرةفيروس التقزم الخشن 

virus 
MRDV Fijivirus Reoviridae 

فيروس التبرقش الشاحب 
 للنجيليات

Cereal chlorotic 
mottle virus 

CCMoV غير محدد Rhabdoviridae 

فيروس الخط المحفور )الغائر( 
 حشيشة برمودال

Bermuda grass 

etched-line virus  
BELV Marafivirus Tymoviridae 

 لتقسيم الدولية اللجنة قبل من اآلن حتى عتمدي لمالمستخدم في هذا الجدول هو مقترح، إال أنه  الفيروسوتقسيم  تسمية *
 .الفيروسات

 

 لعربيةطبيعيًا في المنطقة ا الدخن والذرة الرفيعةو . أهم الفيروسات التي تصيب الذرة 2
 

 الذرة تخطط. فيروس 1.2
Maize streak virus (MSV جنس ،Mastrevirus ،فصيلة Geminiviridae ) 

 

 يعتبر هذا الفيروس من أهم وأكثر الفيروسات التي تصيب نباتات الذرة انتشارًا  -الصفات العامة 
وصف ذي ( ال1924 ،1925) Storeyفي القارة اإلفريقية خاصة جنوب الصحراء، وقد اكتشفه 

بالتفصيل انتقال الفيروس في الطبيعة بواسطة عدة أنواع من نطاطات األوراق التابعة لجنس 
Cicadulina.  لهذا الفيروس عدة مرادفات منها فيروس تخطط باجرا(BSV) فيروس التخطط ،

 وجسيمات هذا الفيروس شبه كروية  فيروس تخطط الذرة أ.و  (CASV)للنجيليات  ياالفريق
 نانومترًا( وتوجد عادة في أزواج متشابهة سواء داخل النباتات أو  30×22ها حوالي صغيرة )قطر 

 منمجين الفيروس  يتكون (. و Bock, 1974؛ Ammar, 1994( )1في المستخلصات النقية )شكل 
ألف قاعدة  2.7حوالي  حجمهوحيد السلسلة  (DNA)الحمض النووي الريبي المنزوع االوكسجين 

http://image.fs.uidaho.edu/vide/genus034.htm
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دالتون. وقد درس  105×7.1على هيئة جزيئات دائرية مغلقة وزنها الجزيئي  آزوتية، يوجد غالباً 
التتابع النيوكليوتيدي لهذا الفيروس واستنتج منه عدد من الوظائف ألجزاء المجين المختلفة، منها 

المسئول  V1(، والجين (C1, C2بعض الجينات المسئولة عن تكاثر الفيروس داخل النبات العائل 
 V2روتين الذى يساعد في تحرك الفيروس عبر الخاليا داخل النبات المصاب، والجين عن تكوين الب

البروتيني للفيروس الذى قد يساعد في اكتساب ونقل الفيروس بواسطة  الغطاء المسئول عن تكوين
 البروتيني للفيروس على نوع واحد من البروتينات الغطاءأنواع معينة من نطاطات األوراق. ويحتوى 

 كيلو دالتون. 28ذات وزن جزيئي حوالي  وحدته
نسبيًا عن  (Bosque-Pe´rez, 2000)وفي هذا الفصل اعتمد على البحث المرجعي الحديث   

 لذلك.والذي يحتوي على مراجع كثيرة أخرى يمكن للقارئ الرجوع إليها عند الحاجة هذا الفيروس 
 

على نبات الذرة كبقع صغيرة  MSVتبدأ أعراض اإلصابة بفيروس  - األعراض والمدى العوائلي
صفراء على األوراق حديثة النمو، ثم تمتد هذه البقع طوليًا عند نمو الورقة تدريجيًا حتى تتحول إلى 

(. وتظهر هذه 2خطوط صفراء متقطعة أو مستمرة موازية للعروق قد تشمل الورقة كلها )شكل 
الحشرة الناقلة أو األوراق التي تنمو  األعراض عادة على األوراق التي أعديت بالفيروس بواسطة

  بعدها )أعالها( وليس على األوراق التي ظهرت قبلها )أسفلها(. 
 ، فقد يصيب (Gramineae)النجيلية  الفصيلةوللفيروس مدى عوائلي واسع بين 

جيلية من أصل أفريقي مثل نباتات الذرة الرفيعة بعض المحاصيل والحشائش/األعشاب الن
(Sorghum bicolor L.) والدخن ،Pennisetum americanum L.))  ولكن بصورة نادرة في

 الطبيعة. أما المحاصيل التي أدخلت إلى وسط وجنوب إفريقيا في القرون األربعة األخيرة، 
، القمح (.Avena sativa L)، الشوفان (.Oryza sativa L)األرز  ،(.Zea mays L)كالذرة 

(Triticum aestivum L.) لسكر وقصب ا(Saccharum officinarum L.)  فتصاب طبيعيًا 
الموجودة طبيعيًا على نباتات الذرة أو على  MSVوبشدة بهذا الفيروس. وقد وجد أن عزالت فيروس 

 Brachiaria lata (Schumach) Hubbard ،Axonopusعدد من الحشائش/األعشاب النجيلية ]

compressus (Sw.) Beauv. ،Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.، Digitaria 

horizontalis Willd.  وSetaria barbata (Lam.) Kunth  ] تعتبر من أشد العزالت إصابة
 .(Bosque-Pe´rez, 2000)لنباتات الذرة 

 
الميكانيكية المعتادة،  بالوسائلمن نبات إلى آخر  MSVال يمكن انتقال فيروس  - اإلنتقالطرائق 

التي  (Vascular puncture)يكانيكيًا باستخدام طريقة ثقب األنسجة الوعائية وإن كان يمكن نقله م
 يحقن فيها مستخلص نقي أو غير نقي من الفيروس في الجنين النامي داخل حبوب الذرة بواسطة 
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(. وتستخدم هذه الطريقة اآلن في تجارب اختبار حساسية أو مقاومة ,Louie (1995آلة حقن دقيقة 
ختلفة لإلصابة بهذا الفيروس وغيره من فيروسات الذرة التي ال تنتقل ميكانيكيًا أصناف الذرة الم

  بسهولة.
 
 

 
 

مصبوغة بطريقة  (purified preparations)صور بالميكوسكوب اإللكتروني لتحضيرات منقاة . 1شكل 
 )أ(العربية: لفيريونات بعض أمراض الذرة الفيروسية في المنطقة  (negative staining)الصبغ السالب 

فيروس موزاييك  )جـ(، MYSV)) شرطة الصفراء للذرةاألفيروس  )ب((، MSVالذرة ) تخططفيروس 
فيروس موزاييك الذرة اإليراني )هـ( ، (MMV)فيروس موزاييك الذرة  )د((، MDMVالذرة ) تقزمو

(MIMV) ،(f)  للذرةفيروس التقزم الخشن (MRDV ،))الشعير وتقزم  اصفرارفيروس  )ز(BYDV). 
 والباقي محور عن ،Mahmoud et al., 2007 عن )ب( نانومتراً. 100مقياس الرسم = 

(Lapierre & Signoret, 2004. 
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 أعراض المرض والنواقل الحشرية لبعض أمراض الذرة الفيروسية وغيرها في المنطقة العربية: . 2شكل 
فيروس عن  ناتجة)أيمن(  شرطة عريضةأو )أيسر( شرطة دقيقةأ )ب((، MSVالذرة ) تخططفيروس  )أ(
الناقلة لفيروس  Cicadulina chinaiحشرة نطاط األوراق  )جـ(، MYSV)) شرطة الصفراء للذرةاأل

MYSV ،)د(  موزاييك وتقزمفيروس ( الذرةMDMV ،))هـ( ( فيروس موزاييك قصب السكرScMV ) 
الناقلة  Peregrinus maidisط النبات حشرة نطا )ز(، (MMV)فيروس موزاييك الذرة  )و(على الذرة، 

 مرض تورم عروق أوراق )ي( (، MRDV) للذرةفيروس التقزم الخشن  )ط(و  )حـ(، MMVلفيروس 
محورة عن  ط، حـ، و، هـ، ب، أ. )Cicadulinaعن تغذية نطاطات األوراق من جنس  المتسببالذرة 

(Lapierre & Signoret, 2004 . 
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  أساسًا بواسطة حشرات نطاطات األوراق MSVوس أما في الطبيعة فينتقل فير 
 نوعًا معروفًا  22غير التكاثرية، ومن بين  الباقيةبالطريقة المثابرة/ (Cicadulina)جنس 

  ،(Webb, 1987؛  Bosque-Pe´rez, 2000فريقيا )منها في ا 18من هذا الجنس يوجد 
 ،Cicadulina arachidis China :أنواع كناقالت لهذا الفيروس وهي 9ُسِجل منها 

C. bipunctata (= bipunctella) (Melichar)، C. ghaurii Dabrowski ،C. latens Fennah ،
C. mbila Naude ،C. niger China ،C. parazeae Ghauri ،C. similis China  

 C. bipunctata (= bipunctella zeae) وقد وجد أن النوع .C. storeyi (= triangula) Chinaو 
 على كل من الذرة وقصب السكر في مصر MSVهو الناقل الرئيسي لفيروس 

(Ammar et al., 1987). 
ويمكن لحشرات نطاطات األوراق الناقلة اكتساب الفيروس من النبات خالل فترات تغذية 

ثانية( حيث يوجد الفيروس داخل معظم أنسجة الورقة المصابة بما فيها النسيج  30-15قصيرة جدًا )
، كما يمكن لتلك الحشرات القاحه في فترات تغذية طولها mesophyll) )(Ammar, 1994)طى الوس

دقائق إلى ساعتين، ويبدو أن الفيروس البد وأن يحقن في نسيج اللحاء. ويمر الفيروس بفترة  5
ساعة )حسب النوع الناقل( بعد تغذية االكتساب حتى تصبح الحشرة التي  24-6تبلغ  حضانة

لتغذية قادرة على نقل الفيروس، وقد تبقى الحشرة بعد ذلك قادرة على نقل الفيروس طوال اكتسبته با
 حياتها. 

، فقد وجد أن ثالثة MSVوتختلف أنواع نطاطات األوراق الناقلة في كفاءتها في نقل فيروس 
رنة %( مقا45–40( تنقل هذا الفيروس بكفاءة عالية )C. ghauriiو  C. mbila ،C. storeyiأنواع )
%(. وتزيد كفاءة نقل الفيروس عادة في 10الذى ينقله بكفاءة منخفضة )حوالي  C. arachidis بالنوع

 بواسطة الحشرة. لقاحمعظم األنواع التي ُدِرَست مع زيادة فترة كل من تغذيتي االكتساب واإل
  وفي في شرق إفريقيا عموماً  MSVمن أهم األنواع الناقلة لفيروس  C. mbilaويعتبر النوع 

 كل من إثيوبيا ونيجيريا. وتؤثر الظروف الجوية كثيرًا في تعداد حشرات نطاطات األوراق 
 وخاصة األمطار ودرجات الحرارة، وكذلك توفر نباتات مناسبة لتلك الحشرات. ففي كل من 

 في بداية موسم األمطار،  Cicadulinaنيجيريا وزيمبابوي تقل أعداد نطاطات األوراق من جنس 
 د بالتدريج خالل هذا الموسم مع توفر العوائل النباتية، وتقل األعداد مرة أخرى بشدة أثناء ثم تزي

 . أما في (Bosque-Pe´rez, 2000)موسم الجفاف ربما نتيجة لعدم توفر عوائل نباتية مالئمة 
 تكون منخفضة في الشتاء  Cicadulinaمصر فقد لوحظ أن أعداد نطاطات األوراق من جنس 

 بيع، ثم تبدأ في الزيادة تدريجيًا خالل فترة الصيف حتى تصل إلى أعلى مستوياتها في وبداية الر 
 أوائل الخريف )أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر(، ويبدو أن حشرات نطاطات األوراق الناقلة، 
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وربما الفيروس أيضًا، يقضيان فترة الشتاء في المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير أو في قصب 
 .(Ammar et al., 1989)ر والحشائش/األعشاب النجيلية المتوافرة طوال العام السك

 
 في  MSVينتشر فيروس  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 معظم بالد القارة اإلفريقية من السودان إلى جنوب إفريقيا ومن زيمبابوي إلى السنغال، وكذلك 
 ا مثل مدغشقر وموريشس وريونيون وغيرها، كما ُسِجل باليمنفي الجزر المحيطة به

), 1990et al. (Walkey   صابةمصر على نباتات الذرة والقصب. في مصر، ُوِجد أن نسبة اإلوفي 
% 78-77بالفيروس في حقول الذرة المتأخرة والمجاورة لحقول القصب في جنوب مصر وصلت إلى 

في شهر أيلول/سبتمبر حين تزداد أعداد نطاطات األوراق الناقلة له، بينما وصلت هذه النسبة في 
 ,Ammar% فقط في حقول الذرة المتأخرة )12-6القصب إلى  الوجه البحري بعيدًا عن حقول

 (.Aboul-Ata & Ammar, 1989a, 1989b؛ 1983
وتحدث األوبئة بهذا الفيروس من آن آلخر في كثير من مناطق زراعة الذرة جنوب الصحراء، 

صناف وقد تؤدى تلك األوبئة ألضرار اقتصادية كبيرة. ويبدو أن تلك األوبئة قد زادت مع إدخال أ
الذرة عالية اإلنتاج حديثًا في كثير من الدول اإلفريقية، بما ترتب على ذلك من زيادة المساحة 
المزروعة بالذرة كمحصول منفرد ومكثف بداًل من زراعته في مساحات صغيرة مختلطًا مع نباتات 

األصناف  أخرى كالذرة الرفيعة والدخن، كما كان يتبع تقليديًا من قبل. كما قد تكون بعض تلك
بالفيروس أو بنطاطات األوراق الناقلة له من األصناف التقليدية.  صابةالجديدة أكثر قابلية لإل

وباإلضافة لذلك فإن االتجاه نحو زراعة عدة محاصيل أو عروات على مدار السنة في تلك المناطق 
ى محاصيل أخرى يزيد من فرص الفيروس أو نطاطات األوراق الناقلة له في قضاء فترة الشتاء عل

 بهما.  صابةقابلة لإل
% في 71من  MSV بفيروس صابةويتراوح النقص في محصول نباتات الذرة نتيجة اإل

% في بعض األصناف 10( إلى TZB-Guasoبهذا الفيروس )مثل  صابةبعض األصناف القابلة لإل
 عمر مبكر بالفيروس.عالية المقاومة له، ويزداد النقص في المحصول كلما أصيبت نباتات الذرة في 

 
وانتقاله بواسطة بعض أنواع  MSVباإلضافة إلى األعراض المميزة لفيروس  -طرائق الكشف 

 غير  الباقيةبالطريقة المثابرة/ Cicadulinaنطاطات األوراق التي ذكرت من قبل من جنس 
 لحشرات تكاثرية، فإنه يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس سواء في النباتات المصابة أو اال

 الناقلة له عن طريق االختبارات السيرولوجية. وقد استخدم عدد من األمصال متعددة الكُلون أو 
 وحيدة الكُلون للكشف عن عزالت هذا الفيروس من مصر وماالوي وأوغندا وجنوب أفريقيا 

 ( أن عزالت هذا الفيروس التي حصل عليها 1991وآخرون ) Peterschmittونيجيريا. وقد بين 
 

http://etextb.ohiolink.edu.proxy.lib.ohio-state.edu/bin/gate.exe?f=toc&state=pnmdgg.24.1&expr=ALL&p_s_ALL=%28WALKEY-D-G-A%29.AU.&p_op_ALL=ADJ&a_search=Search
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وآخرون   Bockإحدى عشر دولة إفريقية كانت كلها متقاربة سيرولوجيا. وفى الماضي عزل من 
 ، عزل MSV( ما كان يعتقد أنه ثالث سالالت مختلفة سيرولوجيا تابعة لفيروس 1974)

 إحداها من نباتات الذرة واألخرى من قصب السكر والثالثة من عشب/حشيشة بانيكوم
(Panicum maximum L.) بحاث أكثر حداثة على أن كال من الساللتين األخيرتين تختلفان وتدل أ

عن الساللة األولى من حيث التتابع النيوكليوتيدي بدرجة تكفي العتبارهما نوعين مختلفين عن 
 (Sugarcane streak virus, SSV) قصب السكر تخطط، ولذلك سميتا فيروس MSVفيروس 
، علمًا بأن لهذين النوعين عالقة (Panicum streak virus, PSV)عشب بانيكوم  تخططوفيروس 

. وقد تم حديثًا استخدام التفاعل MSVسيرولوجية موجبة ولكنها ضعيفة أو غير متماثلة  مع فيروس
 Restriction fragment length polymorphismباإلضافة إلى طريقة  (PCR)المتسلسل للبوليمراز 

 (RFLP) عزلة من فيروس  39 في تحليل العالقات القائمة بينMSV  وعزلة واحدة من فيروس
SSV  وعزلتين من فيروسPSV وقد تمكنت هذه الطريقة من التفرقة بين األنواع المختلفة لهذه ،

% من التتابع النيوكليوتيدي( وكذلك في 40الفيروسات الثالث )التي تختلف عن بعضها في حوالي 
%(. 99لتي تتشابه في التتابع النيوكليوتيدي بنسبة )ا MSVالتفرقة بين العزالت المختلفة لفيروس 

نباتات الذرة، وتصيب الثالث  وقد قسمت هذه العزالت إلى أربع مجموعات تصيب إحداها أساساً 
مجموعات األخرى أساسًا نباتات القمح وبعض الحشائش النجيلية. كما استخدم التفاعل المتسلسل 

 في مصر  SSVللبوليمراز أيضًا في الكشف عن فيروس 
المعزول من  SSVبمنطقة نجع حمادي، واتضح أن هذا الفيروس يعتبر نوعًا مختلفًا عن فيروس 

 % من التتابع النيوكلتيدي( ولذلك أعطى  66جنوب إفريقيا )حيث أنهما يشتركان فقط في 
؛ Sugarcane streak Egyptian virus  (SSEV) (Bigarre et al., 1999اسمًا جديدًا هو

Shamloul et al., 2001 .) 
 

 حيث أن المصدر الرئيسي للعدوى بهذا  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
 الفيروس هو حقول الذرة والقصب المصابة به، فإن هناك بعض الوسائل الزراعية التي 

في حقول الذرة، وتشمل هذه الوسائل ما يلي  MSVيمكن اتباعها للحد من انتشار فيروس 
(Bosque-Pe´rez, 2000 ؛Petershmitt, 2004( :)1 إتباع دورة زراعية ال تسمح باستمرار ) 

 ( زراعة 2تربية نطاطات األوراق طوال السنة على محاصيل نجيلية مختلفة )صيفًا وشتاًء(؛ )
 الذرة في موعد مبكر )في الربيع بمصر على سبيل المثال( قبل زيادة أعداد نطاطات األوراق 

 عدم زراعة نباتات الذرة في اتجاه الريح القادمة من مزروعات  ( 3ي أواخر الموسم؛ )الناقلة ف
 ( ترك مساحة بور )غير مزروعة( عرضها حوالي عشرة أمتار 4نجيلية أخرى أكبر عمرًا؛ )
( مكافحة 5، وعدم زراعة الذرة بجوار زراعات قصب السكر؛ )صابةحول حقول الذرة القابلة لإل

لى نباتات الذرة عند زيادة أعدادها، مما يحد من انتشار الفيروس من نبات أو نطاطات األوراق ع
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 ، في (Carbofuran)حقل آلخر، وقد ثبت أن استخدام مبيدات الكرباميت، مثل كاربوفيوران 
الوقت المناسب قد يمنع انتشار الفيروس من الحقول المجاورة بواسطة نطاطات األوراق 

(Thottapilly et al., 1993)( زراعة الذرة مختلطًا في نفس الحقل مع محاصيل أخرى غير 6؛ )
مفضلة لتغذية أو تكاثر نطاطات األوراق الناقلة لهذا الفيروس، ففي إحدى التجارب أدت زراعة الذرة 

 %. 50إلى  30بالفيروس من  صابةمع الفاصولياء والدخن إلى انخفاض نسبة اإل
أو من  MSVح وسيلة عملية للحد من انتشار فيروس وبالرغم من ذلك فمن المعتقد أن انج  

تأثيره على محصول الذرة هو تربية أو انتخاب أصناف مقاومة لهذا الفيروس أو لنطاطات األوراق 
الوراثية المتزاوجة ذاتيًا وأحد أصناف الهجين  السالالت/الخطوطالناقلة له. وقد ُوجد أن بعض 

. كما اكتشف في المعهد الدولي MSVتميز بالمناعة لفيروس التجريبية من الذرة في جنوب إفريقيا ت
عدة أصناف من الذرة الهجين مقاومة لهذا الفيروس تتميز بنسبه  (IITA) ابنيجيري ةللزراعة االستوائي

بالفيروس. وقد تم في هذا المعهد وفي  صابةباإلضافة إلى أعراض أقل عند اإل صابةمنخفضة لإل
إنتاج أصناف أخرى من الذرة تتمتع  (CIMMYT)والذرة بالمكسيك  المركز الدولي لبحوث القمح

باإلضافة إلى الصفات المرغوبة األخرى من حيث إنتاج المحصول  MSVبصفة المقاومة لفيروس 
كمًا ونوعًا. وما زالت مثل هذه الجهود مستمرة حتى اآلن في عدد من الدول اإلفريقية. وجدير بالذكر 

تزرع على نطاق واسع في نيجيريا منذ سنوات  MSVاومة لفيروس أن بعض أصناف الذرة المق
عديدة دون أن تتأثر كثيرًا بهذا المرض، ودون أن تظهر سالالت أخرى من الفيروس أشد ضراوة 

 تستطيع كسر مقاومة هذه األصناف حتى اآلن.
مقاومة وتدل بعض األبحاث على أن سلوك تغذية نطاطات األوراق الناقلة على أصناف الذرة ال

به، ففي حالة  صابةيختلف كثيرًا عنه في حالة التغذية على األصناف القابلة لإل MSVلفيروس 
النباتات المقاومة قلت فترات التغذية المتعمقة وزادت فترات الراحة أو عدم التغذية، مما يدل على أن 

ون هذا االختالف في هذه النطاطات ال تفضل التغذية على تلك األصناف المقاومة للفيروس. وقد يك
وذلك باإلضافة إلى مقاومتها بالفيروس  صابةسلوك التغذية أحد أسباب مقاومة تلك األصناف لإل

 .(Bosque-Pe´rez, 2000)بالفيروس ذاته  صابةلإل
 

 شرطة الصفراء للذرةاأل. فيروس 2.2

Maize yellow stripe virus (MYSV جنس ،Tenuivirus) 
 
 ( على نباتات الذرة والذرة الرفيعة 2أعراض هذا الفيروس )شكل  اكتشفت -صفات العامة ال

ثم درست صفاته بشكل أوسع في األعوام  ،(Ammar et al., 1984)بمصر في أوائل الثمانينيات 
 فيروس تقزم و  (MFSV)شرطة الدقيقة للذرة من مرادفات هذا الفيروس فيروس األ الالحقة.

تخلصات شبه النقية من النباتات المصابة تحتوي على وقد وجد أن المس .(MCSV)وشحوب الذرة 
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( تشبه تلك المصاحبة لفيروسات جنس 1نانومترًا )شكل  8-4جسيمات خيطية دقيقة يبلغ قطرها من 
Tenuivirus،  يفيروس الذرة الشريطومن أمثلتها (Maize stripe virus, MSpV)  الموجود في

، كما وجد أن القطاعات الرقيقة من النباتات (Falk & Tsai, 1998)بعض بالد إفريقيا واألمريكيتين 
(. ويتشابه (Ammar et al., 1990المصابة تحتوي على جسيمات خيطية دقيقة بشكل حلزوني 

 يالذ (RNA) يالريب مع فيروسات ذلك الجنس في احتوائه على الحمض النووي  MYSVفيروس 
الفيروس على  غطاءة آزوتية. ويحتوي ألف قاعد 9.5–1.6قطع يتراوح حجمها بين  5يتكون من 

كيلو دالتون، كما تحتوى النباتات المصابة بهذا  34ئي حوالي يالجز  وحدته بروتين من نوع واحد وزن 
كيلو  14، على بروتين غير تركيبي وزنه الجزئي حوالي Tenuivirusالفيروس، مثل فيروسات جنس 

جميع فيروسات جنس يختلف عن  MYSVالتتابع النيوكليوتيدي في فيروس  إال أندالتون. 
Tenuivirus  األخرى المعروفة حتى اآلن(Mahmoud et al., 2007). 

ونظرًا لهذا االختالف في التتابع النيوكليوتيدي، وكذلك ألن هذا الفيروس ينقل بواسطة حشرة 
(، على خالف 2)شكل  Cicadellidae فصيلةمن  Cicadulina chinai Ghauriنطاط األوراق 

 األخرى المعروفة التي تنقل جميعها بواسطة أنواع  Tenuivirusيروسات جنس ف
تسمى  فصيلة(، فقد اقُتِرح حديثًا إنشاء Delphacidae فصيلةمن نطاطات النبات )من 

Tenuiviridae  تحتوى على فيروسات جنسTenuivirus  التي تنقلها نطاطات النبات، باإلضافة إلى
 وأي فيروسات  MYSVيحتوي على فيروس  Cicatenuivirusجنس جديد مقترح هو 

؛ (Cicadellidae Ammar et al., 2007 فصيلةُمشاِبهة أخرى تنقلها نطاطات األوراق من 
Ammar & Peterschmitt, 2004.) 

 
لوحظ ثالث طرز من األعراض على نباتات الذرة والذرة الرفيعة  -األعراض والمدى العوائلي 
 ، شرطة الدقيقةاأل( وهي: أ( 2سواء طبيعيًا أو تجريبيًا )شكل المصابة بهذا الفيروس 

عادة على  شرطة الدقيقةعرض األ. ويظهر المصحوب بالشحوب، جـ( التقزم شرطة العريضةاألب( 
على األوراق األكبر عمرًا، أما التقزم  شرطة العريضةتظهر األاألوراق الصغيرة حديثة النمو، بينما 

-Aboulعلى النبات بأكمله إذا تمت العدوى مبكرة في طور البادرة ) فيظهر المصحوب بالشحوب

Ata & Ammar, 1989a, 1989b ؛Ammar et al., 1990 وقد ال تتكون الحبوب أو الكيزان على ،)
النباتات المصابة بشدة أو تنتج حبوب صغيرة غير كاملة )المسماة بضرس العجوز( )التقرير السنوي 

 (.2001، 2000بمحصول الذرة، للحملة القومية للنهوض 
 وقد كشف عن وجود هذا الفيروس طبيعيًا بمصر على نباتات الذرة والذرة الرفيعة 

. وتشمل .Setaria viridis Lو .Digitaria sanguinalis Lوالقمح وبعض األعشاب النجيلية مثل 
 فان وبعض ( والشو .Hordium vulgare Lالعوائل التجريبية لهذا الفيروس نباتات الشعير )

(. كما أمكن الكشف عن الفيروس Sewify, 1994؛ (Mahmoud et al., 1996الحشائش النجيلية 



 الفيروسات التي تصيب محاصيل الذرة والدخن والذرة الرفيعة ...... تأليف الدسوقي عمار وآخرون

 
411 

والمنتشرة على جسور الترع والمصارف  صابةفي حشيشة ذيل القط التي ال تظهر عليها أعراض اإل
ار وانتش صابةوقد جمعت من محافظتي سوهاج وقنا. وقد تعمل هذه الحشائش/األعشاب كمصادر لإل

 (.2001الفيروس )التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة، 
 

 الميكانيكية العادية، وينتقل في  بالوسائل MYSVال ينتقل فيروس  - اإلنتقالطرائق 
( )شكل Cicadulina chinai (Cicadellidae  :Hemipteraالطبيعة بواسطة حشرة نطاط األوراق 

 =)   C. bipunctata :وـع آخر قريب من نطاطات األوراق هه بواسطة نو ـ(، وفشل نقل2

bipunctella zeae)  الذى ينقل فيروسMSV وكذلك فشل نقله بنوع نطاطات النبات ،Peregrinus 

maidis (Ashmead)  الذى ينقل مرض تخطط الذرة. وتنقل نطاطات األوراق من نوعC. chinai 
لتكاثرية، وتقدر كل من فترتي اكتساب والقاح الفيروس ا الباقيةبالطريقة المثابرة/ MYSVفيروس 

داخل تلك الحشرة تتراوح بين  حضانةدقيقة، ويمر الفيروس بفترة  30 بواسطة الحشرة الناقلة بحوالي
يومًا. وتشير بعض البحوث  27أيام، وتبقى الحشرة الناقلة معدية بالفيروس لفترة طويلة بلغت  4-8

 & Ammarنتقل عن طريق بيض الحشرات الناقلة له )قد ال ي MYSVإلى أن فيروس 

Peterschmitt 2004 ؛Ammar et al., 1989, 2007.) 
 

 MYSVوجدت أعراض فيروس  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
صول التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمح(كثيرة بمصر في الوجهين البحري والقبلي بمناطق 

. كما أمكن الكشف سيرولوجيًا عن هذا الفيروس في عينات جمعت من )2001، 2000 الذرة،
التقرير السنوي للحملة القومية  (السودان حيث ظهرت أعراض التخطط على نباتات الذرة الرفيعة

 Maize fine. كما وجدت أعراض مشابهة له )سمى المسبب لها )2000للنهوض بمحصول الذرة، 

stripe virus في بيرو بأمريكا الجنوبية، نقلت بواسطة نوع آخر من نطاطات األوراق هو )
Dalbulus maidis (DeLong & Wollcott) (Injante-Silva et al., 1997 ؛Urbina & Mihm, 

1997.) 
 بين نباتات الذرة في محافظات  MYSVبأعراض فيروس  صابةوقد بلغت نسبة اإل

  1985، 1984% في أعوام 70–50والفيوم والمنيا( حوالي  مصر الوسطى )الجيزة وبنى سويف
 ، وخاصة في أشهر أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر، ويبدو أن ذلك يعود إلى 2000و 

 كثرة أعداد حشرات نطاطات األوراق الناقلة لهذا المرض خالل تلك الفترة في نهاية 
 ؛2001ة للنهوض بمحصول الذرة، الصيف وأوائل الخريف )التقرير السنوي للحملة القومي

Ammar et al., 1987, 1989 ولذلك فإن التأثير األكبر لهذا الفيروس يكون على نباتات الذرة .) 
 تلك النباتات بالفيروس وهي صابةالتي تزرع متأخرة )في الصيف أي في الموعد النيلي( نظرًا إل

 فترة الشتاء إما في الحشرات  صغيرة في طور البادرة. ومن المحتمل أن يقضي هذا الفيروس
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الناقلة له، أو في المحاصيل الشتوية كالقمح والشعير والشوفان باإلضافة إلى بعض األعشاب 
هو المسبب األول  MYSV. وُيعتبر فيروس (Ammar et al., 1989)به  صابةالنجيلية القابلة لإل

، في مصر الوسطى )الجيزة فيعةالذرة الر  الذرة ونباتات على  1991لألوبئة التي حدثت في موسم 
بمنطقة  شتطمنطقة أبو في  2000و  1999 ين الزراعيينلموسم سويف والمنيا( وأيضاً  يبن ،الفيوم

 بسوهاج، حيث لم يتم تكوين الكيزان أو الحبوب على النباتات المصابة بشدة ومنطقة دار السالم قنا
 (.2001، 2000، )التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة

 
 اإلنتقالباإلضافة إلى األعراض الظاهرية والمدى العوائلي لهذا الفيروس، فإن  -طرائق الكشف 

الكشف عن  وسائلتعتبر من أهم  Cicadulina chinaiبواسطة حشرات نطاطات األوراق من النوع 
ات الناقلة له باستخدام هذا الفيروس. وقد أمكن أيضًا الكشف عنه سواء في النباتات المصابة أوالحشر 

أو اختبار  (DAC-ELISA)األجسام المضادة سواء بطريقة اليزا بتغطية الطبق بمولد الضد مباشرة 
 هذا مع العلم بأن المصل المضاد  .(Dot blot)االرتباط المناعي النقطي 

( Tenuivirus)جنس  (MSpV)قد يعطى تفاعاًل موجبًا مع فيروس تخطط الذرة  MYSVلفيروس 
 ؛Ammar et al., 2007الموجود في أفريقيا واألمريكتين، ولكن العكس غير صحيح )

Mahmoud et al., 1996 التقاناتباستخدام (. وكذلك يمكن الكشف عن الحمض النووي  
 ، وتهجين الحمض النووي (PCR)تفاعل المتسلسل للبوليمراز الجزيئية منها ال الحيوية

(Dot blot hybridization) (Mahmoud et al., 2007). 
 

، ينصح بزراعة MYSVللوقاية من فيروس  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
 الذرة مبكرًا )في الربيع بمصر( حيث أن نباتات الذرة المتأخرة تصاب بنسبة أعلى ودرجة أشد 

يروس في أواخر الصيف النتشار وكثرة أعداد نطاطات األوراق الناقلة لهذا الف بهذا الفيروس نظراً 
وأوائل الخريف. وقد تؤدى مكافحة حشرات نطاطات األوراق كيماويًا أو بطرق أخرى عند زيادة 

  أعدادها على نباتات الذرة إلى الحد من انتشار المرض في الُعروات المتأخرة. وقد صدرت
مية للنهوض التالية لمكافحة هذا المرض في مصر في التقرير السنوي للحملة القو  التوصيات

 فقد وجد أن الحقول المتأخرة كانت تعانى من  ،الزراعة المبكرة( 1) :2000بمحصول الذرة لعام 
 يرتبط المرض بأعداد الحشرات الحاملة للفيروس من نطاطات ( 2؛ )نسبة عالية من المرض
 ات لهذه الحشرات ولذلك يمكن التنبؤ بالمرض عند تتبعه في الحشر  ياألوراق وليس العدد الكل

 الحشرات  ( مكافحة3؛ )الحيوية الجزيئية التقاناتالسيرولوجية أو  ختباراتباإل الحاملة بالحقل
التخلص من النباتات ( 4؛ )صابةالعالية بالفيروس عند بداية اإل صابةالناقلة خاصة في مناطق اإل

من  التخلص( 5؛ )صابةالعالية بالفيروس عند بداية اإل صابةالمصابة خاصة في مناطق اإل
الفيروسية والتي ثبت من  صابةخاصة النجيلية في حقول الذرة التي تعمل كمصادر لإل عشاباأل
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الحلفا كحشيشة نجيلية على الطرق والجسور تحتوى على  أن وجدوقد  .األبحاث أنها تحمل الفيروس
العالية  صابةيجب التخلص منها خاصة في مناطق اإل ولذلك MSVفيروس  كمية كبيرة من

المنفذ مثل البرنامج إنتاج أصناف مقاومة للفيروس من الذرة الشامية برامج تشجيع ( 6؛ )روسبالفي
البحث عن مصادر للمقاومة عن طريق  يمكنحتى بمصر في محطة بحوث النوبارية  حالياً 

من األصول الوراثية للذرة الصفراء والبيضاء التي  35وقد تم اختبار  .االنتخاب تحت ظروف الحقل
( وكان هناك اثنين من CIMMYTيدها من المركز الدولي لبحوث القمح والذرة بالمكسيك )تم تور 

بمحطة بحوث سدس  صابةتحت الظروف الطبيعية لإل MYSVتلك األصول مقاومة نسبيًا لفيروس 
ببني سويف ومحطة البحوث الزراعية بالمنيا )التقرير السنوي للحملة القومية للنهوض بمحصول 

 (.2002، 2001الذرة، 

 
 . فيروس موزاييك وتقزم الذرة3.2

Maize dwarf mosaic virus (MDMV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

يصيب هذا الفيروس نباتات الذرة في المناطق المعتدلة من العالم ومنها بعض  -الصفات العامة 
 ( في 1965) Alexanderو    Williamsمناطق من القارة اإلفريقية وآسيا، وقد اكتشفه 

 Sugarcane)والية أوهايو األمريكية. وتم اكتشاف الفيروس وتسجيله في مصر على الذرة )تحت اسم 

mosaic virus, SCMV  بواسطةAbou-Zeid (1975 وجسيمات هذا الفيروس خيطية مرنة .)
الوراثي  (. ويحتوى المكنون 1نانومترًا )شكل  12نانومترًا وقطرها حوالي  770-755طولها حوالي 

 2932-2906على الحمض النووي الريبي وحيد السلسلة وزنه الجزيئي حوالي  MDMVلفيروس 
 cytoplasmic)كيلو دالتون. وتحتوى خاليا النباتات المصابة على عدد من المحتويات السيتوبالزمية 

inclusions)  التي تشبه المراوح الورقيةpinwheels) والتي يتميز بها جنس )Potyvirus باإلضافة ،
 إلى جسيمات الفيروس المرنة خيطية الشكل.

 Potyvirusوكان هذا الفيروس يعتبر إحدى سالالت مجموعة الفيروسات المعقدة من جنس 
 الذرة وفيروس موزاييك موزاييك وتقزم التي تصيب الحشائش/األعشاب النجيلية وهي فيروس 

 موزاييك عشبة جونسون وفيروس  (Sugarcane mosaic virus, SCMV) قصب السكر
(Johnson grass mosaic virus, JgMV) وموزاييك الدخن أو الذرة الرفيعة 

(Sorgum mosaic virus, SrMV)  والتي تمت التفرقة بينها اآلن بواسطة االختبارات
. ولهذا (Shukla et al., 1989)البروتيني  للغطاء المناعية/السيرولوجية وتتابع األحماض األمينية

كما أن هناك  .M-Dو  A ،B ،C ،D ،E ،F ،M ،M-Cيروس العديد من السالالت مثل الف
عالقات سيرولوجية بين هذه السالالت. وقد تفاعلت نباتات الذرة المصابة بهذا المرض في مصر 

 . MDMV-B (Ammar, 1983)سيرولوجيا مع الساللة 
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على نباتات الذرة حسب  MDMVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 

. وتظهر األعراض عادة كبقع صغيرة صابةالصنف المزروع والساللة الفيروسية وعمر النبات عند اإل
صفراء على األوراق حديثة النمو، ثم تزداد هذه البقع عند نمو الورقة تدريجيا حتى تتحول إلى مظهر 

 صابةم الشديد لهذه النباتات، وقد تؤدي اإل( مع التقز 2الموزاييك الذى قد يشمل الورقة كلها )شكل 
إلى تأخر أو عدم نضج الكيزان وقلة أو صغر حجم الحبوب مع احمرار األوراق والسوق في بعض 

 .أصناف الذرة والنجيليات األخرى 
النجيلية، وباإلضافة للذرة فهو يصيب  الفصيلةمدى عوائلي واسع بين  MDMVولفيروس 

عشاب النجيلية منها نباتات الذرة الرفيعة، والدخن وكثيرًا من بعض المحاصيل والحشائش/األ
 . (Gordon, 2004)النجيلية األخرى  الحشائش

  
 من نبات إلى آخر بالتالمس في الطبيعة ولكن  MDMVال ينتقل فيروس  -اإلنتقالطرائق 
 الذرة  حبوب% عن طريق 0.5الميكانيكية المعتادة وقد ينتقل بنسبة حوالي  بالوسائلينتقل 

(Ford et al., 1989 كما قد ينتقل بواسطة أبواغ الفطر )Puccinia sorghi Schwein  الناتجة على
وينتقل الفيروس في الطبيعة بواسطة حشرات المّن بالطريقة  نباتات مصابة بكل من الفطر والفيروس.

ذا الفيروس، منها مّن نوع من المّن تنقل ه 25، وهناك (non-persistent) الباقيةغير المثابرة/غير 
 ومّن الدراق األخضر  (.Rhopalosiphum maidis Fitch)الذرة 

(Myzus persicae Sulzer)  نواعاألوكذلك R. padi L.، Shizaphis graminum Rondani  
 Sitobion avenae F.  (Gordon, 2004 ،Knoke et al., 1983.) و
 

في معظم  MDMVينتشر فيروس  -نطقة العربية في الم ةالتوزع الجغرافي واألهمية االقتصادي
 بالد العالم من الصين إلى الواليات المتحدة وفى القارة اإلفريقية وآسيا، وقد سجل في 

 والمغرب (Shawkat et al., 1983)( والعراق Ammar, 1983؛ Abou-Zeid, 1975مصر )
(Lockhart & El-Yamani, 1983)  باإلضافة إلى اليمن(Walkey et al., 1990) ولم تتسبب .

 أوبئة عن هذا الفيروس حديثًا تحت الظروف المصرية. ولكن وصلت الخسائر التجريبية الناجمة 
 إصابةالشديدة به عند  صابةفي محصول أصناف الذرة الهجين القابلة لإل MDMVعن فيروس

( أن 1983) El-Yamaniو  Lockhart%. أما في المغرب فقد ذكر 54-40النباتات مبكرًا من 
% خاصة في الحقول المالصقة لعشب/حشيشة جونسون 80الذرة قد تصل إلى  إصابةنسبة 

(Johnsongrass)  التي يبدو أنها العائل البديل األساسي لهذا الفيروس هناك، كما ذكروا أن 
به، ولكن كان تأثير  صابةأصناف الذرة المحلية سواء ذات الحبوب البيضاء أو الحمراء قابلة لإل

يروس على نمو النبات أو المحصول محدودًا تحت الظروف العادية. وعمومًا يبدو أن هذا الف
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المبكرة أوالمزدوجة به  صابةخسارة كبيرة في محصول الذرة إال عند اإل بالفيروس في حد ذاته ال يسب
 .(Gordon, 2004)مع بعض فيروسات الذرة األخرى 

 
وانتقاله بواسطة العديد من أنواع  MDMVزة لفيروس باإلضافة إلى األعراض الممي -طرائق الكشف 

، فإنه يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس في النباتات المصابة الباقيةحشرات المّن بالطريقة غير 
واإلنتشار المزدوج في اآلجار، وكذلك بوجود  مثل اختبار اليزاعن طريق االختبارات السيرولوجية 
ات الفيروس الخيطية في القطاعات الرقيقة بالميكروسكوب األجسام المحتواة المميزة وجسيم

 (.Moini & Izadpanah, 2001؛ Lockhart & El-Yamani, 1983) اإللكتروني
 

ينصح بما يلي:  MDMVللوقاية من فيروس  –بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
يرتبط ( 2؛ )من نسبة عالية من المرضي فقد وجد أن الحقول المتأخرة تعان ،الزراعة المبكرة( 1)

ولذلك  .وليس العدد الكلى لهذه الحشرات حشرات المنّ المرض بأعداد الحشرات الحاملة للفيروس من 
التخلص من النباتات المصابة ( 3؛ )يمكن التنبؤ بالمرض عند تتبعه في الحشرات الحاملة بالحقل

خاصة  عشابالتخلص من األ( 4؛ )صابةية اإلالعالية بالفيروس عند بدا صابةخاصة في مناطق اإل
 ؛ الفيروسب صابةالقابلة لإل لتربية المَن أو النجيلية التي تعمل كمصادر

( في 1983وآخرون ) Shawkat، وقد ذكر أصناف مقاومة للفيروس من الذرة الشامية ( استخدام5)
برامج النتخاب  حالياً  وهناكمن هذا الفيروس،  Aيعتبر مقاومًا للساللة  T.C. 75العراق أن الصنف 

( 6بمصر؛ )النوبارية الزراعية ببحوث الفي محطة أصناف مقاومة في أمريكا والمكسيك ونيجيريا و 
مكافحة حشرات المّن على نباتات الذرة عند زيادة أعدادها، وذلك لتفادى الخسائر الناتجة عن 

لفيروسية وللحد من انتشار الفيروس ا صابةالحشرية نفسها وكذلك الخسائر الناتجة عن اإل صابةاإل
 من نبات أو حقل آلخر.

 
 ك قصب السكروزايي. فيروس م4.2

Sugarcane mosaic virus (SCMV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

يصيب هذا الفيروس نباتات القصب والذرة في المناطق المعتدلة من العالم، ويشبه  -الصفات العامة 
يعتبر  (MDMV)، وقد كان الفيروس األول ZeMVو  MDMVفيروسي في كثير من صفاته 

 ,Gordon)حتى تمت التفرقة بينهما في السيتينيات وما بعدها  SCMVإحدى سالالت فيروس 

بالطرق الميكانيكية المعتادة كما ينقل بواسطة حشرات المّن بالطريقة  SCMV. وينقل فيروس (2004
 الباقية.غير  غير المثابرة/
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 في مصر على نباتات القصب والذرة منذ الستينيات  SCMVُسِجل فيروس وقد   
(Abou-Zeid, 1975 ؛Ammar, 1983 وحديثًا أمكن عزل وتعريف سبعة سالالت من هذا )

الفيروس في مصر على بعض أصناف الدخن أو الذرة الرفيعة بواسطة العالقة بين الفيروس والعائل 
لتي تراوحت بين الموزاييك الشديد والموزاييك الخفيف واحمرار الخارجية ا ضالنباتي طبقًا لألعرا

األوراق والتقزم الشديد وموت القمة النامية للنبات وتبقع األوراق واالصفرار وكانت هذه السالالت هي 
A ،B ،D ،E ،H ،I  وM كما أمكن التفرقة بينها أيضًا على أساس التتابع النيكليوتيدي لجين .

السيرولوجية  ختباراتاإللكل ساللة والعالقات الجينية بينها فضاًل عن استعمال البروتيني  الغطاء
(Abdel-Fattah et al., 2005 .) 
 

 على نبات الذرة طبقاً  SCMVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 
ر بقع صغيرة ، وتتمثل هذه األعراض في ظهو (Abdel-Fattah et al., 2005)للساللة الفيروسية 

(، كما تظهر األوراق بلون أحمر 2صفراء على األوراق حديثة النمو ثم تتحول إلى الموزاييك )شكل 
وكذلك السوق في بعض األحيان مع موت القمة النامية أو التقزم بهذه النباتات. ويمكن استخدام 

  .(Abdel-Fattah et al., 2005)األعراض المختلفة في التمييز بين بعض السالالت 

النجيلية، فهو يصيب القصب  الفصيلة ىمدى عوائلي يقتصر عمومًا عل SCMVولفيروس 
، .Panicum spp. ،Setaria sppوالذرة والذرة الرفيعة والشعير وبعض األعشاب النجيلية مثل 

.Bromus spp وغيرها (Fuchs, 2004). 
 

تالمس في الطبيعة ولكن ينتقل من نبات إلى آخر بال SCMVال ينتقل فيروس  - اإلنتقالطرائق 
وال ينتقل عن  (Ford et al., 1989)الذرة  حبوبالميكانيكية المعتادة وقد ينتقل عن طريق  بالوسائل

بحشرات  اإلنتقالأساسًا عن طريقة  SCMVطريق حبوب اللقاح. أما في الطبيعة فينتشر فيروس 
و  Myzus persicae ،Rhopalosiphum maidisومنها  الباقيةغير /المثابرةالمّن بالطريقة غير 

Shizaphis graminum. 
 

في معظم بالد  SCMVينتشر فيروس  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
العالم حيثما تزرع الذرة أو القصب من استراليا إلى الواليات المتحدة وآسيا وإفريقيا وأوروبا، وقد سجل 

(. وتتوقف الخسائر وشدة Walkey et al., 1990وفي اليمن ) Abou-Zeid, 1975)في مصر )
إلى اختزال طول  ياألعراض عادة على صنف وعمر نباتات الذرة عند إصابتها بالفيروس، وقد تؤد

 %.28% ونقص وزن الكيزان بحوالي 25النبات بحوالي 
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  SCMVبين فيروسي  ال يوجد في الوقت الحالي طريقة سهلة ومؤكدة للتفرقة -طرائق الكشف 
يمكن استخدام اض والمدى العوائلي لهما، ولكن حيث تتشابه أو تتداخل كل من األعر  ،MDMVو 
كما أمكن التفرقة بين السالالت ، (Fuchs, 2004)للتفرقة بينهما  PCRالسيرولوجية و  ختباراتاإل

 (.Abdel-Fattah et al., 2005لهذا الفيروس في مصر عن طريق استخدام التتابع النكليوتيدي )
  

هناك بعض الوسائل الزراعية التي يمكن اتباعها  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
فقد وجد أن الحقول  ،الزراعة المبكرة( 1للحد من انتشار الفيروس، وتشمل هذه الوسائل ما يلي: )

( 3ذرة بجوار حقول قصب السكر؛ )( عدم زراعة ال2؛ )من نسبة عالية من المرض يالمتأخرة تعان
( 4؛ )صابةالعالية بالفيروس عند بداية اإل صابةالتخلص من النباتات المصابة خاصة في مناطق اإل

( التوسع في 5؛ )الفيروسية صابةالنجيلية التي تعمل كمصادر لإل األعشاب/التخلص من الحشائش
بار السالالت الفيروسبة التي يلزم التربية برامج التربية ضد األمراض الفيروسية مع األخذ في االعت

 .(Fuchs, 2004) لها
 
 Barley yellow dwarf viruses (BYDVs)الشعير  وتقزم اصفرارروسات . في5.2

 BYDV-RMV  وBYDV-PAV (فصيلة Luteoviridae) 
 

ي وه Luteoviridaeعائلة تشمل هذه المجموعة عددًا من الفيروسات التابعة ل -الصفات العامة 
تصيب نباتات الشعير والقمح والذرة وغيرها من النجيليات في المناطق المعتدلة من العالم، وال تنتقل 
هذه الفيروسات بالطرق الميكانيكية ولكن تنقلها في الطبيعة عدة أنواع من حشرات المّن بالطريقة 

. وجسيمات هذه الفيروسات تكاثرية، ويختلف النوع الناقل حسب النوع الفيروسيالالمثابرة غير /الباقية
 نووي  % حمض28على مغلفة وتحتوى  ( وهي غير1 نانومترًا )شكل 25كروية بقطر حوالي 

الحمض النووي الريبي وحيد  منالشعير وتقزم مجين فيروسات اصفرار  يتكون % بروتين، و 72و
ة فهما يصيبان الذر  BYDV-PAVو  BYDV-RMVوسوف نركز هنا على الفيروسين  السلسلة.

بالتفصيل في فصول  مناقشتهاتم طبيعيًا، حيث أن باقي السالالت التي ال تصيب الذرة في الطبيعة 
 أخرى. 
 (Lockhart & El-Yamani, 1983)على الذرة في المغرب  BYDV ُسجل فيروس قدو 

كما تم عزل الفيروس  (Lister et al., 1994) على الذرة في مصر BYDV-RMVسجل الفيروس و 
BYDV-PAV  في مصر أيضًا(Aboul-Ata et al.,1992, 1996). 

 
 بفيروسات التقزم األصفر في الشعير  صابةتختلف أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 

 حسب األصناف أو األصول الوراثية للذرة، وتتراوح بين تلون األوراق واحمرارها، أو اصفرار 
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 وراق الحديثة، وقد ال تظهر ما بين العروق، أو ظهور خطوط متقطعة صفراء على األ
في أصناف أخرى إلى التقزم  صابةأية أعراض خارجية تذكر على بعض األصناف، بينما تؤدي اإل

 ؛Lockhart & El-Yamani, 1983وعقم النبات وتشوه الكيزان أوعدم تكون الحبوب )
Loi et al., 2004.) 
النجيلية، فهي قد تصيب  يلةالفصالشعير مدى عوائلي واسع بين وتقزم  اصفرارولفيروسات 

النجيلية مثل القمح والشعير والذرة والشوفان والذرة الرفيعة وحشائش ذيل  بعض المحاصيل والحشائش
 القط وغيرها. 

  
 بالوسائللشعير من نبات إلى آخر بالتالمس وال اوتقزم اصفرار ال تنتقل فيروسات  - اإلنتقالطرائق 

الذرة أو حبوب اللقاح. أما في الطبيعة فينتقل فيروس  حبوبق الميكانيكية المعتادة وال عن طري
BYDV-RMV  أساسًا بواسطة أنواع المّنRhopalosiphum maidis ،R. padi ،Sitobion 

fragariae ،S. avenae  وS. graminum ،فيروس  بينما ينتقلBYDV-PAV  أساسًا بواسطة
وتنقل هذه األنواع من المّن فيروسات  .Sitobion avenaeو  Rhopalosiphum padiنوعي المّن 

BYDV  البالطريقة المثابرة/الباقية غير( تكاثريةLapierre, 2004 ؛Loi et al., 2004.) 
 

الشعير وتقزم  اصفرارتنتشر فيروسات  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
السالالت على الذرة في مصر والمغرب  بعض في معظم المناطق المعتدلة من العالم، وقد ُسجلت

ولكن يبدو أنها لم تسجل على الذرة في البالد العربية األخرى رغم تسجيلها على القمح والشعير في 
بعضها  )راجع فصل فيروسات محاصيل الحبوب(، وقد قدرت الخسائر في محصول الذرة عمومًا 

 ؛Lapierre, 2004% في بعض األصناف )20-10من هذه الفيروسات بحوالي 
Loi et al., 2004 وقد ذكر ،)Lockhart  وEl-Yamani (1983في المغرب أن معظم اإل )صابة 

تكون في الزراعات المبكرة من الذرة، ويبدو أن حشرات المّن تنقل تلك الفيروسات إلى نباتات الذرة 
 من حقول القمح والشعير المجاورة أو من األعشاب النجيلية المصابة بها.

 
 الشعير وانتقالها وتقزم  اصفرارباإلضافة إلى األعراض المميزة لفيروسات  -طرائق الكشف 

 بواسطة بعض أنواع حشرات المّن، فإنه يمكن الكشف عن وجود هذه الفيروسات سواء في 
 )اليزا وبصمة النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة لها عن طريق االختبارات السيرولوجية 

التفاعل و  النسخ العكسي أو باستخدام (Makkouk & Comeau, 1994)ي المناعي( النسيج النبات
 .(RT-PCR)المتسلسل للبوليمراز 
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 المنّ بأعداد حشرات عادة يرتبط المرض  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
عند تتبعه في الحاملة للفيروس وليس العدد الكلى لهذه الحشرات ولذلك يمكن التنبؤ بالمرض 

 ي تأوي الفيروس في فصل الشتاء بالقرب من. يجب مكافحة األعشاب التالحشرات الحاملة بالحقل
 المحاصيل النجيلية الشتوية، كما يجب التوسع في برامج التربية ضد هذه األمراض الفيروسية. 

ن انتشار ويمكن مكافحة حشرات المّن على نباتات الذرة عند زيادة أعدادها، مما يحد م  
الحشرية نفسها وكذلك  صابةنبات أو حقل آلخر، وذلك لتفادي الخسائر الناتجة عن اإلالفيروس من 

 بهذه الفيروسات.  صابةالخسائر الناتجة عن اإل
 
 . فيروس التخطط الشاحب لحشيشة برمودا6.2

Cynodon chlorotic streak virus (CCSV جنس ،Nucleorhabdovirus ،فصيلة 
Rhabdoviridae) 

 
 اكتشف هذا الفيروس في المغرب ألول مرة على نباتات حشيشة برمودا -الصفات العامة 

Cynodon dactylon (L)  (Lockhart et al., 1985a) وقد سجل على الذرة في بعض بلدان ،
 منطقة البحر المتوسط األخرى. وهو ينتقل في الطبيعة بواسطة نطاطات النبات التابعة 

. وجسيمات هذا الفيروس ذات غشاء خارجي وتشبه طلقة الرصاص أو Delphacidae لفصيلة
 ولم تكتشف أي  نانومترًا(. 80-72×  280-240 البكتيريا العصوية )قطرها حوالي

عالقة سيرولوجية بين هذا الفيروس والفيروسات األخرى التي تصيب الذرة من هذه العائلة 
(Lockhart & Signoret, 2004) . 

الحمض النووي الريبي وحيد السلسلة ويوجد الفيروس في  من CCSVين الفيروس مج يتكون و 
 كل من األوراق والجذور للنباتات المصابة.

 
على األوراق حديثة النمو لنبات  CCSVبفيروس  صابةتبدأ أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 

، ثم تتحول الورقة كلها بعد الذرة كخطوط متقطعة مصفرة تلتحم معا لتكون خطوطًا متصلة صفراء
ذلك إلى اللون األصفر مع بعض المناطق المحمرة. كما تتقزم النباتات التي تصاب مبكرًا بهذا 

 الفيروس وقد تموت مبكرًا دون إنتاج أي كيزان أو حبوب.
وتعتبر الذرة وحشيشة برمودا هما العائالن الوحيدان المعروفان لهذا الفيروس في الوقت  
 .(Lockhart et al., 1985a)الحالي 

 
 الميكانيكية. أما  بالوسائلمن نبات إلى آخر  CCSVال يمكن نقل فيروس  - اإلنتقالطرائق 

 ببعض أنواع نطاطات النبات اإلنتقالفي الطبيعة فينتشر هذا الفيروس عن طريق 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
420 

Leodelphax striatellus (Fallen)  وToya propinqua (Fieber)  فصيلةمن Delphacidae 
 المثابرة/الباقية التكاثرية. بالطريقة 

 
في المنطقة  CCSVسجل فيروس  -في المنطقة العربية  ةالتوزع الجغرافي واألهمية االقتصادي

، كما تم تسجيله في (Lockhart & Signoret, 2004) العربية في كل من المغرب واألردن وتونس
. ويبدو أن حشيشة برمودا هي  (Lockhart & Signoret, 2004) كل من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا

العائل الرئيسي لهذا الفيروس وللحشرات الناقلة له في الطبيعة وإن كان يصيب الذرة أيضًا في معظم 
هذه البالد نتيجة هجرة نطاطات األوراق الناقلة له والتي تتربى على حشيشة برمودا ثم تنتقل في 

 إصابةذرة دون أن تتربى عليها. لذلك يعتقد أن مستوى موسم زراعة الذرة لتتغذى على نباتات ال
نباتات الذرة بهذا الفيروس يرتبط عادة بوجود حشيشة برمودا أو غيرها من الحشائش النجيلية المعمرة 
التي تعمل كمستودع للفيروس أو للحشرات الناقلة أو لكليهما معًا. وتدل بعض الدراسات الوبائية في 

% وقد يصل 84-70في الذرة قد تصل إلى  CCSVبفيروس  صابةة اإلجنوب فرنسا على أن نسب
 & Lockhart)% في نباتات الذرة المزروعة في شهر أيار/مايو 63الفقد في المحصول إلى 

Signoret, 2004). 
 

على نباتات الذرة وانتقاله بواسطة  CCSVباإلضافة إلى األعراض المميزة لفيروس  -طرائق الكشف 
بالطريقة المثابرة/الباقية، فإنه يمكن الكشف  Delphacidae فصيلةات النبات من بعض أنواع نطاط

النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة له عن طريق االختبارات  فيعن وجود هذا الفيروس سواء 
 علمًا بأنه لم تكتشف أي فروق سيرولوجية بين السيرولوجية مثل اليزا 

 رب وتونس واألردن وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا التي عزلت من المغعينات الفيروس 

(Lockhart & Signoret, 2004 ؛Lockhart et al., 1985a.) 
 

ق التي سبق ذكرها للحد ائباإلضافة إلى الطر  -بالفيروس والحد من انتشاره  صابةالوقاية من اإل
 ه ينصح بالتخلصمن انتشار الفيروسات التي تنقل بواسطة نطاطات األوراق ونطاطات النبات، فإن

 من ِحشيشة برمودا وغيرها من الحشائش النجيلية حول حقول الذرة، كما يمكن مكافحة 

بذور الذرة عند الزراعة بمبيد جاوشو  معالجةحشرات نطاطات النبات الناقلة للمرض 
(imidaclopride)  أو نثر مبيدات التيميك(aldecarbe) أو كاربوفوران بين الخطوط بعد الزراعة 

(Lockhart & Signoret, 2004) هذه المبيدات لها تأثير متبقي ضار ويجب بعض . علمًا بأن
الحرص الشديد عند التعامل مع هذه النوعية من المبيدات وعدم مالمستها للجلد حتى ال يتسبب 
التعامل غير السليم في حدوث أمراض خطيرة للمتعامل معها. كما يجب انتخاب أصناف مقاومة 

 الفيروس مع تتبع انتشار الفيروس إلى المناطق المختلفة.ب صابةلإل
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 خرى أ. فيروسات 3
 

 . فيروس موزاييك الذرة1.3
Maize mosaic virus (MMV جنس ،Nucleorhabdovirus ،فصيلة Rhabdoviridae) 

 

 .نباتات الذرة في بعض بالد القارة اإلفريقية باإلضافة إلى آسيا واألمريكتين MMVيصيب فيروس 
نانومترًا  75-48تشبه طلقة الرصاص أو البكتيريا العصوية قطرها حوالي  MMVسيمات فيروس وج

 MMVمجين الفيروس  يتكون  (. و1)شكل  نانومترًا في المستخلصات النقية 325-234وطولها 
 قاعدة آزوتية، يوجد غالبًا  12540وحيد السلسلة وبه حوالي  الحمض النووي الريبي من

 خمسة أنواع  تركيب الفيروسفي  ويدخلصيرة، على هيئة أجزاء ق

 Tsai؛ (Falk & Tsai, 1983كيلو دالتون  75إلى  33 من البروتينات ذات وزن جزيئي من حوالي

& Falk, 2004 ولهذا الفيروس بعض السالالت منها سالالت هاواي وكوستاريكا .) 
نس ولكنه يختلف سيرولوجيًا( في والج الفصيلةوفلوريدا وفنزويال، كما يوجد فيروس قريب )من نفس 

 (. ينقل هذا الفيروس 1)شكل  (Maize Iranian mosaic virus, MMV)إيران 
  Laodelphax striatellus (Fallen) :بواسطة نوعين آخرين من نطاطات النبات هما

   Unkanodes tanasijevici Diabola (= Ribautodelphax notabilis Long.) و
(Ammar et al., 2005 ؛Izadpanah, 1989 ويتضاعف فيروس .)MMV  في نواة الخلية وتظهر

لكتروني متبرعمة من الغشاء الداخلي إلجسيمات الفيروس في القطاعات متناهية الدقة تحت للمجهر ا
للنواة أو الشبكة اإلندوبالزمية في معظم أنسجة الورقة في النبات المصاب وفي معظم أنسجة الحشرة 

 (.Ammar & Nault, 1985؛ Ammar et al., 2005الناقلة )
للساللة الفيروسية على نبات الذرة والتي تظهر  تبعاً  MMVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل

كبقع صغيرة صفراء على األوراق حديثة النمو، ثم تمتد هذه البقع طوليًا عند نمو الورقة تدريجيًا حتى 
 د تشمل الورقة كلها تتحول إلى خطوط صفراء مستمرة موازية للعروق ق

(، كما تظهر األعراض على األوراق السفلى كتخطط واضح مواز للعروق مع بقع بنية ميتة 2)شكل 
وصغر حجم األوراق. كذلك قد تظهر قمة النباتات المصابة منحنية إلى أسفل مع التقزم الشديد لهذه 

 النباتات.
فقد يصيب بعض المحاصيل النجيلية،  الفصيلةمدى عوائلي يقتصر على  MMVولفيروس 

  .Rottboellia exaltata Lواألعشاب النجيلية مثل نباتات الدخن أو الذرة الرفيعة وكذلك 
 .Setaria vulpiseta (Lam.) (Tsai & Falk, 2004)و 

أو حبوب اللقاح أو تالمس  الحبوبوكذلك ال ينتقل عن طريق ال ينتقل الفيروس ميكانيكيًا 
بحشرات نطاطات النبات  اإلنتقالالفيروس أساسًا عن طريق يعة فينتشر النباتات. أما في الطب
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Peregrinus maidis  فصيلةمن Delphacidae  ( التي تنقله بالطريقة المثابرة/الباقية 2)شكل
 .Tsai & Falk, 2004)التكاثرية )

ذية ويمكن لحشرات نطاطات النباتات الناقلة اكتساب الفيروس من النبات خالل فترات تغ  
دقيقة( حيث يوجد الفيروس داخل معظم أنسجة الورقة المصابة بما فيها النسيج  15قصيرة  )أقل من 

دقيقة.  15(، كما يمكن لهذه الحشرات القاح الفيروس في فترات تغذية طولها mesophyllالوسطى )
تي اكتسبته يوم بعد تغذية االكتساب حتى تصير الحشرة ال 12-9تبلغ  حضانةويمر الفيروس بفترة 

بالتغذية معدية، وقد تبقى الحشرة الناقلة بعد ذلك ٌمعدية طوال حياتها وال ينتقل الفيروس إلي أجيال 
% وذلك حسب كل من ساللة 42-5الحشرة من خالل البيض. وتتراوح نسبة األفراد الناقلة بين 

 (.Tsai & Falk, 2004الفيروس والحشرة الناقلة وطول فترة تغذية الحشرة على النبات المصاب )
في كوستاريكا وفي جزر الكاريبي وموريشوس وكولومبيا وأستراليا والهند  MMVينتشر فيروس 

والمكسيك وكوستاريكا وفيجى وبيرو وأسبانيا والواليات المتحدة وتنزانيا. وقد سجل هذا المرض باليمن 
Walkey et al., 1990)اآلن، وكما سبق ذكره فيوجد  ( ولم يسجل في غيرها من البلدان العربية حتى

( MIMV)( )Ammar et al., 2005فيروس قريب له بإيران يسمى فيروس موزاييك الذرة اإليراني 
 وانتشار هذين الفيروسين في البالد العربية المجاورة أمر وارد. 

سواء في النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة له عن  يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس  
 .(Tsai & Falk, 2004) يق االختبارات السيرولوجية )اليزا واإلنتشار المزدوج في اآلجار(طر 

إتباع دورة زراعية ال تسمح باستمرار تربية حقول الذرة يجب  ينتشار الفيروس فإوللحد من 
مكافحة نطاطات النبات و  نطاطات النبات طوال السنة على محاصيل نجيلية مختلفة )صيفًا وشتاًء(

. ينصح نباتات الذرة عند زيادة أعدادها، مما يحد من انتشار الفيروس من نبات أو حقل آلخر على
 من األعشاب الضارة النجيلية التي تساهم في تربية نطاطات النبات  بالتخلص

 Rottboelliaالناقلة وخاصة األعشاب التي تصاب بهذا الفيروس وقد تكون مصدرًا للعدوى به مثل 

exaltata  وSetaria vulpisetaبهذا  صابةانتخاب وزراعة أصناف الذرة المقاومة لإل  . كما يجب
 بهذا الفيروس لتفادي انتشاره إلى المناطق األخرى. صابةتتبع اإلو  (Tsai & Falk, 2004)الفيروس 

 
 . فيروس موزاييك زيا2.3

Zea mosaic virus (ZeMV جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

 وهــو يتبـــع  1990الفيـــروس مــن الفيروســات المعزولـــة مــن نباتــات الـــذرة فــي اســرائيل عـــام يعتبــر هــذا 
 ( وتــــم دراســـة التفرقــــة بـــين هــــذا الفيــــروس 2000وآخــــرون ) Seifers، وقــــد وصـــفه Potyvirusجـــنس 
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ق عديـدة منهـا ائـ، بطر SrMVو  MDMVو SCMV ،JgMV، مثل Potyvirusومجموعة فيروسات 
الفصـــــل الكهربــــائي والتتــــابع النيكلويتيـــــدي هــــذا باإلضــــافة إلـــــى  بــــاراتاختالســــيرولوجية و  االختبــــارات

األعراض الخارجية. وقـد ثبـت مـن هـذه االختبـارات أن هـذا الفيـروس يختلـف عـن الفيروسـات السـابقة، 
خيطيـة مرنـة وجسـيمات الفيـروس  ،Potyvirusوعليـه فـإن هـذا الفيـروس يعتبـر نوعـًا جديـدًا مـن جـنس 

 لوحــدة بــروتين غطــاء ينــانومترًا والــوزن الجزيئــ 10نومترًا وقطرهــا حــوالي نــا 800-750 طولهــا حــوالي
كيلـو دالتـون. وقـد تـم إنتـاج أجسـام مضـادة لهـذا الفيـروس والتـي  36.8إلى  34.2الفيروس يتراوح بين 

 . (Salomon & Seifers 2004) لم تتفاعل مع الفيروسات السابقة
كبقع صغيرة صفراء على األوراق حديثة ذرة بالفيروس على نباتات ال صابةتظهر أعراض اإل

الفصيلة النمو، ثم تتحول إلى مظهر الموزاييك مع تقزم النباتات. وللفيروس مدى عوائلي ضيق في 
النجيلية، فهو ال يصيب نباتات الشعير والشوفان والشيلم ولكنه يصيب الذرة والدخن والذرة الرفيعة 

(Seifers et al., 2000) . 
الميكانيكية المعتادة وكذلك بأنواع عديدة من حشرات المّن  بالوسائل ZeMVوس يمكن نقل فير 

بالطريقة غير المثابرة/ غير الباقية، ولم  Rhopalosiphum padiو  Myzus persicaeمن أهمها 
 يثبت نقله عن طريق البذور.

مجاورة لها يحتمل وجوده في باقي أراضي فلسطين والبالد الو اسرائيل في  يوجد هذا الفيروس
 Seifers et) لذلك يلزم تتبع وجود الفيروس باالختبارات المخبرية باستعمال األجسام المناعية وغيرها

al., 2000). 
يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس في النباتات المصابة عن طريق االختبارات السيرولوجية 

 (.Seifers et al., 2000؛ Salomon & Seifers, 2004)اليزا( )
 ستخدام أصناف الذرة التي تدل التجارب على مقاومتها لهذا الفيروسنصح باي

(Bar-zur & Salomon, 1995)بهذا الفيروس لتفادي انتشاره إلى المناطق  صابةتتبع اإل كما يجب ؛
 التي لم يتم تسجيله بها.

 
  للذرة. فيروس التقزم الخشن 3.3

Maize rough dwarf virus (MRDV جنس ،Fijivirus ،فصيلة Reoviridae) 

 
نانومترًا في المستخلصات المنقاة من النباتات  75-55جسيمات هذا الفيروس كروية قطرها حوالي 

( وينقى الفيروس عادة من الجذور التي تحتوي على تركيزات عالية منه 1المصابة )شكل 
(Signoret et al., 2004) مجين فيروس  يتكون . وMRDV ي ثنائي الحمض النووي الريب من
 وفي جسيمة الفيروس ستة أنواع من البروتينات.  قطعالسلسلة وهو مقسم إلى عشر 
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تشوهات ونتوءات على ب مصحوب بلون أخضر داكن تظهربشدة و  المصابة النباتاتتتقزم 
 يذا اصيبت نباتات الذرة وهإ وخاصة(، 2 ملمسًا خشنًا )شكلالعروق وأغماد األوراق مما يعطيها 

ظهر خطوط متقطعة مصفرة على األوراق الناضجة، وقد تتحول تلك األوراق بعد ذلك كما ت صغيرة،
إلى اللون المحمر. وقد ال ُينِتج النبات أي كيزان أو حبوب، أما إذا أصيبت نباتات الذرة الكبيرة نسبيًا 

مدى  MRDVولفيروس  فقد تقتصر األعراض على التشوهات والخطوط المصفرة على األوراق.
 .النجيلية الفصيلةبين  عواسعوائلى 
الساق أو في  ينتقل الفيروس بصعوبة ببعض الوسائل الميكانيكية مثل حقن المستخلصات 

وحبوب اللقاح أو تالمس النباتات أو التطعيم. أما  بذورالال ينتقل عن طريق النامية. ولكنه الحبوب 
 طاطات النبات من بحشرات ن اإلنتقالأساسًا عن طريق  سفي الطبيعة فينتشر الفيرو 

 التي تنقله بالطريقة المثابرة/ Laodelphax striatellus (Fallen)وخاصة  Delphacidaeعائلة 
 Delphacodesكما أمكن نقله تجريبيًا عن طريق حقن نطاطات النبات التالية: ، الباقية التكاثرية

propinqua (Fieber) ،Javasella pellucida (Fab.)  وSogatella vibix (Haupt.).  وقد تبقى
%( إلى األجيال التالية 4الحشرة الناقلة معدية طوال حياتها كما قد ينتقل الفيروس بنسبة ضئيلة )

  .للحشرة من خالل البيض، ولكن ذلك لم يتأكد بعد
. وقد يكون موجودًا في (Signoret et al., 2004)في فلسطين  على الذرة سجل هذا الفيروس

ن لم يسجل حتى اآلن في أي من البلدان العربية األخرى. كما سجل بمصر مرض البالد المجاورة وإ
 (Leaf vein galls)، وهو مرض "تورم عروق األوراق" MRDVتشبه أعراضه كثيرًا أعراض فيروس 

ومن أعراضه وجود بعض األورام الصغيرة على العروق الثانوية ألوراق  (،2الذرة )شكل في نبات 
ل تلك العروق ذات ملمس خشن، وقد ظهرت أعراض "تورم عروق األوراق" على نبات الذرة مما يجع

بمحطة  2000بعض نباتات الذرة التي كانت تعاني من أعداد كثيفة من نطاطات األوراق في عام 
بحوث سدس في محافظة بنى سويف في مصر. وتدل المشاهدات على أن هذا المرض ال يتسبب 

إفرازات اللعاب الناتجة عن تغذية بعض أنواع نطاطات األوراق  عن فيروس ولكن يتسبب غالبًا عن
 .Cicadulina (Ammar et al., 1984)من جنس 

 يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس سواء في النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة 
 ولهذا الفيروس عالقة سيرولوجية (. اليزا وغيرها)له عن طريق االختبارات السيرولوجية 

 منها التخطط األسود في األرز Fijivirusالفيروسات األخرى من جنس ع بعض م
(Rice black streaked virus). 

 مكافحة نطاطات النبات كيميائيًا عند الحد من انتشار المرض عن طريق  ويمكن
 الذرة  حبوبزيادة أعدادها إما برش األعشاب النجيلية المحيطة بحقول الذرة، أو بمعاملة 

 carbofuranأو  aldicarbأو معاملة الخطوط أثناء الزراعة بمبيدي  imidachloprid بمبيد
(Signoret et al., 2004) . 
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  للنجيليات. فيروس التبرقش الشاحب 4.3
Cereal chlorotic mottle virus (CCMoV ،فصيلة Rhabdoviridae) 

 
فت ساللة منه على الذرة أيضًا على نباتات الذرة في أستراليا، وقد اكتش CCMoVاكتشف فيروس 

جسيمات تشبه  للنجيلياتالتبرقش الشاحب  س. ولفيرو (Lockhart & Signoret. 2004)في المغرب 
نانومترًا.  250-240نانومترًا وطولها  75-65طلقة الرصاص أو البكتيريا العصوية قطرها حوالي 

على  الفيروسوهو مغلف ويحتوى الحمض النووي الريبي وحيد السلسلة  منمجين الفيروس  يتكون و 
 كيلو دالتون  82.0-28.7 مابين يتراوح وزنها الجزيئي تأنواع من البروتينيا خمسة 

(Lockhart,1986 ؛Persley & Greber, 2004 ويتواجد الفيروس في خاليا معظم أنسجة النباتات .)
 راق الناقلة له.المصابة به كما يتواجد في الغدد اللعابية وكثير من أنسجة نطاطات األو 

 تمتد ومصفرة بهذا الفيروس على نباتات الذرة على هيئة خطوط قصيرة ضيقة صابةتظهر اإل
نباتات الذرة والقمح والشعير والشوفان يصيب الفيروس بمحاذاة العروق على األوراق واألغماد. و 

   .أخرى  وحشائش نجيلية
لميكانيكية المعتادة وكذلك ال ا بالوسائلمن نبات إلى آخر  CCMoVال يمكن نقل فيروس 

أساسًا عن طريق  س. أما في الطبيعة فينتشر الفيرو (Lockhart, 1986) الحبوبينتقل عن طريق 
 Cicadulina bimaculataمنها  Cicadellidae فصيلةبحشرات نطاطات األوراق من  اإلنتقال

(Evans) ،Cicadulina bipunctata bipunctella (Evans)  وNesoclutha pallida (Evans) 
التي تنقله بالطريقة المثابرة/الباقية التكاثرية وقد تبقى الحشرة الناقلة معدية طوال حياتها ويبدو أن 

 الفيروس ال ينتقل إلى أجيال الحشرة من خالل البيض. 
في أستراليا وحتى اآلن لم يتم تسجيله في المنطقة العربية إال في  CCMoVيوجد فيروس 

. ويلزم تتبع هذا الفيروس للحد من انتشاره من المغرب (Lockhart & Signoret, 2004)المغرب 
 إلى الدول العربية المجاورة.

يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس سواء في النباتات المصابة أو الحشرات الناقلة له عن 
هناك عالقة  علمًا بأن طريق االختبارات السيرولوجية )اليزا و اإلنتشار المزدوج في اآلجار(

 . (Lockhart, 1986)سيرولوجية بين الساللتين األسترالية والمغربية 
مكافحة األعشاب الضارة النجيلية ونطاطات عن طريق  صابةيمكن الحد من انتشار اإل

األوراق عند زيادة أعدادها في أو حول حقول الذرة، مما يحد من انتشار الفيروس من نبات أو حقل 
 بالفيروس مع تتبع انتشار الفيروس في المناطق المختلفة. صابةناف مقاومة لإلآلخر، وانتخاب أص
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 حشيشة برمودال. فيروس الخط المحفور )الغائر( 5.3
Bermuda grass etched-line virus (BELV جنس ،Marafivirus  ،فصيلة Tymoviridae) 

 
 عشبتينه يصيب أيضًا اكتشف هذا الفيروس على نباتات حشيشة برمودا في المغرب ووجد أ

 في كل من المغرب وإيران. لفيروس  Echnochloa colonum (L.) Linkجونسون و
BELV  نانومترًا( وينتقل في الطبيعة بواسطة  28جسيمات شبه كروية )قطرها حوالي 

 Lockhart؛ Cicadellidae (Izadpanah et al., 2004بعض أنواع نطاطات األوراق التابعة لعائلة 

et al., 1985b.) 
 7,500سلسلة وبه حوالي الالحمض النووي الريبي وحيد  من BELVمجين فيروس  يتكون و 

وزن جزيئي  وحدته ذاتالبروتيني للفيروس على نوع واحد من البروتينات  الغطاءقاعدة ويحتوى 
حية (. ويتواجد الفيروس في خاليا الطبقة السطLockhart et al., 1985bدالتون ) كيلو 26.5 حوالي

 والوسطى لألوراق والخاليا البارانشيمية لألوعية كما يتواجد في 
  Maize rayado fino virusالسيتوبالزم والتجاويف الخلوية وله عالقة سيرولوجية مع كل من 

 .Marafivirus من جنس وكالهما Oat blue dwarf virus و
جونسون في  بةعشبرمودا و  عشبة/حشيشةعلى  BELVبفيروس  صابةتظهر أعراض اإل

. ويحدث هذا الفيروس (etching)صورة تقزم وتبقع مصفر أو باهت مع خطوط غائرة شبه محفورة 
خطوطًا صفراء دقيقة أو متقطعة على نباتات الذرة والقمح واألرز عند إصابتها. ولهذا الفيروس مدى 

  .عوائلى يقتصر على العائلة النجيلية
وحبوب اللقاح أو  بذورالوكذلك ال ينتقل عن طريق يكى ال ينتقل الفيروس بااللقاح الميكان

(. أما في الطبيعة فينتشر الفيروس أساسًا عن طريق (Lockhart et al., 1985bتالمس النباتات 
  Aconurella prolixa (Leth.) مثل قببعض أنواع حشرات نطاطات األورا اإلنتقال

تنقله بالطريقة  ، التيCicadellidaeة من عائل Graminella nigrifrons (DeLong & Mohr)و 
المثابرة/الباقية التكاثرية حيث تبقى الحشرات الناقلة قادرة على نقل الفيروس طوال حياتها وال ينتقل 

 الفيروس إلى أجيال الحشرة من خالل البيض. 
 يمكن الكشف عن  .إال في المغرب وإيران فقط BELVلم يسجل فيروس و 
يق االختبارات السيرولوجية )اليزا واإلنتشار المزدوج في اآلجار( هذا الفيروس عن طر وجود 

(Izadpanah et al., 2004 ؛Lockhart et al., 1985b.) ة لهذا الفيروس على ولم تسجل أية اوبئ
 ن.الذرة حتى اآل
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 . استنتاجات عامة4
 

 يعة في كثير منفإن إنتاج محاصيل الذرة والدخن والذرة الرف 2و  1كما هو واضح من الجدولين 
الدول العربية ال يكفي استهالك شعوبها، وأن هناك فجوة كبيرة بين اإلنتاج واالستهالك يقدر ثمنها 
بالمليارات من الدوالرات، األمر الذى يؤدي إلى زيادة الضغط على الميزانية العامة للبلدان العربية. 

الفيروسية وغيرها، خاصة تلك  ويزداد هذا الوضع خطورة عندما يتعرض هذا المحصول لألمراض
التي تقع تحت مجموعة الفيروسات المثابرة/الباقية التي تنتقل بالعديد من أنواع حشرات المن 
ونطاطات األوراق أو نطاطات النبات. وقد تناولنا هنا إحدى عشرة من األمراض الفيروسية التي تم 

( والتي يقع 3بالد العربية )جدول في مختلف ال الذرة الرفيعة أوتسجيلها على محصولي الذرة 
معظمها ضمن مجموعة الفيروسات المثابرة/الباقية. وال شك أن هناك الكثير من األمراض الفيروسية 
التي لم تسجل بعد في العالم العربي، حيث أن نقص المتخصصين أو اإلمكانات المطلوبة لتعريف 

 تلك األمراض كان ومازال قائما في بعض الحاالت. 
 ك فإن تعريف تلك األمراض ومواجهتها والحد من انتشارها يتطلب ما يلي:ولذل

تشجيع البرامج العلمية المحلية بالبلدان العربية التي تهدف إليجاد صفة المقاومة ضد األمراض  -أ
الفيروسية وسالالتها في الذرة والدخن والذرة الرفيعة وغيرها من المحاصيل النجيلية باستخدام 

 التقليدية أو طرق الهندسة الوراثية. الطرق الوراثية

تعاون الدول العربية فيما بينها علميا لتبادل المعلومات عن األمراض الفيروسية التي تصيب  -ب
محصول الذرة وباقي المحاصيل النجيلية، وكذلك إلنتاج وتبادل المواد المشخصة للفيروسات 

الها في الكشف عن وتشخيص المضادة، البادئات، الواسمات( التي يمكن استعم م)األجسا
المسببات الفيروسية وتتبعها ودراسة وبائيتها، وإنشاء مختبرات إقليمية بين الدول العربية لدراسة 

 الفيروسية ودراسة العوامل المختلفة التي تساهم في انتشارها الوبائي. ضوتتبع األمرا

عاهد العلمية العربية والمعاهد فتح قنوات علمية و توسيع و تعميق القنوات الموجودة بين الم -ج 
وذلك لتوثيق التعاون من خالل البرامج العلمية الدولية، هذا  الدولية المتخصصة في دراسة الذرة،

فضاًل عن امكانية الحصول على واستخدام األصول الوراثية من هذه المعاهد في التربية لمقاومة 
 .تلك األمراض
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