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 . المقدمة1
 

تعتبر الحمضيات/الموالح بأنواعها المختلفة من محاصيل أشجار الفاكهة المهمة في غالبية البلدان 
العربية لما تتمتع به من صفات وقيمة غذائية مرتفعة مما يجعلها من الفواكه األكثر شعبية. وتبلغ 

ألف هكتار، تتوزع على البلدان العربية  370دان العربية حوالي المساحة الكلية للحمضيات في البل
. ومن بين أهم أصناف الحمضيات واألكثر شعبية في 1المختلفة كما هو موضح في الجدول 

ألف  228حيث يتم زراعة حوالي  (Citrus sinensis)المنطقة العربية هي البرتقال الحلو )أبو سرة( 
  88حوالي  بمساحة تقدر (C. reticulate)كليمنتين نوع  خاصةهكتار يليه اليوسف أفندي و 

 ويتم زراعة حوالي (C. aurantifolia)الصغير )المكسيكي(  ألف هكتار، يليه الليمون الحامض
 ألف  16والذي يزرع منه حوالي  (C. paradise)ألف هكتار منه، وأخيرًا الجريب فروت  40 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
472 

ولبنان في طليعة البلدان العربية في إنتاج  هكتار. وتعتبر مصر والمغرب وسوريا والجزائر
 الحمضيات المختلفة.

طن  25و 15المنطقة العربية نجدها تتراوح بين في  وإذا نظرنا إلى مستوى إنتاجية الحمضيات
 طن بالهكتار. ومن أهم أسباب هذا 50إلى  40حدود دول المتقدمة فهي ببينما في ال ،بالهكتار

أغلب البلدان العربية مما  يمدة إلنتاج شتول حمضيات سليمة فق معتالتراجع هو غياب برامج تصدي
 تراكم اإلصابة باألمراض الفيروسية والفيرويدية.في  ساهم

 
العربية والعالم من الحمضيات/الموالح، إحصائيات منظمة األغذية  بلدانإنتاج غالبية ال .1جدول 

 .2005والزراعة الدولية لعام 
 

 البلد

 البرتقال الحلو
(Citrus sinensis) 

 الليمون الحامض

(Citrus aurantifolia) 

 يوسف أفندي)كليمنين(

(Citrus reticulata) 
 جريب فروت

(Citrus paradisi) 

المساحة 
المزروعة 

(1000 
 هكتار(

الكمية 
المنتجة 

(1000 
 طن(

المساحة 
المزروعة 

(1000 
 هكتار(

الكمية 
المنتجة 

(1000 
 طن(

المساحة 
المزروعة 

(1000 
 هكتار(

الكمية 
المنتجة 

(1000 
 طن(

المساحة 
المزروعة 

(1000 
 هكتار(

الكمية 
المنتجة 

(1000 
 طن(

 3.10 0.19 338.00 15.00 665.00 38.00 1,789.00 88.00 مصر

 0.49 0.10 9.38 1.00 425.00 24.00 810.00 48.85 المغرب

 281.80 5.55 85.00 4.00 24.50 1.80 503.03 15.88 سورية

 1.55 0.09 47.31 3.16 143.31 11.04 435.24 29.70 جزائرال

 11.70 0.50 113.20 4.00 31.50 1.80 235.60 10.20 لبنان

 *- *- 10.36 1.34 31.21 3.30 216.31 17.22 اليمن

 67.46 3.57 27.00 1.90 33.20 4.10 101.40 9.00 تونس

 71.21 4.77 65.65 5.36 1.31 0.31 19.18 2.64 السودان

 10.61 0.59 35.75 1.69 45.77 2.10 44.16 2.31 األردن

 0.00 0.00 18.25 1.77 12.17 1.18 32.86 3.43 ليبيا

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 الكويت

مجموع 
 لبلدانا

 العربية

227.24 4,186.81 87.64 1,413.00 39.22 749.90 15.36 447.92 

 4184.96 258.03 12547.25 793.22 24036.91 1937.66 61803.85 3589.93 العالم

نسبة ما 
تزرعه 

بلدان ال
العربية 
مقارنة 
 بالعالم 

6.33 6.77 4.52 5.88 4.94 5.98 5.95 10.70 

 *: اليوجد بيانات-

 
 . أهم الفيروسات والفيرويدات التي تصيب الحمضيات/الموالح في المنطقة العربية2
 

 المناطق الزراعية التي تنتج الحمضيات في العالم ومنها المنطقة  تنتشر الفيروسات في جميع
(. وتسبب هذه الفيروسات عادة خسائر Salibe, 1986؛ Makkouk & Kumari, 2006العربية )

تتجاوب عادة مع الخدمة الزراعية التي يقوم بها  كبيرة في اإلنتاج، خاصة أن األشجار المصابة ال
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تاجية. وبما أن الحمضيات تتكاثر خضريًا فإن العديد من الفيروسات المزارع، أماًل في رفع اإلن
نخفاض في م عيون تطعيم مصابة مما أدى إلى استخدات مع مرور الزمن في المزارع عند اتراكم

 إنتاجيتها.
وسيركز هذا الفصل على األمراض الفيروسية والفيرويدية التي تم تحديد المسبب المرضي لها، 

اّل أنه حتى اآلن لم يتم عزل طي أعراضًا توحي بأنها فيروسية، إألمراض التي تعإذ أن هناك بعض ا
والتأكيد بأنه فيروس أو فيرويد، وبالتالي سوف لن تدرج في هذا الفصل. منها المسبب المرضي 

وتختلف الفيرويدات عن الفيروسات في أنها تتكون من أحماض نووية لها القدرة على التكاثر داخل 
 2يا النبات، وليس لها غالف بروتيني وبالتالي ليس لها شكل محدد وثابت. ويلخص جدول نوايا خال

 تصيب الحمضيات في المنطقة العربية. ة والتيالفيروسات والفيرويدات المؤكد
 

 

. تصنيف الفيروسات والفيرويدات التي تصيب الحمضيات/الموالح في المنطقة العربية 2جدول 
 .والتي تم دراسة خصائصها

 

 العلمي األسم العربي األسم
 األسم

 الفصلية/العائلة الجنس المختصر

 أ. أهم الفيروسات

فيروس قوباء 
  الحمضيات/الموالح

)= فيروس التبقع الحلقي 
 للحمضيات/الموالح(

Citrus psorosis virus 
= Citrus ringspot virus 

CPsV Ophiovirus غير محددة 

فيروس تريستيزا 
 لحالحمضيات/الموا

Citrus tristeza virus CTV Closterovirus Closteroviridae 
 

فيروس ترقط 
 الحمضيات/الموالح

Citrus variegation virus  CVV Ilarvirus Bromoviridae 
 

 فيروس تثلم ساق التفاح

= فيروس تمزق ورق )
 (الحمضيات/الموالح

Apple stem grooving 

virus 
= Citrus tatter leaf virus 

ASGV Capillovirus Flexiviridae 
  

 غير محددة Satsuma dwarf virus SDV Sadwavirus فيروس تقّزم ساستوما

فيروس موزاييك 
 الحمضيات/الموالح

Citrus mosaic virus CMBV Badnavirus Caulimoviridae 

 

 ب. أهم الفيرويدات

 فيرويد تشقق قلف
 الحمضيات/الموالح

Citrus exocortis viroid  CEVd Pospiviroid Pospiviroidae

  

فيرويد تقزم حشيشة 
الدينار/الجنجل = فيرويد تنقر 

الخشب )كاكسيا( 
 الحمضيات/الموالح

Hop stunt viroid 

= Citrus cachexia viroid 
 

HpSVd 

HpSVd-cit 

 

Hostuviroid Pospiviroidae

  

 

 III Citrus viroid III CVd-III Apscaviroid Pospiviroidae الموالح/فيرويد الحمضيات

 IV Citrus viroid IV CVd-IV Cocaviroid Pospiviroidae الموالح/فيرويد الحمضيات

فيرويد الورقة المحنية 
 الموالح/للحمضيات

Cirtus bent leaf viroid CBLVd Apscaviroid Pospiviroidae 
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 . فيروس قوباء الحمضيات/الموالح1.2
Citrus psorosis virus (CPsV جنس ،Ophiovirus ) 

 

 اسم مرادف  (Citrus ringspot virus)يعد فيروس التبقع الحلقي للحمضيات/الموالح 
 1950ي عام ف Childsأول من قام بتوصيفه ودراسة كيفية إنتقاله هو  .CPsV لفيروس

(Roistacher, 1991.)  
 

نانومترًا  2500-1500حوالي طولها جسيمات الفيروس خيطية غير مغلفة  –الصفات العامة 
. تصل كثافة (García et al., 1994)نانومترًا وتشكل دوائر ملتفة على بعضها  9قطرها حوالي و 

مل. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي /غ 1.22ل سلفات السيزيزم حوالي الجسيمات في محلو 
أقسام. حجم القسم  4-3ألف قاعدة ويتكون من  12.5-11.3حجمه حوالي أحادي السلسلة ريبي 
ألف قاعدة والقسم  1.6حوالي  (RNA-2)ألف قاعدة، القسم الثاني  8.2حوالي  (RNA-1)األول 
ألف دالتون.  48.6ألف قاعدة. حجم البروتين المكّون للغالف حوالي  1.5حوالي  (RNA-3)الثالث 

يني لجسيمات الفيروس يعتبر الغطاء البروت، و يوجد كربوهيدرات أو دهنيات في جسيمات الفيروس ال
 .(Sofy, 2007) مولد ضعيف لألجسام المضادة

 
تؤدي اإلصابة في النموات الحديثة إلى ظهور بقع  – وطرائق اإلنتقال األعراض والمدى العوائلي

حلقية على األوراق الناضجة وكذلك بقع شاحبة غير منتظمة بأحجام مختلفة. كما يظهر في بعض 
ار البرتقال، وكذلك موت طرفي على الفروع، كما أنه في بعض األصناف األحيان بقع حلقية على ثم

 في الظهور عادة أوالتي تبد (scaly bark)يظهر على جذع األشجار المصابة بثرات قلفية واضحة 
توجد مثل هذه األعراض في البساتين أسفل منطقة التطعيم ولذلك  اإلصابةمن سنة  15 -12 بعد

تجمع الصمغ وتلون الخشب تحت مناطق القلف المتأثرة يعتبر . كما (1)شكل  المتقدمة في العمر
كما أن اإلصابة بهذا الفيروس تؤدي  .لهذا الفيروس من أكثر األعراض وضوحاً بثرات الوالتي عليها 

 .(Sofy et al., 2007) إلى تغيرات تشريحية في األوراق
البرتقال الحلو. كما أنه ينتقل  يصيب هذا الفيروس أنواع الحمضيات المختلفة وخاصة أصناف 

 ،.Chenopodium sppالنباتات الحولية مثل و  ميكانيكيًا إلى عدد محدود من نباتات االختبار
Nicotiana spp.  وGomphrena globosa L.. حتى اآلنس حيوي لهذا الفيرو الناقل ولم يعرف ال.  

 
تشير المسوحات التي جرت في  – لتوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربيةا

 ؛1986في جميع البلدان التي تزرع الحمضيات )فضل هللا،  CPsVالمنطقة العربية إلى وجود 
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 ؛Jamoussi, 1966 ؛Ghazali, 1967 ؛Bové, 1995؛ 1997قريزوني وآخرون، 
Najar et al., 2005؛ Nour-Eldin & Fudl-Allah, 1976في  (. وعادة تكون نسبة اإلصابة أعلى

البساتين القديمة عنها في البساتين المنشأة حديثًا، وبالتالي فإن الخسارة اإلقتصادية الناتجة عن 
اإلصابة بهذا الفيروس مرتفعة في البساتين القديمة. وال بد من اإلشارة هنا، كون هذا الفيروس الينتقل 

فيروسية ة من اإلصابة الحمضيات معتمدة خاليوطعوم طبيعيًا بأي ناقل حيوي، إن استخدام شتول 
 نتشار هذا الفيروس وبالتالي تقليل الخسارة الناتجة عنه.يؤدي إلى مكافحة فعالة إل

 
يمكن الكشف عن وجود هذا الفيروس بالطرائق السيرولوجية )اإلليزا( والجزيئيية مثل  –طرائق الكشف 

 ,.Martin et alالمكمل )والتهجين بالحمض النووي الريبي المنزوع االوكسجين  RT-PCRاختباري 

عند القاح ناتجة عن طريق األعراض ال ه(. كما يمكن الكشف عنVaira et al., 2003؛ 2004
بالتلقيح الميكانيكي على النبات . كما يعطى بقعًا موضعية أصناف الجريب فروت والبرتقال الحلو

 ..Chenopodium quinoa Willdالدال 
 

 موالح. فيروس تريستيزا الحمضيات/ال2.2

Citrus tristeza virus (CTV جنس ،Closterovirus ،فصيلة Closteroviridae) 
 

، (chronic decline)إن المرض الذي يسببه هذا الفيروس له مرادفات عدة مثل التدهور المزمن 
، مرض تنقر الساق في جنوب أفريقيا للجريب (bud union decline)تدهور منطقة التحام الطعم 

. باإلضافة إلى تريستيزا الحمضيات وهو اإلسم (lime dieback)وت الرجعي لاليم فرويت، الم
 الشائع لهذا المرض ومنه تم اعتماد اسم الفيروس المسبب لهذا المرض.

 
 نانومترًا وقطرها حوالي 2000جسيمات الفيروس خيطية مرنة طولها حوالي  الصفات العامة

يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي وحيد  .(Bar-Joseph & Lee, 1989)نانومترًا  11
جزيئًا  19ألف قاعدة إيجابي االستقطاب منظم بشكل يؤدي إلى تكوين  19.3السلسلة حجمه حوالي 

، نوعين من البروتينمكون من فهو البروتيني للفيروس  أما الغطاء. (Pappu et al., 1994) بروتينياً 
ألف دالتون. ولقد تبين بأن هناك اختالفات  27ي حوالي ألف دالتون والثان 25حجم األول حوالي 

، أو في مواقع أخرى من (Amin et al., 2006)بين العزالت المختلفة بالنسبة للغالف البروتيني 
 .(Lbida et al., 2004, 2005)المجين 

 
 تعتبر أعراض التقزم، تنقر الساق، شحوب  – وطرائق اإلنتقال األعراض والمدى العوائلي

وراق وصغر حجم الثمار األكثر شيوعًا في أصناف الحمضيات المختلفة. كما تظهر أعراض األ
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التدهور ومن ثم موت النبات على األصناف المطعمة على أصل البرتقال الحامض )المعروف 
وقد تبدأ األعراض على فرع واحد، ثم تتلوه بقية أفرع  .(1)شكل  بالنارنج أو الزفير أو أبو صفير(

وسقوط األوراق يحدث بسرعة، يبدأ من قاعدة الفرع إلى قمته حتى تصبح األفرع عارية الشجرة. 
على مختلفة تعطي أعراضًا  CTVشارة بأن هناك سالالت مختلفة من فيروس تمامًا. ويجدر اإل

تميل األشجار  النباتات المصابة، ومنها ما يسبب تدهورًا سريعًا للنباتات المصابة وبالتالي موتها.
ابة إلى اإلثمار بشدة في بداية المرض ويكون عدد الثمار كبيرًا بالنسبة للنمو الخضري المص

غالبية أصناف الحمضيات، إاّل أن هناك  CTVيصيب فيروس  الضعيف ويعقب ذلك طور التدهور.
 أو الهجن الناتجة منه. (Trifoliate orange)بعض األنواع المقاومة مثل البرتقال الثالثي األوراق 

 النوع تقل هذا الفيروس بالتطعيم وكذلك بواسطة حشرات المّن وخاصةين
Toxoptera citricidus Kirkaldy  وهو األكثر كفاءة(Costa & Grant, 1951)  باإلضافة إلى

   Aphis gossypii Glover،A. spiraecola Patch. ،Myzus persicae Sulzerاألنواع 
 النوع ولحسن الحظ أن Boyer de Fonscolombe T. aurantii ،(Carlos et al,. 2004.)و 

T. citricidus غير موجود في المنطقة العربية حتى اآلن. 
 

في كل من  CTVتم تسجيل فيروس  –اإلقتصادية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية 
 الجزائر ،(Zemzami et al., 1999؛ Cassin, 1963a، المغرب )(Anfoka et al., 2005)األردن 

(Ferzal, 1957)اليمن ، (Drepper et al., 1996 ؛Walkey, 1992)تونس ، (Bové, 1995 لبنان ،)
 & Hashem؛ El-Sharkawy, 2002) (، مصرD’Onghia et al., 1998؛ 1997)سعادة وآخرون، 

El-Halawany, 1996؛ Nour-Eldin & Bishay, 1958 ،؛ 1990(، سلطنة عمان )حمودةBové, 

، (Kawar, 1996)المملكة العربية السعودية  ،Nour-Eldin & Fudl-Allah, 1976)ليبيا )، (1995
ينتقل بواسطة حشرات المّن فإن هناك  CTV. وحيث أن فيروس (Jarrar et al., 2000)وفلسطين 

هذه البلدان حتى  بأنه موجود في بلدان عربية أخرى، إاّل أنه لم يكشف عن وجوده في مثل إحتماالً 
 ن.اآل

 من أهم الفيروسات التي تصيب الحمضيات في العالم، وبدأ في  CTVيعتبر فيروس   
 االنتشار خالل السنين األخيرة في بعض البلدان العربية ومن حسن الحظ بأن سالالت فيروس

CTV  ،التي تم الكشف عنها في البلدان العربية المختلفة حتى اآلن هي من السالالت الخفيفة
 الخسائر اإلقتصادية نتيجة اإلصابة لم تصل إلى مستويات عالية كما حصل في وبالتالي فإن 

السابق في العديد من البلدان مثل أسبانيا، الواليات المتحدة األمريكية، البرازيل أو األرجنتين حيث 
 دمر هذا الفيروس ماليين األشجار. وال بد من اإلشارة هنا إلى أنه اّل بد من معالجة جدية 

 على الحمضيات في المنطقة العربية، خاصة وأن األصل المستخدم في غالبية  CTVلموضوع 
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وهو أصل حساس جدًا لإلصابة بفيروس  (sour orange) )النارنج( البساتين هو البرتقال الحامض
CTV. ن التقدم العلمي الكبير الذي حدث في العقد الماضي يسمح بالتعرف بسهولة على السالالت إ

 (.Zemzami et al., 2002؛ Niblet et al., 2000إنتشارها ) المختلفة وتعقب
 

 بالطرق السيرولوجية مثل اإلليزا CTVيمكن الكشف عن فيروس  – الكشف عن الفيروس
(Makkouk & Faris-Mukhayyish, 1983, 1985وبصمة النسيج النباتي )  المناعي(TBIA)  أو

الحمض النووي الريبي المنزوع األوكسجين أو التهجين بواسطة   RT-PCRبالطرق الجزيئية مثل 
. كما يمكن الكشف عن الفيروس عند تطعيم النسيج (Nolasco et al., 1993) (cDNA)المكمل 

المصاب على الليمون الحامض الصغير )المكسيكي(. كما أنه يمكن الكشف عن العزالت شديدة 
ل الحامض، أو الصنف "مدام الضراوة عند تطعيم النسيج المصاب على الجريب فروت، البرتقا

نتاج مصل مضاد متعدد الكلون ضد الغطاء البروتيني أخيرًا إتم كما فينوس" من البرتقال الحلو. 
ستخدامه للكشف عن عدد كبير من عزالت إالمصنع في البكتيريا في مصر وتم  CTVلفيروس 

 .(Amin et al., 2005) حتواء الثنائي لألجسام المضادةإلختبار اإلليزا باإالفيروس باستخدام 
 

 . فيروس ترقط الحمضيات/الموالح3.2
Citrus variegation virus (CVV جنس ،Ilarvirus ،فصيلة Bromoviridae) 

 
 Grant)أول فيروس يصيب الحمضيات أمكن نقله ميكانيكيًا  CVVيعتبر فيروس  –الصفات العامة 

& Corbett, 1961)  تنقيته تم و(Corbett & Grant, 1967) جسيمات الفيروس شبه كروية وفي .
يتكون مجين الفيروس من حمض نووي و نانومترًا.  35-26حوالي  ابعض األحيان عصوية قطره

 8في حدود يصل مجموع حجم المجين كما أن  ريبي وحيد السلسة موزع في أكثر من جسيم فيروسي
ألف قاعدة، والجزء  3.5لي حوا (RNA-1)حجم الجزء األول ، آالف قاعدة ويتكون من ثالثة أجزاء

يصل ألف قاعدة.  2.2حوالي  (RNA-3)ألف قاعدة والجزء الثالث  2.9حوالي  (RNA-2)الثاني 
كثافة الفيروس في محلول كلوريد و  ألف دالتون  24-20حجم بروتين غالف الفيروس في حدود 

ت الفيروس فيتراوح غرام/مل. أما معامل الترسيب في الماء لجسيما 1.37-1.35السيزيوم في حدود 
 . ليس هناك أية كربوهيدرات أو دهون تدخل في تركيب الفيروس.99Sو  63Sبين 

 
 تؤدي إلى أعراض  CVVإن اإلصابة بفيروس  – وطرائق اإلنتقال األعراض والمدى العوائلي

واضحة على أوراق وثمار البرتقال الحلو، الجريب فروت، البرتقال الحامض والليمون الحامض. 
 في األوراق بدون أي تأثير واضح على حجم  اً السالالت الخفيفة من الفيروس تجعد تسبب
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األوراق، أما السالالت الشديدة فهي تسبب ترقطًا مع تجعد وتشوه لألوراق. كما أن بعض السالالت 
خشونة في حجم الثمار و  في سبب صغرت في الليمون الحامضو  شاحبة صغيرة جداً  اً تسبب بقع

ميكانيكيًا إلى عدد من النباتات الحولية، كما  CVVفيروس ينتقل بعض التشوه.  سطح الثمرة مع
 ينتقل بالتطعيم. لم يعرف حتى اآلن ناقل حيوي لهذا الفيروس. وتعتبر األنواع 

، (.Capsicum frutescens L) : الفلفل الدغليCVVالنباتية التالية حساسة لإلصابة بفيروس 
 الليمون ، (C. lemon (L.) Burm)الليمون الحامض  ،(.Citrus aurantium L)النارنج 

 ءاللوبياو ، (C. aurantiifolia (Christm.) Swingle)الحامض الصغير )المكسيكي( 
(Vigna unguiculata (L.) Walp). 

 
في كل من  CVVفيروس  سجل –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 

. إاّل أنه مقارنة (Bové, 1995)ولبنان  (Cassin, 1963b)، المغرب (Lamour, 1950)الجزائر 
على إنتاجية أشجار  CVVبالفيروسات األخرى التي تصيب الحمضيات، يعتبر تأثير فيروس 

 الحمضيات ضئياًل.
 

 بالطرق السيرولوجية  CVVيمكن الكشف عن وجود فيروس  –الكشف عن وجود الفيروس 
 التفاعل المتسلسل  ، أو بالطرق الجزيئية مثل(TBIA) ج النباتي المناعيمثل اإلليزا وبصمة النسي

 . كما يمكن استخدام األعراض التي تظهر على (RT-PCR) للبوليميراز مع النسخ العكسي

  اللوبياء أو النباتات العشبية الدالة مثل Eurekaالصنف  C. lemon النباتات الدالة مثل
 في الكشف عنه. Capsicum frutescens var. grossum و
 

 . فيروس تمزق ورق الحمضيات/الموالح = فيروس تثلم ساق التفاح4.2
Apple stem grooving virus = Citrus tatter leaf virus (ASGV جنس ،Capillovirus، 

 (Flexiviridae فصيلة

 
 1962في عام  Wallace & Drakeهذا الفيروس  أول من قام بتوصيف –الصفات العامة 

(Roistacher, 1991) . 12نانومترًا وقطرها  700-640جسيمات الفيروس خيطية مرنة طولها 
. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي 112Sنانومترًا، ويبلغ معامل ترسيبها في الماء حوالي 

% من وزن الفيروس. البروتين المكّون 5ألف قاعدة، مشكاًل  7.4-6.5وحيد السلسلة حجمه حوالي 
 .وجد أية كربوهيدرات أو دهنيات في جسيمات الفيروست ألف دالتون. ال 27-24 غالف حجمهلل
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 (CTV) الموالح/ستيزا الحمضياتيشجرة برتقال يظهر عليها أعراض التدهور مصابة بفيروس تر .1شكل 
غير منتظمة  )أ(؛ جذع شجرة برتقال يظهر عليها بثرات قلفية واضحة )ب( وورقة يظهر عليها شحوب وبقع

؛ غصن من شجرة حمضيات سترانج مصابة بفيروس (CPsV))جـ( نتيجة اإلصابة بفيروس قوباء الحمضيات 
تنقر يظهر على األوراق تشوه وتبقع )د(؛ أعراض اإلصابة بفيرويد  (ASGV)تمزق ورق الحمضيات 

نقر في نسيج الخشب على شجرة كليمنتين حيث يظهر  (HpSVd-cit) ( الحمضيات/الموالحكاكسياالخشب )
يقابلها نتوءات في القلف )الزاوية اليسرى( )هـ(؛ أعراض التصمغ على األصل أورالندو تانجلو المصاب 

)و(؛ جذع شجرة برتقال عليه أعراض مرض الجيوب المقعرة )ز(؛ أعراض اإلصابة  HpSVd-citبفيرويد 
رانجبور اليم )حـ(؛ ظاهرة االنحناء  على أصل الحمضيات (CEVd) الموالح/بفيرويد تشقق قلف الحمضيات

)ط(؛ تبقع ثمار الكريب فرت )ي( وتضمع في  CEVdالشديد لألوراق في نبات السترون المصاب بفيرويد 
 قشرة ثمار الكريب فروت الناتجة عن اإلصابة بمرض االمبياتراتورا )ق(.
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ى الحمضيـات عند عل ASGVتم وصف أعـراض اإلصابـة بفيـروس  –األعراض والمدى العوائلي 
 على أوراق النـوع( 1)شكل ظهـور أعراض التبرقـش والتمـزق 

Wester Citrus excelsa  والمستعمل كنبات دال(Wallace & Drake, 1962) غالبية أنواع .
الحمضيات تصاب بهذا الفيروس ولكن بدون أن تظهر أعراض واضحة. إاّل أن اإلصابة بهذا 

ينتقل  ASGVوجد بأن فيروس لقد  عند منطقة التئام الطعم باألصل. الفيروس تعطي تحززًا واضحاً 
ينتقل هذا الفيروس ميكانيكيًا إلى كما ينتقل في بذور الحمضيات.  ولكن ال C. quinoaفي بذور 

 عدد من النباتات الحولية.
 

لمغرب تم تسجيل هذا الفيروس في ا –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 
(Bové, 1995)  وليس هناك ما يشير إلى انتشاره في المنطقة العربية. فلذلك ال يعتبر هذا الفيروس

 أهمية اقتصادية على الحمضيات في الوقت الحالي. اتذ
 

يمكن الكشف عن وجود الفيروس بالطرائق السيرولوجية المختلفة مثل  –الكشف عن وجود الفيروس 
 . RT-PCRاتية المناعي، وكذلك بواسطة الطرق الجزيئية مثل اإلليزا وبصمة النسيج النب

 كما يمكن الكشف عن الفيروس عن طريق األعراض بعد إلقاح النباتات الدالة حيث تظهر 
 Poncirusشحوب ما بين العروق على النوع ال، و  C. excelsaأعراض الورقة الممزقة على النوع 

trifoliata (L.) Raf.  موضعية علىالشاحبة البقع الو  C. quinoa. 
 

 فيروسات أخرى . 5.2
 

هنــاك بعــض الفيروســات التــى ثبــت وجودهــا علــى الحمضــيات فــي بلــدان مجــاورة للمنطقــة العربيــة أو 
 والـذي تــم كشــفه ( SDV) وماتساســبيــة مثـل فيــروس تقـزم مسـجلة فقــي فـي عــدد محـدود مــن الـدول العر 

موعــة تقــزم الساتســوما باإلضــافة إلــى فيــروس ، وهــو أحــد أنــواع مج1930فــي اليابــان فــي بــدايات عــام 
 فيـــــــــــــــروس التبــــــــــــــــرقش المعـــــــــــــــدي ألبـــــــــــــــي ســــــــــــــــرة (،CMBVالموالح )/الحمضـــــــــــــــياتموزاييـــــــــــــــك 

 (Navel orange infectious mottling virus) (NIMV) ،فيـــروس تقـــزم ليمـــون األنجســـتروم  
(Natsudaidai dwarf virus) (NDV) ، الفيروســـين وقـــد صـــنف مـــؤخرًاNIMV  وNDV  ـــى  عل

فـي  SDVوقـد تـم تسـجيل فيـروس . (Fauquet et al., 2005) (SDV)همـا فيـروس تقـزم ساسـتوما أن
 تـــم  والـــذي (Vein enation-woody gall). كـــذلك فيـــروس تـــدرن الخشـــب (Azeri, 1973)تركيـــا 

(، Nour-Eldin & Fudl-Allah, 1976؛ CABI, 2004؛ 1994خـرون، خليـل وآ)تسـجيله فـي ليبيـا 
 ( CABI, 2004؛ Bové, 1995، تركيــــا وإيــــران )(Moghal et al., 1993)ســــلطنة عمــــان 

  Myzus persicaeو   A. gossypii حشــــرات المــــّن التاليــــة: والــــذي ينتقــــل بفعاليــــة بواســــطة



 خالد مكوك وآخرون ...... تأليفضيات/الموالح الفيروسات والفيرويدات التي تصيب الحم

 
481 

ــــــــــروس إصــــــــــفرار وتقــــــــــزم الحمضــــــــــياتT. citricidusو  ــــــــــك في ــــــــــى ذل  الموالح/. يضــــــــــاف إل
(Citrus chlorotic dwarf) ( الموجـود فــي تركيــاKorkmas et al., 1995 ) والـذي ينتقــل بواســطة

 بــأن هــذه الذبابــة موجــودة فــي تــونس  ( علمــاً Parabemesia myricae Kuwana) الذبابــة البيضــاء
(Chermiti et al., 1992 وبالتالي من الممكن إنتقالها إلى البلـدان العربيـة التـي لـم تسـجل فيهـا حتـى )

 .زمةاآلن في حال لم تتخذ االحتياطات الصحية )الحجرية( الال
 

 . فيرويد تشقق قلف الحمضيات/الموالح6.2
Citrus exocortis viroid ( CEVd جنس ،Pospiviroid ،فصيلة Pospiviroidae) 

 
من حمض نووي ريبي وحيد السلسلة دائري حجمه  CEVdيتكون مجين فيرويد  -الصفات العامة 

 في التركيب الجزيئي لفيرويدنيوكليوتيدة. وأشارت دراسة حديثة بأن هناك تباين  373-369حوالي 
CEVd  داخل الشجرة الواحدة(Elleuch et al., 2006).  يحدث هذا الفيرويد تغيرات تشريحية في

قابلية تحمل عالية للحرارة كما أن له  .(El-Dougdoug et al., 1993)البرتقال المصابة  قخاليا أورا
 ارية للطعم غير ممكنة. المرتفعة، مما يجعل التخلص منه عن طريق المعالجة الحر 

 
األشجار المصابة أعراض اإلصابة تتمثل في تقزم  – وطرائق اإلنتقال األعراض والمدى العوائلي

مثل النارنج، إال أن األعراض تكون أكثر وضوحًا عند  قلياًل عندما تكون مطعمة على أصول مقاومة
تقارير في بعض البلدان المنتجة الوتشير بعض مثل البرتقال ثالثي األوراق.  استحدام أصول حساسة

يسبب تراكم الصمغ وخاصة في  CEVdبأن فيرويد  ستراليا وجنوب أفريقيا،أللحمضيات مثل 
. كما أنه يسبب تشقق في قلف الساق في بعض (Roistacher, 1991)األشجار المتقدمة في العمر 

 الحاالت. 
 مثل (rootstocks)ة األصول خاص يصيب هذا الفيرويد غالبية أنواع الحمضيات/الموالح

Poncirus trifoliate، Troyer  Citrange  وRangpur lime  نوع إصابة أما في حالة  (1)شكل
، (Najar et al., 2002)فتظهر األعراض في الطعم وليس في األصل  (C. latifolia)التاهيتي 

 لبية المنطقة غا في CEVdوتجدر اإلشارة إلى أن غياب أعراض واضحة لإلصابة بفيرويد 
 الشديدة وجود اإلصابات  اريخ المقاوم، إال أن ذلك ال ينفيالعربية يقود إلستخدام أصل الت

 مثل ما هو حاصل في الجنوب التونسيبساتين قديمة مطعمة على أصول حساسة  يف
(Najar & Duran-Vila, 2004)  كما يصيب هذا الفيرويد مجموعة من النباتات العشبية مثل

Gynura aurantiaca (Blume) DC. يسبب إنحناءات شديدة حيث ، بتونيا والبندورة/الطماطم
 إلى إمكانية إصابة شجرة التين توصل بعض الباحثين دراسة حديثة في لألوراق إلى األسفل. و 
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من النباتات المصابة إلى الفيرويد ميكانيكيا ينتقل  .CEVd (Yakoubi et al., 2007)بفيرويد 
يد حيوي لهذا الفيرو الناقل ل، ولم يعرف ابالتطعيمكذلك و بواسطة سكاكيم التطعيم ة النباتات السليم

  .حتى اآلن
 

 هناك تقارير عن وجود  –التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة العربية 
؛ خليل وآخرون، 1988في جميع البلدان العربية المنتجة للحمضيات )باحميش،  CEVdفيرويد 
 ؛Bové, 1995 ؛Alloum & Bencheik El Hocine, 1983؛ 1984وك وآخرون، ؛ مك1994

El-Dougdoug et al., 1997 ؛Elleuch et al., 2003a, 2006 ؛Ghazali, 1967؛ 
Lamour, 1950 ؛Moghal et al., 1993؛ Najar & Duran-Vila, 2004 ؛Nienhaus & Saad, 

لفيرويد على الحمضيات تعتبر طفيفة مقارنة (. أما الخسائر الناجمة عن اإلصابة بهذا ا1967
وهو أصل مقاوم. وبما أن التوجيهات  ، نظرًا الستخدام النارنجبالفيروسات أو الفيرويدات األخرى 

، فإن فيرويد CTVإزاء فيروس  العربية تسير نحو إستبدال أصل النارنج لحساسيتهالبلدان  يالحالية ف
CEVd ياب برامج تصديق الشتول.غ يالمستقبل ف يقد يمثل مشكلة ف 

 
، إاّل أنه يمكن CEVdليس هناك اختبار سيرولوجي عن فيرويد  – الكشف عن وجود الفيرويد

التفاعل  ستخدامإالكشف عن وجوده باستخدام الرحالن الكهربائي في هالم البولي اكريالميد أو 
 (CDNA)نووى المكمل أو التهجين بالحمض ال (RT-PCR) المتسلسل للبوليمراز مع النسخ العكسي

(Elleuch et al., 2003b)  ستخدام األعراض التي تظهر على النباتات إكما يمكن 
 نوع ألوراق إلى أسفل فيل ظهر إلتواء واضحيالدالة عند نقل العدوى إليها بالفيرويد، حيث 

 Citrus medica L. cv. Etrog citrange  مع تقزم واضح خالل فترة شهر إلى ستة ( 1)شكل
أو البندورة/الطماطم الصنف  Gynura aurantiaca أشهر، وأعراض مماثلة على النبات العشبي

Rutgers يومًا بعد اإللقاح الميكانيكي. 30-10 خالل فترة 
 

  الجنجل/= فيرويد تقزم حشيشة الدينار . فيرويد تنقر الخشب )كاكسيا( الحمضيات/الموالح7.2
Hop stunt viroid  =Citrus cachexia viroid (HpSVd-cit جنس ،Hostuviroid ،فصيلة 

Pospiviroidae) 

 
ساللة من  (HpSVd)يعتبر فيرويد تنقر الخشب )كاكسيا( الحمضيات/الموالح  –الصفات العامة 

من حمض  HpSVd. يتكون مجين فيرويد (xyloporosis)فيرويد تقزم حشيشة الدينار ويسمى كذلك 
 نيوكليوتيدة.  299مه نووي ريبي وحيد السلسلة دائري حج
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تسبب اإلصابة بهذا الفيرويد ترسبًا صمغيًا وتلونًا في قلف الساق مع  –األعراض والمدى العوائلي 
 . أما المدى العوائلي (1)شكل  ظهور نتوءات في القلف الداخلي يقابلها نقر في نسيج الخشب
 كليمنتينأفندي وخاصة  يوسفيلهذا الفيرويد فإنه يشمل كل أنواع الحمضيات وخاصة أنواع 

(C. reticulate) وهجنها مثل تانجلو وكذلك ،C. macrophylla Wester.  ينتقل هذا الفيرويد من
الميكانيكي وليس له ناقل حيوي معروف لقاح الحمضيات المصابة إلى السليمة بواسطة التطعيم واإل

 حتى اآلن.
 

  HpSVd-citيوجد فيرويد  –عربية التوزع الجغرافي واألهمية اإلقتصادية في المنطقة ال
؛ 1994؛ خليل وآخرون، 1988على الحمضيات في جميع البلدان العربية المنتجة لها )باحميش، 

 ؛Amizet, 1959؛ Alloum & Bencheik El Hocine, 1983؛ 1984 مكوك وآخرون،
Bové, 1995 ؛Cassin, 1964 ؛Ghazali, 1967 ؛Lamour, 1950 ؛Moghal et al., 1993؛ 

Najar & Duran-Vila, 2004؛ Nienhaus & Saad, 1967 ؛Reichert & Perlberger, 1934 .)
المختلفة وخاصة الكليمنتين  يوسفي أفنديوتعتبر اإلصابة بهذا الفيرويد مهمة اقتصاديًا على أنواع 

 .العربية النتشاره الواسع في البلدان العربية وهو صنف مهم للتصدير خارج المنطقة
 

بواسطة الرحالن  HpSVd-citيمكن الكشف عن وجود فيرويد  –عن وجود الفيرويد  الكشف
أو التهجين بواسطة الحمض النووي  RT-PCRالبولي أكريالميد وكذلك بواسطة  هالم الكهربائي في

ن المكمل. كما يمكن الكشف عنه بتطعيم عيون من نبات مصاب على كسجيالريبي المنزوع األ
-6والذي يظهر أعراضًا واضحة خالل  (Parson’s special mandarin)سون بار يوسفي أفندي نوع 

 .HpSVd-citختبار سيرولوجي للكشف عن فيرويد إشهرًا. ليس هناك  18
  يالموالح فجود فيرويدات أخرى على الحمضيات/ويجدر اإلشارة بأن هناك إحتمال لو 

 ؛Najar & Duran-Vila, 2004) المنطقة العربية، حيث أثبتت دراسات أنجزت حديثاً 
Najar et al., 2002) فيرويد الورقة المحنية للحمضيات/الموالح وجود (CBLVd)،  فيرويد

تونس. ونظرًا  في III (CVd-III) الموالح/فيرويد الحمضياتو  IV (CVd-IV)الحمضيات/الموالح 
 غير التاريخ وهو بعض بلدان العالم التى تستعمل أصوالً  يتكتسبها هذه الفيرويدات ف يلألهمية الت

عن  لبلدان العربية فإنه ينصح بالتقصيا يف CTVاإلنتشار لمكافحة فيروس  يالوضع الذى بدأ ف
 المنطقة العربية. يهذه الفيروسات ف
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من المحتمل أن تكون فيروسية أو  في المنطقة العربية الموالح/أخرى على الحمضيات أمراض. 3
 فيرويدية المنشأ

 
وهي  وتعتبر مهمة من الناحية اإلقتصادية الموالح/التي تصيب الحمضيات راضاألمهناك عدد من 

، تنقر الساق (1)شكل  (Impietratura)البلدان العربية مثل تحجر الثمار بعض مسجلة في 
(Cristacortis)  العمياء المقعرة و  الجيوب الصمغيةو(Concave gum-blind pocket)  (1)شكل .

من الناحية اإلقتصادية مثل تصمغ القلف في  يدات التي تعتبر مهمة أيضاً باإلضافة إلى بعض الفيرو 
 ، ومسجل حالياً والذي تم تسجيله ألول مرة في مصر (Gummy bark of sweet orange)البرتقال 

وهناك  ،(Bove, 1995) وسلطنة عمان (Roistacher, 1991)في السعودية، السودان، ليبيا، المغرب 
 Kassala)ال أو تصمغ القلف اعزلها ودراسة خصائصها مثل مرض الكسلم يتم  أمراض أخرى 

disease or Bark Gumming) تم تسجيله ألول مرة في السودان الذي يصيب الجريب فروت الذي 
إال أن خصائص هذه األمراض لم  (Bové, 1995)ومن ثم بعض الحاالت في اليمن  1986في عام 

 تدرس بشكل منفصل بعد.
 
  يروسات وفيرويدات الحمضيات/الموالح. مكافحة ف4
 

إن أهم وسائل مكافحة األمراض الفيروسية في الحمضيات هي إستخدام شتول سليمة، التطعيم على 
لمكافحة  استخدام شتول سليمة العمود الفقري أصول مقاومة وتطبيق قوانين الحجر الزراعي. ويعتبر 

 بالتفصيل في الفقرات التالية.لذلك سنتناولها  ،األمراض الفيروسية والفيرويدية
 وآخرون  Navarro( وكذلك 1972) وآخرون  Murashigeالشك بأن العمل الذي قام به 

إلنتاج شتول خالية من  (shoot-tip grafting)( أدى إلستخدام تقنية التطعيم القمي 1975)
دان العالم التي يوجد الفيروسات والفيرويدات، والمسببات األخرى المشابهة لها، والتي سادت في كل بل

الممرضة في العقود الثالثة مسببات فيها برامج إعتماد وتوثيق إلنتاج مواد إكثار خالية من ال
 الماضية. وقبل إعتماد هذه الطريقة العملية في إنتاج شتالت حمضيات سليمة كانت هناك 

د من خلوها من والتأكثالث طرق معتمدة وهي: )أ( إختيار نباتات سليمة عن طريق المشاهدة 
التطعيم على نباتات دالة، )ب( إنتاج شتالت من الجنين الخضري العوامل الممرضة بواسطة 

(nucellar clones)  جـ( إنتاج شتالت سليمة من نباتات مصابة بعد معالجتها حراريًا. وسنشرح(
ضية إن كان بايجاز هذه الطرق ألهميتها في إنتاج شتالت من الحمضيات خالية من اإلصابات المر 

 مسببها فيروسات أو فيرويدات أو فايتوبالزما أو بكتيريا أو ما يشابهها. 
 



 خالد مكوك وآخرون ...... تأليفضيات/الموالح الفيروسات والفيرويدات التي تصيب الحم

 
485 

بهذه الطريقة يتم اختيار  -اختيار نباتات سليمة بالمشاهدة والتطعيم على نباتات دالة  أ(
أشجار مميزة ذات إنتاجية عالية وال يوجد عليها أية أعراض توحي بإصابة فيروسية ومن ثم 

م منها ويتم تطعيمها على نباتات دالة )تم ذكرها في فقرة الكشف عن الفيروسات تؤخذ براع
نوعين من النباتات، نوع من  وتشير نتائج التطعيم على وجود، لفة(أو الفيرويدات المخت

، ونوع آخر ولكن بدون إظهار أية أعراض واضحةالنباتات تكون حاملة لبعض الفيروسات 
، (mother trees)باألشجار األم  بات الممرضة تسمى عادةن المسبمن النباتات خالية م

وتستخدم كمصدر لعيون التطعيم التي تستخدمها المشاتل الخاصة والعامة عند إكثار 
 أصناف الحمضيات المختلفة.

إن اعتماد هذه الطريقة مبني على أن غالبية  -ب( إنتاج سالالت من الجنين الخضري 
التنتقل بواسطة البذور. وحيث أن بذور الحمضيات  الفيروسات التي تصيب الحمضيات

توجد بها أجنة جنسية وعدد من األجنة غير الجنسية والتي تنتج من خاليا خضرية 
(nucellar)  ن من الكروموسومات  2والتي تكَون أجنة خضرية. خاليا هذة األجنه لها

عض االختالفات بين وبالتالي تنتج شتالت مشابهة تمامًا للشجرة األم. إاّل أن هناك ب
الشتالت الناتجة عن هذه الطريقة ويتم اختيار أفضلها والتي تحتوي على الصفات المرغوبة 
كي تكون السالالت الخضرية التي يتم تداولها تجاريًا. وللتأكد من أن النباتات التي يتم 

وب لقاح اختيارها ناتجة عن أجنة خضرية وليس من أجنة جنسية يتم إلقاح الشجرة األم بحب
. وبما أن صفة ثالثية األوراق Poncirus trifoliataمن نوع الحمضيات ثالثي األوراق 

، فإن الشتالت الناتجة عن أجنة جنسية تكون ثالثية (dominant)هي صفة وراثية سائدة 
األوراق ويتم استبعادها. أما الشتالت الناتجة عن أجنة خضرية فتكون أوراقها عادية )غير 

سنة لتقييم  15-10، إال أن هذه الطريقة تحتاج ما بين هاؤ بالتالي يتم إبقاثالثية( و 
 .السالالت الناتجة

 لقد أثبت -إنتاج شتالت سليمة من نباتات مصابة بالتطعيم بعد معالجتها حراريًا  جـ(
Murashige ( 1972وآخرون ) عندما يتم تطعيم أصل من الحمضيات تم تنميته بأنه 

 يمكن  (Shoot tip grafting)اسطة مرستيم قمي من نبات مصاب على بيئة صناعية بو 
 Navarroأن يعطي نباتًا خاليًا من اإلصابة الفيروسية. وتم تحسين هذه الطريقة بواسطة 

  (Troyer citrange)نوع ترويرسترانج  ( في أسبانيا، حيث استخدموا1975)وآخرون 
ن النبات الناتج من عملية التطعيم وهو هجين من الحمضيات ثالثي األوراق. وبالتالي فإ

القمي يكون نباتا ذات ورقة عادية )غير ثالثية( ويمكن معرفته بسهولة. وعندما يكبر 
النبات قلياًل داخل انبوب االختبار يتم نقله إلى تربة عادية ويجري تنميته في البيت 

ئص للشجرة الزجاجي. إن نباتات الحمضيات الناتجة عن هذه الطريقة لها كامل الخصا
تكون بدون جنوح خضري، مثل تلك التي تنتج عن الجنين  األم، باإلضافة إلى أنها



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
486 

الخضري، وبالتالي يمكن أن تبدأ بإنتاج الثمار بعد سنة إلى سنتين من التطعيم. يتم 
إستعمال هذه الطريقة حاليًا في أغلب البرامج التي تنتج شتالت الحمضيات الخالية من 

  ويدات والمسببات المرضية األخرى.الفيروسات والفير 
 لكي يتم استخدام الشتالت الخالية من األمراض على نطاق واسع ال بد من و 

إعتماد برامج إلنتاج شتالت موثقة تضمن للمزارعين بأن الشتالت التي يتم شراؤها من 
 المشاتل الخاصة أو الحكومية هي شتالت عالية الجودة من حيث مطابقتها للصنف وخلوها

 أو الفيرويدية. ولقد تم إنشاء مثل  من مسببات األمراض وخاصة الفيروسية
 ؛Nadori et al., 1984هذه البرامج في عدد من البلدان العربية مثل المغرب )

Nhami & Bourge, 1979 تونس ،)(Cherif, 1998) ومصر ،(Bové, 1995) وألهمية .
تبنيها مما يساهم في رفع إنتاجية هذه البرامج فإنه ينصح أن تقوم الدول العربية ب

الحمضيات في هذه البلدان ويقلل من احتمال انتقال األمراض الفيروسية والفيرويدية فيما 
 بينها عند تبادل الشتول إن كان من الناحية التجارية أو من أجل أهداف بحثية.

جود على و  (Certification)ويعتمد إنتاج الشتالت الموثقة الخالية من األمراض 
المبني على إستخدام كل طرائق الفحص  (indexing)برنامج لفحص أشجار األمهات 

ممرض في النبات المراد مسبب المتوفرة والتي بالنهاية تؤكد وجود )أو عدم وجود( أي 
، (biological indexing)فحصه. ومن أهم الطرائق المستخدمة هي االختبارات الحيوية 

أكثر من النبات المراد فحصه على مجموعة من أنواع  تطعيم عين أو ىوهي تعتمد عل
النباتات الدالة )غالبيتها من الحمضيات( والتي يظهر عليها أعراض واضحة في حال 

الممرضة، بما فيها الفيروسات والفيرويدات. وباإلضافة إلى اإلختبارات مسببات وجود ال
  cDNA، تهجين ELISA ،RT-PCRالحيوية، يمكن استخدام اختبارات أخرى مثل 

و غيرها )راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب(، وهي اختبارت متخصصة تعطي نتائج 
مسببات أسرع بكثير من تلك التي تعطيها االختبارات الحيوية. وبما أن للعديد من ال

الممرضة التي تصيب الحمضيات ال يوجد لها حتى اآلن اختبارات مخبرية سريعة، ال بد 
ألشجار األم أو الشتالت من الجمع ما بين اإلختبارات الحيوية وتلك في برنامج فحص ا

ختبارات الحمض النووي المتعددة. ولمعرفة إالتي تعتمد على وجود أمصال متخصصة أو 
كتبه  البرنامج المفضل لفحص أشجار الحمضيات ننصح القارئ بالرجوع إلى ما

Roistacher (1998.) 
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 . استنتاجات عامة5
 

سوحات الحقلية التي تمت في العقود الثالثة الماضية بأن الفيروسات والفيرويدات تشكل أحد أثبتت الم
مسببات تدهور إنتاج الحمضيات في غالبية البلدان العربية. هناك فيروسات أو فيرويدات موجودة في 

، الحتشقق قلف الحمضيات/المو ، فيرويد قوباء الحمضيات/الموالحكل البلدان العربية مثل فيروس 
. وهناك بعض الفيروسات التي ثبت وجودها في الموالح/الحمضيات (كاكسياتنقر الخشب )وفيرويد 

 .الموالح/بعض البلدان العربية وغيابها من البعض األخر مثل فيروس تريستيزا الحمضيات
حتى اآلن خطرًا كبيرًا كما هو الحال في أسبانيا مثاًل لم يشكل فيروس تريستيزا الحمضيات 

من  اصل في اإلنتشار مع أن حشرة المنّ و بلد متوسطي إاّل أن المسوحات الحقلية تؤكد بأنه متو وه
 Djelouah) التي تنقله بكفاءة عالية ليست موجودة في المنطقة العربية Toxpotera citricidusنوع 

& D’Onghia, 2000) ّالموجودة مثل  . وبالتالي فإن أنواع المنAphis gossypii  
في سوريا  T. aurantiiتنتشران في المنطقة العربية باإلضافة إلى وجود  اللتانو  Myzus persicaeو 

 .T ، ولو أنها أقل كفاءة من(CABI, 1969في المغرب ) A. spiraecolaو  (CABI, 2006) ولبنان

citricidusعين اإلعتبار ، إال أنها تلعب دورًا في توسيع رقعة إنتشاره في البلدان العربية. وإذا أخذنا ب
وهو  (sour orange)بأن النوع األكثر إستخدامًا كأصل في المنطة العربية هو البرتقال الحامض 

فإن ذلك يشير إلى إحتمال تسارع إنتشاره وخاصة في حال  CTVحساس جدًا لإلصابة بفيروس 
لبيتها بروز سالالت من الفيروس أكثر تأثيرًا من السالالت التي وجدت حتى اآلن وهي في غا

سالالت ضعيفة. إن إزالة األشجار المصابة وحرقها يعتبر تدبيرًا جيدًا له فوائد كثيرة على األمد البعيد 
روس التريستيزا بشكل محدود حاليًا، أما المناطق المهددة في البلدان أو المناطق التي يوجد فيها في

اس لإلصابة بأصول أكثر ، فيجب النظر بجدية إلى إستبدال األصل الحسCTVوس نتشار فير با
  سيترانج والبرتقال ثالثي األوراق.التروير مقاومة مثل 

هناك العديد من البلدان العربية التي ال توجد فيها حتى اآلن برامج معتمدة إلنتاج شتول 
ودعمها يشكل خطوة  فإن إعتماد مثل هذه البرامج حمضيات خالية من المسببات الممرضة، لذا

 ن إنتاجية الحمضيات ورفع العائد للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الزراعة.إيجابية نحو تحسي
إن تقوية هيئات الحجر الزراعي في كل البلدان العربية والتعاون فيما بينها تسمح بعدم إدخال 
 األمراض الفيروسية أو الفيرويدية إلى البلدان التي هي خالية منها حتى اآلن. كما أن 

 دربة في مثل هذه الهيئات مع وجود التجهيز المالئم يسمح بإدخال وجود العناصر الم
أصناف جديدة مهمة تجاريًا وذلك بعد القيام بكامل اإلختبارات للتأكد من خلوها من األمراض 

(Frison & Taher, 1991). 
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