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  مقدمةلا. 1

 

 ،(.Cydonia oblonga Millالسفرجل ) ،(.Malus communis L)التفاح ]زرع أشجار التفاحيات ت
 الدراق/الخوخ] اللوزيات/الحلوياتو  ،[(.Pyrus communis L)الكمثرى /األجاص

(Prunus persica (L.) Batsch.) ،المشمش (P. armeniaca L.)،  الخوخ/البرقوق 
(P. domestica L.،) اللوز (P. amygdalus Batsch.) الكرز الحلو ،(P. avium L.) ،الكرز 
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على نطاق بعض البلدان العربية في  [(.P. mahaleb L) المحلب ،(.P. cerasus L)الحامض 
، إنتاج معظم البلدان العربية من ثمار التفاحيات واللوزيات/الحلويات بناء 1يوضح الجدول  .واسع

 .2006الحصائيات منظمة األغذية والزراعة خالل عام 

 
 ربيةفي المنطقة الع الحلويات/اللوزياتالتفاحيات و  أشجار علىلفيروسات اانتشار . 2
 

فيرويدية و أمراض فيروسية منطقة العربية بتصاب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات في ال
 . (2)جدول  وأصنافها المزروعةاألنواع تختلف في انتشارها وشدتها وفقًا للمناطق و التي متنوعة، 

ا( تؤثر سالالت الفيروس الشائعة ونوعية الغراس المستخدمة في الزراعة )أسلوب إنتاجه
سيما الحشرية منها والظروف البيئية السائدة وندرة استخدام األصول أو األصناف  وانتشار النواقل وال

في الحالة الصحية لتلك األشجار. ويعّد فيروس الفيرويدية المقاومة أو المتحملة لألمراض الفيروسية و 
(، PNRSV) للخوخ/البرقوق  ةيتالم ةالبقع الحلقي(، وفيروس ACLSV) التبقع الشاحب ألوراق التفاح

 .أكثرها ترددًا وانتشاراً ( من ApMV) (، وفيروس موزاييك التفاحPDV) البرقوق /وفيروس تقزم الخوخ
 إسماعيل)في سورية والسفرجل الكمثرى /األجاصو  ،على أشجار التفاح ACLSVفيروس  سجلفقد 

على  PDVو PNRSV ،ApMVفيروسات  ، كما سجلت(2007؛ الجبر وآخرون، 2007وآخرون، 
المرتبة  PNRSVتبوأ فيروس (. 2007رواق وآخرون، ) أشجار اللوزيات/الحلويات في شرق الجزائر

، PDVتاله في األهمية  ،وسورية في لبنان الحلويات/على أشجار اللوزياتاألولى في األهمية 
ACLSV وApMV (؛ 2003، وآخرون، أإسماعيلChoueiri et al., 2003.)  الفيروسات تكانو  

 تورد الدراق/و  (، وفيروس موزاييكPPVاألخرى، مثل: فيروس جدري الخوخ/البرقوق )
 وفيروس (، SLRSV) بقع الحلقي الكامن للفريز/الفراولةتفيروس ال(، و PRMV)الخوخ 

 لبرقوق ل/لخوخلاألمريكي  الخطي طنم(، وفيروس ToRV) لبندورة/الطماطملبقع الحلقي تال
(APLPVوفيروس التبرقش ال ،) لحلقي األخضر( لكرزCGRMVوفيروس ،)  تثلم 

 ، وفيروس المشمش الكامن (ASGV) ، وفيروس تنقر ساق التفاح(ASGVساق التفاح )
(ApLV( )Abbadi, 2002 ؛Jarrar et al., 2007وفيرويد ) تنقر ( ثمار التفاحADFVd )
(Choueiri et al., 2007)  بينما سجل انتشار ةفي بعض الدول العربي محدوداً قد سجلت انتشارًا ،

( وفيرويد تقزم حشيشة الدينار/الجنجل PLMVdواسع لفيرويد الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ )
(HpSVd( على أشجار اللوزيات/الحلويات ) ،؛2007رواق وآخرون Al Rwahnih et al., 2001 ؛

Choueiri et al., 2001, 2002 ؛Ismaeil et al., 2001). 
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ول العربية والعالم من ثمار التفاحيات واللوزيات/الحلويات )ألف طن(، إنتاج الد .1جدول 
 .2006مة األغذية والزراعة الدولية، إحصائيات منظ

 

 التفاح البلد

 /األجاص
 اللوز المشمش الكمثرى

 الدراق/
 الخوخ

 /البرقوقو
 سفرجل الكرز الخوخ

 9.0 5.0 117.5 53.7 167.0 189.4 283.2 الجزائر 

 *- *- 360.0 *- 73.0 38.5 550.0 مصر 

 *- 1.3 14.0 3.1 6.8 2.6 46.4 األردن

 *- 29.5 34.1 28.3 31.8 36.8 114.8 لبنان

 *- *- 9.4 24.3 16.8 1.3 23.6 ليبيا

 28.0 5.5 54.6 83.0 129.4 35.2 374.0 المغرب

 5.0 39.7 51.6 119.6 101.0 20.0 312.5 سورية

 4.5 *- 92.2 50.0 30.0 60.0 120.0 تونس

 1.3 *- 2.3 0.1 1.5 0.3 18.7 اليمن

 مجموع البلدان
 العربية

1843.2 384.1 557.3 362.1 735.7 81.0 47.8 

 489.8 1872.8 17188.8 1766.1 3251.3 19539.5 63804.5 العالم

نسبة ما تزرعه 
العربية  البلدان

 مقارنة بالعالم 

2.9 2.0 17.1 20.5 4.3 4.3 9.8 

 د بيانات*: اليوج-

 

في الوطن والتفاحيات تباين انتشار األمراض الفيروسية على أشجار اللوزيات/الحلويات ي
، باألمراض الفيروسية إصابةمن أكثر أشجار اللوزيات/الحلويات والدراق/الخوخ العربي، ويعّد الكرز 

 .إصابةبينما كانت أشجار المشمش أقلها 
تجاه المزروعة في البلدان العربية  حلوياتال/حساسية أنواع اللوزيات اتتتشابه درج

مع مثيالتها المزروعة في بلدان حوض البحر األبيض المتوسط األوروبية ت المختبرة االفيروس
وقد تراوحت  .(Myrta et al., 2002) أعلى في الدول األوروبية كانتف صابةت اإلاباستثناء مستوي

 الكمثرى والسفرجل /األجاصح، و على أشجار التفا ACLSVفيروس ب صابةاإلمتوسطات 
 إسماعيل) %، على التوالي5.3-0 و 14.2-2.0، 41.6-34.0 المختبرة في سورية ما بين

 PNRSV ،ApMVفيروسات ب صابةاإل. وبلغت نسب (2007؛ الجبر وآخرون، 2007وآخرون، 
ي %، على التوال29.7و 31.3، 39.1على أشجار اللوزيات/الحلويات في شرق الجزائر  PDVو

  57.5، 61.0في لبنان  PNRSVإنتشار فيروس  ةوبلغت نسب .(2007)رواق وآخرون، 
 معلومات  شويري،الإيليا % على أشجار الدراق/الخوخ، المشمش والكرز، على التوالي )42.0و

  بلغ متوسط انتشار 2003(، وفي سورية خالل عام Choueiri et al., 2003غير منشورة؛ 
 ،2.8، 11.7، 18.4 %، و6.28أنواع اللوزيات/الحلويات المختبرة  في عينات الفيروس نفسه

 % في عينات الدراق/الخوخ، اللوز، الخوخ/البرقوق، الكرز والمشمش، على 0.45و  0.81
 على  ApMVو ASGVفيروسي  انتشاروبلغت نسب  (.أ2003وآخرون،  إسماعيل) التوالي
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في حين  (،2007وآخرون،  إسماعيل) التوالي %، على0.2و 2.0أشجار التفاح المختبرة في سورية 
(. واحتل فيروس Salem et al., 2005%، على التوالي )1.0و 4.6بلغت على التفاحيات في األردن 

ToRV  على التفاحيات المرتبة األولى في األهمية في األردن وفقًا للدراسة السابقة، وبلغ 
 أشجار اللوزيات/الحلويات  إصابةينت نسب كذلك تبا%. 6.8في العينات المختبرة  وجودهمتوسط 

على بعض  هفي الوطن العربي بفيرويد الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ، وسجل أعلى انتشار ل
أصناف الدراق/الخوخ المستوردة إلى لبنان، مثل: صنف ديكسي ريد، سبرينغ تيم، ونكتاروز، وعلى 

% 34و 17 ما بين ة في العينات المختبرةالكلي صابةاإل ةنسب تراوحتالصنف المحلي شيخاني، و 
(Choueiri et al., 2001) إسماعيل) شجار الدراق/الخوخ في سوريةأ% على 39.6، بينما بلغت 

 % على الدراق/29و(، Ismaeil et al., 2001, 2002, 2003؛ أ2003وآخرون، 
 شرق  % على أشجار اللوزيات في14و (،Al Rwahnih et al., 2001) الخوخ في األردن

 على أشجار اللوز في تونس. وقد تم رصد الفيرويد المذكور (2007)رواق وآخرون،  الجزائر
(Fekih Hassen et al., 2005)وعلى اللوزيات/الحلويات في المغرب ، (Smith et al., 1992.) 

في لبنان على بعض أصناف المشمش المحلية، فيرويد تقزم حشيشة الدينار/الجنجل سجل كذلك 
بينما بلغت نسبة  ،(Choueiri et al., 2002) %28وبلغت نسبة انتشاره السندياني والذهبي،  مثل:

صناف: بلدي، تدمري، ذهبي، األال سيما على  %62.5المختبرة في سورية المشمش عينات  إصابة
وبلغت  (.Ismaeil et al., 2001, 2002؛ 2003، وآخرون، أإسماعيل) عجميو وزري، شكربارا، 

 في شرق الجزائر )رواق على أشجار المشمس % 5.9 ذاتهيد شار الفيرو نسبة انت
  المغرب% في 10 و (Al Rwahnih et al., 2001)األردن في  %19 ،(2007وآخرون، 

(Amari et al., 2000،) . سورية فييسجل الفيرويد في عينات الدراق/الخوخ المختبرة في حين لم 
 . (2003، وآخرون، أإسماعيل)

الفيروسية على أنواع أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات  صابةاين نسب اإلويعزى تب
وأصنافها ما بين الدول العربية وحتى ضمن القطر الواحد ألسباب متعددة، أهمها: تعدد مصادر 

، ووجود النواقل الحيوية، وطرائق اإلكثار والمعامالت الزراعية المتبعة، وحساسية الشتالت/الغراس
 لمزروعة، واالختالفات في الظروف البيئية السائدة.األصناف ا

في  ToRVو  ACLSV ،PNRSV ،PDVوتظهر خطورة بعض هذه الفيروسات، مثل 
 ، وفي موت منطقة (Dunez, 1989)قدرتها على إحداث ظاهرة عدم توافق الطعم مع األصل 

 أو عندما  دراقالالخوخ/ سيما عند تطعيم المشمش على المشمش أو المشمش على وال التطعيم
 .MM106 (Jones & Sutton, 1996)على األصل  Deliciousتطعم كلونات التفاح من مجموعة 

%، وقد تصل إلى 15و 10فشل عملية التطعيم على اللوزيات/الحلويات ما بين  ةوقد تراوحت نسب
 وال تظهر األعراض المرضية على الكثير من (. Dunez, 1989) % في بعض الحاالت95

 تحت الظروف  ت المصابة باألمراض الفيروسيةات والتفاحياف أشجار اللوزيات/الحلويأصنا
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وخ والمشمش التي جمعت عينات الدراق/الخ إصابةالبيئية المحلية للبلدان العربية، وقد بلغت نسب 
والتي لم تبد  معًا )إصابات مختلطة( أو كليهما PNRSVأو  PDVبأحد الفيروسين  من مصر

 ، وتراوحت ما بين(Dunez, 1989) %، على التوالي80و 25ة واضحة عليها أعراضًا مرضي
وتراوح مقدار الضرر الذي أحدثه كال  .(Ghanem 2000a, 2000b% في دراسة الحقة )10و 3 

% بالنسبة 50%، وبلغ أكثر من 35و 10ما بين  الفيروسين المذكورين في إنتاج أشجار الكرز
كانت األعراض التي أحدثها مرض جدري الخوخ المتسبب من . و (Dunez, 1989) للكرز الحامض

على الرغم من  ، وكان ضرره غير ملموستحت ظروف المنطقة العربية أقل وضوحاً  PPVالفيروس 
بأشجار اللوزيات/الحلويات وال سيما المشمش في بعض دول فيروس األضرار الجسيمة التي أحدثها ال

 على سبيل المثال سبانيا إو واليونان  أوروبا كيوغسالفيا السابقةوجنوب شرق 
؛ Pallas et al., 1998؛ Desvignes & Bois, 1994) % في بعض مناطقها100والتي بلغت 

Refatti et al., 1988) . وكان ضعف نمو األشجار وظهور بعض التغيرات اللونية على األوراق
لى أشجار اللوزيات/الحلويات وتشوه بعض الثمار من أهم أعراض اإلصابات الفيروسية التي سجلت ع

 (.Myrta et al., 2003) والتفاحيات في المنطقة العربية
 البذرية المستخدمة كأصول للوزيات في سورية  الشتالت/الغراس إصابةبلغ معدل 

%(، 1.45)كثرها شيوعًا أ PDV%، وكان فيروس ApMV 1.84، وPDV ،PNRSV فيروساتب
 (.2007درويش والشعبي، ) %(0.22ثانية في األهمية )المرتبة ال PNRSVبينما احتل فيروس 

 قد بلغت مستويات عالية،  PDVوكانت نسب بذور اللوز الحلو والمشمش المصابة بفيروس 
بذور  إصابة%، على التوالي في لبنان، بينما تراوحت نسب 75-36% و75-72وتراوحت ما بين 

. وأكدت دراسة (1986 ،ي الدين ومكوك)تق %62 و 0ما بين  PNRSVاللوز الحلو والمر بفيروس 
)كنعان  ( بكال الفيروسين.P. dulcis (Mill.) D. A. Webb) بذور اللوز المزروع إصابةالحقة 
البذرية  الشتالت/ت الفيروسية على الغراساوبلغت نسبة حدوث اإلصاب. (2001ن، وآخرو 

% على 0.64للوز، و% على غراس ا1.28% على غراس المحلب، و2.64%، و3.2للدراق/الخوخ 
)درويش والشعبي،  فيروسية على غراس الخوخ/البرقوق  إصابةغراس المشمش، ولم تسجل أي 

بفيروس البذرية )غير المطعمة( والدراق/الخوخ لتفاح أشجار ا إصابةنسب بلغت . و (2007
ACLSV  بالفيروس المذكور  إصابة%، على التوالي، بينما لم تسجل أي 2.9و 38.6في سورية

)الجبر  والزعرورالكمثرى /األجاصلمشمش والخوخ/البرقوق والمحلب و األشجار البذرية لى عل
 قد اكتشف في أصول اللوز المزروع وفي اللوز البري  ApMVوكان فيروس . (2007وآخرون، 

(Miller) D. A. Webb. Prunus orientalis بينما سجل (2001ن، و )كنعان وآخر  في لبنان ،
)درويش والشعبي،  ثالث عينات فقط في دراسة أخرى أجريت في سورية الفيروس المذكور في

2007) . 
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 الفيروسات والفيرويدات التي تصيب أشجار اللوزيات والتفاحيات في المنطقة العربية. 2جدول 
 

 علميسم الاأل سم العربياأل
سم األ

 الفصيلةالعائلة/ الجنس المختصر

فيروس التبقع الشاحب ألوراق 
 التفاح

Apple chlorotic leaf 

spot virus 
ACLSV Trichovirus Flexiviridae 

 Apple stem grooving تثلم ساق التفاحفيروس 

virus 
ASGV Capillovirus Flexiviridae 

 Apple stem pitting  فيروس تنقر ساق التفاح
virus 

ASPV Foveavirus Flexiviridae 

 Apple mosaic virus ApMV Ilarvirus Bromoviridae فيروس موزاييك التفاح

 ةالميت ةفيروس البقع الحلقي
 خوخ/البرقوقلل

Prunus necrotic 

ringspot virus 
PNRSV Ilarvirus Bromoviridae 

 Prune dwarf virus PDV Ilarvirus Bromoviridae فيروس تقزم الخوخ/البرقوق 

فيروس نمط الخط األمريكي 
 للخوخ/البرقوق

American plum line 
pattern virus 

APLPV Ilarvirus Bromoviridae 

 Plum pox virus PPV Potyvirus Potyviridae فيروس جدري الخوخ/البرقوق

فيروس موزاييك وتورد 
 الدراق/الخوخ

Peach rosette mosaic 
virus 

PRMV Nepovirus Comoviridae 

فيروس التبقع الحلقي الكامن 
 للفريز/الفراولة 

Strawberry latent 

ringspot virus 
SLRSV Sadwavirus غير محددة 

فيروس التبقع الحلقي 
 للبندورة/الطماطم

Tomato ringspot 

virus 
ToRV Nepovirus Comoviridae 

فيروس التبرقش الحلقي 
 األخضر للكرز

Cherry green ring 
mottle virus 

CGRMV غير محدد Flexiviridae 

 Cherry leaf roll virus CLRV Nepovirus Comoviridae لكرزفيروس التفاف أوراق ا

 Arabis mosaic virus ArMV Nepovirus Comoviridae رابيساألفيروس موزاييك 

 Apricot latent virus ApLV Foveavirus Flexiviridae فيروس المشمش الكامن

فيرويد الموزاييك الكامن 
 للدراق/الخوخ

Peach latent mosaic 
viroid 

PLMVd Pelamonviroid Avsunviroidae 

فيرويد تقزم حشيشة 
 الدينار/الجنجل

Hop stunt viroid HpSVd Hostuviroid Pospiviroidae 

 Apple dimple fruit فيرويد تنقر ثمار التفاح
viroid  

ADFVd Apscaviroid Pospiviroidae 

 Apple scar skin فيرويد تقرح قشرة التفاح

viroid 

ASSVd Apscaviroid Pospiviroidae 

 
 

األمراض  تحدثهااألضرار االقتصادية التي كبيرًا ب اً الدراسات المحلية اهتمامتولي لم 
بأشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات في المنطقة العربية. وتتأتى خطورة الفيرويدية الفيروسية و 

ار مع مادة اإلكثار النباتية المتداولة في قدرتها على االنتشالفيرويدية األمراض الفيروسية و 
جار ألقالم والبراعم المأخوذة من األشالمطعمة ومجذرات األصول والبذور، وا الشتالت/)كالغراس

أو  أو البذور أو بواسطة حشرات المنّ كحبوب اللقاح  ) عند بعضهابالوسائل الطبيعية  والمصابة( 
 ACLSV. وينتشر الفيروسين الملوثة كالفيرويداتأو بواسطة األدوات  النطاطات أو النيماتودا(

 على سبيل المثال بواسطة مادة اإلكثار النباتية المتداولة، ولم يسجل بعد لهما نواقل  ApMVو
 بواسطة حشرات البرقوق /، بينما ينتشر فيروس جدري الخوخ(Delbos & Dunez, 1988) طبيعة
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تسهم  وقد سجل أكثر من عشرة أنواع من حشرات المنّ وبواسطة مادة اإلكثار النباتية المصابة،  المنّ 
  .في إنتقال هذا الفيروس

وقد أجريت معظم الدراسات التي تناولت انتشار األمراض الفيروسية والفيرويدات على أشجار 
وآخرون،  إسماعيل) بالتعاون مع جهات دولية أو إقليميةفي البلدان العربية اللوزيات/الحلويات 

 ؛2007رواق وآخرون،  ؛1997ن، و جوهر وآخر ؛ 2007، ب2003 أ،2003
Al Rwahnih et al., 2000, 2001 ؛Choueiri et al., 2001 ؛Dunez, 1989 ؛Edhib, 1996؛ 

Myrta et al., 1998a؛ Ismaeil, 2001 ؛Ismaeil et al., 2001, 2002, 2003؛ 
Jarrar et al., 2001 ؛Jawhar et al., 1996 ؛Zeramdini et al., 1996،)  أجريت كما 

 بعض البحوث المرتبطة بانتشار األمراض الفيروسية وشبيهاتها على أشجار اللوزيات/
تقي الدين ومكوك، ) الحلويات والتفاحيات في بعض الدول العربية بإمكانيات مادية وفنية وطنية

 الشعبي ؛ 2007؛ درويش والشعبي، 2007الجبر وآخرون، ؛ 1999أبو العالء، ؛ 1986
 نجم وآخرون، ؛1999منصور، ؛ 2007المعاضيدي وآخرون، ؛ 2000 ن،و وآخر 

 ؛Ghanem 2000a, 2000b؛  Al-Jebr et al., 2005 ؛Al-Chaabi et al., 1997 ؛2004
Ghanem & Ashour, 2002.)  

 
أهم الفيروسيات والفيرويدات التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات في المنطقة  .3

 العربية
 

 األمراض الفيروسية .1.3
 

 بقع الشاحب ألوراق التفاحتال فيروس. 1.1.3
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV ،جنسTrichovirus ، فصيلة Flexiviridae) 

 
 تم تسجيل هذا الفيروس ألول مرة على أشجار التفاح في الواليات المتحدة من  –الصفات العامة 

ة منها فيروس الموزاييك النموذجي فات عديدادالفيروس مر  لهذاShay (1959 .)و  Minkقبل 
 للخوخ الكاذب  فيروس الجدري  ،1فيروس التفاح الكامن طراز  الحلقي للكمثرى/األجاص،

  .وفيروس تقزم السفرجل
تكون ي. (Ghanem et al., 2002) اً تر نانوم 12×720جسيمات الفيروس عصوية مرنة 

من وزن الفيروس.  %5 السلسلة يعادل في كتلته حاديأمن حمض نووي ريبي جين الفيروس م
، الذي يتواجد في كل األجزاء (Lister & Hadidi, 1971) استخدمت طرائق عديدة لتنقية الفيروس

درجة التثبيط الحراري تتراوح النباتية المصابة بدرجات متباينة وال سيما في األنسجة اللحائية. 
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زالت هذا الفيروس في عالقاتها المصلية واألعراض التي س. تختلف عº 55و 52 ما بينللفيروس 
تحدثها، وتم العثور على سالالت عديدة من هذا الفيروس تختلف في فوعتها، ومنها ساللة 

 الدراق/الخوخ وساللة التفاح. 
  

بهذا الفيروس على األوراق والثمار وسوق  صابةتظهر أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
عتمد وضوح األعراض وتباينها على نوع النبات المصاب وصنفه، وساللة الفيروس األشجار، وي

 أو . وتكون األعراض عادة على هيئة حلقات (2و  1ين ل)الشك والظروف البيئية المحيطة

 .M. platycarpa Rehd شاحبة اللون صفراء على أوراق التفاح من النوعينمساحات أو خطوط 
 ، وعلى صورة بقع صفراء شاحبة اللون وتنقر ساق .communis Starkin delicious. Mو

 ، وعلى هيئة تنقر على M. sylvestris (L.) Mill. cv. R12740-7A التفاح من الصنف
 ، وعلى هيئة قشب حلقي على ثمار التفاح من  M. sylvestris ساق شجرة التفاح من نوع

 ت صفراء اللون على ، وعلى هيئة خطوط أو بقع أو حلقاMacintoshصنف مكنتوش 
 ، وعلى هيئة تقزم وإصفرار على أشجارC. oblongaأوراق شجرة السفرجل 

Pyronia veitchii (Trabut) Guill.  وعلى هيئة تبرقش وحلقات شاحبة اللون نموذجية على ، 

الكمثرى، وعلى هيئة بقع حلقية شاحبة/صفراء اللون على أوراق أشجار /األجاصأوراق أشجار 
 ، وعلى هيئة تبرقش مع تكون حلقات نموذجية على األوراق .Crataegus spp. L الزعرور

(، وعلى هيئة حلقات Pena-Iglesias & Ayuso, 1975وجدري كاذب على ثمار أشجار المشمش )
  الطعم، وعدم التصاق تام بين األصل و ي كاذب على ثمار النكتارينومساحات صفراء وجدر 

(، وعلى هيئة بقع نموذجية حلقية شاحبة Marenaud, 1968طعيم )وظهور لون بني عند منطقة الت
 على أوراق الخوخ/البرقوق الشائك، وتبرقش أخضر داكن اللون على أوراق الدراق/الخوخ، 

(، Dunez et al., 1973وجدري كاذب على الثمار مع تشقق قلف سوق أشجار الخوخ/البرقوق )
فوقها مع تماوت منطقة التحام األصل بالطعم كما  وتضخم األصل أسفل منطقة التطعيم أو الطعم

. وتحدث بعض على أصول بذرية أو غيرها في ظاهرة عدم التوافق عند تطعيم المشمش أو التفاح
سالالت هذا الفيروس تشققًا في قلف أشجار المشمش وتشوهات شديدة وجدري كاذب في ثمار 

 ا الفيروس بقعًا غائرة ميتة على ثمار المشمش والدراق/الخوخ والخوخ/البرقوق. كما يحدث هذ
المختلطة مع  صابةمنفردة بهذا الفيروس أو نتيجة لإل صابةالكرز الحلو والحامض سواء كانت اإل

 . كذلك يحدث هذا الفيروس على أوراق بعض أصناف الدراق/الخوخ بقعًا PNRSV فيروس
ة وحلقات فاتحة اللون مشابهة ( أو خطوطًا متموجChoueiri et al., 2001خضراء داكنة اللون )

 . ويتواجد هذا الفيروس البرقوق /بفيروس جدري الخوخ صابةلتلك األعراض التي تحدثها اإل
األصناف  بهذا الفيروس في صابةاإل وتظهر أعراض .بصورة كامنة في بعض األصناف التجارية

 ،Malus prunifolia (Willd.) Borkh. var ringoالمطعمة على األصول المحلية للتفاح، مثل: 
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M. sieboldii (Regel) Rehder.، وM. sieboldii var arborescensوتظهر أصول التفاح . 
Spy 227 وVirginia Crab  :حساسية عالية للمرض، بينما تكون األصول األخرى، مثلMulling 

Merton (MMو )Malling (M متحملة للمرض. و ) أكثر حساسية للفيروس  "آنا"الصنف كان
%، 3.0و 10.8عليهما  صابةالمقارنة مع الصنف أحمر صيفي في العراق، وبلغت نسب حدوث اإلب

 .(2007)المعاضيدي وآخرون، على التوالي 
 ،Crataegus spp. ،Cydonia oblonga يصيييب الفيييروس طبيعيييًا األنييواع النباتييية التالييية:

Malus sylvestris cv. R12740-7A ،M. platycarpa ،M. sylvestris cv. Spy ،M. sylvestris 

cv. Verginia Crab. ،Prunus armeniaca ،P. persica، P. domestica ،P. spinosa L.، 
Pyronia veitchii ،Pyrus communis كميييا يصييييب الفييييروس عيييدد مييين العوائيييل النباتيييية تحيييت .

شيييبية وأخيييرى عإليييى فصيييائل وهييي نباتيييات تنتميييي  ،الظييروف التجريبيييية، منهيييا ميييا يعيييد عوائيييل حساسييية
البقولية/الفراشييييييييييييييييية و ، (Rosaceae) ، ميييييييييييييييين أهمهييييييييييييييييا نباتييييييييييييييييات الفصيييييييييييييييييلة الورديييييييييييييييييةخشييييييييييييييييبية

(Leguminosae/Fabaceae) ، السييييييرمقية/الرمراميةو (Chenopondiaceae) ؛ وعوائيييييييل نباتييييييية غيييييييير
. وقيد (Solanaceae) اليذي ينتميي إليى الفصييلة الباذنجانيية .Nicotiara glutinosa Lحساسية، مثيل:

 إلكثار هذا الفيروس وحفظ عزالته. Chenopodium quinoa Willd نباتاستخدم 
 

الميكانيكي للعصارة النباتية إلى النباتات العشبية الدالة  لقاحينقل هذا الفيروس باال - طرائق اإلنتقال
، وال ينتقل هذا الفيروس بواسطة (Ghanem et al., 2002) وبواسطة التطعيم إلى النباتات الخشبية

أشجار التفاح والدراق/الخوخ البذرية  إصابةر، كما لم يعرف له نواقل طبيعية بعد. وبلغت نسبة البذو 
%، على التوالي. وقد تعزى هذه 2.9و 38.6بهذا الفيروس وفقًا لدراسة حديثة أجريت في سورية 

روس اإلصابات في األشجار البذرية المنشأ غير المطعمة إلى وجود طرائق أخرى إلنتقال هذا الفي
 (.2007الجبر وآخرون، غير مسجلة بعد )

 
 في العديد  هذا الفيروس نتشري –واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية  التوزع الجغرافي
 على أشجار اللوزيات/الحلويات  وقد رصد .(Diekmann & Putter, 1996) من بلدان العالم

 ؛Ghanem et al., 2002؛ Farrag et al., 2005) مصر، (Aouane, 2003) في الجزائر
Myrta et al., 2003)، ناألرد (Al Rwahnih et al., 2001) ،(2004، نجم وآخرون ) العراق ،

، (Jarrar et al., 2001) فلسطين (،Jawhar et al., 1996؛ Choueiri et al., 2001, 2003) لبنان
 ، (Dunez, 1989؛ Al-Chaabi et al., 1997؛ 2000، الشعبي وآخرون ) سورية

وقد تم تسجيل هذا الفيروس  (.Zeramdini et al., 1996؛ Edhib, 1996؛ Boulila, 2002) ونسوت
 ؛2007؛ الجبر وآخرون، 2007وآخرون،  إسماعيل) على أشجار التفاح في سورية

Al-Jebr et al., 2005) واألردن (Salem et al., 2005) . 
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شجار اللوزيات/الحلويات مثل ظاهرة تسبب بعض سالالت هذا الفيروس أمراضًا خطرة أل
أشجار المشمش، والجدري الكاذب لثمار المشمش  فيعدم التوافق بين األصل والطعم 

والخوخ/البرقوق وال سيما على ثمار الصنف توسكانا، وتشقق قلف أشجار الخوخ/البرقوق، وتقزم 
فاحيات وتشوهها األمر الذي أشجار السفرجل والتفاح، وتبرقش أوراق أشجار اللوزيات/الحلويات والت

يضر بإنتاجية هذه األشجار ويقصر من مدة عطائها االقتصادي ويخفض من القيمة التسويقية 
لثمارها. ويتصدر هذا الفيروس قائمة الفيروسات المهمة المطلوب استبعادها من المادة الوراثية المعدة 

(. وقد بلغت نسب EPPO, 1998) EPPOلإلكثار والتداول وفقًا لمنظمة وقاية النبات األوروبية 
، 14.2، 41.6الكمثرى، والسفرجل في سورية /األجاصألشجار التفاح، و  ACLSVفيروس  إصابة

، 2و 34، بينما كانت نسب حدوثه في دراسة سابقة (2007)الجبر وآخرون، %، على التوالي 5.2و
ر التفاح بهذا الفيروس في أشجا إصابة. وقدرت نسبة (2007وآخرون،  إسماعيل%، على التوالي )0

بينما (. 2007)المعاضيدي وآخرون، % 5.7(، وفي العراق Salem et al., 2005% )3.4األردن 
 % على25.8لى إ 17.5شجار التفاح و % على أ30.6إلى  18.7به من  صابةتراوحت نسب اإل

 .(Ghanem et al., 2002)مصر  في الدراقالخوخ/ شجارأ
 

 االحتيييييواء الميييييزدوج للفييييييروس باألجسيييييام المضيييييادة) ختبيييييارات المصيييييليةتعيييييد اال -طرائقققققق ال شققققق  
(DAS-ELISA)  بصيييييييمة النسييييييييا النبييييييياتي المنييييييياعيو (TBIA)  والمجهييييييير االلكترونيييييييي والتقانيييييييات 

 الحيوييييية الجزيئييييية طرائييييق مفضييييلة ودقيقيييية لتشييييخيا هييييذا الفيييييروس فييييي األنسييييجة النباتييييية المصييييابة
(Ghanem et al., 2002 ؛Mazyad et al., 1999) كيذلك يمكين اعتمياد االختبيار الحييوي باسيتخدام .

 & C. amaranticolor Coste ،(1)شيكل   Chenopodium quinoa لعشيبية، مثيلا النباتيات الدالية

Reyn.، وPhaseolus vulgaris L. cvs Kinghorn, Pinto & Bountiful  فيي تشيخيا إصيابات
 دم النباتيييييييييات الدالييييييييية الخشيييييييييبية، مثيييييييييلكميييييييييا تسيييييييييتخ .اق والخيييييييييوخالليييييييييوز والتفييييييييياح والكيييييييييرز واليييييييييدر 

Malus platycarpa و M. sylvestris cv. R12740-7A  ضييمن البيييت الزجيياجي لتشييخيا كييل
  P. persica GF 305و Prunus persica Elbertaو ،سييالالت الفيييروس علييى أشييجار التفيياح

أشيجار عليى  لتشيخيا الفييروس P. tomentosa IR 474/1و P. tomentosa Thunb. IR 473/1و
 Pyrus communis Nouveau Poiteauاللييوز والمشييمش والكييرز والييدراق/الخوخ والخوخ/البرقييوق و

الكمثرى. ويمكييين اسيييتخدام النباتيييات الدالييية الخشيييبية مثيييل /األجييياصلتشيييخيا الفييييروس عليييى أشيييجار 
Cydonia oblonga c7/1 الكمثرى /األجيياصلفيييروس علييى أشييجار فييي ظييروف الحقييل لتشييخيا ا 

، لتشييخيا الفيييروس علييى أشييجار التفيياح Malus platycarpaو M. sylvestris R12740 7Aو
، تشييخيا الفيييروس علييى الييدراق/الخوخل P. persica GF 305 و Prunus persica Elbertaو
لتشييييخيا الفيييييروس علييييى  P. communis A20و Pyrus communis Beurre Hardyو

 الكمثرى. /األجاص
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وسية في أشجار التفاحيات. خطوط متموجة وحلقات شاحبة على أوراق التفاح أعراض اإلصابة الفير .1شكل 
؛ (ACLSV))أ، ب(، وعلى أوراق السفرجل )جـ( الناتجة عن اإلصابة بفيروس التبقع الشاحب ألوراق التفاح 

)د(؛ بقع  ACLSVشجرة تفاح يظهر عليها ظاهرة عدم التوافق بين األصل والطعم نتيجة اإلصابة بفيروس 
؛ أعراض )هـ( ACLSVنتيجة اصابتها بفيروس  Chenopodium quinoaراء شاحبة اللون على أوراق صف

)و(؛ بقع حلقية صفراء  (ApMV)الموزاييك على أوراق التفاح الناتجة عن اإلصابة بفيروس موزاييك التفاح 
 )ز(. (ADFVd)وتشوه على ثمار التفاح نتيجة اإلصابة بفيرويد تنقر ثمار التفاح 

 
 استخدام مادة اإلكثار النباتية الموثقة  يعد   - بالفيروس والحد من انتشاره صابةلوقاية من اإلا

 وني الصحي والتحسين لالخالية من الفيروس والمطابقة للصنف والتي خضعت لالنتخاب الك
 س º 37درجة حرارة  م الميرستيمية المعاملة بالحرارة عندالوراثي أو الناتجة عن زراعة القم

أو المركبات الكيميائية )مثبطات الفيروس( مثل الفيرازول وحمض أستيل  أسابيع 4-2لمدة و 
 صابةاإل للحد من انتشار ضرورياً  أمراً  .(Ghanem et al., 2002) ساليسيلك وحمض الجاسمونيك

 بهذا الفيروس صابةالمتحملة لإل ودام األصول أو األصناف المقاومة أاستخ . كما يعد  بهذا الفيروس
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أمرًا إزالة مصادر العدوى عتبر وتالمرض. في المناطق التي ينتشر فيها ًا استخدامه مرغوب أمراً 
 .داً و محدالفيروس  عندما يكون انتشارال سيما  ،ضرورياً 

 

 تثلم ساق التفاح فيروس. 2.1.3
Apple stem grooving virus (ASGV ،جنسCapillovirus  ،فصيلة Flexiviridae) 

 
، فيروس ساق فرجينيا كراب تثلم/لهذا الفيروس عدة مرادفات منها فيروس تخدد –ة الصفات العام

 .2وفيروس التفاح الكامن طراز  مرض الخط البني
 ،اً نانومتر  12وعرضه  ،اً نانومتر  700-600يتراوح طوله ما بين ، خيطي مرن  الفيروسجسيم 

يبلغ  السلسلة أحادي ي ريبيلفيروس من حمض نوو مجين اتكون ي .واضحةالقناة المحورية غير و 
 ,Lister) في تنقية الفيروس. تستخدم طرائق عديدة أة غير مجز  يوه قاعدة أزوتية، 6,500 حجمه

توجد و  .T البطاطس/يرتبط هذا الفيروس مصليًا مع فيروس البطاطا .(Lister et al., 1965؛ 1970
  .C-431و E-36 منها ،سالالت مختلفة من هذا الفيروس في الطبيعة

  
 بهذا الفيروس على سوق أشجار التفاح  صابةتظهر أعراض اإل -األعراض والمدى العوائلي 

تثلم الخشب تحت تخدد/ال سيما في منطقة التحام الطعم مع األصل أو فوقها أو إلى األسفل منها مع 
عض سالالت . وقد تحدث بإنسدادهامنطقة التطعيم غالبًا، ويرافقه تخرب األوعية الناقلة و فوق القلف 

تماوتًا في منطقة التحام الطعم مع األصل وتلونًا لألنسجة التي  E-36هذا الفيروس وال سيما الساللة 
الساق مترافقة عادة بظهور نتوءات منتفخة وأخرى غائرة. ويكون نمو  إصابةيسهل كسرها. وتكون 

ون تسقط مبكرًا في فصل األشجار المصابة ضعيفًا وأوراقها قليلة متفرقة صغيرة الحجم صفراء الل
الصيف أو في بداية فصل الخريف. وقد يتسبب المرض في تماوت بعض الفروع أو الشجرة ككل. 

. تظهر أعراض لون غير مرغوب فيه ذات موتحمل األشجار المصابة ثمارًا قليلة العدد وصغيرة الحج
تثلمات تخددات/ن و على هيئة بقع صفراء شاحبة اللو  Virginia Crab المرض على أوراق األصل

ونقر واضحة على الساق، وموت منطقة التحام الطعم مع األصل في األشجار المطعمة، وتضخم 
 الساق فوق منطقة التطعيم. 

تحت يصيب كما ،  Malus sylvestris cv. Virginia Crabتفاحال الفيروس طبيعياً  يصيب
 خشبية أقل أهمية تنتمي وأخرى  صابةعوائل عشبية عديدة حساسة لإلالظروف التجريبية 

، Aizoaceae ،Amaranthaceae ،Chenopodiaceae إلى فصائل نباتية مختلفة، مثل
Cucurbitaceae ،Labiatae ،Leguminosae-Papilionoideae ،Rosaceae، Solanaceae  ،

Scrophulariaceae،  ًا. أو موزاييكًا جهازي أو تماوتاً  ميتةهي تبدي إصفرارًا أو بقعًا موضعية و 
 نوعًا نباتيًا بهذا الفيروس إال أنها لم تبدي أعراضًا مرضية ظاهرة،  20 إصابةوأمكن التأكد من 
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  Chenopodium quinoa وهي تنتمي إلى فصائل نباتية من ذوات الفلقتين. استخدم نبات
 إلكثار الفيروس تحت ظروف البيت الزجاجي، بينما استخدمت نباتات الفاصولياء 

(Phaseolus vulgaris( والتبغ )Nicotiana glutinosa .لالحتفاظ بعزالته ) 
 

 والنيماتودا، وينقل بواسطة االلقاح ال ينتقل هذا الفيروس بواسطة الحشرات - طرائق اإلنتقال
صل الربيع عند من أشجار التفاح المصابة وال سيما في ف الميكانيكي إلى النباتات العشبية الدالة

منظم من البراعم أو األوراق أو البتالت الفتية المطحونة في محلول  تحضير مستخلا االلقاح
ويمكن لهذا الفيروس ، فوسفاتي متعادل. وينقل الفيروس إلى أشجار التفاح األخرى بواسطة التطعيم

 . Chenopodium quinoa تاأن ينتقل بواسطة بذور نب
 

في  سجل هذا الفيروس ألول مرة -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
وهو ينتشر اليوم حيث تزرع  ،M. sylvestris cv .Virginia الواليات المتحدة على أشجار التفاح

 في سورية عامعلى بعض أشجار التفاح وقد سجل وجود هذا الفيروس  .شجرة التفاح في العالم
2005 (Al-Jebr et al., 2005)(2007وآخرون،  إسماعيل) %2 به صابة، حيث بلغت نسبة اإل، 

ولم يسجل الفيروس نفسه في  .(Salem et al., 2005) على أشجار التفاحيات في األردن% 4.6و
 .زراعة التفاحالفيروس فيها أو نتيجة لعدم  يقصتإما بسبب عدم البلدان العربية األخرى بعد 

طقة التحام الطعم موت منتضخم و كظاهرة رة بأشجار التفاح  خطيسبب هذا الفيروس أمراضاً 
 اكرًا. وموتها ب المصابةاألشجار نمو  ؤدي إلى إضعافيالتفاح التي وتثلم ساق  ،مع األصل

 
 االحتواء المزدوج للفيروس باألجسام  سيما االختبارات المصلية وال تعد   -طرائق ال ش  

وتحديد خيا من الناحية العملية في تش األكثر استخداماً التقانة  (DAS-ELISA) المضادة
 Chenopodium و Phaseolus vulgaris مثل ،تستخدم النباتات الدالة العشبية . ASGVفيروس

quinoa  مثل التفاح ،باتات الدالة الخشبيةوالن للكشف عن الفيروس،في اختبارات البيت الزجاجي 
Malus sylvestris cv. Virginia Crab  ،والتفاح الروسي  M. sylvestris cv. R 12740-7A  في

  ويعد   .ASGVو ACLSV اختبارات البيت الزجاجي أو االختبارات الحقلية لتمييز الفيروسين
 بالمقارنة مع الفيروسات األخرى  فيروسال لعزل مفضالً  عائالً  Chenopodium quinoaالنبات 

  أكثر شدة ووضوحاً على النباتات الدالة ويكون تطور األعراض المرضية  .التي تصيب التفاح
 إصابةوتؤدي صطناعية. الحداث العدوى اإل لقاحمحلول اإلكال الفيروسين في  يستخدمدما عن

  لى ظهور األعراض المميزة التالية:لطريقة نقل العدوى إ وفقاً  ASGVبالفيروس النباتات الدالة 
 E-36ساللة الفيروس تسبب كما  ،Malus sylvestris cv. Virginia Crab تثلم في الخشب في

  األنسجة موتهيئة عدم التحام الطعم مع األصل نتيجة  التي تبدو على عدم التوافقظاهرة 
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ئرة ومساحات أخرى غا بروزاتتظهر كما ها. يسهل كسر  ًا داكنًا،بنيًا ونلاكتسابها ا و مبينه الواصلة ما
 Chenopodiumالنبات الدال  أوراقعلى وضعية تظهر إصابات م على الساق فوق منطقة التطعيم.

quinoa  أو حلقات صفراء شاحبة اللون  تبرقشاً ى األوراق كما يظهر عل ،ميتةأنسجة في صورة
 ينتشر Nicotiana glutinosaعلى اللون  شاحب تبرقشيظهر و  ،النبات قمةه مع تشو  اً جهازيتنتشر 
 Phaseolusعلى أوراق  رجوانيةاتظهر بقع بنية و  ،ينموذجمع ظهور تخطط  ،على األوراق اً جهازي

vulgaris مع إنتشار جهازي نسجة األوموت اللون صفراء شاحبة وضعية م بقع أو.  
 

 الوقاية من تطبق االجراءات نفسها المعتمدة في - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
 .ACLSV فيروسب صابةاإل
 

  تنقر ساق التفاح فيروس. 3.1.3
Apple stem pitting virus (ASPV ، جنسFoveavirus) 

 
 1954في الواليات المتحدة عام  سجل هذا الفيروس ألول مرة على أشجار التفاح –الصفات العامة 
(Smith, 1954).  ت عديدة منها فيروس التنقر الحجري لثمار الكمثرى/األجاصفاادلهذا الفيروس مر ،

وس موزاييك فير عروق الكمثرى/األجاص و  صفرارفيروس ا، روس التبقع الميت للكمثرى/األجاصفي
  .للزعرور الحلقي النمط

 15-12 عرضهو  ،نانومتراً  800 يبلغ طوله حوالي، مرن  الشكل خيطي الفيروس يكون جسيم
 في تنقية الفيروس . تستخدمالسلسلة أحاديالفيروس من حمض نووي ريبي  جينمتكون ي .نانومتراً 
في كل أجزاء الخاليا  زمفي سيتوبالالفيروس يتواجد ، و Koganezawa & Yanase (1990) طريقة

 .ها من هذا الفيروستوعفوقد أمكن تمييز سالالت متباينة في  .النبات المصاب
 

بالفيروس على سوق األشجار ال سيما في  صابةتظهر أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
عادة فوق يظهر هذا التنقر  منطقة التطعيم على هيئة تنقر الخشب يقابله ظهور نتوءات من القلف.

 العديد منها. تحدث بعض سالالت هذا نسدادمنطقة التطعيم ويرافقها تخرب األوعية الناقلة وإ
الفيروس تماوتًا في األنسجة الفاصلة ما بين الطعم واألصل األمر الذي يقود إلى سهولة انكسار تلك 

وتحمل فروعها أوراقًا  األشجار في مراحل نموها األولى. يكون نمو األشجار المصابة ضعيفا متقزمًا،
قليلة، صغيرة الحجم، ملتفة، صفراء شاحبة اللون، تسقط بصورة مبكرة في نهاية فصل الصيف أو في 

بعض الفروع الرئيسة أو الشجرة كاملة، وتحمل  الموتبداية فصل الخريف. يصيب التدهور و 
 األشجار المصابة عادة ثمارًا صغيرة ذات مواصفات غير مقبولة تجاريًا. 
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تتباين أعراض الفيروس وفقًا لنوع النبات المصاب وصنفه وساللة الفيروس، فتظهر على 
( أوراق ملتفة، صغيرة الحجم، ثم يتباطىء نمو Malus sylvestris cv Spy 227أشجار التفاح )

الشجرة المصابة ويصيبها التدهور. يظهر التنقر عادة على سوق أصناف التفاح التجارية المطعمة 
. وقد يصاب قلف M. sylvestris cv. Virginia Crabأو  Malus sieboldiiد األصلين على أح

 ميتةبالتماوت الداخلي ويتدهور نموها. تظهر بقع  M. sieboldiiاألشجار المطعمة على األصل 
( التي يصغر Pyrus communis cv. Nouveau Poiteauالكمثرى )/األجاصعلى أوراق أشجار 

ملتفًا، وقد تظهر عليها بعض التحورات اللونية كالتبرقش وإصفرار العروق. وقد حجمها وتأخذ شكاًل 
الكمثرى، فتظهر عليها تشوهات في صورة نقر حجرية غائرة. تكون /األجاصيصيب الفيروس ثمار 

بالفيروس مشابهه لتلك األعراض التي يحدثها الفيروس نفسه  Virginia Crab األصل إصابةأعراض 
بالفيروس تفلطح ثمار التفاح عند استخدام  صابة. وقد تسبب اإلSpy 227على األصل 

، والتفاف أوراقه العلوية. وال تبدي معظم أصناف التفاح التجارية المتداولة  Virginia Crabاألصل
 شكاًل كامنًا.  صابةأعراضًا مرضية واضحة إزاء إصابتها بالفيروس، وتتخذ فيها اإل

 ،Malus sylvestris ،M. sieboldiiالتالية: ع النباتية األنوا يصيب الفيروس طبيعيًا 
M. siboldii var. arborescens ،Pyrus communis ،Crataegus spp. ،الفيروس  كما يصيب

إلى النباتات معظمها نباتات عشبية وبعضها ينتمي  ،عديدة عوائل تحت الظروف التجريبيةالمذكور 
 Celosia cristata L. ،Chenopodium murale L. ،C. quinoa ،Cucumis الخشبية، منها

sativus L. ،Gomphrena globosa L. ،Malus platycarpa، M. sieboldii، 
M. sieboldii var arborescens، M. sylvestris ،Nicotiana occidentalis Weeler (cv 37B) ،

N. occidentalis ssp. obliqua ،Physalis floridana L. ،Pyronia veitchii، 
Pyrus communis ،Sesamum indicum L.، Tetragonia tetragonioides (Pallas) O. 

Ktze.، Nicotiana bigelovii (Torr.) S. Watson، N. glutinosa،N. tabacum L.، 

N. megalosiphon Heurk et Mull.،N. rustica L. ، Phaseolus vulgaris ، وهي تنتمي 
 ،Amaranthaceae ،Chenopodiceae ،Cucurbitaceae)فصائل نباتية  إلى ثمانية

Legumunosa-Papilionoidae، Pedaliaceae ،Rosaceae ،Solanaceae ،Tetragoniaceae) .
وحفظ  إلكثار الفيروس 37B Nicotiana occidentalisو .Malus spp. L وقد استخدمت نباتات

 عزالته.
 

  حبوب اللقاح لفيروس، كما أنه ال ينتقل بواسطةال يوجد ناقل طبيعي لهذا ا - طرائق اإلنتقال
 وال البذور، وال ينتقل الفيروس ما بين النباتات بواسطة االحتكاك أو التالمس. وينقل  (غبار الطلع)
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الميكانيكي إلى النباتات الدالة  ى النباتات الخشبية وبواسطة االلقاحالفيروس فقط بواسطة التطعيم إل
 العشبية.

  
يعتبر هذا الفيروس عالمي االنتشار،  –جغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية التوزع ال

 باستثناء سورية التي سجل فيها الفيروس عام في البلدان العربية بعدإال أنه لم يكشف عنه في 
التفاح  تيتزرع شجر مناطق أخرى ويتوقع العثور عليه في ، (2007وآخرون،  إسماعيل) 2006

، إتصال فجلةجابر مصر ) على ثمار الكمثرى/األجاص في هضاوقد شوهدت أعر  .األجاصو 
  .(شخصي

التفاح كظاهرة تماوت منطقة رة بأشجار  خطتسبب بعض سالالت هذا الفيروس أمراضاً 
 األشجارلف الداخلي الذي يؤدي إلى تدهور وموت ، وتماوت القالتحام الطعم مع األصل وتضخمها

إضافة إلى  ،شكل النقر الحجريةتنتيجة  األجاص/الكمثرى ثمار  ًا فيوهتشيحدث و  .بصورة مبكرة
  .األوراق والشكلية علىاللونية حورات التظهور بعض 

 
  من النباتات الدالة العشبية تخدم في تشخيا هذا الفيروس مجموعةسي -طرائق ال ش  

 .N. occidentalis ssp( ووموت األوراق العروق  إصفرار) Nicotiana occidentalis 37B :مثل

obliqua (تحت ظروف البيت الزجاجي.ميتةوضعية ت ماإصاب )  كما تستخدم بعض 
 مثل، ظروف البيت الزجاجي ضمنللكشف على الفيروس الخشبية النباتات الدالة 

Malus sylvestris cv. Spy 227 ؛وراقالتفاف األاألشجار بالتدهور و /غراسالتصاب  حيث 
M. sylvestris cv. Virginia Crab  ؛يصاب الساق بالتنقرحيث M. sylvestris cvs Radiant or 

Sparkler 264-1 ؛بااللتفافتصاب األوراق  حيث M. sieboldii MO65 التدهور على  حيث يظهر
 .Pyrus communis cv أوراقعلى  ميتةكما تظهر بقع  ؛لقلفاوتماوت داخل  ،األشجار/الغراس

Nouveau poiteau شاحبة اللون على أوراق  قع صفراءبو ؛Pyronia veitchii.  
 Malusومن أهمها ،لتشخيا الحيوي للفيروسيمكن استخدام أنواع أخرى من التفاح في او 

sylvestris Kola Crab وMalus pumila Mill. Radiant 261-1. م بعض استخدكما يمكن ا
 .Malus sylvestris Spy 227،Mومنها ، بية في التشخيا الحقلي للفيروسالنباتات الدالة الخش

sylvestris cv. Virginia Crab ، Pyronia veitchii. 
 

 تجاهستخدمة نفسها الم وقايةتطبق اجراءات ال - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
 .ACLSVفيروس 
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)أ(، ظهور لطخ على  أعراض اإلصابة الفيروسية في أشجار اللوزيات. أعراض تثقب أوراق الكرز .2شكل 
أوراق الكرز )ب(، خطوط صفراء غير منتظمة على أوراق اللوز )جـ(، وبقع حلقية صفراء شاحبة على 

؛ أعراض اإلصابة (PNRSV) خوخ/البرقوقلل ةالمميت ةبقع الحلقييار )د( نتيجة اإلصابة بفيروس الأوراق الخ
أوراق الخوخ/البرقوق )هـ(؛ تشوه ثمار على  (APLPV)للخوخ/البرقوق  األمريكي بفيروس نمط الخطي

المشمش )و(، حلقات وحزم ولطخ صفراء شاحبة على األوراق )ز(، وحلقات صفراء بنية على النواة 
؛ أعراض (PPV)الحجرية لثمار المشمش )حـ( الناتجة عن اإلصابة بفيروس جدري الخوخ/البرقوق 

)ط(؛ أعراض الجدري  (ApMV)وس موزاييك التفاح الموزاييك على أوراق الخيار الناتجة عن اإلصابة بفير
الكاذب على ثمار المشمش )ي(، حلقات شاحبة وجدري كاذب على ثمار النكتارين )ق( الناتجة عن اإلصابة 

؛ ثمار دراق صغيرة الحجم ومسننة واصفرار براق مميز (ACLSV)بفيروس التبقع الشاحب ألوراق التفاح 
األشجار )م( الناتج عن اإلصابة بفيرويد الموزاييك الكامن للدراق/ الخوخ  على األوراق )ل( وتدهور في نمو

(PLMVd). 
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 فيروس موزاييك التفاح. 4.1.3
Apple mosaic virus (ApMV ، جنسIlarvirus ،فصيلة Bromoviridae) 

 
 1933ألول مرة على التفاح في الواليات المتحدة عام  ApMVسجل فيروس  –الصفات العامة 

(Bradfort & Joley, 1933 .)األلماني فيروس نمط الخط فات عديدة منهالهذا الفيروس مراد 
صفر لكستناء للخوخ/البرقوق، فيروس الموزاييك األ األوروبي فيروس نمط الخط ،للخوخ/البرقوق 

 .فيروس موزاييك الوردو  الحصان
  إلى شبه اً نانومتر  25الشكل من كروية قطرها  يبتباينها ف فيروسالتتميز جسيمات 

 ؛Fulton, 1972) اً نانومتر  32×28 لىإ 30×28 قطارها ما بينكروية تتراوح أ
Ghanem & Ashour, 2002) السلسلة يتوزع  أحادي. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي

 دالتون، 106×1.23 ذات أوزان جزيئية  RNA3 و RNA1، RNA2 :في ثالثة جزيئات
رابع تحت مجيني يء ز جإضافة إلى  ،على التوالي دالتون، 106×0.69 و دالتون  106×1.00

)RNA4( دالتون  106×0.31 جزيئي وزن و ذ (1985et al., Francki ) تشكل بمجموعها ، وهي
في وزن الغطاء البروتيني %؛ كما أن 84، بينما يشكل البروتين من كتلة الفيروس% 16حوالي 
تكون ي. (Gonsalves & Fulton, 1977؛ Digiaro et al., 1992) ألف دالتون  25-24حدود 

يتميز الفيروس في معامل ترسيبها. مختلفة من الجسيمات ثالثة أنماط مستحضر الفيروس النقي من 
 لمدة هستمر ثباتيدقائق(، و  5-2لمدة طويلة ) عصارة النبات المصاباته في بعدم ثب

 سº 54للفيروس  ثبطةحرارة المدرجة التبلغ . المنظم ساعات في محلول االستخالص 2-4
(Fulton, 1981) .ما بين فيروس  ة ضعيفةسيرولوجيعالقة مصلية/ توجدApMV  وفيروس

PNRSV . وشديدة الفوعة معتدلة عرف لهذا الفيروس ساللتان:وقد . 
  

وفقًا لحساسية األنواع  ApMVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
ة ساللة الفيروس الموجودة، ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة المزروعة وصنفها، وفوع

(Luckwill, 1954 ؛Thomsen, 1975) وال تحدث كل سالالت الفيروس المعزولة من اللوزيات .
الساللة  تحدث .(Diekmann & Putter, 1996أعراض الموزاييك النموذجي على أشجار التفاح )

 الحساسة حلقات أو بقعًا صفراء مختلفة األبعاد، تمتد على الشديدة الفوعة على أوراق األصناف 
  إصابةطول عروق األوراق، بينما تكون األعراض غير واضحة أو غير مرئية في حالة 

. تظهر هذه األعراض عادة (1)شكل  األصناف غير الحساسة بساللة الفيروس المعتدلة الفوعة
 عند إرتفاع درجات الحرارة خالل فصل الربيع، وتتراجع خالل الصيف ال سيما 

(Nemeth, 1986 تتكون مساحات لونها أصفر كريمي على أوراق فرع واحد من شجرة التفاح .) 
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أو أكثر وال سيما على األشجار الهرمة. وتكون األعراض مشابهة لتلك التي تحدث نتيجة االستخدام 
 (.Jones & Sutton, 1996الخاطىء لمبيدات األعشاب )

وفقًا ألنواعها، وهي  فيروسهذا الب صابةض التي تظهر على اللوزيات نتيجة اإلتختلف األعرا
تتطور على أوراق أشجار الخوخ/البرقوق والمشمش والدراق/الخوخ واللوز على هيئة حزم أو حلقات 
صفراء اللون براقة أو خضراء شاحبة أو تتخذ شكل ورقة البلوط. وقد تكتسب عروق األوراق لونًا 

أصفرًا براقًا. وتكون األعراض على أشجار الكرز على هيئة بقع حلقية أو متطاولة صفراء فاتحًا أو 
(. تكون األعراض على أوراق أشجار الدراق/الخوخ Barba & Quacquarelli, 1984اللون المعة )

على هيئة حلقات مستديرة أو مساحات صفراء اللون متألقة، ثم تصير متطاولة مع  صابةفي بداية اإل
 ,Giunchedi & Poggi Polliniمتناسقة على طول العروق الرئيسة ) ، وتتوزع بصورةصابةدم اإلتق

على أوراق المشمش على هيئة بقع حلقية صفراء  بهذا الفيروس صابةتكون أعراض اإل(. 1985
اللون، وقد تتخذ شكل ورقة البلوط. وتتباين أعراض المرض على اللوز بصورة حادة، فهي إما أن 

في صورة بقع متطاولة صفراء اللون المعة أو على هيئة فشل في اإلزهار وفي تفتح البراعم تكون 
الورقية. تكون األعراض مرئية على األشجار المصابة خالل فصل الربيع أو في بداية فصل 

 الصيف، وتختفي مع إرتفاع درجات الحرارة. 

العليق  لتفاح، والفريز، وتوتأنواعًا نباتية مختلفة، منها: اطبيعيًا  ApMVيصيب فيروس 
(Rubus spp. L.( الورد ،)Rosa sp L.p. ،)( الكستنةAesculus hippocastanum L.) ،البتوال 
(Betula spp. L. ،)( الجنجلHumulus spp. L.( والبندق )Corylus maxima Mill. تظهر .)

 ؛Ghanem & Ashour, 2002على أشجار التفاح على هيئة موزاييك ) صابةأعراض اإل
Sano et al., 1985 على أنواع عديدة من نباتات الفصيلة  ميتة(، وعلى هيئة بقع حلقية 

( Humulus(، وعلى هيئة تبرقش على نباتات جنس الجنجل )Rosaceae( )Fulton, 1972الوردية )
(Baumen et al., 1982)على نباتات جنس  الخطيط ، وعلى هيئة النم 

 ( التي يمثلها المشمش والكرز والخوخ/البرقوق والدراق/الخوخPrunusاللوزيات/الحلويات )
(Diekmann & Putter, 1996).  اً أنواعتحت الظروف التجريبية كما يصيب الفيروس المذكور 

 نوعًا تنتمي  65يصل عددها إلى نحو  صابةمختلفة من النباتات العشبية والخشبية الحساسة لإل
 Catharanthusواستخدمت النباتات التالية:  .(Fulton, 1952, 1957)فصيلة نباتية  19إلى 

roseus (L.) G. Don ،Cucumis sativus ،Phaseolus vulgaris ،)لبعض العزالت( 
Vigna unguiculata  ه.الت( في حفظ الفيروس وإكثار )لبعض العز 

 
لى عوائل ميكانيكيًا بصعوبة من أوراق التفاح والورد إ ApMVينقل فيروس  -ئق اإلنتقال اطر 

(. ويحتمل إنتقال الفيروس في Fulton, 1972التطعيم )بواسطة عشبية، ويكون إنتقاله أكثر سهولة 
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بواسطة البذور باستثناء بذور  ينتقل عموماً إلى النباتات الملقحة، وال  (غبار الطلعحبوب اللقاح )
 .نيماتوديةللفيروس نواقل حشرية أو  (. ولم يسجلCameron & Thompson, 1985البندق )

 
يتواجد الفيروس في معظم الدول التي  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

تزرع أشجار اللوزيات/الحلويات والتفاحيات، إال أن تردده أقل بكثير مقارنة مع الفيروسات األخرى 
 ,Aouaneالجزائر )في  ApMV يروسفالتي تصيب أشجار اللوزيات/الحلويات. وقد تم تسجيل 

 ،الشعبي وآخرون سورية ) (، وعلى أشجار الدراق/الخوخ في كل من2003
 األردن ، (Choueiri et al., 2001, 2003لبنان ) ،(Al-Chaabi et al., 1997؛ 2000

(Al Rwahnih et al., 2001) ، من به صابةاإل تراوحت نسبمصر حيث  يشجار التفاح فأوعلى 
 وعلى أشجار اللوز  (Ghanem & Ashour, 2002) ض البساتينبع ي% ف17.5لى إ 16.5

  صابةوبلغت نسب اإل(. Zeramdini et al., 1996% في تونس )1.3بنسبة بسيطة ال تتجاوز 
  %1.9و، (2007وآخرون،  إسماعيل)% 0.2هذا الفيروس على أشجار التفاح في سورية ب

 % 1.0لتفاحيات في األردن ، وعلى أشجار ا(2007)المعاضيدي وآخرون، في العراق 
(Salem et al., 2005).  في شرق بهذا الفيروس  الحلويات/اللوزياتأشجار  إصابةوبلغت نسبة

 .(2007)رواق وآخرون،  %31.3الجزائر 
تعتمد أهمية هذا الفيروس من الناحية االقتصادية على ساللة الفيروس المنتشرة وحساسية 

 ويات والتفاحيات المزروعة والظروف الجوية السائدة أصناف وأنواع أشجار اللوزيات/الحل
 يروس في معظم األحيان غير بهذا الف صابةت الحرارة. وتكون أعراض اإلاوال سيما درج

. وتشير بعض الدراسات معتدالً  أشجار اللوزيات/الحلويات والتفاحياتفي  ، ويكون تأثيرهمرئية
 عة التي تسبب تدن في اإلنتاج قد يتراوح المرجعية إلى وجود بعض السالالت الشديدة الفو 

 (، وتدن في نوعية الثمار المصابة مقارنة Posnette & Croplay, 1956% )40-30ما بين 
(. ويكون نمو األشجار المصابة عادة بطيئًا Helm, 1980مع ثمار األشجار السليمة )

(Chamberlain et al., 1971 كما يؤثر هذا الفيروس في جودة .)ر عند بعض أصناف التفاح الثما
 .Jonared (Barba & Isabela, 1986) أثناء التخزين، مثل:

 
 مثل  بالطرائق المصلية/السيرولوجية ApMVيتم الكشف عن فيروس  -طرائق ال ش  

 يالمناع يالمجهر االلكتروني اآلجار، االليزا، بصمة النسيا النباتي المناعي و ف ينتشار الثنائاإل
(Clark et al., 1976؛ (Ghanem & Ashour, 2002 . وينصح بالكشف عن هذا الفيروس خالل

صف شهر حزيران/يونيو عندما يكون تركيز تنمالفترة الممتدة من نصف شهر نيسان/أبريل إلى 
الفيروس المذكور  نغصان الفتية. ويمكن الكشف أيضًا عالفيروس عاٍل ال سيما في أوراق األ

 ( RT-PCR) مع النسخ العكسي المتسلسل للبوليمرازعل تفاال بالطرائق الجزيئية، مثل
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(Ghanem & Ashour, 2002؛ Jelkmann, 2004.)  فيروس بعض اليستخدم للكشف عن كما
النباتات الخشبية  باستخدام أو ،ظروف البيت الزجاجي تحت الخيار ، مثلالدالة النباتات العشبية

ظروف البيت الزجاجي،  تحت Prunus persica Elberta، Prunus persica GF 305 ، مثلالدالة
  Golden Deliciousالتفاح  ام النباتات الدالة الخشبية، مثل أصنافأو باستخد

، أو المذكور في التفاح في ظروف الحقلللكشف عن إصابات الفيروس  Lord Lambourn و
خ/البرقوق للكشف عن الفيروس نفسه في أشجار الخو  Ersingerالخوخ/البرقوق صنف باستخدام 

 النباتات العشبية الدالة التي  بعضونورد فيما يلي  .(EPPO, 1998)ظروف الحقل تحت 
 النباتين ظهر بقع موضعية بنية صغيرة علىتحيث ، يمكن استخدامها لتشخيا الفيروس

Amaranthus tricolor وTeramnus uncinatus (L.) Sw.،  حلقات وخطوط صفراء شاحبة و
 أوراق النبات تبرقش علىو  ،Vigna unguiculata و Catharanthus roseus نالنباتي جهازية على

Chenopodium quinoa ،النبات على موت عروق األوراق Crotalaria juncea،  بقع موضعية و
 بقع موضعيةو  ،(2ل )شك Cucumis sativus الخيارنبات  صفراء اللون واصفرار جهازي وتقزم على

 Torenia النبات موزاييك أصفر فاقع علىو  ،Cyamopsis tetragonoloba النبات على ميتة

fournieri. 
 

ال يوجد عالج كيميائي يمكن اعتماده في  - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
وتكون الفيروس في حال تواجده، هذا لمكافحة  الغراس/الشتالتإنتاج تل ان أو في مشيتاالبس

موثقة ومواد إكثار أخرى )براعم وأصول...(  تالتالل إنتاج وتوزيع شية من خئالوقااالجراءات 
خالية من فيروس ويمكن الحصول على مادة إكثار نباتية  .كفاءةً  األسلوب األكثر ووراثياً  صحياً 

ApMV ميرستيميةعبر زراعة القمة الو  ،رية، والمعاملة الحرامن خالل االنتخاب الصحي الكلوني. 
 

 ة للخوخ/البرقوق الميت ةع الحلقيالبق . فيروس5.1.3
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV ،جنسIlarvirus  ،فصيلةBromoviridae ) 

 
سجل هذا الفيروس ألول مرة على أشجار الدراق/الخوخ في الواليات المتحدة عام  –الصفات العامة 

1941 (Cochran & Hutchins, 1941 ،)ها فيروس نمط الخطلهذا الفيروس مرادفات عديدة من 
، للخوخ/البرقوق  ي، فيروس النمط الخطللخوخ/الدراق ي، فيروس التبقع الحلقللخوخ/البرقوق  األوروبي

 ي، فيروس النمط الخط، فيروس التبرقش الشاحب للوردحمري الميت للمشمش األفيروس التبقع الحلق
 يفيروس التبقع الحلقو  لوردصفر لعروق ا، فيروس الموزاييك األللورد، فيروس تحزم عروق الورد

 .الميت للكرز الحامض
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 تكون ي .نانومتراً  27و 23يتراوح قطره ما بين  ،شبه كروي الفيروس جسيم 
ي مجموعها جزيئات تكون ف ثالثة موزعة فى ،السلسلة أحادي من حمض نووي ريبي لفيروسمجين ا

 مختلفةالفيروس من سالالت  يتكون  .% من كتلته84ينما يشكل البروتين ب ،% من كتله الفيروس16
 ، ومن هذه العوائلي وفي األعراض التي تحدثهااها تتباين في مد

 North American plum line pattern virus ؛Cherry rugose mosaic virusالسالالت 
في أربع لهذا الفيروس وقد صنفت العزالت السورية .  Danish plum line pattern virusو

، وآخرون، إسماعيل) أمصال متخصصة أحادية الكلون  10ى تفاعالتها مع مجموعات بناء عل
عالقة ولم يثبت وجود  ،ApMV المصلية مع فيروسهذا الفيروس بعض العالقات لتوجد . (2003ب

  .(Tulare apple mosaic virus ،TapMVوموزاييك التفاح توالر ) PDV مع فيروسي مصلية
  

 في السنة حادة عادة  PNRSVبفيروس  صابةاإلأعراض  تكون  –األعراض والمدى العوائلي 
 وهذا يحدث إنخفاضًا كبيرًا في اإلنتاج، ويؤخر تفتح  ،صابةاألولى والثانية بعد حدوث اإل

 نهايات الطرود  وقد يظهر على ،، وقد يتسبب في موت بعضهاالبراعم الورقية والزهرية
 صغيرة الحجم، وتبدو عليها تحورات  إفرازات صمغية. تكون األوراق على األفرع المصابة

 لونية تكون على هيئه حلقات أو أقواس أو خطوط صفراء شاحبة اللون تغطي سطح الورقة 
 الورقة في مكان حدوث التحورات اللونية  موت وسقوط أنسجة ويسببجزئيًا أو كليًا. 

 ( 2كل )شظاهرة تثقب األوراق وتمزقها ال سيما على أوراق الكرز الحلو والحامض 
(Raggozino & Camele, 1985 تكون األعراض المرضية على األوراق أكثر وضوحًا في .) 

أقل وضوحًا أو  صابةفصل الربيع خالل أسبوعين بعد سقوط بتالت األزهار، بينما تكون أعراض اإل
 مختفية على األوراق التي تتفتح من براعم متأخرة النمو. وقد تظهر على الثمار الخضراء 

 بصورة حادة أيضًا على األعراض ون أعراضًا مماثلة لتلك التي تظهر على األوراق. تظهر الل
 األفرع الجديدة النامية من أشجار مصابة متقدمة في العمر، وقد يبدو نمو األشجار المصابة طبيعياً 

 ويتدهور. تحدث األخرى بعض األصناف  في بعض األصناف، إال أنه قد يتأثر نموها في
 لى بقعًا صفراء المعة أو بيضاء أو تلطخًا أو خطوطًا صفراء اللون ع لوز "كاليكو"لساللة ا

 األعراض في الورقة المصابة اللوزيات/الحلويات. وقد تتخذ  األوراق عند إصابتها بعض أصناف
 بعض أصناف اللوز  إصابةورقة البلوط، وقد ال تتفتح البراعم الورقية والزهرية عند  نمط

 معلومات غير منشورة؛، شويري الإيليا )ساقط أوراق اللوز في أعالي األغصان إضافة إلى ت
Boulila & Marrakchi, 2001صابةوت القلف على أشجار الدراق/الخوخ في حالة اإل(. وقد يم 

 الكرز الحامض  إصابةالشديدة بهذا الفيروس، وتظهر عليه التقرحات والتشققات. وقد يرافق 
 وائد غير طبيعية على نصول األوراق. وقد يحدث الفيروس تدهورًا في والحلو ظهور تشوهات وز 

 



 الفيروسات التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات ...... تأليف صالح الشعبي وآخرون

 

515 

نمو أشجار الخوخ/البرقوق عند تطعيم بعض األصناف الحساسة على أصول حساسة مماثلة. وقد تم 
المشمش، قد تكون على هيئة خطوط أو بقع حلقية  عراض واضحة من التبرقش على أوراقتسجيل أ 

العروق الثانوية على األوراق تبعًا للصنف وعزلة الفيروس، إضافة إلى صفراء اللون تتوضع ما بين 
، إيليا الشويري ) تشقق بعض الثمار وعدم انتظام نضجها، وظهور إفرازات صمغية في بعض األحيان

ويعد  هذا الفيروس مسؤواًل عن ظاهرة فشل التطعيم  (.Desvignes, 1999 معلومات غير منشورة؛
 بعض اللوزيات/الحلويات.لاألصل وعدم توافق الطعم مع 

توقفًا في  PDVالمختلطة بهذا الفيروس مع فيروسات أخرى مثل فيروس  صابةتحدث اإل
(. وتؤثر درجة الحرارة السائدة في Ghanem, 2000aنمو األشجار المصابة أو إصفرارًا حادًا )

لمرافقة حادة عندما ، ويكون تطور المرض سريعًا واألعراض اصابةتطور أعراض اإل علىالمنطقة 
وت قمم الطرود والدوابر الثمرية مع ارتفاع س، ويزداد م° 26و 20ما بين الحرارة  كون درجةت

 درجات الحرارة.
، Prunusيصيب هذا الفيروس طبيعيًا أنواع مختلفة من أشجار اللوزيات/الحلويات التابعة للجنس 

وخ/البرقوق واللوز والمشمش باإلضافة إلى الحامض والحلو والدراق/الخوخ والخ الكريز/الكرز :مثل
 ويصيب . Cucumisو ،Rosa ،Humulusلألجناس: بعض النباتات األخرى التابعة 

 ,Ghanem) صابةلنباتات العشبية الحساسة لإلتحت الظروف التجريبية العديد من االفيروس المذكور 

2000a) .ستخدمت النباتاتوا Catharanthus roseus وCucumis sativus  إلكثار الفيروس وحفظ
 عزالته.

 
اللوزيات/الحلويات  شجارأ/ينتقل الفيروس بواسطة التطعيم وبالبذور إلى غراس - طرائق اإلنتقال

؛ Digiaro & Savino, 1992الفتية، وبواسطة حبوب اللقاح )غبار الطلع( إلى األشجار الهرمة )
Kelly & Cameron, 1986 في حالة الخوخ 80ذري للفيروس عن الباالنتقال (. وقد يزيد معدل %

Prunus pennsylvanica Von Robert L Roux.  أقل في حالة استخدام انتقاله ، ويكون معدل
داخل حبوب اللقاح أو/وعلى سطوحها، ويكون من نتيجة الفيروس نقل بذور الدراق/الخوخ. ويمكن 

بات آلخر، بينما يؤدي النقل نتقال العدوى من ناالنقل السطحي للفيروس بواسطة غبار الطلع 
البذور الناتجة من عملية التلقيح. ويقوم نحل  إصابةإلى  حبوب اللقاحالداخلي للفيروس بواسطة 

عند بعض أنواع اللوزيات/الحلويات حبوب اللقاح العسل بنقل الفيروس من شجرة إلى أخرى مع 
 بواسطة الريح.وب اللقاح حبكأشجار الدراق/الخوخ على سبيل المثال والتي ال ينتقل فيها 

 مصابة  شتالت/بصورة مباشرة إلى مناطق جديدة نتيجة لزراعة غراسالفيروس ينتقل 
 غير موثقة. وغالبًا ما يبقى البستان الحديث خاليًا من  شتالت/أخذت من مشاتل تنتا غراساً 

فيه ويبدأ المرض ر ستقيإلى البستان الجديد  صابةحتى بدء تكون اإلزهار وحالما تنتقل اإل صابةاإل
 . ويكون معدل انتشار الفيروس حبوب اللقاحانتشاره من شجرة ألخرى بواسطة فيروس ال
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واستقراره في الزراعات الجديدة مرتبطًا بقربها من األشجار المصابة وتقدم عمر األشجار، وقد يصل 
ز، وتمتد مدة حضانة % في بساتين الدراق/الخوخ والكر 10معدل االنتشار السنوي للفيروس ما يقارب 

المرض حتى ظهور أعراضه من عدة أسابيع إلى سنتين. ال يوجد للفيروس ناقل حشري أو نيماتودي 
روس إلى األعشاب بين النباتات المتجاورة، ويمكن نقل الفي بالتالمسمعروف، كما ال ينتقل الفيروس 

 الميكانيكي. بواسطة اإللقاح
 

 على أشجار وجد ي -ية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصاد
 PNRSVويعد  فيروس  .(Diekmann & Putter, 1996)في غالبية بلدان العالم اللوزيات/الحلويات 

 من أكثر الفيروسات انتشارًا على أشجار اللوز في دول منطقة البحر األبيض المتوسط 
 %، على التوالي48.4و 41.5خوخ %(، وبلغ معدل انتشاره على أشجار المشمش والدراق/ال48)
(Myrta et al., 2003).  في كل من الجزائر تم تسجيله الحقاً قد و (Aouane, 2003)، مصر 
(Ghanem, 2000a ؛Myrta et al., 2003،) األردن، (2004نجم وآخرون، ) العراق  

 ؛Choueiri et al., 2001, 2003) انلبن، (Al Rwahnih et al., 2001؛ 1999)منصور، 
Jawhar et al., 1996) ،المغرب (Myrta et al., 2003) ،فلسطين (Jarrar et al., 2001) ، 

وآخرون،  إسماعيلسورية )، و (Zeramdini et al., 1996؛ Boulila & Marrakchi, 2001) تونس
 ؛Al-Chaabi et al.,1997؛ 2000ب؛ الشعبي وآخرون، 2003أ، 2003

Ismaeil et al., 2002, 2003 ،) على أشجار اللوزيات في % 39.1الفيروس  غت نسبة وجودوبل
بهذا الفيروس في عينات من % 0.2 صابةوبلغت نسبة اإل .(2007)رواق وآخرون، شرق الجزائر 

المعاضيدي ) اختبار بصمة النسيا النباتي المناعيأشجار التفاح جرى اختبارها في العراق بواسطة 
 (.2007وآخرون، 

 ظة الجيزة، تبعًا للصنف محاف بساتين البرقوق به في إصابةنسبة مصر فقد تباين  أما في
 أصناف الخوخ به المنزرعة في شمال سيناء  إصابة%، بينما تراوحت نسبة 42.2لى إ 21.2من 
 صادية قتاإل من الناحيةفيروس هذا ال ةتعتمد أهمي (Ghanem, 2000a)% 32.8لى إ 16.9من 

  المزروعة اللوزيات/الحلوياتأصناف أنواع أشجار  ةوحساسي الفيروس المنتشرة ةعلى سالل
 بهذا الفيروس في  صابةاإلوتكون أعراض  .الحرارةسيما درجات  السائدة وال الجويةوالظروف 

يصيب  . واضحةأعراضاً  المصابةوقد ال تبدي النباتات  ،فهي إما حادة أو مزمنةة، أكثر من صور 
 ها يضعف نمو ف ،والثمار واألفرع وجذور األشجارالفيروس األوراق واألزهار والبراعم هذا 

 عدم التوافق عند تطعيم  ةالفيروس في حدوث ظاهر هذا وقد يتسبب  بصورة حادة أو تدريجية.
يتراوح كميه الفاقد في إنتاج أشجار الكرز . و المشمش على المشمشواألنواع ك صنافاألبعض 

لفيروس لهذا اوكان  .(Dunez, 1989) %50و  25بهذا الفيروس ما بين  صابةلإل نتيجةالحامض 
 تأثيرًا سلبيًا مباشرًا في تدني إنتاج أشجار المشمش وفي خفض نوعيته من خالل تشوه وتشقق 
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كما ظهرت حاالت من التقزم والذبول  .(Desvignes, 1999)بالتالي تدني قيمتها التسويقية الثمار، و 
وأكدت الدراسات . (Aouane, 2003) مششجار المشأالناتا عن تواجد هذا الفيروس في بعض 

نمو  ، وتباطؤالكيفو من حيث الكم اإلنتاج انخفاض ه، و وبراعماللوز وراق أاحتمال تساقط  المرجعية
 .(Boulila & Marrakchi, 2001معلومات غير منشورة؛ ، شويري الإيليا ) شجار المصابةاأل

لبذور إضافة إلى إمكانية انتقاله مع وا كحبوب اللقاحهذا الفيروس بالوسائل الطبيعية  ينتشر
مادة اإلكثار النباتية غير الموثقة على نطاق واسع ال سيما عند وجود ساللة الفيروس األكثر فوعة 
وزراعة األصناف الحساسة من اللوزيات/الحلويات. وتشير نتائا تقصي الفيروس على أشجار 

 رض على نطاق واسع.اللوزيات /الحلويات في الدول العربية إلى انتشار الم
 

( طرائق اليزا واختبار بصمة النسيا النباتي المناعيتعد االختبارات المصلية ) -طرائق ال ش  
ال  في األنسجة النباتية المصابة PNRSV نطاق واسع لتشخيا فيروسعلى دقيقة تستخدم سريعة و 

 ؛Dal Zotto & Nome, 1999) نمو النشط للطرودالزهار و اإل تيسيما في فتر 
Ghanem, 2000a.)  ى االختبار الحيوي باستخدام االلقاحاللجوء إلتشخيا الفيروس بيمكن و 

 ظروف تحت  (Salem et al., 2004)الخيار  مثل ،يكي للنباتات العشبية الدالةالميكان
 Prunus م النباتات الخشبية الدالة، مثلاللجوء إلى تطعيتشخيا الفيروس بيمكن و  .البيت الزجاجي

persica Elberta ،P. persica GF 305، P. serrulata Lindl. Shirofugen، 
P. tomentosa Thunb. IR473/1، P. tomentosa IR 474/1 أوP. avium F 12/1 ظروف  تحت

 Prunus persica ى تطعيم النباتات الخشبية الدالة، مثلكما يمكن اللجوء إل .البيت الزجاجي

Elberta، P. persica GF 305، وP. serrulata Shirofugen  لتشخيا الفيروس في ظروف
ما للتمييز  (RT-PCR) مع النسخ العكسي المتسلسل للبوليمراز فاعلالت نةاتطبيق تق مكنأو  .الحقل

للكشف عن هذا الفيروس داخل أنسجة النباتات العشبية  IC-RT-PCRأو تقنية بين العزالت. 
في تشخيا  Real Time RT-PCR تقانة حديثاً  استخدمتكما . (Salem et al., 2004)والخشبية 

 .(Marbot et al., 2003)هذا الفيروس 
 

يمة موثقة سل شتالت/استخدام غراسيعُد  – بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
إنشاء البساتين  عند األسلوب األمثل للحد من تأثير هذا الفيروس وراثيالخضعت لالنتخاب الصحي و 

نتاج الغراس الخالية إليمية اعتماد المعالجة الحرارية والتطعيم الدقيق بالقمة المرستكما يمكن  الجديدة،
استبدالها بأخرى سليمة في المراحل األولى من قلع الغراس/األشجار المصابة و ويعُد  .من الفيروس

البساتين الحديثة عزل سلوبًا سليمًا لتحسين إنتاجها. كما ينصح بأ اللوزيات/الحلوياتإنشاء بساتين 
 . ليهاإ حبوب اللقاحمترًا، لمنع انتقال الفيروس مع  150-30تين القديمة المصابة بمسافة البسا عن
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  البرقوق /تقزم الخوخ. فيروس 6.1.3
Prune dwarf virus (PDV ،جنسIlarvirus  ،فصيلة Bromoviridae) 

 
 المتحدة على أشجار الخوخ/البرقوق ألول مرة في الواليات  PDVتشف فيروس اك –الصفات العامة 
P. domestica  1936عام (Thomas & Hildebrand, 1936 ،) لهذا الفيروس مرادفات منها و

 .صفرار الكرز الحامضا، فيروس تقزم الخوخ/الدراق وفيروس لتبقع الحلقي الشاحب للكرزفيروس ا
. (Ghanem, 2000b) نانومتراً  25-22 ، يتراوح قطره ما بينروي شبه كالفيروس جسيم 

الفيروس من مجين %. يتكون 86% من كتلة الفيروس، والبروتين 14لحمض النووي حوالي يشكل ا
خمسة طرز من تحتوي مستحضرات الفيروس النقية على و  .السلسلةأحادي  مض نووي ريبيح
أخرى ال يرتبط هذا الفيروس مصليًا/سيرولوجيًا مع فيروسات تختلف في معامل ترسيبها. مكونات ال

. تختلف بعض عزالت )سالالت( هذا الفيروس في مداها العوائلي، PNRSV و ApMV عديدة، مثل
 س. ° 54 - 45وتتراوح درجة الحرارة المثبطة للفيروس ما بين 

 
وفقًا ألنواع اللوزيات المزروعة  PDVبفيروس  صابةتختلف أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
لفيروس االتي يسببها هذا األعراض ، ودرجات الحرارة السائدة. وتختلف وأصنافها، وساللة الفيروس

 الخوخ،على أشجار الدراق/على هيئة تقزم وتوقف في النمو تكون ف ،وفقًا للعائل النباتي المصاب
بالظهور المرض أعراض تبدأ  .أشجار المشمش فروععلى هيئة تصمغ وتكون باقات ورقية على و 

، ويكون صابةإللالمرافقة  سنوات من حدوث الصدمة 3-2لحامض بعد على أشجار الكرز ا عادة
بتساقط بعض األوراق ذات اللون األخضر العادي، ثم تحمل معظم األوراق المتساقطة  مصحوباً ذلك 

الحقًا درجات متباينة من التبرقش. وتتساقط األوراق على دفعات تبدأ أولها بعد تساقط البتالت 
عندما يكون الطقس حارًا، بينما تؤخر درجات ون تساقط األوراق شديدًا سابيع. ويكأ 4-3بحوالي 

إلى تكوين براعم جار الكرز الحامض المصابة الحرارة المنخفضة من تطور األعراض. تميل أش
زهرية زائدة على الفروع الجانبية والطرفية، ويكون إزهارها غزيرًا، وينخفض بالمقابل عدد البراعم 

تكوين الدوابر الثمرية الحقًا. تبدو األشجار المصابة متهدلة، ويكون قسمًا كبيرًا من الخضرية الالزمة ل
كما تكون البراعم الثمرية على األشجار المصابة أكثر  ،الفروع عاريًا من الثمار والدوابر الثمرية

يكون حساسية لبرد الشتاء بالمقارنة مع براعم األشجار السليمة. يكون نضا الثمار غير منتظم، و 
، وهي غير أكبر من الثمار الطبيعية حجم الثمار على األشجار المصابة بالمرض منذ مدة طويلة

 مرغوبة للتصنيع بسبب كبر حجمها. 

الحلو بقعًا أو حلقات صفراء اللون شاحبة، أو تبرقشًأ أو تماوتأ  تظهر على أوراق الكرز
 ق في كثير من األحيان وبصورة ، ويكون مترافقًا بتثقب لألوراآلخرتختلف شدته من نبات 
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على  PDVفيروس ب صابةتكون أعراض اإل. PNRSVمشابهة لألعراض التي يحدثها فيروس 
 ، وتهدل يشبه شجرة الفروعأشجار الخوخ/البرقوق على هيئة ضعف في النمو، وتقزم يصيب 

 وخ/الصفصاف في تدليها، وتبرقش أو بقع شاحبة على أوراق بعض األصناف ال سيما الخ
 Prunus البرقوق اإليطالي. وتكون األعراض غير مرئية عمومًا على أشجار أصناف الخوخ/البرقوق 

salicina Lindley  وهجنه، وعلى أشجار األصلMazzard  والمحلبMahaleb  وعلى أشجار
س المذكور أن تحدث بعض أصناف الكرز الحلو والمشمش واللوز. ويمكن لبعض سالالت الفيرو 

 على سوق وأفرع أشجار المشمش. دًا تصمغًا شدي
يصيب هذا الفيروس طبيعيًا أنواع مختلفة من أشجار اللوزيات/الحلويات التابعة للجنس 

Prunus ، الدراق/الخوخ، على حالة التقزم و الكرز الحامض إصفرار األوراق وإنفصالها، مسببًا على
أيضًا كل من اللوز  لفيروس المذكورا ويصيب .على الخوخ/البرقوق تكون أوراق جلدية شبه شريطية و 

 Nicotiana و Cucurbita maxima cv. Buttercup وقد استخدم النباتينوالمشمش والكرز الحلو. 

occidentalis  .في إكثار الفيروس وحفظه عزالته 
 

ينتقل هذا الفيروس بواسطة التطعيم من األجزاء المصابة إلى النباتات الخشبية  - طرائق اإلنتقال
% في بذور الكرز الحامض أو في بذور 10سليمة، كما أنه ينتقل بواسطة البذور )بمعدل يقارب ال

 ( أو بواسطةDigiaro & Savino, 1992؛ Boari et al., 1998aالكرز الحلو والمحلب واللوز( )
بدي ( إلى البذور أو إلى النباتات الملقحة. وتعد زراعة األصول التي ال تغبار الطلع) حبوب اللقاح

أعراضًا مرئية السبب في انتشار هذا الفيروس في أشجار الكرز الحلو والحامض. ويمكن نقل 
الميكانيكي. وال ينتقل الفيروس ما بين النباتات  اتات الدالة العشبية بواسطة اإللقاحالفيروس إلى النب

 المتجاورة بالمالمسة. كما لم يسجل ناقل حيوي حشري أو نيماتودي لهذا الفيروس.
 

العالم  يف ذا الفيروسه انتشاريسود  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
 سجل . (Diekmann & Putter, 1996) حيث تزرع أشجار اللوزيات/الحلوياتويوجد 

  ،يه فيهاتقصتم التي الدول العربية  كلفي على أشجار اللوزيات/الحلويات هذا الفيروس 

؛ Dunez, 1988) مصرو (، Myrta et al., 2003) والمغرب (،Aouane, 2003) كالجزائر
Ghanem, 2000b ،)ولبنان (Choueiri et al., 2003 ؛Jawhar et al., 1996 ،)وسورية  

 ؛1999)منصور،  ، واألردن(Al-Chaabi et al., 1997؛ 2000، الشعبي وآخرون )
Al Rwahnih et al., 2001 ،)(، 2004، نجم وآخرون ؛ 2007خرون، المعاضيدي وآ) والعراق

)رواق وآخرون،  وفلسطين(، Zeramdini et al., 1996؛ Boulila & Marrakchi, 2001) وتونس
  %29.7الفيروس على أشجار اللوزيات في شرق الجزائر  بهذا صابةاإلوبلغت نسبة  .(2007

لى إ 15% و 32 إلى 17وفي شمال سينا ومحافظة الدقهلية في مصر  (2007رواق وآخرون، )
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انتشارًا واسعًا على أشجار  PDVوقد سجل فيروس  .(Ghanem, 2000b)، على التوالي 18%
، واحتل المرتبة األولى في األهمية إلى جانب فيروس البلدان العربية اللوزيات/الحلويات في 

PNRSV.  فيروس يسببPDV ول أضرارًا اقتصادية مهمة على أشجار اللوزيات/الحلويات في الد
الفيروس انخفاضأ ويحدث . األوروبية والواليات المتحدة وال سيما على أشجار الكرز الحامض والحلو

 حادًا في نمو أشجار اللوزيات/الحلويات المصابة وإنتاجها مع مرور الوقت، 
% بالنسبة للكرز الحامض. ويندر المحافظة على خلو 60وقد يصل الفاقد في اإلنتاج إلى حوالي 

 فيروس أحد الفيروسات المهمة المسؤولة عن ظاهرة هذا ال. ويعد صابةمن اإلاألشجار 
 Ragozzino) الحلويات وانخفاض نسبة نجاح التطعيم في المشاتل/أشجار اللوزيات فيتوافق العدم 

& Camele, 1985.) 
 

 األمصال المتعددة أو األحادية الكلون  PDVتستخدم في تشخيا فيروس  -طرائق ال ش  
( أو DAS-ELISAجسام المضادة )للفيروس باأل باالحتواء المزدوجختبارات المصلية في اال

 وأ(، Boari et al., 1998b) (TAS-ELISA)للفيروس باالجسام المضادة  باالحتواء الثالثي
في يستخدم و  .(Knapp et al., 1995 ؛Ghanem, 2000b) استخدام بصمة النسيا النباتي المناعيب

وكذلك االصطياد  (PCR) للبوليمراز المتسلسلتفاعل الالمجهر االلكتروني و يضًا تشخيا الفيروس أ
؛ Jelkmann, 2004) مع النسخ العكسي التفاعل المتسلسل للبوليمرازبللفيروس المتبوع  المناعي

Mazyad et al., 1999)،  النباتات الدالة الخشبية، مثل:  طةاسو ب االختبارات الحيويةوPrunus 

persica Elberta ،P. persica GF 305  ،P. serrulata Shirofugen  ،P. tomentosa IR 

 ، والنباتات الدالة الخشبية تحت ظروف البيت الزجاجي P. tomentosa IR 474/1، و473/1
 Prunus avium Bing ،P. persica Elberta،P. persica GF 305 ، P. serrulata التالية:

Shirofugen النباتات الدالة  يروسستخدم أيضًا في تشخيا هذا الفوت. في ظروف الحقل 
  إصابات موضعية داكنة اللون  األعراض التالية: ظروف البيت الزجاجي، وتبدي تحت العشبية

 إصابات موضعية على األوراق صفراء اللون  ،.Crotalaria spectabilis Roth نبات على
 نبات على ما بين العروق  إصفرار ،Cucumis sativus نبات على صغيرة وموزاييك جهازي 

Cucurbita maxima،  نبات على تبرقش جهازي  ٍٍMelilotus officinalis (L.) Pall. ، إصابات
 تبرقش ، .Momordica balsamina L نبات مع تبرقش جهازي على ضعية صفراء اللون مو 

 ألوراق إصابات موضعية داكنة اللون صغيرة على ا، Phlox drummondii نبات على جهازي 
 Thunbergia alata نبات على حلقات صفراء اللون جهازية، Sesbania exaltata لنبات فلقيةال

Bojer ex Sims. ، نبات على حلقات وخطوط صفراء اللون Tithonia speciosa (Hook.) 

Griseb. .بالفيروس  صابةويمكن استخدام بعض النباتات الدالة غير الحساسة لإل 
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، Cassia tora ،Chenopodium amaranticolor ،C. quinoa ومنها: ور لتشخيصه،كالمذ
Gomphrena globosa ،Physalis floridana.  

 
هذا الفيروس باتباع ب صابةاإل من الوقايةيمكن  – بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل

 األساليب التالية: 
)نباتات مطعمة،  ة من الفيروس والمطابقة للصنفستخدام مادة اإلكثار النباتية الموثقة الخاليا -

  ...(،.بذور، أصول، عقل وبراعم خضرية
مترًا.  165-50مسافة تتراوح ما بين  مراكز اإلنتاج والبساتين الجديدة عن البساتين القديمةعزل  -

مصابة هرمة من اللوزيات/الحلويات ويكون احتمال انتشار الفيروس كبيرًا عند وجود أشجار 
ويفضل في هذه الحالة انشاء خطوط من أشجار مو بالقرب من البساتين الحديثة االنشاء. تن

 . الحلويات/تفصل ما بين بساتين اللوزيات الكمثرى /األجاصالتفاح أو 
 .التي صار تداولها شائعًا نسبياً اعتماد األصناف المقاومة أو المتحملة للمرض  -

ويكون  ،التي مازال فيها انتشار المرض محدوداً استئصال األشجار المصابة في المناطق  -
وعة خالل السنوات الخمس األولى من طأو المقغائبة مفضاًل إعادة زراعة مكان األشجار ال

 تاريخ الزراعة، وتجنب إعادة الزراعة بعد هذه المدة عندما تكون األشجار بالغة. 
لتخليا أو إجراء التطعيم القمي يمية الحرارية ثم زراعة القمة الميرست ملةيمكن استخدام المعا -

 بالفيروس. صابةالمادة النباتية الثمينة من اإل
 

 للخوخ/البرقوق  األمريكي الخط نمط. فيروس 7.1.3
American plum line pattern virus (APLPV ، جنسIlarvirus ،فصيلة Bromoviridae) 

 
 برقوق العائد للهجين شيروسجل هذا الفيروس ألول مرة على الخوخ/ال –الصفات العامة 

Shiro plum (P. salicina X P. americana في الواليات المتحدة ) 1964عام  
(Kirkpatrick et al., 1964 .) للخوخ/الدراق س مرادفات منها فيروس النمط الخطيلهذا الفيرو 
 ا بين، يتراوح قطره ماألبعاد متساوياً كروي الفيروس جسيم  .للمشمش فيروس النمط الخطيو 
، وهو يشكل حوالي السلسلة أحادي ريبينووي لفيروس من حمض مجين اتكون ي .نانومتراً  33و 26 

 ؛Alayasa et al., 2003) % من كتلة الفيروس، ويوزع ضمن أربعة جزيئات14
Fulton, 1982) ، من كتلة الفيروس الذي يتواجد في كل أجزاء العائل 84بينما يكون البروتين %

اب. ال يرتبط هذا الفيروس مصليًا مع الكثير من الفيروسات التابعة للجنس نفسه، مثل: النباتي المص
PNRSV، PDV وApMV . 
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تختلف األعراض التي يحدثها هذا الفيروس على أشجار  –األعراض والمدى العوائلي 
هيئة  ىعلعلى أوراق أشجار اللوزيات/الحلويات  صابةاللوزيات/الحلويات من موسم آلخر، وتكون اإل

أو  ApMVحزم أو خطوط صفراء اللون شاحبة تشبه إلى حد بعيد األعراض التي يحدثها فيروس 
 ، علمًا أن المصل الخاص بهذا الفيروس PNRSVسالالت محددة من فيروس 

بهذا الفيروس على الخوخ الياباني  صابةال يتفاعل مع الفيروسات األخرى المشار إليها. تحدث اإل
ر العرق وتلونها باألصفر المخضر، أو اصفرا ض كإكتساب شكل ورقة السندياناألعرا سلسلة من

. يكون اإلصفرار على األوراق شاحبًا في بداية (2)شكل  األصفر للعروق  وتخرمه )تثقبه( أو الشريط
فصل الصيف ويتحول إلى أبيض كريمي، بينما تبدو األوراق الفتية التي تظهر بعد شهر 

هريًا. تكون األعراض ثابتة غير متبدلة على األوراق التي تظهر في الربيع سليمة ظا يونيو/حزيران
س. وتختفي أعراض المرض مع ارتفاع ° 15عندما يكون متوسط درجة الحرارة اليومية أقل من 

درجات الحرارة في فصل الصيف. وتكون أعراض المرض على أوراق الكرز على هيئة مساحات 
أو على هيئة خطوط صفراء اللون تميل إلى سنديان ورقة ال لى هيئةشكال أو حلقات أو عمختلفة األ

 (.Choueiri et al., 2006اإلبيضاض واضحة المعالم )
 × P. americanaيصيب هذا الفيروس طبيعيًا أصنافًا مختلفة من الخوخ/البرقوق وهجنه )

P. salicina ،الدراق/الخوخ،(، الكرز الحامض P. serrulataو ، P. cerasifera Ehrh.  محدثًا فيها
الخطي وحلقات صفراء اللون شاحبة. كما يصيب تحت الظروف التجريبية مجااًل  أعراض النمط

واستخدمت أنواعًا نباتية مختلفة، مثل:  نباتات الحساسة العشبية والخشبية.واسعًا من ال
Catharanthus roseus ،Nicotiana megalosiphon، N. occidentalis ،Prunus domestica 

 لحفظ عزالت الفيروس وإكثاره. Vigna unguiculata ssp cylindricaو
 

 اللوزيات/الحلويات، ينتقل هذا الفيروس بواسطة التطعيم إلى أشجار  - طرائق اإلنتقال
 ؛Kikpatrick et al., 1964الميكانيكي بالعصارة إلى النباتات العشبية ) وبواسطة االلقاح

Paulsen & Fulton, 1968) وال ينتقل هذا الفيروس بواسطة البذور أو النواقل الطبيعية األخرى .
 كالحشرات والنيماتودا. 

 
  لبانياأيطاليا و إ ييوجد ف –التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

(Myrta et al., 2002 .) في بعض  للخوخ/البرقوق  األمريكي الخط نمطسجل فيروس كذلك 
  وتونس(، Jarrar, et al., 2001؛ Alayasa et al., 2003) فلسطينك لعربية،الدول ا

(Boulila & Marrakchi, 2001؛ Myrta et al., 2002)  لبنان و(Choueiri et al., 2006). 
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على أشجار الخوخ/البرقوق وعلى  الخطي أعراض النمط APLPV فيروساليحدث  -طرائق ال ش  
. PNRSVوبعض سالالت الفيروس  ApMV باإلضافة إلى الفيروس غيرها من اللوزيات/الحلويات

تشخيا الفيروس في األجزاء النباتية المصابة بصورة دقيقة في إليزا تبار اخيمكن استخدام و 
وسريعة. ويستخدم االختبار الحيوي لتشخيا هذا الفيروس بالتطعيم على النباتات الدالة الخشبية 

على هيئه  GF 305 على كال سطحي ورقة غراس هجين الدراق بالفيروس المذكور صابة)تظهر اإل
سواء  (خضراء مصفرة أو خضراء فاتحه اللون متموجة تكون موازية للعرق الرئيس في الورقة شرائط

بالعصارة إلى النباتات الميكانيكي نفذ االختبار تحت شروط البيت الزجاجي أو في الحقل، أو بالنقل 
 ،Crotalaria juncea L. ،Cucumis sativus، Chenopodium quinoaالدالة العشبية )

Nicotiana megalosiphon ،N. occidentalis ،Physalis floridana ،Vigna unguiculata 

ssp cylindrical )البيت الزجاجي. وقد يستخدم المجهر االلكتروني في تشخيا هذا ظروف  تحت
 Alayasa et) ض النووي في الكشف عن الفيروساختبارات تهجين الحم حديثاً استخدمت و الفيروس. 

al., 2003 ؛Sánchez-Navaro et al., 2005 ؛Scott & Zimmerman, 2001) ،أكثر ُد وهي تع
عند استخدامها خارج األوقات المعتمدة للكشف عن ال سيما ليزا إاختبار كفاءة وحساسية بالمقارنة مع 

مكن أكما  .(Al Rwahnih et al., 2004) الروتيني لتشخيافي ااعتمادها ممكننًا  أصبح، و الفيروس
مع النسخ  رازمللبوليالمتسلسل تفاعل الالخاص بالفيروس باستخدام الكشف عن الحمض النووي 

 .(Scott & Zimmerman, 2001؛ Sánchez-Navaro et al., 2005) (RT-PCR) العكسي
 

المسببات للوائح  APLPVروس فييخضع  - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
وينبغي التأكد من خلو مواد اإلكثار النباتية من ، في بعض الدول العربية رضة الحجريةمالم

تذكر وفقًا  ية حجريةأهمالفيروس هذا ليس لاللوزيات/الحلويات المستوردة من هذا الفيروس، علمًا أن 
بعض البروتوكوالت العاملة على د وتؤك. (EPPO/CABI, 1996) األوروبية وقاية النباتلمنظمة 

يعد  و . APLPVمن فيروس خلوها المعدة لإلكثار و المصدقة أ اإلكثار النباتية موادإنتاج وتداول 
استخدام مادة اإلكثار النباتية الموثقة الخالية من الفيروس والمطابقة للصنف والتي خضعت لالنتخاب 

ن زراعة القمم الميرستيمية المعاملة بالحرارة عند وني الصحي والتحسين الوراثي أو الناتجة علالك
 .بهذا الفيروس صابةشار اإلأسابيع أمرًا ضروريًا للحد من انت 4-2س ولمدة º 37درجة حرارة 
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 جدري الخوخ/البرقوق  . فيروس8.1.3
Plum pox virus (PPV ،جنسPotyvirus  ،فصيلة Potyviridae) 

 

 1932ول مرة في بلغاريا على أشجار الخوخ/البرقوق عام وصف هذا الفيروس أل –الصفات العامة 
(Atanasoff, 1932).  وهو  7لهذا الفيروس مرادفات منها فيروس الشاركا وفيروس الخوخ/البرقوق

 من أكثر أمراض أشجار اللوزيات/الحلويات ضررًا وأشدها خطورة. 
بين  وعرضه ما ،راً نانومت 770و 660بين  ، يتراوح طوله ماالفيروس خيطي الشكل جسيم

هو حمض ريبي و  ،ته% من كتل7حوالي للفيروس الحمض النووي  يشكل .نانومتراً  20و 12.5
مع فيروس قرابة مصلية هذا الفيروس لالجزء المعدي من الفيروس. السلسلة ويشكل  أحادي

 ،ائيةالوبالحيوية و سالالت مختلفة منه تختلف في خواصها  4وأمكن تمييز ، ًٍ Yالبطاطس /البطاطا
 ومن أشجار الخزخ/البرقوق في اليونان (PPV-D)عزلت من أشجار المشمش في فرنس 

(PPV-M) (Kerlan & Dunez, 1979 ،) في مصرالعمار  صنف المشمشأشجار من و 

(PPV-EA) (Wetzel et al., 1991)، ساللةاكتشاف  مؤخراً  وتم “PPV-C” Cherry  أشجار من
في مالدوفيا  الكرز الحامض أشجار وعلى(، Crescenzi et al., 1994) يطالياإالكرز الحلو في 

(Kalashyan et al., 1994 .)" وكانت الساللة PPV-M"  في على أشجار المشمش عرفة االمهي
  واألردن، (Ismaeil et al., 2002؛ Ismaeil, 2001؛ 2003ب، وآخرون، إسماعيل) سورية

(Al Rwahnih et al., 2001 ؛Al Rwahnih & Ismaeil, 2003 ،) بينما كانت الساللة 
"PPV-EL-Amar"  على أشجار المشمش في مصر فقطالمعرفة هي (Ghanem et al., 2001 ؛

Wetzel et al., 1991.)  
 

بهذا الفيروس على أوراق وأزهار وثمار  صابةتظهر أعراض اإل –األعراض والمدى العوائلي 
ًا على نوع النبات وحساسية الصنف وساللة اعتماد صابةاللوزيات/الحلويات، وتختلف شدة اإل

 وبداية فصل الصيف الفيروس السائدة والموسم والمكان. تظهر أعراض المرض عادة في الربيع 
 اق/الخوخ حلقات أو بقع شاحبة اللون أو ميتة في بعض األحيان على أوراق الدر  على هيئة

 . وقد ان بتشوهات تصيب الثماري، تكون مترافقة في كثير من األحوالمشمش والخوخ/البرقوق 
، تكون مترافقة ًا أو حلقات شاحبة اللون تظهر على نواة المشمش ونواة بعض أصناف الخوخ بقع

. وتكون (2ل كش) (1990، الشعبي وآخرون بظهور تشوهات متباينة الشدة على سطح الثمار )
 مرئية، وقد يظهر  غير P. cerasiferaعلى أشجار الخوخ/البرقوق من النوع  صابةأعراض اإل

بهذا الفيروس على أوراق  صابةعليها تبرقش شاحب خفيف على األوراق. وتكون أعراض اإل
على هيئة تبرقش شاحب لونه أخضر فاتح، أو في صورة  P. domestica الخوخ/البرقوق العادي

ار على فاتحة اللون، بينما تكون األعراض على الثم-حلقات صفراء اللون، أو بقع أو خطوط بنية
 هيئة حلقات مضغوطة زرقاء اللون أو غير ملونة، أو على هيئة بقع وحلقات تكون غائرة في 
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 كثيفقط قشرة الثمرة. وقد يكتسب لب الثمرة لونًا بنيًا داكنًا يكون مشبعًا بمادة صمغية، يتلوها تسا
ت ابتداًء من قمة للثمار. وقد يتقشر قلف الطرود على األشجار المصابة، ويتشقق على الفروع ويمو 

الشجرة. تظهر بعض التحورات اللونية والبقع الشاحبة على أوراق الدراق/الخوخ، وتكتسب عروقها لونًا 
فاتحًا. كما يصيب ثمار الدراق/الخوخ بعض التشوهات، وتظهر عليها حلقات أو حزم شاحبة اللون. 

يما أزهار الدراق/الخوخ بعضًا من فيروس وال سزهار اللوزيات/الحلويات المصابة بهذا الوقد تفقد أ
 خرى من اللوزيات/الحلويات، ومنهاغير مرئية على أنواع أ صابةتلونها الطبيعي. وتكون أعراض اإل

P. salicina Lindley.، P. spinosa L. و.P. insititia L.  هاالت فاتحة أشارت التقارير ظهور و
على بعض األصناف في المجمعات  المشمشاللون وتشوهات على السطح الخارجي لبعض ثمار 

في أوائل التسعينات من القرن الماضي، وتكونت بقع وهاالت دائرية شاحبة اللون الوراثية في سورية 
مميزة على السطح الخارجي ألنوية بعض ثمار المشمش المصابة، وال سيما على األصناف كيسي 

(. 1990، الشعبي وآخرون وبلدي )روزا، مايجر كيسي، جوبر فولون، بيرفكشين، موسكات، رويال 
ولم تالحظ أعراض المرض على أوراق أشجار اللوز والكرز الحلو لكنها تفاعلت ايجابًا مع المصل 
 الخاص بالفيروس المختبر 

 (. وكانت أشجار الكرز قد أعتبرت من قبل منيعة لهذا المرض 2000، الشعبي وآخرون )
(Dosba et al., 1987 ؛Dunez, 1989.) 

 Prunusطبيعيًا أنواع مختلفة من اللوزيات/الحلويات وأصولها، ومنها:  PPVفيروس يصيب 

armeniaca ،P. cerasifera ،P. domestica ،P. glandulosa Thunb. ،P. persica ،P. 

insititia، P. spinesa ،P. salicina ويمكن ألشجار اللوز أن تصاب بالفيروس دون أن تبدي .
(. وقد سجل الفيروس نفسه على الكرز Nemeth, 1986؛ 2000، ي وآخرون الشعبأعراضًا مرضية )

 Crescenzi؛ Al-Chaabi et al., 1997(، وعلى الكرز الحلو )Kalashyan et al., 1994الحامض )

et al., 1994, 1995 الخشبية والنباتات العشبية نوعًا نباتيًا من األشجار  57(، وأمكن تحديد 
مختلفة تحت الظروف التجريبية عوائل نباتية الفيروس س. كما يصيب بالفيرو  صابةلإل حساسة

، Amaranthaceaeفصائل نباتية، هي:  9وهي تنتمي إلى أكثر من  صابةحساسة لإل
Cannabidaceae ،Caryophyllaceae ،Chenopodiaceae ،Compositae ،Cruciferae، 

Leguminosae-Papilionoideae  ،Ranunculaceae ،Rosaceae  وSolanaceae تبدو .
ميتة أو شاحبة أو في صورة تبرقش أخضر اللون  على أوراقها على هيئة لطخ موضعية األعراض

شاحب قلياًل أو على هيئة تشوهات على األوراق. ويفترض أن يكون العائل المستخدم في تشخيا 
كون بقع صفراء هذا الفيروس حساسًا للمرض ويبدي مظاهر واضحة للمرض، فعلى سبيل المثال: تت

الدال  لها مركز ميت جاف أحيانًا أو بقع ميتة، ال يكون انتشارها جهازيًا على النبات
Chenopodium foetidumميتة سوداء بنية الليون على النبات ؛ أو لطيخ موضعية 
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Nicandra physaloides ؛ أو على هيئة بقع أو حزم أو حلقات شاحبة اللون صفراء على أصناف
 P. Japonica؛ أو على هيئة بقع شاحبة منتشرة على نباتاتP. domesticaالخوخ اإليطالي 

Thunb. ؛ أو على هيئة موت عروق األوراق، وبقع شاحبة على نباتاتP. maritima Marsh. ؛ أو
؛ أو على هيئة .P. sibirica Lبقع الخضراء على نباتات الخطي الباهت وال على صورة النمط

تشوهات والتفاف األوراق الفتية، وبقع شاحبة أو ميتة على األوراق الهرمة، أو على هيئة شحوب 
. ويمكن استخدام  .Sorbus domestica Lيصيب األوراق مع ظهور بقع صفراء اللون على نباتات

 Nicotiana benthamiana Domin. ،N. clevelandii ،N. occidentalis األنواع النباتية التالية:
 كعوائل لحفظ الفيروس وإكثاره. .Stellaria media (L.) Vill و
 

 النباتات الخشبية، وبواسطة االلقاح ينتقل هذا الفيروس بواسطة التطعيم إلى - طرائق اإلنتقال
ما أن هنالك تجارب تشير إلى إمكانية ، ك(Frghly, 2002) الميكانيكي إلى النباتات الدالة العشبية

حبوب ، وبواسطة ( Nemeth & Kolber, 1983؛Frghly, 2002)إنتقاله بواسطة بذور المشمش 
لتؤكد  غير أكيدة وتحتاج إلى دراسات أضافية، لكن هذه المعلومات (Nemeth, 1986)والبذور  اللقاح

غير /ات المّن بالطريقة غير المثابرةهذه الفرضيات. ينتقل هذا الفيروس أيضًا بواسطة بعض حشر 
 (، Mazyad et al., 1992؛ Labonne et al., 1995؛ Frghly, 2002) الباقية

 ،Aphis craccivora Koch. ،A. spiraecola Patch ، A.gossypii Gloverومنها: 
Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach) ،B. cardui L.، (Sulzer). Myzus persicae، 

Davidson M. varians وM. humuli Schrank . 
 

سجل على أشجار اللوزيات/الحلويات  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
في و  ،تشيليفي و  ة،فريقياإلدول في بعض الو  (،Martelli, 1988؛ Lecoq et al., 1988) باو أور  في

، ومنها بعض الدول العربية، ر األبيض المتوسطوفي بعض دول حوض البحاألسيوية، دول البعض 
الشعبي ) سورية، (Wetzel et al., 1991؛ Mazyad et al., 1992؛ Dunez, 1989) مصر مثل

 واألردن (،Ismaeil, 2001 ؛Dunez, 1989 ؛Al-Chaabi et al., 1997؛ 2000، 1990، وآخرون 
 (.Al Rwahnih et al., 2000؛ 1999، منصور)

 في  روس أضرارًا اقتصادية مهمة على أشجار اللوزيات/الحلوياتيسبب هذا الفي
 سيما على أشجار الخوخ/البرقوق والدراق/الخوخ والمشمش  والاألوروبية دول بعض ال

؛ Pallas et al., 1998 ؛Kegler & Schade, 1971؛ Desvignes & Bois, 1994) وأصولها
Refatti et al., 1988) المتمثلة ية نبعض التغيرات اللو  العربية بلدانفي ال. ويحدث المرض 

وال سيما على بعض أصناف  الثمارفي وتشوهات  على األوراقبحلقات أو خطوط صفراء اللون 
وجنوب شرق دول في  الموجودةللفيروس  لحادةمنطقة العربية الساللة اولم يسجل في الالمشمش. 



 الفيروسات التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات ...... تأليف صالح الشعبي وآخرون

 

527 

لمنطقة التي قد ال تالئم انتشار هذه ا في ويعزى ذلك ربما إلى الظروف الجوية السائدة .ابو أور 
 .الساللة

 
ون في لاألمصال المتعددة أو األحادية الك PPV في تشخيا فيروستستخدم  -طرائق ال ش  

-DAS)اختبار إليزا باإلحتواء المزدوج للفيروس باألجسام المضادة كالسيرولوجية /االختبارات المصلية

ELISA) ثي للفيروس باألجسام المضادة أو اختبار إليزا باإلحتواء الثال(TAS-ELISA) وتستخدم .
 Cambra et؛ Boscia et al., 1997, 1998سالالت الفيروس )األمصال األحادية الكلون لتحديد 

al., 1994؛ Frghly, 2002؛ Myrta et al., 1998a, 1998b).  كلون مصل أحادي اليستخدم كما
 وتعُد  .(Mab 5B)يروس غير متخصا يكشف عن عدد كبير من سالالت الف

ض المرض في العينات الورقية التي ال تبدي أعرا PPVإليزا طريقة غير موثوقة في تحديد فيروس 
 مراقبة الحالة الصحية للمادة النباتية وفقًا لنتائا بعض الدراسات المرجعيةعند 

(Al Rwahnih & Ismaeil, 2003) .ةويمكن استخدام بصمة النسيا النباتي المناعي  
(Knapp et al., 1995)، واالختبارات الحيوية  ،للبوليمراز المتسلسلتفاعل ال، المجهر االلكتروني

أن االصطياد  (Ghanem et al., 2001)ظهرت بعض الدراسات هذا وقد أ .للكشف عن الفيروس
 علىأ  (IC-RT-PCR) مع النسخ العكسي التفاعل المتسلسل للبوليمرازللفيروس المتبوع ب المناعي
 مع النسخ العكسي التشخيا عن التفاعل المتسلسل للبوليمراز يكثر حساسية فأكفاءة و 

(RT-PCR) . بأكثر من فيروس، ومنها:مصابة  عادة البرقوق /أشجار الخوختكون PNRSV ،PDV 
طرائق االختبار المصلية إضافة استخدام ب السابقة لفيروساتايمكن التمييز ما بين إصابات و . PPVو

 ،Chenopodium foetidum ،C. quinoa ائل التفريقية التالية:العو إلى 
Celosia argentea ،Cucumis sativus ،Sesbania exaltata  وPrunus serrulata.  

على هيئة أو بقع موضعية على هيئة  ًا قد تكون ارية أعراضبتظهر على النباتات الدالة االخت
 النباتات العشبية التالية: PPVفيروس  في تشخياعادة وتستخدم  .نباتلل جهازية إصابة

Chenopodium foetidum  (،موضعية)إصابات Nicandra physaloides ( موضعيةإصابات)، 
Nicotiana acuminata (Graham) Hook  (جهازية)إصابات، N. benthamiana  إصابات(

 (.وضعيةات م)إصاب .Ranunculus arvensis L ،(جهازية)إصابات  N. clevelandii ،(جهازية
  هعند تقصي المصاب النبات ع الفيروس في أجزاءيلتغلب على مشكلة سوء توز ويمكن ا

تعتمد النباتات الدالة الخشبية في و جهاتها األربع. مثل مصابة تالشجرة المن عديدة جمع عينات ب
ية االختبار البيت الزجاجي باستخدام األصناف  تحت ظروفالفيروس سواء  بهذا صابةتشخيا اإل

  Prunus persica ELberta ،P. persica GF 305، P. tomentosa IR 473/1 الدالة التالية:

 :باستخدام النبات الدال في الظروف الحقلية، أو /1P. tomentosa IR 474 و

P. persica GF 305. 
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خدام است يمكن الوقاية من الفيروس عن طريق – بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل
 مكافحة النواقل الحشرية والالية من الفيروس والمطابقة للصنف، مادة اإلكثار النباتية الموثقة الخ

اعتماد األصناف المقاومة أو المتحملة للمرض من األنواع  س،سيما المن الذي يسهم في نقل الفيرو 
صابة في المناطق التي استئصال األشجار الم التي صار تداولها شائعًا نسبيًا، واألصناف المختلفة

فعاًل استئصال األشجار التي ثبت إصابتها بالمرض في وقد تم  مازال فيها انتشار المرض محدودًا.
، إسماعيل) سورية خالل السنوات الماضية، وبينت نتائا االختبارات الحديثة كفاءة هذا اإلجراء

القمة الميرستيمية كإجراء لتخليا  م زراعةثيمكن استخدام المعالجة الحرارية كما  .(2003وآخرون، أ
 بالفيروس. صابةمن اإلالثمينة المادة النباتية 

 
 قع الحلقي ال امن للفريز/الفراولةبتال فيروس. 9.1.3

Strawberry latent ring spot virus (SLRSV ،جنسSadwavirus )  
 

  (Fragaria vesca)سجل هذا الفيروس ألول مرة على نباتات الفريز/الفراولة –الصفات العامة 
ومن  (.Lister, 1964) 1964سكوتالندا عام ا( في Rubus idaeusوعلى نباتات توت العليق )

الفيروس سيم ج .لالسكيولس وفيروس النمط الخطي 5 مرادفات هذا الفيروس: فيروس روبارب
 أحادي يبيلفيروس من حمض نووي ر مجين اتكون . ينانومتراً  30حوالي يبلغ قطره األبعاد،  ي متساو 

من  %38حوالي  يشكل الحمض النووي  .ن في معامل ترسيبهماايختلف جسمينفي السلسلة موزع 
-52 ما بين للفيروس ثبطةدرجة الحرارة المتراوح ت .%62 بينما تبلغ نسبة البروتيين ،كتلة الفيروس

لكثير منها ا، ويتشابه تختلف عزالت هذا الفيروس فيما بينها في األعراض التي تحدثها. س° 58
  .سيرولوجياً /مصلياً 
  

تحدث ساللة الفيروس الشديدة الفوعة على أشجار الدراق/الخوخ  –األعراض والمدى العوائلي 
 رود )األفرع( التي تمتاز تتجمع على نهايات الط ،أعراضًا حادة تبدو على هيئة تورد لألوراق

 الحجم متطاوله ومتراصة على سالمياتها. تكون األوراق في الباقات الورقية صغيرة  بقصر
 بعضها البعض ومنتصبة لألعلى، وقد تظهر على بعضها تشوهات وبقع شاحبة صفراء اللون. 

 بهذا الفيروس تأخر تفتح البراعم الورقية والزهرية على بعض الفروع، وقد  صابةتسبب اإل

 بة، وينخفض إلى كامل أفرع الشجرة بصورة تدريجية. تتقزم األشجار المصا صابةتمتد اإل

  PDVالمختلطة بهذا الفيروس مع فيروس  صابةإنتاجها من الثمار وتسوء نوعيته. تسبب اإل

 على أشجار الدراق/الخوخ، مع حدوث مظهر  الفروعتوقفًا في نمو  PNRSVأو فيروس 

 بصورة حادة لها نمو األشجار وذبو توقف دي إلى تورد على نهاياتها، األمر الذي يؤ ال

(Scotto La Massese et al., 1973كما تسبب اإل .)المختلطة بهذا الفيروس مع صابة 
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عدم تكون الدوابر الثمرية والطرود القصيرة  إلى( CGRMV)فيروس التبرقش الحلقي األخضر للكرز 
على أفرع أشجار المشمش التي تتخذ وضعًا عموديًا وتلتف أوراقها على طول العرق الوسطي خالل 

 ر بعض التحورات الشكلية على الجانب السفلي ألوراق أشجار الكرز نتيجةفصل الصيف. وقد تظه
، ويرافق ذلك تدهورًا شديدًا في نمو األشجار PDVمع فيروس  SLRSV المختلطة بفيروس صابةلإل

(Ragozzino & Alioto, 1992علمًا أن أشجار الكرز ،) المنفردة  صابةال تبدي أعراضًا مرئية لإل
 . SLRSVبالفيروس
صيب هذا الفيروس طبيعيًا عوائل نباتية كثيرة، مزروعة وبرية، حولية ومعمرة. وال تبدي ي

النباتات المصابة أعراضًا مرئية في معظم األحيان. يصيب هذا الفيروس أشجار الدراق/الخوخ 
والمشمش والكرز الحامض والخوخ/البرقوق، ويحدث على نباتات الفريز/الفراولة تبرقشًا على األوراق 

( الورقة الشريطية، وعلى .Apium graveolens Lوموتًا للنباتات. ويسبب على نباتات الكرفس )
( تبرقشًا على األوراق، وعلى نباتات الورد .Robinia pseudoacacia Lنباتات الروبينيا الكاذبة )

(Rosa spp.تقزمًا وتبقعًا حلقيًا على األوراق، وعلى نبات األوفوتيموس )Euonymus europaeus 

L.)  واصفرارًا ( تبرقشًا( شاحبًا، وعلى نباتات القسطلAesculus carnea Britotii. النموذج )
أن يصيب عوائل ( تقزمًا. ويمكن لهذا الفيروس .Rubus ideus Lالخطي، وعلى نباتات توت العليق )

، Asparagus officinalis L. ،Capsella brusa–pastoris (L.) Medicus: ثلم أخرى طبيعية 
Delphinium spp. ،Lamium amplexicaule L. ،Narcissus spp. ،Rheum rhaponticum 

L. ،Ribes nigrum L. ،Ribes rubrum L.، 
Rubus fruticosus L. ،Sambucus nigra L. ،Senecio vulgaris L. ،Stellaria media (L.) 

Vill. ،Taraxacum officinale ،Trifolium repens L. ،Vitis vinifera L.  
 . .Urtica dioica L و
 

 النباتات الخشبية، وبواسطة االلقاح بواسطة التطعيم إلى SLRSVينتقل فيروس  - طرائق اإلنتقال
الميكانيكي للنباتات العشبية. كما ينتقل هذا الفيروس بواسطة البذور عند بعض األنواع النباتية 

 Apium% عند بعض األنواع، مثل: 70المزروعة، وقد بلغت نسبة هذا النقل أكثر من 

graveolens ،Chenopodium quinoa،Menlha arvensis L.  ،Petroselinum crispum ،
Postinaca sativa L. ،Rubus idaeus L. ،Senecio vulgaris L. وينتقل هذا الفيروس أيضًا .

( ArMVرابيس )األ فيروس موزاييكمصاحبًا ل Xiphinema diversicaudatum بواسطة النيماتودا
 في معظم األحيان. 

 
الفيروس في  بهذا صابةسجلت اإل –التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

 وقد سجل  .(Diekmann & Putter, 1996) وتركيا واستراليا اونيوزلندبا وأمريكا الشمالية و أور 
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وعلى  (Ismaeil, 2001) 2001في سورية عام  اللوزيات/الحلوياتهذا الفيروس مؤخرًا على أشجار 
 (. Elbeaino et al., 2008) 2006الكرز في لبنان في عام 

ي بعض قتصادية بأشجار الدراق/ الخوخ فاالضرار األيتسبب هذا الفيروس في حدوث بعض 
واحد أكثر من فيروس  صابةوتكون األضرار أكثر حدة عندما يسهم في اإل ،بية كإيطالياو البلدان األور 

 مختلطة(. إصابة)
 

 األسلوب  (ELISA)سيما اختبار إليزا  االختبارات المصلية وال تعد   -طرائق ال ش  
ويستخدم االختبار  .ن هذا الفيروس في األنسجة النباتية المصابةعلكشف لدقة األكثر سرعة و 

  بواسطة التطعيم على غراس هجين الدراق/الخوخ البذريةلتشخيا الفيروس الحيوي 
(P. persica GF 305 و ) البيرتإغراس الدراق/الخوخ على (P. persica Elberta ) تحت ظروف

والكرز  P. persica GF 305 الخوخ/هجين الدراقباستخدام  أو في الحقل مباشرة البيت الزجاجي
النباتات الدالة العشبية مثل بعض في تشخيا هذا الفيروس وتستخدم  .P. avium Bingالحلو 

Chenopodium quinoa، C. amaranticolor ،C. murale وCucumis sativus لقاحبواسطة اإل 
بهذا الفيروس على  صابةتكون مظاهر اإل ي.البيت الزجاجتحت ظروف إبقاء النباتات الميكانيكي و 

أو شاحبة أو على هيئة إصابات جهازية  ةتيموضعية م اتإصاب على هيئة Chenopodiumنباتات 
التشوهات على أوراق النبات تبرقشًا مع بعض تظهر قد و  ،شاحباً  راً فيبدو مصف، ملهبكا النباتشمل ت
صفراء اللون موضعية شاحبة بقع على أوراق نباتات الخيار  صابةوتكون مظاهر اإل .األنسجة موتو 

بعض  توقد تسبب .ما بين العروق المساحات  وتمصفر األوراق وتفت ،جهازياً  أو أنها تتخذ طابعاً 
  .الورقيةزوائد الهذا الفيروس ظهور عزالت 

 
 الوقاية منتطبق االجراءات نفسها المتخذة في  - بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل

 .PRMVالفيروس 
 

 الطماطم/بقع الحلقي للبندورةتال. فيروس 10.1.3
Tomato ringspot virus (ToRV ، جنسNepovirus ،فصيلة Comoviridae) 

 
 ألول مرة في الواليات المتحدة على نبات التبغ عام ToRVسجل فيروس  -العامة  الصفات
1936 (Price, 1936 .)بقع الحلقي للبندورة/الطماطم أمراضًا متباينة على تيحدث فيروس ال 

، موزاييك هيمااليا حأشجار اللوزيات/الحلويات والتفاحيات، منها تماوت منطقة التطعيم عند التفا
 ، موزاييك البرعم األصفر على الدراق/الخوخ العرق األصفر على الكرمة/العنب،، ودب األسللعن
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 عبقتال، شمش األحمرموزاييك الم ،تنقر ساق اللوزيات/الحلويات، الخط البني على الخوخ/البرقوق 
 .موزاييك الدراق/الخوخ الشتوي و ، لتبغلالحلقي 

مجين تكون ي. نانومتراً  28و 25ما بين  قطرهيتراوح ، داألبعا الفيروس متناظرجسيم 
في جزئين. يشكل الحمض النووي حوالي توزع ي، السلسلةأحادي  من حمض نووي ريبي لفيروسا

الفيروس النقية إلى  جسيماتيمكن فصل  .%56وتين ر % من كتلة الفيروس، بينما تبلغ نسبة الب44
 يتوبالزما الفيروس في س جسيماتتتواجد  ثالثة مكونات وفقًا لمعامل الترسيب.

تبلغ درجة  الضمنية أيضًا في الخاليا المصابة.المحتواه/تتواجد األجسام كما  ،خاليا النبات المصاب
 . تتواجد سالالت عديدة لهذا الفيروس في الطبيعة، سº 58للفيروس ثبطة الحرارة الم

 ،Tobacco strain ،Grape yellow vein strain ،Apple union necrosis strain منها
التفاف  مع فيروس وليس لهذا الفيروس قرابة مصلية. Euonymus chlorotic ringspot strainو

 .Nepovirus وفيروسات أخرى تنتمي إلى جنس أوراق الكرز
 

شاهد على أشجار ت ة التيض الرئيساعر يعد  تنقر الساق والتدهور األ –األعراض والمدى العوائلي 
من صنف  البرقوق /أشجار الخوخالخوخ/البرقوق )ال سيما الدراق/الخوخ، والكرز، والمشمش، و 

Stanley  المطعمة على األصلMyrobalan وغيرها من النباتات التي تنتمي إلى جنس )Prunus 
وتقزم  الفروع(. ويعد  ضعف نمو Mircetich & Fogle, 1976) ToRVفيروس تي تصاب بال

األشجار من أوراقها خالل موسم النمو نتيجة  األشجار، وإصفرار األوراق والتفافها لألعلى، وتعري 
 السقوط المبكر لألوراق، وتحول لون األوراق إلى األحمر في فصل الخريف، وتشكل نقر

أثالم على االسطوانة الخشبية لألصل أو الطعم أو على كليهما، وتضخم الجزء السفلي من أخاديد/و 
حيط بقاعدة الساق عند منطقة التطعيم، جذع الشجرة، وتكون طبقة قلف )لحاء( اسفنجية ثخينة ت

للعيان عند واضحة وتشكل طبقة ملونة من األنسجة الميتة في منطقة التحام الطعم باألصل تبدو 
أشجار اللوزيات/الحلويات أو التفاحيات أو  صابةإزالة طبقة القلف، من األعراض المرافقة إل

ادة عددًا كبيرًا من الخلفات مصدرها فيروس. تعطي األشجار المصابة عال بهذاالكرمة/العنب 
األصل، وتكون جذورها قليلة العدد وغير متطوره. وقد تنكسر الشجرة في منطقة التحام الطعم 

التفاح التي تنتمي أصناف وتكون . صابةسنوات من حدوث اإل 5-3تموت خالل  أوباألصل، 
ويعد  ظهور لطخ أو  .MM 10أكثر تأثرًا بالمرض عند تطعيمها على األصل  Deliciousلمجموعة 

الطرود المصابة حديثًا، وعدم تفتح البراعم أو التأخر في تفتحها /الفروع بقع صفراء اللون على أوراق
لخط البني ا، وتكوين أوراق صغيرة صفراء اللون، وظهور أعراض صابةفي السنة التالية لحدوث اإل

 بساللة موزاييك البرعم األصفر. صابةعلى أشجار الخوخ/البرقوق من السمات الخاصة باإل
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يصيب الفيروس طبيعيًا أنوعًا مختلفة من النباتات العشبية والخشبية، وتأتي في طليعتها 
النباتات العطرية وشبه الخشبية والخشبية، ومن ضمنها أشجار التفاحيات واللوزيات/الحلويات، 

 إصابةصغيرة. وتختفي األعراض بسرعة بعد والنباتات العطرية، والبقولية، والنباتات المنتجة للثمار ال
 .Pelargonium spp. L'Her. Ex. Aitموزاييك وبقعًا حلقية على نباتات الفيروس ويحدث النباتات. 

وأنواع نباتية أخرى، والبرعم األصفر والعروق الصفراء وشكل ورقة توت العليق على  .Rubus sppو
 .Nicotiana tabacum على أوراق نباتات التبغ ، وبقعًا حلقية وإصفراراً .Prunus sppنباتات 

 ،Cucumis sativus، Nicotiana tabacum ،Petunia X hybridaواستخدمت النباتات التالية: 
 .افي حفظ عزالت الفيروس وإكثاره Phaseolus vulgarisو
 

دة إكثار إلى البساتين المنشأة حديثًا من خالل زراعة ما ToRVينتقل فيروس  - طرائق اإلنتقال
 ،نباتية مصابة إنتقل إليها الفيروس بواسطة التطعيم أو من خالل إنتقال بذور األعشاب المصابة

 ،Dagger nematodes (Xiphinema americanum sensu strictoالنيماتودا الخنجرية نقل فت

X. rivesi Dalmasso، وX. californicum الفيروس من جذور األعشاب المصابة إلى جذور ) 
(. وتعد  النيماتودا األخيرة أكثر كفاءة في نقل Stace-Smith & Ramsdell, 1987األشجار السليمة )

ساللة الفيروس المسؤولة عن موزاييك البرعم األصفر، وتنقر الساق، والخط البني للخوخ/البرقوق 
(Hoy et al., 1984.) 
 

يتواجد الفيروس حاليًا في أمريكا  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
الشمالية وأستراليا وبعض الدول األوروبية، وتشيلي، وقبرص، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيالند، 

 . وقد سجل ةوالبيرو، وتركيا، وفي دول االتحاد السوفيتي ويوغوسالفيا السابق

ي بعض الدول العربية، مثل مصر اللوزيات/الحلويات ف انتشار هذا الفيروس حديثًا على أشجار
(Myrta et al., 2003،والتفاحيات 1999 (، وعلى أشجار اللوزيات/الحلويات )منصور ) 
(Salem et al., 2005 .في األردن ) 

 رة تحدث أضرارًا اقتصادية مهمة بأشجار فيروس أمراضًا خطيسبب هذا ال
المصابة، موت البراعم، ذبول متصاعد، اللوزيات/الحلويات والتفاحيات )تشوه ملحوظ في األشجار 

تدن كبير في اإلنتاج( في الواليات المتحدة، ودول أخرى. ويعد  هذا الفيروس مسؤواًل عن ظاهرة 
الكرمة. وقدرت العنب/تماوت منطقة التحام الطعم مع األصل في التفاحيات واللوزيات/الحلويات و 

%، واحتل المرتبة األولى في األهمية 6.8ي نسبة حدوثه على أشجار التفاحيات في األردن بحوال
(Salem et al., 2005 .) 
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تستخدم الطرائق المصلية )إليزا( وتقانات التهجين الجزيئي في تشخيا فيروس  -طرائق ال ش  
ToRV (Hadidi & Hammond, 1988 ؛Hadidi & Powell, 1991 مع األخذ في الحسبان ،)

(. كما Bitterlin & Gonsalves, 1986) ةالمصابالنباتات التوزع غير المنتظم للفيروس في بعض 
يمكن استخدام االختبار الحيوي في تشخيا هذا الفيروس بالتطعيم على النباتات الدالة الخشبية، 

، أو باستخدام النباتات الدالة العشبية، مثل Prumus persica GF 305و Prunus tomentosa مثل
Chenopodium quinoa تحت ظروف ال( بيت الزجاجيEPPO, 1998 .) نورد فيما يلي قائمة و

عداء إللوالمظاهر المرضية المصاحبة  النباتات العشبية التي يمكن استخدامها في تشخيا الفيروسب
)بقع موضعية صفراء اللون شاحبة،  C. quinoa و Chenopodium amaranticolor :بالفيروس

تبرقش و ، ميتهقع موضعية صفراء شاحبة أو )ب Cucumis sativus، وتماوتات قمية جهازية(
، )بقع موضعية صفراء شاحبة، تماوت القمم وتجعد جهازي( Phaseolus vulgaris، جهازي(

Vigna unguiculata  قمم(لل جهازي  ، وتماوتميتة)بقع موضعية صفراء شاحبة أو ،
Lycopersicon esculentum  تبرقش جهازي وتماوت(ميت)تنقط ، ،Nicotiana clevelandii  بقع(

أو بقع حلقية،  ميتةبقع موضعية ) Nicotiana tabacum، ، إصفرار جهازي وتماوت(ميتةموضعية 
 . (م، وتماوت القمميتة)بقع موضعية  Petunia X hybride و (نموذج خطي أو حلقات جهازية

 
استخدام  ريقيمكن الوقاية من الفيروس عن ط – بالفيروس والحد من انتشاره صابةالوقاية من اإل

التخلا من  و منتجة من خالل برناما صحي موثوق مادة إكثار نباتية سليمة ومطابقة للصنف و 
مكافحة ، استخدام األصناف المقاومة أو المتحملة كما يجب شجار المصابة بقلعها وحرقها،األ

تخدام النباتات اس ويفضل ل عامين من زراعة األرض الموبوءةالنيماتودا واألعشاب الناقلة للفيروس قب
إلى نباتات األنواع فيروسي المنشأ في مكافحة الفيروس باستخدام تقانة نقل جين وراثيًا المحورة 

 واألصناف المنتخبة.

 
 تورد الدراق/الخوخ. فيروس موزاييك و 11.1.3

Peach rosette mosaic virus (PRMVجنس ،Nepovirus  فصيلة ،Comoviridae) 
 

 مرة على أشجار الدراق/الخوخ والكرمة/العنب في أمريكا الشمالية سجل هذا الفيروس ألول 
 تورد أوراق الدراق/الخوخ و مرضي موزاييك  ويسبب الفيروسCation (1933 .)بواسطة 

 جسيم  (.Martelli & Boudon-Padieu, 2006؛ Martelli, 1993وتدهور العنب/الكرمة )
 رًا. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي نانومت 28األبعاد، قطره حوالي  ي متساو الفيروس 

% من كتلة الفيروس. ليس لهذا 41ريبي أحادي السلسلة، موزع في جزئين، وهي تشكل حوالي 
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الفيروس قرابة مصلية مع الفيروسات األخرى التابعة للجنس نفسه. وقد سجل لهذا الفيروس ساللتان 
 . أحدهما خاصة بالدراق/الخوخ وأخرى خاصة بالعنب/الكرمة

أشجار  فروعتجمعات ورقية على نهايات  بشكل بالفيروس صابةأعراض اإل تظهرو 
الدراق/الخوخ المصابة على هيئة باقات ورقية متوردة، ويكون حجم هذه األوراق أصغر من األوراق 
الطبيعية، ويظهر التبرقش عليها في كثير من األحيان. تكتسب الفروع على األشجار المصابة لونًا 

األشجار الهرمة،  إصابةويتقزم نموها. وقد تظهر األعراض على فرع واحد أو أكثر في حالة  داكنًا،
 شاملة في حالة األشجار الفتية. يسبب هذا الفيروس  صابةبينما تكون اإل

وأوراقها. وتعد  بعض النباتات عوائل  و الفروع/الطرودتدهورًا في نمو العنب/الكرمة، وتشوهًا في نم
 Rumex crispus L. ،Solanumلفيروس، إال أنها ال تبدي أعراضًا مرضية، مثل: طبيعية لهذا ا

carolinense L. وTaraxacum officinale Wiggers .  استخدمت بعض األنواع النباتية، مثل
Chenopodium quinoa وChenopodium amaranticolor  .إلكثار هذا الفيروس ولحفظ عزالته 

 ،Xiphinema americanumبعض أنواع النيماتودا، مثل  ينتقل هذا الفيروس بواسطة
وبعض األنواع األخرى التابعة لفصيلة  Eveleigh &Allen Longidorus diadecturusو

Dorylamidae . كما ينقل الفيروس بواسطة االلقاح الميكانيكي إلى النباتات العشبية، وإلى النباتات
وال ينتقل الفيروس من النباتات المصابة إلى السليمة الخشبية بواسطة التطعيم، وبواسطة البذور. 

 بالتالمس.
 مصرينتشر هذا الفيروس في الواليات المتحدة وكندا، وقد سجل هذا الفيروس مؤخرًا في 

 (.Myrta et al., 2003؛ Kheder et al., 2005على أشجار الدراق/الخوخ )
بواسطة  PRMVفيروس تستخدم مجموعة من النباتات العشبية الحساسة للكشف عن 

يومًا. ويبدي  20س ولمدة ° 20االلقاح الميكانيكي وتنميتها في البيت الزجاجي عند درجة حرارة 
أعراض التبرقش الجهازي على األوراق، بينما تظهر على  Chenopodium amaranticolorنبات 
مم األوراق إصابات موضعية صفراء اللون، مع ظهور تماوت في ق Chenopodium quinoaنبات 

والتفافها. ويمكن استخدام االختبار المصلي إليزا والرحالن الكهربائي في الهالم لتشخيا هذا 
 الفيروس.

يمكن الوقاية من الفيروس عن طريق استخدام مادة إكثار نباتية موثقة سليمة ومطابقة 
ومكافحة األعشاب الضارة  للصنف، ومنع إنتقال التربة وال سيما الملوثة بالنيماتودا الحاملة للفيروس،

وال سيما المصابة بالفيروس، واستئصال النباتات المصابة، واستخدام األصول أو األصناف المقاومة 
 أو المتحملة للمرض.
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 التبرقش الحلقي األخضر لل رز . فيروس12.1.3
Cherry green ring mottle virus (CGRMV ، فصيلةFlexiviridae) 

 
روس على أشجار اللوزيات/الحلويات في شمال القارة األمريكية وفي أوروبا سجل انتشار هذا الفي

. وقد سجل هذا الفيروس حديثًا في لبنان على أشجار اللوزيات/الحلويات ةوجنوب إفريقيا ونيوزيلند
(Jawhar et al., 1996 ؛Myrta et al., 2003 تكون ثمار الكرز في األشجار المصابة غير قابلة .)

، وعرضه ما بين نانومتراً  2000و 1000يتراوح طوله ما بين ي مرن خيطلفيروس سيم اجللتسويق. 
 .السلسلة أحاي من حمض نووي ريبيمجين الفيروس تكون ي. نانومتراً  6و 5

إصفرارًا لألوراق وظهور تبرقش داكن في  CGRMVالكرز الحامض بفيروس  إصابةتسبب 
ى هيئة بقع خضراء اللون على األوراق، وهذا ما يميز محيط العروق الثانوية. وقد تكون األعراض عل

 6-4تبدأ أعراض المرض بالظهور بعد . PDVفيروس  إصابةعن  CGRMVفيروس  إصابة
أسابيع من سقوط بتالت األزهار، وتكون على دفعات يمتد ظهورها من نهاية شهر حزيران/يونيو 

ألعراض إلى مدة أطول من ذلك، وحتى منتصف شهر تموز/يوليو، ويمكن أن تمتد حالة تكشف ا
. وقد تحدث بعض PDVبفيروس  صابةاألمر الذي يتسبب في تساقط األوراق بصورة مماثلة لإل

بقعًا ميتة غير منتظمة األبعاد على األوراق األمر الذي يقود إلى تساقط  CGRMVفيروس سالالت 
ش على األنسجة المصابة أمرًا األوراق في وقت مبكر من موسم النمو. وال يعد  ظهور أعراض التبرق

حتميًا يتكرر حدوثه سنويًا. ويكون اإلصفرار المحدود االنتشار في محيط العرق الوسطي أو العروق 
الفيروس. وقد تتكون على هذا الجانبية على األوراق أحد المظاهر المرضية الرئيسة التي يسببها 

الفيروسية المختلطة ال سيما ما بين  صابةاألشجار المصابة مظاهر مرضية متداخلة نتيجة لإل
. وقد تحدث بعض سالالت هذا الفيروس تنقرًا أو حلقات من األنسجة PDVو  CGRMV يفيروس

الميتة على ثمار الكرز التي تكتسب طعمًا مرًا وتفقد نكهتها، بينما تحدث سالالت الفيروس نفسه 
. وال تبدي أشجار Montmorency بعض التشوهات في ثمار الخوخ/البرقوق وال سيما ثمار الصنف

 .ة بهذا الفيروس مظاهر مرضية واضحةالكرز الحلو والدراق/الخوخ والمشمش المصاب
 يصيب الفيروس طبيعيًا أنوعًا مختلفة من أشجار اللوزيات/الحلويات، مثل

Prunus armeniaca ،P. avium ،P. persica،P. cerasus  ،P. serrulata  الهجينو 

P. cerasus X P. avium . إلى النباتات العشبية حتى بالعصارة ميكانيكيًا نقل الفيروس  لم ينجحو
 .اآلن

بواسطة التطعيم إلى النباتات الخشبية، ويكون انتشاره الطبيعي في  CGRMVينتقل فيروس 
 بواسطة البذور.  الينتشر هذا الفيروسالحقل محدودًا جدًا. 
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عيم على التطو . CGRMVتشخيا فيروس  في رولوجيةيالس/تستخدم الطرائق المصلية
 ،P. serrulata cv. Shirofugen و Prunus serrulata cv. Kwanzan مثل النباتات الدالة الخشبية

األوراق، وتماوت أجزاء من العرق الوسطي، وتقزم  التفافتبدي المظاهر المرضية التالية:  التيو 
 بة وفروعها ملمسًا خشنًا ثم تشققه طوليًا. السالميات على الطرود، واكتساب قلف األشجار المصا

استخدام مادة إكثار نباتية سليمة ومطابقة للصنف  يمكن الوقاية من الفيروس عن طريق
استخدام  األشجار المصابة بقلعها وحرقها، التخلا من منتجة من خالل برناما صحي موثوق،و 

 األصناف المقاومة أو المتحملة للمرض.
 

 يةرويدالفيمراض األ .2.3
 

 الخوخ/الموزاييك ال امن للدراق. فيرويد 1.2.3
Peach latent mosaic viroid (PLMVd ، جنسPelamoviroid، فصيلة Avsunviroidae) 

 
أمراضًا محددة على أشجار يحدث فيرويد الموزاييك الكامن للدراق/الخوخ  -الصفات العامة 

ية، وليس وحدة نيوكليوتيد 338-336يرويد من اللوزيات/الحلويات والكرمة/العنب. يتكون جزيء الف
 ,.Shamloul et alمع مسبب مرض موزاييك الدراق/الخوخ وفقًا لتجارب التهجين الجزيئي ) له قرابة

 ، وتتزايد أعداده بسرعة في كافة األعضاء النباتية المصابة.الحرارة PLMVd(. يقاوم فيرويد 1995
 

 عزالت  معظمتالحظ أعراض الموزاييك على األوراق.  نادرًا ما –األعراض والمدى العوائلي 
 ، بينما أحدثت عزالت أخرى بعض ض مرئيةقد فشلت في إحداث أعرا PLMVdفيرويد 

 التأخر في تفتح البراعم وبدء النمو الخضري وبدء اإلزهار وبدء نضا  أهمها األعراض، من
 الت األزهار، وموزاييك مع أيام. وقد تظهر خطوط وردية اللون على بت 6-4الثمار بمعدل 

 إصفرار براق مميز على األوراق، وتحول قسم من اللون األخضر عند بعض أوراق األشجار 
. وتتشابه األعراض التي يحدثها هذا الفيرويد مع األعراض (2)شكل  المصابة إلى اللون األصفر

 (، أو مع Stout, 1939) الخوخ/التي تسببها بعض األمراض الفيروسية، مثل موزاييك الدراق
 مع  ( أوKishi et al.,1973أعراض مرض موزاييك إصفرار الدراق/الخوخ في اليابان )

(. وتشترك هذه المسببات جميعًا بإصابتها Blodgett, 1944إبيضاض أوراق الدراق/الخوخ )
بتنقيتها،  للدراق/الخوخ، وعدم التمكن من نقلها إلى النباتات العشبية، وعدم التوصل إلى تقنية خاصة

وتوزعها الجيد داخل النباتات، ومقاومتها العالية للحرارة. تسبب بعض عزالت هذا الفيرويد تشوهًا حادًا 
(. قد يحدث Choueiri et al., 2001في الثمار، فتبدو األخيرة مسطحة، أو صغيرة الحجم ومسننة )

 الشويري، إيليا بهذا الفيرويد ) صابةنتيبجة اإل ها مع العنقعند نقطة التحام الثمرة تشقق مميز في
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 وقد تظهر بقع صفراء شاحبة اللون على ثمار الدراق/الخوخ معلومات غير منشورة(، وقد تتشوه النواة.
بهذا الفيرويد إلى عجز مبكر لألشجار نتيجة لموت  صابةبعض األصناف. وتؤدي اإل إصابةعند 

لى إعادة تجديد الطرود. وتكون األشجار بالتالي عدد كبير من البراعم، وإلى فقدان الشجرة قدرتها ع
باألمراض وال سيما البكتيرية منها، وتضعف مقاومتها لتأثير العوامل  صابةأكثر عرضة لخطر اإل

أحد المناخية غير المناسبة. وقد تالحظ أعراض متباينة من الموزاييك على الشجرة نفسها أو على 
ة الفوعة في تشوه خشب الفروع فتبدو مضلعة دون حدوث . وقد تتسبب بعض العزالت الشديدهاعو فر 

تشقق في القشرة الخارجية. وقد يظهر التنقر في بعض الحاالت على سوق األشجار المصابة 
(Diekmann & Putter, 1996.) 

(. وأمكن الكشف مؤخرًا Desvignes, 1986الدراق/الخوخ وهجنه ) PLMVdيصيب فيرويد 
كل من الكرز والخوخ/البرقوق والمشمش  إصابةنفسه قادرة على  عن وجود عزالت من الفيرويد

(Faggioli et al., 1997 ؛Giunchedi et al., 1997 ؛Hadidi et al., 1997 ولم يعثر على .)
 Ismaeil et؛ أ2003وآخرون،  إسماعيلفي عينات المشمش المختبرة في سورية ) PLMVdفيرويد 

al., 2001 والسفرجل  األجاص/هذا الفيرويد إلى التفاح والكمثرى (. وجرت محاوالت عدة لنقل
 والنباتات العشبية الدالة األخرى، ولم تكلل تلك المحاوالت بالنجاح. 

 
(. Flores et al., 1990ينتقل هذا الفيرويد عبر النباتات المصابة أو المطعمة ) - طرائق اإلنتقال

لتقليم خالل العمليات الزراعية التي تتم في ينتقل هذا الفيرويد أيضا بواسطة معدات التطعيم أو ا
غبار حبوب اللقاح ) (. ولم تنجح محاوالت نقل الفيرويد بواسطةHadidi et al., 1997البساتين )

 (.Flores et al., 1990؛ Desvignes, 1986أو بواسطة البذور أو العناكب ) (الطلع
 

سجل فيرويد الموزاييك الكامن  -بية التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العر 
 /% من أشجار الدراق30في حوالي  1970ألول مرة في فرنسا عام  الخوخ/للدراق
 ,Desvignes) شجار المستوردة من اليابانأل% من ا80وفي  ،المستورد من الواليات المتحدة الخوخ

 ,.Choueiri et al؛ Albanese et al., 1992) يطالياإفي سجل الفيرويد نفسه كما  (،1980 ,1976

في دول عربية  الخوخ/على أشجار الدراق يدالفيرو  وتم رصد (، والكثير من بلدان العالم.1993
، إسماعيل) سورية، (Smith et al., 1992 ؛2007رواق وآخرون، ) الجزائرو  عديدة، مثل: المغرب

  ، لبنان(Ismaeil et al., 2001, 2002, 2003؛ 2003وآخرون، أ
(Choueiri et al., 2001،)  األردنو (Al Rwahnih et al., 2001) ، وعلى أشجار اللوز

  (.Fekih Hassen et al., 2004, 2005) والدراق/الخوخ في تونس
 بالعزالت أشجار الدراق/الخوخ  إصابةعند مهمة يسبب هذا الفيرويد خسائر اقتصادية 

  نوعيةتسوء و  ،األشجار المصابة يةنتاجإ ىدنت، وتاألكثر فوعة، فتكتسب األوراق ألونًا براقة
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وقد يحدث  (.Choueiri et al., 2001) بصورة حادةتشوه تعند بعض األصناف و  الثمار المنتجة
 اً مرضعليها ظهر يو ، في عمرها اإلنتاجي اً ونقص المصابةشجار ألانمو في ًا مبكر  اً عجز الفيرويد 

 في بعض الحاالت.معقد الخشب يدعى ب
 

لدراق/الخوخ بالطرائق ل الكامن موزاييكاليمكن الكشف عن فيرويد  ال -طرائق ال ش  
المصلية/السيرولوجية. وتستخدم حاليًا النباتات الدالة الخشبية في الكشف عن هذا الفيرويد، مثل 

 8س ولمدة º 24-20تحت ظروف البيت الزجاجي عند درجة حرارة  P. persica GF 305بادرات 
يرويد في النبات الدال بواسطة التطعيم بالرقعة أواًل، وبعد شهرين يعاد تلقيح الف أسابيع، ويتم القاح

النبات الدال بواسطة التطعيم أيضًا وباستخدام عزلة شديدة الفوعة قادرة على إحداث أعراض 
، سواء PLMVd ن فيرويدة بنجاح للكشف المبكر عيم االختبارات الجزيئاستخدويمكن االموزاييك. 

 اختبار التهجين الجزيئي وأ (RT-PCR) مع النسخ العكسي للبوليمراز المتسلسلفاعل تال باستخدام
(Ambros et al., 1995.) بصمة النسيا النباتي لالتهجين الجزيئي ة اختبار وقد طورت حديثًا تقان

 (.Torres et al., 2004) وراقألاألعناق 
 

موثقة صحيًا ووراثيًا  شتالت/وزيع غراسيعد  إنتاج وت -الوقاية من الفيرويد والحد من انتشاره 
من حظر إدخال أي مادة إكثار نباتية يفضل األسلوب األمثل في الحد من انتشار هذا الفيرويد. و 

التقليم طهير أدوات توينبغي دون التأكد من حالتها الصحية. هذا الفيرويد  الدول التي يتواجد فيها
 قبل استعمالها.والتطعيم 

 
 الجنجل/حشيشة الدينارقزم ت فيرويد. 2.2.3

Hop stunt viroid (HpSVd ، جنسHostuviroid، فصيلة Pospiviroidae) 

 
من سلسلة الخوخ/البرقوق المعزول من الدراق/الخوخ أو  يتكون جزيء الفيرويد –الصفات العامة 

وحدة  303-297حوالي من تكون الذي ي، المعدي من الحمض النووي الريبي ملتفةقصيرة 
وتشير نتائا التحاليل الوراثية إلى لها قاعدة عريضة مزدوجة. و  خيطياً  شكالً  كتسبت، يةيوتيدنيوكل

 الخوخ/البرقوق  : طراز، وقد جرى تقسيمها إلى ثالث مجموعاتHpSVdاختالف عزالت فيرويد 
“Plum type” الجنجل/الدينارحشيشة  طراز، و ”Hop type”،  الموالح/الحمضياتوطراز 
“Citrus type” (Hsu et al., 1994). فيرويد نتمي معظم عزالت تHpSVd  التي مصدرها شجرة

المشمش الفيرويد المجموعة من تشير التحاليل الوراثية لعزالت و . البرقوق /الخوخ لى طرازإالمشمش 
عزالت الفيرويد مع العزالت اليونانية به اتشتسبانية، بينما إلالعزالت امع العزالت المغربية تشابه  إلى

 (.Amari et al., 2001) لمانيةاأل العنب/الكرمةلمأخوذة من ا
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العنب /معظم العوائل النباتية بما فيها الكرمة HpSVdيصيب فيرويد  –األعراض والمدى العوائلي 
دون حدوث أعراض مرئية باستثناء بعض سالالت الفيرويد التي تصيب  الموالح/والحمضيات

، فكانت األعراض على ثمار ”Taiyo“اني، مثل: صنف تايو الدراق/الخوخ والخوخ/البرقوق الياب
 الخوخ/البرقوق على هيئة لطخ حمراء اللون مصفرة أو حمراء اللون، 

  ”Dapple peach and plum“أو على هيئة تغيرات لونية أخرى مستديرة الشكل دعيت بي
(Sano et al., 1989بينما كانت أعراض اإل ،)دائرية بقع على هيئة  على ثمار الدراق/الخوخ صابة

صفراء اللون شاحبة. وقد تم أيضًا رصد أعراض مماثلة للمرض في إيطاليا على ثمار صنف 
 (.Giunchedi et al., 1997الياباني أنجيلينو ) البرقوق /الخوخ

محدثًا تقزمًا واضحًا فيها،  الجنجل/أكتشف الفيرويد ألول مرة في اليابان على حشيشة الدينار
الكمثرى، /األجاصالخوخ/البرقوق،  ،الدراق/الخوخ، العنب/الكرمة، الموالح/الحمضياتثم رصد على 

 الرمان، وتم تسجيله حديثًا على الكرز من األنواعو البندورة/الطماطم، الخيار، المشمش، اللوز، 
 P. serrulata و P. avium (Astruc et al.,1996 ؛Levy & Hadidi, 1993؛ 

Sano et al., 1989؛ Semancik et al., 1988القرعية  فصيلة(. يصيب الفيرويد بعض نباتات ال
  .والمركبة، وتكون األعراض مرئية

 
ينتقل هذا الفيرويد إلى أشجار اللوزيات/الحلويات بالتطعيم عبر النباتات المصابة.  - طرائق اإلنتقال

فصيلة القرعيات  ويمكن نقله ميكانيكيًا إلى النباتات التجريبية العشبية التي تنتمي إلى
Cucurbitaceae  ونباتات الفصيلة المركبةCompositae (Diekmann & Putter, 1996.) 

 
شجار أعلى  HpSVdينتشر فيرويد  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 

ليا يطاإ%(، 80.9سبانيا )إ ، منهابيض المتوسطألمنطقة البحر ا عديدة فيالمشمش في دول 
تم رصد وقد (. Pallas et al., 2003) %(2%(، تركيا )5%(، اليونان )10.4%(، قبرص )37.2)

(، Choueiri et al., 2002) %(28شجار المشمش في كل من لبنان )أعلى  يضاً أفيرويد هذا ال
 ال سيما على األصناف بلدي، تدمري، ذهبي، وزري، شكربارا،  (%62.5) ةسوريو 

  %(19ردن )األو  (،Ismaeil et al., 2001, 2002 ؛2003رون، أ، وآخإسماعيل) عجمي
(Al Rwahnih et al., 2001 و ،)( 10المغرب)% (Amari et al., 2000.)  ولم يسجل الفيرويد

وبلغت نسبة  (.2003، وآخرون، أإسماعيل) سورية منالمذكور في عينات الدراق/الخوخ المختبرة 
رواق وآخرون، ) %5.9في شرق الجزائر  الحلويات/اتحدوث هذا الفيرويد على أشجار اللوزي

2007.) 
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بعض أصناف لأمراضًا مهمة  الجنجل/تسبب بعض سالالت فيرويد تقزم حشيشة الدينار
وأصنافها. وتشكل النباتات األخرى ، وبعض أنواع اللوزيات/الحلويات الخوخ/الخوخ/البرقوق والدراق

 وبائية. ال تهبصور  المرض انتشارفي  تسهم األخيرة مصادر احتياطية كامنة للعدوى 
 

 الريبيمن خالل استخالص الحمض النووي  HpSVdتم التعرف على فيرويد  -طرائق ال ش  
 واختبار التهجين الجزيئي ،(RT-PCR) مع النسخ العكسي للبوليمراز المتسلسلتفاعل ال خدامتواس

 وتستخدم بادرات (.Torres et al., 2004) وراقالمطبقة مباشرة على عنق األبصمة النسيا النباتي ل
الميكانيكي  بواسطة االلقاح الجنجل/قزم حشيشة الدينارلتشخيا فيرويد ت Suyoالخيار من صنف 

 إصفرارها و التفافثم وتظهر األعراض على هيئة تخطط على األوراق ، ظروف البيت الزجاجي تحت
 العروق أو جعلها أفتح لونًا. 

 
يجب االعتماد على الوقاية من خالل إنتاج وتوزيع غراس  -حد من انتشاره الوقاية من الفيرويد وال

ات غير المختبرة نباتأخذ الطعوم أو األصول من ال، وعدم ووراثياً  موثقة صحياً ومواد إكثار أخرى 
ومنع استيراد الغراس ومواد اإلكثار األخرى من البلدان التي يتواجد فيها  ،التي تبدو ظاهريًا سليمة

بصورة سليمة وفقًا لبرناما إكثار موثق ومزودة بوثائق صحية  الغراس منتجةتلك ما لم تكن  مرضال
 تطهيركما يفضل . الجنجل/تشهد بخلوها من المسببات الممرضة بما فيها فيرويد تقزم حشيشة الدينار

 اتية من خاللها.مكانية إنتقال الفيرويدات النبإل التقليم والتطعيم عند إحتمال وجود المرض نظراً أدوات 
 

 ثمار التفاح تنقر . فيرويد3.2.3
Apple dimple fruit viroid (ADFVd جنس ،Apscaviroid ،فصيلة Pospiviroidae) 

 
 يتكون جزيء الفيرويد المعزول من التفاح من سلسلة قصيرة ملتفة من الحمض النووي 

مع تشابه في التتابع  ةوحدة نيوكليوتيدي 307-306الريبي المعدي، الذي يتكون من حوالي 
؛ Di Serio et al., 1996)( ASSVdفيرويد تقرح قشرة التفاح ) مع% 63بحوالي  نيوكليوتيديال

Flores et al., 2000.) 
( ADFVdفيرويد ترقش ثمار التفاح )ب ذي يصابيعتبر التفاح العائل الطبيعي الوحيد ال

، Starking Deliciousعليها هذا الفيرويد ويعتبر غير وبائي. من أهم أصناف التفاح التي يتواجد 
Royal Gala ،Annurca و ،Golden Delicious (Di Serio et al., 1998, 2000 كما يسبب .)

على بعض أصناف التفاح  ASSVdشبيها بتلك التي يسببها فيرويد  أعراضاً  ADFVdفيرويد 
(Koganezawa, 1989تظهر أعراض اإل .)ض األصناف بشكل بهذا الفيرويد على بع صابة 
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ملم وتعوجات على الثمار فقط، بينما ال تكون هنالك أعراضا ظاهرة  4-3حلقات صفراء ذات قطر 
 Choueiri et) (1شكل ) " في لبنانStarking Deliciousعلى األوراق وهذا ما لوحظ على صنف "

al., 2007.)  
المصابة أو إلى أشجار أخرى  ينتقل هذا الفيرويد إلى أشجار التفاح بالتطعيم عبر النباتات

(. Di Serio et al., 2001بواسطة معدات التطعيم الحاملة للمرض عند جرح جذع هذه األشجار )
 أو بواسطة البذور تحت الظروف الحقلية  طبيعياً  ADFVdكما تبين عدم نقل فيرويد 

(Malfitano et al., 2003.) 
 في جنوب ايطاليا  Starking Deliciousعلى صنف  أوالً  ADFVdفيرويد  شوهد

(Di Serio et al., 1996 ًكما لوحظ مؤخرا )  على أصناف التفاحStarking Delicious  
فيرويد ترقش ثمار فان بالنسبة إلى المنطقة العربية، اما Annurca (Di Serio et al., 2000 .)و 

 (.Choueiri et al., 2007فقط في لبنان ) سجلقد ( ADFVdالتفاح )
بطريقة االنتشار الكهربائي في وسط البولي أكريالميد  ADFVdالكشف عن الفيرويد يتم   

الحمض لمستخلا ( and/or Northern blot hybridizationالهجينية نورثرن )مع/أو وصمة 
(. كما من الممكن الكشف Di Serio et al., 1996, 2001النووي الريبي من األوراق أو من الثمار )

 Choueiri et)( RT-PCR) مع النسخ العكسي تفاعل المتسلسل للبوليمرازالخدام عنه من خالل است

al., 2007 ؛Di Serio et al., 2002.) 
ومواد إكثار موثقة  شتالت/وقاية من الفيرويد والحد من انتشاره يجب إنتاج وتوزيع غراسللو 

أصناف التفاح ، خاصة من صحيًا ووراثيًا، وعدم أخذ الطعوم أو األصول من النباتات غير المختبرة
 هذا المرض.لحساسة بأنها معروفة ال
 
 استنتاجات عامة. 4
 

  اللوزيات/الحلوياتعلى أشجار التفاحيات و الفيرويدية الفيروسية و مراض تقصي انتشار األ إن
 ضروريًا للوقوف على  إجراءً يعتبر إنتاج الغراس  مشاتلفي األرض الدائمة وفي بصورة دورية 

البحوث التي غطت الحالة الصحية لهذه األشجار بصورة استعراض نتائا شير يو  .حيةالصتها حال
جزئية في معظم األحيان إلى أن معظمها قد نفذ بمساعدات خارجية أو في مؤسسات علمية إقليمية 

محدود وطنية حتى اآلن  بإمكانياتوكان عدد البحوث المنفذة  .من خالل طالب الدراسات العليا
 رت على نشاطات فردية أعاق تقدمها عدم توفر المستلزمات وفرص التدريب في واقتص ،جداً 

 ويتوقع زيادة اإلصابات الفيروسية أخرى. في أحيانمؤسساتي وعدم االهتمام ال ،األحيانمن كثير 
مع التوسع الجاري في  في المنطقة العربية اللوزيات/الحلوياتعلى أشجار التفاحيات و الفيرويدية و 

عربية كثيرة بلدان د واعتما ،مالئمة لنمو هذه األشجارالمناطق السيما في  المزروعة الالمساحات 
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، راثين و يبأسلوب تقليدي دون رقابة صحية أو تحس المنتجة محلياً  الشتول/الغراسالشتالت/على 
 رجلغرس المستوردة من الخاعلى مواد ااالعتماد و  ،التجهيزاتالمؤهلة و كادرات إلى الا هبعضوافتقار 

على نمو مخاطر بعض هذه األمراض إدخالها دون اختبار أو رقابة صحية نتيجة عدم اإللمام بو 
أو نتيجة تطبيق قوانين  لكشف عنهال االمكانيات إنتاجها أو نتيجة لعدم توفراألشجار المزروعة و 

ول وكان االجراء األخير سببًا في دخ .حجرية قديمة أغفلت هذه األمراض في كثير من األحيان
ويزيد من خطورة الوضع بعض األمراض الفيروسية والفيرويدية الخطيرة إلى بعض الدول العربية. 

غياب الرقابة الصحية الدورية  في المنطقة العربية اللوزيات/الحلوياتالصحي ألشجار التفاحيات و 
دم المتابعة وع ،وللمجمعات الوراثية وللبساتين التجارية الشتالت/المبرمجة لمراكز إنتاج الغراس

 .تفشيهاأماكن الفيروسية و مراض الحثيثة لنتائا البحوث العلمية التي تشير إلى انتشار بعض هذه األ
عدم وجود )كلمالئمة غير اوالحيوية )كارتفاع الحرارة والجفاف( وربما أسهمت الظروف المناخية 

الفيروسية  راضم( في الحد من انتشار بعض هذه األأو الفيرويدات اتنواقل الفيروس بعض
راثية في إنتاج غراس و اعتماد براما توثيق صحية و  ويعد   .المدخلة إلى المنطقة العربيةوالفيرويدية 
الفيروسية  مراضلعربية ضمانة للحد من انتشار األبلدان افي ال اللوزيات/الحلوياتالتفاحيات و 

اثية والبساتين التجارية بصورة دورية يم الحالة الصحية ألشجار المجمعات الور يتق كما يعد  . يةوالفيرويد
العربية بلدان وقد أولت بعض ال .للحد منهاالتخاذ اإلجراءات المناسبة  ب القراراصحًا ألضروري أمراً 

مل في تخصا وإلى تأمين مستلزمات العمي الة األخيرة أهمية خاصة لتدريب الكادر العلمنفي األو 
لتتوافق والتطور العلمي المعمول بها الزراعي  نين الحجرقوادول عربية أخرى ثت وحد  ، البحث العلمي

 Certificationبراما توثيق  ، وطبقت دول عربية محدودةومستلزمات التجارة العالمية المفتوحة

programs ما زال مطلوب من الدول العربية أن و  .على إنتاج غراس بعض األشجار المثمرة وتداولها
التي تشملها  اشجار الفاكهةعدد أنواع  زيادةو  ،ج مواد الغرس وتداولهاد إجراءاتها الصحية في إنتاتوح

 .في تمويل هذه البراما ومتابعتها الجهات الرسميةالقطاع الخاص إلى جانب واشراك  هذه البراما
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