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 . المقدمة1
 

ر(ركرم/تبلللل رك أرللللاريأركر األبلللل رنللللجرك  مبلللل ر للللب رك ةللللنا ر.Vitis sppتحتلللليرةللللنب/اركرمة )كر / لللل ر 
كرم ملل/ار لل رابللاركرملللاا ركرتللجرتثلل منارنللجرا بلل/ر لل ركرلل أسركرم/عبلل راللارن ك /رأ لل    ر مللار للببير

رر380 حلللل كرجرر2000كرم للللاسدرأ لللل  ةركرملللللاا ركرم  أ لللل ر ارمة )كر / لللل رنللللجركرلللل   ركرم/عللللجر للللا ر
لللاا ركرم  أ لل رنللجركرمللاررر ارثللنب/ارأل لللنا رأ لل  ر ألتللا ر%ر لل ركرم5يرللهر اتللا درأ للجرتم لليرالل كرجر

ر%ر4.5 مبلل طر لل درأ للجرتم لليرالل كرجرر2.8 حلل كرجرر2000كرلل أسركرم/عبلل ر لل رلمللا ركرمةلل رنللجر للا ر
 ركاتمللللرر لللل    ركرم/تبلللل رك أرللللارنللللجركرملللللاا ركرم  أ لللل ر(FAO, 2000) لللل ركجألتللللا ركرمللللارمجر

 مبللل رومن   لل ر علل/ركرم/عبللل درلللرركرن ك لل/رأكرمللل/ك ر ارمة )كر / لل ر للب ركرلل أسركرم/عبللل درتمتنللارنللجرك 
رر6.53أكرم للللل/ل رأعم لللللرر ألتاوبللللل رأاللللل اركرمللللللاا ر للللل رلملللللا ركرمةللللل رنلللللجركرللللل أسركرم/عبللللل راللللل كرجر

ر% رأكاتمررومن    ر ع/ر21.1  ) اتا درأ جرتقير  ركرمت  طركرمارمجررإلألتاوب ر ح كسر
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كرلللم ة، درلللررربةللاطررذرلل ا درتمتنللارنللجر  ) اتللر18.5كرم/عبلل ركرم/تبلل رك أرللارنللجركجألتاوبلل درأعم للرر
أكربم رأ     رأكرم/ك  رأك رركربم كطركرم/عب رنجركألتا ركرةببذر لجركرم ل/لرأتل ألارأكرن ك ل/رأربةلاطدر   ر

%ر ل ركجألتلا ركرملارمج رأكاتملرر ل    ركرم/تبل رك أرلارنلجر ألتلا ر0.5كألنار نتمم ر تثايريك /ر ل ر
جرك  مبلل رربةللاطدرأ لل ر لل  ةر لللا م ركرلل أسركرم/عبلل رنللجركجألتللا ركر عبلل ر للب ركرلل أسركرم/عبلل درتمتنللارنلل

ر( 1 و أسرر2006خالسر ا رر%1.5كرمارمجررم عب ر ح كرجر
 

المسااااحة واانتااااا وإنتاجياااة شاااجيرة العنب/الكرماااة فاااي الااادول العربياااة والعاااالم وفقاااا   .1جددد ول 
 .2006، الفاو الحصائيات

 

 
 البل 

 المساحة/
 هكتار

الكلي  اإلنتاج
 ار/ثم

 ألف طن
اإلنتاجية 

 (كغ/هكتار)

 اإلنتاج/ألف طن

 زبيب ذينب

 0.3 77.0 5294 398.02 75.19 الجزائر

 *- 4.2 21667 1300.00 60.00 مصر

 *- *- 4107 33.18 8.08 ليبيا

 0.2 37.6 7073 356.00 50.33 المغرب

 0.4 30.0 5833 140.00 24.00 تونس

 *- *- 8827 32.18 3.65 األردن

 5.0 15.0 8641 110.60 12.80 لبنان

 *- *- 12624 132.18 10.47 السعودية

 12.0 0.3 7159 310.00 43.30 سورية

 0.8 *- 9373 117.58 12.54 اليمن

 18.7 164.1  2929.74 300.36 العربية مجموع البلدان

 1189.5 27772.1 9319 68952.79 7399.55 العالم

 وتنتجه نسبة ما تزرعه
 العربية مقارنة بالعالم  لدانالب

4.1 4.2  0.59 1.57 

 *: اليوجد بيانات.-

 
 . انتشار فيروسات العنب/الكرمة في المنطقة العربية2
ر

رةلللللللنب/كةركرمة )كر / للللللل ر ملللللللاركرمللللللللت اركرملللللللارمجر ارم  للللللل ر للللللل رك  للللللل/ك ركر ب/أ لللللللب ر تعلللللللال
راارللللل أسرر(.Vitis vinifera L)أ ر لللللبمارنلللللجركرمةلللللا نركرتلللللجرتللللل   ركرمة )كر / للللل رك أ أعبللللل ر

(رأكر  ،لللاةرKatis et al., 1990؛ر1997ةلل  /ورأرخللل/أطدركرمحبطلل ر للاربح/رك  للبوركرمت  للطر 
ر للللا العرر70 ر للللنير للللىخ/كعر مللللاركرمة )كر / لللل ريك لللل/ر لللل ر(Goheen et al., 1988)ركرمتحلللل ا

رنا ت عالز للللللللللللللللارأأللللللللللللللللل  رأكالللللللللللللللل ر لللللللللللللللل ركرباتب/ للللللللللللللللارر8نب/أ لللللللللللللللل كةدرر5نب/أ للللللللللللللللاعدرر58 ملللللللللللللللل ،اعر 
(Martelli & Boudon-Padieu, 2006) رنبلللل/أ/ركرمة )كر / للل درأنبلللل/أ/ر(GVA)رAر ر،مللل ي

 در(GLRaV-3)ر3-كر بللللللل/أ/ركرم/كنلللللللنرجرت لللللللا ريأ ك ركرمة )كر / للللللل درأر(GVB)رBكرمة )كر / للللللل ر
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كر بلل/أ/ركرم/كنللنر لل ريك / للارخطلل  ارأكألتثللا كعرنللجركرمةطقلل ركرم/عبلل ر اللان ر رللارنب/أ للاةريخلل/ار  للير
ر2-كر بللل/أ/ركرم/كنلللنرجرت لللا ريأ ك ركرمة )كر / للل درأر(GLRaV-1)ر1-ر / للل جرت لللا ريأ ك ركرمة )ك

(GLRaV-2)درأنبللل/أ/رألمر)تللل/ طركرمةللل ر(GFkV)كر بللل/أ/ركرم/كنلللنرجرت لللا ر راملللار لللنيري، لللاعر
ةكأأةر أر ر ثاير ح أةرنجرالير ل ر عل/رأك  ةطرأنمللطب رر(GLRaV-7)ر7-يأ ك ركرمة )كر /  

رةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  /ور؛ر2000كرثللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمبجرأرخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/أطدرر؛1991أرخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل/أطدر
ر؛Alkowni et al., 1998؛رAhmed et al., 2004؛ر2007 للمماألب رأرخل/أطدرر؛1997أرخل/أطدر

Choueiri et al., 1996ر؛Digiaro et al., 2000ر؛Hanna et al., 2008ر؛Mahfoudhi et al., 1998ر؛
Martelli, 1988؛رMartelli et al., 1994؛رMslmanieh, et al.,2006a, 2006b, 2006c )لنيرر 

كر بلللللل/أ/ركرم/كنللللللنرجرت للللللا ريأ ك رالللللل   اعرأ أسر لللللل/ارنللللللجركرمةطقلللللل ركرم/عبلللللل رأتح  لللللل كعرنللللللجر لللللل    ر
 الان ر رلارنب/أ لاةريخل/ارر(ج تعاسرةخعل غ/زركر   رأرخ/أطدرر(GLRaV-6)ر6-كرمة )كر /  

ر(GTRSV)رالتبقاااع الحلقاااي للعنب/الكرماااة التونسااايي للليري مبللل رأذكةر ألتثلللا ر حللل أةر  للليرنبللل/أ/ر
(Quertani et al., 1992)ر( 2 و أسرر

ر ألتقلللاسر لللذتركرمم/الللاةر  ك لللط ر لللاةاركجك لللا ركرةباتبللل ركرمم لللل رك  لللم لرك ك للل/رةلللب  اعر ر،مللل ي
(EPPO Standards, 1998)تلنررنجر ألتقاسر لذتركرم ك ليركرمم ،ل رأل ك ليراب  ل ر ختم ل در  لي رردراما

درأكرحثلل/كةركرقثلل/  رككرةبمللات ةك رتللجر للنير م للار ةنللارنللجر مللوركرلل أسردرأكرةطا للاةدرأاثلل/كةركرملل  
ر؛Jawhar et al., 2006؛رEPPO Standards, 1998ر؛1997ةللل  /ورأرخللل/أطدركرم/عبللل ر 

La Notte et al., 1997aر؛Martelli & Boudon-Padieu, 2006؛رRüdel, 1992) رر
نللجر مللوركرلل أسركرم/عبلل در بةمللارربلل ر ار لل ر مللارةللنب/كةركرمةلل تحتلليرك  لل/ك ركر ب/أ للب ري مرر

كاألللرركجبللا اةر  ب لل رنللجر م للنارك خلل/ رأ ملل ار لل  رتلللنبيرك  لل/ك ركرمتلللبب ر لل ركر ب/أ لل كةر
 ةكأأةرأرخللل/أطدرر رلللارألللل  ارك  ملللاسركرمممبللل ركرمتممقللل ر تقبلللبرركرحارللل ركرعلللحب ررثلللنب/كةركرمةللل رنبنلللا

ر؛2007   لللهرأرخلللل/أطدرر؛2007 للللمماألب رأرخلللل/أطدر؛ر2007در2000كرثلللمبجرأرخلللل/أطدرر؛1991
Alkowni et al., 1998؛رAl-Tamimi et al., 1998؛رChoueiri et al., 2002, 2003ر؛

Haidar et al., 1996؛رHanna et al., 2008ر؛Mahfoudhi et al., 1998ر؛Martelli, 1988؛ر
Martelli et al., 1994ر؛Mslmanieh et al., 2006a, 2006b, 2006cر( ر3 و أسر(ر

ب/أ لللب رنلللجر ملللوركرللل أسركرم/عبللل رأ ر لللبمارنلللجرأ للل ر لللنمررالللا ةرالللاةار للل ركجبلللا اةركر  
 نممللللاةرك بللللةا ركرتللللجرااألللللرركرلللل أسرك أ أعبلللل رغاربللللاعر علللل   ادر بةمللللارااألللللرر م للللرريبللللةا ر

ر (Martelli, 1988)ركرمة )كر /  ركرمحمب ركرمنذ ا)غب/ركرمطمم رخارب ر  رك  /ك ركرم/اب 
 ةكأأةراركرمةلللل ر مللللرGFkVأرGLRaV-3درGLRaV-1نللللجر لللل    درتللللررتلللللنبيركر ب/أ للللاةر

( ر للذكرأ لل ر م للررأللللب رMslmanieh et al., 2006a؛ر2000كرثللمبجرأرخلل/أطدر؛ر1991أرخلل/أطدر
%ر لللل ركرمبةللللاةركرمختبلللل/ا(در للللمطجر91  بللللا  ر مللللورك بللللةا ر لللللت  اةر اربلللل در  لللليراملللل كألجر

 للنمرر بللا اةرنب/أ للب ر   لل ار ر(Mslmanieh et al., 2006a)%(ر80.5%(رأعبتملل ألجر 85.8 
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%ر لل ركرمبةللاةركرمختبلل/ا(ريك لل/ر55.8كرمة )كر / لل رنللجر لل    درأ لل ري للنررنللجر م منللار ريخل/ار مللا
%(رأنبل/أ/ر24.4 رGFkV%(درنب/أ/ر54.5(ر GVA  رنب/أ/در ةنا رنب/أ/ركرمة )كر /  رير 

GLRaV-2ر؛2007  للللللللمماألب رأرخللللللل/أطدرر%(6.8 رMslmanieh et al., 2006a)ر ر
ر ريأررممةطقلللللللللل ركرم/عبلللللللللل در  للللللللللي رنب/أ للللللللللجركمللللللللللار للللللللللنمررنب/أ للللللللللاةرو  لللللللللل ار ارةلللللللللللب ررللللللللللل   

ر(GRSPaV)تةقللل/ر لللا ركرمة )كر / للل ر أعللللت//ركر بللل/أ/ركرم/كنلللنررأرر(ArMV) ك لللبارك   زك بللل ر
(Mslmanieh et al., 2006c)كر / لل ر( درأنبلل/أ/ركرمةB2009 كرثللمبجرأرخلل/أطدرر)درأ لل/ ر

ر (Mslmanieh et al., 2006b)ر(Grapevine vein mosaic)  زك ب ر /أ ركرمة )كر /  ر
أ لنيرنبنلاردر1994%رنلجركرمبةلاةركرمختبل/ار لا ر53 ت  لطركجبلا  ري لارنلجرربةلاطدرنقل ر مل ر

 م لللللررألللللللب ركجبلللللا  ردرنلللللجرالللللب رGFkVأررGLRaV-1درGLRaV-3درGVBدرGVAنب/أ لللللاةر
ومبللاركر ب/أ للاةركرلللا ق ر اجاللان ر رللارأ بلل رنبنللارر2006%رنللجركرمبةللاةركرم ح بلل ر للا ر55.8

 رأعم لررألللب ر(RSPaV)أنب/أ/رتةقل/ر لا ر أعللت//ركرم/كنلنررGLRaV-5درGLRaV-2نب/أ اةر
%در  ليرك بلةا  رت ب بحلجدر قل أ ر70كجبا  ركر ب/أ ب رنجر مورك بةا ركرمحمبل رأك وةببل ر

  Xiphinima index Thorne & Allenأ بةلللللل ة راملللللاريسنللللل/ةركر  ك للللل ر ألتثلللللا كعررللللللر
رتللللللللالب/كعر للللللللمبباعر مللللللللار مللللللللوريبللللللللةا ركرةببللللللللذرأاللللللللاطررنللللللللذكركر بلللللللل/أ/ر GFLVرةا لللللللليرر بلللللللل/أ/رك

(Hanna et al., 2008) ري مار ل رألللب ر66.2أااألررأللب ركجبا  رنجريبةا ر ة ركرطاأر ر ر)%
%( رأ ل ررل اترتل طرنلجركجألتلا رأنلجركرة  بل ر الان ر رلارسنل  ر ملور40.5 با  ريبةا ركرةببذر 

ر  حاثرغب/ر ةث  ا(كرتث  اةرأامهركرةم ر ة ر مورك بةا ركرحلا  ر ة  /ودري
يسنل/رتقعللجر ألتثللا رك  لل/ك ركر ب/أ لب ر مللاركرمة )كر / لل رنللجرومن   ل ر علل/ركرم/عبلل رنللجر

ابللار م للررركرم/تبلل رك أرللارGVAنبلل/أ/رأكاتلليركرمبةللاةركرمختبلل/ادر%ر لل ر78 بللا  رر2002 للا ر
تللنبيرنب/أ لاةر رأ ل رتلرر(%55.9 رGLRaV-3نبل/أ/ررذرل أتلالترنلجرر%67.9با  ر ل رأللب ركج

درأااألللررأللللل ر مللار م/ةلللاةركرمة )كر / لل ر(GLRaV-1, GLRaV-2, GVB, GFkV)خلل/اري
ااألللررر ار ب/أ للاةربللةا ركرمحمبلل يةللا ةركر  ك لل ركرلللا ق ر رللاريطر بللا  رك امللاررالللبم  كألتثللا  ار

ر عل/ردرأ ماربلة اطر  بللباطرنلجام/يرج بورأ أ  ارب رنق رأبمررأللب ر با  ركرعة ب ر ةاتجري
ري مبل رنلجبلةا ر ربةهركر ب  جرأ  ريك /رك با أأبمررأللب ر ركرت كرجدر%در ما89رأر78ررا 

جردر أ ج بودرامانثا كعر  ير ب وري ركرمحمب رك خ/ارك  يركألتك بةار ار ماي ر%96رار كر ب  ر
 ,.Ahmed et al)ركرمبةللاةركرمختبلل/ارامنللار علا   األللررنكرمةلل ارري لبودري لل ةركرلل كةودركةاللاأورأعلل 

رأكرتبقللللاركرحمقللللجرGFLVرة ك لللل ريخلللل/ار و/ للللررنللللجر علللل/رت كولللل رنب/أ للللجرأ لللل ريسنلللل/ةر (2004
در%13.46أرر20.86بللا  ركرطببمبلل ر نمللار مللاركرمةلل رألللررأللللب ركجأاار(ToRV)ركرطما ر)رمبةلل أ ا

ر (Darwish, 2005)ر مجركرت كرج
نلللجرنمللللطب در لللنيركرم  للل ر للل ركر ب/أ لللاةركرمم/أنللل ر ملللاركرمة )كر / للل رنلللجر ةطقللل ركربحللل/ر

در(GLRaV-3درGLRaV-2درGLRaV-1درGFLVدرGFkVدرGVBدرGVA رت  لللللللللطك  لللللللللبوركرم
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 رأااطركرن   رنجركرمةطقل ر(Alkowni et al., 1998)%ر66.1أر1.2أت/كأاررألل ركألتثا  ار ار ب ر
رنللللللللللللجرر(GLRaV-7)ر7ركر بلللللللللللل/أ/ركرم/كنللللللللللللنرجرت للللللللللللا ريأ ك ركرمة )كر / لللللللللللل كرم/عبللللللللللل رتلللللللللللللنبير

؛ر2009كرثلللللمبجرأرخللللل/أطدر%ر 0.2أر0.12نمللللللطب رأ للللل    ر ةللللللب راللللللبم درت/كأالللللرر لللللار لللللب ر
Alkowni et al., 1998 )ر

أعم لللررألللللب ركرمبةلللاةرردGLRaV-1أررGVAنلللجرك  ةطريسنللل/ةركر  ك لللاةرأوللل ةركر ب/أ لللب ر
رGLRaV-7نبلللل/أ/رنب/أ للللاةريخلللل/ار ةللللل رالللللبم درأ لللل ري منللللار%درأتللللررتلللللنبير48كرمعللللا  ر

ر ر(Al-Tamimi et al., 1998)%(ر0.3 
رنللللجركر لللل/أ ركرت أللللللب ررGLRaV-3 بلللل/أ/ر  /ر رللللار ألتثللللا رأك للللاررةللللا ةركرتقللللاأنللللجرتلللل ألاري

ر؛Digiaro et al., 2000؛رAcheche et al., 2000 رأنلللجر ملللورأل ك مللل رالللاربنركرللل  بقج
Mahfoudhi et al., 1998)اللان ر رللارأولل ةر للا جركر ب/أ للاةرك  ا للب ركرمم/أنلل رنللجركرمةطقلل رر 

درأت/كأاللللللللررأللللللللللب رGLRaV-2أردGLRaV-1درGFLVدرGFkVدرGVBدرGVAكرم/عبلللللللل در  للللللللي ر
نلجر للأريول/وررم ب/أ لاةرأر ر(Mahfoudhi et al., 1998)%ر87.9أر14.8 لار لب رركر علا  ر نلا

درGVAكرتللجرتعللب ركرمةلل رنللجركرم لل/لرأكرن ك لل/رأكرللبم رتبللب ريطركر ب/أ للاةرك ك لل/ركألتثللا كعر للج ر
GLRaV-3درGLRaV-1أرGFkVر Digiaro et al., 2000؛رMartelli et al., 1994 )ر

ر
 أهم الفيروسات التي تصيب العنب/الكريمة  3
 

 . األمراض الفيروسية1.3
 

 الكرمة /للعنب. فيروس الورقة المروحية 1.1.3
Grapevine fanleaf virus (GFLV جنس ،Nepovirus ،فصيلة Comoviridae) 

ر
ك أ أعبل رر ا لاعر ملاركر / ل ر150 / رنب/أ/ركر    ركرم/أاب ر ةذر لار   ل ر ل رر-رالصفات العامة

V. viniferaر  بيركةخاسرك ب سرك  / اب رأ نةنا رأ  ري منر ماركرم/ رتلمباةر ختم  ر
 ولللللبماةركر بلللل/أ/را/أ لللل ر بااألبابللللاعر رللللاركرةباتللللاةركرمثللللبب ركر كرلللل درأررGFLV ةتقلللليرنبلللل/أ/ر

رر60تتلللل/كأجرة وللللاةركرحلللل/ك اركرم بطلللل ررلللل ر للللار للللب ررألللللاأل  ت/كع ر30رالللل كرجر بملللل ر طلللل/ت تةللللاس/ارك  مللللاةر
ر ت للللل طر نلللللب ركر بللللل/أ/ر للللل ر طمتلللللب ر للللل ركرحملللللوركرةللللل أوركر/ بلللللجريالللللاةوركرلمللللللم درر/ ºر65أ

رر ا لللل اريز أتبلللل ر7342ر(RNA-1)رأامتا مللللارالللل/أ  تاطرجالللل كثركجبللللا  درانللللرركرقطملللل رك أرللللا
ر رامللللار  ولللل ر الللل طر لللل ركرحمللللوركرةلللل أوركر/ بللللجركرتللللا ا ا لللل اريز أتبلللل ر3774ر(RNA-2)رأكر األبلللل 

(Satellite RNA)نبللل/أ/رأ للل ر /كنلللنررلللبمور للل  ةرردألب امب تبللل تر1114نمللل رأارGFLVرأ للل ر ر
ر
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رتبب ر اقاعرأو ةركختالناةر عمب ر ار ب ر ل  ةر لذكركر بل/أ/ر ةل رك لتخ ك ري علاسريااة،ل ركر مل طر
(Huss et al., 1986)نب/أ/رةتقير  رGFLVارت/ع ر  ك لط ريألل ك ر ختم ل ر ل ركرةبملات ةكدرأعلارتطمبررر 

  ك لللط ركرةقللليرر(كرةلللل  للل ر / لللنركرمعلللا اركرةباتبللل ر بب راارمة )كر / للل درأي، لللاعر رلللاركرةباتلللاةركرخثللل
ركرمبااألباجر راركرم ك يركرمثبب  ر

 
،متللازر لل/ ركر   لل ركرم/أابلل ر تةلل  رك  لل/ك ركرتللجر،حلل لنار ثللنب/كةر –األعررراض والمرردع العرروا لي 

رممل/ درأكر ل/أ ركرببلبل رككرمة )كر /  رأذر رك تماةكعر ماربلةهركرمة )كر / ل درأ لالر ركر بل/أ/ر
ركرلا  ادرأكرتجر،ما رتمخبعنار ارتارج 

كةللللتقررتلللللمب ركر   لللل ركرم/أابلللل ر لللل ركرتحلللل  كةركرتللللجرتتلللللرر نللللارك أ ك رر-ركر   لللل ركرم/أابلللل ري 
أتتحلل  رالل ك رك أ ك ر   وللل رركرمعللا  درنتتنمللاركرملل/أ ركر/ بللل رنبنللار علل  ارغبلل/ر ببمبلل د

أ لل ر،علب ركرتثل تركرحللاةرك أ ك ررأ  بلل رألعلهر  ت ال  ةلب ر م/أال ر مح سل رأتعلبأركر   لل ري
(رأذكةر لطأر نمل   رأ ل ر /كنلنرتثل ترك أ ك رتبل/ رريبل /ركرمل طر1نتب أرغب/ر تةاس/ار ةاير

ر /ار  ا جر  رخالسركر  ءرأ ر بمار ماريأ ك ريأل ك ركرمة )كر /  رك  / اب رأ نةناراارة  
V. rupestrisنتب أركرت / اةرغب/ر ببمب درأكرللال باةر علب/ادر ر،عب ركرتث تركرط/أةري، اعدر

لةا بلل ركرمبلل طدرأ لل رت تللل رةللاالعر  مطحللاعدرأ الل طرألم  للاعر تم/وللاعدرأ قلليراممنللار لل ركرمةا بلل در
( رامللارتحملليركرمةا بلل رلمللا كعر1رأ علل /رانمنللادرأتة للهرلما  للار علل  ارغبلل/ر تناألللل ر ةللاي

كرمة )كر / لل ركرمعلا  ر ل  واةر تبا ةلل دربل ب/اركرحنلردرنقبل/اركرمحتلل ا رتتلول/راب  ل رةلنب/كةر
نقلل ر،عللب ر م للناركرملل ةركرللل/ ادرأ لل ر،ملل ةر م للنار علل  ار طبللل  رت نلل/ري لل/ك ركر   لل ر

ر م لركرم/أاب ر اةارنلجرنعليركر/عبلادرأتبقلارك  ل/ك رأكالح ر ملارةلنب/كةركرمة )كر / ل ر
أتالالترتثل  اةركخت لاءر م لنارو  بلاعريأرامبلاعرخلالسرنعليركرعلبه رر لار اتملاس   رركرةمل ر

ركرط/أةرأكر /أ ر ع  ارين يرخالسرنعيركرثتاءريأرنجركرخ/ فر م رتلا طرك أ ك  
تحللل ثري للل/ك ركرم زك بللل رك بللل /رألتبنللل ررإلبلللا  ر للللال ةركر بللل/أ/رر-ركرم زك بللل رك بللل /رل 

رإلبللل /ك رأ ر لللبمارنلللجر  ك،للل رنعللليركر/عبلللادرنتبللل أرك أ ك ربللل /كءركرمللل طرذكةر / لللنرركرمللللبب 
أ للللل ر،علللللب ركجبللللل /ك راللللليرك وللللل كءركرخ للللل/كءر ملللللارةلللللنب/كةرر( 1ر  لللللار ةلللللاي مللللل ألجر

كرمة )كر / لللل ر مللللارنبنللللارك أ ك رأكرطلللل/أةرأكرمحللللاربنرأك ز للللا رأكرمةا بلللل  رأ لللل رتتلللل   ري لللل/ك ر
ركرتحللل  كةركرم ألبللل ر ملللارك أ ك درنت للل طر ملللار بلللل ر قلللاربللل ب/ار بم للل/اريأر ملللار بلللل رامقلللاةر

ارتبلل/ رر ةتثلل/ر مللار لل سركرملل/أ ريأرنللجركرملللاااةريأرخطلل صربلل /كءركرملل طريأر مللاربلل  ر
،الللل طركجبلللل /ك رةللللا العر، طللللجر لللللطأركر   لللل ر ار ا للللي ر تقلللل  رألملللل رر( رأ لللل 1رةللللايكرببةبلللل ر 

ركرثللنب/كةركرمعللا  ر للاةارأ تثلل تر نم  نللاركرخ لل/ودرأتمطللجرنللجراللاسرالل أثركرمقلل ر ةا بلل ر
ر/كةركرمعللللا  رألم  للللار مبملللل رولللل كعدربلللل ب/اركرحنللللردرذكةرلمللللا ربلللل ب/ا رتلللللتوألهر للللاةاركرثللللنب

ر
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كرخ ل/وركرطببملجرنللجركرطقلاركرحلا ريلةللاءرنعليركرعللبهدرأتحمليريأ ك لاعرخ لل/كءركرمل طرخاربلل ر
  ركرتث  اةدر بةمارت تل رك و كءركرمع /اركرمعا  رنلجرنعليركر/عبلارر أللاعري ب لاعرأتمبلير رلار

كرمم أللل رتحللرر لل ر رتتطلل  ركرتحلل  كةركرم ألبل ركرةاةللل ر لل ركجبللا  ر للال ةركر بلل/أ/رأركرلذ  س ر
رس/أ ركرببرركر واوج 

ت ن/ري /ك رتح  ركرم/أ ر مار بل رألقاصرب /كءركرم طر م ألب رتت الار ملارر-رتح  ركرم/أ ررول 
 لل سركرملل/أ ركر/ بللل ر مللارك أ ك ركرةااللن درأ مالل ريطرتةتثلل/ر مللبالعر رللاركرملللاناةركرببةبلل  ر

كرعبهر مار  ةر ح أةر ل رر، ن/ر ذكركرتم طر اةارنجريأكخ/رنعيركر/عباريأرنجر  ك، رنعي
ك أ ك درأ للللتم/رت كوللل تر للل كسر   لللرركرةمللل ركرخ للل/و ر،اللل طر للل ةرك أ ك ر ملللبالعر لللاةار ملللار

رألز لا دررة   كرثنب/كةركرمعا  درأتخت سرألقاصراميركرمةا ب ر ع  ارابب/ا رأ  ر،ح ثرتلا طر
تحملليرةللنب/كةررلمللا ربلل ب/ار مللاركرمةا بلل ركرتللجرت تللل ر  نلل/كعرغبلل/ر تنللاألا رأ لل ر رتت لل طرأر

كرمة )كر / لل ركرمعلللا  ر تحلل  ركرمللل/أ ر ةا بلل رأ ةمللل  ركجألتللا رنلللجرا بلل/ر للل رك ابللاط ر،للللتم/ر
تط  ري /ك رتح  ركرم/أ ر ارتق  ر   رركرةمل درأت ل طريك ل/رأال ااعر ملارك أ ك ركرةاالن ر

  ة ر  ك  ركر /أ  ركرم و ةا

ب اررثنب/كةركرمة )كر /  ركرمعلا  ر ار   ل رتتم يرك  /ك ركرخم   ركرممر:التأثيرات المرضية الخلوية
أاللل كو رةلللما ب رخلللالسرتنلللاأ فرر(Trabeculae)يأريا  للل رر(Cordons)كرم/أابللل ر ت للل طرألطا لللاةر

خال،لللاركرخثللل رأكرمحلللاءرأك ألللللن ركرب/كألثلللبمب رأكربثللل/ارأةكخللليركرحللل  ركر  ا بللل ركرخثلللبب  رتت للل طر لللذتر
أكر ملب رر(Lignin)ركرمنةب ) ز  ر ثلبم ر ارخثلبب ك ا   ر اةار  رألل كار اتبةبل ر حا ل ر عل بح ر لبمم

(Subrin)يأركر بلل تب رر(Cutin)أنقللاعررمةلللبهركرةبللاتجركرللذورالل لررنبلل  رأ لللنيرككتثللا رأ   لل ر للذترر
كرت   ةللاةركر / بلل رنللجركر لل/أ ركرمتخثللب ر كرةااللن (ريأركرخ لل/كءرأ ر للبمارنللجركرلللال باةركرقا  ،لل در

رم/  رأتت لم ركرتحل  كةركرخم  ل رنلجرةلنب/كةركرمة )كر / ل رأ جرتلتخ  ررم  ر ر ماركجبلا  ر لا
 Vaculate-vesiculate)ت عالز ب را  عللللللبمب رباللللللمةب ر للللللر)ار حتلللللل كرركرمعللللللا  رت لللللل   ريولللللللا 

cytoplasmic inclusions)ر مم   ل أزأك  ررن  ركرخال،لادرأيألا بل ر حت  ل ر ملاركر بل/أ/درأتنمملاةرر
/رأولل ةر للذتركرت   ةللاةرنللجركرمقللا اركرح   لل ررق ك لل ر رأ متبلل(Darwish, 2005)ركر بلل/أ/ررنلللبماة

ن/أ رةنب/كةركرمة )كر /  رةربالعر ماركجبلا  ركر ب/أ لب درنلجرالب ريطر ل  رأو ة لاررلبارةرلبالعريأر
اماألاعر مارخم ر ذتركرثنب/كةر  رنب/أ/ركر   ل ركرم/أابل  ر لترر ال كثركرمقلا اركرمنن/ ل ر  ك لط ر

درلللرر، حلل ر1:1حملل سر الل طر لل ركرمللاءرأكر مبللل/أسر ةلللب ر للاب راللاةادرلللررت مللاركرمقللا ارنللجر 
ركرمقطار  ك ط ركرمنن/ركر   ج 



 ةاألمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربي

 
560 

 

 
 

أعراض ااصابة بفيروسات العنب/الكرمة. أوراق ذات شكل مروحي ومسننة األطراف )يسار  .1شكل 
غير الصورة( مقارنة مع ورقة سليمة )يمين الصورة( )أ(، عنقود ذات حبوب صغيرة الحجم ونضوا للثمار 

صفراء اللون ذات بريق معدني أو عروق صفراء منتظم )يمين الصورة( مقارنة مع عنقود سليم )ب(، أوراق 
الناتجة عن ااصابة بفيروس الورقة المروحية على نتيجة ااصابة بساللة مولدة لالصفرار )جـ، د( 

 فيروسالعن ااصابة بأعراض التفاف األوراق وتلونها ما بين العروق ناتج ؛ (GFLV)العنب/الكرمة 
( )هـ(، عدم تلون حبات العنب في العنقود المصاب GLRaV-3) 3لتفاف أوراق العنب/الكرمة ا المرافق

أعراض ااصابة )و(؛  GLRaV-2)يمين الصورة( مقارنة مع حبات عنقود سليم ناتج عن ااصابة بفيروس 
؛ ندب وأثالم على )ز، ح( GLRaV-2 لفيروسباالمترافقة مع ااصابة بظاهرة عدم توافق الطعم مع األصل 

 .(ط)مترافقة مع ظاهرة عدم توافق الطعم مع األصل األسطوانة الخشبية واللحاء 
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 العنب/الكرمة. تي تصيبالواألمراض شبه الفيروسية الفيروسات  أهم .2ج ول 
 

علميسم الاأل سم العربياأل  
االسم 
الفصيلة/العائلة الجنس المختصر  

الفيروسيةأ. األمراض   

 A Grapevine virus A GVA Vitivirus Flexiviridae فيروس العنب/الكرمة

 B Grapevine virus B GVB Vitivirus Flexiviridaeفيروس العنب/الكرمة 

 C Grapevine virus C GVC Vitivirus Flexiviridaeفيروس العنب/الكرمة 

 D Grapevine virus D GVD Vitivirus Flexiviridaeفيروس العنب/الكرمة 

اق تنقر سالمرافق لفيروس ال
 *العنب/الكرمة روبيسترس

Grapevine rupestris stem 

pitting-associated virus* 
GRSPaV Foveavirus Flexiviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 1أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 1  

GLRaV-1 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 2أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 2 

GLRaV-2 Closterovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 3أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 3 

GLRaV-3 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 4أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 4 

GLRaV-4 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 5أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll-

associated virus 5 

GLRaV-5 Ampelovirus Closteroviridae 

مرافق التفاف الفيروس ال
 6أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll- 

associated virus 6 

GLRaV-6 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 7أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll -

associated virus 7 

GLRaV-7 غير محدد Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 8اق العنب/الكرمة أور

Grapevine leafroll –

associated virus 8 

GLRaV-8 Ampelovirus Closteroviridae 

الفيروس المرافق التفاف 
 *9أوراق العنب/الكرمة 

Grapevine leafroll –

associated virus 9* 

GLRaV-9 Ampelovirus Closteroviridae 

فيروس الورقة المروحية 
 الكرمة/للعنب

Grapevine fanleaf virus GFLV Nepovirus Comoviridae 

 Arabis mosaic virus ArMV Nepovirus Comoviridae رابيساألفيروس موزاييك 

نمش/ترقط فيروس 
 العنب/الكرمة

Grapevine fleck virus GFkV Maculavirus Tymoviridae 

 Grapevine rupestris vein عنب عروقفيروس ترييش 
feathering virus 

GRVFV Maculavirus Tymoviridae 

فيروس التبقع الحلقي 
 للعنب/الكرمة التونسي

Grapevine Tnisian 

ringspot virus 

GTRSV Nepovirus Comoviridae 

فيروس التبقع الحلقي 
 الطماطم/لبندورةل

Tomato ringspot virus ToRV Nepovirus Comoviridae 

الفيروس المرافق للموزاييك 
 جمي للعنبالن

Grapevine asteroid 

mosaic-associated virus 

GAMaV Marafivirus Tymoviridae 

 Grapevine red globe فيروس الفص األحمر للعنب

virus 

GRGV Maculavirus Tymoviridae 

 أمراض أخرى من المحتمل أن تكون فيروسية ب.

    Vein mosaic موزاييك العروق

    Vein necrosis تماوت العروق

    Enation disease مرض الزوائد

 لتقسيم الدولية اللجنة قبل من اآلن حتى عتمدي لمالمستخدم في هذا الجدول هو مقترح، إال أنه  الفيروسوتقسيم  تسمية *
 .الفيروسات
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  ك للط رأللل  ب ر لل ركرةبمللات ةكركرتللجرتتبللاررGFLV للتررك ألتثللا ركرطببمللجرر بلل/أ/رر-طرا ررا اتنتقررا  
ر؛Cohn et al., 1970 رX. italiaeرأرXiphinema indexدرأ لللج رLongidoridaeربم نعللل

Darwish, 2005ر؛Hewitt et al., 1958ر  ك لللط ركرةبملللات ةكر ألتثلللا ركر بللل/أ/رلللرر  للللنر( رأر
X. italiaeاملارت ول رةلا ورال سر  ااألبل رر ع  ارألنا ب درأ جر رتممل رةأ كعر نملاعرنلجر لذكركرمنلاس ر

 ,Rüdel أ ارزكسرك  ل/ر حاول ر رلار ل/ك ب ر الانب رردX. vuittenezi ط ركرةبمات ةكرألقيركر ب/أ/ر  ك

نللجرألقلليركر بلل/أ/درأ للجرتمتبلل/ركرةا لليركرطببمللجررX. index رتتلللاأارا للاءارينلل/كةرألبمللات ةكر ر(1980
 مل ك اركرمل ك مجركرطببملجركرمحل أةررX. index( رتمتلازرألبملات ةكرCatalano et al., 1989كرل/ باررل ر 

 اان ر راركرمة )كر /  درر  ر ذتركرم ك يركرةباتب ر ةبم رتنلاتر كعدرأ جرتعب ركرتب رأكر  ةرأكرت ةرو
خللل/ررم بللل/أ/را ر م/أنلللاعر للل  رأوللل ةر ا لللير ببملللجرر ا لللت ةاءركرمة )كر / للل  رأبلللرGFLVكر بللل/أ/ر

GFLVرأولل ةرنبللل/أررنلللجر ة ا  للارأك لل/كط ا للت ةاءركرمة )كر / لل  رأ لل ر بةلللررة ك للاةريخلل/ارأل للذةرر/
GFLVنجر مورك  ثلالركرب/ ل ركرطببمبل ر رHorvath et al., 1994؛رIzadpanah et al., 2003ر )

نلللللجرألباتلللللاةركرمة )كر / للللل ركرةا بللللل ر عللللل  ار ببمبللللل رأنلللللجرولللللذأ رألباتلللللاةررGFLV ت كوللللل رنبللللل/أ/ر
سركرمة )كر /  ركرمقط   ركرمتبقب رنجركرت/ع درأ جرتثلاير عل  كعر نملاعررممل أا رأ ةلاورك ااألبل ر ألتقلا

 علل  ت ررGFLV تحقللنركألتثللا رنبلل/أ/رر (Lazar et al., 1990)ركر بلل/أ/ر  ك للط ر للذأ ركرمةلل 
درأكرمقللليركرمنلللذ ار(Budwood)كر عا بللل ر للل رخلللالسرتللل كأسر لللاةاركجك لللا ركرةباتبللل ركرمعلللا  دراارمقلللير

(Rooted cuttings)ر(Martelli, 1978) رر
 

 ملارةلنب/كةررGFLV ةتثل/رنبل/أ/رر-ربيرة التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية فري المنطقرة الع
كرمة )كر /  ر ع  ارأك لم رنلجركرملارردرأ ر،للت ةاريور مل ر ل ر مل كطركرملاررركرتلجرتل   ركرمة )كر / ل ر

نلللجركرللل أسركرمحبطللل ررGFLVررممة )كر / للل ر للل رأوللل ةت رأ الالللتركألتثلللا رنبللل/أ/ركر   للل ركرم/أابللل 
 رأ علل/روركرلل أسركرم/عبل راللل    رأربةللاط حل  ركربحلل/رك  للبوركرمت  لطرأغلل/لري للبار مللارنبنلار ملل

  روة لروباسركرق  لازرأي لباركر  لطاركرمةثلوركرطببملجررثلنب/اركرمة )كر / ل ررGFLV ألتقيرنب/أ/ر
Vitis viniferaرلارةأسرال  ركربحل/رك  لبوركرمت  لطرأيأ أعلادرأ ل رللرر رلاركربمل كطرك خل/ار ل رر 

ملللاعرأعا بلللاعر لللار ألتلللا ركرمثلللاتيررألبللل سر / لللنر قللليرأغللل/ك/ركرمة )كر / للل  رأعللل يركرمللل/ ر تخلللذر ا 
ر رك  / اب ركرمقاأ  ررحث/اركر بم الت/كرنجرألنا، ركرق/طركر ا  ر ث/رأت كأرنار مارألطا رأك ا

درأعمل ر مل سرا ألل ر(2000 كرثلمبجرأرخل/أطدر 2000 لا ررنلجر ل    رGFLVنبل/أ/رر لني
درحلان تجرة  لارأكرقةبطل/انلجر % رأتلرر بل ركر بل/أ/ر اقلاعر ملار ملوريبلةا ركرمة )كر / ل ر4.8

  لللي رامللل كألجرأي لللبور مللل ودرأ ملللاريبلللةا ريخللل/ارغبللل/ر حللل ةادرأعمللل ر ت  لللطركرمبةلللاةركرمعلللا  ر
(رنلجر حان ل رB41%در بةمار مل ر ت  لطرأللل ر بلا اةركر بل/أ/رأل لل ر بل سركرمة )كر / ل ر 0.8

ر (Mslmanieh et al., 2006a)%ر1  فرة ثنر
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ر%ر0.4 راللللللللللللبم ررلللللللللللررتتنلللللللللللاأزرنلللللللللللجرربةلللللللللللاطر ةللللللللللللبرGFLVنبللللللللللل/أ/رر لللللللللللنيركألتثلللللللللللا 
(Haidar et al., 1996)رأعبةلللررة ك للل را   للل ركألتثلللا ريكبللل/ررم بللل/أ/درأعمللل ر ت  لللطر بلللا ت رد

ر%ر ملللللللار3%ر بلللللللةا ر ةللللللل ركرطاأرللللللل ر ت ب بحلللللللجدر بتمللللللل ألجدر للللللل ع/   درأعلللللللالور بللللللل/س(رأ2.2
ر(رCabernetدرSyrahدرCinsautدرChardonnayدرGrenacheك بلللةا ركرمخععللل رجألتلللا ركرةببلللذر 

(Hanna et al., 2008)ملورك بلةا در  لي ررنلج%ر10 رأ ل رتمل ةرألللب ركجبلا  ر Grenacheرر
 ر لل رألاابلل رلاألبلل ريةللا ةرة ك لل ريأربلل ريو/ للررنللجر للنيركربقللا ركرمبةللاألجر رللارأولل ةرBlack pearlرأ

%رنلجر بةلاةركرت/عل ركرملوخ ذار14أعم ر ت  لطرأللل ركألتثلا  اردرXiphinema indexرةا م ركرةبمات ةكرك
 رأعبةررة ك  ريخ/ار اق ر ألتثلا راببل/ررنلذكركرةا ليرنلجر(Jawhar et al., 2006) ركر /أ ركرمبةاألب ر 

 ت  للطرألللل ركجبللا  ركرم  لل ر لل رالل/أ ركرمة )كر / لل ركرم ز لل ر مللاراانلل رك  كاللجركرمبةاألبلل درأعملل ر
ر ر(Hanna et al., 2008)ر25.8%

 بللا  ر مللورك بللةا ر نللذكر%درأعم للررأللللب ر4.8نللجرك  ةطر ةلللب ررGFLV للنيرنبلل/أ/ر
 رأااأللرركجبلا  ر نلذكركر بل/أ/ر حل أةارنلجرالير ل ر(Al-Tamimi et al., 1998)%ر38كر بل/أ/ر

ر؛Fattouch et al., 2005؛رAlkowni et al., 1998 ر(%1.5اللل كرجر نمللللطب رأتللل ألادر
Mahfoudhi et al., 1998 )رر

در بةمللاررللرر للتما رأولل ةتربمو ملل ركرللت للا عرركرتقللا  /ر لل ركر بلل/أ/رنقلل رير علل/رنقلل ررجي للارنلل
رGFLVأعبةلررة ك ل ر اقل رأول ةرنبل/أ/رر(Ahmed et al., 2004)خل/ر ل ر لبلاةرذرل ركرلبموركآ

ي مللاررFlam Seedlessسنلل/ركرعللةهردرأ لل ري%20.86رللارنللجر علل/رأأبللمررأللللب ركجبللا  ر لل ر 
رر (Darwish, 2005)رThompson SeedlessأررSuperiorبا  ر ببمب ر قا أل ر ارعة ب رأللب ر 

لللالر رتبمللاعررمر تبللا  ر قلل ك ركر لل/ ريأركر ا لل رنللجركجألتللا ركرمتلللب ر لل ركجبللا  ر نللذكركر بلل/أ/
كرببلب ركرلا  ا رأ رتح ثر ال ةركر ب/أ/رركرم و ةادرأالا ب ركرة  ريأركرعةهركرم  أ درأكر /أ 

 طرتللولب/ركرلللال ةركرممت رلل رالل/ كعر مح سللاعرنللجراب  لل ركرثللنب/كةركرمعللا  رأ رنللجر ألتاونللادر بةمللار،الل
 لللب ر لل/ ركر   لل ركرم/أابلل ركرثل   اركر   لل ر حلل ةكعررةملل ركرثللنب/كةركرمعللا  رنلجر م للررك ابللاط رأر

ت    رألم رةنب/كةركرمة )كر /  ركرمعا  رأتماأتنلادركألخ لا ركجألتلا رأأل  بتل رر م  اعررممة )كر /  ر
كر / لل درخ للورأللللب رألنللاجركرمة )رألتاوبلل ررثللنب/كةكجركر تلل/ا%درتقعللب/ر80 رللاريك لل/ر لل رر50 لل ر

رخ ور قاأ  ركرةباتاةررم /أ ركرمةاخب رغب/ركرمال م  أركرتطمبردرخ ور ق  اركرمقير ماركرتنذ /در
أرررتق  رك ا/ك ركرتجر،ح لناركرم/ رنجرةنب/كةركرمة )كر /  رنجرا ب/ر  ركرل أسركرم/عبل در

ر رأربةاط ر مماعريطركألتثا تر ارزكسر ح أةرو كعرنجر موركر أسركرم/عب رال   
ر
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كرمعلا  رر رتمتب/رك  /ك ركر ا /  رنجركرحقيراانب ررتح  ل رةلنب/اركرمة )كر / ل  –طرا ا الكشف 
أل لللل/كعرر ولللل ةريبللللةا ر تحمملللل ريأرر ولللل ةر للللال ةراللللمب  ركر   لللل ر لللل ركر بلللل/أ/ررGFLV  بلللل/أ/ر

 كرمم/ ريأررتثا  رك  /ك ركر ا /  ر اري /ك ر با اةرنب/أ ب ريخ/ا ر

ت ل طرك لتنا  رب/أ/ركرملب ر ارمن ءر رارتطمبرركرةباتاةركرخثبب ركر كرل رابلارتثخب ركر ر تر
 در مملللاعريألللل رGFLVألم ذوبللل رأ للل/ م رتنلللاترنبللل/أ/ررV. rupestris St. Georgeكرةبلللاةركرللل كسر

 رت و ريبةا ر ةبم ر  ركرمة )كر /  رتناتركر ب/أ/ركرملذا   ر طري ل/ك ركجبلا  ر نلذكركر بل/أ/ر
 الللللللللل ريأري عملللللللل ري للللللللا بار لللللللل ر ولللللللل/كءركرتطمللللللللبرر ا للللللللتخ ك ركرقمر)كرثلللللللل ب ت نلللللللل/ر باةلللللللل/ار ملللللللل رل

Chip-buddingيأركرتطمللللللللبررك خ لللللللل/ررGreen graftingة ولللللللل رالللللللل/ك اأكرتح للللللللب ر ةلللللللل رر 

  رت نلللل/رك  لللل/ك ر مللللار بللللل ر(Walter, 1992)ر/رتحللللررسلللل/أ ركرببللللرركر وللللاوجºر24-22ر

كة)تثل  اةرأتماأتلاةراطرسنل  رتح  ر قاريأرامقاةريأرخط صرب /كءركرم طدر /كنقنارنجر مورك ابل
 امللللللللللللارتلللللللللللللتخ  ركرةباتللللللللللللاةركر كرلللللللللللل ركرمثللللللللللللبب رردرأ لللللللللللل رت لللللللللللل طر ةتثلللللللللللل/ا أللللللللللللللبنب ر  اللللللللللللمب 

 Gomphrenaدر.C. quinoa Willdدر.Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn  لير

globosa L.درNicotiana benthamiana Domin.درN. clevelandii Gray.درN. rustica L.ر 

 ؛Darwish, 2005 رGFLVم ثللللللللهر لللللللل رنبلللللللل/أ/ررر(.Phaseolus vulgaris Lأر

Martelli & Hewitt, 1963ر( ر
؛رBovey et al., 1980 رGFLV،ماللل رك لللتخ ك ركختبلللا ر ربللل كررتح  للل رأتثلللخب رنبللل/أ/ررر

Kölber et al., 1985؛رWalter et al., 1984رتىخللذرك أ ك رخللالسرنعلليركر/عبللادريأر ةثلل  ر )
أ   لير ول/كءر ر نتل/ار لا طركرمعلا ارنلجركرخ/ لفريأركرثلتاءررتة بلذر لذكرك ختبلاركرخث ركربار رخلالس

ر(TBIA)ركرةبلللاتجركرمةلللا جرأععلللم ركرةللللبهر(ISEM)رك ر ت/أأللللجركرمةلللا جركرمننللل/ريأركختبلللا ر ربللل ك
توكبللل رألتلللا هركختبلللا ركرةقللليركرمبالللاألباجررم بللل/أ/ر رلللاركرةباتلللاةررر(DBIA)رأكجختبلللا ركرةقطلللجركرمةلللا ج

ر (Russo et al., 1980؛رDarwish, 2005؛رBovey et al., 1980كرمثبب ر 
رم ثهر  رر(cDNA probe)كرماميررDNAأك رر  يرختبا كةركرن  لب رأ ما رك تخ ك ركج

 اركرةلخررت ا يركرمتلمليررمب ربم/كزرك رأ طبنرا   اعر ةناجر(Fuchs et al., 1991)رGFLVنب/أ/ر
ر( Nakaune & Nakano, 2003؛رAllam et al., 2005  ررم ثهر ةر(RT-PCR)كرمالجر

ر
،مال ركر  ا،ل رأكرحل ر ل ركألتثلا ركر بل/أ/ر بل/رر– الوقاية من اتصراةة ةرالفيروس وال رد مرن انتشرار 

ر / ر    ارأ ج 
ر رت وللل رنلللجركر  لللرركرحااللل/ري لللاسريأرتحللل  /ركرةبلللاةرأ كلبلللاعرركرت/عبللل ر للل ريوللليركرمقاأ للل  /ك لللنرري 

ربلللللةا ريأريبللللل سر / للللل ر للللل ركرمة )كر / للللل ر تحممللللل اللللل سرك ااألبللللل ركرم للللل  ر ملللللارياقبقبللللل ر
Tolerantيأر قاأ لللل ررإلبللللا  ر  بلللل/أ/ررGFLVك للللنركرت/عبلللل ركرتقمب ،لللل ريأرألباتللللاةر حلللل  ارر/  
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ريأريبللل سر قاأ للل ررمةبملللات ةك(؛رGölles et al., 2000؛رFuchs et al., 2000أ كلبلللاع(ر 
X. indexكرث   ررمت/ع ر ارةبمات ةك رتلا  رنجرايركرمثاكيركربلتاألب ركرةاتن ر  ركرتم ثرر 

 ر رت ولللللل ر / قلللللل رألاوحللللل ر ملللللل ر،مالللللل رتطببقنللللللارنللللللجر لللللللاتب ر اانحللللل ركرة ك للللللير كرةبمللللللات ةك(ررل 
كرمة )كر / لللل ركرقا ملللل رنللللجر اانحلللل ركرةبمللللات ةكركرةا ملللل ررم ب/أ للللاةدرر ةلللل ر،مالللل رك تمللللاةر مللللور

 ك لللل در  للللي ك ولللل/كءكةركر  ك بلللل ررم بلللل سر رللللاركرنلللل  ركرمطملللل لرنللللجرك  كاللللجركرمملللل اررم  ر

كرممبقل ركر  ك لاةر)نبل/أ/ر ل رخلالسركر الااة-(رال/ركرل أ اركرحباتبل ركرببلبل ررممقل ركرةبملات ةك1
(رك تلعاسر نتمماةركرةبمات ةكر  ك لط ر ببل كةركرت/عل ركر از ل  رأ ر لىل/ر2أ اانح رك  ثالدر

(ر3كرت/علل دررك للتخ ك ر ملل  ةر اربلل ر لل ركرمببلل كةرنللجر اانحلل ركرةبمللات ةكركرمت كولل ارنللجري مللا 
رك ألتخلللالركرعلللحجركرمقللل/أطر ارممارنللل ر كألتخلللالرك بللل سركرخاربللل ر للل ركر بللل/أ/رأالألتاونلللارأ مللل ي

يةكارنا مللل رنلللجرخ لللورألللللب رر،متبللل/أكرلللذورر   لللاع(ر120-60/رخلللالسر للل ارر40-38 كرح/ك  للل ر
 رتمطلللجرك بللل سركرللللمبم ر للل/كعراللل/أ  اعرينلللجراللل/أ ركرمةللل ررGFLVاللل أثركجبلللا  ر  بللل/أ/ر

كركر بلل/أ/رةللنب/كةر تناألللل ر لل رألاابلل ركرثللايرأكجألتللا درأ لل ةكةركجألتللا ر مملل سركرخاربل ر لل ر للذ
 %درامللللللللللللللللار لللللللللللللللل ةكةر حتلللللللللللللللل اركر مللللللللللللللللا ر لللللللللللللللل ركرلللللللللللللللللا/رأتتحللللللللللللللللل رأل  بلللللللللللللللل ر40-70

ر للللللن ر ررGFLVكرةببللللذركرمةللللته ر،مالللل ركرحعلللل سر مللللاركرمللللاةاركرةباتبلللل ركرخاربلللل ر لللل رنبلللل/أ/ر
ررركرلللللللل  بنرا  ك لللللللل ر لللللللل رخللللللللالسرتطببللللللللنري للللللللم لركرممارنلللللللل ركرح/ك  لللللللل ريأر  ك للللللللط ركرتطمللللللللب

؛ر2007   لللللهرأرخللللل/أطدررنلللللجرك أ لللللاصرك بلللللطةا ب ر ر مللللل ركرطللللل/ةريأركرقمللللل ركرمب/ لللللتبمب 
Bottalico et al., 2003 )ر

 

 لتفاف أوراق العنب/الكرمةت  المرافقة فيروساتال. 2.1.3
Grapevine leafroll-associated viruses (GLRaVs) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9  

 (Closteroviridae فصيلة)
 

 ر  وللل رةللل ريطر للل/ ركرت لللا رك أ ك رالللاطر  وللل ةكعرنلللجريأ أعلللار بللليرةخللل سرر-الصرررفات العامرررة 
ي مللللنر مبلللل رتلللللمب ردرابللللار ةتعللللهركرقلللل/طركرتا للللار ثلللل/ريورنللللجركرمة )كر / لللل رك  / ابلللل ر ربنللللاد

Rougeauر Fabre, 1853رأ)Brunissure (Pastre, 1891)رتللررتح  لل ركرطببملل ركر ب/أ للب ررنللذكر 
رر( 1958خ/أطر أررGoheenر اقاعرر(درأيك  اScheu, 1936 ر1936 أسر /ارنجر ا ركرم/ ر
رر رك أ ك  ر / ركرت ا  ر ا كث رنج ركرنةارتلم ،لنر ر را ر ةنا رلماألب  ر ةتمج رنب/أ اةد

Ampelovirusر GLRaV-1درGLRaV-3درGLRaV-4درGLRaV-5درGLRaV-6درGLRaV-7در
GLRaV-8رأرGLRaV-9رنب/أ/رأر رأ ةتمج ركرنةارر(GLRaV-2)ركا (د در Closterovirus را

ر ر ا م  ر را رتةتمج رومبماع ريأ ك رClosteroviridaeأ ج ر رت ا  ركرم/كنق  ر ار ب/أ اة رأت  ا د
؛رBoscia et al., 1995a(ر GLRaVs رGrapevine leafroll-associated virusesكرمة )كر /  ر
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Martelli & Boudon-Padieu, 2006)درغب/ر اةر  ر م ناركربمور عمباعرتختمهر ذتركر ب/أر ر
ر ب رنب/أ جريطر ةار ر ررGLRaV-3 ال  ر عمب ) ب/أر وب  أذر ر ب/رك تخ ك ررGLRaV-1أ

ر ركر م طر ثت/ا  رأاب ا ر  اةا ركر ب/أ اةر(Seddas et al., 2000)يولا  ر ب  ر ال   رت و  راما ؛
GLRaV-4ردGLRaV-5أر GLRaV-8اةر ثت/ا ر  رخالسرأو ةر ح ةكةرجألتا ركرنلرركرم ر

ر (Monis, 2000)ابارك تمميررنذكركر / ريولا ر  اةارأاب اركر م طر
ركر ب/أ اة ر ذت ررخبطب رولبماة ر ب  ر ا ر  رنا ر ت/كأج ر مت   د ر2200رأر1400كرثايد

رأ ت ريااةوألات  ت/كعد ر  بج رأل أو رامو ر   ر نبةنا ر ر  ط ر؛Gugerli et al., 1984كرلملم 
Hu et al., 1989ر؛Zimmermann et al., 1990 )ةحع/رأو ةر ذتركر ب/أ اةرنجركرمحاءدرأ جرر 

قم ر راركرةباتاةركرمثبب ركرذورتررألرGLRaV-2نب/أ/رر رتةقير بااألباباعر راركرم ك يركرمثبب ر ا ت ةاء
أ  ر،ا طريا رنب/أ اةر ذتركرمنم   ر /كنقاعرر N. occidentalisأرN. benthamiana  ي رركر كر 

رجبا ا ر مورك اباط رنج ركرخث  رتةق/ ر  ي  رنب/أ ب د ر ببم  رذكة ريخ/ا ر(Stem pitting)ة
رأكرقمهركر مبةجرGRSPaVركرمتلب ر  ركر ب/أ/ درGVBكرمتلب ر  ركر ب/أ/رر(Corky bark)د

رر يأرغب/ ار  ركر ب/أ اةرGFkVركرمتلب ر  ركر ب/أ/أكرت/ ط)كرةمرر
ر

   م ر و /كا ركر كاح ر مار / ر / ركرت ا رك أ ك ر ةذر  ارر–األعراض والمدع العوا لي 
(رأ ر بمار مارك بةا رذكةركرمةا ب ركرحم/كءركرم طدر بةمار.V. vinifera Lكرمة )كر /  رك أ أعب ر 

كاألرري /كا رغب/ر / ب ر"راا ة ر"ر ماريأل ك ركرمة )كر /  رك  / اب رأ نةناركرتجرتلتخ  ر ع  ار
كرذوريسن/ري /ك ررV. riparia Gloire de Montpellier ا ت ةاءرر(Rootstocks) ا  راوب سر

ر (Boscia et al., 1991a)ركرت ا رك أ ك رأك ب /ك رنجركرخ/ ف
ركرم ألب ر ركرتح  كة ر   ر ختم   رة واة رأسن   رك   يد ر اتنات ركرن/   رك أ ك  ركرت ا  ر،م ي
ر ذتر ر وا  ررإلبا   ركر/ بل  رك  /ك  ر   ركر   ج ركرملطأ ر ما ركرم ط ركرع /كء ريأ ركرحم/كء
ر،عب ر رتم ط ر بل  ر ما ركرعبه رنعي ريأك ي رنج ركجبا   ري /ك  رت ن/ رأ   ركر ب/أ اة 

ر ر  ك   ر ة  ركرل مب  رك أ ك  ر ما ر بما رأ  ركرم/أ  ر ب  ر ا رأتةتث/ركر /أ )كرملاااة ركرط/أة 
ركرم/أ ر ر ا ت ةاء ركر   ب  ركرملاااة راي رت طج راتا ركرةم  ر   ر رتق   ر ا ر  ا ج رك  /ك 

رخ رتبقا ر   ركرتج ر ةتعهركر/ بل  ر ةذ ر اةا رك أ ك  رنج ركرم ألب  ركرتح  كة رتح ث ركرم ط   /كء
ركرعةهر ر ما رك تماةكع ريام/كع رلما  ا رر ط ر،ا ط ركرتج ركرمة )كر /   رةنب/كة ر ما را  /كط)  ألب 
رنجريأكخ/رنعير ريك /رأا ااع رت  طري /ك ركجبا   ركر ب/أ/  ر مار الر  رأي، اع ركرةم  أ   ر

ركر رام/كء رك أ ك  رنتب أ ركرم  أ دركرخ/ فد ركرعةه رلما  ر ةا ب  ررم ط رتبماع ركرم ط رب /كء ريأ رم ط
رك   ي ر اتنات رك أ ك  را ك  ررأتمته ري /ك ر(Belli et al., 1994)ر(2 ةاي رت ن/ رأ   ر 

رأتب ير ري،ا ) ا  د رةن/ ر ةتعه رنج رأت ألا راارن ك / ركر أس ر مو رنج ركر/عبا رنج ر اك/كع كرم/ 
ر ر ا رك أ ك  ر ما ر ار ن   ركرم ألب  ر   رركرتح  كة رتق   ر ا رأا ان  ركألتثا كع رأت ةكة ركرم/أ د ر ب 
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رتت/كننر تماأتاةرأللبنب  رأ   رأتة هرر كرةم د ركرحنرد ركرمعا  رب ب/ا ر ماركرثنب/ا تبقاركرمةا ب 
(ريأر ب اءر2لما  ار توخ/ارأعع  ارغب/ر ةت م دريأرتبقارلما  ارامباعريأرو  باعرخ /كءركرم طر ةاير

ررمعةهد ركرنةجرأنقاع ركر ما رراتار     ر ا ر ارمقا أل  ر ةخ  اع ركرلا/   ركرم كة ر   ر حت ك ا أ ا ط
كرلمبم  رت  طرك  /ك ري يرأا ااعر ماريبةا ركرمة )كر /  ركرتجرلما  ار ب اءركرم طدرأت ن/ر
ركر ب/أ/ر ر،م ي رك ب /ك رنجرأ رر ان  ر تم ت ركرت ا ر،عب رك أ ك د ي /ك ركرم/ ر مار بل 

GLRaV-1ر ا كثركرت ا را ك رك أ ك رأتم ألنار ا ام/ركرخ بهدر بةمارر عر لىأر مار ار ب أرر  
يك /رت كو كعرنجركرحا ةركرتجر،ا طرنبناركرت ا رك أ ك ريكب/رأية رتم ألاعررGLRaV-3،ا طركر ب/أ/ر

(Zimmermann, 1990)ر تول/رألم رةنب/كةركرمة )كر /  ركرمعا  ر ارم/ ر ارمقا أل ر اركرلمبم در 
رب  رغب/رألاان ركرتخث درامار توخ/رت تأر ب ألنارأأل هرلما  ا رامرن/أ نانتب أر

ركرمعا  ر - التأثيرات الخلوية للمرض ركرةثاءرأكرلا/رنجريأ ك رةنب/كةركرمة )كر /    ت/ككر
رت    رك أللن ر رأ م ي رأتم  نا  رأتلا طنا رك  /ركرذور،ثنار ماركرت اننا   ب/أ/ركرت ا رك أ ك د

ر رأينأالخت ركر /عارب )كرمحا ب  رك أ ك  رنج ركرمعا  دركرنا ركرمة )كر /   رةنب/ا  / 

كرخال،اركرم/كنق رأكرخال،اركرب/كألثبمب ر  ركرلماةركرممب اررم/ ركرت ا ركر     رت ن/ركرت ب/كةرر  ةأر
ركر ررت     ر،ح ثررمحاءكرتث/ حب  ر ا رأغارباع رك أ ك د ر ما رك ام/ك  رسن   ر بي   اةا

رت ر م  ررمةم  رك أرا ركرم/كاي رنج رنجرذر  ركر  بق  ركرخم    ركرتح  كة رأتتمخ  ركرمب ط    تأ

رأك ولا  ركر ار / ر ت/ككر ركرمعا   ركرمة )كر /   رك ألب عب كرمحت كت)رةنب/كة  كر مةب 

(Tubular inclusions)رر رأت/ككر رأتخ/لركرمبت ا أل   اد ركرمحاءد رك أ ب ررولبماةنج كر ب/أ/رنج
ركر /عارب راع/كع 

 
ر رار–طرا ا اتنتقا   رنجركجريةب/ ر /ا ر أس رك أ ك  ركرت ا  ررم/  ركرطببمج  ألتثا 

ر ركرعةه ر ما رين/ قبارDimitrijevic, 1973 رGamay  غ  النبا روة ل رنج رلر  (د

 Engelbrecht & Kasdorf, 1985 ر(درأنجركرمالب Teliz et al., 1987ر،ا طركألتثا ركرم/ ر )
ر ا رت كأس ر  ك ط  ر  بل  ر ع  ا ر   م  ريأ ر عب/ا ر لاناة ركرمعا   ر را ركرةباتب  ركجك ا  رةا

ر ركر  بقج ركربن راث/كة رر(Mealybugs)ي نمر ركرقث/   رألقيرر(Scale insects)أكرحث/كة رنج
ررمم/ ر  رRosciglione et al., 1983 موركر ب/أ اةركرملبب  رأي ا رTanne et al., 1989؛  )

ر ررPlanococcus ficusرحث/ا ركر ب/أ/ رألقي   GLRaV-3رك أ رر ركرت ا  رك رأي /ك 
ر مبر ررخ/ ر را ر عال ر ة )ك/   رألباة ر؛Engelbrecht & Kasdorf, 1990 ر  

Rosciglione & Gugerli, 1989)ر ركر ب/أ/ رألقي ري ا  راما ر  يد ركرحث/كةد ر مو ر  ك ط 
Pl. citriر Cabaleiro & Segura, 1997ر رIoannou et al., 1997؛ رPseudococcus affinis(د

 Golino et al., 1995در)Ps. longispinusدرPs. calceolariaeر Petersen & Charles, 1997ر(د
ر
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Ps. maritimusر Golino et al., 2000a)ردPs. Viburniر Golino et al., 2000a)رد
Ps. Comstockiر Martelli & Boudon-Padieu, 2006)رأرHeliococcus bohemicusر

 Zorloni et al., 2006 )رر ري، اع ركر ب/أ/ ركرحأألقي ر مو ركرقث/  ث/ر  ك ط  رركة
ر رأBelli et al., 1994 رPulvinaria vitis  ي  ررNeopulvinaria innumerabilisر(

 Martelli & Boudon-Padieu, 2006ر لباةرألقيركر ب/أ/ر   ك ط ركرحث/تب ررGLRaV-1( رأتر
Neopulvinaria innumerabilisرأرParthenolecanium corniر Fortusini et al., 1997در)

درPhenacouccus acerisأرHeliococcus bohemicus  ب ررخ/أطر  ركربنركر  بقجرأع ك ط رأل
ر ركرقث/   ركرحث/ا ري، اعرر (Sforza et al., 2000 رPulvinaria vitisأع ك ط  رتر رألقيرراما

ر ررGLRaV-5نب/أ/ ررGLRaV-9أنب/أ/ راث/ا ررPseudococcus longispinus  ك ط 
 2003et al., Sim  )ر
 

رنجرر-واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية التوزع الجغرافي  رك أ ك  ر / ركرت ا   ةتث/
 ةا نرأك م ر  ركرمارررابار    ركرمة )كر /  رأ م ار ذكرك ألتثا ركر ك اررمم/ ر رارك تخ ك ر
ررإلبا  ر رك بةا ركرم  أ   راان  رأالرار ا مب  ركرمااجد رنجركر    ركرمعا   ركرةباتب  ركجك ا   اةا

رر ارم/  
رنلللللجر م لللللرركرللللل أسركرم/عبللللل ركرتلللللجرتللللل   ركرمةللللل )كرت لللللا ريأ ك ركرمة )كر / للللل رنير للللل/ ر للللل

رر للللللللل/رأكرم لللللللللل/لرأتللللللللل ألارأكرللللللللللبم كرن كأررأ عللللللللل/رأك  ةطرأنملللللللللللطب ركر / للللللللل رامبةلللللللللاطرأ لللللللللل    
؛ر لللللمماألب ر1997ةلللل  /ورأرخلللل/أطدر؛ر2009در2000كرثللللمبجرأرخلللل/أطدر؛ر1991ةكأأةرأرخلللل/أطدر 

ر؛Al-Tamimi et al., 1998؛رAlkowni et al., 1998ر؛Ahmed et al., 2004ر؛2007أرخل/أطدر
Chabbouh & Savino, 1997ر؛Chabbouh et al., 2001؛رDigiaro et al., 2000ر؛

Haidar et al., 1996؛رHanna et al., 2008؛رMahfoudhi et al., 1998ر؛Martelli et al., 1994؛ر
Mslmanieh, et al.,2006a, 2006b, 2006c)ر1996نجرربةاطرنجر لا ريو/ رررأرب ة ك  رييك ةر ر

درأر لل ر ةلللب ركألتثللا رGLRaV-1%درأتللررتلللنبيرنبلل/أ/ر12.4 ةلللب ررGLRaV-3كألتثللا رنبلل/أ/ر
ك ألتثللا ركر ك للارر بلل/أ/رريخلل/ارة ك لل رر رأعبةللر(Haidar et al., 1996)%ر2 ةخ  لل ررللررتتملل ار

GLRaV-3كركر بلل/أ/ر مللار%؛رأعم للررأللللب ركجبللا  ر نللذ23.8درأاللاطر ت  للطرأللللب ركجبللا  ر لل ر
كجبلا  ر /ت ملاعر ملار بةهر   أةج(درامارااطر ت  طرأللب رر%71 موريبةا ركرمة ركرمحمب ر

%در ملللللاركرتللللل كرج(ر42.4أر47.3 رChardonnayأرCinsaut ملللللورك بلللللةا ركرمللللللت  ةادر  لللللي ر
(Hanna et al., 2008) أ لل رتللررردر اللان ر رلارتلللنبير لذكركر بلل/أ/رنللجر م لررك بللةا ركرمختبل/ا

ر( Hanna et al., 2008نجرربةاطر رGLRaV-5أرGLRaV-2خ/كعرتلنبيرنب/أ جر ىر
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رر ملللللار بةلللللاةر للللل ركرمة )كر / للللل ر1991نلللللجر للللل    ر لللللا ررGLRaV-3رتلللللررتللللللنبيرنبللللل/أ/
%رر ب/أ للللجر15.1%رأر16.0 م للللررأللللللب ركجبللللا  رر2000درأنللللجر للللا ر(1991 ةكأأةرأرخلللل/أطدر

GLRaV-3أررGLRaV-1م للررأللللب رر2006أنللجر للا رر (2000كرثللمبجرأرخلل/أطدر ردر مللاركرتلل كرج 
در ملللللللارGLRaV-2أرGLRaV-3درGLRaV-1%رر ب/أ لللللللاةر6.8%رأر23.7%در49.9كجبلللللللا  ر

نلجركرمةطقلل رر(2007أر2005  رأيكل ةرألتللا هرة ك ل را   لل ر(Mslmanieh et al., 2006a)كرتل كرجر
 أسررGLRaV-6كرنة عب ر  ر     ركألتثا ركر ب/أ اةركر اللل ركرللا ق در الان ر رلارتللنبيرنبل/أ/ر

ر( جكتعاسرةخع،حتا ر رارتوكب رأالو/كءركختبا كةريخ/ار غ/زركر   رأرخ/أطدرر ذك /ادرأر
ريةللللا ةر مللللوركر  ك للللاةركرم/ومبلللل رالللل سرتقبللللبرركرحارلللل ركرعللللحب ررممة )كر / لللل رنللللجرتلللل ألار

درأتمل ةرألللب ركألتثلا ركر بل/أ/ركر ارلارGLRaV-3أرGLRaV-2درGLRaV-1 راركألتثا رنب/أ لاةر
 Mahfoudhi)أنلجرة ك ل را   ل رر (Mahfoudhi et al., 1998؛رChabbouh et al., 2001%ر 70

et al., 2007)تبب رأو ةرنب/أ اةررGLRaV-5أررGLRav-9ر ماركرمة )كر /  رنجرت ألا ر
رر ب/أ/ر رابب/ ر راركألتثا  ركرتجرو/ةرنجر ع/ ركربح ثركرن   ا رGLRaV-3يةا ةرألتا ه

ر55.9  ر مو ر با   رأللب  ر م ر رأ   ركرمحمب ك بة%(د ررا  ركر ب/أ/ رر%62.3 نذك
 Ahmed et al., 2004ر ر(  رأااألر ركرمةبار حان اة ركر /عب د ركرنب اد ركرمة نب د ركر  نمب د كر ب  د

رأكرة عا   ر  ري رر ةا نركألتثا ركر ب/أ/ 
رك أرارنجرك ألتثا رنجررGLRaV-1نب/أ/ركاتير  ب ركر ب/أ اةرك  ةطرأنملطب ركرم/تب 

-Al ر أسر /ارنجرتم ركربالةرGLRaV-7 ريأ ك ركر /   رامار نيرنب/أ/ركرم/كنق ررم/ ركرت ا

Tamimi et al., 1998درAlkowni et al., 1998 )امارتررتلنبير مورنب/أ اةركرت ا ريأ ك رر
درMartelli رGLRaV-3كرمة )كر /  ركرم/كنق رنجرةأسر /عب ريخ/ارأعةل ر /ت م رأ ر بمارنب/أ/ر

ر( جكتعاسرةخع
،خ للور لل/ ركرت للا رك أ ك ر ألتللا رةللنب/كةركرمة )كر / لل رك  مبلل ركج تعللاة، در لل رألاابلل ر

%رنلللجركرعلللةهر44رأرMission%رنلللجركرعلللةهر66 ملللورك بلللةا رك أ أعبللل ر رنلللج ةلللل ر اربللل ر
Bacco 22A الان ر رلارك ااألبل رألقل ر ةعل/ردر(درامار،خ وركرمل/ ر ل رامبل ركرللا/رنلجركر ملا 

ر؛Kliewer & Lider, 1976ر؛Goheen & Cook, 1959كرب تللا/رنتبلل أركر مللا رةللااب ركرملل طر 
Over de Linden & Chamberlain, 1970رأ للىل/ركرملل/ ر للمباعرنللجر لل  اركرطملل  رأك بلل سر )

نبلل/أ/رر(رأ للذكر للارتبللب رنللجر مللوركرحللا ةر ةلل رت كولل سللا /ار لل  ركرت كنللنكرمعللا  ر مللاركرت كنللنر 
GLRaV-2 ر؛2009 كرثمبجرأرخ/أطدرGreif et al., 1995) امارتت ألار ق  اركرمقير ماركرتنلذ /درر

رأت ةكةرالا بتنارتناتركرعقبادرأتتول/ركرم اركرحباتب ركرمةتن ررمثنب/كةركرمعا   
ر
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ت  طرك  /ك ركرحقمب رأكاح ر ملارةلنب/كةركرمة )كر / ل رك أ أعبل رذكةركر ملا رر–طرا ا الكشف 
نجر موركرتجرأركرم/ ركرخ ب  رر  /ك مم/ن ركرملبق ركرحم/كءريأركرل ةكءركرم طدرأ ماركر/غرر  ركر

ركرخ/ للفرك ابللاطرربلللرر للنم رك كر  للررك   لليررتح  لل ركجبللا  ركرحقمبلل ر ةلل  ار،الل طر لل ررتح  لل در،ملل ي
نجرذ أت  رأ متمل رتح  ل ركجبلا  ر ملاريبلةا ركرمة )كر / ل رذكةررألأ ك ركرتم طرك ام/ركرق/ ب ور

رملللىأسر لل ركجبللا   رأ الل طرممقلل ركر ب/أ للجرككر مللا ركربب للاءركرملل طر مللارت ا لليركرعللةهرأ مللاركر
م للير للذترك بللةا راللمب اعر ر  بللير رللاركرتح  لل ركرلل  بن رأ ر،مالل رك تمللاةركرتثللخب ررركرتثللخب 

كرحقمجررمم/ ر مارك ب سرك  / اب را طرك  /ك رغب/ر / بل ر"راا ةل ر"ر ا لت ةاءرةلنب/كةركرةل  ر
V. ripariaركرتح   ر ركرمخب/وررإلبا  رنجر  ير ذتركرحار ر وبا  اع رركرمثا ر رب ر ا قاع رأ م ع

ر را ركرطم   رألقي ر  ك ط  ركرمة  ريأ ك  ررم/ ركرت ا  ركرم/كنق  ركر ب/أ اة ر   ركر ثه   تر
ر  ي ر ركرل ةكءد ركر ما  رذكة رك أ أعب  ركرمة )كر /   ريبةا  ر را ر  بل  رأعع  ا رةكر  ألباتاة

MissionدرPinot noirردCabernet francر ؛رKrake, 1993 رBarberaأرCabernet sauvignonد
Martelli, 1993) كرتجر تررنبنارك ختبا  رركر /أ ،متم ركختبا ركرةباةركر كسر ع  ار  بل ر مارر

ر  يركرتم طرك ام/ر ررتم ركرتجرت ن/رنجركرحقيد ركرةباةركر كسر مالم  أت  طرك  /ك ركرتجر ب  نا
 ن/رك  /ك رنجراار ركرتطمبررك خ /رتحرررمملاااةر ار ب ركرم/أ رأكرت ا را ك رك أ ك  رأت

/ر م ر ت ري ا بار  ركرتطمبردرأت  طرك  /ك رنجرºر22س/أ ركرببرركر واوجر ة رة و را/ك ار
ر را كرج ر م  رنجر(Walter et al., 1990 ريةن/ر3يأونا ركج تنا   رأت  ط ر 

رأ  ر طبل  ر ارل ص( ريأ ر ارثن ريأ ر ارث ب  ر كرتطمبر ركرحقمج رك  ت  س ررما ب  راار  رتمت  ريط ما 
ر ركر كس ركرةباة ر ا تخ ك  ر ع  اررBaco 22Aأ ةعأ رك أ ك  ركرت ا  رنب/أ اة رأو ة رتثخب 

ر مب   رك  /ك ركرممب ا رأكرت ا رك أ ك ر   رأك ب /ك  ركرتق   رأ ا ط ك ختبا كةررةأيك ر أتبةب د
 Vitis vinifera ا تخ ك ركرةباةركر كسررGLRaV-4أررGLRaV-2ردGLRaV-1كرحب   رر ب/أ اةر

L. cv. Cabernet Francرغب/رر رأكرطببم  ر  وباع رر يركرم  ةركرتجري طررت ا الع ركرمم ،  كرطببم 
در  رألااب رلاألب  ر(Rowhani & Golino, 1997 ركرمم ، ررممبةاةركرتجرت ا مرر مباعرنجركختبا ركرب ك

ر رتت ا ي رر8رر رنب/أ/ ر   رأل ل رر ارGLRaV-3   ة ركر كس ركرةباة
ركرمذا ر ريبي ر   ري الت رر57  ركختبا  رنج ر  وب  ر ع  ا رت ا مر ر   رااألر ررELISA  ر 

 Rowhani & Golino, 1997)ر رنب/أ/ رألقي رتر راما  GLRaV-7رر ركر كس ركرةباة رLN 33 را
ركرم/أ ر ارتطمبر ر ب  ر ا رك ام/ رأكرتم ط رك أ ك  ركرت ا  ري /ك  ركرةباتاة رأيسن/ة ررد

 Choueiri et al., 1996)  رلاألب ررمنةلب رر   رألااب  ررClosterovirus رتةقيركر ب/أ اةركرتا م 
ركرةباتاةركرمثبب رAmpelovirusرأ ر را ر بااألباباع ررم/ ركرت ا رك أ ك  ركرملبب  ريأل  رغب/ ي ا رد

رأرNicotiana benthamiana رارك أل ك ركرمثبب ركرتارب  ر بااألباباعررGLRaV-2 ىخ/كعرألقيرنب/أ/ر
N. occidentalisر Abou-Ghanem et al., 1998) ر
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 (GLRaVs ر مارألطا رأك ارنجرتثخب رنب/أ اةركرت ا رك أ ك   تررك تخ ك ركختبا ر رب كر
 Choueiri et؛رBoscia et al., 1997bتلرر ألتلا ري علاسر  لاةار تمل ةاركر مل طررنلار ر مل ريطرأذرل 

al., 1996؛رGugerli et al., 1984ر؛Walter & Zimmermann, 1991تلا ريوللا ر(در الان ر رلار أل
؛رGugerli, 1991   للاةارأابلل اركر ملل طرأيك لل/رتخععللاعررم ثللهرأرمتمببلل ر للار للب رتملل ركر ب/أ للاةر

Hu & Gonsalves, 1988؛رHu et al., 1990, 1991)اماري ا رتطببنرك ختبا ركرمةا جررم بم ر ر
ت لا ريأ ك رنجرتح   رأتمبب ركر ب/أ اةركرم/كنقل ررمل/ ركرر(Western blot immunoassay)كر /عب ر

ر( Monis & Bestwick, 1997كرمة )كر /  ر 
رةكخللللللليرك ألللللللللن ررGLRaV-3رم ثلللللللهر للللللل رنبللللللل/أ/ررRT-PCRت ا للللللليرأي اللللللل رك لللللللتخ ك ر

( رأ للل رتلللرر ألتلللا ر اة لللاةرMinafra & Hadidi, 1994كرمعلللا  ريأرنلللجراثللل/كةركربلللنركرةا مللل ر 
(degenerate primers)ةلررأول ةر ةلا نر حان ل رنلجر ةلاءر ملاركر  ك لاةركر  كلبل ركرمممقل ركرتلجر بر

 لللا  ةرنلللجرر"HSP70" (Movement protein)ردر  للليClosterovirusesكرنلللب ركرتلللا اررمنلللةار
ر؛Gugerli, 2003كر ثلللللهر للللل رومبلللللاركر ب/أ للللللاةركرمعلللللااب ر رت لللللا ريأ ك ركرمة )كر / لللللل ر 

Routh et al., 1998ت ا للليركرمتلملللليررمبللل ربم/كزركربقملللجراملللار للل  ةرتقاألللل ركر( ر(Spot-PCR)رر
 La Notte et al., 1997b)ر ررم ثهر  ر ذتركر ب/أ اةر
 

 ر  ول ريور لال رابمبلا جر،مال رك تملاةترنلجر - الوقاية من اتصاةة ةرالفيروس وال رد مرن انتشرار 
ردرنب/أ لللاةركرت لللا ريأ ك ركرمة )كر / للل تيررماانحللل رايأرنلللجركرمثلللرك/أ ) للللاتب ركرمة )كر / للل  أتمللل ي

ري لل/كعرأأ كلبللاعررم لقلل ربللحباعركرملل كةركرةباتبلل ركرمعلل   ريوركر ألتللا رأت ز للاربلل ر لل رخللالسر كر  اكجولل/كءكةر
 ا/أ  اعر ر،ما ركغ ار  رأ وتجرنجر مبم ر ذتركجو/كءكةر ار مج 

ك تمل ةر /ك لنر ختم ل رنلجرتخملب رر-رتخمب ركرةباتاةركرمعا  ر  رنب/أ اةركرت لا رك أ ك ر 1
رر120-60(ركرممارنلللللللل ركرح/ك  لللللللل ر 1ردر لللللللل ري منللللللللا  للللللللذتركر ب/أ للللللللاةكرمللللللللاةاركرةباتبلللللللل ر لللللللل ر

ر/(رأتطبلللللللنر ملللللللاركرمقللللللليريأركربللللللل/ك رريأركرةبلللللللاةر اا ملللللللل ºر38   لللللللاعر ةللللللل رة وللللللل راللللللل/ك ار
(Goheen, 1977)ركرممارنلللللل ركرح/ك  لللللل رنللللللجركرمختبلللللل/(ر2؛ر(in vitro)رأنقللللللاعررط/ قلللللل ر

Galzy'sر(Valat & Mur, 1976)ركرتطملللبرركرللل  بنر3در)(Bass & Legin, 1981)رد
ر؛Barlass et al., 1982؛ر2007   لللللهرأرخللللل/أطدرمللللل ركرمب/ للللللتبمب ر (رز ك للللل ركرق4

Bottalico et al., 1997, 2003 )ر
ا سرك ااألب ركرم   ر مارتبذسر حاأ ةراقبقب رنجركر  رركرحاا/ر -ركرت/عب ر  ريويركرمقاأ  ر ر2

مل/ ركرت ل  ر ل ر/غرر لاريبةا ر  ركرمة )كر / ل ر قاأ ل ررإلبلا  ر  ب/أ لاةركرت لا رك أ ك ر
راتاركآط  ماريور ع  رأ كلجر قاأ ر
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ر اانح رأل ك يركر ب/أ اةركرملبب ر رت ا رك أ ك ر / ق رألاوح ر رلارال رر-  اانح ركرة ك ير 3 تم ي
أت كولل ر ممبلللاةر،  للارنللجرتقمبللير للللت اركألتثللا ركجبللا  ر للل رك ةللنا ركرم/  لل ر رلللاركرلللمبم 

رسركرثتاءرتحرركرقث/ا   اءركرحث/ارنت/ار ا ألنارخالكرماانح ربم عاةر ةنار
رك ألتخللالركرعللحجركرمقلل/أطر ارممارنلل ر -كألتخللالرك بلل سركرخاربلل ر لل ركر بلل/أ/رأالألتاونللارر 4 ،ملل ي

يةكارنا ملللل رنللللجرخ للللورأللللللب رالللل أثركجبللللا  ر ملللل/ ركرت للللا رك أ ك رنللللجر لللللاتب ركرح/ك  لللل ر
ك أ ك ر اةاركرمة )كر /  ركرمةثوارا   اع رتمطجرك ب سركرلمبم ركرخارب ر  رنب/أ اةركرت ا ر

%درامللار للل ةكةر70-20ةللنب/كةر تناألللل ر لل رألاابلل ركرثللايرأكجألتللا درأ لل ةكةر ألتاونللار مملل سر
 حتلل اركر مللا ر لل ركرلللا/درأتتحللل رأل  بلل ركرةببللذركرمةللته ر،مالل ركرحعلل سر مللاركرمللاةاركرةباتبلل ر

جركر قل/اركرخارب ر  رنب/أ اةركرت ا رك أ ك ر لن ر ر  رخالسرتطببنركرتقةباةركرمذا  ار ا قاعرن
أررGLRaV-2ألتللا ركرمة )كر / لل ركرمحلل  ارأ كلبللاعرأكرمقاأ لل رر ب/أ للجر ةللاورونلل ةرااربللاعرجي رأر

GLRaV-3ر Ling et al., 2000 )ر
 

 الخشب الفيروسي جعد معقد ت. 3.1.3
Grapevine viruses (A, B, C, D)  جنس(Vitivirus ،فصيلة Flexiviridae ) 

، جرررررنس Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaVو 
Foveavirus عا لة ،Flexiviridae) 

 
ر مارر–الصفات العامة  ركرخث  رتث ت ري /ك  رأو ة ر را ركرم/ومب  ركر  ك اة ريةا ة

ر رنج ركرمة )كر /   ر ةنب/كة رأخا ونا رBovey & Martelli, 1986يأ أعا ؛رMartelli, 1993؛
Martelli & Prota, 1985ر رتنم (د ر مق  ر ماركرمة )كر /  ررأ م  كرخث ر  رك  /ك ركرخطب/ا

أ  ري منر مار ذتركرتح  كةري ماءر ختم  در ةنا رتةق/ركرخث دررأل /كعررث اركرخلا /ركرتجر،لببنا 
ركرخث تخ ة) ررت مر رأكرقمه ر ا ر(Hewitt, 1954)كر مبةج رنج ركج،طارب  ر موركر  ك اة رأااألر  
ر (Graniti & Ciccarone, 1961)ب/أ ب ررمم/ ريأسر  ريةا ةر راركاتماسركرطببم ركر ر1959

راارباعر مق رتنم ركرخث ر  رك  /ك ركر عا ب ركرمةتث/ارنجر م رركر /أ رك أ أعب رأنجرةأسر أ م ي
 ( Martelli & Prota, 1985؛رMartelli, 1993 ةطق ركربح/رك  بوركرمت  طرأغب/ ار 

تةقللل/ر لللا ر أعللللت//درر ختم للل ر ةنلللاركر ب/أ لللاةركرمللللبب ررممقللل رتنمللل ركرخثللل ري /كالللاعرتللللنررر
رLN 33ت مرر لللا ركرمة )كر / للل رتخللل ة)ت مرر لللا ركرمة )كر / للل راللل ع/درأرتخللل ة)درأرأكرقملللهركر مبةلللج

(Savino et al., 1989b)رأي ال رتمببل ر لذترك  ل/ك رك  عمل رأتثخبعلنار لارتطمبرر ملاركرةباتلاةر 
ك  للللط كأل ركرخثللللبب ررثللللنب/كةرردرأ للللجرتحلللل ثرومبمللللاعرتحلللل  كةرنللللجVitisكر كرلللل ر لللل روللللةاركر / لللل ر

ر ر(Martelli, 1993)كرمة )كر /  ر
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ر لللللاةرك تقلللللاةريطر للللللبباةر مقللللل رتنمللللل ركرخثللللل ر لللللجر  ك لللللير للللل ركرللللل   راتلللللارنتللللل/ار / بللللل ر 
ررVitisةلللللب رنب/أ للللللب در،ماللللل رتح  لللللل  ارنقللللللطر ا لللللتخ ك ركرةباتللللللاةركر كرلللللل ركرخثلللللبب ركرتا ملللللل ررنللللللةار

 Bovey & Martelli, 1992؛رGraniti & Martelli, 1966)ر  ريطركر  ك لاةركرح   ل ريكل ةريطر 
ر /كنقللللللل ركرمللللللللبباةركرحقبقبللللللل ررممقللللللل رتنمللللللل ركرخثللللللل رأوللللللل ةري عمللللللل رنب/أ لللللللاةر ر تملللللللا  ار علللللللمباع ع

(Namba et al., 1991)درتةتمللجر رللاركرنللةارVitivirusدرأ للج رGVAدرGVBدرGVCدرGVDدر
كرلللذور ةتملللجر رلللارر(GRSPaV) الللان ر رلللاركر بللل/أ/ركرم/كنلللنررتةقللل/ر لللا ركرمة )كر / للل ر أعبللللت//ر

ر Foveavirusكرنةار
ر رنب/أ/ رتبم ررGVA  س ركرثايد رخبطج رأ   ركرتةق/د ري /ك  ري  ة رةنب/كة ر  

ر  رأرر12×800ي ماةت رغطاءتألات  ت/كعد رأزط ررت/كأج ر ب  ر ا رابم رر22.5أر21.5كرب/أتبةج
ر ركر/ ببج ركرة أو رام   رانر رأعم  رمكرلملريااةوةكرت طد ر ر7.4  ر ا  ا ؛رChoueiri, 1995يره

Martelli et al., 1997؛رMinafra et al.,1994 )رر
رر ر  س ر اقاع ررولبماةي ا  ركرمة )كر /   رةنب/كة ر   ركرثاي رخبطب  "بةهرنب/أ ب 

Semillon"را كرجرر ر م ر  رنا ر ارقمهركر مبةجد رر800 عا   رأعم  كرب/أتبةجررغطا ناأزطرألات  ت/كعد
ركرة أورر22.5 رام نا رأانر رةكرت طد ريزأتب ريرهر7.6ابم  رنب/أ/ر ا  ا رأي منر مبنا رGVBد

 Boscia et al., 1993؛رNamba et al., 1991) ر
 مارةنب/كة) م/ةاةركرمة )كر /  ر  ررGVCترركر ثهر  رنب/أ/ررخ/ر مجر  ب/أ/ر

ر ر Semillonبةه ركر مبةب  ركرقث/ا ري /ك  رتحمي رأ ج ر  سرMonette & James, 1991د ر( 
ركرمثبب ركرةباتاة ر   ركر ب/أ/ ر ذك ر  ي  ركر كر د  N. benthamianaرر رأعم رN. occidentalisأ رد

ر را كرولبمات   س رغطاءتر725رج رأزط رأعم  ررألات  ت/كعد رةكرت طرر25.7كرب/أتبةج رابم 
(Monette & James, 1991)ر ر

 م ر عالر ارقمهركر مبةجدر  رألباةررGVDترر ىخ/كعر  سرنب/أ/ررخ/ري منر مب رنب/أ/ر
يرهرر7.6ابم رةكرت طدرأانررام  ركرة أورر20.5كرب/أتبةجررغطا   رأزطرألاأل  ت/كعدرأعمر825  ر ر

ر (Abou-Ghanem et al., 1997) ا  اريزأتب ر
ر ر را ركرتم/  رتر ريخب/كعد رGRSPaVنب/أ/ ركرنةا ر را رأكتبا ر /كننرFoveavirusد رأ   د

رثايركر ب/أ/ركرخبطجركرولبر بم ر  سر  (Zhang et al., 1998)تةق/ر ا ر أعلت//ر  /ك ر
رر (Petrovic et al., 2003)ألات  ت/كعرر723

ر راركر أ ركرذ ركر ب/أ/ررويةا ةر موركر  ك اةركرم/ومب  كرمتلب رنجرتنم ررGVA ممب 
ر  را ع/ ركرمة )كر /   ر ا  رأت مر ر؛Choueiri et al., 1997aر؛Chevalier et al., 1993كرخث 

Digiaro et al., 1994؛رGarau et al., 1994أرب ركر ب/أ/ر(درأالرار لىرGVBنجر ا كثركرقمهرر
نجررGRSPaV لىأرب ركر ب/أ/رأالرارر(دBoscia et al., 1993درBonavia et al., 1994كر مبةجر 
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ر أعبلت// ركرمة )كر /   ر ا  ر(Zhang et al., 1998)ر ا كثرتةق/ ركر ب/أ اةر  ردGVAأت/تبط
GVBرأرGVDنبمار بةنار مال  ر عمب رامب  رر(Choueiri et al., 1997b) ر

ر
ركرتارج  –األعراض والمدع العوا لي  ركرخث ر ماركرثاي رتنم  ر ممق  رتمخ رك  /ك ركرمتممق 

ر رك أ أعب  ركرمة )كر /   ريبةا  رأررV. vinifera م ر رامنا ر،ا  ررر ر ط رك  / اب راذر  ك ب س
ركرتح  كةر را أث رة ا رأت  ط ر / ب   رغب/ ر م نا رك  /ك ر ة  رت  ط ركرخث د ررتنم  رالا  

ر رأر ما ركرلا  ر تةق/ رتخ ةت)كرخث  رأرنات مم ( ركر ب/أ/رر تبا ة  رأأل   رأك بي ركرطمر ر ة    ال  
ر ا ر رتةق/ ر ةنا  ر تما  اد ر نم  اة ر  ا ر را ركرخث  ررتنم  ركرم/اب  ركرم ا / رتقلر أ الرت  

را ع/ ر ا  رأت مر رأكرقمهركر مبةجد ر أعلت//د ر ا  رأت مر ر ذترLN 33د ر   راي رتمبب  ر،ما  رأ   
 مار ع  ار لتقم ر لب رغبالرك  /ك ركرت / قب ركرخاب ر اير ةنا ر،ا طرتةق/ركرلا ك  /ك ر 

ر ب ر ر ا رتت/كأجري ماة ا ر،ا طرر10أر1 بل ر  ،لاةرب ب/اد ر بةما كرلا ر مار بل ر ت مرتخ ة) رد
ر ر   م  ر  ررت و يخاة   ر ث/كة ر  رنا رأ عي ركرتطمبرد ر ةطق  رن   ر بما ر  ركرلا  ر  س  ما
رألت ءكةر كرلةتبمبت/كة  ركرلا  ر مه ر ما ر كر ا بب  ( ركرم ر ا ررمطبق  ركرمقا م  ركرنن  ر ما رتت  ط
رتخت جرك  /ك ركرخا وب رأع/أزكةر  ركرخثبب   ر مارك  ط كأل  رك خاة   ركرتةق/ريأ ر اراار  ت كنق 

رتب أر  ا /ركرتةق/ر ر بةما ركرخ ب  د رإلبا  ر ماركرلطأركرخا وجررمقمهركرمبررنجراار ركجبا  
ة  ر مار طأركرقمهركرخا وجررمل  رنجراار ركجبا  ركرث   ا رأ ما ر الا  رتةق/ركرخث رأك خا

ر مار ر ماع ركرم/اب  راال ر ت كو  ر   ريأ ر ختم ب  رألباتب  ر ما ر ة عمب  رام/اب  رأت مم 
ر   رت /ك كع ريك / ركرلا ر ع  ا رتةق/ ر، ن/ كرلا ر مارةنب/كةركرمة )كر /  ررتخ ةركرةباةرأل ل  

كرلا رايريبةا ركرمة )كر /  رك أ أعب ررتخ ةدرنجراب ر،عب رV. rupestris ركرن/  ر  ركرة ر
رألاة ار ر ا   ر ع  ا ر مبنا رك  /ك  رت  ط ركرتج رأ نةنا رك  / اب  رك ب س رأ)يأ ر  بل   ع  ا

رأر ركرخث  ري /ك رتةق/ رتالات ربمباع ع  ري /كع ر مبنا رك  ت  س رأ ا ط ر مارتخ ةت)كر ا جد رت مم 
ركرةبات رنج رأك ا رألطا  رك أ أعب  ررم /   ري، اع ركربذ    ركر /ك/ رأ ما ركرمطمم  ردرV. viniferaاة

ريك /ر ركرةم ذوب  ركرتح  كة رت  ط ركرمطمم   رغب/ رك  / اب  رك ب س ر ن  كة ر ما رربا رأر  
رك بيدر ر   ركرقا  و ركرن ء ر ما ر بما رأ  ركرمطمم  ررمةباتاة ركرخثبب  رك  ط كأل  ر ما رةب  اع

خث ركرطمرري، اعدرأ  ر،قتع/رسن  رك  /ك ر مارخث ركرطمررأ ما ريطرتمت ركرتح  كةر رار
رك اباط ر ريغم  رنج ركرممارر رأكاح  رغب/ ركرمطمم  رغب/ ركرةباتاة ر ما ركرتح  كة رأت  ط رنقط 
أ  رتعب ركرتح  كةر مهركرلا ر اا م ر كرطمر(ريأرو ءر ة رامارنجراار ركرمة )كر /  ركج،طارب ر

 رت  طرVermentinoمةطق ر رتحا ركرطمررامارنجراار ركرعةهريأريألنارتتمح  رنجركرن ءركرمحاذورر
ر مار ركر/عبا رنج ركرمب ط رت تأ رأ توخ/ راب     رأي ي ركرلمبم د ر   رانماع ريب / كرثنب/كةركرمعا  
رة   ر رت     ر،ح ث رأ   ركرتطمبر  ر ممب  رن/صرألناج رتقي راما ركرمعا  د ركرمة )كر /   ةنب/كة

ر ر تم  ا ركرلا  ر تةق/ ركرمعا   رت و ررمثنب/كة ر  ركر  ك    رتا  خ ر   ر ة كة ر  ا رخالس ركرم ة
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كرخث ر ماركرمنم  ركرخ /ور ا ت ةاءر ألخ ا ركجألتا ر ع  ارتنم ري /ك رخاب ر مب اررممق ر
ريأل رربار ةار ري /ك رخاب ر مارك أ ك در ار/غررااةار  م ر  ةركرمةا ب رأب /رانمنا( ؛راما

كرت ا رك أ ك رأالب /ك  اريأر ام/ك  ادرأت  طرر  رأو ةر مورك بةا ركرتجرت ن/ر مبناري /ك 
 ر تط  رغارباعر مارةنب/كةركرمة )كر /  ركرمطمم رةببن ر تم ركرةاتن ر  ر / ركرت ا رك أ ك 

ت مم ر ألت اخرن  رألقط ركرتطمبردرنبختمهر ط/ركرطمرر  رك بيرتخ ةت)كرمعا  ر تةق/ركرخث ريأر
أ  طار طبق رنمبةب ر   ةنب ر مبا رر مبااعركرتطمبررر ع  ارأكاح درأ ا طر مهركرطمررن  ر ةطق 

رتناتر ركرخث  ر تنم  ركرمعا   ركرمة )كر /   رةنب/كة رالا ب  رت ةكة ر نم   ركرخا وج  طحنا
ركرملبباةركرمم/ا رك خ/ارأ ر بمار زكءرك  /ك ركر ب/أ ب راارت ا رك أ ك  

رت    ر بقاةرنمبةب ر   ةنب ر:التأثيرات الخلوية للمرض  ع  ار  بل رنجررت و ر مبا ر،م ي
ركر كخمب ررم/ رتةق/ركرلا  ر ركرممب ا ررتح  كةركرخث ركرلم  ركرمقا م  ريأرنجركرنن  ركرتطمبر  ةطق 
تةثورتح  كةركرخث رألتبن رجبا  ر ةطق ركر ا بب  ركرتجر،ختمهر م اناركرطببمجدرنت /صرنجر ألتا ر

ر ركرمتما  ا رغب/ ركرب/كألثبمب  رParenchymatosisكرخال،ا رد رابب/ارردHyperplasiaكرمت خم  أعو  كة
Hypertrophyرنتتثايرألتبن ررذر رامقاةرر   ااعر  ر ألتا ركرخث رأكرمحاءرنجركرحار ركرطببمب د

ركرح  ر رت ز  رأ ا ط ر ارماء  ركرةباة رت أة ر،مبن ركرذو رك  / ركرخث  ر   راانب  رأغب/ ر ةت م  غب/
ردرأ ت ز رغارباعرنجر نم  تب رب ب/تب ركرخثبب رنجر ا رةنب/كةركرمة )كر /  ركرمعا  رغب/ر ةت 

ركرتح  كةركر كخمب  رت  ط رأ   رلالث  ركرن/  ألجر-يأ رأسب جر،عب ركرنناز رخمي ر مار بل  كرخم   
ر وجرنجرةنب/كةركرمة )كر /  ركرمعا  ر تةق/ركرلا رك  /ركرذور،ق ةر رارت     ارأ  رلرركر لب رأر

ر  تنارخالسركرلة كةرك أرار  رز ك تنا ر
 

 طري لرر ل/ رك ألتثلا ر لجر  ك لط ر لاةاركجك لا ركرةباتبل ركرمعلا   رأ الاةر ر  ول رر–اتنتقا   طرا ا
رك/ ) لللللتاطررممة )رم / لللل رنللللجريأ أعللللارخللللاسر لللل رسللللا /ارتةقلللل/ركرلللللا ريأركرقمللللهركر مبةللللج رأاللللاطريأسر

ر ر(Teliz et al., 1980)ر1980ةربللير ملللارك ألتثلللا ركرطببمللجررتنمللل ركرخثللل ر لل رلبلللررنلللجر للا ر
رأرخللللللل/أطررRosciglioneنلللللللجرألقللللللليركرمللللللل/ ر للللللل ر بللللللليرةأ ركربلللللللنركرللللللل  بقجرتلللللللررك لللللللتم/ك ر للللللل رأر
 Rosciglione et al., 1983؛رRosciglione & Castellano, 1985 )ةقليرنبل/أ/رر GVAك لط رر  

 PlanococcusدرPs. affinisدرPseudococcus longispinusيأل ك ر ختم  ر  ركربنركرل  بقجدر  لي ر

citriرأرPl. ficusركرلللل  بقجر  ك للللط راثلللل/اركربللللنررار ةتقلللليركر بلللل/أ/رأل للللل  رامللللHeliococcus 

bohemicusر(Zorloni et al., 2006)أع ك لللللط ركرحثللللل/اركرقثللللل/  رردNeopulvinaria 

innumerabilisأ ةقلللللللليرنبلللللللل/أ/ر رGVBك للللللللط ريأللللللللل ك ر ختم لللللللل ر لللللللل ركربللللللللنركرلللللللل  بقجدر  للللللللي رر  
Pseudococcus longispinusدرPs. affinisأرPl. Ficusر Boscia et al., 1997a؛رFortusini et 

al., 1997ر؛Garau et al., 1995؛La Notte et al., 1997a ر( ر
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ررتنم رر-التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية  ركرملبب  ركر ب/أ اة تةتث/
أ أعب ركرخث رنجر ةا نرأك م ر  ركرمارررابار    ركرمة )كر /   رأ  ر  /ر مبنارنجركر أسرك 

ر مار ركرم/اج ركرممق  ر ذك ر لبباة رأ نمر ركرمت  ط  رك  بو ركربح/ را   ر ما كرمطم 
رأك  ة رأ      رأربةاط رأت ألا رأكرم /ل راارن ك / ر    ا  ر /عب  رةأس رنج رأكربم ركرمة )كر /   ط

ر رأ ع/ ر أنملطب  رأرخ/أطد ر1991ةكأأة ر؛ رأرخ/أطد ر2000كرثمبج ر2009د رأرخ/أطدر؛ ة  /و
رأر1997 ر لمماألب  ر؛ ر2007رخ/أطد ر؛Alkowni et al., 1998ر؛Ahmed et al., 2004؛

Al-Tamimi et al., 1998ر رChabbouh & Savino, 1997؛ ر؛Chabbouh et al., 2001؛
Digiaro et al., 2000؛رHaidar et al., 1996؛رHanna et al., 2008ر؛Mahfoudhi et al., 1998؛ر
Martelli et al., 1994؛رMslmanieh, et al.,2006a, 2006b, 2006c )ر

تمتملل رةلل اركر لل/ ركرللذورتلللبب ري لل/ك رتنملل ركرخثلل ر مللارت/اببلل ركرطمللرر للارك بلليدرأ مللار 
الا للبتنماركرةلللبب رتنللاتركرمم/اللاةدرنتمملليركرت/ككبلل ركرحلا لل ر رللاروملليركرملل/ رخطلل/كعرولل كعدرأ ر

در(Savino et al., 1989a) لبمارنلجركرحلا ةركرتلجر، نل/رنبنلاركرتةقل/ر ملارالير ل ركرطملررأك بلير
أ ةللتهر ةنللارتلل    راللاةرنللجرألملل ركرةباتللاةركرمطمملل رأالألتاونللارك  لل/ركرللذور لل ر،خ للوركجألتللا ر ةلللب ر

درأ ل ر تللب رنلجر  تنلا ريسنل/ر مقل رتنمل ركرخثل رنلجركرب أللاطرتل ألباعر(Garau et al., 1985)%ر50
در(Rumbos & Avgelis, 1985)رSultanaرأرRazaki مح سلاعرنلجركجألتلا رأذ ل  عر   لاعرنلجريبلةا ر

%ر30أيالللللل ثركرملللللل/ ر  تللللللاعرنللللللجرك بللللللةا رك أ أعبلللللل ركرم  أ لللللل رنللللللجر م ا  للللللادر م للللللررأللللللللبت ر
(Abracheva, 1981)ر راملللاريةار لللذكركرمللل/ رنلللجركرماللللب ر رلللارذ للل سرأتللل طر للل ورنلللجركجألتلللا ر

ر رأيلللل/رتةقللل/ر لللا ر أعللللت//ر عللل  ار ىذ،للل ر ر لللبمارنلللجر(Tanne et al., 1990)%ر70 مللل ر
ر رأالللاطركرقملللهركر مبةلللجر للل رياللل ثرنقللل كعرالللاةكعرنلللجر(Goheen, 1988)ر/ للل رك أ أعبللل ألمللل ركرمة )كر 
ر%درأكألخ االلللللاعرنللللللجر لللللل سركرحبللللللااركجألتاوبلللللل ررثللللللنب/كةركرمة )كر / لللللل ركرمعللللللا  ر70كجألتللللللا ر ملللللل ر

 Tanne et al., 1991؛رTeliz et al., 1980)ر ر
 

ركر–طرا ا الكشف  رتنم  ررممق  ركر ب/أ اةركرم/كنق  ركر ثهر   ر تر ر / ن ك  ت  سررخث ر  
كرلب/أر وب دررختبا كةركرمعمب ) راركرم ك يركرمثبب درأكج  ك ط ركرتطمبرر ماريأل ك رالا  درأكرةقير

رختبا كةركرن  لب  كجرأيخب/كعر
ركرتطمبرر ر  ك ط  رك  ت  س ر را ركرحار ر  ارةلب  رتق  / رنج ر نماع ر و/كءع ركرحب و رك ختبا  ،م ي

ر /  رأرمتوك ر  رخم  ار  ركجبا  ر تنم ركرخث  رأ  ري ا رتمبب ري عم ركرعحب ررةباتاةركرمة )ك
ر ر ماركرةباتاةركر كر  ري م لركرتطمبر ر ا تخ ك  ر ة ذر(Savino et al., 1989b)كاط/عاةر ختم    

ركر   رألباتاةركرمة كختبا  ر ا تخ ك  ررر  ركرتارب   رك أل ك  ر   درKober 5BBرأرV. rupestrisكر كر 
ر (Savino et al., 1989b؛رGarau et al., 1997؛رMartelli, 1993 رLN 33أكرننب ر
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ألق/ر مب ار ح أةار ارح   ركرممت اررV. rupestrisتةق/ر ا ر أعلت// رت ن/ر ماركرةباةركر كسرر 1
 KoberأرLN 33ي  يرألقط ركرتطمبررأعاتناتركرنذأ  رت  طرك  /ك ر ماركرةباتب ركر كرب ر

5BBر ا ر ر ةعأ ر / ب   ر ا رغب/ رتةق/ ر ما رك  ت  س ر ة  ر ارث ب  ركرتطمبر ري م ل تماة
 أعلت// رأ عم رتح   رك  تنا  ركرتجر،ما ركرحع سر مبنارألتبن ررمتطمبرركرقمجدرأت ن/ر

ر رأ   ركرتطمبر  ر  ء ر   رلالل  ريأ ر ا ب  ر م  ركر كس ركرةباة ر ما رتررك  /ك 
ر ركرملب  رتح    رر(GRSPaV) ىخ/كع ر را ر ىةو ر ركرذو ر ا  رك بيررأعلت//تةق/  ما

Rupestris st Georgesركر ب/أ/ر رأو ة ريخ/اريط رأعبةررتنا لرا      GRSPaVتبطرر/ 
ر ر(Bouyahia et al., 2005)ر110R م/ ر  ةركرم/أ ر ة رك تخ ك رك بير

رر 2 ر،ح ث ركر مبةج  رتخ ة)كرقمه ركر كس ركرةباة ر ا  ريو كء راي ر ما رأتةق/ ررV. rupestrisت مر
يأللن ررجز اةارنركرم/ ري، اعرر لب  رأرKober 5BB ماركرةباةركر كسرردرأر  ررباLN 33رأ

 تلبباعرنجرألث ءركألت اخاةرألم ذوب رنجركرلال باةر ار ب ررLN 33كر كسرررمةباةكرمحاءركر األ ور
ر تق  رألم ركرةباةركر كسر  ع  ارااةادرأتمتهررLN 33كرمق ر ارسن  رتثققاةر مار طحنا 

 حم/كع رأ  رت ن/رنجر مورك اباطر قارب /كءركرم طر مارك أ ك ررك أ ك ر اك/كعدرأت تل رر ألاعر
 طمقاعريأر تخث ر ع  ارغب/ر ةت م درركر /أ )نجرنت/اركرةم ركر/عبمج ر ر ة هرخث ركرط/أة

رتتط  رك  /ك رخالسر  ار رأل ل   أ ما ريطرتم ةركرةباتاة)كرثنب/كةركرمعا  رخالسركرما 
رت  طرنجر يأ ر  ا / ارخالسر ا ب  رت ن/رك  /ك ر ماركرةباةريةن/ر م ركرتطمبردرر ةنا

ر   اعر  ر ا كثركرم أا ر40-20 م ررLN 33كر كسر
درر  رKober 5BBت مماةر مب ار مار ا ركرةباةركر كسرتخ ةكة)ر رت ن/ت مرر ا را ع/تخ ة)ر 3

ر LN 33أرV. rupestrisي /ك ركرم/ ر رت ن/ر ماركرةباتب ركر كرب ر
رLN 33كرت مرر مار ا ركرمة )كر /  ركرتخ ة) ر،متازركرم/ ر ا ت كةرLN 33ت مرر ا رتخ ة)ر 4

 ع  ار مالم ررتثايركرقمهركر مبةج ر ر ت/كننركرم/ ر تثايركألت اخاةر ماركرلال باةر ار ب ر
 KoberأرV. rupestrisردرأ رتتم طرك أ ك  رأ رت ن/ر ماركرةباتب ركر كرب كر /أ كرمب طر مار

5BBر ي /ك ر / بر ر ب  ر ا ركرما/ كة ر  ة ر ت/كأج رةكسدرر3-5  رألباة راي ر   ر نذ ا  قي
ر ارب/ رر ريأ ر أعلت//د ر ا  رتةق/ ر   ررم ثه ركرم /ة ر ارب/ ر ريأ ر ارث ب  ركرتطمبر أ لتخ  

 ة كةر مارتة بذركرتطمبر ر تررر3-1كرممتعن رت ن/ري /ك ركرم/ ر ماركرخث ر م ر  جر
رتطمبررك خ / /رنجراار ركرºر22كرتح ب ر ة رة و را/ك ار

ر

ر راركرةباتاةررVitivirusكر ب/أ اةركرتا م ررمنةار،ما رألقير ركرخث ر بااألباباع كرملبب ررتنم 
ر رر ب/أ/ ركرم ك مج ركرم ا رأ ت م  ررGVAكرمثبب   رألباتاة ر   ر ختم  ع كرباذألناألب رركر عبم يأل ك اع

Solanaceaeر رأ ةنا  رNicotiana benthamianaد رN. clevelandiiد ردN. occidentalisد
N. cavicolaأرN. megalosiphonر /أ نارر رأتعبأ رك أ ك د رأتث ت ركرتق  د رنبنا ر،ح ث ركرتج
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؛رConti et al., 1980؛رChoueiri, 1995؛رCastrovilli & Gallitelli, 1985ة ان رناتح ركرم طر 
Rosciglione et al., 1983ر رنجركر ثهر  ر   ةرنب/أ/ر(  رك تخ   ر  ك يررGVAأ   كربمةب 

 رتب أر مارألباتاةر(Martelli et al., 1994)رNicotiana ثبب ريخ/ار اجاان ر راريأل ك ركرنةار
ررN. benthamianaركرتب  ر ار ب/أ/ ررGVCكرمم كا ر  امب  ر /أ ررد بت  قا رأتماأة

ر رامب  وناز  د ري /ك  رتالات ر بةما ر  تناد ر بي ركرقمب  رك أ ك  رألباتاةررأذ  س ر ما
ر ررN. occidentalisكرتب  ركرم/أ رأكرتج ر ب  ر ا ركرم ط ريب / رتب/ ر ر بل  ر ما ررت  ط

(Monette & James, 1991) ر
أكر ب/أ/ررGVAتررك تخ ك ركختبا ر رب كرنجرتثخب ر لبباةرتنم ركرخث رأ ر بماركر ب/أ/ر

GVBدرأ ر ةعأر ا تخ ك رك  عاسركرمتم ةاركر م ألاةر مارألطا رأك اررتثخب ركر ب/أ/رGVAر
ر ر  ك ط  ر زةكةةركرمذا   ر ةا ر   رالا بت   ر ألخ ا  رأل /كع ر رب ك ركختبا 
 Boscia) بير  تمماسركرم اةركرمتم ةركر م طررAت طب رك  با ر ارب/أتبب رالا ب ركختبا ر رب كر ار

et al., 1992)رامار،ما رتطببنر ختبا ر رب كر اجات كءركر اللجررم ب/أ/ر ا ولا ركرم اةار (TAS-

ELISA)رر ريأ رأبم  ركختبا  ركر م طرر ا تخ ك ر(Western blot)أ لتب/ط رأاب ا ر  اةا ي عاس
(Boscia et al., 1992, 1994, 2001)راماريةار ألتا رتم رك  عاسر رارتطببنرتقةب رك ة عاصر 

ر رك ر ت/أألج ر ارمنن/ رتقةب ر(ISEM)كرمةا ج ر ب/ ركر م ط ر تم ة ر  اة ر عي ر ألتا  را   اع رتر  
(Recombinant protein)رنر ر   رر ي ركرمة  رر(GVA رAب/أ/ ركرمة  ر(GVB رBأنب/أ/

 Saldarelli etر؛Rubinson et al.,1997 ر(Western blot)أكرملتمميرنجركختبا رأبم رأ لتب/طر

al., 1997ر( ر
رك تماةأر ركرن  لب ر ما  ركر برك ختبا كة ر   ركرخث دررم ثه رتنم  ررممق  ركرم/كنق  ر/أ اة
ررGVAنب/أ جر لبباةرتنم ركرخث در  يرنجرتثخب ر موررRT-PCRر،لتخ  ركختبا رابا
ر ركر ب/أ اةررGVBأ ررتم  ركرةا م  ركرةباتج ركربن راث/كة رأةكخي ركرمعا   رك أللن  رةكخي

(Minafra et al., 1992, 1997)ةكخيرركرم/اب ررم ثهر  ركرملبباةأكختبا كةركرتننب ركرن  لجرر
ركرمعا   ركرةباتب  رك أللن  ررم ب/أ اةر عا ا ركرةا م  ركرحث/كة ر؛Galitelli et al., 1985 ريأ

Minafra & Hadidi, 1994ر رترر( Saldarelli et al., 1993, 1994؛ رراما ر ىخ/كع  ختبا رك تخ ك 
RT-PCRررم ثهر  رنب/أ/رGRSPaVر(Meng et al., 1999) ر

رر
رأرر- الوقاية من اتصاةة ةالفيروس وال د من انتشار  ريور ألتا  ركرمع    ركرةباتب  ركرم كة ال تماة

ر ك بيرأكرطمر(كرم ل رأعارتارجركرخارب ر  رك  /ك ركر ب/أ ب  رأأ كلباع تمتب/ر أك تخ ك نا ق ربحباع
رر ا كرحيرك   يررمح ر  ر ألتثا رأرين ير / ركر  ا، ر  ركجبا  ر نذتركر ب/أ اةر

ك تماةر /ك نر ب/ر  تررتخمب ركرةباتاةركرمعا  ر ممق رتنم ركرخث ر  ركر ب/أ اةركرملبب 
ر ركرتطمبرركر  بنيأركجلةتب ر ماعدريأرز ك  ركرقم ركرمب/ لتبمب رردي ركرممارن ركرح/ك    ختم  در  



 التي تصيب العنب/الكرمة ...... تألبف إيليا الشويري وصالح الشعبياألمراض الفيروسية 

 
579 

رمم   ر ماريبةا ر  ركرمة )كر /  ر تحمم راقبقب ر  ااألباةررنجركر  رركرحاا/ر رت و 
ر  ر ركرخث د ر  ب/أ اةرتنم  رNicotiana benthamianaكرةباةركرمثبجركر كسريطر ألتا ررإلبا  

ر رنجكرمح   ررأ كلباع رنجركرملتقبيراةم ذ رجألتا را/  رر(Buzkan et al., 2000)كرمختب/ ر ىخذ   
ر رGVBأرGVA ح  ارأ كلباعرأ قاأ  ررم ب/أ ب ر

ر  و/كءربم رتحقبق رأل /كعررق اءركرحث/ارنت/اركرلا طرخالسركرثتاءرتحررر اانح ركرة ك يتم ي
ر اررمممارن ركر بمبا ب ررتم ركرة ك ي ركرقث/ادرأ رتت ن/رنجركر  رركرحاا/رك ت/كتبنب ر تط ر

 

  نمش/ترقط العنب/الكرمةر. معقد4.1.3
ق عنررب ووفيررروس ترررييش عررر  Grapevine fleck virus (GFkV) فيررروس نمش/ترررقط العنررب

Grapevine rupestris vein feathering virus (GRVFV)  جررنس(Maculavirus ،فصرريلة 
Tymoviridae) 

 Grapevine asteroid mosaic-associated virus يررا النجمري للعنرربالفيرروس المرافررا للموزا 
(GAMaV)،  وفيررروس الفررح األحمررر فرري العنرربGrapevine red globe virus (GRGV ،

 (Tymoviridae فصيلة ،Maculavirusجنس 
 

تلب ركر ب/أ اةرك  عم ركرمذا  اري التركرمل/ ركرممل/أ ر ا لرر مقل رألمر)تل/ طرر–الصفات العامة 
كر بلل/أ/رك ك لل/ري مبلل رأكألتثللا كعرنللجركرمللارردرأ لل ركر بلل/أ/ررألمر)تلل/ طركرمةلل أ متبلل/رنبلل/أ/ررةلل  كرم

كر اب ركرملنيرنجركر أسركرم/عب ر  ر نم  رك  ل/ك ركرتا مل ررممقل رألملرركرمة )كر / ل راتلاركآط ر
ركذر ر بتررتةاأر رنجر ذتركر ق/ار  أطرك ةا ار راركر ب/أ اةركر الل رك خ/ا 

 Boulila/أ/رألمر)ت/ طركرمة ر  اارة رر ت/ار   م ر  ركر   ر راريطرتلررأبل  ر  قجرنبر

et al., 1990 درأ ل رللررتعلةب  ر اقلاعر)Boscia et al., 1991bرأالاطر ل ري ملنر مبل ر لا قاعري لرر )
ر"GPLIV"(رGrapevine phloem limited isometric virusنب/أ/ررحاءركرمة ركرمتقا،ارك  ماةر 

 Castellano et al., 1985 )ر
در(Sabanadzovic et al., 2000, 2001)رألتثلا ررممةل  /الاعرأك لاركجرGFkV،للب رنبل/أ/ر

كر ب/أ/ر بااألباباعدرأ ةحع/رت كو ترنجرك أللن ركرمحا ب )كر /عارب  ر ت  طر نبةلار ب/أ/ر ذكرأ ر ةقير
را للل اريزأتبللل  ر7,500 للل راللل كرجرركرلمللللم ركالللاةو للل روللل وءرأكاللل ر للل ركرحملللوركرةللل أوركر/ بلللجر

 Boscia et al.,1991b؛رBoulila et al., 1990)بمل ردرأر%ر ل رأزطركر بل/أ/35،ملاةسرنلجراتمتل رر 
ر30درأ بمللل ر طللل/تراللل كرجر ملللاةك رور تللللاأروللللبرركر بللل/أ/ررةكرتللل ط ريرلللهر25أزطركر طلللاءركرب/أتبةلللجر

ر (El-Banna, 1998)رألات  ت/كعر
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أعااراض ااصااابة باابعض األمااراض الفيروسااية للعنب/الكرمااة. أعااراض تااثلم ساااق العنااب )أ( ومااوت  .2شددكل 
تنقااار ساااق العنب/الكرماااة المرافااق لفيروس ال)ب( النااااتج عاان ااصااابة بااا 110Rالعااروق علااى النباااات الاادال 

لكرماة ؛ أعراض ترقط أوراق العنب الناتج عن ااصاابة بفياروس نمش/تارقط العنب/ا(GRSPaV)روبستريس 
(GFkV)  جاـ(؛ األعاراض الناتجااة عان ااصاابة بماارض موزايياك العاروق )د، هااـ( ومارض الزوائاد الورقيااة(

 على السطح السفلي لألوراق )و( والتي من المحتمل أن تكون ناتجة عن إصابة فيروسية.
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ربر ىل/ركر ب/أ/ر ع  ارة   ارنجرتط  روذأ رك ب سرأألناجركرتطمر–األعراض والمدع العوا لي 
(Triolo & Materrazzi, 1986)ر ريبةا ر  ر ما ر"كا  " ر / ج رغب/ ر ة  ركرم/ ركرةاته أ ا ط

كرمة )كر /  رك أ أعب رأ مار م ررك ب سرك  / اب  رأت ن/ري /ك ركجبا  ر ماركرةباةركر كسر
V. rupestrisرر رةح لرة ا ر،عب  ر بل  ررأل ما ركر األ    ر  امب درأ ك كرم/أ  ر قماع ر ا ألاع د

 اةر،ما ر   تنار  ا جر ذكر ارأامرركر    ر قا يركر  ء رتوخذرك أ ك ركرمعا  ر ار ب/أ/رأتث ر
رة واةر ركر     رتح ثركرلال ةركرث   ا رأ   ر رارك  ما  رتمتهرا كننا رأ   رأ مت  اعد ر نم كع ةاالع

ر ر(Martelli, 1993) تبا ة ر  ركرتق  ر
 

رنذكركر ب/أ/درأ ا طرك ألتثا ركرطببمجرر ر  ررررر،لنيرألا يراب ور م/أ ر م ر–طرا ا اتنتقا  
 رأ  ريةا ةر موركر  ك اةركرم/ومب ر رار(El-Banna, 1998)رخالسرز ك  ركرماةاركرةباتب ركرمعا  

ر ألتقاسر ببمجررم ب/أ/رنجركرحقير ر،لنيررم ب/أ/ر(Fortusini et al., 1996)أو ة ررر ريأل  ر مماع د
ركرب رنج ر ألتقار  ر،لني ررر راما ر م د ر اررذأ  ألا ي ركر ب/أ/ رك  ةتقي رخ /تطمبر

(El-Banna, 1998)ركر ب/أ/رر رألقي رر  ك ط أ تر ركرحا  س ر،وخذر(.Cuscuta spp)ألباة ر  رر ة  د
ر رأعا باع ر،عب رنب/أ/ر(Woodham & Krake, 1983) ا ماع  GFkVريبةا رر ر   رابب/ا ي  كةكع

ا سرالا بتنارتنا   رأررر،لنيركرمة )كر /  رأيأل ك نار ع  ار ببمب درأ رت و ر مم  اةر ح ةار
رخ/ر ا ت ةاءركرمة )كر /   ر يررارم ب/أ/ر 

 
ر /ارر-التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية  ر أس ركر ب/أ/ ر ني

راارب   ألبا ررنج ر(Hewitt et al., 1972)ر1972 ا  رلر ر د ريأ أعا رنج ؛رBoscia, 1996 اقاع
Rumbos, 1989)ن/ قباردرأنجروة لري(Spreet et al., 1989)درأكربا اطر(Tanaka, 1988)درأاذر ر

ر  ركرم/عب د ر موركر أس رنج ركرن ك /د ر     ك  ةط ي رت ألاد رنملطب د ركرم /لد رربةاطد رأ ع/رد
ر  رأرخ/أطد ر1991ةكأأة ر؛ رأرخ/أطد ر2000كرثمبج ر2009د رأرخ/أطد؛ رة  /و

ر1997 رأرخ/أطد ر لمماألب  ر2007؛ ر؛Al-Tamimi et al., 1998ر؛Alkowni et al., 1998؛
Chabbouh & Savino, 1997ر؛Chabbouh et al., 2001ر؛Digiaro et al., 2000ر؛

El-Banna, 1998؛رHaidar et al., 1996؛رHanna et al., 2008ر؛Mahfoudhi et al., 1998ر؛
Martelli et al., 1994ر؛Mslmanieh, et al.,2006a, 2006b, 2006c )ر

 
ر،ار–طرا ا الكشف  رنب/أ/ ر   رخالسرGFkVثه ر مار    ركرتطمبر ر  ك ط  رك  ت  س

ررةباتاةر ركرعحب  ركرحار  رتق  / رنج ر  ل  اع ر نماع ر و/كءع ركرحب و رك ختبا  ر،متب/ رالا    ألباتاة
ركرمة )كر /   رألباة رك تخ   ركر ب/أ/  ر نذك ركجبا   ر   رخم  ا ر   ررمتوك  ركرمة )كر /  

V. rupestris St. Georgeكر  ر رنجركختبا رر(Martelli, 1993)ر ترركرتطمبرر  ك ط ركرث ب دريأر 
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كرط/أة ر ترركرتح ب رنجرغ/ن ر ألباةر ة رة و را/ك اركر /أ )ركرب/ رركرم /ةدريأر  ك ط رتطمبرر مر
ر6-5/ رت ن/رك  /ك ر ماركرةباةركر كسرنجرك ختبا ركرحقمجريأرنجركرببرركر واوجر م رºر22

ي ا بار ة  ارتح  ركرةباتاةركر كر رنجرغ/ن رر4ت ن/رك  /ك رخالسري ا بار  ر ا كثركرم أا رأر
ر را/ك ا رة و  ر ة  رºر22كرةم  ركرملتم/ رتمطجر(Mink & Parsons, 1977)/رتحرركر  ء ر    

ر ،نا باعرخالسر ا رأكا ر م ركرتطمبردرأتمبيرك  /ك ر رار كرلال ةركر مب  ر  ركر ب/أ/رت ا الع
ركجخت اءرخالسرنعيركرعبه 

ابار تررك تخ ك ركختبا رك ختبا كةركرمعمب )كرلب/أر وب ر ار،اثهر  ركر ب/أ/ر  ك ط كم
 ,.Boscia et al رب كرأذر ر م رت ن/ري عاسر  اةار تم ةاركر م طريأريولا ر  اةارأاب اركر م طر 

1991b, 1995bر رأكختبا رRamel et al., 1993؛ نجركرمميركر/أتبةجررتثخب رنب/أ/ررISEM(د
GFkVر(Boscia et al., 1991b)ركرمبةاةر رتىخذ ر مهرةنب/كةررم ح ر  ريأ ك ريأ ريأ   روذأ 

رك تخ ك  ر،ما  ر  ركر ب/أ اةر كرمة )كر /    رتثخب ر ا ج رنج ركرمعمب )كرلب/أر وب  ك ختبا كة
ركرتا م ررنذكركرممق رأل /كعررم  رت ن/رك  عاس 

در(cDNA)رميرتننب ركرن  لجركرمات ا يركك تخ ك ر   ي كمار،ما رتطببنرك ختبا كةركرن  لب  
 للا جرأاللذر ررد(Sabanadzovic et al., 1996)رGFkVنللجرتثللخب رنبلل/أ/ررRT-PCRأكختبللا ر

 بللللل/رك لللللتخ ك ركرباة لللللاةركرمتخععللللل ريأركرباة لللللاةرر(GRGVدرGAMaVدرGRVFV ركر ب/أ لللللاة
رر( Sabanadzovic et al., 2000؛رElBeaino et al., 2001 كرما  ر

رر
،علم رنلجركرحقليرتة بلذركجألتقلاءركرعلحجرتنلاتر - ةة ةالفيروس وال د من انتشرار الوقاية من اتصا

كر ب/أ/را طري /كا راا ة ر ماريبةا ركرمة )كر / ل رك أ أعبل رأ ملار م لررك بل سرك  / ابل  ر
ك تمللللاةر /ك لللنر ختم للل در ةنلللاركرممارنلللل ر بللل/ررGFkV لللتررتخملللب ركرةباتلللاةركرمعللللا  ر للل رنبللل/أ/ر

قملللل ركرمب/ لللللتبمب  رأ مالللل رك تمللللاةركرتقةبللللاةرأل لللللنار ةنللللاجررمللللتخم ر لللل ر للللا جرأز ك لللل ركرردكرح/ك  لللل 
ردرأ رتت ن/ر مطباةرتن/ بب را سريةك نا رألمرركرمة )كر /   مق رنب/أ اةر

 

 . ظاهرة عدم التوافا5.1.3
 Grapevine leafroll 2-فا يسبها فيروسي المرافا اللتفاف أوراق العنب/الكرمةاظاهرة عدم التو 

associated virus (GLRaV-2،  جررنسClosterovirus ،فصرريلة Closteroviridae وفيررروس )
 (Flexiviridae فصيلة، Vitivirus، جنس GVB) Grapevine virus Bالعنب ب 

 
رنللللللجر مللللللوركرمثللللللاتيريأرنللللللجرر(graft incompatibility)سللللللا /ار لللللل  ركرت كنللللللنررلللللل اتر للللللىخ/كعر

ركر للللللا /ار رللللللارتلللللل    رةللللللنب/كةركرمة )كر / لللللل ريةةرتملللللل ر ررةملللللل ركرمة )كر / لللللل كرم/كالللللليركرمبالللللل/ار
ر
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رGLRaV-2نبلللل/أ/رتبللللب رنبمللللار ملللل ريطركرملللللب ر لللل ر  رلللل ر لللل رر خللللالسر للللة ريأر للللةتب رأ  تنللللا
 Bonfiglioli, et al., 2003؛رGomez Talquenca et al., 2003؛رGreif, et al., 1995؛ر

Uyemoto et al., 2001)  نبل/أ/ركملارتبلب رأول ةرGVBنبل/أ/ر لاررGLRaV-2نلجر بةلاةر ل رر
رر (Golino et al., 2000b)كرمة ركرمعا  رنجراارب   ألبار

ك أ ك ربل ب/ارأت ل طررألم ركرةباتاةرأامهرنجت خرر ةطق ركرتطمبرر /ك ر ثايرت ن/رك 
كرحنللردر مت لل درأت تللل رر ألللاعرياملل/كعريأريبلل /كعرخللالسر   للرركرةملل رتبمللاعررمعللةهدر للارسنلل  ر قللار بتلل ر

ر تةقللللل/ركرخثللللل رررمللللل/ ر مقللللل رتنمللللل ركرخثللللل ك رغبللللل/ر ور نللللل ر ملللللار لللللا رك بللللليدرأ لللللجري للللل/ر
ر نللللل/رخملللللير ةللللل ر  الللللاركرتطملللللبرر ملللللار لللللا ركرمة )كر / للللل راللللل ع/،ت مرركرللللللا ( راملللللارتخللللل ة)يأر

Kober 5BBدرأ مللللاربللللةهرنللللجريأ أعللللارRed Globeرنللللجراارب   ألبللللادرأ مللللارت/ككبلللل ر ختم لللل رر
 Uyemotoر؛Greif et al., 1995تثبمجر  ار ب رك بةا ركرمت كأر رأك ب سرنجرألب ز مة رأي ت/كربارأر

et al., 2001 )ر
نلجرمة )كر / ل ركرمطممل ركرر مار م/ةلاةأك بيرر   ركرت كننر ار ب ركرطمرر  ا /رر ا ر

كرمل ار لاررخلالسرورأل لذذكرمللأركرحقملجركرل ل رخلالسررB41رأ ر بمارتم ركرمطممل ر ملارك بلي     ر
ركاللل ار  لللا /ردرأر2005أر2003 لللب ر  للل رت/كأالللررأللللل ركجبلللا  رأرر نمللل ركرخثللل ت مقللل ر لللجرتمللل ي

ر78كرخابلل ركرتللجرخ للمرررم  ك لل ر للار للب رنللجركر /أ )كربلللاتب رمم/ةللاةركرمة )كر / لل رركر ا / لل ر
رر( 2009 كرثمبجرأرخ/أطدرر%رنجركرمنمماةركر  كلب 91أر85%درأ ار ب ر87أ

عا  درأ ر  ر ااطرآخ/ر  ك ط رت كأسر اةاركجك ا ركرةباتب ركرمرGLRaV-2 ةتث/رنب/أ/ر
ر،م/ رألا يرر رنجركرطببم  

درامارنجركختبا ركر  ر ررتثخب رسا /ار   ركرت كننرCabernet sauvignon،لتخ  ركرةباةر
ركر ثهر  ر   ةرنب/أ/ر ريأرأاب اررGVBأنب/أ/ررGLRaV-2 تر   ك ط رك  عاسركرمتم ةا

رGLRaV-2 رنب/أ/رنجرتثخبرRT-PCRكختبا رر( رامار،ما رك تخ ك Martelli, 2003كر م طر 
 Gomez Talquenca et al., 2003؛رZhang et al., 1998 )ر

رم  ا، ر  ركجبا  ر ل رسلا /ار ل  ركرت كنلنر،نل رك لتخ ك ركرةبلاةركرخلارجر ل ركجبلا  ركرةلاتهر
 ل رخلالسركرممارنل ركرح/ك  ل ررأل  لاءريأر  ر ل/ك هركرت لبلنركرعلحجدراملار،مال ر زكرل ر لذتركر لا /ار

ر ريأرز ك  ركرقم ركرمب/ لتبمب ريأرك تماةرك لةب ر ماعرك أللن ركرمعا  ر
 

 . أمراض أخرع من الم تمل أن تكون فيروسية2.3
ر

 ةللاور مللورك  لل/ك ركرتللجرتعللب ركرمة )كر / لل رأكرتللجرك للتةتهر لل رخللالسرك  لل/ك ركر ا / لل ر للوطر
ر قل/ارلاللل ر ملارك غمل رنب/أ لجدرك  ريألل ررلرر  بلررذرل ر ثلاير لا ا رأ لة  ةرنلجر لذترك ل ركرملب ر

ر رأكرم و ةارنجركرمةطق ركرم/عب  ك  ر ذترك  /ر
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 . موزا يا العروق 1.2.3

 
ركر    رر–الصفات العامة  ري /ك  ر ا ركرم/أ  ر  زك ب  ر   ركرةاتن  رك  /ك  تتثا  

ركركرم/أاب ) ركرم/أاب ) /بك م زك ب  ر / ركر     ر   ركرم/أ  ر  زك ب  رتمبب  رأي ا  م زك ب ركرد
 ماةاعر راركرةباتاةركرمثبب ركر كر  رررممة )كر /  رنب/أ/ركر    ركرم/أاب بأر ألتقاسرب /ر ة  اريبك 

رر  ماليرنجريأ ت/كربار   ار ارتب/ رركرعب جأ  ر نير / ر
غبلل/ريطر للذتررنبت عالز للاكنتلل/ ر للا قاعريأللل رألللاتهر لل رر لل درأر ر،ملل/ ر لللب ر للذكركرملل/ ر ملل 

أ ر،مل/ راتلاركآطررمللب ر لذكرر (Martelli & Boudon-Padieu, 2006)كر /الب ررلررتىال ر مل ر
ر ركرم/ ر  ك يريخ/ار  ب  رغب/ركرمة )كر /  

 

 طركرتثخب ركرحقمجررممل/ رغبل/ر مال ر عل  ارةك مل درال طركرمل/ رر–األعراض والمدع العوا لي 
ارلللماةركر/ بللل ر  لل/ك ركرملل/ ر للجرنقلل كطرك أللللن ركرمالبللق رنر (Martelli, 1993)ةللب راللا  ر
ر ل ة ا ت ركرم طدرأت تل رةاالعر  ثلباع رأ ل ر،حل ثررأعب/ بل رر ألنارك خ /ركرطببمجرنترمم/أ ركر

أللن رنجركرمةا نرك ك /رتول/كعر لارم/ درر ةنلار رتعلير رلاركرمل/أ  رت نل/ري ل/ك ركرمل/ رنلجررأل
نعيركرعبهرأ ما ر الا تنار مارك أ ك راتارنعيركرخ/ لف رأ ل ر تلول/رانلررأاب  ل رةلنب/كةر

/  ركرمعا  ر ارم/  رت  طرك  /ك ر مارألباتلاةركرمة )كر / ل ركرم  أ ل رتحلررسل/أ ركرمة )كر 
كرببللرركربال للتباجريك لل/رأالل ااعر ارمقا أللل ر للاركرةباتللاةركرم  أ لل رنللجركرحقللي رتتللول/ر  للا /ركرملل/ ر
 علل  اراببلل/ار  لل/أ ركرطقللاركرمحبطلل  ر،حلل عثر لل/ ركرتبلل/ رركرعللب جررممة )كر / لل رنللجريأ للت/كربار

 Vitisثلللا ن عررم زك بللل ركرمللل/أ  رأتبللل وريبلللةا ر تمللل ةار للل ركرمة )كر / للل رك أ أعبللل ري /كالللاعر 

viniferaدر  لي رSyrahدرServantدرViognierدرChardonnayدرAlphonse LavalléeدرMuscat 

de HambourgدرأPearl of Csabaي /كالاعر تمالمل رر(Martelli & Boudon-Padieu, 2006)ر 
رpinotدرChasselas/ر / ب (ريأر رت ن/ري  كعر ةل ريبلةا ريخل/ار  ليرأت  طرك  /ك رامب  ر غب

ر Gamayأ
 

 ةتث/ركرم/ ر  ر ااطرآخ/ر  ك ط رت كأسر اةاركجك ا ركرةباتب ركرمعا  درأ رر–طرا ا اتنتقا  
ر،م/ رألا يرر رنجركرطببم راتاركآط 

 
رثلللللل/ر لللللل/ ر  زك بلللللل ر ةتر-الترررررروزع الجغرافرررررري واألهميررررررة االقتصررررررادية فرررررري المنطقررررررة العربيررررررة 

ر أسر لللللللللللل/ارابللللللللللللار للللللللللللنيرردكرملللللللللللل/أ رةللللللللللللب ركر للللللللللللا  ر مللللللللللللارألطللللللللللللا رأك للللللللللللارنللللللللللللجريأ أعللللللللللللا
رر   للير مللوركرلل أسركرم/عبلل دنللجررأاللذر (درLegin & Vuittenez, 1973 ر1973ر للا رنللجرن/أللللا
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 نمللللطب أرر(Mahfoudhi et al., 1998)تللل ألارأررد(Mslmanieh et al., 2006b) للل    ر

(Alkowni et al., 1998) ر
ر

كختبللا ركر  رلل رنللجررVitis riparia Gloire de Montpellier،لللتخ  ركرعللةهرر–ا الكشررف طرا رر
رتثلللخب ركرمللل/ درأتت للل طر مبللل ر قلللاربللل /كءرناتحللل ركرمللل طرأ  زك بللل ريخ للل/ر ملللار للل سركرمللل/أ در

 رت نل/رك  ل/ك ر ملاركرةباتلاةر(Martelli, 1993)أتثل  اةرنلجرألعليركر   ل ر /كنقنلار ل ةريألللن ر
ي ا بار  ر ا كثركرم أادرأتعليرذ أتنلارخلالسرر5-4كرببرركر واوجرخالسرركرم  أ  رتحررس/أ 

ت لل طر ةارنملليركرةبللاةركرلل كسرنللجرسلل/أ ركرحقلليري لليرالل ارأيك لل/ر طلللاعدرأ مالل ر الا لل رردر بةمللايةللن/
رك  للللللللللل/ك رخلللللللللللالسركرملللللللللللا رك أسر للللللللللل ركرتطملللللللللللبر رت للللللللللل طرك  للللللللللل/ك ر ملللللللللللاركرةبلللللللللللاةركرللللللللللل كس

LN 33رأربلللل /كءر حبطلللل ر للللارم/أ ركر/ بللللل ررللللألأ ك ر مللللار بللللل رالللل  رخ لللل/كءركرملللل طرةللللااب رير
(Martelli, 1993)رتبللللللللل ور مللللللللوريبلللللللللةا ركرمة )كر / لللللللل رك أ أعبللللللللل در  لللللللللير Sideritisرد

Cabernet francدرأMissionي /كااعرألم ذوب ر مارك أ ك درأت ل طر ملار بلل رال  رخ ل/كءركرمل طرر
 لل/ك رأت نلل/ر مللارك بللةا ر ا تلل ريأربلل /كءرتحللبطر للارم/أ درأ لل رتتخللذرةللاالعر  ثللباع رتتطلل  رك 

كرمذا  ارخالسركرما رك أسر  ر ا كثركرم أار كرتطمبر(ر  كءرز  ررتم ركرةباتاةرنجرسل/أ ركرحقلير
ر (Martelli, 1993)يأرتحررس/أ ركرببرركر واوجر

ر
للمبرركرلذورلبلررخمل تر ل ر،مال رك تملاةركرةبلاةركر - وال رد مرن انتشرار  مرضالوقاية من اتصاةة ةرال

 رأنللجراللاسر لل  رأولل ةرألباتللاةر للمبم ر لل ركرعللةهرا للتخ ك ركرةبللاةركرلل كسررإلك للا مم/الل ر كرم ك لليركر
ر ر  رخالسركرممارن ركرح/ك   ررأل  اءريأرك أللن ركرمعا  ،ما ر زكر ركرمم/ رركرم/كةر ك ا تد

 

 تماوت العروق . 2.2.3
 

رر1973 لللللللللنير للللللللل/ رتملللللللللاأةركرمللللللللل/أ ر أسر للللللللل/ارنلللللللللجرن/ألللللللللللار لللللللللا رر–الصرررررررررفات العامرررررررررة 
(Legin & Vuittenez, 1973)درأ متقلل ريطر،الل طركألتثللا تر ارمبللاعر ملل ريطر للنيرنللجر م للرركرلل أسر

 Martelli؛رGursoy, 1988؛رCredi et al., 1985ك أ أعب رأةأسرا  ركربح/رك  لبوركرمت  لطر 

et al., 1978؛رRumbos, 1989)أنجركر  ،اةركرمتح اردر(Golino, 1993)ر ر
درGRSPaVا ألللل ر ةتقلللير للارتطمبردرأ ملللارك  ولللأركر بللل/أ/رر للللب ركرمللل/ رنب/أ للاعرر،متقلل ريط

ر للللار للللب ر لللل/ رتمللللاأةركرملللل/أ رأأولللل ةررك تبللللاصأنقللللاعررم  ك للللاةركرح   لللل ركرتللللجر بةللللررأولللل ةررأذرلللل 
ري لللل/ك ررGRSPaV عللللا  ر للللار ب/أ/ررأ لللل ري لللل ةر بةللللاةر لللل ركرمة )كر / لللل ر GRSPaVنبلللل/أ/ر

 ةلل رتطمبمنللارر110R (Vitis rupestris x V. berlandieri) مللاركرةبللاةركرلل كسر تمللاأةركرملل/أ ر
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 Bouyahia et al., 2004؛رBouyahia et al., 2005تماأةركرم/أ ر(درأ ذكر اريةار راركنت/ك ريطر
  GRSPaVكر ب/أ/ر تناتركجبا  رر110R ةارنميرخاصر ة رك بير  ر

 

رلللررتالاللللتري لللل/ك ركرمللل/ رنللللجركرحقللليرا أللللل راا ةلللورنللللجريبللللةا رر–األعرررراض والمرررردع العرررروا لي 
ر (Martelli, 1993)ة )كر /  رك أ أعب رأنجر م رريأل ك ركرمة )كر /  رك  / اب رأ نةناركرم
 

رررر،لنيررمما يركرمم/ رألا يدرأ تررألقم ر  ك ط ر اةاركجك ا ركرةباتب ركرمعا   ر–طرا ا اتنتقا  
ر

ر لللللنيركرمللللل/ رنلللللجرك أألللللل رر-التررررروزع الجغرافررررري واألهميرررررة االقتصرررررادية فررررري المنطقرررررة العربيرررررة 
در(Alkowni et al., 1998)ك خبلل/ار مللاركرمة )كر / لل رنللجر مللوركرلل أسركرم/عبلل در  لليرنملللطب ر

رأك  ةطررد(Mahfoudhi et al., 1998)ردرأتللل ألا(Mslmanieh et al., 2006c)أ للل    ر
(Al-Tamimi et al., 1998)ر ر

 
اا ةلاع رأ للتخ  ر رت و ر / ق ر،ما رك تماة ارنلجرتح  ل ركرمل/ رنلجركرحقليرا ألل رر–طرا ا الكشف 

الوةكاررم ثلهر ل رر110R (Vitis rupestris x V. berlandieri)ي لم لركرتطملبرر ملاركرةبلاةركرل كسر
كرمملل/  رت لل طرك  لل/ك ر مللار بللل رتماأتللاةر لل ةكءركرملل طرتعللب ركرملل/أ درت نلل/ر مللاركرناأللل ر

كرطلل/أةدرللللرر/أ )كر كرللل مجر للل ركر   لل  ر، نللل/رتمللاأةركرمللل/أ ريأ عر مللارك أ ك ركر ك مللل ر ةلل ر  ك للل ر
 ماركرلطأرر بت قار ارتق  ركر  رر ت ن/رك  /ك ر اقاعر مارك أ ك ركر تب رنجر متنا رأ  رت ن/ر

كرخ لل/كءرأرمةبللاةرررم ل/أ كرممل وررللألأ ك  رتلللب ركرللال ةركرثلل   اركر   لل رتماأتلاعرت/كومبللاعررممحللاربنرأر
/ك ر ملاركرةبلاةركرل كسرنلجرسل/أ رت نل/رك  لكر كسر اا م ر ر بمارتحلررسل/أ ركرببلرركر ولاوج ر

ي لا بار مل ر ال كثركرمل أادر بةملار،حتلا رسنل  رر8-6كرحقيريأرتحررسل/أ ركرببلرركر ولاوجرخلالسر
ك  لل/ك ر رللار للا رتق/ بللاعر ةلل  ارت لل طر للالر ركرمملل/ راللمب  ركر   لل  رأ لللتم/رسنلل  رك  لل/ك ر

رأ  رتررك ت/كجثركرم أا ري ا بار  ر ا كر10-8خالسررا ثا  تن  ا جرخالسر   رركرةم درأ   ير
 D'Khiliنجرك ألا ب ر رمط/أةررك تماةكعر ماري م لركرتطمبرركر  بن / ق ر / م ررتثخب ركرمم/ ر

& Grenan, 1995؛Hassani & Boubals, 1991)دريأر للارتطمبررك خ لل/رتحللررسلل/أ ركرببللرر
ر (Walter, 1992)ركر واوج

كرت ا لليركرمتلمللليررمبلل ربم/كزر للاررتخ ك  لل رألاابلل ريخلل/ادر،مالل ركر ثللهر لل ر للذكركرملل/ ر ا لل
دريأر  ك لللط ركختبلللا رأبلللم رأ لللت/طر(Bouyahia et al., 2005)ر(RT-PCR)ركرةللللخركرماللللج

(Western blot)كرب/أتبةلللجرر بلللل/أ/رطللللاءر للل رخللللالسرك لللتخ ك ر علللير ةللللتهراللل ركر رGRSPaVرر
ر
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 Bouyahia et al., 2005؛رMinafra et al., 2000كر بل/أ/رنلجرر( رأ لذكرك ختبلا راللا/رر ثله
ر 110Rكرةباةركر كسر

 
  للتبماةركرةباتللاةر،مالل رك للتخ ك ركرةبللاةركرلل كسر - وال ررد مررن انتشررار  مرضالوقايررة مررن اتصرراةة ةررال

ررتملاأةركرمل/أ ر ل رخلالسركرممارنل ركرح/ك  ل نجر ممباةركجك ا دراملار،مال ر زكرل ركرمللب ركرمعا  ر
ر ر(Savino et al., 1985)   اعر مارك  ي(رر60ة و ر ل   ررم ارر38 
 

ر. مرض الزوا د 3.2.3
 

رأ م ةر رك أ أعب د ركر /   ر ما رك  /ك ركرمم/أن  ري    ر   ركرمة )كر /   ر ما ر / ركر أك   ،م 
 رررر،ح ةر لب ر ذكركرم/ ر ع  ارأكاح ر م درأ متق ريأل رنب/أ/رأل /كعر1800أب نار رار ا ر
أ ل ةرك  تقاةريطر / ركر أك  ر تلب ر  رر (Martelli et al., 1966) ارتطمبررر  ااألب ر ألتقار 

ر (Refatti, 1966)ررممة )كر /  ر  ر رة/  ر  رنب/أ/ركر    ركرم/أاب 
 لللررنلللجركرطللل سرر5-3 لللررنلللجركج ت لللا درأر3أر2 لللار لللب رتت للل طرزأك للل رأ  بللل ردرتتللل/كأجري ماة لللار

 Bovey & Martelli, 1992؛رHewitt, 1954)ار  كز ل ررممل/أ ردر ملاركرللطأركرلل مجررم   ل ر عل  ر
كر/ بللل  رت قلل رك أ ك ركرمعللا  رةللامناركرطببمللجدرأت نلل/ر مبنللارة/ةلل/ار مبقلل درأتلللقطر بلليرك أكط ر

 ماركرثنب/كةركرمعا  ر ع  ار تبا ة درأ قع/ر  سركرلال باةركرقا  ، درأت نل/رركر /أ  تث ترألم ر
 ملل ركرتلل كت/ر لل ر للا ر مبنللاركرتثللققاةرنللجر مللورك ابللاطدرأت لل طرك  لل/ك ر علل  ار ا لل رغبلل/ر ةت

درأ ال طرألمل ركر/عبلارجنلرةنب/كةركرمة )كر / ل ركرمعلا  ر /ك ر ر توخ/رت تأر(Martelli, 1993)رآخ/
نللجرتق/ بلاعركرطل/أةر طبللاعدرنببل أركرةبلاةرةغمبلاعرا بلهركرةمل درللرر،مل ةركرةمل ر رلاراارتل ركرطببمبل ركر /أ )

%رأتلل ءر50 رلارال كرجرر نلذكركرمل/ رعلا   ألتلا ركرةباتلاةركرم تل ألارأ رر توخ/ر  ر   رركرةم  رأر
 Treibbianoأاللاطررممل/ رتللولب/ر لمبجرنللجرألملل ربلةهركرمة )كر م/ لل رت/ ببلاأل ر أ للاألب ر رأل  بتل  ر

romagnoloر23أر13أتللل/كأجركألخ لللا ركجألتلللا ر لللار لللب ر ملللار لللببيركرم لللاسدرر%(Credi, 1996)ر 
 رك تملاةكعر ملاركر ل/أ ركرببلبل رتختمهري /ك ركرم/ رأة تنار لار لب ر لا رأرخل/رأخلالسر   لرركرةمل

كرلللا  ادرنت نلل/رك  لل/ك ر مللاركرةباتللاةركرمعللا  رنللجر  ك،لل ر   للرركرةملل درأتخت للجريأرتخللهرالل تنار
خللالسرنعلليركرعللبه ر للنمرري لل/ك ركرملل/ ر مللاركرم  لل ر لل ريبللةا ركرمة )كر / لل رك أ أعبلل در

درGrenacheدرRieslingدرItaliaدرPrimusدرPrecoceدرPanseأااأللللللللرر ملللللللورك بلللللللةا در  لللللللي ر
Tokayريك /رالا ب رتناتركرم/ ر قا أل ر ارك بةا رك خ/ا ر

رررر،لنيرألا يررمم/ ر م  رأ ا طركألتثا تر  رخالسر اةاركجك ا ركرةباتب ركرمعا   ر
ر
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 ,Hewitt) نير / ركر أك  ر ماركرمة )كر /  رنجر م كطر    ارنجركرماررراار  ،اةركرمتح ار

درأنلجر م لرركرل أسرك أ أعبل درأوةل لرين/ قبلادرأيأ لت/كربادر(Graniti et al., 1966)ردرأال،طاربلا(1954
؛رNieder, 1983؛رMcGechan, 1970ر؛Martelli, 1993؛رHevin et al., 1973أألب ز الأللل ر 

Padilla et al., 1997تلل ألارنللجرراتللاركآطرنقلل ر لل/ ر للذكركرملل/ رنللجركرمةطقلل ركرم/عبلل ( ري للار
(Chabbouh & Savino, 1997)رمقرر مب رتلمباةر حمب ر ختم   رأي رد

كرط/ قل ركر ابل اركرمتاال رنلجرتثلخب ركرمل/ ررLN 33كرةقير ارتطمبرر رلاركرةبلاةركرل كسرر،متب/
 Garau et al., 1989؛رMartelli et al., 1966ر،الل طرتطلل  رك  لل/ك ر طبلللاعدرأ لل رتمتلل ر لل ار )

لطأركرلل مجررلبمورك أ ك در مملاعري  ك درأتب أر مار بل رزأك  رتت  طر ماركرر3 رارر1سن   ار  ر
ر%( ر100يطركرةقير ارتطمبرر ر،مطجر ع  ار ا  رألناااعراا العر 

ركألتثا ر ر   ركرح  رنج رك   ي ركجو/كء ررمعةه رأ طا ق  ر مبم  رألباتب  ر ك ا  ر اةا ر ألتا  ،م ي
ركرم/ رأيا/ك ت ر

 
 . استنتاجات عامة4
ر

 ك للل ارنلللجركرمةطقللل ركرم/عبللل رأل للل/كرر وللل ةر ملللوركر / للل ر للل ركر  ك لللاةركرمنمللل رأكركرمة )تمتبللل/رز ك للل ر
ك بللةا ركرمحمبللل ركرمنملل رأكرمطم عللل ررأل لل ك ركرخا وبللل ر الللان ر رللار ةخلللاسريبللةا رو  للل ارأز لللاةار

 ألتلللا رأتللل كأسر للل كةر ك لللا رألباتبللل رنلللجرغبلللالر للل/ك هر  ريطركر / للل  ركرمة )كرمللللاااةركرم  أ للل ر للل ر
 رارك ألتثا ركر ك اررأل /ك ركر ب/أ ب ركر/ بل ركرت لبنركرعحجرأأو ةر مورأل ك يركر ب/أ اةريةار

أ لل/ رركرت لا ريأ ك ركرمة )كر / لل دنلجر م للرركرلل أسركرم/عبل ركرتللجرتلل   ركرمة )كر / ل در  للير لل/ ر
ر مق رتنم ركرخث درأنب/أ/ركر    ركرم/أاب رأغب/ ادرأ ر بمار مارك بةا ركرمحمب  ر

عب رتتةلاأسرة لرركرملل ااةركرحقمبل درأت أ ل رأ مب در ر  ر  رأاارخط ر لتقبمب ررممةطق ركرم/ر
كرمختب/كةركرمختع ر ارمم كةركرمخب/  ركرح    ررمتما ر  رتطببنركجختبلا كةركرللب/أر وب رأكرن  لبل ر
 ماريأل ك نار اان ر راركجختبا كةركرحب   رنلجركرحقليريأرنلجركرببلرركر ولاوجرأتل    ركر ل كة ركر ةبل ر

رةسركرخب/كةرأكرب/أت ا  ةركرمممب ركرمتممق ر تثخب ركر ب/أ اة كرمختع ر ا  /ك ركر ب/أ ب رأتبا
ركرقم ر ركرةلبنب ر ز ك   ر تط  /ركرمختب/كةركرتجرتمميرنجر ناسركر  ك   نجركرمقا ير،ن ركج تما 

ركرح/ك    رأكرممارن  ركرةباتب رركرمب/ لتبمب  ركرم كة ر ألتا  ريوي ر   رأذر  ركرخ( ركر  بند ركرقمج أكرتطمبر
 أتممبمنارنجركرمةطق ركرم/عب  رربم ر  ركر ب/أ اةركرمختب/ارأكرمطا ق ررمعةه( كرلمكرمع   ر

ررختا اعر رنج ر ا   را/أ ا ر ألتا ر ةاو رنج ركرعحب  ر و/كءكتنا ررت اب  ركرم/عب  كر أس
ركرقطا ركرخاصرركرثتالة)كرثت س رأ ثا ا  ر بةناد رنبما ركرببةب  ركرتنا ا رانر رأز اةا رأت كأرناد ركرم لق 

ر
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رأذر ر طركر / ركر بب/ركرةاتهر  ر رارواأل ركرنناةرك ركرب/ك هرأ تا متنا رنجرتم  ير ذت ر/ مب 
رأ    رأكرة  ب  ركجألتاوب  ر ما ركرلمبج رأتولب/ ا رك  /ك رر  ااألب  ك  /ك ركر ب/أ ب  ر ذت  اانح 

 ارط/ ركرتقمب ، رأكرح ر  رتع  /ريأرتباةسركرثت سركرمثتب ر  امناركرعحجر ر،نا  ر  ر ب/ر ألتا ر
راركرةباتب ركرمع    ركرماة
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