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 . المقدمة1
 

 كالزيتون والتين والموز كغيرها من األشجار المثمرة بعض محاصيل الفاكهة المهمة  تصاب
 بهذه الفيروسات ال  صابةراسات في هذا المجال محدودة أو أن اإلبفيروسات مختلفة، إاّل أن الد

 تسبب خسارة اقتصادية عالية، أو أن انتشارها اليزال محدودًا. وبالتالي فقد إرتأنيًا أن تجمع 
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فيروسات هذه المحاصيل في فصل واحد تحت عنوان األمراض الفيروسية التي تصيب محاصيل 
 الفاكهة األخرى.

 

 . الزيتون 2
 

المرتبلة األوللب بلين األشلجار المثملرة ملن حيلح المسلاحة  (.Olea europea L)تلل شلجرة الزيتلون تح
التللي تشللغلها فللي كثيللر مللن الللدول العربيللة كتللونا وسللورية، وقللدرت المسللاحة المزروعللة بللالزيتون فللي 

% مللن 40.95أللله هاتللار، وهللي تمثللل حللوالي  68و مليللون  3بحللوالي  2005عللا  منطقللة العربيللة ال
 حة المزروعللللة بللللالزيتون فللللي العللللالد. وقللللدر إنتللللاا الللللدول العربيللللة مللللن  مللللار الزيتللللون بحللللواليالمسللللا

 (.1من اإلنتاا العالمي )جدول % 31.16أله طن، وهي تمثل حوالي  807مليون  2
بأشللجار الزيتللون فللي الللدول العربيللة،  مرتبللة األولللب فللي المسللاحة المزروعللةتحتللل تللونا ال
ا عللب الصلعيد العللالمي، بينملا احتللت سلورية والمغللرب المرتبلة الثانيلة علللب والمرتبلة الثانيلة بعلد إسللباني

 المستوى العربي، والسادسة علب الصعيد العالمي. 
لفيروسللات الزيتللون التللي تمللت فللي المنطقللة العربيللة كانللت محللدودة جللدًا  إن المسللوحات الحقليللة

 علللب بللاقي الزراعللات الحقليللة.مقارنللة مللع المسللوحات الميدانيللة التللي جللرت علللب األمللراض الفيروسللية 
صلر ولبنلان وفلسلطين موقعًا ملن م 26عينة من الزيتون جمعت من  84مسح أولي تناول  بينت نتائج

وذلل  بنلال لتحليلل الحملض  % من العينات كانت مصلابة65أن  صنفًا من الزيتون، 25 تمثل وتونا
  .(Saponari et al., 2002a) (dsRNA)النووي الريبي  نائي السلسلة 

عينلة زيتلون  300موقعلًا وجملع فيهلا  31وفي دراسة علب أشجار الزيتون فلي لبنلان شلملت 
بلغللت نسلللبة  ، بلللدي، عيرونللي، شللامي وسللموكموكي(،بسللتانًا ممثلللة أهللد األصللنا  )صلللوري  76مللن 
هللو األكثللر  (OLYaV)فيللروا المرافللف الصللفرار أورات الزيتللون ال% مللن العينللات وكللان 31 صللابةاإل

-OLV) 1-%(. كملا وجلدت فيروسللات أخلرى بنسلب أقلل مثللل فيلروا الزيتلون ال للامن23.7انتشلارًا )

وفيلللروا التبقلللع  (ArMV)رابللليا األفيلللروا موزاييللل   ،(CLRV)(، فيلللروا التفلللا  أورات ال لللرز 1
 .(Fadel et al., 2005) (SLRSV)الحلقي ال امن للفريز/الفراولة 

اطف رئيسلية لزراعلة الزيتلون فلي سلورية بستانًا للزيتون موزعة في ست منل 80وفي دراسة لل 
 لت أهللد األصللنا  المحليللة المزروعللة، أماللن)حلللب، إدلللب، الةذقيللة، طرطللوا، درعللا وحمللاة(. شللم

، فيلروا التفلا  أورات ال لرز (ArMV)رابليا األفيلروا موزاييل  ال شه عن  مانية فيروسات وهلي 
(CLRV) فيللللروا التبقللللع الحلقللللي ال للللامن للفريز/الفراولللللة ،(SLRSV)1-، فيللللروا الزيتللللون ال للللامن 
(OLV-1) الفيروا المرافف الصفرار أورات الزيتون ،(OLYaV) فيروا موزاييل  الخيلار ،(CMV) ،

)العبلد  (OLRSV)وفيروا التبقع الحلقي ال لامن عللب الزيتلون  (OLV-2) 2-فيروا الزيتون ال امن
 (. Al Abdullah et al., 2005؛ 2007هللا وآخرون، 
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العربية حسب  بلدانال معظد نتاجيتها فيإمساحات المزروعة من الزيتون، التين والموز و ال. 1جدول 
 .  2006 حصائيات منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لعا إ
 

 البلد

 طن( 1000الكمية المنتجة ) هكتار( 1000المساحة المحصودة )

 الموز التين الزيتون الموز التين الزيتون

 880.00 170.00 310.00 21.00 29.00 49.00 مصر

 32.18 3.37 113.07 1.29 0.54 64.52 األردن

 0.28 69.80 316.49 0.01 46.59 239.35 الجزائر

 *- 5.60 211.27 *- 1.99 130.86 ليبيا

 *- *- 0.04 *- *- 0.03 الكويت

 81.20 6.90 90.00 2.80 1.40 58.00 لبنان

 190.00 82.60 517.30 5.30 43.8 504.70 المغرب

 117.79 1.40 29.00 2.75 0.11 22.00 فلسطين

 0.75 49.80 620.00 0.03 10.00 500.00 سورية

 *- 25.00 600.00 *- 15.00 1500.00 تونس

 89.91 4.87 *- 9.08 0.52 *- اليمن

 77.79 *- *- 2.36 *- *- السودان

 14.00 *- *- 0.99 *- *- **سلطنة عمان

 1483.90 426.34 2807.17 45.16 148.92 3068.46 ةالعربي مجموع البلدان

 67139.57 1024.53 9001.45 4742.71 408.34 7315.08 العالم

نسبة ما تزرعه وتنتجه 
العربية مقارنة  البلدان
 بالعالم

41.95 36.47 0.95 31.16 41.61 2.21 

 *: اليوجد بيانات.-
 (.De Langhe, E. 2002: Annex 4) 1994احصاءات  **

 
 . الفيروسيات التي تصيب الزيتون في المنطقة العربية1.2

 

 14ملخخرًا  مراض فيروسلية مختلفلة، وقلد سلجل عليهلاالزيتون علب المستوى العالمي بلأتصاب أشجار 
 . وقلللد (Martelli, 1998, 2002؛ Cardoso et al., 2005)فلللي الطبيعلللًة  فيروسلللًا ممر لللاً 

 ؛Martelli, 1999ية المنشللللأ مللللا بللللين دولللللة وأخللللرى )تبللللاين انتشللللار المسللللببات الممر للللة الفيروسلللل
Saponari et al., 2002a) اإلكثار النباتية الملو ة الطريقلة، ويعد انتقال هذه الفيروسات بواسطة مادة 

 EPPO)األكثللر شلليوعًا، ال سلليما وأن الزيتللون ياللا ر فللي معظللد هللذه الللدول بواسللطة تجللذير العقللل 

Standards, 1998) . 
األمراض الفيروسلللية فلللي بللل ملللن حيلللح إصلللابتهاللللة الصلللحية ألشلللجار الزيتلللون ال تعللر  الحا

 معظلللللد اللللللدول العربيلللللة باسلللللتثنال بعلللللض المحلللللاوالت األوليلللللة كتلللللل  التلللللي جلللللرت ملللللخخرًا فلللللي لبنلللللان 
(Fadel et al., 2005 ؛Saponari et al., 2002a)؛2005، وفلللي سلللورية )منلللدو وآخلللرون  ؛ 

Al Abdullah et al., 2005) ول العربيللة األخللرى مثللل مصللر، فلسللطين وتللونا وفللي بعللض الللد
(Saponari et al., 2002a)  (2)جدول . 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
604 

التلي التي تصيب الزيتون و وفي الفقرات التالية سنلخص المعلومات المتوفرة عن أهد الفيروسات  
 تد التأكد من وجودها في المنطقة العربية.

 
 . الفيروس المرافق الصفرار أوراق الزيتون 1.1.2

Olive leaf yellowing-associated virus (OLYaV، فصيلة Closteroviridae)  
 

 مللللن  لللللةن أنمللللا  مللللن األعلللللراض (leaf-yellowing complex)يتللللأله معقللللد اصللللفرار األورات 
 و"اصللللفرار األورات vein yellowing "(Faggioli & Barba, 1995)  "اصللللفرار العللللروت 

leaf yellowing"جلللللع التراالتبلللللرقف األصلللللفر ملللللع " وyellow mottling and decline " 
(Savino et al., 1996) . بينلت الدراسلات الجزيةيلة الحديثلة وجلود جينلات محافظلة فلي هلذا الفيلروا

 ،RNA-dependent RNA polyrenase (RdRp) تقللللود لت للللوين بروتينللللات مشللللتركة، مثللللل 
Heat shock protein 70 homolgue (HSP70)  وHeat shock protein 90 (HSP90)،  وهلي

جللنا إلللب  انتمللال هللذا الفيللرواإلللب  نيوكليوتيللد مللن المجللين وبالتللالي تخشللر 5500تحتللل مللا يقللارب 
Closterovirus (Elbeaino et al., 2005 ؛Sabanadzovic et al., 1999.) 

 االينتقلل هلذ (.1)شلال  OLYaVتظهر أعراض اصفرار علب أورات الزيتلون المصلابة بفيلروا 
 أشلللللللللللللجار زيتلللللللللللللون سلللللللللللللليمة إلللللللللللللب  ًا، إال أنلللللللللللللل ينتقللللللللللللل عبلللللللللللللر التطعللللللللللللليدالفيللللللللللللروا مياانيايللللللللللللل

(Martelli, 1999) . 
  فلي حشلرة البسلية OLYaVالريبلي لفيلروا  النلووي  ولقد بينت دراسة أولية وجود تتابع للحملض

Euphyllura olivine Costa إلللب  وداخللل حشللرة قشللرية غيللر محللددة الصللنه، ممللا يللدفع االعتقللاد
 .(Sabanadzovic et al., 1999) لحشراتإماانية نقلها بهذه ا

 ، 2004فللي عللا   يعتبللر هللذا الفيللروا هللو األكثللر انتشللارًا فللي لبنللان مللن خللةل المسللح الللذي تللد
 . أملللا فلللي سللللورية فقلللد بلغلللت نسللللبة (Fadel et al., 2005)% 23.7 صلللابةإذ بلغلللت نسلللبة اإل

 حافظلللللة حملللللاه( % )م25% )محافظلللللة درعلللللا( و5.6% وتراوحلللللت ملللللا بلللللين 14.3 العاملللللة إصلللللابتل
(Al Abdullah et al., 2005).  في مصر وفي تونا مخخرًا كما سجل(Essakhi et al., 2006). 

  النسللللللس العاسلللللليمللللللع  وليمرازالتفاعللللللل المتسلسللللللل للبلللللل التفاعلللللللبياشلللللله عللللللن هللللللذا الفيللللللروا 
(RT-PCR) ( باسلتخدا  بادئلات متخصصلةAl Abdullah et al., 2005 ؛Essakhi et al., 2006؛ 

Fadel et al., 2005.)  
يعٌد استخدا  مادة اإلكثار النباتية المو قة الخالية من الفيروا الطريقلة الوحيلدة للحلد ملن انتشلار 

 هذا الفيروا.
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 الفيروسات التي تصيب أشجار الزيتون، التين والموز في المنطقة العربية. .2جدول 
 

العلمي األسم العربي األسم  
سم األ

لفصليةا/العائلة الجنس المختصر  
 

 . الفيروسات التي تصيب الزيتون1

الفيروس المرافق الصفرار 
 أوراق الزيتون

Olive leaf yellowing-
associated virus 

OLYaV غير محدد Closteroviridae 

فيروس التبقع الحلقي الكامن 
 على الزيتون

Olive latent ringspot 

virus 
OLRSV Nepovirus Comoviridae 

 Olive latent virus 1 OLV-1 Necrovirus Tombusviridae 1-ون الكامنفيروس الزيت

 Olive latent virus 2 OLV-2 Oleavirus Bromoviridae 2-فيروس الزيتون الكامن

 Arabis mosaic virus ArMV Nepovirus Comoviridae رابيساألفيروس موزاييك 

 Cucumber mosaic فيروس موزاييك الخيار

virus 
CMV Cucumovirus Bromoviridae 

 Cherry leaf roll virus CLRV Nepovirus Comoviridae فيروش التفاف أوراق الكرز

فيروس التبقع الحلقي الكامن 
 للفريز/الفراولة

Strawberry latent 

ringspot virus 
SLRSV Sadwavirus غير محددة 

 

 . الفيروسات التي تصيب التين2

برقش تالفيروس المرافق ل
 *1 أوراق التين

Fig leaf mottle-

associated virus 1* 

FLMaV-1 Closterovirus Closteroviridae 

المرافق لتبرقش  الفيروس
 *2 أوراق التين

Fig leaf mottle-

associated virus 2* 

FLMaV-2 Closterovirus Closteroviridae 

 

 . الفيروسات التي تصيب الموز3

 موزتبوق قمة الس فيرو
 

Banana bunchy top 
virus 

BBTV Babuvirus Nanoviridae 

 فيروس موزاييك الخيار
 

Cucumber mosaic 

virus 
CMV Cucumovirus Bromoviridae 

 Banana streak virus BSV Badnavirus Badnavirus فيروس تخطط الموز

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

 
 

 . فيروس التبقع الحلقي الكامن على الزيتون 2.1.2
Olive latent ringspot virus (OLRSV جنس ،Nepovirus ،فصيلة Comoviridae) 

 
عللب % موزعلة 11.5في سورية فقل،، وكانلت نسلبة انتشلاره بمعلدل  OLRSVفيروا تد ال شه عن 
% 13.3، % في طرطلوا22.9% في محافظة ادلب، 13.2% في محافظة حلب، 7الشال اآلتي  
 . (Al Abdullah et al., 2005)% في حماه 8.3% في درعا و9في الةذقية، 

  عينللللللللة مللللللللن سللللللللورية بواسللللللللطة 300تللللللللد ال شلللللللله عللللللللن هللللللللذا الفيللللللللروا عبللللللللر تحليللللللللل 
 باسللللللتخدا  بادئللللللات متخصصللللللة  (RT-PCR) التفاعللللللل المتسلسللللللل للبللللللوليمراز مللللللع النسللللللس العاسللللللي

(Grieco et al., 2000).  
 خالية من الفيروا. ،يجب اعتماد مادة نباتية مو قة OLRSVللحد من انتشار فيروا 
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  1-. فيروس الزيتون الكامن3.1.2
Olive latent virus 1 (OLV-1 جنس ،Necrovirus ،فصيلة Tombusviridae) 

 
 ينتقللللللللل هللللللللذا و ب أِشللللللللجار الزيتللللللللون فللللللللي الطبيعللللللللة، أي أعللللللللراض عللللللللل OLV-1ال يبللللللللدي فيللللللللروا 

 تواجللللللده فللللللي أزهللللللار وبللللللذور وشللللللتةت الزيتللللللون إلللللللب  الفيللللللروا عبللللللر الغللللللراا المصللللللابة إ للللللافة
(Saponari et al., 2002b) تد ال شله علن وجلود فيلروا .OLV-1  وكانلت 6فلي سلورية بمعلدل %

% فلللي 6.6افظللة حلللب، % فللي مح2.6نسللبة انتشللاره فللي المحافظللات السللورية عللللب الشللال اآلتللي  
. كملا تلد (Al Abdullah et al., 2005) % فلي الةذقيلة6.7% فلي طرطلوا و20محافظلة ادللب، 

. كملا تلد تسلجيل فيلروا (Martelli et al., 1995)فلي مصلر واألردن  OLV-1فيلروا ال شله علن 
OLV-1 20و  % فلي جبلل لبنللان4% فلي الجنللوب، 13.6 نسلبة اإلصلابة، حيلح كانللت فلي لبنلان %

 . (Fadel et al., 2005)سهل البقاع  في
بعللض النباتللات العشللبية الدالللة مثللل إلللب  عبللر نقلللل مياانيايللاً  OLV-1يللتد ال شلله عللن فيللروا   

Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn. ،C. quinoa Willd. ،Cucumis sativus L. ،
Nicotiana benthamiana Domin.  وN. clevelandii Grayتشلخيص هلذا الفيلروا ن . كملا يمال

 .(Grieco et al., 2000) (RT-PCR)النسللس العاسللي التفاعللل المتسلسللل للبللوليمراز مللع باعتمللاد 
 .OLV-1وينصح باعتماد مادة نباتية مو قة للحد من انتشار فيروا 

 
  2-فيروس الزيتون الكامن. 4.1.2

Olive latent virus 2 (OLV-2جنس ، Oleavirus ،فصيلة Bromoviridae) 
 

الزيتلون  أعرا ًا ظاهرية علب أشجار الزيتون ومن هنا أطلف عليلل فيلروا OLV-2ال يعطي فيروا 
 ، كما ينتقل عبر المادة النباتية المصابة. ال امن
 حيللللللح كللللللان  %2فللللللي سللللللورية بنسللللللبة متدنيللللللة بلغللللللت  OLV-2تللللللد ال شلللللله عللللللن فيللللللروا  

  %(3.3)الةذقيللللللللللللللللللة %( و 5.7%(، طرطللللللللللللللللللوا )2.6تشللللللللللللللللللاره محصللللللللللللللللللورًا فللللللللللللللللللي حلللللللللللللللللللب )ان
(Al Abdullah et al., 2005) . 

إللللب  انتقلللال هلللذا الفيللروا مياانيايلللاً  OLV-2مللن طرائلللف ال شلله المعتملللدة لتشلللخيص فيللروا   
كمللا يماللن  .N. benthamian و C. quinoa ،Gomphrena globosaبعلض النباتللات الدالللة مثلل 

 (RT-PCR) سلللس العاسللليالنالتفاعلللل المتسلسلللل للبلللوليمراز ملللع بال شللله علللن وجلللود هلللذا الفيلللروا 
(Grieco et al., 2000)ن الطريقلة الوحيلدة للحلد ملن انتشلار هلذا الفيلروا هلو اعتملاد ملادة نباتيلة . إ

 مو قة أي خالية من الفيروا ومطابقة للصنه.
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 رابيسال . فيروس موزاييك 5.1.2
Arabis mosaic virus (ArMV جنس ،Nepovirus ،فصيلة Comoviridae) 

 
يت للون مجللين الفيللروا ملللن نللانومترًا.  30شللبل كللروي متسللاوي األبعللاد قطللره حللوالي  جسلليد الفيللروا

 (.RNA-2و  RNA-1)قطعتين من الحمض النووي الريبي أحادي السلسلة 
 أعرا لللللللًا مميلللللللزة عللللللللب الزيتلللللللون، وينتقلللللللل هلللللللذا الفيلللللللروا عبلللللللر  ArMV ال يبلللللللدي فيلللللللروا 

 Xiphinema diversicaudatumأهمهللللا  المللللادة النباتيللللة المصللللابة وبللللأنواع متعللللددة مللللن النيمللللاتودا
(Dalmasso et al., 1972). 

%( وكلان 0.3سجل هذا الفيروا ألول مرة علب أشلجار الزيتلون فلي لبنلان بشلال محلدود )
 ، وكلللذل  فلللي سلللورية حيلللح كانلللت (Fadel et al., 2005)فلللي محافظلللة جبلللل لبنلللان  محصلللوراً 

 محلللللللللافظتي حللللللللللب وإدللللللللللب فقللللللللل، فلللللللللي  %( حيلللللللللح وجلللللللللد0.7) أيضلللللللللاً  نسلللللللللبة انتشلللللللللاره محلللللللللدودة
(Al Abdullah et al., 2005). 

 النسللللللس العاسلللللليالتفاعللللللل المتسلسللللللل للبللللللوليمراز مللللللع ب ArMV يللللللتد ال شلللللله عللللللن فيللللللروا 
(RT-PCR) (Grieco et al., 2000)ينصح باعتماد مادة نباتية مو قة. بل صابة. وللوقاية من اإل 

 
 فيروس موزاييك الخيار. 6.1.2

Cucumber mosaic virus (CMV جنس ،Cucumovirus ،فصيلة Bromoviridae)  
 

عوائللل نباتيللة مختلفللة عشللبية مللن الفيروسللات الواسللعة االنتشللار، حيللح يصلليب  CMVيعتبللر فيللروا 
إللب  الصفات العامة والمدى العلوائلي لهلذا الفيلروا يمالن الرجلوعإلب  وأشجار ومنها الزيتون. بالنسبة

 .صل السابع()الف فصل الفيروسات التي تصيب القرعيات
%( حيلح 22.7) اً انتشلار فق، في سورية وهو األكثر علب أشجار الزيتون  CMVفيروا  سجل 

%(، درعا 26.7%(، الةذقية )11.4%(، طرطوا )24.2%(، إدلب )21حلب ) وجد في محافظات
علن انتشلار للد يلتد إجلرال مسلوحات . (Al Abdullah et al., 2005)%( 33.3%(، وحملاه )33.3)

 يروا علب الزيتون في باقي الدول العربية رغد نسبة انتشاره ال بير في سورية.هذا الف
فلي الزيتلون علن طريلف األصلول والطعلو  المصلابة، كملا أنلل ملن الممالن  CMVينتقل فيروا  

 ,Martelli)غير أن هذه المعلومة لد تخكد بالنسبة للزيتون تحت الظرو  الحقليلة  انتقالل بحشرة المنّ 

2002) . 
 التفاعلللل المتسلسلللل للبلللوليمراز ملللع فلللي أشلللجار الزيتلللون علللن طريلللف  دد وجلللود هلللذا الفيلللروايحللل 

فللي  CMVال شلله عللن فيللروا  أماللن كمللا .(Grieco et al., 2000) (RT-PCR) النسلس العاسللي
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عينات الزيتون بواسطة اختبار اليزا في العينات القادمة من الحقل وذل  في كل ملن البرتغلال واسلبانيا 
(Rei et al., 1993) بينما لد ينجح هذا اإلختبار في ايطاليا ،(Martelli et al.,2002). 

اسللتخدا  مللادة اإلكثللار النباتيللة المو قللة الخاليللة مللن  يماللن الوقايللة مللن الفيللروا عللن طريللف
 الفيروا والمطابقة للصنه. 

 
 فيروس التفاف أوراق الكرز. 7.1.2

Cherry leaf roll virus (CLRV جنس ،Nepovirus، فصيلة Comoviridae) 
 

حمض من مجين الفيروا يت ون نانومترًا.  28جسيد الفيروا شبل كروي متساوي األبعاد، يبلغ قطره 
في جزئين. تختله عزالت الفيروا مصليًا/سيرولوجيًا وفقًا لنوع نووي ريبي وحيد السلسلة ويتوزع 

  .(Jones, 1985) النبات مصدر هذه العزالت
را ًا مختلفة علب أشجار اللوزيات/الحلويات وورد الليةك والزيتون أم CLRVفيروا  يحدن

جسيمة وبنوع خاص علب الجوز وفي بعض الحاالت لدى أشجار  أ راراً إلب  والدردار والجوز مخديا
 كما يصيب (، Nemeth, 1986؛ Mircetich et al., 1985اللوزيات )

فصيلة نباتية  36لعشبية تنتمي ألكثر من هذا الفيروا تجريبيًا أنواعًا عديدة من النباتات ا
(Nemeth, 1986). 

المصابة  الزيتون  أشجارمت في المنطقة العربية ال تبدي حسب الدراسات والمسوحات التي ت
 فيواسطة غبار الطلع بطبيعيًا ينتقل فيروا التفا  أورات ال رز و  .بهذا الفيروا أعرا ا مميزة

في  CLRVال شه عن فيروا  تدوالبتيوال والبوقيصا/الدردار. بعض العوائل النباتية وخاصة الجوز 
البساتين المنشأة إلب  ينتقل الفيروا. (Saponari et al., 2002b)أزهار وبذور وشتيةت الزيتون 

 حديثًا من خةل زراعة مادة اإلكثار النباتية المصابة التي إنتقل إليها الفيروا بواسطة التطعيد.
وكان وجوده  في لبنان %(2)علب أشجار الزيتون بنسب  ةيلة  حديثاً الفيروا اكتشه وجود  

في جميع  وجد%( حيح 15، وكذل  في سورية )حوالي (Fadel et al., 2005)في جميع المحافظات 
 .(Al Abdullah et al., 2005) المحافظات خاصة في درعا وحماة

التفاعللللل المتسلسللللل فللللي عينلللات الزيتللللون بواسلللطة  CLRVملللن المماللللن ال شللله عللللن فيلللروا  
للوقايللة مللن اإلصللابة بهللذا . (Grieco et al., 2000) (RT-PCR) النسللس العاسلليللبللوليمراز مللع 

 .للوقاية من الفيروسات األخرى  تطبف اإلجرالات نفسها المعتمدةالفيروا 
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 فيروس التبقع الحلقي الكامن للفريز/الفراولة. 8.1.2
  ٍStrawberry latent ringspot virus (SLRSVجنس ، Sadwavirus) 
 

نانومترًا. يت ون مجين الفيروا من حمض نووي  30األبعاد، يبلغ قطره  ساوى متجسيد الفيروا 
حوالي  يشال الحمض النووي  في معامل ترسيبها. تختلهريبي وحيد السلسلة موزع في جسيمات 

فيروا فيما بينها في تختله عزالت هذا ال%. 62البروتين % من كتلة الفيروا، بينما تبلغ نسبة 38
 األعراض التي تحد ها، ويتشابل ال ثير منها مصليًا/سيرولوجيًا. 

محلد ا أعرا لا حرجلة فلي فاكهلة عوائل نباتية متعددة عشبية وأشلجار  SLRSVفيروا يصيب  
من  الزيتون، تبين في ايطاليا أن هذا الفيروا قد يحدن تشوها في الثمارإلب  حاالت متعددة. بالنسبة

ظهلللور أورات إللللب  إ لللافة( 1)شلللال " حيلللح تبلللدو هلللذه األخيلللرة محدبلللة Ascolana tenera"صلللنه 
. تبللين فللي البرتغللال أن فيللروا (Marte et al., 1986)تللدن فللي اإلنتللاا مللع  للعيفة ونمللو شللجيري 

SLRSV   قد يحدن نفا األعراض علب أصناNegria و Galega  ،ويسبب تدنيًا في تجلذر العقلل
 ,.Henriques et al)صنفًا من الزيتون مسببًا أعرا ًا عللب بعلض ملنهد  15ب تواجده علإلب  إ افة

، بينما لد تظهر أية أعراض فلي (Savino et al., 1979)شبيهة بتل  التي وصفت في ايطاليا  (1992
المنطقلة العربيلة إللب  . أملا بالنسلبة(Bertollini et al., 1998)المسلجلة فلي اسلبانيا  صلابةحلاالت اإل

  ةلرغد ملللللللللللللللن تسلللللللللللللللجيل هلللللللللللللللذا الفيلللللللللللللللروا فلللللللللللللللي كلللللللللللللللل ملللللللللللللللن لبنلللللللللللللللان وسلللللللللللللللوريفانلللللللللللللللل بلللللللللللللللا
(Al Abdullah et al., 2005 ؛Fadel et al., 2005إال أنلل للد يلتد االشلارة )  وا لحة  أعلراض  إللب

 النباتات الخشبية.إلب  بواسطة التطعيد SLRSVينتقل فيروا  .SLRSVذات صلة بفيروا 
وذللل  علللب شللجرة زيتللون  (%0.3) يلةألول مللرة فللي لبنللان بنسللبة  للة SLRSVسللجل فيللروا  

كبلر فلي سلورية حيلح بلغلت نسلبة ، بينملا كلان انتشلاره أ(Fadel et al., 2005)واحدة في جنوب لبنلان 
 . (Al Abdullah et al., 2005)% 5.7 صابةاإل

تعٌد االختبارات المصلية وال سيما اختبار إليزا األسرع في ال شه عن هذا الفيروا في نباتات   
 ، ويعتبللللر التفاعللللل المتسلسللللل للبللللوليمراز مللللع النسللللس العاسللللي(Rei et al., 1993)ن الزيتللللو 

(RT-PCR)  األكثر دقة لل شه عن فيرواSLRSV (Grieco et al., 2000). 
غللللراا سللللليمة مو قللللة خضللللعت   ، يعللللدت اسللللتخداSLRSVللوقايللللة والحللللد مللللن انتشللللار فيللللروا  

عنلللد إنشلللال البسلللاتين  انتشلللار هلللذا الفيلللروا األسللللوب األمثلللل للحلللد ملللن لةنتخلللاب الصلللحي واللللورا ي
 الجديدة.
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 . التين3
 

بلاقي بللدان البحلر إللب  من المعرو  أن شجرة التين نشأت في منطقة الشرت األدنب وملن  لد إنتشلرت
بللاقي دول العللالد. تتحمللل شللجرة التللين الظللرو  القاسللية مثللل الجفللا  إلللب  األبلليض المتوسلل،، ومنهللا
يماللن اسللتخدامها طازجللة أو مجففللة وهللي عاليللة القيمللة الغذائيللة. إن إنتاجيللة  والتربللة ال لسللية و مارهللا

ار، الظلرو  البيةيلة ومواصلفات طالتين في المنطقة العربية متباينة وهي تتأ ر كثيرًا بنسبة هطول األم
 التربة.

لللد و  ،لفيروسللات التللين التللي تمللت فللي المنطقللة العربيللة محللدودة جللداً  الحقليللة تتعتبللر المسللوحا
 ؛Elbeaino et al., 2006, 2007a, 2007bشه علن فيروسلات التلين إاّل حلديثًا فلي لبنلان وتلونا )يا

Nahdi et al., 2006المختلفلللة فلللي لبنلللان أمالللن مةحظلللة  (. عنلللد دراسلللة حقليلللة فلللي المنلللاطف 
 ، تلطللللللللس األورات، شلللللللفافية العللللللللروت، األصلللللللفر تبللللللللرقف األورات لفيروسلللللللية مختلفللللللللة مثللللللل أعلللللللراض

 و خطللللللللو  صللللللللفرال اللللللللللون علللللللللب األورات، تشللللللللوه فللللللللي األورات قللللللللع حلقيللللللللة أتللللللللرييف العللللللللروت، ب
 )الشللللللللويري، معلومللللللللات قيللللللللد النشللللللللر( شللللللللبيهة بتللللللللل  التللللللللي يحللللللللد ها موزاييلللللللل  التللللللللين  (1)شللللللللال 

(Appiano et al., 1990)فلللي العينلللات التلللي جمعلللت وعليهلللا 67.6 صلللابةت نسلللبة اإل. بلغللل % 
 هلللللللللي األعللللللللللب  FLMaV-1وا بفيلللللللللر  صلللللللللابةفيروسلللللللللية، وكانلللللللللت اإل إصلللللللللابةأعلللللللللراض تلللللللللوحي ب

(Elbeaino et al., 2007b). 
 صللابةكانللت نسللبة اإلحقلللي للفيروسللات التللي تصلليب أشللجار التللين فللي تللونا  وفللي مسللح

إللب  إ لافة (Nahdi et al., 2006)مرتفعلة  (FLMaV-1) 1بلرقف أورات التلين تالمرافلف ل فيرواالبل
)نهللدي، معلومللات غيللر منشللورة(. كمللا  (FLMaV-2) 2 تبللرقف أورات التللينالمرافللف لفيللروا الوجللود 
كلللان قلللد سلللجل سلللابقًا فلللي تلللونا  (fig mosaic disease)أن فيلللروا موزاييللل  التلللين إللللب  نشلللير

(Martelli et al., 1993).  
محافظللللة فللللي األردن تبللللين أن  13وفللللي دراسللللة النتشللللار مللللرض تبللللرقف التللللين الفيروسللللي فللللي  
مصابة بمرض تبرقف التين الفيروسلي  ها الدراسةالتين التي شملت % من جميع األشجار وشتول95.3

 إصلللابةخاصلللة فلللي محافظلللات الرمثلللا، العاصلللمة )نلللاعور(، ال لللرك ومعلللان بينملللا سلللجلت أقلللل نسلللبة 
%( في محافظة اربد، وتبين بأن جميع أصنا  التين التلي تلزرع فلي األردن هلي حساسلة لهلذا 72.4)

  (.2000المرض )المغربي وانفوقة، 
 

 التي تصيب التين في المنطقة العربية. الفيروسيات 1.3
 

 الموزاييلللل ، شللللفافية  ،األصللللفر تبللللرقف األوراتتظهللللر علللللب أشللللجار التللللين أعللللراض فيروسللللية كثيللللرة )
 العللللروت، تجعللللد األورات، الللللس( ممللللا عللللر  بمللللرض موزاييلللل  التللللين وذللللل  علللللب المسللللتوى العللللالمي

(Condit & Horne, 1933)غيللر أنللل تاريخيللا تللد  . لللد تعللر  المسللببات المر للية لهللذا المللرض 
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بالفيروسللات  صللابةالناتجللة علن اإل (Inclusion bodies)المحتلواة   ال شله عللن وجلود بعللض األجسللا
واسلللبانيا  (Grbelja, 1983)فلللي بعلللض العينلللات المصلللابة فلللي كرواتيلللا  Potyvirusالتابعلللة لجلللنا 

(Serrano et al., 2004)،  أو تل  لجناCarlavirus  في اليابان(Doi, 1989).  
( وهلللللي 2فلللللي ايطاليلللللا )جلللللدول  FLMaV-2 و FLMaV-1 الفيروسلللللينتلللللد حلللللديثًا تحديلللللد 

  (.3الفيروسات التي عمل عليها في بعض دول المنطقة العربية )جدول 
 

  (FLMaV-1) 1 المرافق لتبرقش أوراق التين . الفيروس1.1.3
Fig leaf mottle–associated virus 1 (FLMaV-1 جنس ،Closterovirus ،لةفصي 

Closteroviridae ) 
 

بهللذا  صللابةوتسللبب اإل نللانومترًا، 1500الشللال، يبلللغ طولهللا حللوالي  خيطيللةجسلليمات هللذا الفيللروا 
داخلل  Closterovirusالفيروا التأ يرات الخلوية للفيروا شلبيهة بتلل  التلي يسلببها فيروسلات جلنا 

  FLMaV-1 روا. تللللد عللللزل فيلللل(Martelli & Russo, 1984)األنسللللجة الغربالية/اللحائيللللة 

" في ايطاليا تحملل أعلراض تبلرقف األورات األصلفر وشلفافية فلي Canestrelleمن شجرة تين "صنه 
 النباتلللات العشلللبية  إللللب . ال ينتقلللل هلللذا الفيلللروا مياانيايلللاً (Elbeaino et al., 2006)العلللروت 

 ،Chenopodium amaranticolor ،C. quinoa ،Cucumis sativusالداللللللللة مثلللللللل 

Gomphrena globosa ،Nicotiana benthamiana ،N. cavicola و N. occidentalis 
(Elbeaino et al., 2006). 

% خاصلة فلي 47 بلل صلابةيعتبر هذا الفيروا هو األكثلر انتشلارًا فلي لبنلان، إذ بلغلت نسلبة اإل
%(، أما في األصنا  األخرى فقد تراوحلت نسلبة 95%( وفي منطقة جبل لبنان )80صنه األسود )

  12.5ملللا بلللين فلللي المنلللاطف المختلفلللة  صلللابةاإل ةتباينلللت نسلللبو %، 55.6و 28.6ملللا بلللين  صلللابةإلا
  .(Elbeaino et al., 2007b)% 40.7 و

  FLMaV-1انتشلللللللللللار كبيلللللللللللر لفيلللللللللللروا إللللللللللللب  فلللللللللللي تلللللللللللونا أجريلللللللللللتأشلللللللللللارت دراسلللللللللللات 
(Nahdi et al., 2006) نهدي، معلومات غير منشورة(.36.4 صابةحيح بلغت نسبة اإل( % 

التفاعلل المتسلسلل للبلوليمراز ملع بالملادة النباتيلة المصلابة، كملا ياشله عنلل بهذا الفيلروا ينقل 
 نيوكليوتيللديعلللب التتللابع البنللال باسللتخدا  بادئللات متخصصللة مصللممة  (RT-PCR) النسللس العاسللي

 . HSP70 (Elbeaino et al., 2006)للجين 
الفيروا الطريقلة الوحيلدة للحلد ملن انتشلار  يعٌد استخدا  مادة اإلكثار النباتية المو قة الخالية من

 هذا الفيروا.
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أعراض اصفرار أوراق الزيتون الناتجة عن اإلصابة بفيروس المرافق الصفرار أوراق الزيتون . 1شكل 
(OLYaV)  أ(؛ أعراض تشوه ثمار الزيتون الناتجة عن اإلصابة بفيروس التبقع الحلقي الكامن(

 1 تبرقش أوراق التينالمرافق لفيروس ال)ب(؛ األعراض المرافقة لإلصابة ب (SLRSV)للفريز/الفراولة 
(FLMaV-1)  2 تبرقش أوراق التينالمرافق لفيروس بالأو (FLMaV-2)  على أوراق أشجار التين المصابة
 )جـ، د، هـ(.

 

 
 2المرافق لتبرقش أوراق التين  فيروس. ال2.1.3

Fig leaf mottle–associated virus 2 (FLMaV-2،  جننننسClosterovirus، فصنننيلة 
Closteroviridae ) 

 
 فللللللي ايطاليلللللا مللللللن شللللللجرة تلللللين مصللللللدرها الجزائلللللر عليهللللللا أعللللللراض  FLMaV-2 فيلللللرواتلللللد عللللللزل 

 جسلللللللليمات تبللللللللرقف األورات األصللللللللفر مللللللللع شللللللللحوب لعللللللللروت األورات وهللللللللي مجهولللللللللة الصللللللللنه. 
 نلللللللانومتراً  12 نلللللللانومترًا وقطرهلللللللا 2100هلللللللذا الفيلللللللروا عصلللللللوية الشلللللللال، يبللللللللغ طولهلللللللا حلللللللوالي 

(Elbeaino et al., 2007a).  ينتقل هذا الفيروا عبر المادة النباتية المصابة ملن خلةل الت لا ر عبلر
 العقل أو عبر التطعيد.
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 %، وكانلللللت مرتفعلللللة 29.4سلللللجل انتشلللللار هلللللذا الفيلللللروا ألول ملللللرة فلللللي لبنلللللان بنسلللللبة بلغلللللت 
 وكلللان أكثلللر األصلللنا  تلللأ رًا ، (Elbeaino et al., 2007b)%( 57جلللدًا فلللي البقلللاع الشلللمالي )

 تللللللونا بنسلللللللبة فلللللللي FLMaV-2هللللللو الصلللللللنه البيا للللللي. كمللللللا تلللللللد تسللللللجيل فيللللللروا  صللللللابةباإل
 ة(. يمالللن)نهلللدي، معلوملللات غيلللر منشلللور  إصلللابة% وحيلللح كلللان صلللنه بيو لللهي هلللو األكثلللر 13.3

 (RT-PCR) النسلللس العاسللليالتفاعلللل المتسلسلللل للبلللوليمراز ملللع بواسلللطة هلللذا الفيلللروا ال شللله علللن 
(Elbeaino et al., 2007a)لللللد يللللنجح نقللللل فيللللروا . FLMaV-2  مياانيايللللًا علللللب النباتللللات 

، Chenopodium amaranticolor، C. quinoa ،Cucumis sativus مثلللللالدالللللة العشللللبية 
Gomphrena globosa ،Nicotiana benthamiana ،N. cavicola و N. occidentalis 
(Elbeaino et al., 2006). 

ادة نباتيللللة مو قللللة أي خاليللللة مللللن الفيللللروا للحللللد مللللن انتشللللار فيللللروا ينصللللح باعتمللللاد ملللل
FLMaV-2. 

 
 الموز .4
 

 يالتجلارة العالميلة حيلح يلخد ييعتبر الموز من أهد محاصيل الفاكهة االسلتوائية ويحتلل مركلزًا كبيلرًا فل
ة لحلةو  خلرى ي الفاكهلة األكثلر ملن بلاقأقبلال المسلتهل  عليلل ي اقتصلاد كثيلر ملن اللدول إلدورًا هاملًا فل

سللوات طللول العللا  عللةوة علللب قابليللة  مللاره للنقللل والتللداول تللوافره باأل ةماانيللإو  ةطعمللل ون هتللل المميللز 
 والتخزين.

% كربوهيللدرات وكميللات قليلللة مللن البللروتين 33 يالمللوز النا للجة علللب حللوال ةيحتللوى لللب  مللر  
وسللفور والصللوديو  وكميللات مللن عناصللر البوتاسلليو  وال السلليو  والمغنسلليو  والف ةعاليلل ةوالللدهون ونسللب

أقللل مللن العناصللر الصللغرى مثللل النحللاا والحديللد واليللود والمنجنيللز والزنلل  وبللل عللدد مللن الفيتامينللات 
 أهمها فيتامين أ و ب وا.

الرابعلة بهلا  ةمصلر حيلح يحتلل الملوز الماانلفي  ن معظد إنتاا شمال أفريقيا من الموز يتركزإ 
مصر  يلفاكهة بعد الموالح/الحمضيات والعنب والمانجو. ويلتجارة ا يهمية االقتصادية فألمن حيح ا

 للد السلودان وجللزر  ،تللاا الملوز تحللت المحميلاتنإ يحلدن فيهللا توسلع كبيللر فل يذللل  المغلرب والتلل يفل
سللطنة ردن و أل، البنلان يليهلا الليمنهلي فأكبرها إنتاجًا للملوز  بيةالدول العر  يالقمر والصومال. أما باق
 يالمساحات المزروعة بالموز وكمية االنتاا فل 1ويبين الجدول  ،فلسطين يف عمان  د الضفة الغربية
 الدول العربية المختلفة.
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 المنطقة العربيةفي  الفيروسات التى تصيب الموز. 1.4
 

تبلوت قملة الملوز ، فيلروا (CMV)فيلروا موزاييل  الخيلار  ييصاب الموز بعدة أملراض فيروسلية هل
(BBTV) فيلللللروا تخطللللل، الملللللوز ،(BSV) فيلللللروا موزاييللللل  قنابلللللة الملللللوز ،(BBMV) فيلللللروا ،

البللدان فلي  . وقلد سلجل عللب الملوز X (BVX)وفيروا الملوز  (BMMV)الموزايي  الخفيه للموز 
 . BSV و CMV ،BBTVالعربية  ةن فيروسات هب فيروا

 
 تبوق قمة الموزفيروس . 1.1.4

Banana bunchy top virus (BBTV، جنس Babuvirus،  فصيلةNanoviridae) 
 

  1953فيجلللللللللب علللللللللا   يعللللللللللب الملللللللللوز فللللللللل ةول ملللللللللر ألسلللللللللجل هلللللللللذا الفيلللللللللروا  -مةالصفات العا
(Brunt et al., 1996 لهللذا الفيللروا مللراد  هللو .)جسلليمات الفيللروا متسللاوية أباكللا ةتبللوت قملل .

رات. يت لون جينلو /مجين ي، بدون ترتيب وا ح لل ابسلوماً نانومتر  20-18 قطرها بعاد، غير مغلفة،األ
عبللارة  فهللو أمللا البللروتين ي،حلقللالسلسلللة  يحللادأوكسللجين ألمنللزوع ا يريبلل ي يللروا مللن حمللض نللوو الف

ن علللدة مجلللين هلللذا الفيلللروا مللل يت لللون كيللللو دالتلللون.  20.1 ئللليذات وزن جز  يساسلللأعلللن نلللوع واحلللد 
 Dugdaleوأمان توصيفهد )علب األقل ماونات  ةست ، تبين الحقًا أنها(Yeh et al., 1994)ماونات 

et al., 1998 ؛Rezk, 2001 كما أمان توصيه  ة ة ماونات جديدة ا افية من عزالت الفيلروا .)
عبللارة عللن توابللع  ي للافية هللاإلظهللرت نتللائج الدراسللات أن الللثةن ماونللات أو  ،المعزولللة مللن تللايوان

العللزالت  يوال توجللد هللذه التوابللع فلل (Satellite DNAS)المنللزوع االكسللجين  يالريبلل ي الحمللض النللوو 
 .(Dugdale et al., 1998)لية للفيروا االسترا

 
خضللرال  أو خطللو  بقللععلللب المللوز بشللال  صللابةعللراض اإلأ تظهللر  -يعراض والمدى العوائللا

ورات. وت للون ألأعنللات االسلطو  السللفلية للعللروت الوسلطية والجانبيللة لللكورات وكلذل   داكنلة اللللون علللب
أورات النباتللات المصللابة سللهلة  تصللبحالشللما.  ةشللعأل ةورات المصللابألكثللر و للوحًا عنللد تعللريض اأ

 . ةقلللللللللللللاالنبلللللللللللللات بشلللللللللللللال ب ةعللللللللللللللب قمللللللللللللل ةال سلللللللللللللر ذات حلللللللللللللوا  صلللللللللللللفرال، قائملللللللللللللة متجمعللللللللللللل
 رديةللللللللللة ة ملللللللللرت ت للللللللللون الثملللللللللار ذات نوعيلللللللللأذا إوال تنللللللللللتج  ملللللللللارًا و  ةتتقلللللللللز  النباتلللللللللات المصلللللللللاب

(Allam et al., 1988). 
 ةبقللدر  ةير الخاصلليصلليب الفيللروا أصللنا  المللوز المختلفللة. وبللالرغد مللن ظهللور بعللض التقللار 

أن ، إال أنللل يبللدو (Ram & Summanwar, 1984)خللرى بعللض العوائللل األ إصللابةالفيللروا علللب 
 أن المللللوز و  صللللابةدور كمخللللازن أو كمصللللادر للفيللللروا إل يتلعللللب أخللللرى غيللللر المللللوز الألالعوائللللل ا

 ؛Hu et al., 1996 ؛Geering & Thomas,1997) الملوز يبللدو هللو العائللل الوحيللد لهللذا الفيللروا
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Rezk, 2001).  ال ورملللات والعلللروت  يفللل اسلللات أن تركيلللز الفيلللروا يالللون أعللللبوقلللد أظهلللرت الدر
 صللابةكثللر قابليللة لإأورات والجللذور وأن الصللنه ويليللامز كللان ة األنسللجأ يورات عللن بللاقكللل ةالوسللطي
 .(Othman et al., 1996)صنا  مغربب وبارادياا عن األ
 

 ؛El-Afifi, 1984؛ Allam et al., 1985ا  الميالانياب )لقل ال ينتقلل الفيلروا بللاإل- طرائنق النقن 
Rezk, 2001 ( ول نللللللل ينتقلللللل بسللللللهولة علللللن طريللللللف الت لللللا ر الخضللللللرى للنباتلللللات )الخلفللللللات( أو 
 مثابرة الباقيلللللة/الطريقلللللة ال( ب.Pentalonia nigronervosa Coqالملللللوز ) ملللللنّ  بواسلللللطة حشلللللرة

(Allam et al., 1985؛ El-Afifi, 1984.) النقلل  يكثلر كفلالة فلأمصلر  يملن الملوز فل وت ون حشرة
ا º 22-20 ةخلللةل فتلللرات الشلللتال الرطبلللة ول لللن لللليا خلللةل الصللليه. ولقلللد وجلللد أن درجلللة الحلللرار 

 تحتللاا (.Kolkaila & Soliman, 1954مةئمللة لنقلل الفيللروا )األكثلر % كانللت 70-60 ةورطوبل
ب ت تسللب الفيللروا ويظللل قللل حتللألسللاعات علللب ا 4 ةعلللب النبللات المصللاب لمللد الحشللرة أن تتغللذى

قلل دقيقلة عللب األ 30-15 ةلملد ة أن تتغلذىالحشلرات المعديل وتحتاا .اً يوم 20-15 ةمعديًا لمد المنّ 
 (.Rezk, 2001؛Hu et al., 1996) كي تنجح العدوى علب النباتات السليمة 

 
زراعلات الملوز  يينتشر هذا الفيلروا فل - المنطقة العربية يف قتصاديةي والهمية الالتوزع الجغراف

سللليا، اسلللتراليا وأفريقيلللا(. هلللذا وقلللد سلللجل آالعلللالد القلللديد ) يبالمنلللاطف االسلللتوائية وتحلللت االسلللتوائية فللل
نتشلار امن أوائل الدراسات عن و  .(Lockhart, 1986)والمغرب  (Fahmy, 1924)مصر  يالمرض ف
 ، حيلللللللللح (Jones, 1935) 1935مصلللللللللر كانلللللللللت علللللللللا   يتبلللللللللوت قملللللللللة الملللللللللوز فلللللللللملللللللللرض 
%. وهناك دراسة حديثة نسبيًا أظهرت 60إلب  تصل ةساندريل بنسبي اإلانتشاره فإلب  راسةأشارت الد

صلللنا  أل% عللللب ا3.6 و 17.4، 19.2، 13.3ي مصلللر كانلللت بهلللذا الفيلللروا فللل صلللابةاإل ةأن نسلللب
 Allam)خلرى أ. كملا سلجلت دراسلة (El-Afifi, 1984) ي، علب التلواليوسند يهندى، باسرى، مغرب

et al., 1986) بفيللروا  صللابةن نسللبة اإلأBBTV محافظللات  % فللي2و  13، 17.5إلللب  وصلللت
 .علب التوالي ،المنوفية والقليوبية وقنا

 ون متقزمللة وتنللتج  مللارًا ذات نوعيللةأن النباتللات المصللابة بللل ت لل يت مللن خطللورة هللذا المللرض فلل 
 .(Allam et al., 1988) علب اإلطةتقد ال تنتج  مارًا  ، وفي حال شدة اإلصابةةردية
 

 علللب المللوز كمللا يماللن ال شلله  ةيماللن تشللخيص هللذا الفيللروا بأعرا للل المتميللز  - طرائننق الك نن 
 ؛El-Dougdoug et al., 2002المختلفللة مثلللل االليلللزا ) ةالسللليرولوجي /المصللللية عنللل باالختبلللارات
Rezk, 2001 والتفاعللللل المتسلسللللل للبللللوليمراز ي ( والتقانللللات الحيويللللة مثللللل تهجللللين الحللللامض النللللوو  

(Hu et al., 1996 ؛Rezk, 2001؛ Shamloul et al., 1995.)  
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ينتقلل وينتشلر فقل، ملن نباتلات الملوز  BBTVن فيلروا إ - نت ارهاالوقاية من الفيروس والحد من 
ن لللذل  فللإ صللابةالمصللدر الوحيللد لإ يأن نباتللات المللوز هللنباتللات مللوز أخللرى سللليمة و إلللب  المصللابة

 سلللللتيراد أو نقلللللل شلللللتةت أو خلفلللللات إنتشلللللاره يسلللللتلز  منلللللع إ الوقايلللللة ملللللن هلللللذا الفيلللللروا والحلللللد ملللللن
وانتخلاب  ،منلاطف خاليلة منهملاإللب  موز من منلاطف مصلابة بلالمرض أو بحشلرات ملن الملوز األسلود

 مللللن  ب شللللتةت سللللليمةلللللنسللللجة ويماللللن الحصللللول ععللللن مللللزارع األ ناتجللللة وزراعللللة شللللتةت سللللليمة
ولب لخضرية المزروعة خةل المراحل األللقمد ا نباتات مصابة بالفيروا عن طريف المعاملة الحرارية

  بيةللللللللللة الللللللللللزرعإلللللللللللب   للللللللللافة بعللللللللللض المللللللللللواد ال يميائيللللللللللة مثللللللللللل ريبللللللللللا فيللللللللللرينإللللللللللللزرع وكللللللللللذل  
(Abdel-Aziz et al., 1998 ؛Gommaa et al., 2000).  كمللا يجللب العنايللة بنظافللة المنللاطف

مللا  غالبللاً  يو الفسللائل البريللة والتللالمجللاورة لمللزارع المللوز مللن الفسللائل التللب يزرعهللا المزارعللون فللرادى أ
. علةوة عللب ماافحلة الحشلرة الناقللة والعملل عللب اللتخلص مباشلرة ملن نباتلات صابةلإ ت ون مصدراً 

نتشلار الملرض ويلتد ذلل  بو لع إإللب  يكتشافها مباشرة، بطريقة ال تخدإفور المصابة الموز وخلفاتها 
بجلذورها  قتةع الجورة المصابةإنبات مصاب  د  قمة كل يف و المبيد الحشري أفنجان من ال يروسين 
 .يوتطهير ماان الجورة بالجير الح والتخلص منها بعيداً 

 
 . فيروس موزاييك الخيار2.1.4

Cucumber mosaic virus (CMV، جنس Cucumovirus، فصيلة Bromoviridae)  
  

علر  منلذ فتلرة طويللة أنلل للملوز أو عفلن قللب الملوز  يصلفرار المعلدن ملرض موزاييل  الملوز أو اإلإ
واسللع )الفصللل السللابع(.  يوهللو فيللروا واسللع االنتشللار ذات مللدى عللوائل CMVيتسللبب عللن فيللروا 

 & Lockhart) كبيلرة للملوز شلديدة أو ال تسلبب أ للراراً  أعرا لاً  يمعظلد سلةالت الفيلروا ال تعطلل

Jones, 2000)أو خطللو  أو علللب المللوز بشللال موزاييلل  يت للون مللن نقلل،  صللابة. تظهللر أعللراض اإل
ملن  الناميلة لخلفلاتتشلوه للكورات خاصلة عللب ا أشرطة صفرال علب أنصلال األورات، يصلاحبل أحيانلاً 

ذا إالطقللا البللارد ول نهللا تخلله  وشللدة فللي أمهللات مصللابة. وت للون أعللراض الموزاييلل  أكثللر و للوحاً 
 ,Bouhida & Lockhart) ن سلةالت عفلن القللبجلة الحلرارة. وعللب العالا ملن ذلل  فلإرتفعلت در إ

 ي ومللوت أو تن لللرز القمللة السلللجائر  شللديدة تتضللمن شلللحوباً  تسللبب أعرا لللاً ( Magee, 1940؛ 1990
  .موت النباتإلب  النهاية يذل  كلل ف من الداخل مخدياً وتماوت السات ال اذبة 

علب مدى واسع من العوائلل متضلمنة محاصليل منزرعلة  يتواجد فيروا موزايي  الخيار طبيعياً 
 الموز. صابةإلتعمل كمصادر  يوالفلفل( وأعشاب والت البندورة/الطماطد)مثل القرعيات، 

لبنللان )مشللي  وخللوري،  ،(Allam et al., 1988)مصللر  ييوجللد هللذا الفيللروا علللب المللوز فلل
 نتشللار إوقللد وجللد أن  (.Lockhart, 1986؛ Bouhida & Lockhart, 1990) المغللربو  (1997
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 بلل فلي إصلابةسلجلت أعللب نسلبة و  ة والصلنه الملزروع.للمنطقل مصلر يتبلاين تبعلاً  يموزايي  الموز فل
محافظلة  يفل كانلت إصلابةأقلل نسلبة و ، ي% علب صنه هنلد60-10مصر العليا حيح تراوحت بين 

 (Allam et al., 1988). يعلب التوال ،%21و  13القليوبية والمنوفية حيح تراوحت بين 
 وممالللن انتقاللللل ملللن  (El-Afifi, 1984)الملللوز إللللب  ملللن الملللوز ال ينتقلللل الفيلللروا مياانيايلللاً 

  ينتقللل الفيللروا بعللدة أنللواع مللن المللنّ . (Allam et al., 1988)نباتللات اختبللار أخللرى إلللب  المللوز
 ؛ (Allam et al., 1984 مثلللابرةالباقيللة/غير الطريقللة غيلللر الالللدرات/الخوا األخضلللر ب منهللا ملللنّ 

(El-Afifi, 1984. 
 (Ismail, 1996) العوائلل الداللةإللب  مثلل النقلليويلة مالن ال شله علن الفيلروا بالوسلائل الحي

 ؛El-Dougdoug et al., 2002) ليللللزاالمصلية/السلللليرولوجية مثللللل اإل ختبللللاراتوباسللللتخدا  اال
Ismail, 1996؛ Sadik et al., 2001)  ملع النسلس راز ية مثل التفاعل المتسلسل للبوليموالتقانات الحيو

 .(Shalaby, 2002؛ Sadik et al., 2001) ي ض النوو موتهجين الحالعاسب 
 إصلابةن إالملوز للذل  فل ت لا ر عللبملدى واسلع ملن العوائلل ول نلل يلزور وال يعللب  المنّ  يت ا ر

. بنلال من مصادر نباتية أخلرى غيلر الملوز عن طريف النقل بالمنّ  تحدن غالباً  CMVالموز بفيروا 
علللب الللتخلص مللن المصللادر  للوقايللة مللن هللذا الفيللروا والحللد مللن انتشللاره يجللب العملللعليللل، فإنللل 
تنمو داخل وخارا مزارع الموز  يزالة األعشاب التإال بإأو خفضها ولن يتأتب ذل   صابةالخارجية لإ

تعمل كمصادر للفيروا أو الحشرة الناقلة أو كةهملا  يوعد  زراعة خضروات داخل مزارع الموز والت
منلاطف جديلدة إللب  دخلال الفيلروار إلقلد يعملل كمصلدعتبلار أن الملوز نفسلل ي اإلكما يجب األخذ ف

 صلابةي المنطقلة الجديلدة وقابللة لإأعشلاب ومحاصليل ناميلة فلإللب  ينتشر من نباتات الملوز المصلابة
 سلتخدا  الشلتةت السلليمةإللذل  يجلب  ،الملوز صلابةتصبح مصلادر دائملة وخطيلرة إل يبل وهذه بالتال

زالللة النباتللات المصللابة فللور إرات الناقلللة مللع الزراعللة وماافحللة الحشلل يفلل نسللجةألالناتجللة مللن زراعللة ا
 .اكتشافها

 
 . فيروس تخطط الموز3.1.4 
 Banana streak virus (BSV، جنس Badnavirus، فصيلة Caulimoviridae) 
 

 يمان تنقية الفيروا .اً نانومتر  27إلب  وعر ل اً نانومتر  119إلب  يصل طولل ي الفيروا عصو جسيد 
المفللرت متبوعللة بالفصللل مللن  ي فور  والترسلليب بللدورتين مللن الطللرد المركللز عللن طريللف الترويللف بللال لورو 

 . (Lockhart, 1986)خةل عمود كلوريد سيزيو  متدرا ال ثافة 
 .عللراض علللب المللوز بشللال خطللو  شللاحبة مسللتمرة أو متقطعللة وبقللع مغزليللة الشللالاألتظهللر 

 يو و  علب األورات القديمة التلبقع ميتة ويصبح لونها أسود ويظهر ذل  بإلب  تتحول البقع الشاحبة
 الموز فق،. ظهر تخط، أسود مميز. يصيب هذا الفيروا طبيعياً متأخذ 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
618 

نملا ينتقللل ي نباتلات اختبلار أخللرى وإأإلللب  الملوز أوإلللب  ملن الملوز ال ينتقلل الفيلروا مياانيايللاً 
 عن طريف البف الدقيقي.

 وخاصلة ،(Lockhart, 1986) لمغلربا يال فلإ البلدان العربيلة يهذا الفيروا ف وجود يسجللد   
 %.50إلب  بعض المناطف يبل ف صابةز بجنوب المغرب وقد وصلت نسبة اإلزراعات المو  علب

 ياآلجلار، االليلزا والمجهلر االل ترونلفلي  يعن الفيروا باستخدا  االنتشلار الثنلائ مان ال شهي
اسلللتخدا  ملللن انتشلللاره يجلللب بلللالفيروا والحلللد  صلللابةوللوقايلللة ملللن اإل .(Lockhart, 1986) يالمنلللاع

 .صابةخلفات أو شتةت خالية من اإل
 
 . استنتاجات عامة5
 

لمنطقلللة البحلللر األبللليض  بلللالرغد ملللن أهميلللة زراعلللة الزيتلللون فلللي المنطقلللة العربيلللة ورمزيلللة هلللذه الشلللجرة
المسلوحات الحقليلة لفيروسلات الزيتلون فلي المنطقلة العربيلة هلي محلدودة جلدًا، وينصلح ن المتوسل،، فلإ

  تشخيص األمراض الفيروسية التي تصيب هذه الشجرة. سع فيبالتو 
يعلللدت إنتلللاا وتلللداول ملللادة اإلكثلللار النباتيلللة المطابقلللة للصلللنه والخاليلللة ملللن الفيروسلللات المختبلللرة 

)مسللبب مللرض  Verticillium dahliaeوالممر للات األخللرى التللي تصلليب شللجرة الزيتللون كللالفطر 
)مسللبب ملرض سللل الزيتللون( مللن  Pseudomonas syringae ssp. savastanoiاللذبول( والباتيريللا 

األمللور الواجللب اعتمادهللا فللي البلللدان العربيللة للحللد مللن انتشللار هللذه األمللراض ولتةفللي  للررها. ولقللد 
اعتملللدت دول أوروبيلللة متوسلللطية هلللذا األسللللوب إلنلللتج غلللراا أشلللجار الزيتلللون والتلللي تتميلللز بالحاللللة 

  (.Martelli, 1999؛ EPPO Standards, 1998الصحية المطابقة للمعايير الدولية )
تعتبلر زراعلة أشلجار التلين ملن الزراعلات الواعلدة فلي المنطقلة العربيلة نظلرًا إلماانيلة زرعهلا 
 وانتشارها في المناطف الهامشية ذات المناا الجا  ولها مستقبل واعد من حيح أهميلة تصلدير  مارهلا

 األسوات األوروبية واألميركية.إلب 
 ض الفيروسلللية التلللي تصللليب شلللجرة التلللين فلللي المنطقلللة العربيلللة ملللا تلللزال إن دراسلللة األملللرا

 مللللرض موزاييلللل  التللللين محللللدودة جللللدا بللللالرغد مللللن انتشللللار األعللللراض الفيروسللللية الظللللاهرة والمعروفللللة ب
 فلللي  2006وذلللل  لعلللد  القيلللا  بالمسلللوحات للتعلللر  عللللب الفيروسلللات المحلللددة والتلللي بلللدأت فلللي علللا  

 أهميلللة متابعلللة دراسلللة ومسلللح الفيروسلللات التلللي تصللليب شلللجرة  لبنلللان وتلللونا واألردن. ملللن هنلللا نلللرى 
 التللين فللي هللذه البلللدان وغيرهلللا فللي المنطقللة العربيللة والتوسللع فلللي دراسللة النواقللل الطبيعيللة لهللا. والبلللد 
من زيادة التعاون بين بللدان المنطقلة العربيلة المهتملة بمحصلول شلجرة التلين إلنتلاا ملادة إكثلار نباتيلة 

إنشللال مشللاتل وبسللاتين سللليمة إلللب  سللين الللورا ي والصللحي مللن أجللل التوصلللمصللدقة عبللر بللرامج التح
 دعملللا ماثفلللا للمختبلللرات المختصلللة بتشلللخيص األملللراض  انتاجيلللة مرتفعلللة. تتطللللب هلللذه الجهلللود تذا
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 العاملللة فللي هللذا المجللال.ة بيللالعر جللديًا لل للوادر الفنيللة وتبللادل الخبللرات بللين البلللدان  الفيروسللية وتللدريباً 
ير هنللا بأنللل للحللد مللن انتشللار األمللراض الفيروسللية التللي تصلليب التللين، يتوجللب علللب والبللد مللن التللذك

الجهلللات المختصلللة علللد  السلللما  باسلللتيراد األشلللجار المصلللابة والتركيلللز عللللب اسلللتخدا  طريقلللة زراعلللة 
 األنسجة في إنتاا مادة نباتية خالية من األمراض الفيروسية.

محللدودة  هللا مازالللت أيضللاً نيب المللوز فإراض الفيروسللية التللب تصللمللاأل دراسللات أمللا مللا يخللص
تطللرت يللذكر للعوامللل التللب  يعلللب الحصللر والتعريللئ وطرائللف ال شلله دون أمعظمهللا  يواقتصللرت فلل

مللن المعللرو  أن المللوز وعامللة  .نتللاا أصللنا  مقاومللةإلهللذه األمللراض و  يتللخ ر علللب االنتشللار الوبللائ
بهلا وعلللب ذلل  فللان نبللات  ةتلات المصللابأغلللب النبافللي  جهازيلاً يت لا ر خضللريًا وأن الفيروسلات تنتشللر 
الزراعللل كبللخر أو فللي  تعمللل عنللد اسللتخدامها ةخلفللات مصللاب ةالمللوز المصللاب سللو  يعطللب بالضللرور 
نباتللات اخللرى سللليمة خاصللة وان أهللد فيروسللين يصلليبان إلللب  مصللادر أ للافية ينتنشللر منهللا الفيللروا

دىل الماافحلللة االساسلللية ن ملللن مبلللاإوللللذل  فللل ينلللتقةن بحشلللرات الملللنّ  CMVو  BBTVالملللوز هملللا 
الوقللت الحللالب شللركات ومعامللل فللي  اسللتخدا  فسللائل أو شللتةت سللليمة خاليللة مللن الفيللروا. ويوجللد

ن اسلتخدا  إنتاا الشتةت الخالية من اإلصابة الفيروسية عن طريف مزارع األنسجة. أ يمتخصصة ف
المعروفلة بحساسليتها  (PCR)راز التقانات الحديثة المصلية أو الجزيةية مثل التفاعل المتسلسل للبلوليم

التاكد التا  من خلو المادة النباتيلة المسلتخدمة إلب  بالضرورة ييخدال شه عن الفيروسات  يالفائقة ف
من الفيروا وقد انعاا ذل  علب مزارع الموز الحديثة  نتاا نباتات خالية تماماً إ يكثار وبالتالي اإلف

الظهيلر فلي  خاصلة تلل  الملزارع المنتشلرةحلد كبيلر و إللب  الفيروسية صابةحيح تنخفض فيها نسبة اإل
يلر السلليمة الواجلب اللتخلص منهلا خلرى بعلض العلادات غأملن جهلة يقابلل ذلل  الصحراوى بمصر. و 

و أو التظليللل أنتلاا حقللول بعلض صلغار المللزارعين بغلرض اإلزراعلة فسللائل الملوز عللب ر وا  يهلو 
صللابتها كمصللادر إحالللة  يوتعمللل هللذه النباتللات فللمراعللاة تللذكر لحالللة هللذه الفسللائل  أيكةهمللا دون 

مللون ملزارعهد خاصلة فلي المراحلل .عةوة علب ذلل  فلان مزارعلب الملوز علادة ملا يحأساسية لإصابة
هلو فيلروا و  CMV بفيلروا الغاللب قابللة لإصلابة ياألولب للنملو بمحاصليل الخضلر التلي ت لون فل

علد   يجلبأعلةه ما ذكلر إلب   افةباإل نتاجيةلخفض نسبة اإلصابة وزيادة اإلو  .يضاً أب الموز ييص
جللورة المللوز بااملهللا فللور ظهللور األعللراض  زالللةخضللر وإمللزارع المللوز بمحاصلليل  ينهائيللا فلليللل التحم

  .يالتطبيف الصار  لقوانين الحجر الزراعو 
 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
620 

 . المراجع6
 

. فيي: 312. صيفحة . انتشار مرض تبرقش التين الفيروسيي فيي األردن2000وغاندي انفوقة،  خليل، المغربي
 .2000كتاب ملخصات البحوث، المؤتمر العربي السابع لعلوم وقاية النبات، عمان، األردن، 

العبد هللا، عبد القادر، توفيق البعينو، ماريا سابونارين حسين حالق، ميكيلي ديجارو وجوفاني باولو مارتيللي. 
(: 1)25جلة وقاية النبات العربية، . حصر أولي للفيروسات التي تصيب الزيتون في سورية. م2007

64. 
. دراسات على وجود فيروس موزاييك الخيار على الموز في لبنان. مجلية 1997مشيك، ماجدة ووفاء خوري. 
 .104: 15وقاية النبات العربية، 

. تقيييم الحالية الصيحية ألشيجار الزيتيون فيي سيورية تجياه 2005مندو، جمال، فايز إسماعيل وصالح الشيعبي. 
(. تقرير المنجزات العلمية إلدارة بحوث وقايية النبيات لعيام CMV ،CLRV ،SLRSVم الفيروسات )أه

 .43-42. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية، دمشق: 2005
Abdel-Aziz, N.A., A.M. Salam, H.N. Soliman and S.M. El-Saghir. 1998. Heat and 

chemotherapeutic agents as tools for elimination of two banana viruses. Egyptian 

Journal of Phytopathology, 26: 13-28 

Al Abdullah, A., T. El Beaino, M. Saponari, H. Hallak and M. Digiaro. 2005. Preliminary 

evaluation of the status of olive-infecting viruses in Syria. OEPP/EPPO Bulletin, 35: 

249-252. 

Allam, E.K., H.Z. Abo-El-Aid, A.E. Abd El-Wahab, S. Sowailam, M.F. Ouf, R.A. Omar, 

M.A. Abo El-Nasr, M.M. Deiab and A.E. Mohammed. 1984. Annual report of pests and 

diseases of banana in Egypt. Academy of Technology and Scientific Researsh, Ministry 

of Scientific Research, Cairo, Egypt, 22 pp.  
Allam, E.K., H.Z. Abo-El-Aid, A.E. Abd El-Wahab, S. Sowailam, M.F. Ouf, R.A. Omar, 

M.A. Abo El-Nasr, M.M. Deiab and A.E. Mohammed. 1985. Annual report of pests and 

diseases of banana in Egypt. Academy of Technology and Scientific Researsh, Ministry 

of Scientific Research, Cairo, Egypt, 15 pp.  
Allam, E.K., H.Z. Abo-El-Aid, A.E. Abd El-Wahab, S. Sowailam, M.F. Ouf, R.A. Omar, 

M.A. Abo El-Nasr, M.M. Deiab and A.E. Mohammed. 1986. Annual report of pests and 

diseases of banana in Egypt. Academy of Technology and Scientific Researsh, Ministry 

of Scientific Research, Cairo, Egypt, 34 pp.  

Allam, E.K., H.Z. Abo-El-Aid, A.E. Abd El-Wahab, S. Sowailam, M.F. Ouf, R.A. Omar, 

M.A. Abo El-Nasr, M.M. Deiab and A.E. Mohammed. 1988. Annual report of pests and 

diseases of banana in Egypt. Academy of Technology and Scientific Researsh, Ministry 

of Scientific Research, Cairo, Egypt, 42 pp.  
Appiano, A., M. Conti and O. Lovisolo. 1990. Mosaico del fico: stato attuale delle 

conoscenze e nouve osservazioni. Agricoltura e Ricerca, 112: 109-112. 

Bertollini, E., Z. Fadda, F. Garcia, B. Celada, A. Olmos, M.T. Gorris, C. Del Rio, J. 

Caballero, N. Duran-Villa and M. Cambra. 1998. Virus diseases of olive detected in 

Spain. New diagnostic methods. Phytoma Espaňa, 102: 191-193. 

Bouhida, M. and B.E. Lockhart. 1990. Increase in importance of cucumber mosaic virus 

infection in green house-grown bananas in Morocco. Phytopathology, 80: 81. 

Brunt, A., K .Crabtree, M. Dallwitz, A. Gibbs and L. Watson. 1996. Viruses of plants 

Description and lists from the VIDE database. CAB International, Wallingford, Oxon 

Ox10 8DE, UK. 1483 pp. 

Cardoso, J.M., M.R. Felix, M.I. Clara and S. Oliveira. 2005. The complete genome sequence 

of a new necrovirus isolated from Olea europea L. Archives of Virology, 150: 815-823. 

Condit, I.J. and W.T. Horne. 1933. A mosaic of the fig in California. Phytopathology, 23: 

887-896. 

Dalmasso, A., M.C. Munck-Cardin and R. Legin. 1972. Résultats préliminaires d'essais de 

transmission de sérotypes de la mosaïque de l'Arabis trouvés sur vigne, par 

l'intermédiaire de Xiphinema diversicaudatum. Annales de Phytopathologie, 4: 410.  



 شويري وآخرونالفيروسات التي تصيب أشجار الفاكهة األخرى ...... تأليف إيليا 

 
621 

Doi, Y. 1989. Directory and dictionary of animal, bacterial and plant viruses, In: Hull R., 

Brown F., Payne C. (eds.). McMillan Reference Books, London, UK. 76 pp. 

Dugdale, B., P.R. Beetham, D.K. Beeker, R.M. Harding and J.L. Dale. 1998. Promotor 

activity associated with the intergenic regions of banana bunchy top virus DNA-1 to -6 

in transgenic tobacco and banana cells. Journal of General Virology, 79: 2301-2311. 

El-Afifi, S.I. 1984. Identification of viruses infecting banana in Egypt. Pages 461-482. In: 

Proceeding of the 9 th International Congress For Statistics Computer Science, Social 

and Demographic Research. 

El-Dougdoug, K.A., R.M. Taha, M.M.Hazaa and M.A. Kheder. 2002. Sensitivity of two 

banana cultivars for banana mosaic and banana bunchy top viruses. Al-Azhar Journal of 

Microbiology, 8: 268-280  

Elbeaino, T., A. Minafra, M. Saponari, V. Savino and G.P. Martelli. 2005. Further 

characterization of Olive leaf yellowing associated virus. Journal of Plant Pathology, 

87: 223-228. 

Elbeaino, T., M. Digiaro, A. De Stradis and G.P. Martelli. 2006. Partial characterization of a 

closterovirus associated with a chlorotic mottling of fig. Journal of Plant Pathology, 88: 

187-192. 

Elbeaino, T., M. Digiaro, A. De Stradis and G.P. Martelli. 2007a. Identification of a second 

member of the family Closteroviridae in mosaic-diseased figs. Journal of Plant 

Pathology, 89: 119-124. 

Elbeaino, T., E. Choueiri, C. Hobeika and M. Digiaro. 2007b. Presence of leaf mottle-

associated virus 1 and 2 in Lebanese fig orchards. Journal of Plant Pathology, 89: 409-

411. 

EPPO Standards. 1998. Pathogen-tested olive trees and rootstocks, certification scheme. 

Certification Schemes, PM 4/1-26, European and Mediterranean Plant Protection 

organization, I rue Le Notre, 75016 Paris, France: 113-117. 

Essakhi, S., T. Elbeaino, M. Digiaro, M. Saponari and G.P. Martelli. 2006. Nucleotide 

sequence variations in the HSP70 gene of olive leaf yellowing associated virus. Journal 

of Plant Pathology, 88: 285-291. 

Fadel, F., M. Digiaro, E. Choueiri, T. Elbeaino, M. Saponari, V. Savino and G.P. Martelli. 

2005. On the presence and distribution of olive viruses in Lebanon. Bulletin 

OEPP/EPPO Bulletin, 35: 33-36.  

Faggioli, F and M. Barba. 1995. An elongated virus isolated from olive (Olea europea L.). 

Acta Horticulturae, 386: 593-599. 

Fahmy, T. 1924. Plant diseases of Egypt. Minerals and agriculture in Egypt. Bulletin,30. 

Geering, A.D.W. and J.E. Thomas. 1997. Search for alternative hosts of banana bunchy top 

virus in Australia. Australian Plant Pathology, 26: 250-254. 

Gommaa, A.H., S.I. El-Afifi, I.A. Ibrahim and F.A. Hussien. 2000 Some factors and 

treatments affecting the production of virus free banana plants in Egypt through tissue 

culture technique. Pages 35-52. In: Proceeding of the 9th Congress of Phytopathology, 

Giza, Egypt. 

Grbelja, E. 1983. Fig potyvirus. Pages 585-586. In: Viruses of plants. Brunt A.A., Crabtree 

K., Dallwitz M.J., Gibbs A.J., Waltson L. (eds.). Descriptions and lists from VIDE 

database. CAB International, Wallingfrod, UK. 

Grieco, F., R. Alkowni, M. Saponari, V. Savino and G.P. Martelli. 2000. Molecular detection 

of olive viruses. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 30: 469-473. 

Henriques, M.I.C., F.T. Rei, F.A. Leitao, J.F. Serrano and M.F. Potes. 1992. Virus diseases in 

Olea europea L. cultivars. Immunodiagnosis of Strawberry latent ringspot nepovirus. 

Phytopathologia Mediterranea, 31: 127-132. 

Hu, J.S., M.Wang, D. Sether, W. Xie and K.W. Leonhardt. 1996. Use of polymerase chain 

reaction (PCR) to study transmission of bunchy top virus by the banana aphid 

(Pentalonia nigronervosa). Annals of Applied Biology, 128:55-64. 

Ismail, N.S. 1996. Minimizing losses due to some epidemic diseases of banana using tissue 

culture technique. M.Sc. Thesis. Institute of Environmental studies and Researches, Ain 

Shams University, Egypt, 83 pp. 



 األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة العربية

 
622 

Jones, H.M. 1935. Egyptian plant disease. Ministry of Agriculture, Egypt. Technical and 

Scientific Service Bulletin, 164: 45.  

Jones, A.T. 1985. Cherry leafroll virus. CMI/AAB (Association of Applied Biologists), 

Descriptions of Plant Viruses No. 306: 6 pp. Wellesbourne, Warwick, UK. 

Kolkaila, A.M. and A.A. Soliman. 1954. A study of the banana aphid Pentalonia 

nigronervosa Coq. Bulletin of the Society of Fouad Entomology, XXXVIII: 231-250. 

Lockhart, B.E.L. 1986. Purification and Serology of a bacilliform virus associated with 

banana streak virus. Phytopathology, 76: 995-999. 

Lockhart, B.E.L. and D.R. Jones.2000. Banana mosaic. Pages 256-263. In: Diseases of 

Banana, Abaca and Enset. D.R. Jones (ed.). CAB International, Wallngford, UK.  

Magee, C.S.P. 1940. Transmission of infectious chlorosis or heart rot of banana and its 

relationship to cucumber mosaic. Journal of the Australian Institute of Agriculture, 

6:44-47.  

Marte, M., F. Gadani, V. Savino and E. Rugini. 1986. Strawberry latent ringspot virus 

associated with a new disease of olive in central Italy. Plant Disease, 70: 171-172. 

Martelli, G.P. 1998. Enfermedades infecciosas y certificacion del olivo: panorama general. 

Phytoma Espaňa, 102: 180-186. 

Martelli, G.P. 1999. Infectious diseases and certification of olive: an overview. Bulletin 

OEPP/EPPO Bulletin, 29: 127-133. 

Martelli, G.P. 2002. Certification of olive: The Italian experience. Séminaire international sur 

I' Oléiculture: Acquis de recherché et contraintes du secteur. Marrakech (MA). 

Martelli, G.P. and M. Russo. 1984. Use of thin sectioning for visualization and identification 

of plant viruses. Methods in Virology, 8: 143-224. 

Martelli, G.P., M.A. Castellano and R. Lafortezza. 1993. An ultrastructural study of fig 

mosaic. Phytopathologia Mediterranea, 32: 33-43. 

Martelli, G.P., S. sabanadzovic, S., V. Savino, A.R. Abu-Zurayk and K. Masannat. 1995. 

Virus-like diseases and viruses of olive in Jordan. Phytopathologia Mediterranea, 34: 

133-136. 

Martelli, G.P., M. Salerno, V. Savino and U. Prota. 2002. An appraisal of diseases and 

pathogens of Olive. Acta Horticulturae, 586: 701-708. 

Mircetich, S.M., A. Rawhani and D.E. Romas. 1985. Blackline disease: Wallnut orchard 

management. The regent of the University of California, Division of Agriculture and 

Natural Resources, 142-152. 

Nahdi, S., T. Elbeaino, M. Digiaro and G.P. Martelli. 2006. First record of fig leaf mottle-

associated virus 1 in Tunisia. Journal of Plant Pathology, 88: S70.  

Nemeth, M. 1986. Virus, Mycoplasma and Rickettsia Diseases of Fruit Trees. Ed. Akademiai 

Kiado, Budapest and Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 840 

pp. 

Othman, B.A., K.A. El-Dougdoug, A.S. Sadic and M.H. Abdel-Ghaffar. 1996. Detection of 

banana bunchy top virus in banana plantations in Kalubia Governorate. Annals of 

Agriculture Science, Ain Shams University, Cairo, 41: 627-634. 

Ram, R.D. and A.S. Summanwar. 1984. Colocasia esculenta (L.) Schott. A reservoir of the 

bunchy top disease of banana. Current Science, 53: 145-146. 

Rei, F.T., M.I.C. Henriques, F.A. Leitao, J.F. Serrano and M.F. Potes. 1993. 

Immunodiagnosis of Cucumber mosaic in different olive cultivars. Bulletin 

OEPP/EPPO Bulletin, 23: 501-504. 

Rezk, A.A. 2001. Studies on some banana viral diseases M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, 

Ain Shams University, Egypt. 108 pp. 

Sabanadzovic, S., N. Abou-Ghanem, P. La Notte, V. Savino, G. Scarito and G.P. Martelli. 

1999. Partial molecular characterisation and RT-PCT detection of a putative 

closterovirus associated with leaf yellowing. Journal of Plant Pathology, 81: 37-45. 

Sadik, A.S., M.I. Salama, I.A. Abdel-Hamid and M.A. Madkour. 2001. Serological and 

molecular characterization of an Egyptian isolate of banana-cucumber mosaic 

Cucumovirus. Arab Journal of Biotechnology, 4: 49-62. 



 شويري وآخرونالفيروسات التي تصيب أشجار الفاكهة األخرى ...... تأليف إيليا 

 
623 

Saponari, M., R. Alkowni, F. Grieco, V. Pantaleo, V. Savino, N. Driouech, M. Hassan, B. Di 

Terlizzi, M. Digiaro and G.P. Martelli. 2002a. Detection of olive-infecting viruses in the 

Mediterranean Basin. Acta Horticulturae, 586: 787-790. 

Saponari, M., V. Savino and G.P. Martelli. 2002b. Trasmissione per seme dei virus dell'olivo. 

Frutticoltura, 4: 103-105. 

Savino, V., M. Barba and D. Gallitelli. 1979. Two nepoviruses isolated from olive in Italy. 

Phytopathologia Mediterranea, 18: 135-142.  

Savino, V., S. Sabanadzovic, G. Scarito, C. Laviola and G.P. Martelli. 1996. Two olive 

yellows of possible viral origin in Sicily. Informatore Fitopatologico, 46: 55-59. 

Serrano, L., J. Ramon, J. Segarra, V. Medina, M.A. Achon and M. Lopez. 2004. New 

approach in the identification of the causal agent of fig mosaic. Acta Horticulturae, 657: 

559-566. 

Shalaby, A.A. 2002. Molecular detection of an Egyptian isolate of cucumber mosaic virus 

(CMV) from infected banana plants using RT-PCR and nucleic acid probe and partial 

sequence identification. Egyptian Journal of Genetics and Cytology, 31:183-190. 

Shamloul, A.M., S.I. El-Afifi and A. Hadidi. 1995. Sensitive detection of banana bunchy top 

virus from infected leaves, tissue cultures and viruliferous aphids using polymerase 

chain reaction. Phytopathology, 85:632. 

Yeh, H., H. Su and Y. Chao. 1994. Genome characterization and identification of viral 

associated ds DNA components of banana bunchy top virus. Virology, 198: 645-652.  

 


