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 الفصل الثامن

 
 الطماطم/البندورةات التي تصيب محصول الفيروس

 
 ، 1، عايدة نسور3حاج قاسمعامر أمين  ،2فجلةبراهيم اجابر  ،1عقل منصور

 5يونس وحسني 4لزدجاليطالل ا
 سكندرية، مصر؛ ( كلية الزراعة، جامعة اإل2)( كلية الزراعة، الجامعة األردنية، عمان، األردن؛ 1)

 ؛ ( مركز البحوث الزراعية، مسقط، سلطنة عمان4لزراعة، جامعة حلب، سورية؛ )( كلية ا3)

 .سكندرية، مصرسابا باشا، جامعة اإل ،كلية زراعة (5)
 

 
 المحتويات

 . المقدمة 1
 في المنطقة العربيةالبندورة/الطماطم التي تصيب  والفيرويدات . الفيروسات2

 قتصاديا  الفيروسات المهمة إ .1.2
 لبندورة/الطماطمل األصفر وراقأليروس تجعد اف. 1.1.2
 البندورة/الطماطمفيروس موزاييك  .2.1.2
 للبندورة/الطماطمالمتبقع ذبول الفيروس . 3.1.2
 للبندورة/الطماطمفيروس التبقع الحلقي . 4.1.2

 فيروسات أخرى. 2.2
 فيروس موزاييك الخيار. 1.2.2
 Y فيروس البطاطا/البطاطس. 2.2.2
  Xوس البطاطا/البطاطس فير. 3.2.2
 البرسيم الحجازيالجت//فصةفيروس موزاييك ال. 4.2.2
 للبندورة/الطماطمفيروس التقزم الشجيري . 5.2.2
 البندورة/الطماطمفيروس اسبيرمي  .6.2.2

 أقل أهمية وفيرويدات فيروسات. 3.2
 اجات عامةتستنا. 3

 . المراجع4

 

 

 . المقدمة1
 

ية انالباذنج فصيلةإلى ال (.Lycopersicon esculentum Mill)البندورة/الطماطم تنتمي 
(Solanaceae وتعتبر ،) من المحاصيل اإلقتصادية الهامة في الدول العربية كونها تدخل في غذاء

اإلنسان العربي اليومي من خالل اضافتها إلى أنواع الطبخ المختلفة أو تناول ثمارها طازجة مع 
من اإلنتاج يذهب إلى مصانع التعليب لتصنيع معجون كبيرا   السلطات. كما أن جزءا  

 البلدانفي البندورة/الطماطم بوالعصائر المختلفة وغيرها. بلغت المساحة المزروعة البندورة/الطماطم 
ألف طن )جدول  13,760 يحوال ما مجموعه أنتجتألف هكتار  376حوالي  2006العربية لعام 

1.) 
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العربية حسب  بلدانالبعض في لبندورة/الطماطم امساحة وإنتاجية محصول  .1جدول 
 .2006منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لعام المتوفرة لدى حصائيات اإل
 

 البلد

 المساحة المزروعة 
 هكتار( 1000)

 الكمية المنتجة 
 طن( 1000)

 796.16 31.01 الجزائر

 7600.00 195.00 مصر

 545.57 11.27 األردن

 55.75 0.66 الكويت

 277.00 3.70 لبنان

 212.81 10.12 ليبيا

 1245.00 20.80 المغرب

 40.44 0.89 سلطنة عمان

 495.57 17.30 المملكة العربية السعودية

 484.00 34.45 السودان

 945.50 14.60 سورية

 850.00 21.20 تونس

 211.73 15.61 اليمن

 13759.54 376.62 مجموع الدول العربية

 125543.48 4597.22 العالم

 10.96 8.19 نسبة ما تزرعه الدول العربية مقارنة بالعالم 

 
 في المنطقة العربيةالبندورة/الطماطم التي تصيب  والفيرويدات . الفيروسات2

 
المنطقة العربية،  سجل منها في األمراض الفيروسيةلإلصابة بالعديد من البندورة/الطماطم تتعرض 

)جدول للبندورة/الطماطم  باإلضافة إلى فيرويد التقزم القميروس في 18المتاحة  حسب المعلومات
2). 
 

 قتصاديا  .الفيروسات المهمة إ1.2
 

 لبندورة/الطماطمل الصفر وراقل فيروس تجعد ا. 1.1.2
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV جنس ،Begomovirus فصيلة ،

Geminiviridae) 
  

في فلسطين  1964عام البندورة/الطماطم على  ألول مرة الفيروسهذا  سجل -الصفات العامة 
  28×  21الفيروس تظهر بشكل توأمي ) جسيمات (.Cohen & Harpaz, 1964المحتلة )

 (. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي ريبي منقوص 2006نانومترا ( )زايد وآخرون، 
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ألف قاعدة أزوتية  5.5 (، دائري الشكل، يبلغ حجمه الكليssDNAالسلسلة ) أحادياألكسجين 
ألف قاعدة  2.7ألف قاعدة أزوتية والقطعة الثانية  2.78من قطعتين، األولى يبلغ حجمها ومكون 
 أزوتية.

أمكن تنقية الفيروس باستخدام وسطين لالستخالص للمقارنة هما سترات الصوديوم 
ايثيلين جليكول )وزن  يوفوسفات الصوديوم والترويق بالكلوروفورم متبوعا بترسيب الفيروس بالبول

( ودورتين من الطرد المركزي المفرق. وقد أعطت الطريقة التي استخدم فيها سترات 6000جزيئي 
الصوديوم كوسط لإلستخالص حاصال  عاليا  نسبيا  من الفيروس مقارنة بالطريقة التي استخدم فيها 

أيضا  باستخدام الكلوروفورم  . كما أمكن تنقية الفيروس(Fegla et al., 1997) فوسفات الصوديوم
للترويق والبولي ايثلين جليكول للترسيب متبوعا  بالتنقية النهائية في محلول السكروز متدرج الكثافة 

(Sawalha et al., 1999) . 
  

، البندورة/الطماطمتكون أعراض هذا الفيروس شديدة عادة على نباتات  -العراض والمدى العوائلي 
 يشوبها اصفرار واضح ت المصابة وتتجعد األوراق و حيث تتقزم النباتا

صغر حجم الثمار وقد يحدث تبكير فى و  ض لألزهار، ونقص شديد في اإلنتاج، مع إجها(1)شكل 
 أعراض شديدة تظهر و  .(1)شكل  (Fegla et al., 1997)نضج ثمار النباتات المصابة 

على نبات التبغ اد تظهر ما تك، بين(.Datura stramonium L) ةالداتور  على نباتاتأيضا  
(Mansour & Al-Musa, 1992) أما على نباتات الفاصولياء فتظهر اإلصابة على شكل تبقعات ،

  مع إلتفاف لألوراق.
 فصائل 9-3ضيق، حيث يصيب نباتات من  يعوائلالفيروس بمدى يتسم   

(Harrison, 1985). محدود من عدد وجد أن العزلة األردنية من الفيروس تصيب  وقد 
 /الطماطمالباذنجانية، حيث تظهر األعراض شديدة على نباتات  الفصيلةمحصور في  العوائل

 بدون أعراض على نباتات التبغصابة تكون لكن اإل، و ةوالداتور البندورة 
(Mansour & Al-Musa, 1992)ويصيب فيروس . TYLCV   نباتات من تجريبيا  

 ءوالباميا ،(.Malva parviflora L) لخبيزةمثل ا (Malvaceae)الخبازية الفصيلة 
(Abelmoschus esculenus (L.) Moench)  البقولية  الفصيلةوكذلك نباتات من(Fabaceae)  مثل

 ؛Cohen & Nitzany, 1966) (Compositae) المركبة الفصيلة الفاصولياء، وأنواع من
Ioannou et al., 1987؛ Moghal et al., 1993aية ( وكذلك الرمرام(Chenopodiaceae) 

 رةداتو ت الوقد عزل الفيروس من نباتا  (Fegla et al., 1997). (Brassicaceae)والصليبية 
( ومن  Zaher et al., 1997؛(Shalaby et al., 1997مصر  في مصابة طبيعيا  ال الفليفلة/فلفلالو 

 .(Elshafie et al., 2005)السودان  فيالفليفلة /نباتات الفلفل
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 .في البلدان العربيةالبندورة/الطماطم المسجلة على  والفيرويدات الفيروسات. 2جدول 
 

 علميسم الاأل سم العربياأل

سم األ
 العائلة/الفصيلة الجنس المختصر

 فيروسات مهمة إقتصاديا  

الجت/ /الفصة فيروس موزاييك
 البرسيم الحجازي

Alfalfa mosaic virus AMV Alfamovirus Bromoviridae 

 Cucumber mosaic روس موزاييك الخيارفي

virus 

CMV Cucumovirus Bromoviridae 

 X Potato virus X PVX Potexvirus Flexiviridae البطاطس/فيروس البطاطا

 Y Potato virus Y PVY Potyvirus Potyviridaeالبطاطس /فيروس البطاطا

 Tomato aspermy البندورة/الطماطمفيروس اسبرمي 

virus 

TAV Cucumovirus Bromoviridae 

فيروس التقزم الشجيري 
 للبندورة/الطماطم

Tomato bushy stunt 
virus 

TBSV Tombusvirus Tombusviridae 

 غير محددة Tomato mosaic virus ToMV Tobamovirus البندورة/الطماطمفيروس موزاييك 

فيروس التبقع الحلقي 
 للبندورة/الطماطم

Tomato ringspot 
virus 

ToRV Nepovirus Comoviridae 

فيروس الذبول المتبقع 
 للبندورة/الطماطم

Tomato spotted wilt 

virus 

TSWV Tospovirus Bunyaviridae 

 األصفر وراقألفيروس تجعد ا
 لبندورة/الطماطمل

Tomato yellow leaf 

curl virus 

TYLCV Begomovirus Geminiviridae 

هميةأفيروسات وفيرويدات أقل   

فيروس الحلقة السوداء 
 للبندورة/الطماطم

Tomato black ring 

virus 

TBRV Nepovirus Comoviridae 

 Tobacco etch virus TEV Potyvirus Potyviridae التبغ فيروس تحفر

 Tobacco rattle virus TRV Tobravirus Togaviridae فيروس خشخشة التبغ

 Tomato chlorosis البندورة/الطماطم شحوبفيروس 

virus 

ToCV Crinivirus Closteroviridae 

فيروس الشحوب المعدي 
 للبندورة/الطماطم

Tomato infectious 

chlorosis virus 

TICV Crinivirus Closteroviridae 

فيروس التفاف أوراق 
 البطاطا/البطاطس

Potato leaf roll virus  PLRV Polerovirus Luteoviridae 
 

 Pepper veinal mottle فيروس تبرقش عرق الفلفل

virus 

PVMV Potyvirus Potyviridae 

 غير محددة Tobacco mosaic virus  TMV Tobamovirus فيروس موزاييك التبغ

فيرويد التقزم القمي 
 للبندورة/الطماطم

Tomato apical stunt 

viroid 

TASVd Pospiviroid Pospiviroidae 

 
 

ينتقلل  (Fegla et al., 1997؛ 2007 آخلرون،زايلد و ) ال ينتقلل الفيلروس ميكانيكيلا   –طرائق  انتتققال 
بالطريقلللللة  (.Bemisia tabaci Genn)الذبابللللة البيضلللللاء  سلللللطةبواهللللذا الفيلللللروس فللللي الطبيعلللللة 

 الحشللللرة بقللللدرتها علللللى نقللللل الفيللللروس حتللللى بعللللد عمليللللة اإلنسللللال ، لكللللن حللللتف  المثابرة/الباقيللللة، وت
الفيلللروس ال يتكلللاثر داخلللل الحشلللرة وال ينتقلللل إللللى األجيلللال التاليلللة ملللن خلللالل البللليض وال يحتلللاج إللللى 

 وقد وجد أن حشرة ذبابة  .(Pico et al., 1996؛ Nitzany, 1975فيروس مساعد في اإلنتقال )

http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
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وتلللزداد هلللذب النسلللبة بزيلللادة أعلللداد الحشللللرات  %16قلللادرة عللللى نقلللل الفيلللروس بنسلللبة  بيضلللاء واحلللدة
أقلل فتلرة تغذيلة  ت. وكانلتحشرة ذبابة بيضاء لكل نبا 15% عند إستخدام 80المستخدمة لتصل إلى 

وتلزداد كفلاءة  ،دقلائق 10 هلي ك نقلله إللى النبلات السلليمإلكتساب الفيروس ملن النبلات المصلاب وكلذل
حالة التغذيلة لإلكتسلاب أو  في %73-70بزيادة فترات التغذية لتصل  اإلكتساب وكذلك النقل تدريجيا  

 الناقللللللللل تصللللللللل إلللللللللى كمللللللللا وجللللللللد أن للفيللللللللروس فتللللللللرة حضللللللللانة فللللللللي .سللللللللاعة 24النقللللللللل لفتللللللللرة 
ملن  أن أقلل فتلرة تغذيلة إلكتسلاب الفيلروسرى أخلدراسلة أظهلرت و . (Fegla et al., 1997) سلاعة 20

 30 دقيقلة وأقلل فتلرة تغذيلة لنقلل الفيلروس لنباتلات سلليمة هلي حلوالي 60النبات المصاب هلي حلوالي 
 Mansour) يوملا   24-20على نقل الفيروس لفترة ضاء أن تحتف  بالقدرة يدقيقة. وتستطيع الذبابة الب

& Al-Musa, 1992)،  س أيضللا  بللالتطعيم وال ينتقللل عللن طريللق بللذور نباتللات كمللا ينتقللل هللذا الفيللرو
 (. Nakhla et al., 1978 ؛Fegla et al., 1997) المصابةالبندورة/الطماطم 

 
لبنلان هلذا الفيلروس فلي كلل ملن  سلجل –فقي المنطققة العربيقة التوزع الجغرافي والهمية االقتصادية 

(Makkouk et al., 1979) ،( مصلرMazyad et al., 1979 ؛Nour-Eldin et al., 1969 ،) األردن
(Mink, 1976 ؛Al-Musa, 1982 ؛Makkouk, 1978 ،)( العلراقKhattat et al., 1997) ،  تلون
(Pico et al., 1996 ؛Fekih-Hassan et al., 2003 ؛)؛2007)مختللار وآخلللرون،  السللودان 

Elshafie et al., 2005؛ Yassin & Nour, 1965) ، ،سللطنة (، 2007، 2006ليبيلا )زايلد وآخلرون
 ارات العربيلللة اإلملل (،Moghal et al., 1993a, 1993b, 1993c؛ Al-Zidjali, 1997)ان عملل

 الللليمن )ناشلللر  ،(Al-Bagham & Salim, 1997؛ Al-Azbi & Al-Dehli, 2005)المتحلللدة 
 السلللللللعوديةالمملكلللللللة العربيلللللللة (،Ba-Angood & Mogahed, 1997؛ 2007وآخلللللللرون، 

(Al-Abdulmohsin, 1997)، ( والمغربMonci et al., 2000 ؛Peterschmitt et al., 1999.)  
 األردن يفللللللالبنلللللدورة/الطماطم أهلللللم األملللللراض التللللللي تصللللليب  مللللللن TYLCVيعتبلللللر فيلللللروس 

(Al-Musa & Mansour, 1983)  وللم يقتصلر   إلنتشارب الوبلائيالمنطقة العربية نظرا   بلدان في باقيو
 1973علام  %75تى وصلت نسبة اإلصابة بها في مصلر إللى ح والاألمر على زراعات الحقل المفتو 

(Zaher, 1973)   محافظللة  فلليالبنللدورة/الطماطم فقللد شللبه كلللي لمحصللول  رتفعللت حتللى أدت إلللىاو
 Makkouk et) %90–85وفلي لبنلان إللى  ، معلوملات غيلر منشلورة(فجللة)جلابر  1989الفيوم علام 

al., 1979) 100ملكلة العربيلة السلعودية إللى مال وفلي% (Mazyad et al., 1979)  األردن إللى  وفلي
بلل تعلداها إللى زراعلات البيلوت المحميلة حيلث  ،(Al-Musa, 1982) فى العروة الخريفية 93-100%

إللى  79ملار ملن مصر خلالل مرحللة التزهيلر وعقلد الث فيها فيالبندورة/الطماطم تراوحت نسبة إصابة 
 قلللللللللللللللللللللللد توقفلللللللللللللللللللللللت الصلللللللللللللللللللللللنف الملللللللللللللللللللللللزروع. و % حسلللللللللللللللللللللللب الموسلللللللللللللللللللللللم والمنطقلللللللللللللللللللللللة و 100

 1992/1993تحملتهللللا خللللالل موسللللم  إلنتللللاج بسللللبب الخسللللائر الكبيللللرة التلللليبعللللض الشللللركات عللللن ا
(Younes, 1995). 
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 األصفر تجعد األوراقبندورة ناتج عن اإلصابة بفيروس تجعد واصفرار أوراق نبات طماطم/ .1شكل 
تحت ظروف البيت ة/الطماطم البندور)أ(؛ تقزم شديد وصغر حجم ثمار  (TYLCV)للبندورة/الطماطم 

)ب(؛  TYLCVالبالستيكي وتبكيرها في النضج مقارنة بثمار النباتات األخرى نتيجة اإلصابة بفيروس 
أعراض موزاييك شديدة )جـ( وعرض ورقة السرخس/الخنشار )د( ناتج عن اإلصابة بفيروس موزاييك 

بندورة متقزم عليه أعراض ورقة )الشاهد على اليسار(؛ نبات طماطم/ (ToMV)البندورة/الطماطم 
، أعراض بقع صفراء )و( وبقع ميتة بنية غير منتظمة )ز( على )ه(السرخس/الخنشار )الشاهد على اليسار( 

 .ToMVناتجة عن اإلصابة بفيروس البندورة/الطماطم ثمار 
 

 
مللا  والثملار وكلذلك الللوزن الرطلب للثملار اذاعلدد األزهللار   فليصلابة بلالفيروس خفضللا  تسلبب اإل

فقللد كانللت نسللبة الخفللض فللي  .بة مبكللرةصللاسللليمة ويللزداد الخفللض كلمللا كانللت اإلقورنللت بالنباتللات ال
يللوم مللن   60 و 21، 5أعللديت بعللد  % فللي النباتللات التلي32.7و 82.8، 93.1اللوزن الرطللب للثمللار 

األردن أن هللذا الفيللروس سللبب خسللارة فللي فللي وجللد كمللا . (Younes, 1995) يعلللى التللوال ،الشللتل
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 وقلد. (Al-Musa, 1982) الزراعلة ملن أسلابيع 10النباتلات بعلد  علداءإ عند % 63إلى وصلت نتاج اإل
% فلي النباتلات غيلر المغطلاة وغيلر المعامللة كيميائيلا  عنلد 96بلغت  اإلنتاج  فيكبيرة خسارة  تسجل
 كبيرا   ا  ليبيا سبب الفيروس خفض وفي .(Moghal et al., 1993b, 1993c)النباتات المغطاة ب تهامقارن
  .(2007، 2006% )زايد وآخرون، 57بلغ البندورة/الطماطم انتاج  يف
 

يعطي هذا الفيروس أعراض تشوهات وأصفرار جهازي على نباتات  -طرائ  الكشف 
، أعراض التفاف األوراق وأصفرار ة، وأصفرار ما بين العروق على نباتات الداتور البندورة/الطماطم

  اصفرار أوراق الفاصولياء.عروق نباتات التبغ وكذلك 
 االليزا واختبار االرتباط المناعي اختبار ممكن الكشف عن الفيروس باستخدام 

 وبصمة  (Fegla et al.,1997 ؛2007زايد وآخرون، ) والمجهر االلكتروني المناعي النقطي
؛ Monci et al., 2000) المناعي وكذلك باختبار التفاعل المتسلسل للبوليميرازالنباتي النسيج 

Nakhla et al., 1992, 1993 ؛Peterschmitt et al., 1999؛ Sawalha et al., 1999؛ 
Youssef, 1998) وقد وجد أن االختبار األخير لي  قادرا  فقط على كشف الفيروس في جميع .

 أجزاء النبات المصاب، بل تعدى ذلك للكشف عن الفيروس في عصارة النبات المخففة حتى
افة إلى لكشف عن وجود الفيروس في حشرة الذبابة البيضاء الناقلة للفيروس ، باإلض10-6

(Sawalha et al., 1999).  
 

األصناف  امستخدالحد من انتشار هذا الفيروس لينصح  -الوقاية من الفيروس والحد من اتتشاره 
كثر كان أ Sunglobeفي سلطنة عمان وجد أن صنف  .(Mansour & Kasrawi, 1997) المتحملة

وجدت بعض  وقد، (Moghal et al., 1993b, 1993c)الفيروس ب لإلصابة األصناف تحمال  
 والسودان (Hassan et al., 1982)األصناف المقاومة للفيروس في كل من مصر 

(Geneif, 1984).  خالية من الفيروس والتي تقلل من اإلصابة خاصة  إستخدام شتولبكما ينصح
وقد  .(El-Aidy & Sidaros, 1997 ؛Al-Musa et al., 1982) و النباتفي المراحل المبكرة من نم

البندورة/الطماطم لصنف  % تبعا  92-58من  المحصول الناتج بنسبة تتراوح يلى زيادة فأدى ذلك إ
((El-Aidy & Sidaros, 1997. 

بعض األصناف البرية من  وجود األردنمصر و  أجريت في دراسات وقد أظهرت 
  المقاومة للفيروس يمكن استخدامها في برامج التربية كمصدر للمقاومةطم البندورة/الطما

(El-Hammady et al., 1976 ؛Kasrawi et al., 1988.) الخالية  الشتالت/تغطية الشتول يفضل
 ألن ذلك أسابيع 9-8لمدة من الحشرة الناقلة للفيروس من الفيروس في الحقل باألغطية الواقية 

استخدام و  (Moghal et al., 1993b, 1993c) ذات إنتاج مرتفعمن اإلصابة و يعطي نباتات خالية 
في التقليل من أعداد حشرة الذبابة  تساعد ألنها المصائد الالصقة الصفراء في البيوت البالستيكية
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استخدام الملش العاك  يساعد في التقليل من كما أن  .البيضاء وبالتالي الحد من انتشار الفيروس
المختلفة العمليات الزراعية ويمكن العمل على تأخير اإلصابة بواسطة  الناقلة للفيروس. شرةحالأعداد 

-Al) خيار(، الري بالتنقيط وتغيير موعد الزراعةال معالبندورة/الطماطم مثل الزراعة المتداخلة )

Musa, 1986؛ Younes, 1995.)  شرة ائية عن طريق مكافحة الحيتعتبر المكافحة بالطرائق الكيمو
 & Sharaf؛ Makkouk & Laterrot, 1983الناقلة غير فعالة في الحد من انتشار الفيروس )

Allawy, 1981 الطريقة المثلى  المتكاملة هي(. وال شك بأن استخدام المكافحة 
؛ Al-Musa et al., 1987؛ Ahmed et al., 2001للحد من أضرار اإلصابة بهذا الفيروس )

Makkouk & Laterrot, 1983 ؛Mazyad et al., 1994.) البعض أن رش  كما وجد 
 ومحلول الخميرة (Ammi visnaga)بمستخلص الخلة البندورة/الطماطم نباتات 

(Saccharomyces cervisae) صابة بالفيروس وتحسين معدل أدى إلى خفض ملحوظ في نسبة اإل
 .(El-Dougdoug et al., 2001) نمو النباتات والمحصول الناتج عنها مقارنة بنباتات المقارنة

 
 البندورة/الطماطمفيروس موزاييك  .2.1.2

Tomato mosaic virus (ToMV جنس ،Tobamovirus) 
 

على  1909الفيروس ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية عام هذا  سجل : الصفات العامة
نانومترا  وقطرها  300والي جسيمات الفيروس عصوية صلبة يبلغ طولها ح. البندورة/الطماطمنباتات 
يتكون مجين  (.Younes, 1995 ؛Sadik et al., 2000 ؛El-Afifi et al., 2004) نانومترا   18 حوالي

% من 5قاعدة أزوتية ويمثل حوالي  6,384حجمه وحيد السلسلة الفيروس من حمض نووي ريبي 
يني من نوع واحد من ، ويتكون الغطاء البروت(Hollings & Huttinga, 1976)وزن الفيروس 

هناك العديد من  .(El-Afifi et al., 2004)كيلو دالتون  17لوحدته  والوزن الجزيئي البروتين
 الغطاء من األحماض األمينيةالسالالت لهذا الفيروس والتي تتشابه مع بعضها في مكونات 

اث أعراض في والطريقة التي صنفت بها هذب السالالت هي قدرتها على إحد ة.والخواص المصلي
ومن بعض هذب السالالت: سالالت تسبب  Lycopersiconنباتات التابعة لجن  الأنواع معينة من 

، سالالت تسبب تشوب األوراق ونموات (Tomato aucuba mosaic strain)أعراض تبرقش أصفر 
لتي ا Dahlemense  زائدة على السطح السفلي لألوراق، سالالت تسبب موزاييك أصفر مثل ساللة

تسبب نف  أعراض فيروس موزاييك التبغ على نباتات التبغ، سالالت أعراض البقع الحلقية الصفراء 
(Yellow ringspot strain) تسبب تشوب وتقزم النباتات مشابه والتي البندورة/الطماطم تورد ، سالالت

 لما تسببه هرمونات مبيدات األعشاب.
 درجة حموضته وسفاتيمنظم فمحلول  يمكن تنقية الفيروس بطريقة اإلستخالص في

 الترسيب  وأالطرد المركزي المفرق بومن ثم الترويق بإستخدام البيوتانول ثم الترسيب ، 7.4
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  ي المفرق من الطرد المركز  أو اثنين بالبولي اثيلين جليكول والتعرض لدورة واحدة
(Fegla et al., 2000 ؛Sadik et al., 2000) بالطرد المركزي في  متبوعا   أو بنف  الخطوات السابقة

 (.Sadik et al., 2000 ؛Gooding & Hebert, 1967) محلول سكروز متدرج الكثافة
 

ل عديدة منها: الظروف الجوية، ساللة متتأثر أعراض المرض بعوا -العراض والمدى العوائلي 
وبناءا  على ذلك  .(Sutic et al., 1999)الفيروس، عمر النبات أثناء العدوى، وحساسية األصناف 

، وتعتبر لألوراق ضعيف مع تشوب شديد( موزاييك 1: )على الشكل التالياألعراض  لخيصيمكن ت
المزروعة داخل البيوت الزجاجية في الصيف، أما في البندورة/الطماطم من األعراض الشائعة في 

تكون  س° 20اوز ودرجة الحرارة ال تتج ا  الشتاء عندما تكون شدة اإلضاءة قليلة والنهار قصير 
  (Fern-leaf) الخنشار/السرخ  النباتات متقزمة بشدة واألوراق متشوهة تشبه أوراق

بقع  وأ( موزاييك 2) النباتات أقل حيوية ويقل إنتاجها؛، وتكون إال أن التبرقش يكون خفيفا   (1شكل  (
  ؛(1كل )ش ظهر أيضا  على الثمارتقد صفراء واضحة وكذلك بقع بنية ميتة غير منتظمة 

من أكثر األعراض وتعتبر  ( تقرحات على سوق النباتات، وحوامل األوراق، واألوراق والثمار3)
إذا كان النبات مصابا بأكثر من فيروس في آن واحد  خاصة ويكون التقرح أكثر خطورة .خطورة
طماطم البندورة/الالنهاية إلى موت النبات. وتوجد عزالت من فيروس موزاييك  ذلك في يؤدي حيث

 تسبب نف  األعراض على الفلفل وأنواع مختلفة من التبغ.
الباذنجانية،  فصيلةعديدة أهمها ال التابعة لفصائليصيب هذا الفيروس عددا  كبيرا  من النباتات 

. إضافة إلى نباتات الفليفلة/والفلفلالبندورة/الطماطم  الفصيلةومن أهم المحاصيل اإلقتصادية في هذب 
 ،(Amaranthaceae)، القطيفية (Aizoaceae) البركانية/الغاسولية ية:التال فصائلال

 & Hollings) (Scrophulariaceae)الخنزيرية و  (Chenopodiaceae)سرمقية الالرمرامية/

Huttinga, 1976). 
 

سجل هذا الفيروس في عدد من الدول  - التوزع الجغرافي والهمية االقتصادية في المنطقة العربية
الجزائر ، (Moghal et al., 1993a)سلطنة عمان ، (Mazyad et al., 1969)مصر  مثلالعربية 

(Nechadi et al., 2002)،  األردن(Al-Musa & Mansour, 1983)، السودان 
(Elshafie et al., 2005)،   لبنان(Makkouk, 1976) ،  تون(Ben Moussa et al., 2000 ،)

ورية وس(، Walkey, 1992؛ Brunt et al., 1990؛ Abdul Sattar & Haithami, 1986) اليمن 
 معلومات غير منشورة(. 2004)حاج قاسم وآخرون، 

على عقد الثمار حيث إنه يسبب سقوط األزهار أو فشل العقد  شديد لهذا الفيروس تأثير
على  انتشارا  البندورة/الطماطم أكثر فيروسات  ويعتبر هذا الفيروس ج.وبالتالي قلة اإلنتا

 .(Elshafie et al., 2005)الفليفلة فى السودان /والفلفلدورة/الطماطم البن
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يعتبر هذا الفيروس من أكثر الفيروسات انتشارا  بين النباتات وبسبب ثباته فإنه  –طرائ  انتتقال 
يقدر على البقاء لعدد من السنوات في حالة فعالة، فهو ينتقل بالتلقيح الميكانيكي بسهولة إلى 

يرة من النباتات العشبية، كما ينتقل على سطح البذور أو داخل الغالف ولي  في داخل مجموعة كب
% 94. وتختلف نسبة البذور الملوثة باختالف النبات وقد تصل إلى (Nakhla et al., 1978) الجنين
ل . ال ينتقل هذا الفيروس في الطبيعة بواسطة الحشرات ب(Sutic et al., 1999)البندورة/الطماطم في 

ينتقل عن طريق زراعة شتالت مصابة أو عن طريق تربة ملوثة بالفيروس من محصول سابق 
 . (Broadbent, 1965)مصاب 

 

 Chenopodiumيعطي الفيروس أعراض بقع موضعية شاحبة على  -طرائ  الكشف 

amaranticolor Reyn & Coste  الداتورةكل من وبقع موضعية ميتة على 
(Datura stramonium L.) ،Nicotiana glutinosa L.  والتبغ(Nicotiana tabacum L.) صنف 

White Burley  قد يصاحبه عرض ، البندورة/الطماطموأعراض موزاييك على  بدون إنتشار جهازي
.  Turkish (Younes,1995)الورقة الخيطية أو ورقة السرخ /الخنشار وموزاييك على التبغ صنف 

ختبارات المصلية/السيرولوجية المختلفة باستخدام أمصال ويمكن الكشف عن هذا الفيروس باال
 ,Kleczkowski)مضادة متعددة الكلون مثل اختبار الترسيب واالنتشار الثنائي في هالم اآلجار 

)يون  وآخرون،  ، االليزا، اختبار االرتباط المناعي النقطي وبصمة النسيج النباتي المناعي(1961
(. وقد أمكن تعظيم حساسية اختبار االرتباط Younes, 1995؛ Fegla et al., 2001؛ 2003

مرات عن طريق االختيار المناسب لمنظم  10المناعي النقطي للكشف عن هذا الفيروس 
كما يمكن الكشف عنه أيضا   (Fegla et al., 2000).االستخالص ومحلول الطم  المستخدم 

 Castello) (RT-PCR)يميراز مع النسخ العكسي لبولالمتسلسل لالجزيئية كالتفاعل  بالتقانات الحيوية

et al., 1995؛ Sadik et al., 2000؛Shoman & Othman, 2004.) 
 

ينصح بشكل عام في الحد من انتشار هذا الفيروس في  -الوقاية من الفيروس والحد من اتتشاره 
 ل حقولخالية من الفيروس، وكذلك بعز بندورة /طماطمباستخدام بذور الحقول المكشوفة، 
عن مصادر اإلصابة بالفيروس والتأكد من ان أرض الحقل لم تزرع في السنة البندورة/الطماطم 

 أو أي من المحاصيل الحساسة لفيروس موزاييكالبندورة/الطماطم  بقة بمحاصيل التبغ أواالس
 ت إرتداء صدريا على العمالفي البيوت الزجاجية والبالستيكية فيجب أما  .البندورة/الطماطم

نظيفة ومعقمة تستبدل يوميا ، وتوعيتهم بأن هذا الفيروس قد ينتشر عن طريق أحذيتهم ومالبسهم 
 وأيديهم وبالتالي أهمية تعقيمها وتنظيفها بصورة مستمرة، وبضرورة االمتناع عن التدخين أثناء 

وسائل العمل ويجب غسل أيديهم قبل مالمسة النباتات حيث تكون السجائر مصدرا  للفيروس. ومن 
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الوقاية من هذا الفيروس تعقيم البذور الملوثة وبمعاملتها بمحلول فوسفاتي ثالثي الصوديوم أو محلول 
 85-82درجة حرارة  ساعة عند 24البذور لمدة دقيقة أو بمعاملة  20هيدروكسيد الصوديوم لمدة 

قيم الشمسي. ويمكن الماء الساخن أو بالتعس. باإلضافة إلى تعقيم تربة البيوت الزجاجية ببخار °
للوقاية من  (Rast, 1972, 1975) بسالالت ضعيفة من الفيروسالبندورة/الطماطم نباتات  القاح

من أفضل البندورة/الطماطم اإلصابة بالسالالت الشديدة. ويعد إنتاج أصناف مقاومة أو متحملة من 
 ن إنتاج أصنافت أاطرائق الوقاية بشكل عام وللفيروسات بشكل خاص. وقد أثبتت الدراس

ممكن وأن المقاومة المكتسبة وراثيا  تبقى فاعلة لفترة طويلة  ToMVوس طماطم/بندورة مقاومة لفير 
 .(Pelham, 1972)من الزمن 

 

 للبندورة/الطماطمالمتبقع ذبول ال. فيروس 3.1.2

Tomato spotted wilt virus (TSWV جنس ،Tospovirus ،فصيلة Bunyaviridae) 
 

عليها  بندورة/طماطمفي استراليا على نباتات  1930سجل الفيروس ألول مرة عام  -مة الصفات العا
ومن مرادفاته: فيروس الورقة البرونزية  .(Samuel et al., 1930)أعراض تبقع وذبول 

صفر للداليا بقع الحلقي األت، فيروس ورقة داليا البلوطي، فيروس ال(Smith, 1972)للبندورة/الطماطم 
(Brunt, 1959) فيروس التبقع الحلقي للفول السوداني ،(Klesser, 1966) فيروس التبقع األصفر ،

 . (Smith, 1972) ألناناسل

  نانومترا   85سيمات الفيروس كروية متساوية األبعاد، قطرها حوالي ج
(Abdelkader et al., 2004؛ Black et al., 1963)يتكون مجين الفيروس من  .، ومحاطة بغشاء

% 7% مركبات دهنية، 20، يحتوي على (Best, 1968)ريبي احادي السلسلة وي نو حمض 
 .(Best & Palk, 1964)كربوهيدرات باإلضافة إلى البروتين والحمض النووي 

ن أكثرها ثباتا  هي تسببها إال أ ألعراض التيلوح  العديد من السالالت التي تختلف في شدة ا
 ,TB (tip blight)، N (necrotic)، VM (very mild)، M (mild)، R (ringspot) (Ie سالالت

  .A ،B ،C1 ،C2 ،D ،E (Best, 1968) ( والسالالت1970
بوتاسيوم متعادل فوسفات اليمكن تنقية الفيروس بطحن أجزاء النبات المصاب بمحلول منظم 

 ثم طرد مركزي لطرد المركزي الخفيف محلول اإلستخالص لض يالحموضة، وفصل الفيروس بتعر 
ذلك يلي  ،والتي يتبعها تعليق الراسب بمحلول منظم يحوي على كبريتيت الصوديومعالي السرعة 

دورة واحدة من الطرد المركزي المفرق متبوع بالطرد المركزي في محلول سكروز متدرج الكثافة 
(Black et al., 1963.) 
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ى النباتات التي مجموعة من األعراض عل TSWVيسبب فيروس  -العراض والمدى العوائلي 
يصيبها، وتشمل التبقع األصفر، البقع الميتة، تقزم مختلف أجزاء النبات المصاب، ظهور نموات 

هو الذبول البندورة/الطماطم وزوائد على السطح السفلي لألوراق. ومن أشهر أعراض اإلصابة على 
بب تشوب أزهار الداليا . كما ويس (Abdelkader et al., 2004)البرونزي وقد يغطي الورقة بأكملها

عن اإلصابة المختلطة بعدة سالالت ينشأ غالبا  والزينيا. يعتقد بأن التباين الكبير في األعراض 
 للفيروس.

  يتسم الفيروس بمدى عوائلي واسع حيث يصيب مجموعة كبيرة من النباتات تصل إلى
 الواحدة ت الفلقةذوا من فصائل 7ذوات الفلقتين و  من فصيلة 27نوعا  تنتمي إلى  500

(Ie, 1970)والظروف البيئيةبعمر و  وع النبات المصابحسب ن ،. ويسبب أضرار مختلفة ، (Best, 

 Samuel et)والتبغ في العديد من المناطق البندورة/الطماطم . يعتبر هذا الفيروس مهم على (1968

al., 1930) أمراض خطيرة على  والتبغ، يسبب هذا الفيروسالبندورة/الطماطم . باإلضافة إلى
 ,Kurstak؛ةمعلومات غير منشور  2004 حاج قاسم وآخرون،) ، الباذنجان، والفلفلالبطاط /البطاطا

 & Francki)، والنباتات الحولية الباباظ/ما يصيب بعض النباتات المعمرة مثل البابايا(. ك 1981

Hatta, 1981) والباذنجان من العوائل الرئيسية  البطاطا،/البطاط  الفلفل، ،البندورة/الطماطم. وتعتبر
 اللوبياء، والتبغ لهذا الفيروس، والعوائل األخرى الحساسة هي الخ ، الفاصولياء، البازيالء، الفول،

(Abdelkader et al., 2004) ويسبب الفيروس خسائر كبيرة في اإلنتاج. وقد أمكن عزل الفيروس .
 .اإلضافة إلى األعشاب مثل الداتورةونيا، الزينيا بمن بعض األزهار مثل البيجونيا، الداليا، البيت

 
الميكانيكي ولكن هذب الطريقة تحتاج لعناية كون الفيروس  لقاحينتقل الفيروس باال -طرائ  انتتقال 

منظم متعادل الحموضة يحتوي على مادة محلول غير ثابت في الطبيعة، لذلك يستخدم عند نقله 
النبات إلى فترة كما وجد بأن تعريض  .مادة خادشة مثل السياليتمختزلة مثل كبريتيت الصوديوم، و 

 .(Best, 1968)تزيد من حساسية النبات للعدوى  ظالم قبل االلقاح
 من أهم أنواعهاالترب ، و  اتينتقل هذا الفيروس في الطبيعة بواسطة حشر 

Thrips tabaci L. (Abdelkader et al., 2004) ،T. setosus Moulton ،T. parmi Karny، 
Frankliniella schultzei (Trybom) ،Scirtothrips dorsalis Hood (Kurstak, 1981)  لي .

بمقدرة الحشرات البالغة اكتساب الفيروس من النباتات المصابة، بل اليرقات هي التي تكتسب 
دقيقة،  15الفيروس، وتنقل العدوى إلى النباتات السليمة. تبلغ الفترة الالزمة إلكتساب الفيروس 

الفيروس بعداء إلليوم، وفترة بقاء الحشرة قابلة  18-14 ، وفترة الحضانة منT. tabaci لنوعبالنسبة ل
يوم بعد اكتساب الفيروس وقد تمتد هذب الفترة لكامل عمر الحشرة. ال ينتقل الفيروس  30-22من 

 (.Smith, 1932؛ Linford, 1932بواسطة البذور أو حبوب اللقاح )
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على لقد تم تسجيل هذا الفيروس  - همية االقتصادية في المنطقة العربيةالجغرافي وال التوزع
 ،(Abdelkader et al., 2004)مصر  (،Ben Moussa et al., 2000تون  )في البندورة/الطماطم 

 Anfoka)األردن و  (Abou-Jawdah et al., 2006a)، لبنان (Jebbour & Abaha, 2002)المغرب 

et al., 2006). 
  

 يمكن الكشف عن الفيروس عن طريق األعراض التي تظهر على  -طرائ  الكشف 
 نباتات الزينيا، والبيتونيا، حيث تظهر على األوراق الملقحة بقع موضعية دائرية ذات حواف 

 . تم انتاج أمصال مضادة للفيروسحمرة وبدون انتشار جهازي للفيروسبنية م
(Feldman & Boninsegna, 1968) لى الرغم من الصعوبات التي تواجه عملية التنقية ع 

 Abdelkader) اط المناعي النقطياالرتبو  االليزا كما تم الكشف عن الفيروس بواسطة لهذا الفيروس.

et al., 2004)  مع النسخ العكسي التفاعل المتسلسل للبوليمرازو (RT-PCR) (Abdelkader et al., 

 (.Anfoka et al., 2006؛ Abdelsalam et al., 2005؛ 2004
 

ائلي الواسع للفيروس يجعل عملية المكافحة و إن المدى الع -الوقاية من الفيروس والحد من اتتشاره 
مهمة صعبة إذا انتشر المرض في منطقة كبيرة، ومع ذلك فيمكن الحد من انتشارب عن طريق 

الحقل  فيمن النباتات المصابة بالمبيدات الحشرية، والتخلص للفيروس مكافحة حشرة الترب  الناقلة 
 يمكن أن تصاب بهذا الفيروس. يالت المصابة أووحرقها، وكذلك من األعشاب 

 
 للبندورة/الطماطم. فيروس التبقع الحلقي 4.1.2

Tomato ringspot virus (ToRV جنس ،Nepovirus فصيلة ،Comoviridae) 
 

الواليات المتحدة  تبغ فيالعلى نباتات  1936الفيروس ألول مرة عام هذا  سجل -الصفات العامة 
 الخو /: فيروس اصفرار براعم وموزاييك الدراقأهم مرادفاتهمن  (.Price, 1936األمريكية )

(Cadman & Lister, 1961فيروس اصفرار عروق العنب ،)/الكرمة (Gooding et al., 1967 ،)
فيروس تنقر ساق و  (Mircetich & Hoy, 1981) الحلويات/فيروس الخط البني للوزيات

 جسيمات الفيروس متساوية األبعاد، قطرها .(Barrat et al., 1968) الحلويات/اللوزيات
ريبي احادي السلسلة ومكون من قطعتين، نووي نانومترا . يتكون مجين الفيروس من حمض  28

 106×2.4-1.2 والقطعة الثانية ذات وزن جزئي 106×2.8 القطعة األولى ذات وزن جزيئي
(Murant, 1981؛ Rott, 1991) ساللة التبغالعديد من السالالت لهذا الفيروس مثل ساللة . هناك ،

 . الكرمة/الدراق، ساللة اصفرار عروق العنب/الخو  اصفرار براعم وتبرقش
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البورات. ثم التخلص من الشوائب عن  منظم ممكن تنقية الفيروس باإلستخالص في محلول
وتحريكه لمدة ساعتين عند  Triton X-100 % من2وسلين ثم إضافة طريق الترشيح بقطعة من الم

الطرد المركزي في ب بالطرد المركزي المفرق، متبوعا   والفصل س ومن ثم الترسيب° 4درجة حرارة 
 .(Al-Nsour et al., 2002)المتدرج التركيز  وزأنابيب السكر 

 
تتمثل في ظهور تقزم للنبات مع األعراض العامة لهذا الفيروس  –العراض والمدى العوائلي 

تشوهها. و الثمار حجم وصغر األوراق ات دائرية في تبقعظهور و انخفاض تدريجي في قوة النباتات 
تبرقش على يعطي الفيروس أعراض البندورة/الطماطم في  وتختلف األعراض حسب العائل فمثال  

للقمة  ا فيظهر بقعا موضعية ميتة وموتا  موضعية ميتة أما على نبات البيتوني النباتات وعلى التبغ بقعا  
 النامية.

يتسم هذا الفيروس بمدى عوائلي واسع لكونه ينتقل بالنيماتودا، حيث يصيب العديد من 
من الفصيلة والتبغ والبيتونيا البندورة/الطماطم تعتبر و واألشجار المعمرة وبعض األعشاب.  المحاصيل
األشجارالمعمرة التي يصيبها  أهمو  .والفلفل/الفليفلة الباذنجانلى من أهم العوائل، باإلضافة إالباذنجانية 

 المشمش ،(Barrat et al., 1968) (.Prunus persica L) الخو /هذا الفيروس هي الدراق
(Armeniaca vulgaris L.) الخو /، البرقوق (Prunus domestica L.)اللوز ، 

(Prunus dulcis (Mill) D.A. Webb) (Powell et al., 1990)،  الكرز(Prunus avium L.) 
(Rosenberger et al., 1983)،  التوت األرضي والفراولة(Fragaria x ananassa Duch.) 

(Uyemoto, 1970)العنب ، (Vitis vinifera L.) (Pourrahim et al., 2004؛ 
Forer et al., 1984 التفاح ،)(Malus domestica L.) (Georgi, 1988)  والورد 

 فهي. أما أهم األعشاب التي تصاب بهذا الفيروس (Moury et al., 2000)ري الجو 
Stellaria media (L.) Vill. ، ،Trifolium pretense L. ،Oxalis corniculata L.  

(Al-Nsour et al., 2002 ؛Gonsalves, 1979 ؛Scott & Barnitt, 1991 وتعتبر هذب األعشاب )
 مستودعا  للفيروس.

 
ح الميكانيكي، كما وينتشر في الطبيعة بواسطة الديدان لقاينتقل هذا الفيروس باإل -تقال طرائ  انت

 حيث تكتسب النيماتودا الفيروس  ،.Xiphinema americanum Cobbالثعبانية التابعة لجن  
 ؛Al-Nsour et al., 2002ساعة واحدة ) نقله للنباتات السليمة خاللتمن النباتات المصابة و 

Teliz et al., 1966)، ( كما ينتقل هذا الفيروس في بذور األعشابGoff & Corbett, 1977 ؛
Smith, 1970)  وفي بذور القطن 55حيث يصل نسبة انتقاله في بذور الفراولة حوالي % 

  Taraxacum officinale Dandelion بذور أعشابكما ينتقل بواسطة % 78حوالي 
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(Mountain et al., 1983وكذلك ينتقل ) التوت بواسطة بذور (Rubus idaeus L.)  وبذور التبغ
(Smith, 1970.) 
 

تلون   كلل ملنسلجل هلذا الفيلروس فلي  - التوزع الجغرافي والهمية االقتصادية في المنطقة العربية
(Ben Moussa et al., 2000) ،( األردنAl-Nsour et al., 2002 ؛Salem et al., 2006)  مصلر و

(Ouf et al. 1991). 
 
يعطي الفيروس أعراض بقع موضعية صفراء وتقرح القمة النامية على  -رائ  الكشف ط

Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn و C. quinoa Willd.  كما يعطي بقع موضعية
ميتة وصفراء وتبرقش على نباتات الخيار، بقع موضعية صفراء على نباتات الفاصولياء، بقع 

مع موت للقمة على نباتات اللوبياء، وتبرقش لنباتات البندورة وكذلك بقع موضعية ميتة بنية اللون 
 موضعية ميتة على التبغ، وبقع موضعية ميتة وموت للقمة النامية على نبات البيتونيا.

  أمكن إنتاج أمصال مضادة لهذا الفيروس، وتم الكشف عنه بإستخدام اختبار اليزا
 ؛Al-Nsour et al., 2002شار الثنائي في هالم اآلجار )وكذلك بإستخدام طرائق الترسيب واإلنت

Hoy & Mircetich, 1984 ؛Powell , 1987تم الكشف عنه بإستخدام بصمة النسيج النباتي  (، كما
، والتفاعل المتسلسل (Roberts & Brown, 1980)المناعي والميكروسكوب اإللكتروني المناعي 

 (.Al-Nsour et al., 2002) للبوليمراز
 

ينصح في الوقاية والحد من انتشار هذا الفيروس بمكافحة  -الوقاية من الفيروس والحد من اتتشاره 
النيماتودا الناقلة وذلك بتعقيم التربة، وبالتخلص من األعشاب داخل البساتين المزروعة، واستخدام 

 نباتات سليمة خالية من الفيروس، وقلع النباتات المصابة وحرقها.
 
 خرى أ فيروسات .2.2
 

 فيروس موزاييك الخيار. 1.2.2
Cucumber mosaic virus (CMV ،جنس Cucumovirus ، فصيلةBromoviridae) 

 
البندورة/الطماطم واسع االنتشار على بعض نباتات الفصيلة الباذنجانية مثل هذا الفيروس 

 ؛2003، فجلة وآخرون ) مصر والفلفل فيالبندورة/الطماطم ة فقد سجل على الفليفل/الفلفلو 
Abou Foul, 1989 ؛Younes, 1995) والسودان (Elshafie et al., 2005)  وعلى 

، (Walkey et al., 1990)، اليمن (Al-Musa & Mansour, 1983) األردن فيالبندورة/الطماطم 
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 Nechadi) الجزائر، (Ben Moussa et al., 2000)، تون  (Moghal et al., 1993a)سلطنة عمان 

et al., 2002)  معلومات غير منشورة(. 2004آخرون، سورية )حاج قاسم و و 
 fern) الخنشار/يعرف باسم ورقة السرخ  مرضا  البندورة/الطماطم يسبب هذا الفيروس على 

leaf) ال العرق يتبقى معها إ بدرجة ال ما يكون شديدا   النصل غالبا   حيث تتميز باختزال واضح في
األوراق  لى. باإلضافة إأو مجموعة من الخيوطبشكل خيط تظهر الورقة  وبالتالي، الوسطى فقط

قد تتكون أوراق أخرى خيطية على النموات الناتجة من آباط و  ،البرعم الطرفي الخيطية النامية من
فيروس بمفردب ولكنها صابة بهذا الب األعراض ال تكون مقتصرة على اإلن مثل هذ. وعامة فإاألوراق

 .واسع يولهذا الفيروس مدى عوائل .سالالت فيروس موزاييك التبغ ببعض صابة أيضا  تتسبب عن اإل
ذا كانت الظروف مواتية ول خاصة إالمحص تسبب اإلصابة بهذا الفيروس خسائر فادحة في

، وأظهرت CMVلفيروس البندورة/الطماطم وقد أمكن تنقية عزلة  .لظهور أعراض الورقة السرخسية
 ، قطرهاالفيروس متساوية األبعاد أن جسيمات دراسات المجهر اإللكتروني

 .ا  نانومتر  30
ببعض االختبارات السيرولوجية  هاوالكشف عن هذب العزلةتحضير مصل مضاد ل وأمكن أيضا   
حيث أمكن الكشف االليزا أكثر حساسية  ، وكان اختباراالليزا واختبار االرتباط المناعي النقطيمثل 

بينما طريقة االرتباط ، x 103 1.5: 1ى تخفيف عصير النباتات المصابة حت عن الفيروس في
 فجلة) 500:1حتى تخفيف عصير النباتات المصابة  ي النقطي أمكنها الكشف عنه فيالمناع

الكشف عن  فيأيضا  خدم التقانات الحيوية الجزيئية هذا وتست(. Younes, 1995؛ 2003وآخرون، 
CMV. 
الزراعة وكذلك األصناف  سليمة في ب عن طريق استخدام شتالتويمكن الحد من انتشار  

. ولالطالع على تفاصيل أكثر حول بجوار حقول القرعياتالبندورة/الطماطم المقاومة وعدم زراعة 
 هذا الفيروس يمكن للقارئ مراجعة الفصل السابع من هذا الكتاب.

 
 Y البطاطس /فيروس البطاطا. 2.2.2

Potato virus Y (PVY ،جنس Potyvirus،  فصيلةPotyviridae) 
 

 ، (Nakhla et al., 1978)مصرعدد من الدول مثل  فيالبندورة/الطماطم سجل هذا الفيروس على 
 ، (Moghal et al., 1993a) سلطنة عمان، (Nechadi et al., 2002)الجزائر 
 اليمنو  (Elshafie et al., 2005)السودان ، (Ben Moussa et al., 2000) تون 

(Walkey et al., 1990). 

http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
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به إلى ظهور شحوب  اإلصابة وتؤديالبندورة/الطماطم رة على بكثهذا الفيروس  قد يتواجد
 .أحجامها على النصل بين العروق  وبقع ميتة تتباين في ةبطول عروق الورق

ال و  ،س شحوب للعروق وموزاييك ضعيف على األوراقتسبب السالالت الضعيفة من الفيرو 
. تكون أعراض المرض أقل وضوحا   راق التالية التي تتكون في آواخر الموسم وبالتالييظهر على األو 

 بإنتظام النباتات ثمارا   القمية وبالتالي ال تعطياألوراق  في تماوتما السالالت الشديدة فتسبب أ
 .(Sutic et al., 1999)ضة وبنية اللون فة منخهذب الثمار على بقع ميت وتحتوي 

 ،بسهولة باإللقاح الميكانيكي وكذلك بالتطعيمالبندورة/الطماطم ن مالمعزول  PVYينتقل فيروس 
المصابة البندورة/الطماطم لخو  األخضر وال ينتقل عن طريق بذور نباتات ا/الدراق بمن  ينتقل  كما

(Nakhla et al., 1978). 
 ،البندورة/الطماطمانتشارب عن طريق استخدام شتالت سليمة ويفضل عدم زراعة  ويمكن الحد من

 البطاط ./بجوار حقول البطاطا ،ن أمكنإ
 
 X البطاطسالبطاطا/فيروس . 3.2.2

Potato virus X (PVX ،جنس Potexvirus،  فصيلة Flexiviridae) 
 

 اليمن ،(Ben Moussa et al., 2000)تون   البندورة/الطماطم فيسجل وجودب على 
(Walkey, 1992)، ( والجزائر 2007 ،آخرون و  العراق )شاكر.(Nechadi et al., 2002)  قد يتواجد

سيط اإلصابة به إلى ظهور أعراض موزاييك ضعيف وخفض ب يوتؤدالبندورة/الطماطم بكثرة على 
 ToMVعند تواجدب مع للبندورة/الطماطم  كثر ضررا  أ PVXويكون البندورة/الطماطم نمو نباتات  يف

 وهذا يخفض كثيرا  األزهار في اإلصابة المزدوجة بهما إلى تقزم وتورد للنباتات وضعف  يحيث تؤد
 من اإلنتاج .

إتخاذ اإلجراءات المناسبة بعصارة النبات المصاب والتالم  لذا يجب  ينتقل الفيروس ميكانيكيا  
بجوار الفلفل البندورة/الطماطم كما يجب عدم زراعة  ،والفلفلالبندورة/الطماطم حقول  يلمنع إنتشارب ف

 .ي نف  الحقلف
 

 برسيم الحجازي الجت/الفصة/. فيروس موزاييك ال4.2.2
Alfalfa mosaic virus (AMV ،جنس Alfamovirus،  فصيلةBromoviridae ) 

 
  ،(Ben Moussa et al., 2000)تون  كل من  يفالبندورة/الطماطم سجل هذا الفيروس على 

 الجزائر ،(Moghal et al., 1993a)سلطنة عمان ، (Walkey et al., 1990)اليمن 
 (Nechadi et al., 2002) قل بهذا الفيروس تكون أ إن اإلصابة (.2007 وآخرون، )شاكر والعراق

http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVRNApoty.html
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من موزاييك البندورة/الطماطم تتباين األعراض على  .منها على الفلفلالبندورة/الطماطم على  إنتشارا  
  .األوراق إلى تماوت شديدضعيف وتبرقش 

وله مدى  (Fath-Allah, 1999)غير مثابرة المن بطريقة غير باقية/ ينتقل الفيروس عن طريق
 واسع. يعوائل

 ،ن أمكنإ ،البندورة/الطماطمعدم زراعة ب يجب استخدام الشتالت السليمة و وللحد من انتشار 
  .صابة بهت أو المحاصيل األخرى القابلة لإلالج/ي بجوار حقول البرسيم الحجاز 

 
 للبندورة/. فيروس التقزم الشجيري للطماطم5.2.2

Tomato bushy stunt virus (TBSV،  جنسTombusvirus فصيلة ،Tombusviridae) 
 

 بندورة مصابة في انجلترا/على نباتات طماطم 1935الفيروس ألول مرة عام هذا  سجل
(Smith, 1935). تون  والمغرب ) كل من من تم عزل الفيروس كماCherif & Spire, 1983؛ 

Fischer & Luckhart, 1977.) 30 د ويبلغ قطرها حوالياألبعا جسيمات الفيروس كروية متساوية 
 1.5ريبي أحادي السلسلة وزنه الجزيئي حوالي نووي نانومترا . يتكون مجين الفيروس من حمض 

% من وزن جسيم الفيروس. يدخل في تركيب الغطاء البروتيني أربعة 17-16مليون دالتون ويشكل 
ألف  28لتون وألصغرها ألف دا 40أنواع من البروتين، حيث يبلغ الوزن الجزيئي ألكبرها حوالي 

. ومن أهم سالالته المعروفة: السالالت العادية، وساللة البيتونيا وساللة (Martelli, 1981)دالتون 
القرنفل وساللة الخرشوف/األرضي شوكي وساللة الكرز. وهذب السالالت تختلف عزالتها في 

  األعراض المرضية التي تسببها على بعض النباتات.
 7.4روس بطرائق مختلفة منها اإلستخالص بمنظم فوسفاتي درجة حموضته يمكن تنقية الفي

% من ثيوجاليكوليت الصوديوم والترويق بالبيوتانول ومن ثم تركيز وتنقية الفيروس 1والمحتوي على 
 (.Hollings, 1962بإستخدام الطرد المركزي المفرق واالنتشار في مجال كهربائي )

، البندورة/الطماطمتقزم ونمو شجيري وتبرقش لنباتات شكل بأعراض اإلصابة بالفيروس  تظهر
وتكون األوراق صغيرة الحجم وملتفة لألسفل. واألوراق الحديثة تكون خيطية ويوجد في نهاية األوراق 

 ,.Sutic et alتبقعات ميتة. األوراق السفلية للنباتات المصابة تكون مصفرة مع تلون بنفسجي )

1999). 
بمدى عوائلي واسع، يشمل األعشاب والنباتات المعمرة، حيث أمكن نقل يتسم هذا الفيروس 
 ,Schmelzer)نوعا  من النباتات والتي تنتمي إلى أجناس وفصائل عديدة  126الفيروس تجريبيا  إلى 

تصاب جهازيا . أما في الطبيعة فيصيب عددا  محددا  من نباتات ذات إال أن غالبيتها ال ،(1977
، البطاطا، الباذنجان، والزينيا. معظم هذب النباتات تتحمل اإلصابة رة/الطماطمالبندو الفلقتين ك

 بالفيروس ولكن ال تظهر عليها أعراض.
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. هبسهولة بااللقاح الميكانيكي وال يوجد هنالك حشرات أو عناكب تنقل TBSVينتقل فيروس 
يروس بالتربة وإحتمال أن احتمالية انتقال الف إلى (Lovisolo et al., 1965)شارت دراسات سابقة أ

( على عدم نقل 1968) Campbellيكون ألحد فطريات التربة قدرة على نقله. ومن جانب آخر أكد 
وجد الفيروس في حبوب اللقاح لنباتات  .Olpidium brassicae (Woronin)الفيروس بواسطة فطر 

 .(Smith, 1972)ولكنه ال ينتقل بواسطة البذور البندورة/الطماطم 
 يعطي بقع موضعية وموزاييك كن الكشف عن الفيروس بالوسائل الحيوية حيث يم 

، .Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn ،Gomphrena globosa Lجهازي على 
Nicotiana glutinosa L. (Smith, 1935). المصلية المختلفة، منها طرق  ختباراتباال وكذلك

ر واإلليزا والمجهر اإللكتروني المناعي وبإستخدام اختبار التفاعل الترسيب واإلنتشار الثنائي في اآلجا
 (.Kurstak, 1981المتسلسل للبوليمراز )

يمكن الحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق التخلص من النباتات المصابة وتعقيم التربة 
، وزراعة الطماطمالبندورة/ األصناف المقاومة من خدامسنوات واست 4واتباع الدورات الزراعية لمدة 

 نباتات وأشجار سليمة خالية من اإلصابة.
 
 البندورة/الطماطم. فيروس اسبيرمي 6.2.2

Tomato aspermy virus (TAV جنس ،Cucumovirus عائلة ،Bromoviridae ) 
 

 األراوال/الكريزانثممعلى نباتات  1949عام الفيروس ألول مرة في انجلترا هذا  سجل
(Blencowe & Caldwell, 1949).  تون سجل في كل من كما (Ben Moussa et al., 2000 )

 .(Batarseh, 1985واألردن )
يتكون مجين الفيروس من  .ا  نانومتر  30جسيمات الفيروس كروية متساوية األبعاد قطرها  

. يبلغ حجم المجين الكلي (Hollings & Stone, 1971)ة لالحمض النووي الريبي أحادي السلس
ولى ، ويتكون المجين من ثالثة قطع من الحمض النووي الريبي: األألف قاعدة 8,698حوالي 

(RNA-1) القطعة الثانية  ،ألف قاعدة 3.41 يبلغ حجمها(RNA-2) ألف  3.074 يبلغ حجمها
عزل ثالثة سالالت من  أمكن .ألف قاعدة 2.214 يبلغ حجمها (RNA-3)، والقطعة الثالثة قاعدة

 . Nicotiana glutinosa (Smith, 1972)كل التبقعات التي تظهر على باالعتماد على ش الفيروس
ثم ترسيب كلوروفورم البيوتانول و البإستخدام خليط من  عن طريق الترويقالفيروس  تنقية يمكن

 .رق الطرد المركزي المفالفيروس وفصله ب
 رعات يسبب هذا الفيروس موت القمم النامية لنباتات البندورة مما يؤدي إلى ظهور تف

ثانوية على الساق وبالتالي يؤدي إلى ما يسمى بظاهرة النمو الشجيري. تكون األوراق وحوامل 
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األوراق خيطية وملتفة لألسفل مع ظهور زوائد على السطح السفلي لألوراق. أما بالنسبة للثمار فغالبا  
 .(Sutic et al., 1999؛ Blencowe & Caldwell, 1949تكون صغيرة وخالية من البذور )

مللن أهللم العوائللل الطبيعيللة للفيللروس، باإلضللافة لللذلك فهللو البنللدورة/الطماطم و  الكريللزانثمميعتبللر 
 يتبللععائللل  100(. يصلليب الفيللروس حللوالي Sutic et al., 1999والزينيللا ) الفليفلللة/يصلليب الفلفل

 (.Hollings & Stone, 1971من ذوات الفلقة وذوات الفلقتين ) فصيلة 24
من   منهابالطريقة غير الباقية/غير المثابرة  عدة أنواع من المن   يروس بواسطةينتقل هذا الف
 ,Schmelzer) (Aphis fabae Scopoli)من  الفول و  ،(Myzus persicae Sulzer) الدراق األخضر

ولكنه البندورة/الطماطم وال ينتقل بواسطة بذور  .التطعيمو  . كذلك ينتقل بااللقاح الميكانيكي(1977
 . .Stellaria media Lبواسطة بذور  ينتقل

بقع اإلصابة به باإللقاح الميكانيكي عطي ت بالوسائل الحيوية حيث الفيروس يمكن الكشف عن
، وكذلك .Nicotiana glutinosa Lموضعية شاحبة ودائرية، تبرقش وتشوب لألوراق على نباتات 

، أما على .N. tabacum L و N. clevelandii A.Gray يعطي تبرقش شديد، تقزم، وتشوب على
الخيار فيعطي بقع موضعية صغيرة ميتة على األوراق، وعلى البندورة/الطماطم يسبب تبرقش لألوراق 

فيعطي عدد كبير من البقع الموضعية  C. quinoa و C. amaranticolorوتقزم أما على نباتات 
 الميته.

 ختباراتشف عنه باإلأمكن إنتاج أمصال مضادة عديدة لهذا الفيروس تستخدم للك
السيرولوجية المختلفة مثل الترسيب واإلنتشار الثنائي في هالم اآلجار واإلليزا، وكذلك /المصلية

 الطرائق الجزيئية مثل التفاعل المتسلسل للبوليمراز.

مكافحة حشرات المن بالمبيدات الحشرية،  يجب لوقاية من الفيروس والحد من انتشاربل
بإستخدام  في األنسجة المصابة ة من اإلصابة، وكذلك التخلص من الفيروسنباتات خالي امواستخد

 يوم. 32-21س لمدة ° 36المعاملة الحرارية 

 
 أقل أهمية  وفيرويدات فيروسات .3.2
 

بعض الدول  يفالبندورة/الطماطم تصيب محصول  يتم تسجيل عدد من الفيروسات اآلخرى الت
  TRV ، PVMV ،TEV (Ben Moussa et al., 2000) تون  تم تسجيل يفف .العربية
 اليمن  ، وفي(Verhoeven et al., 2006) (TASVd)للبندورة/الطماطم  يالتقزم القم يدوفيرو 

 في األردن TICV فيروسو ، PRLV (Walkey, 1992) و PVMV فيروسي تم تسجيل
(Anfoka & Abhary, 2007)البندورة/الطماطم شحوب فيروس تم تسجيل لبنان  ، وفي(ToCV)  

(Abou-Jawdah et al., 2006b) ،فيروس كما سجل TMV (2007العراق )شاكر وآخرون،  يف 
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، 2004 )حاج قاسم وآخرون،في سورية  TEV فيروسو  ،(Elshafie et al., 2005)السودان و 
 معلومات غير منشورة(.

 
 عامة تستنتاجا. ا3
 

لما يشكله هذا المحصول من أهمية  نظرا  على اهتمام الباحثين العرب البندورة/الطماطم لقد حازت 
معظمها ذات قيمة اقتصادية في البلدان العربية فيروسا   15وقد تم تعريف حوالي  .ةاقتصادية كبير 

عالية سواء على البندورة/الطماطم أو على المحاصيل األخرى كالبطاطا والمحاصيل العلفية وأشجار 
 وراقاألويمكن القول أن فيروس تجعد فلفل والباذنجان. الفاكهة أو أفراد أخرى من نف  العائلة كال

من أهم هذب الفيروسات على اإلطالق بل  والذي ينتقل بالذبابة البيضاء هولبندورة/الطماطم ل األصفر
كما أن هناك فيروسات أخرى  العربية. في البلدانالبندورة/الطماطم العوامل المحددة إلنتاج من أهم 

والذي ينتقل بواسطة حشرة الترب  وفيروس للبندورة/الطماطم  المتبقع ولذبكالذات نواقل حشرية 
. وتوجد مجموعة أخرى من فيروسات والذي تنقله حشرة المن  البندورة/الطماطم اسبيرمي 

 وفيروس التبقع الحلقيللبندورة/الطماطم ل فيروس الحلقة السوداء ثتنتقل بالنيماتودا مالبندورة/الطماطم 
 . كما توجد مجموعة ثالثة ناقلها غير محدد أو معروف لكنها تنتقل ميكانيكيا  طمللبندورة/الطما
كما أنها تصاب  .للبندورة/الطماطموالتقزم الشجيري البندورة/الطماطم فيروس موزييك وبسهولة مثل 

بالنسبة لها كعوائل بديلة وقد لبندورة/الطماطم اتعتبر  يبعدد آخر كبير من الفيروسات األخرى الت
على  أو فيروس موزاييك الخيار أكثر انتشارا   PVYكون بعض هذب الفيروسات مثل فيروس ي

 .نفسهاالبندورة/الطماطم من بعض فيروسات في مناطق معينة البندورة/الطماطم 
وكما هو في جميع البحوث المتعلقة باألمراض الفيروسية فان معظم الدراسات التي تم  

بتعريف وتحديد الفيروسات التي تصيب اهتمت هي دراسات مسحية ية فى معظم البلدان العربنجازها إ
استخدام الطرائق الحديثة مثل التقانات مؤخرا  على وقد اهتمت بعض البحوث  .البندورة/الطماطم
ألجزاء أو كل مجين  يللكشف عن الفيروس وكذلك دراسة التتابع النيوكليوتيدالحيوية الجزيئية 

 بو وبائية هذصابة الفيروسية أخرى كتقدير الخسائر الناجمة عن اإلأما الدراسات األ .الفيروس
في  كافيا   أن إدارة األمراض الفيروسية لم تأخذ حيزا   عالوة على ،جدا   ةمحدود تاألمراض فقد كان

. البندورة/الطماطموراق ألصفر ألالتجعد امجال البحوث على الرغم مما تم انجازب بالنسبة لمرض 
هتمام الحظة اإلبحثية مع مالمجاالت للعمل بهذب البد من تشجيع الباحثين العرب  وعلى العموم ال

صابة الفيروسية لما تشكله سليمة خالية من اإلشتالت صول على لحوابالتشريعات المتعلقة بالمشاتل 
 .االخرى السليمة في الحقل للشتالتصدر عدوى مبكر كمالمصابة من خطر كبير  شتالتال
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