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 . المقدمة 1

 
والتي  (Solanaceae)الباذنجانية  للفصيلة (.Solanum tuberosum L)تتبع البطاطا/البطاطس 

تضم باإلضافة لهذا المحصول مجموعة هامة من المحاصيل األخرى كالبندورة/الطماطم والباذنجان 
 والتبغ. الفليفلة/والفلفل

تعتبر البطاطا/البطاطس من المحاصيل الغذائية المهمة حيث تحتل المركز الرابع عالميًا من 
في  سكانالغذائية، وتأتي أهمية هذا المحصول من كونه الغذاء األساسي لعديد من البين المحاصيل 

 العالم، لما يحتويه من كميات عالية من مصادر إنتاج الطاقة باإلضافة إلى تدني األسعار، حتى أن 
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هتمام بالبطاطا/البطاطس صيل االستراتيجية. ولقد ازداد اإلبعض الدول العربية تعتبره ضمن المحا
ي الدول العربية خالل العقدين السابقين لتتوافق ومتطلبات األمن الغذائي خاصة مع الزيادة ف

المضطردة في عدد السكان في المنطقة. وعليه فقد توسعت الدول العربية في زراعة هذا المحصول 
 ألف هكتار أنتجت 404بالبطاطا/البطاطس في العالم العربي حوالي حيث بلغت المساحة المزروعة 

 (.1)جدول  2006ألف طن وذلك خالل عام  9,053ما مقداره 
 تصاب البطاطا/البطاطس في المنطقة العربية بمجموعة من الفيروسات والفيرويدات 

( والتي يمكن اعتبارها من أهم العوامل المحددة إلنتاج البطاطا/البطاطس. تسهم درنات 2)جدول 
لفيروسات، مما استوجب اتخاذ اإلجراءات الضرورية دور رئيسي في انتشار هذه ابالبطاطا/البطاطس 

والمتعلقة بإنتاج تقاوي خالية من الفيروس في العديد من الدول العربية. وسنتناول في هذا الفصل 
 الهامة والتي تم تعريفها في المنطقة العربية والمبينة في  والفيرويدات الفيروسات

 .2جدول 
 

 
العربية حسب  بلدانالبعض في طاطا/البطاطس البمساحة وإنتاجية محصول  .1جدول 

 .2006منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لعام المتوفرة لدى حصائيات اإل
 

 الدولة

 المساحة المزروعة 
 هكتار( 1000)

 الكمية المنتجة 
 طن( 1000)

 2180.96 98.83 الجزائر

 2500.00 100.00 مصر

 160.03 5.28 األردن

 20.74 0.76 الكويت

 511.40 19.70 نانلب

 200.00 10.00 ليبيا

 1569.10 59.60 المغرب

 5.39 0.19 سلطنة عمان

 440.97 18.11 المملكة العربية السعودية

 259.92 19.60 السودان

 608.40 29.50 سورية

 370.00 24.90 تونس

 226.37 17.83 اليمن

 9053.28 404.29 مجموع الدول العربية

 315100.32 18830.24 العالم

 2.87 2.15 نسبة ما تزرعه الدول العربية مقارنة بالعالم 

 

 

 



 الفيروسات التي تصيب محصول البطاطا/البطاطس ...... عقل منصور وآخرون

 
275 

 في البلدان العربية.محصول البطاطا/البطاطس تصيب  التيالفيروسات والفيرويدات . 2جدول 
 

 علميسم الاأل سم العربياأل

سم األ
 العائلة/الفصيلة الجنس المختصر

 الفيروسات المهمة

فيروس التفاف أوراق 
 طا/البطاطسالبطا

Potato leaf roll virus PLRV Polerovirus Luteoviridae 

 Y Potato virus Y PVY Potyvirus Potyviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 X Potato virus X PVX Potexvirus Flexiviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 S Potato virus S PVS Carlavirus Flexiviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 M Potato virus M PVM Carlavirus Flexiviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 A Potato virus A PVA Potyvirus Potyviridaeفيروس البطاطا/البطاطس 

 فيروسات أخرى

 /الفصة فيروس موزاييك
 البرسيم الحجازىالجت/

Alfalfa mosaic virus AMV Alfamovirus Bromoviridae 

 سات أقل أهميةفيرو

فيروس موزاييك أوكوبا 
 البطاطا/البطاطس

Potato aucuba mosaic 
virus 

PAMV Potexvirus Flexiviridae 

صفر األتقزم الفيروس 
 لبطاطا/البطاطسل

Potato yellow dwarf 

virus 

PYDV Nucleorhabdovirus Rhabdoviridae 

 Cucumber mosaic virus CMV Cucumovirus Bromoviridae فيروس موزاييك الخيار

 Tobacco rattle virus TRV Tobravirus Togaviridae فيروس خشخشة التبغ

  Tobacco mosaic virus TMV Tobamovirus فيروس موزاييك التبغ

 Tobacco ring spot للتبغ يفيروس التبقع الحلق

virus 

TRSV Nepovirus Comoviridae 

فيروس الحلقة السوداء 
 ورة/للطماطملبندل

Tomato black ring 
virus 

TBRV Nepovirus Comoviridae 

فيروس الذبول المتبقع 
 للبندورة/للطماطم

Tomato spotted wilt 

virus 

TSWV Tospovirus Bunyaviridae 

 الفيرويدات

فيرويد الدرنة المغزلية 
 للبطاطا/للبطاطس

Potato spindle tuber 

Pospiviroid 

PSTVd Pospiviroid Pospiviroidae 

 
 سالتي تصيب البطاطا/البطاط. أهم الفيروسات والفيرويدات 2
 

 األكثر أهميةالفيروسات  .1.2
 

 البطاطس/البطاطا أوراق التفاف فيروس .1.1.2
Potato leaf roll virus (PLRV جنس ،Polerovirus ،فصيلة Luteoviridae) 

 
بواسجطة  1916هولنجدا عجام  يالبطاطا/البطجاطس فجول مجرة علجى الفيجروس أل سججل –الصفات العامة 

Quanjer (Brunt et al., 1996). فيجججججروس مجججججوت لحجججججاء  ومجججججن مرادفجججججات هجججججذا الفيجججججروس
 اصجججججججفرار قمجججججججة التبجججججججغ، اصجججججججفرار قمجججججججة  ي. لهجججججججذا الفيجججججججروس عجججججججدة سجججججججالالت هجججججججالبطاطا/البطجججججججاطس

وغيجججر مغلفجججة قطرهجججا  جسجججيمات الفيجججروس متسجججاوية األبعجججاد .الطماطم/البنجججدورة واصجججفرار الفلفل/الفليفلجججة
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ألججف قاعججدة أزوتيججة. يشججكل الحمججض النججووي  5.99-5.88نججانومترًا. حجججم مجججين الفيججروس  24حججوالي 
% ِمججن وزن جسججيمات الفيججروس. وجججد أن الفيججروس يحججتفى بالقججدرة علججى العججدوى 70% والبججروتين 30

مال الفينججول. درجججة أو اسججتع نزيمججات الحالججة للبججروتينألالبروتينججي باسججتخدام ا الغطججاءحتججى بعججد إزالججة 
  س.º 80-70 الحرارة المثبطة للفيروس

وعلى  البطاطا/البطاطس على تحدثها التي باألعراض بينها قد تختلف عزالت الفيروس فيما
 كانت بينها. فيما مصلية ( بدون مالحظة اختالفاتTamada et al., 1984األخرى ) العائلة النباتات

للشوندر  الغربي االصفرار اإلصابة بفيروس إلى لبطاطسالبطاطا/ا أوراق ظاهرة التفاف تعزى 
الملتفة  األوراق في وجوده الدراسات لم تؤكد لكن( Duffus, 1981) (BWYV) السكري/البنجر

(Barker, 1986كما لم ،) المضادة األجسام باستخدام الفيروسين هذين بين مصلية أية عالقة تالحى 

سجل فيروس اصفرار قمة  (.Marco, 1985الكلون ) ةمتعدد ( أوEllis, 1989الكلون ) وحيدة
 تلك التي يسببهامن البندورة/الطماطم يسبب ظهور أعراض أشد على نباتات  البندورة/الطماطم والذي

(، Thomas, 1984وجود قرابة مصلية فيما بينهما )نظرًا لو PLRV (Hassan et al., 1985 ) فيروس
(، كما يعتبر فيروس موزاييك الباذنجان Brunt, 1989) PLRVلذلك أعتبر أحد سالالت فيروس 

(Eggplant mosaic virus أحد السالالت المسببة ألعراض فيروس )PLRV (Mayo et al., 

 (، لكن التصنيف الدقيق لكال الفيروسين ما زال بحاجة إلى دراسات إضافية.1989
متبوعًا ( 7وضته )درجة حمنظم متعادل أمكن تنقية الفيروس باالستخالص في محلول م

ثم الترسيب بالبولي ايثيلين جاليكول  .(Fluorocarbon)باستخدام الفلوروكربون  بالترويق
(Polyethylene glycol)  والطرد المركزي في محلول سكروز متدرج الكثافة(Awad, 1989) . 

 
عندما  .على مصدر اإلصابة بهذا الفيروس اإلصابة تتوقف أعراض –األعراض والمدى العوائلي 

شحوب واصفرار لألوراق القمية مع التفاف  بشكل تظهر األعراض األولية تنقل حشرة المّن العدوى 
قمم النبات باللون البنفسجي، وقد تغيب األعراض عند تأخر العدوى، بينما تالحى  خفيف، كما تتلون 

أعراض النامية  النباتات على حيث تظهر مصابة الدرنات األعراض الثانوية لإلصابة عندما تكون 
 الملتفة األوراق تكون  إلى األوراق العلوية. يتطور بعدها ليصل السفلية، لألوراق شديد مع التفاف التقزم

  لوجود ذلك ويعزى  الكسر وتتلون باللون البنفسجي وسهلة الملمس خشنة
 راقعلى األو  اصفرار شديد يالحى أن ويمكن بداخلها، الكربوهيدراتية المواد من كبيرة كمية

  لإلصابة نتيجة الدرنات على ةشبكيميتة  بقعاألصناف، أو  في بعض القمية 
 Douglas؛ Choueiri et al., 2004أو الثانوية بالفيروس وخاصة في األصناف األميريكية ) األولية

& Pavek, 1972)  (1)شكل. 
ان العججالم يتسججم هججذا الفيججروس بمججدى عججوائلي ضججيق فججي الظججروف الطبيعيججة، لكنججه ينتشججر فججي بلججد

 (Souza-Dias et al.,1993)الطبيعيجة  العوائجل مجن الباذنجانيجة الفصجيلة نباتجات المختلفجة، إذ تعتبجر
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الفليفلججة والبنججدورة/الطماطم، ومججن العوائججل الفلفل/وبشججكل خججاص نباتججات البطاطا/البطججاطس والباذنجججان و 
 Datura) نباتجات الجداتورة ،(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik)النباتيجة البريجة كجيس الراعجي 

sp.)،  Gomphrena globosa L.، Montia perfoliata (Donn ex Willd.)  
وربمججا كانججت  (Thomas, 1993؛ Fox et al., 1993 ؛Ellis, 1992) .Celosia argentea Lو 

 نوعججًا نباتيججاً  20فججي الظججروف التجريبيججة حججوالي هججذا الفيججروس كمججا يصججيب  .المخججزن الطبيعججي للفيججروس
وججججد الفيجججروس علجججى العوائجججل العشجججبية  أكثرهجججا مجججن الفصجججيلة الباذنجانيجججة، وغيرهجججا مجججن العوائجججل النباتيجججة.

(. وقججد يصججيب بعججض 2000اللطيججف،  فججي شججمال سججورية )حججاج قاسججم وعبججد التابعججة لجججنس الججداتورة
 الفصججيلة الصججليبية ،(Amaranthaceae)النباتجات مججن خججارج هججذه الفصججيلة مثججل فصججيلة ع جرف الججديك 

(Brassicaceae/ Cruciferae) والفصيلة الرجلية (Portulacaceae) . 
 

 المثابرة/الباقية بالطريقة المنّ  بواسطة حشرات الفيروس في الظروف الحقلية ينتقل -طرائق االنتقال 
 وهو األكثر كفاءة  (Myzus persicae Sulz)وخاصًة مّن الدراق األخضر 

  (Macrosiphum euphorbiae Thomas)البطاطس البطاطا/ منّ في النقل باإلضافة إلى 
(Beemster & De Bokx, 1987؛ Djilani Khoudja et al., 2004) ّتكتسب حشرات المن . 

 المصابة البطاطا/البطاطس وتعد درنات .(Fox et al., 1993) المصابة العائلة األعشاب من الفيروس

 النباتات النامية من هذه  هامًا لإلصابة المبكرة حيث ينتقل الفيروس من مصدراً 
 المجنحة  وغير المّن المجنحة حشرات بواسطة السليمة الدرنات المصابة إلى النباتات

(Robert & Maury, 1970).  ينتقل الفيروس بالتطعيم ونبات الحامول(Cuscuta sp.) ولكن ال ،
 ينتقل بالبذور أو حبوب اللقاح.

 تجريبياً  نقله مكنأ، و (Bagnall, 1988)المشمسة واألجواء  الجفاف في ظروف ينتشر الفيروس

 الميكانيكية عدوى وبال األخضر الدراق منّ  بواسطة لفصيلة عرف الديك التشخيصية التابعة العوائل إلى

 ..Nicotiana benthamiana Lنبات  إلى
 

بلدان معظم  في PLRVفيروس  ينتشر -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
سجل الفيروس على البطاطا/البطاطس في  .حقلي كمحصول البطاطا/البطاطس تزرع التي العالم

مناطق ، (Mansour, 1999)األردن  ،(Allam et al., 1974a)مصر  العديد من الدول العربية ومنها
 ، شمال (Al-Shahwan et al., 1997)تبوك وحائل في المملكة العربية السعودية 

 لبنان ، (2000، 1997؛ حاج قاسم وعبد اللطيف، 1997قاسم وآخرون،  سورية )حاج
(Abou-Jawdah et al., 2001 ؛Choueiri et al., 2004 ،) ،(، السودان2003العراق )ديوان 
 (El Amin et al.,1994 ؛Omer & El Hassan, 1992 المغرب ،)(Hanafi et al., 1995) ،

 ، وتونس(Moghal et al., 1993)عمان  (، سلطنة2002الجزائر )لعماري وعكال، 
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(Mnari Hattab et al., 1994)و 30 ينب نتاج يتراوحي اإللى خفضًا في اإلصابة بالفيروس إ. وتؤد 
50 %Allam et al., 1974b)؛ Beemster & De Bokx, 1987.) 
 

 صجةالمشخ يمكجن الكشجف عجن الفيجروس بمراقبجة األعجراض الظاهريجة علجى العوائجل -طرائقق الشفق  

 ،Physalis floridana Rybdو  Datura stramonium L.  ،D. tatula (L.) Torrبجالتطعيم مثجل 
ختبجار إليجزا ا كمجا يمكجن اسجتخدام صجطناعية.األخضجر فجي العجدوى اإل الجدراق أو باسجتخدام حشجرات مجنّ 

 أو أوراق البطاطا/البطججاطس علججى درنججات (DAS-ELISA)بججاالحتواء الثنججائي لألجسججام المضججادة 

بصجمة النسجي   اختبجار ويعتبجر .(2007 بجو العطجا،أ؛ مزيجد و 2007 خجرون،آو  ي)شجلب لنباتجات المصجابةا
لفيروس ااإلصجابة بج عجن طريقجة فعالجة للكشجف النيتروسجيليلوز أغشجية علجى (TBIA)النبجاتي المنجاعي 

ويمكججججن تطبيججججق االختبججججارات الجزيايججججة مثججججل اختبججججار التهجججججين الجزياججججي  .(2007شججججويري وآخججججرون، )
(Loebenstein et al., 1997) مججع النسججع العكسججي تفاعججل المتسلسججل للبججوليمرازال أو(RT-PCR)   

 ؛Djilani Khouadja et al., 2003 ؛2007بججججو العطججججا، أ؛ مزيججججد و 2007 خججججرون،آو  )شججججلبي
Sabek et al., 2000.في الكشف عن الفيروس ) 

  
لحد من انتقال وانتشار هذا مكن اتباع عدة طرق لي -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 

بفيروس  مستويات اإلصابة وتختلف .الفيروس من يةخال بطاطا/بطاطس درنات الفيروس أهمها: زراعة
PLRV ألكثر بعدم تجاوزها البرام  معظم بحسب الدول، وتشيرة الموثق البطاطا/البطاطس ي تقاو  في 

 25لمدة  س˚35.5الحرارة بدرجة وقد وجد أن معاملة الدرنات ب .%5-3إلى  ترتفع وقد %0.5من 
 عتماد على اإلبو  ومكافحة الناقل في جو رطب يخلصها من الفيروس؛ يوماً 
، علمًا بأن هذا (Saied et al., 2005) المّن وكثافتها أعداد حشرات المتعلق بزيادة اإلنذار المبكر نظام

 مكافحة لفيروسية عن طريق؛ والحد من اإلصابة اعربيةال النظام غير متوفر في العديد من الدول

 ؛Barker et al., 1994 ؛2000س، يجرج)علي و الناقلة للفيروس  المنّ  حشرات
Franco-Lara & Barker, 1999 ؛Harrewijn, 1986مثل الزراعية الطرق  (؛ وإتباع مجموعة من 

 للفيروس  والطبيعية الوراثية ومكافحة األعشاب، والمقاومة المصابة النباتات من التخلص
(Derrick & Barker, 1997 ؛Jayasingh & Salazar, 1998) أو انتاج نباتات خالية من الفيروس ،

(Aburkhes et al., 1991) . ساعة  72أدى رش النباتات المصابة بمستخلصات بعض النباتات بعد
 (.2003من العدوى الحشرية إلى تثبيط الفيروس )ديوان، 
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 Y. فيروس البطاطا/البطاطس 2.1.2

otato virus YP (PVY جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 
 

 تم تسجيل الفيروس للمرة األولى على البطاطا/البطاطس فجي المملكجة المتحجدة عجام -الصفات العامة 
1931 (Smith, 1931). فيجروس موزاييجك البرنججال للفيجروس عجدة أسجماء مرادفجة لجه مثجل (Varma, 

وفيججروس الموزاييججك  (PAV) القمججي للبطاطا/للبطججاطس روس التقججرحوفيجج 437وفيججروس الججداتورة  (1988
 .(De Bokx, 1981)الحاد للبطاطا/للبطاطس وفيروس تحزم عروق التبغ 

الص نانومترًا عند استخ 11×730تبلغ أبعادها  ،خيطية مرنة غير مغلفةجسيمات الفيروس 
% والحمض 94.6-93.6 ين بنسبةحتوي الجسيم الفيروسي على البروتيالفيروس من النسي  النباتي. 

. يتكون المجين من الحمض (Leiser & Richter, 1978وزنه ) % من6.4-5.4النووي بنسبة 
. درجة (Makkouk & Gumpf, 1974) 106×3.1، وزنه الجزياي النووي الريبي وحيد السلسلة

 س. º 62-50الحرارة المثبطة للفيروس 
يفها إلى ثالث مجاميع اعتمادًا على األعراض التي هناك سالالت عديدة لهذا الفيروس تم تصن

وصنف  Physalis floridanaونبات ” Samsun NN”" وWhite Burlyتسببها على صنفي التبغ "
ومجموعة سالالت  (PVYº) وهي مجموعة السالالت الشائعة” Duke of York“البطاطا/البطاطس 

وتتضمن ساللة تماوت  N(PVY(غ ومجموعة سالالت تنكرز عروق التب PVY)C(الخط المنقط 
 ,.Glais et al) الكثير من التفسيراتإلى وما زالت دراسة هذه الساللة معقدة وتحتاج  NTNالدرنات 

1996.) 
 الترويقثم ( 7نظم )درجة حموضته يمكن تنقية الفيروس بطريقة االستخالص في محلول م
في محلول سكر متدرج التركيز  بالكلورفورم وكحول البيوتايل ثم الترسيب والطرد المركزي 

(Abdelsalam et al., 1989 ؛Stace-Smith & Tremaine, 1970 .) 
 

 يسبب هذا الفيروس أعراضًا مختلفة تعتمد كثيرًا على ساللة  -األعراض والمدى العوائلي 
 نادرًا ما تسبب تبرقشًا أو اصفرارًا في  (Yº)الفيروس وحساسية األصناف. الساللة الشائعة 

 تقرح، موزاييك، تساقط األوراق وموت  يقات لكنها غالبًا ما تسبب أعراضًا حادة تشمل تجعد،الور 
 . يبدأ التقرح غالبًا كبقع أو دوائر على الوريقات يتبعه  ضعف (1)شكل  مبكر للنباتات المصابة

 شديد وتساقط لألوراق. األعراض الثانوية تشمل تقزم في النباتات، تجعد وهشاشة في األوراق 
وموزاييك  Physalis floridana نباتونادرًا ما تسبب تقرحات. تسبب هذه الساللة تقرحًا جهازيًا ل

تسبب تفاعاًل حساسًا أو فوق حساس في البطاطا/البطاطس اعتمادًا على  cYعلى التبغ. الساللة 
 . أكثر األعراض انتشارًا على األصناف فوق الحساسة (Cockerham, 1970)حساسية الصنف 

 تقرح وتبقع وتخطط األوراق والبتالت والسوق وتماوت في قمة األوراق. ويمكن أن يظهر  هي
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التقرح أيضًا على الدرنات. التجعد والموزاييك هما العرضان المميزان لهذا الفيروس على األصناف 
  Yº أعراضًا مشابه لألعراض التي تسببها الساللة cYالحساسة. تسبب الساللة 

تسمى ساللة التقرح نتيجة لألعراض التي  NYوالتبغ. الساللة  s floridanaPhysali نبات على
 من ناحية أخرى  أقل حدة على البطاطا/البطاطس. تسببها على التبغ. وهي تسبب أعراضاً 

 إلى ظهور بقع حلقية نكروزية سطحية على درنات بعض األصناف  NTNPVY تؤدي ساللة
 (1)شكل  غيرها خاصة خالل عملية التخزين أو Odessa ،Xantia ،Burrenمثل أصناف 

(Beczner et al., 1984؛ Choueiri et al., 2004؛ Le Romancer & Kerlan, 1992 .) 
 نوعًا  41حوالي  يتسم الفيروس بمدى عوائلي واسع في الظروف الطبيعية، إذ يصيب

فلة والتبغ والبندورة/الطماطم الفلي/لالفلفنباتية، وتعد البطاطا/البطاطس و  فصائلتبع ألربع نباتيًا ت
 لقاحتجريبيًا باإل أمكن نقل الفيروس .والعديد من األنواع الباذنجانية من العوائل النباتية الرئيسية

نوعًا نباتيًا من الفصيلة الباذنجانية  300ومنها  اً ينبات اً عنو  400الميكانيكي إلى أكثر من 
(Edwardson & Christie, 1997 بما فيها )البرية مثل  تاتالنباSolanum nigrum L. سجل .

في حقول محافظة إدلب شمال سورية )حاج  (.Chenopodium sp)على العوائل العشبية الفيروس 
على نباتات البطاطا/البطاطس والبندورة/الطماطم (، كذلك وجد 2000اللطيف،  قاسم وعبد

 سم وآخرون، معلومات غير الفليفلة والتبغ في مناطق زراعتها في سورية )حاج قاالفلفل/و 
وفي تونس سجل الفيروس على  .(1991السنوسي وآخرون، ) الفليفلة/منشورة( وفي ليبيا على الفلفل

 في معظم األماكن التي تم مسحها Solanum elaeagnifoliumالنبات العشبي 
(Boukhris-Bouhachem et al., 2007). 

 
بالطريقة غير المثابرة  نوعًا من حشرات المنّ  50من ينتقل الفيروس بواسطة أكثر  -طرائق اإلنتقال 

(Kennedy et al., 1962 ؛Ragsdale et al., 2001 ؛Robert & Bourdin, 2001؛ Salazar, 

 ومّن الفول مّن الدراق األخضر، مّن البطاطا/البطاطس،  ومن أهمها ،(Sigvald, 1984؛ 1996
(Aphis fabae Scopol.) ،Myzus certus Wlk.  وRhopalosiphon insertum Wlk. 
(Kennedy et al., 1962).  وتختلف كفاءة أنواع حشرات المّن في نقلها للفيروس، حيث بينت العديد

وتتأثر كفاءة النقل  .(Gabriel, 1969)كفاءة في نقله  هاأكثر  من الدراسات أن مّن الدراق األخضر
 NYPV% وللساللة 90لى إ YºPVلها للساللة بهذه الحشرة تبعًا لساللة الفيروس فقد وصلت كفاءة نق

بواسطة ، كما ينتقل cYPV 2002) ,yMenshaw-l(Eنقل الساللة  ي% بينما فشلت ف70لى إ
وعن طريق درنات ، (Banttari et al., 1993)النباتات مع بعضها البعض  أوراق احتكاك

  البطاطا/البطاطس لكنه ال ينتقل بواسطة بذور البطاطا/البطاطس.
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على  PVYفيروس سجل  -توزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية ال
 ،NYPV، YºPV وتم عزل وتعريف سالالته  196et al(Omar ,.7(مصر البطاطا/البطاطس في 

cYPV
وقد وجد أنها تختلف فى ( Menshawy-lE ,2002؛  2003et al.Amer ,) NTNYPVو  

 YºPV (63.5)%، NYPV ين أكثر السالالت إنتشارًا هأ  درجة إنتشارها حيث أظهرت النتائ
(67.0)%، YºPV و NYPV

على  العروات/المواسم النيلية والشتوية والصيفية، في %(36.7) 
؛ 2007شويري وآخرون، لبنان ) يضًا فيأكما سجل الفيروس  .(El-Menshawy, 2007) يالتوال

Abou-Jawdah et al., 2001؛ Choueiri et al., 2002, 2004 ،) األردن(Mansour, 1999) ،
العراق )قاسم ومحمد، (، 2002الجزائر )لعماري وعكال، ، (Moghal et al., 1993)سلطنة عمان 

، وفي (Al-Shahwan et al., 1997)مناطق تبوك وحائل في المملكة العربية السعودية  ،(2002
؛ حاج 2007، 1997م وآخرون، حقول محافظتي حلب وإدلب الواقعتين في شمال سورية )حاج قاس

. (1991، خرون آفي ليبيا على الفلفل )السنوسي و سجل  كما .(2000، 1997اللطيف،  قاسم وعبد
% في 94في العراق خفضًا في الوزن الطري والجاف للدرنات بنسبة وصلت إلى  هذا الفيروسسبب 

ول الموصل )أي األسبوع األ اإلصابات الشديدة. كما أدى التبكير في الزراعة الربيعية في محافظة
%، مقارنة بالموعد المعتاد للزراعة وهو األسبوع 2.6إلى  نسبة اإلصابة من شباط/فبراير( إلى تخفيف

سبب ذلك إلى الهروب من  %، ويعود6األخير من شباط/فبراير حيث وصلت نسبة اإلصابة فيه إلى 
ة تقطيع الدرنات قبل الزراعة زيادة في الحشرات الناقلة في فترة حرجة من عمر النبات. وسببت عملي

لم تتجاوز نسبة  التي% مقارنة بزراعة الدرنات كاملة 8.6نسبة اإلصابة بهذا الفيروس وصلت إلى 
 (.2002% بسبب تلوث سكاكين التقطيع بالفيروس )قاسم ومحمد، 1.3 فيها اإلصابة

 
 عصارة النباتية المعدية علىيمكن الكشف عن الفيروس بالعدوى الميكانيكية لل -طرائق الشف  

Solanum demissum L.  الكلونA6 لكونها تسبب ظهور بقًع موضعية، مع العلم أن العزلة 
PVY–81  الجنوب أفريقية التسبب نكرزة في نبات الجصنفA6 (Boonham et al., 1998؛ 

Brown & Corsini, 2001ويالحى على العائل .) S. demissum PI 230579 بقع موضعية 
، كما يمكن الكشف عن كل السالالت بواسطة A6 (Thompson et al., 1987) الصنف أوضح من

 )أعراض جهازية، شفافية العروق مع تبرقش وتجعد(  .N. benthamiana L نبات
)أعراض موضعية، بقع مصفرة خفيفة وشفافية العروق وشحوب   N. occidentalis Wheelerو

 في تمييز العزالت المختلفة للساللة N. tabacum L. cv. Burley وتقزم(. ويستخدم صنف التبغ
N .)تحزم العروق وموت شديد للعروق( عن السالالت األخرى )تخرم العروق وتبرقش( 

أو  Latex agglutination الالتكس تراص/كما تستخدم االختبارات المصلية كاختبار تجمع
 لكترونياإلو االدمصاص المناعي بالمجهر أ   النباتي المناعيأو بصمة النسي اختبارات إليزا

ISEM ( ،؛2007شويري وآخرون،  ؛2000جرجيس Banttari & Goodwin, 1985؛ Lizarrage 
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& Fernandez-Narthocote, 1989؛ Vetten et al., 1983 وس باستخدام ( في الكشف عن الفير
؛ Ellis et al., 1996أو وحيدة الكلون للكشف عن سالالت محددة )أجسام مضادة متعددة 

Fernandez-Northcote & Gugerli, 1988).  ويمكن استخدام مجسات/واسمات الحمض النووي
 أو (Baulcombe & Fernandez-Northcote, 1988)للتمييز بين السالالت المختلفة للفيروس 

؛ شويري 2007)شلبي وآخرون،  (RT-PCR) مع النسع العكسي المتسلسل للبوليمراز التفاعل
عن الذي يمكنه الكشف (، Amer et al., 2003, 2004؛ Ahmad et al., 2004 ؛2007رون، وآخ

 .(Barker et al., 1993)الفيروس في الدرنات الساكنة 
  

درنات  استخدامب خص طرق الوقاية من هذا الفيروستتل -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 
 تقاوي النباتات المصابة مبكرًا قبل انتشار المّن، وإنتاج  معتمدة خالية من اإلصابة الفيروسية، وإزالة

ويمكن  المناطق الجبلية المعزولة حيث الظروف الجوية غير مالئمة لتكاثر المّن.  سليمة في
أو زراعة األنسجة  التخلص من الفيروس المتواجد داخل الدرنات بواسطة المعالجة الحرارية

ويمكن  . (Ghanem et al., 1997 ؛Chalak et al., 2004 ؛Aburkhes et al., 1991)  المرستيمية
استخدام المبيدات   صابة، أواعة األصناف األقل حساسية لإلزر الحد من انتشار الفيروس عن طريق 

(. Salazar, 1996؛ De Bokx & Huttinga, 1981) هحشرات المّن الناقلة لالحشرية في مكافحة 
 وس باستخدام المصائد الصفراء اللزجة يمكن التقليل من انتشار الفير كما 

 اعتماد أصناف مقاومة  ، أو(Loebenstein & Raccah, 1980)التي تجذب حشرات المّن 
 من خالل تحديد المورثات المسؤولة عن المقاومة وإدخالها عن طريق التربيةللفيروس 

(Provvidenti & Hampton, 1992). 
 

 X. فيروس البطاطا/البطاطس 3.1.2

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

من Smith (1931 .)وصف الفيروس ألول مرة في المملكة المتحدة من قبل  -الصفات العامة 
بطاطا/البطاطس، فيروس لل فيروس الموزاييك المعتدل األسماء المرادفة لهذا الفيروس،

جسيمات الفيروس  .D (Potato virus D)س ، فيروس البطاطا/البطاطالبطاطس الكامن/البطاطا
 الوزن الجزياي للجسيم و نانومترًا  13نانومتر وقطرها حوالي  515مرنة ويبلغ طولها  عصوية
 حمض نووي ريبي أحادي السلسلة. يحتوي  من دالتون. مجين الفيروس يتكون  3510x6حوالي 

 يبلغ حجم المجين % بروتين. 94و (Bercks, 1970)% حامض نووي 6جسيم الفيروس على 
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% 32 نين،% جوا22قاعدة أزوتية. مجين الفيروس أحادي )غير م قسم( يتكون من  6435الكلي 
 س. º 76-68 للفيروس هي % يوراسيل. درجة الحرارة المثبطة22 يتوسين،% سا24أدنين، 

 تم تمييز العديد من سالالت الفيروس بواسطة تفاعالتها المصلية باستخدام أمصال 
 أو باستخدام أجسام مضادة وحيدة الكلون  (Matthews, 1949)متعددة الكلون  مضادة 

(Torrance et al., 1986) زين مصليين للفيروس: الطراز الشائع ا، كما تم تمييز طر
PVX/Common)(  ويرمز لهOPVX  والطراز اإلنديزيPVX/Andean)(  ويرمز لهAPVX 

  .)HPPVX )Northcote, 1990-zFernandeو  PVXcpويحتوي على ساللتي 
هناك سالالت عديدة لهذا الفيروس تختلف بالمدى العوائلي، األعراض، التفاعل السيرولوجي، 

 تيروسين، والثبات عند درجات مختلفة من الحموضة.الان و فالبروتيني من التربتو  الغطاءمحتويات 
الذي يحتوي  المنظممحلول البورات  يمكن تنقية الفيروس باستخالص العصير النباتي بواسطة

ثم الترويق باستخدام الكلوروفورم  8.2 حموضة وبدرجة 3SO2(Na(% كبريتيت الصوديوم 1على 
أو  .(Bercks, 1970)يليه الفصل بعملية الطرد المركزي المفرق ثم الترسيب بالبولي ايثيلين جاليكول 

روفورم متبوعًا بترسيب ستخالص ثم الترويق بالكلو لإلباستخدام محلول الفوسفات المنظم كوسط 
 .(Allam et al., 1973)الفيروس عند نقطة تعادله الكهربائية 

 
تسبب العديد من سالالت الفيروس ظهور أعراض على بعض أصناف  -األعراض والمدى العوائلي 

البطاطا/البطاطس بشكل اصفرار لألوراق وتلونات بين العروق وقد ال تظهر على أصناف أخرى، 
الت أخرى الموزاييك وتجعد أو اصفرار حاد لألوراق يتبعه موت النبات في صنفي كما تسبب سال

يعتمد تطور األعراض على التفاعل  .Arran Crest ،Edward Kingالبطاطا/البطاطس التالية: 
المتبادل ما بين سالالت الفيروس واألصناف المزروعة والظروف البياية، إذ تكون األعراض واضحة 

س، ثم تختفي األعراض عند درجات الحرارة المرتفعة أو º 22-16ارة ما بين عند درجات الحر 
. يسبب الفيروس لكن بعض السالالت تسبب موزاييك شديد ثم موتا موضعيا للدرناتالمنخفضة، 

لنباتات البندورة/الطماطم موزاييك ثم تظهر حلقات ميتة، بينما تالحى على نباتات التبغ بقع تتحول 
تبدو األعراض على نباتات البطاطا/البطاطس والبندورة/الطماطم أكثر وضوحًا  ميتة.إلى بقع حلقية 

البطاطس األخرى، إذ يظهر /في االصابات المختلطة عندما يتواجد الفيروس مع فيروسات البطاطا
مع  PVXفيروس  عندما يتواجد مع موزاييك تخشنألوراق و على نباتات البطاطا/البطاطس تجعد ل

 (.Smith, 1931؛ Murphy & McKay, 1932) PVYمع فيروس  أو PVAفيروس 
بمدى عوائلي ضيق في الظروف الطبيعية، وبشكل خاص على نبات  PVXيتسم فيروس 

Nicandra physalodes (L.) Gaertn. (Sangar et al., 1980)  لكونه يصيب نباتات العائلة 
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 ، ويسبب مع فيروس موزاييك والفليفلة الباذنجانية، كالبطاطا/البطاطس، التبغ، البندورة/الطماطم
 حواليفي الظروف التجريبية هذا الفيروس يصيب . و على البندورة/الطماطم مزدوجاً  التبغ تخططاً 

، باإلضافة للبرسيم األحمر (Edwardson & Christie, 1997) عائلة نباتية 27نوعًا نباتيًا تتبع  32 
  .Chenopodium spالعوائل العشبية مثل من والعنب وأنواع نباتية أخرى. عزل الفيروس 

 وكذلك  (،2000في حقول محافظة إدلب شمال سورية )حاج قاسم وعبد اللطيف،  .Datura spو 
 من نباتات البطاطا/البطاطس والبندورة/الطماطم والفليفلة والتبغ في مناطق زراعتها في سورية 

بقعا مصفرة جهازيه ثم تبرقش على يسبب الفيروس معلومات غير منشورة(.  )حاج قاسم وآخرون،
 جهازية أو تبرقشا على التبغ وكذلك بقعًا حلقية (.Datura stramonium L) نبات الداتورة

Nicotiana tabacum L.. 

 
وراق أوراق النباتات المصابة مع أبسهولة بواسطة احتكاك  PVXينتقل فيروس  -طرائق االنتقال

 وعن طريق  (Smith, 1933) ة عالية في األوساط الحيويةالنباتات السليمة، لكونه يتسم بثباتي
، (Bawden et al., 1948)الدرنات المصابة إلى السليمة عندما توضع مع بعضها بنفس العبوة 

وبواسطة  (Winther-Nielson, 1972) وينتقل في الظروف الحقلية بواسطة األدوات الملوثة
 Tettigoniaاسطة الحشرات كالنطاطات وبو  (Todd, 1958) الحيوانات كاألرانب والكالب

viridissima L.الجنادب/النطاطات ، وعن طريق تلوث أجزاء فم (Walters, 1952)  والقوارض
(Munro, 1981)  وبواسطة أبواغ الفطرSynchytrium endobioticum Schilberszky  

(Lange, 1978 ؛Nienhaus & Stille, 1965) وكذلك عن طريق التربة الملوثة 
(Roberts, 1946). 

 
 سجل الفيروس على  - التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية

؛ Omar, 1967؛ Allam et al., 1967مصر ) البطاطا/البطاطس في بعض الدول العربية ومنها
Ahmad et al., 2005) ، األردن(Mansour, 1999) ، سلطنة عمان(Moghal et al., 1993)، 

الجزائر )لعماري وعكال،  (،Choueiri et al., 2004؛ Abou-Jawdah et al., 2001)لبنان 
 وفي مناطق تبوك وحائل في المملكة العربية السعودية  (،1983خماس، العراق )(، 2002

(Al-Shahwan et al., 1997)  وفي حقول محافظتي حلب وإدلب الواقعتين في شمال سورية )حاج
 (.1997قاسم وآخرون، 

%، وتزداد الخسائر عندما 20-15سبب هذا الفيروس نقصًا في اإلنتاج يتراوح ما بين ي 
يسبب هذا كما  (.2000، 1997حاج قاسم وعبد اللطيف، ) PVMو  PVYيتواجد مع فيروسي 

 . في األصناف الحساسة لإلصابة% 50الفيروس في حاالت نادرة نقص في اإلنتاج قد يصل إلى 
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 الميكانيكي للعصارة المعدية على  عداءباإلكشف عن الفيروس يمكن ال -طرائق الشف  
 ،.N. benthamiana L.   ،N. tabacum (L.) cv. Samsumأنواع عديدة من التبغ مثل 

N. glutinosa L.  والتبغ األمريكي األبيض )صنف بيرلي( )بقع ميتة موضعية وبقع حلقية على
 .Nييك أو شفافية العروق(، فيما تظهر األعراض على األوراق المعداة وبقع نيكروزية جهازيه وموزا

occidentalis H.-M.Wheeler – P1 وتسبب بعض العزالت أعراض بشكل بقع موضعية وجهازية ،
 عائاًل مناسباً  .Gomphrena globosa Lويعتبر نبات  .N. glutinosa موزاييك خفيف على نبات

 .عند إلقاحه ميكانيكياً للكشف عن الفيروس كونه يعطي بقع موضعية واضحة 

باستخدام أجسام مضادة ويمكن الكشف عن الطرز المصلية للفيروس بواسطة اختبارات إليزا 
ألن  ،(Torrance et al., 1986؛ Lizarrage & Fernandez-Narthocote, 1989وحيدة الكلون )

ون وخاصًة بعض عزالت الفيروس ال يمكن الكشف عنها بواسطة األجسام المضادة متعددة الكل
تم (. وكذلك Fernandes–Northcote & Lizarraga, 1991عندما يكون تركيز الفيروس منخفضًا )

يتبع  .(2007شويري وآخرون، اختبار بصمة النسي  النباتي المناعي )بواسطة الكشف عن الفيروس 
وكذلك  RT-PCR-ELISA أو ،(RT-PCR)مع النسع العكسي  التفاعل المتسلسل للبوليمراز حديثاً 

( للكشف عن هذا Soliman et al., 2000؛ 2007تهجين الحمض النووي )شلبي وآخرون، 
 الفيروس.

  
استخدام  دة طرق للوقاية من الفيروس أهمهاهناك ع -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 

المعقمات مثل درنات معتمدة خالية من اإلصابة الفيروسية، واتباع دورة زراعية طويلة وتعقيم التربة ب
Formaldehyde  وPyrolidine  ،للتخلص من الفطريات التي ي عتقد أنها قادرة على نقل الفيروس

أو المتحملة، والقيام بتفتيش حقلي للتخلص باكرًا من النباتات المصابة. واستخدام األصناف المقاومة 
الذي يعتبر منيعًا  Prestileيفضل الحصول على أصناف تحتوي على مورثات مقاومة، مثل الصنف 

، كما توجد بعض المورثات الخاصة بسالالت PVX (Reeves et al., 1994)لإلصابة بفيروس 
 ,Cockerham) يةالمسؤولة عن فرط الحساس N6و  NXفيروسية محددة تحتوي على المورثات 

 بع مجموعات من العزالتمسؤوالن عن مقاومة أر  Rxaclو  Rxadg، كما يعد المورثان (1955
. وقد بدأ في منتصف العقد الماضي الحصول على نباتات مقاومة (Cockerham, 1970) الفيروسية

، كما يتم الحصول على أصناف بعد عن طريق تقانات الهندسة الوراثية لكنها لم تستعمل تجارياً 
 مكنبواسطة طرائق تربية النبات المعتمدة وباستخدام مصادر وراثية مقاومة. ي PVXمقاومة لفيروس 

للتخلص من  (Meristem culture)األنسجة المرستيمية استخدام المعاملة الحرارية وزراعة 
 .(Stace-Smith & Mellor, 1968)الفيروسات 
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 Aفيروس البطاطا/البطاطس . 4.1.2
Potato virus A (PVA جنس ،Potyvirus ،فصيلة Potyviridae) 

 
  Murphyمن قبل  1932عام انجلترا ألول مرة في  PVA فيروسسجل  -الصفات العامة 

من األسماء المرادفة لهذا الفيروس، فيروس الموزاييك الخفيف للبطاطا/للبطاطس  .McKayو 
 . Solanum virus 3و  P (Potato virus P)وفيروس البطاطا/البطاطس 

رًا نانومت 11نانومترًا وقطرها حوالي  730خيطية مرنة ويبلغ طولها حوالي يمات الفيروس جس
(Bartels, 1971).يتكون مجين الفيروس من حمض نوويي ريبي وحيد السلسلة ، 

 أو على نباتات اعتمادًا على األعراض التي تظهر على البطاطا/البطاطس 
Nicandra physalodes L. (Gaertn.) أو على النبات الدال ،Nicotiana glutinosa  يمكن تقسيم

درجة الحرارة  .(Bartels, 1971)متوسط الشدة، شديدة  إلى خفيفة جدًا، خفيفة، PVAسالالت 
 س. º 52-44 للفيروس المثبطة

والطرد  (Carbon tetrachloride)كربون ال كلوريد بعار  أمكن تنقية هذا الفيروس باستخدام
 .(Fribourg & de Zoeten, 1970)المركزي في محلول السكروز المتدرج التركيز 

 
يسبب هذا الفيروس أعراض موزاييك خفيفة، ويصبح سطح الورقة خشنًا  -األعراض والمدى العوائلي 

. األوراق المصابة غالبًا ما تبدو المعة. واألطراف متموجة، كما أن بعض السالالت ال تسبب أعراضاً 
الدرنات عادة ال تتأثر باستثناء نقص قليل في الحجم. في اإلصابات المختلطة فإن 

 تبدي أعراض تجعد. PVYو  PVXمع فيروسي  PVAفيروس البطاطا/البطاطس التي تصاب ب
في األردن  ينحصر المدى العوائلي لهذا الفيروس في العائلة الباذنجانية حيث تم عزل الفيروس

 .Solanum nigrum (L.) (Nimer, 1993)من نبات 
 

ابرة/غير ينتقل هذا الفيروس عن طريق بعض أنواع من المّن بالطريقة غير المث -طرائق االنتقال 
 ،Aphis frangulae Kaltenbachالبطاطا/البطاطس،  منّ الباقية تشمل مّن الدراق األخضر، 

A. nasturtii Kaltenbach و A. rhamni Fonsc. (Harrison, 1971 .) 
ثانية فقط  20يعتبر مّن الدراق األخضر هو الناقل الرئيسي للفيروس. تحتاج حشرة المّن إلى 

دقيقة. كذلك ينتقل الفيروس  20السليم، وتبقى قادرة على نقل الفيروس لمدة  لنقل الفيروس للنبات
ميكانيكيًا بواسطة عصارة النبات المصاب وهذا يؤدي إلى سهولة انتشار الفيروس بالمالمسة بين 

 .النباتات المصابة وبواسطة أدوات الحصاد. ال ينتقل الفيروس بالبذور
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 فجججججي  PVAفيجججججروس ينتشجججججر  -دية فقققققي المنطققققققة العربيقققققة التقققققوزع الجغرافقققققي واألهميقققققة االقتصقققققا
 ردنأل، ا(Omar et al., 1967) مصججر تسجججيله فججىمعظججم منججاطق زراعججة البطاطا/البطججاطس. تججم 

(Nimer, 1993)، )المملكجة العربيجة السجعودية )تبجوك والحائجل (Al-Shahwan et al., 1997) ، لبنجان
(Abou-Jawdah et al., 2001 ؛Choueiri et al., 2004 ،2002( والجزائر )لعماري وعكال.) 

 
 في صنفي التبغ هيسبب هذا الفيروس شفافية في العروق وأعراضًا جهازي -طرائق الشف  

Nicotiana tabacum L. cvs Samsun, White Burley وكذلك شفافية خفيفة في العروق مع ،
الكشف عن هذا الفيروس . يمكن Nicandra physalodes (L.) Gaertnبعض التبرقش والتقزم في 

أو اختبار بصمة النسي  النباتي ( Vetten et al., 1983 ؛Khalil et al., 1984) باختبار اليزا
داخل الدرنات  ( كما يمكن الكشف عنهSamson et al., 1993؛ 2007شويري وآخرون، المناعي )
  .(Singh & Singh, 1998) مع النسع العكسي التفاعل المتسلسل للبوليمراز طةسالساكنة بوا

 
يوصى باستخدام نفس الطرق الموصى بها لمكافحة  -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 

ألن كال الفيروسين ينتقالن بالمّن بالطريقة غير المثابرة/غير الباقية من خالل استخدام  PVYفيروس 
، أو زراعة األنسجة (Thomson, 1956)درنات سليمة التي يمكن إنتاجها بالمعاملة الحرارية 

  .المرستيمية
 

 S. فيروس البطاطا/البطاطس 5.1.2
 Potato virus S (PVS جنس ،Carlavirus ،فصيلة Flexiviridae) 
 

% من 5وي على تتحو نانومترًا،  12×650خيطية مرنة أبعادها سيمات الفيروس ج -الصفات العامة 
 ججججججججة الحجججججججرارة المثبطجججججججة للفيجججججججروس% بجججججججروتين. در 95الحمجججججججض النجججججججووي الريبجججججججي وحيجججججججد السلسجججججججلة و

55-60 º س. يمكن أن تتجمع جسيمات الفيروس وتشاهد داخل الخاليا بشكل حجزم أو أجسجام محتجواة
أبرية أو أجسام محتواة غير منتظمة )تتكون من جسجيمات الفيجروس والرايبوزومجات وشجبكة إندوبالزميجة 

من أهم األسجماء المرادفجة  .(Edwardson & Christie, 1997) متبرعمة( في الخاليا النباتية المصابة
يعججرف للفيججروس سججاللة شججائعة  Pepino latent virus (Dolby & Jones, 1988.)المسججتخدمة 

)oPVS( فجي أمريكجا الجنوبيجة  واسعة اإلنتشار وساللة أخرى تنتشر في منطقجة اإلنجديز)APVS(  والتجي
-Chenopodium sp. (Hinostrozaجهازيججة علججى نبجججات  أعراضججاً  تنجججت و واضججحة أعججراض التسججبب 

Orihuela, 1973 فججي ألمانيججا كججذلك (، و(Dolby & Jones, 1987) ،( هولنججداFletcher, 1984 ؛
Rose, 1983 وأمريكا )(Slack, 1983). 
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وي على تيمكن تنقية الفيروس باستخالصه من األوراق المصابة بواسطة محلول منظم يح
 وترويقه بااليثانول ورابع كلوريد  %(2وكبريتيت الصوديوم )%( 2مض االسكوربيك )ح

 المفرق  ي باستخدام الطرد المركز ثم تركيز وتنقية الفيروس  (Carbon tetra Chloride) الكربون 
(Wetter, 1971). 

 
ال تبدي العديد من عزالت الفيروس أعراضًا واضحة على الكثير من  -األعراض والمدى العوائلي 

والعوائل العشبية، لكن بعض  Solanum muricatum Aitonو أصناف البطاطا/البطاطس المزروعة 
مع تموج حوافها  أعراضًا خفيفة على األوراقألصناف محددة من البطاطا/البطاطس العزالت تسبب 
، كما تتلون األوراق باللون البرونزي عند األصناف الحساسة المصابة بالعزالت وخشونة سطحها
. ال تبدي العزالت االنديزية أعراضًا في الظروف (Beemster & De Bokx, 1987) شديدة الضراوة

غير أن أعراضًا معينة )خشونة في األوراق، اصفرار بين العروق، األوروبية عند اإلصابة األولية 
  وتساقط مبكر لألوراق( قد تظهر عند اإلصابة الثانوية.

نبات يتسم الفيروس بمدى عوائلي ضيق في الظروف الطبيعية، إذ يقتصر على 
وبعض األنواع (، Verhoeven & Roenhorst, 1995؛ Dolby & Jones, 1988البطاطا/البطاطس )

نوعًا من نباتات العائلة الباذنجانية و  56العشبية، وقد أمكن نقله تجريبيًا بالطريقة الميكانيكية إلى 
 فصيلتيابعة لاألنواع النباتية التعائلة نباتية وخاصًة  12 جنوعًا نباتيًا آخر تتبع ل 33

Chenopodiaceae  وSolanaceae (Delhey, 1981 ؛Edwardson & Christie, 1997 ؛
Kaczmarek, 1985 ؛Sangar et al., 1985 ؛Valkonen et al., 1992) . عزل الفيروس من

في حقول محافظة إدلب شمال سورية )حاج قاسم وعبد  .Chenopodium sp مثلالعوائل العشبية 
 .(2000اللطيف، 

 

غير تنتقل بعض عزالت الفيروس بواسطة حشرات المّن بالطريقة غير المثابرة/ -طرائق االنتقال 
 Aphis nasturtiiو  .Rhopalosiphon padi Lمّن الفول، مّن الدراق األخضر،  وأهمها الباقية

Kaltenbach .وقد وجد أن الساللة اإلنديزية تنقلها حشرات المّن بكفاءة أعلى من الساللة  
 وتوجد بعض العزالت ال تنتقل بواسطة حشرات المّن . (Slack, 1983)الشائعة 

(Bode & Weidemann, 1971 ؛Mackinnon, 1974 ؛Wetter & Volk, 1960)،  تنتقل ولكنها
؛ Franc & Banttari, 1984) السليمة أو بالعدوى الميكانيكيةمع باالحتكاك بين النباتات المصابة 

Khalil & Shalla, 1982 ؛Salazar, 1996).  ال ينتقل الفيروس بواسطة البذور 
(Edwardson & Christie, 1997 ؛Wetter, 1971.) 
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 سجل الفيروس على البطاطا/البطاطس -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
 ,.Abou-Jawdah et al؛ 2007شويري وآخرون، ) لبنان ،(Khalil & Shalla, 1982)مصر  في

وفي  (2000، 1997حاج قاسم وعبد اللطيف،  ؛1997سورية )حاج قاسم وآخرون، ، (2001
  .(El Amin et al., 1994) السودان

 
الميكانيكي إلى العديد من األنواع النباتية العشبية والتي  لقاحاإلبيمكن نقل الفيروس  -طرائق الشف  

 ؛Hiruki, 1975 ؛De Bokx, 1970؛ Bagnall et al., 1959) دالةتستخدم كنباتات 
et al., 1988 Khalil؛ Kowalska & Was, 1976)  ومن أكثر األنواع النباتية المستخدمة

Chennopodium album (L.)، C. amaranticolor Coste and Reyn  وC. quinoa Willd، 
 البًا حيث تظهر عليها بقع موضعية مصفرة على األوراق القديمة وتحاط هذه البقع غ

 الكشف عن عزالت أوسع  .C. murale L النبات الدال ويمكن باستخدام بهالة خضراء،
(De Bokx, 1970) كما تظهر األعراض على نباتات .Nicotiana occidentalis Wheeler– P1 

بشكل اصفرار معتدل أو بقع موضعية ميتة مع إصابة جهازية معتدلة وتجعد حواف األوراق. وتسبب 
وال تالحى أعراض جهازيه صغيرة واصفرار معتدل على أوراق هذا النبات،  بقع ميتة أحياناً اإلصابة 

عند اإلصابة بالعزالت العادية بينما تالحى بقع مصفرة جهازية عند اإلصابة بالساللة اإلنديزية. كما 
اصفرار وشحوب األوراق المصابة، ويعد هذا  Nicotiana clevelandii Grayيظهر على نبات 

 النبات مناسبًا إلكثار الفيروس.
 في اإلصابة المختلطة، يمكن استخدام  PVSعن  PVMومن أجل فصل فيروس 

  PVMحيث تسبب إصابة جهازيه مع فيروس  ماألنواع التالية: نبات البندورة/الطماط
(Horvath, 1972) كما تعتبر أنواع البندورة/الطماطم ،L. pimpinellifolium (Jusl.) Mill  

 وصنف البطاطا/البطاطس L. pyriforme (Dun.) C.H.Mull (Horvath, 1971, 1972)و 
Solanum tuberosum L. cv. Saco  عوائل قابلة لإلصابة بفيروسPVM  وغير قابلة لإلصابة

  Nevskiبعض أصناف البندورة/الطماطم مثل  PVS. ويمكن أن يصيب فيروس PVSبفيروس 
 .PVS (Horvath, 1972)منيعًا لفيروس  Red cherryبينما يعتبر صنف  Lindaو 

 PVSاآلججججار فجججي الكشجججف عجججن الفيجججروس  فجججي يالثنجججائ تسجججتخدم اختبجججارات الترسجججيب واالنتشجججار
(Khalil et al., 1988 ؛Shepard, 1970 و ،) اختبجار مثجلهنجاك اختبجارات أكثجر حساسجية Latex 

agglutination (Hahm et al., 1981 ؛Khan & Slack, 1978) الكشجف الجذي يمكنجه إليجزا  تبجاروإخ
 وفجي األوراق (De Bokx et al., 1980 ؛Banttari & Frane, 1982عجن الفيجروس فجي الجدرنات )

(Banttari & Frane, 1982 ؛Cerovska & Filigarova, 1995 ؛Deng et al., 1992؛ 
Goth & Webb, 1985 ؛Khalil & Shalla, 1982) أغشجية  علجى النسجي  المنجاعي بصجمة، واختبجار

 ويعتبجججر اختبجججار بصجججمة النسجججي  النبجججاتي أكثجججر  .(Banttari & Goodwin, 1985) النيتروسجججيليلوز
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أمصجال مضجادة وحيجدة  وذلجك باسجتخدام (Samson et al., 1993)حساسجية وأسجرع مجن اختبجارات إليجزا 
، وكججججذلك يمكججججن اسججججتخدام االدمصججججاص المنججججاعي PVAو  PVSالكلججججون فججججي الكشججججف عججججن فيروسججججي 

 الججججذي  ، واختبججججار تهجججججين الحمججججض النججججووي (De Bokx et al., 1980) إللكترونججججيبججججالمجهر ا
  يتسججججججججم بحساسججججججججية عاليججججججججة فججججججججي الكشججججججججف عججججججججن الفيججججججججروس باسججججججججتخدام مجسججججججججات لونيججججججججة أو مشججججججججعة

(Foster & Mills, 1990 ؛Weidemann & Koenig, 1990) ومجسجججات غيجججر مشججججعة  
(Audy et al., 1991 ؛Eweida et al., 1989) مجع  التفاعجل المتسلسجل للبجوليمراز وكجذلك اسجتخدام

 . (Badge et al., 1996) النسع العكسي
 

ينصح باستخدام درنات بطاطا/بطاطس معتمدة خالية من  -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 
 Faccioli ؛Cassells & Long, 1982) الفيروس والتي يمكن الحصول عليها بزراعة المرستيم القمي

& Colombarini, 1996 ؛Sampson & Stephens, 1981)  وخاصة إذا ما سبق تعريضها
 ؛Brown et al., 1988؛ Aruta & Fuentealba, 1977للمعالجة الحرارية )

Sampson & Stephens, 1981؛ Sip, 1972؛ Stace-Smith & Mellor, 1968 استخدام ( أو مع
 & Ribavirin (Cassellsوالريبافيرين  Virazolمثبطات للفيروس في أوساط الزراعة مثل الفيرازول 

Long, 1982؛ Klein & Livingston, 1983) وكذلك يمكن استخدام األصناف المقاومة .(Goth 

& Webb, 1985 ؛Salazar, 1996) . 
 

 M. فيروس البطاطا/البطاطس 6.1.2
Potato virus M (PVM جنس ،Carlavirus ،فصيلة Flexiviridae) 

 
 سيماتج. Folsom (1923) و Schultzمرة من قبل الفيروس ألول  وصف -الصفات العامة 

% حمض نووي ريبي 6نانومترًا، ويتكون الفيروس من  12×650خيطية مرنة، أبعادها الفيروس 
وهي تختلف سيرولوجيًا عن باقي  PVM-IDتم حديثًا تسجيل ساللة % بروتين. 94وحيد السلسلة و 

 س. º 71-65 للفيروس هي درجة الحرارة المثبطة (.Cavileer et al., 1998السالالت )
يمكن تنقية الفيروس باستخالصه من األوراق المصابة بواسطة محلول منظم يحتوي على 

 وترويقه بااليثانول ورابع كلوريد  %(2) وكبريتيت الصوديوم %(2حمض االسكوربيك )
 ,Wetter) المفرق  لطرد المركزي ثم تركيزه وتنقيته باستخدام ا (Carbon tetra Chloride) الكربون 

1972). 
 

 ال تالحى أعراض واضحة عند اإلصابة بمعظم سالالت الفيروس  -األعراض والمدى العوائلي 
، Green Mountain ،Irish Cobber على معظم أصناف البطاطا/البطاطس المزروعة مثل
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Sebago ،Up-to-Dateعند اإلصابة صفرار خفيف جدًا مع تشوه لألوراق ، بينما يالحى إ 
، Hatahdin ،Climax ،Fortunaببعض السالالت على بعض أصناف البطاطا/البطاطس مثل 

King Edward ،White Ros ًصفرارها وتجعدها لألوراق مع إ ، أوقد تسبب تبقعًا شديدا 
 . وتتوقف شدة األعراض على Arran Victory  وتقزم النباتات على أصناف أخرى مثل

  مرضة وقابلية الصنف المزروع لإلصابة والظروف البيايةضراوة الساللة الم
(Beemster & Rozendaal, 1972) وقد يسبب فيروس .PVM  التفافًا في األوراق، لكنه يختلف عن

بأنه التفاف طري يظهر على النباتات خالل فترة النمو الكاملة.  PLRVااللتفاف الذي يسببه فيروس 
بعض المالحظات غير  لطبيعي الرئيسي لهذا الفيروس، كما توجد تعتبر البطاطا/البطاطس العائل ا

 Capsicumالمؤكدة حول إصابته لنباتات الفليفلة في الظروف الطبيعية وخاصة النوعان 

frutescens L.  وCapsicum annuum L. في الهند (Misra et al., 1979) . 
يب نباتات الفصيلة يتسم الفيروس بمدى عوائلي ضيق في الظروف الطبيعية، إذ يص

لوحى على أربعة أنواع نباتية عشبية الباذنجانية، وبشكل خاص نبات البطاطا/البطاطس، وقد 
(Kaczmarek, 1985 ؛Valkonen et al., 1992) نوعًا نباتيًا منها  122، كما أمكن نقله تجريبيًا إلى
قرنفلية والسرمقية والمركبة ال صائلللفنوعًا نباتيًا تابعًا  47الباذنجانية، وللفصيلة أجناس تابعة  9

 & Edwardson؛ Rubiaceae (Bagnall et al., 1956, 1959والقرعية والبقولية وعرف الديك و

Christie, 1997؛ Hiruki, 1970 ؛Kowalska & Was, 1976 ؛Slack, 1983). 
 

ة غير بالطريقالدراق األخضر ينتقل هذا الفيروس بواسطة حشرات مّن  -طرائق االنتقال 
  ،(Aphis gossypii Glover)مّن القطن ، وينقله بكفاءة أقل المثابرة/غير الباقية وبكفاءة عالية

؛ Aphis nasturtii Kaltenbach (Bode & Weidemann, 1971 و مّن البطاطا/البطاطس
Kassanis, 1961؛ Mackinnon, 1974 ؛Wetter & Volk, 1960 ويمكن انتقال الفيروس .)

لميكانيكية بواسطة مستخلص العصارة النباتية المعدي إلى نباتات البطاطا/البطاطس بالطريقة ا
، ونظرًا لكونه (Bawden et al., 1950)وبالتالي يمكنه اإلنتقال مابين النباتات المصابة وتلك السليمة 

تكون من نبات مصاب يصيب نبات البطاطا/البطاطس جهازيًا فإن أغلب أو كل الدرنات الناتجة 
 صابة بالفيروس، وال ينتقل الفيروس عن طريق البذور.م
 

سجل الفيروس على البطاطا/البطاطس  -التوزع الجغرافي واألهمية االقتصادية في المنطقة العربية 
 حاج قاسم وعبد اللطيف، ؛1997في بعض الدول العربية ومنها سورية )حاج قاسم وآخرون، 

-Abou ؛2007شويري وآخرون، اطس في لبنان )وفي بعض حقول البطاطا/البط، (2000، 1997

Jawdah et al., 2001 ،كما سجل 2002(، وكذلك في الجزائر )لعماري وعكال .)PVM  أيضًا على
  .(Habib, 1980)في مصر  .Datura metel Lالنبات العشبي 
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بعد  مكن الكشف عن الفيروس بمراقبة األعراض الظاهرية على نباتات االختباري -طرائق الشف  

 إعدائها بالطريقة الميكانيكية باستخدام مستخلص العصارة النباتية المعدي، مثل نبات
Datura metel L.  اق.الذي تالحى عليه بقع موضعية شاحبة أو ميتة مع إصابة جهازيه لألور 
بقع موضعية بشكل حلقات ميتة وعلى نبات  Nicotiana debneyi Domin وتظهر على نبات

Phaseolus vulgaris L. cv. Red Kidney .يمكن مشاهدة األجسام البللورية  بقع موضعية
 للفيروس تحت المجهر العادي بشكل حزم منتظمة أو غير منتظمة. 

الترسيب الدقيق وتجمع مثل  السيرولوجية/المصلية ختباراتباإلويمكن الكشف عن الفيروس 
 (Dot-ELISA)لليلوز يلنيتروساإلرتباط المناعي النقطي على أغشية او ليزا واالالالتكس 

(Dedic, 1995)  النباتي المناعي  بصمة النسي بواسطة اختبار كذلك و(TBIA)  والذي يعتبر أكثر
يكشف عن كما يزا باستخدام أجسام مضادة وحيدة الكلون. االلحساسية وأسرع وأقل كلفة من اختبارات 

-RT)مع النسع العكسي  سلسل للبوليمرازتفاعل المتكالجزياية  الحيوية بالتقاناتالفيروس حديثًا 

PCR)  باستخدام بادئات مناسبة(Badge et al., 1996). 
 

يمكن الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره باالهتمام في  -الوقاية من الفيروس والحد من انتفاره 
ثارها وتوزيعها، والتي إنتاج مواد اإلكثار النباتية المعتمدة الخالية من الفيروس ثم المحافظة عليها وإك

، ونظرًا إلمكانية وجود (Kassanis, 1957)يمكن الحصول عليها بواسطة زراعة المرستيم القمي 
ينصح بالمعالجة الحرارية للمرستيم  (Rubies-Autonell et al., 1989)الفيروس في المرستيم القمي 

 (.Faccioli & Colombarini, 1996؛ Cassells & Long, 1982القمي قبل زراعته )
 

 فيروسات أخرى  .2.2
 

 الجت/البرسيم الحجازي /الفصة. فيروس موزاييك 1.2.2
 Alfalfa mosaic virus (AMV  جنس،Alfamovirus فصيلة ،Bromoviridae) 
 

بالعصوية  ةهتضم جسيمات كروية وأخرى شبي ألحجاممتباينة ا غير مغلفة AMVجسيمات فيروس 
ًا. يتكون مجين الفيروس من حمض نووي نانومتر  18وعرضها  اً انومتر ن 56و  30بين أطوالها  تتراوح
 السلسلة متعدد القطع. يأحاد ريبي

 والترويق بمخلوط  قية الفيروس عن طريق االستخالص في منظم فوسفاتييمكن تن 
 المفرق  الفيروس بدورتين من الطرد المركزي من الكلوروفورم والبيوتانول ثم فصل 

(Fath-Allah 1999؛ Fegla et al., 2000). 
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مسببة لها  طبيعياً  ا/البطاطس، تصيب بعض سالالته البطاطواسع يلهذا الفيروس مدى عوائل 
في كاليفورنيا ثم وقد وصف ألول مرة  ،potato calico diseaseيعرف باسم مرض كاليكو  مرضاً 

ت أو بقع كبيرة تظهر أعراض المرض بشكل تلطخا .ايطاليا ومناطق من وسط أوروبا بعد ذلك في
وقد تأخذ  (Gamal El-Din et al., 1994) الحجم غير منتظمة ذات لون أصفر شديد الوضوح

قد يكون  يبالتماوت وتشوه األوراق والذ ون هذا العرض مصحوباً كالوريقة بالكامل اللون األصفر وي
 دائماً  يسبب الفيروس ال .البطاطسالبطاطا/مع بعض سالالت الفيروس وبعض أصناف  شديداً 

ت ذات لون أصفر براق هذه الحالة تكون األعراض عبارة عن بقع أو تلطخا أعراض التماوت وفي
 على األوراق.

ساعه قبل  24الظالم لمدة  ينتقل الفيروس باإللقاح الميكانيكي ويفضل وضع النباتات في 
 خضرالدراق/الخوخ األ منّ ومنها  المنّ  اتحشر وب كما ينتقل بالتطعيم .(Fath-Allah, 1999)القاحها 

(Gamal El-Din et al., 1994)  غير /باقيةالطريقة غير الب ربعة أنواع أخرى من حشرات المنّ أو
  (.Aphis craccivora Koch) ءاللوبيا منّ  النقل المستمرة، وكان أكثرها كفاءة في

 . (Fath-Allah, 1999 ؛2007خرون آ)فجله و 
، (Gamal El-Din et al., 1994)مصر  يس فالبطاطالبطاطا/وقد سجل الفيروس على  

معلومات  2004خرون، آحاج قاسم و ولوحى في سورية ) (Moghal et al., 1993)سلطنة عمان 
 غير منشورة(.

وبصمة النسي   السيرولوجية مثل االليزاالمصلية/ ختباراتف عن الفيروس باإليمكن الكش 
 ؛2007خرون، آفتح هللا و ؛ 2007 ،وآخرون  فجله) يالنقط يواختبار االرتباط المناع النباتي المناعي

Fath-Allah, 1999؛ Gamal El-Din et al., 1994التقاعل  ( وكذلك التقانات الجزياية مثل
 .(RT-PCR) المتسلسل للبوليميراز مع النسع العكسي

سليمة خالية من  تقاوي ستخدام إ ويمكن الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره عن طريق 
البطاطس بجوار البطاطا/ وعدم زراعة الحقل يصابة الفيروسية والتخلص من النباتات المصابة فاإل

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الفيروس يمكن للقارئ . الجتي/حقول مزروعة بالبرسيم الحجاز 
 مراجعة الفصل العاشر من هذا الكتاب.

 
  . فيروسات أقل أهمية3.2
 
 في المنطقة على البطاطا/البطاطس لوحظت  اتاك مجموعة أخرى من الفيروسهن

 في  (TRSV) فيروس التبقع الحلقي للتبغ منها العربية وذات قيمة اقتصادية قليلة
، فيروس (PYDV)لبطاطا/البطاطس لصفر األتقزم الفيروس ، (Abdelsalam et al., 2003) مصر

 ، (PAMV)س طا البطاطا/البطاأوكوبموزاييك فيروس  ،(CMV)موزاييك الخيار 
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فيروس الحلقة السوداء ، (TRV)فيروس خشخشة التبغ ، (TMV)فيروس موزاييك التبغ 
)حاج في سورية  (TSWV)وفيروس الذبول المتبقع للبندورة/للطماطم  (TBRV)للبندورة/للطماطم 

 معلومات غير منشورة(.  ،2005و  2004 ،قاسم وآخرون 
 
 

 
 

مختلفة على محصول البطاطا/البطاطس. أعراض موزاييك أعراض ناتجة عن إصابات فيروسية  .1شكل 
)أ، ب(؛ بقع ميتة على  Y (PVY) البطاطس/وتجعد أوراق نبات البطاطا/البطاطس المصابة بفيروس البطاطا

)جـ(؛ موزاييك خفيف مع اصفرار أوراق صنف  PVYورقة صنف أفاميا الناتجة عن اإلصابة بفيروس 
)د(؛  بقع حلقية ميتة على درنات من صنف  PVYعن اإلصابة بفيروس  البطاطا/البطاطس أفاميا الناتجة

ساللة  PVY)و(  الناتجة عن اإلصابة بفيروس  Burren)هـ( والصنف  Xantiaالبطاطا/البطاطس 
)NTN(PVY وبقع ميتة داخل درنة من صنف )ز( ؛ التفاف أوراق البطاطا/البطاطسRanger Russet  )حـ(

 .(PLRV)وس التفاف أوراق البطاطاس/البطاطس الناتجة عن اإلصابة بفير
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 . الفيرويدات4.2
 

 البطاطس  /الدرنة المغزلية للبطاطا فيرويد. 1.4.2
Potato spindle tuber viroid (PSTVd،  جنسPospiviroid ،فصيلة Pospiviroidae) 

 

ذ بدايجة القجرن منج البطجاطس /غزليجة للبطاطجامعرف هذا المرض تحت اسجم الدرنجة ال -الصفات العامة 
العشرين في الواليات المتحدة األميركيجة غيجر أن المسجبب المرضجي لجم يحجدد بأنجه فيرويجد إال فجي العجام 

1971 (Diener & Raymer, 1971.) عبججارة عجن خججيط مفجرد مسججتقيم أو دائججري أو  الفيرويجد ءزي ججج
ون. يتكجون عجادة دالتج 105×1اجي يعصوي قصير من الحمض النووي الريبي وحيجد السلسجلة وزنجه الجز 

 ,.Herold et alنيكلوتيجدة ) 360و  358( ونججادرًا مجن Gross et al., 1978نيكلوتيجدة ) 359 مجن

نيكلوتيجججدة فجججي  356( فجججي البطاطا/البطجججاطس ومجججن Lakshman & Tavantzis, 1993؛ 1992
دة مجن القواعجد فجي منجاطق عديجسلسجلة ازدواج فجي  وهنجاك(. Puchta et al., 1990البنجدورة/الطماطم )

 50المججججين. ويظهجججر تحجججت المجهجججر اإللكترونجججي فجججي الصجججورة النقيجججة علجججى شجججكل خجججيط قصجججير طولجججه 
نانومترًا وتختلف درجة ثباته بحسب الساللة في العصير الخام أو في التحضير النقي. لجه القجدرة علجى 

س وقجد تصجل إلجى º 95-75حجرارة ، ويمكنه تحمل درجة 8-10إلى  3-10 إحداث العدوى عند تخفيف
100 º دقجججائق. يبقجججى نشجججطًا فججي العصجججير الخجججام لمجججدة قصججيرة ويمكجججن إطالجججة قدرتجججه علجججى  10س لمججدة

 .RNAaseحدوث العدوى عن طريق معاملة العصير الخام بالفينول حيث يثبط نشاط 

مصجاب  بنجدورة /الفيرويجد مجن نسجي  نبجات طمجاطم ءزي تم عجزل األشجكال الدائريجة والمسجتقيمة لجج
البججولي أكريالميججد، وكججذلك عججن طريججق  فججي هججالميزهججا بالفصججل الكهربججائي يويججتم تم PSTVd يججدالفيرو ب

 زياجججاتتهججججين األحمجججاض النوويجججة والشجججكالن لهمجججا نفجججس الحيويجججة والكفجججاءة فجججي حجججدوث اإلصجججابة. والج
المسجتقيمة داخجل النبجات مرتبطجة  زيااتالج الدائرية. تكون  زيااتالمستقيمة لها درجة ثبات أقل من الج

المسجججتقيمة فجججي النسجججي   زياجججاتالجالدائريجججة وعمليجججة الجججربط تكجججون فعالجججة للفيرويجججد ومسجججتوى  زياجججاتالجب
المصاب تزداد بزيادة فترة التحضين ولكن ال تكون أعلجى مجن مسجتوى الجزياجات الدائريجة. وقجد ثبجت أن 

في الخيط المستقيمة ليست طبيعية المنشأ ولكن نتيجة حدوث إنشطار ذاتي  زيااتالجمعظم تجمعات 
 وتتجمع ثم تلتحم وتكون الشكل الدائري.مواقع متعددة من المجين في  multimericالمفرد 

 ، سجججاللة مجججن نباتجججات البطاطس/البطاطجججا مصجججابة طبيعيجججاً  PSTVdتجججم عجججزل سجججاللتين للفيرويجججد 
، حيججث أن هجججرة حزمججة الفيرويججد للسججاللة الشججديدة R-PAGEباسججتخدام تقنيججة  شججديدة وسججاللة ضججعيفة

 أبطء في اإلتجاه العكسي مقارنة مع الساللة الخفيفة. ويرجع ذلك الى أن الساللة الشديدة تكون 



 الفيروسات التي تصيب محصول البطاطا/البطاطس ...... عقل منصور وآخرون

 
296 

بتركيجز عجادة وتوججد السجاللة الخفيفجة  .كليوتيجداتو نيال( مجن 5-3تختلجف عجن الضجعيفة فجي عجدد قليجل )
 عشرة أضعاف الساللة الشديدة في النبات المصاب.

 
النبجات المصجاب قائمجة مججع قصجر السجالميات وخججروج  تكجون السجاق فججي -األعقراض والمقدى العققوائلي 

 تكجون  وقواعجد األوراقبزاويجة حجادة األفرع على الساق بزاوية حجادة، وكجذلك خجروج األوراق علجى األفجرع 
منحنيججة كالمنجججل إضججافة إلجججى ضججيق األوراق والوريقججات. يظهججر المجمجججوع الخضججري بججاللون األخضجججر 

 ي لتججو تتمجوج حجواف األوراق و تالسجطح السجفلي لجألوراق و  ظهجر بقجع ميتجة علجى العججروق مجنتالجداكن كمجا 
 لتف.تو 

تأخذ الدرنات الشكل المغزلي أو شكل المضرب أو تكون نهايات الدرنة وتدية ومنتصجف الدرنجة 
اسطوانى. يظهر بالدرنة تشققات تختلف عن التشجققات الناتججة عجن العطجش وتكجون قشجرة الدرنجة أكثجر 

خلي طري بالنسبة إلى الدرنة السليمة ويزداد عدد العيجون عنجد قاعجدة نعومة وضعيفة. يبدو النسي  الدا
الواحججد ويصججغر حجججم  الدرنججة وتكججون غججائرة قلججياًل. يصججغر حجججم الججدرنات ويقججل عججددها بالنسججبة للنبججات

-El)لسجاللة الفيرويجد  وعامجة تتبجاين شجدة األعجراض تبعجاً  ويزداد محتجوى الرطوبجة بجه. المجموع الجذري 

Dougdoug, , 1996). 

التججي تظهججر عليهججا إصججابة  مججدى عججوائلي واسججع. معظججم األنججواع النباتيججةب PSTVdيتسججم فيرويججد 
وهنججاك نباتججات أخججرى مشخصججة تظهججر عليهججا إصججابة موضججعية مثججل  تتبججع الفصججيلة الباذنجانيججةجهازيججة 

Scopolia sinensis Hemsl  بينمججا هنالججك نباتججات تظهجججر عليهججا إصججابة متخفيججة. تختلججف أصجججناف
مججن  نوعججاً  38حججوالي  وهنالججك وعججة والبريججة فججي حساسججيتها لإلصججابة بالفيرويججدر البطججاطس المز البطاطا/
. وتعتبججر أصججناف البنججدورة/الطماطم بججدون ظهججور أعججراضالبطججاطس تصججاب بالفيرويججد ولكججن البطاطا/

 بشكل عام من النباتات المستخدمة في إكثار الفيرويد.
 

 ر باسجججتخدام مجججادة خادشجججة أو عجججن طريجججق الحقجججنبالعصجججي PSTVdينتقجججل فيرويجججد  -طرائقققق االنتققققال 
(El-Dougdoug et al., 2004) تقطيججع  عججن طريججق سججكاكين القطججع خججاللميكانيكيججًا ، كمججا ينتقججل

 ، أو أثنججججاء العمليججججات الزراعيججججة مججججن حججججرث وطججججرق الجمججججع أو عججججن طريججججق التطعججججيم. للزراعججججة الججججدرنات
ويعتمججد النقججل بالبججذور علججى الصججنف ينتقججل بالبججذور الحقيقيججة  PSTVdأوضججحت الدراسججات أن فيرويججد 

%( وعلجججججى درججججججة إصجججججابة النباتجججججات بالفيرويجججججد. كمجججججا ينتقجججججل هجججججذا الفيرويجججججد بحبجججججوب اللقجججججاح 0-100)
(Kryczynski & Paduch-Cichal, 1987) كجل مجن شجارأ .والنباتجات السجليمة بجين النباتجات المصجابة 

Bokx  وPiron (1981) اطس الناقجججججل لفيرويجججججدوججججججود نجججججوع مجججججن حشجججججرات مجججججّن البطاطا/البطججججج إلجججججى 
 PSTVd كمججججا أظهججججرت التجججججارب إمكانيججججة اكتسججججاب ونقججججل الفيرويججججد بالطريقججججة غيججججر المثابرة/الباقيججججة .

PSTVd بحشججججرة مججججّن الججججدراق األخضججججر مججججن نبججججات مصججججاب بهججججذا الفيرويججججد وبججججنفس الوقججججت بفيججججروس 
PLRV (Querci et al., 1997 ؛Syller & Marczewski, 1996.)  
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مججن حقججول  PSTVdتجم عججزل فيرويججد  -هميققة االقتصققادية فققي المنطقققة العربيققة التققوزع الجغرافققي واأل
وفي ليبيجا سججل علجى  El-Dougdoug, 1996) ؛Allam et al., 2005) البطاطس في مصرالبطاطا/

 (.2007)أبو حلقة وآخرون، األقحوان والبندورة/الطماطم 
 

النقل بالتطعيم أو النقل ة مثل بالوسائل الحيويممكن الكشف عن وجود الفيرويد  –طرائق الشف  
وكذلك  Castle Rockأو  Cheyenne أو Rutgers طماطم صنفالبندورة/الإلى نباتات  يالميكانيك
نباتات معروف عنها اعطائها ألعراض مميزة لفيرويد الدرنة  يوه Scapolia sinensis نباتات

زياية الجوكذلك بالتقانات . (El-Dougdoug et al., 2004 ؛Kryczynski et al., 1980)المغزلية 
 مع  التفاعل المتسلسل للبوليمراز ،R-PAGE يالعكس يالرحالن الكهربائب مثل الفصل
تهجين الحمض و  (Southern blot hybridization)المهجنة  ساوثرن  بقعةواختبار  النسع العكسي

 ؛El-Dougdoug et al., 2004 ؛Candresse et al., 1990 ؛Allam et al., 2005) ي النوو 
Welnicki & Hiruki, 1992 .) 

 
معتمدة خالية من  بطاطس/بطاطاتقاوي باستخدام  ينصح –الوقاية من الفيرويد والحد من انتفاره 

ويفضل استخدام  بين كل مره وأخرى  البطاطس/هذا الفيرويد كما يجب تعقيم سكاكين تقطيع البطاطا
ساسية لحماية محصول البطاطا/البطاطس من األ لزراعة حيث أنها تمثل الوسيلةا يدرنات كاملة ف

 .ن وجدتإ مقاومةالصناف األزراعة هذا ويجب  .االصابة بهذا الفيرويد
 

 . استنتاجات عامة3
 

اقتصاديًا هامًا فقد نال اهتمام الباحثين في مجال الفيروسات  البطاطس محصوالً نظرًا لكون البطاطا/
 15الي ما وفيرويد على هذا المحصول، تم تعريف حو فيروس وفيتوبالز  35حيث تم تسجيل حوالي 

ذو أهمية  في المنطقة العربيةعتبار أن معظم ما تم تسجيله منها في المنطقة العربية آخذين باأل
 اقتصادية عالية. 

نالحى أن  في المنطقة العربيةوبإلقاء نظرة عامة على الفيروسات الهامة التي تم تسجيلها 
  PVA يل ميكانيكيا باإلضافة إلى النقل الحشري بالمن مثل فيروسهناك مجموعة منها تنتق

كما أن هناك عدد من الفيروسات تنتقل بنفس الطريقة ولكن بوجود فيروس مساعد مثل ، PVSو 
وهناك فيروسات تنتقل بحشرة المّن فقط  PAMVو  PVA يوفيروس Yفيروس البطاطا/البطاطس 

  .PVXمحدد مثل فيروس  د لها ناقل حشري ، وهناك مجموعة ال يوجPLRVمثل فيروس 
 ولكون فيروسات البطاطا/البطاطس تنتقل عن طريق الدرنات لذا فان الخطوة األولى 

 والخاليةالبطاطا/البطاطس تنحصر باستخدام الدرنات السليمة المعتمدة والموثقة  لمكافحة فيروسات



 الفيروسات التي تصيب محصول البطاطا/البطاطس ...... عقل منصور وآخرون

 
298 

بها عالميًا، وعليه ال بد أن تتواجد المسموح  الحدود يأو المصابة ولكن ف من اإلصابة الفيروسية
والتي تتجاوز نسبة  تشريعات تمنع استخدام التقاوي المحلية المتحصل عليها من المحصول السابق

 حيث ستصبح مصدرًا مبكرًا للعدوى للحقول ذات التقاوي السليمة.  اإلصابة بها الحدود المسموحة
العربية التي تتوفر فيها الظروف المناخية  كما أنه من المهم، البدء بالتعاون بين بعض الدول

البطاطا/البطاطس  تقاوي المالئمة من مواقع جغرافية مناسبة ومعزولة من أجل العمل على إنتاج 
الموثقة إضافة إلى تفعيل المختبرات العربية المختصة وتزويدها بالتقنيات الحديثة للكشف عن 

وايجاد  موثقة صحياً  تقاوي وبالتالي إنتاج  منها مخبرياً األمراض الفيروسية والفيرودية وكيفية التخلص 
الحثيث على تبادل الخبرات بين الباحثين  وتدريب الكوادر الفنية التي تسهل حدوث ذلك مع السعي

 العرب. 
باإلضافة لما ذكر فان المتابع للدراسات الفيروسية على البطاطا/البطاطس في المنطقة العربية 

حدث طرق الكشف المصلية والجزياية اول التوصيف الجزياي وألتعمق يتنشديد ا ابعضهسيجد أن 
الفيروسات المتواجدة دراسات مسحية لتحديد البطاطس ولكن ما زال أغلبها البطاطا/ لبعض فيروسات

على البطاطا/البطاطس وال توجد دراسات حقيقية لتقدير الخسائر الناجمة عن اإلصابة الفيروسية؛ 
وبائية هذه األمراض لمعرفة الظروف البياية للناقل والتي تساعد في تحديد على ت كما ال توجد دراسا
 ة التي تسمح بالهروب من الفترات التي يكون فيها الناقل الحامل للفيروسات موجوديالممارسات الزراع

كذلك من ثية و نتاجية والبحهناك اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات اإلبأعداد كبيرة. وال بد أن نشير بأن 
 .البطاطا/البطاطس في الوطن العربيمراض الفيروسية التي تصيب الباحثين العرب باأل
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