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 الملخص
ال.  2022  .فوزي بشيةو   ي صفاء غسان قمر ، حاتم،  أبو كراع الفيروسية التي تصيب محاصيل  ليبيا.  حبوب والبقولياتحصر األمراض  مجلة   في 

 https://doi.org/10.22268/AJPP-2223040.3.2. 230-222(: 3)40 وقاية النبات العربية،
خالل شهري  أنجز   ا2010ذار/مارس ونيسان/أبريل  آمسح حقلي  التي تصيب محاصيل  الفيروسية  األمراض  لتحديد  والبقوليات بمناطق مختلفة ،  في   لحبوب 

حقل    20حقل شعير و  22من    توحي بإصابة فيروسية  ا  عينة من محاصيل القمح والشعير أظهرت أعراض  187و عينة عشوائية  3706  هذا المسح  ع خالل ليبيا. جم
  ة العادي  والبيقية حمص  فول وحقل واحد لكل من العدس والحقلي  ن  عينة نباتية من البقوليات ظهرت عليها أعراض توحي بإصابة فيروسية م 34 كما جمعت  . قمح

(Vicia sativa)   ة الزغبي  والبيقية  (Vicia ervillia)  ةالفولي   والبيقية  (Vicia narbonesis)  لمركز الدولي للبحوث  ل . فحصت جميع العينات في مختبر الفيروسات التابع
)ا  الجافة  المناطق  في  بإب  (يكارداالزراعية  اختبار  النباتيستخدام  النسيج  مضا  وباستخدام  (TBIA)  المناعي  صمة  نتائج  أمصال  أظهرت  متخصصة.  لعينات  ادة 

  تالهمن عينات القمح والشعير،    %12.6  وكشف عنه في  انتشارا    الفيروسات  كان أكثر  PAV-  (BYDV-PAV) فيروس تقزم واصفرار الشعير نأالعشوائية للحبوب  
القمح   تقزم  اأما  .  %(1.1)   (WDV)فيروس  أعراضا  بخصوص  تحمل  التي  بإصابة  لعينات  تصيب    اإلختبارات  أظهرتفقد    ، فيروسية   توحي  فيروسات  أربعة  وجود 

  فيروستاله  (،  187/ 45عينة مفحوصة:    187عينة مصابة من أصل    45)   PAV  (BYDV-PAV)-هي: فيروس اصفرار وتقزم الشعيرو   ، محاصيل الحبوب في ليبيا 
النتائج   . أسفرت( 7 /187)   (MSV)التخطط المتقطع للذرة  وفيروس  ،  ( 23 /187)   (WDV)لقمح  فيروس تقزم ا ، ثّم  ( 40 /187)   (BYSMV)  الموزاييك األصفر للشعير  

فيروس    (،34/ 13:  عينة مفحوصة  34من أصل  عينة مصابة    13)   (SbDV)فيروس تقزم فول الصويا    : هي أربعة فيروسات  كشف  عن  ية  البقول  المخبرية للعينات 
الفول   أوراق  تقزم  ( 12 /34)   (BLRV)التفاف  فيروس  الحمص،  السكري/البنجر  و   ( 5 /34)   (CpCSV)  واصفرار  للشوندر  الغربي  االصفرار    (BWYV)فيروس 

لفيروسات  ل هذا التسجيل األول    ويعدّ    ام بادئات متخصصة.باستخد   (PCR)التأكد من وجود الفيروسات المكتشفة بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل    تمّ   .( 34/ 4) 
WDV ،MSV ،BYSMV  ات فيروسالو ، بوب على محاصيل الحBLRV ،BWYV ،SbDV وCpCSV  في ليبيا على المحاصيل البقولية. 

 .TBIA ،PCR، فيروسات  ،بقوليات   ، حبوب  ، ليبيا  كلمات مفتاحية:
 

 1مقدمة ال
 

النجيلية تعدّ  الحبوب  والشعير()الق  محاصيل  الشتوية البقولي و   مح  ات 
والعدس( الحمص   النباتي   والبروتين  الطاقة  مصادر  أهم  من  )الفول، 

 كعلف   أهميتها  لىإ  ضافةباإل  ،بما فيها ليبيا   سكان العالم من    ةكبير   لنسبة
 خصوبة  زيادة  في  كبير  بشكل  المحاصيل البقولية  تسهم  كما  ،للحيوانات

تؤدي  فيها    زوتاآل  نسبة  من  وتزيد  التربة زيادة  إوبالتالي  نتاج الى 
تليها.   التي  ليبياو المحاصيل  ، 186500زراعة    تتمّ فقد    ،في 

الفول   لكلّ   ا  هكتار   325و  1090،  170148 القمح،  الشعير،  من 
  .(www.fao.org/faostat)  2010خالل موسم    والحمص، على التوالي 
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  مراض األ  من  بالعديد  لبقوليةواالحبوب النجيلية    محاصيل  تصاب
على    فاتواآل كبيرة  بصورة  تؤثر   األمراض  ومنها   ، إنتاجيتهاوالتي 

سجل عدد  الفيروسية في منطق  والتي  و ة  منها  آسيا   فريقيا أشمال  غرب 
وآخرون،  )  ,.Kumari et al؛  2008  ،وآخرون   مكوك؛  2008قمري 

   .(Makkouk et al., 2012؛ Kumari & Makkouk, 2007؛ 2009
ليبي  وتقزمجّ س    ،افي  اصفرار  فيروس  على   (BYDV)الشعير    ل 

و   الشعير األ  اعتمادا  فقط  الظاهريةعلى   ,.Makkouk et al)  عراض 

ح  ؛(1990 س  في  البقوليةجّ ين  المحاصيل  على  من:  ل   فيروس  كلٌّ 
الفول   (FBNYV)لفول  ا  وموت  صفرار إ محصولي  فضل، )  على 

وآخرون،  2001 فضل  ؛  1996)زيدان،    زالءوالبا  (2005،  2003؛ 
وآخرون،   للفاصولياء   صفراأل  الموزاييك  فيروس  ،(2002زيدان 

(BYMV)  الفول محصول  ؛ Shagrum, 1973a, 1973b)  على 
Younis et al., 1992)  ،  المنقول البازالء  موزاييك   بالبذور فيروس 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.222230
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(PSbMV)    الفول محصول  وآخرون، 2001)فضل،  على  فضل  ؛ 
البني   ،(Makkouk et al., 1993؛  2005،  2003 التلون  فيروس 

للبازالء   ؛ Bos et al., 1993)  الفول   محصول  على  (PEBV)المبكر 
Makkouk & Kumari, 1998)،  فصةال  يكاي موز   يسيرو وف  (AMV) 

   .(Ismail & Hassan, 1995)الفول  على (CMV)وموازييك الخيار 
الناتج    لاصي المحهذه    أهمية  من  الرغموعلى     عن والضرر 

 لتعريف  مستفيضة   بحوث  توجد  ال  نهأ  الإمراض الفيروسية  باأل  اتهصاب إ
في  المح  ههذ  تصيب  التي  يةالفيروساألمراض    وحصر المهمة  اصيل 

هذه   تاقتصر حيث    ؛ياليب  تعريف  على  السابقة  الدراسات  جميع 
وبا ضيق  نطاق  على  علىالفيروسات  مع   العتماد  الظاهرية  األعراض 

السيرول االختبارات  كافية  فقط  المصلية/وجيةبعض  تعد  لم  والتي   ، 
دقيق   بشكل  الفيروسات  لمكافحة و لتعريف  متكاملة  خطة  وضع 

 .ية المختلفةالمحاصيل الزراعالفيروسات التي تصيب 
 البحوث  مركز  بين   التعاون   اتفاقية   إطار  في  الدراسة  هذه  نفذت

 المناطق  في  الزراعية  للبحوث  يالدول  المركزو   بليبيا  والحيوانية  الزراعية
التي تصيب محاصيل   تعريف الفيروسات  ىلإ  وهدفت  ،( ايكاردا)  الجافة

وشعير(   )قمح  النجيلية  الغذاالحبوب  البقولية  المحاصيل  ئية وبعض 
 . ليبيا  فيزراعتها  مناطق في أهم ومعرفة توزيعها وانتشارها ،والعلفية

 

 وطرائقه  البحث مواد
 

 العينات  جمع

خالل  أ الحقلي  المسح  آذجري  و اشهري  ، 2010نيسان/أبريل  ر/مارس 
 وشمل المحاصيل والمناطق التالية:

الحبوب المناطق  -  محاصيل  المسح  المنطقة   الثالث  شمل  التالية: 
الحياة(  ،ق مرز   ، )سبها  بيةجنو ال  ، درنة  ،المنطقة الشرقية )طبرق   ،وادي 

األ  ،المرج الغربيةو   ،بنغازي(  ،خضرالحزام   ، صبراتة  ،)الزهراء  المنطقة 
 خالل البحث  تمعترهونة(. ج    ،الزاوية  ،الوادي الحي  ،يتفص  ،جندوبة
شعير   80)  187وة،  عينة عشوائي قمح(    1849شعير و  1857)  3706

أعراضقمح(    107و أظهرت  فيروسيةإ  بوجودتوحي    ا  عينة    صابة 
وتقزم( الحبوب  )اصفرار  محاصيل  و  22لت  مثّ و   ،من  شعير   20حقل 

قمح ج    .(1)جدول    حقل  تم  نبات  ةعين   11  تمعكما    الشوفان  من 
أعشاب  وجدت ك  التيو   ،صابة فيروسيةإتوحي ب احمرار    عراضأ ظهرت  أ

  .المنطقة الجنوبية فيحقول القمح والشعير في   مرافقة
 

األنباتية    عينة  34  جمعتم    -ات  البقولي محاصيل   على  عراض بناء 
التي توحي بإصابات فيروسية )اصفرار، تقزم والتفاف أوراق(   ظاهريةال

ة العادي   البيقية  ،الفول  ،الحمص  ،العدس]  بقولية  محاصيل  ةعد  من
(Vicia sativa)  ،ة  الزغبي   والبيقية(Vicia ervillia)،  ةالفولي   والبيقية 

(Vicia narbonesis)  ]البحوث   لمركزالبحثية    المحطاتمزارع    من 
محطة بحوث الزهراء بالمنطقة الغربية  والتي شملت    ، والحيوانية  الزراعية

بالمنطقة   سبها  ثبحو   محطة و  الصفصفاف  ومحطة  الجنوبية  بالمنطقة 
 (. 2)جدول  الشرقية

 

 ( السيرولوجية) المصلية ختباراتاال
محاص من  جمعت  التي  العينات  جميع  والبقولياتفحصت  الحبوب    يل 

النسيج    بواسطة بصمة   الطريقة  حسب(  TBIA)  المناعياختبار 
 التابع  تروساي الف  مختبر  في  (1996)  وقمري   مكوك  قبل  من  الموصوفة

حلب، ()ايكاردا  الجافة  المناطق   في  الزراعية  للبحوث  الدولي  للمركز  ،
 سورية، وباستخدام األمصال التالية:

الحبوب    أمصال    خداماست   تمّ   -محاصيل  الكلون   متعددةسبعة 
كلّ   عن  بالكشف  الموزاييك    :من  متخصصة   للشعير  المخططفيروس 

(Barley stripe mosaic virus  ،BSMV) ،   وتقزم اصفرار  فيروس 
 ، RPV-  (Cereal yellow dwarf virus-RPVالحبوب

CYDV-RPV،)  القمح تقزم  ، Wheat dwarf virus)  فيروس 
WDV ،)  وتقزم اصفرار   PAV-   (Barley yellowالشعير  فيروس 

dwarf virus-PAV  ،BYDV-PAV،)    المخطط فيروس الموزاييك 
، Barley yellow striate mosaic virus)  للشعير  صفرالا

BYSMV)،    للذرة فيروس المتقطع  ، Maize streak virus)  التخطط 
MSV)  ،( للقمح  Wheat streak mosaicفيروس الموزاييك المخطط 

virus  ،WSMV  .)فيروسات مج مختبر  إنتاج  من  األمصال  هذه  يع 
إليكاردا،   عن  ما  التابع  بالكشف  المتخصص  المصل  فيروس العدا 

WDV    رقم(AS-0216 ّمقد فهو  من  (   German Collection ofم 

Microorganisms and Cell Cultures (DSMZ)لمانيا. ، أ 
 

البقول  وحيدة   أمصال   أربعةاستخدام    تم  -يات  محاصيل   مضادة 
  الفول   أوراق  التفاف  فيروس  :من  كل  نع  كشفبال  متخصصة  لون الك

(Bean leafroll virus  ،BLRV  رقم )المصل   )4B10؛ 
Katul, 1992  ،)البنجر /السكري   للشوندر  الغربي  فرارصالا  فيروس 

(Beet western yellows virus  ،BWYV)    رقم ، A5977)المصل 
شركة   األمريكية(،Agdiaمن  المتحدة  الواليات     تقزم   سرو في   ، 

رقم Soybean dwarf virus  ،SbDV)  الصويا  فول )المصل   ) 
ATCC PVAS-650  شركة من   ،American Type Culture 

Collection ATCC  ،Rockville  ،Maryland المتحدة الواليات   ،
وا  فيروس  ،األمريكية( اصفتقزم   Chickpea chlorotic)  لحمصرار 

stunt virus ،CpCSVن ال مضادة وحيدة الكلو ( ]خليط من ثالثة أمص
(5-2B8  ،5-3D5  ،5-5B8 ّضد منتجة  لفيروس   (  السورية  العزلة 
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CpCSV  من آخر  وخليط  الكل  3،  وحيدة  مضادة   ن و أمصال 
(1-1G5  ،1-3H4  ،1-4B12 ّضد منتجة  لفيروس   (  األثيوبية  العزلة 

CpCSV  ](Abraham et al., 2006, 2009)  باإلضافة  مصللل. 
و   5G4  ن الكلو   وحيد  مضادال المتخصص  عن غير  يكشف  الذي 

المسببة   البقوليةاالصفرار  الفيروسات   (Luteoviruses)  لمحاصيل 
(Katul, 1992) . 

 

 

 االختبارات الجزئيية 
في    تمّ  المكتشفة  للفيروسات  السيرولوجية  االختبارات  نتائج  من  التاكد 

واسطة التفاعل راسة عن طريق اختبار بعض العينات اإليجابية ب هذه الد
أو التفاعل المتسلسل للبوليمراز مع النسخ   (PCR)لسل للبوليمراز  المتس

باستخدام  ل   وفقا    (RT-PCR)العكسي   للفيروس  النووي  الحمض  نوع 
متخصصةئ باد الموصوفة    (3جدول  )  ات  الطريقة  مرجع الفي  وحسب 

 (.  3األصلي لكل بادئ )جدول 
 

 
حقالً من    42أعراض توحي بإصابة فيروسية من  أخرى ذات  جموعة عشوائياً ولحبوب الملعينات ا  المصلية/نتائج االختبارات السيرولوجية   .1جدول  

 .(TBIA) المناعي ر بصمة النسيج النباتيوجية باختبالت السيريف الفيروسات بناء للتفاعالر. تم تع2010نيسان/أبريل  - ليبيا خالل آذار/مارس
Table 1. Laboratory tests on cereal samples randomly collected and samples with symptoms suggestive of virus infection from 

42 fields in Libya during March-April 2010. Viral identification was based on serological reactions (tissue blot immunoassay). 

 
 عدد العينات التي تفاعلت مع* 

No. of samples reacted with* 
 عدد العينات 

No. of 

samples 

tested 

 عدد الحقول 
No. of 

fields 

visited  المحصول Crop  المنطقة Region MSV BYSMV WDV BYDV 

 Barleyالشعير  

 Southern الجنوبية  Random عشوائي 6 427 (7.7%) 33 (0.5%) 2 0 0

 Symptpms أعراض 60 34 22 1 0 

 Eastern الشرقية   Random عشوائي 10 908 (14.4%) 131 (0.5%) 4 0 0
 Symptpms أعراض 16 2 1 7 5

 Western ةي الغرب  Random عشوائي 6 522 (26.2%) 137 (4.8%) 25 0 0
 Symptpms أعراض 4 0 0 2 0

 )الشعير(  المجموع Random عشوائي  22 1857 (16.2%) 301 (1.7%) 31 0 0
 Sub-total (Barley) 5 10 23 (28.8%) 36 (45.0%) 80  أعراض Symptpms 

 Wheatالقمح   

 Southern الجنوبية  Random عشوائي 6 480 (0.6%) 3 (0.0%) 0 0 0

 Symptpms أعراض 47 0 0 14 0 

 Eastern الشرقية   Random عشوائي 9 943 (15.0%) 141 (0.4%) 3 0 0
 Symptpms أعراض 18 7 0 3 2

 Western الغربية Random عشوائي 5 426 (5.2%) 22 (1.4%) 6 0 0
 Symptpms أعراض 42 2 0 3 0

 )القمح(  موعجالم Random عشوائي  20 1849 (9.0%) 166 (0.5%) 9 0 0
 Sub-total (Wheat) 2 20 0 (0.0%) 9 (8.5%) 107  أعراض Symptpms 

 لكلي المجموع ا Random عشوائي  42 3706 (12.6%) 467 (1.1%) 40 0 0
Total 7 30 23 (12.3%) 45 (24.1%) 187  أعراض Symptpms 

 . BSMV ،WSMV ،CYDV-RPV*جميع العينات لم تتفاعل مع األمصال المضادة للفيروسات 

هي:   الفيروسات  الشعير  =BYDV-PAVأسماء  وتقزم  اصفرار  القمح،  =  PAV-  ،WDVفيروس  تقزم  األصفر =  BYSMVفيروس  المخطط  الموزاييك   فيروس 

للذرة،  =  MSVللشعير،   المتقطع  التخطط  للشعير،  =  BSMVفيروس  المخطط  الموزاييك  الم=  WSMVفيروس  للقمح،  فيروس  المخطط  = CYDV-RPVوزاييك 

 . -RPVفيروس اصفرار وتقزم الحبوب
* All samples did not react with the antibodies of BSMV, WSMV, CYDV-RPV. 

Virus acronyms are: BYDV-PAV= Barley yellow dwarf virus-PAV, WDV= Wheat dwarf virus, BYSMV= Barley yellow striate mosaic 

virus, MSV= Maize streak virus, BSMV= Barley stripe mosaic virus, WSMV= Wheat streak mosaic virus, CYDV-RPV= Cereal yellow 

dwarf virus-RPV. 
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من ليبيا خالل آذار/مارس  والمجموعة  لعينات البقوليات التي تحمل أعراض توحي بإصابة فيروسية    المصلية/ة رات السيرولوجي نتائج االختبا  .2جدول  

 .(TBIA) المناعي وجية باختبار بصمة النسيج النباتيليراعالت الس. تم تعريف الفيروسات بناء للتف2010ل ي نيسان/أبر -
Table 2. Laboratory tests on legume samples with symptoms suggestive of virus infection collected from Libya during March-

April 2010. Viral identification was based on serological reactions (tissue blot immunoassay). 

 

 عدد العينات التي تفاعلت مع* 
No. of samples reacted with* 

عدد العينات  

 وصة المفح 
No. of samples 

tested  المحصول Crop CpCSV SbDV BWYV BLRV 5G4 

 Sebha Research Station       محطة بحوث سبها

 Vicia sativa  عاديجلبان  3 3 3 0 0 0

  Vicia ervillia زغبيجلبان  4 4 3 0 0 0

 narbonesis Vicia فولي  جلبان  4 3 3 1 0 0

 Al-Safsaf Research Station  محطة بحوث الصفصاف

 Lentil عدس   9 9 0 0 7 0

 Chickpea حمص  2 2 1 2 1 2

 Faba bean فول  7 7 0 1 0 0

 Al-Zahra Research Station   محطة بحوث الزهراء 

 Faba bean فول  5 5 2 0 5 3

 Total المجموع  34 33 12 4 13 5
هي   *  الفيروسات  ال=  CpCSV  :أسماء  واصفرار  تقزم  الصويا،  =  SbDVحمص،  فيروس  فول  تقزم  للشوندر =  BWYVفيروس  الغربي  االصفرار  فيروس 

الفول،  =  BLRVالسكري/البنجر،   أوراق  التفاف  الكلوصم=  5G4فيروس  وحيد  مضاد  ا  نل  لالصفرار غير  المسببة  الفيروسات  عن  يكشف  والذي  لمتخصص 

 . (Luteoviruses)للمحاصيل البقولية 
* Virus acronyms are: CpCSV= Chickpea chlorotic stunt virus, SbDV= Soybean dwarf virus, BWYV= Beet western yellows virus, BLRV= 

Bean leafroll virus, 5G4= broad-spectrum legume luteovirus monoclonal antibody. 

 

 

 لحبوب والبقوليات في ليبيا. البادئات المستخدمة في تشخيص األمراض الفيروسية التي تصيب محاصيل ا .3جدول 
Table 3. Primers used to detect legume and cereal viruses from Libya. 
 

 المرجع 
Reference 

 حجم

ج  تنا 

تضخيم ال  

Amplicon 

Size (bp) 

حجم 

 البادئ 
Primer 

size  

 تسلسل القواعد النيتروجينية للبادئ 
Primers nucleotide sequence 

نوع الحمض  

النووي  

لفيروس ل  
Nucleic 

acide type 

of the virus 

  *اسم الفيروس

 )البادئ( 
Virus name* 

(primer) 

Kumari et al., 2008 413 20 

21 
5-TAGGCGTACTGTTCAGCGGG-3 

5TCCTTTGTCCATTCGAGGTGA-3 

RNA CpCSV 

Kumari et al., 2008 440 19 

20 
5′-AGGCCAAGGCGGCTAAGAG-3 

5′-AAGTTGCCTGGCTGCAGGAG-3′ 
RNA SbDV (Rep) 

Kumari et al., 2008 429 20 

22 
5′-ATGAATACGGTCGTGGGTAC-3′ 

5′-GATAGTTGAGGAAAGGGAGTTG-3′ 
RNA BWYV (CP) 

Ortiz et al., 2005 391 20 

19 
5′-TCCAGCAATCTTGGCATCTC-3′ 

5′-GAAGATCAAGCCAGGTTCA-3′ 
RNA BLRV (Ortiz) 

Kvarnheden et al. 

2002 
1201 20 

20 
5′-CTTACGGAGTAGAGATGTTC-3′ 

5′-AACAGAGTGTAAGCAAGCCA-3′ 
DNA WDV 

Oluwafemi, 2006 253 17 

17 
5′-TTGAGCCAATCTTCGTC-3′ 

5′-GGAAAGACTTCCTGGGC-3′ 
DNA MSV 

أ هي *  الفيروسات  الحمص،  =  CpCSV  :سماء  واصفرار  تقزم  الصويا،  =  SbDVفيروس  فول  تقزم  الغربي=  BWYVفيروس  االصفرار  للشوندر   فيروس 

 . التخطط المتقطع للذرة فيروس= MSVفيروس تقزم القمح، = WDV فيروس التفاف أوراق الفول، = BLRVر، السكري/البنج
* Virus acronyms are: CpCSV= Chickpea chlorotic stunt virus, SbDV= Soybean dwarf virus, BWYV= Beet western yellows virus, BLRV= 

Bean leafroll virus, WDV= Wheat dwarf virus, MSV= Maize streak virus. 
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عينات   RT-PCR  :5فحص العينات البقولية التالية بواسطة    تمّ 
و    2) تفاعال    3حمص  أبدت  وحيد   ا  ايجابي   فول(  المضاد  المصل  مع 

فول(   5حمص و    1عدس،    7عينة )  CpCSV  ،13الكلون لفيروس  
الكلو  وحيد  المضاد  المصل  مع  لفيروس  تفاعلت  عينات   SbDV  ،4ن 

فول( تفاعلت مع المصل المضاد وحيد   1حمص و   2فولي،  جلبان    1)
لفيروس   )  BWYV  ،12الكلون  جلبان   3  ،فول  2حمص،    1عينة 

المضاد   3زغبي،  جلبان    3عادي،   المصل  مع  تفاعلت  فولي(  جلبان 
 . BLRVوحيد الكلون لفيروس 

عينة     PCR  :15فحص عينات الحبوب التالية بواسطة    كما تمّ  
و    10) الكلون   5شعير  متعدد  المضاد  المصل  مع  تفاعلت  قمح( 

تفاعلت مع المصل   2شعير و    5عينات )  7و  WDVلفيروس   قمح( 
 .MSVس ضاد متعدد الكلون لفيرو مال
 

 النتائج
 

 األعراض الظاهرية الحقلية 
خالل   أعراض    الحقلية  الزياراتمن  إنتشار  علىلوحظ  احتمال   تدل 

على و   ،ةفيروسي   إصابات  وجود وضوحا   أكثر  األعراض  كانت 
التجعد،   ،واشتملت على التقزم، االصفرار، التبرقش  ،المحاصيل البقولية

األ بالن هشو ت و وراق  التفاف  أما  اشتملت ها،  فقد  الحبوب  لمحاصيل  سبة 
  األعراض على التقزم واالصفرار.

 
   )السيرولوجية( االختبارات المصلية
الحبوب النتائج  أشارت    -  محاصيل  العشوائية  اختبار  لمسح لعينات 

في حقول القمح  -PAVلى انتشار فيروس تقزم واصفرار الشعيرإالحقلي 
المن والشعير   جميع  بلغت و نوبية  )الج  اطقفي  حيث  والغربية(  الشرقية 

 ، بين المناطق  %. تباينت نسبة اإلصابة ما12.6نسبة اإلصابة الكلية  
على الشعير نسبة إصابة كانت    لىأعالنتائج السيرولوجية أن  فأظهرت  

وسجلت أقل نسبة إصابة في المنطقة    (،%26.2)  في المنطقة الغربية
. (1)جدول    % على القمح0.6  % على الشعير و7.7الجنوبية بنسبة  
النتائج   اإلصابةأبينت  نسبة  الشعير   ن  محصول  على  أعلى  كانت 

اإلصابة  حيث  بالقمح،    مقارنة   نسبة  الشع  %16.2بلغت  و على   ير 
القمح.  9.0% القمح    على  تقزم  فيروس  عن  الكشف  تم    (WDV)كما 

المجموعة   العينات  اإلص  ا  عشوائي في  نسبة   % 1.1  الكلية  ابةوبلغت 
و  1.7) الشعير  على  القمح(%0.5  على  نسبة أ سجلت  و   ،%  على 
الغربيةفي  صابة  إ الشعير  المنطقة  يتم 1)جدول    (%4.8)  على  لم   .)

فيروس   عن  ا  الموزاييك الكشف  (  BYSMV)شعير  لل  الصفرالمخطط 
 ( في العينات المجموعة عشوائيا . WDVفيروس تقزم القمح ) و 

ا نتائج  السيرولوجية/أوضحت  ( 1)جدول  لية  صالمالختبارات 
فيروسية    أعراضا  أظهرت  التي    للعينات بإصابة  كثر أأن  توحي 

إذ أمكن   PAV-كانت لفيروس تقزم واصفرار الشعير  ات تواترا   صاب اإل
عالك المختبرة24.1في    مصليا    نهشف  العينات  من  فيروس تاله    % 

للشعير   االصفر  المخطط  و الموزاييك  القمحوس  فير ،  وفيروس ،  تقزم 
ال للذرة مالتخطط  نسبة    قطع  % 12.3،  %16.1  وجودهاوبلغت 

 .على التوالي ،%3.8و

 

 

 
القمح  .  1شكل   تقزم  الموزاييك روس  ي فو  (WDV)الكشف عن فيروس 

األ  للشعيرالمخطط  النباتي BYSMV)  صفر  النسيج  بصمة  باختبار   )

أع  (TBIA)المناعي   تحمل  التي  الحبوب  محاصيل  عينات  اض رفي 

ل من  والمجموعة  فيروسية  بإصابة  آذار/مارستوحي  خالل  -يبيا 

 . 2010نيسان/أبريل 
Figure 1. Detection of Wheat dwarf virus (WDV) and 

Barley yellow striate mosaic virus (BYSMV) by tissue blot 

immunoassay (TBIA) in cereal samples with symptoms 

suggestive of virus infection collected from Libya during 

March-April 2010. 

 

البقولي   النباتي   النسيج  بصمة  اختبار  نتائج  أظهرت  -  اتمحاصيل 
 حيث  ،(BLRV)  الفول  وراقأ  التفاف  فيروس  وجود(  TBIA)  المناعي

الكشف   كل    لسجّ و   ،عينة  12  فيعنه  تم  العادي على  الجلبان  من 
الف والجلبان  الزغبي  للبحوثو والجلبان  سبها  محطة  في   وسجلت   ،لي 

الحمص   محصول  على  واحدة  بمدينة    الصفصاف  محطة  فيعينة 
 نةدي بم  الزهراء  بحوث  بمحطة  الفول  نبات  على  وعينتان  ،البيضاء
فيروس االصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر    ف عنش  ك  و   .طرابلس

(BWYV  )واحدة    يف سبها  منعينة  بمحطة  الفولي  الجلبان   ، نبات 
  بحوث  بمحطة  الفول  نبات  على  وعينة  ،الحمص  نبات  في  عينتانو 

النتائج  أكما    .الصفصاف الصويا إشارت  فول  تقزم  فيروس  وجود   لى 



227 Arab J. Pl. Prot. Vol. 40, No. 3 (2022) 

(SbDV)   وواحدة  الحمص  نبات  على   منها  سبع    نتاك  ،عينة  13  في 
على    ة وخمس  الصفصاف بحوث    بمحطة  العدس  نبات  على اصابات 

الزهراء بمحطة  الفول  اال  ؛نبات  بفيروسصوسجلت  وا  ابة   صفرارتقزم 
الصفصاف   بحوث  على نباتي حمص في محطة  (CpCSV)  الحمص

محطة   في  فول  نباتات  جميع كما    ؛الزهراءبحوث  وثالث  تفاعلت 
عن الكشف  ب المتخصص    5G4مصل المضاد  ات المفحوصة مع الالعين 

 الجلبان من  واحد  ، باستثناء نبات  (Luteoviruses)االصفرار    فيروسات
 . (2)جدول  الفولمن ر خآالزغبي و 

 
 االختبارات الجزئيية 

)عينات الحبوب( و   PCRجميع العينات التي فحصت باختبار    أعطت
RT-PCR    )البقوليات البند  ا ،ابي يجا  تفاعال  )عينات  قياسات   اتوكانت 

المخت  المستخدمة )برة مللفيروسات  للبادئات  ، 429،  391،  413طابقة 
للفير   253و    1201،  440 قاعدي  ، CpCSV  ،BLRVسات  و زوج 

BWYV  ،SbDV  ،WDV    وMSV  التوالي )جدول ، شكل 3، على 
2). 
 

 
 

القمح.  2شكل   تقزم  فيروسي  التخطط  فيروس  و  (WDV)  الكشف عن 

للذرة للبوليمراز  بوا  (MSV)  المتقطع  المتسلسل  التفاعل   (PCR)سطة 

)جدول   متخصصة  بادئات  مقيا M  (.3باستخدام  الجزئيي الوزن    س= 

Marker IX  من شركةROCHE. 
Figure 2. Detection of Wheat dwarf virus (WDV) and 

Maize streak virus (MSV by PCR using specific primers 

(Table 3). M = DNA Molecular Weight Markers IX 

(ROCHE) 

 

 المناقشة  
 

ت  فيروس  انتشار  إلى  الحقلي  المسح  نتائج  واصفرار  ــــقأشارت  زم 
األخرى   -PAVالشعير بالفيروسات  مقارنة  ليبيا  مع   توافقي و   ،في  ذلك 
مجاورة  سابقة  دراسات   دول  عدة  أشارت    في  أنه  إوالتي   ثر أكمن  لى 

انتشارا    ,.Makkouk et al؛  Mamluk et al., 1989)  الفيروسات 

 سبهذا الفيرو ومن خالل النتائج يالحظ ارتفاع نسبة االصابة      ؛(1989

لى إويعود ذلك  ،  المنطقة الجنوبيةب   قياسا  المناطق الغربية والشرقية  ي  ف
لعلّ  أسباب  المناخية    عدة  الزراعة   ،أهمها   منالظروف  تعتمد  حيث 

ا  ساسا  أ المناطق  والشرقيةفي  والريّ األعلى    لغربية  ي   مطار   شجع مما 
األ  على انتشار  عشاب  انتشار  المنّ وبالتالي   الرئيس  الناقل  حشرة 

الريّ   ،للمرض على  الجنوبية  المناطق  في  الزراعة  تعتمد  الثابت   بينما 
حيث لم يالحظ خالل   ،(2008  ،والثابت  )النجار  رمطالندرة سقوط األ
  .جدا   قليلةعداد أب  الإفي مناطق الحصر  حشرة المنّ الدراسة وجود 

النتائج   اإلأبينت  نسبة  واصفرار  ب صابة  ن  تقــــزم  فيروس 
منهاكانت  الشعير    محصولعلى    -PAVالشعير القمح   أعلى  في 

المنطقتين  خاصة  ب و  دراسات   ذاهيتوافق  و   ،يةالجنوب و الغربية    في  مع 
لإلصابة  سابقة الشعير  محصول  حساسية  أكثر   بخصوص  بالفيروس 

القمح   محصول   ,.Makkouk et al؛Kumari et al., 2006)من 

حين(2001 في  اإل  .  نسبة  واصصابة  كانت  تقــــزم  فرار بفيروس 
لشعير في ا مّما هي عليهقليال  ر ب كأمحصول القمح  على -PAVالشعير

 جمهاعينات القمح التي تم  مجملن يفسر ذلك بأ و  ،في المنطقة الشرقية
من ومشاريع  كانت  البحثية  الصناعي  المحطات  النهر  والتي   استثمار 

 نوفمبر تشرين الثاني/في النصف الثاني من شهر  زراعتها  مواعيد  تكون  
 ،الخريفية  في الفترة  المنّ   اتصابة بحشر إلل  عرضة  أكثر  ي تكون  التالوب 

تلكحيث   مزارعو  و ة  ق المنط  يركّز  الشعير  محصول  تم ت   الذيعلى 
الزراعته   النصف  شهر  في  من  األول/ثاني  تقلّ   ديسمبركانون   حيث 

   .انخفاض درجات الحرارةنتيجة  المنّ  اتالكثافة العددية لحشر 
) القم  تقزم  سفيرو   تسجيل  تمّ  موزاييك  ال  وفيروس  ( WDVح 

للشعير االصفر  نطاطات بواسطة    المنقوالن(  BYSMV)  المخطط 
تونس  وراق  األ السيرولوجية  استنادا  في   ,.Najar et al)  لالختبارات 

2000a  ) سوريةو السيرولاعلى    بناء      في  والجزئييةالختبارات   وجية 
(Ekzayez et al., 2011  ؛Makkouk et al., 2004).   هذه ائج  نت   دّ عت و

الفيروسينوجود  لاألول    قريرالت   الدراسة ليبيا   هذين  على محصولي   في 
المجموعة في العينات    WDV  حيث كشف عن فيروس  القمح والشعير،

و عشوائي  حين تلك  ا   في  فيروسية،  بإصابة  توحي  أعراض  تحمل  التي 
فيروس   عن  أعراض فقط    BYSMVكشف  تحمل  التي  العينات   ا  في 

 .فيروسية
الجزئيية االخ  أظهرت باالختبارات  متبوعة  السيرولوجية  تبارات 

مسببة   فيروسات  أربعة  )  البقوليات  الصفراروجود  ليبيا  ، BWYVفي 
BLRV  ،SbDV    وCpCSV)   ت حشرات  والتي  بوساطة  جميعها  نتقل 

 أغلب  دّ تع.  (2008قمري وآخرون،  )  المثابرةاقية/فقط بالطريقة الب   المنّ 
 ، االنتشار  واسعة  الفيروسات  من  ةلدراس ا  هذه  في  المسجلة  الفيروسات

البقولية  الفول  وراقأ  التفاف  يروسف  سجل  حيث المحاصيل  في   على 
 & Kumari  ؛Bos et al., 1988)دول غرب آسيا وشمال افريقيا    معظم
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Makkouk, 2007  ؛Kumari et al., 2009   ؛Makkouk et al., 

الدراسة  أما  ؛(2012 ,1988 هذه  جلبان  ال  اتنبات   على  سجلفقد    ،في 
الفولي   والجلبان  الزغبي  والجلبان   .والفول  الحمص  محصوليو العادي 

تمّ  عن    كما  السكري/الكشف  للشوندر  الغربي  االصفرار    البنجر فيروس 
ا الفوليعلى  والجلبان  والحمص   المغربفي    سابقا    لسج  قدو   ،لفول 

 Fortass؛Ait Yahia et al., 1997)  والجزائر على محصول الحمص

et al., 1997 )،   تونس  في  والفول  الحمص  محصولي  علىو  (Najar et 

al., 2000b).    الصوياأما فول  تقزم  سابقا    فيروس  على   المسجل 
الفول تون   محصول  محصول   (Najar et al., 2003)  سفي  وعلى 

نه في هذه ع  فقد كشف  ،(Makkouk et al., 1997)العدس في سورية  
على عن أيضا     شفكو   .لوالفو   والعدس  الحمص  محاصيل  الدراسة 

ذه على محصولي الحمص والفول في ه  ار الحمصاصفر تقزم و فيروس  

المسجل  دّ ويع  الدراسة، الفيروسات  من  الفيروس  على هذا  حديثا   ة 
أفريقيا المحاص وشمال  آسيا  غرب  دول  معظم  في  البقولية  يل 

(Abraham et al., 2009  ؛Asaad et al., 2009  ؛Moukahel et al., 

2021 .) 

،  WDV  ،MSVات  لفيروسلالتسجيل األول  اسة الحالية  الدر   دّ تع
BYSMV   و الحبوب؛  محاصيل  ، BLRV  ،BWYVفيروسات  للعلى 

SbDV  وCpCSV  البقوليةع المحاصيل  لي   لى  بناء  في  نتائج على    بيا 
السيرولوجية بهوية   إنّ والجزئيية.    المصلية /االختبارات  الدقيق  التعريف 

الم هذه  على  تؤثر  التي  أمرا    حاصيلالفيروسات  تربية  ل  ا  ضروري   يعّد 
أصناف    بهدف  النباتات  ي تبن و الفيروسية  مراض  أللمقاومة  انتخاب 

 .للوقاية من هذه األمراض فعالة للمحاصيلاإلدارة ال

 

 

Abstract 
Abukraa, H., S.G. Kumari and F. Bshia. 2022. Survey for Legume and Cereal Viruses in Libya. Arab Journal of Plant 

Protection, 40(3): 222-230. https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.222230 
A field survey was conducted during March and April 2010, to identify viral diseases affecting cereal and legume crops in different 

regions of Libya. A total of 3706 barley and wheat samples were collected randomly in addition to 187 symptomatic samples from 22 barley 

and 20 wheat fields. Moreover, 34 symptomatic legume samples were collected from two faba bean fields and one field each of of lentil, 

chickpea, Vicia sativa, Vicia ervillia and Vicia  narbonesis. All samples were tested at ICARDA Virology Laboratory by tissue blot 

immunoassay (TBIA) using specific antibodies. Results of random cereal samples showed that Barley yellow dwarf virus-PAV (BYDV-

PAV) was more common (12.6%) in wheat and barley samples, followed by Wheat dwarf virus (WDV) (1.1%). In symptomatic samples, 

BYDV-PAV was also the most common (45 out of 187 samples tested were infected: 45/187), followed by WDV (23/187), Barley yellow 

striate mosaic virus (BYSMV) (40/187) and Maize streak virus (MSV) (7/187). In legume fields, Soybean dwarf virus (SbDV) 13 out of 34 

samples tested were infected (13/34) was the most common, followed by Bean leafroll virus (BLRV) (12/34), Chickpea chlorotic 

stunt virus (CpCSV) (5/34) and Beet western yellows virus (BWYV) (4/34). Serological results were confirmed by amplification with 

polymerase chain reaction (PCR) using specific primers. This is the first report of WDV, MSV and  BYSMV on cereal crops, and BLRV,  
BWYV, SbDV and CpCSV on legume crops in Libya. 
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