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 الممخص

قبل الزراعة إلى حمل  Reina Moraأشار فحص بذار الفول صنف رينا مورا 
نوعًا من األعشاب  ٕٙرت نتائج فحص 1 وأشا%1ٛٔٙٓبنسبة  BYMVالبذور لفيروس 

 ,BYMV, CMV, BBTMVفي منطقة زراعة بذور الفول إلى إصابتيا بفيروسات 

PSbMV  1لوحظ إصابة رينا مورا  صنف بذار الفولالحقمية لزراعة الوبعد  بنسب متباينة
, وقد تباينت نسبة اإلصابة حسب نوع  BYMV, CMV, BBMVالنباتات بفيروسات 

ومتأخرة  قمياًل  BYMVقت إجراء اإلختبار, إْذ جاءت اإلصابة مبكرة بفيروس الفيروس, وو 
, ولوحظ في كال الحالتين اإلرتفاع التدريجي لنسب CMV, BBMVبكل من فيروسي 

ا فقد ُسّجل إصابتيا ر أما أصناف الفول البمدي األخرى المجاورة لمصنف رينا مو   اإلصابة1
بعد شير من إنباتيا,  BYMV, CMV, BBMV,  ,BBSV, BBWV فيروساتب

 BYMV1% بفيروس 1ٖٖٖٔإلى  BBWV% بفيروس 1ٖٖٔوتراوحت نسب اإلصابة من 
والعدوى المختمطة بيما في بذور أصناف  CMVو BBMV تفاوتت نسب انتقال فيروسي

وقد تباين تأثير اإلصابة المختمطة بالفيروسين الفول المختمفة المعداة ميكانيكيًا بالفيروس1 
بة انتقال كل من الفيروسين في بذور األصناف المختمفة لمفول, إْذ لوحظ إرتفاع عمى نس

 نسبة النقل في الصنفين قبرصي ورينا مورا وانخفاضيا في الصنف مصري صغير البذرة1
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 مقدمة:
ُيعدددمح مل دددول ال دددول مدددن ملا ددديل الي دددول العذاييدددة  دددل الدددوطن العريدددل ومعظدددم اليمدددمان      

إْذ ُتستخمم يذوره جا ة أو خضراء  ل غذاء اإلنسدان, وىدو غدذاء شدعيل  دل النامية  ل العالم, 
مل دول ال دول إلد   (.   ينتمدل Chevan, et al., 9191م در وسدورية والمعدرل العريدل  

ثالد  أكيدر العدايالت  إل  أنيا (Polhill and Raven, 9199, والتل ُيشير  عايمة الي وليات
. وُتعدمح المنط دة السدالمية مدن المنداط  نوعداً  99666ًا وجنس 056النياتية الزىرية لي  تضم 

كمدا أنيدا ُتشدكل مناخدًا ماليمدًا رنتشدار . الي وليات العذايية الرييسة  ل سورية لزراعة ملا يل
العميددم مددن أنددواع الي وليددات اليريحددة ي ددورل طييعيددة, والتددل ُتشددكل م ددامر إ دداية طييعيددة يعددمم 

 (.     Mouhanna, 9111من األمراض ال يروسية  
 Bos, et يروسدًا   56ُي دال مل دول ال دول طييعيحدًا  دل مختمدء أنلداء العدالم يلدوالل     

al. 9199 Makkouk, et al., 3662 ل  يروسًا  ل منط ة غرل أسديا وشدمال  95(, وُسجح
 :Kaiser, 9192: Fidan and Yorganic, 9116: Russo et al., 9199أ ري يدا   

Fortass and Boss, 9119: Horn et al., 9112,;Makkouk, et al., 9199, 

9113, :Makkouk and Kumari, 9115, 9119 :Katul, et al., 9112  :
Mouhanna, et al., 9111. 3669 قم أشار) Hassan Ismail and  وMouhanna, 

et al. (9111)  اليدر,, إل  إ اية كل من الجزر اليدر,, وال زيدزل, واليندمياء اليريدة, والخدرمل
  ل ل ول ال ول وجوارىا  ل السالل السور, BYMVوال  و, وعمك العزال ي يروس 

 Broad bean mottle يدروس تيدرقش ال دول ومن  يروسدات ال دول الميمدة  دل سدورية      

bromovirus  BBMV عايمددددددددة ,Bromoviridae ) أعددددددددراض التيددددددددرقش الددددددددذ, ًيسدددددددديل
ل  , ددول الم ددايةوالموزاييددك وأليانددًا الت ددزم عمدد  نياتددات ال انت الددو يواسددطة اليددذور أيضددًا وُسددجح

 دل   دل لدين ُأشدير إلد  انت الدو ينسدل أعمد  (, Makkouk, et al., 9199%  3-9ينسية 
 El-Hammady%  1.0( و Anonymous, 9119%  5.21 يدذور ال دول و دمت إلد 

et al., 3663ل انتشددار ال يددروس عمدد  نياتددات ال ددول  ددل ملا ظددة الي ليددرل  ددل (. كمددا ُسددجح
ل عدمم انت الدو ياليدذور   (.  وتشدير مراسدات عميدمل إلد  انتشدار Efaisha, 3665م ر, وُسجح
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, Cucumber mosaic cucumovirius  CMV يدددددددروس موزاييدددددددك الخيدددددددار  
Cucumoviridae ال دددول  مل دددول  دددل سدددورية ومنيددداالميمدددة ( عمددد  عدددمم مدددن الملا ددديل

 Ismail, 3666 ,Hassan, et al., 9111 ,Mouhanna, et al., 9111.) 
ُتسيل ال يروسات خسداير مت اوتدة  دل كميدة اإلنتداع ونوعيتدو, وتتعمد  كميدة الخسداير يندوع     

ال يدددروس وسددداللتو, وعمدددر النيدددات عندددم اإل ددداية, ولساسدددية  دددنء ال دددول المدددزروع, وذكدددر 
Makkouk  9111 أن إ دداية مل ددول ال ددول يددال يروس قددم تددنم, إلدد    ددمان المل ددول )
ل,  وىددددذا مددددا ل ددددل  ددددل المنط ددددة الوسددددط  مددددن م ددددر  ددددل الموسددددم الزراعددددل يشددددكل كامدددد

9119/9113  Abou El-Enein, et al, 3666.) 

 :  أىمية البحث وأىدافو
ُيشددكل التلددر, عددن األمددراض ال يروسددية التدددل ُت دديل ملا دديل الي وليددات أىميددة كييدددرل      

معدمل انت دال ال يدروس  دل لكمدا أن  نظرًا ألىمية تمك ال يروسدات  دل إ داية ملا ديل أخدر ,
لددذا جدداء ىددذا اليلدد  لمتلددر, عددن  يروسددات ال ددول, ومراسددة نسددية انت ددال  .اليددذور أىميددة كييددرل

 يذور يعض أ نا و تلت شروط العمو  الميكانيكية. يعض ال يروسات  ل
 مواد البحث وطرائقو:

 رينا مورا قبل الزراعة1صنف اختبار عينات من بذور الفول 
 Fito إنتدداع شددركة  Reina Moraيددذرل مددن  ددنء ال ددول رينددا مددورا   9666أخددذت      

تلدت تعطيدة شديكية مانعددة  اإلسديانية( وزرعدت  دل  دوانل إنيددات تلتدو, عمد  التدورء المع ددم
سددددم( إلجددددراء  36-99لو ددددول اللشددددرات. ويعددددم و ددددول اليددددامرات إلدددد  الطددددول المناسددددل  

ياسددددتخمام شدددد رات لددددامل, ثددددم  ارختيددددارات ُل ددددمت سددددو  اليددددامرات  ددددو  سددددط  التريددددة ي ميددددل
 Para filmيدامرات( وًلدءح كدل منيدا يشدريط مدن  96وضدعت  دل مجموعدات   كدل مجموعدة 

لُيشكل عينة مركية. أخذت م داط  لممجموعدات السداي ة الدذكر يواسدطة شد رات لدامل, وطيعدت 
, واختيدددددرت م دددددميًا ياسدددددتخمام الي دددددمة النسددددديجية ((NCMعمددددد  ور  السددددديميموز المنتدددددرت 

ن يدذور ال دول  BBMV( ضدم  يروسدات تيدرقش ال دول  TBIAة  المناعي (, BBSV(,  تمدوح
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(, موزاييدددددك PSbMV(, الموزاييدددددك الملمدددددول  دددددل يدددددذور اليدددددازرء  BBWVذيدددددول ال دددددول  
 .(CMV(, وموزاييك الخيار  BYMVوا  رار ال ول  

 الجوالت الحقمية لجمع العينات:
ال تددرل الممتدددمل مددن يمايددة الشددير الثالددد    ددلجمعددت خددالل الجددورت الل ميددة التدددل ن ددذت      

لنيايدددة الشدددير الخدددامس عيندددات تمتمدددك أعراضدددًا شدددييية يدددمعراض اإل دددايات ال يروسدددية مدددن و 
, ومددن ل ددل  ددول مجدداور مددزروع يال ددنء Reina Moraل ددول ال ددول المزروعددة يال ددنء 

Flip  ددنء مددن منظمددة  ICARDA وكددذلك مددن األعشددال المرا  ددة لمل ددول ال ددول  ددل ,)
 مدددين المدددذكورين ومدددن جوارىمدددا وذلدددك  دددل  تدددرل النشددداط أألعظمدددل لنمدددو مل دددول ال دددول الل

واألعشدال الناميدة ولنشداط اللشددرات  دل الل دل. ل دم اسددتيم ت الجدورت الل ميدة جمد  العينددات 
عشددددال المليطددددة ألعينددددات ا مددددن ل مددددل ال ددددول  عينددددات ال ددددول, وعينددددات األعشددددال( وكددددذلك

يية يددددمعراض اإل ددددايات ال يروسددددية  موزاييددددك, تمدددداوت, التددددل تلمددددل أعراضددددًا شدددديو يددددالل مين 
عينددات األعشدددال  / نوعددًا مددن35/ تددمح ل ددر ل دددم. ا دد رار, المددرار, ت ددزم, تجعددم, ,,, الدد (

اللنددددمقو   , وكددددان نيددددات 3(م5666ل ددددول ال ددددول وجوارىددددا  ددددل منط ددددة المراسددددة   اليريددددة مددددن
Meliolotus officinalis يمد  عدمم العيندات   دة المراسدة.ت انتشدارًا  دل منطتداأكثدر النيا مدن

/ عيندة مدن ل دل ال دول  دنء 266عينة من ل ل ال ول  نء رينا موزا, / / 266المختيرل /
Flip/ ,990 .عينة أعشال مختم ة / 

 :االختبارات المصمية
اختيددددرت جميدددد  عينددددات ال ددددول وعينددددات األعشددددال المجموعددددة ياختيددددار ي ددددمة النسددددي       

, وذلدك ضدم Makkouk and Kumari (9110)قيدل  دوء مدن و ( الم(TBIAالمنداعل 
ن يدذور Broad bean mottle virus  BBMV تيدرقش ال دول ال يروسدات التاليدة: (,  تمدوح

 Broad bean wilt virus (, ذيدول ال دولBroad bean stain virus  BBSV ال دول
 BBWVالموزاييددك الملمددول  ددل يددذور اليددازرء ,)Pea seed-borne mosaic virus  
 PSbMVموزاييددك وا دد رار ال ددول ,)  Bean yellow mosaic virus  BYMV ,)
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الًم ممدددة كيميدددة مدددن منظمدددة  (Cucumber mosaic virus  CMV وموزاييدددك الخيدددار 
ICARDA, 

 انتقال الفيروس في البذور: بةنستقدير 
وموزاييك  (BBMV نسية انت ال كل من  يروسل يرقشة ال ول تم لسال    

إسيانل المنشم, قير ل -يذار أ ناء ال ول المختم ة  رينا مورا  ل  (CMV الخيار
والممخوذل من تجرية ساي ة ,  م ر, المنشم( -المنشم, م ر,  عير اليذرل -سور,

التماخل يين  يروسل يرقشة ال ول وموزاييك الخيار عم  نيات ال ول وتمثيرىما عم   
مرلمة   ل لنيات االمعمال يال يروسالممخوذل من ا إعامل زراعة اليذور( وذلك يإنتاجيتو

 ل كمية الزراعة أ ص يالستيكية تلتو, التورء المع م  ل الييت الزجاجل  ارزىار  ل
عم  أجريت ارختيارات  .تلت تعطية شيكية لمن  و ول اللشراتم ر وذلك  -سايا ياشا

 اي ة الذكر.و   المنيجية العممية  ل الطراي  سيذرل من كل  نء ولكل معاممة وذلك  266
 النتائج والمناقشة:

ا ياسدددتخمام الي دددمة ر ال دددول ريندددا مدددو مدددن  دددنء  رليدددذ 9666 تدددمح قيدددل الزراعدددة اختيدددار      
ن يدددذور ال دددول(BBMV  ( ضدددم  يروسدددات تيدددرقش ال دددولTBIAالنسددديجية المناعيدددة    ,  تمدددوح

 BBSV)ذيدددول ال دددول ,  BBWV) ,اليدددازرءالملمدددول  دددل يدددذور  الموزاييدددك  PSbMV)  ,
إلد  نسددية وأشدارت النتدداي  (, CMVوموزاييدك الخيددار  , (BYMV وزاييدك وا د رار ال ددول م

لددد  لمدددل19إنيدددات  , وقدددم %6.990ينسدددية  BYMVل يدددروس  يدددذور ال دددول ريندددا مدددورا % وا 
ممدا قدم %, 99 دل يدذور ال دول ينسدية BYMV ( إل  انت دال  يدروسQuantz  9156أشار 
     ينسية منخ ضة نسيياً يروس يذور ال ول رينا مورا تلمل ال  أنح يعنل 
يعددم شدديرين عمدد  وجددواره اليريددة مددن ل ددل ال ددول رينددا مددورا نوعددًا مددن األعشددال  30 ُجمدد      

, BBMV, BBSV, BYMV, PSbMVزراعتدددو, واختيدددرت م دددميًا ضدددم  يروسدددات 
BBWV,  CMV  إلددد  إ ددداية األعشدددال  دددل منط دددة المراسدددة يمريعدددة وقدددم أشدددارت النتددداي
 (.9 الجمول   يروسات
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: نتائج اختبارات األعشاب البرية المجوعة من حقل الفول رينا مورا وجواره ٔجدول 
بالبصمة النسيجية المناعية ضد مجوعة من الفيروسات التي ُتصيب نبات 

 .الفول وتنتقل في بذوره

األعشاب  العشب المختبر
 المختبرة

 نتائج االختبار بالفيروس المدروس
CMV BBTMV BYMV PSbMV 

 - ٕٕ - - ٕ٘ بري جزر

 - ٙ - - ٕٔ رجل اإلوز الجداري

 - ٛٔ - - ٕٓ الفصو

 - ٕ - - ٓٔ قزيزة

 - ٗٔ - - ٕٓ حندقوق

 - - - ٖ ٘ٔ شيمم بري

 - - ٙ - ٓٔ فجل بري

 - ٜ - - ٘ٔ عمك الغزال

 ٚ ٜ - - ٘ٔ ىندباء برية

 - ٚ - - ٛٔ خردل

 - ٛ - - ٘ٔ اليانسون الشائع

 ٚ ٜ٘ ٙ ٖ ٘ٚٔ المجموع

 

يال يروسدات  دل ل دل يشدكل عدام ت داوت نسدية إ داية األعشدال اليريدة  9ويتض  من الجمول 
%, و يدددددروس 9.991ينسدددددية إ ددددداية  CMVإْذ ُسدددددجل  يدددددروس  ,وجدددددواره ريندددددا مدددددورا ال دددددول

BBTMV  و يددروس 2.139ينسددية ,%BYMV  و يددروس 51.395ينسددية ,%PSbMV 
 9كمدددا يتضددد  مدددن الجدددمول  .BBMV%,  دددل لدددين لدددم ُتسدددجل اإل ددداية ي يدددروس 1ينسدددية 

ل ال يددروس عمدد  الجددزر اليددر,  BYMVالمددم  العددوايمل الواسدد  ل يددروس   Daucusإْذ ُسددجح

carota  ورجددددل اإلوز الجددددمار, 99ينسددددية ,%Chenopodium album  56ينسددددية ,%
 %,36ينسددية  Stellaria mediaونيددات ال زيددزل  %,16ينسددية  .Medicago SPال  ددو
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وعمدد  كددل مددن عمددك العددزال  %,96ينسددية  Meliolotus officinalisونيددات اللنددمقو    
Sonchus oleraceus  واليندددمياء اليريدددةTraxacum officinal  وعمددد  06ينسدددية ,%

 Pimpinella%, وعمدد  اليانسددون الشدداي  29.99ينسددية  Sinapes arvensisالخددرمل 

anisum  ل  يددروس %. 52.22ينسددية ليددر, الشدديمم ا  ددط عمدد  نيددات  CMV ددل لددين ُسددجح
Lolium SP.  ل  يدددددروس 36ينسدددددية عمددددد  نيدددددات ال جدددددل اليدددددر,  BBTMV%, وُسدددددجح

Raphanus raphanistrum  ل  يدروس 06ينسية عمد  نيدات  PSbMV%,  ل لين ُسدجح
ينسدددية و  BYMVيإ ددداية مختمطدددة مددد   يدددروس  Traxacum officinal  اليندددمياء اليريدددة

و  BBMVي يروسددددل كمددددا لددددم تسددددجل أيددددة إ دددداية عمدددد  األعشددددال الممروسددددة  ,10.00%
BBWV . ووكدانand Hassan (3669) Ismail وMouhanna, et al. (9111)  قدم

ا إل  إ داية كدل مدن الجدزر اليدر,, وال زيدزل, واليندمياء اليريدة, والخدرمل اليدر,, وال  دو, و أشار 
 .   ل ل ول ال ول وجوارىا  ل السالل السور, BYMVوعمك العزال ي يروس 

المجداور مدن الجيدة العرييدة لل ددل ال دول ريندا مدورا   ددم  Flipملمددل أمدا  دل ل دل ال دول ال     
يومددًا مددن اإلنيددات  26أخددذت يعددم عينددة نياتيددة  266أشددارت نتدداي  ارختيددارات الم ددمية عمدد  
 (.3إل  تسجيل عمم من ال يروسات  جمول 

 
نتائج اختبار عينات فول من حقل الفول المحمي المجاور من الجية الغربية  :ٕجدول 

قل الفول رينا مورا وجواره بالبصمة النسيجية المناعية ضد مجوعة من لح
 .الفيروسات التي ُتصيب نبات الفول وتنتقل في بذوره

 نتائج االختبار بالفيروس المدروس
BBSV BBWV BYMV BBMV CMV 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
ٕٜ ٜ1ٙٙ ٗ ٔ1ٖٖ ٗٓ ٖٔ1ٖٖ ٛ ٕ1ٙٙ ٘ ٔ1ٙٙ 
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إْذ و ددددمت إلدددد   BYMVأن أعمدددد  نسددددية إ دددداية كانددددت ي يددددروس  3مددددن الجددددمول  يتضدددد 
ثدددم %, 3ينسدددية  BBMV%, ثدددم  يدددروس 1.00ينسدددية  BBSV%, تددداله  يدددروس 92.22
%,  ددل لددين لددم 9.22ينسددية  BBWVوأخيددرًا  يددروس %, 9.00ينسددية   CMV  يددروس
ل  يروسددددات . وتت دددد  نتدددداي  ىددددذه المراسددددة مددددن ليدددد  ال PSbMV يددددروس يإ دددداية أ, ُتسددددجح

(  دددل السدددالل السدددور,, ولكدددن 9111الُمسدددجمة عمددد  نيدددات ال دددول مددد  مراسدددة ميندددا و خدددرون  
ل  يددددروس   BBSVو يددددروس , BYMV 03.91%ينسددددية  تتيدددداين نسددددل اإل دددداية, إْذ ُسددددجح

%, وترج  التياين  ل نسل اإل داية يدين 23.53ينسية  BBWV%, و يروس 95.1ينسية 
يومددًا   ددط مددن إنيددات ال ددول,  ددل لددين أن المراسددة  95المراسددتين إلدد  أن مراسددتنا جدداءت يعددم 

 األخر  تناولت ل ر ال يروسات يعم منت ء موسم ال ول.
مت     اإل داية أما عينات ال ول الممخوذل من ل ل ال ول ريندا مدورا موضدوع المراسدة,   دم ُسدجح

إلدد   2خددالل مرالددل المراسددة. وُيشددير الجددمول  BBMV و CMVو   BYMV اتسددي يرو 
 عينة نياتية  ل كل مرلمة من المرالل الثال . 266النتاي  المتل ل عمييا من  لص 

أنح نياتدددات ال دددول ريندددا مدددورا  دددل الل دددل المدددزروع والمجددداور  2ُياللدددظ مدددن الجدددمول 
التدددل ُت ددديل مل دددول ال دددول قدددم تدددمثر ي يروسدددات  لم دددامر اإل ددداية يعدددمم مدددن ال يروسدددات

BYMV  و 6.990الدددددذ, كدددددان أ ددددداًل  دددددل يدددددذار ال دددددول ينسدددددية ,%CMV  وBBMV, 
 95/3قددم ارت عددت يت ددمم اإل دداية اعتيددارًا مددن  BYMVوُياللددظ  أنح نسددية اإل دداية ي يددروس 

يومددًا  95% وذلددك كددل 13.22%, و26, 39.22%, 96.00%, 2.00إلدد   91/1ولعايددة 
  دددم تدددمخرت لتددد  منت دددء الشدددير  CMV(. أمدددا اإل ددداية ي يدددروس 2تدددوالل  جدددمول عمددد  ال

ولعايددددة  95/2% عمدددد  التددددوالل اعتيددددارًا مددددن 36.2%, 1.0%, 1.2الثالدددد  وكانددددت ينسددددية 
%, 2.6  دددم جددداءت أيضدددًا متدددمخرل وكاندددت ينسدددية  BBMV. أمدددا اإل ددداية ي يدددروس 95/1
 % عم  التوالل  ل ذات ال ترل الساي ة. %99.2, 0.2
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نتائج اختبار عينات فول رينا مورا وجواره بالبصمة النسيجية المناعية ضد : ٖجدول  
 مجوعة من الفيروسات التي ُتصيب نبات الفول وتنتقل في بذوره

 تاريخ
 جمع

 العينات

 عدد العينات الحاممة لمفيروس/النسبة المئوية لحمل الفيروس
BBMV BBSV BBWV BYMV PSbMV CMV 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

ٔ٘/ٕ 
ٔ/ٖ 
ٔ٘/ٖ 
ٔ/ٗ 
ٔ٘/ٗ 

6 
6 
1 
91 
22 

6 
6 
2.6 
0.2 
99.
6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

99 
93 
23 
16 
939 

2.0 
96.
0 
39.
2 
26.
6 
13.
2 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
92 
31 
09 

6 
6 
1.2 
1.0 
36.
2 

 
 .  وموزاييك الخيار في البذور نسبة انتقال كل من فيروسي برقشة الفول

 التدددماخل يدددين  يروسدددل يرقشدددة ال دددول أخدددذت يدددذور ال دددول مدددن نياتدددات التجريدددة      
يدذرل مدن كدل معاممدة  266ويواقد  وموزاييك الخيار عم  نيات ال ول وتمثيرىمدا عمد  إنتاجيتدو( 

ت سددم, أخددذت ي ددمة النسددي  المندداعل لمعينددا 36-95و ددول اليددامرات إلدد  طددول  ددل مرلمددة 
, وكاندت النتداي  CMVو  BBMVعم  أغشدية السديميموز المنتدرت, واختيدرت ضدم  يروسدل 

 .1كما ىو موض   ل الجمول 
%, 9.22إلدد  يددذور ال ددنء ال ير ددل ينسددية  BBMVُسددجل انت ددال  يددروس      

%,  ددددل لددددين سددددجل انت ددددال ال يروسددددين إلدددد  اليددددذور ينسددددية 6.00ينسددددية  CMVو يددددروس 
كمدددا ُسدددجل  لل  دددل اإل دددايات المختمطدددة يال يروسدددين معدددًا. % عمددد  التدددوا9.00% و 3.00

%, 2.66ينسدددية  Reina Moraإلددد  يدددذور ال دددنء المسدددتورم  BBMVانت دددال  يدددروس 
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%,  ددددل لددددين سددددجل انت ددددال ال يروسددددين إلدددد  اليددددذور ينسددددية 9.22ينسددددية  CMVو يددددروس 
 دل يدذور % عم  التدوالل  دل اإل دايات المختمطدة يال يروسدين معدًا. أمدا 9.22%   و 3.22

ل   ددددل اليددددذور ينسددددية  BBMVانت ددددال  يددددروس ال ددددنء الم ددددر,  ددددعير اليددددذرل   ددددم ُسددددجح
%,  دددل لدددين سدددجل انت دددال ال يروسدددين إلددد  اليدددذور 3.22ينسدددية  CMV%, و يدددروس 1.22
 % عم  التوالل  ل اإل ايات المختمطة يال يروسين معًا.9.00% و 5.22ينسية 

 م دددددنء قير ددددل ي يروسددددل أن اإل دددداية المختمطددددة ل 1ويتضدددد  مددددن الجدددددمول 

BBMV وCMV  قددم أمت إلدد  ر دد  نسددية انت ددال  يددروسBBMV  ددل يددذور ال ددنء مددن 
 ددل يددذور ال ددنء ذاتددو مددن  CMV %, وارت دداع نسددية انت ددال  يددروس3.00% إلدد  9.22
%. أمددا  ددل ال ددنء المسددتورم رينددا مددورا   ددُياللظ انخ دداض نسددية انت ددال 9.00% إلدد  6.00

%, وعدددمم تدددمثر نسدددية انت دددال 3.22% إلددد  2.66مدددن  دددل يدددذور ال دددنء  BBMV يدددروس 
 ددل يددذور ال ددنء ذاتددو. وُياللددظ  ددل ال ددنء م ددر,  ددعير اليددذرل ارت دداع  CMV  يددروس

%, وخ ددض نسددية 5.22% إلدد  1.22 ددل يددذور ال دنء مددن  BBMVنسدية انت ددال  يددروس 
 %.9.00% إل  3.22 ل يذور ال نء ذاتو من  CMV انت ال  يروس

ة المفدددردة بفيروسدددي برقشدددة الفدددول وموزاييدددك الخيدددار واإلصدددابة اإلصددداب تدددمثير :ٗجددددول 
المختمطة بالفيروسين في نسبة انتقال الفيروس في بدذور الفدول لكدل صدنف مدن 

   األصناف المدروسة
 

 اسم الصنف
 

 المعاممة
عدد البذور الحاممة 
 لإلصابة الفيروسية

النسبة المئوية )%( 
 لإلصابة بالفيروس

 الصنف المحمي
 )قبرصي(

BBMV ٗ ٔ1ٖٖ 
CMV ٕ ٓ1ٙٙ 

BBMV+  
CMV 

B*  :ٛ 

C** :٘ 
B :ٕ1ٙٙ 

C :ٔ1ٙٙ 

 الصنف المستورد
 Reina Mora 

BBMV ٜ ٖ1ٓٓ 
CMV ٗ ٔ1ٖٖ 

BBMV+  
CMV 

B  :ٚ 

C :ٗ 
B :ٕ1ٖٖ 

C :ٔ1ٖٖ 
 BBMV ٖٔ ٗ1ٖٖ الصنف المصري
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 CMV ٚ ٕ1ٖٖ صغير البذرة  
BBMV+  

CMV 
B  :ٔٙ 

C :٘ 
B :٘1ٖٖ 

C :ٔ1ٙٙ 
 

*B= BBMV        **C = CMV 
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SURVEY OF SOME VIRAL DISEASES ON FABA BEAN  
CROP AND ASSOCIATED WEEDS AND THE EFFECT OF 

MIXED INFECTION WITH BROAD BEAN MOTTLE AND 

CUCUMBER MOSAIC VIRUSES ON SEED RANSMISSION 
 IN SOME FABA BEAN VARIETIES. 

 

I. D. ISMAIL  

Faculty of Agriculture, Tishreen University, Lattakia, Syria. 

 

ABSTRACT 
Faba bean seeds, (variety Reina Mora) were examined  

before sowing for the presences of  some viruses. The 

obtained results indicated that BYMV was detected in 

ٓ1ٛٔٙٝ.  

Testing samples of ٕٙ different weed species, collected 

from plant area indicated that  BBMV, CMV, BYMV were 

found in different infection rates according to the test time 

and the virus tested. The early infection was with BYMV, 

whereas, the later one was with CMV and BBMV. Graduated 

raise of infection was also observed.  

Local varieties of faba bean (Reina Mora variety were) 

tested a month post-germination, and the following viruses 

had been recorded: BBSV, BYMV. CMV. BBMV and 

BBWV, in different percentages of infection, ranged from 

ٔ1ٖٖٝ  for BBWV to ٖٔ1ٖٖٝ for BYMV. The percentage of 

infection with BBMV and CMV as well as with the mixed 

infection (with both viruses) were varied in seeds of 

mechanical inoculated varieties. Mixed infection with BBMV 

and CMV in different faba bean varieties showed variation in 

seed transmission rate of each individual virus. Seed 

transmission of the studied viruses was higher in Kobrose 

and Reina Mora varieties, whereas, lower values were 

recorded in Egyptian small seed variety.  

 

 


