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New Pest and Natural Enemies Recordتسجیل آفات جدیدة وأعدائھا الحیویة 

فیروسات 

أول تسجیل لفیروسات تصیب الفصة/البرسیم الحجازي والحلبة طبیعیاً، 
ولفیروس االصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر یصیب البقولیات في 

وعادل 2المتوكل، وجیھ 2ا، رشاد الباش2، اسماعیل محرم1صفاء قمريالیمن. 
) مختبر الفیروسات، المركز الدولي للبحوث الزراعیة في 1. (3العنسي

، حلب، سوریة؛ البرید االلكتروني: 5466المناطق الجافة (ایكاردا)، ص.ب. 
s.kumari@cgiar.org) الھیئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي، 2؛ (

تاریخ ذمار، ذمار، الیمن. ) جامعة 3وزارة الزراعة والري، الیمن؛ (
. مجلة 24/1/2005؛ تاریخ الموافقة على النشر: 5/12/2004االستالم:

.57: 23وقایة النبات العربیة. 
عینة حلبة توحي بإصابة 12وعینة فصة/برسیم حجازي150تم جمع 

من أقلیم المرتفعات الجبلیة في (اصفرار، تقزم، موزاییك، تبرقش) فیروسیة 
. تم فحص العینات باختبار بصمة 2004شھر أیلول/سبتمبر، الیمن، خالل

أمصال 4) باستخدام األمصال المضادة التالیة: 1((TBIA)النسیج النبات 
لفولالمیت لصفرار االفیروس مضادة وحیدة الكلون متخصصة بالكشف عن 

(FBNYV))3 4)، المصل المضادB10 المتخصص بفیروس التفاف أوراق
المتخصص ATCC PVAS-650)، المصل المضاد 4((BLRV)الفول 

، مصل مضاد متخصص بفیروس (SbDV)بفیروس تقزم فول الصویا 
، Agdia(من شركة (BWYV)االصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر

أمصال مضادة متعددة الكلون متخصصة بالكشف عن فیروس 9؛ و أمریكا)
وس الموزاییك األصفر فیر، (AMV)موزاییك الفصة/البرسیم الحجازي 

، فیروس تلون بذور (BBMV)، فیروس تبرقش الفول (BYMV)للفاصولیاء 
، فیروس (BBTMV)للفول موزاییك الحقیقيالفیروس ، (BBSV)الفول 

، فیروس (CpCDV)لحمصلالشاحبتقزمالفیروس ، (BBWV)ذبول الفول 
بذورلبافیروس موزاییك البازالء المنقول و(CMV)موزاییك الخیار 

(PSbMV) .(جمیعھا منتجة في مختبر الفیروسات، ایكاردا، حلب، سوریة)
أظھرت االختبارات السیرولوجیة لعینات الفصة/البرسیم الحجازي أن ھناك 

موزاییك الفصة/البرسیم وكان فیروسفیروسات تصیب ھذا المحصول،خمسة
ن أصلعینة م95الحجازي أكثر الفیروسات انتشاراً؛ حیث تم كشفھ في 

فیروس عینة)، 20(لفولالمیت لصفرار االفیروس تاله عینة مفحوصة،150
عینة)، فیروس التفاف أوراق الفول 17الموزاییك األصفر الفاصولیاء (

(عینتین). أما عینات) وفیروس االصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر5(
بي للشوندر فیروس االصفرار الغروجود عن فقط في الحلبة، فقد كشف 

عینات. في 3عینات وفیروس التفاف أوراق الفول في 8السكري/البنجر في 
حین لم تتفاعل العینات المختبرة مع األمصال المضادة األخرى المستخدمة في 
ھذه الدراسة. یعد محصولي الحلبة والفصة/البرسیم الحجازي من المحاصیل 

الي. حیث أن المزارعین الیمنیین الغذائیة والعلفیة المھمة في الیمن، على التو
یزرعون ھذین المحصولین في حقول قریبة من المحاصیل البقولیة الغذائیة، 
باإلضافة إلى أن جمیع الفیروسات التي تم الكشف عنھا في ھذه الدراسة تنتقل 

ھو محصول الحجازيبواسطة حشرات المّن، كما أن محصول الفصة/البرسیم
سنوات. وعلیھ، فإنھ یمكن أن یلعب ھذین 4-3ة معمر ویترك في الحقل لمد

المحصولین دوراً مھماً كمصدر إلصابة المحاصیل البقولیة الغذائیة األخرى 
المزروعة في المنطقة بھذه الفیروسات. ھذا، وقد تم تسجیل فیروسات 

المیت صفرار االموزاییك الفصة/البرسیم الحجازي، التفاف أوراق الفول، 
األصفر للفاصولیاء في وقت سابق على محصول الفول في الموزاییكولفولل

)، ولكن ھذه ھي االشارة األولى إلى اصابة محصول الفصة/البرسیم 2الیمن (
، لفولالمیت لصفرار االالحجازي طبیعیاً بفیروسات التفاف أوراق الفول، 

الموزاییك األصفر للفاصولیاء واالصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر، 
ى اصابة محصول الحلبة طبیعیاً بفیروسي التفاف أوراق الفول واالصفرار وإل

الغربي للشوندر السكر/البنجر تحت الظروف الیمنیة. باإلضافة إلى ذلك، 
یعتبر ھذا ھو أول تسجیل لفیروس االصفرار الغربي للشوندر السكري/البنجر 

في الیمن.
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A total of 150 alfalfa and 12 fenugreek samples with
symptoms suggestive of virus infection (yellowing, stunting,
mottling) were collected from Yemen during September 2004.
These samples were tested by tissue-blot immunoassay procedure
(1) using the following antisera; four monoclonal antibodies for
Faba bean necrotic yellows virus (FBNYV) (Provided by A.
Franz, BBA, Braunschweig, Germany) (3), Bean leaf roll virus
(BLRV, 4B10) (Provided by L. Katul, BBA, Braunschweig,
Germany) (4), Soybean dwarf virus (SbDV, ATCC PVAS-650)
and Beet western yellows virus (BWYV, from Agdia, USA); and
nine polyclonal antibodies for Alfalfa mosaic virus (AMV), Bean
yellow mosaic virus (BYMV), Broad bean mottle virus (BBMV),
Broad bean stain virus (BBSV), Broad bean true mosaic virus
(BBTMV), Broad bean wilt mosaic virus (BBWV), Chickpea
chlorotic dwarf virus (CpCDV), Cucumber mosaic virus (CMV)
and Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV) (Provided by the
Virology Lab of ICARDA). Serological tests of alfalfa samples
indicated that AMV was the most common; it was detected in 95
samples out of 150 samples tested, followed by FBNYV (20
samples), BYMV (17 samples), BLRV (5 samples) and BWYV (2
samples). Whereas, only BWYV and BLRV were detected in 8
and 3 samples on fenugreek, respectively. All samples were
negative to BBMV, BBSV, BBTMV, BBWV, CMV, CpCDV,
PSbMV and SbDV. Fenugreek and alfalfa are very important food
and feed crops in Yemen, respectively, and farmers planted these
crops in small areas between food legume fields. Furthermore, all
viruses detected in this study are aphid-transmitted. Accordingly,
these crops can play an important role as an inoculum source to
disseminate viruses to food legume crops. In Yemen, AMV,
FBNYV, BYMV and BLRV have previously been reported on
faba bean (2), but this is the first report of natural infection of
alfalfa with FBNYV, BYMV, BLRV and BWYV; and fenugreek
with BLRV and BWYV in Yemen. In addition, this is the first
report of BWYV infecting legume crops in Yemen.
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