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 وجدت خاصة تلك التي تنتمي لرتبة حرشفيات األجنحة.بالمكافحة الحيوية للكثير من الحشرات الضارة وتعد الفيروسات الممرضة للحشرات من عوامل 

 ،Parvoviridae ،Iridoviridae، Baculoviridae ،Poxviridae ،Polydnaviridae ،Ascoviridae)فيروسية  فصيلة 15الممرضة للحشرات في  الفيروسات
Nodaviridae ،Picornaviridae ،Tetraviridae، Reoviridae ،Birnaviridae ،Rhabdoviridae ،Togaviridae، Flaviviridae وBunyaviridae ) تختلف فيما

 ، أوDeoxyviraوتسمى  )DNA( حمض نووي ريبي منزوع األوكسيجين لهذه الفيروسلت من مجينالوالفيزيوكيميائية. يتكون  بينها من حيث الخصائص الشكلية
تلف ، وتخمتناظري السطح الينفمنها العصوي والبيضوي والعشر ،أحادية أو ثنائية السلسلة. من حيث الشكل، وهي Riboviraوتسمى  )RNA( حمض نووي ريبي

 ،Baculoviridaeوشكلها، ففصائل الفيروسات  في خاليا العائلمحتواة أو عدم وجوده. كما تختلف من حيث تشكيل األجسام ال أيضًا من حيث الحجم ووجود الغالف
Poxviridae و Reoviridae هدفتًاحبيبي ًابروتين، ومنها ما يكون متعدد الوجوه ًابروتينالتي تختلف في مكوناتها، فمنها ما يكون  محتواةاألجسام ال تشكيلتتميز ب . 

والمدى  البيولوجيةو الخواص المورفولوجية والفيزيوكيميائيةهذه المراجعة العلمية إلى اعطاء فكرة عن أهم الفيروسات التي تصيب الحشرات الضارة من حيث 
 .في المنطقة العربية ائلي واستعماالتها كمبيد حيوي لمكافحة الحشرات الضارةوالع

 ، مبيدات حيوية.محتواةاألجسام ال فيروسات، حشرات، كلمات مفتاحية:
 

 

 1المقدمة
 

تشارك الكائنات الحية  وهي ،حية تعد الفيروسات عوامل ممرضة
 ،في كثير من الخصائص مثل التركيب الكيميائي المعقداألخرى 

مرتبطة وبشكل كلي ، وهي والحاجة الى التكاثر وقابلية التطور
متطفالت اجبارية عليها، حيث أن الفيروسات  كونهابالكائنات الحية، 
الموت لجميع أنواع الكائنات الحية  بعض األحيان فيتسبب المرض و

عندما تتطفل عليها، من الكائنات الحية الدقيقة إلى النبات والحيوان 
هناك بعض الفيروسات التي تعد مفيدة  ذلكومع  .(41) ومنها اإلنسان

لإلنسان في بعض الحاالت، وعلى سبيل المثال الفيروسات الممرضة 
بيرة ك التي تسبب أضررًا يةالحشراآلفات  هناك الكثير من .للحشرات

 من الفيروساتوهي معرضة لإلصابة بالعديد  للمحاصيل الزراعية،
الممرضة للحشرات، وهذه الفيروسات يمكن أن تستخدم في برامج 

حة في برامج المكافالعام والتوجه  .للحشرات الضارةالمكافحة الحيوية 
نحو استخدام الفيروسات التي ليس لها هو الحيوية للحشرات الضارة 

رات الممرضة للحش هذه الفيروساتتوجد  .الثدييات فيأي تأثير ضار 
 Baculoviridae ،Polydnaviridaeضمن ثالث فصائل هي: 
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، حيث بينت األبحاث أن الفيروسات العصوية Ascovirdaeو
Baculoviruses  والفيروسات البوليدينيةPolydnaviruses 

لم يسجل ضمن عوائلها أي عائل  Ascovirusesوالفيروسات األسكية 
أن المكافحة الحيوية إلى  وأشارت الدراسات أيضًا .من الثدييات

للحشرات باستخدام الفيروسات الممرضة للحشرات اعتمدت بشكل 
وذلك ألن الفيروسات  Baculovirusesرئيس على الفيروسات العصوية 

ذات فعالية ضعيفة في برامج المكافحة الحيوية،  Ascovirusesاألسكية 
تتكاثر فقط في مبايض  Polydnavirusesوالفيروسات البوليدينية 

وفصيلة  Ichneumonidaeالمتطفالت الحشرية من فصيلة 
Braconidaeفعالية كبيرة للفيروسات العصوية  ت، بينما سجل

Baculoviruses لحشرات خاصة ضد ابفي برامج المكافحة الحيوية و
وغيرها من الحشرات  Lepidopteraمن رتبة حرشفيات األجنحة 

أن عدد العوائل التي تتطفل إلى ( 58) وآخرون Murphy الضارة. أشار
تنتمي  ًانوع 600هي نحو  BAculoviruses يةعليها الفيروسات العصو

وثنائيات األجنحة  (Lepidoptera)لى رتب حرشفيات األجنحة إ
(Diptera)  وغشائيات األجنحة(Hymenoptera)  وغمديات األجنحة

(Coleoptera)  وشبكيات األجنحة(Neuroptera) وشعريات األجنحة 
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(Trichoptera)  وهدبيات األجنحة(Thysanoptera) وكذلك عشاريات ،
وأشير أخيرًا إلى أن  ،(Shrimps) الجمبريمثل  (Decapoda)األرجل 

نواع الفيروسات العصوية التي تتطفل على حشرات من رتب أ
حرشفيات األجنحة وثنائيات األجنحة وغشائيات األجنحة هي فقط من 

 (.46) (Baculoviridae)فصيلة الفيروسات العصوية 
 

 والفيزيوكيميائية للفيروسات الممرضة للحشرات المورفولوجية الخواص
 

 لخصوي ،فصيلة فيروسية 15الفيروسات الممرضة للحشرات في  توجد
 .(31) الفصائل الفيروسية الممرضة للحشرات وخصائصها 1الجدول 

 

هي  Parvoviridaeأن فصيلة  1: يبين الجدول Parvoviridaeفصيلة 
 ًا، وهي تحوي حمضًايضمن ًاتحوي جسم فيروسات غير مغلفة وال

شكل يت .السلسلة أحادي (DNA) جينمنزوع األوكسي ًاريبي ًانووي
 ة، متعددًانانومتر 26-18الفيروس من جزيئات صغيرة قطرها 

 kilobases  (78 .) 6-4حجم المجين  ،السطوح
 

محتواة  ًاتكون أجسام : فيروسات غير مغلفة والIridoviridaeفصيلة 
(Inclusion bodies) وهي تحوي الحمض في خاليا العائل المصاب ،

(، ds DNAثنائي السلسلة ) الريبي المنزوع األوكسيجين النووي
الفيروس ، يتراوح قطر (Icosahedral) ومتناظرة عشرونية السطوح

 (.18)نانومترًا  300و  125بين 
 

فصيلة بفيروسات متنوعة وهي هذه التتميز  :Baculoviridaeفصيلة 
، وهي تحوي محتواة في خاليا العائل المصاب ًاأجسام ونتكمغلفة و

قياسه من  يختلف ،منزوع األوكسجين ثنائي السلسلة ًاريبي ًانووي ًاحمض
 160و 140 من المورثات تتراوح بين ًاويحوي عدد kb 180إلى  80

مورثة متماثلة تم  31(، ويوجد بين هذه المورثات حوالي 63 ،47)
ويعتقد بوجود مورثات أخرى متماثلة أيضا لم يتم الكشف عنها  حديدهات

بسبب التغيرات الناتجة عن اختالف أنواع اإلدخال واالندماج عبر 
عصوي  سرويجين ضمن فمالزمن لمورثات مختلفة. يتوضع هذا ال

تم تقسيم  .نانومترًا 300-250 هوطول نانومترًا 55-30الشكل قطره 
حتواة التي تشكلها داخل مالم اجسشكل األحسب  Baculoviridaeفصيلة 

 Nucleopolyhedrovirusesإلى فيروسات متعددة الوجوه خاليا العائل 
(NPV وفيروسات حبيبية )Granuloviruses (GV من أهم مكونات .)

بروتين متعدد الوجوه،  Nucleopolyhedrovirusesعند هذه األجسام 
همة التي ممن الصفات ال .(58حبيبي )بروتين  Granulovirusesوعند 
هو  Granulovirusesعن  Nucleopolyhedroviruses تفرق

ضمن الغالف،  nucleocapsidاالختالف في عدد جزيئات الفيروس 
جزئ فيروس واحد أو أكثر  يوجدقد  Nucleopolyhedrovirusesففي 

وعلى  single nucleocapsid (SNPV)ويطلق على الحالة األولى 

، أما لدى multiple nucleocapsids (MNPV) الحالة الثانية
Granuloviruses جزئ فيروس واحد  فيوجد(SNPV) .قياس  يتراوح

 15إلى  0.15من  Nucleopolyhedroviruses عند جسام المحتواةاأل
سطوانية البيضاوية األجسام المحتواة اال ويكون عرض ميكرومتر

(ovicylindrical)   الفيروسات الحبيبيةعند (Granuloviruses) 
 (.23)ًا نانومتر 500-300وطولها  ًانانومتر 120-300

 

كون في خاليا مغلفة وت هذه العائلة فيروسات: Poxviridaeفصيلة 
جزيئات الفيروس على ، وتحوي ةشبه كرويمحتواة  ًاالعائل أجسام

، أبعاد (42) ثنائي السلسلةريبي منزوع االوكسيجين حمض نووي 
 (ellipsoid)الشكل  ةمغزلي ،ًانانومتر 350×150جزيئات الفيروس 

(28.) 
 

 حمض نووي يتكون مجين الفيروس من :Polydnaviridaeفصيلة 
ثنائي السلسلة دائري الشكل، أبعاد جزيئات ريبي منزوع االوكسيجين 

 (.75)ًا نانومتر 330×85الفيروس 
 

 غير هذه الفصيلة ال تزال فيروسات : Ascoviridaeفصيلة 
( لكن من المحتمل ان تمثل فصيلة مميزة، وهي فيروسات 55مصنفة )

 ، ثنائي السلسلةريبي منزوع االوكسيجين  حمض نوويحتوي على ت
 400×130جزيئات الفيروس أبعاد  .وغالف سداسي الشكل الحجم كبير

غير مغلفة في قالب بروتيني ومع أن فيروسات هذه الفصيلة  .ًانانومتر
متزج ببروتينات وحويصالت ميكرونية جزيئات الفيروس تلكن 

(microvesicles) حويصلي  ًايضمن ًالتشكل جسم(vesiculate 

inclusion body) (75.) 
 

ريبي حمض نووي على هي فيروسات تحوي  :Nodaviridaeفصيلة 
، متناظرةي غير مغلفة، ذات هندسة بناء وه ،(45) وحيد السلسلة

 .ًانانومتر 29جزيئات الفيروس السطوح، قطر  ةعشروني
  

 ًافيروسات تحوي حمضتشمل هذه الفصيلة : Tetraviridaeفصيلة 
ندسة بناء ذو ه ةغير مغلفجزيئات الفيروس وحيد السلسلة و ًاريبي ًانووي

 (.34، متعدد السطوح )ًانانومتر 41–35بقطر  متناظرة
 

 ًايريب ًانووي ًا: تشمل فيروسات تحوي حمض Picornaviridaeفصيلة  
 ذو هندسة بناء شبه كروي بقطر ةغير مغلفهي وحيد السلسلة، و

  (.19)ًا نانومتر 22-30
 

 ثنائي ًاريبي ًانووي ًا: هي فيروسات تحوي حمضReoviridaeفصيلة 
 ًاامتكون في خاليا العائل أجسو ةجزيئات الفيروس غير مغلفوالسلسلة 
بروز  12له متناظر شكل جزيئات الفيروس عشروني السطوح  محتواة.

(projections) (.88) ًانانومتر 69-55، قطر جزئ الفيروس 
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 العائالت الفيروسية الممرضة للحشرات وخصائصها. .1جدول 
Table 1. Entomopathogenic viruses families and their characterizations. 

 

 Family العائلة

 

الحمض 

 النووي
nucleic acid 

 وجود الغالف Morphology        الصفات الشكلية
Presence 

of 

Envelope 

األجسام 

 الضمينة
Inclusion 

bodies 
 الحجم )نانومتر(

Size (nm) الشكل Shape 
Parvoviridae DNA ss 18-26 متناظر  Isometric - - 
Iridoviridae DNA ds 125-300 عشروني السطوح Icosahedral - - 
Baculoviridae DNA ds 200-400×40-60 عصوي  Bacilliform + + 
Poxviridae DNA ds 156-300x150-470 بيضوي  Ovoid + + 
Polydnaviridae DNA ds 150-350 بيضوي  Ovoid + - 
Ascoviridae DNA ds 130×400 عصوي  Bacilliform + - 
Nodaviridae ss RNA 29 عشروني السطوح Icosahedral - - 
Picornaviridae RNA ss 22-30 كروي Spherical - - 
Tetraviridae ss RNA 35-39 عشروني السطوح Icosahedral  - - 
Reoviridae RNA ds 55-69 عشروني السطوح Icosahedral - + 
Birnaviridae RNA ds 60 عشروني السطوح Icosahedral - - 
Rhabdoviridae ss RNA 130-380×50-95 رصاصية الشكل Bullet shaped + - 
Togaviridae RNA ss 60-65 كروي Spherical + - 
Flaviviridae RNA ss 35-45 كروي Spherical + - 
Bunyaviridae RNA ss 90-100 كروي Spherical + - 

 

 

ئي ثنا ًاريبي ًانووي ًاتحوي حمض : هي فيروساتBirnavitidaeفصيلة 
 60 هاقطر السطوح، ةمتعدد ةغير مغلف جزيئات الفيروسوالسلسلة 
مرتبة بشكل بروزات شعاعية  جزيئ بروتيني 260، وتحوي ًانانومتر
كما  ،الفيروسجزيئات مرتبطة داخل  هاالببتيدات المشتقة منوتظل 

 مجمع بروتين نووي مع الحمض النووي للقيروسيشكل بروتين آخر 
 وسجزيئات الفيرفي بروتين ثالث وجد كميات ضئيلة من تو ،ريبي

(70).  
 

 ًاريبي ًانووي ًاتحوي حمض : هي فيروساتRhabdoviridaeفصيلة 
، شكله رصاصي أوعصوي، ةمغلف جزيئات الفيروس، ووحيد السلسلة

 (.48) ًانانومتر 75وعرضه  ًانانومتر 180طوله 
 

د وحي ًاريبي ًانووي ًا: هي فيروسات تحوي حمضTogaviridaeفصيلة 
 70-65 اقطره ،كروي ا، شكلهةمغلف جزيئات الفيروسالسلسلة و

شكل سنابل بمرتبة  بروز 80على البروتيني الغالف يحتوي  .نانومتر
(13). 
 

د وحي ًاريبي ًانووي ًاحمضتحوي : هي فيروسات Flaviviridaeفصيلة 
 45-33 اقطره ،كروي ا، شكلهةمغلف جزيئات الفيروس، والسلسلة
 . (62) ًانانومتر

 

يد وح ًاريبي ًانووي ًاحمضتحوي : هي فيروسات Bunyaviridaeفصيلة 
 100-90 اقطره ،كروي ا، شكلهةمغلف جزيئات الفيروس، وةالسلسل

 .(8) ًانانومتر
 

 

 للفيروسات الممرضة للحشراتالخواص البيولوجية 

 

 ائليوالمدى الع
لة التي يلفيروسات الممرضة للحشرات باختالف الفصاتختلف عوائل 

اختالف المجموعة ضمن الفصيلة الواحدة بينتمي إليها الفيروس، و
 Ascoviridaeأن الفيروسات األسكية من فصيلة  الدراساتبينت  .(42)

 لمصابةا من بعض يرقات الحشرات من الفيروسات التي تم عزلها حديثًا
  أول فيروس من هذه الفصيلة من يرقاتحيث تم عزل ، (26)

هذه الفيروسات من يرقات  ثم عزلتHeliothis zea (6 ،) حشرة
 ةالفراشات الليلي فصيلةمن رتبة حرشفيات األجنحة أخرى حشرات 

Noctuidae  ومنهاHeliothis spp. (16 ،39 ومن فراشة الناي )
، ومن دودة البرسيم القارضة (Trichoplusia ni 17) الفضية

(Scotogramma trifolii 30)   ومنAutographa precationis 
 فيروسات األسكية( الى أن الـ64)وآخرون  Renault، وأشار (33)

 Diadromus pulchellusالحشري  الطفيلتتطفل على 

(Hymenoptera: Ichneumonidae)  الذي يتطفل على حشرة
Acrolepiopsis assectella ،س وأنثى المتطفل فير حيث تنقل
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(Diadromus pulchellus ascovirus) DpAV-4 لى عذراء عثة إ
 Acrolepiopsis assectella (64 .)الكراث 

الذي  Gonad-specific virus (GSV)كما سجل فيروس غوناد 
أشارت بعض الدراسات و ،H. zea ة لبالغات حشرةالغدد التناسلييصيب 

، Heliothis virescensحشرة لبالغات إصابة هذا الفيروس  احتمالإلى 
 Densovirus (DNV) جنسوجود أنواع من باإلضافة إلى ذلك سجل 

على عوائل من رتبة  Parvoviridaeمن فصيلة الفيروسات المكثفة 
 Galleriaحرشفية األجنحة وبصفة خاصة يرقات دودة الشمع الكبرى 

mellonella. شارأو  TijssenوBergoin (78 ) أن من عوائل
 (B 19)الفيروس  فقد اكتشف ،الفيروسات المكثفة الفقاريات

Parvovirus B19   ضمنوهو الفيروس الوحيد  1974عام ألول مرة 
الذي يصيب الخاليا المشكلة للكريات الحمراء  Parvoviridae فصيلة
الذي  Porcine parvovirus فيروس(، وهناك أيضًا 53) اإلنسانلدى 

 (.53يسبب موت االجنة في الخنازير )
على  ةطفلمت Poxviridaeفصيلة كما سجلت أنواع فيروسية من 

قاريات الفيروسات التي تصيب الف حيث صنفتالفقاريات والالفقاريات، 
فيروس الجدري والتي تضم  Chordopoxvirinaeتحت فصيلة 

smallpox وفيروس جدري البقر ،cowpoxوفيروس جدري الدجاج ، 
fowlpox األنواع التي تصيب الالفقاريات تحت فصيلة أما  ،وغيرها

Entomopoxvirinae  الفيروسات المتطفلة على الحشرات في وتضم
التي  Poxvirusesتتضمن الـ  Entomopoxvirus A :ثالثة أجناس

 Coleoptera ،Entomopoxvirusالـ  الحشرات التابعة لرتبة تصيب

B تتضمن الـ Poxviruses تيالحشرات التابعة لرتب التي تصيب  
 وتتضمن  Entomopoxvirus C و Lepidoptera ،Orthopteraالـ 
 Dipteraالـ  الحشرات التابعة لرتبة التي تصيب poxvirusesالـ 

نواع أكما أن  ،ًاومورفولوجي ن وراثيًايتحت الفصيلت تتشابهو .(58)
 الفيروسات 

التي تتطفل على الحشرات تتشابه بشدة مع  Entomopoxvirusesالـ 
ال  لذلكالتي تتطفل على الحيوانات الفقارية،  pox viruses مجموعة

بالرغم انه لم لمكافحة الحشرات،  عة مرشحة جيدةهذه المجمو تعتبر
 مرضًا للفقاريات. أي نوع من هذه المجموعةيسبب 

ألول مرة من  Iridoviridaeفصيلة الفيروسية ل نواعاأل سجلت
وجود أجسام محتواة متعددة  لوحظ حيث ،1934عام  Ishimoriقبل 

في سيتوبالسما معدة يرقات دودة الحرير المصابة  polyhedralاألوجه 
أصبحت هذه الفيروسات من أهم ممرضات دودة الحرير في  ثم(، 8)

 ،Lymphocystivirusأجناس هي  خمسةتضم هذه الفصيلة  .(8اليابان )
Ranavirs، Chloriridovirus، Iridoviruses  والـ

Megalocytivirus (18). دراسة تبين Tonka  وWeiser (79 )

، Ranavirsأن أنواع األجناس  Williams (84)دراسة و
Lympuhocystivirus  والـMegalocytivirus  تتطفل على الفقاريات

األسماك، البرمائيات والزواحف، بينما أنواع  ذات الدم البارد خصوصًا
تتطفل على الالفقاريات،  Chloriridovirusوالـ  Iridovirusالـ 

 terrestrial األرضية وبشكل رئيس الحشرات ومتساويات األرجل

isopods  في البيئات الرطبة والمائية، وكالهما يعرف بالفيروسات
 .Invertebrate iridescent viruses (IIVs)القزحية على الالفقاريات 

على ذبابة  Iridovirus الفيروسات القزحيةفصيلة من  نوعأول  سجل
Tipula paludosa (87)، بعض األنواع على يرقات من رتبة  تلسجو

ي تال Heliothis iridescent virus (HIV)حرشفيات األجنحة مثل 
 ومن يرقات H. armigeraمن يرقات دودة لوز القطن األمريكية  تعزل

H. zea (77).  الفيروسات القزحية على يرقات تتطفل بصورة عامة
( ورتبة 32) حشرات من رتب حرشفيات وغمديات وثنائيات األجنحة

غير حشرية  وعلى بعض أنواع ،Orthoptera (12)مستقيمات األجنحة 
مجموعة  Hytrosaviridaeمفصليات األرجل. وتشكل فصيلة  من

مدة معتمتميزة من الفيروسات الممرضة للحشرات وهي فصيلة جديدة 
سجلت أنواع هذه الفصيلة كمتطفالت على  حيث ،ICTV (5) من

حشرات من رتبة ثنائيات األجنحة، وتحتوي على جنسين األول 
Glossinavirus  الذي يضم النوعGlossina hytrosavirus  والمسجل

 Glossina pallidipes  (Diptera: Glossinidae)على ذبابة النوم 
 Muscaالذي يضم النوع  Muscavirusالثاني والجنس  (،83، 14)

hytrosavirus  المسجل على الذبابة المنزليةMusca domestica 
(Diptera: Muscidae) (20 كما تحوي هذه الفصيلة النوع ،)

Merodon equestris hytrosavirus  ذبابة أبصال  بالغاتالمسجل على
 Merodon equestris  (Diptera: Syrphidae)  (7 ،50.)النرجس 

الجنس  Polydnaviridae فصيلة الفيروسات البوليدنيةتضم 
Polydnaviruses  والذي يتألف من مجموعتين كبيرتين تم تعريفهما

هما ائلي، ووالتركيب المورفولوجي والمدى العتبعًا لالختالفات في 
)مرتبطة بطفيليات  Bracoviruses البراكوفيروساتمجموعة 

Braconidae ومجموعة اإليكنوفيروسات ،)Ichnoviruses  مرتبطة(
هذه الفيروسات في مبيض هذه  توجد .(Ichneuomonidaeبطفيليات 

المتطفالت الحشرية، وسجلت هذه الفيروسات متطفلة بصفة خاصة 
والدبابير المنشارية من رتبة على عوائل من رتبة حرشفيات األجنحة 

 (.76، 73غشائيات األجنحة )

 Alphanodavirusالجنسين  Nodaviridaeفصيلة تضم 
عزلت من  Alphanodavirusأنواع  حيث أن ،Betanodavirusو

على  المسجل Black beetle virus (BBV) الحشرات، وأهم األنواع
دا زيالنوفي ني هاحشرات من رتبتي غمديات وحرشفيات األجنحة أهم
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Heteronychus arator (Coleoptera: Scarabaeidae) (9)،  وسجل
ى حشرات من رتبة حرشفيات عل Boolarra virus (BoV) سوفير

 Oncopera intricoidesفي أستراليا  ه، ومن أهم عوائلاألجنحة
(Lepidoptera: Hepialidae( )27)، س وفيرسجل وFlock house 

virus (FHV)  على حشرات من رتبتي غمديات وحرشفيات األجنحة
 :Costelytra zealandica (Coleoptera هومن أهم عوائل

Scarabaeidaeس ووفير ،(11) ( في نيوزيالنداNodamura virus 

(NoV)  المسجل علىtritaeniorhynchusCulex  (68) في اليابان. 
Costelytra من   Manawatu virus (MwV) سوفيركما عزل 

(White)  zealandica (66)، سووفير (GMV) Gypsy moth virus 
virus Manawatu س و(، وفير66)  ninayiLymantria المسجل على

(MwV) على  نيوزيالندا المسجل فيCostelytra zealandica (66). 
تتطفل على أكثر  حيث ،من األسماك Betanodavirusوعزلت أنواع 

كما تضم (. 49با واستراليا )ونوع من األسماك في أسيا وأور 20من 
تم قد و ،Cypovirusالجنس  Reoviridaeالفيروسات المعادة فصيلة 

رتبة حرشفيات  ؛عزل أنواع هذا الجنس من رتب مختلفة من الحشرات
(، ورتبة غشائيات %16(، رتبة ثنائيات األجنحة )%80األجنحة )

( ورتبة شبكيات األجنحة %1(، ورتبة غمديات األجنحة )%3نحة )األج
 فصيلةلى إ Picornaviruses فيروساتتنتمي (. 40( )1%)

Picornaviridae المتطفلة على  العديد من األجناس التي تحتوي
لتي وا النباتيةالفيروسات مجموعة  باإلضافة إلىاالنسان والحيوان، 

صنيفها وقد تم ت ،الحيوانيةفيروسات تتميز بخصائص تختلف عن الـ
، Comovirusوالتي تضم أجناس  Secoviridaeفصيلة ضمن 

Fabavirus، Nepovirus، Sequivirus، Waikavirus، 
Cheravirus، Sadwavirus، Torradovirus (46).  وهنك

 Perina nuda picorna-likeلى الحشرات وهي المتطفلة عفيروسات ال

virus  المسجل على حشرةtussock moth) )Orgyia detrita 

Guérin-Méneville  (Lepidoptera: Lymantriidae)  (86)، 
على دودة الحرير، وفيروس تكييس حضنة  flacherie virus وفيروس

 kelp fly virus(، وفيروس 86) Sacbrood virus (SBV) نحل العسل

(KFV)  على ذبابةFucellia rufitibia (Diptera: Anthomyiidae )
على يرقات  Ectropis obliqua picorna-like virus وفيروس ،(35)

 deformed وفيروس ،Ectropis obliqua Suppresses (80)فراشة 

wing virus (( )56تشوه األجنحة)،  وفيروس الشلل الحاد للنحلacute 

bee paralysis virusسوفيال و، وفيروس ذبابة الدورDrosophila C 

virus وفيروس من الذرة ،virus Rhopalosiphum padi.  عزلت
من الحشرات وبالتحديد من رتبة  Tetraviridaeفيروسات فصيلة 
 .(34) حرشفيات األجنحة

على المتطفلة نواع األ Dicistroviridaeتحتوي فصيلة 
بعض  حيث تصيب ،(20، 11) مفصليات األرجل وخصوصا الحشرات

األنواع الحشرات المفيدة كالنحل وبعضها يصيب حشرات ضارة، 
، Cripavirusاألول : الجنس أنواع هذه الفصيلة في جنسين وتوجد

 Aphid lethal القاتل فيروس شلل المّنوالذي يحتوي األنواع: 

paralysis virus، وفيروس Black queen cell virus  س ووفير
Drosophila C virus ،وفيروس Himetobi P virus  المسجل على

 Laodelphax striatellus (Homoptera: Cicadellidae)حشرة 
المسجل على حشرة  Homalodisca coagulata virus-1 وفيروس

Homalodisca vitripennis (Homoptera: Cicadellidae ،)
 Rhopalosiphumوفيروس  Plautia stali intestine virusوفيروس 

padi virus س وو فير المسجالن على حشرات المّنTriatoma virus 
 :Triatoma infestans  (Hemipteraالمسجل على حشرة 

Reduviidae (17). الثاني ويضم الجنس Aparavirus س وفيرAcute 

bee paralysis virus   وفيروسالمسبب لشلل النحل الحاد Israeli 

acute paralysis virus  روسوفيالمسبب لشلل النحل الحاد االسرائيلي 
Kashmir bee virus  وفيروس Mud crab virus  المتطفل على

  Solenopsis invicta virus-1 وفيروس ،Mud carbسرطان البحر 
 Taura وفيروس( Solenopsis invictaالمسجل على النمل الناري )

syndrome virus  المتطفل علىTaura syndrome )(.22) )الجمبري 
الذي  Aquabirnavirus األجناس Birnavitidaeتضم فصيلة 

 Infectious pancreatic necrosisس ومنها فير ،يصيب األسماك

virus  وجنس ،الذي يصيب أسماك السلمون Avibirnavirus  الذي
 Infectious bursal disease ألمعاءاالتهاب  وفيروسيصيب الدواجن 

sviru (13)، وجنس Entomobirnavirus  يحوي فيروسالذي 
V virus Drosophila  كما تم (، 89) المتطفل على ذبابة الدورسوفيال
 Culex Y virus  و  Espirito Santo virusتسجيل النوعين  مؤخرًا

 (.38المتطفلين على ذبابة الدورسوفيال في الصين )
 نتقالي اللذين Alphavirusالجنسين  Togaviridaeتضم فصيلة 

( والتي تسبب للدماءبواسطة مفصليات األرجل )الحشرات الماصة 
 Rubivirus فيروسو ،(74) التهاب الدماغ الشرقي والغربي والفنزويلي

ة الفيروس بوساطال ينتقل هذا و لإلنسان يسبب مرض الحصبةالذي 
 (.10) مفصليات األرجل

يتم مجموعة من الفيروسات التي  Flaviviridaeتضم فصيلة 
 تعد أنواع كما  ،(81) نقلها بواسطة مفصليات األرجل

من أهم الفيروسات المتطفلة على الحشرات،  Baculoviridaeفصيلة 
 نوع حشري مصنفة  600عوائل هذه الفصيلة أكثر من حيث تضم 

 ،Lepidoptera في سبع رتب من مفصليات األرجل هي:
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Hymenoptera،Diptera  ،Coleoptera، Thysanura، 
Trichoptera، Decapoda (58). 

 
 بالفيروسات الممرضة للحشرات أعراض االصابة

 

: تتضاعف هذه الفيروسات في Iridoviridaeفصيلة فيروسات 
سيتوبالزما خاليا الجسم الدهني، وخاليا البشرة الداخلية لجدار جسم 

للعائل،  imaginal discsص النمو االحشرة المصابة، وخاليا أقر
من وزنها الجاف.  %25عارية في اليرقات المصابة لتشكل تنتشر و

تتبلور هذه الفيروسات تلقائيًا بداخل الحشرة لتكسبها الخاصية القزحية 
 H. zea( أن يرقات الـ 71) Tysonو  Sikoroswkiأشار  اللون.

يظهر عليها بقع على  virusiridescent  Heliothis HIVالمصابة بـ
 أصغرتكون ويصبح لونها أزرق مخضر، و مناطق مختلفة من جسمها،

 حجمًا من اليرقات السليمة، وتأخذ اللون القزحي مع تقدم اإلصابة. 
 

في أنوية أنسجة  هذه الفيروسات تتضاعف: Parvoviridaeفصيلة 
العائل كالجسم الدهني والجهاز العصبي وغدتي الحرير وأنابيب 

والقصبات الهوائية وخاليا الدم وغدد االنسالخ والغدد التناسلية  مالبيجي
وس. قد ال الفير جزيئاتالخاليا نتيجة امتالئها ب ةاألولية، وتتضخم أنوي

تؤدي اإلصابة إلى موت العائل المصاب وتسبب ما يسمى باإلصابة 
ويمكن لليرقات المصابة أن تتابع نموها  (،84، 79الكامنة تحت القاتلة )

 ،ةوبخصالة ضعيف هاولكن قادرة على التكاثرحشرة كاملة  تتحول إلىو
مدة حياة الحشرة المصابة قصيرة بالمقارنة مع الحشرات السليمة كما أن 

اريات الالفقالتي تصيب الفيروسات القزحية وعلى الرغم من أن  .(52)
مسجلة على حشرات ضارة زراعيًا وبيطريًا إال أن استخدامها في 
برامج المكافحة الميكروبية لآلفات الزراعية لم يلق رواجًا بسبب 

حيث  ،عالواسالعوائلي االنتشار البطيء لهذه الفيروسات وبسبب المدى 
الذاتي والمنافسة بين الحشرات من أهم العوامل  ظاهرة االفتراس تعد

في نقل وانتشار هذه الفيروسات من العوائل المصابة إلى  التي تساعد
 (.59، 44، 36مثيلتها السليمة )

فيروس غوناد المتخصص بالغدد تظهر أعراض اإلصابة ب
واضحة  H. zea لبالغات Gonad-specific Virus (GSV) التناسلية
في الخصية والمبيضين، وال تبدو أعراض إصابة  ًاضمورمسببًا 

خارجية على الذكور المصابة، بينما تظهر هذه األعراض على اإلناث 
إلناث ل يةطنالناحية الب المصابة حيث يالحظ إفرازات شمعية من

تنخفض خصوبة اإلناث المصابة بشدة وتكاد تكون كما  .(33) المصابة
، 33) التناسلية للذكور واإلناثألعضاء الضمور التام لمعدومة بسبب 

37.) 
 

في فيروسات هذه الفصيلة : تتضاعف Picornaviridaeفصيلة 
الخاليا الطالئية لمعدة الحشرة، وأحيانًا في سيتوبالزم الجسم  مسيتوبالز

 (.52) الدهني، وتسبب تحلل جدار الخلية ومحتوياتها من الميتوكوندريا
 

 وجدتبطيئة النمو بحيث ال  النقطيةالفيروسات  :Poxviridaeفصيلة 
جسم في بقية أجزاء ال تنتشرإال في جانب من الجسم الدهني للعائل، ثم 

تفخًا ومنزم ويصبح جسم العائل باهت اللون حيث تصيب السيتوبال
 .(45) الوضع الطبيعيكثر ليونة من وأ

 

تتكاثر هذه الفيروسات في سيتوبالزم الخاليا  :Reoviridaeفصيلة 
الطالئية لمعدة العائل وقد ال تتسبب اإلصابة موت العائل ولكنها تثبط 

 Simmonsو  Sikorowskiأشار  .نموه وتنقص من عمره وخصوبته
 CPVالمصابة بفيروس  H. virescenesأن يرقات حشرة  (71)

cytoplasmic polyhedrosis virus  من اليرقات  %5وزنها أقل بـ
يام من اليرقات أ 4المصابة أطول بنحو  ياة اليرقاتالسليمة، ومدة ح

 .مغ من العذارى السليمة 60المصابة، ووزن العذراء المصابة أقل بـ 
 من الفراشات أقل أيام وتعيش الفراشات المنبثقة من عذارى مصابة 

المنبثقة من عذارى سليمة، وانتاج البيض في الفراشات المريضة يقل 
 ابةصتحتفظ اليرقة الم .بالمقارنة مع الفراشات السليمة %60بنحو 

اة يصبح لون القنو بصالبة جلدها لعدم إصابة طبقة البشرة الداخلية
ي نبباهتة اللون نتيجة امتالئها بسائل لو ًامتضخم الهضمية الوسطى

هذه القناة من خالل جدار الجسم  وتظهرقوامه ماليين البوليهيدرا، 
كمساحة صفراء باهتة، تخرج البوليهيدرا مع براز العائل أو من فمه 

 .(54عند المراحل األخيرة لإلصابة )
 

بوساطة المتطفالت تنتقل هذه الفيروسات  :Ascoviridaeفصيلة 
تؤدي إلى موت  ًاأمراض الحشرية ليرقات حرشفيات األجنحة، مسببة

تؤدي اإلصابة إلى ما يسمى الموت المبرمج  .األفراد المصابة
Apoptosis  ،إلى حدوث مؤديةحيث يتم إفراز أنزيمات تأييض الدهون 

يرات وتشمل هذه التغي .بعض التغيرات الكيميائية في الخاليا المصابة
كل ا على ش، وانقسام الخاليا وتجمعهمجيناالنكماش الخلوي وتحلل الـ

يتم بعد ذلك تكاثر الفيروس وتمتلئ الحويصالت بماليين  .حويصالت
وتنتقل  ساعة 72-48بعد الجزيئات تتحرر و، يةجزيئات الفيروسالمن 

الى الهيموليمف الذي يصبح لونه أبيض حليبي وهي صفة مميزة 
ال تتم العدوى عن طريق  .Ascoviridae (26)ألعراض اإلصابة بـ 

من الصعب استخدام أنواع هذه الفصيلة في برامج المكافحة  لذلك ،الفم
الحيوية للعوائل التي تتطفل عليها ألنها تنتقل فقط إلى عوائلها عن 

  (.26) طريق المتطفالت الحشرية
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 ،تصيب أنواع هذه الفصيلة الحشرات الكاملة :Hytrosaviridaeفصيلة 
 salivary gland هو تضخم الغدد اللعابية اإلصابة بهوأهم أعراض ا

hypertrophy” (SGH)  يصبح قطر الغدة حيث  للحشرات البالغة
يصيب هذا . (15) أضعاف مقارنة بالغدد غير المصابةالمصابة أربعة 

سجل على  كماGlossina pallidipes (15 ،83 ،) ذبابة النوم الفيروس
تعد  .(5الذباب في مناطق مختلفة من افريقيا )نواع أالعديد من 
من الفيروسات الواعدة في المكافحة  Hytrosaviridaeفيروسات 

 .الميكروبية لذبابة النوم في مناطق انتشارها من العالم وخاصة أفريقيا
 تخفض Hytrosavirus فيروسن اإلصابة بإت الدراسات السابقة نبيو

ى دورة علينعكس  ممافعالية الذكور المصابة  فيوتؤثر  خصوبة اإلناث
 .(65، 49، 43) وخصوبة األفراد الناتجة الحياة

 

فيروسات هذه الفصيلة غير مدى تأثير ن إ: Tetraviridaeفصيلة 
ة بالجرعة وبالحالكبير  ذلك إلى حديرتبط  حيثواضح على العائل، 

لفيروس األجنحة المصابة با اتالفيزيولوجية للعائل. تتجه يرقات حرشفي
غذية تتوقف عن التو ،البطنية الخلفيةتعلق أرجلها وقمم النباتات  نحو

في و وتدخل في حالة ثبات، وتبدو اليرقة المصابة مترهلة وبدون لون
 (.34) الحشريتؤدي إلى موت العائل النهاية 

 

بحماية  Polydnavirusesتقوم فيروسات  :Polydnaviridaeفصيلة 
، الحشري من النظام المناعي للعائل (Parasitoid)الحشري  الطفيل

اعي الجهاز المن يضعفوهكذا فان تعبير المورثات الفيروسية المبكر 
والـ  braconidفي عدة عوائل ليرقات الطفيل وجدت والذي  للعائل

ichneumonid (67 ،81)، جد دراسات كافية حول ذلك ووال ت
 ،ة العائلنسجأفي الفيروسي  مجينلفيروس وتوزع الـبافقط وتنحصر 

على السطح الخارجي لألغشية  Ichnoviruses فيروسات لوحظتحيث 
 قرب العضالت. كما وجد صوصًاخبعد ساعتين من التطفل القاعدية 

الدم  العضالت، ،وأنوية الجسم الدهني افي سيتوبالسممجين الفيروس 
في  تظهر لمو .ساعة من التطفل 24واألنسجة الداخلية للقصبات بعد 

 ،(72)نوايا الخاليا المصابة ما يشير لوجود تركيبات فيروسية المنشأ 
 أوالقاعدية  باألغشية Bracovirusesفيروس ارتبط  حين في

وجود  حيث لوحظساعة من التطفل،  2دقيقة الى  45بعد  السيتوبالزم
ضمن الجسم الدهني، وبقرب فتحات النواة  جزيئات فيروسية

 مالبيجينابيب أ معاء الوسطى، الدم، البشرة،، األperineuriumالــ
الفيروس يتحد مجين أشارت الدراسة أن  .(72، 24وخاليا العضالت )

 يمكن لمجينبالتالي و (،82)ي الطفيل الحشرمجين  مع
Polydnaviruses  العائل ويتضاعف فقط في  مجينيستأصل من أن

ع أنثى تض فراز جزيئات الفيروس عندماإ، ويتم الحشري مبيض العائل
يا يدخل الفيروس إلى خال .الحشري الطفيل البيض على أو داخل العائل

وهو ال يتضاعف داخل  ،الدم والقصبات والجسم الدهني والعضالت
تسبب  الحشري. المناعي للعائل يضعف الجهازهذه األنسجة وإنما 

عاقة المناعية وتأخير نمو العائل الدعم لبقاء بيض ويرقات المتطفالت اإل
وهذا يسهم في دعم المكافحة الحيوية لهذه  (76على قيد الحياة )

 .الحشرات من خالل تسهيل بقاء الطفيليات التي تفتك بها
 

تصيب هذه المجموعة من الفيروسات يرقات  :Baculoviridaeفصيلة 
داخل أنوية خاليا إال األجنحة بصورة رئيسية، وال تنمو حرشفيات 

يا تتضاعف بأنوية خالو أنسجة العائلببط ت، حيث ترالمصابةاليرقة 
الجسم الدهني والبشرة والخاليا الطالئية للقصيبات الهوائية وأنوية خاليا 

 12-5، من العدوى وحتى الموت الفيروسالدم، وتستمر فترة حضانة 
عمر اليرقة المصابة وجرعة على  هذه الفترة عتمد، وتوسطيًا يومًا

لليرقة ودرجة حرارة الوسط المحيط العدوى والوضع الفيزيولوجي 
مع  ض اإلصابة بهذه المجموعة من الفيروساتاتتشابه أعر .وغيرها

األجنحة المصابة بالفيروس  ياترشفحإذ تتجه يرقات  مجموعات أخرى
غذية، تتوقف عن التوتعلق أرجلها البطنية الخلفية وقمم النباتات  نحو

ض اأعر ومن ينتهي بموتها.و ويصبح قوامها هشًا، وتنتفخ ويتغير لونها
وهذا  واةمحتألجسام الالتي تمتلئ ببطء با نوية الخالياأصابة توسع اإل

يرقة تتلون الحيث لبياض ل مائاًل وأصفر أ لونًا هيموليمفيعطي الـ
لذا كان االسم القديم للمرض  .فيما بعدبأكملها بنفس اللون 

تؤثر عدوى  (.85) اليرقان أو jaundice( "25 ،29)"هو
، حيث تطول مدة (60)معدل تطور اليرقة  في يضًاأ Baculovirusالـ

 ةص كمينقنتيجة  التطور اليرقي بسبب تثبيط هرمون النمو الحشري،
ecdysteroids  الفيروسات نتاج يكون إو .(21) تأخير التعذرمؤديًا إلى

حلة المرفي تتوقف اليرقة عن التغذية و( 61) خالل هذه المرحلة أعظميًا
لمرحلة بإنتاج كمية مضاعفة من وتتميز هذه ا .المتأخرة من العدوى

 تىتشكل ح، والتي كل جسم اليرقة التي تمأل أخيرًامحتواة جسام الاأل
ل س تشكيوالفير سبب وجود، ويلليرقة من كامل الكتلة الحية 25%

ـ  cathepsinنزيمي الـأ تحلل أنسجة اللذين يعمالن على  chitinaseوال
لدم، في سائل ا محتواةاألجسام الاليرقة المصابة تحلاًل كاماًل وتنطلق 

وذلك  ،ة اللونبني و بيضاء إلىللغاية  ًةهش صابةصبح اليرقة المتو
 لورةمتبباألجسام الالخاليا األخرى لجسم الدهني واخاليا بشرة  المتالء

 إلصابة بهذهالمتعددة الوجوه. تعد اليرقات الفتية أكثر حساسية ل
ليرقات العمر األول للفراشة  50LDقاتلة الالفيروسات، فالجرعة نصف 

210×5األمريكية البيضاء 
للفرد الواحد، ولليرقة من العمر  جسم محتوي 

410×2الخامس 
. وتكون الحشرات في مرحلة ما قبل جسم محتوي 

تؤدي العذراء والعذراء والحشرة الكاملة مقاومة لهذه الفيروسات، 
لجرعة غير المميتة لليرقات البالغة إلى تحول اليرقة إلى عذراء تعطي ا

 (. 30حشرة مشوهة تموت غالباً قبل وضع البيض )
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المنطقة في  لفيروسات الممرضة للحشراتالبحوث المنجزة حول ا
 العربية

 يرقات من محتواةال األجسام عزلحول أجريت في سورية دراسة 
: وهي Lepidoptera األجنحة حرشفيات رتبة من حشرية أنواع خمسة
  Autographa gamma Linnaeus, 1758الفضية  الواي فراشة

(Noctuidae)، الصغير الملفوف دقيق أبو Pieris rapae Linnaeus, 

1758 (Pieridae)، العنب ورق دودة Hyles lineata Fabricius, 

1775 (Sphingidae)، األمريكية اللوز دودة Helicoverpa 

armigera Hübner,1809  (Noctuidae)، الخبازي دقيق أبو 
Vanessa cardui (Nymphalidae) .مناطق من الحشرات جمعت 

 جميع أن الدراسة بينت .2011-2009 مواسم خاللفي سورية  مختلفة
 ودلت ،Nucleopolyhedroviruses بـ مصابة كانت اليرقات

 اثحدإ على وقدرتها الفيروسات هذه شراسة على الحيوية االختبارات
 زلتع التي هانفس الحشرية ألنواعل تابعة سليمة يرقات على العدوى
 بكثافة محتواةاألجسام ال وجود المجهرية الدراسة بينت كما .(4منها )
  .ة مخبريًاالمعدااليرقات حقليًا و المجموعة جميع اليرقات في عالية

تجة من قبل منالمحتواة ال ألجسامعلى اوفي دراسة أجريت 
 حشرية أنواع خمسةال من يرقات المستخلصة الفيروسية العزالت

 األساسي المكون البوليهيدرين بروتينتبين وجود  المذكورة أعاله
 تضخيم تم كما .كيلو دالتون 30 الجزيئي الوزن ذو محتواةال لألجسام
 مورثة عن للكشف ذلك bp-750 الجزيئي الوزن ذات المنطقة

  باختبار البوليهيدرين
  HinDIII هي انزيمات ةبثالث الفيروسيمجين الـ تقطيع و PCR الـ
الفيروسات:  من مختلفتين مجموعتينوجود ظهرت أ PstI و EcoRI و

 يةالفض الواي فراشة يرقات من المعزولة الفيروسات األولى المجموعة
 الفيروسات تشملف الثانية المجموعة أما األمريكية، اللوز ودودة

وف الملف دقيق وأبو العنب ورق ودودة الخبازي، دقيق أبو من المعزولة
(4 .) 

يم دور الفيروسات الممرضة للحشرات ومساهمتها في وتم تق
تنظيم أعداد دودة لوز القطن األمريكية في بعض حقول القطن في 
المالكية والقامشلي والحسكة من محافظة الحسكة في سورية خالل 

 لوزال دودة يرقات لموت المئوية النسبة أن الدراسة . بينت2011موسم 
 منطقة وفي %9.9 المالكية منطقة في المصابة بالفيروسات األمريكية
 تيمنطق في الدراسة أشهر خالل هذه النسبة واختلفت ،%11.6 القامشلي
 ،%14.3و %1.5 بين المالكية منطقة في النسبة وتراوحت الدراسة،

 للموت نسبة أعلى وكانت القامشلي، منطقة في %14.7و %2.9 وبين
 المالكية منطقة في 14.3) المنطقتين في /أغسطسأب شهر في
  .(57القامشلي( ) منطقة في %14.7و

ثالث عزالت من  اعليةف الختبارأجريت في مصر دراسة 
  GizaNPV، CairoNPVالفيروسات العصوية الممرضة للحشرات وهي 

 littoralis Spodoptera في مكافحة يرقات دودة القطن AlexNPV و
 رتبالغة، حيث أظهالحياتية لألفراد ال الخصائصبعض  فيوتأثيرها 

النتائج أن يرقات الحشرة من العمر الثاني هي األكثر حساسية لإلصابة 
بشراسة عالية أكثر من  GizaNPVبالعزالت المختلفة، وتميزت العزلة 

 في، وكان هناك تأثير للعزالت الثالث AlexNPVو CairoNPVالعزلتين 
وطول فترة حياة الحشرة الكاملة والخصوبة والنسبة  ةالنسبة الجنسي

 .(51) المئوية لفقس البيض
 اتفيروسختبار عزلتين من الالي مصر كما أجريت دراسة ف

Spodoptera littorali nucleopolyhedrovirus (SpliNPV)  
 Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus و

(AcMNPV)  كوسيلة للمكافحة الحيوية ليرقات العمر الثاني لحشرة
بينت النتائج أن قيمة و ،Spodoptera littoralisدودة ورق القطن 

LT50s  50المحسوبة بداللةLC  ليرقات الحشرة من العمر الثاني كانت
على التوالي ، AcMNPV و SpliNPVيوم لكل من  5.8يوم و 2.4

(69.) 
 مت بوليهيدرونووية فيروسات ةأربع ضيةامرإ أختبرت في مصر

 اإلسكندرية ،(2 و 1 عزلتين) الجيزة ي:ه مناطق ثالث من عزلها
 Spodoptera القطن ورق لدودة الفقس حديثة اليرقات ضد والفيوم

littoralis تائجن أوضحت. صناعية نصف بيئة على ختبرالم يف مرباة 
 مميتال التركيز بين كبير اختالف يوجد ال أنه الحيوية االختبارات

 الفيوم عزلة استخدام هنفس الوقت يف تم. العزالت لهذه النصفى
 ورق دودة من حشرية سالالت ثالث يرقات حساسية لمقارنة الفيروسية

 .الجيزة ومنطقة الفيوم وواحة البحرية الواحات من جمعها تم القطن
 50LC ىالنصف المميت التركيز قيم بين كبيرة فروق أى تظهر لم أيضا

 . (1) المختبرة للسالالت
 أجريت في مصر دراسة الكثار الفيروس النووي المتعدد الوجوه

 Spodoptera littoralisالقطن  ورق دودة على المتخصص والحبيبي
 /البطاطسوالفيروس الحبيبي المتخصص على عثة درنات البطاطا

operculella Phthorimaea من بكلت الثالثة الفيروسا اكثار تم 
 ياخال مزرعة في وذلك النووي بالحامض والعدوى الفيروسية العدوى

 .المبيض خاليا من عليها الحصول تم والتي 96 رقم القطن ورق دودة
 Spodoptera littorali عدد الوجوهالالفيروس النووي مت تكاثر

nucleopolyhedrovirus (SpliNPV)  والفيروس الحبيبي
(SpliGV) Spodoptera littorali granulusvirus  والفيروس الحبيبي

(PhopGV )operculella Phthorimaea granulusvirus بشكل 
 ندع S196 الخاليا مزارع في خلوية تمريرات عدة خالل معنوي
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 األربعة الساعات خاللس ˚19 عند وحفظها الخالياإعداء  تم .س˚19
 نهاية وحتىس ˚27 ندع الملقحة الخاليا جميع تحضين تم ثم ،األولى
 المعدلب تم قد الفيروسي التضاعف أن وجد وقد(. يوم 20) التجربة

 مزارع في تكاثرت والتي SpliGV عن الناتج النسل وبمقارنة. هنفس
 مباستخدا. كما تم تحديد هوية هذه الفيروسات العائل في أو الخاليا
 باستخدام لفيروستركيب الحمض النووي لو اإللكتروني المجهر
 يةالفيروس العدوى على التعرف تم كما. المتخصصة القطع إنزيمات
 .(2) متخصصة نووية( probes) مجسات بواسطة
 Rhabdionvirus oryctesالفيروس تحديد في سلطنة عمان  تم

Hüger الزيت نخيل لجعل الممرض Oryctes Rhinoceros L. 
 لتعمل بالفيروس سابقًا إعداؤها تمحشرات كاملة  إطالق بواسطة

 900 إطالق تم .التكاثر أماكن فى ونشره المرض لمسبب كناقالت
 اتإثب وأمكن. دوفار بإقليم مواقع ستة فى للمرض حاملة كاملة حشرة
 الحشرات إطالق من شهرين بعد الحقلية الحشرات إلى المرض إنتقال

 الحشرة أنسجة من Smear مسحة عمل تقنية وباستخدام المريضة،
 حيث المرض، وجود على للتعرف سريعة كوسيلة مجهريًا وفحصها

 رصد تم ،اإلطالق من شهر 16 وبعد. %40.7 به اإلصابة نسبة بلغت
 اضاالنخف فى واستمرت بالنخيل، اإلصابة مظاهر فى شديد انخفاض

 سابقًا، انخفاضها ضعف الثالث العام فى بلغت حيث التالية، األعوام فى
 5.7 لىإ بدورها انخفضت والتى بالنخيل الضرر نسبة على انعكس مما
 قاإلطال بدء من ، على التوالي،والسادس الخامس االعامين فى %3.5 و
(3). 
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The entomopathogenic viruses are considered biological control agents that can attack many harmful insect pests that belong to the order 

Lepidoptera, and they are classified in 15 families; Parvoviridae, Iridoviridae, Baculoviridae, Poxviridae, Polydnaviridae, Ascoviridae, 
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organization. The genome of these viruses is composed of either DNA (Deoxyvira), or RNA (Ribovira), with either single or double strands. 

The shape of the virus particles can be isometric (e.g. icosahedral), bacilliform or ovoid. Having an envelope is a distinctive feature of some 

groups of these viruses. In addition, many of these viruses can produce inclusion bodies, which differ in composition and shape, some are 

polyhedra, and others are granulin. This review is intended to summarize the features of important families which include viruses that infect 

insect pests, and give an idea about their classification. It also reflects on their potential uses as biological agents to control insect pests in the 

Arab region. 
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