
 انتاج نباتات خالية من الفيروس

The production of virus – free 

  -فسائل -درنات  -كثير من النباتات التى تتكاثر بطريقة االكثار الخضرى التقليدية )عقل

مدادات( تكون عرضة لالصابة بالفيروسات وتنتقل االصابة بالفيروسات من نبات   –خلفات 

الخر عن طريق الحشرات الثاقبة الماصة او عن طريق النيماتودا االرضية التى تصيب  

جذور النبات. كما قد تنتقل االصابة عن طريق التطعيم وذلك باستخدام جزء من نبات مصاب 

الفيروسات قد تحمل بواسطة حبوب لقاح من نبات مصاب . كما تشير بعض الدراسات ان 

 الى نبات سليم. 

ومن عيوب التكاثر الخضرى ايضا ان الفيروسات تتراكم من جيل الخر حتى تصل النباتات 

الى حالة ضعف شديد وعدم قدرة على النمو وانتاج محصول جيد واقتصادى وفى تلك الحالة 

اخرى خالية من الفيروسات. بينما من مميزات التكاثر  البد من تجديد النبات واستخدام نباتات 

الجنسى بالبذور ان الفيروسات ال تنتقل من النبات االم المصاب الى النسل التالى وذلك الن 

 الفيروسات ال تنتقل بالبذور. 

وتعتبر الفيروسات كائنات حية ذات تركيب خاص حيث تتركب من غالف بروتينى تحمل  

جم يحمل المعلومات الخاصة بتكاثر هذا الفيروس وعندما يدخل صغير الح DNAشريط ال 

 الفيروس داخل الخلية يكاثر نفسة داخل خاليا العائل او النبات. 

 

 ويمكن تلخيص اضرار واعراض الفيروسات على النباتات فما يلى: 

 التفاف االوراق وتجعدها خصوصا فى النموات الجديدة وشل نموها  •

 الثمار ظهور تشوهات فى االزهار و •

تقزم النباتات وضعف النمو بشكل عام و انخفاض المحصول وفى حالة االصابة  •

 الشديدة قد تؤدى لموت النباتات .

وبشكل عام ال يوجد مبيد او عالج للتخلص من الفيروسات داخل النبات. ولكن طرق 

زراعة االنسجة النباتية قد سهلت الطريق النتاج نبات خالى من الفيروسات وذلك عن  

الموجودة فى القمة النامية  Shoot apical meristem طريق زراعة القمة المرستيمية 

Shoot tip    واستخدامها كExplant .فى مزارع االنسجة 



 

مللم وقد تحمل  1-0.1وقد تم تحديد حجم القمة المرستيمية فى بعض الدراسات بحوالى 

على القمة النامية , ويرجع خلو   primordia Leafالقمة المرستيمية اول بادىء اوراق 

 القمم المرستيمية من الفيروسات الى عدة اسباب: 

خشب( داخل ذلك الجزىء  -) لحاء Vascular systemعدم وجود انسجة وعائية  •

 من النبات والذى يسمح بانتقال الفيروس الى جميع اجزاء النبات المختلفة. 

تابولزمى عالى وذلك غير مناسب تتميز القمم المرستيمية بنشاط ايضى عالى او مي  •

 لنمو الفيروسات. 

 تتميز القمة بمحتوى عالى من االوكسين والذى يثبط انتشار الفيروس.  •

 نمو الخاليا فى القمة المرستيمية سريع جدا اسرع من انتشار الفيروسات. •

ى  وتبدا عملية انتاج النباتات الخالية من الفيروسات عن طريق زراعة القمة المرستيمية عل

ثم يتم اكثار تلك االفرع   بيئة غذائية مناسبة حتى الحصول على نموات خضرية كاملة.

الخضرية عن طريق اعادة الزراعة عدة مرات كما تم توضيحة فى الجزء الخاص بالتكاثر  

الدقيق حتى الحصول على عديد من النباتات الخالية من الفيروسات , وبعد ذلك تنقل النباتات 

ة لتكوين الجذور وتنقل الى صوب خاصة معزولة جيد من الحشرات على بيئات غذائي

وهناك العديد من النباتات االقتصادية التى تم التخلص من محتواها واالصابات المرضية. 

 الخرشوف. -الموز  -الفراولة   –الفيروسى بنجاح على المستوى التجارى مثل البطاطس  

زراعة القمة المرستيمية للتخلص من معامالت اخرى قد تجرى منفردة او مع 

 -الفيروسات فى معامل زراعة االنسجة مثل :

درجة مئوية حيث ان المعاملة  40 -35تحضين النباتات على حرارة مرتفعة  •

 الحرارية تساعد على قتل الفيروسات داخل النباتات  

 استخدام مواد قاتلة للفيروسات قد تضاف للبيئة الغذائية مثل سلفيت الزنك.  •

وهو كائن   Viroid كما تستخدم نفس طريقة زراعة القمة المرستيمية للتخلص من الفيرويد 

اصغر حجما من الفيروس بل يعتبر اصغر كائن حى اكتشف حتى االن و هو عبارة عن حمض  

احادى الشريط على هيئة حلقة. وقد يسبب بعض االمراض مثل مرض  RNA نووى من نوع 

 س وفيرويد تنقر ثمار التفاح.ط الدرنة المغزلية فى البطا



 

 

 

 

العوامل التى تؤثر على نجاح زراعة القمة المرستيمية وانتاج نباتات خالية من  

 الفيروسات: 

حجم القمة المرستيمية : بسبب الحجم الصغير للقمة المرستيمية ينتج عن ذلك  •

القمة صعوبة فى نجاح زراعتها على بيئة غذائية ويفضل زراعة عدد كبير من 

 المرستيمية الن نسبة نموها تكون قليلة. 

تكون انجح  Terminal bud القمم المرستيمية التى يتم جمعها من القمة الطرفية  •

 فى انتاج نباتات خالية من الفيروسات مقارنة بالقمم النامية الجانبية على ساق النبات.

ع تعطى نتائج افضل القمم المرستيمية التى تجمع من نباتات منزرعة فى موسم الربي •

 من باقى المواسم. 

يجب التاكد من خلو النباتات من الفيروسات قبل خروج النبات من المعمل وتسويقها على  

 المستوى التجارى ويتم ذلك بعدة وسائل: 

 استخدام ميكروسكوب الكترونى للكشف عن الفيروس.  (1

 ELISA  (Enzyme-linked immuneتحليل الفيروسات بواسطة ال  (2

sorbent assay ) 

 PCR  (Polymerase chain reaction ) استخدام  (3

 Bio assayاستخدام طريقة التحليل الحيوى للفيروسات  (4

النبات المراد اختبارة ورشها   Sapوتعتمد هذة الطريقة على استخالص عصارة 

على نباتات اخرى سليمة بعد احداث جروح فيها لسهولة دخول الفيروسات وفى 

اض االصابة الفيروسية عليها يدل على اصابة النبات تحت  حالة ظهور اعر

االختبار وهى طريقة صعبة وتحتاج لمجهود كبير وطرق عزل جيدة فى صوب 

خاصة بعيدا عن الحشرات ويفضل استخدام الطرق االخرى للكشف عن  

 الفيروسات. 

 


