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  مسح وتشخیص بعض فایروسات قرع الكوسة في مركز محافظة نینوى
 نبیل عزیز قاسم            نصیر كاظم حسین

  كلیة الزراعة والغابات/ قسم وقایة النبات 
  

  الخالصة
أظھ¾¾رت الدراس¾¾ة ارتف¾¾اع نس¾¾ب اإلص¾¾ابة بالموزائی¾¾ك ف¾¾ي حق¾¾ول ق¾¾رع الكوس¾¾ة ف¾¾ي محافظ¾¾ة نین¾¾وى 

وكان¾ت ف¾ي تص¾اعد % ١٠٠،  ٢٠٠٢-بة اإلص¾ابة ف¾ي الش¾ھر العاش¾رإذ وصلت نس¾ ٢٠٠٢للموسم الخریفي 
مستمر ابتداء من الشھر الث¾امن وت¾زامن ذل¾ك م¾ع زی¾ادة أع¾داد حش¾رات الم¾ن حی¾ث ت¾م تش¾خیص ن¾وعین م¾ن 

وت¾¾م .  Aphis craccivaraوم¾¾ن الع¾¾دس  Myzus persicaeحش¾¾رات الم¾¾ن وھم¾¾ا م¾¾ن الخ¾¾وخ األخض¾¾ر 
وموزائیك الخیار على ) WMV-٢الس榜لة (صفر وموزائیك الرقيتشخیص فایروسات موزائیك الزكیني األ

إنھا الفایروسات المسببة ألعراض الموزائیك والتشوه على محصول الق¾رع ف¾ي حق¾ول المحافظ¾ة وشخص¾ت 
ھ¾¾ذه الفایروس¾¾ات بالنبات¾¾ات الكاش¾¾فة المشخص¾¾ة واختب¾¾ار ال¾¾ت榜زن عل¾¾ى الش¾¾ریحة باس¾¾تعمال المص¾¾ل المض¾¾اد 

 ي، واستعمل المجھر االلكترون)CMV(وموزائیك الخیار ) ZYMV(ي األصفر لفایروسي موزائیك الزكین
حی¾ث أظھ¾رت نت¾ائج فح¾ص العین¾ات الدائمی¾ة ، ZYMVو  WMVللكشف عن االجسام الضامة لفایروس¾ي 

لشرائح من أنسجة القرع المصابة حصول تش¾وھات ف¾ي عض¾یوات الخ榜ی¾ا وظھ¾ور أجس¾ام ض¾امة وبل¾ورات 
   .تیداتغریبة خلویة وتحلل الب榜س

  
  المقدمة

یعد قرع الكوس¾ة م¾ن محاص¾یل الخض¾ر المھم¾ة ف¾ي الع¾راق وال¾ذي یع¾ود إل¾ى العائل¾ة القرعی¾ة وھ¾و     
توس¾¾عت زراعت¾¾ھ لتش¾¾مل البی¾¾وت الب榜س¾¾تیكیة والزجاجی¾¾ة واالنف¾¾اق  دی¾¾زرع ف¾¾ي ك¾¾ل محافظ¾¾ات القط¾¾ر وق¾¾

 ٣٥وق¾د ت¾م تس¾جیل  ح¾والي یصاب القرع بالعدی¾د م¾ن األم¾راض الفایروس¾یة ) ١٩٩٠المحمدي،(الب榜ستیكیة 
 Zucchini األص¾فر ،ویع¾د ف¾ایروس موزائی¾ك الزكین¾ي "م¾ن الفایروس¾ات الت¾ي تص¾یب الق¾رع طبیعی¾ا"نوعا

yellow mosaic Potyvirus  الرقرريوموزائی¾¾كWatermelon mosaic v.  وموزائی¾¾ك الخی¾¾ار 
Cucumber mosaic Cucumovirus  طق زراعت¾ھ ف¾ي من أھم الفایروسات التي تص¾یب الق¾رع ف¾ي من¾ا

ونظ¾¾¾راً لع¾¾¾دم وج¾¾¾ود دراس¾¾¾ة تشخیص¾¾¾یة ). ١٩٩٦، Provvidentiو١٩٨٦وآخ¾¾¾رون  Nameth(الع¾¾¾الم 
للفایروسات المسببة للموزایك على القرع في محافظة نینوى ،فقد أجری¾ت ھ¾ذه الدراس¾ة الت¾ي تض¾منت مس¾ح 

لیة والتش¾¾خیص المص¾¾ توتش¾¾خیص ف¾¾ایروس الق¾¾رع بدراس¾¾ة األع¾¾راض عل¾¾ى النبات¾¾ات الكاش¾¾فة وباالختب¾¾ارا
  . بالمجھر االلكتروني 

  
  مواد البحث وطرائقھ

اج¾¾ري المس¾¾ح الحقل¾¾ي ف¾¾ي الع¾¾روة : المسSSح الحقلSSي لمSSرض موزائیSSك القSSرع وجمSSع العینSSات المصSSابة -١
باختیار ث榜ثة حقول في مناطق ھي الموصل والقب¾ة والرش¾یدیة ، إذ امت¾د المس¾ح م¾ن  ٢٠٠٢الخریفیة لموسم 

 ٢م ٢٥٠٠-١٥٠٠ألول ، وتراوح¾¾ت مس¾¾احة ك¾¾ل حق¾¾ل م¾¾ن الحق¾¾ول المخت¾¾ارة ب¾¾ین نھای¾¾ة آب لغای¾¾ة تش¾¾رین ا
بأبع¾اد . وخضعت الحقول لزیارت دوریة نصف ش¾ھریة وحس¾بت النس¾بة المؤی¾ة للموزائی¾ك باختی¾ار مربع¾ات

ت¾م خ¾榜ل المس¾ح جم¾ع .م في األطراف األربعة لكل حق¾ل فض¾榜ًعن مرب¾ع خ¾امس ف¾ي منتص¾ف الحق¾ل  ٦×٦
عینة ورقیة من كل حقل من الحق¾ول المخت¾ارة  ٣٠رع المصابة وبواقع المصابة وبواقع عینات من أوراق الق

حفظ¾ت . وكانت  األعراض بشكل موزائی¾ك وتب¾رقش ش¾دید وتش¾وه بس¾یط، أو تش¾وه ش¾دید یص¾احبھ موزائی¾ك
إلج¾¾راء الدراس¾¾ات  ٠م١٠العین¾¾ات ك¾¾ل عل¾¾ى انف¾¾راد ف¾¾ي أكی¾¾اس م¾¾ن الب¾¾ولي اثل¾¾ین ف¾¾ي الث榜ج¾¾ة عل¾¾ى درج¾¾ة 

كما شمل المسح جم¾ع أع¾داد م¾ن أف¾راد الم¾ن الق¾یم عل¾ى أوراق الق¾رع لغ¾رض التش¾خیص . صیة علیھاالتشخی
  .بغداد/ ، وشخصت في متحف التاریخ الطبیعي %٧٠وذلك بحفضھا في قناني تحوي كحول االثینول 

  

  مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
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  ٢٠٠٦/ ٩/  ٢٥وقبولھ  ١٤/٣/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
 تشخیص الفایروسات المسببة لموزائیك القرع. ٢
اج¾ري التلق¾یح المیك¾انیكي لمجموع¾ة مخت¾ارة م¾ن : لتشخیص بدراسSة االعSراض علSى النباتSات الكاشSفة ا. أ

ش¾ت榜ت م¾ن  ٥أوراق وبواق¾ع  ٦-٤إذ تم تلقیح ش¾ت榜تھا بمرحل¾ة نم¾و ) ١(النباتات الكاشفة المبینة في الجدول 
وت¾م التلق¾یح بس¾حق غ¾م م¾ن أوراق . الكاشفة م¾ن العین¾ات الت¾ي جلب¾ت م¾ن الحق¾ول كل نوع من أنواع النباتات

 ٠.٠٥بتركی¾ز  KH2PO4م¾ل م¾ن المحل¾ول الم¾نظم الفوس¾فاتي  ٤ القرع المصابة في ھاون خزفي بإض¾افة
ت¾م االحتف¾اظ . ثم لقحت بھ األوراق بطریقة اإلصبع بعد رش¾ھا بمس¾حوق الس¾ی榜یت ٧.٦مولر ودالة حامضیة 

ت الفایروسیة على نباتات قرع الكوسة في البیت الب榜ستیكي ،وتم تجدید الع¾زالت عل¾ى ش¾ت榜ت ق¾رع بالعزال
  .الكوسة كل شھرین بالتلقیح المیكانیكي

تم الحصول على مصلي فایروسي موزائیك الزكینیي األصفر وموزائیك : ةالتشخیص بالمصول المضاد . ب
دام ھذین المصلین لتشخیص الفایروسات وقد تم استخ. من منظمة ایكاردا (CMV,ZYMV)الخیار

المحتملة من مجموعتي االعراض المشار إلیھا في الفقرة السابقة حیث اعتمدت تقنیة الت榜زن على الشریحة 
حیث تم تحضیر عصیر أوراق القرع المصابة بعزلة ) ١٩٦٩(  Slogterenالزجاجیة وفق طریقة

دورة  ٨٠٠٠(فقرة السابقة والذي اخضع إلى انتباذ واطئ الفایروس وذلك بنفس طریقة العصیر المبینة في ال
لمدة عشر دقائق، تم وضع مقدار قطرتین من العصیر المصاب المنقى جزئیاً على احد طرفي ) دقیقة\

الشریحة الزجاجیة وعلى الطرف اآلخر تم وضع قطرتین من العصیر الخام المحضر من أوراق القرع 
تم تاشیر موضع القطرتین على الشریحة بقلم شمعي وذلك للحفاظ . تنقیةالسلیمة والخاضع لنفس إجراءات ال

مع المحلول المنظم  ١:١أضیفت قطرتان من المصل المضاد المخفف بنسبة . على الشد السطحي للعصیر
الفوسفاتي ومزج جیداً بواسطة إبرة معقمة مع العصیر ثم نقلت الشریحة بحذر إلى طبق بتري یحوي ورقة 

بالماء، وتركت بدرجة حرارة المختبر، ثم أخذت النتائج بعد نصف ساعة باالستعانة بالمجھر  ترشیح مبللة
  .وباستعمال إضاءة جانبیة وكرر االختبار مرتینX ١٠الضوئي وعلى القوة الصغرى 

  

             .النباتات الكاشفة المستعملة في تشخیص الفایروسات المسببة ألعراض موزائیك قرع الكوسة) ١(الجدول  

  االسم العربي  االسم االنكلیزي  االسم العلمي
Ammi majus Common bishops زند العروس  
Chenopodium amaranticolor  Goosefoot  الزربیح  
Chenopodium album  Lambs quarters  الرغیلة  
Citrullus lantatus  Watermelon  الرقي  
Cucumis melon  Muskmelon  البطیخ  
Cucurbita maxima  Pumpkin  القرع الجبلي  
Cucurbita pepo  Squash  قرع الكوسة  
Datura stramonium  Jimson weed  الداتورة  
Euphorbia pepus  Annual sowthistle أم الحلیب  
Luffa cylindrica  Dishcloth gouard  اللیف  
Lycopersicum esculentum  Tomato  الطماطة  
Malva parviflora  Mallow  زالخبا  
Nicotiana glutinosa  Tobacco  التبغ البري  
N.tabacumC.V. Turkish Tobacco  التبغ  
Vicia faba  Broadbean  ء榜الباق  

  

الكشف عن وجود األجسام الضامة لفایروسي موزائیك الرقي وموزائیك الزكیني االصفر باستعمال . ج
المصابة وذلك لدراسة وجود األجسام الضامة  تم تحضیر الشرائح الدائمیة من األوراق: المجھر االلكتروني

حیث تم تثبیت قطع صغیرة من . التي یحتمل وجودھا في السایتوب榜زم أو النواة إضافة للتغیرات الخلویة
ساعات  ٤كل على انفراد في مثبت كارنوفسكي لمدة   ZYMV،WMVأوراق القرع المصابة بفایروس 

غسلت القطع بعد ذلك بمنظم . لمدة ساعتین OSO4میم رابع اوكسید االوز% ١ثم في ) ١٩٨١،قاسم(
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Sodium cacodylate   ثم جففت باستخدام تراكیز متتابعة من  ٧.٤ودالة حامضیة  ٠.٢تركیز
و  ١٩٦٩، Hoefert(األسیتون ثم طمرت في مادة الدركوبان باستخدام قوالب خاصة بشكل كبسوالت 

Weakly ،بواسطة المایكروتوم الفائق نوع  جقطعت الشرائح الرقیقة من النسی) ١٩٧٢Rechet-jung  
دقائق وصبغة سترات  ٥لمدة %  ١باستعمال السكین الزجاجیة ثم صبغت الشرائح بصبغة خ榜ت الیورانیل 

  .دقائق ثم فحصت بالمجھر االلكتروني ١٠الرصاص لمدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج والمناقشة
أظھرت النتائج ارتفاع نسب اإلصابة بالموزائیك في  :القرعیاتالمسح الحقلي ونسب اإلصابة بموزائیك .١

ف¾ي الموص¾ل والقب¾ة  ١٠٠٥حقول القرعیات عموماً في محافظة نینوى حیث وصلت في الش¾ھر العاش¾ر إل¾ى 
والرشیدیة وكانت اإلصابة فیتص¾اعد مس¾تمر م¾ن الش¾ھر الث¾امن لغای¾ة الش¾ھر العاش¾ر، وكم¾ا ب¾ین ذل¾ك الش¾كل 

ارتف¾¾اع اإلص¾¾ابة بش¾¾كل وب¾¾ائي ف¾¾ي حق¾¾ول الق¾¾رع ف¾¾ي المحافظ¾¾ة بالفیروس¾¾ات المس¾¾ببة وھ¾¾ذا یش¾¾یر إل¾¾ى ) ١(
إلعراض الموزائیك ویعود السبب إلى كثرة انتشار المن في حقول القرع خ榜ل المس¾ح، وق¾د ش¾خص نوع¾ان 

وك¾ذالك احتم¾ال ح¾دوث اإلص¾ابة المبك¾رة .  A.persicaeوM.persicaل¾ي من حش¾رات الم¾ن أثن¾اء المس¾ح الحق
نق¾¾ل بع¾¾ض الفایروس¾¾ات المس¾¾بة ألع¾¾راض الموزائی¾¾ك بالب¾¾ذور المص¾¾ابة إض¾¾افة  ال¾¾ى وج¾¾ود األدغ¾¾ال  بس¾¾بب

الحاملة للفایروس في حقول القرع وعلى جوانبھا، مع وجود الزراعات المتداخلة لمحاصیل انواع القرعی¾ات 
وھ¾¾و اح¾¾د وق¾¾د س¾¾جل ف¾¾ایروس موزائی¾¾ك الزكین¾¾ي األص¾¾فر عل¾¾ى ق¾¾رع الكوس¾¾ة . كالخی¾¾ار والبط¾¾یخ والرق¾¾ي

 Davis(الفایروس¾¾¾¾¾¾¾ات الرئیس¾¾¾¾¾¾¾یة المس¾¾¾¾¾¾¾ببة لموزائی¾¾¾¾¾¾¾ك القرعی¾¾¾¾¾¾¾ات ف¾¾¾¾¾¾¾ي العدی¾¾¾¾¾¾¾د م¾¾¾¾¾¾¾ن دول الع¾¾¾¾¾¾¾الم 
إن فایروس¾¾¾¾¾¾¾ات ) ١٩٩١( Ullmanوذك¾¾¾¾¾¾¾ر ). ٢٠٠٠،Wallace و Fletcherو١٩٨٧، Mizukو

تقریب¾¾اً وذل¾¾ك بس¾¾بب انتش¾¾ارھا وس¾¾ھولة نقلھ¾¾ا % ١٠٠القرعی¾¾ات س¾¾ببت خس¾¾ارة ف¾¾ي محص¾¾ول الق¾¾رع بنس¾¾بة 
یروس موزائی¾ك الرق¾ي م¾ن الفایروس¾ات الواس¾عة االنتش¾ار ف¾ي الع¾الم حی¾ث س¾جل ف¾ي معظ¾م ویعد فا. حشریاً 

واخ¾رون  Ahmedو ١٩٨٤وآخ¾رون، Purcifull(بلدان أوربا واسیا وأفریقیا وأمریكا الجنوبی¾ة واس¾ترالیا 
ھ¾¾¾ي  WMV-2إن الس¾¾榜لة ) ١٩٨١( Dellavelkو Lisaوذك¾¾ر  ١٩٩٣، Somowiyarjoو ) ١٩٩٠، 

ك¾¾ذالك یع¾¾د ف¾¾ایروس موزائی¾¾ك  WMV-1أو ت¾¾أثیرا عل¾¾ى القرعی¾¾ات مقارن¾¾ة بالس¾¾榜لة األول¾¾ى  األكثرانتش¾¾اراً 
  م¾¾ن الفایروس¾¾¾ات واس¾¾عة االنتش¾¾ار ف¾¾¾ي الع¾¾الم وھ¾¾¾و اح¾¾د أھ¾¾م مس¾¾¾ببات موزائی¾¾ك الق¾¾¾رع ،) CMV(الخی¾¾ار

)Adkins وRosskopf ٢٠٠٢ (ووج¾د،Alonso    واخ¾رون)إن اإلص¾ابة المبك¾رة ب¾ھ خفض¾ت ) ١٩٩٧
 %. ٦٠ة اإلنتاج بنسب

  : تشخیص الفایروسات المسببة ألعراض موزائیك القرع.٢
موجود في ) WMV(الرقي  أظھرت نتائج التشخیص ان فایروس موزائیك: WMVتشخیص فایروس .أ

وكما دلت على ذلك األعراض على النباتات المشخصة  WMV2حقول المحافظة وتحدیداً الس榜لة 
  :المستعملة وكما یلي
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الشھر الثامن الشھر التاسع الشھر العاشر 
في  ٢٠٠٢نسب اإلصابة بأعراض الموزائیك على محصول قرع الكوسة للموسم الخریفي لسنة ) ١(الشكل 

  .حقول الموصل والرشیدیة والقبة
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أیام  من التلقیح  ١٠- ٨ظھرت األعراض بعد : والبطیخ والرقي والقرع الجبلي نباتات قرع الكوسة ·
بشكل شفافیة العروق ثم تحزمھا تطورت الى تبرقش خفیف اشتد بعد ذلك لتصاحبھ تشوھات األوراق 

  .الخیط الرفیع، ولوحظ حدوث بثرات صغیرة الحجم كبرت مع تقدم العمر ھواختزال النصل إلى ما یشب
ظھرت أعراض البقع الموضعیة : C.albumوالرغیلة  amaranticolor .   Cیح نباتي الزرب ·

ولم تظھر أي أعراض جھازیة على . یوماًن ثم تحولت الى بقع میتة بنیة اللون ١٢-١٠المصفرة بعد 
  .النباتات الملقحة

ا لم تظھر أیة أعراض جھازیة أو موضعیة بعد شھر من تلقیح ھذ: Luffa acutangulaنبات اللیف  ·
من عصیر أوراق اللیف الملقح، وھذا  النبات كما لم تظھر أیة أعراض على نباتات القرع التي لقحت رجعیا

حیث إن نبات اللیف منیع لإلصابة بھذه  WMV-2یدل على إن الس榜لة السائدة في المحافظة ھي الس榜لة 
  ).١٩٦٥( Scott , و Webb ، وھذا ما أشار إلیھ WMV-1الس榜لة وھو یصاب بالس榜لة 

لم تظھر أیة أعراض جھازیة أو موضعیة على النبات مما یدل :  D.stramoniumنبات الداتورة  ·
  .على انھ منیع لإلصابة

ظھرت أعراض تبرقش واضحة على أوراق النباتات : أم الحلیب وزند العروس والخباز نباتات ·
وتحدیداً  WMVموزائیك الرقي تشیر نتائج أعراض النباتات الكاشفة المستعملة إن فایروس .الث榜ثة 
وقد . موجوداً في حقول المحافظة وانھ احد مسببات أعراض الموزائیك على القرع WMV-2الس榜لة 

تماثلت األعراض التي وصفت مع األعراض التي یسببھا ھذا الفایروس على ھذه النباتات والتي ذكرھا 
  ).١٩٩٦ (وآخرون  Bruntو) ١٩٨٧(وآخرون  Chalaو ) ١٩٨٧(الباحثین البیاتي 

موجود في ) ZYMV(أظھرت النتائج إن فایروس الزكیني األصفر ): ZYMV(تشخیص فایروس .    ب
  :حقول القرع في المحافظة وكما دلت على ذلك األعراض على النباتات المشخصة وكما یلي

بث أن تحولت ظھرت األعراض بشكل بقع دائریة مصفرة على األوراق الحدیثة، ما ل :نبات قرع الكوسة* 
إلى تبرقش ثم إلى موزائیك اخضر، ثم اتسعت المناطق المصفرة لتشكل الجزء األكبر من نصل الورقة 
لیتحول إلى موزائیك اصفر مع بروز المناطق الخضراء مكونة بثرات شدیدة، وتكاملت ھذه األعراض بعد 

  . عشرة أیام كما ظھرت بثرات واضحة على الثمار مع تشوه واضح
أیام على األوراق الملقحة  ٦-٥ظھرت أعراض البقع الموضعیة المصفرة بعد : الزربیح والرغیلة نباتي* 

  .ولم تتحول إلى بقع میتة
یوماً من التلقیح وأحیطت بھالة  ١٢ظھرت األعراض بشكل بقع موضعیة میتة بعد : نبات أم الحلیب* 

  ).٢٠٠٢(يالجناب هحمراء من دون أیة أعراض جھازیة وھذا یتفق مع ما ذكر
أیام بشكل تبرقش على األوراق، ثم تحولت إلى  ٩-٧ظھرت أعراض اإلصابة بعد  :نبات الرقي * 

  .موزائیك شدید
لم تظھر أیة أعراض على النباتات المذكورة ولغایة شھر من : نباتات الباقالء والتبغ البري والداتورة  *

  .تلقیحھا مما یدل على إنھا منیعة لإلصابة بھذا الفایروس
إن األعراض الموصوفة على النباتات الكاشفة المذكورة أع榜ه تتطابق مع األعراض التي یسببھا   

 Lecoqو  Lisaو) ١٩٨١(وآخرون  Lecoq هفایروس الزنكي األصفر علیھا وھذا یتفق مع ما ذكر
وآخرون  Namethو ) ١٩٨٤(وآخرون  Purcifullو ) ١٩٨٤(وآخرون  Provvidentو ) ١٩٨٤(
  ). ٢٠٠٢(والجنابي ) ٢٠٠٠( Provvidentiو ) ١٩٨٦(
أظھرت نتائج التشخیص وجود فایروس موزائیك الخیار في حقول القرع :  CMVتشخیص فایروس . ج

  :في محافظة وكما دلت على ذلك األعراض على النباتات المشخصة وكما یلي
مصفرة على  أیام من التلقیح بظھور مساحات صغیرة ٩ظھرت األعراض بعد  :نبات قرع الكوسة ·

  .األوراق الحدیثة النمو، ثم تطورت إلى تبرقش اصفر صاحبھ تقزم وتشوه النبات واختزال األوراق 
ایام من التلقیح ولم  ٧-٥ظھرت بقع موضعیة مصفرة ثم تحولت إلى بقع بنیة وذلك بعد : نبات الزربیح ·

 .تظھر أیة إصابة جھازیة 
أیام من التلقیح بشكل موزائیك شدید وتبرقش اخضر  ٨-٧ظھرت األعراض الجھازیة بعد : نبات التبغ ·

 .وتشوه شدید لألوراق
ظھرت بقع موضعیة مصفرة بعد ستة أیام من التلقیح أعقبھا تبرقش اخضر مصفر على : نبات الداتورة ·

 .األوراق الحدیثة
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ظھرت األعراض على ھیئة تشوه شدید على األوراق لتصبح خیطیة مع ظھور تبرقش : نبات الطماطة ·
 .واضح علیھا مع تقزم النبات

إن األعراض الموصوفة على النباتات الكاشفة المستخدمة تماثل األعراض التي یسببھا فایروس   
وآخرون  Bruntو) ١٩٨٨(الزبیدي ) ١٩٨٠(موزائیك الخیار على ھذه النباتات والتي أشار إلیھا الباحثون 

  ).١٩٩٩(وآخرون  Karasawaو ) ١٩٩٦(
 .ائیك الخیار وموزائیك الزكیني األصفر بالمصول المضادةتشخیص فایروسي موز . د

أظھرت نتائج الفحص المصلي بطریقة الت榜زن على الشریحة الزجاجیة، ظھور التكتل الت榜زن الواضح في 
والذي لم ی榜حظ مع عصیر النبات السلیم، ھذا ) بالفایروسین كل على انفراد(قطرة عصیر النبات المصاب 

) أ و ب٢(ة موجبة وعلى وجود الفایروس في العینات المصابة وكما یبین ذلك الشكل یدل على إن النتیج
في  ) ZYMV(وموزائیك الزكیني األصفر ) CMV(وھذا اختبار یؤكد وجود فایروس موزائیك الخیار

 .حقول القرع في المحافظة وھو یؤكد ایظا نتائج التشخیص التي أجریت باستعمال النباتات الكاشفة المختارة
علمٍا بان ھذا االختبار ھو من االختبارات الشائع استعمالھا في تشخیص فایروسات النبات 

)Mathews ،١٩٨١.(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )CMV(اختبار الت榜زن لفایروس :  )أ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ZYMV(اختبار الت榜زن لفایروس ): ب(
وس موزائیك الزكیني لفایر) ب). (CMV(لفایروس موزائیك الخیار ) أ(اختبار الت榜زن ) :٢(الشكل 

  .حیث توضح القطرة على الیسار حالة الت榜زن التي تؤكد وجود الفایروسین). ZYMV(االصفر 
  

بSالمجھر  لالكشف عن األجسام الضامة لفایروسSي موزائیSك الرقSي وموزائیSك الزكینSي األصSفر باسSتعما.ه
SSيااللكترون: 榜ی¾¾ا الق¾¾رع المص¾¾ابة بف¾¾ایروس أظھ¾¾رت نت¾¾ائج فح¾¾ص العین¾¾ات الدائمی¾¾ة لش¾¾رائح رقیق¾¾ة م¾¾ن خ

حص¾¾ول تش¾¾وھات واض¾¾حة ف¾¾ي س¾¾ایتوب榜زم ) ك¾¾ل عل¾¾ى انف¾¾راد(موزائی¾¾ك الرق¾¾ي وموزائی¾¾ك الزكین¾¾ي األص¾¾فر 
االش¾كال  . (وعضیات الخ榜یا وظھور بل¾ورات وأش¾كال غریب¾ة ف¾ي الخلی¾ة إض¾افة إل¾ى تحل¾ل ف¾ي الب榜س¾تیدات

س¾¾ین یكون¾¾ان أجس¾¾اما ًض¾¾امة ف¾¾ي خ榜ی¾¾ا النبات¾¾ات ولق¾¾د أش¾¾ار العدی¾¾د م¾¾ن الب¾¾احثین إن ھ¾¾ذین الفایرو) . ٥و٤و٣
 Edwardsonو  Christieالمص¾¾¾ابة بھ¾¾¾ا إض¾¾¾افة إل¾¾¾ى ح¾¾¾دوث تش¾¾¾وھات ف¾¾¾ي الخ榜ی¾¾¾ا المص¾¾¾ابة وم¾¾¾نھم 

).                                                                  ١٩٩٦(وآخرون Bruntو ) ١٩٩٤(وآخرون  Wongو ) ١٩٩٢(  Edwardsonو) ١٩٧٧(
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مع  تحلل  WMV بلورات كبیرة الحجم في سایتوب榜زم خلیة نبات قرع مصابة بفایروس ) :٣(الشكل 
  ).٢٤٥٠X(الب榜ستیدة في أقصى الیسار عند قوة التكبیر 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

وزائیك الزكیني األصفر أجسام ضامة في سایتوب榜زم خ榜یا القرع المصابة بفایروس م) :٤(الشكل 
)ZYMV ( عند قوة التكبیر)٣٠٠٠X.(  

  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

عند ) ZYMV(تحلل الب榜ستیدة في خ榜یا القرع المصابة بفایروس موزائیك الزكیني األصفر) ٥(الشكل 
  ).٢٤٥٠X(قوة التكبیر 

SURVEY AND DIAGNOSIS OF SOME SQUASH VIRUSES IN NINEVAH 
PROVINCE 
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ABSTRACT 
 The study showed the incidence of mosaic in squush fields in Ninevah 
province at high percentage veached to 100% at autumn season/2002,and this was 
associated with high population of two species of aphids, Myzus persicae and 
Aphis craccivora which regarded as a more important vectors of squash viruses . 
Zucchim yellw mosaic virus and Cucumber mosaic Cucumovirus were identified 
as a causal agents of squash mosaic These viruse were diagnosed by indicator 
plants and serologically by agglutination test by using antisera of ZYMV and 
CMV. The results of permanent samples of thin sections examined by electron 
microscope revealed deformations in infected squash cells and organelles, and 
presence of crystal bodies in cytoplasm.              
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