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 الملخص
محمتو    ((Prunus necrotic ring spot virus PNRSV  بينتت النتتا أ  ن فيترول التباتح الحلاتم  لتمتاوتم ل جتاص

 5.2الملتتمو والختتوا و ا جتتاص ببتترور  نتتوا  متتن  لتتجار اللوزيتتات وبنستتج متناوتتتة وستتجلت نستتبة نالتت  فتتم بتترور داخليتتا وخارجيتتا 
 % على التوالم. 19و 28.4و

ا وراق التويجيتة و البتتراعم وا وراق وحبتوج اللاتتاح و  متار و جتترور ا لتجار المصتتابة   ظهترت الدراستة وجتتود النيترول فتتم
ركيتز  فتم المجمتو  وبنسج متباينة. ولوحظ اختناء ا عراض النيروسية من ا لجار فم منتصف لتهر تمتوز وترافتق رلت  متح  قلتة ت

(  لتتتجار الملتتتمو و الختتتوا و ا جتتتاص علتتتى التتتتوالم وزيتتتادة  0.140و 0.310و 0.160الخضتتترد بد لتتتة الايمتتتة ا متصاصتتتية )
 (  لجار الملمو والخوا وا جاص على التوالم.0.160,0.290,0.160) تركيز  فم الجرور

 
 و النال بالبرور.م ل جاص : اللوزيات و فيرول التباح الحلام  لتماوتالكلمات الدالة
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    ABSTRACT 

The results showed that Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) was carried internally and 

externally in seeds of many types of stone fruit trees in different ratios. The seed transmission ratios 

were 5.2, 28.4, and 19 % in seeds of apricot, peach and plum trees, respectively. 

The results also declared the existence of PNRSV in various parts of the infected trees in 

different ratios in buds, petals, leaves, pollen grains, fruits and roots. The viral symptoms on the 

leaves disappeared and virus concentration is decreased (OD= 0.160,0.310,0.140in mid of July 

while virus concentration increased (OD=0.160., 0.290 ,0.160 ) in the roots of apricot, peach and 

plum trees, respectively. 
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 المقدمة
العتتتالم ورلتت  لتنتتتو   مارتتتا و تميتهتتتا   نحتتاء لتتتجار الناكهتتة المهمتتتة اقتصتتاديا وجتتترا يا فتتم جميتتتح  تعتتد  لتتجار اللوزيتتتات متتن 

فهتم تمتتاز بجتودة هعمهتا وقيمتهتا الغرا يتة واحتوا هتا علتى مركبتات عضتوية فعالتة منهتا حتامض  ،اإلنستان وتغريتت  الغرا ية فم حياة
العا لتة  إلتىتتر  ا لتجار تصتنينيا  تنتمتم ،استتعما تها الواستعة ا ختر فضتال عتن  المالي  والبكتين والنيتامينات و تمها فيتامين ج 

و  Peach ،P.persica  والختتوا  Apricot ، P.armeniaca الملتتمو  نواعتت واتتتم   Prunusوجتتنل  Rosaceaeالورديتتة
والكتترز   Sweet cherry ، P.aviumوالكتترز الحلتتو  Almond،P.amygdalus  واللتتوز  Plum، P.domasticaا جتتاص 
 (.2001)مجهول،  Sour cherry، P. cerasus الحامض 

 ,.Di Terlizzi et al  نوعتتا فيروستتيا فتتم العتتالم 40 ستتجلفاتتد   فيروستتية  ةاللوزيتتات بمستتببات مرضتتي  لتتجارتصتتاج 

تتتتتر    تتتتتماحتتتتد  (PNRSV) ل جتتتتاص  لتمتتتتاوتمالتباتتتتح الحلاتتتتم  فيتتتترولويعتتتتد  ،فتتتتم التتتتدول العربيتتتتة فيروستتتتا 15حتتتتوالم و ( 2003)
و  2004، نجتتم و رختترون Myrta, 2003 ; ) النيروستتات  فتتم العديتتد متتن التتدول العربيتتة فضتتال عتتن عتتدد كبيتتر متتن دول العتتالم

Peiro et al., 2012.) 
فضال عن صعوبة مكافحتها ماارنة بمعظتم ا متراض النهريتة  المصابة  ا لجارة تسبج  تر  النيروسات خنضا فم إنتاجي

هة النتاقالت وحبتوج اللاتاح والتركيتج والتهعتيم والبترور وا قتالم االنباتتات بوست إلتىسهولة انتاتال معظتم تتر  النيروستات  ووالبكتيرية 
التتتم تستتببها العديتتد متتن فيروستتات  لتتجار اللوزيتتات ممتتا  ا عتتراضوعتتادة  تختنتتم  ،الستتريح فتتم البستتاتين تاانتلتتار   مكانيتتةمتتا يتتتي  م

يعتتد فيتترول التباتتح الحلاتتم  لتمتتاوتم  (.2008 يجعتتل متتن ا لتتجار المصتتابة بتتنرة خهتترة  نتلتتار تلتت  النيروستتات )مكتتو  ورختترون،
 et al., 2003)        و ك رتتتتا خهتتتورة علتتتى   لتتتجار النتتتواة الحجريتتتة فتتتم العتتتالم  ن  تتتتم النيروستتتاتمتتت (PNRSV) ل جتتتاص
Myrta.) 

الزراعتتم فتتم  اإلنتتتاجنظتترا لعتتدم تتتوفر دراستتات علتتى النيروستتات التتتم تصتتيج  لتتجار اللوزيتتات والتتتم تلتتكل جتتزءا مهمتتا متتن 
 ترا الدراسة. فترضتالعراق وخصوصا فم المناهق اللمالية لرل  ا

 

 ائق العملالمواد و طر 
 في بذور المشمش والخوخ و األجاص  PNRSV فيروسات االليزا في الكشف عن اختبار -1

ختالل المست   المنلترة بعالمتات  لتجار الملتمو والختوا  وا جتاص المصتابة و  ناضتجة متن كتل متن   مترة  200  خترت
 زيلتتت ا نستتجة  (.2013، )البرزنجتتم يةالنيروستت  اإلصتتابة بعتتد تلتتخيص 2012-2011الحالتتم لبستتاتين محافظتتة اربيتتل فتتم ستتنة 

ا يلتين متح رمتل مبلتل  متعتددوحسج نتو  ا لتجار بعتد وضتعها فتم  كيتال  °م 4تا فم ال الجة عند اللحمية لكل  مرة و تنضيد برور 
×  150×  100خلتتبية بعبعتتاد  صتتناديقزرعتتت فتتم  و . ستتبوعا لبتترور الختتوا و ا جتتاص 12 ستتابيح  لبتترور الملتتمو و  ربعتتةلمتتدة 
  ربعتتةمرحلتتة نمتتو  إلتتى هاووصتتول إنباتهتتامتابعتتة البتترور لحتتين  تم تحتتود علتتى تربتتة رمليتتة معامتتة داختتل البيتتت الزجتتاجم. تمتتستت 20

جتتتتتتتتم 20قهعتتتتتتتتت  وراق كتتتتتتتتل بتتتتتتتتادرة علتتتتتتتتى اننتتتتتتتتراد وستتتتتتتتحات فتتتتتتتتم تتتتتتتتتاون خزفتتتتتتتتم متتتتتتتتح المحلتتتتتتتتول المتتتتتتتتنظم المكتتتتتتتتون متتتتتتتتن  . وراق
Polyvinylpyrrolidone المادة النالترة مل من  0.5و  زايدجم صوديوم  0.2وم وجم كبريتات صودي1.3البيض و  لبومينجم 2و

Tween-20 جتتم فوستتنات 1.15البوتاستتيوم و الهيتتدروجينفوستتنات  نتتا م  0.2جتتم كلوريتتد البوتاستتيوم و0.2جتتم كلوريتتد صتتوديوم و8و
هرياتة وفحصتت ب (Noordam, 1973) جتم نستيأ نبتاتم1 /متل 1و بمعتدل  7.4 الهيدروجين  نتا م الصتوديوم رو  ل تيتدروجينم

للكلتتف عتتن وجتتود النيتترول فتتم العينتتات المختبتترة  Neogen Europe Ltd)المحتتورة متتن قبتتل اللتتركة المنتجتتة ) ا ليتتزا المبالتترة
(1977 , and Adams  Clark و خرت ا جزاء المصابة من ) نوا   ال ال ة والتتم ظهترت عليهتا ا عتراض النيروستية وقهعتت ا

متح إضتافة محلتول ا ستتخالص ستبعد العرق الوسهم وسحات جيدا فم تاون خزفتم معاتم قهح صغيرة بوساهة ماص معام وا إلى
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لنيروستتات التباتتح الحلاتتم  لتمتتاوتم ل جتتاص  Polyclonal antiserum وباستتتعمال المصتتل المضتتاد التلخيصتتم متعتتدد النستتيلة
PNRSVةآلتيالدين وفق الخهوات . اجرد ترا ا ختبار فم المختبر المركزد التابح لكلية الزراعة جامعة صالح ا:  

/ مل(  مايكرولتر 1) 1\1000 إلىللمصل المعنم المخنف  (IgG)من مستحضر الكاماكلوبيولين  مايكرولتر100  ضيف  -1
بماصة  Polystyrene micro titer plate كل حنرة من حنر هبق اليزا إلى Coating Bufferفم المحلتتول المنظم المغلف 

 .Micropipetteدقياة 

حضن الهبق فم درجة حرارة  فم وعاء بالستيكم محكم الغلق مح وجود ورقة ترلي  مبللة قليال بالماء جهم الهبق و وضح -2
 .ساعات4 ولمدة ° م37

 .PBS-Tween 20 0.05%جسلت الحنر جيدًا  الث مرات بمحلول الغسل  -3

                  ل المحلول المنظم ا ستخالص اختبارتا والمخننة باستعما  ريدمايكرولتر من كل عينة 100  ضيف  -4
Tissue Extraction Buffer / هبق ا ليزا. فمكل حنرتين متجاورتين  إلىمل محلول المنظم(  10) ا جم نسيأ 

 اليوم التالم. إلىداخل ال الجة  °م 4( فم درجة 2حضن الهبق  كما فم النارة ) -5

 (.3الغسيل كما فم النارة )جسلت الحنر جيدًا  الث مرات بمحلول  -6

لكل  بالمحلول المنظم الرابه 1000/1 إلىمايكرولتر من مستحضر الكاما كلوبيولين المعلم با نزيم والمخنف   100 ضيف -7
 . حنرة  فم هبق اليزا

 لمدة  الث ساعات.° م37حضن الهبق فم درجة حرارة  -8

 جسل الحنر جيدًا  الث مرات بمحلول الغسيل. -9

التم يعمتل عليهتا ا نتزيم والمحضترة  P-nitro phenyl-phosphate ا سالمايكرولتر من مستحضر المادة  100 ضيف  - 10
 كل حنرة من حنر الهبق. إلىمل(  5ملغم/ 5)    Substrate Bufferحدي ًا فم المحلول المنظم للمادة ا سال

 ساعة واحدة. حضن الهبق فم درجة الحرارة الغرفة وفم ظروف ظالم  لمدة  -11
، المتترتبه  Human-readerا ليتتزا  قتتار بوستتاهة  انتتانومتر 405 الهتتول  لمتتوجم  نتتدقتتراءة النتتتا أ بعتتد ستتاعة واحتتدة ع -12

حستتج عتتدد الحنتتر المستتتخدمة، واحتتتو  الهبتتق   وبحاستتوج والمتتزود بخارهتتة الهبتتق وحستتج عتتدد العينتتات المتتراد فحصتتها 
 Positive controlو تالث حنتر ماارنتة موجبتتتة  Negative controlلبة فضال عن العينات علتى  تالث حنتر ماارنتة ستا

 ا لترهةلتصتحي  الاتراءات، ستجلت الاتراءات حاستوبيا علتى   (Blank)فاته  ا ستالوكرل  حنرتين تحويتان علتى المتادة 
 (  م استخرجت النسبة الم وية للنال بالبرور.2013، )البرزنجمالورقية لبيان العينات المصابة 

 في األوراق التويجيةوتركيزه د الفيروس وجو 

معلمتة  لكتل متن الختوا والملتمو وا جتاص متن خمستة  لتجار 2012 خترت ا وراق التويجيتة فتم  واختر لتهر لتباه         
وتتتم  ،جتتم متتن ا وراق التويجيتتة بوجتتود المحلتتول المستتتخلص المتتنظم  المستتتعمل فتتم الناتترة الستتاباة1ستتحق . مصتتابة بتتالنيرول

 .النيرول فم العينات المختبرة بهرياة ا ليزا  المبالرةالكلف عن 
 في البراعم الورقية وجود الفيروس وتركيزه 

معلمتتة لكتتل متتن الختوا والملتتمو و ا جتتاص   متتن خمستة  لتتجار 2012بتتراعم ستتابت  فتتم بدايتة لتتهر لتتباه  10 خترت       
المستتخلص المتنظم المستتعمل فتم الناترة الستاباة وتتم مل من المحلتول 10 م سحق جم واحد من البراعم فم  ،مصابة بالنيرول

 .الكلف عن النيرول فم العينات المختبرة بهرياة ا ليزا
 في حبوب اللقاح وجود الفيروس  
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)الناتترة  ر ل زتتترد متتن ننتتل  لتتجار ا نتتوا  ال ال تتة المصتتابة بتتالنيرول الملتتخص والمعلمتتة  100ختتالل فتتترة التزتيتتر  جمتتح
اختر وبوستاهة المجهتر التلتريحم  ستاعة 24توا يا فتم درجتة حترارة الغرفتة لمتدة  وجننتار فم  كيال ورقية وضعت ا زت الساباة(.

فتتت   لمتتت  بواستتهة إبرتتتم تلتتري  دقياتتتين  و متتن  تتمكتتل متتت  ناضتتأ متتن التترنول الزتريتتة المحنوظتتة ووضتتح علتتى لتتريحة زجاجيتتة 
معتت حبتوج اللاتاح بواستهة فرلتاة  ناعمتة ووضتعت علتى قهعتة التخلص من  جلنة  لمتت ، ج وإلخراج محتويات  من حبوج اللااح 
 (.2010صغيرة من ورقة ا لمنيوم )الدباغ، 

 خارجيا على حبوب اللقاح بطريقة االليزا المباشرة PNRSVفيروس الالكشف عن وجود 
إليتت  متتادة المضتاف H2PO4 متتل متن المحلتتول المتنظم النوستتناتم   1.5 إليهتاجتتم متن حبتتوج اللاتاح و ضتتيف  0.2اختر  -1

حبوج اللاتاح ورلت  بعتد مزجت  جيتدا من للحصول على معلق متجانل  7.4 تيدروجينموبايمة  ل  Tween-20التوين 
 بإبرة معامة لمدة دقياة واحدة.

 دقا ق(.  10دقياة لمدة  دورة/ 3000) انتبار واهئ إلىانتبار وتعريض    نبوبة إلىنال المزيأ  -2

 .لكلف عن وجود النيرول خارجيا ملو ا لحبوج اللااح بهرياة ا ليزا المبالرةل فحص  خر جزء من الرا ق و -3

 داخليا في حبوب اللقاح   PNRSVالفيروس وجود 
بواستتهة تتتاون  تاختتر الراستتج متتن  نابيتتج ا نتبتتار المستتتعملة فتتم الناتترة الستتاباة والتترد احتتتو  علتتى حبتتوج اللاتتاح وهحنتت -1

 معلق حبوج اللااح المهحونة. إلنلاء نوسناتمالمنظم الص ستخالا ول محلمل من  1.0 خزفم معام نظيف بوجود

 .عدم وجود النيرول فم داخل حبوج اللااح  وبهرياة ا ليزا المبالرة للتحرد عن وجود  فحص المعلق -2

 في األوراقوجود الفيروس وتركيزه 
مصتتتابة الوالختتتوا و ا جتتتاص  لكتتتل متتتن الملتتتمو الخمستتتة  لتتتجارمتتتن ا ا وراق الناضتتتجة فتتتم لتتتهر نيستتتان   ختتترت

جتتم متتن عينتتة  وراق كتتل لتتجرة  بوجتتود المحلتتول 1ستتحق . بلتتكل واضتت  ا عتتراضعليهتتا  والظتتاترة مستتباا بتتالنيرول والمعلمتتة
 .وفحصت  بهرياة ا ليزا المبالرة المستخلص المنظم المستعمل فم النارة ساباا.

 في األنسجة اللحمية للثمار  وجود الفيروس
 المصتتابة و المعلمتتة متتار ناضتتجة متتن ا لتتجار الخمستتة لكتتل متتن  الملتتمو والختتوا و ا جتتاص  10 جمعتتت علتتوا يا

ا  يلتتين. عامتتت  متعتتدد  كيتتالحنظتتت العينتتات كتتل علتتى اننتتراد فتتم  .الجهتتات ا ربتتح ومتتن  فتتر  مختلنتتة لللتتجرة محتتيه  ومتتن
اللحميتتة باهعهتتا   نستتجتهاة جتترام واحتتد متتن دقتتا ق و ختتر متتن كتتل  متتر  3% لمتتدة 70ال متتار ستتهحيا بغمرتتتا فتتم الكحتتول ا  يلتتم 

محلول ا ستخالص المنظم المستعمل فم النارة ستاباا. و فحصتت  مل من 1.0 وسحات فم الهاون الخزفم بوجود  فامبلكل 
 .العينات للكلف عن النيرول بهرياة ا ليزا

 في البذور PNRSVفيروس ال وجود 
البتتترور  ستتتحات. و نتتتوا  ا لتتتجار ال ال تتة المتتتركورة  عتتتال   ختبتتاراللوزيتتات التتتتم استتتتعملت فتتتم ا  ختترت بتتترور  لتتتجار

 تم جستلها  ومتنتيبوكلورايتت الصتوديوم  % 3 وما تحتوي  من فلاات و جنتة بواستهة تتاون خزفتم ستبق تههيتر  بمحلتول بكاملها
اترة ستاباا.  فحصتت بالماء الماهر لعدة مرات بعد كل عمليتة استتخالص بوجتود محلتول ا ستتخالص المتنظم المستتعمل فتم الن

 .العينات للكلف عن النيرول بهرياة ا ليزا المبالرة
 في الجذور  وتركيزه وجود الفيروس
لتجار الختوا والملتمو و ا جتاص ستم متن المجتاميح الجرريتة  30وبعمتق  جترورالمن جم/ عين  10بوزن عينات   خرت

ورقتة بوستاهة التربتة منهتا وتجنينهتا  إلزالتةبالمتاء جيتدا  الجترور تجستل .السنة الماضتية منوالمعلمة  PNRSVنيرول مصابة بال
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مل من المحلول المستخلص المنظم المستعمل فم النارة ساباا. وفحصت العينات للكلف عن 10جم منها بوجود 1الترلي  وسحق
 .النيرول بهرياة ا ليزا المبالرة

 
 

  ية الموسمفي األوراق و جذور أشجار اللوزيات في نها وتركيزه حركة الفيروس
فم جرور  لجار الخوا والملمو و  ا جاص  المصابة بالنيرول والتتم  وتركيز  لمعرفة وجود النيرولننر ترا ا ختبار 

م فت ا عتراضفم  وراق ا لجار ننسها عند اختناء   وماارنت  بتركيز  2011سبق تعليمها خالل المس  الحالم فم السنة الماضية 
 إلتىانتاال  ليحدد الظروف البي ية  مال مةفيها لحين  باا  الجرور و  إلىتجرة النيرول  متابعةلسابح و ا وراق فم منتصف اللهر ا

 .عينات من ا وراق والجرور من ا لجار المصابة بالنيرول و فحصها با ليزا المبالرة ةخمس  خرت .المجمو  الخضرد
 

 النتائج و المناقشة
 لخوخ و األجاص   في بذور المشمش وا  PNRSVفيروس  نقل 

% 28.4ستجلت  علتى نستبة ناتل  فاتدا لتجار  فتم بترور PNRSV( وجتود فيترول 1النتا أ التم يظهرتا الجدول ) بينت
نستج عاليتة  تعتدالنستج المستجلة لناتل النيترول بالبترور  إنفتم بترور الملتمو.  دنى ناتل لت  % 5.2فم برور الخوا فيما سجلت 

 واقتترح ان ،وجتود فتم زيتادة نستبة  ت ستاتممفم ا صول المستعملة فم البستاتين وبالتتالم ود الموجالنيرول  انتلاروخهرة تسم  ب
إصتابة المبتايض  إلتىبرور  لجار اللوزيات من مسارين ا ول حبوج اللااح الحاملة ل  والتم تتندد  إلىيصل  PNRSVفيرول 

بعتتض البتترور وتتترا  كدتتت  نتتتا أ  إلتتىاللتتجرة المصتتابة  عنتتد التلاتتي  وبالتتتالم إصتتابة البتترور، وال تتانم وصتتول النيتترول عبتتر  نستتجة
 et 2007 ;                        2008، مكتو  ورخترون)، التتم   بتتت وجتود  فتم البترور وا نستجة اللحميتة لل متار ساتاالدر 

al.,  ; Amari et al., 2009; Amari ال حايايتا يناتل نات النيترول  نتتر  الدراستات  فاتد ركترت (2008، اللتعبم ودرويتو
إصتتابة الجنتتين بلتتكل   وإصتتابة ا ملتتاج قبتتل اإلخصتاج  متتن ختالل  إمتتاإصتتابة البتررة مستتبب   نستجة ا جنتتة  إلتتىويصتتل  بالبترور

 ن النيترول يناتل بنستبة  ,a, b 2006  Buchen-Osmond و ,.Uyemoto et al 1989 وجتدوقتد  .مبالتر بعتد اإلخصتاج
   Prunus pennsylvanicaمتن الكترز  Von Robert L Roux النتو ببرور نال ي  لجار اللوزيات و   نوا ببرور فم  % 80

 ببرور الخوا.  دنىولكن  ينال بنسبة %  80بنسبة تزيد عن 
 التويجية  األوراقفي   وتركيزه PNRSV فيروسوجود 

تغيتر  إلتىاإلصتابة   فم ا وراق التويجية   نوا  ا لتجار ال ال تة المصتابة و دت PNRSV ظهرت النتا أ وجود النيرول 
ا لتتجار المختبتترة  المتتعخورة متتن عينتتاتال(. واختلتتف تركيتتز النيتترول فتتم 1،اللتتكل)لتتون ا وراق التويجيتتة ماارنتتة بتتا وراق الستتليمة 

تركيز النيرول فم  نسجة النباتات بتين  لتهر نيستان  ولوحظ تربرج نسج( 4و 3و 2)اإللكال  وحسج نو  ا لجار و موسم النمو
 ,.1999et al)            الناضتجة والنتيتة وا وراق وا زتتارفتم البتراعم الستاكنة   ا ليتزا  باختبتار كلف عنالو  حزيرانو  يار و 

Dal Zotto.) 
 
  في بذور أشجار المشمش والخوخ و األجاص  PNRSV: نسب نقل فيروس التبقع الحلقي ألتماوتي لألجاص 1الجدول 

 نوع األشجار  
عدد  البذور 

 وعةالمزر 

% للبادرات  عدد البادرات  
 المصابة النامية المصابة

 Prunus armaniaca 200     38 2 5.2 المشمش
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 في البراعم الورقية مختلفة من النموشجار وفي  مراحل األفي األجزاء المختلفة من وتركيزه  PNRSVوجود فيروس 
)ا لكال             ا لجار ال ال ة المصابة بنسج متباينة   نوا بينت الدراسة عن وجود النيرول فم البراعم الورقية فم 

كتتة اللوزيتتات واختالفاتهتتا النستتيجية ممتتا انعكتتل علتتى حر  اختتتالف  صتتناف و نتتوا   لتتجار إلتتى(. ويعتتز  ستتبج التبتتاين 4 و 3 و 2
فتتم ستتتة  صتتناف متتن  PNRSVوجتتود تغيتترات فتتم تركيتتز النيتترول  et al., Dal Zotto 1999 لتتار  فاتتدالنيتترول فتتم النبتتات 

 البراعم الساكنة وا زتار وا وراق الناضجة والنتية. الكلف عن النيرول فم ا ليزا فم بد لة بيانات اختبار لجار الخوا 
 

 حبوب اللقاح  داخليا وخارجيا في PNRSV وجود الفيروس
( وجتتود النيتترول علتتى ا ستته  الخارجيتتة لحبتتوج لاتتاح ا نتتوا  ال ال تتة متتن ا لتتجار 2فتتم الجتتدول ) التتواردة ظهتترت النتتتا أ 

كما سجل وجود  داخليا فم حبوج % فم حبوج لااح الخوا.  20  على نسبة فم حبوج لااح  لجار ا جاص واقلها %33 وسجل
%. عكستتت نتتتا أ   20فتتم الملتتمو  % 20 فتتم  لتتجار ا جتتاص والختتوا  و دناتتا % 40  تتالاتاح ا لتتجار المصتتابة ليصتتل  عال

 حبتوج اللاتاح المنتجتة متن ا لتجار المصتابة حاملتة للنيترول و لتار افتةلتيل بالضترورة ان تكتون ك  تباين نسج وجود النيرول بعنت
2007 et al., Amari et al., 2009; Amari ا ريتة ويناتل إلتى النباتتات الجديتدة ويتتوز   فتم بتعن النيترول يصتيج ا نستجة التك

 Kirkpatrickو Wells                   بعد تر فتم  نستجة البترور.  لتار  ينتلترا عضاء التكا رية فم مرحلة تكوين الملي . و 
 لتجار  % لكل سنة بواستهة حبتوج لاتاح10النيرول ينتلر بنسبة ض يلة   ( بعن1988)Mink  و Howellالباح ان  ( و1986)

 الخوا والكرز.  
 

 
 

 )الجزء المؤشر بسهم(   يهاظهور بقع بيضاء عل باسبمللخوخ  على األوراق التويجية PNRSVأعراض فيروس :1 الشكل 
 

 Prunus persicae 200 123 35 28.4      الخوخ 

 Prunus domastica 200 147 28 19 األجاص  

 % للنقل عـــــــــــــــــــــــدد  نوع األشجار
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2 : الجــــدول 
نســــــــــب 
وجـــــــــود 
ـــروس  في

األجـاص  داخليا وخارجيا في حبوب لقاح أشجار المشـمش والخـوخ و PNRSVالتبقع الحلقي ألتماوتي لألجاص 
 المصابة

 
 
 
 
 
 

  األوراق أنسجة في
  متتتع رةكيتتز متناوتتتة ايتترول فتتم  وراق  لتتجار الملتتمو والختتوا وا جتتاص وبنستتج وتر ( وجتتود الن4و 3و2 تبتتين ا لتتكال )  

فتم  وراق الملتمو  2.15،  2.35، 1.95إلتى  انو  ا لجار حيث وصل تركيز النيرول بد لة الايمة ا متصاصية  لنتتا أ ا ليتز ب
 ا جاص التوالم.  والخوا و

 في األنسجة اللحمية للثمار
 40فم النسيأ اللحمم ل مار الملمو الخوا و  ا جاص   المصابة، حيتث ستجلت  PNRSVفيرول د و وج كدت النتا أ 

 % 60     (. وستجل3 )الجتدول  متار الملتمو فتم% 10 ستجلت ل مار الختوا  فيمتا  ةاللحمي ا نسجةفم   وجودلنسبة   على% 
فتم ا نستجة   يرجح التباين فم نسج  وجود. وافم  مار الملمو والخ % 40 وجود للنيرول فم برور  مار ا جاص نسبة   على

لتىال مار والبرور  نتوا   لتجار اللوزيتات و   نسجةتباين مكونات  إلىاللحمية والبررية   العتز ت المختلنتة للنيترول المستبج. وتظهتر ا 
 المصابة بالنيرول. ( اختالف تركيز النيرول فم ا نسجة اللحمية ل مار الملمو والخوا و ا جاص4و 3و 2ا لكال ) بيانات

 الجذورأنسجة في 
 2ا لتكال )ماارنتة بتا وراق وال متار  دنتىولكتن بتركيتز  الجرور  نسجة نتا أ ا ليزا المبالرة وجود النيرول فم  ظهرت

لكتتتن بتراكيتتتز متناوتتتتة و وجتتتود النيتتترول فتتتم كتتتل  جتتتزاء النبتتتات المصتتتاج  إلتتتى et al., Salem 2004  لتتتاروقتتتد (. 4و 3و
النيتترول  نحتتو منتتاهق  ةحركتتبستتبج ز  فتتم الجتترور ماارنتتة بتركيتتز  فتتم المجمتتو  الخضتترد ختتالل موستتم النمتتو تركيتت ضاانخنتتو 

 .وتم التضاعف ا ساسيةالنلاه الخضرد  نجاز وظينت  
 

 الكلي الداخلي الخارجي العينات 

 Prunus armaniaca 10 30 20 50 المشمش     

 Prunus persicae 10 20 40 60       الخوخ   

 Prunus domastica 15 33 40 73 األجاص     

 نوع األشجار 

 األنسجةعدد 
اللحمية 

 المصابة/الكلية

% لوجود الفيروس 
 اللحميةاألنسجة في 

 عدد العينات
البذرية 
 ليةالمصابة/الك

% لوجود 
الفيروس في 

 البذور

 Prunus armaniaca 1/10 10 4/10 40المشمش 

 Prunus persicae 4/10 40 4/10 40       الخوخ  
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الجـــدول 
 واألجاص.المشمش والخوخ في  ثمار وبذور   PNRSV: نسب وجود فيروس 3
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

نـانومتر فـي أجـزاء  مختلفـة مـن    405بداللة القيم االمتصاصية عند الطـول ألمـوجي  PNRSV: تركيز فيروس 2الشكل 
 أشجار المشمش 

  النمو وحركته من األوراق إلى جذور األشجار في نهاية موسم  PNRSVتركيز فيروس
لعينتتات الجتترور وا وراق  نتتوا   اتركيتتز النيتترول بد لتتة قيمتتة ا متصاصتتية لنتتتا أ اختبتتار ا ليتتز  ظهتترت نتتتا أ دراستتة 

 لجار اللوزيات ال ال ة فم نهاية الموسم ولوحظ ارتنا  تركيز النيرول فم جرور ا لجار ال ال ة وماترنا بانخناض تركيز  فم 
متتو  الخضتترد  نتتوا  ا لتتجار والتتتم وصتتلت إلتتى اختنتتاء كامتتل (. رافاتت  تراجتتح لتتدة ا عتتراض علتتى المج5 ا وراق )اللتتكل

ا عراض فم بعض تل  ا لجار. ربما ينسر رل  بانسحاج النيرول إلى الجرور نتيجة بدء النباتتات بإستااه  وراقت  بحيتث لتم 
 .  ,.2003Salem et alو   et al.,  Dal Zotto 1999  تعد مناسبا لتضاعف النيرول و قد  لار لرل   يضا كل من

 

 
 

  

 

 

 

 Prunus domastica 3/10 30 3/10 60    األجاص
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نانومتر في أجـزاء  مختلفـة   405بداللة القيم االمتصاصية عند الطول ألموجي  PNRSV : تركيز فيروس3الشكل        
  من أشجار الخوخ

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

نانومتر في أجزاء  405 بداللة القيم االمتصاصية عند الطول ألموجي  PNRSV: تركيز فيروس4الشكل        
 مختلفة من أشجار األجاص.

 
 في الجذور واألوراق في نهاية موسم النمو ألشجار اللوزيات. PNRSV: تركيز الفيروس 5الشكل         

 

 العربية المصادر
فتتم محتتافظتم  ربيتتل و  الحجريتتة النتتواة رات لتتجارالمصتتاحبة  لنيروستتات و تلتتخيص ا تحتترد(. 2013خالتتد محمتتود ) ،البرزنجتتم

 جامعة الموصل. ،كلية العلوم ، هروحة دكتورا  .دتو 
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 .فتتم كردستتتان العتتراق Eryngium- Umbelliferaeتصتتنينية  نتتوا  الجتتنل – دراستتة مظهريتتة (.2010) التتدباغ، ستتيروان هتت 
 اربيل. ،جامعة صالح الدين كلية الزراعة، رسالة ماجستير،

تاصتم انتاتال فيروستات تاتزم الختوا والباعتة الحلايتة المتماوتتة للوزيتات وموزا يت   (.2008عبد الرحمن ) ،درويو؛ صالح  اللعبم،
 .26-20 ،26مجلة وقاية نبات العربية  التناح فم الغرال البررية  صول  لجار اللوزيات فم سوريا.

رقتتم  .الزراعيتة. الملتموالمركزيتة للبحتتوث  ارةالزراعيتتة، اإلدالبحتوث  ا راضتم، مركتتز(. وزارة الزراعتة واستصتتالح 2001مجهتول )
 جمهورية مصر العربية. .684النلرة 

(. ا متراض النيروستية للمحاصتيل الزراعيتة المهمتة فتم 2008صناء جسان )، قمرد ؛إبراتيمجابر  ،فجلة؛ مكو ، خالد محم الدين
 صنحة. 631العربية،دار النهضة  .العربيةالمنهاة 
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