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 الملخص

  علـى الـذرة   Maize dwarf mosaic virus (MDMV(وس موزائيك وتقزم الذرة تم تشخيص فاير       

 Tissue Blot Immunoassayالصفراء في حقول من محافظة نينوى باختبـار بـصمة النـسيج المناعيـة     

(TBIA) .       تمت تنقية الفـايروس باالنتبـاذ التنـاوبي        . وتم إكثار عزلة الفايروس على نباتات الذرة الصفراء

واختبـرت كفـاءة    .  ثم االنتباذ بالسكروز متدرج الكثافة      )PEG(بمادة الجاليكول متعدد االيثيلين     والترسيب  

 بلغـت نقـاوة     إذالتنقية حيويا وطيفيا وثبتت كفاءتها من خالل النتائج المستحصلة من هـذين االختبـارين،               

جة تخفيـف المـصل     حضر المصل المضاد للفايروس في األرنب النيوزيلندي وبلغت در         . 1,12الفايروس  

ن ان االختبـار  ا، واختبرت فاعليته باختباري التالزن واالنتشار المزدوج في االجار واثبت هذ          512/1المضاد  

  .فاعلية المصل المحضر في تشخيص هذا الفايروس
   

  . فايروس موزائيك وتقزم الذرة ، المصل المضاد للفايروس : الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The Purification of Maize Dwarf Mosaic Virus (MDMV) and  

Preparation of its Antiserum  
  

Nabeel  A.  Kassim                  Fadl  Y. Abbo  
Department of Plant Protection 
College of Agric. and Forestry 

Mosul University  
  

ABSTRACT 
Maize dwarf mosaic virus (MDMV) was diagnosed on corn crop in Ninewah province  

by using  tissue blot immunoassay (TBIA). The virus isolate was propagated in corn plants. 
The virus was purified  by differential centrifugation  and precipitated by polyethylene 
glycol (PEG) and then by sucrose density gradient. The efficiency of purification method 
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was evaluated biologically and spectrometrically, and virus purity was 1.12 . Its antiserum 
was prepared by using rabbit, the end the dilution point ( titer ) of antiserum was 1/ 512. The 
efficiency of antiserum was tested by agglutination, and agar double diffusion tests . 
  
Keywords : Maize dwarf mosaic virus, Virus antiserum 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 والذي اإلستراتيجيةمن محاصيل الحبوب ) Zea mays L.) Indian cornيعد محصول الذرة الصفراء 

 والحيوان، وهو المحصول الثالـث عالميـا بعـد          لإلنسان غذاءبوصفه  في العالم    االقتصادية   أهميتهازدادت  

. لة في وحدة المـساحة     التي ضاعفت الغ   اإلنتاجيةية   العال واألصنافبعد استنباط الهجن    الحنطة والرز، وذلك    

ـ ال في العراق فيزرع في      أما.  تليها المغرب ثم السودان    اإلنتاج الدول العربية في     ،وتتصدر مصر  ات محافظ

 مدينة الموصـل    الوسطى وخاصة بابل وديالى و واسط، ويزرع في محافظة نينوى بمساحات محدودة حول            

 يحتاج العراق الى كميات كبيرة من هـذا المحـصول سـنويا لتغطيـة احتياجاتـه               . وخاصة منطقة قرقوش  

 أواخـر ، الربيعي الذي يبدأ مـن       تزرع الذرة الصفراء في العراق في موعدين      .  الدواجن أعالفوخصوصا  

 إنتـاج محددات   إحدى الفايروسية   األمراضوتعد   ). 1982،  األنصاري( خريفي خالل شهر تموز،     ال، و آذار

وزائيك وتقزم الـذرة    ، ويأتي فايروس م   فيروسيا نوعا   25 سجل عليه ما يقرب من       إذهذا المحصول عالميا،    

MDMV) Maize dwarf mosaic virus  ( إذ النبات إنتاجية على وتأثيرهفي مقدمتها بسبب انتشاره العالمي 

يعود هذا الفايروس    ). 2008 ،   وآخرون و مكوك    2007 قاشا،( ، % 25 بنسبة تصل الى     إنتاجهيخفض من   

حامـضه  . ترنانوم x 750 13  بأبعادة مرنة وجسيماته خيطي ، Potyviridae وعائلة Potyvirusالى جنس 

 sense  ssRNA، ) , 1999 Gibbs    ; Van (+)النوع الرايبي مفرد الخيط موجـب التوجـه    النووي من

Regenmortel, 2001 .( السـتعماله فـي    مـصله المـضاد   وإنتاج طريقة عملية لتنقيته إليجادوفي محاولة

  .ةالدراس هذه أجريتتشخيص العينات بدل استيراده، 

  مواد وطرق العمل

   جمع العينات وتشخيص الفايروس وحفظ العزلة

 الموزائيك وتقزم النبات، وذلـك  أعراض أظهرت جمعت عينات ورقية من نباتات الذرة الصفراء التي             

،  عزلتـه  وإكثـار فظ  حولتشخيص الفايروس المسبب و   .  من منطقة قرقوش   2005في العروة الربيعية لموسم     

 K2HPO4مية من المحلول المنظم الفوسـفاتي        المصابة بسحقها في هاون خزفي مع ك       األوراقر  حضر عصي 

 ذرة أوراق، ، ولقحـت بـه ميكانيكيـا   األوراقبحجم يساوي ضعف وزن pH    7,2 مولر و 0,01بتركيز 

 كمادة خادشـة وذلـك     مش   600 دقائق بحجم ال ي ذ  وباستعمال الكاربورندم  أوراق أربعصفراء بمرحلة نمو    

اجري التشخيص باسـتعمال    .  حفظت النباتات في البيت البالستيكي      الحقا إذ  لحفظ عزلة الفايروس وتشخيصه   

 بـشكل   المـصابة األوراقبلف  Tissue     Blot Immuno Assay (TBIA)  طريقة بصمة النسيج المناعية
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، ثم )Nitrocellulose membrane ( النايتروسليلوزغشيةأقطعا عرضيا حادا وبصمت على  ثم قطعت أنبوبي

 المركـز الـدولي للبحـوث       يروسات النباتية فـي   اوفي مختبر الف   اآلتيةشخص الفايروس وفق طريقة العمل      

موزائيـك  اختبرت العينات الحقلية للكشف عن وجود فايروس        :  بحلب   )ايكاردا(الزراعية في المناطق الجافة     

 لفيروسـات  وباستعمال المصل المضاد (TBIA)ي اختبار بصمة النسيج النباتبطريقة )MDMV(وتقزم الذرة   

تر التي بصمت خالل الزيـارات       ميكروم 0,45نتروسليلوز ذات ثقوب     ال أغشية باستعمال   Potyviridaeعائلة  

وضع الغـشاء فـي   ) Phosphate Buffered saline Tween-2   )PBSTالحقلية ثم غسلت بمحلول الغسيل

 لمدة ساعة في    ،   مل ولمدة دقيقة واحدة   / ملغم 1 بتركيز   PBST المذاب بمحلول    Polyvinylalcoholمحلول  

 Phosphate في المحلول الملحي الفوسفاتي 1000:1 متعدد النسيلة المتخصصة بعد تخفيفها األضدادمحلول 

Buffered saline  )PBS(   وضع لمدة ساعة في محلول األضداد متعدد النسيلة المتخصـصة والمرتبطـة ،

دقيقة في المادة األسـاس  15 - 20 ، ثم غمر لمدة  Goat Anti- rabbit conjugateالقلوي بأنزيم الفوسفاتيز 

محلول ال مل من    10 المذابة في    bromo-4-chloro-3-indolylphosphate-5 ملغم من مادة     3,5والمكونة من   

 مـولر  0,05 مولر كلوريد الصوديوم و 0,1والمحتوي على  pH 9,5مولر و 0,1  تركيز Tris-HCLالمنظم 

كرر غسل الغشاء بمحلـول الغـسل       و.  وأخيرا غسل الغشاء بالماء المقطر     (MgCl2)من كلوريد المغنيسيوم    

PBST 1990(  ،أعاله بعد كل خطوة من الخطوات et al., Lin(.  

 الفايروس على نباتات الذرة الصفراء في البيت إكثارولغرض حفظ عزلة الفايروس توطئة لتنقيتها، تم       

  . منها عينات التشخيص أخذت نبات ذرة من لقاح محضر من النباتات التي 20ستيكي بتلقيح البال

  تنقية فايروس موزائيك وتقزم الذرة الصفراء 

 غم مـن أوراق  200لتنقية الفايروس بالحصول على    et al., Makkouk )1982(    طريقةاستعملت       

 K2HPO4   وسحقت مع المحلول المنظم الفوسفاتيأسابيع أربعةعمر بالعزلة النقية للفايروس وبالذرة المصابة 

 Ethylene diamine tetra acetate  مولر مـن مـادة   0,005والمحتوي على  pH  8,5 مولر و0,05بتركيز

)EDTA( مـادة  مولر من  0,01 وDiethyl dithio carbamate  )DIECA ( مـن % 1وTriton-X 100  

 المصابة، ترك المستخلص لمدة ساعة عند درجـة حـرارة الغرفـة             األنسجة مل منه لكل غرام من     2بواقع  

تمت تصفية المستخلص بواسطة الشاش واخذ الراشح الذي تم         . من المستخلص النباتي  الكتل الكبيرة    لترسيب

دقيقة مع التحريك المستمر فـي درجـة         20 لمدة% 25المخلوط مع المستخلص بنسبة     ترويقه بالكلوروفورم   

بجهـاز االنتبـاذ نـوع      دقيقـة   /  دورة   10000سرعة  ثم اخضع المستخلص النتباذ واطئ ب     . غرفة  حرارة ال 

Sorvall الرأس الدواري ذ  GS-3  المواد التي رسـبها الكلوروفـورم وخاصـة صـبغة     للتخلص من جميع

% 6 ركيز بتPolyethylene glycol (PEG) الى الرائق مادة الجاليكول متعدد االيثيلين أضيفت. الكلوروفيل 

دقيقة واخذ الراسب   /  دورة   10000ثم اخضع النتباذ واطئ بسرعة      م لمدة ساعتين    4وترك عند درجة حرارة     

مـن  % 1 والمحتوي على pH 8,2 مولر و0,01تركيز  ) (Borate bufferالمنظم البوريت محلول في وأذيب
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 10000ر ثم اخضع لالنتباذ بسرعة      مع التحريك المستم   ساعة   24ترك المحلول لمدة    . مادة الميركابتوايثانول 

 دقائق للتخلص من المواد غير الذائبة واخذ الرائق الذي تـم تركيـز الفـايروس فيـه        10دقيقة لمدة   / دورة  

 الـرأس  ي ذ Beckman دقيقة بجهاز االنتبـاذ نـوع   90دقيقة ولمدة /  دورة30000باالنتباذ العالي بسرعة 

 غـم مـن   20 محلول البوريت المنظم بمقدار مل واحد منه لكل  فيأذيبواخذ الراسب الذي  TY 35الدوار 

 محلول السكروز بحجم    إليه أضيفثم  . م لمدة ساعتين مع التحريك    4، وترك عند درجة حرارة      األوراقوزن  

واخضع النتباذ عالي بسرعة    )  انتباذ أنبوبةمل من محلول السكروز في كل        4مل من المحلول مع      4(مكافئ  

   البوريتمنظم في كمية من أذيبالذي خذ الراسب او TY 65قة باستعمال الرأس الدوار دقي/  دورة 60000

 وأضـيف ،  دقائق للتخلص من المواد غير الذائبـة       10قة لمدة   من الشوائب العال  وتم التخلص    ،)أعالهكما في    (

 10-15  تركيـز  من (  البوريت  منظم ز متدرجة من السكروز المذاب في      انتباذ تحوي تراكي   أنبوبةالرائق الى   

 ثم SW 28دقيقة وباستعمال الرأس الدوار  100دقيقة ولمدة /  دورة24000عالي بسرعة واخضع النتباذ %) 

 وخففـت  )Density gradient fractionator ISCO (ايروس النقي باستعمال جهاز الفـصل فصلت حزمة الف

دقيقـة  /  دورة   30000عالي السرعة   النتباذ   حجمه بمحلول البوريت المنظم ثم اخضع        أضعاف عشرة   بمقدار

م وهـو  20–وحفظ عند درجة  البوريت منظم في أذيبواخذ الراسب الذي  TY 35باستعمال الرأس الدوار 

  . أجري االختبار في مختبر الفايروسات التابع لمنظمة إيكاردا في حلب.عبارة عن المحلول الفايروسي النقي

  قزم الذرة ة تنقية فايروس موزائيك وتءاختبارات كفا

  : وهي ، لتقييم طريقة التنقية المستعملة لتنقية الفايروساآلتية االختبارات أجريت       

اجري للكشف عن وجود الفيروس فعاال في ناتج التنقية وذلك بتلقيح خمـسة نباتـات ذرة      : االختبار الحيوي 

  . ، تلقيحا ميكانيكيا بالمحلول الفايروسي النقيأيامصفراء بعمر عشرة 

طـول   مـن ال   ابتداء فوق البنفسجية    لألشعةتم قياس امتصاصية المحلول الفايروسي النقي        : االختبار الطيفي 

 Shimadzu spectrophotometerنـوع  تر باسـتعمال جهـاز المطيـاف     نانوم320 ولغاية 220الموجي 

  .ياس نقاوة الفايروستر لق نانوم280 / 260نسبة االمتصاصية واستخرجت قيمة 

   المصل المضاد لفايروس موزائيك وتقزم الذرة الصفراءتحضير 

 غم، وضع 1700من صنف الباينو بعمر سنة بوزن  نيوزيلنديأرنب استعمل في تحضير المصل،        

 مل من دمه قبل التلقيح 10 األولسحب في اليوم . سم x 8 x 40 60 أبعادهتربية الحيوان في قفص 

 لقح الحيوان بالمحلول الفايروسي أسبوعوبعد ، Normal serumيعي بالفايروس للحصول على المصل الطب

وتم سحب .  وبالطريقة ذاتهاتعزيزيه حقنة ثانية أعطيقدار مل واحد من المحلول ، ثم مالنقي بحقنه بالوريد ب

 باستعمال شفرة حالقة وتعقيم المنطقة اإلذن الشعر من منطقة وريد بإزالة األضدادالدم الحاوي على 

 15عرضي فيه بموس معقم وجمع الدم في بيكر نظيف وكانت كميته بحدود ثم عمل قطع % 70بااليثانول 

عند درجة حرارة الغرفة ترك الدم في البيكر .  النزيف بضغط الجرح بقطعة قطن لعدة دقائقوأوقفمل، 
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 دقائق 10/ دقيقة /  دورة 2000وعرض المصل الى انتباذ واطئ ،  الخثرة الدموية ، أزيلت دقيقة ثم 20لمدة 

م لحين 18–وحفظت في المجمدة عند واخذ الرائق الذي حفظ في قنينة زجاجية معتمة معقمة محكمة القفل 

  .) ( Noordam, 1973 ،االستعمال

   )Titer(دير درجة تخفيف المصل المضاد تق

 باسـتعمال  )Microprecipitin test،  ), 1973 Noordamلـدقيق   الترسيب ا اختباراستعملت طريقة       

حـضر  .  حفر ، سعة كـل حفـرة نـصف مللتـر    ةتضم كال منهما ست    )Petri-slide(شريحتين زجاجيتين   

في هاون خزفي مع المحلول المـنظم الفوسـفاتي          األوراق الذرة المصابة بسحق     ألوراقالمستخلص النباتي   

K2HPO4  و مولر0,01  وبتركيزاألوراقبحجم يساوي ضعف وزن  pH 7,2    ثم رشح المـستخلص عبـر

وضع فـي   . دقيقة واخذ الرائق  / دقيقة  /  دورة   5000،ثم عرض النتباذ بسرعة     طبقتين من قماش الموسلين     

 باسـتعمال الماصـة     أعاله مليميكروميتر من المحلول المنظم الفوسفاتي       25كل حفرة من حفر الشريحتين ،       

تر من المصل المضاد المحضر فتم الحصول على         مليمكروم 25 الحجم ذاته      األولىللحفرة   أضيفثم  الدقيقة  

 الى وأضيفت بواسطة ماصة دقيقة األولىتر من الحفرة  مليميكروم25، اخذ 2/1  للمصل وهو األولالتخفيف 

 الحفرة العاشرة فتم    ، كررت العملية مع بقية الحفر ولغاية      4/1الحفرة الثانية فتم الحصول على التخفيف الثاني        

 و 128/1 و 64/1 و   32/1 و 16/1 و   8/1 و   4/1و   2/1:  للمـصل وهـي      اآلتيـة الحصول على التخافيف    

تر من المستخلص النباتي المنقى لكل حفـرة ومزجـت          مليميكروم 25 أضيف .1024/1 و 512/1 و 256/1

  .االستعانة بمجهر ضوئي بسيط ، كل على انفراد وتركت لمدة نصف ساعة لمالحظة الترسيب ببإبرةجيدا 

   التقييم المصلي الختبار فاعلية المصل المضاد المحضر

   :نااآلتين الغرض تقييم فاعلية المصل المضاد المحضر للفايروس ، استعمل االختبار      

   Agglutination test                التالزن اختبار   .  أ

على الجهتين اليمنى    موضع القطرتين    تأشيرية جديدة وتم    اجري االختبار باستعمال شريحة مجهر زجاج          

، قطرة من العصير الخام المحضر مـن ورقـة ذرة           األيمن للموضع   أضيفاليسرى للشريحة بقلم شمعي،      و

 العصير الخام المحضر من ورقة ذرة مـصابة بعزلـة الفـايروس،              قطرة من  األيسرسليمة، وفي الموضع    

تركت الشريحة في درجة حرارة المختبر لمـدة        . مصل المضاد المحضر   للقطرتين حجم مماثل من ال     أضيف

 قاسـم و حـسين،    (  جانبية، ةءإضا يبفحص القطرتين بمجهر ضوئي بسيط ذ      النتائج   أخذتنصف ساعة ثم    

2006. (  

   زدوج في االجاراختبار االنتشار الم  . ب

) Noble agar( الجار النقيغم من ا1,8 بإذابة) Batchelor )1977 وPurcifullطريقةاجري على وفق     

 Sodium Dodecyl مادة إليه المضاف pH 7,2 مولر و1 تركيزK2HPO4 المنظم الفوسفاتي مل 100في 

Sulphate (SDS) غم من مادة 1 إضافة  مل مع 100 الحجم بالماء المقطر الى أكملثم  % 5 وبتركيز نهائي
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سم وحرارة / كغم15ى جهاز االوتوكليف بضغط وادخل الازايد الصوديوم لمنع نمو الميكروبات الملوثة 

، االجار السائل صب في كل منها سم،8,5 بتري بالستيكية بقطر أطباق ة ثالث استعملت. دقيقة15/ م 121

.  ساعة24طبق وتركت على منضدة مستوية لحين تصلب االجار، وحفظت في الثالجة لمدة  / مل 15قدار مب

 أوراقحضر عصير .  ملم في كل طبق7 ثاقبة فلين قطر بواسطة عملت خمس حفر محيطية وحفرة مركزية

  المصل المضادوضع في الحفرة المركزية. ل طبقة مزدوجة من قماش الموسلينرشح خال و الذرة المصابة 

 .عصير النبات السليم رة الخامسةمن الحفر المحيطية عصير النبات المصاب، فيما وضع في الحف أربع وفي

 في حاضنة عند األطباقحضنت .  للمقارنة باستعمال المصل العادي بدل المصل المضاداستعمل طبق رابع

  .مباشرة النتائج بالمالحظة البصرية أخذت ساعة ثم 48م لمدة 24حرارة 

  

  النتائج والمناقشة

   تشخيص فايروس موزائيك وتقزم الذرة

هـو فـايروس    تقزم علـى الـذرة       الموزائيك وال  إلعراض الفايروس المسبب    أن TBIAاظهر اختبار         

وذلك بظهور اللون البنفسجي للبصمات علـى نـسيج النايتروسـلليلوز ،            ) MDMV(موزائيك وتقزم الذرة    

  ) .1الشكل(

  
  . لفايروس موزائيك وتقزم الذرةTBIAنتائج اختبار بصمة النسيج النباتي :  1الشكل               

  

   تنقية فايروس موزائيك وتقزم الذرة

والترسيب بمادة ) الكلوروفورم ( نجحت تنقية الفايروس بطريقة االنتباذ التناوبي والمذيب العضوي        

PEG ،الذي احتوى على  تم الحصول على المحلول الفايروسي النقي إذ ثم باالنتباذ بالسكروز متدرج الكثافة

 الذرة أوراقالجهازية على  األعراض ظهرت إذ ثبت ذلك من خالل االختبار الحيوي إذجسيمات فعالة، 

واثبت . ، ودل ذلك على فاعلية الجسيمات الفايروسية بعد التنقيةالملقحة بجزء من المحلول الفايروسي النقي



  ............وتحضير) (MDMVتنقية فايروس موزائيك وتقزم الذرة 
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 اظهر المسح الطيفي للمحلول النقي ظهور ذروة فقداالختبار الطيفي وجود الفايروس نقيا في المحلول 

، 1,86بلغت قيمة االمتصاصية وتر،  نانوم260الموجي عند الطول   فوق البنفسجيةلألشعةامتصاصية 

 Harrisonو Gibbs و أكدهودل ذلك على وجود جسيمات فايروسية نقية في المحلول، وهذا ما  ) 2الشكل (

اتها عند الطول  مستويأعلىبان امتصاصية المحاليل الفايروسية النقية تكون في , )2002( Hullو) 1980(

وهي  1,12 فكانت بقيمة A 260 / 280 ratioا حسبت نسبة امتصاصية الفايروسكم. تر نانوم260الموجي 

  وآخرون Ford  و ) Langenberg) 1973 التي ذكرها MDMVقيمة نقاوة فايروس  قيمة مقاربة جدا من

  .هذه النتيجة على نقاوة التحضير ، تدل ) 1989(

  
  

  .فايروس موزائيك وتقزم الذرةمحلول النقي ب فوق البنفسجية للاألشعةمنحنى امتصاص :  2الشكل       

  

   تخفيفه موزائيك وتقزم الذرة وتقدير درجةتحضير المصل المضاد لفايروس 

 تـم   إذ النيوزيلنـدي  األرنـب نجحت الطريقة المستعملة لتحضير المصل المضاد للفايروس باستعمال               

ك باسـتعمال   ، وذل Titer ( 256/1-512/1(بلغت درجة تخفيفه    و  الحصول على مصل مضاد عالي التركيز،       

بان ) 1972 (Ford  و Tosicمع ما ذكره     تقاربت هذه القيمة التخفيفية      وقد،  )3الشكل ( طريقة الترسيب الدقيق  

  .1024/1–512/1 درجة تخفيف المصل المضاد لهذا الفايروس تراوحت بين
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       لتقدير درجة التخفيف النهائية Petri-Slidاختبار الترسيب في قطرات باستخدام  :3  الشكل            

  .(MDMV)للمصل المضاد لفايروس 

  

  اختبار فاعلية المصل المضاد المحضر

ن، التالزن على الشريحة واالنتشار المزدوج في االجار، فاعلية المصل ان المصليااثبت االختبار       

 واضحا تالزنيا في قطرة عصير النبات  مع اختبار التالزن تكتالأعطى إذ، المضاد المحضر للفايروس

كما اظهر اختبار االنتشار المزدوج في . تكتل مع قطرة عصير النبات السليمالمصاب، ولم يظهر هذا ال

حول حفر العينات المصابة ولم   الترسيبيةاألهلة ظهرت  واالجار تفاعال موجبا مع المصل المضاد المحضر

الذي استعمل فيه المصل  نتيجة موجبة مع طبق المقارنة أيةلم تظهر كما  تظهر حول عينة العصير السليم،

   .ن لتشخيص الفايروسان الطريقتاهات) Ford) 1972 و Tosicالطبيعي، ولقد استعمل 

  

   العربيةالمصادر

مديرية دار الكتـب للطباعـة والنـشر، جامعـة          .  المحاصيل الحقلية  إنتاج. )1982( ، مجيد حسن     األنصاري

  .ص323، الموصل

 مسح وتشخيص بعض فايروسات قرع الكوسا في مركـز          .)2006(، نبيل عزيز و نصير كاظم حسين         قاسم

  .147–140:4 ، العدد34مجلة زراعة الرافدين، المجلد . محافظة نينوى

 استخدامات بصمة النسيج النباتي واالختبارات السيرولوجية في تشخيص بعض          .)2007(قاشا ، فاضل يوسف     

 دكتـوراه ، كليـة      أطروحة.  الصفراء في حقول محافظة نينوى     طة والشعير والذرة  فايروسات الحن 

  . الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 



  ............وتحضير) (MDMVتنقية فايروس موزائيك وتقزم الذرة 
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 الفايروسـية للمحاصـيل    األمـراض .)2008( فجلة وصفاء قمـري  إبراهيمخالد محي الدين وجابر    مكوك ، 

،  دار النهضة العربيـة    ة النبات، إصدار الجمعية العربية لوقاي    .الزراعية المهمة في المنطقة العربية    
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