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واالستجابة الوراثية لإلصابة عمى ثمانية تراكيب وراثية  BYDV-MAVالتشخيص الجزيئي لفايروس
 من الذرة الصفراء

 6ياسر محمد عمي السامرائي,  2, جاسم محمد عزيز 6معاذ عبدالوهاب الفهد

 , تكريت , العراؽ جامعة تكريت , كمية الزراعة , قسـ وقاية النبات 1
 , تكريت ف العراؽ جامعة تكريت عة,قسـ المحاصيؿ الحقمية, كمية الزرا 2
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PCR التحمؿ , الورا ة الكمية , 
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    البريد االليكتروني 
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 الملخص
أحػػا الحقػػوؿ الحيػػاة / جامعػػة تكريػػت و  /قسػػـ عمػػـوعمـوالاجريػػت التجربػػة فػػر م تبػػرات كميػػة الزراعػػة وكميػػة 

 Barleyرتشػػ يص فػػايروس تقػػـز واصػػعرار الشػػعي وقػػا فػػافت الػػ فػػر محافظػػة صػػيح الػػايف  الزراعيػػة

Yellow Dwarf(BYDV)Virus   وتحايػػا بعػػض التباينػػات الورا يػػة لعػػاة تراكيػػب ورا يػػة مػػف الػػ رة
الصػػعراف فػػر العػػروة ال ريعيػػة, وقػػا تػػـ الحصػػوؿ عمػػ  عينػػات مػػف نباتػػات مصػػابة بالعػػايروس مػػف نباتػػات 
تابعة لمعائمة النجيمية مصابة بالعػايروس و حعظػت العينػات فػر مػزارع نقيػة فػر م تبػر ابحػاث العايروسػات 

عينػػة وبعػػا تحايػػا العينػػات  17/جامعػػة تكريػػت وتػـ اجػػراف ا تبػػار التشػػ يص الجزيئػػر لػػػ  فػر كميػػة الزراعػػة
الحاويػة عمػػ  العػػايروس تػػـ احػػااث العػػاور بواسػػطة حشػرة المػػف عمػػ  نباتػػات  رة صػػعراف سػػميمة  اليػػة مػػف 

الصػعراف  اي اصابة فايروسية لغرض انتاج لقاح فايروسر نقر وبعا  لؾ تـ معاممػة التراكيػب الورا يػة لمػ رة
المسػػػت امة فػػػر البحػػػث لغػػػرض اراسػػػة التبػػػايف الػػػورا ر لػػػبعض صػػػعات النمػػػو والحاصػػػؿ, وكانػػػت نتيجػػػة 

كمػػػػػا اف النباتػػػػػات المصػػػػػابة  BYDV-MAVالتحميػػػػػؿ الجزيئػػػػػر اف العينػػػػػات الم تبػػػػػرة تحمػػػػػؿ فػػػػػايروس 
الػػ   ةسػػتناابابالعػػايروس وتػػـ حسػػاب اةسػػتجابة الورا يػػة  لإلصػػابةبالعػػايروس تعاوتػػت فػػر نسػػبة اسػػتجابت ا 

الصػػعات المظ ريػػة )ارتعػػاع النبػػات, تركيػػز الكموروفيػػؿ, السػػاحة الورقيػػة, شػػاة اةصػػابة, طػػوؿ العرنػػوس, 
حبػػة, الػػوزف الجػػاؼ لمنبػػات, حاصػػؿ النبػػات  333عػػاا الصػػعوؼ بػػالعرنوس, عػػاا الحبػػوب بالصػػؼ, وزف 

 3774الواسػا تراوحػت مػف أظ ػرت جميػا الصػعات الماروسػة قيمػا عاليػة لارجػة التوريػث بػالمعن  العراي( 
, وكانػت قػيـ التحسػيف حبة و حاصؿ النبات العراي 333فر صعتر  وزف  3791ال  لصعة شاة اإلصابة 

حبػة وحاصػؿ النبػات العػراي   333المسػاحة الورقيػة و وزف الورا ر المتوقا كنسبة مئوية عالية فر صػعات 
 بعػػضتحسػػيف ل نتج اف فنالػػؾ امكانيػػةتقػػاـ نسػػت مػػا, م% عمػػ  التػػوالر4377و  33719و  3174أ  بمغػػت 
 .BYDV-MAVفايروس  وك لؾ فإف العايروس قيا الاراسة فو باةنت اب الماروسة الصعات

 . المقدمة 6
الػ  النباتػات  Zea mays L. (CORN)يعوا محصوؿ الػ رة الصػعراف 

مغطػػػػاة البػػػػ ور  وات العمقػػػػة الواحػػػػاة واحػػػػا افػػػػراا العائمػػػػة النجيميػػػػة ومػػػػف 
, يػػػػػػػزرع فػػػػػػر العػػػػػػػراؽ فػػػػػػػر ؿ الغ ائيػػػػػػػة اإلسػػػػػػتراتيجية عالميػػػػػػػا  المحاصػػػػػػي

كػػاف موسػػـ و وبابػؿ   المحافظػات الوسػػط  وفػػر كركػوؾ و صػػيح الػػايف
الػػؼ  83173الػػؼ فكتػػار بمعػػاؿ انتػػاج كمػػر بمػػ   199753يبمػػ   2313

ؤاي الػ  طف, ل  ا اصبح مف الم ػـ اراسػة وتشػ يص اةمػراض التػر تػ
يصػػػػػػاب بالعايػػػػػػا مػػػػػػف اةفػػػػػػات و  وؿ إ  عػػػػػػض انتاجيػػػػػػة فػػػػػػ ا المحصػػػػػػ

اةمػػػراض النباتيػػػة ومن ػػػا عػػػاا مػػػف العايروسػػػات التػػػر تحػػػا مػػػف انتاجيتػػػ  
نوعػػا  فايروسػػيا  يصػػيب فػػ ا المحصػػوؿ  26سػػجؿ مػػا يقػػرب مػػف و  عالميػػا  

 Barley yellow dwarfومن ػػا فػػايروس تقػػـز واصػػعرار الشػػعير 

BYDV)virus ( (1)   يعػػػػػا مػػػػػرض تقػػػػػـز واصػػػػػعرار الشػػػػػعير مػػػػػف
لمػػػػا يسػػػػبب  مػػػػف  سػػػػائر اقتصػػػػااية كبيػػػػرة فػػػػر  األمػػػػراض الم مػػػػة جػػػػاا  

المحاصػػػيؿ التابعػػػة لمعائمػػػة النجيميػػػة إ  أصػػػبح يسػػػم  فػػػر أمريكػػػا واوؿ 
 وحااةتحػػاا األوربػػر واسػػتراليا بإيػػاز النجيميػػات و سػػائر فػػ ا المػػرض تتػػر 

القػػػرف العشػػػريف قػػػاـ  فػػػر ,(3 , 2% مػػػف الحاصػػػؿ ) 43-23بػػػيف  مػػػا
 Barley)بتػػيليؼ كتػػػاب بعنػػواف Burnett و   D’Arcyالعالمػػاف

Yellow Dwarf: 40 years of progress)  وكػػاف فػػ ا الكتػػاب
ينقػػػؿ العػػػايروس بواسػػػطة , نتػػػاج بحػػػوث وتجػػػارب ك يػػػرة عمػػػ  العػػػايروس
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 Rhopalosiphumمػػف الشػػوفاف اربعػػة انػػواع مػػف حشػػرة المػػف فػػر 

padi  مػػف الحبػػوب اةنكميزيػػة ال  ػػراف وSitobion avenae  المػػف و
  maidisمػػف أوراؽ الػػ رة و   Schizaphis graminum  ػػر األ

Rhopalosiphum(4) , ل ػػ ا العػػايروس قابميػػة كبيػػرة عمػػ  التكيػػؼ مػػا
الزراعيػػة ال اصػػة بإنتػػاج المحاصػػيؿ الحقميػػة  واألنظمػػةالظػػروؼ البيئيػػة 

حيػػث يشػػ ا القطػػاع الزراعػػر فػػر العػػالـ وبائيػػة التابعػػة لمعائمػػة النجيميػػة 
 , يصنؼ ف ا العايروس  مف عائمػة (5)عالية لممرض بيف حيف وآ ر

Luteoviridae  وجػنسLetuvirus بػرامج تربيػػة  6)( حسػب تصػنيؼ
النباتػات  ػا األمػراض العيروسػية تحتػؿ مكانػة م مػة فػر معظػـ البمػػااف 
حػػػوؿ العػػػالـ و لػػػؾ ةف مكافحػػػة العايروسػػػات بالمبيػػػاات الكيميائيػػػة  يػػػر 

النباتػػػػات مقاومػػػػة او موجػػػػواة عمميػػػػا لػػػػ لؾ وجػػػػب انتػػػػاج اصػػػػناؼ مػػػػف 
, ولغػػرض ا بػػات مقاومػػة  ( (7ممػػة لإلصػػابة بػػاألمراض العايروسػػيةمتح

صنؼ نباتر معيف لمعايروس فيجب تش يص العيروس باقػة عاليػة لػ لؾ 
 Polymerase Chainيجب اةستعانة بتقنية تعاعؿ البممرة المتسمسػؿ 

Reaction (PCR)  وال ي يساعا بصورة كبيػرة فػر تحايػا نػوع وسػيلة
وألف الحػػػامض النػػػووي لمعػػػايروس قيػػػا الاراسػػػة فػػػو مػػػف النػػػوع العيػػػروس 

RNA  لػػ لؾ يجػػب اسػػت ااـ تقنيػػة  اصػػة فػػر التشػػ يص تسػػم  تعاعػػؿ

 Reverse Transcriptaseالبممػػرة المتسمسػػػؿ  و النسػػي العكسػػػر 

Polymerase Chain Reaction   RT-PCR (8 .9) 
  materials and methodsق العمل ائالمواد وطر  2
لمحصااول  .BYDVجمااع عينااات النباتااات المصااابة بفااايروس   2-6

 عمى العزلة الفايروسية
شػػػعير وبعػػػض اةا ػػػاؿ التابعػػػة لمعائمػػػة العينػػػات مػػػف نباتػػػات الجمعػػػت 
مصػػػابة بالعػػػايروس اعػػػيا مػػػف بعػػػض الحقػػػوؿ فػػػر محافظػػػػة الالنجيميػػػة 

حسػػػب بين ػػػا اصػػػابات فايروسػػػية  مبػػػائيا   صػػػيح الػػػايف وتػػػـ تش يصػػػ ا
م تصػيف بمجػاؿ العايروسػات التػر تصػيب مف قبؿ  األعراض المظ رية

واعتمات تمؾ العينات فر اة تبارات اليحقػة لتشػ يص العزلػة  النباتات
 . RT-PCRالعايروسية مف  يؿ است ااـ تقنية الػ 

 RT- PCRباستخدام تقنية  التشخيص الجزيئي لمفايروس 2-2
 مػػف  ػػيؿالعػػايروس  تشػػ يص فػػر RT-PCR تقنيػػة تػػـ اعتمػػاا

 Total Ribonucleicالكمػػر  الرايبػػر اسػػت يص الحػػامض النػػووي

acid extraction ا  اسػت امت الباائػات المبػيف  مػف النبػات المصػاب
 .(1)تسمسم ا فر جاوؿ رقـ 

 

 المستخدمة في البحث ادئتلمبل القواعد النتروجينية ( تسمس6جدول )

 -تـ اجراف الكشؼ الجزيئر حسب ال طوات التالية :
 

 استخالص الحامض النووي  2-2-6
تمػػػت عمميػػػة اةسػػػت يص مػػػف  ػػػيؿ اتبػػػاع الطريقػػػة المرفقػػػة مػػػا عػػػاة 

 الكورية والتر ت منت: Bioneerاةست يص المج زة مف قبؿ شركة 
 ػػػـ مػػػف اوراؽ النبػػػات المصػػػاب وسػػػحق ا جيػػػاا فػػػر  371ا ػػػ  وزف  .1

فاوف  زفر مػا اظافػة النتػروجيف السػائؿ وبعػا الحصػوؿ عمػ  مسػحوؽ 
 مؿ. 175سعة  RNase free Eppendorfناعـ يتـ و ع  فر 

مػػػػػػػؿ مػػػػػػػف محمػػػػػػػوؿ اةسػػػػػػػت يص المج ػػػػػػػز مػػػػػػػا عػػػػػػػاة 1ا ػػػػػػػافة  .2
 اةست يص ال  العينة.

لعينػػة %  ػػـ  مػػط ا133كيػػز مػػف الكموروفػػوـر بتر  µl 200ا ػػافة  .3
 .نية  ا 15لماة  vortexجياا بواسطة ج از

 .قيقةا 5و عت العينة  فر ال مج لماة  .4
وعمػ  ارجػة حػرارة و عت العينة فػر ج ػاز الطػرا المركػزي المبػرا  .5
 .قيقةا 15اورة/اقيقة ولماة 12333وتـ  بط الاوراف بواقا  oـ4

تػـ سػحب الطبقػة العمويػة مػف انبوبػة اة تبػار بواسػطة ماصػة اقيقػة  .6
micro pipette  وو ػعت فػػر انبوبػػةEppendorf  انيػة وتػػـ اتػػيؼ 

 اةنبوبة اةول  ما الراسب.

المسػحوبة مػف العينػة بمايعػااؿ الكميػة  كحػوؿ اةيزوبربػانوؿ ا ػيؼ .7
مػػرات ومػػف  ػػـ و ػػعت فػػر ج ػػاز  (5-4) فػػر العقػػرة اعػػيا وقمبػػت باليػػا

 13لمػػاة  3ـ 23 –عمػػ  ارجػػة حػػرارة   deep freezeالعميػػؽالتجميػػا 
 اقيقة.

 قيقػػػةا 13و ػػػعت العينػػػة فػػػر ج ػػػاز الطػػػرا المركػػػزي المبػػػرا لمػػػاة  .8
 . oـ4وبارجة حرارة مقاارفا  قيقةاورة/ا 12333وبواقا 

 بسكب  مف انبوبة اة تبار. روبانوؿالت مص مف كحوؿ اةيزوبتـ  .9

% لغػػػػػرض ترسػػػػػيب 83مػػػػػؿ مػػػػػف اةي ػػػػػانوؿ بتركيػػػػػز 1تػػػػػـ ا ػػػػػافة  .13
العينػة مػف  ػيؿ و ػع ا فػر ج ػاز   مطػتامض النووي وبعا  لػؾ الح

vortex   نية ا 15لماة. 
 قيقػػػةا 5يػػػتـ و ػػػا العينػػػة فػػػر ج ػػػاز الطػػػرا المركػػػزي المبػػػرا لمػػػاة  .11

 .3ـ 4وبحرارة مقاارفا  قيقةاورة/ا 12333وبواقا 
وتػـ حعػض  RNase free depc waterتػـ ا ابػة العينػة با ػافة  .12

ةست اام ا ةحقػا فػر   deep freeze التجميا العميؽ العينة فر ج از
 ال طوات اة رر.

 
 
 

Forward primer Reverse primer المصار 
Luteo-F     AAAGGTTTCCGACCCACATT Luteo-R     AAGCTCCTCGCACCAGTTT (Chomič  ,2311 ) 

PAV-F     AGGACCTAGACGCGCAAA PAV-R     GGTTCCATTGGCCTTGTAGA (Chomič  ,2311 ) 
RMV-F     CGTGAATGAATACGGGAGGT RMV-R     CCATTTGGGGTTTTGAACA (Chomič  ,2311 ) 

Lu 1- F 
GTCTACCTATTTGG 

Lu 1 -R 

CCAGTGGTTRTGGTC 
(Robertson  وآ روف 1991) 
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 قياس نقاوة وتركيز الحامض النووي المستخمص  2-2-2
 nano drop) تـ قياس نقػاوة وتركيػز الحػامض النػووي بواسػطة ج ػاز 

مػػف العينػػة فػػر الج ػػاز ومػػف  ػػـ قػػرافة  µl 1مػػف  ػػيؿ و ػػا (2000
النتػػػػػائج بواسػػػػػطة الحاسػػػػػوب باإلعتمػػػػػاا عمػػػػػ  الطػػػػػوؿ المػػػػػوجر لممػػػػػااة 

 المست افة.
 cDNAالى   Total RNAتحويل 2-2-3

الػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػانا المػػػػػػػػػػػػتمـ  RNA totalتحويػػػػػػػػػػػػؿ الرنػػػػػػػػػػػػا الكمػػػػػػػػػػػػر  تػػػػػػػػػػػػـ
complementary DNA  باسػػت ااـ العػػػاة المج ػػزة مػػف قبػػؿ شػػػركة

bioneer   (2الشركة المصنعة وكما فر الجاوؿ ) تعميماتوحسب. 
 

 cDNA  الى RNAتحويل الالزمة ل ( المواد2)جدول
 الحجـ المطموب المااة

µl 
 RNA 2عينة 

Oligo dt 2 

Depc water 16 

 23 الحجـ الكمر

  
لغرض اتماـ عممية التحويػؿ مػف  ػيؿ  PCRو عت العينة فر ج از 

المرفقػة مػا  ( وحسب تعميمات الشػركة3ال طوات الم كورة فر الجاوؿ )
  . cDNA syntheses kitعاة التحويؿ

 

 cDNAالى  Total RNA( برنامج تحويل 3جدول )
 ارجة الحرارة ال طوات

 3ـ
 /اقيقةالزمف 

 primer annealing 37 13ارتباط الباائات 

cDNA synthesis 42 33 

Heat inactivation 95 5 
 

  cDNAالترحيل الكهربائي لعينة  4. 2. 2
الكمر مف  يؿ اجػراف عمميػة  cDNAتـ الكشؼ عف الحامض النووي 

حسػػب التعميمػػات % 1ز بتركيػػز الترحيػػؿ الك ربػػائر عمػػ  فػػيـ اةكػػارو 
العينػػػػات فػػػػر صػػػػبغة بروميػػػػا  تو ػػػػعالمرفقػػػػة مػػػػا الج ػػػػاز وبعػػػػا  لػػػػؾ 

 وبعػػافا تػػـلغػػرض تصػػبي  ال ػػيـ  قيقػػةا 23اة يػػايـو لمػػاة ة تقػػؿ عػػف 
 .  gel documentationتصوير ال يـ بواسطة ج از

 RT-PCRباستعمال تقنية  DNAمضاعفة قطع  2-2-5
تحتػوي عمػ    372mlالػ  انبوبػة إ تبػار سػعة  cDNAتـ ا افة عينة 

ال مػػػػيط الرئيسػػػػر المطمػػػػوب إلكمػػػػاؿ عمميػػػػة ت ػػػػاعؼ الػػػػانا ال ػػػػاؼ و 
 .(4) رقـ جاوؿوحسب ال bioneerمج ز مف قبؿ شركة ال
  

( المواد الداخمة في تفاعل البممرة المتسمسل ذو النسخ العكسي 4جدول )
RT-PCR 

 الحجـ المطموب المااة
µl 

 cDNA 5 عينة
Primer (F+R) 2 

Depc water 13 
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, (5وفػػو كمػػػا فػػر جػػػاوؿ ) (13) را  تػػـ اسػػت ااـ البرنػػػامج المػػ كور فػػػ
  markerلكػػػف بػػػاوف اسػػػت ااـ مػػػا ا ػػػافة  PCRتػػػـ ترحيػػػؿ عينػػػة و 

 .لتحايا حجـ الحـز Bioneerمج ز مف شركة 
 :است ااـ برنامج الترحيؿ المرفؽ ما الج از وحسب ال طوات التالية

 .قيقةا 13امبير لماة  63فولط و  45بائ ترحيؿ العينات بػ  .1
 .قيقةا 53امبير لماة  123فولط و  93تكممة الترحيؿ بػ  .2

العينات فر صبغة بروميا اة يايـو لمػاة ة تقػؿ عػف  تو عوبعا  لؾ 
تصػػػوير ال ػػػيـ بواسػػػطة  وبعػػػافا تػػػـلغػػػرض تصػػػبي  ال ػػػيـ  قيقػػػةا 23

 gel documentationج از
 

 المستخدم في التجربة RT-PCR( برنامج 5)جدول 
 ارجة الحرارة ال طوات

 3ـ

 عاا الاورات الزمف

Denaturation 95 5 اورة 43 اقيقة 

Annealing 33 33 انية  

Elongeation 72 1 اقيقة 

Save sample 4  
 

 اصناف الذرة الصفراء المستخدمة في البحث 2-3
و  الم ػاو 1 فجػرفر )مف ال رة الصعراف تركيبية  اصناؼ 6ست ااـ تـ ا

فمػػػػػا  وصػػػػػنعاف فجينػػػػػاف( فػػػػػرات و  106بحػػػػػوث  و 5318و   سػػػػػومر
(Sagunto  وDKC ). 
 احداث العدوى عمى النباتات المنماة في المختبر  2-4

تـ تربية واك ار حشرة المػف فػر الم تبػر عمػ  نباتػات اا ػاؿ نجيميػة مػف 
النباتػات كميػة الزراعػة  ػـ نقمػت حشػرات المػف الػ  -حقوؿ جامعة تكريػت

حشػػرة/نبات 23الحػػاوي العزلػػة العايروسػػية المش صػػة انعػػا حيػػث تػػـ نقػػؿ 
 فر كؿ مكرر لغرض التيكا مف اكتساب الحشرات لمعزلة العايروسية .

سػػػاعة لغػػػرض اكتسػػػاب العػػػايروس بعػػػا  لػػػؾ  24تركػػػت الحشػػػرات لمػػػاة 
حشػػػرات المػػػف الحاممػػػة لمعزلػػػة العايروسػػػية الػػػ  اةصػػػص الحاويػػػة  تنقمػػػ

لغػػػرض تحايػػػا  الػػػ رة الصػػػعراف وتػػػـ ا ػػػ  القػػػرافات اسػػػبوعيا   عمػػػ  نباتػػػات
الوقػػت الػػيـز لظ ػػور اعػػراض اةصػػابة العايروسػػية عمػػ  النباتػػات وتبػػيف 
اف العايروس تظ ر اعرا   عم  النبات فػر اةسػبوع اةوؿ مػف التمقػيح 

 بالعايروس.
   الحقمية تصميم التجربة 2-5

وبواقػػػا  ػػػيث  الكاممػػػةية تػػػـ اجػػػراف التجربػػػة بتصػػػميـ القطاعػػػات العشػػػوائ
 .قطاعات وكؿ قطاع يحتوي عم   ي ة مكررات

 تحضير التربة 6 -2
 قسػػػػمت, تسػػػػوية اةرض وتنعيم ػػػػا  ػػػػـسػػػػـ 20تػػػػـ حرا ػػػػة اةرض بعمػػػػؽ 

ـ وتػـ تقسػيـ 3ال   ي ة قطاعات رئيسية عػرض القطػاع الواحػا  األرض
القطػػاع الرئيسػػر الػػ   مسػػة وحػػاات تجريبيػػة باإل ػػافة الػػ  اف احػػار 
الوحػػاات التجريبيػػة فػػر كػػؿ قطػػاع رئيسػػر كانػػت محميػػة بقمػػاش المممػػؿ 
وتػػـ اسػػت اام  كمعاممػػة سػػيطرة  اليػػة مػػف اةصػػابة العايروسػػية, كمػػا تػػـ 

سػػاعة /لتػػر8وكػػاف تصػريؼ مػػاف المنظومػػة  تنقيطمنظومػػة ري بػػال تج يػز
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سػـ , تػـ ن ػر سػماا كيميػاوي 33لكؿ مرشح والمسػافة بػيف مرشػحيف فػر 
 اونـ عراقر./كغـ80بنسبة  18:44:0مف نوع ااب 

 زراعة النباتات والعمميات الحقمية 7 -2
عمػػػػػ  شػػػػػكؿ  طػػػػػوط وكانػػػػػت  15/7/2017تػػػػػـ زراعػػػػػة البػػػػػ ور بتػػػػػاريي 

سػػـ وتػػـ ري التربػػة 20لمسػػافة بػػيف نبػػاتيف سػػـ وا70المسػػافة بػػيف  طػػيف 
 Nتػـ تسػميا التربػة بسػماا اليوريػا ) وعيا حسب حاجػة النباتػات كػ لؾاسب
كغػـ لمػاونـ 45بمعػاؿ يف  يؿ الموسـ حسػب حاجػة النبػات %( مرت46

الواحا , كما تـ مكافحة آفة حعار ساؽ ال رة بعا ظ ور اوؿ اصػابة فػر 
عػػزؽ اةا ػػاؿ بصػػورة مسػػتمرة  % مو ػػعيا وتػػـ5الحقػػؿ بمبيػػا ايػػازنوف 

 حاؿ ظ ورفا فر الحقؿ.
 احداث العدوى الفايروسية في الحقل 8 2-

بعػػػػػا بػػػػػزوغ البػػػػػاارات فػػػػػر الحقػػػػػؿ تػػػػػـ و ػػػػػا اصػػػػػص لنباتػػػػػات ممقحػػػػػة 
اصػػػػػص فػػػػػر ال ػػػػػط الواحػػػػػا وتركػػػػػت  3بالعػػػػػايروس فػػػػػر الحقػػػػػؿ وبواقػػػػػا 

الحقػؿ النباتات لإلصابة الطبيعية ما وجوا ك افة عالية لحشرة المف فػر 
تػـ مراقبػة اةعػراض وسػجمت اوؿ اصػابة , عم  بعض اةا ػاؿ النجيميػة

ايػػػػػاـ مػػػػػف و ػػػػػا اةصػػػػػص الحاويػػػػػة عمػػػػػ  النباتػػػػػات المصػػػػػابة  7بعػػػػػا 
بالعػػػايروس والمنمػػػاة فػػػر م تبػػػر ابحػػػاث العايروسػػػات/كمية الزراعػػػة وتػػػـ 

 . ريةتش يص اةصابة حسب اةعراض المظ
% 25ئر اسػػيتامبرايا كمػا تػػـ مكافحػة حشػػرة المػف بواسػػطة المبيػا الكيميػػا

وحسػػب نسػػبة اةسػػتعماؿ الموصػػ  ب ػػا مػػف قبػػؿ الشػػركة المنتجػػة لممبيػػا 
   % .133بعا وصوؿ نسبة اةصابة بالعايروس ال  

 التباينات الوراثية 2-9
(   ) ( والمظ ريػػػػػػة  ( والبيئيػػػػػػة )  )تػػػػػػـ تقػػػػػػاير التباينػػػػػػات الورا يػػػػػػة 

وتػػػػـ إيجػػػػاا  .(11) باعتمػػػػاا متوسػػػػط المربعػػػػات المتوقػػػػا حسػػػػب طريقػػػػة
كمػػا تػػـ تقػػاير قػػيـ معػػاميت  ,(12)لمعاالػػة وفقػػا     التبػػايف المظ ػػري 

اة ػػػػػتيؼ الػػػػػورا ر والمظ ػػػػػري مػػػػػف قسػػػػػمة اةنحػػػػػراؼ القياسػػػػػر البيئػػػػػر 
 .133عم  متوسط الصعة م روبا  فر  والورا ر والمظ ري

إ  تعػػػا قػػػػيـ معػػػػاميت اة ػػػتيؼ البيئػػػػر والػػػػورا ر والمظ ػػػري أقػػػػؿ مػػػػف 
, (13)عاليػة   30% متوسػطة وأك ػر مػف30 – 10% من ع ػة و 10

( وتػػـ اعتمػػاا 14) ةالتوريػػث بػػالمعن  الواسػػا حسػػب طريقػػكمػػا تػػـ تقػػاير 
( متوسػطة 63 -43( من ع ػة وبػيف )43حاوا التوريػث فػر أقػؿ مػف )

       .الية( ع63وأك ر مف )

الػورا ر ( واعتمػاا حػاوا التحسػيف   وتقاير التحسيف الػورا ر المتوقػا )
( متوسػطة وأك ػر مػف 33 -10( واطئة وبػيف )10المتوقا فر أقؿ مف )

 .(13( عالية حسب ما أوراا )30)
( مػػػػف متوسػػػػط    قػػػػار التحسػػػػيف الػػػػورا ر المتوقػػػػا نسػػػػبة  مئويػػػػة  )  

 (.15) الصعة وحسب طريقة
 تػػػػـ أجػػػػراف كافػػػػة التحمػػػػييت اإلحصػػػػائية باةسػػػػتعانة بالبرنػػػػامج الجػػػػافز

(SAS)  والتحمػػػػػػػػػػييت اإلحصػػػػػػػػػػائية والورا يػػػػػػػػػػة باةسػػػػػػػػػػتعانة بالحاسػػػػػػػػػػبة
 (.Excelاإللكترونية  مف برنامج )

 النتائج والمناقشة -3
 قياس نقاوة وتركيز العينات المستخمصة 6 .3

مػػػف  المست مصػػػة RNAنقػػػاوة وتركيػػػز عينػػػات اظ ػػػرت نتيجػػػة قيػػػاس  
حيػث كػاف  RNAوجػوا تراكيػز عاليػة مػف  النباتات المصابة بالعػايروس

وكانػت نقػاوة  lµng / 4372تركيػز الحػامض النػووي الرايبػر فػر العينػة  
وال ي قا يكػوف تػابا لمعػايروس ألف جينػـو العػايروس فػو .  1793العينة 
 ssRNA+.مف نوع 

 BYDVالتشخيص الجزيئي لفايروس  2. 3 
عمػػػػػػ  فػػػػػػيـ  RT-PCRالترحيػػػػػػؿ الك ربػػػػػػائر لنػػػػػػاتج صػػػػػػورة  اظ ػػػػػػرت
والػػػ ي  )13(وفػػػر تػػػتيئـ مػػػا 341bpمقػػػاارفا وجػػػوا حزمػػػة األكػػػاروز 

حيػػث تشػػير فػػ ا الحزمػػة الػػ  وجػػوا سػػيلة  (16)جػػاف فػػر  يتعػػؽ مػػا مػػا
BYDV(MAV)  و لػػػؾ ألف الحزمػػػة التػػػر ظ ػػػرت فػػػر صػػػورة ال ػػػيـ
 .يتطابؽ ما المصار الم كور وفو bp 341كانت عنا الحجـ 

 

 
 346تبين ظهور حزمة حجمها ( صورة الترحيل الكهربائي والتي 6شكل )

bp 
 

 المعالم الوراثية لمصفات المدروسة 3-3
( معاميت اة تيؼ البيئر والورا ر والمظ ػري وارجػة 8يبيف الجاوؿ )

التوريػػػػػث بػػػػػالمعن  الواسػػػػػا والتحسػػػػػيف الػػػػػورا ر المتوقػػػػػا كنسػػػػػبة مئويػػػػػة 
لمصػػعات الماروسػػة ويظ ػػر أف معػػاميت اة ػػتيؼ البيئػػر الػػ ي  يعػػا 

لتشػػتت التراكيػػب الورا يػػة فػػر اسػػتجابت ا الم تمعػػة لمبيئػػة أنػػ  كػػاف مؤشػػرا  
%  ممػػػا يػػػاؿ 13من ع ػػػا ولجميػػػا الصػػػعات وكانػػػت جميع ػػػا اقػػػؿ مػػػف 

عم  اف التبايف الميحػظ بػيف صػعات التراكيػب الورا يػ  كػاف قميػؿ التػا ر 
  فػػػر بالبيئػػػة واف فػػػر معظمػػػة متػػػي را بالتبػػػايف الػػػورا ر الػػػ ي كػػػاف األعمػػػ

أمػػػا معػػػاميت اة ػػتيؼ الػػػورا ر والمظ ػػػري  الماروسػػة جميػػا الصػػػعات
المسػػاحة فكانػػت متوسػػطا فػػر معػػاميت اة ػػتيؼ الػػورا ر فػػر صػػعات 

  عػاا الحبػوب فػر الصػؼ والػوزف الجػاؼ لممجمػوع ال  ػريو   الورقيػة
فػر  12767تراوحػت قيم ػا مػف  حبة وحاصؿ النبات العػراي 333زف و و 

صػػعة حاصػػؿ النبػػات  فػػر 28737صػػعة عػػاا الحبػػوب فػػر الصػػؼ الػػ  
العػػػػػػراي وفػػػػػػ ا يعطػػػػػػر مؤشػػػػػػرا عمػػػػػػ  إمكانيػػػػػػة تحسػػػػػػيف فػػػػػػ ا الصػػػػػػعات 

قػػيـ معػػاميت األ ػػتيؼ المظ ػػري بػػنعس اةتجػػاا ا   باةنت ػػاب, وكانػػت
أعطػػػػت الصػػػػعات نعسػػػػ ا معػػػػاميت ا ػػػػتيؼ مظ ػػػػري متوسػػػػطا أي ػػػػا 
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 28778الػ   فػر صػعة عػاا الحبػوب فػر الصػؼ  12778وتراوحت مف 
ممػػا يؤكػػا اف معظػػـ التبػػايف المظ ػػري  لعػػرايصػػعة حاصػػؿ النبػػات افػػر 

نعػػػس  فػػػر الصػػػعات عائػػػاا الػػػ  التبػػػايف الػػػورا ر ا  اف الصػػػعات سػػػمكت
كانػػػت بقيػػػػة معػػػاميت األ ػػػػتيؼ الػػػػورا ر اةتجػػػاا فػػػػر كػػػي التبػػػػاينيف , 

 والمظ ري لمصعات األ رر الماروسة من ع ة.
ن  أظ ػػرت جميػػا الصػػعات الماروسػػة قيمػػا عاليػػة لارجػػة التوريػػث بػػالمع

فػػر صػػعتر  3791لػػ الصػػعة شػػاة اإلصػػابة  3774الواسػػا تراوحػػت مػػف 
أف القػيـ العاليػة لارجػة التوريػث  حاصػؿ النبػات العػرايحبػة و  333وزف 

مؤشػػػر عمػػػ  أمكانيػػػة اةسػػػتاةؿ عمػػػ  التركيػػػب الػػػورا ر  ي المورو ػػػات 
المر وبػػة عػػف طريػػؽ الشػػكؿ المظ ػػري لمصػػعة كمػػا أنػػ  اليػػؿ عمػػ  زيػػااة 

را ر وبالتػػػػػالر إمكانيػػػػػة اةعتمػػػػػاا عمػػػػػ  اةنت ػػػػػاب فػػػػػر قػػػػػيـ التبػػػػػايف الػػػػػو 
التحسيف الورا ر ل  ا الصعات, ر ـ أف قيـ ارجة التوريث فػر م ػؿ فػ ا 
التجارب الورا ية يكوف تقايرفا متحيزا  لزياات ا ما لػـ تكػف قػا أنجػزت فػر 

 عاة مواقا وسنيف.
واطئػػة أمػػا قػػيـ التحسػػيف الػػورا ر المتوقػػا كنسػػبة مئويػػة فكانػػت  ات  قػػيـ 

, بينمػا كانػت  العرنوستركيز الكموروفيؿ وعاا الصعوؼ فر فر صعتر 
عػػاا الحبػػوب فػػر الصػػؼ ارتعػػاع النبػػات وشػػاة اإلصػػابة و متوسػػطة فػػر 

وتراوحػػػػت قػػػػيـ والػػػػوزف الجػػػػاؼ لممجمػػػػوع ال  ػػػػري و  العرنػػػػوسوطػػػػوؿ 
%  22712و  العرنػػوس% فػػر صػػعة طػػوؿ 1373التحسػػيف الػػورا ر مػػف 

لصػػعة الػػوزف الجػػاؼ لممجمػػوع ال  ػػري, وكانػػت قػػيـ التحسػػيف الػػورا ر 
حاصػػؿ و   حبػػة 333وزف المسػػاحة الورقيػػة و المتوقػػا عاليػػة فػػر صػػعات 

% عمػ  التػوالر ممػا 4377و  33719و  3174أ  بمغػت النبات العراي  
% مػػػػػف 15يعنػػػػػر أمكانيػػػػػة تحسػػػػػيف فػػػػػ ا الصػػػػػعات عنػػػػػا اةنت ػػػػػاب ؿ 

ة الماروسػػػة )تركيػػػب ورا ػػػر واحػػػا األف ػػػؿ( لػػػ ا يمكػػػف التراكيػػػب الورا يػػػ
تحسػػػػيف الصػػػػعات بمقػػػػاار قػػػػيـ التحسػػػػيف الػػػػورا ر كنسػػػػبة مئويػػػػة ويؤكػػػػا 
أمكانية تحسيف الصعات  ات القيـ العالية فػر اةنت ػاب ألف ػؿ تركيػب 

 ,  ورا ر
الػػػ رة الصػػػعراف فػػػر حمقػػػة الوصػػػؿ التػػػر يسػػػتغم ا ممػػػا سػػػبؽ نسػػػتنتج اف 

كػػ لؾ  ة المقػػاح العايروسػػر فػػر فصػػؿ ال ريػػؼالعػػايروس لمت ػػاعؼ وزيػػاا
العزلة العايروسية التر تصيب المحاصػيؿ النجيميػة فػر محافظػة تبيف اف 

, وفػػػػر مقاربػػػػة لمعزلػػػػة اةمريكيػػػػة BYDV-MAVصػػػػيح الػػػػايف فػػػػر 
اظ ػرت إ   وجوا بعض اةصناؼ المتحممة لإلصػابة مػف الػ رة الصػعراف

صػػػػعة  5318 وسػػػػومر , DKC 6648, الم ػػػػا, 1فجػػػػراةصػػػػناؼ 
, Saguntoالتحمػػػػؿ لإلصػػػػابة العايروسػػػػية فػػػػر حػػػػيف كانػػػػت اةصػػػػناؼ 

, كػػػػ لؾ نسػػػػتنتج اف  وكػػػػ لؾ فػػػػرات اقػػػػؿ تحمػػػػي لإلصػػػػابة 136بحػػػػوث 
% مػػػف 15عنػػػا اةنت ػػػاب ؿ تحسػػػيف الصػػػعات الورا يػػػة لامكانيػػػة فنالػػػؾ 

 333المسػػػػاحة الورقيػػػػة ووزف فػػػػر صػػػعات  التراكيػػػب الورا يػػػػة الماروسػػػة
 يوحاصؿ النبات العرا حبة

 

 المعالم الوراثية لمصفات المدروسة( 8جدول )
 الصعات

 المعالـ
 الورا ية

ارتعاع 
 النبات

 تركيز
 الكموروفيؿ

 المساحة
 الورقية

شاة 
 اإلصابة

 عاا الصعوؼ
 العرنوسفر 

 عاا الحبوب
 فر الصؼ

   38.21 1.29 116.26 0.03 0.03 0.528 

   162.04 1.86 12404.2 0.099 0.946 24.08 

   180.36 2.216 12739.8 0.133 1.13 24.5 

    3.4 3.2 1.9 0.311 1.12 1.87 

    7.01 3.8 20.62 0.315 6.28 12.67 

    7.4 4.19 20.89 0.365 6.86 12.78 

     0.90 0.84 0.97 0.74 0.84 0.98 

    10.33 5.45 31.4 14.4 8.94 19.42 

 
 الصعات

 المعالـ
 الورا ية

 طوؿ
 العرنوس

 الوزف الجاؼ
 لممجموع ال  ري

 وزف 
 حبة 333

 حاصؿ
 النبات العراي

   0.168 507.04 0.6996 64.031 

   3.18 11175.2 1048.57 9049.25 

   3.241 11335.9 1053.98 9101.32 

    2.0 3.08 0.5 2.39 

    8.68 14.49 19.62 28.37 

    8.78 14.59 19.67 28.86 

     0.98 0.98 0.99 0.99 

    13.3 22.17 30.19 43.7 
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Molecular diagnoses of BYDV-MAV virus and the genetic response to the 

infection on eight genetic structures of maize 
Maath .A. Al fahad , Jasim M. Aziz , Yasser M. Ali alsamraaiy 

 

 

Abstract  
The study was done in agriculture college and science college labs and an agricultural field in Salahdin 

governorate, the study aimed to isolate and diagnose the Barley yellow dwarf virus (BYDV) which infect the 

maize and detect some genetic variations on eight varieties of maize ,the samples was collected from weeds 

belong to the same family of the maize, the samples was infected by the virus (based on symptoms), the virus 

was saved in a pure culture in the lab, the molecular assay was done on 17 sample and when the virus was 

detected we made the infection on pure maize  varieties by aphid insect to produce a pure viral inoculation , then 

the genetic varieties used in the research was treated with the virus , the result of molecular assay was detect that 

the virus isolate is BYDV-MAV, the plants had different  responds to the viral infection and the genetic response 

was calculated based on morphological and yield attributes (plant hight, chlorophyll concentration, leaves area, 

infection intensity, corncobs length, number of rows in corncobs, number of grains in the row, the weight of 300 

grain , dry weight of the plant, plant individual holds) all the studied characters showed high inheritance sense 

broad ranged between 0.74 for infection intensity and 0.91 for the weight of 300 grain and plant individual holds 

and the value of suggested genetic improvements as a percent was high in leaf area and the weight of 300 grain it 

was 31.4 , 30.19, 43.7% by respectively, from the past result we can conclude the virus isolate who infect the 

maize is BYDV-MAV, we can improved the varieties  by election.   

 


