
  المستخلص

  Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV)شُخص فیروس الموزائیك االصفر على قرع الكوسا 

و الطرق المصلیة بإستخدام تقنیة اختبار الیزا المصلي  وطرق انتقال الفیروس النباتات الكاشفة دراسة االعراض علىب

 Chenopodium  عُزل الفیروس من البقعة الموضعیة المفردة على نبات الزربیح االشرطة المناعیة واختبار التكتل.و

amaranticolor ك و یرمن حامض البیتا امینوبیوت كفاءة كالً  تقییمتم  اتات قرع الكوسا ونباتات الخیار،على نب وتم إكثاره

فایروس   ضد )Amjadنبات قرع الكوسا (صنف امجد الجھازیة في  المقاومةي استحثاث فTop10  و  Max3vمركبات

للرش الخضري  جزء بالملیون 6000بتركیز  البیتا امینوبیوتیركحامض استخدم . الموزائیك االصفر لقرع الكوسا

رش على المجموع معاملة و نباتات القرع بذورعاملة غمر لم واجریت ،ساعات 6لمدة  لمعاملة غمر البذور %1وبتركیز

متابعة  من خالل Top10و  Max3vو  البیتا امینوبیوتیركقیمت كفاءة كل من حامض  ،والمعاملة العالجیةالخضري 

تثبیط تضاعف الفیروس و تحفیز نشاط انزیم  نسبة تقدیرالمصلي واختبار الیزا   تركیز الفیروس في النباتات بواسطة

  .البیروكسدیز

ثم اجراء  البیتا امینوبیوتیركحامض ب غمر البذور معاملةفي  تفوق البیتا امینوبیوتیركظھرت النتائج أن حامض أ

ونسبة تثبیط تضاعف   0.248اذ بلغت قیمة امتصاص اختبار الیزا  البیتا امینوبیوتیركالعدوى ثم إعادة الرش بحامض 

 یوماً  21ایام و 7بعد  56.26و  65.06فیما بلغ التغیر في امتصاص انزیم البیروكسدیز بمقدار  % 88.61الفیروس كانت 

ً بمعاملة المقارنةو على التتابع ً معنویة قیاسا كانت  حیث )غمر البذور بالماء المقطر ثم العدوى بالفیروس( اعطت فروقا

و  32.73وقیمة امتصاص انزیم البیروكسدیز كانت  %0ونسبة تثبیط تضاعف الفیروس  2.179قیمة اختبار الیزا فیھا 

ثم  ZYMVمعاملة رش الحامض ثم اجراء العدوى بفیروس  تلت ھذه المعاملة .على التتابع یوماً  21ایام و  7بعد  36.93

%  63.18و بنسبة تثبیط لتضاعف الفیروس بلغت   0.785بلغت قیمة امتصاص اختبار الیزا  وقداعادة الرش بالحامض 

والتي اعطت ، على التتابع یوماً  21ایام و 7بعد  46.93و  56.53وكان التغیر في امتصاص انزیم البیروكسدیز بمقدار 

ً بمعاملة  ً معنویة قیاسا وبلغت نسبة تثبیط تضاعف  2.099كانت قیمة امتصاص اختبار الیزا فیھا  التي المقارنةفروقا

استخدمت وعلى التتابع،  یوماً  21ایام و 7بعد  44.46و  37.06ز بلغ وتحفیز لنشاط انزیم البیروكسدی% 1.54الفیروس 

اء العدوى بالفیروس ثم ثم اجر Max3vمعاملة رش مادة  رشاً على المجموع الخضري وكانت Top10و  Max3vمادة 

و ادت  1.156اذ بلغت قیمة امتصاص اختبار الیزا  Top10على جمیع معامالت مادة قد تفوقت  اعادة الرش بالمادة نفسھا

 7بعد  60.66و  52.80 وتغیر في امتصاص انزیم البیروكسدیز بلغ% 45.52 الى نسبة تثبیط لتضاعف الفیروس بلغت

ً بمعاملة  على التتابع یوماً  21ایام و ً معنویة قیاسا التي اعدیت بالفیروس ورشت  المقارنةواظھرت ھذه المعاملة فروقا

تحفیز لنشاط االنزیم  و % 0و نسبة تثبیط للفیروس  2.122قیمة امتصاص اختبار الیزا  كانتاذ   بالماء المقطر فقط

بشكل منفرد   Top10، فیما لم تُظھر معاملة النباتات بمادة على التتابع یوماً  21ایام و 7بعد  42.26و  39.26بمقدار 

  فروقاً معنویة.

فروق معنویة بین  عدم وجودنتاج ثمار قرع الكوسا ا في البیتا امینوبیوتیركاظھرت نتائج دراسة تأثیر حامض 

كما اظھر الحامض كفاءة عالیة في التأثیر  ووزنھا بدون العدوى بالفیروس الثمارعدد  غمر ورش الحامض في معامالت

ً ووزناً  ثماروتقلیل اضراره على انتاج  ZYMVعلى فیروس   و  Max3vعلى عكس مركبات  نباتات قرع الكوسا عددا

Top10  في تقلیل اضرار الفیروس على انتاج الثمار. كانت اقل كفاءةالتي 


