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Abstract 

The results of a field survey of some potato growing areas in Nineveh Governorate showed the 

presence of Potato virus s PVS, which was detected by the Double Antibody Sandwich Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay DAS-ELISA test. 

This record is the first in the governorate. Through the absorbance readings using the Elisa reader, 

highest value was recorded in the Sherikhan area samples, which amounted to 1.190 nm, while 

lowest value was recorded in the Rabia area samples with a value of 0.756 nm, while absorbance 

value of the negative standard sample was 0.300 nm. The frequency of virus in the Sherikhan area 

was 53.3%, while frequency of the virus in the Rabia area was 28.8%. 

As a result of mechanical inoculation with virus isolates diagnosed by DAS-ELISA test, spread of 

the common strain PVSO through symptoms on Chenopodium quinoa, which was in the form of 

small chlorotic spots on the inoculated leaves, and new leaves were devoid of any disease symptoms. 

 

Keywords: potato virus s (pvs),pvso, DAS-ELISA. 

 

 في محافظة نينوى  وكشف الساللة الشائعة  Potato virus s (PVS)البطاطا  ول لفايروس إسالتسجيل األ

 
 3,جهينة إدريس محمد علي 2,نبيل عزيز قاسم *1علي وليد علي

 
 وزارة الزراعة/مديرية زراعة نينوى  *1

 جامعة الموصل  -قسم وقاية النبات/كلية الزراعة والغابات  3،2

  :الخالصة
إ فايروس  نينوى وجود  البطاطا في محافظة  مناطق زراعة  لبعض  الحقلي  المسح  (  (Potato virus S  PVSالبطاطا    سأظهر 

المزدوج   االحتواء  اليزا  باختبار  عنه  الكشف  تم  المحافظة.  .  DAS-ELISAوالذي  في  االول  هو  التسجيل  هذا  خالل  ويعد  ومن 
نانومتر فيما سجلت   1.190سجلت اعلى قيمة في عينات منطقة الشريخان اذ بلغت    اذقراءات االمتصاصية بجهاز قارئ االليزا  

نانومتر.    0.300بلغت  اذ  ,اما قيمة امتصاصية العينة القياسية السالبةنانومتر  0.756مة  ادنى قيمة في عينات منطقة ربيعة بقي
الشريخان   في منطقة  الفايروس  في منطقة  %  53.3ونسب تكرارية  الفايروس  فيما كانت نسبة تكرارية   % 40 وانة  ونسب تكرارية 

 %.28.8الفايروس في منطقة ربيعة 
  OPVS, انتشار الساللة الشائعة  باختبار اليزا االحتواء المزدوجبينت نتيجة التلقيح الميكانيكي بعزالت الفايروس التي تم تشخيصها  

االوراق  الملقحة وخلو  االوراق  على  بقع موضعية صغيرة  بهيئة  كانت  والتي  الرغيلة  نبات  على  التي ظهرت  االعراض  من خالل 
 ية. اعراض مرض ة الحديثة من اي
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 , اختبار االليزا المباشرة الشائعة الساللة  فايروس إس البطاطا ,PVS )) فايروس إس البطاطاالكلمات المفتاحية : 

 
 المقدمة .1

ة المهمة عالميًا والتي تزرع  الباذنجانية من المحاصيل الرئيس  التابع للعائلة   .Solanum tuberosum Lيعد محصول البطاطا  
(. Alhudaib  ,2018بالعروتين الربيعية والخريفية, تحتل البطاطا المركز الرابع عالميًا بعد محاصيل القمح والرز والذرة )في العراق  

طن, فيما بلغت المساحة    253.771دونم للعروة الربيعية وبانتاجية    36.253بلغت المساحة الكلية المزروعة بالبطاطا في الموصل  
علمًا بأن  (. Nineveh Agriculture Directorate,2021طن )  23.811دونم وبانتاجية    7.937  المزروعة في العروة الخريفية

 (. FAO, 2021)   (طن 370.436.581) 2021بلغ االنتاج العالمي للبطاطا لعام 
تصاب البطاطا بالعديد من االمراض الفايروسية التي تؤثر على انتاجيتها في جميع مناطق زراعتها عالميًا حيث تسبب تدهور      

المستعملة ك الدرنات  عبر  الفايروسات  هذه  وتنتقل معظم  االنتاج،  الدرنات وخفض  الرئيسوتشوه  المستودع  تشكل  التي  لهذه   تقاوي 
نوعًا   50ا المهم في وبائية االمراض الفايروسية. بلغ عدد الفايروسات المسجلة على البطاطا ما يزيد عن  الفايروسات فضاًل عن دوره

البطاطا   واي  فايروس  واهمها  البطاطا     Potato virus Yفايروسيًا  إكس  اوراق   Potato virus Xوفايروس  التفاف  وفايروس 
البطاطا    Potato leaf roll virusالبطاطا   إم  البطاطا     Potato virus Mوفايروس  إس   ) Potato virus S وفايروس 
Salariو   2011,واخرون Ali,2022 .) 

ت انتاج البطاطا اذ يسبب خسائر تتراوح دامن محد   Betaflexiviridaeوعائلة  Carlavirusالبطاطا من جنس    فايروس إس  عدي
سجل المرض الذي يسببه الفايروس على البطاطا ألول مرة في  (.  2005واخرون,    Fauquetمن كمية الحاصل )  %  1040-بين  

, كما سجل الفايروس في العراق (2017واخرون,   Songبعدها سجل في اغلب مناطق زراعة البطاطا في العالم )   1948هولندا عام  
,في هولندا ادت االصابة الى    %35-10محافظات بنسب تتراوح بين    وفي ايران سجل في ست  ,سعودية وسوريا وتركيا ومصر وال

% مقارنة مع   20و    11% , في الفلبين أدت االصابة إلى انخفاض إنتاج الدرنات بنسبة تتراوح بين    10انخفاض في الغلة بنسبة  
  Abdel Latif ,1997و Qassem Hajو  1997واخرون,  Shahwan-AL  و barBar,2014تلك الموجودة في النباتات السليمة ) 

   (.El-Saghir,2017 و  2015,واخرونYardımc و
يحتوي جينوم الفايروس على ستة هياكل تشفيرية مفتوحة  ,    ssRNA+من النوع الرايبي مفرد الخيط موجب التوجه  جينوم الفايروس  

Open reading frames (ORFs)    للفايروس بشكل حامض نووي بنسبة التنظيم الجينومي    من كتلة الجسيمة الفايروسية   5%, 
 (. 2017, واخرونAdams من كتلة الفايروس) %95ويحاط الجينوم بغطاء بروتيني حيث يشكل البروتين 

البنية الصغيرة على االوراق ، وخشونة األوراق مع موزائيك طفيف وبعض االصناف    البقع النخرية  الفايروس بين  تتباين أعراض 
 (. 2019واخرون, Ristićالحساسة تعطي اعراض شحوب االوراق وتشوهات )
األنديز ساللة  االولى  رئيسيتين  ساللتين  في   APVSللفايروس  مرة  الول  شخصت  والتي  الشائعة ،  والساللة  الجنوبية،  أمريكا 

(Ordenary)  OPVS    ويمكن التعرف على الساللتين بيولوجًيا من خالل التلقيح على أوراقspp Chenopodium حيث تسبب ,
اعراض بقع موضعيةعلى    OPVSالساللة     ، بينما تسبب   amaranticolor. Cأعراًضا جهازية على أوراق الرغيلة   APVSالساللة  

 (.El-Saghir ,2017 و 2008واخرون,  Mukouk ق الملقحة .)االورا
األخضر   الخوخ  َمْن  هما  الناقلة  الحشرات  وأهم  الباقية  غير  بالطريقة  الَمْن  حشرات  بواسطة  الفايروس  سالالت   Myzusتنتقل 

persicae    الفولوَمْنAphis fabae تنقلها حشارت   )نسبَة الى المنطقة التي سجلت فيها ألول مرة(  ، وقد وجد أن الساللة اإلنديزية
كما ينقل الفايروس باالحتكاك مابين النباتات المصابة مع السليمة وينتقل عن طريق التكاثر   المّن بكفاءة أعلى من الساللة الشائعة
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أو  اللقاح  نقله عن طريق حبوب  الملوثة ولم يسجل  األدوات والجروح  بواسطة  ينتقل ميكانيكيًا  أن  الدرنات( ويمكن  الخضري )عبر 
 (.Cabi,2019 وKostiw, 2004و Salazar , 1996)ر الحقيقية البذو 

تم الكشف عن الفايروس بالطريقة الحيوية باستخدام النباتات الكاشفة المشخصة بعد اجراء عدوى لها باستخدام مستخلص العصارة   
 Nicotiana debneyi تعطي بقع موضعية, والتبغ  اذ  C. quinoaوالرغيلة C. amaranticolorواهمها:الزربيح  النباتية الحاملة

الفايروس بالمجهر الضوئي داخل الخاليا الذي يعطي اعراض جهازية مثل الموزائيك   ويمكن مشاهدة االجسام الضامة التي يكونها 
 .جسيمات الفايروس وهي عبارة عن تجمعات  Needle-shaped inclusion bodies  النباتية المصابة بشكل حزم أو أجسام أبرية

 واالليزا النقطية على أغشية النايتروسليلوز  (DAS- ELISAتستعمل الطرق المصلية للكشف عن الفايروس وأهمها االليزا المباشرة )

(Dot-ELISA)    وتقنية النانو باستخدام جزيئات الضدIgG    المرتبطة بالذهب المغلفة مسبقًا لحفر الطبقgold nanoparticles 

(AuNPs( )Masoudi   , واستخدمت طرق الكشف الجزيئية وأهمها تفاعل البوليمريز المتسلسل بالنسخ العكسي   . )  2019واخرون
Reverse Transcription _Polymerase chain reaction PCR)-(RT  وتقنية ايضا للكشف عن الفايروسNGS 

(Next Generation Sequencing) (Saghir-El,2017   وAlferd ,2020واخرون) . 

 

 . مواد العمل وطرائقه 2
 :الكشف عن الفايروس باختبار اليزا االحتواء المزدوج 

في مناطق الشريخان وربيعة ووانة التابعة لمحافظة    2021اختيرت عدة حقول مزروعة بالبطاطا لجمع العينات في الموسم الربيعي  
بين   المختارة  دونم.    85-40نينوى وبواقع ثالثة حقول لكل منطقة  تراوحت مساحتها  الورقية  العينات  عينة والتي   145وبلغ عدد 

 صفرار بين العروق واختزال النمو.متوسط الشدة واو  الطفيف الموزائيكترواحت بين اظهرت اعراض 
باستخدام شخصت ج الموصل  بجامعة   والغابات  الزراعة  لكلية  التابع   المركزي  المختبر  في  البطاطا  لنباتات  الورقية  العينات  ميع 

المباشرة     Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay.DAS(ELISA)اختبار االليزا 
  Clarkاالنكليزية ونفذ االختبار وفق طريقة     Adgen Phytodiagnosticsشركةتم استيراد طقم االليزا لفايروس إس البطاطا من  

 (,وحسب تعليمات الشركة النتجة وكالتالي:1977) Adamsو 
طراز  100ُأضيف   النقية  االضداد  محلول  من  االليزا  طبق  حفر  إلى  التغطية   IgGميكرولتر  محلول  في  المخفف  االولي(  )الضد 

التي عادة يضاف اليها للحفاظ على رطوبة   12و    1. واضيف ماء مقطر الى االعمدة  Micropippeteباستعمال الماصة الدقيقة  
لحفظ  بالماء وذلك  قلياًل  المرطب  الترشيح  الداخل بورق  بالكامل من  المبطن  الرطوبة  داخل صندوق  الطبق  ثم وضع  طبق   الطبق. 

ْم في حاضنة لمدة اربع ساعات.غسل الطبق ثالث مرات 37االليزا فيه منعًا لجفافه خالل فترات التحضين وحضن في درجة حرارة   
 دقائق بين غسلة وأخرى.  5بالمحلول المنظم الفوسفاتي بوساطة قنينة غسل مع قلب الطبق وتفريغه من محلول الغسل ولمدة  

العصير الفايروسي وبواقع حفرتين لكل عينة مع اضافة عصير نباتي سليم الى الحفرة قبل االخيرة مايكروليتر من راشح    100اضيف  
للعمود الحادي عشر والتي تمثل المقارنة السالبة وفي الحفرة االخيرة من نفس العمود العصير الفايروسي المجهز من الشركة المنتجة  

غسل الطبق ثالث مرات بالمحلول المنظم الفوسفاتي   ساعة.   20ْم لمدة    4ة  كمقارنة موجبة للفايروس. حضن الطبق عند درجة حرار 
 دقائق بين غسلة وأخرى  5بوساطة قنينة غسل مع قلب الطبق وتفريغه من محلول الغسل ولمدة 

نوي( )الضدالثا   IgGطرازميكروليتر من المحلول المترابط  والمكون من محلول االضداد النقية    100اضيف لكل حفرة مستعملة  
اضيف ثم    م لمدة ساعة واحدة.بعدها غسل ثالث مرات.  37المرتبطة بانزيم الفوسفاتيز القاعدي  .حضن الطبق عند درجة حرارة  

 ميكروليتر من محلول المادة االساس وترك الطبق في الصندوق الرطب عند حرارة الغرفة لمدة ساعة.  100لكل حفرة مستعملة 
مولر إلى الحفر المستعملة واستحصلت    3عيارية    NaOHميكروليتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم     50أوقف التفاعل باضافة  

اللو   nm الضوئية لكافة العينات عند الطول الموجي  قيم االمتصاصية  اخذت قراءاتن االصفر ثم  النتائج بمالحظة اللون ظهور 
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االليزا  405 قارئ  جهاز  مؤشر   ELISA readerباستعمال  تعطي  و   اَ والتي  العينة.  في  الفايروس  تركيز  تكرارية بحسعلى  نسبة  ت 
 في مئة.  مضروبةة على عدد العينات الكلية الماخوذة من الحقل بقسمة عدد العينات المختبرة الموجب الفايروس

  :OPVSتشخيص الساللة الشائعة 
المزدوج   االحتواء  اليزا  باختبار  تشخيصها  تم  التي  الفايروس  تحديد ساللة  تلقيح    DAS-ELISAلغرض  تم  البطاطا,  نباتات  على 

( حيث 2012)Ali   و  Qassemميكانيكيًا وفق الطريقة التي استخدمها    .Chenopodium quinoa Lنباتات رغيلة  عشرة  اوراق  
ساعة قبل اجراء عملية التلقيح الميكانيكية لزيادة حساسيتها لالصابة, عفرت االوراق   24حفظت كافة نباتات االختبار في الظل لمدة  

الفايروس بطريقة مسح    600المراد تلقيحها بمسحوق الكاربوراندم   النباتي الخام الحاوي على  مش ولقحت انصال االوراق بالعصير 
الو  على  البيت االصبع  في  وحفظت  مائي  بتيار  التلقيح  عملية  بعد  الملقحة  االوراق  ثم غسلت  الورقة  نهاية  باتجاه  النصل  من  رقة 

 البالستيكي لمتابعة ظهور االعراض لغاية شهر من التلقيح. 
 النتائج والمناقشة. 3

 الكشف عن فايروس إس البطاطا:
اليزا االحتواء ا البطاطا التي جمعت خالل الزيارات الحقلية وجود أظهرت نتائج التشخيص باستعمال اختبار  لمزدوج الوراق نباتات 

اللون االصفر في حفر   ظهور  وذلك بداللةفي حقول المناطق الثالث التي تم مسحها )الشريخان,ربيعة, وانة(  فايروس إس البطاطا  
العينات الموجبة كذلك ظهوره في الحفر المخصصة للمقارنة الموجبة وعدم ظهوره في العينات الحقلية غير الحاوية على الفايروس 

 ولم يظهر ايضا في عينة المقارنة السالبة المجهزة من قبل الشركة المصنعة.
الم الكلية  العينات  في  الفايروس  )وبلغت نسبة تكرارية  بنسبة    %53.1عينة(    145ختبرة  و   الشريخانفي حقول  %  53.3توزعت 

 (. 1كما مبين في الجدول ) % في حقول وانة و40% في حقول ربيعة و 28.8
 

 . 2021. نسب تكرارية فايروس إس البطاطا في عينات اوراق البطاطا خالل الموسم الربيعي  1الجدول

 مساحة الحقل/دونم  المنطقة
 العينات عدد 

 المختبرة 
 عدد العينات 
 المصابة 

% نسب لتكرارية 
 الفايروس

 53.3 40 75 85 الشريخان 
 28.8 13 45 70 ربيعة 
 40 10 25 40 وانة 

 43.1 63 145 195 المجموع
 

الحقول حيث زادت عن   في  الفايروس  ارتفاع نسبة وجود  النتائج على  الفايروس على     %53تدل هذه  يدل على خطورة هذا  مما 
لالصابات االولية في    في الزراعة حيث ان المعدل الرئيسانتاجية البطاطا في حقول المحافظة وكذلك رداءة نوعية التقاوي المستعملة  

ح تقوم  ثم  الدرنات  هي  الثانوية الحقول  االصابات  وحدوث  الحقول  في  انتشاره  نسبة  وزيادة  الفايروس  بنقل  الحقا  الَمْن   شرات 
(Kolychikhina  ,2020واخرون) . 

 قياس تركيز الفايروس في العينات المختبرة: 
التي شخصت باختبار االليزا وقرأت امتصاصيتهاالموجبة    االمتصاصيةتباينت قيم   الحقلية  العينات  الموجي    في  الطول    405عند 

 تفاعال موجبا في اختبار االليزا. اعطت علمًا بان هذه القيم دالة لتركيز الفايروس في العينات التينانومتر 
سجلت اعلى قيمة في عينات منطقة الشريخان  ( حيث سجلت  2تباينت قيم االمتصاصية في العينات المختبرة والتي يبينها الجدول )

 نانومتر.  0.756ومتر فيما سجلت ادنى قيمة في احدى عينات منطقة ربيعة وبلغت نان 1.190حيث بلغت 
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 يزا. اإللاالمتصاصية للعينات التي اظهرت نتيجة موجبة مع فايروس إس البطاطا باختبار  يمق. 2  الجدول
 

 المنطقة                

 االمتصاصية
 وانة  ربيعة  الشريخان 

 قيم

 االمتصاصية

0.968 0.900 0.811 0.783 0.900 0.890 

0.845 0.919 0.810 0.775 0.901 0.927 

1.101 0.969 0.799 0.954 0.890 0.989 

1.190 0.903 0.848 0.810 0.910 1.008 

0.885 1.019 0.756 1.027 1.007 0.969 

0.798 0.968 0.889 0.991 - - 

المقارنة 

 - - 0.811 0.819 0.877 0.941 0.300 السالبة 

 المقارنة

 - - 0.866 0.830 0.878 0.921 1.020 الموجبة

 يمثل كل من:  المربع االحمر اعلى قيمة امتصاصية، االخضر المقارنة الموجبة, االزرق المقارنة السالبة.  
لفايروس في العينات النباتية التي جلبت من الحقول خالل الموسم الربيعي ا  على تباين تركيزاالمتصاصية    هذا التباين في قيمدل  ي

اعراض    2021 اعطت  الشوالتي  متوسط  واختزالو   دةموزائيك  البطاطا    نمو  شحوب  نباتات  على  الشكل  االوراق  في  مبينة  كما 
التفاوت    عودوي(,1) النباتات تجاه  هذا  التباينات الوراثية فيها وكذلك الى اختالف مواعيد االصابة  الى االختالف في رد فعل  بسبب 

ت وفي  االصابة  شدة  في  زيادة  عادة  تسببب  المبكرة  االصابات  ان  حيث  النباتاالصابة  في  الفايروس   Steinger)ريكز 
 . (2015واخرون, 

 
ب  -ا    .1الشكل   الشدة.  متوسط  موزائيك  للحقول   -اعراض  الحقلية  الزيارات  في  البطاطا  نباتات  على  االوراق  واختزال  شحوب 

 المختارة والمتسببة عن فايروس إس البطاطا.

 

ربيعة  أكدت الدراسة وجود فايروس إس البطاطا في مناطق الزيارات الحقلية والتي جمعت منها عينات البطاطا في كل من الشريخان و  
 ووانة, مع اختالف تركيز الفايروس ونسب تكراريته في تلك الحقول.

 ب ا َ
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خطورته كلما اشترك باالصابة مع فايروس اخر مثل فايروس واي   وتزدادتهديدًا النتاجية محصول البطاطا  فايروس إس البطاطا  يشكل  
 (. 2018واخرون, Yardımcıو   2014واخرون,  Hameedالبطاطا وفايروس إكس البطاطا )

الَمْن في حقول البطاطا  إن زراعة درنات بطاطا غير معتمدة ودرنات من الموسم السابق من قبل المزراعين انفسهم وانتشار حشرات 
والتي تنقله الى االدغال العائلة للفايروس فترة غياب العائل الرئيس ساعدت على دخول الفايروس وانتشاره خصوصا انه سجل في كل 

 مناطق المسح.
بعد   أوضحت الملقحة  االوراق  بقع موضعية على  اعراض  البطاطا ظهور  فايروس إس  بعزلة  الرغيلة  لنبات  الميكانيكي  التلقيح  نتائج 

الشكل) الحديثة  كما في  التلقيح ولم تعطي اعراض جهازية على االوراق  الشائع 2اسبوع من  النوع  الساللة من  الى ان  ( وهي تشير 
OPVS  وهو ما اتفق مع(Stevenson ,و  2001واخرونSalari ,و  2011واخرونBarbar ،2014.) 

 
 . اعراض بقع موضعية على نبات الرغيلة نتيجة تلقيحه ميكانيكيا بالساللة الشائعة لفايروس إس البطاطا. 2الشكل 

   التوصيات. 4
من خالل برامج تنبؤية في رصد حركة حشرات الَمْن للحد من انتشاره في    ة فايروس إس البطاطادراسات مستفيضة تتعلق بوبائيجراء  إ

 الحقل خالل الموسم وغربلة اصناف البطاطا الشائع زراعتها في المحافظة.
 الشكر والتقدير . 5

االدارية والفنية النجازه كما جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات/قسم وقاية النبات على تذليل صعوبات البحث وتسهيل االمور    أشكر
   اشكر كادر المختبر المركزي التابع لكلية الزراعة والغابات.
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