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  راسة تأثیر بعض المستخلصات النباتیة والمضادات الحیاتیة على فایروس موزائیك الخیار د
Cucumber mosaic cucumovirus  

  ان عبد المالك عیسىنحمد عدم  مید حمود عليح  بیل عزیز قاسمن
  سم الكیمیاء، كلیة التربیةق  سم وقایة النبات، كلیة الزراعة والغاباتق

  العراق/ امعة الموصل ج
  

  الخالصة
ظھرت مادة الكافئین النقیة كفاءة أفضل في تثبیط االصابة بفایروس موزائیك الخیار ا

Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) ا مع عصیر ھخارج النسیج الحي، عند مزج محلول
النبات المصاب، ثم تالھا مستخلص ازھار القرنفل الجافة ثم مستخلص الشاي وذلك عند استعمال نبات 

نباتا كاشفا لھذا الفایروس، فیما اعطى المضاد الحیوي  Chenopodium amaranticolorلزربیح ا
بنسلین، فیما لم تظھر مادة لالكلورامفینیكول اعلى كفاءة تثبیطیة للفایروس خارج النسیج الحي ثم تاله ا

لكافئین النقیة واظھر مستخلص ازھار القرنفل ثم مادة ا. المركروكروم أي نتائج تثبیطیة للفایروس
ومستخلص الشاي قدرة تثبیطیة لفایروس موزائیك الخیار داخل النسیج الحي، واظھر المضاد الحیوي 

حي، بینما لم یعط كل من البنسلین والمادة الالكلورامفینیكول قدرة تثبیطیة للفایروس داخل النسیج 
ر بعض المواد المثبطة المستعملة ویعزى سبب تاثی. المعقمة المكروكروم ایة كفاءة تثبیطیة للفایروس

  .الى احتوائھا على مواد فینولیة مثبطة للفایروس
  

  المقدمة
دى اھم مشاكل االنتاج الزراعي نتیجة الخسائر التي تسببھا في حعد فایروسات النبات ات

المحاصیل الزراعیة ، ومنھا محصول الفلفل الذي یعد من محاصیل الخضر الصیفیة المھمة  التي 
في العراق ، ویتعرض ھذا المحصول لالصابة بالعدید من الفایروسات التي تسبب امراضا تزرع 

  مؤثرة اقتصادیا فیھ
)Abdalla واھمھا فایروس موزائیك الخیار ) ١٩٩١ون، رواخCucumber mosaic 

cucumovirus (CMV)  الذي ینتشر عالمیا على ھذا المحصول)Conti  وCassetta  ،١٩٩٧ .(
ثیر التثبیطي للعدید من المواد النباتیة على فعالیة الفایروسات النباتیة ومنعھا الصابة وقد عرف التا

وعرف ان ) ١٩٧٧،  Hairi(النقل المیكانیكي او النقل بواسطة الحشرات  دالنباتات العائلة، سواء عن
بات العائل وذلك عند التاثیر التثبیطي یكون اما بتثبیط قدرة الفایروسات المنقولة میكانیكیا على اصابة الن

لة م، او بمعا)in vitroأي المعاملة خارج النسیج الحي (مزج المادة المثبطة مع عصیر النبات المصاب 
النبات العائل السلیم بالمادة المثبطة قبل االصابة بالفایروس او بعد االصابة وذلك برش اوراق النبات 

  ).١٩٧٢،  Agrawalو  Kado(بمحلول المادة المثبطة 
قد استھدفت ھذه الدراسة تشخیص عزلة الفایروس وایجاد مادة مثبطة تقلل من تاثیر االصابة و

ھ من الفایروسات الواسعة االنتشار وخاصة في البیوت الزجاجیة نبفایروس موزائیك الخیار كو
والبالستیكیة، لذلك استعملت مستخلصات نباتیة مختلفة فضال عن بعض المضادات الحیاتیة ومادة 

  .قمة كیمیائیة مع
  واد البحث وطرائقھم

ینيتات ميتن اوراق نباتيتات الفلفيتل المحليتي مصيتابة علبيتت عيتدة ج: تشخیص الفایروس وتثبی�ت عزلت�ھ: والا
بموزائیك شدید وتشوه من حقول مختارة في مدینة الموصل، وخضيتعت كيتل عینيتة الجيتراءات التشيتخیص 

غيتيتم ميتيتن كيتيتل عینيتيتة  ١٠اق وذليتيتك بسيتيتحق بالكواشيتيتف النباتیيتيتة حیيتيتث تيتيتم تحضيتيتیر المسيتيتتخلص ميتيتن تليتيتك االور
، ٧.٢=  pHميتيتوالر و  ٠.١تركیيتيتز  (KH2PO4)ميتيتل ميتيتن المحليتيتول الفوسيتيتفاتي الميتيتنظم  ٢٠ورقیيتيتة فيتيتي 

-٢ورشح العصیر خالل طبقة مزدوجة من قماش الموسلین، ولقحت بھ عشرة نباتات فلفل بمرحليتة نميتو 
ميتش كميتادة مخدشيتة،  ٦٠٠ربورنيتدم اوراق بطریقة التلقیح المیكانیكي بعيتد رش االوراق بمسيتحوق الكا ٤

اض علیھيتيتا تيتيتم تحضيتيتیر مسيتيتتخلص ميتيتن رلبیيتيتت البالسيتيتتیكي ، وبعيتيتد ظھيتيتور االعيتيتاوتركيتيتت النباتيتيتات فيتيتي  
  االوراق المصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتابة ولقحيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتت بيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتھ

  
   ٢٠٠٦/ ٨/ ١٦وقبولھ     ٢٠٠٦/ ٣/ ٢٣اریخ تسلم البحث   ت
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  :اوراق وھي ٦-٤خمسة نباتات كاشفة من كل نوع تلقیحا میكانیكیا وبمرحة نمو 
  الفاصولیا و .Datura stramonium Lوالداتوره  .Nicotiana glutinosa Lالتبغ البري  

Phaseolus vulgaris L.  ) واللوبیا ) صنف محليVigna sinensis Endl.  وھي اھم النباتات
اخرون، وFegla و  ١٩٧٠،  Harrisonو  Gibbs( (CMV)المشخصة لفایروس موزائیك الخیار 

ة بتحضیر مستخلص ثم اعتمدت عزلة الفایروس النقی). ٢٠٠٠ویونس،  ١٩٨٥،  Batarsehو  ١٩٨١
البقع الموضعیة التي ظھرت على نباتات الفاصولیا الملقحة والتي سحقت في المنظم الفوسفاتي  من

اوراق  ٤- ٢بالطریقة ذاتھا المبینة سابقا، ولقحت بالمستخلص میكانیكیا عشرة نباتات فلفل بمرحلة نمو 
ت البالستیكي بیظت النباتات في الحف. حفظت علیھا عزلة الفایروس لغرض اجراء االختبارات الالحقة

  .وكان یتم تجدید العزلة على نباتات فلفل جدیدة كلما دعت الحاجة لذلك 
  :تحضیر المواد المثبطة للفایروس: انیاث
تم استعمال براعم زھریة جافة لنبات القرنفل العطاري : لمستخلص الخام لنبات القرنفلا. ١

Eugenia caryophyllus ورم النقي وتمت عملیة فصھ باستعمال الكلورو، حیث حضر مستخل
 ١٠/غم١االستخالص في حمام مائي ثلجي اذ سحقت البراعم الزھریة الجافة للنبات في المذیب بتركیز 

ساعة، ثم رشح المستخلص باستعمال قمع بخنر ودورق  ٢٤وترك المزیج في الثالجة مدة  ٣مل
باستعمال المبخر الدوار  ب،ثم بخر المذی)Vacuum pump(ایرلنمایر وبمساعدة جھاز خلخلة الضغط 

(Rotary evaporator)  ٤٠بدرجة oم )Grand١٩٨٨اخرون، و.(  
بتركیز  (Mercurochrome)استعمل محلول مادة المركروكروم : )مركروكروم(لمادة المعقمة ا. ٢
للجروح، وذلك والمستعملة كمعقم ) بغداد-انتاج شركة الشرق االوسط لصناعة االدویة المحدودة(، %٢

  .مع الماء المقطر ٢٥:١و  ١٠:١و  ٥:١خافیف منھا بنسبة تبعمل 
مل ماء مقطر وسخن لحد  ٢٥٠غم من اوراق الشاي الجافة في  ١٠تم غمر : ستخلص الشايم. ٣

  .الغلیان بعدھا تم تبریده واخذ المحلول الناتج، أي بالطریقة ذاتھا التي یحضر فیھا الشاي تقلیدیا
، اذ تم عزل الكافئین من الشاي بوضع )١٩٨١(طریقة زكریا وردیف  اتبعت: فئین النقیةادة الكام. ٤

مل من االیثانول المطلق في جھاز االستخالص  ٤٠٠غم من الشاي الجاف المسحوق مع  ١٠٠
(Soxhelet extractor)  ولمدة ثالث ساعات ورشح المستخلص بأستعمال ورق الترشیح األعتیادي

مل من الماء، بخر  ٣٠٠غم من اوكسید المغنسیوم مع  ٥٠جفنة خزفیة تحوي ،ونقل الراشح الى 
مل ماء مع الغلیان  ٥٠٠المزیج حتى الجفاف فوق حمام بخاري مع الرج المتناوب ثم تمت االذابة في 

دقائق ورشح المحلول وھو ساخن باستعمال قمع بخنر ودورق ایرلنمایر وبمساعدة جھاز خلخلة  ٣لمدة 
الى الراشح، وتم تركیز الراشح الى ثلث الحجم % ١٠بریتیك لكمل من حامض ا ٥٠ف الضغط، واضی

ثم رشح  (Vacuum distillation assembly)االصلي باستعمال التقطیر تحت الضغط المخلخل 
مل من  ١٥٠المحلول وھو ساخن بالطریقة السابقة نفسھا الزالة الرواسب، وعومل الراشح مع 

حب الناتج بضعة ملیلترات من محلول ھیدروكسید اى المحلول االصفر الشالكلوروفورم، واضیف ال
الزالة اللون، ثم فصلت الطبقة المائیة وتم تبخیر الكلوروفورم لتبقى مادة الكافئین، التي % ١الصودیوم 

غم  ٥٠غم من بلورات ابریة والتي اعیدت اذابتھا في  ٢.٥تمت بلورتھا حیث تم الحصول على حوالي 
  .التحریك المستمر لیستعمل المحلول في االختبارات الالحقةو ء المقطر مع التسخینمن الما

التي ) الكبسوالت(تم استعمال العبوات الصیدالنیة : لمضادین الحیاتیین الكلورامفینیكول والبنسلینا. ٥
ن الماء مل م٢٥٠تحوي كل منھا على غم واحد من المادة الفعالة، حیث تم اذابة محتویات كال منھا في 

  .، لتستعمل في االختبارات الالحقة)جزء بالملیون ٤٠٠٠ركیزتأي ب(المقطر 
م تحضيتيتیر تيتيت )in vitroالمعامل��ة خ��ارج النس��یج (معامل��ة العص��یر الفایروس��扮 ب��المواد المثبط��ة : الث��اث

عصیر من اوراق نباتات الفلفل المصابة بعزلة الفيتایروس، باسيتتعمال الھيتاون الخزفيتي والمحليتول الميتنظم 
ميتل ميتن العصيتیر ميتع حجيتم مماثيتل  ٥، وتيتم خليتط ٧.٢=  pHمولر و  ٠.١ز یبترك KH2PO4لفوسفاتي ا

 ١٠من كل مادة من المواد المثبطة المشار الیھا انفا كل على انفيتراد، ومزجيتت جیيتدا وتيترك الميتزیج لميتدة 
اتيتيتات ق خمسيتة نبا، ثيتم لقحيتيتت بيتالمحلول میكانیكیيتيتا اور)م° ٢٥حيتوالي (دقيتائق فيتي درجيتيتة حيترارة المختبيتيتر 

اوراق  ٦-٤بمرحليتيتة نميتيتو  Chenopodium amarnticolorاوراق وزربيتيتیح  ٤-٢فلفيتيتل بمرحليتيتة نميتيتو 
تركت النباتات الملقحة في البیت البالستیكي لمالحظة ظھور االعراض وحساب عيتدد البقيتع . لكل معاملة

ایروسيتي ح بعصيتیر فیالموضعیة على نبات الزربیح، فیما لقحت خمسة نباتات من كيتل ميتن الفلفيتل واليتزرب
حلليتت النتيتائج احصيتائیا باسيتتعمال التصيتمیم العشيتوائي . غیر معامل بالميتادة المثبطيتة كمقارنيتة لكيتل معامليتة
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وتم حسيتاب النسيتبة المئویيتة للتثبيتیط لكيتل ميتادة حسيتب المعادليتة .الكامل واختبرت المتوسطات باختبار دنكن
  : التالیة 

 =سبة المئویة للتثبیط نال
  .  ١٠٠ ×  المعاملة –لمقارنة ا
  المقارنة                                      

اسيتتعملت مرشيتة بالسيتتیكیة حجيتم :) in vivoمعاملة النسیج الح�扮 (معاملة النباتات بالمواد المثبطة . ب
مل لرش المواد المثبطيتة الميتذكورة انفيتا كيتل عليتى انفيتراد، حیيتث تيتم رش السيتطحین العليتوي والسيتفلي ٢٥٠

 ٦-٤اوراق وخمسيتيتة نباتيتيتات زربيتيتیح بمرحليتيتة نميتيتو  ٤-٢مة بمرحليتيتة نميتيتو لفيتيتل سيتيتلیفالوراق خمسيتيتة نباتيتيتات 
اوراق، ثم لقحت النباتات بالعصیر الخام المستخلص من اوراق فلفل مصابة بعزلة الفيتایروس وذليتك بعيتد 

لقحيتت خمسيتة نباتيتات ميتن كيتل ميتن الفلفيتل واليتزربیح غیيتر المعامليتة .ساعة من المعاملة بالمادة المثبطة ٢٤
حلليتت النتيتائج . بالعصیر النباتي المستخلص ميتن نباتيتات الفلفيتل المصيتابة بالعزليتة للمقارنيتةلمثبطة ا بالمواد

وتيتم حسيتاب . واختبرت المتوسطات باختبار دنكيتن (CRD)احصائیا باستعمال التصمیم العشوائي الكامل 
  . النسبة المئویة للتثبیط لكل مادة حسب المعادلة السابقة

  
  لنتائج والمناقشةا

ینت نتائج التشخیص ان عزلة الفایروس التي تم الحصول ب:ایروس موزائیك الخیارتشخیص ف: والا
، حیث  Cucumber mosaic cucumovirusعلیھا من حقول الفلفل ھي لفایروس موزائیك الخیار 

ه االوراق، وذلك بعد تسعة ایام من وظھرت االعراض على نباتات الفلفل بھیئة موزائیك اصفر وتش
فقد ظھرت بعد عشرة ایام من التلقیح  N. glutinosaعراض على نباتات التبغ البري اما اال. التلقیح

وكانت بشكل موزائیك اخضر شدید صاحبھ تشوه لالوراق، فیما اظھرت نباتات الداتورة بقع موضعیة 
صابة جھازیة بشكل موزائیك اخضر على االوراق امصفرة بعد سبعة ایام من التلقیح ثم تطورت الى 

وظھرت االعراض على نباتات الفاصولیا واللوبیا بعد خمسة ایام بشكل بقع موضعیة مصفرة . الحدیثة
ولم تصاحبھا اصابة جھازیة، تماثل ھذه االعراض الموصوفة على تلك النباتات عند اصابتھا بفایروس 

واخرون  Feglaو ) ١٩٧٢( Smithو ) ١٩٧٠( Harrisonو Gibbsموزائیك الخیار وفق ما ذكره 
  ).٢٠٠٣(وقاسم ویونس ) ١٩٨٨(والزبیدي ) ١٩٨١(
المعاملة خارج الجسم ( تاثیر المواد المثبطة بخلطھا مع العصیر الحاوي على الفایروس -أ: انیاث

扮ایروس خارج النسیج فظھرت النتائج ان كافة المستخلصات النباتیة كان لھا تاثیرا تثبیطیا على الا):الح
، حیث كان معدل عدد البقع ثالث بقع %) ٩٠(ة افضل نتائج التثبیط الحي ، واعطت مادة الكافئین النقی

ثم تلتھ مستخلصات ازھار القرنفل والشاي  C. amaranticolarورقة من النبات الكاشف / 
والي على النباتات تورقة ، على ال/ ، اذ وصل معدل عدد البقع الى خمس وسبع بقع %)٨٣,٣(المغلي
وجود فروق معنویة بین ھذه ) ١(ائي وكما ھو مبین في الجدول واظھر التحلیل االحص. الكاشفة

( یعزى تاثیر مستخلص ازھار القرنفل  الى احتوائھا على مواد فینولیة . المعامالت ومعاملة المقارنة
Deans  وSvoboda  ،و  ١٩٨٨Himejima  وKubo  ،لص الشاي على خواحتواء مست) ١٩٩٢

على فعالیة الفایروس خارج النسیج الحي، أي في عصیر النبات  مواد تانینیة، حیث تؤثر ھذه المواد
المصاب فقد عرف تاثیر بعض المستخلصات النباتیة ومنھا مستخلص نبات الداتورة في تثبیط 

  ).١٩٥٤،  Bawden(الفایروسات النباتیة منذ خمسینات القرن العشرین 
مواد فینولیة مثبطة لفایروس الى احتواء اوراق البنجر السكري على ) ١٩٦٧( Ruppelاشار و

كذلك بینت النتائج ان المضاد الحیوي . موزائیك الخیار عند خلطھا مع عصیر النبات المصاب
، اذ وصل معدل عدد %)٧٣,٣(الكلورامفینیكول كان لھ تاثیرا جیدا على الفایروس خارج النسیج الحي

 ١٧حیث كان معدل عدد البقع %) ٤٣,٣(ینورقة، ثم تاله المضاد الحیوي البنسل/ ثمانیة بقع  ىالبقع ال
. ورقة ، واثبت التحلیل االحصائي بان ھناك فروقا معنویة بین المعاملتین وبین معاملة المقارنة /بقعة

وس خارج النسیج اذ وصل رفیما لم تظھر المادة المعقمة المركروكروم أي تاثیر تثبیطي على الفای
یالحظ وجود ایة فروق معنویة بینھا وبین معاملة المقارنة  ورقة ولم/ بقعة  ٢٥معدل عدد البقع الى 

  ) .١الجدول (
  ت���اثیر الم���واد المثبط���ة عل���ى ف���ایروس موزائی���ك الخی���ار باس���تعمال النب���ات الكاش���ف): ١(لج���دول ا

C. amaranticolor  



  ٢٠٠٦)٤(العدد ) ٣٤(لمجلد ا  )ISSN 1815 – 316X(  لرافدین جلة زراعة ام
  

  %سبة التثبیط ن  ورقة/ دل عدد البقع عم*   وع المادة المثبطةن
      لمستخلصات النباتیةا
  ٨٣,٣  **أ ٥  ستخلص ازھار القرنفلم
  ٧٦,٣  أ ٧  ستخلص الشايم
  ٩٠  أ ٣  ادة الكافئینم
      لمضادات الحیویةا
  ٧٣,٣  أ ٨  لكلورامفینیكولا
  ٤٣,٣  ب ١٧  لبنسلینا
  ٣,٣  جـ ٢٥  %٢ادة المركروكروم م
  فرص  جـ ٣٠  جربة المقارنةت

  .اقیمثل العدد معدل عدد البقع في ثالث نباتات تحوي كل منھا ست اور* 
  ٠.٠٥االحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروق معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال ** 

  

یبین الجدول :بمعاملة النباتات بالمواد المثبطة داخل خالیا النبات CMVتثبیط فعالیة فایروس . ب
عند استخدامھا رشا تخلص ازھار القرنفل ومحلول مادة الكافئین النقیة اظھرا افضل النتائج سبان م) ٢(

 ٩و  ٧و  ٦، اذ وصل معدل عدد البقع الى % ٧٠و ٧٦,٦و ٨٠ت ثم تالھما مستخلص الشاياعلى النب
واظھر التحلیل االحصائي بان ھناك فروقا معنویة بین تلك المعامالت ومعاملة . ، على التوالي

لحي قد یعزى الى امتصاص ھذه مقارنة، وكما اشارت النتائج فان تاثیر المواد المثبطة داخل النسیج الا
المركبات من قبل النبات وتاثیرھا على الفایروس وھو داخل خالیا النبات، اال انھا قد تتحول بسبب 

ولقد وجد دیوان ). ١٩٨٥العبیدي، (العملیات االیضیة الى مواد غیر مؤثرة على فسلجة النبات العائل 
ونبات  Thuja orientalis) الثویا(العفص ان للمستخلص الكحولي الوراق واغصان نبات ) ٢٠٠٣(

 PLRVتاثیرا تثبیطیا على تضاعف فایروس التفاف اوراق البطاطا  Artemisia campestrisالشیح 
ة، وعزى تاثیر ھذین بوذلك عند رش ھذین المستخلصین على نباتات البطاطا الناتجة من درنات مصا

على " ركبات الفینولیة وخاصة التانینات، وذلك بناءالمستخلصین الى احتوائھما على نسبة عالیة من الم
  ما وجده

حقق تثبیطا تاما لفایروس تجعد واصفرار ) الثویا(ان المستخلص الكحولي لنبات العفص ) ٢٠٠٠(حمد 
ستخلصي نباتي عرق السوس واوراق مان ) ١٩٨٤(، ووجد الجنابي  TYLCVاوراق الطماطة 

یوما بعد رشھما على  ٣٠لمدة  TMVغ ضد االصابة بفایروس الیوكالبتوس وفرا حمایة لنباتات التب
  .النباتات 
تاثیرا تثبیطیا على  تعلى النبا" یما اظھر المضاد الحیوي الكلورامفینیكول رشاف

بقعة مقارنة  ١٣الى  اشفكورقة نبات / ، فقد وصل معدل عدد البقع %) ٥٦,٦(الفایروس
، وبین التحلیل االحصائي وجود  CMVبیطیا لفایروس الذي لم یظھر أي تاثیرا تث%) ٦,٦(بالبنسلین

فروقا معنویة بین الكلوراكفینیكول ومضاد البنسلین ومعاملة المقارنة، فیما لم تظھر المادة المعقمة 
المركروكروم أي تاثیر تثبیطي على الفایروس ولم یبین التحلیل االحصائي وجود فروقا معنویة بینھا 

د یعزى تاثیر المضاد الحیوي الى تاثیره على تخلیق البروتین في وبین معاملة المقارنة، وق
رایبوسومات العائل، االمر الذي اثر على عملیة تجمیع البروتین مع الحامض النووي الفایروسي، فلقد 

الى تاثیر المضادات الحیویة على تضاعف بعض الفایروسات ) ١٩٨٠( Harrisonو  Gibbsاشار 
سایكلوھكساماید یثبط تخلیق البروتین في رایبوسومات سایتوبالزم العائل داخل النبات وذكرا ان ال

وبذلك سبب خفضا في تراكم الفایروسات النباتیة في الخالیا المصابة، فیما لم یجدا تاثیرا للمضاد 
الذي یكون تاثیره على تخلیق البروتین في البالستیدات الخضر للعائل، بینما و الحیوي كلورامفینیكول

نتائجنا تاثیرا تثبیطیا واضحا لھذا المضاد على فعالیة فایروس موزائیك الخیار، واشارا ایضا  اظھرت
 DNAالموجھ بـ  RNAتاثیرا تثبیطیا لالنزیم المخلق لـ  Actimomycin-Dالى ان للمضاد الحیوي 

فئین فلم اما مادة الكا. مثل فایروس موزائیك القرنابیط DNAھو یثبط تضاعف الفایروسات ذات فلذلك 
تشر المصادر الى تاثیرھا التثبیطي على فایروس موزائیك الخیار، لذلك فان نتائجنا ربما تعد اول 

لمواد قد یفتح اان استعمال ھذه . اشارة لتاثیر ھذه المادة على تضاعف ھذا الفایروس في النبات العائل
. لمكافحة االصابات الفایروسیة مجاال لبحوث مستقبلیة الیجاد مواد رخیصة الثمن وامینة على البیئة
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تشیر النتائج عموما الى ان خلیط المادة المثبطة مع العصیر الفایروسي كان لھ تاثیرا واضحا على 
،  C. amaranticolorاشف لكالفایروس من خالل خفض عدد البقع الموضعیة على اوراق النبات ا

ن نتائج التثبیط بالكفاءة ذاتھا عند استخدامھا مع اما عند استخدام تلك المثبطات رشاً على النباتات فلم تك
، وربما یعود السبب الى بطء امتصاص ھذه المواد  in vitroالعصیر النباتي الحاوي على الفایروس 

  .من قبل اوراق النباتات المعاملة
  
تخدام تيتاثیر الميتواد المثبطيتة عليتى فعالیيتة فيتایروس موزائیيتك الخیيتار داخيتل النسيتیج الحيتي باسيت: )٢(لجدول ا

  C. amaranticolorالنبات الكاشف 
  %سبة التثبیط ن  ورقة/ معدل عدد البقع *   وع المادة المثبطةن

      لمستخلصات النباتیةا
  ٨٠  **أ ٦  ستخلص ازھار القرنفلم
  ٧٠  أ ٩  يستخلص الشام
  ٧٦,٦  أ ٧  ادة الكافئینم
      لمضادات الحیویةا
  ٥٦,٦  ب ١٣  لكلورامفینیكولا
  ٦,٦  جـ ٢٨  سلینلبنا
  فرص  جـ ٣٢  %٢ادة المركروكروم م
  فرص  جـ ٣٠  جربة المقارنةت
  .یمثل العدد معدل عدد البقع في ثالث نباتات تحوي كل منھا ست اوراق* 

  ٠.٠٥جود فروق معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال واالحرف المتشابھة تدل على عدم ** 
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ABSTRACT 

Purified caffeine showed the best efficiency in the inhibiting the infection 
caused by CMV in vitro, when mixed its solution with crude sap of infected 
plant, followed by the extraction of dried flower of carnation, then by tea 
extraction, by using Chenopodium amaranticolor as indicator plant, while the 
antibiotic, chloramphenicol showed the best inhibiting effect on this virus in 
vitro, then followed by penicillin, but mercurochrome did not showed any 
effect on CMV. The extractions of carnation flower, caffeine and tea showed 
inhibiting effect on CMV in vivo, chloramphenicol also inhibited CMV in vivo, 
whereas penicillin and mercurochrome did not showed any inhibition effect on 
this virus. 

  
  المصادر

 (TMV)تاثیر مستخلصات مختلفة على فایروس موزائیك التبغ ). ١٩٨٤(لجنابي ، عبد الباسط علي ا
  .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغداد. 

في  تاثیر بعض المستخلصات النباتیة ومنظمات النمو). ٢٠٠٠(مد ، سمیر عبد الرزاق حسن ح
  .الة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغدادرس. فایروس تجعد واصفرار اوراق الطماطة

. دراسة تشخیصیة لفایروس التفاف اوراق البطاطا ومقاومتھ). ٢٠٠٣(یوان ، صابر نبات حافظ د
  .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغداد
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االولي لفایروس موزائیك الخیار في ابو  حتشخیص مصادر اللقا). ١٩٨٨(لزبیدي ، محمد عبد الستار ا
  .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغداد. غریب

  .مطبعة جامعة الموصل. الكیمیاء العضویة العملي). ١٩٨١(كریا ، مروان محمود وفوزي ردیف ز
استعمال مستخلصات بعض النباتات في مكافحة نیماتودا ). ١٩٨٥(لعبیدي ، جمال فاضل وھیب ا

  .بغداد رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة. روالجذ
الفایروسات المسببة العراض الموزائیك على الفلفل ). ٢٠٠٣(اسم ، نبیل عزیز ونضال ذنون یونس ق

  .٢٨-٢٠): ٢(، العدد ٤المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة، المجلد . في محافظة نینوى
ات المسببة العراض الموزائیك على سدراسات عن بعض الفایرو). ٢٠٠٠(ونس ، نضال ذنون ی

  .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل. ول الفلفل في محافظة نینوىمحص
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