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في Capsicum annuumعلى محصول الفلفل) TMV(تسجیل وتشخیص فایروس موزائیك التبغ 
.حقول مدینة الموصل

حامد الیاس خضریل عزیز قاسم      نب
مؤسسة المعاھد الفنیة/المعھد الزراعيكلیة الزراعة والغابات/قسم وقایة النبات

العراق-الموصل.العراق-جامعة الموصل 

الخالصة

)TMV (Tobacco
mosaic virusالطماطة نباتات: ظھرتھا النباتات المشخصة وھيوذلك بداللة االعراض التي ا

لزربیحوادكمةوورد الاعراض موزائیك، ونباتات الداتورةبإظھاراستجابت جھازیا للفایروس 
.والتي استجابت مو

◌ْ ٩٥–٩٠)TIP(ان الفیزیائیة 
)DEP (٦-١٠–٥-١٠(LIV)عن

.١٥و١٨٢
.باستعمال مصل مضاد محضر محلیاالمسبب ھو فایروس موزائیك التبغ

المقدمة
)TMV (Tobacco mosaic virus

و ١٩٨٢شوكت، (انتشارا وخطورة على 
Zaitlin وIsrael،و ١٩٧٥Scholthof ،و ١٩٩٩واخرونMurray وMaloy ،٢٠٠١ (

، وكان سابقا ینتمي الى المجموعة الفایروسیة توباموفایروس  Tobamovirusالفایروس الى الجنس المستقل 
Tobamovirus group .أبعاد ،١٨–١٥× ٣٠٠ب

(+)جینومھ ssRNA)Zaitlin وIsrael ،
VanوMahyو١٩٧٥ Regenmortel،٢٠٠٥ ()Al-

Mallah ،خماس، (والبطاطا ) ٢٠٠١،والتكریتي١٩٧٧جرجیس، (الطماطة وعلى ) ١٩٨٨وقاشا، ١٩٧٩
ا)١٩٨٤(المولى وذكر).١٩٨٣

كما .
TMVبان) ١٩٩١(واخرون Abdallaاشار 

٣٣–٥%
فضت النباألوراق وخ

.Anon. األزھار
)٢٠٠٩ (

والباذنجان رغم عدم وجود ناقل
Capsicum. طریق میاه الري عبر الجذور annum L. ،

Solanaceae
مطبوخة في العدید 

تصف اذار یزرع ا. األكالتمن  من من حصول  م –ل
االنتاج١٧٨٠مایقرب من ١٩٩٩وقد بلغت المساحة المزروعة بھ في الموصل سنة . االول ١٧٦٠دونما، و

ل).(دونم / طن٥٠٣
خضر ) قرن الغزال(ول الحار، والصنف المتطاول الحلوالمتطاالصنف ا ون  ل ذات 

).١٩٨٩، وآخرونمطلوب (زاھي مصفر
. مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني

٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ في  ٤/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
مواد البحث وطرائقھ
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البارد، : . ١
) العینات(بضواحي مدینة الموصل وبمساحة ثماني دونمات، وكانت االعراض على االوراق 

م عام )تنخریة(اخضر وبقع نكروزیة 
 .

.م الجراء اختبارات التشخیص علیھا١٨ْ–المجمدة عند 
تشخیص الفایروس المسبب. ٢
التشخیص بالطریقة الحیویة باستعمال النباتات الكاشفة. أ
)١(: ) ١ (

اشفة )١٩٧٩(Al-Mallahو )١٩٧٥(Israelو Zaitlinو) ١٩٧٢(Smithاعتمدت من قبل ات ك كنبات
سم١٠اصص. TMVلفایروس 

٤٠ %Peatmoss٣:١) : (
NPK)غم ٢,٥) ١٨: ١٨: ١٨ /

.لتر ماء لمنع االصابات الحشریة/ مل ١مستحلب بتركیز % ٤٠براسید بالمبید الحشري سو

.ة في تشخیص الفایروس المسبب ألعراض الموزائیك على الفلفلالنباتات الكاشفة المستعمل): ١(لجدول ا
االسم العلمياالسم االنكلیزياالسم العربي

الفلفل
الزربیح

ورد الدكمة
الداتورة 
الطماطة 

التبغ البري
التبغ

Pepper
Goosefoot
Amaranth

Datura
Tomato

Wild tobacco
Tobacco

Capsicum annuum
Chenopodium amaranticolor
Gomphrena globosa
Datura stramonium
Lycopersicon esculentum
Nicotiana glutinosa
N. tabacum c.v. Turkish

مجمدة الفلفل اوراق :) ٢( ل ا
KH2PO4٠,٠١) ١الفقرة(

)pH (٧,٢ .
DIECA)(Diethyl dithio carbamateفي % ٠,٢

٥–٤
. ثم غسلت االوراق مباشرة بالماء الزالة اثر مسحوق الكاربورندم) مش٦٠٠(بمسحوق الكاربورندم تعفیرھا

.٢٤
.حساسیتھا لتقبل الفایروس

)٣ ( :
ھرت على اوراق نبات البقع الموضعیة المیتة مع جزء من النسیج المحیط بھا والتي ظالموضعیة حیث أزیلت

N- glutinosa
N. tabacumفي الفقرة السابقة، لقحت بالعصیر اوراق عشرة نباتات التبغالمذكورة  C.V. Turkish وبعد

.تات حفظ للفایروسكنباظھور االعراض حفظت تلك النباتات في البیت البالستیكي
.) ب(

N.tabacum C.V. Turkish١٠٠
:لعصیر في االختبارات التالیةاعاله واستعمل ا) ٢(العصیر الخام بالطریقة المبینة في الفقرة 

) مل١٠():TIP(دراسة درجة الحرارة المتلفة للفایروس )١(
بوبة عمبالقلم الش٧–١وعلمت باالرقام من معقمة وذات جدار رقیق كل ان في  وضع  ٢ي، 

لمدة ٥٠ْ ١٠م 
رفعت االنبوبة وبردت فور . لضبط الحرارة بدقةدقائق مع وضع محرار بالقرب من االنبوبة وبنفس مستواھا

.انتھاء مدة التعریض
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. دقائق١٠م ٦٠ْعرضت االنبو
٩٠و ٨٠و ٧٠وبالطریقة ذاتھا

ارنة(ْ ٩٥و  لمق اجري )١٩٧٣، Noordam(،)ا

Gomphrena globosa ٥٢٠–٣بمرحلة نمو
.م لحین ظھور االعراض◌ْ ٢٥–
مل ٢٥: )DEP(دراسة درجة التخفیف المنھیة لفعالیة الفایروس )٢(

٦–٩١ .

بوبة (١-١٠باخذ مللتر واحد من التخفیف ٢-١٠، ثم حضر التخفیف الثاني وھو )١/١٠(١-١٠االول وھو االن
ل على . واضیفت الى االنبوبة الثانیة ورجت جیدا) االولى

بوبة ٦-١٠و ٥١٠-و٤-١٠و٣-١٠ االن اما 
. ي الفقرة اعالهاجري االختبار الحیوي بالطریقة ذاتھا المبینة ف.)١٩٧٣، Noordam(، )المقارنة(

.تفادیا لحدوث التلوث) ١-١٠(الى التخفیف االدنى ) ٦-١٠(التلقیح ابتدأ من التخفیف االعلى 
.دراسة مدة تعمیر الفایروس) ٣(
٢٥:في عصیر النبات المصاب) أ(

٥وضع في كل قنینة . ٧–١ورقمت باالرقام من 
) ْم٢_+٢٥(

و٩٦و٣٢و١٦و٨ساعة، ٢٤بعد : لحیوي للعصیر المحفوظ في القناني الستة االخرىا
.یوما من الحفظ١٨٢

١٠٠وزن : في اوراق التبغ الجافة المصابة) ب(
ح. بعد اسبوعین من ظھور االعراض الجھازیة علیھا

٢٠ /
كلورید الكالسیوم 

لوعاء  ).١٩٨٤(م التم١٠ْفيا
١٥

.٥–٣نمو الدكمة بمرحلة
ثم العینة الرابعة بعد بعد ستة اشھر من الحفظ، ومع العینة الثالثة بعد تسعة اشھر) الوعاء الثاني(العینة الثانیة 

.شھرا من الحفظ١٥العینة االخیرة بعد مشھر ث١٢
المن التشخیص بدراسة النقل بحشرات)ج(
:النقل بالتغذیة المباشرة على النبات) ١(

في الحقل سلیمة
٧٠ %

١٥نقلت . لغرض التشخیص حیث ارسلت الى متحف التاریخ الطبیعي ببغداد لھذا الغرض
مجنحة من االوراق مباشرة الى طبق بتري

١,٥لغرض التجویع لمدة 
وتركت الحشرات لتتغذى 

بمرحلة نمو خمسة 
.كرر االختبار مع ثالثة نباتات فلفل. بسحقھا یدویا

١٠استخلص :)(النقل بالتغذیة عبر غشاء شبھ منفذ ) ٢(
) سم٤×٢×٢() ٢–أ (

الغات .  ب
اسم ٥السابقة وتركت لتتغذى عبر الغشاء لمدة  ، نقلت ١٩٩٧ق
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بحذر  ات  لحشر ٥–٤ا
.مرات٣اوراق كررت العملیة 

Van:)د(
Slogteren)لتشخیص الفایروس وباستعمال) ١٩٦٤

)٤٩٨٠). ٢٠٠٩g لمدة
اب على لان عصیرمملم٠,٢وضع .وحضر عصیر اوراق تبغ سلیمة بنفس الطریقة. دقائق١٠ لمص ا بات  ن

ثم . الجھة الیسرى لشریحة زجاجیة نظیفة بعد تأشیر موضع القطرة بق
 .

فوسفاتي مظ١:١المضاد المخفف بنسبة  ، ثم ٧وpH٨مولر و ٠وKH2PO4٠١ال

.ئجالنتاأخذتالمختبر لمدة ساعة النجاز التفاعل ثم 

النتائج والمناقشة
فایروس موزائیك التبغ الحیوي لتشخیص ال-١
مستعملة : ) أ( ل ا
.یحھا میكانیكیا بالعزلة المذكورةالستجابات االتیة، بعد تلقا

١٥–١٠: نبات الطماطة* 
). ١الشكل (عقبھ تجعد وتشوه االوراق المصابةاخضر معتدل ا

)ج()                      ب()       أ(

ورقة  )ج. (ورقة الطماطة) ب. (على نبات التبغ) أ(صابة بفایروس موزائیك التبغ االعراض اال: ) ١(الشكل
ورد الدكمة

ات التبغ*  (Blisters)١٥–١٠: نب
).١الشكل (على االوراق

: التبغ البري* 
. ملم ولم تصاحبھا ایة اعراض جھازیة٧–٥بقطر 

 * :
.فرة محاطة بھالة صفراء اللون، ولم تظھر ایة اعراض جھازیةمص

ولم : نبات الداتورة* 
.تظھر ایة اعراض جھازیة
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: نبات ورد الدكمة* 
).١الشكل (ء، ولم تصاحبھا ایة اعراض جھازیةمیتة رمادیة المركز محاطة بھالة حمرا

 * :
.ألنصال االوراق

Tobacco mosaic virus (TMV)Smith
و ) ١٩٩٦(Elderو Frenchو ) ١٩٧٩(Al-Mallahو ) ١٩٧٥(Israelو Zaitlinو ) ١٩٧٢(

Cherian ٢٠٠١(والتكریتي ) ١٩٩٩(واخرون .(
خضر. ب اال : خ 

المصابة 
.لم تظھر ایة اعراض على النباتات وذلك بعد مراقبتھا لمدة شھر من تغذیة الحشرات علیھا

في نقل الفاكذلك فشلت الحشرة
(TMV)تدل النتیجة على ان الفایروس المشخص ھو فایروس 

 ،)Gera وCohen ،و ١٩٩٠Abdalla
).٢٠٠٧، Soundersو Carterو ٢٠٠٢، Hullو ١٩٩١واخرون 

: التشخیص بالخواص الفیزیائیة للفایروس-٢
لمتلفة  ارة ا لحر درجة ا ٩٥ْ–٩٠(TIP)ان 

لدكمة(لكمي النبات الكاشف ا . ◌ْ ٩٥بعد) ورد ا
٦-١٠–٥-١٠(DEP)درجة التخفیف المنھیة للفعالیة

.(LIV)
١٨٢في العصیر الخام عند درجة حرارة المختبر لمدة زادت عن الفایروس بقدرتھ المعدیةاحتفاظ 

الوقتتناقص فعالیة الفایروس بمرور
ي بكلورید الكالسیوم الالمائي، احتفاظ الفایروس بقدرتھ المعدیة فالمجففة 

.)٢٠٠٢(Hullو ) ٢٠٠١(Murrayو Maloyاالوراق المصابة الجافة وھذا ماأشار الیھ 
أعطى : التشخیص باالختبار المصلي التالزني-٣

). ٢(المصاب وكما یوضحھ الشكل الوراق المصابة وذلك بظھور التكتل التالزني في قطرة العصیر اعصیر 

).٢٠٠٧، SoundersوCarterو ٢٠٠٢، Hull(النبات 

.یظھر التكتل التالزني في القطرة الیسرى. التالزن المصلي لفایروس موزائیك التبغراختبا) ٢(الشكل 

RECORD AND DIAGNOSIS OF TOBACCO MOSAIC VIRUS (TMV) ON
PEPPER CROP Capsicum annuum IN MOSUL FIELDS.

N.A. Kassim H.E. Khudhr
Plant Prot.Dept. Agric.Inst.,Mosul

College of Agric. & Forestry, Mosul Univ.
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The results of diagnostic study of pepper crop in Mosul fields infected
with severe green mosaic symptoms and distortion, showed that the causal agent is
Tobacco mosaic virus, which diagnosed using indicator plants: tomato and tobacco
respond as systemic infection, showed mosaic symptoms and datura, goosefoot and
wild tobacco plants, responded locally to infection as local lesions without systemic
infection. Physical properties tests revealed that TIP = 90 – 95c, DEP = 10-5 – 10-6

and LIV= more than 182 days, the aging of TMV in dried leaves is more 15 months.
The agglutination serological test revealed that the causal virus is TMV, by using
locally prepared antiserum.
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