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على الفلفلیوميالفیوزاروالذبولخیارفیروس موزائیك البتأثیر اإلصابة المشتركة 
نضال یونس محمد ال مراد       سعاد یحیى محمد        ھبة عبدهللا احمد نبیل عزیز قاسم

جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات /قسم وقایة النبات 

الخالصة
(CMV)الدراسة ھذه أظھرت نتائج 

F. oxysporum f. sp. capsici
تحت م. حقول محافظة نینوى

،يجاجظروف البیت الز

ا سببت% ٨٥ كاكم

اوضحت دور الفایروس في اضعاف النبات وتقلیل مقاومتھ للذبول الفیوزاریومي

المقدمة
خضر Capsicum annuumSolanaceaeیعود نبات الفلفل  ل ات ا

من 
محلي . شھر آذار ل محلي والبارد ا ل لمعروف ا وا

آخرون، (، California wonderبة كالیفورنیا وكذلك الصنف األجنبي أعجوبثماره الطویلة والرفیعة،  وب و ل مط
. یصاب الفلفل طبیعیاً بأنواع عدیدة من الفایروسات والفطریات التي تؤثر على إنتاجیتھ) ١٩٨٩
٢٠Cucumber mosaic virusعلى 

(CMV)أحد أھم ھ)Agrios ،٢٠٠٥ (
اسم ( وعائلة Cucumovirus). ٢٠٠٣، وق

Bromoviridae،)Hull ،٢٠٠٢.(Fusarium oxysporum
اریوميویسبب مرض الذبول الفیوز. الترمم المحمول بالتربة

oxysporumلعائل، ل f. sp capsiciF.
ی
)٢٠٠٨،AnonوEdward٢٠٠٠(مناطق زراعتھ في العالم، 

)٢٠٠٩ .(
ب

. الدراسة
وطرائقھالبحثمواد 

غسلت وحقلمصابة بالذبول منالفلفل جذور الأخذت : عزل وتشخیص الفطر المسبب للذبول-١
٠,٥

٣- ٢لمدة % ١ت
(PDA)لمضا فا

حضنت //ملغم١٠٠بتركیز Chloramphenicolكلورامفینیكول  طبق ، ثم 
٢٥م

)Agnihorti ،١٩٧١ ( التصنیفیة التي أوردھا شخص الفطر اعتماداً على المفاتیحNelsonواخرون)١٩٨٣(
: تحضیر لقاح الفطر-٢

قطر ١٠٠٢٥٠رشیح ثم وضعت بمعدل وجففت بورق ت لم ا
حضن ٤لقحت البذور بقرص بقطر . لنصف ساعةالمعقم وعقمت باالوتوكلیف 

٢٥ْ

٣/١١/٢٠١٠وقبولھ ١٤/٦/٢٠١٠البحث تاریخ تسلیم 
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)Dewan ،١٩٨٩ .(
ض: -٣

بالموزائیك من الحقل وحضر ال
نسبة٠,٠٥وتركیز ٧.٦بأس ھیدروجیني (KH2PO4)المنظم الفوسفاتي  لر وب حجم : وزن أوراق(٢: ١مو

. واستخدم اللقاح لتشخیص الفایروس بالطریقتین أدناه) المحلول
Datura stramoniumChenopodiumرة : -١

amaranticolorNicotiana glutinosa
)Francki ،و ١٩٧٩وآخرونStephen وRebeccaقاسم ١٩٩٢ ) ٢٠٠٣، نضالوو

). مش٦٠٠(أ٦- ٤

.كنبات إكثار للفایروس
: التشخیص المصلي-٢

)Van slogteren ،
) الفقرة السابقة(بتحضیر اللقاح الفایروسي ) ١٩٦٤

مل من عصیر نبات التبغ المصاب على أحد طرفي الش٠,٢وضعت قطرة بحجم 

بالمحلول ١:١
. مزجت) مولر٠,٠٥وتركیز ٧,٦أس ھیدروجیني (المنظم الفوسفاتي 

. نقلت الشریحة إلى طبق بتري یحوي ورقة ترشیح مبللة ثم أخذت النتائج بعد نصف ساعة بالفحص البصري
:فدراسة التداخل المرضي بین فایروس موزائیك الخیار و-١

نمو الفلفل، الصنف المحلي ا لة  بمرح ارد،  ٦- ٤لب
معاملة/سندانة٢٠/كغم تربة٣وبمقدار % ٤٠

. سندانة
لقحت شتالت الفلفل میكانیك: اإلصابة المنفردة بفایروس موزائیك الخیار-١

.البري المصابة بالعزلة المشخصة للفایروس
٣٠: بفطر الفیوزاریوماإلصابة المنفردة -٢

.جت جیداً مع التربة ثم زرعت الشتالت مباشرة فیھامز، ولكل سندانةالدخن المنمى علیھا الفطر
٣- :

األعراض٦صغیرة قطر 

. الفقرة أعاله
لوثت سنادین التجربة بالفطر كما : اإلصابة المشتركة بالفطر ثم بالفایروس-٤

.وبعد أسبوع لقحت بالفایروس تلقیحاً میكانیكیاً وكرر التلقیح بعد أسبوعین لضمان إصابة كل الشتالت بالفایروس
.زرعت شتالت الفلفل السلیمة في سنادین التجربة دون أیة معاملة بالفطر أو بالفایروس: معاملة المقارنة-٥

بعد 
: یوما٦٠فترة 

/
.ونسبة اإلصابة بالفطر

النتائج والمناقشة
م: تشخیص الفطر المسبب للذبول-١
Fusarium oxysporumا f.s capsici

.)١٩٨٣(واخرون Nelsonوضعھا 
:تشخیص عزلة الفایروس-٢

یار، وكما یأتيان الفایروس تحت الدراسة ھو فایروس موزائیك الخ
:األعراض على النباتات الكاشفة-١

ات الداتورة ف: نب
.الحدیثة
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ف: نبات الزربیح
.تالنبا

: نبات التبغ البري
. موضعیة

). ٢٠٠٧والجواري، ٢٠٠٦وقاسم والبیضاني، ١٩٩٥وآخرون ، Faazeli(الخیار، 
: التشخیص بالتالزن المصلي-٢

النبات السلیم، وھي نتیجة إیجابیة أكدت أن الفایروس المختبر ھو فایروس موزائیك الخیار، وقد استخدمت ھذه 
). ٢٠٠٦(الطریقة لتشخیص ھذا الفایروس من قبل قاسم والبیضاني

ل(CMV)و
)١ (

عند تلقیح نبا٦٥مقارنة بنسبة إصابة % ٨٥وصلت إلى 
%. ٧٠المشتركة بالفطر ثم بالفایروس إلى 

تقلیل مقاومتھ لفطر الفیوزاریوم الذي یعد من الطفیلیات اختیاریة الترمم ویكون أكثر تأثیر وقدرة على اإلصابة 
آخرون ، Attia(ف النبات في حالة ضع ) ٢٠٠٣و

.اإلصابة بالفطر لوحدهبالفایروس على زیادة نسبة اإلصابة حیث كانت نسبة اإلصابة متقاربة بینھا وبین 

F. oxysporumنسبة إصابة نباتات الفلفل بالفطر ):١(الجدول  f. sp. capsiciمع اإلصابةلوتداخ
.(CMV)بفایروس موزائیك الخیار 

لإلصابة بفطر الفیوزاریوم% المعامالت
٦٥اإلصابة بالفطر

٧٥بالفایروساإلصابة
٨٥اإلصابة المشتركة بالفایروس ثم بالفطر
٧٠اإلصابة المشتركة بالفطر ثم بالفایروس

.مدة في ھذه الدراسةتوھي مع% ١٠٠زائیك الخیار كانت حسبت فقط نسبة اإلصابة بالفطر ألن اإلصابة بفایروس مو*

/
)٢ (

المشتركحیث أدت اإلصابة 
لغم٥٢,٩/ملغم١٤,٠٥وصلت كمیة الكلوروفیل الى  /م

. ، وأثبت التحلیل اإلحصائي وجود فروقاً معنویة بینھا)نباتات المقارنة(السلیمة 
أما اإلصابة

) غم/ملغم٢٤,٨(
ملغم مما یدل على عدم تأثیر اإلص٢٠,٤٤الخیار حیث وصلت كمیة الكلوروفیل الى 

 .
٧٣,٤٤ %

٢٠٠٢،Hull(الكلوروفیل،أعراض موزائیك شدیدة على النباتات وھي أعراض معروفة التأثیر على الخیار 
ال. )

)Duriat٢٠٠٤نوآخرو
) ٢٠٠٦وآخرون ، Davisو

فلم . 
%٢٧,٢٢نسبة خفض غم وب/ملغم٣٧,٦تھكمیبلغتتؤثر كثیراً على كمیة الكلوروفیل إذ 

.التي یسببھا الفطر على النباتات لم تظھر إال عند التزھیراألعراض 

٣١,٣سم و ٢٥,٧٤
٦,٣غم و٥٢,٤سم و٣٤,٣رنةغم على التوالي مقارنة بقیم المقا٣,٧غم و
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وكان . % ٤١,٢٧و% ٤٠,٧% ٢٤,٩٥
). معاملة المقارنة(النباتات السلیمة بین اإلصابة المشتركة بالفایروس ثم بالفطر معالفرق معنویاً إحصائیاً 

لى التوالي % ٣٨,٠٩و% ٣٧,٨و% ١٨,٧٢مف لمجموعھ ع
) (

وبین 

% ٢٨,٥٧و ٣١,٧و ٢٢,٥
.لنفس المعاییر أعاله على التوالي% ٢٥,٤و٢٢,٧و١١,٦٦ب اإلصابة بالفطر لوحده إلى خفض بنس

F. oxysporumالفطر و(CMV)تأثیر اإلصابة المشتركة بفایروس موزائیك الخیار :)٢(الجدول  f. sp. Capsici على
.النباتیة معاییر الكمیة الكلروفیل وبعض 

احتمال متوسطات تدل على عدم وجود فروق معنویة بین: في كل عموداألحرف المتشابھة*  وى  ت مالت عند مس ا لمع ٠,٠٥ا
.الحدود

.وبواقع نبات واحد لكل مكرراألرقام في الجدول ھي متوسطات لعشرین مكرر** 

وكانت الفرو
تدل النتائج عموماً على التأثیر الكبیر لإلصابة . بالفطر والفایروس وبین قیمھا في اإلصابات المشتركة بكلیھما

. النتشار كال الممرضین فیھا
) ٢٠٠٣یونس،قاسم و(المحصول بسبب انتشار حشرات المن الناقلة لھ في الحقول 

. تھ

)Davis ،آخرون ) ٢٠٠٦و
.نباتات لفایروس موزائیك الخیار الذي ینشط لوحده لحین ظھور أعراض الفطرعلى زیادة حساسیة ال

للنبات بالكثیر من اھتمام الباحثین لقد حظیت العالقة المرضیة بین الفطریات والفایروسات الممرضة 
بقة 

Ajayi و
Dewar)١٩٨٣ (Cladosporium sp و

Verticillium sp(BYDV)
Fusariumرجس للفطر بنبات االسحساسیة  sp. فن جذور تع بب ل مس ل ا

Asparagus virus-2(AV-2) ،)Evans وStephens ،١٩٨٩ (
 .Marte١٩٩٣(خرون وآ (

(TMV)
Peronospora tabacina وErysiphe cichoracearum

hydroxyproline
Hull)٢٠٠٢ (

Uromyces phaseoli(TMV)
.بمقدار مائة ضعف

الصفات

المعامالت
كمیة الكلوروفیل 

غم نسیج/ملغم
%

للخفض
طول المجموع 

)سم(الخضري 
 %

للخفض
الوزن الطري 

للمجموع 
)غم(الخضري 

 %
للخفض

الوزن الجاف 
للمجموع 

)غم(الخضري 
%

للخفض

٢٨,٥٧أ٣١,٧٠٤,٥٠أ٢٢,٥٣٥,٨٠أ ج٦١,٣٦٢٦,٥٨أ ج٢٠,٤٤بفایروس موزائیك الخیاراإلصابة
٢٥,٤٠أ٢٢,٧٠٤,٧٠ب١١,٦٤٠,٥٠ب٢٧,٢٢٣٠,٣ب٣٧,٦٠اإلصابة بفطر الفیوزاریوم

٤١,٢٧ب٤٠,٧٠٣,٧٠ج٢٤,٩٥٣١,٣٠ج٧٣,٤٤٢٥,٧٤ج١٤,٠٥الفایروس ثم بالفطرةاإلصابة المشترك
٣٨,٠٩ب٣٧,٨٠٣,٩٠ج١٨,٧٢٣٢,٦٠أ٥٣,١١٢٧,٨٨أ٢٤,٨٠اإلصابة المشتركة بالفطر ثم بالفایروس

ج٦,٣٠د٥٢,٤٠د٣٤,٣٠د٥٢,٩٠)المقارنة(النباتات السلیمة 
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EFFECT OF INTRACTION OF CUCUMBER MOSAIC VIRUS AND
FUSARIUM WILT ON PEPPER

N. A. Kassem N. Y. Al-Morad S. Y. Muhammed H. A. Ahmeed
Dept.of Plant Protection,College of Agric and Forestry. University of Mosul .Iraq

ABSTRACT
The effect of mixed infection with cucumber mosaic virus (with mosaic

symptoms) and Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f sp capsici on
pepper in Ninevah province was performed.Results revealed that inoculation with
the virus prior to the fungal inoculation caused the most  severe effect compared
with thatin which the fungal inoculation preceeded or the single infection with
either one.The fore-mentioned treatment increased Fusarium wilt to 85% and
caused a great reduction in chlorophyll content,plant height and dry weight of
vegetative parts.This result illustrated the role of the virus in weakening the plant
and reducing its resistance to Fusarium wilt.
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