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الخالصة
أظهررر اختبررار ايليررزا باسررتعمال المصررل المررراد لاررايرور موزا ي ر الرقرري  WMVتارراع م موجب را م م ر
مسرتخل مرن نبرات ال رره تظهرر عليرض اعرراا الموزا ير والترناال وتقرو ايوراق ،وقرد ترم تأكيرد التقرخي
بايختبارالحيوي وذل بظهور الب ر الموررعية المصرار علر أوراق نبرات الرزربي وهرو النبرات الكاقر الكمري
لهررذا الاررايرور .اظهررر كر مررن المررراد الحيرروي الميتومايسررين ومحلررول البررارا امينررو فينررول ومستخلصررات الثويررا
الكحررولي والمررا ي والر يلررة المررا ي والكحررولي واليوكررالبتور الكحررولي بررالتراكيز العاليررة كاررا تثبياليررة عاليررة فرري
تثبيال فايرور موزايي الرقي ) (WMVخارج النسيج الحي عند مزج محاليلها م عصير النبات المصرا فيمرا
كانت اقل نسبة تثبيال للمبيد البافستين بتركيز  0.5مل /لتر اذ بلغ متوسال عدد الب  3.8ب عرة  /ورقرة مرن اوراق
نبات الزربي  ،اظهر المستخل الكحولي لليوكالبتور ومحلول البارا امينو فينرول قردر تثبياليرة عاليرة فري تثبريال
الاايرور داخل النسيج الحي تلتهرا معاملرة الثويرا الكحرولي ومسرتخل الر يلرة المرا ي فيمرا ابردب المبيرد بافسرتين
بتركيز  0.5مل  /لتر نسبة قليلة في تثبيال الاايرور ت ها المستخل الما ي لليوكالبتور بتركيز12.5ملغم /مل،
ان نتا ج التثبيال العالية لجمي المعام ت وخاصة في التراكيرز العاليرة تتارق مر معردل قررا ات اليرزا علر الالرول
الموجي 405نانومتر.
الكلمات الدالة :فايرور موزايي الرقي ،المستخلصات النباتية ،مركبات مختلاة.
تاريخ تسلم البحث ، 7103/7/72 :وقبولض.7103/4/72 5

المقذمة
يعررد فررايرور موزايي ر الرقرري ( Watermelon mosaic virus )WMVمررن الاايروسررات الخالررر
والمهمة اقتصادية عل انتاجية محاصيل العا لة ال رعية  Cucurbitaceaeاذ يؤدي ال خسا ر كبير في اينتراج
وخاررا فرري نوعيررة المحصررول ( ،)2006 ،Couttsوهررو مررن الاايروسررات عالميررة اينتقررار وس رجل وجررود فرري
العررراق يول مررر عررام  1979عل ر العديررد مررن محاصرريل الخرررر ( Shawkatو  )1979،Feglaولررض اهميررة
اقتصادية كبير في ال الر اذ ينتقر فري معظرم ح رول المحاصريل ال رعيرة بقركل وبرا ي مسرببا خسرا ر جسريمة فري
الحاصل ولذل اتجهت الدراسات الحديثة حرول الترأثير التثبيالري للعديرد مرن مستخلصرات ايجرزا النباتيرة وبعرا
المرادات الحياتية ومواد اخرب عل الاايروسات النباتية اذ تررتبال هرذ المرواد مر الكابسريد الاايروسري (الغالرا
البروتينرري) لتعيررق حركررة الاررايرور عبررر الخ يررا اوتمن ر نررزه الكابسرريد عنررد بدايررة تررراع الاررايرور فتاقررل
ايصابة ) Mahyو )2008 ،Van Regenmortelوقد اظهرت هذ المرواد قردرتها التثبياليرة للاايروسرات سروا
عنرد اسررتعمالها مخلوالرة مر العصررير النبراتي (خررارج النسريج الحرري) او رقررا علر النباتررات (داخرل النسرريج الحرري)
فمنعررت ايصررابة اواعاقررت ظهورها.اسررتهدفت هررذ الدراسررة اختبررار مكافحررة فررايرور موزايير الرقرري ))WMV
باستعمال بعا المستخلصرات النباتيرة والمرراد الحيروي  Mitomycin-Cوالمبيرد الاالرري البافسرتين والمرركبين
الاينوليين البارا امينو فينول والناثالين التجاري.
مواد البحث وطرائقه
أو ًلاً:جمعًعيناتًالوراقًالمصابةًوتشخيصًالفايروس :جمعت عينات مرن نباترات قرره صرن محلري ظهررت
عل اوراقها اعراا الموزايي ايخرر وبثرات خررا وتقو مرن ح رول منال رة ال برة قرر الموصرل وذلر
في الموسم الصياي (النص ايول من قهر تموز) لسنة  ،2011سرح ت ايوراق فري هراون خزفري مر المحلرول
المرررنظم الاوسرررااتي  KH2PO4عياريترررض  0.01مرررويري وار هيررردروجيني  7.6بنسررربة 2:1وزن :حجرررم (وزن
اوراق :حجم محلرول مرنظم) ،رقر العصرير خر ل الب ترين مرن الموسرلين ول حرت برض اوراق عقرر نباترات قرره
وهرررو مرررن النباترررات الكاقررراة لارررايرور موزاييررر الرقررري ( Adlrez( )WMVواخررررون 1974،والبيررراتي1987،
و Bruntواخرررون  .)1996اخررذت ايوراق الترري ظهرررت عليهررا اي عررراا وتررم الكقر عررن الاررايرور بالري ررة
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول.
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ايليزا  Das-ELISAالمباقر باستعمال البق البوليسترين المعامل مسرب ا بمحلرول الجلوبيولينرات المناعيرة الن يرة
الرراز  IgGالمخار فري محلررول التغاليرة  ، Coating Identekit Bufferواجرري ايختبرار وفرق التعليمررات
المرف ة بالقركة البريالانيرة المنتجرة للموصرول وهري " قرركة نيروجين ايوربيرة ينتراج المصرول" NEOGEN
Europe Conningham Building, Auchincrive Ayr,Ayrshire Scotland, KA6 5HW-United
 .Kingdomوكما يأتي:
 -0أررري ال ر حاررر العمررود ايول  100ميكروليتررر مررن العينررة ال ياسررية الموجبررة المجهررز مررن قبررل القررركة
المنتجة م ارافة  100ميكروليتر من عصير اوراق ال ره المصابة في العمود الثاني والذي حرر مر محلرول
 Tissue Extraction Bufferالمررزود مررن قبررل القررركة المنتجررة للمصررول بنسرربة  0150وزن
ايسررتخ
اوراق :حجرم المحلررول ،ثررم رقر المحلررول بالب تررين مرن الموسررلين ،اخررذ را رق كررل عينررة واخرر يختبررار ا ليررزا
المباقر اما في العمود الثالث فتم ارافة  100ميكروليتر من عصير اوراق قره سليمة ،حرن الالبرق فري درجرة
 4م ºلمد  24ساعة في حمام ثلجي.
 -7سرلت الحارر برالمحلول المرنظم الاوسرااتي) Phosphate Buffer Saline- Tween-20 (PBS-Tبواسرالة
قنينة سل ث ث مرات م قل الالبق وتاريغض من محلول الغسل فري كرل مرر مر فترر خمرر دقرا ق برين سرلة
واخرب.
 -3أررررررري لكررررررل حاررررررر مسررررررتعملة مررررررن الالبررررررق  100مررررررايكروليتر مررررررن المحلررررررول المررررررنظم المترررررررابال
 Conjugate Buferوالمكرون مرن محلرول الكلوبيرولين المنراعي الن ري الرراز  IgGالمررتبال برانزيم الاوسرااتيز
ال اعدي .Alkaline Phosphatase
 -5حرن الالبق في درجة  37م ºلمد ساعة واحد في حارنة بعد ورعض في كير من النايلون الم ال.
 -4سل الالبق كما في الا ر ( )2اع .
 -2أري  100ميكروليتر من محلول الماد ايسار  P-Nitro Phenol Phosphateوهي ماد كاقراة عديمرة
اللون تتحول الر اللرون ايصرار باعرل انرزيم الاوسرااتيز ال اعردي الر الحارر المسرتعملة ،ترر الالبرق عنرد حررار
المختبر ( )2 ± 25م ºفي مكان مظلم لمد ساعة.
 -2أوق التااعل بإرافة  50ميكروليتر من هيدروكسيد الصوديوم  NaOHتركيز  3مويري الر كافرة
الحارالمستعملة للالبق .نارذ ا ختبرار فري مختبرر الاايروسرات التراب ل سرم وقايرة النبرات ،كليرة الزراعرة والغابرات /
جامعة الموصل .حاظت عزلة الاايرور بعرد تقخيصرها باختبرار ا ليرزا علر نباترات قرره صرن محلري ورقرت
النباتررات رقررات وقا يررة كررل  20يرروم بالمبيررد الحقررري ادفرراثيون  400بنسرربة  1.5مررل  /لتررر مررا لمن ر ايصررابات
الحقرية ،استمر تجديد العزلة عل نباتات قره جديد بتل يحها ميكانيكيا يستعمالها في ايختبارات ال ح ة.
ثانيًا اً:تحضيرًالموادًالمثبطةًللفايروسً :
ً-1إعدادًمساحيقًالوراقًلنباتاتًاليوكالبتوسًوالثوياًوالرغيلة :تم الحصول عل اوراق نباتات اليوكرالبتور
 Eucalyptus camaludelensisوالثويرا  Thuja orientalisو الر يلرة  Chenopodium albumمرن
ح ول كليرة الزراعرة والغابرات  /جامعرة الموصرل ،اجريرت عمليرة التجاير بغسرل ايوراق بالمرا ووررعها علر
اناراد فوق اوراق الجرا د في الظل لرمان تجاياهرا بالكامرل وت ليرل ف رد الزيرت مر الت لير المسرتمر بوجرود تيرار
هروا ي ل سررراه فرري عمليرة التجاير (الرردجوي ،)0442 ،اسررتغرق اكتمرال جاررا ايوراق  4 ،3 ،4ايررام ل نررواه
النباتيرة الث ثررة علر الترروالي تحرت درجررة  33-34م .ºسررح ت ايوراق الجافررة فرري هراون خزفرري ثررم مررررت عبررر
بمنخررل قيررار  1500م ر لجعلهررا بقرركل مسررحوق نرراعم ومتجررانر .حاظررت فرري قنرراني معتمررة فرري الث جررة بدرجررة
حرار  4م ºلحين ايستعمال.
ً-2تحضيييييرًالمستخلصيييياتًالماويييييةًوالكحوليييييةًلوراقًنباتيييياتًاليوكييييالبتوسًوالثوييييياًوالرغيليييية :حررررررت
المستخلصات الما ية يوراق النباتات المذكور حسر الري رة الري رة  Rioseواخررون ( .)1987ارري  10رم
من كل مسحوق ال 100مل من الما الم الر فري دوارق زجاجيرة سرعة  250مرل وررعت ايوراق فري المازجرة
الكهربا ية  Blenderم اررافة الرثلج المجررو اثنرا عمليرة الالحرن لمنر ارتاراه درجرة حررار المرزيج ،ن لرت
العينات ال بيكر وعررت للرج باستعمال المازج المغنااليسي ، Magnatic rotary stirrerحر المزيج لمد
 60دقي ة ثم تر لمد  24ساعة في الث جة عند  4م ºلتمام الن  .رق مرزيج المستخلصرات عبرر ورق الترقري
نوه  What man No.1تحت التاريغ في قم بخنرر ،ركرز الراقر حسر الري رة  Al-Aniواخررون ()2010
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بالحمام الما ي عند درجة حررار  50-40م ºللرتخل مرن المرا الزا رد مر الررج المسرتمر للمستخلصرات لررمان
عردم ترسري المراد الاعالرة فري ال عرر لمنر احتراقهرا ،و ترر الراقر ليجر بقركل مراد قربض صرلبة ،امرا بالنسربة
للمستخلصرات الكحوليررة ق رد تررم اذابرة الكميررة ذاتهرا مررن المسرراحيق الجافرة المسررتعملة انارا فرري 100مرل مررن الكحررول
ايثيلي تركيز  %96تم اتبعت نار خالوات تحرير المستخل الما ي .وررعت جمير المستخلصرات فري قنراني
معتمة وحاظت في الث جة لحين ايستعمال .تم تحرير التراكيرز ال ياسرية للمستخلصرات الما يرة والكحوليرة حسر
الالري ة التي ذكرها النعمران ( )1998اذ ترم وزن ررام واحرد مرن كرل مرن المسرتخل المرا ي والكحرولي يوراق
نباتررات اليوكررالبتور والثويررا والر يلررة والمحررررين مسررب ا كررل علرر حررد فرري  10مررل مررن المررا الم الررر امررا
المسررتخل الكحررولي فررتم ارررافة قالرررات مررن الكحررول ايثيلرري يذابتررض ،بعررد ذل ر تمررت ارررافة  10مررل مررن المررا
الم الررر وبررذا تررم الحصررول عل ر 100ملغررم /مررل كتركيررز قياسرري مررن كررل مررن المسررتخل المررا ي والكحررولي .تررم
تحريرالتراكيز  50و 25و 12.5ملغم  /مل بالنسربة للمستخلصرات الما يرة للثويرا والر يلرة واليوكرالبتور وكرذل
اعتمرردت ذات النسرربة للمستخلصررين الكحرروليين الثويررا والر يلررة ،امررا مسررتخل اليوكررالبتور الكحررولي فررتم اعتمرراد
التراكيز 25و  0724و 2ملغم /مل ،وذل ين التراكيز  %50سب حرقا ل وراق
ً-3تحضيييرًمحلييومًالمضييادًالحيييومًالميتومايسييي ً"س ي " :تررم اسررتعمال العبررو الصرريدينية للمررراد الحيرروي
الميتومايسرين" سري"  Mitomycin Cالتري تحروي علر  240ملغرم مرن مراد كلوريرد الصروديوم و 10ملغرم مرن
المراد الاعالرة  Mitomycin Cوزن 1و  0.7و  0.4ملغرم  /لترر ووررعت فري انابير صرغير محكمرة ال ارل
ورعت في الث جة ،تم اذابة كل وزن في 1000مل من الما الم الر وتمت ايذابة قبل ايستعمال مباقر .
ً-4تحضيرًمحلومًالمبيدًكارباندازيم :تم اخذ  0.5مل حس التركيز الموص بض من قبرل قرركة البررج لصرناعة
المبيدات الزراعية المنتجة و 1مل و 1.5مل من المبيد كارباندازيم  Carbendazimالذي يحوي عل  500م
من الماد الاعالة واري كل حجم في دورق زجاجي نظير ومع رم يحروي  1000مرل مرن المرا الم الرر وترم
تحرير التخافي قبل ايستعمال مباقر .
ً-5تحضيييييرًمحلييييومًمركيييينًالبيييياراًامينو ينييييوم :اخررررذ وزن  1ررررم و  3ررررم و  6ررررم مررررن المركرررر بررررارا
امينوفينول Para aminophenolاذ تم اذابة كل وزن في 1001مل من الما الم الرر فري دورق نظير ومع رم
وتمت ايذابة قبل ايستعمال مباقر .
ً-6تحضيرًمحلومًالنفثالي ًالتجاري :سح ت كميرة مرن مراد الناثرالين التجراري فري هراون خزفري للحصرول علر
مسحوق ناعم و ربلت جيدا بمنخل ب يار 1500مر  ،ترم وزن 1رم و  3رم و 6رم مرن المسرحوق واذابتهرا كرل
عل اناراد في  1000مل من الما الم الر وتم مرزج التخرافي بواسرالة المرازج المغنااليسري لمرد  10دقي رة لكرل
تخاي  .وتمت ايذابة قبل ايستعمال مباقر .
ثالثًا اً:اختباراتًتثبيطً ايروس ًموزاييكًالرق (ً)WMVخارجًوداخمًالنسيجًالح ً ً
أً-معاملةًالعصيرًالفايروس ًبالموادًالمثبطيةً(المعامليةًخيارجًالنسييجًالحي ً :)in vitroحرررت خمسرة مرل
من عصير اوراق نباتات ال ره المصابة بعزلرة الارايرور وخلالهرا مر حجرم مماثرل مرن كرل تركيرز مرن تراكيرز
المرواد المثبالررة المقررار اليهررا اناررا كر علر اناررراد ،ومزجررت جيرردا وتررر المرزيج لمررد عقررر دقررا ق فرري درجررة
حرار المختبر تم بعد ذلر تل ري خمسرة اوراق ماصرولة لنبرات الرزربي Chenopodium amaranticolor
ميكانيكيا موروعة فري احرواا خاصرة بعرد رقرها بالكاربورانردم ،وررعت النباترات المل حرة فري رفرة مررا
بالالورسررنت ايبرريا وحاظررت لحررين ظهررور ايعررراا وحسررا عرردد الب ر المورررعية علر نبررات الررزربي  ،وتررم
حسا النسبة الم وية للتثبيال لكل ماد حس المعادلة التالية:
النسبة الم وية للتثبيال = الم ارنة – المعاملة × 100
الم ارنة
نًً-معاملةًالنباتاتًبالموادًالمثبطةً(معاملةًالنسيجًالح ً :)in vivoناذت التجربة فري البيرت الب سرتكي وفرق
تصميم ال الاعات العقوا ية) (RCBDالكاملة بواق ث ث قالاعات رم ال الاه الواحد  12معاملة من المعرام ت
المررذكور اناررا وبخمررر مكررررات لكررل معاملررة وذل ر بغمررر قالعررة مررن ال ال رن الالبرري بررالتراكيز المحرررر مررن
المعام ت المختلاة ومن ثم مس السال العلوي والسرالي يوراق خمسرة نباترات قرره سرليمة بمرحلرة نمرو اربعرة
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اوراق ،ثررم ل حررت النباتررات بالعصررير الاايروسرري المسررتخل مررن نباتررات مصررابة بعزلررة الاررايرور وذل ر بعررد 72
ساعة من المعاملة بالمواد المثبالة ،تم حسا النسبة الم وية للتثبيال لكل ماد حس المعادلة الساب ة.
النتائج والمناقشة
أو ًلاً:تشييخيصً ييايروسًموزاويييكًالرق ي ً( :)WMVاظهررر التقررخي المصررلي الررذي اجررري باسررتعمال ايليررزا
المباقرررر  DAS-ELISAوكمرررا مبرررين فررري القررركل ( )1ان الارررايرور المسرررب هرررو فرررايرور موزا يررر الرقررري
( )WMVاذ ظهر اللون ايصار في حار العينات المصابة في الالبق والذي لوحظ بالعين المجرد ولم يظهر فري
حار العينات السليمة كمرا اظهرر جهراز الماليرا ال راربل الملحرق بمنظومرة ايليرزا نروه  teach UKمعردل قررا
ايمتصاصية للعينة المصابة عل الالول الموجي  514والتي بلغت  0.69فيما بلغت معدل ال ررا للعينرة السرليمة
 ،0.16كمررا ان ظهررور الب ر المورررعية عل ر اوراق الررزربي  C. amaranticolorالمل حررة ميكانيكيررا بعزلررة
الارررايرور بهي رررة ب ررر موررررعية مصرررار هرررو تقرررخي حيررروي اثبرررت وجرررود الارررايرور وفعاليترررضAdlrez( ،
واخرون1974،و  Augerواخررون 1974،و  Shawkatو 1979 ،Feglaو  Al-Musaو1982 ،Mansour
والبياتي 1987،و قاسم والبيراني.)2010،
ثانييياً:أً-تيييثيرًالمييوادًالمثبطييةًبخلطايياًمييعًالعصيييرًالحيياومًعليياًالفييايروسً(المعاملييةًخييارجًالنسيييجًالح ي )ً:
اظهرررت النتررا ج المبينررة فرري الجرردول ( )1ان كافررة المررواد الترري اسررتعملت فرري تثبرريال فررايرور موزا يرر الرقرري
) )WMVفرررري العصررررير الخررررام كررررران لهررررا تررررأثير تثبيالرررري عرررررالي فرررري ايوراق الماصررررولة لنبررررات الرررررزربي
 amaranticolor C.بديلة عردم وجرود الب ر الموررعية اذ بلغرت لربعا المرواد  .%100تردل النترا ج ان هنرا
فرقا معنوية احصا يا بين ال يم الممثلة للمعام ت المختلاة وقيمة الم ارنة بالنسربة للنبرات المصرا وياسرر ذلر ان
الاايرور في العصير الخام في تمرار مباقرر مر المرواد المثبالرة وان الترأثير المباقرر الرذي تبديرض هرذ المرواد فري
تثبيال الاايرور راج ال ارتباالها مر البرروتين الاايروسري التركيبري (الكابسريد) واربرا عمليرة تاكيكرض فري برد
عملية التراع او تعمل عل إعاقة حركة الاايرور بين الخ يا ،او قرد تمنر الجسريمات الاايروسرية مرن منراالق
دخول الخلية وذل يقغالها من قبل هذ المركبات ،وربما يكون التأثير عل رايبوسوم الخليرة النباتيرة فيرؤدي الر
اعاقة عملية التراع  ،فر عن ماذكر  Reitzواخررون ( )2008فري ان الزيروت الموجرود فري المستخلصرات
النباتية تعمل كغقا واقي عل سال الورقة يعاقة اختراق الاايرور .وهذ النتا ج تتالابق م كثير مرن البحروث
التي اقارت ال كاا المواد المستعملة اناا في تثبيال الاايرور خرارج النسريج الحري ف رد ذكرر  Al-Aniواَخررون
( )2011ال ان نسربة التانينرات فري مسرتخل الثويرا T. orientalsتصرل الر  %70والتري اثررت مباقرر علر
الاايرور .و من المعرو ان التانينرات لهرا ترأثير تثبيالري فعرال علر الاايروسرات وذلر يرتباالهرا مر البرروتين
الاايروسرري باواصررر هيدروجينيررة توقرر عملررض الحيرروي وتتأكسررد التانينررات بررأنزيم "ايوكسررديز متعرردد الاينررول"
 Polyphenol oxidaseلتتحول ال " كينونات"  Quinonesوهي مركبات اكثر ترأثيرام علر الاايروسرات ،وفري
هذا المجال اقار قاسم ( )2011ال ارتباال التانينات م ايون النحار وحردوث كسرر فري سلسرلة الرنرا الاايروسري
المزدوج والماررد الخريال ،اقرار  Deepthواخررون ( )2007الر الترأثير التثبيالري للمسرتخل المرا ي والكحرولي
يوراق الثويرا لاايروسرري موزا ير الالماالرة ( Tomato mosaic virus )ToMVوموزا ير التبررغ) )TMV
 Tobacco mosaic virusعنرد مرزج المسرتخل مر العصرير الخرام لكر الاايروسرين ومعاملترض يوراق التبرغ
Necotena glutinosa.اقرررار  Singabواخررررون ( )2011الررر احتررروا الزيررروت ايساسرررية فررري اوراق
اليوكررالبتور عل ر مركبررات فينوليررة واهمهررا مركبرري الكارفرراكرول  Carvacrolو الثررايمول  Thymolوقررد ذكررر
 Dunkieواخرون ( )2010ال ان التأثير عل الاايرور ناتج عرن احتروا المرركبين المرذكورين علر مجموعرة
الهيدروكسيل  OHالتي ترتبال م البروتين الاايروسي فتعمل عل تثبيال عملضً .
نًً-تثبيييطً عاليييةً ييايروسًًWMVبمعاملييةًنباتيياتًالقيرعًبييالموادًالمثبطييةًداخييمًالنسيييجًالحي ً:اثبتررت نتررا ج
تثبيال الاايرور داخل النسيج الحي بالمعام ت المختلارة والتري التري اسرتعملت فري تثبريال الارايرور خرارج النسريج
الحرري و لغايررة  14يرروم مررن التل رري كاررا عاليررة للمررواد ،فيمررا انخارررت النتررا ج بعررد عقرررين يوم را م مررن التل رري
بالاررايرور وكمررا مبررين فرري الجرردول ( ،)2اذ اظهررر المسررتخل الكحررولي لليوكررالبتور بتركيررز  25ملغررم  /مررل
ومحلول البارا امينو فينول بتركيز  6م /لتر كاا عالية فري تثبريال الارايرور بلغرت  %100تلتهرا معاملرة الثويرا
الكحولي بتركيز  50ملغم  /مرل ومسرتخل الر يلرة المرا ي بتركيرز  50ملغرم  /مرل اذ اعالرت نسربة تثبريال بلغرت
 %4333فيمررا ابرردب المبيررد بافسررتين بتركيررز  0.5مررل  /لتررر نسرربة قليلررة فرري تثبرريال الاررايرور بلغررت  %71ت ر
المستخل الما ي لليوكالبتور بتركيز 0734ملغم /مل بنسبة تثبيال بلغرت  % 232ان نترا ج التثبريال العاليرة لجمير
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 باستعمال النبرات الكاقرWMV التأثير التثبيالي للمعام ت المختلاة عل فايرور موزا ي الرقي:)1( الجدول
.) (خارج النسيج الحيC.amaranticolur
Table (1): The inhibitory effect of various treatments on (WMV) Watermelon mosaic
virus using indicator plant C.amaranticolur (1n vitro)
النسبة الم وية للتثبيال

 ورقة/ *متوسال عدد الب

Percentage of
inhibition

*Average number of
spots /leaf

100
97
87
100
93
90
98
95
90
90
87
81
100
93
87
100
89
83
99
94
87
100
91
89
100
97
94
96
96
82
0
100

0a
0.6 a b
2.6 d e f
0a
1.4 a-d
2 b-f
0.4 a-b
1 a-d
2 b-f
2 b-f
2.6 d-f
323 e-f
0a
1 a-d
2.6 d e f
0a
2.2 c-f
3.4 e f
0a
1.2 a-d
2.6 d e f
0a
1.8 a-e
2.2 c-f
0a
0.6 a b
1.2 a-d
0.8 a b c
0.8 a b c
3.6 e f
20 g
0a

التركيز
Conc.
1 mg/L
0.7
0.4
6 g/L
3
1
6 g/L
3
1
1.5 ml/L
1
0.5
50 mg/ml
25
12.5

المعام ت
treatments
الميتومايسين
Mitomycin
امينوفينول
Aminophenol
الناثالين
Naphthalene
بافستين
Bavstin
ثويا كحولي
Alcohol / thuja

50 mg/ml
25 12.5

ثويا ما ي
Aquest / thuja

50 mg/ml
25
12.5
50 mg/ml
25
12.5
25 mg/ml
12.5
6
50 mg/ml
25
12.5

ر يلة كحولي
Alcohol / chenopodium
ر يلة ما ي
Aquest / chenopodium
يوكالبتور كحولي
Alcohol / eucalyptus
يوكالبتور ما ي
Aquest / eucalyptus
Infected plant
Healthy plant

نبات مصا
نبات سليم

* تمثل ال يم معدل عدد الب في خمسة اوراق ماصولة
%4 ال يم التي تحمل حروفا مقتركة ي تختل معنويا عن مستوب احتمال
* Values represent the average of number of spots in the five separated leaves.
Values that bore joint does not significantly differ from the 5% probability of level
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 نرانومتر لعينرات مرن اوراق مل حرة بالارايرور514المعام ت تتاق م معدل قررا ات اليرزا علر الالرول المروجي
) اذ كان هـنا فروق معنوية وارحة بين العينات المعاملرة7( ومعاملة بالمعام ت المختلاة وكما مبين في القكل
.وخاصة في التراكيز العالية وبين عينة الم ارنة
 باستعمال النبرات الكاقرWMV التأثير التثبيالي للمعام ت المختلاة عل فايرور موزا ي الرقي:)7( الجدول
. داخل النسيج الحيVicia faba
Table (2): The inhibitory effect of various treatments on (WMV) Watermelon mosaic
virus using Vicia faba (1n vivo).
 يوم20  للتثبيال بعد%*

يوم14  للتثبيال بعد%*

inhibition after 20 day%

inhibition after 14 day%

31 e-b
21 e-h
40 g h I
100 a
73.3 c-f
60 e-h
86.6 b c
60 e-h
40 g h i
80 b-e
60 e-h
20 i j
93.3 a b
60 e-h
53.3 e-h
86.6 b c
66.6 d-g
53.3 e-h
86.6 b c
53.3 e-h
40 g h i
b 93.3 a
86.6 b c
73.3 c-f
100 a
86.6 b c
60 e-h
33.3 h i j
13.3 i j k
6.6 j k
0k
100 a

100 a
100 a
66.6 d-g
100 a
93.3 a b
80 b-e
100 a
80 b-e
66.6 d-g
100 a
80 b-e
33.3 h i j
100 a
86.6 b c
80 b-e
a 100
80 b-e
73.3 c-f
93.3 a b
80 b- e
73.3 c-f
100 a
93.3 a b
93.3 a b
100 a
100 a
93.3 a b
86.6 b c
40 g h i
13.3 i j k
0k
100 a

التركيز
Conc.
1 mg/L
0.7
0.4
6 g/L
3
1
6 g/L
3
1
1.5 ml/L
1
0.5
50 mg/ml
25
12.5
50 mg/ml
25 12.5

المعام ت
treatments
الميتومايسين
Mitomycin
امينوفينول
Aminophenol
الناثالين
Naphthalene
بافستين
Bavstin
ثويا كحولي
Alcohol / thuja
ثويا ما ي
Aquest / thuja

50 mg/ml
ر يلة كحولي
25
Alcohol / chenopodium
12.5
50 mg/ml
ر يلة ما ي
25
Aquatic/ chenopodium
12.5
25 mg/ml
يوكالبتور كحولي
12.5
Alcohol/ eucalyptus
6
50 mg/ml
يوكالبتور ما ي
25
Aquatic / eucalyptus
12.5
infected plant نبات مصا
healthy plantنبات سليم
%4 معنويا عن مستوب احتمال

* تمثل ال يم متوسال ث ث قالاعات
ال يم التي تحمل حروفا مقتركة ي تختل

* Values represent mean of three sectors
Values that bore joint does not significantly differ from the 5% probability of level
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ان كاا التثبيال كانت عالية بعد  05يوم من المعاملة وهـذا راجر الر امتصرا هرـذ المركبرات وتأثيرهرـا علر
الاايرور وهـو داخرل النبرات اي ان كارا التثبريال قلرت بعرد عقررين يروم وهرـذا يتوافرق مر مااقرار اليرض السرعيدي
( )7115من ان فعل المثبالات سوا بتحايز النبات عل تكوين مواد مثبالرة لترراع الارايرور اوبقركل مباقرر
بالتدخل في عمليات تراع الاايرور ليست مستمر بقركل ينهرـا ي اذ ترنخاا بعدهرـا فعاليرة هرـذ المرواد وقرد
يعود السب في ذل ال تاكي وتكسر المراد المثبالرة والتري قرد تكرون مر الارايرور مع رد ررعي  .ويكرون هرـذا
التاك بدرجات متااوتة مما نتج عنهـا اخت فات فري قردر الارايرور علر احرداث ايصرابة فري النبرات وهرـذا ممرا
ي ود ال ايقتراح بان المثبالات المتكونة تعمل لوقت قصير مختزلة برذل نقراال وفعاليرة الارايرور ،و ذكرر قاسرم
واخرون ( )7112ان كاا التثبيال ت ل م مررور الوقرت وذلر قرد يكرون بسرب تحرول هرـذ المركبرات الر مرواد
يررر مررؤثر علرر فسررلجة النبررات العا ررل بسررب العمليررات اييرررية للنبررات .عمومررا م فرران تثبرريال تالررور ايصررابة
الاايروسية الجهازية قد يعود ال اليات عد محتملة ،اذ قد يثبال المستخل حركة الاايرور من والر اللحرا واذا
ماكان الالور المتحرر لاايروسري موزا ير الرقري( )WMVهرو الحراما الرايبري العراري عنردها يكرون التثبريال
الجهازي بسب ت ليل امرارية او فعالية الحراما النرووي وهرذا يرت م مر العديرد مرن البحروث التري اقرارت الر
ذل ر ( Lindnerواخرررون 0421 ،و  Fraserو  )0423 ،Whenhamوقررد تكررون لسرررعة تكرروين الاينررويت او
التانينات او البروتينات المراف ة للم اومة المحاز في النبات العا ل وتداخلها في الية عمرل المسرتخل فرر عرن
مد ب ا هذ المؤثرات دور في تااوت المد الزمنيرة ال زمرة لبلرول الم اومرة المحارز اعلر مسرتوياتها او ادناهرا.
ان نتا ج تثبيال فايرور موزا ي الرقي) )WMVداخل النسريج الحري تتارق مر مرا اقرار اليرض العديرد مرن البراحثين
من ترأثير المرواد انارة الرذكر علر تثبريال الاايروسرات داخرل خ يرا النبرات اثبرت حمرد ( )7111الر ان المسرتخل
الكحولي لنبات الثويا ح ق تثبيالا تاما لاايرور تجعد واصارار اوراق الالماالا (Tomato yellow )TYLCV
leaf curl virusوعررزب هررذا التررأثير الر احترروا المسررتخل علر نسرربة عاليررة مررن التانينررات و ذكررر Shukla
واَخرون( )7112ال ان المستخل الذي االلق عليض Thuja30وهرو مقرتق مرن الثويرا  orientalis T.لرض ترأثير
فعررال فرري خاررا نسرربة ايصررابة باررايرور موزا ي ر الرقرري ( )WMVعل ر محصررول الخيررار ،وكررذل توصررل
 Al-Aniواَخررون( )7101الر ان مسررتخل الثويررا الكحرولي بتركيررز  2ررم /لتررر ثربال تررراع فررايرور التاررا
اوراق البالاالا ) Potato leafroll virus )PLRVبنسبة  .%81.72اقار  )7113) Nayuduان الر بمبيد
البافستين ادب ال التخاي مرن اعرراا ايخرررار فري اوراق فسرتق الح رل Peanut green mosaic virus
) (PGMVوهذا التأثير الحاصرل مرن قبرل المبيرد نراتج عرن المراد الاعالرة للبافسرتين وهري  Carbendazimوهري
مماثلة لعمل الكايتين  Kinetinالمثبالة للاايرور .وجد  Sumbaliو  )7114( Mehrottaانض عند ارافة المبيد
ال التربة انخارت قد اعراا موزا ي التبغ عل نبات التبغ وعمل ايرا م علر ترأخير تحالريم الكلوروفيرل فري
النباتً .
ً

القرركل ( :)1الكق ر عررن فررايرور ( ) WMVباسررتعمال اختبررار ايليررزا البصررري اذ يظهررر اللررون ايصررار فرري
العمرودين المخصصررين لكرل مررن العينررة الموجبرة المجهررز مرن قبررل القررركة المنتجرة والعمررود الثرراني
يمثل العينة النباتية المصابة وعدم ظهور اللون في العمود الثالث المخص لعينة النبات السليم.
Fig. (1): Detection of WMV using ELISA test appears as optical yellow color appears
in columns allocated to each of the positive sample supplied by the
manufacturer and the second column represents the sample of infected plant.
Colorless of the third column allocated for healthy plant sample.
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اقار قاسم ( )7100ان التأثير التثبيالي للمرراد الحيروي الميتومايسرين علر الاايروسرات راجر الر تماثرل
تأثير م "السايكلوهكساميد"  Cyclohyxamidوالذي يثبال تخليق البروتين الاايروسري لتداخلرض مر وظيارة الرنرا
الناقل  .aminoacyl-RNAاما ماد الناثالين التجاري فلم تقر المصادر الر تأثيرهرا التثبيالري علر الاايروسرات
لذل فان هذ النتا ج ربما تعد اول اقار لتأثير هذ الماد عل تراع الارايرر فري النبرات العا رل .ان اسرتعمال
هذ المواد قد يارت مجراي للتوسر فري دراسرة تن يرة المركبرات المثبالرة مرن هرذ المرواد وتحديرد البيعتهرا الكيميا يرة
كذل التوس في دراسة فعالية هذ المواد لتقمل فايروسات اخرب.
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القكل ( :)2قرا ات ايليزا لعينات من ايوراق المصابة والمعاملة بالمثبالات المختلاة.
Fig.(2): ELISA readings infected leaf samples treated with various inhibitors.
) )1العينة ال ياسية الموجبة ) (2النبات المصا ) )3النبات السليم ( )4مبيد بافستين  1.5مل /لتر ( )5محلول الناثرالين  6م/لترر)6) ،
محلول الميتومايسين 1بالمليون ( )7محلول  -4امينوفينول  6م /لتر ( )8مستخل الثويا المرا ي  50ملغرم /مرل ( )9مسرتخل الثويرا
الكحولي  12.5ملغم/مل ( (10مستخل الر يلة الما ي 50ملغم/مل (11) ،مستخل الر يلة كحرولي 50ملغم/مرل ( (12مسرتخل
اليوكالبتور الما ي 25ملغم /مل ( (13مستخل اليوكالبتور الكحولي 6ملغم/مل.
)(1) standard sample positive (2) infected plant(3) healthy plant (4) fungicide bavstin 1 ml /L (5
)naphthalene solution 6g/L(6) mitomycin solution 0.7mg/L (7) aminophenol solution 6 g/L (8
Aqueous extract of thuja 50 mg / ml (9) Alcoholic extract of thuja 50 mg / ml (10) Aqueous extract of
chenopodium 25mg/ml (11) Alcoholic extract of chenopodium 50 mg/ml(12)Aqueous extract of
eucalyptus 25 mg / ml (13) Alcoholic extract of eucalyptus 25 mg / ml.
ال يم التي تحمل حروفا مقتركة يتختل معنويا عن مستوب احتمال  %5كل قيمة فري العمرود تمثرل متوسرال ثر ث مكرررات ال ريم فري
ا عمد تمثل ايمتصاصية عل الالول الموجي  405نانوميتر.
Values that bore joint does not differ significantly from the 5% level of probability The values in the
columns represent the absorbance at 405 nm. Each value in the columns represent the average of three
replicates.
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ABSTRACT
ELIZA test using antiserum to Watermelon mosaic virus (WMV) positive
reaction with extract from squash plants showing mosaic, blistering and malformation
leaves which indicate that the virus under study is WMV, the identification was
confirmed by biological assay using quantitative indicator plant Chenopodium
amaranticolor which respect chlorotic local lesions. The antibiotic Mitomycin, Para
aminophenol, Chenopodium, alcoholic and aquatic extracts of thuja and chenopodium,
and alcoholic extract of Eucalyptus at a high conc. showed a high inhibition on WMV
in vitro when mixed with disease plant juice directly whereas the lowest inhibition
effect resulted when used Bavastin at conc.0.5ml/L (3.8 spot / leaf). The alcoholic
extract of Eucalyptus and Para aminophenol showed a high inhibitor effect on WMV
in vivo, followed by alcoholic extract of Thuja and aquatic extract of Chenopodium,
Bavastin and aquatic extract of Eucalyptus showed restricted effects on virus at 0.5ml
/L and 12.5mg / ml respectively,. The higher inhibition of all treatments particularly at
a high concentration were compatible with ELISA test results at 405nm.
Keywards: Watermelon mosaic virus, Plant extracts, Deferent compounds.
Received: 26/2/2013, Accepted: 27/5/2013.
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