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 Research Paper (Biological Control: Viruses)  (فيروسات : مكافحة حيويةبحوث )
 

  Spirolina platensis بالطحلب حيائيا  أ  ومكافحتهموزاييك الخيار  فيروس لالتشخيص الجزيئي 
 وبعض مستخلصات النباتات الطبية تحت ظروف الزراعة المكشوفة  Pseudomonas fluorescensالبكتيريا و 
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 لخصالم
 بالطحلب   حيائيا  أ  ومكافحتهموزاييك الخيار    فيروسلالتشخيص الجزيئي  .  2020.  عقيل نجم عبودو   المجيدمحمد غازي عبد    ،معاذ عبد الوهابالفهد،  

Spirolina platensis  البكتيريا وPseudomonas fluorescens مجلة وقاية  وبعض مستخلصات النباتات الطبية تحت ظروف الزراعة المكشوفة .
 .148-137(: 2)38النبات العربية، 

موزاييك  زلة محلية لفيروسعتشخيص  هدفب ، 2018/ 2017محافظة صالح الدين للعروة الخريفية  ، قضاء سامراءل أجريت الدراسة في منطقة الحويش التابعة
من  أصناف ةومعرفة استجابة ثالث مراضي،اإل يم التأثيرو وتق (Bromoviridae، عائلة Cucumovirusجنس  ، Cucumber mosaic virus ،CMV) الخيار

 (Reverse transcription-polymerase chain reaction, RT-PCR) مع النسخ العكسي ظهرت نتائج تفاعل البلمرة المتسلسلأ .حيائيا  أ ومكافحته له، الخيار 
والتي  قاعدي  زوج 207حيث ظهرت حزمة من خالل عملية الترحيل الكهربائي قدرها  ، الخيار موزاييك فيروسإلى  ساللة الفيروس المستخدمة في الدراسة تعودأن 

السوس  وعرق   Albizzia lebbeck (L.)كفاءة ثالثة عوامل طبيعية من مستخلصات نباتية االلبيزيا مت و ق . هنفس لفيروسلالعزلة الباكستانية العائدة  معتشابهت 
(Glycyrrhiza glabra)    والسيسبان(Parkinosonia aculeata L.)  سبيرولينا  لطحلبا  من  الغذائي  والمكمل  Spirulina platensis  وبكتيريا  Pseudomonas 

fluorescens. شاهد مع معاملة ال نفسها بالمقارنة للمعاملة %16.20 صابةوشدة اإل %30.00 صابةنسبة اإل تفوقت معاملة التداخل بين الطحلب والبكتيريا وبلغت 
الكلوروفيل اليخضور/ كمية لنسبة  على  أ عطاء  إ   في بكتيرياوالوتفوقت معاملة التداخل بين الطحالب   . %14.93  صابةشدة اإلو   %100.00  صابةفيها نسبة اإل التي بلغت

زيادة المساحة الورقية لصنف بيت إلى  معاملة التداخل بين الطحلب والبكتيريا . أدتSpad 11.23 بلغت الشاهد التيملة عابالمقارنة مع م Spad 31.70بلغت  التي
 platensis. Sبينت النتائج تفوق المعاملة التكاملية بين طحلب    ،لحاصلل بالنسبةما  أ  . 2سم  22.51والتي بلغت  شاهد  مع معاملة ال  مقارنة  2سم  30.55الفا حيث بلغت  

 السبيرولينا لصنف  وطحلب  كانت لمعاملة التداخل بين مستخلص االلبيزيا  قلالقيمة األو   نجم، لصنف    غ/النبات  1147.0  حيث بلغ الحاصل  P. fluorescensوبكتيريا  
 غ/النبات. 390.8 كان حاصل معاملة الشاهد في حين غ/النبات، 420.5غزير وبلغت  الخيار

 ، تفاعل البلمرة المتسلسل مع النسخ العكسي.CMV ،fluorescens Pseudomonas ،Spirolina platensis موزاييك الخيار،  فيروس كلمات مفتاحية:
 

 
 1المقدمة 

 

إلى  من النباتات التي تعود (.Cucamis sativus L)يعد نبات الخيار 
  ية وهو أحد المحاصيل الخضر  ،(Cucurbitaceae)العائلة القرعية 

فر طول السنة من خالل استخدام  ايتو و الصيفية التي تزرع في العراق 
تبلغ   .(Lower & Edwards, 1986)  النمط الزراعي المكشوف والمحمي

  هكتارا  بإنتاج قدر 11764في العراق المزروعة الخيار مساحة 
. ينتمي فيروس كغ/هكتار 12691 اقدره يةوبإنتاج ا  طن  149074 بـــ

Cucumber mosaic virus (CMV)  الجنس إلىCucumovirus، 
وللفيروس عدة   .ا  نانومتر   29غير مغلفة، قطرها  –كروية متناظرة    هت جسيما

وطرائق   صابةاإلعراض أ و  ئلاسالالت تختلف فيما بينها من حيث العو 
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عالمي االنتشار،  CMVويعد فيروس  (.Agrios، 2005)االنتقال 
تصل   قد  .(Ferrira & Boley, 1992)  خاصة في المنـاطق المعتدلةبو
من المحصول    % 90حوالي    بهذا الفيروس  صابةاإلسببها  ت التي    خسائرال

لهذا  (.2011، وتكنولوجيا المعلومات )الجهاز المركزي لإلحصاء
نوع  800 يصيب أكثر منأن  حيث يمكن ،الفيروس مدى عوائلي واسع

. اعتمدت (Ferrira & Boley, 1992) عائلة 40تابعة لحوالي ، نباتي
عراض األالفيروسات وكانت سابقا تعتمد على تشخيص لق عديدة ائ طر 

ق  ائ بطر  مرورا   .(Mathews, 2002) التي تظهر على النباتات الكاشفة
بالتقانات الجزيئية ومنها  وانتهائهاالنقل واستخدام االختبارات المناعية 

  Polymerase Chain Reaction (PCR)لبلمرة المتسلسل اتقنية تفاعل 
للكشف عن الفيروسات  ق السريعة والدقيقة جدا  ائ تعد من الطر  والتي
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وامل ع  .(Menzel et al., 2003)  خرى األالنباتية بالمقارنة مع االختبارات  
المركبات   ،مختلفة )كائنات غير ممرضة، المسببات المرضية الضعيفة

المكمالت الغذائية  ،صات النباتيةلالمستخ والصناعية،الكيميائية 
دفاعية للنبات وتحفيز المقاومة ليات آالعضوية( لها القابلية على تنشيط 

   .(Walters et al., 2005) ضد المسببات المرضية
ق جديدة لمقاومة الفيروسات وذلك باستخدام ائ استخدمت طر 

الدفاعية المكمالت الغذائية الطبيعية ذات الفعالية التأثيرية بتحفيز الوسائل  
وزيادة مؤشرات  صابةالجانب الوقائي واختزال معايير اإلإلى  باالضافة

مستخلصات نباتات الفلفل أن    وجد (.2018النمو والحاصل )عايد والفهد،  
 صابة القدرة على استحثاث المقاومة ضد اإل لها والجيرانيوم والداتورا

عند خلطها مع الفيروس  صابةالفيروسية، كذلك تعمل كمثبطات لإل
CMV.  منخفضة او  ولوحظ بانها تحتوي مركبات ذات أوزان جزئية
؛ Apablaza & Bernier, 1972) تمتلك فعالية ضد فيروسية مرتفعة

Cheesin et al., 1994). استخدمت بدائل المبيدات الكيماوية  وكذلك
مثل المستخلصات النباتية لحماية اإلنتاج النباتي من األمراض اتتي 

رية والفيروسية والنيماتودا، حيث تسبب ي نات الفطرية والبكتائ تسببها الك
أو في مراحل بعد الحصاد، النمو كبيرة لالقتصاد أثناء موسم خسائر 

ر و ن المقاومة المكتسبة في الفطباإلضافة لظهور أشكال مختلفة م
( من خالل 1984(. وتوصل الجنابي )2006 ،الممرضة )فرانسيسكو

ظهرت أعرق السوس  ضمنهامن  نباتيةمستخلصات  10اختباره لتأثير 
% ولجميع 100حيث بلغت    TYLCVلتثبيط الفيروس    جدا  فعالية عالية

 المستعملة.التراكيز 

عزل والتشخيص الجزيئي للعزلة المحلية بهدف  هذه الدراسة  جريت  أ  
واختبار استجابة ثالثة تراكيب   RT-PCRطة اختبار  ابوس  CMVلفيروس  

كفاءة المكمل يم و وتق CMVوراثية من محصول الخيار ضد فيروس 
 .P  بكتيريابال  والتلقيح  .Spirulina sp  الغذائي الطبيعي المنتج من طحلب

fluorescens بفيروس  صابةفي نسبة وشدة اإلCMV  المؤشرات  وبعض

لحيوية الفعالية ايم وتقوومعايير النمو والحاصل لنباتات الخيار  مراضيةاإل
 .(االلبيزياو السوس والسيسبان )عرق ثالثة نباتات طبية  اتلمستخلص

 
   هوطرائق  بحثالمواد 

 
   هوانتشار  الفيروس وحودوتأكيد جمع العينات النباتية المصابة 

من  CMVتم الحصول على عينات من نباتات الخيار مصابة بفيروس 
جامعة تكريت مشخصة من قبل  -كلية الزراعة  - مختبر الفيروسات

من مختبر خرى أمعاذ عبدالوهاب الفهد، كما تم الحصول على عينة 
نورس عبدهللا   قبل  جامعة بغداد مشخصة من  -كلية الزراعة    -مراض  األ

نبات زراعة نبات الخيار صنف بيت الفا و جريت أ   .ييث الكو 
 الشمام/خي والبط (Cucumis melo flexuosus) الفقوس/الطرعوزي 

(Cucumis melo var. cantalupensis) سامراء  - بمنطقة الحويش
 عراض ظاهرية أ سجلت  حيث ، ه وانتشار الفيروس  وجودلمعرفة 

يك ي اعراض الموز أ  فظهرتواضحة بدون عملية التلقيح الميكانيكي، 
والخيار  الشمام/على نبات الطرعوزي والبطيخ CMVلفيروس 

(Cucumis sativus). 
 

 موزاييك الخيار تشخيص الجزيئي لفيروس ال

المتسلسل عن طريق تقنية تفاعل البلمرة    المحلية جزيئيا    شخصت العزلة 
وحسب الخطوات االتية والتي تم الحصول عليها من  مع النسخ العكسي

والتي تضمنت الخطوات (  BIO NEER)  التشخيص  لكت  الشركة المنتجة
 قياس( 2) الكلي، الفيروسي النووي  الحامض عزل( 1) الرئيسية التالية:

 الفيروسي، cDNA الـ قطع مضاعفة( 3) الكلي، RNA ـال وتركيز نقاوة
 الكشف(  5، )الكهربائي  الترحيل  عملية  واجراء  االكاروز  هالم  تحضير(  4)

 هالم على الكهربائي الترحيل عملية خالل من الفيروس وجود عن
   .المنتجة وحسب بروتوكول الشركة %1 وبتركيز اروزجاأل

 

 . (Shomaila et al., 2017)  طة اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسلابوسموزاييك الخيار  التي تم استخدامها لتشخيص فيروس البادئات .1جدول 
Table 1. Primers used to diagnose the Cucumber mosaic virus by the PCR test (Shomaila et al., 2017).  
 

  المجيني  التواجد موقع
Genomic site  تتابع القواعدBases sequence 

 التركيز

Concentration 

 حجم الحزمة المضخمة 
Size of amplified 

band 

2b protein 
ACAAAAGTCCCAGCGAGAGA 

GGCGAACCAATCTGTATCGT 
100 Pmol/µl 191 bp 

3b CP 
AACCAGTCTGGTCGTAACC 

TTGGTGGCTTCAGGGTAATC 
100 Pmol/µl 218 bp 

3b CP 
TGATTCTACCGTGTGGGTGA 

CGAGTGCATCGTCTTTTGAA 
100 Pmol/µl 233 bp 

3bCP 
TGATTCTACCGTGTGGGTGA 

AGCACGGCGTACTTTCTCAT 
100 Pmol/µl 207 bp 

 



139 Arab J. Pl. Prot. Vol. 38, No. 2 (2020) 

 في المعامالت   المستخدمة الطبيعية  المواد تجهيز
تم الحصول على المكمل الغذائي المتمثل بالطحلب  السبيرولينا: (1

Spirulina platensis شركة  منDXN  24أخذ  ، حيثةالماليزي 
  54في    طحنت ووضعتغ سبيرولينا    6ما يعادل    سبيرولينا ايحبة  

 مل ماء مقطر.  9له   اضيفغ  1كل  مقطر،مل ماء 

 بكتيرياتم الحصول على عزلة  مستخلص البكتيريا: (2
Pseudomonas florescence (Pf)  من المبيد الحيويBactvipe 

حضرت   .الهندية International Panacea Ltdمجهز من شركة 
( وحضر Hood) جهاز العزلبتري معقمة وجاهزة وتم تعقيم  أطباق

وتمت عملية اختبار حيوية المنتج من خالل تنميته  غذيمالجار اآل
المشخصة    Pf  بكتيرياسم من ال  1  بإضافةاامغذي  جار  اآل على وسط  

 38  ندساعة ع  72وحضن الوسط بالحاضنة لمدة    طباقفي األ  مسبقا  
%  100إلى    وصلت  نسبة نمو المستعمرات البكتيريةأن    ولوحظ  س°

 المستعملة في الزراعة وأن التخفيف األسرع نموا   طباقمن األ
1x10-6واالفضل هو التخفيف 

من المستحضر الحيوي حيث أخذ   
مل وتم    250فيه ماء مقطر سعة    دورق زجاجيإلى    ضيفأ  و الطبق  

 مل لتنقيع البذور فيه. 500إلى  كمالهإ

)السيسبان وااللبيزيا وعرق السوس(:  النباتية المستخلصات (3
استخدمت طريقة االستخالص المائي للحصول على المركبات الفعالة  

 ت سابقا  في نبات عرق السوس وتمت هذه الطريقة حسب ما وصف
بعد التجفيف   أوراق غ مستخلص 10حيث أخذ ( 2005 )العجيلي،

 100-90حرارة    عند  مل ماء مقطر  50إلى    ضيفتأو   ا  جيد  توطحن 

دقائق ثم برد المستخلص وتم ترشيحه باستخدام قماش  3 س لمدة°
على المواد الفعالة ثم نقعت بذور المعامالت   للحصول  الشاش/الململ

 .باقي المستخلصات  على  هانفس  الطريقة  في هذا المستخلص وكررت

 
   يةلحقلاالمعامالت 

مرات  ثالثوتم تكرارها  أصناف بثالثةمعاملة  17تضمنت التجربة 
 وشملت المعامالت الرئيسية التالية مع تداخالتها:

 االلبيزيا ورمز لها في البحث   أوراق المعاملة بمستخلص  .1 
 ،CMVتلقيح +  A ـب 

 عرق السوس ورمز لها في البحث  أوراقالمعاملة بمستخلص  .2 
 ،CMV+ تلقيح B ـب 

 لها في البحث  السيسبان ورمز أوراقالمعاملة بمستخلص  .3 
 ،CMV+ تلقيح  C ـب 

ورمز لها في  Pseudomonas fluorescens المعاملة بالبكتيريا .4 
 ، CMV+ تلقيح  Pf ـالبحث ب 

 لها في البحث  ورمز platensis Spirulinaبالطحلب المعاملة . 5
معاملتين للشاهد، االول لنباتات سليمة ، مع CMV+ تلقيح  S ـب 

 غير معاملة والثاني لنباتات مصابة بالفيروس فقط.
 

   بالتجربة  المستخدمةق المعاملة بالمواد ائطر 

في التجربة حسب عدادها إ تمت معاملة البذور التي تم  االلبيزيا: (1
مل من المستخلص،   20 معبذرة لكل خط  20 بنقعالمخطط وذلك 

ساعة ثم زرعت في الحقل مباشرة حسب المخطط المعد   24لمدة 
اما المعاملة الثانية فكانت بالرش فقط عند الورقة الحقيقية ، للتجربة

 لترووضعها في  غ    5  االلبيزيا  أوراق ذلك بعد طحن  و الثالثة والرابعة  
ما المعاملة الثالثة أ ماء مقطر وخلطت جيدا بالتحريك المستمر،

واستعملت  .بالطريقة نفسها للمعاملة الثانيةكانت عند بداية التزهير ف
 أعاله لتحضير معامالت عرق السوس والسيسبان. هانفسالطريقة 

ِضَر المعلق للطحلب وذلك بإضافة  السبيرولينا: (2 غ من مسحوق  1ح 
 20مل من الماء المعقم المقطر ونقع    9إلى    S. platensisالطحلب  

عند مرحلة  كانت بالرش المعاملة الثانية ،ساعة 24بذره فيه لمدة 
 .التزهير

للزراعة كما في عدادها إ معاملة البذور التي تم  تمت :Pf بكتيريا (3
6-10×1في التركيز  بذرة    20مخطط التجربة وذلك عن طريق نقع  

 

 المعاملة الثانية ،ساعة 24في التجربة المختبرية، لمدة  المعد مسبقا  
 عند مرحلة التزهير.كانت بالرش 

 

 CMVبالعزلة المحلية لفيروس لقاح اإل
( في 2012، محمود)قاسم و  التي ذكرت سابقا   هانفساستخدمت الطريقة 

من النبات  الحديثة الغضة وراققطعت األاذ  ،بالفيروسإلقاح النباتات 
بشكل واضح.  موزاييكعراض الأ  عليها ت والتي ظهر مصدر الفيروس 

بشكل قطع صغيرة بهاون خزفي، وتم ازالة العروق    وراقنصال األأقطعت  
 )حجم:غ عينة نباتية مصابة  17 ـل ماء مقطر مل 34 واضيف الكبيرة،
على  للحصول طة خالط كهربائيابوس ا  جيد وراقسحقت األ وزن(.

قماش الململ ثم رشح المستخلص من خالل  مستخلص نباتي متجانس،
بعد  ،حقيقية أوراق  4-2ولقحت النباتات السليمة بمرحلة  الدورق فوق 
عفر السطح العلوي بعدها    مرضية.عراض  أ ي  أمن    من خلوها تماما    التأكد

غمرت و ندم،  راية مناسبة من مادة الكاربو مالنباتات بشكل كامل وبك  وراق أل
خرى بحيث يستلقي الورقة بكف اليد األ اسندتالسبابة باللقاح و صبع إ

  وتم مسحه باللقاح لمرة واحدة، وبقوة ضغط ،على راحة الكفالنصل 
مرشة  طة  ابتيار ماء بوس  لتي تم تلقيحها فورا    وراقغسلت األمتوسطة، ثم  
المادة الخادشة  أثر إلزالة ثوان  10خاصة للغسل لمدة  يدوية صغيرة
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 ميا  البيت البالستيكي وتمت متابعتها يو إلى    بعدها النباتاتنقلت  ، و واللقاح
 . حتى وظهور االعراض المرضية

 
  CMV بفيروس صابةوقياس معامل اإل صابةحساب نسبة اإل

  :لكل مكرر صابةالتالية لحساب نسبة اإلالمعادلة استخدمت 
 

 % = اإلصابة
 عدد النباتات المصابة

 ×100 
 العدد الكلي للنباتات

 

والمتكون من ست درجات  ( 1شكل ) صابةاإل  معاملل سلماعتمد 
الظاهرية على النباتات وقد حسبت عن طريق عراض األلمعرفة تطور 

 Mckinney  (1923 )  درجة وتم تطبيق معادلة  لكل  عدد النباتات المصابة
 : تاليكال

 

 % = اإلصابةمعامل  

+ ....+ عدد 0×0من الدرجة   عدد النباتات

 100×  5× 5النباتات من الدرجة 

 5المفحوصة ×  العدد الكلي للنباتات

 

 

 
 

= موزاييك شديد على 2= موزاييك خفيف، 1= سليم، 0 يك الخيار.ي بفيروس موزا نبات الخيار إصابةشدة يم ولتقالسلم المرضي المستخدم  .1 شكل

= موزاييك شديد والتفاف األوراق مع 5= اصفرار وموزاييك شديد والتفاف شديد لألوراق، 4بداية موزاييك شديد والتفاف األوراق، = 3األوراق، 

 تشوهات واختزال المساحة الورقية. 
Figure 1. Disease scale used for assessing severity of cucumber infection with CMV. 1= Healthy, 2- Mild mosaic, 2= Severe 

mosaic on the leave, 3= Severe mosaic and leaf rolling, 4= Yellowing and severe mosaic and severe leaf rolling, 5= Severe 

mosaic and leaf rolling with malformation and reduction in leaf blade area. 

 
 ات الحقلية قياسال

  نوع  Chlorophyll Meterجهاز  طةاالكلي بوسقيست كمية الكلوروفيل 
Spad  من االعلى ومن  اخذت ،من كل نبات أوراقثالثة  بأخذ وذلك

وقدر محتواها من الكلوروفيل  ،مكررمن كل و  في وقت واحداالسفل 
 وبعدها اخذ معدل القراءات الثالث. 

من كل نبات من االعلى   أوراققيست المساحة الورقية بأخذ ثالثة  
بعدها   ورقة،تم قطع قرص من كل    وزنت،والوسط واالسفل لكل مكرر ثم  

وطبقت المعادلة اآلتية لحساب المساحة   المقطوعة،وزنت االقراص 
 Dovrnic (1965 :)الورقية الموصوفة من قبل 

 

 = المساحة الورقية
 وزن الورقة × قطر القرص 

 وزن القرص 

 
عن طريق جني كل معاملة على )غ(  رت كمية الحاصل الكلي  قد

وحسب الحاصل لكل نبات ولكل مكرر   عاديطة ميزان  اووزنت بوس  حدة
 .وبطريقة تراكمية

 
 

 النتائج والمناقشة 
 

 CMVالتشخيص الجزيئي لفيروس 

 CMV نباتات الخيار المصابة بفيروس  أوراقمن    عزل الحامض النووي 
 الحمض النووي الريبي من كمية كافيةوتم الحصول على  بنجاح،

(RNA)  ( باستخدام العدة الجاهزةKit)  7.420و   12.696بين    تتراوح 
ث كانت نسبة  ي مقبولة )ح النقاوة درجة مايكروليتر وكانت/نانوغرام

إلى  نانوميتر 260 إمتصاص األشعة فوق البنفسجية عند موجة 
وجاءت تلك النتيجة (  1.71  نانوميتر  280عند موجة    هامتصاص نفساال

 أكثر  RNAعملية عزل الحامض النووي  أن  بعد محاوالت متكررة بسبب  
حساس للتكسير عن طريق انزيمات   ألنه DNA عزل الـ صعوبة من

)حسن،  ويحتاج ذلك أخذ عدد من اإلحتياطات RNaseالرايبونيوكليز 
2004). 

 

 البوليمراز المتسلسل  تفاعل

التفاعل الخاص الذي استخدم في  إلجراءاثبتت المحاوالت المتعددة 
 الريبي المنزوع األوكسجين المكمل الكشف عن الحامض النووي 

(cDNA)  ـنسخ عكسي للوالذي ينتج من RNA إلى  الفيروسيcDNA 
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  عليها  نباتات الخيار المصابة والتي ظهرت  نأب   RT-PCRتقنية    باستخدام
تحتوي على   كانت  ،مرضية تختلف حسب مرحلة النمو والصنفعراض  أ 

 .يك الخياري فيروس موزا
 الموجودالغالف البروتيني  لجين القطع المستقيمة يمتضخ مكنأ

  ، (H: Forward 4) باستخدام زوج البادئات الرابعلفيروس في مجين ا
 هو ، وكمازوج قاعدي 207بحجم  واضحة ا  التفاعل حزمظهر أحيث 

  Forward 1، Forward 2 ما البادئاتأ ،2شكل موضح في 
هذه النتيجة   تتماثل  .(3  و  2  )شكلم  ي ي تضخألم تظهر  ف  Forward 3 و

  .Shomaila et alليه إتوصل  ما عالختبار التشخيص الجزيئي م
وهذا يدل على وجود تقارب كبير   باكستان  روالبندي،  منطقة  في  (2017)

 صالح الدين مع،  قضاء سامراء،  بين العزلة المذكورة في منطقة الحويش
واختلفت عن العزالت في  (Shomaila et al., 2017) االعزلة الباكستانية

مناطق البنجاب والسند واالقليم الحدودوي الشمالي الغربي واسالم اباد 
 .وبلوشستان

 

 
 لفيروس نتيجة الكشف الجزيئي عن العزلة المحلية .2شكل 

CMV باستخدام تفاعل البوليمراز المتسلسل والبادئات Forward 3  

=  B ،يرمز لنبات الخيار = H ،= الدليل الحجمي Forward 4. Mو 

= يرمز لنبات  T ،مالطماطالبندورة/= يمثل نبات  L ،يمثل نبات الفلفل

 . الطرعوزي
Figure 2. Results of molecular detection of CMV by PCR 

using the primers Forward 3 and Forward 4. M= Molecular 

weight ladder, H= cucumber plant, B= pepper plant, L= 

tomato plant, T= taroose plant. 
 

مقاومة النباتات ضد   تحفيزفي حيائية األفعالية بعض العوامل يم و تق
 نباتات الخيار  أصنافعلى  CMV فيروس

 -  في النباتات  صابةلل النسبة المئوية  في    خدمةتأثير المعامالت المست
وجود فروق معنوية بين معدل (  4  )شكلحصائي  ظهرت نتائج التحليل اإلأ

 إصابةنسبة  أدنيذ بلغت إالمئوية  صابة المعامالت في نسبة اإل تأثير
شاهد التي معاملة الب  مقارنة ،%49.22 وكانت Pfبكتيريا في معاملة 

 معنوية فيما بينال عالية  وجود فروق  ت النتائج عدمظهر أ %.100بلغت 
( % 52.17) إصابةنسبة  ىعطى أدن أ صنف بيت الفا أن  ، االصنافاأل

فقد   صنافما بشأن التداخل بين المعامالت واألأ.  صنافمقارنة بباقي األ
  إصابة قل نسبة أوضحت النتائج وجود فروق معنوية فيما بينها وكانت أ

 غزير  لصنف  Pf  بكتيرياوال  S. platensisطحلب    في معاملة التداخل بين
  صناف ولجميع األ شاهدعطت معاملة الأ بينما  %،30.00بلغت  حيث

 %. 100، حيث بلغت إصابةعلى نسبة أ 
 

 
 CMVلفيروس  نتيجة الكشف الجزيئي عن العزلة المحلية  .3شكل 

 Forwardو    Forward 1باستخدام تفاعل البوليمراز المتسلسل والبادئات  

2. M ،الدليل الحجمي = H  ،يرمز لنبات الخيار =B  يمثل نبات =

 = يرمز لنبات الطرعوزي.  T،  مالطماطالبندورة/= يمثل نبات    Lالفلفل،  
Figure 3. Results of molecular detection of CMV by PCR 

using the primers Forward 1 and Forward 2. M= Molecular 

weight ladder, H= cucumber plant, B= pepper plant, L= 

tomato plant, T= taroose plant. 

 
 

 Pf بكتيرياوال طحلبقد يعزى سبب تفوق معاملة التداخل بين ال
مضاد احيائي   تأثيرمركبات حيوية لها    تحتوي طحالب السبيرولينا  أن    إلى

الفيروسات، وجاءت نتائج هذه  وبضمنهاحياء المجهرية األ للعديد من
قد و  .Bhagavathy et al. (2011) ليهإالدراسة متوافقة مع ما توصل 

النمو في النباتات  وزيادة سرعة تحسينب  بكتيرياتأثير الل ذلك يعزى 
إلى  خالله صابةتؤدي اإلأن  في تقليل الزمن الذي يمكن والمساهمة

 الشديدة صابةوبالتالي هروب النبات من اإل لفيروسلعراض ألتطور ا
 .Murphy et al. (2003)هذا مع ما ذكره يتوافق و 
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 Albizia= معاملة األلبيزيا 1 *المعامالت: من الخيار. أصنافعلى ثالثة  CMVبفيروس  صابة النسبة المئوية لإلتأثير المعامالت المستخدمة في  . 4 شكل

lebbeck (A) معاملة عرق السوس2 ؛ = Glycyrrhiza glabral (B) معاملة السيسبان3 ؛ = Parkinosonia aculeata (C) معاملة بكتيريا 4 ؛ =Pseudomonas 

florescence (Pf) معاملة طحلب السبيرولينا 5 ؛ =Spirulina platensis (S) التداخل بين 6 ؛ =A&B التداخل بين 7 ؛ =A&C التداخل بين 8 ؛ =A&Pf التداخل 9 ؛ =

= التداخل بين 15 ؛ C&S= التداخل بين 14 ؛ C&Pf= التداخل بين 13 ؛ B&S= التداخل بين 12 ؛ B&Pf= التداخل بين 11 ؛ B&C= التداخل بين 10 ؛ A&Sبين 

Pf&S معدل تأثير األصناف18 ؛ = الشاهد المصاب بالفيروس17 ؛ = الشاهد بدون إصابة16 ؛ =.  
Figure 4. Effect of different treatments used on CMV incidence (%) on three cucumber varieties. *Treatments: 1= Albizia 

lebbeck (A); 2= Glycyrrhiza glabral (B); 3= Parkinosonia aculeata (C); 4= Pseudomonas florescence (Pf); 5= Spirulina platensis (S); 6= 

Interaction A&B; 7= Interaction A&C; 8= Interaction A&Pf; 9= Interaction A&S; 10= Interaction B&C; 11= Interaction B&Pf; 12= Interaction 

B&S; 13= Interaction C&Pf; 14= Interaction C&S; 15= Interaction Pf&S; 16= Healthy Control; 17= Infected Control; 18= R.E. Varieties. 
 

 

 المعامالت  بتأثيرللنباتات  صابةاإلمعامل قياس 
 صابةاإلمعامل  فيوجود تأثير معنوي إلى  (5النتائج )شكل أشارت  

في المعاملة التكاملية   %20.57بالفيروس بين المعامالت اذ بلغت ادناها  
، بينما اعطت معاملة الشاهد Pfبين مستخلص عرق السوس وبكتيريا 

اما بالنسبة لتأثير  %.27.43اذ بلغت  صابةاإل لمعامل  نسبة علىأ 
دناها لصنف أ  صابةاإلمعامل  فوجدت فروق معنوية بينها وكان    صنافاأل

 %(.27.43)%( مقارنة مع معاملة الشاهد 21.26)بيت الفا 
عطت معاملة أ ما فيما يخص تأثير التداخل بين المعامالت، أ

 ىأدن لصنف غزير  Pfوبكتيريا  S. platensisالتداخل بين السبيرولينا 
تلتها معاملة الشاهد ولجميع  ،%(16.20) صابةاإلمعامل نسبة في 

ن الكليسيريزين مع بأويمكن تفسير ذلك  ،%(27.43) خرى األ  صنافاأل
ي لها فعالية مشابهة لفعالية ت في عرق السوس وال الموجودبنحامضه 

 زيادة في تكوين البروتينات إلى  ي تؤديأ ،الهرمونات السترويدية
(Tyler  ،1993.)    لتأثير( من خالل اختباره  1984الجنابي )توصل  كما 

اظهر   الذي عرق السوس  ضمنهاومن نباتية نواع أمستخلصات عشرة 

حيث  الطماطم/البندورة أوراقاصفرار وتجعد  فعالية عالية لتثبيط فيروس
 %. 100 بلغت

 طحالب السبيرولينايمكن تفسير تفوق معاملة التداخل بين 
S. platensis    وبكتيرياPf  تمتلك مواد غنية بالبروتينات الطحالب  أن    إلى

االحماض الدهنية ومتعدد الفينوالت إلى  باإلضافةوالفيتامينات والمعادن 
الكاروتينات والكلوروفيل التي من   صباغ مثلوالسكريات وتحتوي على األ

ما مراض وهذا يتفق مع مسببات األلالنباتات  نمو ومقاومة شأنها تحفيز
 (. Usharani et al., 2015 ؛Abbassy et al., 2014) نشر سابقا  

  Kim & Kimليه  إائج هذه الدراسة متوافقة مع ما توصل  جاءت نت 
 ، تحفز المقاومة الجهازية للنباتات ضد االمراض Pf  بكتيريان  أ( ب 1999)

؛ El-Dougdoug et al., 2013دراسات أخرى )  ليهإ  تشار أمع ما    وكذلك
Murphy et al., 2003 ؛Ryu et al., 2004)،  مختلفةليات آب  ربماو 

همية كبيرة أ ذات    الجذورمن    هاعزلالتي تم   Pf بكتيرياالأن    قربها للتفسيرأ
أمراض  لمسبباتحيائية األعناصر المكافحة  وتعد من كمحفز نمو

ضد  النبات، واستعملت هذه البكتيريا في استحثاث المقاومة للنباتات
تعمل  Pf بكتيرياأن  . أكدت عدة دراسات(2018 محسن،) الفيروسات
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فراز إتحفيز النبات على وذلك ب  على تحفيز المقاومة الجهازية بالنبات
ة ومن ضمنها دعدمت باليات  تساعد في مقاومة الفيروس متعددة نزيماتأ

الفايتولكسينات إنتاج  على  تحليل الغالف البروتيني للفيروس وايضا تساعد  
 ,.Figueiredo et al) التي بدورها تعتبر مركبات دفاعية داخل النبات

 . (Glick et al., 1999؛ 2010
 

 (Spad)النسبة المئوية للكلوروفيل  تأثير المعامالت المستخدمة في
 CMVمن الخيار مصابة بفيروس  أصنافلثالثة 

وجود فروقات معنوية  (6)شكل حصائي اإل نتائج التحليل يالحظ من 
وان  النسبة المئوية للكلوروفيل، فيالمختلفة  في معدل تأثير المعامالت

عرق  أوراقاعلى قيمة اعطتها معاملة التداخل الثنائي بين مستخلص 
المعامالت  نع واختلفت معنويا   Spad 28.2 بلغت  Pfبكتيريا و  السوس

تأثير  ويالحظ  14.93Spadبلغت  اذ  شاهدمعاملة ال وتلتهااالخرى 
بانها تختلف معنويا فيما بينها حيث كانت كمية الكلوروفيل  صنافاأل

 . Spad 23.91على وبلغت لصنف بيت الفا هي األ
اوضحت   صناف ما فيما يخص التداخل بين المعامالت واألأ
بين المعامالت حيث اعطت معاملة التداخل  ةفروق معنوي  وجودالنتائج 

على نسبة بكمية أ  Pf بكتيرياو  S. platensisطحالب السبيرولينا بين 
معاملة التداخل بين االلبيزيا بينما كانت    Spad  31.70وبلغت  الكلوروفيل  

ذ بلغت إ لصنف غزير عامالتممن بين ال وعرق السوس هي االدنى
16.40 Spad15.40اذ بلغت  شاهدمعاملة ال ، تلتها Spad . 

إلى  Pf بكتيرياو  طحلب السبيروليناقد يعزى سبب تفوق معاملة 
لها دور كبير في تحفيز المقاومة الجهازية للنباتات   بكتيرياالمعاملة بالأن  

كده أكمية الكلوروفيل وهذا ما    في وبالتالي يقلل من نسب التأثير للفيروس  
من خالل االختالف في مقاومة   Pfحيث تعمل البكتيريا  (2012الفهد )

  دراساتعدة وبينت ، بالفيروس صابةلإل مدى التحمل  يضا  أو  صنافاأل
 من اهمهامنظمات نمو و  S. platensis احتواء الطحلب على

 كذلك تعويضزيادة تصنيع الكلوروفيل و ب ات التي تسهم ين السايتوكاين
ذلك إلى    شيرأكما و بالفيروس    صابةنتيجة اإل  النيتروجينيةالقواعد  ب الخلل  

ويمكن ارجاع سبب تفوق الصنف بيت  .Mao et al. (2005) من قبل
امتالكه جينات تحمل صفات مقاومة لتأثير الفيروس على تحطيم إلى    للفا

  (.1999، الفهدالبالستيدات الخضراء )

 

 

 
 

  .4يرجى االطالع على الشكل رقم  *المعامالت: .CMVالخيار بفيروس  إصابة معامل في  تأثير المعامالت المختلفة .5شكل 
Figure 5. The effect of different treatments on severity index of cucumber infected with CMV. *Treatments: Please see  

figure 4. 
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  .4يرجى االطالع على الشكل  *المعامالت: من الخيار. أصنافلثالثة  (Spad)النسبة المئوية للكلوروفيل  تأثير المعامالت المستخدمة في .6شكل 

Figure 6. The effect of different treatments used on chlorophyll content in three cucumber varieties. *Treatments: Please see 

figure 4. 

 
 

 لنباتات الخيار  لمساحة الورقيةا  فيتأثير المعامالت المستخدمة 
المساحة الورقية لثالثة  فيتأثير المعامالت المستخدمة بينت نتائج 

( وجود فروقات  7)شكل  CMVمن الخيار مصابة بفيروس  أصناف
 S. platensisلطحلب السبيرولينا معنوية بين معدل تأثير المعامالت 

 . 2سم 22.51بلغت  إذ شاهدمعاملة التلتها  ،2سم  27.99 وبلغت
حيث احتل   صناف معدل تأثير األفروق معنوية بين وكانت هناك 

، تاله في  2مس 27.19الصنف غزير الصدارة في المساحة الورقية بلغت 
اما بشان التداخل بين  .2مس 27.1التأثير الصنف بيت الفا الذي بلغت 

وجود فروقات معنوية بين إلى  النتائجفقد اشارت  صنافالمعامالت واأل
 S. platensis  معاملة طحلب السبيروليناالمعامالت المستخدمة اذ اعطت  

، 2سم 30.55على حيث بلغت االنسبة بيت الفا ال لصنف Pfوبكتيريا 
 Pfدنى كانت بمعاملة التداخل بين مستخلص السيسبان وبكتيريا واأل

 . 2مس 23.83 اذ بلغت شاهدتلتها معاملة ال 2سم  23.99وبلغت 
  اختالف إلى  المعامالتيعود السبب في تباين أن  من المحتمل

وتكوين مواد ومقاومتها لنمو النباتات  بكتيرياوكذلك تحفيز ال صنافاأل
 بحاث سابقة أ ليهأ تهذا ينسجم مع ما توصلخرى كمنظمات النمو و أ
 Pieterse؛  Murphy et al., 2003؛  2012  ،؛ الفهد2012عبد الجبار،  )

et al., 2000 .) 
أن  إلى معاملة الطحلب والبكتيريايعزى السبب في تفوق  ربماو 

زيادة المجموع ب  الذي يسهمعلى الفسفور  يحتوي  S. platensisالطحلب 
قابلية النبات المتصاص   وينعكس علىالمساحة الورقية  وكذلك  الخضري  

ايجابي على زيادة نواتج عملية البناء   ويرجع ذلك بشكلالعناصر الغذائية  
 . (Isaac, 1994) تصنيع المواد الغذائيةلالضوئي 

المحفزة لنمو النبات  بكتيرياالأن  Gray & Smith (2005)أشار 
تعيق   في المسافات بين الخاليا وكذلك داخل الخاليا للنبات ربما  الموجودة

  صابة تقليل شدة اإل على تعمل وبالتالي النبات داخل الفيروسحركة 
 .بكتيريابالالنباتات الملقحة ب حدوث نوع من المقاومة إلى  وتؤدي

 

 كمية الحاصل  في المستخدمة تأثير المعامالت
كمية الحاصل لثالثة  فيتأثير المعامالت المستخدمة  نتائج تجربة تدل

كانت هناك  هن أب ( 8)شكل  CMVمن الخيار مصابة بفيروس  أصناف
معاملة عطت أ حيث  ،معدالت تأثير المعامالت فروق معنوية فيما بين

 P. fluorescensبكتيرياو  S. platensis طحلب التداخل بين

اما   غ/النبات.  453.83، تلتها معاملة الشاهد والتي بلغت  النبات/غ1016
إلى  لوحظ وجود فروق ظاهرية لم تصل فقد صناففيما يتعلق بتأثير األ

اما بشان التداخل غ/النبات.    798.53  لصنف نجم وبلغتمستوى المعنوية  
 طحلب التداخل بين معاملة بينت النتائج تفوق  فقد ،المعامالتبين 

S. platensis  بكتيريا و Pf نجملصنف  النبات/غ 1147.0 وبلغت ،
 A. lebbeck االلبيزيا مستخلص واالقل كانت لمعاملة التداخل بين

، في حين النبات/غ  425.0وبلغت    غزيرلصنف    S. platensisوطحلب  
 .النبات/غ 390.8 شاهداعطت معاملة ال

من في كمية الحاصل  تأثير CMV بفيروس صابةلإل يكون قد 
  وراق زهار واألنسبة التزهير للنباتات واحداث تشوهات لل  خالل تقليل

وهذا ما أشارت   وتقليل نسبة الكلوروفيل وهذا ينتج عنه اختزال حجم الثمار
 ؛2011 ،خرون آمندو و ؛ 2010 ،خرون آالخلف و ) إليه أبحاث سابقة

El-Bramawy et al., 2012 ؛Jones et al., 2008). أن  ال يستبعد
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وانعكاس  صابةستجابة لإلتأثير في اإل صنافالتركيب الوراثي لليكون 
ضعف النمو واختزال كمية الكلوروفيل ل  ذلك في تقليل الحاصل كنتيجة

 (. 2006الفهد، ) والمساحة الورقية
 S. platensis تفوق معاملة التداخل بين طحلبربما يعود سبب 

فعالة في طحالب  تغذوية وجود مركباتإلى  P. fluorescensوبكتيريا 
مثل الفينوالت والستيرويدات والسكريات المتعددة   S. platensisالسبيرولينا  
 & Bulter ذكره الزيادة في كمية الحاصل وهذا ماإلى  دتأوالببتيدات 

Hunter (2007 )اضافة المستخلصات المتكونة من الطحالب أن  من

في افرازها   بكتيرياال  كذلك فان دورات،  لنبات االبحرية لتحسين نمو وانتاجية  
لمنظمات النمو والمركبات المحلية للعناصر الغذائية غير الجاهزة له من 
التأثير العالي في تحسين نمو النبات والتغلب على التأثير المرضي 

 ,.Ton et al)فيز المقاومة الجهازية للنباتات للفيروس فضال عن تح

عملية الرش الورقي عن طريق هذه إلى أن  باإلضافة .(2002
زيادة النمو الخضري واالنتاجي وذلك بسبب توفير إلى    المستخلصات ادى

 .(2012، وآخرون  مغذيات أساسية يعجز الجذر عن توفيرها )السامرائي

 

 

 
 

  .4يرجى االطالع على الشكل  *المعامالت: من الخيار. أصناف( لثالثة  2لمساحة الورقية )سماعلى تأثير المعامالت المستخدمة  .7شكل 

Figure 7. The effect of different treatments used on the leaf area (cm2) for three cucumber varieties. *Treatments: Please see 

figure 4. 

 

 

 
 

 .4يرجى االطالع على الشكل  *المعامالت: .CMVمن الخيار مصابة بفيروس  أصنافتأثير المعامالت المستخدمة في كمية الحاصل لثالثة  .8شكل 
Figure 8. Effect of the treatments used on the yield of three cucumber varieties infected with CMV. *Treatments: Please see 

figure 4. 
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Abstract 
Al-Fahd, M.A., M.G. Abdelmagid and O.N. Abboud. 2020. Molecular diagnosis of a Cucumber mosaic virus and its 

biological control using the algae Spirolina platensis, bacterium Pseudomonas fluorescens and some herbal extracts under 

field conditions. Arab Journal of Plant Protection, 38(2): 137-148. 
This work was conducted in Al-Ehwaish Area, Samarra District, Salahaddin Governorate during autumn of 2017-2018  growing season. 

The study aimed at diagnosing the local CMV isolate (Cucumber mosaic virus, genus Cucumovirus, family Bromoviridae) and evaluating the 

effect of the disease on three cucumber varieties following different biological control approaches. The use of RT-PCR (Reverse transcription-

polymerase chain reaction) confirmed that the virus strain used in this study was Cucumber mosaic virus (CMV), and was very close to a 

Pakistani isolate of the same virus. The efficacy of three plant extracts of Albizia lebbeck (L.), licorice (Glycyrrhiza glabral) and Parkinosonia 

aculeata (L.), the dietary supplements of the algae Spirulina platensis and the bacterium Pseudomonas fluorescens in controlling CMV were 

evaluated. The combined treatment of the algae + bacterium was superior and led only to 30% infection and 16.2% disease index compared to 

100.00% infection and 14.93% disease index for the control treatment. In addition, the combined algae and bacterium treatment produced the 

highest chlorophyll content amounted to 31.70 Spad, compared to 11.23 Spad for the control. The combined algae and bacteria treatment 

increased the leaf surface area of Beit Alfa cucumber variety which reached 30.55 cm2 compared to 22.51 cm2 for the control. The yield 

experiment showed that the combined S. platensis and P. fluorescens treatment was the best with a yield of 1147.0 g/plant for the cucumber 

variety Nejm, and the lowest was for the combined treatment of the A. lebbeck and S. platensis extracts with the cucumber variety Ghazir 

which yielded 420.5 g/plant, whereas the control treatment yield was 390.8 g/plant. 

Keywords: Cucumber mosaic virus, CMV, Algae, Spirolina platensis, bacteria, molecular diagnosis, RT-PCR. 
Corresponding author: Maaz Abdelwahab Al-Fahd, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Tikrit University, Tikrit, Iraq, 

Email: maadhdft@gmail.com 
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