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في نباتات  Tomato Mosaic Virusتثبيط تضاعف فايروس موزائيك الطماطة        
 Trichodermaباستخدام فطر  .Lycopersicon esculentum millالطماطة 

harzianum .وراشحه المصفى بالكموروفورم 
 ساجد صالح الدين سميم                  رجاء فاضل حمدي
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والراشح  harzianum Trichodermaالراشح الخام لفطر اجريت ىذه الدراسة لمعرفة تاثير 
المصفى بالكموروفورم  في تضاعف فايروس موزائيك الطماطة في نباتات الطماطة واعتمدت نباتات الداتورة 

Datura stramonium  كنباتات كاشفة لتقدير عدد النخرات الموضعيةLocal lessionبينت النتائج  . اذ
لعدد  لمعدبنباتات الداتورة  اوراق ب البروتيني في اختزال اعداد النخرات الظاىرة عمىالتاثير االيجابي لمراس

الذي اعطى  supernatent وبفرق معنوي كبير مقارنة بالمحمول الطافي 2نخرة / سم 3.145النخرات بمغ 
الفوسفاتي البالغ وبفارق معنوي كبير عن معدل معاممة الداريء  2نخرة / سم 5.236معدال لعدد النخرات بمغ 

 .2نخرة / سم 7.176
بينت النتائج تفوق معاممة مستخمص البروتينات المرسبة من الراشحح المصحفى بحالكموروفورم فحي تثبحيط 

مقارنحة بمحا اظيرتحو  2نخحرة / سحم 5.295تضاعف الفايروس اذ اختزلت اعداد النخرات الموضعية بمعدل بمحغ 
 2نخحرة / سحم 8.333و  8.212ووسحط البطاطحا بمعحدل نخحرات بمحغ  معاممتي السيطرة المتمثمة بالمحاء المقطحر

اذ يالححظ تفحوق  2نخرة / سحم 5.012عمى التوالي، فيما اعطت معاممة الراشح الخام معدال لعدد النخرات بمغ 
معاممة الراشح الخام عمى معاممة المستخمص البروتيني في اختزال اعداد النخرات وتقميحل تضحاعف الفحايروس 

كذلك افقد غمي الراشح الخحام والمسحتخمص البروتينحي فاعميتيمحا بداللحة غيحاب الفحروق   عنوية بينيما.وبفروق م
بين ماانتجو من نخرات موضعية مح  تمحك المنتجحة فحي معاممحة السحيطرة ء المحاء المقطحر ووسحط البطاطحا  ممحا 

لمراشححح  0-01بححان التركيححز . وتبححين T. harzianumيؤكححد الطبيعححة البروتينيححة لممححادة الفعالححة فححي راشححح فطححر 
الخام والراشح المصفى بحالكموروفورم دحد اعطحى اعمحى دحدرة تثبيطيحة لمفحايروس بداللحة عحدد النخحرات الموضحعية 

اذ يالحححظ بححان ىنححاك انخفاضححا فححي  3-01ثححم التركيححز   2-01الناتجححة بالسححنتمتر المربحح  الواحححد يميححو التركيححز 
 .3-01و  2-01   دي م  درجة التخفيفر فى بشكل طالتثبيطية لمراشحين الخام والمص اعميةالف

 

 الكلوات الوفتاحية:
 ، تثبيط تضاعف 

 ، فايروس موزائيك الطماطة 
 ، الطماطة

 Trichoderma harzianum. 

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:
 الى  Lycopersicon esculentumد نبات الطماطة و يع

ذو االىمية الغذائية واالدتصادية   Solanaceaeالعائمة الباذنجانية 
 المعروفة وتمتاز ثماره باحتوائيا عمى المواد المضادة لالكسدة

 . 2و 0والفيتامينات والعديد من العناصر المعدنية ء
حسب تقرير  2118لسنة  في العراق بمغ انتاج الطماطة
   وددر انتاج محصول3طن ء 830,000منظمة الغذاء والزراعة  

 

* Corresponding author at: University of Anbar / College of 

Science 
E-mail address:  

 
  الف طن بنسبة 0161ء  في العراق 2100الطماطة لسنة 

% من مجموع انتاج مجموعة الخضراوات، اما عمى  28.3مقدارىا 
 244089  2100مستوى العراق فقدرت المساحة المزروعة لسنة 

كغم/ دونم ، اما معدل  4339دونم، اما متوسط االنتاجية فقد بمغ 
 . 4طن ء 0159537االنتاج بالطن فقد بمغ 

ان محصول الطماطة يتقدم محاصيل الخضر المزروعة  وم 
ن حيث االنتاج والمساحة  اال انو يصاب بالعديد من في العراق م

االمراض ومنيا االمراض الفايروسية كفايروس موزائيك الطماطة 
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Tomato mosaic virus  المؤثر عمى ىذا الحاصل في العراق والعالم
االستمرار بالتضاعف في النباتات  ىذا الفايروس وبامكان  . 6، 5ء

  ويسبب تدميرا 7المزروعة حديثا ء المصابة ويصيب البادرات
لمبالستيدات الخضراء داخل الخاليا مما يسبب انخفاض في كمية 

يروسات المسببة العراض الكموروفيل في النبات كونو احد الفا
 ).8ءالموزائيك

رغم التقارير العديدة عن استخدام بعض المركبات الكيمياوية 
بات فانو التوجد ادلة في معالجة بعض االصابات الفايروسية في الن

داطعة عمى نجاح ىذه المركبات في تخميص النباتات المصابة من 
ى عمى الفايروسات اذ ان اعراض االصابة التمبث ان تظير مرة اخر 

من تودف المعالجة كما ان بعض ىذه  مدةالنباتات المعاممة بعد 
ا. المركبات سامة لمنبات ولالنسان مما ادى الى فشميا وعدم استعمالي

لذا فقد استخدمت طرق تيدف الى الوداية من ىذه االمراض وليس 
 . ان 9معالجتيا بعد حدوثيا ومنيا مقاومة االمراض الفايروسية ء

تطوير طريقة جديدة ضروري لتقميل فايروس موزائيك التبغ لذا فان 
استخدام طريقة السيطرة الحيوية تعد طريقة جديدة الدارة صحة النبات 

لعشرين والحادي والعشرين من خالل ايجاد طرق تقنية خالل القرن ا
اشارت بحوث عديدة الى امكانية استخدام   .01ء حيوية حديثة

  الى 00ء فقد توصل الفطريات ورواشحيا في تقميل تضاعف الفايروس،
في اختزال االضرار الناتجة عن  Trichodermaددرة راشح فطر 

الذي يصيب نبات الطماطة وتقميل الضرر  فايروس موزائيك الطماطة
 الناتج عنو ودد استخدم الباحث نبات الداتورة كنبات كاشف.

الطماطة واالضرار الكبيرة الناجمة عن  محصولنظرا الىمية 
االصابة بفايروس موزائيك الطماطة وتعدد سالالتو ولمداه العوائمي 

ا بيذه الدراسة فقد ىدفن عدة سنواتل الواس  ولتحممو الظروف السيئة
 : عن طريق ذلكو ايروس تحجيم االضرار الناتجة عن الف

استحثاث المقاومة في نباتات الطماطة ضد فايروس موزائيك  -0
الخام او المصفى  Trichodermالطماطة باستخدام راشح فطر  

 بالكموروفورم.
محاولة فصل المادة او المواد الفاعمة من ىذه الرواشح والتي ليا  -2

   في تحفيز المقاومة.دور 
اختبار فاعمية المادة او المواد المستخمصة من ىذه الرواشح تجاه  -3

فايروس موزائيك الطماطة عمى نباتي الطماطة والداتورة باستخدام 
 طرائق حيوية.

 المواد وطرائق العمل:
 النباتات المستخدمة في البحث: 

    Lycopersicon esculentumبذور الطماطة جمعت
من االسواق المحمية في مدينة الرمادي في super regina صنف 

 Datura الداتورة نبات بذور، اما argetoعمب مختومة من شركة 
stramonium التابعة  –ور فقد جمبت من الييئة العامة لتصديق البذ
 لوزارة الزراعة.

 الحصول عمى عزلة الفطر:
من   Trichoderma harzianumاخذت عزلة فطر  

مختبر الفطريات البحثي في دسم عموم الحياة، كمية العموم، جامعة 
اكار في  دكستروزاالنبار وتم تنشيط العزلة عمى وسط البطاطا 

ايام لضمان الحصول عمى  5ولمدة ° م 28الحاضنة عمى درجة حرارة 
عزلة نشطة دبل البدء بعممية تحضير الراشح الفطري المستخدم في 

 البحث.
  TMVالحصول عمى عزلة فايروس موزائيك الطماطة      

عزل فايروس موزائيك الطماطة من نباتات تبغ مصابة تظير 
عمييا اعراض االصابة بظيور نخرات موضعية عمى اوراديا اخذت 
عصارتيا واستخدمت في تمقيح نباتات طماطة سميمة وبعد ظيور 

ت عصارتيا وعوممت اعراض االصابة عمييا والمتمثمة بالموزائيك اخذ
  (12لمدة عشرة ددائق في حمام مائي ° م 92 – 91بدرجة حرارة 

 واستعممت لتمقيح اوراق نباتات داتورة واالنتظار لحين ظيور االعراض
ثم اخذت نخرة موضعية واحدة الستخداميا  المتمثمة بالنخرات الموضعية

 وبعد ظيور super reginaفي تمقيح نباتات طماطة سميمة صنف 
عمى ىذا النبات استعمل كمصدر اول لمقاح فايروس  الموزائيك اعراض

موزائيك الطماطة لتمقيح نباتات كثيرة اخرى والتي استعممت مصدرا لمقاح 
 في التجارب الالحقة.

 -تحضير الرواشح الفطرية : 
 – Potatoوسط البطاطا دكستروز السائل  استخدم

Dextrose Broth  لتحضير راشح فطرT. harzianum  ودسم في
بدرجة حرارة  Autoclaveحاويات زجاجية نظيفة وعقم بجياز الموصدة 

بار ولمدة نصف ساعة، ترك بعد ذلك ليبرد دميال   0.5وضغط °م 020
دورة  051ء ثم وض  في حاضنة ىزازة   Trichodermaثم لقح بفطر 

سحب ايام م  االخذ بنظر االعتبار  7لمدة ° م 28عمى درجة / دديقة  
ساعة من  24مل  كل يومء بعد مرور  011جزء من الوسط الفطري ء
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وترشيحو واستخدامو كمصدر لممعامالت الالحقة اثناء مدة    الزرع
التجربة، وذلك بعمر يوم وبعمر يومين وثالثة ايام الى اليوم الساب ، 

 لمتخمص من watman No1رشح بعدىا باستخدام ورق ترشيح نوع 
طر واخذ الوسط المرشح الستخدامو في اختبار امكانية مفل الكتمة الحية

تحفيز المقاومة في النباتات في التجارب الالحقة ودد سمي الوسط 
  .(crud filtrate)  13الخام  الفطري بالراشح الفطري

 -طريقة تحضير لقاح فايروس موزائيك الطماطة: 
غم من اوراق نباتات طماطة ممقحة بفايروس موزائيك  0سحق 

 5الطماطة والتي ظيرت عمييا اعراض االصابة في ىاون خزفي م  
% ذو ردم 1.10بتركيز   Na2HPO4مل من محمول داريء فوسفاتي 

طبقات  4رشحت العصارة الناتجة خالل  ، 04ومبرد ء 7ىيدروجيني 
بجياز الطرد المركزي  لالنتباذمن الشاش الطبي وعرض الراشح 

centerfuge  اىمل بعدىا الراسب وجم  الرائق في دناني زجاجية
مل في كل حاوية ثم حفظت في المجمدة لتكون مصدر لمقاح  2وبواد  

 الفايروسي المستعمل في التجارب الالحقة.
 -عممية التمقيح الميكانيكي: 

اب والمذكور بعد تحضير المقاح الفايروسي من النبات المص
 carborundumالكاربوراندوم  فيفة من طبقة خ ثرنفي الفقرة السابقة، 

400 mesh باستخدام ناشر حياعمى االوراق المراد تمقيAutomizer 
بابة من اليد اليمنى في المقاح اصب  الس وغمساعد ليذا الغرض، 

مسح سطح الوردة بضغط خفيف ويفضل ان تسند الوردة من االسفل و 
غسل سطح الوردة ليسرى وبعد االنتياء من التمقيح بواسطة راحة الكف ا

   .04و 9بالماء مباشرة لفترة دصيرة التتجاوز العشرون ثانية ء
 -حساب مساحات االوراق الممقحة:   

فة مساحتيا عمى وردة بيانية الممقحة والمراد معر  الوردة ترسم
ة التي اخذ بنظر االعتبار االستفادة من المربعات الكاممة والمنقوصودد 

 لحساب مساحة الوردة لبيانيةتشغميا صورة الوردة الممقحة عمى الوردة ا
 -:تيحسب القانون االو 

ممة + عدد المربعات المنقوصة / مساحة الور دة = عدد المربعات الكا
  .05ء2
 -تحضير التربة وزراعة النباتات: 

االمر باستخدام فمينة  في باديء ةزرعت بذور الداتورة والطماط
االنبات المعبأة بمادة البتموس المعقمة، وبعد ظيور البادرات نقمت الى 

سم  01سم وارتفاع  6سم ودطر سفمي  8 عمويسنادين ذات دطر 

 % 6 والتي غسمت بصورة جيدة بالماء واليايبوكمورايت التجاري بتركيز 
وممئت بتربة مؤلفة  ثم بوفرة من الماء الزالة اثار المنظفات المستخدمة

بجياز  عقمت 0:  2والرمل بنسبة  peat mossمن البيتموس 
 0.5وتحت ضغط ° م 020عمى درجة حرارة  Autoclaveالموصدة 

لمدة اسبوع دبل استخداميا  في  كتدديقة عمى االدل وتر  45ولمدة  بار
الزراعة، نميت النباتات في بيت بالستيكي اعد خصيصا ليذا الغرض 

 متر. 3متر وعرض  4متر وطول  2وكان بارتفاع 
سقيت النباتات بالماء حسب الحاجة وسمدت بمحمول السماد 

غم / لتر من الماء وبواد  ثالث  3. وبتركيز N.P.Kالتجاري المركب 
  ودد استخدم المبيد الحشري الفاسايبرمثرين 06سبوعين ءات كل اسقي
 % لمكافحة الحشرات كل اسبوع عمى االدل.01

 .T   استعمال مادة الكموروفورم في تصفية الراشح الفطري لفطر 
harzianum.      

 .T  تصفية راشح فطر في  07ءاعتمدت طريقة
harzianum  مزج  عمى النباتات، وذلك عن طريقر ومن ثم اختب

شح فطري في حجم را 2حجم كموروفورم :  0الراشح الفطري وبنسبة 
لمدة يوم واحد عمى جياز المحرك  تتركدناني زجاجية محكمة و 

عممية المزج بصورة صحيحة، التمام   magnetic stirrerالمغناطيسي 
رك المزيج بدون تحريك لمحصول عمى طبقتين العميا منيا سميت ت  

بالكموروفورم والسفمية سميت بطور المذيب بالراشح المصفى 
ءالكموروفورم  وفصمت الطبقتين في دوارق زجاجية وتركت الحاوية منيا 
عمى الراشح المصفى بالكموروفورم مفتوحة في جو المختبر لمتخمص من 
بقايا الكموروفورم بعدىا حفظت في المجمدة الستعماليا في التجارب 

 الالحقة.
ن من الراشح المصفى بالكموروفورم لفطر طريقة ترسيب البروتي 

Trichoderma باستعمال محمول كبريتات االمونيوم 
  لغرض ترسيب المواد البروتينية 04 ء  اتبعت طريقة 

مزج حجم واحد من الراشح  اذال محمول كبريتات  االمونيوم، باستعم
 جم واحد من المحمول المشب  بكبريتاتحالمصفى بالكموروفورم م  

ساعة في الثالجة، بعدىا عرض  24االمونيوم وترك المزيج لمدة 
دورة / دديقة لفصل الراسب عن الراشح، اىمل  5111لالنتباذ بسرعة 

وعرض  0.01Mالراشح وتمت اذابة الراسب في داريء فوسفاتي 
المحمول الناتج لالنتباذ الزالة المواد غير الذائبة ثم اخذ المحمول الراشح 

ساعة م   24س ديمزة لالنفاذ ضد الماء المقطر لمدة ووض  في اكيا
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خالل عممية الديمزة، بعدىا  عدة مرات خذ بنظر االعتبار تبديل الماءاال
 .في التجارب الالحقةاخذ المحمول واستخدم 

 
ن الراشح المصفى اختبار تاثير المواد البروتينية المرسبة م

 الطماطةفاعمية فايروس موزائيك  فيبالكموروفورم 
ومسحت  بعمر الوردة الرابعة متجانسة اختيرت نباتات داتورة

انصاف اوراديا بالمحمول الطافي الناتج من عممية الديمزة وتركت لمدة 
يوم واحد ثم لقحت االنصاف المقابمة بفايروس موزائيك الطماطة وبواد  
خمسة مكررات ءانصاف اوراق ، اما معاممة السيطرة فقد تضمنت مسح 

 تلقحالفوسفاتي او بالماء المقطر و اف اوراق الداتورة بالداريء انص
االوراق المقابمة بالفايروس بعد يوم واحد من المسح التحفيزي بالداريء 

يوم تم حساب عدد النخرات  01 – 8او بالماء المقطر. وبعد مرور 
 الموضعية الناتجة وكررت التجربة مرتين.

 
والبروتين المرسب من الراشح  Trichodermaتاثير راشح فطر   

المصفى بالكموروفورم في تثبيط حدوث االصابة بالفايروس في اوراق 
 نبات الداتورة

تاثير البروتين المرسب من الراشح المصفى  مقارنةلغرض 
م  تاثير   نفاذ ضد الماء المقطربالكموروفورم والذي تم تعريضو لال

اوراق نباتات  مسحت انصاف Trichodermaالراشح الخام لفطر 
الداتورة بصورة منفردة بالمستحضرين المشار الييا وبعد مرور يوم من 
المسح التحفيزي بالمستحضرين لقحت االنصاف المقابمة بفايروس 

ايام تم  01 – 8موزائيك الطماطة وبواد  خمسة مكررات وبعد مرور 
ن حساب عدد النخرات الموضعية الناتجة في السنتمتر المرب  الواحد م

 .مرتانالوردة وكررت التجربة 
 T. harzianum الفاعمية التثبيطية لراشح فطر  في تاثير الغمي

البروتين المرسب من الراشح المصفى بالكموروفورم )بفعل  فيو 
 كبريتات االمونيوم(
والبروتينات  T. harzianum  الخام لفطر الراشحعرض 
في حمام مائي ° م011ريتات االمونيوم لدرجة حرارة المرسبة بفعل كب

ا مواختبر تاثيرى ب رد المستحضران   بعدىا08ددائق ء 01ولمدة 
التثبيطي من خالل مزج احجام متساوية كال عمى انفراد م  المقاح 
الفايروسي وترك لمدة ساعة عمى االدل ثم لقحت بو اوراق نباتات داتورة 

تمثمت بمزج بواد  خمسة مكررات لكل معاممة، اما معاممة السيطرة فقد 

المقاح الفايروسي م  الماء المقطر او وسط البطاطا السائل وبالطريقة 
  نفسيا المذكورة انفا.

تاثير تخفيف كل من الراشح الخام والراشح المصفى بالكموروفورم 
 .عمى فعاليتهما التثبيطية في اوراق الداتورة Trichodermaلفطر 

الراشح الفطري من  3-10و  2-10و  1-10حضرت التخافيف 
 الخام والراشح المصفى بالكموروفورم باستخدام الماء المقطر.

متساوية من التخافيف المحضرة كال عمى حدة  احجاممزجت 
م  لقاح فايروس موزائيك الطماطة وتركت لمدة ساعة واحدة دبل 

مكررات لكل معاممة.  5استعماليا في تمقيح انصاف اوراق داتورة وبواد  
ايام تم حساب عدد النخرات الموضعية الناتجة /  01 – 8وبعد مرور 

 .من مساحة الوردة الممقحة 2سم
 النتائج :

المدرجة في الجدول  لمبيانات اظيرت نتائج التحميل االحصائي
المواد  والتي تمثل نتائج تكرار ثالث تجارب لمعرفة تاثير 0ردم 

المترسبة من الراشح المصفى بالكموروفورم بفعل المحمول المشب  من 
كبريتات االمونيوم، اذ بينت النتائج التاثير االيجابي لمراسب البروتيني 

الداتورة اذ اعطت معدال  نباتاتفي اختزال اعداد النخرات الظاىرة عمى 
وبفرق معنوي كبير مقارنة  2نخرة / سم 3.145لعدد النخرات بمغ 

نخرة /  5.236بالمحمول الطافي الذي اعطى معدال لعدد النخرات بمغ 
. وان كمتا المعاممتين المتمثمة بالراسب البروتيني  0ء شكل 2سم

والمحمول الطافي الناتج من عممية الديمزة دد اختزلت اعداد النخرات 
ي ومعاممة الماء بشكل معنوي مقارنة م  معاممتي الداريء الفوسفات

/ نخرة 7.176المقطر ءالسيطرة  اذ اعطت معدال لعدد النخرات بمغ 
 عمى التوالي. 2نخرة / سم  7.461و 2سم
 

: اختبار تاثير المواد البروتينية المرسبة من الراشح المصفى  1 جدول رقم 
بداللة  بالكموروفورم والمحمول الطافي في فاعمية فايروس موزائيك الطماطة

 اعداد النخرات الناتجة.
رقن 

 التجربة

 2عذد النخرات / سن

 الراسب

 )بروتين(
 الطافً

داريء 

 الفوسفات

هاء 

 هقطر
 الوعذل

1 
3.167 

d 

5.290 

c 

7.194 

b 

7.461 

a 

5.778 

A 

2 
3.133 

d 

5.181 

c 

7.117 

b 

7.509 

a 

5.735 

A 

3 
3.134 

d 

5.236 

c 

7.218 

b 

7.411 

ab 

5.750 

A 

 الوعذل
3.145 

D 

5.236 

C 

7.176 

B 

7.461 

A 
 

 االرقام تمثل متوسطات خمسة مكررات.
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المتوسطات متشابهة الحروف الصغيرة التختمف عن بعضها معنويا وحسب اختبار اقل فرق 
 . 0.05( وعمى مستوى معنوية  .L.S.Dمعنوي المعدل )

عن بعضها معنويا وحسب اختبار  المتوسطات متشابهة الحروف الكبيرة عموديا وافقيا التختمف
  0.05( وعمى مستوى معنوية  .L.S.D) اقل فرق معنوي 

 
: اوراق نباتات داتورة معاممة بالراسب البروتيني والمحمول  1 شكل رقم 

 الطافي الناتج من عممية الديمزة.
A – .ورقة نبات داتورة كمعاممة سيطرة 
B – معامل بالراسب البروتيني لراشح فطر  ورقة نبات داتورةTrichoderma .C – 

 بالمحمول الطافي لراشح الفطر. ةورقة نبات داتورة معامم
 

عمى  T. harzianumتفودت معاممة الراشح الخام لفطر 
وبفارق معنوي في اختزال اعداد النخرات  معاممة المستخمص البروتيني

 5.012اذ اعطت معاممة الراشح الخام معداًل لعدد النخرات بمغ 
% في حين اعطت معاممة 39.85وبنسبة تثبيط بمغت  2سمنخرة/

وبنسبة  2/سمنخرة 5.295المستخمص البروتيني معدل عدد نخرات بمغ 
% وان كمتا المعاممتين تفودت معنويًا عمى  36.45تثبيط بمغت 

معاممتي السيطرة المتمثمة بوسط البطاطا والماء المقطر التي اعطت 
عمى التواليء  2نخرة/سم 8.212و  8.333معداًل لعدد النخرات بمغ 

  .2جدول
غياب الفروق  3تشير النتائج المعروضة في الجدول ردم و 

مذين تم ام والمستخمص البروتيني الالمعنوية بين تاثير كل من الراشح الخ
دديقة ومعاممة  05في حمام مائي ولمدة  °م011تعريضيم لدرجة حرارة 

السيطرة المتمثمة بالماء المقطر ووسط البطاطا مما يدل عمى ان الحرارة 
العالية دد عممت عمى فقدان كال المستحضرين لتاثيرىما التثبيطي 

والذي دد يؤكد الطبيعة البروتينية لممادة  لفايروس موزائيك الطماطة
 .T. harzianum الفعالة في راشح فطر 

: اختبار قدرة المستخمص البروتيني والراشح الخام في تثبيط 2  جدول رقم
 حدوث االصابة في اوراق نبات الداتورة بداللة اعداد النخرات الناتجة.

رقن 

 التجربة

 2عذد النخرات الووضعية / سن

 الوعاهلة

هستخلص 

 بروتينً

الراشح 

 الخام

وسط 

 البطاطا

هاء 

 هقطر
 الوعذل

1 
5.339 

b 

5.034 

c 

8.390 

a 

8.154 

a 

6.729 

A 

2 
5.272 

bc 

5.041 

c 

8.287 

a 

8.183 

a 

6.696 

A 

3 
5.274 

bc 

4.962 

c 

8.321 

a 

8.299 

a 

6.714 

A 

 الوعذل
5.295 

B 

5.012 

C 

8.333 

A 

8.212 

A 
 

 متوسطات خمسة مكررات.االرقام تمثل 
المتوسطات متشابهة الحروف الصغيرة التختمف عن بعضها معنويا وحسب اختبار اقل فرق 

 . 0.05( وعمى مستوى معنوية  .L.S.Dمعنوي المعدل )
المتوسطات متشابهة الحروف الكبيرة عموديا وافقيا التختمف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

 . 0.05( وعمى مستوى معنوية  .L.S.Dاقل فرق معنوي المعدل )
 

: تاثير الغمي عمى الفاعمية التثبيطية لراشح فطر 3  جدول رقم 
Trichoderma  وعمى البروتين المرسب من الراشح المصفى بالكموروفورم

 بفعل كبريتات االمونيوم.

رقن 

 التجربة

 2عذد النخرات / سن

 الوعاهلة

هستخلص 

 بروتينً

راشح 

 خام

هاء 

 هقطر

وسط 

 البطاطا
 الوعذل

1 
6.849 

ab 

6.751 

b 

6.780 

b 

6.787 

b 

6.791 

A 

2 
6.805 

a 

6.788 

b 

6.777 

b 

6.780 

b 

6.787 

A 

3 
6.822 

ab 

6.797 

b 

6.803 

b 

6.774 

ab 

6.799 

A 

 الوعذل
6.825 

A 

6.778 

A 

6.786 

A 

6.780 

A 
 

 االرقام تمثل متوسطات خمسة مكررات.
المتوسطات متشابهة الحروف الصغيرة التختمف عن بعضها معنويا وحسب اختبار اقل فرق 

         .0.05مستوى معنوية  ( وعمى .L.S.Dمعنوي المعدل )

 
تاثير التخفيف  4 بينت النتائج المعروضة في الجدول ردم

العشري لمراشح الخام والراشح المصفى بالكموروفورم لفطر 
Trichoderma  في تثبيط تضاعف فايروس موزائيك الطماطة، اذ

لمراشح الخام والراشح المصفى  0-01تشير النتائج بان التركيز 
بالكموروفورم دد اعطى اعمى ددرة تثبيطية لمفايروس كما موضح 
بالجدول بداللة عدد النخرات الموضعية الناتجة بالسنتمتر المرب  الواحد 

اذ يالحظ بان ىناك انخفاضا في  3-01ثم التركيز   2-01يميو التركيز 
دي م  درجة ر الفعالية التثبيطية لمراشحين الخام والمصفى بشكل ط

 .3-01و  2-01التخفيف 
يالحظ من خالل المعدل العام لمراشح الخام والراشح المصفى 

بان عدد النخرات اختزلت وبشكل  Trichodermaبالكموروفورم لمفطر 
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يطرة المتمثمة بالماء المقطر ووسط معنوي مقارنة م  معاممة الس
 0.52البطاطا، اذ اعطت معاممة الراشح الخام معدل عدد نخرات بمغ 

مقارنة  2نخرة / سم 0.54والراشح المصفى بالكموروفورم  2نخرة / سم
بالماء المقطر ووسط البطاطا السائل الذي اعطى معدل عدد نخرات بمغ 

 عمى التوالي. 2نخرة / سم 9.95و   958
 

: تاثير التخفيف العشري لمراشح الخام والراشح المصفى 4 جدول رقم 
 بالكموروفورم في تثبيط تضاعف فايروس موزائيك الطماطة.

 2عذد النخرات الووضعية / سن

 نوع الراشح

 التخفيف

11-1 1

1-2 
1

 الوعذل 1-3

 الراشح الخام

لفطر 

trichoderma 

0.23 

b 

0.44 

b 

0.89 

b 

0.52 

B 

الراشح الوصفى 

بالكلوروفورم 

لفطر 

trichoderma 

0.25 

b 

0.49 

b 

0.88 

b 

0.54 

B 

 هاء هقطر

 

10.09 

a 

9.13 

a 

9.51 

a 

9.58 

A 

 وسط البطاطا

 

10.02 

a 

9.09 

a 

9.53 

a 

9.95 

A 

 الوعذل

 

5.15 

A 

4.78 

B 

5.21 

A 
 

 االرقام تمثل متوسطات خمسة مكررات.
التختمف عن بعضها معنويا وحسب اختبار اقل فرق المتوسطات متشابهة الحروف الصغيرة 

 .0.05( وعمى مستوى معنوية  .L.S.Dمعنوي المعدل )
المتوسطات متشابهة الحروف الكبيرة عموديا وافقيا التختمف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 

 .0.05( وعمى مستوى معنوية .L.S.Dاقل فرق معنوي المعدل )
 . 0.05مستوى معنوية 

المتوسطات متشابهة الحروف الكبيرة عموديا وافقيا التختمف عن بعضها معنويا وحسب اختبار 
 0.05( وعمى مستوى معنوية  .L.S.Dاقل فرق معنوي المعدل )

 
ان اصابة النبات بفايروس موزائيك بينت العديد من الدراسات 

الطماطة دبل عممية الغمر بالرواشح الفطرية دد حفز النمو وانتاج 
Chitinases  وß-1-3- glucanases   جنبا الى جنب م  دور

الراشح الفطري في اختزال اعداد النخرات ومساحة النخرات عند غمر 
  .النباتات بيذه الرواشح بعد التمقيح بالفايروس

المعزولة من فطر  Trichokoninsوجد بان مادة  
Trichoderma  تستطي  تحفيز المقاومة الجيازية واليات الدفاع في

نباتات التبغ ضد فايروس موزائيك الطماطة، اذ استطاعت ىذه المادة 
تعمل ىذه المادة عمى  اذ ،  09 % ء54من تثبيط عدد النخرات الى 

تحفيز المركبات الفينولية في النبات وتزيد من فعالية االنزيمات المتعمقة 
و  PAL  Phenylalanine ammonia layaseءباالمراضية مثل 

POD)    Peroxidase وPPO)  Polyphenyle oxidase 

المسؤولة عن الجينات الدفاعية في الخمية النباتية بالمقارنة م  نباتات 
يحث عمى زيادة  Trichokoninsالسيطرة، وان المعاممة بمادة 

  في H2O2الييدروجين ءاالوكسجين المتفاعل والبروتينات وبيروكسيد 
من محمول   nM 011اوراق التبغ بعد معاممة اوراق التبغ في 

Trichokonins  اذ ان        20ءايام  4لمدةPAL وPPO وPOD 
  . 20 ءنزيمات الميمة المتعمقة بالدفاعمن اال

الراسب البروتيني دد بان  0 تبين من خالل نتائج الجدول ردم
اختزل اعداد النخرات وبصورة معنوية عن المحمول الطافي وعن معاممة 
السيطرة المتمثمة بالماء المقطر والداريء الفوسفاتي اذ اعطت معاممة 

 2نخرة / سم 3.145الراسب البروتيني معدال عاما لعدد النخرات بمغ 
النخرات بمغ مقارنة م  المحمول الطافي الذي اعطى معدال لعدد 

وىذه النتيجة توضح اىمية البروتينات الموجودة في  2نخرة / سم 5.236
 الراشح في اختزال اعداد النخرات.

بان راسب البروتينات دد اعطى نسبة  2ردم ويبين الجدول  
% اما الراشح الخام فقد اعطى نسبة تثبيط بمغت  36.45تثبيط بمغت 

الراشح الخام دد يحتوي عمى % مما يدعو الى االعتقاد بان  39.85
وجود البروتينات والذي يعتبر  اخرى مثبطة لمفايروس فضال عنمواد 

 . ايروسالمثبط االساسي لتضاعف الف
معنوية بين المعدالت العامة لممستخمص ال الفروق ان غياب

ان     يدل عمى3ء جدول  البروتيني والراشح الخام بالمقارنة م  السيطرة
المادة المثبطة ىي ذات طبيعة بروتينية اذ ادى غمي الراسب البروتيني 
والراشح الخام الى فقدان تاثيرىما في اختزال اعداد النخرات لذلك لم 
تظير بينيما وبين معاممة المقارنة اي فروق معنوية اذ ادت عممية 

 روس وىذهالغمي الى تشويو البروتين وفقدان خصائصو في تثبيط الفاي
  عندما اوضح بان غمي المستخمص  04ء النتيجة تتفق م  ماوجده 

الخام لنبات الرغيمة وراسبو البروتيني ادى الى انعدام فاعميتيما في 
تثبيط تضاعف فايروس موزائيك الطماطة مما يؤكد تاثير الغمي عمى 
البروتين المسبب لمتثبيط وادى الى تشويو تركيب المادة البروتينية. 

  
بان تخفيف الراشح الفطري الخام والراشح  4  يبين الجدول       

الفطري المصفى بالكموروفورم ادى الى زيادة في عدد النخرات كمما 
زادت نسبة التخفيف مما يدل عمى انخفاض المادة المثبطة ءالبروتينات  

مما اثر عمى  3-01وصوال الى التخفيف  0-01ابتداءا من التخفيف 
في الراشح الخام او الراشح المصفى بالكموروفورم وكانت  فعاليتيا سواءا
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الفرودات معنوية بينيما وبين معاممة السيطرة المتمثمة بالماء المقطر 
 ووسط البطاطا.
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Inhibition of Tomato Mosaic Virus replication in tomato plant Lycopersicon 

esculentum  by Trichoderma harzianum mill fungi and its supernatant which 

filteration with chlorophorm. 
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Abstract: 

 The study was conducted to know the effect of crud filtrate of T. harzianum and its supernatant which 

screened with chlorophorm in replication of Tomato mosaic virus in tomato plant Lycopersicon esculentum and relied 

Datura stramonium plants as indicator plant to determind the number of local lesion, the results showed the positive 

effect of protein sediments in reduce the number of local lesion in Datura plants which which gave 3.145 lession/ cm
2 

while supernatant gave 5.236 lession/ cm
2 
and phosphate buffer treatment gave 7.176 lession/ cm

2 
.The results showed 

that the treatment of sidements proteins from supernatant which filtrate with chlorophorm reduced the number of local 

lesion with rate 5.295 lession/ cm
2 

compared with two control treatment ( water, potato media) which gave 8.212, 

8.333 lession/ cm
2 
respectivly, while the crud filtrate treatment gave rate 5.012 lession/ cm

2 
, that mean, the treatment 

of crud filtrate succese to reduce the number of lesion and reduced the virus replication comparison with protein 

extract. Also, boiling the crud filtrate and protein extract led to losing the activity of both treatments, because the 

protein substances lost there inhibition activity when they exposed to high heat degree.The concentration 10
-1 

for crud 

filtrate and its filtrate screening with chlorophorm gave the grate effect in inhibition the virus in cm
2
 then the 

concentration 10
-2

 then 10
-3

 .  


