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على  Cucumber mosaic virusتأثير اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار 
في  (.Capsicum annum L) الفليفلة لبعض هجن ةالضوئيالصبغات 
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 الملخص
التجربة الحقلية في قرية المتركية في محافظة الالذقية، خالل الموسم الزراعي  أجريت   

 Cucumber، بهدف معرفة تأثير اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار2012/2020
mosaic virus (CMV)  ألربع هجن من نباتات الفليفلة  الصبغات الضوئيةعلى

(Taline F1 ،Amani F1 ،Harek F1 ،Marvilo F1) 30، 15)مواعيد  في ثالث ،
نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات  بفيروس موزاييك الخيار.بعد إجراء العدوى ( يوما   55

مكررات لكل معاملة. أظهرت النتائج أن اإلصابة  5 معامالت و 8العشوائية الكاملة ب
، B، الكلوروفيل Aالكلوروفيل أثرت على الصبغات الضوئية ) بفيروس موزاييك الخيار قد

يوما  من العدوى بالفيروس وكان التأثير األكبر  15بعد   الكلوروفيل الكلي والكاروتينويدات(
يوما  من العدوى حيث انخفضت قيم الصبغات الضوئية في  30بعد  بالفيروسلإلصابة 

 55ا بعد هجن الفليفلة المعداة بالفيروس بفروق معنوية كبيرة بالمقارنة مع نباتات الشاهد، أم
انخفض تأثير اإلصابة الفيروسية مع تقدم النبات بالعمر، فقد  يوما  من العدوى بالفيروس 

 Bقيم الكلوروفيل  من انخفاض كبرأ Aقيم الكلوروفيل  كان انخفاضفي المواعيد الثالثة و 
قد ، و قيم الكاروتينويدات من انخفاض أكبر Bقيم الكلوروفيل  وانخفضتالكاروتينويدات، و 

 إلى انخفاض عملية التركيب الضوئي.  الضوئية انخفاض قيم الصبغاتأدى 
  هجن، التركيب الضوئي. الفليفلة، فيروس موزاييك الخيار، الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
ولها  ,تعد الفليفلة من محاصيل الخضار في الزراعة الحقلية في القطر العربي السوري ذات القيمة الغذائية العالية    

 Govindarajan andإنتاج الزيوت العطرية والصبغات الملونة ) ُتستخدم في، و استخدامات طبية وغذائية عديدة
Salzer, 1985.) وقد ةلبطاطا في سورياالفليفلة ثالث أهم محاصيل الفصيلة الباذنجانية بعد كل من البندورة و  دتع ،

حيث بلغت  سوريةخالل السنوات األخيرة تطورا  كبيرا  في بلدان حوض البحر األبيض المتوسط، ومنها  تهاتطورت زراع
هكتارا  وبلغ اإلنتاج اإلجمالي  5000لسوري على مستوى القطر العربي ا 2011المساحة المزروعة من الفليفلة لعام 

تصاب محاصيل الفصيلة  .(2011، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيكغ/ه ) 11500طنا والغلة  52300للزراعة 
الباذنجانية بالعديد من األمراض ومنها األمراض الفيروسية التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة على المحاصيل مع توفر 
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، لذلك كانت الوقاية من الفيروسات وأمراضها هدفا  رئيسا  للعاملين في مجال تضاعفهاالظروف البيئية المالئمة النتشارها و 
 (. 2008لفيروسية )الحمادي وآخرون، أمراض النبات ا

األمراض التي يصعب السيطرة عليها ُمسببات من  Cucumber mosaic virus(CMV)  يعد فيروس موزاييك الخيار 
 ,.Soleimani et alرغم كل المحاوالت العملية المنفذة إلبقائها تحت السيطرة أو للتقليل من الخسائر الناتجة عنها )

عبارة عن حشرات مّن  الناقلالحشرية بالمبيدات الكيميائية، كون  الفيروس ناحية مكافحة نواقل (. وخصوصا  من2011
كتسب الفيروس خالل فترة تقل الفيروس بالطريقة غير المثابرة، وبالتالي يمكن أن نت وهيتنتقل بسرعة عالية، تتكاثر و 

نباتات السليمة قبل أن يؤثر المبيد على الحشرة إلى ال تنقلهقصيرة من التغذية على النباتات المصابة، ويمكن أن 
(Zehnder et al., 2001.) 

معدالت التمثيل  خفضتفاعالت هذه الالفيروس ووجد في معظم و  النباتركزت العديد من الدراسات على التفاعالت بين    
(. كما أشارت دراسات عديدة إلى تأثير Balachandran et al., 1997الضوئي في النباتات المصابة بالفيروس )

مستويات  وجد أن (Steven et al., 1979)ففي دراسة أجراها العدوى الفيروسية على صبغات التمثيل الضوئي، 
 ;Good-man et al., 1986). وبين انخفضت بشدة بالمقارنة مع األوراق السليمةقد  Bوالكلوروفيل  Aالكلوروفيل 

Fraser, 1987)   وفي .في أوراق النباتات المصابة انخفاض معدل التمثيل الضوئي أدت إلى اإلصابة الفيروسيةبأن 
(  لإلصابة بفيروس موزاييك الخيار لوحظ انخفاض في معدالت .Cucur pepo L) ستجابة نباتات الكوساالدراسة 

 أشارتو . (Tesci et al., 1994a, 1994bبعد أسبوع من اإلصابة بالفيروس ) التركيب الضوئي في األوراق المصابة
 Grapevine fanleafأن اإلصابة بفيروس الورقة المروحية على العنب ( Sampol et al., 2003أجراها )نتائج دراسة 

Virus (GFLV ) الكوساأن أوراق  ووجد .خفضت معدل التمثيل الضوئي على أوراق نباتات الكرمة المصابة بالفيروسقد 
Cucurbita pepo  المصابة بفيروس موزاييك واصفرار الكوساZucchini yellow mosaic virus (ZYMV )قد 

 Bhyan)ووجد  (.Radwan et al., 2007) بالمقارنة مع الشاهد ومحتويات الكاروتين  Chl b  و  Chl aانخفض فيها
et al., 2007 ) اإلصابة بفيروس تجعد واصفرار أوراق البندورة أنTomato yellow leaf curl virus ((TYLCV 

لم تسبب  B ولكن بالنسبة للكلوروفيل  Aأثرت تأثيرا  سلبيا  على محتوى األوراق من الكلوروفيل  على نباتات البندورة قد
 Yكما طرأت تغيرات على عملية التركيب الضوئي في نباتات البطاطا المصابة بفيروس  اإلصابة أي تأثير معنوي.

(، وانخفض نشاط Baebler et al., 2009( بعد نصف ساعة من العدوى بالفيروس )PVY) Potato virus Yالبطاطا 
 ,.Pepino mosaic virus (Hanssen et al  البيبينو التمثيل الضوئي على نباتات البندورة المصابة بفيروس موزاييك

على نباتات االرز المصابة بمرض التانغرو الناجم عن ( Jabeen et al., 2017)وبينت نتائج دراسة أجراها   (،2011
Rice tungro spherical virus (RTSV )( و RTBV) Rice tungro baciliform virusاإلصابة بفيروسي 

والكارتينويدات في أصناف األرز الحساسة مقارنة مع األصناف  Bوالكلوروفيل  Aانخفاض كبير في محتوى الكلوروفيل 
  ة والمقاومة.متوسطة المقاوم

، الكلوروفيل Aالكلوروفيل  :الصبغات الضوئيةعلى  بفيروس موزاييك الخيارالعدوى  إلى دراسة تأثير البحث اهدف هذ    
B ، ،الكاروتينويدات و الكلوروفيل الكليcar بالفيروس المصابة في أوراق نبات الفليفلة. 

 مواد البحث وطرائقه:
 هي:الفليفلة  أربعة هجن من استخدمت بذور :المادة النباتية

وهو من هجن الفليفة الحريفة يتميز بنمو خضري غزير، أوراقه صغيرة نسبيا ، ثماره عبارة عن قرون  Taline F1الهجين  -1
 .، ومعقم بالثيرام%28ونقاوة  %15 هولندا، يتميز بنسبة إنبات–ميرو سيدز شركة رفيعة متطاولة، من إنتاج
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 وهو من هجن الفليفلة غير الحريفة يتميز بنمو خضري غزير، أوراقه عريضة نسبيا ، ثماره كبيرة Amani F1الهجين    -2
 .، ومعقم بالثيرام%28ونقاوة  %23، يتميز بنسبة إنبات المنشأ هولندا ،عريضة

عبارة عن يتميز بنمو خضري غزير، أوراقه صغيرة نسبيا ، ثماره   وهو من هجن الفليفلة الحريفة Harek F1 هجينال   -3
، ومعقم %28ونقاوة  %15، يتميز بنسبة إنبات امريكا –سيمنس فيجيتبل سيدس  قرون رفيعة متطاولة، من إنتاج شركة

  بالثيرام،
خضري غزير، أوراقه عريضة نسبيا ، ثماره كبيرة وهو من هجن الفليفلة غير الحريفة يتميز بنمو  Marvilo F1الهجين   -5

 ، ومعقم بالثيرام.%28ونقاوة  %15كلوزــ تايالند، نسبة إنبات  عريضة، من إنتاج شركة اتش ام
في قرية المتركية الواقعة في السهل الساحلي الجنوبي  2012نفذ البحث في الموسم الزراعي تنفيذ البحث:  وزمان مكان

البحر، في حقل م عن سطح  50كم جنوب شرق محافظة الالذقية، على ارتفاع حوالي  15لمحافظة الالذقية على بعد 
 وتربته رملية طينية. ²م1000مفتوح مساحته 
صواني اإلنبات  تغطي .في صواني فلينية مملوءة بالتورب الزراعياألربع هجن الفليفلة  زرعت بذور إنتاج الشتول:

وبعد حوالي ثالثة قدمت للبادرات عمليات الخدمة الزراعية الالزمة، بعد اإلنبات و   .منع دخول الحشراتبالشباك الناعمة ل
عندما وصلت الشتول لمرحلة و  سم10×10إلى أكياس زراعية من البولي ايتيلين لونها أسود أبعادها  البادراتنقلت أسابيع 

   .نقلها إلى األرض الدائمة تمالورقة الحقيقية الرابعة والخامسة 
أساسية أضيفت معها األسمدة العضوية بمعدل  تمت عمليات تحضير التربة للزراعة بحراثة خريفيةإعداد األرض للزراعة:  

على  2غ/م00و 2غ/م50وإضافة األسمدة المعدنية بطيئة التحلل سوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم بمعدل  2كغ /م 3
التوالي ثم تحريك التربة قبل الزراعة بحراثة سطحية بواسطة الكالتيفاتور مع إضافة جزء من السماد اآلزوتي اليوريا تركيز 

سم وأبعاد الزراعة بين النباتات  00ثم تم تخطيط األرض للزراعة بخطوط بعرض  2غ/م15بمعدل  N=46%اآلزوت فيه 
سم لمنع تالمس النباتات بين المعامالت المختلفة، تركت أيضا   00سم في الخط الواحد وترك فاصل بين المكررات  50

نباتات من كل  15م )5حماية حول نباتات التجربة بطول زرع نطاق و سم،  140مسافة فاصلة بين نباتات كل هجين 
 جهة(.

معامالت  8تمت زراعة نباتات التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة حيث شملت التجربة  تصميم التجربة:
 ما يلي:نباتات وكانت معامالت التجربة ك 8مكررات لكل معاملة و يتكون المكرر من  ة( وبأربعمعاملتان لكل هجين)

 بدون عدوى بالفيروس )شاهد للهجين الحريف Taline F1المعاملة األولى: نباتات فليفلة من الهجين الحريف  -1
Taline F1.) 

)شاهد للهجين غير  عدوى بالفيروس بدون  Amani F1 حريفالالمعاملة الثانية: نباتات فليفلة من هجين غير  -2
 .(Amani F1الحريف 

 Harek)شاهد للهجين الحريف  عدوى بالفيروس بدون  Harek F1 الثالثة: نباتات فليفلة من هجين حريفالمعاملة  -3
F1). 

)شاهد للهجين غير عدوى بالفيروس  بدون  Marvilo F1 المعاملة الرابعة: نباتات فليفلة من هجين غير حريف -5
 (.Marvilo F1الحريف 

 مع عدوى بالفيروس. Taline F1نباتات فليفلة من الهجين الحريف المعاملة الخامسة: -5
 مع عدوى بالفيروس Amani F1نباتات فليفلة من هجين غير الحريف المعاملة السادسة:  -0
 .مع عدوى بالفيروس Harek F1نباتات فليفلة من هجين حريف معاملة السابعة: ال -1
 مع عدوى بالفيروس. Marvilo F1نباتات فليفلة من هجين غير حريف المعاملة الثامنة:  -8
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قدمت لنباتات التجربة عمليات الخدمة الزراعية الالزمة من ري وعزيق وتعشيب وإضافة الجزء المتبقي عمليات الخدمة: 
ول، بعد شهر من بعد العزيق األ 2غ/م15من األسمدة اآلزوتية كتسميد إضافي مع ماء الري السطحي على دفعتين بمعدل 

إضافة الدفعة اإلضافية األولى. كما تمت حماية النباتات من اآلفات المختلفة بالرش الوقائي من األمراض الفطرية وخاصة 
 .البياض الزغبي والبياض الدقيقي واللفحة المبكرة والمتأخرة والحشرات )المن، الذبابة البيضاء والعناكب(

استخدمت في هذه الدراسة عزلة لفيروس موزاييك  العزلة الفيروسية المستخدمة في الدراسة وإجراء العدوى: 
 محفوظة على من مخبر األمراض البكتيرية والفيروسية في كلية الزراعةCucumber mosaic virus (CMV )الخيار
مل  5غ/1روس موزاييك الخيار بالماء المقطر بواقع . حضر اللقاح الفيروسي بهرس األوراق المصابة بفيالبندورة نباتات

في جفنة بورسالن. وتم تغطيس قطعة شاش طبية نظيفة في اللقاح الفيروسي واجريت العدوى الميكانيكية على األوراق 
 (السيليكون كربيد ) مخرشه  بعد تعفيرها بمادة في موعد ثابت  يوم من زراعتها في األرض الدائمة 20بعد  العلوية للنباتات

 .يوما   50وكانت النباتات بعمر 
 القراءات المأخوذة

  حساب ما يلي:وتم معدى بالفيروس(  32شاهد،  32نبات من كل هجين ) 05تمت الدراسة على      
 A (chla )الكلوروفيل  (1
 B (chlb )الكلوروفيل  (2
 (chlالكلوروفيل الكلي ) (3
  (car)الكاروتينويدات  (5

( لجميع هجن الفليفلة 1220) Tretiakovوالكاروتينويدات وفق طريقة  (chla،chlb  ،chl) قدر تركيز الكلوروفيل     
الشاهد والمعداة بفيروس موزاييك الخيار  (Taline F1) ،Amani F1 ،Harek F1 ،Marvilo F1المدروسة

Cucumber mosaic virus (CMV بعد )مغ من األوراق 100 تم أخذ بالفيروس.يوما  من العدوى  55، 30، 15
مل من  5_5وأضيف إلى الكتلة المسحوقة  %85مل من االسيتون  3-2الطازجة في جفنة بورسالن وسحقت بإضافة 

لعدة دقائق، بعد ترسب المحلول في الجفنة نقلت الرشاحة بقطارة على قمع وضعت فيه ورقة ترشيح  تاالسيتون وسحق
No,2  وسحق المزيج لينقل السائل من جديد  %85مل اسيتون  5-3المسحوقة المتبقية في الجفنة ثم أضيف إلى الكتلة

إلى القمع، أعيدت هذه العملية حتى تم استخالص كلي للصبغة بحيث أصبح الراشح عديم اللون، نقلت الرشاحة بعد ذلك 
وأغلق الدورق بالسدادة  %85بتمديدها باألسيتون  مل 25مل وأكمل حجم الرشاحة حتى  25إلى دورق قياسي سعة 

 (O.D)المطاطية الخاصة به وتم رجه بقوة بحيث استخدمت الرشاحة الموجودة فيه لتقدير األصبغة، قدرت الكثافة الضوئية
Optical Density   المعبر عنها باالمتصاص الضوئيAbsorbance  للمستخلص باستعمال جهاز قياس الطيف

نانومتر وهذه تمثل موجات الطيف حيث يكون امتصاص  552،5، 055، 003 الضوئي باستعمال موجة ضوئية بطول
 تركيز األصبغة باستخدام المعادالت التالية: ُحسبوالكاروتينويدات أعظميا ،  bوكلوروفيل  a كلوروفيل

1) 
 644

0.918 D _ 
663

Ch.a= 10.30 D  = تركيز الكلوروفيلa (ملغ/لتر) 

2) 
663

3.87 D _ 
644
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4.75 D
= 

Car  ملغ/لتر()الكاروتينويدات = تركيز 

5) D قيم الكثافة الضوئية )االمتصاص( لمستخلص األصبغة عند طول الموجة الموضحة بجانب كل منها :. 
 :األصبغة في النسيج النباتي بالمعادلة التالية وُحسب تركيز 

A= 
𝐶𝑉

𝑃.1000
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 : تركيز األصبغة في النسيج النباتي بالمغ/غ وزن رطب.Aحيث أن: 
C     .تركيز األصبغة بالملغ/لتر :V.حجم مستخلص األصبغة بالمل : 
P.وزن النسيج النباتي بالغرام : 

 التحليل اإلحصائي:
مع  ANOVAباستخدام االختبار  R statistical softwareالبرنامج باستخدام تم إجراء تحليل التباين للبيانات      

Tukey( وعرضت النتائج بشكل متوسطات مضافا  لها الخطأ المعياري ،means±SE والفروقات ذات معنوية عند )
 . P<0.05مستوى االحتمالية 
 النتائج والمناقشة:

بفيروس موزاييك  عدوى نباتات الفليفلة يوما  من 15بعد  A( في قيم الكلوروفيل P<0.05) ا  معنوي ا  انخفاضلوحظ       
ملغ/غ  Marvilo F1 (5.28 ،3.05 ،2.21و Amani F1 ،Harek F1لهجن الفليفلة  (1،2،3،5اول الجد) الخيار

ملغ/غ وزن رطب( ولم يالحظ وجود  5.55، 5.03، 5.05وزن رطب( على التوالي وذلك بالمقارنة مع نباتات الشاهد )
ملغ/غ وزن  5.5ملغ/غ وزن رطب( بالمقارنة مع الشاهد ) Taline F1 (5.11( في الهجين  P>0.05فرق معنوي )

 Harek F1 (1.12، 1.52و  Taline F1( في الهجينين P<0.05بفروق معنوية ) Bرطب(. كما انخفض الكلوروفيل 
( P>0.05ملغ/غ وزن رطب( ولم يكن االنخفاض معنويا  ) 2.01 ،2.22بالمقارنة مع نباتات الشاهد )ملغ/غ وزن رطب( 

 ،2.02ملغ/غ وزن رطب( بالمقارنة مع نباتات الشاهد ) Marvilo F1 (2.53، 1.22و Amani F1في الهجينين 
، Taline F1ملغ/غ وزن رطب( وأشارت النتائج إلى أن قيم الكلوروفيل الكلي لجميع النباتات المعدية بالفيروس  2.11

Amani F1 ،Harek F1 ،Marvilo F1 (5.82 ،0.81 ،5.55 ،5.20  على التوالي أقل منها )ملغ/غ وزن رطب
ملغ/غ وزن رطب(، وانخفضت قيم  0.05 ،0.1، 1.0، 0.5( بالمقارنة مع نباتات الشاهد )P<0.05بفروق معنوية )

 Taline F1 ،Amani F1 ،Harek F1 ،Marvilo F1الكاروتينويدات في جميع هجن النباتات المعداة بالفيروس 
( بالمقارنة مع نباتات P>0.05ملغ/غ وزن رطب( على التوالي بفروق غير معنوية ) 0.2 ،0.23، 1.15، 1.10)

 . ملغ/غ وزن رطب( 1.15، 1.21، 1.25، 1.53الشاهد )
 )ملغ/غ وزن رطب( Ch.a( على محتوى أوراق هجن الفليفلة من CMV: تأثير اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار )1الجدول

 

 المعامالت

 )ملغ/غ وزن رطب( Aالكلوروفيل 

 يوماً من العدوى 51بعد  يوماً من العدوى 03بعد  يوماً من العدوى 11بعد 

M1 شاهد e0.19±4.5 d0.07±5.69 f0.20±6.15 

M2 شاهد d0.02±5.04 e0.04±5.27 e0.30±6.78 

M3 شاهد f0.01±4.03 g0.10±4.55 ef0.24±6.33 

M4 شاهد e0.32±4.54 f0.05±4.74 e0.40±5.98 

M5+CMV e0.19±4.17 g0.02±4.46 f0±6 

M6+CMV e0.18±4.28 h0.09±3.58 e0.31±6.61 

M7+CMV g0.04±3.05 h0.09±3.50 f0.16±6.05 

M8+CMV g0.11±2.97 i0.09±2.94 g0.10±4.99 

 Harek هجين ،(M2) شاهد   Amani هجين ،(M1) شاهدTaline F1 هجين الفليفلة، أوراق في( رطب وزن  غ/ملغ) A Ch.aالكلوروفيل  متوسط
F1 شاهد (M3)، هجين Marvilo F1 شاهد (M4)، هجين (Taline F1  (M5، هجين Amani F1  (M6) هجين (Harek F1 (M7، هجين 

Marvilo F1 (M8)، CMV: Cucumber mosaic virus  .المعياري  لها  الخطأ مضافا   متوسطات إلى المعطيات جميع تشير SE ± 
means)، n=3)، كل عند فروق  معنوية بينها يوجد ال متشابهة حروف يتبعها التي القيم أن حيث المتوسطات بين الفروق  إلظهار مختلفة وأحرف 

 (.ANOVA_Tukey test، p<0.05) معاملة
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 )ملغ/غ وزن رطب(. Ch.a( على محتوى أوراق هجن الفليفلة من CMV: تأثير اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار )2جدولال

 المعامالت

 )ملغ/غ وزن رطب( Bالكلوروفيل 

 يوماً من العدوى 41بعد  يوماً من العدوى 33بعد  يوماً من العدوى 11بعد 

 M1  شاهد h0.18±2.29 j2.76±0.19 h3.51±0.21 

 M2 شاهد h0.03±2.69 j2.62±0.05 h3.83±0.29 

M3  شاهد i0.01±2.07 k2.31±0.11 h3.53±0.26 

M4  شاهد i0.32±2.11 k2.14±0.07 i3.01±0.4 

M5+CMV j0.09±1.72 j2.40±0.17 h3.4±0.29 

M6+CMV h2.53±0.17 l1.69±0.01 h3.64±0.32 

M7+CMV k1.49±0.05 m1.31±0.08 i3.14±0.19 

M8+CMV i1.99±0.12 m1.29±0.02 i2.97±0.1 

 هجين ،(M2) شاهد   Amani هجين ،(M1) شاهد Taline F1 هجين الفليفلة، أوراق في( رطب وزن  غ/ملغ) B Ch.bالكلوروفيل  متوسط
Harek F1 شاهد (M3)، هجين Marvilo F1 شاهد (M4)، هجين (Taline F1  (M5، هجين Amani F1  (M6) هجين (Harek F1 

(M7، هجين Marvilo F1 (M8)، CMV: Cucumber mosaic virus  .المعياري  لها  الخطأ مضافا   متوسطات إلى المعطيات جميع تشير 
SE ± means)، n=3)، فروق  معنوية بينها يوجد ال متشابهة حروف يتبعها التي القيم أن حيث المتوسطات بين الفروق  إلظهار مختلفة وأحرف 

 (.ANOVA_Tukey test، p<0.05) معاملة كل عند
في جميع هجن نباتات الفليفلة المعداة بالفيروس  Aانخفض الكلوروفيل  فقد يوما  من العدوى بالفيروس 30بعد أما     

Taline F1 ،Amani F1 ،Harek F1 ،Marvilo F1 (5.50 ،3.58 ،3.5 ،2.25  بفروق )ملغ/غ وزن رطب
ملغ/غ وزن رطب(، أما بالنسبة  5.15، 5.55، 5.21 ،5.02(  بالمقارنة مع نباتات الشاهد )P<0.05معنوية )

ملغ/غ  2.5المعدى بالفيروس ) Taline F1(  فقط في الهجين P>0.05كان هناك انخفاض غير معنوي ) Bللكلوروفيل 
 Amani F1 ،Harek F1 ،Marvilo F1/غ زن رطب( أما باقي الهجن ملغ 2.10وزن رطب( بالمقارنة مع الشاهد )

ملغ/غ وزن رطب( على التوالي بالمقارنة مع  P<0.05( )1.02 ،1.31 ،1.22انخفضت فيها القيم بفروق معنوية )
( في قيم P<0.05ملغ/غ وزن رطب(، كما ولوحظ انخفاض معنوي أكبر ) 2.51، 2.31، 2.02نباتات الشاهد )

، Taline F1 ،Amani F1 ،Harek F1يوما   30الكلوروفيل الكلي في جميع هجن النباتات المعداة بالفيروس بعد 
Marvilo F1 ( بفروق  معنوية كبيرةP<0.05( )0.83 ،5.20 ،5.8 ،5.32  على التوالي بالمقارنة )ملغ/غ وزن رطب

زن رطب(، أما بالنسبة للكاروتينويدات لوحظ انخفاض معنوي ملغ/غ و  0.88، 0.85، 1.88، 8.32مع نباتات الشاهد )
(P<0.05 فقط في قيم الهجين )Harek F1 ( 1.53ملغ/غ وزن رطب( بالمقارنة مع الشاهد ) 0.81المعدى بالفيروس 

انخفضت فيها القيم بفروق غير معنوية  Taline F1 ،Amani F1 ،Marvilo F1ملغ/غ وزن رطب( أما باقي الهجن 
ملغ/غ وزن  1.31، 1.25، 1.32ملغ/غ وزن رطب( على التوالي بالمقارنة مع نباتات الشاهد ) 1.05، 0.25، 1.13)

 رطب(.
 Cha+b الكلوروفيل الكلي( على محتوى أوراق هجن الفليفلة من CMV: تأثير اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار )0جدولال

 )ملغ/غ وزن رطب(.

 المعامالت

 )ملغ/غ وزن رطب( A+Bالكلوروفيل 

 يوماً من العدوى 51بعد  يوماً من العدوى 03بعد  يوماً من العدوى 11بعد 

 M1  شاهد b6.40±0.19 a8.32±0.13 b9.66±0.20 

 M2 شاهد a7.6±0.02 b7.88±0.04 a10.61±0.29 

M3  شاهد c6.10±0.01 c6.85±0.10 b9.86±0.25 

M4  شاهد b6.65±0.32 c6.88±0.06 c8.99±0.40 

M5+CMV c5.89±0.14 c6.83±0.10 b9.4±0.14 
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M6+CMV b6.81±0.18 e5.26±0.05 a10.25±0.31 

M7+CMV e4.54±0.04 f4.80±0.08 c9.19±0.18 

M8+CMV e4.96±0.11 g4.32±0.05 d7.98±0.10 

، (M2) شاهد Amani F1 هجين ،(M1) شاهدTaline F1 هجين الفليفلة، أوراق في( رطب وزن  غ/ملغ) Ch.a+b الكلي الكلوروفيل متوسط
 Harek) هجين ، Amani F1  (M6) هجين ،Taline F1  (M5) هجين ،(M4) شاهد Marvilo F1 هجين ،(M3) شاهد Harek F1 هجين

F1 (M7، هجين Marvilo F1 (M8)، CMV: Cucumber mosaic virus  .لها  الخطأ مضافا   متوسطات إلى المعطيات جميع تشير 
 بينها يوجد ال متشابهة حروف يتبعها التي القيم أن حيث المتوسطات بين الفروق  إلظهار مختلفة وأحرف ،(SE ± means)، n=3 المعياري 

 (.ANOVA_Tukey test، p<0.05) معاملة كل عند فروق  معنوية
الخيار على جميع الصبغات يوما  من العدوى بالفيروس لوحظ انخفاض في تأثير اإلصابة بفيروس موزاييك  55بعد و 

في جميع هجن نباتات الفليفلة  B( في قيم الكلوروفيل P>0.05الضوئية المدروسة حيث لم يالحظ وجود فروق معنوية )
Taline F1 ،Amani F1 ،Harek F1 ،Marvilo F1 (3.5 ،3.05 ،3.15 ،2.21  على التوالي )ملغ/غ وزن رطب

ملغ/غ وزن رطب( وفي الكاروتينويدات أيضا  انخفضت القيم  3.01 ،3.53، 3.83، 3.51بالمقارنة مع نباتات الشاهد )
، 1.05، 1.82، 1.28بفروق غير معنوية ) Taline F1 ،Amani F1 ،Harek F1 ،Marvilo F1 في جميع الهجن

ملغ/غ وزن رطب(،  1.80، 1.10، 1.22، 2.08ملغ/غ وزن رطب( على التوالي بالمقارنة مع نباتات الشاهد ) 1.81
المعدى بالفيروس  Marvilo F1(  فقط في قيم الهجين P<0.05كان هناك انخفاض معنوي ) Aأما بالنسبة للكلوروفيل 

، Taline F1 ،Amani F1ملغ/غ وزن رطب( أما باقي الهجن  5.28ملغ/غ وزن رطب( بالمقارنة مع الشاهد ) 5.22)
Harek F1 لقيم بفروق غير معنوية )المعداة بالفيروس انخفضت فيها اP>0.05( )0 ،0.01 ،0.05  ملغ/غ وزن

، ولوحظ انخفاض معنوي ملغ/غ وزن رطب( 0.33، 0.18، 0.15رطب( على التوالي بالمقارنة مع نباتات الشاهد )
(P<0.05)  في قيم الكلوروفيل الكلي في هجينين فقطHarek F1  وMarvilo F1 ( 1.28، 2.12المعداة بالفيروس 

و  Taline F1أما الهجينين الباقيين  ملغ/غ وزن رطب( 8.22، 2.80ملغ/غ وزن رطب( بالمقارنة مع نباتات الشاهد )
Amani F1 ( انخفضت فيهما القيم بفروق غير معنويةP>0.05( )2.5 ،10.25  بالمقارنة مع )ملغ/غ وزن رطب

  ملغ/غ وزن رطب(. 10.01، 2.00نباتات الشاهد )
)ملغ/غ وزن  car الكارتينويدات( على محتوى أوراق هجن الفليفلة من CMVتأثير اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار ): 4جدولال

 رطب(.

 هجين ،(M2) شاهد Amani F1 هجين ،(M1) شاهدTaline F1  هجين الفليفلة، أوراق في( رطب وزن  غ/ملغ) car الكارتينويدات متوسط
Harek F1 شاهد (M3)، هجين Marvilo F1 شاهد (M4)، هجين (Taline F1  (M5، هجين Amani F1  (M6) ، هجين (Harek F1 

(M7، هجين Marvilo F1 (M8)، CMV: Cucumber mosaic virus  .المعياري  لها  الخطأ مضافا   متوسطات إلى المعطيات جميع تشير 
SE ± means)، n=3)، فروق  معنوية بينها يوجد ال متشابهة حروف يتبعها التي القيم أن حيث المتوسطات بين الفروق  إلظهار مختلفة وأحرف 

 (.ANOVA_Tukey test، p<0.05) معاملة كل عند

 

 المعامالت

 )ملغ/غ وزن رطب( carالكارتينويدات 

 يوماً من العدوى 41بعد  يوماً من العدوى 33بعد  يوماً من العدوى 11بعد 

M1 شاهد jk0.25±1.53 m0.13±1.32 j0.21±2.08 

M2 شاهد k0.02±1.25 m0.18±1.24 j0.31±1.99 

M3 شاهد k0.21±1.27 m0.10±1.43 j0.15±1.76 

M4 شاهد k0.31±1.15 m0.23±1.37 j0.4±1.86 

M5+CMV k0.15±1.16 m0.10±1.13 j0.29±1.98 

M6+CMV k0.18±1.14 m0.17±0.95 j0.32±1.89 

M7+CMV k0.19±0.93 n0.01±0.81 j0.17±1.65 

M8+CMV k0.11±0.9 m0.19±1.05 j0.1±1.81 
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يوما   15أن تأثير العدوى بفيروس موزاييك الخيار على الصبغات الضوئية المدروسة كان واضحا  بعد نستنتج مما سبق 
فقد يوما  من العدوى  55يوما  من العدوى ، أما بعد  30من العدى بالفيروس ولكن كان التأثير األكبر للفيروس بعد 

وهذا  بالفيروس عليه اإلصابةاي أنه كلما تقدم النبات بالعمر كلما انخفض تأثير  ,الفيروس بشكل ملحوظ تأثيرانخفض 
على  Cucumber mosaic virusيتوافق مع نتائج دراسة أجريت على تأثير موعد العدوى بفيروس موزاييك الخيار 

 االنخفاض( ولوحظ أن 2015)العجورية،  النبات بالعمرنباتات الفليفلة حيث انخفض تأثير اإلصابة بالفيروس مع تقدم 
 . Carكان أكبر من االنخفاض في  Bواالنخفاض في الكلوروفيل  Carو  Bكان أكبر من الكلوروفيل  Aفي الكلوروفيل 

 اتنبات فيفي كفاءة التمثيل الضوئي  سابقة. فقد ُسجل انخفاضا   اتدراس مع ما أشارت إليههذه الدراسة توافقت نتائج    
أدى إلى انخفاض في نمو المحصول وخاصة في مرحلة  السكري  بفيروس اصفرار الشوندرالمصابة الشوندر السكري 

كفاءة التمثيل الضوئي على نباتات الكرنب  ا  فيانخفاض(. كما ُسجل ,Hall and Loomis  (1971الشتالت المبكرة
في النباتات المصابة  انخفاض كمية الكلوروفيل والكارتينويدات بسبب المصابة بفيروس الموزاييك األصفر على الكرنب

كفاءة التمثيل الضوئي على أوراق الخوخ المصابة بفيروس  فضتخوان. ,Crosbie and Matthews)  (1974بالفيروس
جل انخفاضا  شديدا  في  .(Smith and Neales, 1977) الشاهدبالمقارنة مع  %28تورد الخوخ كانت   مستوياتكما س 

. (Steven et al., 1979) المصاب بالفيروسTolmiea menziesii  أوراق نبات في  Bوالكلوروفيل  Aالكلوروفيل 
حدوث أضرار شديدة في أغشية البالستيدات الخضراء ألوراق نباتات الشعير المصابة ( Adam et al., 1987) وسجل

معدل التمثيل الضوئي وقد انخفض  .أدت إلى انخفاض محتوى الكلوروفيل التيبفيروس الموزاييك المخطط على الشعير 
 بالمقارنة مع أوراق نباتات الشاهد %50 بنسبة بفيروس الورقة المروحية على العنبعلى أوراق نباتات الكرمة المصابة 

(Sampol et al., 2003.) نبات البندورة عند فحص األجزاء الرفيعة جدا  من أوراق ولوحظ (L. Solanum 
lycopersicumبفيروس تجعد واصفرار أوراق البندورة (  المصابة Tomato yellow leaf curl virus ((TYLCV 

 ،تغيرات في التركيب الدقيق لبعض العضيات مع تخريب في البالستيدات الخضراء ظهوربواسطة المجهر االلكتروني 
لوحظ عدد من التغيرات الكيميائية الحيوية في أنسجة البندورة و  ،وتركيب غير طبيعي للمحتويات الدهنية وفجوات فارغة

المصابة على مستوى جهاز التركيب الضوئي حيث انخفض معدل التمثيل الضوئي بسبب انخفاض مستويات الصبغات 
كما  (.Montasser et. al., 2012) الضوئية وكانت في أقصى حاالتها خالل مراحل االعراض المتوسطة والشديدة

لمعرفة تأثير فيروس موزاييك التيلفاريا على ( Mofunanya et al., 2014)اها أجر مع دراسة قت نتائج دراستنا تواف
من خالل تحديد محتويات الكلوروفيل بعد محتوى الكلوروفيل والقدرة على التمثيل الضوئي لنوعين من نبات اليقطين 

انخفضا قد  Bوالكلوروفيل  A، أن الكلوروفيل %80يوما  بعد معاملتها باالسيتون  120و  20، 00، 30، 15العدوى ب 
من الكلوروفيل   Aأكبر في الكلوروفيل  ا  بشكل كبير في كال النوعين بالمقارنة مع الشواهد في جميع مراحل النمو وانخفاض

B ها.وقلة في إنتاج للنباتات المصابة  كفاءة التركيب الضوئي مع نمو خضري ضعيففي ما أدى إلى انخفاض م 
 المعداة  Lupinus albus (Lupin) الترمس نباتات على ((Barakat and Torky, 2017 أجراها دراسة نتائج وأظهرت
 A الكلوروفيل محتوى  في انخفاض Bean yellow mosaic virus (BYMV) الفاصولياء اصفرار موزاييك بفيروس

 الشاهد نباتات مع بالمقارنة التوالي على بالفيروس العدوى  من أسابيع 1،2،3 بعد %1.15 و %8.50 ،%21 بنسبة
 مقارنة التوالي على بالفيروس العدوى  من أسابيع 1،2،3 بعد %1.80و %0.55 ،%5.12 بنسبة انخفض B والكلوروفيل

 الشاهد. بنباتات
 االستنتاجات:

يوما  من  55، 30، 15بعد ) القراءاتمواعيد أخذ ميع هجن الفليفلة في ج_ أثرت اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار على 1
 .(العدوى بالفيروس
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يوما  من العدوى بالفيروس  30على صبغات التمثيل الضوئي بشكل أكبر بعد  فيروس موزاييك الخيارالعدوى بأثرت _ 2
يوما  أي أنه كلما تقدم النبات بالعمر كلما انخفض تأثير اإلصابة بفيروس  55وانخفض تأثير العدوى بالفيروس بعد 

 موزاييك الخيار.
والكاروتينويدات وكان  Bرنة مع قيم الكلوروفيل في القراءات الثالثة أكبر بالمقا Aاالنخفاض في قيم الكلوروفيل كان  _3

 أكبر بالمقارنة مع الكاروتينويدات. Bاالنخفاض في قيم الكلوروفيل 
 التوصيات:

 .التعمق في دراسة تأثير فيروس موزاييك الخيار والفيروسات األخرى على الصبغات الضوئية في النباتات الهامة اقتصاديا  
 المراجع

المبادئ العامة في  (.2008وجابر ابراهيم فجلة ومحمد عبد المجيد شقرون وجبر خليل ) حلمي؛ فجلةالحمادي، مصطفى 
العربية. كتاب األمراض الفيروسية للمحاصيل الزراعية  مكافحة الفيروسات النباتية والقابلة للتطبيق في البلدان

بر ابراهيم، قمري، صفاء، غسان، المهمة في المنطقة العربية, إعداد مكوك، خالد محي الدين؛ فجله، جا
 .122-151ص

. تأثير موعد العدوى بفيروس موزاييك الخيار على  نباتات الفليفلة في (2015وعماد اسماعيل وبديع سمرة )حال العجورية 
قسم وقاية النبات، كلية الزراعةن جامعة تشرين،  ماجستير. رسالةالزراعات  الحقلية في محافظة الالذقية. 

 صفحة. 11، سورية. الالذقية
، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، والتخطيط مديرية اإلحصاء (. قسم اإلحصاء،2011وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي )
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Abstract 

    The field experiment was conducted at an Al-Muturki village in 

Lattakia Governorate during 2019/2020 growing season to study the 

effect Cucumber mosaic virus (CMV) infection on the lighter 

pigments of four hybrids of pepper plants Taline F1, Amani F1, 

Harek F1 and Marvilo F1 at three times after viral infection 15, 30, 45 

days. The experiment was carried out using the randomized complete 

block design with 8 treatments and 8 replicates per treatment. The 

results showed that, the viral infection affected the light pigments 

(chlorophyll A, chlorophyll B, total chlorophyll and carotenoids) after 

15 days of infection with the virus. The highest effect of the viral 

infection was 30 days after infection, Where the values of light 

pigments of the hybrids of infected peppers decreased by significant 

differences compared to control plants. As for 45 days after infection 

with the virus, the effect of the viral infection decreased with the age 

of the plant. On the three dates, the decrease in the values of 

chlorophyll A was higher than the decrease in the values of 

chlorophyll B and carotenoids, the decrease in the values of 

chlorophyll B was higher than the decrease in the values of 

carotenoids, and the decrease in the values of the light pigments led to 

a decrease in photosynthesis.                                                                   

Key word: Pepper, Cucumber mosaic virus, Hybrids, Photosynthesis.            
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