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                   مقاومة في نباتات الطماطة ضد فایروس موزائیك الطماطةالاستحثاث 

Tomato Mosaic Virus (ToMV)بواسطة البكتریاfluorescensPseudomonas  
  

  الجبارعبدفرح عبد الستار.م.م

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

                     30/10/2011: تاریخ االستالم

  ةخالصال

علـــــى تحفیـــــز مقاومـــــة fluorescensPseudomonasقابلیـــــة البكتریـــــا الختبار اجریـــــت هـــــذة الدراســـــة 

Tomato mosaic virusجهازیــة فــي نبــات الطماطــة ضــد االصــابة بفــایروس موزائیــك الطماطــة (ToMV)

بـــذرة فـــي معلـــق 20غطســـت .كلـــور حـــر%1بـــذور الطماطـــة ســـطحیا بمحلـــول هـــایبوكلورات الصـــودیوم قمـــت ع.

بـذرة اخـرى فـي الوسـط 20ساعة،وغطسـت24مـل مـدة /ین مسـتعمرةوحـدة تكـو 910× 5بكتریا   الحاوي على ال

زرعـت البـذور فـي .تركت بـذور اخـرى بـدون تغطـیس لمعاملـة الـرش فیمـا بعـدوساعة24السائل مدة KBالغذائي

صـص فـي اقفـاص وضـعت اال.اصـیص/بـذرة2بمعـدل سم تحوي تربة مزیجیـة معقمـة،10×15اصص بالستیكیة 

بعــد االنبــات الــى نبــات خفــت البــادرات .خشــبیة مغلفــة بقمــاش الملمــل لحمایتهــا مــن الحشــرات فــي البیــت الزجــاجي

جرت متابعة لتضاعف الفـایروس .ت بمستخلص الفایروس في مرحلة ورقتین اولیتیناعدیت النباتااصیص و /واحد 

Nicotianaعلـى نبـات االختبـارواسـطه االختبـار الحیـويفي النباتـات ب glutinosa.هـرت النتـائج ان معاملـة اظ

وس بنســبة الــى تثبــیط تضــاعف الفــایر مــل ادت/وحــدة تكــوین مســتعمرة910  ×5ذور الطماطــة بمعلــق البكتریــا بــ

المعـداة بمسـتخلص Nicotiana glutinosaاذ ظهرت بقعتـین علـى نصـف الورقـة لنبـات التبـغ البـري % 90.30

بمسـتخلص نبـات مصـاب بقعة على نصف الورقة الثـاني الملقـح 26لة بالبكتریا مقارنة باوراق من النباتات المعام

وحــدة 810× 5وادى رش النباتــات بمعلــق البكتریــا بــالتركیز.بفــایروس موزائیــك الطماطــة وغیــر معاملــة بالبكتریــا

  %.88.80سفایرو الى تثبیط  لتضاعف الفي مرحلة ورقتین اولیتین ثم العدوى بالفایروسمل/تكوین مستعمرة

  

Induce resistance in tomato plants against Tomato Mosaic Virus 
(ToMV) by Pseudomonas fluorescens
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Abstract  
s  fluorescens        This study was conducted to evaluate the ability of Pseudomona

to induce systemic resistance in tomato plants against Tomato mosaic virus (ToMV) 
infection.Tomato seeds were surface sterilized by sodium hypochlorite (1%).Twenty 
seeds were soaked in Pseudomonas fluorescens   suspension at 5 × 109 CFU/ml for 24 
hrs anthor 20 seeds were soaked in( KB)broth for 24 hrs.The treated seeds were sown 
in plastic pots with 15× 10cm dimension (sterilized with ethanol )containing steril 
mix soil (2seeds /pot).Also non treated seeds were sown in the same soil for foliage
spraying with bacterial suspension. The pots were maintained in muslin protected 
cages under green house condition.The plants were ToMV- inoculated at 2 primary 
leaves. The virus multiplication was followed by formation of local lesions on 
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Nicotiana glutinosa .Reuslts showed that treated seeds with bacterial suspension at 5× 
109 CFU/ml inhibited ToMVmultiplication by 90.30 %after 15 day of virus  
inoculation,2 spots were appeared on half leaf Nicotiana glutinosa  inoculated by 
extract from treated plants compared with 26 spots on the half leaf inoculated by 
extract from infected plants.Similar results were obtained when the plants foliage was
sprayed by the bacterial suspension (88.8%inhibition)at  5× 108CFU/ml.                                                              

  المقدمة

ـــــــك الطماطـــــــةالطماطـــــــة لالصـــــــابة نباتـــــــاتتتعـــــــرض      ـــــــد مـــــــن الفایروســـــــات ویعـــــــد فـــــــایروس موزائی        بالعدی

Tomato Mosaic Virus (ToMV)یمثــل فــایروس موزائیــك .ین اكثرهــا اهمیــة واوســعها انتشــاراا مــن بــدواحــ

الفایروسهــذایســبب ).Tobacco mosaic virus (TMV))18الطماطـة ســاللة مــن فــایروس موزائیــك التبــغ

   یثـة تتحـول مـع الوقـت الـى مایشـبة االشـرطة داعراض موزائیك على االوراق تتطـور الـى تجعـد والتفـاف االوراق الح

)5.(  

30نوعـا تعـود ل199مدى واسعا من العوائل النباتیة تتجاوز ToMVیصیب فایروس موزائیك الطماطة        

اثنــاء تــداول وبطریقــة میكانیكیــهوس مــن النباتــات المصــابة الــى الســلیمة بســهولة ینقــل الفــایر ).24(ئلــة نباتیــةعا

                                      .،وینقل بواسطة البذورما بینهاالنباتات وعن طریق التالمس فی

سـائل قابلـة المرضیة وان بعض هذة الو ات اشیر الى ان النباتات تمتلك وسائل دفاعیة مختلفة ضد المسبب        

حیائیـــــة البكتریـــــا التـــــي تعـــــیش علـــــى جـــــذور النباتـــــات وحولهـــــا ومـــــن الوســـــائل اال،للتحفیـــــز كیمیاویـــــا او احیائیـــــا

Rhizobacteria  وان بعـض هـذه،)14(ن وسطا مالئما لنموها وتكاثرهـاو النباتات تكحیث ان افرازات جذور

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)البكتریـا تحفـز نمـو النباتـات لـذلك اطلـق علیهـا

اتجهـت البحـوث فقـد هوعلیـ.،فضال عن قابلیتها على تحفیز مقاومة جهازیة في النباتـات  ضـد المسـببات المرضـیة

  ) .7، 17(ةالمرضیاتلمسببالمكافحة االحیائیة لفيهذة البكتریاالحدیثة الى استعمال

للمســببات المرضــیة هــاومقاومتاتزیــادة نمــو النباتــادت الــى)PGPR(یــامعاملــة النباتــات بالبكتر ان وجــد       

  .)12،8،10(المختلفة

باسـتعمال البكتریـا او احـد بالفایروسـاتهالصـاباسـتحثاث المقاومـة الجهازیـة ضداامكنهان) 23،4(ذكر        

البكتریــا شــیوعا   انــواعواكثر البكتریــا،مــع باســتعمال المــواد الكیمیاویــة ولكــن االخیــرة تعتبــر مضــرة مقارنــةا ونواتجهــ

  ).Pseudomonas   spp  . )28،13،26هي  واستعماال في هذا المجال 

فــــي مقاومــــة الكثیــــر مــــن المســــببات المرضــــیة ومنهــــا fluorescensPseudomonasاســـتعمل النــــوع        

تــــــــاثیر البكتریـــــــــا  ) 15(درس. )20،22(الفایروســــــــات مـــــــــن خــــــــالل تحفیـــــــــز المقاومــــــــة الجهازیـــــــــة فــــــــي النبـــــــــات 

Pseudomonas fluorescensالتبـــغعلـــى مقاومـــة نباتـــات التبـــغ لفـــایروس تنخـــر(TNV)Tobacco 

necrosis virus،البكتریـا   )20،1( واسـتعملPseudomonas  fluorescens ضـد فـایروس فـایروس

Cucumber Mosaic Virusموزائیـك الخیـار   (CMV)ونظـرا لصـعوبة السـیطرة . عاملـة البـذور بهـامبكوذلـ

،والنتشـــار فـــایروس موزائیـــك ToMVالطماطـــة الفایروســـات ومنهـــا فـــایروس موزائیـــك لـــى االمـــراض التـــي تســـببهاع

محاولـــة اســـتحثاث مقاومـــة فقـــد هـــدفت هـــذة الدراســـة الـــىة،بشـــكل واســـع فـــي البیـــوت البالســـتیكToMVالطماطـــة

  .للحد من تضاعف الفایروسfluorescensPseudomonasالبكتریا بواسطةنباتات الطماطةجهازیة في 
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  المواد وطرق العمل

  تشخیص الفایروس

  نباتات االختبار

سم في قفـص 10×15ابعادها زرعت بذور النباتات الكاشفة في تربة مزیجیة معقمة في اصص بالستیكیة       

رى تحـت ظـروف البیـت اخـاصـصاوراق وزرعـت فـي 3حلـة فردت النباتـات فـي مر .حدیدي محمي من الحشرات

  .الزجاجي

  مصدر الفایروس

تقــزم وتشــوة االوراق مــن حقــول موزائیــك ونباتــات طماطــة تظهــر علیهــا اعــراضاوراقمــنجمعــت عینــات        

تركیـزة فـي محلـول  دارئ فوسـفاتيالمصـابة طماطـةالمجموعـة مـن اوراق سـحقت. ابـو غریـبكلیـة الزراعـة 

0.1  M 7وpH= قطعة المستخلص من خاللرشح.بواسطة هاون خزفي معقم)حجم/وزن(1:1بنسبة

  :تیةاالهالنباتات الكاشفاوراق الراشح بتمسح،و من قماش الململ

Nicotiana tabaccum cvs Xanthi, Nicotiana tabaccum cvs Turkish, Nicotiana 
tabaccum cvs  Samsun, Nicotiana  glutinosa, Cucumis sativus, Solanum tuberosum,   
Lycopersicum esculentum  L.  

    

  .في البیت الزجاجي لحین ظهور االعراضالملقحهحفظت النباتات.بوجود الكاربورندم

  

  Immunostrip Elisa  االختبار المصلي

،TMVفـایروس موزائیـك التبـغلتشـخیص عزلـة Immunostrip Elisaختبار المصـلي ال االاستعمل

ت طماطـة تظهـر علیهـا اعـراض االوراق نباغم من اوراق 2اخذ .Agdiaشركةقبلمنبشكل اشرطةوالمجهز 

داخـــــل شـــــریطوضـــــع الAgdia.مـــــل مـــــن محلـــــول االســـــتخالص المجهـــــز مـــــن شـــــركة 3الشـــــریطیة وســـــحقت ب 

  .قارنةللمنفس العملیة مع مستخلص نبات طماطة سلیمكررت .دقیقة30المستخلص وتم قراءة النتیجة بعد مرور

  

  الفایروسالحصول على عزلة نقیة من

  Nicotianaالبــريمــن نبــات التبــغمیتــةباخــذ بقعــة موضــعیةالطماطــةتــم عــزل فــایروس موزائیــك 

glutinosaالطماطــةالملقــح بفــایروس موزائیــكToMV.مــل 0.5بوجــودالخزفــي المعقــم ســحقت البقعــة بالهــاون

 Nicotianaنباتات التبغ لاالوراق القمیةاعدیت بالمستخلص .)=7pHو   M0.1(فوسفاتيدارىمحلول من

tabaccum cvs Turkish لـذي یسـتجیب لالصـابة بالفـایروس  باعطـاء اعـراض ااوراق اولیـة و 3فـي مرحلـة

  ). 25(جهازیة

  Pseudomonas fluorescensتحضیر لقاح البكتریا 

Pseudomonasقیة من البكتریاتم الحصول على عزلة ن fluorescens مـن قسـم وقایـة النبـات كلیـة

 Kingsلوســط الســائلاعلــىمــل حاویــة100فــي دوارق زجاجیــة ســعة نمیــت العزلــةجامعــة بغــدادالزراعــة

media)KB(الــــــــــذي یتكــــــــــون مــــــــــن)غــــــــــم 20Peptone،6غــــــــــمMgSO4،2.5 4غــــــــــمK2HPO،  15  

حضـنت .)²سـم/كـغ1.5س وضـغط 121بدرجـة حـرارةوالمعقـم بالمؤصـدةلتـر مـاء مقطـرفـي  Glycerolمل

ولقـــــح  910--10ˉ¹  التخـــــافیفضـــــرتح.)2(ســـــاعة 24س لمـــــدة 2±25علـــــى درجـــــة حـــــرارة الـــــدوارق 
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غـم مـن االكـر الـى لتـر مـن الوسـط 17باضـافة تـم تحضـیره،والـذيالمعقمالصلبKBالوسط الزرعي بالتخافیف

وضـعت. قبـل تصـلبة  KBالوسـط الزرعـيهفوقـمـل مـن كـل تخفیـف فـي طبـق بتـري وصـب 1وضـع .KBالسائل

بضـرب لمسـتعمراتلعدد الخالیا المكونـة ساعة وقدر 48ولمدة س2±25درجة حرارة ىبالحاضنة علاالطباق

  .)6(عدد المستعمرات في مقلوب التخفیف 

  

  معاملة بذور الطماطة بالبكتریا 

لمــدة ) كلــور حــر%1(وم وبنســبة ات الصــودیبــذرة طماطــة وعقمــت ســطحیا بمحلــول هــایبوكلور 80اخــذت

و وضــعت  فــي دورق ه بــذر 20اخــذت  .بــورق نشــاف معقــم وجففــتثــم غســلت بالمــاء المقطــر المعقــم ،دقــائق 3

وحــدة 910× 5هبتركیــز مقــدار Pseudomonas fluorescensمــل حــاوي علــى لقــاح البكتریــا 100ســعتة 

لسـائل ا)KB(و وضـعت فـي وسـط ال رةاخرىبـذ20سـاعة  ، واخـذت  24لمـدة مـل/تكـوین مسـتعمرة بكتیریـة

15معقمـة ابعادهـا   بالسـتیكیةاصـص البـذورفي زرعـت.بذرة اخرى لمعاملـة الـرش  40وتركت ،ساعة24لمدة 

وضـعت االصـص داخـل قفـص جدرانـة .بـذرة لكـل اصـیص 2حاویة على تربـة مزیجیـة معقمـة  ، وبمعـدل 10× 

صــممت . الــى نبتــة واحــدة لكــل اصــیصالبــادرات بعــد االنبــاتخفــت. لحمایتهــا مــن الحشــراتلمــل مــن قمــاش الم

  .واتبع التصمیم العشوائي الكامل  التجربة باربعة معامالت وخمس مكررات

  

  معاملة  رش  نباتات الطماطة

حاویـــة علـــى تربـــة مزیجیـــة 10× 15فـــي اصـــص بالســـتیكیة  معقمـــة ابعادهـــا معقمـــةبـــذرة40زرعـــت 

لحمایتهـا مـن لمـل مـن قمـاش المهوضـعت االصـص داخـل قفـص جدرانـ.ل اصـیص بذرة لكـ2معقمة  ، وبمعدل 

810×5رشـت النباتـات بالبكتریـا بتركیـز. خفت البادرات بعد االنبات الى نبتة واحدة لكل اصیص.  الحشرات

صــممت .اوراق اولیــة2، وكــان النبــات فــي مرحلــة لكــل نبــاتمــل100مل،وبمقــدار/وحــدة تكــوین مســتعمرة بكتیریــة

  .واتبع التصمیم العشوائي الكاملتجربة بخمس مكررات واربعة معامالت

  

  المعامالت

  .معاملة بالبكتریا فقططماطهبذور 

  .اوراق اولیة 2بالفایروس في مرحلة نباتات الطماطة عدوى معاملة بالبكتریا و طماطهبذور 

  كمقارنةالسائل الخالي من البكتریا KBبوسط معاملةطماطهبذور 

2مرحلــة فــينباتــات الطماطــة  بالفــایروسالســائل الخــالي مــن البكتریــا وعــدوىKBمعاملــة  بوســططماطــهر بذو 

  .كمقارنةاوراق اولیة

  .  كمقارنةاوراق اولیة2في مرحلة بالبكتریا رش اوراق نباتات الطماطة 

24بعد مرور بالفایروس طماطة نباتات الوعدوىاوراق اولیة 2رش اوراق نباتات الطماطة بالبكتریا في مرحلة 

  .ساعة

  اوراق اولیة2السائل الخالي من البكتریا  في مرحلة  KBاوراق نباتات الطماطة بوسط رش

نباتــات عــدوىواولیـةاوراق2فـي مرحلــة الخــالي مـن البكتریــاالســائلKBاوراق نباتـات الطماطــة بوسـط رش

  .رنةكمقاساعة 24بعد مرور  بالفایروسالطماطة

.یوم30ولمدة مئویه30-25حفظت النباتات بالبیت الزجاجي على درجة حرارة
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  متابعة تضاعف الفایروس

واجـري الكشـف عـن الفـایروس یـوم مـن التلقـیح،15مـرور بعـدمن كل معاملـهاخذت نماذج من النباتات         

بعصـیر النبـات ج والنصـف االخـرورقـة بلنمـوذاللقـح نصـف . Nicotiana glutinosaعلـى النبـات الكاشـف

  .ایام3سجلت النتائج بعد مرور.للمقارنةالمصاب

  

  النتائج والمناقشة

  االعراض

المعــداة میكانیكیــا بمســتخلصL.Lycopersicum esculentumظهـرت علــى اوراق نباتــات الطماطــة      

مـن العـدوى ئیـك بعداربعـة اسـابیع موزااعـراض  ToMVمصابة بفـایروس موزائیـك الطماطـة نباتات طماطةاوراق

  .)1شكل(اعقبها تشوة االوراق .

فــایروس للعــدوى المیكانیكیـة بمســتخلص Nicotiana tabaccum cvs Turkishاسـتجاب نبــات التبـغ        

 Nicotianaكمـا اسـتجاب نبـات التبـغ. مـن العـدوىثالثـة اسـابیع بعـدبظهورموزائیـكToMVموزائیـك الطماطـة 

tabaccum cvs Xanthiاسـتجابت نباتـات التبـغ و .لالصـابة بالفـایروس بظهـور بقـع موضـعیة متنخـرة صـغیرة

            ایــام مــن العـــدوى3للعـــدوى بالفــایروس بظهــور بقـــع موضــعیة میتــة بعـــد Nicotiana  glutinosaالبــري

Nicotiana tabaccum cvsعلــى اوراق نباتــات التبــغ وظهــر).2شــكل(  Samsun ائیــكاعــراض موز

نبـات امـا.لالصـابةsativasCucumisولـم تسـتجب نباتـات الخیـار.  )3شـكل (من العدوىثالثة اسابیع بعد

بظهـور موزائیـك اصـفر بعـد الطماطـةموزائیـك فقد استجاب للعدوى بفـایروس Solanum tuberosumالبطاطا 

  .شهر من العدوى

     
) الوسط(  L.Lycopersicum esculentumالطماطةنباتاعراض موزائیك على اوراق)الیمین(. 1شكل

  .اعراض تشوة االوراق )لیسارا(نبات طماطة سلیم

  
ایام من 3تظهر على اوراقة البقع الموضعیة المیتة بعد Nicotiana  glutinosa    التبغ البرينبات . 2شكل 

  .العدوى

  
  
  
  

بعد ثالثة اسابیع من Nicotiana tabaccum cvs  Samsunبغاعراض الموزائیك على نبات الت)الیمین (.3شكل

  .ورقة سلیمة)الیسار(لطماطة العدوى بفایروس موزائیك ا
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علــى النباتــات ToMVالطماطــةهنــاك العدیــد مــن االبحــاث التــي تناولــت دراســة اعــراض فــایروس موزائیــك        

یستجیب لالصابة بفایروس موزائیـك  L.Lycopersicum esculentumان نبات الطماطة)5(اذ ذكر.الكاشفة

 Nicotianaان نبــات التبــغ وبظهــور اعــراض موزائیــك و تشــوة االوراق والتفــاف نصــلها نحواالســفل الطماطـة

tabaccum cvs Turkishموزائیـك جهـازيبظهـور اعـراض الطماطـةیـكیسـتجیب لالصـابة بفـایروس موزائ،

  Nicotiana tabaccum cvs Xanthiمتنخـرة علـى نبـات التبـغ ان الفـایروس یكـون  بقـع موضـعیة )3(ووجـد

NN،التبــــغ اتیســــبب ظهــــور بقــــع موضــــعیة میتــــةعلى نباتــــالطماطــــةن فــــایروس موزائیــــكا) 29(وذكــــر

  Cucumis sativusالخیـارنبـاتالفـایروس ال یصـیبان)11(واشـار،Nicotiana  glutinosaالبـري

 Solanumوزائیك التبغ تسبب اعراض موزائیك اصفر علـى نبـات البطاطـان جمیع سالالت فایروس ماوجدكما

  tuberosum.  
  

  Immunostrip Elisaاالختبار المصلي

مســتخلص اوراق نباتــات طماطــة تفاعــل موجــب مــعImmunostrip Elisaاظهراالختبــار المصــلي ال       

لى الشریط داللة علـى وجـود فـایروس موزائیـك تظهر علیها اعراض االوراق الشریطیة وذلك بظهور خط ترسیب ع

  .العینات في حین لم یظهر هذا الخط مع عینات مستخلص نباتات طماطة سلیمةهالتبغ في هذ

  

  في تضاعف الفایروسPseudomonas fluorescensالبكتریاتاثیر

ة بالبكتریـــــــا تشــــــیر النتـــــــائج التــــــي تـــــــم الحصــــــول علیهـــــــا مــــــن هـــــــذة الدراســــــة ان معاملـــــــة بــــــذور الطماطـــــــ       

Pseudomonas fluorescensثـم عـدوى النباتـات سـاعة24مـدةمل/وحدة تكوین مستعمرة910×5بتركیز

اذ ظهـرت .یـوم مـن العـدوى15بعـد % 90.30بنسـبةسفي مرحلة ورقتین اولیة ادت الى تثبـیط تضـاعف الفـایرو 

معــداة بمســتخلص اوراق مــن النباتــات الNicotiana glutinosaبقعتــین علــى نصــف الورقــة لنبــات التبــغ البــري 

بقعة على نصف الورقة الثاني المعداة 26مقارنة بToMVومعداة بفایروس موزائیك الطماطةالمعاملة بالبكتریا 

  .بمستخلص نبات مصاب بفایروس موزائیك الطماطة وغیر معاملة بالبكتریا

ثـم عـدوى النباتـات مـل /وحـدة تكـوین مسـتعمرة 810×5مقدارةبمعلق البكتریا وبتركیز دى رش النباتاتا       

،اذ %88.8ســاعة مــن الــرش الــى تثبــیط مماثــل لتضــاعف الفــایروس وبنســبة 24فــي مرحلــة ورقتــین اولیــة وبعــد 

طماطـةمعـداة بمسـتخلص مـن اوراق نبـاتNicotiana glutinosaنبـاتظهـرت اربعـة بقـع علـى نصـف ورقـة 

علـى نصـف الورقـة الثـاني المعـداة بمسـتخلص نبـات طماطـة مصـاب بفـایروس بقعـة 36معامل بالبكتریا مقارنة ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــك الطماطـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاToMVموزائیــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة بالبكتریــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــر معاملـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ .                                                                                                                              وغیـــــــــــــــ

لبكتریـــا علـــى النباتـــات قـــد تبـــین النتـــائج ایضـــا ان كـــال مـــن معاملـــه بـــذور الطماطـــه بالبكتریـــا ورش معلـــق ا        

دراسات ،وقد اشارت )1(جدول .احدثت خفضا معنویا في تركیز الفایروس ولم تظهر فروق معنویه بین المعاملتین

  .)19،21،16،9(في مقاومة المسببات المرضیة Pseudomonas fluorescensسابقة الى كفاءة البكتریا

للفــایروس ربمــا یعــود fluorescens   Pseudomonasبالبكتریــا هان میكانیكیــة مقاومــة النباتــات المعاملــ      

تصنیع مواد مضادةادت الىفي النبات هجینات موجودلمن خالل تحفیزها هالى ان البكتریا حفزت مقاومة جهازی

البروتینــات تــرتبط بالفــایروس وتمنــع تحــرر الحــامض هومنهــا انزیمـات هــذقــد تكــون بروتینــات المــوادههــذ.للفـایروس

هالبكتریا على تحفیـز مقاومـهوقد اشارت العدید من الدراسات الى مقدرة هذ. النووي وبالتالي ال یحصل التضاعف
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جهازیــة فــي العدیــد مــن العوائــل النباتیــة منهــا الطماطة،الفجل،اللوبیاء،التبغ،الخیار،ضــد طیــف واســع مــن المســببات 

  .27)(والفایروساتالبكتریا،المرضیة منها الفطریات،

  

عدد البقع معدل على fluorescensPseudomonasبالبكتریاةتاثیر معامله نباتات الطماط. 1دول ج

والمتسببه من جراء العدوى glutinosaNicotianaالموضعیه المتكونه على اوراق نبات التبغ البري 

  .ToMVبفایروس موزائیك الطماطه 

  المعامالت
ورقھ عدد البقع الموضعیھ المتكونھ على معدل 

  glutinosa  Nicotianaنبات التبغ البري
بذور معامله بالبكتریا وعدوى نباتات الطماطه بالفایروس في مرحله 

  اوراق اولیه2
2  

السائل الخالي من البكتریا وعدوى KBبذور معامله بوسط 

  كمقارنهاوراق اولیه2بالفایروس في مرحله النباتات
26    

اوراق اولیه 2ه بالبكتریا في مرحله رش اوراق نباتات الطماط

  ساعه24بالفایروس بعد مرور نباتاتوعدوى
4    

السائل الخالي من البكتریا KBرش اوراق نباتات الطماطه بوسط 

24مروربالفایروس بعدالنباتاتاوراق اولیه وعدوى 2في مرحله 

  ساعه كمقارنه

36  

LSD= 9.30
  مكررات5كل رقم في الجدول یمثل معدل 
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