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 المستخمص
قاومة الجهازية في صنف وخميطهما لتحفيز الم Azotobacter chroococcumو Pseudomonas fluorescens بكتيريااستخدمت 

خفض تركيز الفايروس مقارنة مع معاممة ادت الى المعامالت ان جميع  م واصفرار الشعير. اظهرت النتائجضد فايروس تقز  )البراق(الشعير
قراءة لقيمة اذ بمغت اعمى اكثرها فاعمية في خفض تركيز الفايروس معاممة خميط البكتيريا  وكانت )نبات مصاب بالفايروس فقط( السيطرة 

 2.44مقارنة مع معاممة السيطرة التي بمغت اعمى قراءة لقيمة االمتصاص فيها  1.8نانومتر  504االمتصاص فيها وعمى طول موجي 
عمى باقي المعامالت في الصفات  اً معاممة خميط البكتيريا معنوي تفوقتنانوميتر. وجاءت هذه النتائج مطابقة مع نتائج التجربة الحقمية اذ 

حبة و طول السنبمة( وتفوقت المعامالت جميعا  1000لمدروسة )عدد السنابل في النبات الواحد، عدد الحبوب في السنبمة الواحدة، وزن ا
وبمغ اعمى  .متفوقًا عمى باقي المعامالت بذور بخميط البكتيرياالعند معاممة  ل لتراكم الفينوالتمعنويا عمى معاممة السيطرة. بمغ اعمى معد

في معاممة خميط البكتيريا مقارنة مع معاممة السيطرة التي بمغ اعمى معدل لتراكم الفينوالت فيها في  تراكم الفينوالت في اليوم الرابعلمعدل 
ممة خميط البكتيريا اعمى معدل لمتغير في قيمة االمتصاص بالمقارنة مع معا سجمتوعند قياس فعالية انزيم البيروكسيديز  .اليوم العاشر

التي  في معاممة خميط البكتيريا في اليوم الرابع بالمقارنة مع معاممة السيطرةر في قيمة االمتصاص يغتاعمى معدل لموبمغ   ة السيطرةمعامم
 .بمغ اعمى معدل لمتغيير في قيمة االمتصاص فيها في اليوم الثامن

 *البحث مستل من اطروحة دكتوراه لمباحث االول
 قاومة جهازية، الفينوالت، انزيم البيروكسيديز، مالكممات المفتاحية: الشعير
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ABSTRACT 

Pseudomonas fluorescens and Azotobacter chroococcum and mixture of bacteria are used to induce 

systemic resistance in barley variety (AL-Bowraq) against barley yellow dwarf virus. The result 

showed all treatments are effective to reduce the concentration of the virus compared with the control 

treatment (infested plant only). The most effective treatment was bacteria mixture as it was the highest 

reading for the value of the absorption at wavelength 405 nm 1.8 Compared with the control 

treatment, which is the highest reading for the value of the absorption 2.55 nm. This results come 

matching with the results of field experience as the treatment of bacteria mixture lead significantly to 

the rest of the treatments in all studies traits (number of spikes per plant, number of grains per spike, 

1000 - grain weight and spike length). The highest rate of accumulation of phenols was when the seed 

treated with a mixture of bacteria compared with the other treatment and reached the highest rate of 

accumulation of phenols in the fourth day in the treatment of bacteria mixture compared with the 

control treatment which is reached the highest rate of accumulation of phenols in the tenth day. When 

measuring the effectiveness of the peroxidase enzyme the treatment of bacteria mixture recorded the 

highest rate of change in the absorption value compared with the control treatment, and the highest 

rate of change in the absorption value in the treatment of bacteria mixture was on the fourth day 

compared with the control treatment which gave the highest rate of change in the absorption value on 

the eighth day.  
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 ةــــــــــــــــــالمقدم
 PAV Barleyيعد فايروس تقزم واصفرار الشعير الساللة 

yellow dwarf virus-PAV ،جنس Luteovirus ،
من اىم الفايروسات التي تصيب   Luteovirideaعائمة 

العائمة النجيمية ومنيا الشعير اذ يسبب خسائر في حقول 
روس وحساسية الشعير يتفاوت مداىا تبعا الى ساللة الفاي

الصنف المزروع والظروف البيئية وقد تجاوزت ىذه الخسائر 
(. جرت العديد 21)% من الحاصل 50في بعض البمدان 

من المحاوالت لتقميل الخسائر الناتجة عن االصابة بيذا 
الفايروس منيا استعمال المبيدات الكيمائية في مكافحة الحشرة 

شاكل البيئية والصحية الناقمة التي لم تعد مرغوبة نظرا لمم
التي تسببيا لذلك لجا الباحثون الستعمال بعض االحياء 

مجيرية الغير ممرضة التي تستعمر الجذور الستحثاث لا
دفاع  الياتالنباتات تمتمك  الفايروس اذ  مقاومة جيازية ضد

تستحث عند االصابة بالكائنات الممرضة وتكون ىذه 
ل من اشار الى (، او 9المقاومة موضعية او جيازية )

 Chesterعند االصابة ىو  في النبات إستحثاث المقاومة
واول من اشار الى إستحثاث مقاومة استجابة  1933عام 

 (.14) 1960عام  Yarwoodلالصابة الفايروسية ىو 
 Regulatorُعدت مجاميع البكتريا المحفزة لنمو النبات

Growth Promotion Rhizobacteria (RGPR من )
 (1وامل الحياتية المحفزة لمقاومة األمراض النباتية )أىم الع

ُوضعت عدة نظريات لتفسير تحفيز نمو ومقاومة النبات 
بوساطة ىذه العوامل وكان من أكثرىا شيوعًا افراز المضادات 
الحياتية وانتاج مركبات منافسة لعناصر كيميائية يحتاجيا 

ضاًل عن الممرض في تطوره وانتاج منظمات النمو النباتية ف
عن طريق  operator genesتحرير عمل الجينات المشغمة 

 Repressor (22.)فك ارتباطيا بجزيئة بروتين الكابح 
اليدف من ىذه الدراسة ىو تقييم فعالية البكتيريا 

Psuedomenes fluorescens وAzotobactor 

chroococcum  في استحثاث مقاومة جيازية ضد فايروس
BYDV-PAV سائر الناتجة عنووتقميل الخ. 

 طرائقالالمواد و 
)البراق( الحساسة لالصابة  اصناف الشعيرانتخب احد 

وغمرت بذوره بمحــــــــــمول تقزم واصفرار الشعير فايروس ب
% مــــــــــــن المستحضر التجاري 2ىيبوكمـــــــــــورات الصــــــــــــــوديوم 

عــــــــــــدة مرات بالمــــــــــــاء  متغســــــــــــــــدقيقة ثم  2% لمدة 6
المقطـــــــــــــــــــر وجففــــــــــــــــــت باستعمــال ورق نشــــــــــــــاف 

 بكـــــتريـــــــــــــا ــــــــر عالـــــــــــــــــقحضـــــــ ــم.معقــــــــــــــــــــــــ
Psuedomenes fluorescens-Pf5 تريا وبك

Azotobactor chroococcum  عزلة محمية تم الحصول
/ دائرة وقاية المزروعات /مييا من مختبر االسمدة االحيائيةع

01تركيزوزارة الزراعة 
8

CFU وضعت البذور بعالق .
 25وحضنت في درجة حرارة  10g.10-1mlالبكتيريا بمقدار

ساعة ثم زرعت في اصص بالستيكية  2درجة سميزية لمدة 
سم تحتوي عمى تربة مزيجيىة معقمة وبواقع ثالثة  20قطر 

نباتات لممعاممة الواحد بثالثة مكررات ووضعت داخل الظمة 
الخشبية وغطيت بقماش المممل، بعد وصول النباتات الى 

العدوى بالفايروس وتضمنت  اوراق حقيقية اجريت 3مرحمة 
 ت ااَلتية:المعامال التجربة

العدوى  + P. fluorescensبذور معاممة بالبكتيريا  -1
 BYDV-PAVبفايروس 

+ العدوى A. chroococcumبذور معاممة بالبكتيريا  -2
 BYDV-PAVبفايروس 

 .P. fluorescens +Aبذور معاممة بالبكتيريا  -3

chroococcum  العدوى  بفايروس +BYDV-PAV 

 فقط P. fluorescensبذور معاممة بالبكتيريا  -4
 فقط A. chroococcumتيريا بذور معاممة بالبك  -5
 .P.  fluorescens+ A بذور معاممة بالبكتيريا  -6

chroococcum فقط 
 نباتات ممقحة بالفايروس فقط -7
 نباتات سميمة غير ممقحة بالفايروس -8

المعامالت التي تحتوي عمى الفايروس تم تمقيحيا صناعيا 
   Rhapolosiphum لفايروس باستخدام حشرات المن نوعبا

padi الواحد عن طريق تغذية  لمنبات حشرة 20 بمعدل
الحشرات عمى نباتات مصابة بالفايروس تم التاكد من 

اليزا وباستعمال مصول مضادة  اصابتيا باستعمال تقنية 
. تم اخذ عينات دورية PAVوحيدة النسمة موجو ضد الساللة 

ايام من موعد اجراء العدوى العدوى ولمدة  3من النباتات بعد 
ايام وفحصت العينات  3يومًا بفاصل زمني قدره  36

وعمى  قدر امتصاص العينات لمضوءباستخدام تقنية اليزا ثم 
اجريت  .قارئ اطباق اليزا بواسطةنانوميتر  405طول موجي 
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باستخدام  اتجربة حقمية بعدد المعامالت والمكررات نفسي
ى تصميم القطاعات العشوائية في منطقة العظيم التابعة ال

محافظة ديالى في احد حقول المزراعين وبعد الوصول الى 
نباتات بصورة عشوائية من كل  10مرحمة النضج تم اختيار 

معاممة وحسبت معايير النمو االتية )عدد السنابل في النبات 
الواحد، طول السنبمة، عدد البذور في السنبمة الواحدة  و وزن 

  حبة( وحممت النتائج احصائيًا. 1000
قدر نشاط انزيم نشاط انزيم البيروكسيديز:  ديرقت

في كل من المعامالت  غم من النباتات1البيروكسيديز بسحق 
مل من محمول  2المذكورة في التجربة السابقة مع 

رشح   general extraction bufferالعاماالستخالص 
الخميط عبر طبقتين من قماش المممل ثم اجريت لممستخمص 

دقيقة  20دقيقة  لمدة  دورة/ 5000سرعة عممية انتباذ عمى 
سميزية اىمل الراسب واستعمل الطافي  4 درجة حرارةفي 

مايكروليتر منو في انبوبة  100لتقدير نشاط االنزيم باخذ 
مل  1.5جياز قياس الطيف الضوئي واضيف الييا 

Pyrogallol  موالري ثم اضيف الى الخميط  0.05تركيز
 % حجم/1لييدروجين بقدر مايكروليتر بيروكسيد ا 100

حجم لغرض بدئ التفاعل ثم سجل االمتصاص عمى طول 
ثانية ولعشر قراءات وحسب  30نانوميتر كل  420موجي 

 التغيير باالمتصاص عمى وفق المعادلة ااَلتية:
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــمقدار االمتصاص = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 غم وزن طري                               

ΔA  التغير باالمتصاص = 
T∆  =(12)  (دقيقة) الوقتب التغير. 

غم من النباتات التي تم  1سحق : تقدير محتوى الفينوالت
% عمى درجة 80مل ميثانول  10استحثاث المقاومة فييا مع 

شح ، ر دقيقة 15ع التحريك المستمر لمدة سميزية م 70حرارة 
مل من الراشح  1الخميط عبر طبقتين من قماش المممل اخذ 

مايكروليتر كاشف  250مل ماء مقطر و 5واضيف اليو 
دقيقة  30فولين في انبوبة زجاجية معقمة حضن الخميط لمدة 

سميزية ثم قدر االمتصاص عمى طول  25في درجة حرارة 
نانوميتر وحسبت كمية الفينول عمى اساس  725موجي 
نسيج طري واستعممت مادة الكاتيكول كمادة / غرام راممايكروغ
 (.20قياسية )

 والمناقشة النتائج
 الظمة الخشبيةتجربة 

 .A او P . fluorescensادت معاممة البذور بالبكتيريا 

churoococcum  او خميطيما ثم عدوى النباتات بالفيروس
الى خفض تركيز الفيروس في النباتات الناتجة من البذور 

عاممة مقارنة مع معاممة السيطرة )نبات غير معامل( وقد الم
 .P. fluorescens  +Aا تفوقت معاممة خميط البكتيري

churoococcum اعمى قراءة   عمى باقي المعامالت اذ بمغ
في تفاعل اليزا بين مستخمص النبات مع  لقيمة االمتصاص

بعد  1.8ليذة المعاممة  BYDVاالجسام الضادة لفايروس 
في حين كانت اعمى قيمة وم من العدوى بالفايروس ي 15

نانوميتر في معاممة  405لالمتصاص عمى طول موجي 
وتمتيا يوم من العدوى بالفايروس  15بعد  2.55السيطرة 

التي بمغت فييا قيمة  P. fluorescens المعاممة بالبكتيريا
 (.1شكل ) 1.9االمتصاص 

 
 ى تركيز الفايروس. تأثير المعاممة بالبكتيريا عم1شكل 

 التجربة الحقمية
 .P   كتيرياتأثير عوامل استحثاث المقاومة، باظيرت تجربة 

fluorescens  اوA. chroococcum  او خميطيما تفوق
معاممة البذور بخميط كال نوعي البكتيريا المذكورين معنويا 
عمى باقي المعامالت في الصفات المدروسة جميعيا عدد 

لسنبمة الواحدة، لواحد، وعدد الحبوب في ا السنابل في النبات
( إذ بمغ عدد 1طول السنبمة جدول )حبة و  1000ووزن 

وعدد الحبوب  10.9السنابل في النبات الواحد بيذه المعاممة 
غم وبمغ 29.1حبة  1000ووزن  33.9في السنبمة الواحدة 

ولوحظ عدم وجود فروق معنوية بين سم.  8.1طول السنبمة 
ومعاممة  P. fluorescensلبذور بالبكتيريا معاممة غمر ا

وتفوقت جميع  A. chroococcumبالبكتيريا غمر 
المعامالت معنويًا عمى معاممة السيطرة )نبات مصاب غير 

ΔA /  ΔT 
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 6.8معامل( التي بمغ معدل عدد السنابل لمنبات الواحد فييا 
 20.6في السنبمة الواحدة  سنبمة/نبات، ومعدل عدد البذور

 5.5غم وطول السنبمة  12.2حبة  1000ن معدل وز بذرة و 
سم. وكما بينت النتائج ان معاممة البذور بكل من نوعي 
البكتيريا او خميطيما من دون العدوى بالفايروس ادت الى 

اكدت نتائج ىذه  .الصفات المدروسة حصول زيادة في جميع
و   P. fluorescensبكتيريا كل من استخدام  كفاءةالدراسة 

A. chroococcum   خفض تركيز  فيا مخميطيما قدرتيو
نباتات الشعير عند  فيفايروس تقزم واصفرار الشعير 

استخداميما بطريقة غمر البذور في مستحضر البكتيريا قبل 
بالفايروس حيث بينت النتائج انخفاض تركيز  العدوى

نباتات الشعير المعاممة بالبكتيريا وتفوقت  فيالفايروس 
عامالت اذ بمغت اعمى ا عمى جميع الممعاممة خميط البكتيري

 1.8نانوميتر 405ليا عمى طول موجي  قيمة امتصاص
بالمقارنة مع معاممة السيطرة التي بمغت اعمى قيمة امتصاص 

ىذا االنخفاض في تركيز الفايروس انعكس   2.55ليا 
ايجابيا عمى عوامل االنتاج في التجربة الحقمية اذ تفوقت 

ا معنويا عمى باقي المعامالت في جميع معاممة  خميط البكتيري
الصفات المدروسة عدد السنابل في النبات الواحد، عدد 

حبة و طول السنبمة  1000الحبوب في السنبمة الواحدة، وزن 
(. يعزى سبب تفوق معاممة خميط نوعي البكتيريا 1)جدول 

عمى بقية المعامالت الى دور كل عامل عمى انفراد في 
فايروس تقزم  فيشر او غير مباشر التأثير بشكل مبا

فقد جاءت نتائج ىذه الدراسة مطابقة الى  واصفرار الشعير
البكتيريا في استحثاث  نوعي دراسات سابقة بشان تفوق خميط

المقاومة الجيازية وزيادة عوامل االنتاج عمى المعاممة المفردة 
كما قد يعود السبب الى (. 5 ،7 ،19باحد انواع البكتيريا )

رة البكتريا عمى انتاج مركبات منافسة لبعض المواد التي مقد
يحتاجيا الفايروس وانتاج منظمات النمو، يتفق ىذا التعميل 

( من امكانية ىذا النوع من 21( و )2مع ما أشار اليو )
افسية لعناصر نالبكتريا عمى انتاج مركبات مختمفة ذات قدرة ت

ابة أو في أو مركبات يحتاجيا الفايروس في إحداث اإلص
عممية التضاعف أو في كال العمميتين، وربما يعود سبب 

ول عن انتاج ؤ مقاومة النباتات المعاممة الى تحفيز الجين المس
بروتين معين والذي قد يعمل بصورة مباشرة كمضاد لمفايروس 
من خالل تثبيط تضاعف الحامض النووي الفايروسي وتوقف 

تكوين البروتينات الفايروسية او بصورة غير مباشرة من خالل 
تحفيز جينات اخرى تقود بالنياية الى تحفيز المقاومة 

وق لممعاممة بالبكتريا ان ىذا التف(. 17 ،16 ،11الجيازية )
ربما يعود الى التأثيرات المشجعة لمنمو بعدة محاور منيا 
زيادة النمو وانتشار المجموع الجذري ومن ثم زيادة المساحة 
السطحية لمشعيرات الجذرية القابمة المتصاص العناصر من 
التربة والذي ربما ينعكس عمى زيادة النمو الخضري والذي 

وبالنتيجة  اتات وزيادة كمية الكموروفيلتمثل في ارتفاع النب
، كما قد يتداخل مع ىذا التأثير دور زيادة عوامل االنتاج

افرازات البكتريا في زيادة النمو الخضري نتيجة انتاج منظمات 
 ت والمحفزة عمى استطالة الخاليا،النمو الشبيية بالجبريمينا

ور ( من تفسير د10ويتفق ىذا التعميل مع ما اشار اليو )
في تحفيز النمو األمر الذي  P. fluoerescensالبكتريا 

عدىا من أىم مجاميع بكتريا الجذور المحفزة لنمو النبات،ان 
المستعممة في مجال تحفيز المقاومة  PGPRدور البكتيريا 

الجيازية يتعدى التاثير المباشر عمى المسببات المرضية 
باتات نو الليشمل التاثير غير المباشر من خالل تحسين نم

المعاممة عن طريق زيادة جاىزية العناصر الغذائية مثل 
الحديد والفسفور وانتاج منظمات النمو والمركبات االيضية 
الثانوية المحفزة النبات البذور وتعزيز نمو الجذور وزيادة 

أو أن التأثير في  (4 ،3) اومة النباتات لالجيادات البيئيةمق
ركبات المستحثة والتي تعمل عمى الفايروس ناتج عن تأثير الم

تثبيط الرايبوسومات أو ايقاف فعاليتيا االحيائية 
inactivation Ribosome  والسيما المركبات البروتينية إذ

انيا تعد مضادات لمفيروس بسبب ايقافيا عمل الرايبوسومات 
ومن ثم تثبيط بناء البروتينات الفيروسية مما ينعكس عمى 

عف الفيروس، وتوافق ىذا التفسير مع تضاعممية عدم اتمام 
( من ان مركبات البروتين المستحثة أو 6ما ذكره واخرون )

المفصولة من النباتات الحاممة ليا تعد مضادات فايروسية اذا  
ثبطت عمل الرايبوسومات في انتاج البروتينات الفايروسية 

 .الالزمة لتضاعف الفايروس
والت ـــــــــــــــــــــــــدل لتراكم الفينبمغ اعمى مع :معدل تراكم الفينوالت

(1 µg gfw.-317 ) عند معاممة البذور بخميط نوعي
البكتيريا متفوقًا عمى باقي المعامالت، وتفوقت المعامالت 
جميعيا عمى معاممة السيطرة التي بمغ معدل تراكم الفينوالت 

( وبمغ اعمى معدل لتراكم µg gfw.-173.6 1فييا )
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(  µg gfw.-179.8 1في اليوم الرابع اذ بمغ )الفينوالت 
وبفارق معنوي عن بقية االيام، وبمغ اعمى معدل لتراكم 

( في معاممة خميط g.gfw-10380الفينوالت في اليوم الرابع )
نوعي البكتيريا مقارنة مع معاممة السيطرة التي بمغ اعمى 

 g.gfw-10معدل لتراكم الفينوالت فييا في اليوم العاشر)
( كما يالحظ زيادة في معدل تراكم الفينوالت في 223

المعامالت التي تحتوي عمى المسبب المرضي وبفارق معنوي 
عن المعامالت الخالية منو بالمقارنة مع معاممة السيطرة 

 .(2 جدول))نبات سميم غير معامل( 
 معدل فعالية انزيم البيروكسديز 

ر باالمتصاص تمثمت نتائج ىذه التجربة بزيادة معدل التغيي
في جميع معامالت غمر البذور والتي تفوقت عمى معاممة 
السيطرة وبفارق معنوي وكان اعمى معدل لمتغير في 

-min) نوعي البكتيريا اذ بمغ االمتصاص في معاممة خميط

1g fw-1 78.6 والتي تفوقت عمى المعامالت االخرى )
م معنويًا، وبمغ اعمى معدل التغير في االمتصاص في اليو 

( متفوقًا معنويًا عمى باقي االيام، min-1g fw-1 55الرابع )
( وبمغ اعمى معدل لمتغير في االمتصاص في 3جدول )

 min-1gfw-1) ريا في اليوم الرابعمعاممة خميط نوعي البكتي
( بالمقارنة مع معاممة السيطرة التي بمغ اعمى قراءة  107

-min 45ن )لمتغير في قيم األمتصاص فييا في اليوم الثام

1gfw-1 ويالحظ ايضًا زيادة التغيير في االمتصاص بوجود .)
المسبب المرضي وبفارق معنوي عن عدم وجوده إذ تفوق 

ذ بمغ معدل بات سميم غير معامل( ان )عمى معاممة السيطرة 
( 3جدول) (.min-1g fw-1 15.6 ) التغيير باالمتصاص لو

ة مقاومة النباتات تؤدي المركبات الفينولية دورا ميما في الي
لممرضات ومن ضمنيا االمراض الفايروسية وياتي ذلك من 
خالل تراكم المواد الفينولية في النباتات بعد االصابة مباشرة، 
ان تراكم الفينوالت يحصل نتيجة لتسريع مسار تصنيع تمك 
المواد داخل النباتات المصابة ويكون تراكم ىذه المواد بصورة 

في االصناف المقاومة منيا في الحساسة اسرع واكثر تركيزا 
(. وىذا مااكدتو ىذه الدراسة إذ لوحظ تراكم المواد 20)

الفينولية في النباتات المحفزة وبوجود الفايروس الى زيادة نسبة 
الفينوالت في نباتات الشعير حيث بمغ اعمى مستوى لتراكم 

بالمقارنة  المواد الفينولية في اليوم الرابع بعد التمقيح بالفايروس
مع معاممة السيطرة التي بمغ اعمى مستوى لتراكم الفينوالت 

( 18فييا في اليوم العاشرىذه الدراسة تتفق مع ماتوصل اليو )
 . Pو P . fluorescensعند استخداميم خميط من بكتيريا 

chlororaphis  في استحثاث مقاومة جيازية في نباتات
الموزائيك االصفر ضد فايروس  Bitter gourdالقرع المر 

 Bitter gourd yellow mosaic virusعمى القرع المر 

(BGYMV)  وقد ادى االستحثاث الى تحسين نمو النباتات
وخفض نسبة االصابة في النباتات المعاممة فضال عن زيادة 

 Polyphenol oxidaseو  Peroxidaseفعالية االنزيمات 
تمقيح بالفايروس. ان والمركبات الفينولية بعد اربعة ايام من ال

ميكانيكية التاثير لممركبات الفينولية عمى الفايروسات غير 
معروفة بشكل دقيق إذ يعتقد انيا تؤثر في بروتين الفايروس 
إما بصورة مباشرة عن طريق ارتباطيا بو باواصر ىيدروجينية 
وتمنع تحرر الحامض النووي او تتاكسد الى كينونات 

(Quinones باالنزيمات و ) السيما انزيمPolyphenol 

oxidase  وتصبح اكثر فعالية من الفينوالت التي انحدرت
منيا وان عممية تثبيط البروتينات بوساطة الكينونات غير 

( ان بعض المركبات 15( وذكر )13معروفة بالضبط )
النووي الفايروسي وتثبط الفينولية تكون معقدات مع الحامض 

راسة زيادة فعالية انزيم اظيرت نتائج ىذه الد فعاليتو.
المعامل بالعوامل  البراقالبيروكسيديز في صنف الشعير 

االحيائية ثم التمقيح بالفايروس وتفوقت معاممة خميط البكتيريا 
 78.6عمى باقي المعامالت في ذلك اذ بمغ معدل القراءة ليا 

بالمقارنة مع معاممة السيطرة التي معدل معدل القراءة ليا 
عمى نسبة لفعالية االنزيم في اليوم الرابع مسجل وبمغ ا 36.4

( 4وىذه النتائج تتقارب مع ماتوصل اليو ) 55معدل قراءة 
الذي اشار الى زيادة فعالية انزيم البيروكسيديز في نباتات 
فول الصويا المعاممة بالعوامل االحيائية بعد تمقيحيا بفايروس 

ومع Soybean stunt virus (SSV )تقزم فول الصويا 
( عند قياس فعالية انزيم البيروكسيديز مع 20ماتوصل اليو )

مرور الوقت في نباتات الفمفل المعاممة بالعوامل االحيائية ثم 
 Capsicum leaf cureالتمقيح بفايروس تجعد اوراق الفمفل 

virus (CpLCV ان انزيم البيروكسيديز يحفز اكسدة .)
كسيد الييدروجين المواد المانحة لمييدروجين وبوجود بيرو 

H202  النتاج جذور حرة تكون سامة لممرضات كما انو يقوم
باكسدة الفينوالت الى مواد اكثر سمية تدعى الكينونات 

(Quinones( )8 وربما تسيم ىذه المواد بتثبيط الفايروس )
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عن طريق تحطيم البروتينات التي يحتاحيا الفايروس في 
تين الفايروس مباشرة عممية التضاعف او انيا تؤثر عمى برو 

 .فضاًل عن دورىا في تحفيز المقاومة الجيازية لمفايروس
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