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  الملخص

أظهر المجهر الضوئي أن إصابة نباتات الباقالء بفايروس موزائيك الفاصوليا االصفر تسببت فـي              

بينمـا  . ظهور أجسام محتواة حبيبية الشكل مجاورة للنواة في خاليا البشرة باستعمال المجهـر الـضوئي    

 وتجمعات من الـصفائح     (Pinwheels)مجهر اإللكتروني النافذ وجود أجسام تشبه دوالب الهواء         أظهر ال 

(Lamellae)   والبلورات (Crystals)          ومكونات أخرى سايتوبالزمية في الخاليا المصابة وكذلك وجـود 

عـض   في النواة مالصقة للنوية ، ولوحظ أن اإلصابة تـسبب تحلـل ب  (Satellite bodies)أجسام تابعة 

  .البالستيدات وتضخم الميتوكوندريا وتشوهها وظهور زوائد لسانية على األغشية الداخلية للخاليا المصابة 
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ABSTRACT 
Amorphous granular inclusion bodies were detected in the epidermal cells of 

infected faba bean plants with BYMV. Electron microscopic examination of thin sections 
of infected faba bean leaves showed pinwheels , lamellae , crystals and different 
components in the cytoplasm of infected cells , as well as satellite bodies in the nucleoli .  
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Also , electron microscopic studies reveald the degradation of some plastids , 
hypertrophied and malformated mitochondria, and membranous protrusions in the 
internal membrane of the infected cells .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 أحد أهم المحاصيل البقولية في البالد العربية إذ تستعمل بوصفها غذاًء .Vicia faba Lتعد الباقالء 

قرنات خضراء أو بذور جافة نظراً لقيمتها الغذائية العالية وتحتوي بذورها علـى             كجيداً لإلنسان وتستهلك    

المعيـوف،   % (1.3والـدهون    % 58.4والكاربوهيدرات   % 21.4بة عالية من البروتين تصل إلى       نس

 ألف  100 ألف هكتار واإلنتاج     80 إلى   1999وصلت المساحة المزروعة منها في العراق عام        ) . 1982

  . ويدخل المحصول في عليقه الحيوانات الزراعية فضالً عن استعماله سماداً أخضر(FAO, 2000)طن 

، وقـد    األمراض الفايروسية ومن بينها   تصاب الباقالء كغيرها من المحاصيل بالعديد من األمراض         

 Makkouk et al., 1988  ; Siam and( تم تسجيل العديد منها فـي منـاطق مختلفـة مـن العـالم      

Beczner, 1991 (   آخـر وتسبب هذه الفايروسات خسائر اقتصادية نظراً لنقلها بالبذور من موسم إلـى 

(Phatak, 1974 ; Mandahar, 1981)  .    يعد مرض موزائيك الباقالء واحداً مـن أكثـر األمـراض

        فيـروس    اكثـر مـن    الفايروسية انتشاراً في حقول الباقالء في الدول العربية ويتسبب هذا المرض عـن            

)Makkouk et al., 1988 . ( ووجد السامعي)افظة نينـوى  أن مسبب موزائيك الباقالء في مح) 1995

ولقـد   Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV) هو أحد عزالت فيروس موزائيك الفاصوليا األصفر

 تناولت الدراسة الحالية تأثير اإلصابة بهذا الفايروس على المحتويات الداخليـة لخاليـا نبـات البـاقالء                 

  . المصابة

  مواد البحث وطرائقه
  :التحضير والتلقيح 

  (BYMV)رلفاصـوليا األصـف  لنباتات الباقالء المصابة بفايروس موزائيك اأخذت األوراق القمية 

وقطعت بمقص معقم وسحقت جيداً في هاون خزفـي         ) 1995السامعي،  (الملقحة بعزلة نقية من الفيروس      

رشح المستخلص  . غم أوراق   / مل 2وبنسبة  )  عياري pH 7.2) 0.01معقم مع المحلول المنظم الفوسفاتي      

حفظت نباتات الباقالء قبل تلقيحها     . قماش الموسلين المعقم وأستخدم الراشح في التلقيح        خالل طبقتين من    

وبعد غسل اليدين جيداً بالماء والصابون  . (Gibbs and Harrison , 1976) ساعة 24في الظالم لمدة 

  وذلك بغمـس إصـبع  (Noordam, 1973)وتجفيفها بورق معقم أجريت عملية التلقيح بطريقة اإلصبع 

السبابة في اللقاح ومسح سطح أوراق النباتات المعفرة بالكاربورندم ، ثم غـسلت األوراق بعـد تلقيحهـا                  

  .حفظت النباتات بعد التلقيح في البيت الزجاجي لمالحظة ظهور األعراض  .  بالماء المقطرمباشرة
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  تحضيرات المجهر الضوئي 

ي البشرة السفلية لوريقـات البـاقالء       تم تجهيز التحضير للفحص بالمجهر الضوئي بعمل سلخات ف        

وغمرت فـي   وظهور االعراض   المفصولة من النباتات المصابة بعد أربعة أسابيع من تلقيحها بالفايروس           

لمدة دقيقتـين   % 0.5 بتركيز (Rose bengal)زجاجة ساعة تحتوي على محلول صبغة البنفال األحمر 

 وللمقارنـة فحـصت سـلخات    (Noordam, 1973) 400ثم غسلت بالماء المقطر وفحصت بقوة تكبير 

  .أخرى من بشرة وريقة باقالء سليمة حضرت بنفس الطريقة السابقة 

  تحضيرات المجهر اإللكتروني

  تم تجهيز التحضير للفحص بالمجهر اإللكتروني على النحو األتي 

يروس موزائيك   ملم من وريقات باقالء مصابة بفا      1جهزت قطع صغيرة التزيد عن       : Fixationالتثبيت  

      1% formaldehyde + 2.5 glutaraldehyde (FGA)الفاصوليا األصـفر وغمـرت فـي مثبـت     

(Karnovsky, 1965) تحت تفريغ وضبط اآلس الهيدروجيني عند pH 5.8  وتركت لمدة ساعتين عنـد 

 pH 0.2 عياريـة  Sodium Cacudylateم ، ثم غسلت القطع بعد ذلك بمنظم كاكوديالت الصوديوم 4ْ

رابـع أكـسيد    % 1م ، ثم ثبت النسيج أيـضاً فـي          4ْ دقيقة لكل مرة عند      15 ولثالث مرات ولمدة     5.8

  .غسلت بعدها القطع بالمنظم نفسه وبنفس الطريقة السابقة . م 20ْ ولمدة ساعتين عند OsO4االوزميوم 

م وللتراكيز  4ْي عند   جففت القطع باستعمال تراكيز متعاقبة من الكحول االثيل        : Dehydrationالتجفيف  

 Uranyl acetate دقيقة ثم مررت في كحول اثيلي مـشبع بخـالت اليورانيـل    15ولمدة  % 25اآلتية 

 دقيقة على التـوالي ، ثـم نقلـت          30 ساعة و    24 دقيقة ، و   30لمدة   % 90و   % 75و   % 50بتراكيز  

يلول على درجة حرارة الغرفة      دقيقة لكل مرة ، ثم تركت في الزا        30مرتين إلى كحول اثيلي مطلق ولمدة       

  . دقيقة 15لمدة 

وضعت قطع النسيج في خليط من مادة الزايلول وخليط الدوركوبان ذي الـرقم              : Infiltrationالتغلغل  

 ساعة ،   24مع الرج المستمر لمدة     ) 1(وتركت لمدة ساعتين ثم نقلت إلى خليط الدوركوبان ذي الرقم           ) 1(

مع الرج المستمر لمدة ساعتين وتمت هذه المرحلة من التحـضير           ) 2(قم  ثم إلى خليط الدوركوبان ذي الر     

  .عند درجة حرارة الغرفة 

طمرت القطع في كبسوالت أسطوانية ذوات نهايات هرمية حاويات على خلـيط             : Embeddingالطمر  

 سـاعة عنـد   48 وتركت لمدة Reichert’s microven ونقلت إلى فرن نوع (2)الدوركوبان ذي الرقم 

  .م 65ْ

  Sectioning and Stainingتحضير القطاعات وصبغها 

 (Meek ,1976) نـانوميتر  150-60قطعت القطاعات ذوات الرقة الفائقة مـن النـسيج بـسمك    

 باستعمال السكاكين (Reichert’s OM U3) نوع (Ultramicrotom)بواسطة جهاز الميكروتوم الفائق 

 ، وصبغت القطاعات بمالمسة وجـه الـشريحة         (Grid)ر  الزجاجية ، نقلت القطاعات إلى شريحة المجه      
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 دقـائق                 5لمـدة    % 1الحاوي علـى القطاعـات لقطـرة مـن صـبغة خـالت اليورانيـل المائيـة                  

(Zobel and Beer,1965) وصــبغة ســترات الرصــاص ، (Lead citrate) ــدة ــائق10 لم    دق

(Reynolds, 1963)آنفاً باستعمال وريقات بـاقالء سـليمة ثـم     ، وللمقارنة كررت الخطوات المذكورة 

 بوحدة المجهر اإللكتروني في كلية الطـب  (Zeiss EM 95-2)فحصت بالمجهر اإللكتروني النافذ نوع 

  . جامعة الموصل /

   والمناقشةالنتائج
و بالقرب منهـا وذات لـون       أوضح الفحص بالمجهر الضوئي وجود أجسام حبيبية ملتصقة بالنواة أ         

 ولم تالحظ مثل هذه األجسام في خاليا السلخات المأخوذة مـن أوراق بـاقالء سـليمة               .  أغمق من النواة  

   .) 1الشكل (

  

أجسام حبيبية ملتصقة باالنوية في خاليا نبات البـاقالء المـصابة بفـايروس موزائيـك                : 1 الشكل

   (BYMV)الفاصوليا األصفر 

  .ما يظهرها المجهر الضوئي                 ك

    ورقة سليمة. ب .                ورقة مصابة .                  أ

وعند تكبيره  )  أ 2(وأظهر الفحص بالمجهر اإللكتروني النافذ وجود الجسم الحبيبي كما في  الشكل             

 وبالسـتيدات   (Crystals) وبلـورات  (Lamellae)ظهر إحتوائـه علـى تجمعـات مـن الـصفائح      

(Chloroplasts)   وميتوكوندريا (Mitochondria) .    كما لوحظ وجود أجسام محتواة     . ومكونات أخرى

(Inclusion bodies) تشبه دوالب الهواء (Pinwheels) وشوهد ما يسمى باألجـسام  ) .  ب2( الشكل

أن اإلصـابة  ولوحظ ) . ج2 الشكل( ملتصقة بنويات خاليا الباقالء المصابة (Satellite bodies)التابعة 

تحلل صفائح الكرانا   )  د 2(تسبب تحلل محتويات قسم من البالستيدات في الخاليا المصابة ويوضح الشكل            

(Grana)    ـ 2 (وسببت اإلصابة أيضاً تضخم عضيات الميتاكوندريا وتشوهها الشكل       .  في البالستيدة ) .  ه

  . المصابة وجود زوائد لسانية من الغشاء الداخلي للخلية)  و2 (ويوضح الشكل

 ب أ
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 أ

  و

  د  ج

  ب

 هـ

  صورة مأخوذة بالمجهر اإللكتروني تبين تأثير االصابة بفيروس موزايك الفاصوليا االصفر على التركيب الدقيق  : 2 الشكل        
  :                    لخاليا الباقالء 

I.  األجسام المحتواة بجوار النواة(N))نانومتر2000 يمثل ـــ  . (  
II. والب الهواء في السايتوبالزم في شكل صفائح األجسام المحتواة الشبيهة بد(L) مع وجود بلورات (C)   

  ) . نانومتر1000 يمثل ـــ              (        ). (
V.  األجسام التابعة المرتبطة بالنوية(Sb)) . نانومتر2000 ـــ . (  
  ) .  نانومتر1000 يمثل ـــ . ((Ch)بالستيدة متحللة .     د

  ) .  نانومتر1000يمثل  ـــ . ((M)وهة ميتوكوندريا مش.   هـ
  ) .  نانومتر200 يمثل ـــ . ((Cm)من الغشاء الداخلي للخلية (        ) زوائد لسانية .     و
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إن األجسام المحتواة التي شوهدت في خاليا البشرة السفلية ألوراق البـاقالء المـصابة بـالمجهر                     

 و               Bos and Maat) 1974( وNoordam (1973)الــضوئي تــشابهت مــع تلــك التــي وصــفها 

 Fortass et al. , 1991  .   1970(وبالمجهر اإللكتروني النافذ مع تلك التـي وصـفها (Bos,)1983 (

Bos، (1973) Noordam ،(1972) Smith ، Weintraub and Regetli (1968) .   إذ إن وجـود

الزم الخاليا المصابة يؤيد نتائج التشخيص كـون هـذه           في سيتوب  Pinwheelsاألجسام المحتواة من نوع     

 والذي يعد فيروس موزائيك الفاصوليا      Potyviridaeتي تعود الى عائلة     فايروسات ال الاألجسام تظهر مع    

وربمـا يعـزى تحلـل     . Bos  ،Weintraub and Regetli  (1968) )1970(األصفر أحد أفرادهـا  

 الفيروس  ندريا وظهور الزوائد اللسانية من الغشاء الداخلي الى تواجد        البالستيدات والتغييرات في المايتوكو   

  .وباعداد كبيرة وتأثير ذلك على وظائف الخلية النباتية المصابة 
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