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 خصملال
 2009-2008  نتائج المسح للحقول المزروعة بمحصول الباقالء في محافظة نينوى في موسـمي            أظهرت 

الرشـيدية، القبـة،    (فـي حقـول  ) Bean yellow mosaic virus )BYMV فيروس وجود 2010-2009و

 على النباتات في مرحلة مـا قبـل         BYMV بفيروسوصلت أعلى نسبة إصابة     ،  )الشريخان، الدندان، الشالالت  

 فقد تزايدت   2010في الشالالت أما في موسم       % 30في الرشيدية بينما ظهرت أدنى إصابة       %  52 إلى هاراألز

  .في منطقة الدندان % 36بينما انخفضت الى  % 55نسب اإلصابة في منطقة الرشيدية إلى 

 حقـول   أثبتت نتائج التشخيص المصلي للعزلة التي تم الحصول عليها من نباتات الباقالء المـصابة فـي                

واختبـار   Tissue Blot Immuno Assay (TBIA)محافظة نينوى باستخدام اختبار بصمة النـسيج النبـاتي   

أن المسبب الرئيس ألعراض الموزائيك على نبات الباقالء في الحقول المذكورة هو  Dot–Blot البقعة المتفشية 

  .BYMV موزائيك الفاصوليا األصفر فيروس

 موزائيـك  فيـروس قوعة و المطبوعة على أغشية النيتروسليلوز للكشف عن نقل أظهرت نتائج البذور المن    

   %. 4 منقوال بالبذور و بنسبة الفيروسالفاصوليا األصفر و جود 

 المبيد الحشري والحـاجز   مع والزيت المعدني    )الفا ميثيرين (و المبيد الحشري    ) Sunoco(الزيت المعدني    

سيوم والبوتاسيوم والصوديوم وزيادة عنصر النتروجين في النباتات المصابة          الكال  اختزال عناصر  ادى الى  النباتي

 ملغم أما النتروجين فقد     0.232  ملغم والكالسيوم  0.343 ملغم والصوديوم    0.310 إذ وصل عنصر البوتاسيوم إلى    

ملغـم   0.596 ،0.543 ،0.532( ملغم وقد وصلت إلى أعلى كمية في معاملة الحاجز النباتي            0.067 وصل إلى 

ب  كما أدت المعامالت إلى خفـض كميـة الكلورفيـل أ و           .  ملغم 0.042وكانت كمية النيتروجين    ) على التوالي 

 ،32.61( وزيادتها في معاملة الحاجز النبـاتي     ) غم/ملغم 14.53،  5.71 ،17.94(والكلي  في النباتات المصابة      

  ).غم على التوالي/ملغم 24.43، 28.52
  

  .، النقل بالبذور اختبار بصمة النسيج النباتيء، فيروس موزائيك الفاصوليا األصفر،الباقال: الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
The field survey of broad bean fields in Nineveh showed the existence of BYMV in 

(Rashidiah, Guabba, Shrekhan, Shalallat and Danadan) regions in 2008-2009 and 2009-
2010 seasons .  

The viral incidence was 52% in Rashidiah at pre-flowering stage, while the incidence 
was 30% at Shalallat, whereas in 2007 season, the disease incidence reached 55% in 
Rashidiah and 36% in Danadan fields. 

The results of serological diagnosis, using TBIA, Dot-Blot techniques proved that the 
main cause of mosaic symptoms on broad bean plants in these fields was BYMV (Bean 
Yellow Mosaic virus).  

TBIA technique showed the existence of  BYMV at 4% in broad bean seeds.  
Spraying mineral oil (Sunoco) and insecticide (Alpha Methrin) separately and their 

mixture using corn plants as barrier plants  revealed that the contents of potasium, calcium 
and sodium were decreased, but nitrogen content was increased in diseased plants 0.310, 
0.343, 0.232 and 0.067 mg, respectively, but these values in case of using barrier plants 
were 0.532, 0.543, 0.596 and 0.042 mg, respectively. 

Also treatments reduced the content of chlorophyll A and B  in diseased plants to reach 
17.94, 15.71 and 14.53 mg/g and increased in case of botanical barrier treatment to reach 
32.61, 28.52 and 24.43 mg/g. 

 
Keywords: Faba bean, Bean Yellow Mosaic virus, TBIA, Seed transmission. 
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 المقدمة

 أحد أهم المحاصيل البقولية الشتوية التي تعود إلى العائلة الشفوية .Vicia faba Lتعد الباقالء 

Fabaceae الشرق األدنى وشمال  وتتميز بكونها مصدراً أساسياً للبروتين وخاصة في العديد من أقطار

وللباقالء أهمية فسلجية وبيئية كبيرة وذلك لدورها في تحسين خواص التربة عن طريق تثبيتها  .أفريقيا

 ومن دخولها محصوالً Rhizobium leguminosarumلنتروجين الهواء الجوي بوساطة بكتريا العقد الجذرية 

  ).1990علي وآخرون، (أساسياً في الدورات الزراعية 
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 هكتار 8000 كانت 2002ارت اإلحصاءات أن المساحة المزروعة للباقالء الجافة في العراق لعام أش

 الف هكتار 19 الف طن في حين بلغت المساحة المزروعة للباقالء الخضراء في العراق 10وبلغ إنتاجها 

  . (Anon, 2003) الف طن 60وكان مقدار إنتاجها 

العديد من األمراض وتأتي في مقدمتهـا األمراض تصاب الباقالء كغيرها من المحاصيل ب

        ;Tolba,1980 Cockbain, 1983(الفايروسية، وقد سجلت العديد منها في مناطق مختلفة من العالم 

and Beczner, 1991 Simay  ;،تسبب هـذه الفايروسات خسائر اقتصاديـة نظراً  ).2005 البرزنجي

فضـالً عن توفـر الحشرات الناقلـة وأهمها  .(Phatak,1974)ر لنقلهـا في البذور من موسم إلى آخ

ويعد مرض .  (Kaiser,1973)أنـواع المن التي تعمل على نقـل هـذه الفايروسات ونشرها في الحقول

موزائيك الباقالء من أكثر األمراض الفايروسية انتشاراً في حقول الباقالء في العراق والدول العربية 

  ).Makkouk et al., 1988( أو أكثرا واحدفيروساب هذا المرض المجاورة وقد يسب

  

   العملائقالمواد طر

   المسح الحقلي وجمع العينات المصابة     

 عينة ورقية مصابة بأعراض الموزائيك من حقول الباقالء المنتشرة في محافظـة نينـوى               50تم جمع   

 جمعـت العينـات     إذسح بطريقة القطرين المتعامدين     وتم الم ) القبة، الشريخان، الدندان، الشالالت، الرشيدية    (

 وتـم تجفيفهـا     (TBIA)وكانت النباتات في مرحلة ما قبل اإلزهار وتم طبعها على غشاء النايتروسـليلوز              

 - 2009(ايكاردا خالل الموسمين    / وحفظها لحين الكشف عنها في المركز الدولي للبحوث الزراعية الجافة           

الء و تلقيحها  بالعينات التي تم الحصول عليها من الحقول زرعت بذور البـاقالء                نباتات باق  إلنتاج .)2010

بإضـافة   % 1 دقيقة في سنادين فخارية حاوية على تربة معقمة سابقاً بالفورمـالين    30بعد نقعها بالماء لمدة     

 لمدة أسـبوع    كغم تربة غطيت بغطاء نايلون لمدة أسبوع، بعد ذلك رفع الغطاء وتم تقليبها وتركت             /  مل   10

وبعد إنبات البادرات وضعت تحت المراقبـة مـن         .  كغم 5وكان وزن التربة في كل سندانة       . قبل االستخدام 

 % 50اإلصابة بالحشرات خاصة حشرات المن والذبابة البيضاء ومكافحتهمـا باستخدام مبيـد النوكــوز              

أخذت العينات  . لتر رشاً على النباتات    /  غم 5وبمقدار   % 50بطريقة التبخير واستخدام أيضاً مبيد البيريمور       

من النباتات التي تم طبعها على أغشية النيتروسليلوز و وضعت في أكياس نايلون وسجلت عليها المعلومـات                 

وحفظت في ثالجة لحين    ) منطقة الجمع، تاريخ الجمع، طبيعة األعراض الظاهرة على النباتات، مرحلة النمو          (

  . عليهاإجراء االختبارات التشخيصية

 . TBIAتشخيص الفايروس مصليا بطريقة -1

  ).Kumari)1996 و Makkouk بل قاستخدم في هذا االختبار الطريقة الموصوفة من 
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 .تشخيص الفايروس مصليا بطريقة البقعة المتفشية -2

  .et al.,    Hsu) 1990( استعملت الطريقة الموصوفة من قبل

  BYMV لفيروسلية لدراسة االعراض الداخالتلقيح الميكانيكي -3

أخذت عينات من األوراق الفتية لنبات الباقالء والتي ظهر عليها أعراض الموزائيك بشكل واضــح               

وقطعت الى قطع صغيرة بوساطـة مقص معقم وسحقت في هاون خزفي معقم بوجود كميـة من المحلـول                 

بتركيز حجم و: وزن 2:1  بنسبة(Phosphate buffer (Na2 HPO4 .2H2O) + KH2 PO4المنظم الفوسفاتي 

 Sodium Diethyl (Na-DECA)مـن %  0.2والحاوي علـى  ) 7( مولر وبأس هيدروجيني متعادل 0.01

Dithio Carbamats ورشح المستخلص عبر طبقتين مـن قمـاش الموسـلين    . غم من النبات/  مل1 بمقدار

  . المعقم واستخدام الراشح مصدراً للقاح

 اوراق بالمستخلص بعد غـسل اليـدين جيـداً بالمـاء            4 - 3 بعمر   تمت عملية تلقيح نباتات الباقالء    

 أجريت عملية التلقيح الميكانيكي بطريقة األصـبع وذلـك          إذوالصابون وتجفيفها بالورق المعقم سابقاً بالفرن       

الكاربورنـدم  الخادشـة   مادة  اللنباتات المعفرة ب  لوراق العلوية   األسطح  ابغمس أصبع السبابة في اللقاح ومسح       

     مش ثم غسلت األوراق الملقحة بالماء مباشـرة بعـد تلقيحهـا وتركـت لحـين ظهـور األعـراض                    400

)Noordam, 1973  .(  

دراسات األعراض الداخلية الناتجة عن اإلصابة بالفايروس في خاليا وريقات نباتات البـاقالء اتبعـت               

 وذلـك بعمـل سـلخات    (Inclusion Bodies)في الكشف عن األجسام الضامة ) Noordam) 1973طريقة 

موازية للعرق الوسطي على السطح السفلي لوريقة باقالء مصابة مع بداية ظهور االعراض علـى وريقـات               

النباتات الملقحة باستعمال شفرة حادة بعدها تم نزع البشرة بوساطة ملقط مدبب معد لهذا الغرض ووضـعت                 

لمدة دقيقتـين   % 0.5 بتركيز (Rose Bengal)في زجاجة ساعة تحتوي على محلول صبغة البنغال األحمر 

وللمقارنة تـم   . X 40بعدها غسلت بالماء المقطر وفحصت بالمجهر الضوئي باستعمال قوة التكبير القصوى            

  .الء سليمة حضرت بالطريقة نفسهافحص سلخات أخرى من خاليا بشرة وريقة باق

  ء نقل فايروس موزائيك الفاصوليا األصفر في بذور الباقالاختبار

        قسم علوم الحياة وبعـد ظهـور البـادرات وبعمـر          التابع ل تم زراعة بذور باقالء في البيت الزجاجي        

 وبعد ظهور اإلصابة علـى نباتـات        BYMV أوراق تم تلقيحها بفايروس موزائيك الفاصوليا األصفر         3-4

ها بالماء لمدة سـاعتين، ثـم       الباقالء، جمعت بذور نباتات الباقالء المصابة وجففت وحفظت وبعد ذلك تم نقع           

و طبعت على أغشية النايتروسليلوز وحفظت هـذه        ) بذرة/ شفرة  (قطعت البذور في منطقة الرويشة بشفرات       

 سـوريا وشخـصت     –حلـب   / ايكاردا/ األغشية لحين فحصها في مختبرات المركز الدولي للزراعة الجافة        

  .TBIAباختبار بصمة النسيج النباتي 

  



  ........... موزائيكفايروسشخيص ونقل ت
 

60

  :زيت المعدني و المبيد الحشري و الحاجز النباتي علىمعامالت ال تأثير

 إلـى       كـل قطعـة قـسمت        قطع   6بة في محافظة نينوى وقسم الحقل الى        قتم اختيار حقل في منطقة ال     

وكانت هذه المعامالت كالتالي اذ     .  مروز لكل معاملة   5 تم اختيار    و نبات   15 مروز و كل مرز زرع فيه        10

    للنباتات التي عوملت رشا بالزيـت المعـدني       ) 2(المعاملة بالماء المقطر فقط ورقم      للنباتات  ) 1( اعطي رقم 

)Sunco (  ورقم)ورقـم ) سايبرميثرين-الفا ميثيرين ( المبيد الحشري  + للنباتات المعاملة بالزيت المعدني   ) 3    

     قحـت النباتـات بعمـر     ل. للنباتات المعاملة بالمبيد الحشري وتم توزيع هذه المعامالت بصورة عشوائية         ) 4(

  . ن تمام النضج الى نهاية الموسم اذ تم قلعها بالكامل و وضعت في اكياسي أوراق وتركت لح6-8

 بالنسبة للحاجز النباتي فقد تم اختيار الحتين مزروعتين بالباقالء و احيطت بخطين متنـاوبين مـن                 أما

  . باالتجاه الشمالي الغربي مع اتجاه الرياح ايL  الصفراء على شكل حرف نباتات الذرة

  BYMV.    بفيروسالمصابه  الباقالء اتمحتوى الكلوروفيلي في أوراق نباتال- أ

ـ       1قدرت كمية الكلوروفيل أ و ب والكلي وذلك بأخذ           .  مكـررات  ة غم من األوراق لكل معاملة وبثالث

ت على أنابيـب ثـم      بعدها وزع %) 80م بتركيز   °4( مل من االسيتون المبرد      25طحن في هاون خزفي مع      

      دقيقة أخذ الرائق وأكمـل الحجـم الـى         30دورة لمدة    2500وضعت في جهاز الطرد المركزي بقوة طرد        

 على الطـول    Spectrophotometer مل بوساطة االسيتون المبرد وتم قياس االمتصاصية بوساطة جهاز           25

 Rossلي حسب المعادلة التي وضعها       نانوميتر ثم حساب كمية الكلوروفيل أ و ب والك         645 - 663الموجي  

)Ramadan, 1989.(  

  الوزن× 1000/ الحجم × 2.69- (E663)12.7 (E645)) =  غم نسيج /ملغم(الكلوروفيل أ 

  الوزن× 1000/ الحجم × 4.68 -(E645)22.9(E663)) =  غم نسيج /ملغم(الكلوروفيل ب 

  الوزن× 1000/الحجم × 9.02+(E645)20.2(E663)) = غم نسيج/ملغم(الكلوروفيل الكلي 

  BYMV.    بفيروس الباقالء المصابه اتفي أوراق نبات العناصر المعدنية -ب

 مـل مـن     10 غم من أوراق نباتات الباقالء المجففة لكل معاملة هضمت العينات بإضافة             0.5تم وزن   

 مكررات لكـل    ةوبواقع ثالث   مل وتركت الى اليوم التالي     50حامض البايروركلوريك في بيكر زجاجي سعة       

أجري قياس تراكيز عناصر البوتاسـيوم والـصوديوم والكالـسيوم     .) and Parsan, 1979 Gresser(عينة 

 فـي مختبـر   RYE Unicamspatatomic Absorption (Phillips)باستخدام جهاز االمتصاص الذري نوع 

ء التخـافيف الالزمـة علـى       وذلك بعد إجـرا   . جامعة الموصل / كلية العلوم   / البحوث في قسم علوم الحياة      

المنحنيات القياسية لكل عنصر ثم قراءة امتصاصية العناصر من خالل الطول الموجي لكل عنصر للحصول               

  تم تقدير النتروجين الكلي بعد تجفيف عينات النباتات في درجـة حـرارة             . على تراكيز العناصر في النبات    

  . باستخدام طريقة مايكروكلدال(.A. O. A. C ,1980) ساعة في الفرن حسب ما ورد في 48م ولمدة  70°
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  النتائج و المناقشة           

  :المسح الحقلي

 - 2009 و   2009 - 2008 في محافظة نينـوى فـي موسـمي          لحقول الباقالء أظهرت نتائج المسح    

س أن أعلى نسبة إصابة بفايرو) 1(إذ يظهر الجدول ، Bean yellow mosaic virus وجود فايروس 2010

BYMV    فـي   % 30في مرحلة ما قبل االزهار في الرشيدية بينما كانت أدنى إصابة هي     % 52 وصلت الى

كان بينما   % 55إصابة في منطقة الرشيدية إذ وصلت الى        ة  نسبعلى  أفكانت   2010الشالالت أما في موسم     

   . %36 في منطقة الدندان الى ادناه 

 الفيـروس  في حقول الباقالء هو نتيجة متوقعة ألن         الفيروس تدل النتائج على أن االنتشار الواسع لهذا      

 توطنت زراعة هذا    تيينقل بالبذور وبأنواع من حشرات المن التي تنقله بكفاءة عالية وبالطريقة غيرالباقية وال            

الذي سـبب تـوطن مـسببات        منذ زمن بعيد األمر   ) الرشيدية، القبة، الشريخان  (المحصول في هذه المناطق     

ـ         الفيروسلتي تصيبها ومنها هذا     األمراض ا   مخزنـاً   د كذلك فإن زيادة الكثافة الزراعية لمحاصيل أخرى تع

 مما يؤدي الى    الفيروس وناقالتها الحشرية وخاصة حشرات المن كذلك المدى العائلي الواسع لهذا            للفيروسات

            and Fegla, (1983)  Shawketزيادة نـسب اإلصـابة وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـل إليـه         

  .)2005( البرزنجي و) 1997( قاسم و  في هنغاريا Simay and  Beczner,  (1991)و

   

   في محافظة نينوى موزائيك الفاصوليا االصفربفيروسالنسبة المئوية للنباتات المصابة : 1 الجدول

  

   الحقول
  BYMV بفيروسلإلصابة % 

 2009 - 2008للعام 

  BYMV بفيروسلإلصابة % 

 2010 – 2009م للعا

  55  52  الرشيدية

  45  44  القبة

  38  36  الشريخان

  36  32  الدندان

  40  30  الشالالت

  

   BYMVفايروس المصلي لتشخيص ال

 TBIAاختبار  -

أظهرت نتائج التشخيص المصلي للعزلة التي تم الحصول عليها من نباتات الباقالء المصابة باسـتخدام                

 ان المسبب الرئيس ألعراض الموزائيك على نبات الباقالء Tissue Blot Immuno Assay (TBIA)اختبار  



  ........... موزائيكفايروسشخيص ونقل ت
 

62

 – إذ أظهر االختبـار اللـون األزرق         BYMV فيروسفي حقول محافظة نينوى والتي شملتها الدراسة هو         

وان هـذا االختبـار    ) 2و 1( األرجواني المميز للتفاعل على غشاء النايتروسليلوز كما موضح فـي الـشكل           

سع في تشخيص الفايروسات بشكل عام ومنها الفايروسات التي تصيب النباتات كفـايروس             مستخدم بشكل وا  

BYMV                 وهو اختبار سريع وحساس ويستعمل مع البذور النابتة وكذلك من أنسجة النباتات الغـضة وهـذه 

والبرزنجـي  ) 1996( كل من مكوك وصفاء      لدى BYMVالطريقة استخدمت ايضا في تشخيص الفايروس       

  ). 2007(شا وقا) 2005(

  

   الفيروسعزلة 

ت نتائج التلقيح الميكانيكي على نباتات الباقالء الملقحة بالعزلة المختارة التي تم ذكرها سـابقاً الـى                 دأ

  ).2(كما مبين في الشكل  TBIA باختبار بصمة النسيج النباتي BYMVتشخيص فايروس 

  
 موزائيـك الفاصـوليا     لفيـروس لنايتروسليلوز  نتائج اختبار بصمة النسيج النباتي على غشاء ا        : 1الشكل  

  .)اللون االرجواني،  و بصمة النباتات المصابةاألخضر اللون ،بصمة النباتات السليمة(األصفر 
 

  
 بفيـروس  بصمة النسيج النبات على غشاء النايتروسليلوز لساق نبات الباقالء مـصاب  اختبار: 2 لشكلا

BYMV  )مقطع عرضي في الساق.(  
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     Dot-Blot ELISAار البقعة المتفشية اختب -

 تمت  قراءة التفاعل بالعين      إذ،  )3 الشكل( في العينات المصابة     BYMVأظهر االختبار وجود فايروس     

واللون األخضر أو عدم ظهور اللون      ) الموجبة(المجردة ودل اللون األزرق األرجواني على العينات المصابة         

الذي . Hammond  and Lawson, (2002)ذه النتيجة متطابقة مع ما ذكره وه) السالبة(على العينات السليمة 

  . على نبات االوركيدBYMV فيروس في تشخيص Dot – Blot ELISAاستخدم اختبار البقعة المتفشية 

  
 فـي  BYMV للكـشف عـن فـايروس    Dot – Blot ELISAيوضح اختبار البقعة المتفشية  :  3الشكل 

  .العينات
 

   للفيروسكي النقل الميكاني

 من نباتات الباقالء المصابة الى السليمة و ظهرت االعراض الجهازيـة            للفيروسنجح النقل الميكانيكي    

 أيام من التلقـيح، ثـم ظهـور         10 - 7بشكل شفافية عروق على األوراق الحديثة بعد        على النباتات الملقحة    

نة غير منتظمة الشكل تتوزع على      مناطق خضر باهتة على نصل الوريقة يصاحبها ظهور مناطق خضر داك          

 ويالحـظ  vein bandingنصل الوريقة وقد تنتظم أحياناً حول العروق الرئيسة معطية مظهر تحزم العروق 

ن الـى   وفي بعض األوراق الحديثة التكوين في النباتات المصابة من تشوهات وصغر الحجم وقد لجأ البـاحث               

 .)1986(إسماعيل وآخـرون،   و and Fegla, (1983)  Shawketدراسة المدى العائلي لتشخيص الفايروس 

 أن الفايروس يؤثر على نباتات الباقالء ويسبب لها قصر السالميات ويـصبح النبـات               )2011 (قاسمأوضح  

شجيرياً إذ تبدأ أعراض المرض بانحناء الوريقات الى األسفل وظهور بقع صفراء على الوريقـات الحديثـة                 

ق الحظ بأن األعراض تكون على هيئة مناط      ) 1989(النمو ويصبح سطحها غير منتظم لكن العاني وآخرون         

أيام من العدوى تليها ظهور مناطق مصفرة أو خضراء باهتة على           ) 9 - 6(صفراء باهتة على العروق بعد      

 ،النصل إذ تحدثت اإلصابة بشكل مبكر بتشوه األوراق القمية بشدة وتقزم النباتات المـصابة، ووجـد علـي                 

روق والتفـاف األوراق    بأن أعراض الفايروس على الباقالء ظهرت بشكل تبرقش أصفر وتنخر للع          ) 1993(

  . وتقزم النبات
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أوضح الفحص بالمجهر الضوئي للعديد من سلخات بشرة أوراق الباقالء والتي ظهرت عليها أعراض               

موزائيك وجود أجسام حبيبية غير منتظمة الشكل في سايتوبالزم خاليا البشرة والخاليا الحارسـة ملتـصقة                

لنواة ولم تالحظ مثل هذه األجسام في خاليا السلخات المـأخوذة           بالنواة أو بالقرب منها وذات لون أغمق من ا        

من أوراق باقالء سليمة إذ ان وجود األجسام الضامة في سايتوبالزم الخاليا المصابة يؤيد نتائج التـشخيص                 

 والـذي يعــد  Potyvirus Group (PVY)كون هذه األجسـام تظهر مع مجموعة فايروسات البطاطا واي 

وهـذه النتائـج تتفـق مع ) Bos  ,1970( أحد أفرادهـا BYMVك الفاصوليـا األصفر فايروس موزائيـ

بوجــود األجـسام    ). 2005( والبرزنجــي ) 1995( والـسامعي    )1986(ما وجـده كل من إسماعيـل      

  . الضامـة في خاليـا بشرة أوراق الباقـالء المصابـة

  النقل بالبذور

 BYMVها وطبعها على اغشية النايتروسيليلوز وجود الفـايروس          البذور المنقوعة بالماء بعد قطع     أثبتت

وهذه النتيجة تتطـابق مـع مـا وجـده            ) 4(كما موضح في الشكل     % 4وهو منقول ببذور الباقالء وبنسبة      

Dallwitz  et al., (2004)    فيروسبأن BYMV 2003( وأشـار ،  %3 ينقل بنسبة( et al.,  Mali  بـأن 

 ينقـل  BYMV فيـروس بأن   and Angela, (2006)  Aftabكما ذكر % 17  ينقل بنسبةBYMV فيروس

 BYMV فيـروس  بأن Smith, (1972)وهذه النتيجة ال تتطابق مع ما أشار إليه  % 18ببذور العدس بنسبة 

ربما يعود السبب في ذلك الى تغير صنف الباقالء المستخدم في اختبار النقـل او سـاللة                  و ال ينتقل بالبذور  

  . المدروسةالفايروس

  

  
األسهم تشير إلـى العينـات      ( ببذور الباقالء    BYMV موزائيك الفاصوليا األصفر     فيروسنقل   : 4الشكل  

  .)الموجبة
  

  :معامالت الزيت المعدني و المبيد الحشري و الحاجز النباتي علىتأثير 

  BYMV بفيروس المحتوى الكلوروفيلي ألوراق نبات الباقالء المصاب -

تأثير المعامالت على المحتوى الكلوروفيلي ألوراق نبات البـاقالء إذ يبـين التحليـل              ) 2(يبين الجدول   

اإلحصائي وجود فروق معنوية للمعامالت إذ كان للحاجز النباتي تأثير واضح في زيادة كمية الكلوروفيل أو                

ل معدل كميته إلـى     المحافظة على كمية الكلوروفيل أ و ب والكلي في أوراق نبات الباقالء الطازجة إذ وص              
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غم على التوالي وقد أعطت أفضل كمية ثم تالها معاملة          / ملغم 24.43غم و / ملغم 28.52غم و   / ملغم   32.61

 22.31غـم و  /  ملغـم    23.34الزيت المعدني مع المبيد الحشري فقد كانت كمية الكلوروفيل أ و ب والكلي              

ت المصابة إذ انخفضت كمية الكلوروفيـل أ ، ب          غم على التوالي مقارنة بالنباتا    /  ملغم   20.40غم و / ملغم  

 موزائيك الفاصـوليا األصـفر      فيروس المسببة للموزائيك ومن ضمنها      الفيروساتوالكلي وهذا يدل على أن      

BYMV                     قد كان لها تأثير واضح على الكلوروفيل والتي قد تؤدي الى تدميره وتحلله او منـع تكوينـه فـي 

خفض من عملية البناء الضوئي ت بالفيروسبأن اإلصابة   et al., Tu) 1968(النبات وهذا يتفق مع ما ذكره 

في األنسجة البرنكيمية لألوراق المصابة مع صغر حجم البالستيدات وخفض في أعداد البالستيدات الصغيرة              

والمتوسطة والكبيرة وان تثبيط تكوين الكلوروفيل في األوراق المصابة يعود الى تـراكم بعـض المركبـات                

إذ أشـار  .يضية كالكاربوهيدرات الذائبة التي تؤدي بدورها الى كبح رجعي لعمليـة البنـاء الـضــوئي          األ

 أيضاً لها تأثير واضح في تقليل كمية الكلوروفيل فـي خاليـا             الفيروسيةان اإلصابة   الى  ) 2005(البرزنجي  

ــصابة   ــات الم ــاتأوراق النبات ــا بالفيروس ــروس ومنه ــفر في ــوليا االص ــك الفاص ــد  موزائي              وأك

El–Banna, (1979)   موزائيك الباقالء الحقيقي بفيروسبأن إصابة الباقالء (BBTMV) يؤدي إلى انخفاض 

  .ب في األوراق المصابة للباقالء الكلوروفيل الكلي وكذلك الكلوروفيل أ و

  

  BYMVاقالء المصابة بموزائيك تأثير المعامالت على المحتوى الكلوروفيلي ألوراق نبات الب: 2الجدول

  

  غم نسيج/ ملغم 

  المعامالت
 )أ(الكلوروفيل 

  الكلوروفيل 

  )ب( 
  )الكلي(الكلوروفيل 

   ج14.53   ج15.71   د17.94  )مصابة(المقارنة 

   ب18.27   ب20.63   ج21.42  الزيت المعدني

   ج15.63   ج16.58   ج19.35  المبيد الحشري

   ب20.40   أ22.31   ب23.34 المبيد الحشري+الزيت المعدني

   أ24.43   أ28.52   أ32.61  الحاجز النباتي
باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى     % 5األرقام التي تحمل حروفاً متشابهة ال تختلف معنوياً عند مستوى االحتمال            * 

  .يمثل هذا الرقم معدل) مودياًاع(

  .مكررات لكل معاملة) 3(تمثل هذه األرقام معدل ** 
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  BYMV بفيروس كمية العناصر الغذائية ألوراق نبات الباقالء المصاب -

تأثير المعامالت على كمية العناصر الغذائية ألوراق نباتات الباقالء وهذا التأثير           ) 3(يوضح الجدول   

ت كان باتجاه النقصان لعناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والزيادة لعنصر النتروجين بالنسبة للنباتـا            

 ملغم أمـا  0.232 ملغم والكالسيوم 0.343 ملغم والصوديوم  0.310المصابة إذ وصل عنصر البوتاسيوم الى       

 ملغم مقارنة بمعاملة الحاجز النباتي ومعاملة الزيت المعـدني مـع المبيـد              0.067النتروجين فقد وصل الى     

 بالنسبة لكمية العناصر لمعـاملتي      الحشري إذ يبين التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين المعامالت أما          

الحاجز النباتي ومعاملة الزيت المعدني مع المبيد الحشري ال توجد فروق معنوية بالنسبة لمعاملـة المقارنـة                 

وبذلك تشير هذه النتائج الى ان المعامالت قد حافظت على تركيز العناصر الغذائية مقارنة بالنباتات المصابة                

كالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وهذا يدل على أن اإلصابة تؤثر بشكل واضـح          إذ نالحظ انخفاض عناصر ال    

 الفيروسية لإلصابات إن Mathews, (1981) على األوراق سواء أكانت طرية أم جافة وخفضت منها إذ ذكر 

 في نقص بعض العناصر المعدنية في النبات ومنها العناصر الكبرى وذلك عند حسابها علـى                اً واضح اًتأثير

أما بالنسبة لزيادة كمية النتروجين في النباتات المـصابة مقارنـة بالمعـامالت             . أساس الوزن الجاف للنبات   

األخرى قد يعزى الى نشاط الفايروس الشديد في النباتات المصابة وخصوصاً عملية التضاعف إذ يحتاج الى                

فاع نسبة في النبات المصاب اال ان       عنصر النتروجين لبناء حامضه النووي وبروتينه وهذا مما يؤدي الى ارت          

  and Ohashi, (1986)  إذ وجـد . قد يكون تأثيرها معاكساً وسلبياًفهذه الزيادة لم تكن بالتأكيد لفائدة النبات 

Mastuoka وهذه النتيجة تتطابق مـع مـا ذكـره    . هذه البروتينات تصنع وقتياً بعد اإلصابةإنRamadan, 

 كذلك ذكـر وصـفي      النيتروجين على محصول الباقالء تؤدي الى زيادة        سيةالفيرو اإلصابة   أنمن    (1989)

بأن التركيز الكلي للبروتينات يزداد في خاليا النباتات المصابة ويعتقد أن هذه الزيـادة فـي كميـة                  ) 1993(

             وهـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا ذكـره             النيتـروجين  زيـادة كميـة      إلـى  يـؤدي    الفيروسـي البروتين  

Kassanis et al., (1981)   ةبـاال مراضـي   تحفز تكـوين البروتينـات المرتبطـة    بالفيروسبأن اإلصابة         

(PR-Proteins) Pathogenesis Related Proteins     1986( وهذا يختلف مع ما وجده خضير وآخـرون (

      ومـع  النيتـروجين  في كميـة      تبرقش الباقالء أدت الى حدوث انخفاض معنوي       بفيروسبأن إصابة الباقالء    

El–Hammady et al.,(1983)  على نباتات البـاقالء أدت  الفيروسية أن اإلصابة إلى) 2005( والبرزنجي 

  .الى تقليل النيتروجين
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   BYMVوراق نبات الباقالء المصابة بموزائيك في اتأثير المعامالت على كمية العناصر الغذائية  :3 الجدول

  

  غم نسيج/ العناصر الغذائية ملغم 
  المعامالت

  نتروجين  كالسيوم  صوديوم  بوتاسيوم

   أ0.067   ج0.232   د0.343  جـ0.310  )المصابة(المقارنة 

   ب0.043   ب0.496   ب0.467   ب0.432  الزيت المعدني

   ب0.050   ب0.441   جـ0.456   ب0.410  المبيد الحشري

   جـ0.040   أ0.514   أ0.539   أ0.524  المبيد الحشري+ الزيت المعدني 

  جـ 0.42   أ0.596   أ0.543   أ0.532   الحاجز النباتي
باستخدام اختبار دنكن المتعـدد المـدى       % 5األرقام التي تحمل حروفاً متشابهة ال تختلف معنوياً عند مستوى االحتمال            *     

  ).مودياًاع(

  .مكررات لكل معاملة) 3(تمثل هذه االرقام معدل **    

  

  لعربية االمصادر    

  محمـد صـالح   ،   عبد الرسـول   ؛علي حسين    ،البهادلي؛  رقيب عاكف    ،العاني؛  إسماعيل، جالل حمة صالح     

مجلـة البحـوث    . دراسة على نقل فايروس موزائيك الفاصوليا األصفر علـى البـاقالء          . )1986(

 . 114-105 ،)1(5الزراعية والموارد المائية، 

 BYMVدراسة تأثير اإلصابة المشتركة والمنفردة بالفـايروس         .)2005( البرزنجي، خالد محمود أحمد قادر    

  .جامعة الموصل- كلية العلوم . رسالة ماجستير.  على الباقالءAlternaria alternataوالفطر 

تـأثير  . )1986(نـضال يـونس     ،   محمد ؛عباس جاسم    ،حسن؛  نبيل عزيز   ،  قاسم ؛خضير، عبد الحميد خالد   

مجلة البحوث  . تاجية نبات الباقالء والمحتوى النيروجيني في األوراق       تبرقش الباقالء على إن    فيروس

 .169-163: الزراعية والموارد المائية

رسـالة  . تشخيص مسبب مرض موزائيك الباقالء في محافظة نينـوى        . )1995(السامعي، محمد سعيد ثابت     

 . جامعة الموصل،كلية الزراعة والغابات، ماجستير

 ".أمراض المحاصـيل الحقليـة    ". )1989(كامل سلمان   ،  جبر؛  ميسر مجيد    ،يسجرج؛  العاني، رقيب عاكف    

  . ص592 ،مطبعة التعليم العالي في الموصل

 طبـع بمطـابع     ".محاصيل البقول ". )1990(حامد محمود   ،  جدعان؛   طالب أحمد    ، عيسى ؛علي، حميد جلوب  

  . ص259 . جامعة بغداد.التعليم العالي
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 تأثير مواعيد العدوى والزراعة على وبائية مرض موزائيـك الفاصـوليا            .)1993(علي، سامي عبد الرضا     

 .93-87 ،)1(6 .مجلة علوم الزراعة، البصرة. األصفر على الباقالء في البصرة

. اطروحة دكتوراه . دراسات على فايروسات الحمص والعدس في محافظة نينوى       . )1997 (قاسم، نبيل عزيز  

 .وصلجامعة الم، كلية الزراعة والغابات

 . صفحة555 ، الموصل،دار العال للطباعة و النشر. " النباتفيروسات ".)2011( قاسم، نبيل عزيز

 –دراسة على فايروسات الحنطة والشعير والذرة فـي محافظـة نينـوى             . )2007(قاشا، فاضل يوسف عبو     

 .جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات. اطروحة دكتوراه 

الكشف عـن الفايروسـات النباتيـة       . )1994 (، داود   غالم ؛ صفاء غسان    ،مري ق ؛ينمكوك، خالد محي الد   

 .64، )12(، مجلة وقاية النبات العربية. باالختبار المصلي لبصمة النسيج النباتي

الكشف عن عشرة فايروسات تـصيب المحاصـيل        . )1996( صفاء غسان    ، قمري ؛مكوك، خالد محي الدين     

 . 9-3 ،14مجلة وقاية النبات العربية، . ة النسيج النباتي البقولية باالختبار المصلي لبصم

،      القـاهرة ،  المكتبـة األكاديميـة   ". والتغذية الحيويـة   أساسيات أمراض النبات   ".)1993( عماد الدين  وصفي،

  . ص521

  

  األجنبيةالمصادر 
Anonymous, (2003). Annex II. Crop Production Iraq: Outputs 1989-2002. FAOSTAT, 

Database, FAO, Rome, Italy. 
A.O.A.C. (1980). "Official Methods of Analysis BED". Association of Official Analytic 

Chemists, Washington, D.C. 
Aftab, M.; Angela, F. (2006). "Temperate Pulse Viruses: Bean Yellow Mosaic Virus 

(BYMV)". State of Victoria. Department of Primary Industries. 
Bos, L. (1970). "Bean Yellow Mosaic Virus No.40". Commonwealth Mycological Institute. 

Assoc. of Appl. Biol. Kew, Survey  England. 4 p.  
Cockbain, J.A. (1983). "Viruses and Virus-Like Diseases of Vicia faba L. (In) Faba Bean 

(Vicia faba L.)". Ed. by P.D–Hebblethwaite) pp. 421-462. 
Dallwitz, M.J.; Paine, T.; Zurcher, E. (2004). "Bean Yellow Mosaic Virus. International 

Committee on Taxonomy of Viruses". ICTVdB by the DELTA Systems.  
El-Banna, O.M.E. (1979). Studies on broad bean true mosaic virus (BBTMV) disease. 

M.Sc. Thesis-Fac. of Agric., Cairo Univ-Egypt.  
El-Hammady, M.; Ibrahim, A.N.; Abdul-Al, H.R.; Badr, A.B. (1983). "Interaction Between 

Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV) and Inoculation with Rhizobium 
leguminosarum'. 8th International Congress for statistics, Computer Science, Social 
and Demographic Research. pp. 147-166. 

Gresser, M.S.; Parsan, J.W. (1979). Sulphuric- perochloric acid digestion of plant material 
for the determination nitrogen, phophorus, Calcium and magnesium. Analytic 
Chemic. Acta. 109, 431-936. 



    نهال يونس آل مرادونديم أحمد رمضان 
 

 

69

Hammond, J.; Lawson, R.H. (1988). A strain of Bean Yellow Mosaic Virus is aphid-
transmitted from orchid. Acta Hortic. 234, 365-370.  

Hopkins, D.L.; Hampton, R.E. (1969). Effect of tobacco etch viruses infection upon the 
light reaction of photosynthesis in tobacco leaf tissue. Phytopathology, 59, 677. 

Kaiser, W.J. (1973). Biology of bean yellow mosaic virus and pea leaf roll viruses affecting 
Vicia faba in Iran. Phytopathology, 63(2),  253-263.  

Kassanis, B. (1981). Some speculation on the nature of the natural defense mechanism of 
plant against virus infection. Phytopathology. 71, 277– 291. 

Makkouk K.M.; Kumari, S.G. (1996). Detection of ten viruses by the tissue–blot 
immunoassay (TBIA) . Arab J. Plant Protection, 14, 3-9. 

Makkouk, K.M.; Bos, L.; Azam, O.I.; Kumari S.G.; Rizkallah A. (1988). Survey of viruses 
affecting faba bean in six Arab countries. Arab J. Plant Protection, 6, 53-61. 

Mali, V.R.; Subr, Z.; Kudela, O. (2003). Seed transmission of como and potyviruses in Faba 
bean and Vetch Cultivars Introduced into Slovakia. Acta phytopathologicaet 
Entomologica Hungarica, 38(2), 87-97.  

Mastuoka, M.; Ohashi, Y. (1986). Induction of pathogenesis – related proteins in tobacco 
leaves . Plant Physiol, 80, 505-510.  

Mathews, R.E.F.(1981). "Plant Virology". 2nd  ed. Academic Press New York, 897 p. 
Noordam, D. (1973). "Identification of Plant Viruses Methods and Experiments." Center for 

Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen Netherlands, 207 p. 
Phatak, H.G. (1974). Seed borne plant viruses identification and diagnosis in seed health 

testing. Seed Sci. and Technol., 2, 3-155. 
Ramadan, N.A. (1989). Studies on seed – borne diseases of leguminous crops. Ph.D. Thesis. 

Fac. Agric. Alex., Univ., Egypt.  
Shawkat, A.L.; Fegla, G.I. (1983). Identification of virus causing mosaic disease of broad 

bean in Iraq. J.  Agricultural Sci., (Zanco), 1, 127-135. 
Simay, E.I.; Beczner, L. (1991). Occurrence of a seed transmitted strain of bean yellow 

mosaic virus on Vicia faba L. in Hungary. FABIS new letter-faba Bean information 
service. Aleppo. ICARDA, 36-37. 

Smith, K.M. (1972). "A textbook of Plant Virus Diseases". 3rd  ed., Longman group Ltd. 
London. 684 p. 

Tolba, M.A. (1980). A note on bean yellow mosaic and other viruses in Egypt. Faba Bean 
Information Service Newsletter, 42(2), Rev. Plant Pathol., 60(1), 553. 

Tu, J.C.;   Ford, R.E. (1968). Effect of maize dwarf mosaic virus infection on respiration 
and photosynthesis of corn. Phytopathology, 58, 282 – 284. 


