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الخالصة

اجريت الدراسة بيدف الكشف عن فايروس موزائيك الكرفس مصميا واستحثاث مقاومة حيازية في نباتات الكرفس ضد

 أمكن الحصول عمى عزلو لمفايروس من نباتات كرفس تظير.الفايروس باستعمال خميط حيوي من احياء مجيرية غير ضاره لمنبات
 نقيت العزلو من بقعة موضعية عمى اوراق نباتات الزربيح المعداة. عمييا اعراض موزائيك واصفرار وتشوه االوراق وتقزم النباتات
مكيانيكيا بمستخمص الفايروس واظير تفاعل االلي از (فحص االمتصاص المناعي المرتبط باالنزيم) لعينة من ىذه النباتات تفاعال
)  في المقارنة (مستخمص نبات سميم0.014  قياسا بـ1.905  نانومتر405 قويا بمغت قيمة امتصاصو لمضوء عمى الطول الموجي

 وPseudomonas fluorescens  وRhizobium leguminosarum  وجد ان تغطيس بذور الكرفس بمعمق من البكتريا.

 اذ بمغ الوزن. ) ادى الى التبكير في االنبات وتحسين معايير النمو103(  بشكل منفرد او خميط منيا بتركيزBacillus subtilis
،  غم \نبات2.75 ، 8.43 ،  غـم \ نبات2.82 ، 9.69 ،  غم \ نبـات3.15 ، 10.82 الطري والجاف لمنباتات المعاممة
 ان تحسين معايير النمو في النباتات.  غم \نبات في المقارنة1.95 ، 5.62  غم \ نبات عمى الترتيب قياسا ب4.05 ، 11.32
رافقو اختزاال معنويا في تركيز الفايروس في النباتات المعاممة بالبكتريا ومعداة بالفايروس كما اوضحتو قيم االمتصاص لوسط تفاعل
 فقد بمغت قيم االمتصاص في النباتات.االلي از بين مستخمص من النباتات المعاممة واالجسام المضادة لفايروس موزائيك الكرفس

 وخميط منيا في تفاعل الي از عمىB.subtilis ، P.fluerescens ، R. leguminosarum الناتجة من بذور معاممة بالبكتريا
 في النباتات المعداة1.905  عمى الترتيب قياسا بـ, 0.195 , 0.425 , 0.395 , 0.305 ,  نانو متر405 الطول الموجي

.  في النباتات السميمة0.014 بالفايروس فقط و
. نبات الزريج، فحص االمتصاص المناعي المرتبط باالنزيم، المقاومة الجيازية، فايرس موائيك الكرفس:الكممات المفتاحية

Abstract
The study was conducted to detect celery mosaic virus (cemv) serologically and induce
systemic resistance in celery plants against the virus using combination of non-pathogenic
microorganisms . An isolate of cemv was obtained from infected celery plants showing mosaic and
chlorosis associated with leaf deformation and plant stunting. The isolate was purified by single
lesion on Chenopodium amaranticolor leaves mechanically inoculated with virus extract . ELISA
reaction between an extract from infectied plant with cemv antibodies gava high absorbance value at
405 nm , 1.905 compared with 0.014 in control . The immersion of celery seeds in Rhizobium
leguminosarum Pseudomonas fluorescens , Bacillus subtilis suspensions , singly or in combination ,
at 108cfu/ml enhanced seeds germination and improved plant growth parameters . The fresh and dry
weights of plant were attained to 10.82 , 3.15 g/plant , 9.69 , 2.82 g /plant , 8.43 , 8.75 g/ plant ,
11.32 , 4.05 , 4.05 g/ plant for the four treatments respectively compared to 5.62 , 1.95 g / plant in
control . The improvement of plant growth was found associated with significant reduction in virus
concentration as proved by absorbance values of ELISA reactions between extracts of plant emerged
from seeds treated with R. leguminosarum P. ftuorescens B. subtilis and combination of them , at 405
nm , were found to be 0.305 , 0.395 , 0.425 , 0.195 respectively compared with 1.905 for celery plant
inoculated with virus only and 0.014 in healthy plant.
Keywords: celery mosaic virus (cemv), systemic resistance chenopodium amaraticolar ELISA.
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المقدمة

الكرفس  Apiumgravcolens Lمن عائمة  Apiaceaاحد محاصيل الخضر الورقية الميمة  ,يزرع

عمى نطاق واسع في العراق وفي العديد من دول العالم  .يصاب نبات الكرفس بالعديد من المسببات المرضية
من بين اكثرىا اىمية فايروس موزائيك الكرفس  (CeMV ) Celery mosaic virusويطمق عمية ايضا

 Western mosaic virusو  . Crinkle leaf virusيعود فايروس موزائيك الكرفس لمجنس , potyvirus

عائمة  , potyviridaeويتكون من جسيمات خيطية مرنو طوليا  780نانومتر وقطرىا  15نانومتر وينتشر
حيث يزرع الكرفس في العالم ( 1431 ، Chadو  . )1431 ، Frustيتميز الفايروس بمدى عائمي ضيق

ويقتصر بشكل رئيس عمى العائمة  Apiaceaeو بعض العوائل االخرى  )Shuklaوجماعتو . ) 1994 ,
سجل فايروس موزائيك الكرفس الول مرة في جنوب استراليا ثم سجل فيما بعد في الكثير من دول العالم
( Albertواخرون . )1989 ,

يسبب الفايروس عمى نبات الكرفس اعراض موزائيك عمى االوراق يتخمميا احيانا خطوط صفراء ,

توضح العروق  ,تشوه والتفاف االوراق  ,وتحوليا الى شكل كاسي  ,يرافق ىذه االعراض تقزم النباتات و
تسطح القمة النامية ) )Flattened appearanceويؤدي الى خسائر كبيره في المحصول قد تصل الى

 Bos , 1986 , frost , Prembertopn( %75وجماعتو . )1989 ,
ينقل فايروس موزائيك الكرفس من النباتات المصابة الى السميمة ميكانيكيا  ,وبواسطة عدة انواع من حشره

المن بطريقة غير باقية  ,اذ تستغرق الحشرة عمى النبات المصاب ثواني او دقائق الكتساب الفايروس ومثميا

عمى النبات السميم لمعدوى ثم تفقد الحشرة الفايروس ( Lathamوجماعتو  Amal, 2003 ,وجماعتو.)2012,

اعتمدت استراتيجيات متعددة لمقاومة الفايروس من بينيا زراعة نباتات خالية من الفايروس لكسر دورة

نقل الفايروس بين المحاصيل المتعاقبة (  D.Antonioوجماعتو  . )2010 ,واشير الى ان النباتات تمتمك
اليات متعدده لمقاومة المسببات المرضية وان بعض ىـذه االليات قابمـة لالستحثاث بمعاممة النباتات بمركبات
كيميائية مصنعة  ,مستخمصات نباتية  ,وعوامل احيائية تتضمن بكتريا وخمائر وفطريات غير مرضية تجعل
النباتات مقاومة لطيف واسع من المسببات المرضية قياسا بنباتات المقارنو وان ىذه المقاومة المستحثة تؤدي

الى اختزال تضاعف المسبب المرضي و وقف تطور االعراض (  Waltersوجماعتو . )2005 ,
لوحظت عمى نباتات الكرفس في مناطق عدة في بغداد وابو غريب اعراض موزائيك وتشوه والتفاف
االوراق وتقزم النباتات يشك في انيا متسببو عن فايروس موزائيك الكرفس  ,لذلك ىدفت الدراسة الى الكشف
عن الفايروس مصميا واستحثاث مقاومة في نباتات الكرفس ضد الفايروس باستعمال خميط من احياء مجيرية

غير ضاره لمنباتات .
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المواد و طرائق العمل
اوال :الكشف عن الفايروس

اعتمد في الكشف عن الفايروس في النباتات المصابو اختبار الي از المصمي

) Double antibody sandwich – Enzyme linked immunosorbent assay(Das – ELISA
 -1مصدر الفايرس

جمعت نباتات كرفس تظير عمييا اعراض موزئيك وتشوه االوراق واصفرار وتقزم  ,من مناطق مختمفة

من بغداد .سحقت اوراق من ىذه النباتات في محمول دارئ فوسفاتي  0.03موالري يحوي  %0.1كبريتيد
الصويوم ( 1 ( PH 7.0 , ) Soudium sulfiteغم 1 5مل ) في ىاون خزفي  .اضيف لممستخمص مادة
الكاربورندم بنسبة  %1ومسحت بالمستخمص اوراق كرفس وحفظت في البيت الزجاجي  .اخضعت النباتات

التي ظيرت عمييا اعراض اصابة الختبار االلي از المصمي ونقيت عزلة الفايروس .
 -2تنقية عزلة الفايروس

اعتمدت طريقة البقعة الموضعية المفردة عمى نبات الزربيح  Chenopodium amaranticolorفي

تنقية عزلة الفايرس  .تن اصابة اوراق زربيح بمستخمص الفايروس بالطريقة السابقة نفسيا وبعد ظيور البقع ،
اخذت بقعة مفردة وسحقت مع عدة قطرات من محمول الدارئ الفوسفاتي واعديت بالمستخمص اوراق نبات

كرفس  ،وبعد ظيور االعراض عمى النباتات اخضع مستخمص من اوراقيا الختبار الي از المصمي  .كررت
عممية النقل عدة مرات واعتمدت العزلة المنقاة لمدراسات الالحقة
 -3اختبار اال لي از

اعتمد االختبار المصمي  Das–ELISAفي الكشف عن الفايرس  Cemvباستعمال العدة الخاصة

باالختبار من شركة  Loewe Biochemical GmbHااللمانية حسب طريقة  Clackو) 1977( Adams

 .سحقت اوراق من نباتات كرفس مصابة بالفايروس واخرى سميمة في محمول دارئ كاربوني (  0.3موالري

 0.01 ، NaHCo3موالري  Na2Co3يحوي ) 4.1 PH ، (BSA) bovin serum albumin%0.2

بنسبة  1غم  10 5مل  ،واجريت عمى المستخمص عممية انتباذ بسرعة  5000دوره  /دقيقة مدة  10دقائق .
وضع  200مايكرولترمن الطافي في حفره من حفر طبق االلي از المغمفو باحسام مضادة لفايروس CeMV
تركيز  1.5مايكروغرام  /مل وحضن الطبق بدرجة ح اررة  37م مدة ساعتين  .غسمت حفر الطبق ثالث مرات

بمحمول دارئ فوسفاتي ممحي ( 10ممي موالري  0.14 ، Na2Hp04موالري  )2.0 PH ، Naclيحوي
 ) PBST( Tween – 20 % 0.05اضيف لكل حفره في الطبق  200مايكرولتر من معقد االجسام
المضاده لمفايروس مرتبطو بانزيم الفوسفاتيز القاعدي ( ) alkaline phosphataseالمخفف بنسبة 1000:1

في محمول الربط ( PBSTالحاوي عمى  ) BSA % 0.2وحضن الطبق بدرجة  37م مدة ساعتين  .غسمت
حفر الطبق واضيف لكل حفره  200مايكرولتر من (P- nitrophenyl phosphate ) substrate
( ) PNPتركيز  1ممغم  /مل في  %10ايثانول امين  pH 9.8وتم تقدير االمتصاص عمى الطول الموجي

 405نانومتر في جياز المطياف الضوئي  .عدت قيم االمتصاص المساوية لضعف قيمة االمتصاص في
المقارنة ( مستخمص نبات سميم ) موجبة .
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ثانيا :فعالية الخميط الحيوي في الحد من تضاعف الفايروس CeMV

استعمل خميط من بكتريا Rhizobium leguminosrarum

. Bacillus subtilij

, Pseduomonas fluorescens ,

-البكتريا :تم الحصول عمى البكتريا  B.subtilis , P.fluorescensمن مختبر فايروسات النبات /قسم

وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة بغداد  .عزلت من تربة زراعية واثبتت كفاءة في مقاومة العديد من
المسببات المرضية  .نميت البكتريا وكثرت عمى الوسط الزرعي السائل  Nutreint brothوقدر عدد الخاليا
فييا بطريقة عد المستعمرات عمى الوسط الزراعي الصمب  .Nuterint agarتم الحصول عمى عزلة من
البكتريا  R.leguminosrarumمن قسم التربة والموارد المائية /كمية الزراعة– جامعة بغداد  ,عزلت من عقد

بكتيرية عمى جذور نباتات الباقالء  .نميت البكتريا وكثرت عمى الوسط الزرعي السائل
 )YMB( yeast mannitol brothوقدر عدد الخاليا في المزرعة بطريقة عد المستعمرات عمى الوسط
الزراعي الصمب (.)YMA
معاممة البذور بالبكتريا  5عقمت بذور كرفس بغمرىا في محمول ىايبوكموريت الصـوديوم  %2مـدة دقيقيتـين ثـم

غسمت بماء مقطر معقم وغمرت في معمقات البكتريا الثالث بشكل منفرد وفي خميط منيـا بتركيـز ( )103وحـدة

تكوين مستعمرة (  /(CFU) ) Colony forming unitمل مدة ساعة  .زرعت البذور المعاممة في خميط من
تربة مزيجية وبتموس )  ( 1:3في اصص بالستكية 20×15 ,سم  ,ورطبت التربة حول النباتات بعد االنبات
بمعم ــق م ــن المـ ـزارع البكتيري ــة ( 50م ــل  /اص ــيص )  .وزع ــت المع ــامالت حس ــب التص ــميم العشـ ـوائي الكام ــل
) (CRDوعمى النحو االتي 5
CeMV + P.fluorescens = T2, CeMV + R.leguminosarum = T1
 = T4, CeMV + B.Subtilij = T3خميط من البكتريا CeMV +
= T5فايروس فقط ( مقارنة )  T6= ,نباتات سميمة غير معاممة ( مقارنة )
تم اصابة النباتات بعد االسبوع الرابع من االنبات وجرت متابعة تضاعف الفايروس في النباتات بواسطة
اختبار الي از المصمي بعد  4اسابيع من العدوى بالفايروس .

النتائج والمناقشة

الكشف عن الفايروس

أمكن الحصول عمى عزلة نقية لمفايروس من بقعة مفردة عمى اوراق نباتات الزربيح

 Ch.amaranticolorالذي استجاب لمعدوى بمستخمص من اوراق نبات كرفس مصابة بتكوين بقع صفراء
عمى االوراق المعداة  .واستجابت نباتات كرفس لمعدوى الميكانيكية بيذه العزلة بظيور اعراض توضح العروق

وتبرقش عمى الوريقات بعد  10ايام من العدوى تمتيا اعراض موزائيك شديد تخممتو مناطق صفراء طويمة عمى
امتداد النصل ثم تشوه شديد لالوراق انتيت بتقزم النباتات (شكل  . )1واظير تفاعل ) (ELISAلعينة من

نبات كرفس مصاب تفاعال قويا وبغمت قيمة االمتصاص لوسط التفاعل عمى الطول الموجي  405نانومتر
 1.905قياسا بـ  0.014في المقارنة (نبات سميم)  .وقد اشارت دراسات سابقة عديدة الى اعراض مماثمة
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لمفايروس عمى نبات الكرفس (  D.Antonioواخرون  Poduch-Cichal, 2001 .و . Sola-Rejezak

 Amal, 2010واخرون . ) 2012 .

ان ظيور تفاعل بين مستخمص من نباتات كرفس مصابة مع االجسام المضادة لمفايروس  CeMVيشير الى
ان الفايروس المرافق العراض الموزائيك والتشوه والتقزم عمى نباتات الكرفس ىو فايروس موزائيك الكرفس
). (CeMV

(ب)

(أ)

شكل (  ) 1إعراض اإلصابة عمى أوراق نبات الكرفس المعداة بمستخمص من فايروس موزائيك الكرفس
( )Cemvتظهر عميها اعراض موزائيك ومناطق صفراء عمى النصل .
ب -ورقة سميمة.

أ – ورقة مصابة .

فعالية الخميط الحيوي في الحد من تضاعف الفايروس

تشير النتائج جدول ( )1الى ان تغطيس بذور الكرفس بمعمق من البكتريا منفردة او خميط منيا ادى الى

التبكير في االنبات وتاخر ظيور االعراض عمى النباتات المعداة فضال عن تحسين معاير النمو في النباتات
الناتجو من بذور معاممة انعكس ذلك عمى الوزن الطري والجاف لمنباتات قياسا بمعاممة المقارنة ( معداة

بالفايروس فقط ) بمغ الوزن الطري والجاف لمنباتات المعاممة بالبكتريا , R.leguminosarum

 B.Subtilij , P.fluoresensوخميط منيا  3.15 , 10.82 ,غم/نبات  2.82 , 9.69 ,غم/نبات 8.43 ,

 2.75 ,غم/نبات  4.05 , 11.32 ,غم/نبات عمى الترتيب قياسا بـ  1.95 , 5.62غم /نبات في المقارنة.

ان تحسين معايير النمو في النباتات الناتجة من بذور معاممة بالبكتريا رافقيا اختزاال معنويا في تثبيط
تضاعف الفايروس كما اوضحتو نتائج تقدير امتصاص وسط تفاعل الي از بين مستخمص من النباتات المعاممة
بالبكتريا و معداة بالفايروس مع المصل المضاد لمفايروس  CeMVعمى الطول الموجي  405نانومتر .
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بمغت قيمة االمتصاص لممعامالت  B.subilis , P.fluoresens , R.leguminosarumوخميط منيا
 0.195 , 0.425 , 0.395 , 0.300عمى الترتيب قياسا بـ  1.905في النباتات المعداة بالفايروس فقط و
 0.014في النباتات السميمة .

ان تحسين معايير النمو في النباتات بواسطة البكتريا ربما يأتي من خالل انتاجيا اليورمونات النباتية

( )phytohormenesومنظمات نمو تعمل عمى تحفيز وتحسين نمو النباتات  ,ومن بين اليورمونات التي
تنتجيا البكتريا  , )IRA( indoleacetic acid ,اوكسينات  ,سابتوكاينينات وجبرلينات  .وتساعد ىذه
اليورمونات عمى تكوين مجموعة جذرية جيدة وتزيد من المساحة السطحية لمجذور وتزيد بالتالي من قابميتيا

عمى امتصاص الماء والعناصر الغذائية فضال عن أنيا تزيد من انقسام الخاليا وحجميا وتؤثر في التوازن
اليورموني في النبات ( BLoemberg , 1441 ، Salisburyوآخرون  .)2001 ,وان بعض أنواع البكتريا

تمتمك المقدرة عمى تحميل بقايا المواد العضوية في التربة وبذلك تجيز النباتات بما يحتاجو من عناصر غذائية
 ,وبعضيا اآلخر يجعل بعض العناصر الغذائية أكثر جاىزية لمنباتات فضال عن إن قسما منيا يزود النبات
بالنتروجين  .وقد أشارت الدراسات السابقة إلى كفاءة العديد من أنواع البكتريا المعزولة من الترب الزراعية ومن

بينيا  B.subtilis , P.fluarescrni , R.leguminosarumفي تحسين معايير النمو في النبات لذلك
أطمق عمييا . )PGPR( plant growth promoting rhizobacteriaالبكتريا المحسنة لنمو النبات  ,من

خالل انتاجيا اليورمونات النباتية ( Welbaumوجماعتو , ) 2004.والى دورىا في تحميل المواد العضوية
في التربة الى مركبات جاىزة لالمتصاص من قبل جذور النباتات ( Brimecambeوآخرون  . )2007.كما
ان تحسين نمو النباتات الناتجو من بذور معاممة بالبكتريا يمكن ان يكون غير مباشر من خالل تثبيطيا نمو
المسببات ألمرضيو في التربة لذلك اطمق عمييا عوامل المقاومة االحيائية ( . ) biological agentsان تثبيط

نمو المسببات المرضية بواسطة البكتريا قد يكون مباش ار عن طريق التنافس عمى المواد الغذائية وانتاجيا
مضادات احيائية ضد المسببات المرضية او افرازىا انزيمات محممة لمجدر الخموية لممسبب المرضي
( Bakkerوجماعتو  pieterte , 1991و  ) 2007 , Vanlaonوينتج عن ذلك تثبيط نمو المسبب
المرضي والحد من تطور االعراض التي يسببيا عمى النباتات  ,وقد يكون تثبيط السبب المرضي غير مباشر

من خالل تحفير وسائل الدفاع الذاتية في النبات ينتج عنو تحفير بعض الجينات التي تؤدي الى انتاج مركبات
مضادة لممسبب المرضي من ضمنيا انزيمات  , 1.3B. , glucanase , chitinaseومثبطات لمبروتينات
()2000 , VanLoon ( )Protein inhibiters

وحيث انو اليوجد تالمس مباشر بين البكتريا في التربو والفايروس في النبات فان الية تثبيط تضاعف

الفايروس في النبات يكون من خالل استحثاث مقاومة حيازية ينتج عنيا تصنيع مركبات مضاده لمفايروس
تعمل عمى منع تضاعفو  .وقد اشارت دراسة سابقة الى امكانية استحثاث مقاومة جيازية في نباتات الخيار
والطماطة ضد فايروس موزائيك الخيار ( Raupachوجماعتو . ) 1996 ،

ومن المعروف صعوبة السيطرة عمى الفايروسات التي تنقل بواسطة المن بطريقة غير باقية باستعمال

المبيدات الحشرية بسبب سرعة اكتساب الفايروس ونقمو قبل ان يؤثر المبيد في الحشرة الناقمة فضال عن

ماتسببو المبيدات الكيميائية من مشاكل كبيرة لمنظام البيئي وصحة االنسان فربما يكون لممخاليط الحيوية
الحياء مجيرية مفيدة لمنبات دور اساسي في ادارة االمراض التي تسببيا الفايروسات كونيا امينة لمنظام البيئي
وصحة االنسان قضالعن كفاءتيا في جعل النباتات مقاومة لطيف واسع من المسببات المرضية ولمده طويمة.
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) في نباتاتCemv(  ) فعالية الخميط البكتيري في الحد من تضاعق فايروس موزائيك الكرفس1 ( جدول
. الكرفس وتحسين معايير النمو

معدل قيم امتصاص اليزا

 نبات/الوزن الجاف غم

 نبات/الوزن الطري غم

المعاممة

0.305

3.15

10.82

T1

0.395

2.82

9.69

T2

0.425

2.75

8.43

T3

0.195

4.05

11.32

T4

1.905

1.95

5.62

T5

0.014

2.25

8.40

T6

0.824

1.05

2.31

LSD P=0.05

Cemv + R.leguminosarum= T1
Cemv + P.fIuorescens = T2
T3=Cemv +B.subtilis

Cemv +  = الخميط البكتيريT4
 مقارنة/  = فايروس فقطT5

 مقارنة/  = نباتات سميمةT6
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