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مظاهر اإلصابة 

الفيروسية للنبات

 Internalالداخلية( ب



Internal Symptomsالمظاهر الداخلية لإلصابة الفيروسية 

-إلصابة المظاهر الداخلية لتحدث تغيرات داخل النبات نتيجة لإلصابة الفيروسية تـــسمى 

Internal symptoms )  )وتكون على نوعين  :

المصابةالخالياداخل(أجسام)محتوياتإنتاج-2

اتاتالنبخاليافيتوجدوالبروتينيةطبيعةذات

.السليمة

ليةالداخالعضياتوالعاديةاألنسجةطبيعةتغير-1

.الخلوية



المحتويات الــداخلية

وجدالتالمحتوياتهذهأنإذالفيروسيةلألمراضتمييزا  أكثرالتغيرمنالنوعهذا▪

.الفيروسيةاألمراضخالفمعديمرضأليمصاحبة

.الفيروساتببعضلإلصابةمباشرةنتيجة▪

للشكلنظرا  النباتيةأوالحيوانيةسواءالفيروساتتشخيصوسائلأهماحدتعتبر▪

.لهالمسببوالفيروسداخليمحتوىلكلالمميز

األخرلبعضوايسببهاالفيروساتبعضأنبلالفيروساتبكللإلصابةمصاحبةالتوجد▪

.فيروسلكلمميزةأنهاأيلمثلهاتكوينهيكتشفلم



األشكال التابعة لألجسام المتكونة عن طريق الفيروس 

محتويـــات أخرى  محتويـــات امــــوروفية األشكال

بلورات  أجسام أكس مسماها

غير ُحبيبي  ُحبيبي تركيبها

بلوري واضح 
و غير منتظم ذات شكل مستدير بيضي أ

مغزلي  تظهر متراكمة ككتل متالحمة 
. مميزة في السيتوبالزم

شكلها



مميزات هذه األجــسام 

.توجد هذه األشكال من األجسام داخل النباتات المصابة إصابة جهازية▪

بأستعمال ثبت أنها تحتوي على كمية عالية من البروتين ويمكن رؤيتها بسهولة بالصبغ و▪

(.التريبان بلو ) صبغات البروتين 



التجربة األولى

فحص األجسام البلورية

لفيروس موزيك الدخان 



:المواد واألدوات الالزمة

نبات دخان مصاب 1.

نبات دخان سليم 2.

موس حاد 3.

شرائح زجاجية 4.

ملقط 5.

ميكروسكوب عادي 6.



:العملطــريقة

صابالمالنباتأوراقشعيراتفيبوضوحللفيروسالبلوريةاألجسامرؤيةيمكن

:خطواتبضعةطريقعنالموزيكمنواضحةاعراضعليهاالتي

.لمصابةاللورقةالسفليللسطحالوسطيالعرقفيبسيطسلخيعملحادموسبواسطة1.

.(راتالشعيتنكسرالحتى)الزجاجيةالشريحةعلىماءفيباحتراسالسلخيوضع2.

.الشريحةبغطاءتغطى3.

ياتالمحتوبهاتالحظالتيالشعيراتأماالصغرىبالعدسةأوالالتحضيراتتفحص4.

.أكبربتكبيرتفحص



:الــمشاهدة-

ل في حالة اإلصابة بفيروس موزايك الدخان يمكننا رؤية منظر بلورة زجاجية بشك-

.سداسي في جميع خاليا الشعيرة المصابة أو في بعض الخاليا 



:الــمشاهدة-

ل في حالة اإلصابة بفيروس موزايك الدخان يمكننا رؤية منظر بلورة زجاجية بشك-

.سداسي في جميع خاليا الشعيرة المصابة أو في بعض الخاليا 

ناللحيداحنين 



:الــمشاهدة-

ل في حالة اإلصابة بفيروس موزايك الدخان يمكننا رؤية منظر بلورة زجاجية بشك-

.سداسي في جميع خاليا الشعيرة المصابة أو في بعض الخاليا 

نيانفاطمة أبو 



التجربة الثانية

صبغ المحتويات الداخلية 

ذات ( أجسام أكس)االمورفية 

الطبيعة البروتينية



:المواد واألدوات الالزمة

مشرط 1.

ملقط 2.

زجاجات ساعة 3.

قطارات باستير 4.

ماء مقطر 5.

غطاء شرائح –شرائح 6.

عينات مصابة 7.

عينات سليمة للمقارنة 8.



:الصبغةإعدادطــريقة

NaCl(جم/وزن)%0.09بتركيز.

أساسيمحلولليعطيالسابقالمحلولمنملم100فيصبغةجم1يُذاب

.مختلفةتخفيفاتلتحضيرمنهيؤخذمركز

يروساتللفالمشخصةالوسائل:منللفيروساتالداخليةالمحتوياتتعتبر

بينهامنيالتالمختلفةالصبغاتبعضبواسطةللصبغتستجيبوهيفقط

.بلوالتريبانصبغة



:العملطــريقة

فليالسالسطحعلىمنالمصابةاألوراقفياالبيديرملطبقةالسلخاتمنعددعمليتم1.

.الجذوروأحياناالسيقانأواالوراقأعناقمناوشديدبحرصلها

.صةالمخصالساعهزجاجةفيثوانيلعدةالصوديومكلوريدمحلولفيالسلخهتوضع2.

رق هذا يجب أن توضع على السطح الممزق وليس طبقة الكيوتيكل حيث أن هذة الصبغة التخت

.الحاجز

لمدةركويتبلمقطساعةزجاجةفيالمحضرالصبغةمحلولالىالسلخةورفقبحرصتنقل.3

.دقيقة2



:العملطــريقة

.الفحصذلكبعدوتنقلNaClبمحلولالسلخاتتغسل.4

ـيالضوئــالميكروسكوبباستخدامالعيناتتفحص.5

.(100X)الزيتيةالعدسةوبإستخدام

ة أوصفي ماتشاهدية من المحتويات الداخلية البروتيني

.والوان المكونات المختلفة للخلية



:الــمشاهدة-

X –bodies 

هاجر الحربي



:الــمشاهدة-

X –bodies 

فاطمة المنيع



:الــمشاهدة-

X –bodies 
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☺


