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Ellislunata ٍ◌Curvulariaالفطرالمتسبب عن العنبأفرعموت 
إبراھیمخالد حسن طھ                         نضال یونس محمد                بسام یحیى 

العراق/موصل / جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات 

الخالصة
Ellisالفطرتسبب عن والذيعنب في مزرعة  نینوى الكرمات  أفرعفي دراسة لمرض موت 

lunata ٍ◌Curvularia.طوره الكامل وPleospora sp. ومن الدراسة السمیة للفطر تم الحصول على
وتم تحدید ھالم السلیكا راشح مزرعة الفطر والذي تم فصل وتنقیتھ مكوناتھ باستخدام عمود فصل من 

-٢٦٠محصورة بینموجیة وبحزمة المطیافوجھاز TLCالرقیقة ئحالصفامكوناتھ باستخدام كراماتوكرافي 
إجراء السمي للمركبین عند التأثیروقد تباین . فطرنانومیتر حیث تم الحصول على مركبین  سمیین لل٢٩٠

.روفیل ووراق العنب واختبار تحلل الكلألواالختبار الحیوي األفرعاختبار ذبول 

المقدمة
البستنیة ذات االنتشار العالمي الواسع إضافة إلى األعداد الكبیرة من یل حاصمیعد العنب من ال

كما یعد موت قصبات . ) ١٩٨٤,السعیدي( بصورة واسعة في الحدائق المنزلیةعالعنب التي تزرأصناف
وقد تم تسجیل العدید من المسببات ،وإنتاجیتھالزراعة كرمات العنب المحددة األمراضالعنب من وأفرع
رتدھوإلىدیة ؤواحد  مأنمن مسبب في أكثرمع مركب أوتي تعمل بشكل منفرد لوالھا یة الممرضةالفطر

وفي مقدمتھا )٢٠٠٤،وآخرونOliveiraو ٢٠٠١،HadjiivanovaوOdjakova(الكرمة وموتھا 
المتحدة على كرمات العنب في الوالیاتلھتسجیلأولإلىأشیرحیث Ellislunata ٍ◌Curvulariaالنوع 

اإلشارةوتمت .)١٩٦٦،C .verruciformis)EllisوC. verruculosaاألمریكیة فضال عن النوعین 
في وموت نھایات القصبات فضال عن تقرح اذرع وسیقان العنب لألوراقتبقع إحداثتسبب الفطر في إلى

) .٢٠٠٧،وآخرون Uyovbisere(المواسم الرطبة والجافة  
رشمیو التابعة لمحافظة دھوك على الصنف ربھاشنكي وباريرتسجیلھ في منطقتي وفي العراق تم 

العنب أصنافتقرحا لقصبات أحدثتالعدوى الصناعیة بھ أن،كما T–لوالشكالراسیة تین  المربى بالطریق
T)Saidoوعلى شكل حرفوالسلكیةة بطرق التربیة الراسیة عزرك ورشمیو وطیفي وكمالي المزرو

لذا ارتأینا ٢٠٠٤وبوبائیة عالیة في مزرعة نینوى خالل عام العنب أفرعونظراً لتفشي موت .) ٢٠٠٧،
.عنبعرفة مدى سمیتھ للمإجراء الدراسة التي تضمنت تشخیص المسبب و

ھقائوطرالبحثمواد
Potatoواالجارعلى وسط مستخلص البطاطا والدكستروزعنب مصابة أفرعنالفطر متم عزل : العزل

Dextrose AgarPDAحضنتلتر  / ملغم٥٠بتركیزتومایسیبن بستركبریتات الالمضاد الحیوي المدعم ب
ن ثم نقیت في أطباق بتري النامیة ومفحصت النموات الفطریة أیامأربعة لمدة سیلیزیة ٢٧-٢٥بدرجة األطباق 

Barnettمن قبلتصنیفي المعد الفطر باستخدام المفتاح الثم عرفPDAحاویة على الوسط الغذائي معقمة
Ellisوالى مرتبة النوع باستخدام المفتاح التصنیفي لمرتبة النوع المعد من قبل،)٢٠٠٦( Hunterو
)١٩٦٦(.

ار أغصان سلیمة یباختوذلكالمعزولضیة للفطر االقدرة االمرتاختبر:ضیة للفطرااختبار القدرة االمر
على الوسط وتمت العدوى الصناعیة بتنمیةالفطر المعزولسم ١.٥التتجاوزمتجانسةبعمر سنة و بأقطار

- °٢٥عند درجة حرارة لتر/ملغم ٥٠بتركیزتومایسیبن بسترالكبریتاتالمضاد الحیوي المدعم بPDAالغذائي
الفطر ةملم من مزرع٤سم ولقح بقرص قطره ٢تم أحداث جرح  بطولأیام ،سبعة لمدة سیلیزیة ٢٧

تم تلقیح خمسة أغصان  بواقع جرح واحد في كل غصن ثم ) ١٩٧٨،Vanarsdelو Lewis(المعزول 
. قغطیت الجروح بوسادة قطنیة مبللة وربطت  بشریط الص

أخذت النتائج بحساب متوسط الزیادة .)١٩٨٤وآخرون ،Sharma(یوما بعد التلقیح٦٠تركت األشجار لمدة
بعد ظھور اإلصابة األفرعالفطر الممرض من عزل إعادةكما تم. في طول التقرح الحاصل في الغصن 

.تأكیدا لفرضیات كوخ
٢٠٠٩/ ٥/٦وقبولھ ٢/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث

تم جمع عدة أفرع من نباتات العنب ظھرت علیھا أعراض الذبول في نھایة : الطور الكامل للفطرتكشف
القوى د بواسطة ابرة معقمة وتحت بالتقاطھا بشكل مفراألجسام الثمریة واختیر عدد منموسم النمو 
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بعد PDAأطباق بتري حاویة على الوسط في الثمریةاألجسامھذه ثم زرعت من المجھر)X5(الصغرى
.أیامسبعة لمدة سیلیزیة ٢٧-٢٥وحضنت ھذه االطباق في درجة حرارة تصلبھ 

:اختبار سمیة الفطر
والمدعم المعقم Cazpek Dox Brothتشابك دوكسسائل الغذائي الوسط الحضر:اختبار ذبول األفرع-١
٥٠٠وزع الوسط الغذائي في دوارق سعة،لتر/ملغم٥٠بتركیزومایسیبن بستبركبریتات الالمضاد الحیويب

ةبعمر خمسخذ من حافة مزرعة أ، ملم ٤بقطر بقرص من الفطر لقحت ثم دورق/ ٣سم٢٠٠بواقع٣سم
٤٠وضعت الدوارق في ھزاز كھربائي بسرعة .یوم ٢١لمدة یةسیلیز٢٧-٢٥درجةفي أیام ثم حضنت 

ھوضعب) ٢(رقم Whatmanطة ورق ترشیح نوع ابوسوسطالرشح حركة في الدقیقة ولمدة عشر دقائق، 
جزء من الراشح اخذ ،ضغط في قمع بوخنر ومركب على دورق ایرلنمایر ثم سحب الراشح بواسطة مخلخل

أنابیب ٥ثم قسم في صبغة الفوكسین القاعدیة الحمراء ،% ١قطرات منوأضیف إلیھ ثالثمل ٥الفطري 
٥متجانسة تحمل كل منھا بأقطار وأطوال سلیمةطرفیةعنبأفرعتذأخ.٣سم٢٠حجم اختبار معقمة 

، أما معاملة القاعدیةصبغة الفوكسین الفطري مع أوراق قمیة ووضعت في األنابیب الحاویة على الراشح
أنابیب اختبار تحتوي ماء مقطر ومعقم أضیف إلیھ صبغة الفوكسینفياألفرعفقد وضعتالمقارنة

ساعة٧٢في درجة حرارة المختبر لمدة وضعت األنابیب.مكرراتخمسةىالمعاملة علاشتملت القاعدیة،
المعاملة نساعة م٢٤الذبول بعد أعراض أخذت النتائج بمالحظة . تحت ضوء الفلورسنت

)Yoder،١٩٨١(.
ووضع في وفقاً للطریقة سابقة الذكر راشح مزرعة الفطر من ٣سم٢٥٠تحضیرتم :تنقیة السم الفطري

وبعد الرج لعدة دقائق یدویاً خالت االثیلمن ٣سم١٠٠ثم أضیف إلیھا ٣سم٥٠٠قمع فصل زجاجي سعة 
.م الالمائیةكبریتات الصودیووتم ترشیحھا من خالل طبقة منخالت االثیلطبقة أخذت

قطعة وضعت ،سم ٢.٥سم وقطر ٧٥تم استخدام عمود فصل زجاجي بطول : ھالم السلیكااعداد عمود 
غسل العمودھالم السلیكاجرى بعد ذلك تعبئة العمود بمادة نھایة العمود يالزجاجي فمن الصوف 

مل ١٢والذي ضبط عندالثیلخالت اطة ابوسFlow Rateحسب معدل التدفقوبالماء المقطر 
خالت االثیلبـالعمودملئثم قراریة معدل التدفقتمن اسللتأكدمرتین اإلجراءكرر .ساعة /

.فترة عدم االستخدام أثناء
من مستخلص راشح مزرعة الفطر في٣سم٥٠إضافةتم : ھالم السلیكاتنقیة راشح مزرعة الفطر بعمود 

قناني زجاجیة معقمة بحجمعشر بھدوء على الجدار الداخلي للعمود واستقبل الراشح فيثیلخالت اال
في وحفظت یثانولاالمن٣سم٥البقایا في أذیبتالى درجة الجفاف ومن ثم خالت االثیلتبخیر تم.٣سم٢٠

.ةسیلیزیة لحین استخدمھا في االختبارات الالحق٥درجة 
:لسم الفطري اختبارات الكشف عن ا

لالشعة ة الطول الموجي ضمن حزمتم قیاس طیف االمتصاص لراشح القناني العشر :االختبار الضوئي-١
لتحدید في جھاز المطیافنانومیتر ١٠نانومیتر وبفاصلة ٣٢٠-١٩٠المحصورة بین فوق البنفسجیة  

نحنى طیف االمتصاص والتي تعطى عدد القمم لمامتصاص وكذلك لتحدید أعلىالطول الموجي الذي یقع فیھ 
الراشح التي أجزاءاستخدمت . راشح مزرعة الفطر أجزاءعن عدد المركبات الموجودة في أولیةإشارات
.ةالالحقنانومیتیر لالختبارات ٢٩٠-٢٦٠قیم لالمتصاص في حزمة الطول الموجي أعلىأعطت

استخدمت صفائح : layer chromatographyThinTLCح الرقیقة ائتوكرافي الصفمااختبار كرو-٢
الراشح المتوقع احتوائھا على السموم أجزاءاستخدمت سم ٠.٢٥وسمك ٢٠x٢٠بأبعادھالم السلیكا

وذلك TLCألواحلفصل والمذابة في االیثانول في تنقیط االفطریة والتي تم الحصول علیھا من عمود 
في فرن حراریا ألواحتنشیط تلك أن تم كرولیتر بعد مای٥حجم Micropipetteباستخدام ماصة دقیقة 

الصفیحة في حوض فصل یحتوي على مزیج ثم طورت سیلیزیة  لمدة ساعتین ٨٠كھربائي في درجة 
كمحلول جریان وبعد انتھاء طور الجریان ١:٩:٦:٣بنسبةخالت االثیلولوینووتالكلوروفورم واالسیتون

لمدة سیلیزیة ١١٠بریتیك ووضعت في فرن درجة حرارتھ حامض الك% ٢٠بمحلول األلواحرشت 
ثم حددت نانومیتیر٣٦٥فوق البنفسجیة عند الطول الموجي لألشعةدقائق وفحصت باستخدام مصباح ١٠

.الراشح أجزاءكل جزء من أعطاھاالبقع التي
ترشیح في أوراقوضعت علىقمیةعنب أوراقاستخدمت :العنب بالسم الفطريألوراقاالختبار الحیوي 
٧٥و ٥٠و٢٥(ثالثة تراكیزایثانول ب% ١من السم المذاب في ٣سم٠.١وأضیفأوعیة بالستیكیة 

في أربعة مواقع في السطح العلوي والسفلي إضافة إلى معاملة المقارنة،تمت اإلضافة ) ٣سم/مایكروغرام
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م من لاإلصابة بتأثیر السم وفقا لسم حساب شدة ث.ساعة ٧٢حضنت األوراق تحت اإلضاءة ولمدة . لالوراق 
.)٢٠٠٠،وآخرونMesdah(ثمانیة درجات 

بتري أطباقسم ووضعت في ٠.٤أقراص من أوراق عنب غضة بقطر تاستخدم:اختبار تحلل الكلوروفیل
٧٥و٥٠و٢٥وصفر لكل تركیز من تراكیز السم الفطرى وھيأقراصاقع عشرة وسم وب٩بقطر 

من كل تركیز من التراكیز المذكورة إلى طبق ٣سم١٠ایثانول  حیث أضیف % ١يف٣سم/ مایكروغرام 
ساعة وبعد انتھاء فترة المعاملة تم ٧٢ولمدة سیلیزیة٢٧حضنت األطباق عند درجة حرارة .المعاملة 

.) ١٩٧٧(وآخرون Knudsenحسب طریقة BوAكلوروفیل وحساب ستخالص ا

النتائج والمناقشة
تائج العزل:ھطر المسبب وتشخیصالفعزل من أفرع العنب المصابة عن ظھور أظھرت ن

وتمیزت مستعمرة الفطر على وسط مستخلص البطاطا والدكستروز EllisCurvularia lunataرالفط
األسودمالزیتوني ثلون الإلى ھاتحولوفي بدایة النمو الرماديإلىاألبیضالقطني بنموھا PDAواالجار

وعند سیلیزیة ٢٧-°٢٥في درجة حرارة أیام من التحضین ٥سم بعد٩غ قطر المستعمرة وبلعند داكنال
دیة في المنطقة یالحوامل الكونوتتسع تبین أن الفطر یكون ھایفات مقسمة بنیة اللونإجراء الفحص المجھري

الى عدة خالیا وتتمیز الكونیدات وھي  متعددة الحواجز وتقسم ھذه الحواجز الكونیدة االتي تنشا منھ
وتقوس أنحاءإلىواكبر حجما من بقیة الخالیا وھذا یودي الكونیدات بوجود خلیة مركزیة داكنة اللون

. )١(الشكل كما فيمن الجزء الوسطي أحیانا الكونیدة 
القلف تحتStromaشھر ایلول بھیئة وسادة فطریةالطور الكامل للفطر في نھایة ظھر كما 

تحتوي ھذه ١٧٧um-١٦٠بأبعادPesudotheciaثمریة  من نوع أجساموانتج الفطر العنبألفرعالمیت 
صفراء كیسیة أبواغ ٨على كل منھا یحتوي ١٨um-١٤٥x١٦-١٤٠على عدة اكیاس بابعاد األجسام

نس وھذ المواصفات تتفق مع مواصفات الج)٣و٢الشكل (٢٢um-٢٣x١٦-١٥بابعاد براقة مفصصة 
Pleospora sp.استرالیا األمریكیةالوالیات المتحدة وقد تم تسجیل ھذا الجنس عل العنب في كل من

وقد ) ٢٠٠٧،Saidoو١٩٨٨، وآخرونSmithو١٩٦٦،Ellis(والعراق بطوره الناقصوتشلي
.Cرلفطعن ظھور اPDAعلى أوضحت نتائج تنمیة معلق األجسام الثمریة lunata ولم .نقي بشكل

.Cكطور كامل للفطر Pleospora spتسجیل الفطر إلىاإلشارةتسبق  lunataذكر الفطر إنما
Cochliobolus lunataكطور كامل لھ)Wheeler،علما بان الفطر ، )٢٠٠٣Pleospora sp یعد
HelminthosporiumوAlternariaوStemphyliumوPhomaأنواعالطور الكامل للعدید من 

)WilhelmusوJones،٢٠٠١(
أعراض من العدوى الصناعیةأسابیع٦السلیمة بعد أظھرت أفرع العنب :ضیة للفطرااختبار القدرة االمر

األعراضالذبول والموت التراجعي مع تشقق للقلف وذبول وموت لألوراق الموجودة على ھذه األفرع أما
بعد موت وتنخر أنسجة Cankersتقرحات داكنة اللون شكل بأشھر من العدوى الصناعیة فكانت٤بعد 

للنسیج المصاب مما یشیر إلى إحداثھ  موتاً لألنسجة وجفاف قشرة Necrotic Lesionsالجزء المصاب
مواقع نالفطر ملتم إعادة عز. سم٣.١الساق ثم موت وتقشر طبقة القلف وبلغ متوسط طول التقرح 

.PDAالوسط الغذائيىعتھا علزرانقیة بعد وبصورةاإلصابة 
ظھرت أعراض الذبول على األفرع الموضوعة في راشح مزرعة الفطر حیث بدأت :ذبول األفرعختبارا

األفرع بالذبول بعد الیوم األول وانتھت إلى الجفاف بعد الیوم الثالث من المعاملة، أما األفرع الموضوعة في 
فحص المقاطع النسیجیة لألفرع لوحظ انتشار صبغة الفوكسین في اً للذبول وعندضالماء فقط فلم تظھر أعرا

إلى جمیع أجزاء األفرع الناقلة للماءأنسجة الخشب وھذا یدل على أن الراشح قد انتقل خالل األوعیة الخشبیة
واألوراق وان الذبول الحاصل فیھا كان نتیجة للتسمم الحاصل في األنسجة الناقلة براشح مزرعة الفطر ومن 

) ١٩٩٧(وآخرون  Rajeevثم انعكس ذلك على امتصاص الماء وعلى انتقالھ في األفرع وذلك ماأشار إلیھ 
.في التحري المبدئي عن السم الفطري 
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(40x)الحامل الكونیدي و كونیدات  الفطر ): ١(الشكل  Curvularia lunata

.)40X(خارج منھAsciوكیس Pleospora spللفطر Pesudoperitheciaالجسم الثمري:)٢(الشكل 

).40X(C. lunataرللفطالطورالكامل Pleospora spللفطر الكیسیة االبواغ واألكیاس:)٣(الشكل 
:الفطريتنقیة السم 

االبواغ الكونیدیة
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نانومیتر عن ٢٠٩-٢٠٦نتائج مسح الطیف الضوئي عند الطول الموجي أظھرت:االختبار الضوئي -١
طبیعة إلىحروف تسلسلیة للداللة علیھا وتشیر ھذه النتائج إعطائھاوجود  ست قمم ضمن ھذا المدى وتم 

.نفاً أالتركیب الحلقي الفینولي لھذه المركبات ضمن الطول الموجي المذكور 
ي الحصول على ستة فTLCالفصل باستخدام كانت محصلة:اختبار كروماتوكرافي الصفائح الرقیقة --٢

وبقعة واحدة لكل من الجزء السادس والخامس من الراشح الثالثبقع تمثل ستة مركبات بواقع بقعتین للجزئین 
استخدام حامض الكبریتیك والفحص الراشح بأجزاءبقعة لبقیة آیةوالثامن من الراشح في حین لم تحدد 

.نانومیتیر ٣٦٥وجي فوق البنفسجیة عند الطول الماألشعةباستخدام مصباح 
الراشح أجزاءجزئین فقط من أظھرت نتائج ھذا االختبار أن:االختبار الحیوي ألوراق العنب بالسم الفطري

العنب أوراقالعنب حیث بدا نسیج أوراقسمیة على أعراضاوھما الثالث والخامس قد اظھرا 
األسود ومن ثم حدوث موت موضعي في موقع المعاملة نإلى اللون البني ثم اللوتحولأن لبث االنتفاخ ثم ما
السمي تأثیرھماوقد تباین المركبین في BوAانوقد تم تسمیتھما في ھذه المرحلة بالمركببالسم الفطري

معميحیث ازداد التأثیر الس)٤(الشكل یتضح من ظھرت اختالفات معنویة التراكیز المستخدمة كما وكذلك 
نتج مجموعة من تCurvulariaالفطربعض أنواع أن)٢٠٠٠(وآخرونKimوأشار،التركیززیادة 

تي لھا عدة تأثیرات على األنسجة النباتیة والتي تودي في المحصلة إلى ظھور أعراض لالسموم الفطریة وا
.اللفحة 

في BوAویة بین المركبین السمیین اختالفات معنوجود ) ٥(الشكل یتضح من :اختبار تحلل الكلوروفیل
إلى حصول أعلى  مقدار للخفض Bتأثیرھما على محتوى األوراق من الكلوروفیل وأدت المعاملة بالمركب 

التراكیز المستخدمة وكان أعلى مقدار للخفض في المحتوى من الكلوروفیل عند جمیع يفي الكلوروفیل ف
وتملك العدید من السموم الفطریة تأثیرا على . Aكیز المركب مقارنة بترا٣سم/مایكروغرام ٧٥التركیز 

المحتوى من الكلوروفیل وھناك عدة سبل لھذا التأثیر السام منھا تراكم المركبات الوسطیة في مسار تخلیق 
إنزیمزیادة نشاط أولالكلوروفیل أو من خالل تحطیم البالستیدات او حدوث عملیة قصر لصبغة الكلوروفی

Chlorophlase إنزیمعل حسابChlorophyll synthetase)Abbas، ١٩٩٣وآخرون(
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GRAPEVINE BRANCHES DECLINE CAUSED BY
Curvularia lunata Ellis

Khalid Hassan Taha Nidhal Younis  Almurad Bassam Yahya Ibraheem
Dept. of Plant Protection, College of Agric. and Forestry. University of Mosul .Iraq

ABSTRACT
This study was conducted on grapevine showed decline symptoms and it was

carried out in Ninava grapevine on (Shadda –Sudai) cv. The study indicated that the
grapevine decline was caused by Curvularia lunata Ellis and its Telomorph stage
Pleospora sp. C. lunata culture filtrate was purified by gel filtration ,TLC and
calorimetric analysis by using spectrophotometer showed that C. lunata secreted
two types of toxin whose wave length were 260-290 nm the two toxins  showed
different toxic effect to the grapevine
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