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تشخیص مسببات أمراض ذبول ألجت في المنطقة الوسطى من العراق 
عماد محمود المعروف 

العراق،سلیمانیھقسم البستنھ،كلیة الزراعھ،،جامعة السلیمانیھ

الخالصة

و ٢٠٠١
٢٠٠٢ .
.ألمرضیھمسبباتھ
قي كل من % ٢٣.٣و ٣٧.٥حیث تم تسجیل اعلى نسبة اصابة وقدارھا بالمسححقول ألجت المشمولة بعض

لجت من جذور نباتات المسببات المرضیة كما تم عزل وتنقیة عدد من . محافظتي بغداد وواسط على التوالي أ
Fusariumو Fusarium solaniأسفرت نتائج العزل والتشخیص بان الفطریات . المصابة oxysporum

Verticilliumو  alboatrumا
Pythium sp وPencillium sp .

Corynebacterium.
وVerticillium alboatrumا

Corynebacterium ٤٥و ٤٩مقدارھاقبل البزوغألجتأدت إلى أعلى نسبة قتل لبارات %
% ٩٥و ١٠٠و
فطر من٣Corynebacterium١یلیھارنة بنباتات المقارنة مق .Fال

oxysporumاستنادا . على التواليبعد البزوغ% ٤٥و ٣٠قبل البزوغ و % ٣٤و٤٤ھا وبنسبة قتل مقدار
العراقفيأن

.Vینبالفطر alboatrumوF. oxysporumةCorynebacterium
.بصورة منفصلة في بعض الحقول أو مشتركة مع الفطرین المذكورین في حقول اخرى

المقدمة
لجت Medicago sativaأ Linn.

وقیمتھ الغذائیة العالیة باإلضافة إلى بقاءه في الترتمیز المحصول بغزارة إنتاجھی. العراق
ی. سنوات٥-٣بین الزمن تتراوح

عشر حشة ياثن
تشار بسببھلى تحسین تركیب التربة و نفاذیتیساعد المحصول ع. بدرجة كبیرةتنخفض إنتاجیة المحصول ان

). ١٩٨٩عطیة و كریمة، (جذوره عمیقاً بین جزیئات التربة 
. على إنتاجیتھ ونوعیتھ یأتي في مقد

Fusarium
oxysporumوینتشر المرض في جمیع مناطق زراعة ألجت في العالم إال انھ یكون أكثر

Verticillium alboatrum أوV.
dahliae آخرون،(الذي ینتشر في معظم مناطق زراعة ألجت في العالم ني و ). ٢٠٠٥، Agrios،١٩٨٩العا

. الثا
 .

تستعید حیویتعلى األوراق القمیة خالل أیام الصیف الحارة إال انھ یمكن أن

٣/١١/٢٠١٠وقبولھ٢١/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
إن ظھور أعراض االصفرار .)١٩٥٩، Fisherو Holton، ٢٠٠٥، Agrios(األبیض تم تجف وتموت

. Verticilliumإلى إصابة نباتات ألجت بالفطر واضحة ه في قمة األوراق تعد اشار" V" على شكل حرف 
غالبا ما تتجعد التي تتطور ھذه األعراض من خالل ذبول األوراق وتحولھا إلى اللون األصفر أو الوردي و
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فان وأحیانا. إن وجود وریقات صغیرة ملتفة في قمة سوق نباتات ألجت تعد صفة ممیزه للمرضكما.وتلتف
انھ عند عمل مقطع عرضي في إالسلیمةحین تبدوا الجذور تبقى خضراء وقائمھ، في أنھاالإالسیقان تتقزم 

أما الذبول .)١٩٩٠،ErwinوStutville،١٩٩٦، SuleوRhodes(ءالجذر نالحظ وجود حلقھ سودا
Clavibacterاإلصابة بالبكتریا البكتیري فغالباً ما یتسبب عن Corynebacterium) michiganense

sub sp. insidiosumأوراقھا باللون األخضر المصفرلونوتبصوره عامھالذي یؤدي إلى تقزم النبات
ألجت لوحقالردیئة الصرف من وغالباً ما تشتد اإلصابة في المناطق المنخفضة . باإلضافة إلى بطئ نموھا

ة وعادة ما كثووسیقانھا نحیفةمھتبدوا النباتات المصابة متقز. العالیة في الجوالرطوبةمستویاتخاصة عند
تذبل . إلى األعلى مما یعطي مظھرا یشبھ مظھر الفأرةجأوراقھا العلویة دائریة وتمیل إلى االنبعانتكو

وتنحني قمة السوق في المراحل األولیة من اإلصابة أیضااألوراق أثناء النھار وتستعید حیویتھا في اللیل
إن حالة التقزم تكون أكثر وضوحا على النموات الناتجة .منتصف الصیففيوغالبا ما تنتھي بموت النباتات

كما تتمیز النباتات المصابة بتلون أوعیتھا الناقلة بلون اصفر إلى بني غامق و تكون . بعد عملیة الحش
شرة نالحظ وجود حلقة بنیة عرضي في الجذر تحت التاج مباوعند عمل مقطع.واضحة جدا عند إزالة اللحاء

ان مسببات امراض الذبول شائعة االنتشار .)١٩٨١، Victoriaو Torresو ١٩٩٣، Krietlow(تقطعة م
كتشف في ، اال انھ لم ی١٩١٨مرض الذبول الفرتسلي في اوروبا منذ عام عرففي معظم انحاء العالم حیث 

الباسفك الشمالیھ عند انتشاره بشكل وبائي في حقول انتاج التقاوي في مناطق ١٩٧٦اال في عام امریكا
ثم انتشر بعد ذلك في المقاطعات الجنوبیھ والشرقیھ بما فیھا والیة وسكنسن، منسوتا، ایاوا، . والغربیھ

و Poehlman(كنساس، السون، مشكان، اوھایو، بنسلفانیا ونیویورك محدثا خسائر اقتصادیھ كبیره فیھا
Slepers ،١٩٩٥ ،RhodesوSule ،الذبول البكتیري المتسبب عن في حین سجل مرض . )١٩٩٦

Clavibacterالبكتریا (Corynebacterium) michiganense sub sp. insidiosum الول مره عام
كا ثم عرف بعد ذلك في كل من كندا ومكسیكو وشیلي في والیة الیسون ووسكونسون في امری١٩٢٤

وزلندا مسببا خسائر اقتصادیھ جسیمھ على نیوواسترالیاویابانواالتحاد السوفیتي والشرق االوسطاوروبا و
، LenneوAllen(في ھذه المناطقالجافھراضياالباستثناءاصناف الجت بعمر سنتین الى ثالث سنوات 

أما في العراق فال توجد دراسات سابقة تشیر إلى انتشار المرض في حقول )١٩٩٣، Krietlowو ١٩٩٨
ذبول مرضتقصي عن انتشار فقد استھدفت الدراسة الالذمن قبل،ص مسبباتھا المرضیة لم تشخوألجت
.القطر وتشخیص مسبباتھا المرضیةالمنطقة الوسطى من المنتشرة في ألجتفي حقول ألجت

ھقاوطرمواد البحث
كل من محافظة بغداد، دیالى، بابل موزع فين حقل جتست وعشرواجري مسح میداني في 

خمسةتي بغداد ودیالى وافظثمانیة حقول لكل من محلعراق وبواقعوواسط ممثال للمنطقة الوسطى من ا
وذلك٢٠٠٢و ٢٠٠١محافظتي بابل وواسط منذ بدایة حزیران ولغایة تشرین األول لعامي منحقول لكل

بحساب عدد النباتات المصابة في حقلبول ألجت وتحدید نسب إصابتھ فيللتحري عن انتشار مرض ذ
.)Teng, 1987(حقل ین من كلرین متقاطعقط

جذور النباتات المصابة مع التربة المحیطة بالجذور تم جمع عینات من 
:

. لى النباتالصنف، تاریخ جمع العینة واألعراض الظاھرة ع
. علیھاالتالیة

:ةالمرضیاتعزل المسبب. ١
ذج ،)ملم٥-٤(األتربةجیداً بالماء إلزالة 

٦-٥% (١٠ %NaCl (
قطغسلت، ثمدقیقة٣-٢ولمدة  لم اء ا لم استخدامبجفیبا
Potatoكراآلو. معقمة

Dextrose Agar)PDA ( وحضنت
اشرة فحصت قطع النسیج. ºم٢٥٢األطباق على درجة حرارة  اسطةمب بعد بو

معرفة٧-٣ لمسبباتل تفطوتن. ا
Beef Lactoseولالحقةإلكمال الدراسات ا) PDA(الغذائيطلوسأعلى المرضیة

Agar (BLA)التنمیة عزالت البكتریCorynbacterium)Krietlow ،١٩٩٣(.
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لك لنوع وذالمسببات المرضیةعزالتتم تشخیص: تشخیص المسببات المرضیة. ٢

ئن ممرض IPMو١٩٧١، Booth، ١٩٧٢، Barryو Barnett(كا
و١٩٨٦،  Bradburg(جنس)١٩٨١، 

DyeوKenmp ،١٩٨٥(.
:المعزولةمسببات المرضیةاختبار القدرة المرضیة لل. ٣

نمو ھالحدیثللمزرعھ الفطریھبأخذ جزء من طرف الغزل الفطري على تحتويوال
لغذائي  لوسط ا لغذائيعلى Corynbacteriumا).PDA(ا لوسط ا )ا

BLA ).م٢±٧٢٥-٥لمدة ألطباقحضنت اº٣٠±
تعقط.تیریةفي حالة العزالت البكºم٢

٣٠لمدة 
تربةلصناعیةاعدوىاستخدم اللقاح في عملیة ال. المعقمشاشال ل

اعةقبلسم١٠×٣٠×٢٠بابعاد لكل حوض  لزر الث مكرراتا ث ،وب
. ٥٠زرعت. 

معبزوغ البادراتمن اخذت النتائج  بعد عشرة ایام
اختبار نتائج ت).٢٠٠٥، Agrios(للتاكد من مسؤلیتھا عن الحالھ

.
١٠٠ی. االمراضیھ ومعرفھ ایھما اكثر حدة للمرض

Complete
Randomized Design .في كل معاملھ بعد عشرة البادرات المیتھنسبةتم حساب

%.١٠٠ومقارنة بمعاملة المقارنةیوم من البزوغ ٣٠النباتات المیتھ بعد 
. المتقزمھ والمصفره في كل معاملھعدد النباتات حسابباالضافھ الى

.)١٩٨٥، Kiraley(اقل فرق معنوي للمقارنھ بین المعدالت 

النتائج والمناقشة
لجتالمیدانيأظھرت نتائج المسح تشرة أ لمن بعضا فظفي  نطقة ات محا لم ا

البول ألجتمرض ذأعراضمن القطر ظھور الوسطي
لجت لقد .٢٠٠٢و ٢٠٠١عامي خالل  قول ا في ح

% ٢٣.٣و٣٧.٥%١٣.٩-٥.٦
).١جدول ( وواسط 

بظھورھاتمیزت األعراض المرضیة
جفاف األوراق مع 

مع ظھور حاالت التقزم على النباتات المصابةوموتھا
في 

لجذري ل. كل من محافظة بغداد وواسط مجموع ا ل ون ا ل لوحظ ت كما 
إلصا ا

. حظ وجود حلقة بنیة أو سوداء متقطعةلو
)٢ (

فيالمأخوذة من حقول متفرقة ألجتنباتات جذور
 .Fusarium solani وFusarium oxysporum

ما كان ینبة،واطئ.Penicillium spو .Pythium spكل من الفطر دالفطریات المعزولة في حین كان ترد
ألتي ظحقولالمعظم نباتات الجت في جذورعالیة فيCorynebacteriumالبكتیریةالعزالت تردد 

.المرضیةعلیھا أعراض اإلصابة
Verticillium alboatrum،Fusarium solani،Fusariumلقد 

oxysporum وFusarium sp.Coryebacterium sp ئج موجبة نتا
إنإال،على بادرات الجتاألولیةفي اختبارات القدرة المرضیة 

Pythium sp.،nigerAspergillus ،Trichodermaو
Penicilliumكانت سلبیة.
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متوس:)١(جدول ال
.في المنطقة الوسطى من العراق٢٠٠٢و ٢٠٠١خالل عامي 
%اعلى نسبة اصابة*%متوسط نسبة االصابةالمحافظة

ª١٣.٩ª٣٧.٥بغداد
ª١١.٣ª٢٣.٣واسط
b٥.٦b١٥.٠دیالى
b٧.٣b١٩.٧بابل
٩.٥٢٣.٩العامالمعدل 

باحرف متشایھة عمودیا التختلف فیما بینھا معنویا عندمستوى احتمال المتبوعةالقیمP≥0.05

امر:)٢(جدول ال
. بزوغمن السبعة ایامبعد ألجت

**ار القدرة المرضیةاختب*الترددةنسبالمسبب المرضي
Verticillium alboatrumق+

Fusarium solaniع+
Fusarium oxysporum +ع1
Fusarium oxysporum +ع2

Fusarium spم+
Pythium spق-

Trichodema spم-
Aspergillus nigerم-

Penicillium spق-
Corynebacterium +ع1
Corynebacterium  2ع+
Corynebacterium  3ع+

.عالي التردد= متوسط التردد، ع= قلیل التردد، م= ق *
.ھیلبسقدرة مرضیھ ) -(، ھایجابیقدرة مرضیھ ) +** (

)٣ (
لجتحقول  مصابةأ ل لجتا فطر، أ بادرات من % ٤٩قتلإلى .alboatrumVال
دى إلى بعد شھر واحد من البزوغألجتمن نباتات %١٠٠قبل البزوغ مقارنة بنباتات المقارنة وألجت أ كما 
.Fمن الفطر ) ١(تلیھ العزلة رقم من النباتات المختبرة،% 46واصفرار % 85تقزم  oxysporumنسبة وب
.F% ٤٥بزوغ و القبلمن البادرات % ٣٤مقدارھاقتل  solani

في بدایة األمر إال انھ في ألجتعلى إنبات بادرات .Fusarium spفي حین لم یؤثر الفطر. قتل بعد البزوغ
لجتنباتاتمن % ٣٩قتلنفس الوقت أدى إلى  عزلةالبزوغ،بعد أ ل .Fالثاا

oxysporumبعد%٤١و ١٩قتل الذي أدى إلى .البزوغو
فطر وق ال ف .alboatrumVت

)١(
على.alboatrumVتفوق الفطر كما.االخرى

أما . إلىتؤدي بأنھاالمعروف عنھا البكتیریةتقزم نباتات ألجت بما فیھا العزالت 
فقد أظھرت النتائج بان)2جدول ( مرضیة للعزالت البكتیریةفیما یخص نتائج اختبارات القدرة ال

لجتCorynebacteriumالبكتریا واحد من بعد قبل أ البزوغو
.alboatrumV.على التوالي% 95و45

اسةنتائجتتفق .البكتیریة األخرىالعزالت در ل اسات نتائجمعا در ل لسابقةا إلىأشارتالتي ا
Verticilliumالفطریات  spوF. oxysporumوأنواع البكتریاCorynebacterium نباتاتعن ذبول

وPoehlman،١٩٩٢، Omars Rammah، ١٩٨١، IPM(ألجت
Slepers ،١٩٩٥ ،RhodesوSule ،١٩٩٦(      .
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Verticillium) ٣و ٢(اتقس
alboatrumوFusarium oxysporumصفرار نباتاتولة

Corynebacterium بصورهعن ھذه اإلصاباتV.
alboatrum أوF. oxysporum .

تؤدي إلى ظھور قدف البیئیة والتي غالبا مابالظرومباشرهرئیسیة في األراضي الردیئة الصرف ولھا عالقة 
.األعراض بصورة واضحة على النباتات المصابة

قبلھا باالضافھ الى تفیز تك

Glycopeptideالتي تنتجھا البكتریا)Agrios ،٢٠٠٥ ،Torres,وVictoria ،١٩٨١(  .

لجتلعزالت مختلفة من االقدرة المرضیة:)٣(جدول ال أ
. بعد شھر واحد من البزوغعراقالمنطقة الوسطى من ال

عدد النباتات المعاملة
الناتجةالكلیة

عدد النباتات 
المتقزمة

عدد النباتات 
المصفرة

المیتة بادراتنسبة ال
%قبل البزوغ 

باتات المیتة بعدنسبة الن
%البزوغ شھر من

Control٨٠٢٠٠٣
Verticillium alboatrum٤١٣٥١٩٤٩١٠٠
Fusarium oxysporum 1٥٣١٦٢٣٤٤٥
Fusarium oxysporum 2٦٥١٥٣١٩٤١

Fusarium solani٥٩٨٢٢٦٢١
Fusarium sp.٧٩١٢٤١٣٩

Corynebacterium 1٤٤٢٧٥٤٥٩٥
Corynebacterium 2٥٩١٠٤٢٦٢٥
Corynebacterium 3٤٥١٤٢٤٤٣٠

L.S.D 0.05٧.٣٣.٤٠.٥٥.١٨.٤

IDENTIFICATION OF THE CAUSAL AGENTS OF ALFALFA WILT
DISEASE IN THE MIDDLE ZONE OF IRAQ

Emad M. Al-Maaroof
University of Sulymani, College of Agriculture, Horticulture Dept. Sulymania,  Iraq

ABSTRACT
A Systematic survey was conducted in alfalfa fields in the middle zones of

Iraq during June to November, 2001 and 2002, to detect the occurrence and
distribution of alfalfa wilt disease and identification the causal agents in each field.
Results revealed that the disease symptoms were very clear in most of alfalfa fields
in the area. High disease incidence 37.5 and 23.3% were detected in Baghdad and
Wasit respectively. Some soil borne pathogens were isolated and purified from
alfalfa root samples. Fusarium solani , Fusarium oxysporum and Verticillium
alboatrum were the most frequent among the isolated fungi,Mean while Pythium sp
and Pencillium sp . were with low frequency. Furthermore, three Corynebacterium
isolates were isolated from the infected alfalfa plants with high frequency and
purified. Results revealed that Verticilium alboatrum and Corynebacterium 1
caused 49% and 45% pre-emergency damping off alfalfa seedlings respectively and
also killed 100% and 95% of alfalfa plants after one month respectively when
compared with the control, followed by isolate 3 of Corynebacterium and F.
oxysporum 1 which killed 44 and 34% of the seedlings pre –emergency and 30 ,
45% post-emergency respectively. According to these results we can consider that
Verticillium alboatrum, F. oxysporum and Corynebacterium isolates are the
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principle causes of alfalfa wilt disease separately or in combination in alfalfa fields
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