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دراسة الذبول الفیوزاریومي على الحمص
)٢(سلو سیتو مراد)        ١(ھدى حازم وافي الطائي)١(علي كریم محمد الطائي

العراق/جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات) ١(
وزارة الزراعة/ مدیریة زراعة نینوى ) ٢(

htaae@yahoo.com

الخالصة
خمسة

منطقة إلى حمصلنباتات الاإلصابةتدرج نسبة ٢٠١٠-٢٠٠٩يلموسم نسبةأعلىأنأخرىمن 
.% ٤٢.٥و ٤٥اإلصابةإصابة

Fusarium oxysporumحمص أ f. sp.
ciceris (Padwick) Sato& Matuo.واحد
-FILP06وFILP05-73C(أن

93CوFILP06-114CوK-850وL-550وWR-315وFILP06-156C(وأربع
)FILP05-160CوFILP06-19CوFILP06-155CوJG-74 (

)FILP03-35CوFILP03-17C وFILP03-99CوFILP05-24CوFILP05-
83CوFILP06-40CوFILP06-41C وFILP06-145CوFILP06-157C( الصنف

.رافدین عالیة الحساسیة لإلصابة بالذبول الفیوزاریومي

المقدمة
بحر وحوضاألوسطاستعماال في منطقة الشرق وأكثرھاالمحاصیل البقولیة أقدمیعد الحمص من  ال

حمص األصليأن
Cicer39Cicer arietinum L.إلى

Desi type

typeKabuli

لمتوسط  (ا
Sivaramakrishnan، ٢٠٠٢وآخرون.(

بلدا١٧٢٥٥الحمص أكثر من العالم ، إذ سجل على
Ascochyta rabieiBotrytis cinerea لساق فن ا وتع

Sclerotinia sclerotiorumFusarium
oxysporumVerticillium albo-atrumRhizoctonia
bataticola الویعد مرض الذبول.فضال عن األمراض البكتیریة والفایروسیة

فطر  Fusarium  oxysporumال f.sp.ciceri
)١٩٩٦وآخرون،Nene( العالم

.F.oxysporumمن ا
Facultative Saprophyte

pyrenomycetes
Chlamydosporesة واالبواغ الكالمیدی.ثالثة أنواع من االبواغ

)Agrios،٢٠٠٥.(
ــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٠/ ٢٧/١٠وقبولھ ٣/٨/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 

)Galal وBoskani ,
ال).٢٠٠٦

اومة ق ).Ahmad٢٠١٠وBakhsh٢٠٠٧(الم
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مسح : , الحمص مراكز البحوث الخاصة في تطویر
قلي في  نتشارح والمرضال

.المصابة وتشخیص المسبب المرضي وغربلة التراكیب الوراثیة لإلصابة بالذبول

وطرائقھبحث مواد ال
اجري المسح الحقلي للتحري عن وجود المرض في:الحقليالمسح

قصة  انجول ور درت ، ق٤٠وخوروزان وكر
لحمص

.خمسة نماذج من كل حقل بواقع متر مربع لكل نموذج قدرت فیھ نسبة اإلصابة

األفرعوموت 
مجموع النباتات المختارة 

:) (
االفرعالتاجأعلىمتمثلة بمنطقة تحتو لت  وغس

٠.٥ .
. لمدة دقیقتین) NaOCl(محلول ھیبوكلورایت الصودیوم %١

االجارفي أطباق بتري تحتوي على وسط تروز و دكس ل ا ا و بطاط ال تخلص  مس ئي من  ذا Potato Dextroseغ
Agar(PDA) مستعمرات /ملغرام٥٠المضاف إلیھا المضاد الحیوي كلورامفینیكول بمعدل ل لتر لمنع نمو ا

قطع ٥, البكتیریة
درجة حرارة لك نة على  اض لح حضنت األطباق في ا ق  ب ٢±٢٥ل ط

.الفطري لغرض التعریف واستخدامھ في التجارب الالحقة
یالمعزول بتلوتم اختبار القدرة االمراضیة للفطر:اختبار القدرة االمراضیة للفطر 

بق بتري, ) ١٩٨١, Chattopadhyayو Mustaffe(%١معدل بالفورمالین ب نصف ط دل  / بمع
Potato Dextrose Agar

(PDA) م٢٥ْلمدة خمسة أیام في درجة )Saydam كغم ٣. ٥احتوى كل أصیص على, )١٩٧٣, وآخرون
تركت أرب, تربة , ةعكما 

.ظھور إعراض اإلصابة ومن ثم تم تأكید إعادة عزل الفطر
:F.o.cPanicum miliacum L.

٦لمدة المغسول جیدا إلزالة التربة العالقة بھا ثم رطبت 
٢٥٠ظ١٠٠بمعدل 

Autocleve٥المؤصدة 
لغذائي  لوسط ا بواقع (PDA)ا لكل دورق٥و حضنت . قطع 

اعاة .° ٢±٢٥الدوارق الحاویة على لقاح الفطر في الحاضنة في درجة حرارة  مع مر
/ مل٢رج الدوارق كل یومین مع إضافة الماء المقطر المعقم بمعدل 

).١٩٨٩،Dewan(نس للفطر على البذور فضال عن عدم تكتلھا لغرض إعطاء نمو متجا
ونشرواحد وعةغربلتم : غربلة التراكیب الوراثیة للحمص

Fusarium
oxysporum f . sp. ciceriتحت ظروف البیت البالستیكي , /

٥سم وسعة ٢٦, 
F.o.c١٥ /

. ١/٢٠١٠/ ٤كم)١٩٨٩،Dewan(أصیص
ذت نتائج . شملت ,  وأخ

صابة 
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درجات بعة   ) ١٩٨٥، Jimenez-Diazو Trapero-Casas(أر
: وكاالتي 

الدلیل المرضيللجزء المصاب من النبات% الفئات
٠نبات سلیم٠
٢٥١–١١
٥٠٢–٢٢٦
٧٥٣–٣٥١
١٠٠٤–٤٧٦

ویمثل الجزء المصاب من النبات الجزء الذي تظھر 
, األسفل وصعودا إلى قمة النبات 

:األتي 
)دلیلھا المرضي× عدد النباتات المصابة (مجموع 

ــــــــــــــــــــــــــــ= شدة اإلصابة 
أعلى دلیل مرضي × العدد الكلي للنباتات

ارتفاع .% ٥٠المتم حساب
اختبرت إحصائیاحللت النتائج . بذرة١٠٠البذور ووزن حاصلالحاصل البیولوجي ووتالنباتا و
.اقل فرق معنوي اختبارحسب

النتائج والمناقشة
:المسح الحقلي 

للموسمین على التوالي ، كما بلغت % ٣٥و ٥٠، حیث بلغت نسبة اإلصابة٢٠١٠و٢٠٠٩الحقلي لموسمي 
لجدول ( % ٢٠و١٥ )١ا

في كل من حتارة وكرانة % ٥٠في بیبان الى % ١٥ان االصابة تراوحت بین نتائج المسح الحقلي 

٢٠١٠و٢٠٠٩لموسمي لنسبة المئویة لالصابة بالذبول في مناطق زراعة الحمص في القوشا):١(الجدول 

لإلصابة% المنطقةلإلصابة% المنطقة
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠

٤٠٣٥شیخكة١٥٢٠بیبان
٣٥٢٥جراحیة٢٥٣٠بوزان
٢٥٢٥نصیریة٣٥٣٠شرفیة
٣٠٣٠عین بقرة٥٠٣٥حتارة

٢٠٣٠خوروزان٤٠٣٠دھكان صغیر
٣٠٢٥كرانجول٢٥٢٥دھكان كبیر

٤٠٤٠٣٥رقصة ٥٠٤٠كرانة
٣٥٣٠بانداوایا

. المرض 
:العزل وتعریف المسبب المرضي
بلPDAلفطر واحد على الوسط الغذائي 

سم ٧.٥
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٢±٢٥ا
Microconidia

Phialosporeوانبثقت االبواغ من الداخل 
٥-٢× ١٥-٥ .

Macroconidia ٥-٣فكانت كل منھا مقسمة بحواجز منFoot cell
وكانتApical cellSporodochiumوأخرى قمیة 

بشكل مفرد أو أما االبواغ الكالمیدیة فلوحظ وجودھا في الغزل الفطري , مایكرون٦-٢.٥× ٥٥-٢٥أبعادھا 
١٥-٧

Fusarium oxysporum) ٢٠٠٦(SummerellوLeslieذكره f. sp. ciceris
(Padwick) Sato& Matuo.

:
أربعة األعراض المرضیة بعد توظھر

(  یعقبھا شحوب ثم جفاف األوراق والساق بعد شھر واحد من ) ١شكل( في األوراق
.)٢شكل

 ,
لشكل (, النبات  ٣ا
)أ و ب

Erwin)١٩٥٨ ( وNene وReddy)١٩٩٩(و الطائي)  ١٩٨٧ .(
:غربلة التراكیب الوراثیة للحمص في البیت البالستیكي 

:
Fusarium oxysporum f.sp.

ciceri)٢ (
حساسیة لإلصابة بالذبول التراكیباقل ١٩FLIP06-19Cو ١١وكانت التراكیب الوراثیة رقم .وللقراءتین 

٠.٠٣وصفر و% ٤
نت صفر و١٩اما التركیبة الوراثیة رقم ١١للتركیبة الوراثیة رقم  ٠.٠٤وصفر و% ٣فكا

٢٠و١٧و١٥و١٢و٧و٥واللتان لم تختلفا معنویا مع .التوالي
)٢ (

وبشكل عام . ٠.٤٦و  % ٦٢للقراءة األولى و ٠.٣٦و % ٤٥اإلصابة ووصل 
نالحظ 

Phytoalaxins
)Beckman ،

١٩٨٧. (
)٣ (

ة

Ravikumar
وWR-315كون التركیبین الوراثیین )٢٠٠٩(RavikumarوRatna Babuو ) ٢٠٠٧(Ratna Babuو

K-850من التراكیب الوراثیة المقاومة للذبول الفیوزاریومي
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اصفرار وذبول وتھدل في أوراق نباتات الحمص المصابة: )١(شكل ال

ةالصناعیعدوى لساق بعد الشحوب ثم جفاف األوراق وا: )٢(شكل ال

.إجراء قطع في ساق وجذور النبات المصاب یالحظ التلون البني في أوعیتھ الخشبیة: )أ  و ب٣(شكل ال

بان ) ٤(.: 
) FILP06-93Cو(١١FLIP05-73Cو ٥

FLIP05-160CوFLIP05-83Cسم  واللذان لم یختلفا معنویا مع كل من التراكیب الوراثیة   ٦١وبلغت 
) ٤(ل و.FLIP56-145CوFLIP05-24Cو

١٨% ٥٠جمیع التراكیب الوراثیة في
. ١١٢-١٠٩مدة لبقیة التراكیب الوراثیة بین یوم وتراوحت ال١٠٧كانت المدة 

عد ب٢٠و١٨و ٧و ٦و ١٥٠٤-١٤٥المحصول فتراوحت ما بین 
١٤٥

١٥
.یوما ١٥٠النضج 

لحمص الفیوزاریومي لواحد وعشرون تركیب وراثي منالنسبة المئویة وشدة االصابة بالذبول :)٢(الجدول  ا
وللقراءتین                                                                  

الرقم
شدة اإلصابةلإلصابة%التراكیب الوراثیة

القراءة الثانیةالقراءة األولىالثانیةالقراءةالقراءة االولى
١FILP03-17C٢٠.٥٤٣.٥٠.١٧٠.٢٢
٢FILP03-35C١٦.٠٢٩.٠٠.١٣٠.٢٣
٣FILP03-99C١٢.٥٢٥.٠٠.٠٩٠.١٩
٤FILP05-24C١٥.٥٢٩.٥٠٠.١٣٠.٢٢

بأ
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٥FILP05-73C٣.٠٧.٥٠.٠٥٠.٠٩
٦FILP05-83C١٤.٥٢٨.٠٠.١٣٠.٢٢
٧FILP05-160C٦.٠١٠.٥٠.٠٦٠.٠٩
٨FILP06-19C٨.٥١٧.٥٠.٠٦٠.١٠
٩FILP06-40C١٣.٠٢٧.٥٠.٠٨٠.١٠

١٠FILP06-41C١٤.٠٢٧.٠٠.١٢٠.٢٠
١١FILP06-93C٠.٠٤.٠٠.٠٠.٠٣
١٢FILP06-114C٤.٠٨.٠٠.٠٣٠.٠٤
١٣FILP06-145C١٥.٠٢٨.٠٠.١٣٠.٢٢
١٤FILP06-155C٨.٠١٤.٠٠.٠٥٠.٧
١٥FILP06-156C٦.٠١٠.٠٠.٠٤٠.٠٦
١٦FILP06-157C١٤.٠٢٤.٥٠.١٢٠.١٩
١٧WR-315٥.٠١٠.٠٠.٠٤٠.٠٧
١٨JG-74١٠.٠١٨.٥٠.٠٩٠.١٣
١٩K-850٠.٠٣.٠٠.٠٠.٠٤
٢٠L-550٤.٠٨.٠٠.٠٤٠.٠٦
٤٥.٠٦٢.٠٠.٣٦٠.٤٦رافدین  ٢١

٦.٢٨.٣٠.٠٦٠.٠٨اقل فرق معنوي

طراز التفاعل للتراكیب الوراثیة من الحمص للذبول الفیوزاریومي:)٣(ول الجد
طراز التفاعللالصابة%عددھاالتراكیب الوراثیة
FILP05-73CوFILP06-93Cو

FILP06-114CوK-850وL-550و
WR-315وFILP06-156C

مقاوم%١٠–صفر ٧

FILP05-160CوFILP06-19Cو
FILP06-155CوJG-74

متوسط المقاومة%٢٠-٤١١

FILP03-35CوFILP03-17Cو
FILP03-99CوFILP05-24Cو
FILP05-83CوFILP06-40Cو
FILP06-41CوFILP06-145Cو

FILP06-157C

حساس%٥٠-٩٢١

عالي الحساسیة%٥٠أكثر من ١راقدین
٦و ٤اثیین 

و ١٤و ١١و ١٠و٣٢.٦٧حاصل بیولوجي وقدره 
) ٤(. غم١٥١٧١٦.٥

اصل ١٩یتضح وجود فروق معنویة في حاصل البذور للتراكیب الوراث لى ح أع
و ١٥و ١٢و١١و٨و٧و ٩.٦١بذور وقدره 

٥.٤اقل حاصل للبذور وقدره ٥وأعطى التركیب الوراثي رقم ١٨
.١٣و٩و ٦الوراثیة 

١٠٠) ٤(جدول
في ٦و٤٠.١٣وبلغ ١٥

١٥.١اقل وزن للمئة بذرة وقدره ١٧حین أعطى التركیب الوراثي ذو الرقم 
١٨١٨.٥التركیب الوراثي 

. الحجم
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-FILP06وFILP05-73Cدخلة  م
93CوFILP06-114CوK-850وL-550وWR-315وFILP06-156C

.القیوزاریومي الذي یعد من االمراض الخطیرة لمحصول الحمص 

ارتفاع النبات وبعض صفات ومكونات الحاصل لواحد وعشرون تركیب وراثي من الحمص ) :٤(جدول ال

التراكیب الرقم
راثیةالو

ارتفاع 
)سم(النبات

مدة 
التزھیر

)یوم ( 

مدة النضج
)یوم ( 

الحاصل 
البیولوجي

نبات/ غم 

حاصل 
البذور

نبات/غم 

وزن 
بذرة ١٠٠
)غم(

١FILP03-17C٥٥١١١١٤٧٢٣.٤٩.٠٣٢.٥
٢FILP03-35C٥٥١٠٩١٤٦٢٥.٢٦.٨٣٤.٠
٣FILP03-99C٥٢١١١١٤٨٢٨.٥٧.٤٣٧.٣
٤FILP05-24C٥٨١٠٩١٤٥٣٢.٦٧.٨٣٢.٢
٥FILP05-73C٦١١١٠١٤٦٢٨.٤٥.٤٢٧.٤
٦FILP05-83C٥٦١٠٩١٤٥٣٢.٦٦.٤٣٨.٦
٧FILP05-160C٥٨١١٠١٤٥٣٠.٤٨.٦٣٢.٥
٨FILP06-19C٥١١١١١٤٧٢٢.٤٨.٦٣٦.٢
٩FILP06-40C٤٩١١١١٤٦٢٠.٠٦.٣٣١.٦
١٠FILP06-41C٥١١١٠١٤٥٣٠.٦٧.٨٣٤.٢
١١FILP06-93C٦١١٠٩١٤٦٣٢.٥٩.١٣٣.٨
١٢FILP06-114C٥٥١٠٩١٤٦٢١.٠٨.٤٣٣.٥
١٣FILP06-145C٥٦١٠٩١٤٧٢٤.٠٦.٤٣٣.٣
١٤FILP06-155C٤٥١١٠١٤٧٣١.٤٦.٨٣٦.١
١٥FILP06-156C٤٨١١١١٥٠٣٢.٠٨.٨٤٠.١
١٦FILP06-157C٤٤١١٢١٤٦٢٥.٦٧.٦٣٦.٤
١٧WR-315٤١١١١١٤٧١٦.٥٧.٤١٥.١
١٨JG-74٤٦١٠٧١٤٥٢١.٠٨.٦١٨.٥
١٩K-850٤٨١١١١٤٦٢٠.٢٩.٦٣٢.٢
٢٠L-550٤٤١١١١٤٥٢٢.٤٨.٢٢٩.٧
٢١Rafidane٤٥١١٢١٤٨٢٦.٥٧.٤٣٠.١
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ABSTRACT
Results of the survey carried out in fourteen  regions  in Alqush site of Ninevah

province during the  two seasons 2009and 2010 showed that disease incidence of
Chickpea  wilt were gradually different from region to others.The means of disease
incidence  of two seasons were 45 and 42.5% in Crana and Hatara
respectively.Results of isolation and diagnosis showed that the Chickpea wilt
caused by Fusarium oxysporum f.sp. ciceris (Padwick) Sato& Matuo.Results of
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screening twenty one genotypes of chickpea  for susceptibility to Fusarium wilt
indicated that seven genotypes were resistant (FILP05-73C , FILP06-93C , FILP06-
114C , K-850, L-550, WR-315 and FLIP) four were moderately resistance
(FLOP05-160C ,FLIP06-19C ,FLIP06-155C and JG-74), nine were susceptible
(FLIP03-35C, FLIP03-17C  ,FLIP03-99C,FLIP05-24C , FLIP05-83C, FLIP06-40C,
FLIP06-41C FLIP06-145C and FLIP06-157C) and Rafidane was highly susceptible
to fusarium wilt.
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