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 ب لتعفن جذور الحنطة في شمال العراقالمسب Fusarium poaeأول تشخيص للفطر  
 

 طه علي كريم محمد الطائي                        زه رده شت عبد الوهاب
 جامعة الموصل /كلية الزراعة والغابات  /قسم وقاية النبات

 

 (2018/ 1/11؛  ُقبل   2018/ 7/ 8)ُاستلم  

 صخالمل
نتشار مرض تعفن جذور امعرفة مدى بهدف قول محافظتي نينوى و أربيل جري في حأُ نتائج المسح الحقلي الذي  أظهرت        

% بمحافظة 16,9% وأدناها في الحمدانية  27,5اصابة متباينة بالمرض وتم تسجيل أعلى نسبة اصابة  في بعشيقة  الحنطة،
جذور لاظهر العزل %. إذ 21,5منطقة خالوان  وأدناها في%  25,8نينوى. أما في محافظة أربيل فكانت أعالها في كردي ماوان 

 Bipolaris sorokiniana (Sacc.)و   Fusarium poae (Peck)نباتات الحنطة المصابة بالتعفن عن ظهور الفطريات

Shomaker و F. graminearium (Schwabe ) و F.culmorum (Wm.G. Smith) Sacc.   .Wollenw  ويعد .
 الجزيئي طة في العراق وتم تاكيد التشخيص للفطريات المعزولة بالتشخيصاألول من نوعه على الحن  F.poaeتسجيل الفطر

وتعد هذه اول دراسة لتشخيص الفطر بتقنية Polymerase Chain Reaction  (PC ) المتسلسل، البلمرة تفاعل تقنية وباستخدام
 تعفن الجذور. أظهرت جميع الفطريات القدرة على اصابة الحنطة بمرضإذ البلمرة المتسلسل في العراق، 

 

 PCR. الحنطة، جذور تعفن ،Fusarium poae فطر الكلمات الدالة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
First Record of Fusarium poae, Wheat Root Rot Fungus in  

the North of Iraq 
 

Ali K. AL-Taee                              Zardasht A. Taha    

Department of Plant Protection/ College of Agriculture and Forestry/ University of Mosul 
 

ABSTRACT 
        The Results of field survey conducted in Ninevah and Erbil governorates to assess the 

distribution of root rot disease in wheat have shown variability in  infection levels. In Ninevah; the 

highest infestation of %27.5 was reported from Bashika, and lowest of %16.9 from Hamdaniyeh, 

and in Erbil;the highest  infestation of %25.8 was reported in Grdy Mawan and lowest of %21.5 

was in Khalwan. Isolates from root rot infected wheat plants shown the appearance of Bipolaris 

sorokiniana (Sacc.) Shomaker, Fusarium graminearium (Schwabe), F. culmorum (Wm. G. Smith) 

Sacc and and F.poae (Schwabe) as first found and recorded on wheat in Iraq, the fungus B. 

sorokiniana recorded the highest isolation rate of %54.1 in Tallafar and lowest rate of %37.1 in 

Qapakian, followed by F.culmorum which recorded a range of isolation between % 22.1 and 

%25.4. Identification of isolated fungi were confirmed by conducting Polymerase Chain Reaction 

(PCR) molecular test using 2 specific primers FP82F and FP82R. The expected PCR product (220 

bp) obtained from a specific molecular marker (FP82), confirmed that they belong to fungus F. 

Poae. However, this is the first molecular study indicates clearly the presence of F. Poae in Iraq. 

 

Keywords: Fusarium poae , wheat root rot, PCR. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 طه علي كريم محمد الطائي و زه رده شت عبد الوهاب
 

 

163 

 المقدمة 
التي عرفها  الزراعية وهي من أقدم المحاصيل Poaceaeالى العائلة النجيلية  .Triticum aestivum Lتنتمي الحنطة          

في المحاصيل الزراعية إلى إصابتها  االقتصاديةترجع كثير من الخسائر و تزرع على نطاق واسع وتنتج بكميات كبيرة،  إذاالنسان 
القمح والشعير حيث تتمثل أعراض إصابة الحقل  المحاصيل هذهي مقدمة فطريات أعفان الجذور النصيب األكبر وفلبالفطريات، و 

في غياب النباتات من بعض المناطق أو وجود مناطق متناثرة في الحقل من النباتات المصفرة أو المصابة بالذبول نتيجة اإلصابة 
 Fusarium culmorumمنه الفطر يوزاريوم و بأنواع مختلفة من الف صابة نباتات القمح المختلفةابفطريات أعفان الجذور، كما إن 

المرض عكسيَا بارتفاع النباتات شدة  ارتبطتالسبب الرئيس في تأثر محصول القمح في شمال غرب المحيط الهادي، وقد  ُيعد
صابتها بالعفن،و  لى وكان أشدها ضررَا ع ذلك لثالثة أنواع من الفيوزاريوم، كما ساهمت بشكل واضح في خفض عدد السنابل وا 

 ,F.pseudo graminearum          (1996 ; Smily and Patterson, 2005و  F.culmorumمحصول الحبوب الفطر 

  Smiley .) 
 Bipolarisتضح انتشار الفطرياتاتعفن جذور الحنطة في المناطق األروائية و  علىوفي العراق أجريت دراسات 

sorokiniana  و Chaetomium elatumوC.globosum  وMacrophominia phaseoliana  وRhizctonia solani 
التي أجريت عليها الدراسات فكانت في المناطق الديمية  أما (،2005 )علوان، جنوب العراقفي وسط و  Sclerotium rolfsiiو 

 راشدي(. كما ذكر ال1978 بوصفة مسببَا لتعفن الجذور )محمد، Fusarium culmorum على تسجيل الفطر واقتصرتمحدودة 
  الحنطة.في مكافحة تعفن جذور  T. harzianumاالحيائي لفطر  التأثير( 2011)

 ارتأينافي العراق  في مناطق عديدة والّسيما ونظرًا النتشار المرض في حقول زراعة الحنطة وتزايدها في السنوات األخيرة
تعفن الجذور وعزل صابة وشدتها بالفطريات المسبب لإلالمسح الحقلي لتقدير نسبة ا إلى: إجراءالقيام بهذه الدراسة التي تهدف 

جراء تشخيص الفطريات باستخدام تفاعل البلمرة لوتشخيص واختبار القدرة اإلمراضية لعزالت الفطر المسبب  تعفن الجذور وا 
  التسلسلي.

 المواد وطرائق العمل 

في  2012سنة نطة في شهري نيسان وأيار في جذور الحأجري المسح الحقلي للتحري عن وجود مرض تعفن  المسح الحقلي: 
الحمدانية وربيعة وتلعفر في محافظة نينوى، ومنطقة الكلك وقبكيان وخالوان وكردي مناطق بعشيقة و مناطق زراعة الحنطة في 
صفرار اختبرت نباتات خمسة حقول في كل منطقة بطريقة االقطار المتعامدة تظهر عليها أعراض االإذ ماوان في محافظة أربيل 

 12/4التام مع قلة التفرعات، وتلون السالمية تحت التاجية من النبات و تلون أغماد االوراق باللون البني الغامق وذلك للمدة من 
 .اآلتيةوتم حساب النسبة المئوية لإلصابة حسب المعادلة  10/5/2012إلى 

   عدد النباتات المصابة                                        
 x  100                                            % اإلصابة =                      

 العدد الكلي للنباتات المأخوذة                                     
 

ت  التاجية والجذر المصاب تح المأخوذة من منطقة السالميةأخذت عينات من نباتات الحنطة المصابة  العزل و التشخيص:
لماء الجاري لمدة نصف ساعة إلزالة األتربة العالقة بها، ثم قطعت بواسطة مشرط معقم إلى أجزاء بالنباتات الحنطة وغسلت 

لمدة ثالث  (NaOCl)هايبوكلورايت الصوديوم  %1سم( في الطول وعقمت سطحيًا بغمرها في محلول  0,5صغيرة ال تتجاوز )
 Potatoالقطع بين ورقتي ترشيح ثم زرعت في أطباق بتري معقمة تحتوي على وسط أكار البطاطا والدكستروز جففت و دقائق، 
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Dextrose Agar (PDA)  الجاهز المصنع في شركةHimedia ، ماء مقطر( عقم  غم من الوسط الغذائي/ لتر 39,5)أخذ إذ
ملغم/ لتر لمنع نمو  50المضاد الحيوي كلورامفينيكول بمعدل وبعد التعقيم أضيف )الموصدة( الوسط الغذائي في جهاز التعقيم 

 ( قطع5على انفراد في اطباق بتري بمعدل ) لنباتات المذكورة أعاله كالً ل ،المصابةالمستعمرات البكتيرية، وزرعت األجزاء النباتية 

 أيام. سبعة ىسيليزية لمدة خمسة ال°( 2±25حضنت األطباق في الحاضنة في درجة حرارة )طبق و /
( لمرتبة النوع 2006)التصنيفية  Hunterو Barnnetشخصت الفطريات النامية إلى مستوى الجنس حسب مفاتيح 

. وقد تم تنمية et al., (2002)  ; Chand (2002 )et al., Kumar ; Leslie and Summerell, (2006) على باالعتماد
 Fusariumالخاص بتشخيص انواع الفيوزاريوم  Carnation leaf Agar (CLA)على وسط أوراق القرنفل  Fusariumالجنس 

poae وFusarium graminearum   وFusarium culmorum قطع من أوراق القرنفل في كل طبق  حيث وضعت خمس
 اآلتية.  ادلةالمعبعد تعقيمه. وحسبت النسبة المئوية لعدد الفطريات المعزولة من النباتات المصابة لكل منطقة من خالل 

 عدد مرات ظهور النوع الواحد
 x  100%  نسبة العزل =                                                       

 العدد الكلي للفطريات المأخوذة
  

 الغذائية:البيئة  في الفطريات المنماة من DNAالحامض النووي استخالص
 نميت عزالت الفطرإذ الدراسة في مختبرات التقنيات الحيوية في جامعة صالح الدين /اربيل  تم تنفيذ هذه        

B.sorokinianaو F.culmorum  وF.graminearum  وF.poae  في اطباق بتري حاوية على الوسط الغذائيPDA درجة ب
 ْس  لمدة سبعة أيام. 2+25حرارة  

 وسط :من الفطر المنمى على ال DNAالحامض  استخالص
التي سبق عزلها من جذور  B.sorokiniana وعزلة واحدة من Fusarium sppعزالت من الفطر . استخدام خمستم 

في درجة PDA بيئة  فيمحافظتي نينوى واربيل ثم نميت هذه العزالت  فيوتاج نباتات الحنطة المصابة لمناطق مختلفة 
الكورية الختبار تفاعل البلمرة BIO NEER من انتاج شركة  (Kit) عدة قياسية أسُتعملت ْس لمدة سبعة ايام. 2+25حرارة

استخالص الـ  اتبع البروتوكول الخاص بالشركة المجهزة للعدة القياسية فيو  ،المتسلسل، لغرض استخالص الحامض النووي
DNA. 

 متخصصة: بوادئباستخدام  Fusarium poaeلفطر ة اتشخيص عزل
ن كوّ وت Fusarium poaeللكشف عن الفطر  اإليرانية CinnaGen  ن انتاج شركة المتخصص م البادئاتزوج  استخدم 
 ان  من التتابعات اآلتية:ئالباد

 

 Fusarium poaeلكشف عن الفطر لات المتخصصة  ئ: التتابعات لزوج الباد1الجدول
  

القواعد  أزواجحجم 
(bp) 

 الفطر البوادئ 3-5التتابع   

220 CAA GCA AAC AGG CTC TTC ACC Fp-82F  

 TGT TCC ACC TCA GTG ACA GGT Fp-82R F. poae 
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 Masterتفاعل السلسلة المتبلمر حيث تحتوي كل أنبوبة  الختبارالكورية  BIO NEERنتاج شركة إمن  Master mixستخدم وا

mix ( على  0,2بالستيكية سعة )ملdNTP و Taq polymerase  وMgcl2  وPCR Buffer .بشكل مجمد 
من قبل الشركة المنتجة وذلك  بادئمنها بحسب التوصيات المعمول بها لكل  كللء ماء مقطر معقم للبوادى أضيفثم  

للحصول  البوادئ، ثم خففت ساعة 24ْس لمدة 18في درجة حرارة  البوادئوضعت بيكومول/ مل. و  100للحصول على تركيز 
وضعت في و مايكرو ليتر ماء مقطر معقم،  90مايكرو ليتر من البادئ إلى  10لك بإضافة بيكومول/ مل وذ 10على تركيز 

 وحفظت في المجمدة لحين االستخدام. ( (Epindorff tubeأنابيب بالستيكية جديدة 
ــحُ و   للفطــر الــدنامــايكرو ليتــر مــن  4و البــادئشــريط مــن شــريطي مــايكرو ليتــر مــن كــل  1,25ر خلــيط التفاعــل بإضــافة ض 

ـــــى ال ـــــةمســـــتهدف إل ـــــاقي ، أمـــــا األنبوب ــــــالب ـــــر مـــــن المـــــاء )الجـــــدول 41 فأكمـــــل ب ـــــو ( المقطـــــر. 2 مـــــايكرو ليت ج جهـــــاز المبلمـــــر رم  ُب
وتتضـمن فـك  Denaturation بــ هـذه الخطـوة تـدعىْس لمـدة ثالثـة دقـائق  و  94 علـى درجـة حـرارة  (Thermal cycle)الحـراري

من الدنا، حيث سيعمل هذا الشريط فيمـا بعـد كقالـب للتفـاعالت الالحقـة وبـذلك شريط الدنا المزدوج ألجل الحصول على شريط مفرد 
 : م خاللها مضاعفة قطع الدنا وتضمنتدورة يت 30 ضبط الجهاز علىو يزداد عدد القطع في كل دورة بشكل متتالية هندسية. 

 المتخصصة البوادئ عند استخدام PCRضبط جهاز  :2الجدول 
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 النتائج والمناقشة 
مرض تعفن جذور  انتشارأربيل لمعرفة مدى ُأجري في حقول محافظتي نينوى و أظهرت نتائج المسح الحقلي الذي  المسح الحقلي:

ة خالل شهر نيسان ربيعل من بعشيقة وتلعفر والحمدانية و الحنطة، ظهور نسب إصابة متباينة بالمرض في محافظة نينوى في ك
تلون العقد باللون البني أو البني الداكن مع شحوب السالميات ألوراق و ا اصفرار، وظهرت أعراض اإلصابة بشكل 2012من عام 

 Crown &         footوتعفن القدم والتاج  Damping offبينهما ومن أهم أعراضه على الجذور أعراض موت البادرات  

root rot تعفن البذور كما تم مالحظة. 
% أمــا شــدة 16.9الحمدانيــة  وأدناهــا فــي%  40أعلــى نســبة إصــابة بــتعفن جــذور نباتــات الحنطــة فــي تلعفــر  وتــم تســجيل         

صـابة لإلنسـبة  اعلـى . أمـا فـي محافظـة أربيـل فكانـت0.25منطقـة ربيعـة  وادناهـا فـي 0,4اإلصابة فكانت أعالها في منطقـة تلعفـر 
وأدناهـــا فـــي   0.35كلـــك الفـــي لإلصـــابة و ســـجلت أعلـــى شـــدة  %.21.5أدناهـــا فـــي منطقـــة خـــالوان % و  25.8 فـــي كـــردي مـــاوان

مــرض تعفــن جــذور  انتشــار( حيــث أشــار إلــى 2011مــا ذكــره الراشــدي )مــع ( و تتفــق هــذه النتــائج 3)الجــدول كمــا فــي  0.2قبكيــان
فـي المنـاطق  مرض تعفـن الجـذور انتشار( عن 2013سي )ما ذكره الكبي% و  34,32نينوى بنسبة وصلت إلى  الحنطة في محافظة
( مـن خـالل المسـح الحقلـي الـذي أجـري فـي حقـول الحنطـة فـي جميـع منـاطق زراعـة الحنطـة 2013مـع خليفـة )الديمية مـن العـراق و 
 التي شملها المسح.

 

 2012وايار ان شهري نيس واربيل خاللنباتات الحنطة بمرض تعفن جذور في محافظتي نينوى  إصابة: 3 الجدول
 

 محافظة أربيل محافظة نينوى المعامالت

 خالوان قبكيان الكلك ربيعة الحمدانية بعشيقة تلعفر
 

 كردي ماوان
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 25.8 21.5 24.5 25.5 22.5 16.9 27.5 40 % لإلصابة

 شدة اإلصابة
0.4 0.32 0.35 0.25 0.35 0.20 0.25 0.22 

نسبيًا فضال عن قصرها ت هوائية شاحبة اللون بنية محمرة األبواغ الكونيدية كبيرة تم ظهور مستعمرا العزل والتشخيص المجهري: 
مستدقة( مع وجود الخلية القمية وكانت معقوفة و منحنية )مقوسة و الحواجز  ةأحيانًا أربعتوي على ثالثة حواجز في الغالب و وتح

األبواغ الكونيدية صغيرة كروية وكانت  مايكروميتر. X 18-38 7-3,5 تراوحت بين والخلية القاعدية بشكل خلية قدم، ابعادها
 X 5 -10 8-5احيانا تحتوي على حاجز واحد و أبعادها لى حلمة و تتكون من خلية واحدة و مهمازية الشكل وتحتوي ع

 مايكروميتر.
 (Fp)واصفات مع الفطراألبواغ الكالميدية غزيرة متجمعة أو بشكل سالسل في المايسيليوم القديم. وتتفق هذه المكذلك كانت 

Fusarium poae (Peck) Wollenweber ما ذكره. الذي تطابقت مواصفاته مع Leslie and Summerell, (2006)     (
1983) et al., Nelson  ;  (2009) Stenglein  . 
 B. sorokinianaات األول من نوعه على الحنطة في العراق. ولقـد سـبق تسـجيل الفطريـالممرض    F.poaeالفطر ويعد        

 عنــدروائيــة فــي محافظــة نينــوى وفــي المنــاطق اإل ( 2011الراشــدي ) عنــدعلــى الحنطــة  F.graminearumو  F.culmorumو 
حــظ فـي منــاطق محــافظتي نينـوى واربيــل وُيل( اخــتالف  نسـب عــزل الفطريــات 4الجــدول )(. ويبـين 2013( و خليفــة )2005علـوان )

%  وحــل 37.1% فــي تلعفــر وادناهــا فــي قبكيــان بنســبة عــزل 54.1أعلــى نســبة عــزل لــه  كانــتإذ  B.sorokinianaســيادة الفطــر
 اعالهـا F. graminearium  % وبلغت نسبة عـزل الفطـر25.4- 20.2ثانيا وبنسبة عزل انحصرت بين  F.culmorumالفطر 

 %. 19.1 -10.4بين  عزلهبة فبلغت نس   F.poae% في الحمدانية اما الفطر10.4 عند % في قبكيان وادناها 20.7 عند
لتعفن جذور  البارزةمن المسببات المرضية   poae.و F.graminearumو  F.culmorumتعد الفطريات الثالثة و  

 Smiley and Patterson (1996) Brennan and; (2009)الحنطة عالميًا كمسببات لتعفن جذور الحنطة والشعير )
Murray ;  ،2013الكبيسي ،؛   2013 خليفة،؛   2011الراشدي.) 

 

 محافظتي نينوى واربيل : الفطريات المعزولة من عينات الحنطة المصابة  بمرض تعفن الجذور من مناطق4الجدول 
 

 من الحنطة: المعزول .F.poaeلفطر لالتشخيص الجزيئي  

  Polymerase Chain Reactionالمتسلسل، البلمرة تفاعل تقنيةللفطر باستعمال  التشخيص الجزيئي نتائج أظهرت
(PCR) المتخصصة  البادئات زوج باستخدام وذلكFP82F و FP82R 2 بتركيز االجاروز الباستعم الكهربائية الهجرة تحليلوناتج 

 المعزول الفطر أن تؤكد النتيجة البادئات، وهذه هذه تنتجه الذي المتوقع الحجم وهو زوج قاعدة  220ظهور  حزمة بحجم إلى 

 الفطريات

 % للعزل

 محافظة أربيل محافظة نينوى

 كردي ماوان خالوان قبكيان الكلك ربيعة الحمدانية بعشيقة تلعفر

  Alternaria sp    4.3 6.5 7.2 5.0 6.0 4.5 3.0 2.2 

B.     B.sorokinana 54.1 39.1 47.1 39.5 44.1 37.1 38.5 40.0 

F.     F.culmorum 21.1 21.2 22.2 24.4 21.1 20.2 25.4 22.2 

F.     F.graminearum 10.4 20.1 12.5 14 13.4 20.7 14.5 17.5 

F.     F.poae 10.4 13.1 11.13 17.1 15.4 17.5 19.1 17.2 
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كما  .لتشخيص الفطر بتقنية البلمرة المتسلسل في العراق وهذا يؤكد التشخيص السابقفي بابها وتعد هذه اول دراسة   F.poaeهو
ضًا أن معاملة المقارنة التي تحتوي على جميع مكونات التفاعل باستثناء الـدنا  لم تعط أية حزمة وهذا يدل على عدم أيلوحظ 

 4و 3و2الفطريات المتمثلة باألرقام  سائرحزمة عند استخدام  ةأثناء العمل في التفاعل، في حين لم تظهر أيفي حصول أي تلوث 
 Matušinsky et al., (2013) (1996)and Nicholson  Parry; ق مع( وهذه النتيجة تتف1) الشكلكما في 

Pszczółkowska  et al., (2013);   إلى تشخيص عدة عزالت من الفطر   أشارواالذين F.poae  بتقنية تفاعل البلمرة
 المتسلسل.

 
 

 و FP82F  ات  الم االكاروز باستخدام زوج البادئ: الترحيل الكهربائي لنواتج تفاعل البلمرة المتسلسل  على ه1الشكل 
FP82R            المتخصص للفطرF.poae   1ويمثل= F.poae 2 = B.sorokiniana  3=F.culmorum                  

4= F.graminearum  c  المقارنة =L .المعلم الوراثي= 
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