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 تسجيل اول لمرض ذبول الثوم المتسبب عن الفطر

 Pencillium simplicissimum (Oudom.) Thom  

 في العراق
 مجيد متعب ديوان                       صباح لطيف علوان

 جامعة الكوفة –كلية الزراعة 

 الخـالصـة

في الحقل خالل منتصف كانون الول مرة في العراق كمسبب لمرض ذبول الثوم  P. simplicissimumسجل الفطر 

. ان اعراض المرض في الحقل كانت عفن فطري على الفسقة  )الفصوص( وتلونها باللون المصفر او البرتقالي 0221الثاني 

الشاحب . كما ان االجزاء المصابة تغطى بنموات حبيبية ذات لون رمادي مخضر . اما االعراض على النموات الخضرية 

ار وجفاف االوراق القديمة باتجاه االوراق الحديثة يتبعها موت تلك االوراق وذبول النبات ثم موته فكانت على هئية اصفر

 بالكامل .

 43.34و  11.17اسابيع من انبات الفسقة ان نسبة االصابة وموت النباتات في الحقل كانت  4وجد من الدراسة بعد 

ان الطرية والجافة لكل من المجموع الخضري والجذري للنباتات % على التوالي كما بلغت اطوال ، اعداد االوراق ، االوز

غم( على التوالي قياساً بالنباتات السليمة والتي كانت :  2.09،  2.90غم( ، ) 2.10،  2.31، ) 3.37سم ،  14.73المصابة : 

 غم( على التوالي ايضاً . 1.03،  3.00غم( ، ) 0.10،  0.01، ) 1.04سم ،  32.77

لمسبب للمرض استناداً الى دراسات الصفات المظهرية والمجهرية لذلك الفطر . فالغزل الفطري للمستعمرات شخص الفطر ا

كان ابيض اللون كثيف مخملي ثم يتحول لون المستعمرة الى رمادي مخضر او اخضر  .P.D.Aالنامية على الوسط الغذائي 

رمادي مصفر اشبه باللون الخاكي  Colony reverseلخلفي باهت . افرازات الفطر ذات لون بني محمر . لون المستعمرة ا

Khaki  يكّون الفطر اجسام حجرية ،Sclerotia  كروية الشكل ذات لون بني غامق ونسجتها طرية . الحوامل وتفرعاتها ذات

نيدات ضيقة قصيرة متطاولة العنق . الكو ampulliform( قارورية الشكل Phialidesجدار خشن ، مولدات الكونيدات )

Conidiospores  متغايرة كروية الى قريبة من الكروية او كمثرية الشكل تتولد في سالسل غير منتظمة 

 

. First record of Garlic wilting disease caused by Pencillium simplicissimum (Oudem.) 

Thom fungus in Iraq 

Dewan, M.M. and Alwan, S.L. 

College of Agriculture, University of Kufa 

 

The P. simplicissimum fungus was record for the first time as pathogenic to garlic plants 

during mid January 2007. The disease symptoms in the field were soft rot of bulbs with obvious 

yellowish or pale orange coloration. The infected parts were covered by grayish – green granular 

growth, while the symptoms on the shoot including: yellowish and drying the leave from the old 

to young, after that wilting and death the infected plants. 

It was found the infected and dead plant percentages in field were 71.15, 43.84% 

respectively. The length, leave number, fresh and dry weights for the shoot and root in infected 

plants were: 14.58 cm, 3.35, (0.87, 0.16 gm) , (0.92, 0.29 gm) respectively compared with 

healthy plants which were: 30.55 cm, 7.24, (6.67, 2.76 gm) , (3.62, 1.68 gm) respectively also. 

The fungus was identified according to the morphological and microscopic studies. The 

colony on P.D.A. showed that the mycelium, dense, white or occasionally buff, grayish green to 

dull green coloration. The exudates are red brown. The colony reverse grayish yellow such as 

chamois or khaki. Sclerotia produced, spheroidal, brown, soft texture. Stipes and metulae rough 

walled, Phialides ampulliform narrowing abruptly to long collula, Conidiospores variable, 

spherical, to sub spheroidal or pyriform, borne in disordered chains.  
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 المقــدمـــة

وهو من الخضر التي ال يمكن  Lilliaceae( يعود الى العائلة الزنبقية Allium sativum) Garlicان الثوم 

 3% ماء ،  00 – 01( . كما ان الثوم يحتوي على0االستغناء عنه ، فهو يدخل في الطهي والمخلالت وحفظ االسماك واللحوم )

 Garlic% الياف اضافة الى احتوائه على مركبات الكبريت ، زيت الكارليك  3.0% نشويات و  32 – 03بروتين ،  7.4 –

oil  وااللستين وفيتاميناتA  وB  وB2  وامالح معدنية وخمائر وماد مضادة للعفونة ومخفضة لضغط الدم ومواد مدررة

 ( .1الفقراء ) للصفراء وهرمونات تسبه الهرمونات الجنسية فهو يعالج العديد من االمراض ولذلك سمي بعسل

والبياض  Sclerotium cepivorumيصاب الثوم بالعديد من االمراض النباتية كالعفن االبيض المتسبب عن الفطر 

ومرض االسوداد الذي يصيب البصل ايضاً والمتسبب عن الفطر  .Peronospora spالزغبي المتسبب عن الفطر 

Colletotrichum circinons ن الفطر ومرض الصدأ الذي يتسبب عPuccinia allii  ومرض التقزم واالصفرار

 (3الفايروسي اضافة الى امراض اخرى )

من الفطريات الواسعة االنتشار في الطبيعة فهو يتواجد في التربة ويعمل على تحلل  .Pencillium sppان الفطر 

( كما ان بعض انواع الفطر 11والثمار ) مخلفات الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية واالخشاب كما انه يتواجد على البذور

 .P( والفطرين 13( على الحنطة )Take-allقلل مرض الفناء ) P. patulumاستخدمت كعوامل مقاومة احيائية فالفطر 

frequentans  وP. oxalicum  قللت كثيراً موت البادرات قبل البزوغ للشوندر والحمص المتسبب عن الفطرPythium 

ultimum (9كما )  ان الفطرP. oxalicum  اعطى حماية عالية لبذور وباردات البزاليا من االصابة بانواع الفطريات

( ان 0( . كما اشار )Windels  ،1931) Aphannomyces   ،Fusarium  ، Pythium  ،Rhizoctoniaالممرضة 

في الترب  Verticillium albo-atrumاعطى حماية لبادرات الطماطة من االصابة بالفطر  P. chrysogenumالفطر 

 الملوثة بالفطر الممرض .

ممكن ان تسبب حاالت مرضية مؤثرة على الكثير  Pencilliumاشارت العديد من الدراسات ان بعض انواع الفطر 

 ryegrassاثرا على نمو بادرات الشيلم P. minioluteumو  P. janthinellumمن النباتات االقتصادية فقد وجد ان الفطرين 

( . كما ادى الفطرين 3الى تعفن شديد الصناف الخيار المزروعة في البيوت الزجاجية ) P. crustosum( . كما ادى الفطر 1) 

P. gresiofulvum  وP. nigricans ( 7الى تقزم نباتات الحنطة وموت نسبة عالية منها في الترب الملوثة بتلك الفطريات. ) 

مو وذبول نباتات الثوم في الحقل كان دافعاً لمراقبة الحالة المرضية وتقدير أن ظهور اعراض االصفرار ، قلة الن

 الضرر الناتج عنها وتشخيص مسببها .

 Materials and Methods  المواد وطرائق العمل 

 تقدير نسبة االصابة وذبول نباتات الثوم

بوع من بزوغ النباتات من الفسقة لوحظت االعراض ووصفت بدقة ثم قدرت نسبة االصابة وذبول النباتات بعد اس 

مكررات ، حسبت اعداد النباتات التي ظهرت  4م من كل مرز وبشكل عشوائي وبواقع  12المزروعة في الحقل حيث حددت 

عليها اعراض المرض والنباتات الذابلة منها ، عدد االوراق واطوال النباتات المصابة مقارنة بانباتات السليمة ، قلعت النباتات 

نهاية االسبوع الرابع من بزوغها وحسبت االوزان الطرية والجافة لكل من المجموع الخضري والجذري . اما حساب في 

 ساعة ولحين ثبات الوزن.  43لمدة ◦ م 12الوزن الجاف فقد تم تجفيف النماذج على درجة 

 

 عزل وتنقية وتشخيص الفطر المسبب للمرض 

ان الفسقة مغطاة بالكامل بالنمو الفطري للمسبب المرضي ، وصفت اعراض  قلعت النباتات المصابة باحتراس فلوحظ 

المرض على الفسقة ثم اخذت عينات من النموات الفطرية الموجودة على الفسقة واخذت عينات من داخلها وزرعت جميع 

ة . فتم مالحظة طبيعة ايام فاعطت نفس المستعمرات لجميع العينات المزروع 1لمدة  .P.D.Aالعينات على الوسط الغذائي 

النمو الفطري ، لون المستعمرة من االعلى ومن االسفل ، االفرازات التي ينتجها الفطر . تم فحص الفطر مجهرياً ومالحظة 

 ( تم تشحيص الفطر.11الحوامل وتفرعاتها واالجسام والكونيدات التي يكونها وباالعتماد على المفتاح التصنيفي )

 Result and Discutionsالنتائج والمناقشة 

 وصف اعراض المرض

ظهرت االعراض في البداية على هيئة اصفرار االوراق وقلة نموها مع جفاف وموت تدريجي لها ابتداًء من قمةة الورقةة باتجةاه 

ر اول يةوم مةن بدايةة ظهةو 10 – 1اتصالها بالنبات وغالباً يحدث الموت على االوراق القديمة وبالتةالي مةوت النبةات كليةاً خةالل 

( . اما بالنسبة لالعراض المرضية على الفسقة فتظهر على هيئة تعفن من منطقة اتصةال الشةعيرات 1اعراض المرض صورة )

 الجذرية بالفسقة ممتداً الى عنقها ، اذ تظهر المنطقة المتعفنة منخفضة عن 
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 سطح النسيج السليم وذات لون اصفر او برتقالي فاتح يميل 

االشارة اليه ان الشعيرات الجذرية للفسقة التتأثر باالصابة اذ تظهر نمواتها سليمة ذات لون ابةيض بةراق تجدر  الى االحمرار ، ومما

اما سبب ذبول النباتات فقد يعود الى ان الفطر المسةبب للمةرض يقطةع االتصةال بةين المجمةوع الجةذري والخضةري نتيجةة تلةف 

 Fumitermogin B  ،Pencillic acid  ،Verruculogenاد السةامة مثةل انسجة الفسقة اما بالتطفل او من خالل افراز المةو

 ،Viridicatumtoxin (10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدير نسبة االصابة وموت النباتات 

( ان نسبة االصابة وموت النباتات تطورت بشكل كبير خالل االسابيع 1وجد من الدراسة وكما موضح في الجدول ) 

% على التوالي بينما وصلت  0.34و  7.94االربعة من نمو النباتات فقد كانت نسبة االصابة وموت النباتات في االسبوع االول 

 التوالي ايضاً .% على  43.31و  11.17في االسبوع الرابع الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .P( اعراض التعفن على فسقة الثوم وذبول النبات الناتج عن الفطر 1صورة )

simplicissimum 
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 ( النسبة المئوية )%( لالصابة وموت نباتات الثوم في الحقل خالل اربعة اسابيع من ظهورها1جدول )

 االسابيع
 النسبة المئوية )%(

 موت النباتات االصابة

 االول

 الثاني

 الثالث

 الرابع

49.5 

9191. 

79996 

61914 

9915 

15991 

119.7 

51911 

L.S.D. 0.05 6.23 4.95 

 

قد يعزى سبب التطور السريع لالصابة وموت البادرات الى ان الكثافة العددية البواغ الفطر قد تكون عالية جداً بسبب إضافة 

( ، اضافة الى افرازه المواد السامة 12اسمدة عضوية للحقل قبل الزراعة مما شجع الفطر على الترمم والتجرثم باعداد كبيرة )

 (.4في التربة )

 3.37ن االصابة اثرت بشكل كبير على اطوال النباتات وعدد االوراق الذي انخفض في نهاية االسبوع الرابع الى ا 

 32.77للمصابة و  14.34في النباتات السليمة اما اطوال النباتات فقد انخفضت ايضاً والتي بلغت  1.04في النباتات المصابة و 

للفطر على التجرثم وافراز المواد السامة والتي ادت الى تثبط نمو وتطور النبات بشكل  للسليمة ، وربما يعود الى القدرة العالية

 (.0طبيعي وكما في الجدول )

 

 P. simplicissimum المصابة وغير المصابة بالفطر ( معدل عدد االوراق واطوال النباتات )سم(9جدول )

 االسابيع
 طول النبات )سم( عدد االوراق / نبات

 سليم مصاب سليم مصاب

 االول

 الثاني

 الثالث

 الرابع

1911 

19.9 

991. 

1914 

1965 

19.1 

491. 

6995 

1951 

7941 

6971 

15915 

6971 

11969 

91911 

11944 

L.S.D. 0.05 1967 195. 1919 7991 

( 3جدول ) كذلك اظهرت الدراسة ان االصابة اثرت معنوياً على االوزان الطرية والجافة لكل من المجموع الخضري والجذري

غم والمجموع الجذري للمصاب كان  0.01غم بينما للسليم  2.31إذ انخفض الوزن الطري للمجموع الخضري للمصاب الى 

 غم ونفس الشيء بالنسبة للوزن الجاف وكما موضح في الجدول نفسه. 3.00غم والسليم  2.90

 

 .Pالجذري للنباتات المصابة بالفطر ( معدل الوزن الطري والجاف )غم( لكل من المجموع الخضري و1جدول )

simplicissimum  والسليمة 

 االسابيع
 المجموع الجذري المجموع الخضري

 سليم مصاب سليم مصاب

 الطري

 الجاف

1916 

1917 

7976 

9967 

19.9 

199. 

1979 

1971 

L.S.D. 0.05 1959 1996 1951 1951 

تفرز مواد سامة داخل النسيج النباتي او  Penicilliumض انواع الفطر ( من ان بع7ان هذه النتائج جاءت متوافقة لما وجده )

خارجه فتؤدي الى قتل النسيج النباتي ومن ثم التجرثم عليه مما قللت كثيراً من نموه فانعكس ذلك على وزن النبات الطري 

 والجاف.

 تشخيص المسبب المرضي لموت نباتات الثوم

 Pencilliumالمسبب المرضي لموت نباتات الثوم هو الفطر اثبت الفحص المظهري والمجهري على ان 

simplicissimum  بناًء على الصفات والتراكيب الخاصة بهذا الفطر ، اذ وجد نمو مستعمراته في البداية يكون الغزل الفطري

 في بداية نمو المستعمرة ابيض كثيف بعدها يتحول لون المستعمرة الى رمادي مخضر 
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 صفر رمادي . اما افرازاته عبارة او اخضر باهت او م

 Khaki( اما خلفية المستعمرة اصفر رمادي مثل اللون الخاكي 0عن صبغات ذائبة ذات لون بني محمر كما في الصورة )

 (. 3صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( وهي من 4)صورة  المتكونة كانت كروية  ذات النسجة الطرية واللون البني Sclerotiaكما ان تكوين االجسام الحجرية 

( Phialidesالصفات المهمة في تصنيف هذا الفطر. اما الحوامل الكونيدية وتفرعاتها فهي خشنة الجدار ، مولدات الكونيدات )

متغايرة كروية الى  Conidiospores(. الكونيدات 7ضيقة قصيرة متطاولة العنق )صورة  ampulliformقارورية الشكل 

 رية الشكل تتولد في سالسل غير منتظمة .قريبة من الكروية او كمث

 

 

 

 

 

 

 P. simplicissimum( الفطر exudates( افرازات )9صورة )

 الوجة العلوي للمستعمرة( B)ظهر المستعمرة P. simplicissimum (A )( النمو المظهري للفطر 1صورة )
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 P. simplicissimumللفطر   Sclerotia( االجسام الحجرية 5صورة )

 P. simplicissimumلفطر   Phialides( الحوامل الكونيدية والـ 4صورة )
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