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عزل وتشخيص الفطريات المسببة لمرض تبقع األوراق البني عمى الرز في
محافظتي النجف و القادسية  /العراق
سامي عبد الرضا الجميمي

قسم عموم الحياة  -كمية العموم  -جامعة الكوفة
الخالصة :
شملت ىذه الدراسة تشخيص مسببات مرض تبقع االوراؽ على الرز في محافظتي النجؼ و القادسية .

اوضػػحت نتػػالم المسػػل الحقلػػي للموسػػـ ) (2004تفاوتػاف فػػي م ػػدالت شػػدة االمػػابة بػػالمرض و انػػت حقػػوؿ

منطقة ال باسية ىي االشد عرضة لالمابة ) ( %3.96تلتيا حقوؿ منطقة الحرية ) ( %3.03واخيػ افر حقػوؿ منطقػة

الميناوية).( %2.86

واثبتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت نتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالم ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزؿ والتشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخيص اف الفطريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػببة ليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرض ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

 Exserohilum rostratumو  Bipolaris Spiceferaو ، Curvularia Lunataوب ػد تشػخيص الفطػر ,

 Exserohilum rostratumعلى الرز وبحسب الممادر والبحوث المتوفره التسجيؿ االوؿ مف نوعو أذ لـ يذ ر
أي ممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر علمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجيلو

مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبب مرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا المحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ  ،إم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا الفطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اف

 Bipolaris Spiceferaو ، Curvularia Lunataفاف التقارير والبحوث ال لمية المتوفره في القطر تشػير الػى

عدـ تسجيليا على الرز فػي ال ػراؽ سػابقاف وي ػد ىػذا اوؿ تسػجيؿ ليمػا فػي ال ػراؽ فػالمراجع ال لميػة المتػوفرة تو ػد اف

المسبب المرضي لمرض تبقع االوراؽ الفطر  Helminthosporum oryzaالذي لـ يسجؿ في ىذه الدراسة.

المقدمة :

يت رض الرز لالمابة بال ثير مف االمراض الفطرية منيا امراض تبقع االوراؽ فقد ذ ر ال اني واخروف
) (1989اف ىذا المرض ينتشر في جميع مناطؽ زراعة الرز في ال الـ  ،وي د مف االمراض الخطيرة في جنوب
شرؽ اسيا حيث يسبب خسالر في محموؿ الرز تمؿ الى) . % (90وتظير االعراض المرضية على جميع
اطوار النبات بش ؿ بقع مغيرة دالرية الى متطاولة ذات لوف بني او اسود ويياجـ الفطر ايضاف النورات الزىرية

مسبباف موت المناطؽ الممابة وسقوط النوره الزىرية وضمور الحبوب .والمسببات الفطرية ليذا المرض عديدة ،

فقد ذ ر  Sivanesanواخروف ( )1991وجود ارب ة انواع مف الفطريات تاب ة لجنس  Exserohilumتميب
الرز في جنوب شرؽ اسيا وتسبب لو مرض تبقع االوراؽ وىي E.oryzicola , E.oryzae ,
. E.longirostratum,E.gedarefanse

ما اف ب ض االنواع التاب ة لجنس Bipolaris

(  )B.hawaiiensis , B.australiensis , B. ssspiciferaتسبب ىذا المرض خامة في المناطؽ االستوالية

وشبو االستوالية (  Collier ;1991 ، Laroneو اخروف .) 1991،اما الفطر  Curvularia Lunataفيو
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(،) Leaf Spotت فف الجذور (  ، ) Root rotالتبقع

البني (  ) Brown Spotو اسوداد السنبلة ( . )1991 ،Salleh ( ) Black Kernel
وفي ال راؽ سجؿ الفطرHelminthosporum oryza

مسبب وحيد لمرض تبقع االوراؽ البني على الرز

( ال اني و اخروف .) 1999،

المواد و طرائق العمل :

المسح الحقمي

تـ اجراء مسل لحقوؿ الرز خالؿ الموسػـ الز ارعػي  2004لتحديػد نسػبة اإلمػابة بمػرض تبقعػع أوراؽ الػرز

في ثالث مناطؽ مف الفرات األوسط وىي منطقة ال باسية ،والحرية في محافظة النجؼ فضال عف منطقة الميناويػة
التاب ة لمحافظة القادسية.

واختيػرت ثالثػػة حقػػوؿ فػػي ػػؿ مػػف منطقتػػي ال باسػػية و الحريػػة ،وفػػي امػػا ف متفرخػػة اختيػػا افر عشػوالياف لتمثػػؿ

عينػػة متجانسػػة للمنطقػػة وحقلػػيف فػػي منطقػػة الميناويػػة  ،وجم ػػت عينػػات مػػف النباتػػات الممػػابة فػػي ػػؿ حقػػؿ بواخػػع

( ) 50نباتاف ل ؿ حقؿ حيث وض ت ال ينات في ا ياس مف النايلوف وسجلت علييا اسـ المنطقة ورخـ الحقؿ وتػاري

جمع ال ينة علما اف المسل في الحقؿ الواحد اف اخطا افر متقاط ة .وجلبت الى المختبر وحسبت شدة االمابة وذلؾ

ب مػػؿ مفتػػاح لشػػدة االمػػابة م ػػوف مػػف خمػػس درجػػات بحسػػب طريقػػة )1942( Horsfall and Heuberger

الموضل في ادناه:
الفلات
-1
-2

دليؿ اإلمابة

سلـ اإلمابة

=0

االوراؽ السليمة

االوراؽ التي اتلفت االمابة مف  % 25-1مف انسجتيا

=1

-3

االوراؽ التي اتلفت االمابة مف  % 50-26مف انسجتيا

=2

-4

االوراؽ التي اتلفت االمابة مف  % 75-51مف انسجتيا

=3

-5

االوراؽ التي اتلفت االمابة مف % 100- 61مف انسجتيا

=4

وتػ ػػـ حسػ ػػاب النسػ ػػبة الملويػ ػػة لشػ ػػدة االمػ ػػابة حسػ ػػب م ادلػ ػػة  )1923( Mckinneyال ػ ػواردة مػ ػػف خبػ ػػؿ

)1942( Horsfall and Heuberger

عدد االوراق من الفئة ( +.……+ 0 × )1عدد االوراق من الفئة (4 × )5
 %شدة اإلصببة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 x
عدد االوراق الكلية × 4
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تػـ عػزؿ المسػػببات المرضػية مػف اوراؽ نباتػػات الػرز وسػػيقانيا وظيػرت علييػا أعػراض االمػابو اذ خط ػػت

وعقتمػت ب ػد ذلػؾ
أوراؽ النبات وسيقانيا الممػابة بطػوؿ(  )1-0.5سػـ وسسػلت القطػع بالمػاء الجػاري ال ازلػة االتربػة ِّ
بمحلوؿ ىايبو لوريدات الموديوـ بتر يز ( % )1لمدة دخيقتيف وسسلت بماء مقطر م قـ وجففت بورؽ ترشيل نوع
 Whatman No 1ب ػػدىا زرعػػت ( )5خطػػع نباتيػػة فػػي ػػؿ طبػػؽ بتػػري يحتػػوي علػػى وسػػط Potato ( P.D.A
 ) Dextrose Agarالموضوع فيػو المضػاد الحيػوي  Antibioticلورومفيني ػوؿ  Chloramphenicolبتر يػز

)(25ملغـ/لتػػر وذلػػؾ ب ػػد ت قيمػػو فػػي جيػػاز المؤمػػدة Autoclaveفػػي درجػػة ح ػ اررة ()121ـ◦ وضػػغط (1جػػو )
()20ـ◦ ،دخيقػػة ب ػػدىا حضػػنت االطبػػاؽ فػػي درجػػة ح ػ اررة ()28ـ◦ يػػوميف – الػػى ثالثػػة ايػػاـ (البػػدر  )1998،وب ػػد
ظيور مست مرات الفطريات تـ تنقيتيا على الوسط نفسػو وشخمػت الفطريػات الناميػة باالعتمػاد علػى المػفات التػي

ذ رىا  ،(1992,1987,1984),Sivanesanوتـ ايضاف حساب م دؿ تردد الفطريات الم زولة مف االوراؽ والسيقاف
وحسب القانوف التالي .

 %التردد = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ × 111

عدد عزالت النوع
عدد ال زالت ال لية

اختبار القــدرة المرضية لمفطــريـــات

B.spicifera, E. rostratum , C.lunata

حضر لقاح مف الفطريات الثالثة بزراعتيػا علػى وسػط  P.D.Aلفتػرة أسػبوعا واحػداف و ػالف علػى انفػراد وذلػؾ

بوضع ) (25مؿ ماء مقطر م قـ ل ؿ طبؽ ثـ جمػع الغسػيؿ فػي خمػع نظيػؼ ،وم قػـ بم ػدؿ ( )100مػؿ ل ػؿ فطػر
تر ي ػػز ابػ ػواغ ػػؿ فط ػػر عل ػػى انفػ ػراد ث ػػـ عومل ػػت النبات ػػات الم ػػدة مس ػػبقا والمزروع ػػة ف ػػي أِّم ػػص
وب ػػدىا حس ػػبت ا

بالستي ية خطر ) (25سـ بواخع ثالثة م ررات للم املة وتر ت ثالث م ررات بدوف م املة للمقارنة .وب د الم املة

مباشرة تـ تغطيتيا با ياس مف النايلوف لالحتفاظ بالرطوبة وتمت متاب ػة ظيػور أعػراض اإلمػابة  ،يوميػاف الػى حػيف

ظيور األعراض  .أعقب ذلؾ اجراء عزؿ رج ي للتأ د مف نوع الفطر المسبب لإلمابة .

حساب المدة الالزمة إلنبات ابواغ الفطريــــــات  C.lunata ، B.spicifera , E. rostratumعمى الشـريحة

الزجاجية

لتحديد المدة الالزمة لبداية انبات ابػواغ الفطػر  E. rostratumتػـ اخػذ خػرص خطػره )(0.5سػـ مػأخوذ مػف

مسػت مرة الفطػر  E. rostratumب مػر )(4ايػاـ ،وضػع فػي انبػوب أختبػار م قمػو يحتػوي علػى ) (5مػؿ مػاء مقطػر

م ق ػػـ ،ورج ػػت االنبوب ػػة جي ػػداف أخ ػػذ ب ػػد ذل ػػؾ ) (0.1م ػػؿ م ػػف الم ل ػػؽ وف ػػرش عل ػػى شػ ػريحة زجاجي ػػة نظيف ػػة م قم ػػة
موضوعة في داخؿ طبؽ بتري يحتوي على ورؽ ترشيل مبلؿ بالمػاء المقطػر الم قػـ (لالحتفػاظ بالرطوبػة المناسػبة )
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ب ػدىا وضػ ت فػػي الحاضػنة فػي درجػػة حػ اررة )(25ـ oوتػػـ متاب ػة تطػور إنبػػات البػوغ ػؿ سػػاعتيف لمػدة )(24سػػاعة

وطبؽ الشيء نفسو على الفطريف .C.lunara ، B.spicifera

التحميل االحصائي

نفػػذت التجػػارب المختبريػػة بحسػػب التمػػميـ ال شػوالي ال امػػؿ  C.R.Dب ونيػػا تجػػارب وحيػػدة ال امػػؿ وتػػـ

مقارنػػة المتوسػػطات بحسػػب طريقػػة اخػػؿ فػػرؽ م نػػوي وفػػي مسػػتوي احتمػػاؿ ( )0.01امػػا التجربػػة الحقليػػة فقػػد مػػممت
بحسػػب تمػػميـ القطاعػػات ال ش ػوالية ال املػػة  R.C.B.D.ب ونيػػا تجربػػة ثناليػػة ال امػػؿ وتمػػت مقارنػػة المتوسػػطات

بحسب طريقة اخؿ فرؽ م نوي  R.L.S.Dفي مستوي احتماؿ ( ( )0.05الراوي وخلؼ اهلل.(1980،

النتائج و المناقشة :

المسح الحقمي

ظير مف المسل الحقلي خالؿ الموسـ  2004تفاوت م دالت شدة االمابة بمرض تبقعع االوراؽ لنبات الرز

لحقوؿ ال باسية ،والحرية ،والميناوية ش ؿ (. )1

فقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجؿ اعلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة االمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي حقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ منطقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال باسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية اذ بلغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

) ( %3.9تلتيا حقوؿ الحرية بم دؿ امابة خدره) .( %3.03في حيف سجلت حقوؿ الميناويػة م ػدؿ امػابة خػدره

) ( %2.8و ػاف الم ػدؿ اإلجمػالي لمتوسػط االمػابة فػي ىػذه المنػاطؽ ىػو ) ( %3.1وىػذه الدرجػة مػف االمػابة
تش ؿ خط افر حقيقيا على محموؿ الرز ،لِما ينتم عنيا مف خسارة بيرة في إنتاجيػة الػرز وخػد ي ػود سػبب ذلػؾ الػى

اس ػػت ماؿ الز ارع ػػة الواسػ ػ ة والمت ػػررة لمحم ػػوؿ الرزف ػػي المنطق ػػة الوس ػػطى م ػػف ال ػ ػراؽ )(1989 ، AL-Naggar

،فض ػػال ع ػػف ع ػػدـ اىتم ػػاـ المػ ػزارعيف بم افح ػػة ى ػػذا الم ػػرض وع ػػده مرضػ ػاف ثانويػ ػاف الي ػػؤثر ف ػػي االنت ػػاج

)Houng

و (1973 , Liuفضال عف توفر الظروؼ البيلية الماللمة لنمو الفطريات المسببة للمرض فقد ذ ػر Sivanesan

واخػروف ( )1991اف المػد الحػراري للفطريػات المسػببة للمػرض ي ػوف ( ) 29-19ـ˚ والمثلػى )(25ـ˚ .فضػال عػف
ت ػرار ز ارعػػة مػػنؼ ال نبػر  33لسػنوات طويلػػة ربمػػا اد الػى ظيػػور سػػالالت ذات خػػدرة مرضػية عاليػػة فػػي امػػابة
ىػػذا المػػنؼ ك أذ ذ ػػر عػػدد مػػف البػػاحثيف اف الز ارعػػة المتجانسػػة للمحامػػيؿ ي ػػد سػػببا رليس ػاف فػػي انتشػػار االوبلػػة

المرضية ،جرجيس واخروف. )1993(،
RLSD =0.38
2.8

3.9
3.03

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

الشكل ) (1معدل شدة االصابة بمرض التبقُّع البني لنباتات الرز صنف عنبر  33في حقول العباسية  ،الحرية  ،المهناوية .
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الدراسات المختبرية

عزل الفطريات المصاحبة لنبات الرز المصاب بمرض التبقع البني وتشخيصها
أظيرت نتالم عػزؿ الفطريػات المرضػية مػف اوراؽ نباتػات الػرز وسػيقانو وجػود ثالثػة انػواع فطريػة مسػببة

ليػذا المػرض وىػي الفطػر  E.rostratumالػذي ظيػرت مسػت مراتيلى وسػط  P.D.Aفػي درجػة ح ارريػة )(1±28
ـ˚ بلػػوف بنػػي شػػاحب الػػى أسػػود

 stromaسالبػػة ،اليايفػػات بنيػػة شػػاحبة متفرعػػة مقسػػمة ناعمػػة سػػم يا )(5-4

مػػاي روميتر  ،الحامػػؿ ال ونيػػدي اسػػطواني بسػػيط بنػػي زيتػػوني ،ويظيػػر شػػاحبا لمػػا اتجينػػا للقمػػة ،ح ػوالي ()011
ماي روميتر بالطوؿ وسمؾ ( )9-1ماي روميتر (مورة ، )A،ال ونيديا اسطوانية الى اسطوانية مغزلية ثي افر مػات وف

منحنيػة تحتػػوي علػى حػواجز تقسػميا الػػى خاليػػا عػددىا ) (12-7وفػػي ثيػر مػػف االحيػاف تبلػ ) (9-7اب ادىػػا(29-

) 7×200-15ماي روميتر مع وجود  Hilumفي خمة البوغ فضال عف اف الخلية الطرفية مقطوعػة بحػاجز سػميؾ
وت ػػد ى ػػذه م ػػفة مميػ ػزة لي ػػذا الن ػػوع (م ػػورة،)A،وانباتي ػػا ي ػػوف خطبيػ ػاف (م ػػورة ،)B،وى ػػذه النت ػػالم تط ػػابؽ م ػػا ذ ػ ػره

 Sivanesanواخروف.( 1991)،

اما الفطر الثاني فيو  B.spiceferaظيرت مست مراتو على وسط  P.D.Aبلوف بني الى بنػي اد ػف

الػػى سػػوداء ،اليايفػػات( ) Hyphaeمقسػػمة ،بنيػػة اللػػوف ،الحوامػػؿ ال ونيديػػة مسػػتقيمة ومت ػػددة الح ػواجز وناعمػػة
والخالي ػػا المول ػػدة لل وني ػػديا اس ػػطوانية مندمج ػػة الخالي ػػا وطرفي ػػة او بيني ػػة وال وني ػػديا ناعم ػػة وب ػػدوف  Hilumواض ػػل

(مورة، )C،و ثي ار ما ت وف مقسمة بثالث حواجز ال تمؿ الى جدراف خلية البوغ ( )distoseptaوت وف مسػتقيمة

الش ػ ؿ واب ادى ػػا ) (40-20 x14-9م ػػاي روميتر وتنبػػت خطبي ػػا (م ػػورة،)D،

( ،Nelson

. )1964
سػػوداء ،

اما الفطر  C .lunataفتظير مست مراتو على وسط  P.D.Aبش ؿ مست مرات بنيػة الػى بنيػة د نػاء الػى
 Stromataبي ػرة ،سػػوداء اسػػطوانية  ،بسػػيطة او متفرعػػة  .الحوامػػؿ ال ونيديػػة طرفيػػة او جانبيػػة علػػى

 Hyphaeاو علػى  Stromataبسػيطة او متفرعػة  Hyphae ،مقسػمة  ،ذات لػوف بنػي شػاحب الػى بنػي ناعمػة ،
ال ونيديا مستقيمة الػى منحنيػة  ،اىليجػي ( اوبيضػوي ) ثيػ افر مػا ي ػوف ثالثػة حػواجز ()3- distoseptaتقسػميا الػى

ارب ػػة خاليػػا بػػدوف  Hilumواضػػل  ،الخليػػة الثالثػػة مػػف التسلسػػؿ القاعػػدي ا بػػر وا ثػػر د نػػة مػػف الخاليػػا االخػػر ،
الخاليا النيالية عادة بنية شاحبة ،ال ونيديا ذات اب اد )(32-18x16-8مػاي روميتر وىػذه المػفات تطػابؽ ومػا ذ ػره

.1983، Alcorn
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B

C
D
مورة ) :( Aالحامؿ البػوسي و االبػواغ للفطػر  E. rostratumفػي نيايتيػا السػرة ) (Hilumالمنمػاة علػى وسػط

 P.D.Aبدرجة ح اررة)(25ـ oلمدة اسبوع) ( X40

مورة ) :( Bانبات ابواغ الفطر  E. rostratumعلى شريحة زجاجية ) ( X40

مػورة ):( Cالحامػؿ البػوسي و االبػواغ للفطػر  B.spiceferaفػي نيايتيػا السػرة ) (Hilumالمنمػاة علػى وسػط
 P.D.Aبدرجة ح اررة)(25ـ oلمدة اسبوع) ( X40

مورة ):( Dانبات ابواغ الفطر  B.spiceferaعلى شريحة زجاجية ) ( X40
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اختبار القابمية االمراضية لمفطريات المعزولة C.lunata ,B.spicefera ,E. rostratum
اظي ػػرت الفطري ػػات الت ػػي س ػػبؽ عزلي ػػا م ػػف اوراؽ نبات ػػات ال ػػرز وس ػػيقانو المم ػػابة خ ػػدرة عالي ػػة ف ػػي اح ػػداث
االمػػابة علػػى نباتػػات الػػرز وظيػػرت اع ػراض االمػػابة علػػى النبات ػات والسػػيما علػػى االوراؽ والسػػيقاف بش ػ ؿ بقػػع
مغيرة دالرية بنية مشوبة بلوف امفر يتحوؿ الى لوف بني اد ف اوت وف سوداء  .وفي ب ض الحػاالت تغطػي البقػع

م ظـ سطل الورخة واحيانا تتمؿ البقع مع ب ضيا لتش ؿ شريطاف طويالف على امتداد الورخة (مورة . )E،وتػـ اعػادة

عػػزؿ الفطريػػات الممرضػػة مػػف اوراؽ النباتػػات وسػػيقانيا التػػي ظيػػرت علييػػا اع ػراض ىػػذا المػػرض وذلػػؾ للتا ػػد مػػف
المسبب المرضي .وىذه االعراض توافؽ ماذ ره جرجيس واخروف ) (1993وال اني واخروف ). (1989

و انػت أعػراض االمػابة بػالفطر  E. rostratumىػي االسػرع فػي الظيػور اذ ظيػرت ب ػد ( )02سػاعة

مف تلقيل النباتات في حيف ظيرت اعراض االمابة بالفطريف اآلخريف ب د ( )26ساعة.

E
مورة ) :( Eاعراض االمابة بمرض تبقع االوراؽ البني لنبات الرز
حساب المدة المالئمة النبات ابواغ الفطريات C.lunata, B.spicefera E. rostratum
اوضػػحت نتػػالم الفحػػص المختبػػري وجػػود تفػػاوت بالمػػدة الماللمػػة التػػي تحتاجيػػا االبػواغ لالنبػػات ،اذ انػػت

ابواغ الفطر  E. rostratumتحتاج )(7ساعات في حيف ،تطلب انبات ابواغ الفطر (14) B.spiceferaساعة

،اما ابواغ الفطر C.lunataفقد بلغت )(15ساعة .

مػف خػالؿ ىػذه النتػالم يتضػل اف ابػواغ الفطػر  E. rostratumىػي اال ثػر نشػاطاف واالسػرع أنباتػاف مقارنػة

بنوعيف اآلخريف ،ش ؿ ()0وىذا ين س على الفترة الزمنية التي يحتاجيا الفطر الحداث االمابة وظيور االعػراض
المرضية وىذا ما أ دتو اختبار القػدرة المرضػية فقػد ظيػرت االمػابة ب ػد مػرور  02سػاعة مػف تلقػيل النباتػات بيػذا

الفطػػر خبػػؿ ظيورىػػا فػػي بقيػػة الفطريػػات االخػػر وبفػػارؽ زمنػػي اختػػرب مػػف الضػ ؼ ب ػػد مػػرور  26سػػاعة مػػف تلقػػيل

النباتات .
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شكل ( )9معدل الفترة الالزمة النبات ابواغ الفطريات  B.spicefera ، E. rostratum ، C.lunataعمى الشريحة الزجاجية
في درجة حرارة  1±25م˚.

حساب تردد الفطريات المعزولة من نباتات الرز
بينػػت نتػػالم الفحػػص المختبػػري اف الفطػػر

 E. rostratumىػػو ا ثػػر الفطريػػات تػػردداف أذ بلغػػت نسػػبة

تردده  %38.6وجاء ثانياف الفطر  B.spiceferaبنسبة  %26.6واخي افرالفطر C.lunataبنسبة  %25.3ش ؿ (.)3

وربما تفسر ىذه النتالم بقدرة الفطر  E. rostratumعلى االنتشار بمورة اسرع مف الفطريف االخريف ،وىذا خد

يرتبط بالجانب الفسلجي المت لؽ بالمدة الزمنية التي تحتاجيا ابواغ ىذا الفطر ( 6سػاعات ) لالنبػات مقارنػة بالمػدة
الزمنية الالزمة النبات ابواغ الفطريف االخريف ( 12ساعة ) B.spiceferaو ( 11ساعة) للفطر .)C.lunata
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م9±92  في درجة حرارةP.D.A ) نسبة تردد الفطريات المعزولة من اوراق نباتات الرز وسيقانه المنماة عمى وسط3( شكل

. ًاسبوعاً كامال

Isolation and Identification of Fungi causing of Brown
Leaf spot Disease on Rice in two Governorates Al-najaf
and Al-qadisiah / Iraq .
Sami Abd Al-rutha Al-jumaeely
Biology Department / College of Science / Kufa University
Abstract :
This study includes the identification of the causative agents of leaf spot disease
on rice , in two Governorates Al-najaf and Al-qadisiah .
The results of the feild survey for the season (2004)showed that there were a
difference of the rates of the disease infection Al-Abasia region feilds was the most
affected
with
a
ratio
(3.96%)
then
Al-Hureia region filds (3.03%) and lastly Al-Mhanaweia (2.86%).
The laboratory test results proved that the fungi causing this disease were
Exerohilum. rostratum ,Bipolaris spicefera and Curvularia lunata ,this is afirst report
for Exerohilum. rostratum as causal agent of leaf spot on rise,and about the
Bipolaris spicefera and Curvularia lunata ,the available reportes and scientific
researchs in Iraq refers that both of them are not remarked on the rice in Iraq
previously,and this is the first remark of them in Iraq since the available scientific
references certified that the causative agent of the leaf spoting is the fungus
Helminthosporium which was not remarked in this study.

: المصادر
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Fusarium oxysporum f.sp.  تاثير الفطريات المتواجدة على المخلفات ال ضوية للفطر. 1998 ،  عمياء عبد الستار، البدر
(97) .  رسالة ماجستير ػ لية التربية ػ جام ة البمرة. ( المسبب للذبوؿ في الطماطةSaCC) synder and Hansen
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