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  مجموعة من محاصیل الخضر في  األوراق اتتبقعل ةالمسبب Alternariaجنس التشخیص أنواع 
  ورقاء سعید قاسم الطائي ، ریاض خلیل البرهاوي
  قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل، العراق

  الملخص
من أوراق نباتات مصابة ظهرت علیها أعراض التبقع لمجموعة مختارة من محاصیل  Alternariaعزلة تابعة للجنس 150على حصلت 

محصوًال .توزعت على إحدى عشر نوعا من هذا الجنس شملت  أربعة عشر الخضراوات الشتویة والصیفیة في مدینة الموصل/العراق، بلغ عددها
 A.radicinaو A.longipesو A.dianthicolaو A.dianthiو A.cheiranthiو A.brassicicolaو A.brassicaeو A.alternataاألنواع 

% في المحاصیل الصیفیة 69.35أكثرها تكرارًا بنسبة مئویة A.alternata وكان النوع .A.tenuissimaوA. infectoria و A.raphaniو
 A.brassicicola، تاله النوعان  %57.33% في المحاصیل الشتویة بینما كانت النسبة اإلجمالیة لتكرارها في كال المحصولین 48.86و
فیبقیة أنواع الفطر فقد كانت منخفضة  % لكل منهما على التوالي ، أما نسب تكرار العزل10% و 12.67بنسب تكرار إجمالیة  A.tenuissimaو

  ومتباینة وحسب ظهورها في المحاصیل التي عزلت منها .
 المقدمة

من الفطریات المنتشرة عالمیا  Alternariaالتابعة لجنس  األنواعتعد 
المختلفة في الجو والتربة  بأنواعهاتتواجد ذ إ ،في مختلف المناطق

 وللنبات أ ةمرضی اتوالبذور وفي المنتجات الزراعیة سواء كمسبب
نوع من  100تقریبا Alternaria.یضم جنس )12،7(رمیة كأنواع
فطریات المنتشرة في مختلف المناطق ، ومعظمها ممرضة ال أنواع

ً للنباتات مسببة مد النباتیة العوائل من عدد على  األمراضمن  واسعاً  ى
التي تشمل الحبوب والمحاصیل الزیتیة والخضراوات مثل اللهانة 

كما .  )22،26،29(والجزر والبطاطا والحمضیات وعدد من األعشاب
التي تغزو النباتات بعد الحصاد أو  سببات المرضیةمن المالجنس عد ی

الحصاد التي تعمل على تعفن الثمار ما بعد الجني مسببة أمراض 
أعراض تظهر  . )27،25،12،1(والخضراوات قبل الحصاد وبعده 

 Leafاألوراقعلى  اتبقعتعلى هیئة Alternariaبفطر  ةاإلصاب

spots بشكل بقع مسطحة أو غائرة ذات لون بني أو اسود وذات  أي
حافات واضحة أو بشكل مساحات متفسخة كبیرة ومنتشرة سطحیة أو 

و من طتثبی أیضاوتسبب Leaf blightsأو بشكل لفحات أوراق عمیقة 
 أنواع. معظم ) 16،(3وتعفن قاعدة الساق والدرنات والثمار اتدر البا
واحد نوع متخصصة إلصابة  أماالممرضة تكون  Alternariaجنس ال

ذكر  إذ) .7من النباتات ( ة أنواععدیمكن أن تصیب أو 
Laemmlen)16(مختلفة  أمراضالمختلفة من الفطر تسبب أناألنواع

مرض التعفن  A.radicinیسبب إذالخاصة اعوائلهفي أصابتها حسب 
 یسببان A.brassicicolaوA.brassicaeأما النوعین األسود للجزر 

النوع تبقع األوراق للعدید من نباتات العائلة الصلیبیة و 
A.alternataمن هب تعد اإلصابةوكذلك  الفلفل أوراقسبب تبقع ی

التي ینتجها الجنس  تعد االبواغ) 30،10،8(باقالءللالمهمة  األمراض
Alternariaوالتي تكون كبیرة متعددة الخالیا  هفینیومفتاحا لتص أساسا

ذات لون داكن الحتوائها على صبغة المیالنین مع وجود الحواجز 
تستدق ، وتكون هذه االبواغ متسعة قرب القاعدة ثم  ضیةوالعر  لیةالطو 

 بشكللتترتب  وًال مما یعطیها الشكل الصولجانيلتكون منقارًا متطا
سالسل منفردة أو متفرعة على الحوامل البوغیة العمودیة 

دراسة مسحیة  إجراء إلىالدراسة لذا هدف .)29،26،24(القصیرة
الجنس  أنواعموسعة للموسمین الزراعیین الشتوي والصیفي على 

Alternaria محاصیل الخضراوات المصابة  أوراقالمعزولة من
 ،ولمناطق مختلفة من مدینة الموصل(العراق) األوراقبمرض تبقع 

  .الطرائق التشخیصیة المعتمدة عبإتبا نواعهذه األتشخیص و 
  عملمواد وطرائق الال

  جمع العینات 
جمعت عینات أوراق محاصیل الخضراوات المصابة بمرض تبقع 

مدینة الموصل شملت : الرشیدیة والقبة  مختلفة منمن مناطق األوراق
والدندان ومنطقة نینوى الشرقیة ، فضال عن مناطق متفرقة  والشریخان

التي شملت : المصابة لمحاصیل الشتویة اأوراق  اختیرت.  أخرى
والشوندر والفجل والبنجر. أما  السلق واللهانةوالباقالءوالبزالیاوالشلغم

والقرع  ةعینات المحاصیل الصیفیة شملت: البطاطا والطماط
  .بیانجان والفلفل واللو والباذ

  Alternariaعزل الفطر 
 طوس علىالتبقع  أعراضعلیها  تأوراق ظهر تم عزل الفطر من 
بالمضاد الحیوي المدعم  PDAواآلكاردكستروز مستخلص البطاطا وال

Streptomycin  أخذت قطع صغیرة منها حیث ، ملغم/لتر 100بتركیز
هایبوكلورایت تقریبا وعقمت سطحیا بغمرها في محلول  2سم 1 بمساحة

لمدة  Sodium hypochlorite solution %1 NaOClالصودیوم 
على ورق الترشیح  نشفتدقیقتین. غسلت بعدها بالماء المقطر المعقم و 

) 4-3(وبمعدل سم  9أطباقبقطر ثم وزعت على  مظروف التعقیتحت 
في الحاضنة عند الدرجة  األطباققطع نباتیة لكل طبق . حضنت 

1±  25الحراریة ساعة من العزل وبعد  48تمت مراقبة األطباق بعد م ْ
مختلفة منالفطریات سواء كانت  أنواعلوحظ نمو انتهاء فترة التحضین،

.  األخرىالفطریة  األجناسأو  Alternariaالتابعة لجنس األنواعمن 
مجهریا لتحدید العزالت التابعةللجنس  األوليجرى التحري 

Alternaria  ، استخدمت طریقة البوغ المنفردSingle spore 

technique ملء عروة الناقل من المستعمرة الفطریة  أخذت إذ، للتنقیة
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مل من  10) فیها  Vial( ونقلت الى قنینة زجاجیة ذات غطاء محكم 
قطرة من المادة الناشرة  إلیهالماء المقطر المعقم مضافا 

Tween80، المعلق البوغي لتحضیر رجت القنینة جیدا ثم استخدم
 1في الماء المقطر المعقم . ثم اخذ  2-10و  1-10 تخافیف عشریة

ووزع بشكل قطرات منتظمة  2-10مل من المعلق البوغي ذي التخفیف 
غم اكار / لتر ماء مقطر  15على سطح طبق من االكار المائي ( 

) وضعت كل قطرة داخل مربع مساحته  6.0عند األس الهیدروجیني 
)  3-2لمدة (  األطباق(خطط الطبق من الخارج) . حضنت  2سم1

 Stereoscopicساعات وفحصت تحت المجهر المجسم ذي العینین 

MicroscopeBinocular  طبق  إلىلمالحظة البوغ المنفرد ونقله
لتنمیته والحصول على مزرعة فطریة نقیة PDAیحوي على وسط 
الثالجةعند درجة ، حضنت كما سبق وحفظت في ناشئة من بوغ مفرد

  .)24،17،11،3(م  ْ 4
  Alternariaالعزالت الفطریة العائدة لجنس  تشخیص

 عبطریقة الزر  Alternariaشخصت العزالت الفطریة التابعة لجنس 
حضرت ،  )Slide culture technique)15،6،5على الشریحة 

الشرائح الزجاجیة لكل عزلة واعتمدت الصفات المختلفة لالبواغ 

عزلة بوغا لكل  20 أبعادأخذت  ، البوغ ( طوله وعرضه)وأبعادوترتیبها 
 Ocular (7x)وذلك باستخدام عدسة القیاس  x40عند قوة تكبیر 

micrometer المستخدم بشریحة المسرح  مع مراعاة ضبط المجهر الضوئي
 10،  4ومطابقتها مع عدسات المجهر (  mm 0.01 المدرجة والبالغة قیمتها

 ،40  (X ) ىوباالعتماد عل، )5للحصول على القیمة التدریجة في كل منها 
  ).28،21،19،18،9،4المفاتیح التصنیفیة (

  النتائج والمناقشة
ظهر من خالل عینات أوراق النباتات المصابة بالتبقع في منطقة الدراسة بأن 

سوداء ، مختلفة األشكال  إلىأعراض المرض كانت على هیئة بقع بنیة داكنة 
فكانت مستدیرة أو بیضاویة أو غیر منتظمة ، متعددة ومختلفة األتساع مغطاة 

ظهرت بهذه األشكال بنمو دقیق ذي لون أسود مضبب یمثل أبواغ الفطر وقد 
غیر مستقرة لذلك فهو ال یقدر  الن الظروف البیئیة المحیطة بالفطر تكون

فتتكون البقع بشكل حلقات متراكزة تكسبها مظهر  على النمو بمعدل منتظم
تة للعائل بهالة لها لون مخالف من األنسجة المی أحیطتوقد  لوحة التصویب

سموم  بإنتاجتقوم  .Alternaria spp أنواع، ألن )1وكما موضح في الشكل (
 االنتشارغیر متخصصة لها القابلیة على  أومختلفة سواء كانت متخصصة 

إلى األنسجة المجاورة مسببا موتها مما یجعل هذه األنسجة  اإلصابةمنموقع 
  ).16، 2،3( تتضاءل تدریجیا

 

 

     
  Brassica oleracea اللھانة                       Beta vulgarisالسلق 

     
  Raphanus sativus الفجل                         Vicia fabaالباقالء 

  Alternariaالمتسبب عن الفطر  ) : أعراض اإلصابة بتبقع األوراق على محاصیل الخضراوات المختلفة 1الشكل (
 

  

من تبقعات األوراق المصابة لمجموعة Alternariaعزلت فطریاتجنس 
من محاصیل الخضر في مدینة الموصل والعائدة لعدة عوائل نباتیة،اذ 

على عزلة فطریة تعود لألنواع المختلفة للفطرتوزعت  150عزل  تم
  : شملتللفطر  عشر نوعاحد

  

A.alternata A.brassicae 
A.brassicicola A.cheiranthi 
A.dianthi A. dianthicola 
A.longipes A. radicina 
A. raphani A.infectoria 
A. tenuissima  
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، والتي أظهرت صفات شكلیة متباینة باالعتماد على خصائص االبواغ
  وكما یلي:

A.alternata-1:  وتقع ضمن مجموعة السالسل الطویلة حسب
بصورة بأنها مرتبةتمیزت االبواغ فیها ).حیث Neergaard )19تقسیم 
بصورة متعاقبة ،وتأخذ  إلىاألعلىمتفرعة نامیة من األسفل ل سالس

االبواغ إشكاال مختلفة فتكون نبوتیة مقلوبة أو كمثریة أو بیضویة أو 
. بني ذهبي أوبني شاحب  أوبني غامق  لونو ذ بشكل مخروط ناقص

، ومقسمة بحواجز عرضیة غیر سمیكأو ذا ثآلیل  جدارها أملسویكون 
) وعدد من الحواجز الطولیة والمنحرفة . ویبلغ طول البوغ 8- 1من (

فقد ) مایكرونا . اما المنقار 12-7) مایكرونا وعرضه (40-14(الكلي 
بعض كان قصیرا أو طویال وذا شكل بسیط عموما او منتفخ في 

 ، وهذا ماجاء موافقاویصل طوله الى ثلث طول البوغ الكلي  االبواغ
  .) أ -2وكما هو موضح بالشكل ( ،)9،18(لما ذكره 

2 - A.brassicae: وتقع ضمن مجموعة االبواغ المفردة حسب تقسیم
Neergaard )19 االبواغ تكون مفردة نبوتیة  تمیزت بأن)،حیث

البني  إلىوزیتوني شاحب لون بني زیتوني شاحب ذات الشكل معكوسة
ووصل عدد الحواجز العرضیة في بعض ، أملس. جدارها الذهبي

الحواجز الطولیة والمائلة فلم  إمامن ثمانیة حواجز ،  إلىأكثراالبواغ 
في الطول  أبعادهایتجاوز عددها الثالثة وكانت االبواغ متقاربة في 

) 16-8مایكرونا وعرضها )70-20یبلغ طول االبواغ (والعرض
، وهذا . تمتلك منقارًا یبلغ طوله ثلث أو نصف طول البوغمایكرونا

  .)أ -2وكما هو موضح بالشكل ( ،)9لما ذكره ( ماجاء موافقا
3 - A.brassicicola:االبواغ فیها تكون بشكل  إن تمیزت العزالت

الشكل  سطوانیة) سالسأل3-2بصورة ( أوصورة سلسلة مفردة سالسل ب
وتكون  ذ یستدق طرفها وتتناقص تدریجیا نحو القمة.مخروطیةأو 

والبعض یحوي بعضها وجسم البوغ او ذوثألیل أملساالبواغ ذات جدار 
االبواغ بین البني  ألوانتخصرات عند الحواجز ، تراوحت  یحويالاألخر 

یتراوح طول االبواغ بني الذهبیلزیتوني والبني الزیتوني الشاحب والا
) من 11-1غ (ولالبوا) مایكرونا20-8) مایكروناوعرضها (14-60(

واحتوت  ) من الحواجز الطولیة والمائلة .6- 1الحواجز العرضیة ومن(
ذي شكل بسیط سواء مخروطي االبواغ على منقار قصیر 

وهذا ماجاء  غیر موجودأو الیتجاوز ثلث طول البوغقصیرأومتطاول قلیال
  .)أ -2وكما هو موضح بالشكل ( ،)9 ،7لما ذكره ( موافقا

4 - A.cheiranthi: ذات السالسل وتقع ضمن مجموعة االبواغ
تكون االبواغ فیها مفردة أو  )،Neergaard )19حسب تقسیم القصیرة 

بین البني  ألوانهاوقد تباینت أملسداكن  هاجدار ذات سالسل قصیرة 
متعددة وغالبا  أشكالهاالغامق والبني الزیتوني الشاحب والبني الذهبي 

ما تأخذ الشكل الكمثري اذ تكون في البدایة ذات شكل بیضوي أو 
غیر متناسقة وتستدق نحو  األخیربیضوي متطاول لكنها تصبح في 

مكونة المنقار . تحوي عددا كبیرا من  إلىاألعلىالقمة التي تنسحب 
) مایكرونا 70-20الطولیة والمائلة ، یبلغ طولها (الحواجز العرضیة و 

تحوي معظم االبواغ على منقار قصیر ) مایكرونا26-12وعرضها (

والبعض منها یكون المنقار فیها طویال وعموما الیتجاوز طوله ثلث 
لما ذكره  ،وهذاماجاء موافقاطول البوغ وكذلك تحوي ابواغ بدون منقار

  ) .أ - 2وكما هو موضح بالشكل ( ،)9(
5 - A.dianthi: وتقع ضمن مجموعة السالسل القصیرة حسب تقسیم

Neergaard )19.( مع سلسلتین بشكل سلسلة مفردة او تترتب االبواغ
 وألوانهامخروطیة الشكل أو نبوتیة معكوسة تكون ، وجود ابواغ مفردة 

 البني الذهبي إلىبین البني الشاحب والبني الذهبي والزیتوني الشاحب 
وعدد من  9، ذات حواجز عرضیة یصل عددها  أملس جدارها

ذات تخصرات عند الحواجز یبلغ  بعضهاالحواجز الطولیة والمنحرفة ،
والمنقار یكون فیها ) 18-10) وعرضها من (60 -16طولها من (

من ثلث طول البوغ وقد اتخذ  أكثرإلىقصیرا وطویال یصل طوله 
متعرج مما  أواسطواني طویل أو مختلفة سواء مخروطي قصیر  أشكاال
وكما  ،)9لما ذكره ( ، وهذا ماجاء موافقامتباینة لالبواغ أشكاالیعطي 

  ) .أ -2هو موضح بالشكل (
6 - A.dianthicola: وتقع ضمن مجموعة السالسل القصیرة حسب

وقد امتازت بان االبواغ فیها كانت مرتبة ).Neergaard )19تقسیم 
. نبوتیة الشكل معكوسة ) سالسل3- 2بسالسل قصیرة مفردة او من (

البني  إلىاللون البني الذهبي والزیتوني الشاحب أو اسطوانیة كان 
الذهبي هو اللون الغالب على االبواغ ذات جدار أملس مع وجود 

، ذات حواجز أو عدم وجودها  في جسم البوغ تخصرات عند الحواجز
الحواجز ) من 3-0() حاجزًا ولها 14ا الى (عرضیة یصل عدده

وكذلك ، )16-6) وعرضها (65-20یبلغ طولها ( .ةمائلة اوالطولیال
من ثلث  إلى أكثرتمیزت بطبیعة منقارها الذي وصل طوله في بعضها 

نصف طوله وانه كان ذو شكل بسیط او منتفخا عند  أوطول البوغ
لما  وهذا ماجاء موافقاالقمة او اتخذ شكال متعرجا في بعض االبواغ .

  .)أ -2وكما هو موضح بالشكل ( ،)9ذكره (
7 - A.longipes: مرتبة بصورة  أومفردة  إماابواغ هذا النوع تكون

، لونها ذات تخصرات عند الحواجز  أملسها جدار نبوتیة الشكل سالسل
طولیة  ) وحواجز7-3، تحوي حواجز عرضیة(وبني ذهبيبني شاحب 

) 16-10) وعرضها (69-16أو مائلة واحدة أو متعددة. یبلغ طولها (
ویكون عادة منتفخا طول البوغأو نصف  اواقلوالمنقار یبلغ طولهثلث

وكما هو موضح  ،)9لما ذكره ( وهذا ماجاء موافقاقلیال عند القمة .
  ) .ب -2بالشكل (

8 - A.radicina: تكون االبواغ منفردة أو على هیئة سلسلتین ونادرا
متباینة غالبا ما تكون  األشكالمختلفة ، ما تكون ذات ثالث سالسل 

یتدرج لونها بین البني الغامق اهلیجیة أو نبوتیة أو كمثریة الشكل . 
 غیر مخصرة عند الحواجز أملسجدارها  ،ال تملك منقاراوالبني الذهبی

-17وحاجز طولي أو مائل. یبلغ طولها() 7-3ولها حواجز عرضیة (
وكما هو  )،23، 9(لما ذكره  وهذا ماجاء موافقا).20-9) وسمكها (57

  ) .ب-2موضح بالشكل (
9 - A.raphani: ترتیب االبواغ بصورة سالسل قصیرة وطویلة والتي

) سلسلة وذات 3-2بصورة سلسلة مفردة او بصورة من ( إماتكون 
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تراوحت بین البني الغامق والبني الشاحب والبني  وألوانهاجدار أملس 
منتفخة ومقسمة بالعدید من الحواجز  أشكاالالذهبي واتخذت االبواغ 

ذات  األحیانوفي بعض  أملس، جدارها العرضیة والطولیة والمائلة 
) عرضیة وعدد من الحواجز 7- 3، لها حواجز عددها (ثآلیل دقیقة

).  20-10) وعرضها ( 60-18ئلة . یبلغ طولها (ة والماالطولی
ثلث طول البوغ  إلىوكانت ذات منقار قصیر وطویل یصل في طوله 

وهذا ماجاء ، منتفخا قلیال عند القمة أوسواء كان في طبیعته بسیطا 
  ) .ب -2(وكما هو موضح بالشكل )،9(لما ذكره  موافقا

10-A.infectoria:  : تترتب االبواغ بصورة سالسل طویلة ومتفرعة
، وتكون مخروطیة الشكل أو كمثریة متطاولة وغالبا ما تنتفخ عند 

ذات جدار سمیك ذي ذات لون بني ذهبي و  ،طرفها المستدق 
) حواجز عرضیة وعدد من الحواجز الطولیة 8-1تحوي على (ثآلیل

ار یكون ) والمنق16- 8) وعرضها (56-16والمائلة . یصل طولها (
اسطوانیا قصیرا أو مخروطیا طویال قد یصل طوله الى نصف الطول 

وكما هو موضح بالشكل  )،9(لما ذكره  ، وهذا ماجاء موافقاالكلي للبوغ
  ) .ب -2(

11-A.tenissiuma: وتقع ضمن مجموعة السالسل القصیرة حسب
قصیرة سالسل بصورة االبواغ تترتب ).Neergaard )19تقسیم 
،نبوتیة الشكل أو اهلیجیة معكوسة أو بشكل مخروط ناقص وطویلة

مستدق الطرف لتشكل المنقار الذي یكون قصیرا ثلث طول البوغ او 
عند  ینتفخوكثیرا ما  أحیانایستدق طرفها  طویال یصل الى نصف طوله

 إلىبني زیتوني شاحب أوبني ذهبي شاحب لونها بني ذهبي أو  ،القمة 
 حواجز) وعدة 7-4، لها حواجز عرضیة( أملسجدارها  بني ذهبي

) ، لها 12-8) وعرضها (70-22یة ومائلة یبلغ طولها (طول
، 7لما ذكره ( وهذا ماجاء موافقا .عند الحواجز أو معدومة تخصرات

  ) .ب -2وكما هو موضح بالشكل ( ،)9

  

     
A.brassicae                                                             A.alternata 

     
A.cheiranthi                                               A.brassicicola 

     
A.dianthicola                                                            A.dianthi 

  40Xعند قوة تكبیر Alternariaأ) :األنواع المختلفة من الجنس -2الشكل (
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A .radicina                                                               A.longipes 

     
A .infectoria                                                                    A .raphani 

 
A.tenuissima 

 

  40Xعند قوة تكبیر  Alternariaب) :األنواع المختلفة من الجنس - 2الشكل (

  
المصــــــابة  األوراق مــــــن تبقعــــــاتAlternariaجــــــنس  عزلــــــت فطریــــــات

عوائل نباتیـــــة. بالنســـــبة لعـــــدةالعائدة مجموعـــــة مـــــن محاصـــــیل الخضـــــرو ل
مجموعــة مــن محاصــیل الخضــر تعــود إلــى  انتخبــتللمحاصــیل الشــتویة 

العوائـــل النباتیـــة : الرمرامیـــة والشـــفویة والصـــلیبیة حیـــث عـــزل مـــن أوراق 
) عزلــة مختلفــة األنــواع مــن الفطــر تباینــت فــي  88نباتاتهــا المصــابة ( 

  ) .1المحاصیل ، وكما موضح في الجدول ( باختالفونسبها  أعدادها
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  من محاصیل الخضراوات المختلفة للموسم الشتوي  Alternaria): األنواع المعزولة لجنس1الجدول (

  العائلة النباتیة
االسم 
العربي 
  للنبات

  عدد  الفطر أنواع  االسم العلمي للنبات
  العزالت

 العزلنسبة 
لتكرار النوع في 

  % اتعینال

  
  العائلة الرمرامیة

  
  السلق

Beta vulgaris 
 

var. cilca 

Alternariaalternata  6  50  
A. brassicicola  2  16.67  
A. dianthi  2  16.67  
A. tenuissima  2  16.66  

C
henopodiaceae

 
  

  100  12  المجموع

  الشوندر
Beta vulgaris 

 
var. vulgaris 

A. alternata 4  36.36  
A. brassicicola  3  27.28  
A. cheiranthi 2  18.18  
A. tenuissima  2  18.18  

  100  11  المجموع

  البنجر
 

Beta vulgaris 
var. rapa 

A. alternata 8  100  

  100  8  المجموع

 Viciafaba  الباقالء  العائلة الشفویة
A. alternata 6  54.54  
A. brassicicola 3  27.28  
A. radicina 1  9.09  

Fabaceae 

A. tenuissima 1  9.09  
  100  11  المجموع

 Pisumsativum  البزالیا
A. alternata 6  60  
A. brassicae 1  10  
A. brassicicola 1  10  
A. longipes 1  10  
A. tenuissima 1  10  

  100  10  المجموع

 Brassica oleracea  اللهانة  الصلیبیة العائلة
A. alternata 4  28.57  
A. brassicae 2  14.3  
A. brassicicola 4  28.57  
A. longipes 2  14.28  

C
ruciferae 

A. infectoria 2  14.28  
  100  14  المجموع

 Raphanussativus  الفجل
A. alternata 3  30  
A. brassicae 5  50  
A. brassicicola 2  20  

  100  10  المجموع

 Brassica repa  الشلغم
A. alternata 6  50  
A. brassicae 2  16.67  
A. brassicicola 3  25  
A. dianthicola 1  8.33  

  100  12  المجموع
  88  المجموع الكلي للعزالت

حیث أنتخب من العائلة الرمرامیة المحاصیل : السلق والشوندر 
والبنجر وعزلت من أوراقها المصابة أنواع مختلفة للفطر كان أكثرها 

) عزلة وبنسب 8و 4و 6إذ كان عددها( A.alternataشیوعًا النوع 
)% للمحاصیل السابقة على  100،  36.36،  50تكرار مئویة ( 

لسلق الذي عزل من محصولي ا A.brassicicolaالتوالي ، یلیه النوع 
%  27.28و  16.67) وبنسبة 3و  2والشوندر وكان عدد عزالته (

وبنسبة A.dianthiعلى التوالي ومن السلق عزلتین للنوع 
وبنسبة A.cheiranthi% ومن الشوندر عزلتین للنوع 16.67تكرار

 18.18و  16.66بنسب A.tenuissima% . كما عزل النوع 18.18
  .صولي السلق والشوندر على التوالي% وبواقع عزلتین لكل من مح

أما محصولي الباقالءوالبزالیا العائدین للعائلة الشفویة أظهر النوع 
A.alternata  على  60و  54.54أعلى نسب مئویة للتكرار %

النوع  وأعطى) عزالت لكل محصول 6التوالي وبواقع (
A.brassicicola وعزلة 27.28بنسبة تكرارثالث عزالتللباقالء %

و  A.radicina% اما النوعین 10واحدة للبزالیا بنسبة تكرار
A.tenuissima  عزال بواقع عزلة واحدة في الباقالء وبنسبة

% لكل منهما ، وهذا ما ظهر أیضا في نبات البزالیا حیث 9.09تكرار
 A.tenuissimaو   A.longipesو  A.brassicaeأعطت األنواع 

% .اما محاصیل العائلة 10وبنسبة عزل  عزلة واحدة لكل نوع منها
الصلیبیة وهي اللهانة والفجل والشلغم فقد كان عدد العزالت للنوع 

A.alternata )4  و  30و  28.57) عزلة وبنسب تكرار 6و  3و
 A. brassicae% لكل محصول على التوالي . وقد كان للنوعین  50
ملحوظة في عدد العزالت ونسب تكرار  سیادة A. brassicicolaو

 كان عدد العزالت A.brassicaeبالنسبة  إماالمئویة للنباتات الثالثة ، 
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% فیالنباتات على  16.67و  50و  14.3) وبنسب تكرار2و  5و  2(
) 3و  2و  4كانت عدد العزالت ( A.brassicicolaالتوالي . أما
، وفي اللهانة عزل  % على التوالي 25و  20و  28.57وبنسب تكرار

وبواقع عزلتین لكل منهما وبنسبة  A.infectoriaوA.longipesالنوع 
% وفي الشلغم وجدت عزلة واحدة من النوع 14.28تكرار

A.dinthicola 8.33وبنسبة تكرار. % 
شملت المحاصیل الصیفیة مجموعة عائدة الى العائلة الباذنجانیة وهي 
البطاطا والطماطا والباذنجان والفلفل ، واختیر نبات القرع من العائلة 
القرعیة ونبات اللوبیا من العائلة الشفویة وقد عزلت أنواع مختلفة 

 ) عزلة62ذه النباتات بلغ عدد عزالتها(المصابة له األوراقللفطر من 
) 2، وكما موضح في الجدول ( Alternariaفطریة عائدة لجنس 

األكثر شیوعًا ، وكانت عدد عزالته في  A.alternata.عزل النوع 
)  3و  10و  10و  6نباتات البطاطا والطماطا والباذنجان والفلفل ( 

% على  60و  66.67و  76.92و  54.54تكرارعزلة وبنسب 
من الفطر منها  أخرىاصیل أنواع التوالي وكذلك عزلت من هذه المح

بواقع عزلة واحدة من نبات البطاطا وبنسبة و A.brassicicolaالنوع 
لنفس المحصول وبنسبة  A.raphani% وعزلتین من النوع 9.1تكرار
النوع  إلى% . ومن الباذنجان ثالث عزالت تعود 18.18تكرار

A.cheiranthi وعزلة واحدة من النوع20تكراروبنسبة %A.dianthi 
 A.tenuissima% . اما النوع 20من محصول الفلفل بنسبة عزل 

فقد عزل من المحاصیل األربعة بواقع عزلتین لكل من نباتات البطاطا 
% ،  13.33و  15.38و  18.18 تكرار والطماطا والباذنجان وبنسب

% وقد وجدت 20تكرارمن نبات الفلفل ظهرت عزلة واحدة بنسبة  أما
 تكرار في نبات الطماطا وبنسبة A.infectoriaعزلة واحدة للنوع 

محصول القرع لوحظ فیه سیادة النوع  أما% . 7.7
A.alternata وعزلتین للـ 83.33تكرارعزالت وبنسبة  10وبواقع %
A.infectoria  اللوبیا  أوراق% ، وعزل من 16.67تكراروبنسبة

% 66.67تكراربنسبة  A.alternataعزالت للنوع  أربعالمصابة 
  % .33.33وبنسبة  A.tenuissimaوعزلتین من النوع

  من محاصیل الخضراوات المختلفة للموسم الصیفي  Alternariaالمعزولة لجنس األنواع): 2جدول (ال

االسم العربي   العائلة النباتیة
  عدد  الفطر  أنواع  االسم العلمي للنبات  للنبات

  العزالت
لتكرار لنوع نسبة العزل
  ات %عینفي ال

 Solanumtuberosum  البطاطا  العائلة الباذنجانیة

A. alternata 6  54.54  
A. 
brassicicola 1  9.1  
A. raphani 2  18.18  

Solanaceae 

A. tenuissima 2  18.18  
  100  11  المجموع

 Lycopersicumesculentum  الطماطا
A. alternata 10  76.92  
A. infectoria 1  7.7  
A. tenuissima 2  15.38  

  100  13  المجموع

 Solanummelongena  الباذنجان
A. alternata 10  66.67  
A. cheiranthi 3  20.00  
A. tenuissima 2  13.33  

  100  15  المجموع

 Capsicum annum  الفلفل 
A. alternata 3  60  
A. dianthi 1  20  
A. tenuissima 1  20  

  100  5  المجموع

 Cucurbitapepo  القرع  العائلة القرعیة
A. alternata 

10  83.33  
A. infectoria 2  16.67  

Cucurbitaceae 100  12  المجموع  
  Vignasinensis A.alternata 4  66.67  اللوبیا  العائلة الشفویة

A. tenuissima 2  33.33  
Fabaceae 100  6  المجموع  

  62  المجموع الكلي للعزالت
) نســـــب العـــــزل المئویـــــة لألنـــــواع المختلفـــــة لجـــــنس 3یوضـــــح الجـــــدول (

Alternaria التــــي یحـــــدثها الفطــــر علـــــى  اإلصــــابةالتــــي تبــــین طبیعـــــة
ونســب توزیعــه  انتشــارهالعوائــل النباتیــة فــي محاصــیل الخضــر، ومــدیات 

فــي نباتـــات الموســـمین الشـــتوي والصـــیفي وللمحاصـــیل كافـــة علـــى مـــدار 
النــــــــوع تكرار یتضــــــــح مــــــــن نســــــــب العــــــــزل المئویــــــــة ســــــــیادة  إذالســــــــنة . 

A.alternata بالنســبة  ةوأحــداثا لإلصـابشـیوعًا  عأكثــر األنـواحیـث كـان
% وكانــت نســبة 57.33المئویــة ه تكــرار للمحاصــیل كافــة إذ بلغــت نســبة 

% . وقــــد 48.86% والشــــتویة 69.35ه فــــي المحاصــــیل الصــــیفیة تكــــرار 
التـي ظهـرت فـي المحاصـیل .Alternaria sppلـوحظ إن بعـض أنـواع 

اظهـــر النـــوع  إذ،كـــن لهـــا ظهـــور فـــي المحاصـــیل الصـــیفیةالشـــتویة لـــم ی
A.brassicae كانـت نسـب  إذعوائلـه  باختیـارتخصصًا بشكل أو بـآخر

% وكـــان تواجــــده علـــى نباتــــات 11.36ه فــــي المحاصـــیل الشــــتویة تكـــرار 
العائلة الصلیبیة عـدا عزلـة واحـدة تـم عزلهـا مـن نبـات البزالیـا ولـم یظهـر 

تكـــراره أي تواجــد لهـــذا النـــوع فــي المحاصـــیل الصـــیفیة لهــذا كانـــت نســـبة 
كـــان تواجـــده A.brassicicolaامـــا النـــوع  % .6.67لكافـــة المحاصـــیل 

% عــدا عزلــة 20.45تكــرارمحصــورًا تقریبــًا بالمحاصــیل الشــتویة بنســبة 
واحــدة ظهــرت فــي محصــول البطاطــا للنباتــات الصــیفیة لــذا كانــت نســبة 

% وهــــي نســــبة مرتفعــــة نوعــــًا مــــا 12.67ه فــــي المحاصــــیل كافــــة تكــــرار 
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لتي تم عزلهـا عـدا النـوع ا األخرىبالنسبة لنسب العزل لبقیة أنواع الفطر 
A.tenssiuima  امـــا النـــوع .A.cheiranthi والـــذي یعـــد مـــن األنـــواع

توفر العائل المناسـب لهـا ، لـذلك لـوحظ تواجـده  ااإلصابة إذالتي تحدث 
علــى محصــول الشــوندر فقــط مــن المحاصــیل الشــتویة لهــذا كانــت نســبة 

ه تكـــرار المحاصـــیل الصـــیفیة كانـــت نســـبة  فـــي أمـــا% 2.27ه فیهـــا تكـــرار 
نســبته فــي % لوجــوده علــى محصــول الباذنجــان فقــط لــذلك كانــت 4.84

% وهــذه نســبة منخفضــة مقارنــة بالنســب المئویــة 3.33كافــة المحاصــیل 
كـــان لـــه ســـلوك مشـــابه A.dianthiالنـــوع  أمالألنـــواع األخـــرى المعزولـــة.
تكــراره فــي ه المنخفضــة اذ كانــت نســبة تكــرار لنــوع الفطــر الســابق بنســب 

% نتیجــة عزلــه مــن نبــات الســلق ومــن نباتــات 2.27المحاصــیل الشــتویة 
% مــن نبــات الفلفــل لــذلك كانــت نســبة 1.61المحاصــیل الصــیفیة بنســبة 

 عأمــــــــــــا األنــــــــــــوا% . 2هــــــــــــذا النــــــــــــوع فــــــــــــي المحاصــــــــــــیل كافــــــــــــة تكرار 
A.dianthicola وA.longipes  وA.radicina عزلـــــــت فقـــــــط مـــــــن

% ولـــم یكـــن لهـــا  1.14و  3.41و  1.14 المحاصـــیل الشـــتویة وبنســـب
هـــا المئویـــة تكرار أي ظهـــور فـــي المحاصـــیل الصـــیفیة لهـــذا كانـــت نســـب 

% علـى التـوالي .  0.67و  2و  0.67 لكافة المحاصـیل منخفضـة جـداً 
السـابقة اذ لـم یكـن  األنـواعكـان علـى العكـس مـن A.raphaniالنوع  أما

لـــــه أي تواجـــــد فـــــي المحاصـــــیل الشـــــتویة وتواجـــــد فقـــــط علـــــى محصـــــول 
% 3.23فــــي المحاصــــیل الصــــیفیة تكــــراره البطاطــــا لــــذلك كانــــت نســــبة 

لــوحظ  A.tenuissimaأمــا النــوع % .1.33وبالنســبة للمحاصــیل كافــة 
% 10بلغـت نسـبة تكـراره  إذارتفاع في نسبة ظهوره في المحاصیل كافة 

بالنســبة لكافــة المحاصــیل ، A.brassiciolaمقاربــة لوجــود  وهــي نســبة
النــوع مــن  اتكــرار هــذانـه یالحــظ هنــا حــدوث حالــة عكســیة فـي نســب  إال

نســـــبة تواجــــده فـــــي المحاصـــــیل  إذأنالفطــــر عنهـــــا فــــي الفطـــــر الســــابق 
% 6.82% كانــت أعلــى منهــا فــي المحاصــیل الشــتویة 14.52الصــیفیة 

فقـد عــزل مـن نباتــات كـال الموســمین إذ كــان  A.infectoria.أمـا النــوع 
% 4.84% ونسـبة تكـراره 2.27له نسبة تكـراره فـي المحاصـیل الصـیفیة 

 % .3.33في المحاصیل الشتویة لذا كانت نسـبته فـي المحاصـیل كافـة 
للمحاصــیل  Alternariaجــنس  ألنــواع) : نســب العــزل المئویــة 3دول (الجــ

  الشتویة والصیفیة وللمحاصیل كافة

  انواع الفطر

  النسب المئویة لتكرارالنوع الواحد
 المحاصیل

  الشتویة
 المحاصیل

  الصیفیة
 المحاصیل

  كافة
A. alternata 48.86 69.35 57.33 
A. brassicae 11.36 0.00 6.67 
A. brassicicola 20.45 1.61 12.67 
A. cheiranthi 2.27 4.84 3.33 
A. dianthi 2.27 1.61 2 
A. dianthicola 1.14 0.00 0.67 
A. longipes 3.41 0.00 2 
A. radicina 1.14 0.00 0.67 
A. raphani 0.00 3.23 1.33 
A. infectoria 2.27 4.84 3.33 
A. tenuissima 6.82 14.52 10 

 100 100 100  المجموع

) وفــــي نســــب العــــزل المئویــــة 2) و (1یظهــــر واضــــحًا فــــي الجــــدولین (
الفطـــــر أكثـــــر أنـــــواع  A.alternataالنوع أنـــــ) 3المبینـــــة فـــــي الجـــــدول (

فــي جمیــع المحاصــیل التابعــة للعوائــل النباتیــة  إحداثاإلصــابةشــیوعًا فــي 
 إصـابةعلـى قـدرة هـذا الفطـر علـى ذلـك المختلفة ولكـال الموسـمین ویـدل 

 إذ)18مــا ذكــره ( یتفــق مــع العوائــل علــى مــدار الســنة ، وهــذاالعدیــد مــن 
الجنس انتشارًا وأفراده أما تكون رمیة علـى  عأكثر أنوامن  هذا النوع یعد

تكــون متطفلــة وممرضــة ألنــواع مختلفــة  أوفــي التربــة  أوالمــواد الغذائیــة 
احیانـــــًا بأســـــم المجموعـــــة  إلیهـــــامـــــن النباتـــــات ولســـــعة انتشـــــارها یشـــــار 

Alternata group، النـوع  ولـوحظ انA.alternata  لـه المقـدرة علـى
فقـد  A.brassicae) .أمـا النـوع 29،20عائل ( 100مهاجمة اكثر من 

فــي  إصــابتهتركــزت  إذأظهــر تخصصــًا بشــكل أو بــآخر باختیــاره عوائلــه 
) بـــأن هـــذا Ellis )9النباتـــات العائـــدة للعائلـــة الصـــلیبیة وهـــذا مـــا ذكـــره 

أوراق مختلـف أنـواع نباتـات العائلـة الصـلیبیة الفطر یالحـظ وجـوده علـى 
كمــا لــوحظ تواجــد الفطــر  ،ومــن عوائلــه اللهانــةوالقرنابیط والفجــل والشــلغم

من المحاصـیل الشـتویة وهـذا قـد یعـزى  أیضاعلى محصول البزالیا وهي 
إلـــى ان الفطـــر یمكـــن أن یصـــیب أكثـــر مـــن عائـــل إذا تـــوفرت الظـــروف 

فـــي  A.bassicicolaإصـــاباتلـــب لوحظ ان اغكـــذلك.لإلصـــابةالمناســبة 
فــي محاصــیل العائلــة الصــلیبیة  تكــرارالمحاصــیل الشــتویة وأعلــى نســب 

إلصـابتها لبقیـة المحاصـیل الشـتویة ، وعلـى الـرغم مـن أنهـا تتبــع  أضـافه
یمكـــن أن  Alternariaعوائـــل أخـــرى ممـــا یـــدل علـــى أن أنـــواع جـــنس 

ختلفـــة وان فـــي اإلصـــابة التـــي تحـــدثها فـــي العوائـــل الم اختالفـــاتتظهـــر 
الســـالالت ضـــمن النـــوع الواحـــد تكـــون مختلفـــة فـــي اختیـــار العوائـــل التـــي 

إحـــداثا وقـــدرتها العالیـــة علـــى  األنـــواعتصـــیبها ممـــا یظهـــر ضـــراوة هـــذه 
. وهذا ما یؤكده ظهور عزلة مـن هـذا الفطـر فـي نبـات البطاطـا  ةإلصاب

ـــة نباتیـــة  ـــى  أخـــرىالعائـــد لعائل ـــك لقدرتـــه عل ـــف وذل  إنتـــاجولموســـم مختل
وجــدت الفرصــة لــذلك  اإصــابة إذســالالت تتحمــل ظروفــا مختلفــة محدثــة 

قاســـیة أكثـــر مـــن  أمراضـــاتعـــد مـــن األنـــواع التـــي تســـبب  أنهـــاوال ســـیما 
) . A.brassicae )21اإلصـــــــــــــــــــــابة التـــــــــــــــــــــي یســـــــــــــــــــــببها الفطـــــــــــــــــــــر 

) أنـــــه یالحـــــظ ظهـــــوره علـــــى نبـــــات Eills )9ذكـــــر A.cheiranthiأمـــــا
وال ســــیما  أخـــرىالمنثـــور( الشـــبو ) وكــــذلك ســـجل وجــــوده علـــى نباتــــات 

نباتــــات العائلــــة الصــــلیبیة عــــزل فـــــي كــــال الموســــمین وعلــــى محصـــــول 
الشوندر التابع للعائلة الرمرامیـة بالنسـبة للموسـم الشـتوي وعلـى محصـول 

هـذا النـوع مـن  إنلـى الباذنجان التابع للعائلـة الباذنجانیـة وهـذا مـا یـدل ع
.أمـــا النوعـــان  اإلصـــابةخصوصـــیة معینـــة ألحـــداث  إلـــىالفطـــر یحتـــاج 

A.dianthi  وA.dianthicola لنباتـــات الزینـــة  بإصـــابتهماالمعروفـــان
وال ســـیما النباتـــات التابعـــة للعائلـــة القرنفلیـــة وعلـــى الـــرغم مـــن امتالكهمـــا 

إال انـــه تـــم عزلهمـــا مـــن نباتـــات تعـــود  اإلصـــابةلهـــذه الخصوصـــیة مـــن 
لعوائل نباتیة مختلفة ولكال الموسمین وهذا یدل علـى ان بعـض سـالالت 
الفطــر عنــدما تجــد العائــل المناســب تســبب اإلصــابة وذلــك ألن األنــواع 

تفرز سـمومًا معینـة عنـد إصـابتها لعوائلهمـا  Alternariaالعائدة لجنس 
ً آخــر  أمــاالخاصــة ،  ◌ تفــرز ســـمومًا  أنمناســبًا یمكــن إذا وجــدت عــائًال

وهــذا دلیــل علــى مــدى مقــدرة الفطــر علــى  مختلفــة علیــه محدثــة اإلصــابة
التكیـــف والتـــأقلم ألحـــداث المـــرض ألن األنـــواع الرمیـــة مـــن هـــذا الجـــنس 

تصـــبح طفیلیـــة عنـــدما یصـــادفها العائـــل المناســـب لـــذلك فـــأن  أنیمكنهـــا 
  ) .29،7وح دائمًا (التمییز بین حالتها الرمیة والطفیلیة ال یظهر بوض
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لنبــات التبــغ مســببًا بقعــًا بنیــة  بإصــابتهوالمعــروف  A.longipes والنــوع
ـــــــذي یشـــــــابه شـــــــكلیًا  ـــــــى األوراق وال ویـــــــدعى بـــــــالنوع  A.alternataعل

 أصـابه) . إال انـه وجـد محـدثًا 7علـى التبـغ (A.alternataالممرض للـ 
 A.brassicaeفــي نبــات اللهانــةوالبزالیا وهــذا یشــابه فــي ســلوكه الفطــر 

عوائـــل معینـــة ،  إلصــابةأي انـــه یمتلــك تخصصـــًا  اإلصــابةفــي إحـــداث 
یكـون ممرضـا لعوائـل أخـرى اذا تـوفر  أنولكن هذا ال یمنع انـه یسـتطیع 

وضــمن الموســـم نفســه . وهـــذا مــا وجـــدنا  لإلصـــابةلــه الظـــرف المناســب 
 إذA. infectoria وA.raphaniو  A.radicinaاألنــــواععلیــــه 

 إذأنالحظنــا وجــودهم علــى عوائــل تختلــف عــن العوائــل الخاصــة بهــم ، 
على نبات البـاقالء بینمـا الفطـر الثـاني ظهـر  إصابةیحدث  األولالفطر 

ــــــــى نباتــــــــات  ــــــــث تواجــــــــد عل علــــــــى نبــــــــات البطاطــــــــا أمــــــــا الفطــــــــر الثال
سـجل وجـوده علـى  A.radicinaاللهانةوالطماطا والقرع مع العلم ان الـ 

فـــي  اإلصـــابةیســـبب غالبـــًا A.raphaniشـــبت بینمـــا الجزروالكـــرافس وال
نبــــــــــــاتي الفجــــــــــــل والمنثــــــــــــور ونباتــــــــــــات الفصــــــــــــیلة الصــــــــــــلیبیة اماالـــــــــــــ 

A.infectoria ســـــجل وجـــــوده علـــــى نباتـــــات مختلفـــــة خاصـــــة الحبـــــوب
إلصـــابة لمحاصـــیل كـــال ل اأحـــداثتواجداكـــان لهA.tenuissima).امـــا 9(

منـــــه فـــــي  أكثـــــرن ظهـــــوره فـــــي المحاصـــــیل الصـــــیفیة اكـــــالموســـــمین ، و 

المحاصــــیل الشـــــتویة ولـــــم یالحـــــظ لــــه أي تواجـــــد علـــــى نباتـــــات العائلـــــة 
الفطــر التــي تصــیب هــذه العائلــة یالحــظ  إلىأنــأنواعالصــلیبیة وهــذا یعــزى 

لهـا خصوصــیة فــي العوائــل التــي تصـیبها بینمــا كــان هنــاك تواجــد للفطــر 
علـى بقیــة المحاصـیل الشــتویة التابعـة للعوائــل االخــرى ،  ةوبنسـب متباینــ
من جمیـع المحاصـیل المختـارة وهـذا یعـود  يالموسم الصیفوقد عزل في 

واسع من النباتـات كمسـبب أولـي  ىعلى مدینتشر A.tenuissimaإلىأن
( انتشــــارهلتبقــــع األوراق ویكــــون  ) اذ ینتشــــر فــــي محاصــــیل 18،9عالمیــــًا

م °28الموســـم الصـــیفي ألن الدرجـــة الحراریـــة المثلـــى لنمـــو ابواغـــه هـــي 
بوجـود الضـوء وهـذا مـا یجعـل الظـروف البیئیـة فـي  إنباتهـاوكذلك یتحفـز 

، وممــا  اإلصـابةالفطـر وأحــداث  انتشـارهـذا الموسـم تكــون األفضـل فــي 
شـیوعا  Alternariaیؤكد ذلـك أنـه سـجل فـي الهنـد كـأكثر أنـواع جـنس 

ــــ  اخـــتالف طبیعـــة  إن. لـــذا البـــد مـــن القـــول ) A.alternata )7بعـــد ال
التـــــــي یحـــــــدثها الفطـــــــر تعـــــــود إلـــــــى الضـــــــراوة التـــــــي یملكهـــــــا  اإلصـــــــابة

معینـة تسـاعده  إنتاجإنزیمـاتسواء من ناحیـة قدرتـه علـى  إلحداثاإلصابة
نتاجــهفــي مهاجمــة العائــل  ٕ للســموم ســواء كانــت مــن نــوع ســموم العائــل  أوا

غیــر المتخصصــة والتــي تعــد عــامًال مهمــًا فــي حــدوث  أوالمتخصصــة 
  ) .14( إحداثاإلصابةطر في المرض وتحدید مدى كفاءة الف

  المصادر
مطلوب ،عدنان ناصر وعز الدین سلطان محمد وكریم صالح  - 1

. دار  األول) . أنتاج الخضراوات ، الجزء  1989عبدول ( 
الكتب للطباعة والنشر ، مطبعة جامعة الموصل ، العراق ، 

  صفحة . 677
2- Agarwal, A.; Garg, G.K.; Devi, S.; Mishra, D.P. 

and Singh, U.S. 
(1997).UltrastructuralchangesinBrassicaleaves 
caused by Alternariabrassicaeand destruxin B.J. 
Plant Biochem. Biotechnol,6: 25-28. 

3- Agrios, G.N. (1997). Plant Pathology, 4th ed. 
Academic Press.635 pp. 

4- Barnett, H.L. and Hunter, B.B. (1972).Illustrated 
Genera of Imperfect Fungi. Burgess Publishing 
Company, Minnesota. 241 pp.  

5- Benson, H.J. (2002). Microbiological 
Applications.8th ed. McGraw – Hill Companies, 
Inc. USA. pp. 22-105. 

6- Booth, C. (1971). Methods in Microbiology. 
Commonwealth Mycological Institute. Kew, 
Surrey. England. pp. 20-23. 

7- Bottalico, A. andLogrieco, A. (1998).Toxigenic 
Alternaria species of Economic Importance. In: 
H.K. Sinha and D. Bhatnagar (eds.). Mycotoxins 
in Agriculture and Food Safety. Marcel Dekker, 
Inc. New York. pp. 65-108. 

8- Dubey, S.C.; Patel, B. and Jha, D.K. (2000). 
Chemical management of Alternaria blight of 
broad bean. Indian phytopath., 53: 213-215. 

9- Ellis, M.B. (1971). Dematiaceous 
Hyphomycetes. Commonwealth Mycological 
Institute.Kew, Surrey, England.608 pp. 

10- Gupta, S.K.; Shyam, K.R. and Dohroo, N.P. 
(1992).Alternariaalternata on Viciafaba. Indian 
Phytopath., 45: 136-142. 

11- Harish, S.; Saravanan, T. and Radjacommare, R. 
(2004). Mycotoxic effect of seed extracts against 
Helminthosporiumoryzae Breda de Hann, the 
incitant of rice brown spot. J. Biol. Sci., 4: 366-
369. 

12- Hasan, H.A.H. (1995). Alternariamycotoxins in 
black rot lesion of tomato fruit: conditions and 
regulation of their 
production.Mycopathologia.130: 171-177. 

13- Hong, S.G.; Liu, D. and Pryor, B.M. (2005). 
Restriction mapping of the IGS region in 
Alternaria spp. reveals variable and conserved 
domains. Myol. Res., 109: 87-95. 

14- Kohmoto, K.; Itoh, Y.; Shimomra, N.; Kondoh, 
Y.; Otandoh, Y.; Kodama, M.; Nishimura, S. and 
Nakatsuka, S. (1993). Isolation and biological 
activities of two species toxin from the 
Tangerine pathotype of 
Alternariaatlernata.Phytopathology.83: 465-502. 

15- Koneman, E.W.; Allen, S.D.; Janda, W.M.; 
Schreckenberger, P.C. and Jr, 
W.C.W.(1997).Color Atlas and Textbook of 
Diagnostic Microbiology.5thed.,Lippincott-
Raven Publishers, Philadelphia, pp. 121-139. 

16- Laemmlen, F. (2001). Alternaria Diseases. 
University of California.Agriculture and Natural 
Resources.http://anrcatalog.ucdavis.edu. 

17- Leslie, J.F.; Person; Charles, A.S.; Nelson, P.E. 
and Toussoun, T.A. (1990).Fusarium spp. from 
corn, sorghum and soybean fields in the central 

http://anrcatalog.ucdavis.edu


 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

18 
 

and eastern UnitedStates.Phytopathology.80: 
343-349. 

18- Moubasher, A.H. (1993). Soil Fungi in Qatar and 
other Arab Countries.The Center of Scientific 
and Applied Research.University of Qatar, Doha, 
Qatar. pp. 32-37. 

19- Neergaard, P. (1945). Danish Species of 
Alternaria and Stemphylium. Oxford University 
Press, London. 562pp. 

20- Nishimura, S. and Kohmoto, K. (1983).Host-
specific toxins and chemical structures from 
Alternariaspecies.Annu. Rev. Phytopathol., 21: 
87-116. 

21- Pitt, J.I. and Hocking, A.D. (1997). Fungi and 
Food Spoilage, 2nd ed. Gaithersburg, 
Maryland.593 pp. 

22- Pryor, B.M. and Gilbertson, R.L. (2000). 
Molecular phylogenetic relationships among 
Alternaria species and related fungi based upon 
analysis of nuclear ITS and mtSSUrDNA 
sequences. Mycol. Res., 104: 1312-1321. 

23- Pryor, B.M. and Gilbertson, R.L. (2002). 
Relationships and taxonomic status of 
Alternariaradicina, A.carotiincultae and 
A.petroselini based upon morphological, 
biochemical, and molecular characteristics. 
Mycologia.94: 49-61. 

24- Pryor, B.M. and Michailides, T.J. (2002). 
Morphological, pathogenic and molecular 

characterization of Alternaria isolates associated 
with Alternaria late blight of Pistachio. 
Phytopathology.92: 406-416. 

25- Robiglio, A.L. and Lopez, S.E. (1995). 
Mycotoxin production by Alternariaalternata 
strains isolated from red delicious apples in 
Argentina. Intern. J. Food Microbiol., 24: 413-
417. 

26- Simmons, E.G. (1992).Alternaria taxonomy: 
Current Status, Viewpoint, Challenge. In: J. 
Chelkowski and A. Visconti (eds.). Alternaria 
Biology, Plant Diseases and Metabolites.Elsevier 
Science Publishers, Amsterdam. pp. 1-35. 

27- Stinson, E.E.; Osman, D.F.; Heisler, E.G.; 
Siciliano, J. and Bills, D.D. (1981).Mycotoxin 
production in whole tomatoes, apples, oranges 
and lemons. J. Agric. Food. Chem., 29: 790-792. 

28- Streets, R.B. (1975). The Diagnosis of Plant 
Diseases.The University of Arizona Press. pp. 7-
21. 

29- Thomma, B.P.H.J. (2003). Pathogen profile, 
Alternaria spp.: from general saprophyte to 
specific parasite. Molecular Plant Pathol., 4: 225-
236. 

30- Zakrzewska, E. (1991). The occurrence of 
Fusarium and Alternaria on faba bean 
seed.Mycotoxin Res., 7: 16-18.

 

Isolation of Some Alternaria Species Causing Leaf Spot Disease in 
Vegetable Crops  
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Department of Biology, Collage of Science, Mosul University, Mosul, iRAQ 
Abstract 
Hundred and fifty isolates of fungalAlternariafrom Leaves of plants showing the spot disease from fourteen 
different summer and winter vegetable crops grown in various areas of Mosul city, Iraq were identified , 
assigned to eleven different species, which include A.alternata, A. brassicae, A. brassicicola ,A.cheiranthi , A. 
dianthi , A. dianthicola , A. longipes , A. radicina , A. raphani , A. infectoria ,A.tenuissima . A.alternata was the 
most common specie among these isolates constituting 69.35% from summer crops and 48.86% from winter 
crops, 57.33% from both crops. This was followed by two other species A.brassicicola and A.tenuissima, 
constituting 12.67% and 10% of the total isolates respectively. Other Alternaria species appeared at much lower 
frequencies and varied according to the crop examined.  

 

 


