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  الملخص
مرافقة في تقصي انتشار األمراض البكتيرية على القمح واألعشاب ال .2012. محمود أبو غرة ومحمد موفق يبرق، مندو، حجازي محمد حسين

  .198-192 :30مجلة وقاية النبات العربية، . سورية
فـي حقـًال  63المسـح  شـملو لتقصي انتشـار األمـراض البكتيريـة علـى القمـح فـي سـورية،  2004عام من  مايو/وأيار أبريل/نيساني خالل شهر مسح حقلي أجري 

 192 العينـات زلـت مـنعُ . المرافقـةالنجيليـات و والشـعير عينـة أوراق وسـنابل مـن القمـح  97معـت جُ  إذ ،ودرعـا والسـويداءوحماة وحمص ٕادلب الحسكة وحلب و محافظات 
 Xanthomonas translucens pv. undulosaبكتيريـاال إلى منها عزلة 37 انتمت. زلة فقط كانت ممرضة للقمحع 47اإلمراضية أن  تهابين اختبار قدر و  ،بكتيرية عزلة

 .Pseudomonas syringae pvبكتيريـا إلـى العـزالت  3و ،المسببة للفحـة السـنابل .Clavibacter spبكتيريا ال عزالت إلى 7و ،المسببة لمرض تخطط األوراق البكتيري

syringae التواليعلى ، %5.4 ،%11.3 ،%83.3 الثالثة األنواع كل منبلغ تردد و  .ببة لمرض لفحة األوراق البكتيريةالمس.  
  .سورية ،القمح ،البكتريةاألمراض  ،مسح حقلي: كلمات مفتاحية

  
  مقدمةال
  

محصـول التي يتعرض لها  اآلفاتتعتبر األمراض البكتيرية من بين أهم 
تسـببت و . ونوعيتـه اإلنتاجكمية سلبًا في  ةً ؤثر م ،مراحل نموه خاللالقمح 

فــي منــاطق  تمــن الجائحــات الوبائيــة التــي ســجل هــذه األمــراض بالعديــد
ــــة واســــع ــــوعال ةجغرافي األمــــراض مــــن و  .)12(حــــول العــــالم  واالنتشــــار تن

تخطــط مــرض : ، نــذكرفــي العــالم والمســجلة البكتيريــة التــي تصــيب القمــح
 Xanthomonas بكتيرياال الذي تسببه (Black Chaff)األوراق البكتيري 

translucens pv. undulosa )10 ،32 ،35، 39، 40 ،43(. 
الـذي تسـببه  (Bacterial Leaf Blight)لفحــة األوراق البكتيريـة مـرض و 
ـــاال  .)Pseudomonas syringae pv. syringae )25 ،34 بكتيري
 بكتيريـاالالـذي تسـببه  (Basal Glume Rot)عفـن قاعـدة القنـابع تمرض و 

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens )20 ،41 ،42( .
ــــــة مــــــرض و  ــــــدة الســــــوداء البكتيري  Bacterial Black Nodeالعق
)Pseudomonas syringae pv. japonica ()14 ،24(،  لفحة مرض و

 Clavibacter tritici بكتيريــاالالــذي تســببه  (Spike Blight)الســنابل 
الــذي تســببه  (Bacterial Mosaic) الموزاييــك البكتيــريمــرض و  ،)27(
، Clavibacter michiganensis subsp. tessellarius )6 بكتيريــاال
 بكتيريـــاالتســـببه الـــذي  (Gumming Disease) ومـــرض التصـــمغ ،)7

Clavibacter iranicus )6 ،33(،  البنـــــــي عفـــــــن الغمـــــــدتمـــــــرض و  
(Brown sheath rot)  بكتيريــــاالالــــذي تســــببه Pseudomonas 

fuscovaginae )11 ،23 ،37(، ةالميالنينيــــ والســــنابل ومــــرض الســـــاق  
(Stem and Head Melanosis)  بكتيرياالالذي تسببه Pseudomonas 

cichorii )28(، ـــة إضـــ  (Pink Seed)افة إلـــى مـــرض الحبـــوب الوردي
  .)Erwinia rhapontici )9 ،29 بكتيرياالالذي تسببه 
ول مـرة علـى ألجل مرض التخطط البكتيـري فقد سُ  ،في سوريةأما 

فـــي  17شـــكل انتشـــار وبـــائي مـــدمر علـــى صـــنف القمـــح القاســـي جزيـــرة 
ثـــم ســـجله مملـــوك  ،)1( 1978منطقـــة ســـراقب فـــي محافظـــة إدلـــب عـــام 

 Triticum turgidum var. durum)على القمح القاسي  )19(خرون آو 

L.) وعلـى القمـح الطـري (Triticum aestivum L. emn. Thell.)  فـي
الواســع فــي ســورية عـــام  هانتشــار  )3( ثــم بينــت كيـــالي ،المنــاطق المرويــة

فــي  أو ثآليــل القمــح مــرض لفحــة الســنابل) 2( إســماعيلوســجل . 2001
علـى القمـح مترافقـًا مـع اإلصـابة بالنيمـاتودا ) لرقـةا(شمالي شـرقي سـورية 

   .1998-1997الفترة خالل 
نـــدرة فـــي ســـورية، و  حلألهميـــة االســـتراتيجية لمحصـــول القمـــونظـــرًا 

إضــافة  ،التــي تصـيب هــذا المحصـوللبكتيريـة االدراسـات حـول األمــراض 
فــي وبائيــة وانتشــار  اإلهمــال الكامــل لدراســة دور النجيليــات المرافقــة إلــى

األمـراض جميـع  تقصي انتشـارفقد هدف هذا البحث إلى  ،هذه األمراض
وتعريــف مســبباتها وحســاب  ،البكتيريــة علــى القمــح والنجيليــات المرافقــة لــه

  . سوريةفي نسبة ترددها 
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  بحث وطرائقهمواد ال
  

  المسح الحقلي
ــــة لحقــــول جــــوالتأجريــــت  ــــة ميداني ــــاطق زراعــــةل ممثل القاســــي القمــــح  من
 الحســـكةو  ٕادلـــبو  محافظـــات حلـــب كـــل مـــن لمـــروي فـــيوا البعـــل والطـــري

 بريــــلأ/وذلــــك خــــالل شــــهري نيســــان ،الســــويداءو  درعــــاو  حمــــصو  حمــــاةو 
  فــــــــي طــــــــور النضــــــــج اللبنــــــــي  ، وذلــــــــك2004مــــــــن عــــــــام  مــــــــايو/وأيــــــــار

)GS = 75-85 ()44(. فــي حلــب  15منهــا  ،حقــالً  63 المســح شــمل  
ي فــ 9فــي إدلــب و 11فــي الســويداء و 4فــي درعــا و 9فــي الحســكة و 8و

قـدرت و  ،جلت األعراض الظاهرية على النباتـاتسُ . في حمص 7حماه و
ســب متوســط النســبة حُ كمــا . صــابة وشــدتها أثنــاء المســح الحقلــينســبة اإل

طــــول (مربــــع خشــــبي  المئويــــة للنباتــــات المصــــابة بأخــــذ النباتــــات ضــــمن
وباســـتخدام  ،مواقـــع عشـــوائية فـــي كـــل حقـــل ةمـــن ثالثـــ ،)ســـم 50ضـــلعه 

  :المعادلة التالية
  

  =النسبة المئوية لإلصابة 
  عدد النباتات المصابة

 ×100  
  عدد النباتات الكلي

  

النبـــات  = 0 :حيـــث 9-0 تقيـــيس ســـلمل تبعـــاً ســـبت أمـــا شـــدة اإلصـــابة فحُ 
ــــر مصــــاب ســــليم صــــابة اإل =2؛ صــــابةم فقــــط الورقــــة األولــــى =1 ؛وغي

وصـول اإلصـابة إلـى  =9؛ حتى الدرجـة ، وهكذاالورقة الثانيةامتدت إلى 
  .)30( السنبلة

  

   جمع العينات
مــن نباتــات  أثنــاء عمليــة المســح الحقلــي اً عشــوائية يــالعينــات الورق تجمعــ

مــن هـــذه و  .المحافظــات مختلـــفمــن  القمــح واألعشــاب النجيليـــة المرافقــة
 ،(Hordeum sativum) الشـــعير ،(.Triticum sp)القمـــح النباتـــات 

 الزيـوان، (.Avena sp)الشـوفان البـري ، (.Hordeum sp)الشـعير البـري 
(Lolium sp.) ، الشيلم البري(Secale sp.)  وذيل القط(Phalaris sp.) 

مــــن حقــــول  معــــتجُ و  .رمــــزًا مميــــزاً  كــــل عينــــة أعطيــــتثــــم ، )1 جــــدول(
ات، علــى عينــ 5و  14، 9 ،10، 19 ،15، 25المحافظــات آنفــة الــذكر 

  .التوالي
  

  المسببة بكتيرياال عزل
 ،ســــطحي تطهيــــرل عشــــوائي دون أوراق مــــن كــــل عينــــة بشــــك 3أخــــذت 

مـل  4 إليهـا أضـيفثـم  ،أجزاء صغيرة في طبـق بتـري معقـمى لإقطعت و 
بعــد الســائل النــاتج  مــن تأخــذ. دقيقــة 15مــاء مقطــر معقــم وتركــت لمــدة 

  مســــتنبت إلــــى تميكرولتــــر نقلــــ 35عينــــات مقــــدار كــــل منهــــا مجانســــته 
King B )16(،  طريقــــة باســــتخدام المســــتنبت علــــى ســــطح  تططــــخُ و

وعوملــــــت عينــــــات الســــــنابل  ،)12() ثالثــــــة حقــــــول( تعامــــــدةالم قــــــولحال

 .أيـــــام 5-4لمـــــدة  سº 27  عنـــــداألطبـــــاق  تضـــــنحُ ذاتهـــــا، و  الطريقـــــةب
 ،المزرعية للمسـتعمرات المفـردة الناميـة علـى األطبـاق ائصصخال تسجل

ثــم  عزلــة مســتقلة، بتلــك الخصــائصكــل مســتعمرة مفــردة متميــزة  تاعتبــر و 
 .المحافظــة والعينــة والعزلــة يشــير إلــى زًا مميــزاً أعطيــت رمــو  تهــا،ينقت تمــت

 بمحلـــول سº 26-عنـــد  فـــي المجمـــدة حفظـــت هـــذه العـــزالت بشـــكل نقـــي
  .2: 1 بنسبة ولغلسير و  ماء مقطر معقم

  

  ترميز العزالت
علــى  األول الحــرف يــدل AW50.4مثــل  ينيتــألف رمــز العزلــة مــن حــرف

علــى العائــل  ثــانيال الحــرف يــدلو  ،بكتيريــامنهــا ال المحافظــة التــي عزلــت
علـى رقـم العينـة ورقـم  رقـم يـدل إلضـافة إلـىاب ،بكتيريـاالذي عزلت منـه ال

ــــــة ــــــة  ،A، E ،D، S ،K، H ،HM: حــــــرفواســــــتخدمت األ .العزل للدالل
 ،حمـــــاه ،الحســـــكة ،الســـــويداء ،درعـــــا ،إدلـــــب ،حلـــــب: افظـــــاتعلـــــى المح
 W، B، WB، O، R، L، C: حــــرفاألبينمــــا . علــــى التــــوالي ،حمــــص

شــيلم ال ،الشــوفان البــري ،الشــعير البــري ،الشــعير ،القمــح: ائــللعو لز و رمــك
  . على التوالي ،ذيل القط ،الزيوان ،البري

  

  القدرة اإلمراضيةاختبار 
نظــرًا لقابليتــه  "17جزيــرة "الصــنف اســتخدم فــي اختبــار القــدرة اإلمراضــية 

 سº 53 نـدبمعاملتها بالماء الساخن ع الحبوب طهرتإذ ، )3( لإلصابة
ـــــــهـــــــرت ســـــــطحيًا طُ و  ،)31( دقـــــــائق 10لمـــــــدة   الصـــــــوديوم تبهيبوكلوري

 .دقــائق 5ت بالمــاء المقطــر لمــدة ســلثــم غُ  ومــن ،دقــائق 5لمــدة  )0.5%(
بمعـدل  ، وذلـكمثقبة من األسفل كؤوس بالستيكيةضمن  حبوبال رعتزُ 

 بيتمــــوس :رمــــل :تــــراب المعقمــــة الخلطــــة تاســــتعمل .كــــأس /حبــــوب 10
فـي ضـنت حُ و  ،الرشـح مـن األسـفل بطريقـة ت الكؤوسيو ر . 1:1:1بنسبة 

ــــة  غرفــــة النمــــو ــــات فــــي مركــــز البحــــوث العلمي ــــر أمــــراض النب فــــي مختب
 12/سـاعة إضـاءة 12و لـيالً  سº 20/نهاراً  سº 25 عند الزراعية بحلب
الحجرة الرطبـة  إلى اإلنباتمن  أيام 8ت البادرات بعمر قلنُ  .ساعة ظالم

وحـدة  107بتركيـز  من كل عزلـة معلق بكتيريوأستخدم  ،ساعة 48لمدة 
ناعية علـى أوراق البـادرات طصـالعـدوى االأجريت . مل/مشكلة للمستعمرة

اعتبـر كـل كـأس و  نسـيج الورقـة،داخـل في ثالثـة كـؤوس بطريقـة الترشـيح 
 أعيـــدتثـــم  ،فقـــط لشـــاهد بالمـــاء المقطـــر المعقـــماعـــدوى  أجريـــت، و اً مكـــرر 

 اعتبـرتو  ،سـاعة 24 بعـد حصت البـادراتفُ . الحجرة الرطبة إلىالكؤوس 
تشـبع بالمـاء مكـان ال أعـراض األوراق علـىظهـرت العزلة ممرضة عنـدما 
  .وحول منطقة العدوى

  

  ق البيوكيميائيةائاختبارات التعريف بالطر 
نبـــات علـــى  اختبـــار فـــرط الحساســـية: أجريـــت اختبـــارات التعريـــف التاليـــة

 األوكســيداز ،)36( غــرام صــبغة ،)12(التــألق  ،التبــوغ والقــدرة علــىالتبــغ 
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 البطـاطس/البطاطـا وتحلـل درنـاتاختـزال النتـرات و اختبار التنفس  ،)17(
 الغلوكــــوزإنتــــاج ثــــاني كيتوغلوكونــــات  ،)13( اللوفــــانســــكر إنتــــاج  ،)5(
 فت العـزالترّ وعُ  .)18( اإلسكولين حلمأة ،)38( حلمأة األرجينين ،)15(

  .)12( 2كما هو موضح في الجدول 
  

  النتائج والمناقشة
  

  المسح الحقلي
المسـببة  X. t. pv. undulosa بكتيريـاأظهرت نتائج المسح الحقلي أن ال 

واسعة االنتشار في منـاطق زراعـة القمـح كانت لمرض التخطط البكتيري 

، إذ ُعزلت مـن أغلـب حقـول القمـح )3جدول (القاسي والطري في سورية 
) الحســكة% (62.5فــي المحافظــات المدروســة، ووصــل ترددهــا مــا بــين 

، وهــذا يتوافــق مــع نتــائج بعــض )3جــدول () والســويداء حمــص% (100و
كمـــا ُعزلـــت تلـــك ). 19، 3(الدراســـات الســـابقة التـــي أجريـــت فـــي ســـورية 

مـــن الحقـــول التـــي ظهـــرت، أو لـــم تظهـــر فيهـــا أعـــراض إصـــابة  بكتيريـــاال
، 12، 8(ظاهريــة، ويتوافــق هــذا مــع نتــائج العديــد مــن الدراســات الســابقة 

من كل النجيليات البريـة التـي  بكتيرياال وأمكن عزل هذه). 40، 26، 21
، 26، 22، 12(درســت أثنـــاء المســـح، التـــي توافقـــت مـــع دراســـات ســـابقة 

40 ،45 .(  

  
  

  . 2004عدد العينات المأخوذة من العوائل النجيلية المختلفة أثناء المسح الحقلي في سورية، . 1جدول 
Table 1. Number of samples collected from different poaceae plants in Syria, 2004.  
 

  Province   المحافظة

 Host plantالعائل   

Triticum sp. 
Hordeum 
sativumHordeum sp.Avena sp. Lolium sp. Secale sp. Phalaris sp. 

      Al Hasaka 8  3  5  2  1   الحسكة
  Dar’a 9  1  )*1(  1  1  1  1   درعا

            Asowda 4  1   السويداء
  Idleb 11    3        1   إدلب
        Hama 9      1   حماه

        Homs 7  1    1   حمص
  Aleppo 15  3    4    1  2   حلب

  Total   63  9  8  9  2  2  4  المجموع
 No bacterial disease was observed *  .لم تسجل إصابات بأي مرض بكتيري*: 
  
  
  

  .بكتيريااالختبارات البيوكيميائية المستخدمة في تعريف ال .2جدول 
 Table 2. Biochemical tests used in identification of bacteria 
  

 Test  االختبار

Bacteria 
Xanthomonas 

translucens pv. 
undulosa 

Pseudomonas 
syringae pv. 

syringae  Clavibacter sp. 
  +  -  -  Gram test   غرامصبغة  

  -  -  -  Heat test for spores  تشكيل أبواغ داخلية 
  -  +  -  Fluorescence  لق التأ

  -  -  -  Kovacs’ oxidase   األوكسيداز
  +  +  +  Strictly aerobic   التنفس الھوائي

  -  -  -  Potato soft rot   العفن الطري على البطاطا
    -  - Nitrate reduction اختزال النترات
    +  -  Levan production   انتاج اللوفان

    -  -  ketogluconate production-2   كيتوغلوكونات 2انتاج 
    -  -  Arginine dihydrolase   حلمأة األرجينين

    +  *(+)  Hypersensitivity reaction on Tobacco  فرط الحساسية على التبغ
      +  Esculin hydrolysis   حلمأة اإلسكولين

 * ً  .The test’s result sometimes positive & sometimes negative*  .يمكن أن يكون االختبار أحياناً موجباً وأحياناً سالبا
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  .2004 خالل متوسط نسبة تردد األجناس البكتيرية المعزولة من عينات القمح والنجيليات تبعاً للمحافظات المدروسة .3جدول 
Table 3. Mean of bacterial genera frequency isolated from cereal samples from different  provinces during 2004. 
  

 Province   المحافظة

  %متوسط نسبة تردد األجناس البكتيرية المعزولة
Mean of isolated bacterial genera frequency % 

Xanthomonas translucens 
pv. undulosa 

Pseudomonas syringae pv. 
Syringae  Clavibacter sp. 

  Idleb 83.3  0.0  16.7   إدلب
  Aleppo 87.5  0.0  12.5   حلب
  Hama 83.3  16.7  0.0   حماة

  Al Hasaka 62.5  12.5  25.0   الحسكة
  Homs 100.0  0.0  0.0   حمص
  Dar’a 66.7  8.3  25.0   درعا

  Asowda  100.0  0.0  0.0   السويداء
  Mean 83.3  5.4  11.3   المتوسط

  

ـــــة بكتيريـــــاأمـــــا بالنســـــبة لل   المســـــببة لمـــــرض لفحـــــة األوراق البكتيري
P. s. pv. syringae من مجموع العزالت على % 5.4بنسبة  فقد ترددت

حقـــول كـــل مـــن محافظـــات  زلـــت مـــنعُ كمـــا  ،الحقـــول المدروســـةمســـتوى 
ولــم  ،علــى التــوالي ،%8.3و 12.5 ،16.7بنســبة حمــاة والحســكة ودرعــا 

 Clavibacter بكتيريـالتـرددت او . تظهر في باقي المحافظات المدروسة

sp. )زلت من إدلب وحلب والحسـكة عُ إذ  ،%11.3بنسبة  )لفحة السنابل
وتجــدر اإلشــارة . علــى التــوالي ،%25و 25 ،12.5 ،16.7 ةنســببودرعــا 

، بغـــض النظـــر عـــن وجـــود أو عزلـــت مـــن الحقـــول بكتيريـــاإلـــى أن هـــذه ال
كانــــت . )40، 4(كمــــا اشــــير ســــابقًا  ،لمــــرضلأعــــراض ظاهريــــة  غيــــاب

فـي %) 83.3( األكثـر انتشـاراً  البكتيـري لتخططا المسببة لمرض بكتيرياال
لفحــــة الســــنابل ريــــا يبكتهــــا تلت ،المدروســــةأغلــــب منــــاطق زراعــــة القمــــح 

وقـد  .)%5.4( األقل انتشـاراً  فكانت لفحة األوراق ريايبكتأما  ،)11.3%(
فـي منـاطق زراعـة  X. t. pv. undulosa بكتيريـايعزى االنتشار الواسـع لل

ل عـوائلي واسـع، إلى حقيقة أنها ممرضًا قويـًا ذو مجـااألقماح في سورية 
د علـى سـطح أوراق أن تلعب دور نوى تجمُّ  بكتيرياوتستطيع خاليا هذه ال

مما يزيد مـن  سº 8-وحتى  0القمح عندما تنخفض درجات الحرارة من 
أضــــرار الصـــــقيع علــــى القمـــــح ويســــبب جروحـــــًا ميكانيكيــــة تـــــدخل منهـــــا 

جية لتـأمين هـذه االسـتراتي بكتيريـاريا لتبـدأ اإلصـابة، وتسـتخدم هـذه اليالبكت
، وقــد لوحظــت هــذه الحالــة فــي العديــد مــن حقــول )12(حــدوث اإلصــابة 

محمـود ( 2005-2004القمح في محافظة الحسكة في الموسـم الزراعـي 
بـر مـن قبـل عـدد ت، وأثبت هـذا الـدور فـي المخ)أبو غرة، اتصال شخصي

كمـــا تســـتطيع هـــذه . )، اتصـــال شخصـــيDavid Sands(مـــن البـــاحثين 
اســتمرار دورة حياتهــا مــن موســم آلخــر مــن خــالل عــدوى  تــأمين بكتيريــاال

وقـــد . وٕاصـــابة عـــدد كبيـــر مـــن األعشـــاب النجيليـــة البريـــة المرافقـــة للقمـــح
إلـــى  ةبشـــكل أقـــل فـــي ســـوري .Clavibacter sp بكتيريـــايعـــزى انتشـــار ال
فـي نقـل عـدواها علـى نيمـاتودا ثآليـل القمـح محـدودة  بكتيريـااعتماد هـذه ال

وقـــد لـــوحظ ترافـــق إصـــابة القمـــح بهـــذه النيمـــاتودا االنتشـــار فـــي ســـورية، 

فـــي عديــد مـــن حقـــول القمــح فـــي المنطقـــة  .Clavibacter sp بكتيريــاوال
وقــــد يعــــزى االنتشــــار القليــــل  ).1999اســــماعيل، (الشــــمالية مــــن ســــوريا 

  ).12(لكونها ممرضًا ضعيفًا وثانويًا  P. s. pv. syringae بكتيريالل
 ، إالX. t. pv. Undulosaتيريــا البك تشــاران ةاديســوبــالرغم مــن 

 ).4 جـــــدول( للموقـــــع ، تبعـــــاً نســـــبة اإلصـــــابة وشـــــدتها ت فـــــيتباينـــــ أنهـــــا
درجــة، وفــي  6.3وشــدة % 52.6إلــى ووصــلت نســبة اإلصــابة فــي إدلــب 

، والســـــــويداء 4.0وشـــــــدة % 49.7، وحلـــــــب 4.8وشـــــــدة % 51.3حمـــــــاه 
وقـــــد يعـــــود ذلـــــك الخـــــتالف األصـــــناف المزروعـــــة  .1.5وشـــــدة % 23.8

لمنطقـــة والخـــتالف الظـــروف المناخيـــة ومواعيـــد الزراعـــة وطريقـــة حســـب ا
  ).محمود أبو غرة، اتصال شخصي(الري المعتمدة في كل منطقة 

  
بمرض التخطط ) 9-0(وشدتھا (%) متوسط نسبة اإلصابة  .4 جدول

البكتيري على القمح في المحافظات التي شملھا المسح في سورية، 
2004.  

Table 4. Incidence (%) and disease severity of Black Chaff 
disease on wheat in surveyed Syrian provinces during 2004.  
 

 Province  المحافظة

  شدة اإلصابة 
  )9-0سلم (

Severity 
(0-9 scale) 

  %نسبة اإلصابة 
Incidence % 

 Idleb  6.3 a  52.6 a   إدلب
  Hama 4.8 b  51.3 ab   حماة
  Aleppo 4.0 bc  49.7 abc   حلب

  Al-Hassakeh  4.3 bcd  38.8 d   الحسكة
  Homs 1.8 e  30.2 e   حمص
  Dar’a 1.7 ef  27.0 ef   درعا

  Suweida 1.5 efg  23.8 fg   السويداء
  Mean 3.5  39.1   المتوسط

LSD at P= 0.05 0.906  3.946 
C.V% 14.6  5.7 

عند مسـتوى معنويـة  األرقام المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فرق معنوي
0.05  

Numbers followed with the same  letters in the same column are 
not significantly at P=0.05. 
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عزلة من القمـح  115عزلة بكتيرية منها  192ُعزلت من العينات 
  .عزلة من النجيليات المرافقة 77و
  

   اختبار القدرة اإلمراضية
عزلــة فقــط مــن مجمــوع العــزالت  47ضــية أن أظهــر اختبــار القــدرة اإلمرا

 37 :وتوزعـــت تلـــك العـــزالت إلـــى. كانـــت ممرضـــة للقمـــح) عزلـــة 192(
مـن القمـح وذيـل القـط والشـعير  X. t. pv. undulosaعزلـة مـن بكتيريـا 

مـــن  .Clavibacter spعـــزالت مـــن بكتيريـــا  7 البـــري والشـــوفان البـــري،
عـزالت مـن  3، و شـعير البـريوالشوفان البـري وال )لوليوم(القمح والزيوان 

 فـي تباينت هذه العزالتو  .ُعزلت من القمح P. s. pv. syringaeبكتيريا 
  مننــــــه التــــــي عزلــــــت  اوعائلهــــــها مواقــــــع انتشــــــار ها المزرعيــــــة و ئصــــــصاخ

  تعـــــزالوتوزعـــــت  .)5 جـــــدول(البكتيريـــــة التـــــي تنتمـــــي إليهـــــا  وبـــــاألنواع
X. t. pv. undulosa 6، 2، 4 ،3 ،5 ،3( القمـحعلـى عزلـة  30 إلـى   

علــى  ،الســويداءو  درعــاإدلــب، حمــاه، حمــص، حلــب، الحســكة، مــن  5و 
 5و، )مــن درعــا 2و ،حلــبمــن  1(ذيــل القــط علــى  عــزالت 3و، )التــوالي
مـــن  2و، مـــن حلـــب 1و، مـــن الحســـكة 2( الشـــعير البـــريعلـــى  عـــزالت
    .الشوفان البري من حماهعلى عزلة واحدة فقط إلى  إضافة، )إدلب

علـــى عـــزالت  4: إلـــى .Clavibacter spت عـــزال كمـــا توزعـــت
 )ليـــومو ل(علـــى الزيـــوان وعـــزلتين ، )إدلـــبمـــن  3و، مـــن حلـــب 1( القمـــح
 مــــنالشــــعير البــــري علــــى وعزلــــة واحــــدة  ،الحســــكة فان البــــري مــــنوالشــــو 

 ،القمــح علــى P. s. pv. syringaeعــزالت  وتوزعــت .محافظــة إدلــب
 . درعاو  حماهو  الحسكة من كلعزلة واحدة من  بمعدل

صـــر هـــذا البحـــث ألول مـــرة جميـــع ممرضـــات القمـــح البكتيريـــة ح
المنتشــرة فــي ســورية وَعــرََّف أنواعهــا واألمــراض التــي تســببها، ورتــب هــذه 
األمــــراض حســــب أهميتهــــا مــــن حيــــث االنتشــــار ونســــبة تــــردد كــــل منهــــا 

وبــين انتشــار هــذه الممرضــات علــى األعشــاب النجيليــة المرافقــة . وشــدته
ء علـى دور هـذه األعشـاب فـي مثـابرة هـذه و ضـللقى اللقمح في سورية، وأ

الممرضات البكتيرية فـي الطبيعـة، واسـتمرار طاقتهـا اإللقاحيـة مـن موسـم 
غيـــر مشـــكلة  بكتيريـــاإلـــى آخـــر، حيـــث أن أغلـــب هـــذه الممرضـــات هـــي 

لألبــواغ الداخليــة وبالتــالي ال تســتطيع المحافظــة علــى حياتهــا دون وجــود 
وهـذا البحـث هـو  .خرى ثانويـة مناوبـةعائلها النباتي ما لم تصب عوائل أ

جزء من عمل رسالة ماجستير حيث تال هذا البحث غربلة لمجموعة مـن 
لمرضــي ) مــدخالً  144(والطــري  )مــدخالً  240( مــدخالت القمــح القاســي

مـن  305تخطط األوراق البكتيري ولفحة األوراق، وكـذلك اختبـر رد فعـل 
   Triticumلجنســــــــين مــــــــن ا(أقــــــــارب القمــــــــح الوراثيــــــــة البريــــــــة الســــــــورية 

التفتـيش عـن  بغـرض X. t. pv. undulosa بكتيريـاإزاء ال) Aegilopsو 
، وكـل المـدخالت سـابقة مورثات مقاومة لمـرض تخطـط األوراق البكتيريـة

ضمن برنامج التعاون المشترك بـين  ايكاردا الذكر تم الحصول عليها من
   .والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ايكاردا

  
  .التي عزلت منهوقع وعائلھا والم بكتيرياتوزع العزالت البكتيرية الممرضة تبعاً لجنسھا ونوعھا أو ال .5جدول 

Table 5. Distribution of isolates based on  bacterial isolate identity, host and location. 
 

  Isolate     العزلة
  التعريف

Identification 
 المحافظة

province  
  لعائلا

Host plant 
KW70.1 ،KW76.2 ،KW76.3  X. t. pv. undulosaالقمح  الحسكة  

KWB70.2 ،KWB76.2 X. t. pv. undulosa الشعير البري  الحسكة  
KW72.4P. s. pv. syringaeالقمح  الحسكة  
KL70.2 Clavibacter sp.ليليوم  الحسكة  
KO78.3Clavibacter sp. الشوفان البري  الحسكة  
AW47.2 ،AW49.6 ،AW50.4 ،AW50.6 ،AW52.1 X. t. pv. undulosaالقمح  حلب  
AC48.2 X. t. pv. undulosaذيل القط  حلب  

AWB51.3 X. t. pv. undulosaالشعير البري  حلب  
AW50.5 Clavibacter sp.القمح  حلب  
EW94.1 ،EW95.2 ،EW96.1 X. t. pv. undulosaالقمح  إدلب  

EWB96.1 ،EWB96.3 X. t. pv. undulosaالشعير البري  إدلب  
EWB96.2Clavibacter sp. الشعير البري  إدلب  

HW91.1 ،HW92.1 ،HW93.1 ،HW97.1 X. t. pv. undulosaالقمح  حماه  
HO99.3 X. t. pv. undulosaالشوفان البري  حماه  
HW90.2P. s. pv. syringae القمح  حماه  

HMW103.7 ،HMW104.4  X. t. pv. undulosa القمح  حمص  
DW78.1 ،DW81.1 ،DW82.2 ،DW83.1 ،DW85.3 ،DW86.1  X. t. pv. undulosaالقمح  درعا  
DC81.1،DC81.2 X. t. pv. undulosaذيل القط  درعا  

DW82.1 P. s. pv. syringae القمح  درعا  
DW78.2 ،DW79.1 ،DW86.2 Clavibacter sp.القمح  درعا  
SW87.1 ،SW88.1 ،SW88.2 ،SW89.1 ،SW89.2  X. t. pv. undulosaالقمح  السويداء  

 



197 Arab J. Pl. Prot. Vol. 30, No. 2 (2012) 

  
 

Abstract 
Mando, H.M.H., M. Abu-Ghorrah and M.M. Yabrak. 2012. Survey of Bacterial Diseases on Wheat and attendant 
weeds in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 30: 192-198. 
 A survey of bacterial diseases on wheat and their associated weeds, was carried out during April and May in 2004. The survey covered 
63 wheat fields at Al Hasakah, Dará, Suweida, Idlib, Hamah, Homs and Aleppo provinces, where 97 samples of wheat , barley and other 
cereals were collected, and 192 bacterial isolates were recovered from the collected samples. Only 47 isolates were pathogenic on wheat: 37 
isolates were identified as Xanthomonas translucens pv. undulosa, (Black Chaff Disease), and 7 isolates as Clavibacter sp. (Yellow Ear Rot 
Disease), and 3 isolates as Pseudomonas syringae pv. syringae (Bacterial Leaf Blight). The frequency of the above three bacteria were 83.3, 
11.3 and 5.4%, respectively.  
Keywords: Survey - Bacterial Diseases - Wheat - Syria. 
Corresponding author: H.M.H. Mando, Al Midan, Scientific Agricultural Research Center of Aleppo, P.O. Box 4195, Aleppo,, Syria, 
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