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  الملخص
. جنوب سـورية ،على أشجار التفاحيات في محافظة السويداء Erwinia amylovora (Burrill)الكشف عن اللفحة النارية . 2012. جبر، خلدونال

  .134-131 :30العربية، مجلة وقاية النبات 
عــن وجــود مــرض اللفحــة الناريــة علــى أشــجار التفاحيــات فــي محافظــة الســويداء، جنــوب ســورية، حيــث جمعــت علــى  2007و  2006تــم التحــري خــالل موســمي 

حقًال، مثلت حقول مـزارعين، ومجمعـات وراثيـة، تضـمنت هـذه  20عينة من  450 يوليو/وحتى شهر تموز بريلأ/من شهر نيسان -من كال الموسمين  مدار أربعة أشهر
تــم اختيــار العينــات مـن األشــجار التــي أظهــرت بعــض األعـراض المشــابهة ألعــراض اللفحــة الناريــة،  .عينـة ســفرجل 80 و عينــة أجــاص 120عينــة تفــاح،  250العينـات 

بوســاطة اختبــار القــدرة اإلمراضــية، كمــا تــم اختبــار  Erwinia amylovoraوجــود بكتيريــا تــم الكشــف عــن . مثــل لفحــة األزهــار ولفحــة الطــرود وتقرحــات األفــرع والســاق
تـم رصـد أعـراض نموذجيـة لمـرض اللفحـة البكتيريـة، وتركـزت  .(DAS-ELISA)العينات نفسها بالطريقة المصلية باستخدام طريقة االحتـواء المـزدوج باألجسـام المضـادة 

، كمـا ترافقـت مـع وجـود إفـرازات بكتيريـة كريميـة (Shepherd`s crook) عصـا الراعـيهذه األعراض على طرود السفرجل والتفاح، حيث أخذت الطـرود المصـابة مظهـر 
، وتـم تأكيـد هـذه النتـائج E. amylovoraمـن العينـات المدروسـة ببكتيريـا % 14عينـة مثلـت  63أظهـرت اختبـارات القـدرة اإلمراضـية إصـابة . اللـون علـى الجـزء المصـاب

 54، حيــث تكشــفت اإلصــابة فــي العينــات المصــابة نفســها، وتوزعــت اإلصــابات علــى أشــجار الســفرجل DAS-ELISAبوســاطة االختبــارات المصــلية باســتخدام اختبــار 
تعطي هذه النتـائج مؤشـرات مهمـة مـن أجـل اتخـاذ كافـة االحتياطـات الالزمـة لمنـع انتشـار  .بات على أشجار األجاصعينات، ولم يتم الكشف عن إصا 9عينة، والتفاح 

 .هذه المسببات بشكل وبائي، وضرورة تطبيق تدابير صحة نباتية صارمة في مزارع السفرجل التي تكشفت فيها هذه اإلصابات

 .E. amylovoraتفاح، أجاص، سفرجل، إليزا، القدرة اإلمراضية، بكتيريا اللفحة النارية،  :مفتاحية كلمات

  
 

 المقدمة
  

 ســــورية، فــــي تــــزرع التــــي المهمــــة المثمــــرة األشــــجار مــــن التفاحيــــات تعــــدّ 
 51.990 حـــــوالي 2008 عـــــام بالتفاحيـــــات المزروعـــــة المســـــاحة وبلغـــــت
 التفاحيــات مســاحة وبلغــت طنــًا، 389.575 بحــوالي إنتاجهــا قــدر هكتــارًا،

 إنتاجهـــا قـــدر هكتـــارًا، 12.715 نفســـه العـــام فـــي الســـويداء محافظـــة فـــي
ويعتبـــر مـــرض اللفحـــة الناريـــة النـــاتج عـــن . )1( طنـــاً  57.830 بحـــوالي
  مــــن أهــــم  Erwinia amylovora (Burrill)لغــــرام ا ســــالبةبكتيريــــا 

ضــــمن الفصــــيلة األمــــراض البكتيريــــة التــــي تصــــيب عديــــدًا مــــن األنــــواع 
) .Malus domestica Borkh(، ويعــــدُّ التفــــاح Rosaceaeالورديــــة 

  والســـــــــفرجل ) Pyrus communis Linnaeus(واألجـــــــــاص 
)Cydonia oblonga Mill. ( مــــن أهــــم المحاصــــيل البســــتانية التــــي

بشـكل  E. amylovoraتنتشر ). 21، 3(تتعرض لإلصابة بهذا المرض 
 1964، اكتشـفت فـي مصـر عـام )20(بلـدًا  46واسع، فهـي مسـجلة فـي 

ي فــو  )18( 1999لبنــان عــام  فــي، و )13( 1985، وفــي تركيــا عــام )5(
  ).2( 2008سورية عام 

األزهار واألوراق والطرود والثمـار  E. amylovoraتصيب بكتيريا 
غيــر الناضــجة، حيــث تظهــر األعــراض علــى شــكل أنســجة ذات مظهــر 

مـــائي، ثـــم تـــذبل وتتحـــول للـــون البنـــي، ثـــم تأخـــذ اللـــون المســـود، وتبقـــى 
كعصـــا محنطـــة علـــى الشـــجرة، كمـــا تبـــدي الطـــرود الفتيـــة مظهـــرًا مميـــزًا 

وتظهــر اللفحــة علــى الســاق أو األصــل  ،(Shepherd`s crook) الراعــي
علــــى شــــكل تقرحــــات، وقــــد تتطــــور تشــــققات فــــي المنطقــــة الفاصــــلة بــــين 
المنطقــة المصــابة والســليمة، كمــا تتلــون األنســجة المصــابة تحــت القلــف 
باللون البني المحمر، وتفـرز كافـة أجـزاء النبـات المصـابة باللفحـة الناريـة 

  إفــــرازات بكتيريــــة كريميــــة  فــــي ظــــروف الحــــرارة المناســــبة والجــــو الرطــــب
(Ooze) 21، 19(، تتحول مع مرور الزمن إلى لون مسود .(  

تعـــدُّ بكتيريـــا اللفحـــة الناريـــة مـــن أهـــم اآلفـــات الحجريـــة فـــي منطقـــة 
الصـــادرة عـــن  A2 أوروبـــا وحـــوض المتوســـط، حيـــث تصـــنف فـــي قائمـــة

EPPO )15.(  
 يـــــتم كشـــــف بكتيريـــــا اللفحـــــة الناريـــــة باســـــتخدام األوســـــاط المغذيـــــة

باسـتخدام بعـض  عنهـا ، كمـا يـتم الكشـف)9 ،4(القياسية شبه االنتخابية 
ــــل ــــراص : الطرائــــق المصــــلية، مث ، (Agglutination test)اختبــــار الت

، واختبـــار إليـــزا (Double-diffusion test)واختبـــار االنتشـــار المـــزدوج 
(ELISA) ـــــــاعي ـــــــوميض المن ـــــــار ال ، (Immunofluorescence)، واختب

 ، 7 ،11 ،14( (Immunodiffusion)واختبـــــــــــار االنتشـــــــــــار المنـــــــــــاعي 
، وتســتخدم اختبــارات القــدرة اإلمراضــية للكشــف عــن بكتيريــا اللفحـــة )17
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ــــة حساســــة للمــــرض  ــــة، باســــتخدام أجــــزاء نباتي ، ويمكــــن )16، 10(الناري
، )10(الكشــف عنهــا باســتخدام اختبــار فــرط الحساســية علــى نبــات التبــغ 

ــــار  ،)8(الجزيئيــــة أكثــــر الطرائــــق حساســــية وتعتبــــر الطرائــــق  ويعــــدُّ اختب
pEA29-PCR  12(أكثر هذه االختبارات شيوعًا.(  

رصـــدت أعـــراض مشـــابهة ألعـــراض اللفحـــة الناريـــة علـــى أشـــجار 
هــدف وقــد  ،محافظــة الســويداء فــي جنــوب ســوريةالتفاحيــات فــي بســاتين 

علـى هـذه األشـجار،  بكتيريـا اللفحـة الناريـة الكشف عن وجودالبحث إلى 
مـــــن أجـــــل اتخـــــاذ التـــــدابير واالحتياطـــــات الالزمـــــة، علمـــــًا بـــــأن مســـــاحة 

مـــن مســـاحة % 25التفاحيـــات المزروعـــة فـــي محافظـــة الســـويداء تشـــكل 
  . )1(التفاحيات المزروعة في سورية 

  
 وطرائقه البحث مواد

  

، حيـــث جمعـــت علـــى 2007 و 2006تـــم إجـــراء البحـــث خـــالل موســـمي 
وحتــى  أبريـل/شـهر نيســان  مــابين –مـن كــل موسـم  – مـدار أربعـة أشــهر

حقــًال، مثلــت حقــول مــزارعين فــي  20عينــة مــن  450 يوليــو/شــهر تمــوز
محافظة السويداء، ومجمعات وراثيـة فـي مركـز البحـوث العلميـة الزراعيـة 

عينـــــة  120عينـــــة تفــــاح،  250تضــــمنت هـــــذه العينــــات . فــــي الســـــويداء
العينـات مــن األشــجار التــي  عينــة ســفرجل، وقـد تــم اختيــار 80أجـاص، و

أظهــرت بعــض األعــراض المشــابهة ألعــراض اللفحــة الناريــة، مثــل لفحــة 
وتقرحـات األفـرع والســاق، ) عصـا الراعـيمظهـر (األزهـار ولفحـة الطـرود 

ولذلك لم يتناسـب عـدد هـذه العينـات مـع مسـاحات األنـواع المزروعـة فـي 
  .المنطقة

ائح مــن ثمــار التفــاح تــم إجــراء اختبــار القــدرة اإلمراضــية علــى شــر 
بعد أن تـم تطهيـر هـذه الثمـار بمـادة  سم 1-0.5غير الناضجة سماكتها 

حيـــــث أخـــــذ جـــــزء مـــــن النســـــيج المـــــراد  ،%0.5هيبوكلوريـــــت الصـــــوديوم 
 10-5(م اختبـــاره، ونقـــع لمـــدة ســـاعة فـــي كميـــة مناســـبة مـــن المـــاء المعقـــ

، بعــدها طحنــت العينــة، وتــم ســحب حــوالي مــل مــاء معقــم 2/ غــرام عينــة
مـــل مـــن المعلـــق النـــاتج، وحقنـــت فـــي منطقـــة حجـــر البـــذور لشـــرائح  0.5

ثمار التفـاح غيـر الناضـجة، واعتمـدت ثـالث شـرائح لكـل عينـة، وضـعت 
هـــذه الشـــرائح ضـــمن كـــيس نـــايلون علـــى طبـــق مـــن ورق النشـــاف المعقـــم 

  حـــــوالي(درجـــــة حـــــرارة الغرفـــــة  نـــــدالمبلـــــل بالمـــــاء المعقـــــم، وحضـــــنت ع
25º يوماً  21رائح لمدة ، وتم مراقبة هذه الش)س.  

تم اختبار العينات نفسـها بالطريقـة المصـلية باسـتخدام طريقـة إليـزا 
، واعتمـدت لهــذه (DAS-ELISA)بـاالحتواء المـزدوج باألجســام المضـادة 

 .Cat. No( ، ألمانيـاLOEWEالغاية األمصال المنتجـة مـن قبـل شـركة 

واســتخدمت ، توصــيات الشــركة الصــانعةوفــق ، وطبــق االختبــار )07069
 تـــمَّ قراءتهـــا بعـــد ،™Nunc MaxiSorpفيـــه أطبـــاق إليـــزا مـــن ماركـــة 

 Thermoالمصـنع فـي شـركة  Multiskan EXطة جهـاز اساعتين بوسـ

Labsystems  ،وُكـــرر كـــل اتنـــانومتر  405طـــول موجـــة  عنـــدالفنلنديـــة ،
إذا زاد  E. amylovoraاختبــار مــرتين، وعــّدت العينــة مصــابة ببكتيريــا 

  ).6(متوسط قيم قراءتيها عن ضعفي متوسط قيم قراءات الشاهد السليم 
  

  والمناقشة النتائج
  

تــــم رصـــــد أعـــــراض نموذجيـــــة لمـــــرض اللفحـــــة البكتيريـــــة، وتركـــــزت هـــــذه 
األعــراض علــى طــرود الســفرجل والتفــاح، حيــث أخــذت الطــرود المصــابة 

، كما ترافقت مع وجود إفرازات بكتيرية كريمية اللـون عصا الراعيمظهر 
لـــوحظ انتشـــار هـــذه األعـــراض  ).2و 1 ينالشـــكل(علـــى الجـــزء المصـــاب 

التفـاح علـى الـرغم  مقارنة بأشجارعلى أشجار السفرجل بشكل كبير جدًا 
مـــن تجـــاور األشـــجار فـــي بعـــض البســـاتين، حيـــث زرعـــت صـــفوف مـــن 

أحيانــــًا، أو تجــــاورت بســــاتين أشــــجار التفــــاح والســــفرجل بشــــكل متنــــاوب 
وقد لوحظ عدم انتشـار هـذا المـرض علـى األزهـار رغـم  .السفرجل والتفاح

حساســيتها الكبيــرة اتجــاه هــذه البكتيريــا، ورصــدت األعــراض علــى الطــرود 
الغضة فقط، وقد يعود ذلـك لسـيادة ظـروف بـاردة فـي بدايـة الموسـم أثنـاء 

ة فــي أواخــر الربيــع وبدايــة فتــرة اإلزهــار، فــي حــين ارتفعــت درجــات الحــرار 
، وترافقــت مــع ظــروف مــن سº 30و 15الصــيف، حيــث تراوحــت مــابين 

علــى مــدار عــدة أيــام، ممــا ســاهم %) 80-70(الرطوبــة النســبية العاليــة 
  .في انتشار اإلصابة على الطرود الغضة

% 14عينـة مثلـت  63أظهرت اختبارات القدرة اإلمراضية إصـابة 
تلـــون لـــوحظ حيـــث  ،E. amylovoraريـــا مـــن العينـــات المدروســـة ببكتي

المنطقـــة المحيطـــة بحجـــر البـــذور بلـــون داكـــن بعـــد ثالثـــة أيـــام مـــن إجـــراء 
يومًا من إجـراء  15-7 العدوى، وتشكلت اإلفرازات البكتيرية الكريمية بعد

  ).3شكل (العدوى 
  

 
  

أعراض اللفحة النارية على طرد سفرجل، وتظھر اإلفرازات  .1شكل 
  .البكتيرية كريمية اللون في المنطقة المصابة

Figure 1. Fire blight symptoms on a quince shoot, showing 
Ooze in the affected areas. 
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عصا أعراض اللفحة النارية على طرد تفاح، يبدي مظھر  .2شكل 
، وتظھر اإلفرازات البكتيرية كريمية Shepherd`s crook الراعي
  .اللون

Figure 2. Fire blight symptoms on an apple branch showing 
the typical shepherds crook appearance in addition to the 
Ooze. 

 

طة االختبــارات المصــلية باســتخدام اتــم تأكيــد النتــائج الســابقة بوســ
، حيـــث تكشـــفت اإلصـــابة فـــي العينـــات المصـــابة DAS-ELISAاختبـــار 

، والتفــاح )عينــة 54(نفســها، وتوزعــت اإلصــابات علــى أشــجار الســفرجل 
. ، ولــــم يــــتم الكشــــف عــــن إصــــابات علــــى أشــــجار األجــــاص)عينــــات 9(
، %67.5إلـى انتشار اللفحة النارية علـى أشـجار السـفرجل نسبة  تصلو 

، وقــد يعــزى هــذا %3.6التفــاح بينمــا كانــت نســبة اإلصــابة علــى أشــجار 
  .لإلصابة االنتشار الواسع على أشجار السفرجل لحساسيتها العالية

 
  

اختبار القدرة اإلمراضية على شريحة من ثمرة تفاح غير  .3شكل 
ناضجة، وتظھر اإلفرازات البكتيرية كريمية اللون بعد أسبوع من 

  .العدوى
Figure 3. Pathogenicity test on a unripe apple fruit slice, 
where Ooze appeared one week after artificial inoculation. 

  
مـــن الجـــدير ذكـــره أن المســـاحات المزروعـــة بأشـــجار الســـفرجل ال 

مــن مســاحة التفاحيــات المزروعــة فــي محافظــة % 0.1 أكثــر مــن تشــكل
ة الســـويداء، لكـــن هـــذه النتـــائج تعتبـــر مؤشـــرًا مهمـــًا مـــن أجـــل اتخـــاذ كافـــ

االحتياطــات الالزمــة لمنــع انتشــار مســببات اللفحــة الناريــة بشــكل وبــائي، 
وضــرورة تطبيــق تــدابير صــحة نباتيــة صــارمة فــي مــزارع الســفرجل التــي 

  .تكشفت فيها هذه اإلصابات
  

 

Abstract 
Al-Jabor, K. 2012. Detection of Fire Blight Erwinia amylovora (Burrill) in Pome Fruit Trees in Sweida Governorate, Southern 
Syria. Arab Journal of Plant Protection, 30: 131-134. 

A survey was conducted in 2006 and 2007 to detect fire blight causal organism (Erwinia amylovor) on pome trees in Al Sweida 
governorate, southern Syria. 450 samples (250 from apple, 120 from pear and 80 from quince) from 20 commercial orchards and genetic 
blocks were collected during four months, each season (from April to July). Samples were collected from trees showing symptoms 
suggestive of the occurrence of fire blight. DAS-ELISA and pathogenicity assays were conducted to identify  E. amylovora infections in 
these samples. Typical symptoms of fire blight (shepherd`s crook and bacterial ooze) were observed on some quince and apple samples. 
Pathogenicity assays showed that 63 samples (14%) were infected with E. amylovora, DAS-ELISA confirmed the presence of the fire blight 
bacterium  in the same samples (54 quince samples  and 9 apple and pear samples  were E. amylovora free). These findings call for  adopting 
strict phytosanitary measures to prevent epidemic spread of E. amylovora , and apply strict me4asures  on quince infected orchards.  
Keywords: Apple, Pear, Quince, ELISA, Pathogenicity, Erwinia amylovora 
Corresponding author: Khaldoun Al-Jabor, Second Faculty of Agriculture, Sweida Branch, Damascus University, Syria,  
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