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Research Papers (Epidemiology : Fungal)بحــوث (وبائیـات : فطـور)

تحدید مصادر العدوى األولیة لمرض التبقع السبتوري على القمح في سوریة
1وبسام بیاعة2، عمر فاروق المملوك1حسام عبیدو

لمناطق الجافة (إیكاردا)، حلب، سوریة.) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في ا2كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة؛ ()1(

الملخص
. تحدید مصادر العدوى األولیـة لمـرض التبقـع السـبتوري علـى القمـح فـي سـوریة. مجلـة 1999عبیدو، حسام، عمر فاروق المملوك وبسام بیاعة. 

.59-49): 2(17وقایة النبات العربیة. 
، وذلـك ضـمن قطعـة تجریبیـة 1996/97و 1995/96الظروف الحقلیـة خـالل الموسـمین الـزراعیین ُدرست مصادر العدوى األولیة لمرض التبقع السبتوري تحت 

دا). تــم رصــد األبــواغ تحتــوي علــى بقایــا نباتــات قمــح مصــابة بــالمرض  فــي محطــة أبحــاث تــل حــدیا التابعــة للمركــز الــدولي للبحــوث الزراعیــة فــي المنــاطق الجافــة (إیكــار 
تحررهــا، كمــا ُحــددت طبیعتهــا وعــددها وذلــك باســتخدام نــوعین مــن المصــائد البوغیــة، األولــى محلیــة (صــنادیق خشــبیة) واألخــرى آلیــة المتحــررة مــن هــذه البقایــا ومواعیــد

Burkardتلقائیــة . ربطــت نتــائج الرصــد مــع بعــض التغیــرات المناخیــة المســجلة خــالل فتــرة التجربــة، ومــع موعــد ظهــور أعــراض اإلصــابة بــالمرض علــى نباتــات القمــح ال
التــي Mycosphaerella، إضـافة إلـى أبــواغ أسـكیة ثنائیــة الخلیـة شـفافة تتبــع الجـنس Septoria triticiلنامیـة فـي أرض التجربــة. تـم اصـطیاد األبــواغ الكونیدیـة للفطــر ا

Cladosporiumأعطــت عنــد إنباتهــا حوامــل وأبواغــًا كونیدیــة تتبــع الفطــر  sp.وى األولیــة بــالمرض ینــتج مــن األبــواغ . وخلصــت الدراســة إلــى أن المصــدر الــرئیس للعــد
ولـم یظهـر الطـور الجنسـي لمسـبب الكونیدیة المتحررة من أوعیتها البكنیدیة المتطورة على بقایا نباتات القمح المصابة المتوافرة في الحقل من موسم أو موسمین سـابقین. 

نطقة الدراسة.) تحت ظروف مMycosphaerella graminicolaمرض التبقع السبتوري على القمح (
Septoriaقمح، التبقع السبتوري، الطور الجنسي، كلمات المفتاحیة: sp. ،Mycosphaerella sp..

المقدمة
الـذي یحدثـه septoria tritici blotchالسـبتوري یعتبـر مـرض التبقـع 

Mycosphaerellaالفطــر  graminicola (Fuckel.) Schroet. in Cohn.

Septoria(طـــوره الالجنســـي  tritici Rob. ex Desm. مـــن أمـــراض (
العدید من مناطق زراعتـه التبقعات الورقیة المهمة التي تصیب القمح في

في العـالم وبخاصـة فـي الـدول التـي تتسـم بمنـاخ معتـدل وبمعـدالت هطـل 
ــــة حــــوض البحــــر المتوســــط،  ــــة خــــالل فصــــل النمــــو كمنطق مطــــري عالی

یحدث المـرض أضـرارًا ). و 15، 9وشرق ووسط أفریقیا، وجنوب أمیریكا (
، 27واضـحة علـى المجمـوع الخضـري تـؤدي إلـى فقـد ملحـوظ فـي الغلــة (

). تحــدث اإلصــابات الشــدیدة بــالمرض عنــد إصــابة النبــات فــي 36، 35
مرحلة البادرة كما حـدث فـي منطقـة حـوض الفـرات فـي سـوریة وأدت إلـى 

). وسـجل المـرض فـي حقـول 2(1982خسائر كبیرة في المحصـول عـام 
ي االســتقرار األولــى والثانیــة فــي القطــر وفــي الحقــول المرویــة مــن منطقتــ

)، وأظهر مسح حقلي للمرض 13المحافظات الشرقیة والشمالیة الشرقیة (
انتشـــــــــــــــــــــاره فـــــــــــــــــــــي1987/88و 1984/85خـــــــــــــــــــــالل موســـــــــــــــــــــمي 

من الحقول الممسوحة في المناطق المرویة ومنطقة االستقرار %50-26
ول الممســـــوحة فــــي منطقتـــــي مـــــن الحقــــ50%األولــــى، وفــــي أكثـــــر مــــن 
)، كمــا ســجل المــرض حــدیثًا فــي المنــاطق 20االســتقرار الثانیــة والثالثــة (

). ُدرس التبـــــاین فـــــي 21(1988الجافــــة أیضـــــًا (البادیـــــة الســــوریة) عـــــام 
الســمات المزرعیــة والقــدرة اإلمراضــیة لثمــاني عشــرة عزلــة ســوریة للفطــر 

Septoria triticiســبع مجموعــات قــد ، وأمكــن ترتیــب هــذه العــزالت فــي
). وینتقـل المـرض مـن 1تمثل كل واحدة منهـا سـاللة فیسـیولوجیة للفطـر (

موســم آلخــر بــدءًا مــن بقایــا نباتـــات قمــح مصــابة تــؤمن مصــادر عـــدوى 
أولیـة ثـم تنتشـر اإلصـابة فـي الحقـل. وٕان ثبتـت إصـابة الحبـوب بـالمرض 

ه )، حیث تالحظ أعراضه على العصـافات فـي بعـض األحیـان، إال أنـ3(
). ویسـتطیع الفطـر المسـبب مهاجمـة 15نادرًا ما ینتقل بواسـطة الحبـوب (
) إال أنها ال تستطیع تأمین سوى  39، 4العدید من العوائل البدیلة للقمح (

كمیة محدودة من اللقاح المعدي، ولذلك فإن بقایا محصول القمح السابق 
ـــالمرض ( ـــرئیس للعـــدوى األولیـــة ب ـــابر 12تعتبـــر المصـــدر ال علیهـــا ). ویث

الفطر عند غیاب عائله األساسي (القمح) على شكل أوعیة بكنیدیة تمثـل 
)، أو على شكل أجسام ثمریـة S. tritici) (8 ،11 ،38طوره الالجنسي (

)pseudothecium) تمثـل طـوره الجنسـي (M. graminicola) (6 ،29 ،
)، الــــذي یتكــــّون ضــــمن البقــــع المصــــابة فــــي األنســــجة المیتــــة للبقایــــا 30

) أو اإلثنــین معــًا. وال یبــدو أن هــذا الطــور واســع االنتشــار 31ابة (المصــ
)، إال أنــه 35العــالم، وال یســهم بــدوٍر مهــٍم فــي دورة حیــاة الممــرض (فــي

)، وتشـــیلي 5)، وأســـترالیا (28ُســجل فـــي بعـــض البلـــدان مثــل نیوزیالنـــدا (
یــــة )، ووال18)، ووالیــــة كالیفورنیـــا (23)، والبرازیـــل (32)، وٕانكلتـــرا (16(

Eshetuوٕاثیوبیـــا () فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمیریكیـــة، 10تكســـاس (

Bekele ــــات ، إتصــــال شخصــــي). ولعــــل الدرجــــة الواســــعة مــــن االختالف
تـدعو إلـى ضـرورة إعطـاء M. graminicolaالوراثیة بین عـزالت الفطـر 

المزیــد مــن االهتمــام لدراســة أبواغــه الجنســیة ودورهــا فــي وبائیــات مــرض 
). ولــذلك هــدف هــذا البحــث إلــى 34، 22ري علــى القمــح (التبقــع الســبتو 

تحدید مصادر العدوى األولیـة لمـرض التبقـع السـبتوري علـى أوراق القمـح 



)1999(2، عدد 17مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 50

، ودراســة دورة حیاتــه بمــا فــي ذلــك  طــوره S. triticiالــذي یحدثــه الفطــر
الجنسي ودوره في إحداث العدوى األولیة بالمرض تحت الظروف الحقلیة 

القمح في المنطقة الشمالیة من سوریة.في أحد مواقع زراعة 

مواد البحث وطرائقھ
. رصد تحرر األبواغ من بقایا نباتات القمح1

ُأجریت التجربة في محطـة أبحاث تـل حدیــا التابعـة للمركـز الـدولي 
للبحـــوث الزراعیـــة فـــي المنـــاطق الجافـــة (ایكـــاردا). ُدرس تطـــور المـــرض 

ي حقل یحتوي على بقایا نباتات قمح على نباتات القمح التلقائیة النامیة ف
مصـــابة، وتـــم تســـجیل بدایـــة ظهـــور أعـــراض اإلصـــابة علیهـــا. وُرصـــدت 
مواعید تحرر األبواغ من بقایـا نباتـات القمـح وتـم تحدیـد طبیعتهـا وعـددها 
منذ بدایة موسم الهطل المطري وحتـى بدایـة فصـل الصـیف، كمـا ُدرسـت 

ــأثیر بعــض العالقــة بــین تطــور المــرض ونــوع األبــواغ المر  صــودة تحــت ت
التغیــرات المناخیــة المســجلة أثنــاء الدراســة. تمــت الدراســة خــالل الموســم 

ــا نباتــات قمــح 96/1995الزراعــي األول  فــي قطعــة تجریبیــة ضــمت بقای
طري وقاس غیر محصودة، كانت مصابة بشـدة بمـرض التبقـع السـبتوري 

الموســم خـالل الموسـم السـابق. أعیـد ت التجربـة فـي قطعـة مماثلـة خـالل
، إضـــــافة إلـــــى متابعـــــة الرصـــــد فـــــي القطعـــــة 97/1996الزراعـــــي الثـــــاني 

التجریبیـــة األولـــى. اســـتخدم لعملیـــة الرصـــد نوعـــان مـــن المصـــائد البوغیـــة 
ــًا وهــي عبــارة  لرصــد األبــواغ واصــطیادها، حیــث تــم تصــنیع األولــى محلی

ســــم) مفتوحــــة مــــن الوجــــه 15×40×50عــــن صــــنادیق خشــــبیة أبعادهــــا (
3×3س لــألرض، ثُّبــت علــى الوجــه العلــوي شــبك معــدني (الســفلي المالمــ

مم) ُوضعت فوقه ست شرائح زجاجیة مطلیة بالفازلین من وجهها المقابل 
للشبك. ُغّطیـت كـل شـریحة بغطـاء طبـق بتـري زجـاجي، ثـم ُغّطـي الوجـه 
العلـــوي لكـــل صـــندوق بشـــبك معـــدني مماثـــل للســـابق وُمثّبـــت علـــى إطـــار 

اجیــــة أســــبوعیًا حیــــث فحصــــت مخبریــــًا خشــــبي. تــــم تبــــدیل الشــــرائح الزج
مـن الشـریحة بعـد حسـاب متوسـط عـدد األبـواغ 2وحسب عـدد األبواغ/سـم

ـــوب مســـاحة الحقـــل المجهـــري  فـــي الحقـــل المجهـــري الواحـــد وضـــربه بمقل
. ُقصت سوق القمح الباقیة من موسم سـابق وخلطـت نـواتج القـص 2بالسم

بیة فوقهــــا. مــــع تــــراب القطعــــة التجریبیــــة، ثــــم ُوضــــعت الصــــنادیق الخشــــ
ـــــــة ـــــــواغ الحجمی ـــــــاني مـــــــن المصـــــــائد فهـــــــو مصـــــــیدة األب ـــــــوع الث أمـــــــا الن

(Burkard Volumetric Spore Trap) التــي تعتبــر أكثــر المصــائد
) وهـي 24كفاءة في صید األبواغ اعتمادًا على طریقـة الترسـیب السـلبي (

تقوم برصد األبواغ الموجودة فـي الهـواء خـالل سـبعة أیـام متواصـلة، عـن 
لیتـــرات فـــي الدقیقـــة لیتلقـــاه 10ســـحب الهـــواء إلـــى داخلهـــا بمعـــدل طریــق 

شــریط بالســـتیكي مطلـــي بمــادة الصـــقة.  ُوضـــعت المصــیدة فـــوق قاعـــدة 
سـم، علـى بعـد متـر واحـد 40خشبیة مساحتها متر مربع واحـد وارتفاعهـا 

الشمالیة الشرقیة للقطعة التجریبیة لالستفادة من كامل المساحة من الجهة
في عملیة الرصد، وثبتت فتحتها في الجهة المعاكسة لجهة داخل القطعة

مهب الریاح دائمًا، لضمان تلقي األبواغ المحمولة مـع الریـاح المـارة فـوق 
القطعة التجریبیة علمًا بأن الـریح السـائدة فـي المنطقـة غربیـة إلـى جنوبیـة 
غربیة. تم تبدیل الشریط الالصق أسبوعیًا وُفحص مخبریـًا بهـدف حسـاب 

مـن الهـواء الـداخل إلـى المصـیدة/یوم فـي 3م1األبواغ المحمولة في عدد
حقل مجهري، وذلك حسب المعادلة التالیة:50

=/یوم 3عدد األبواغ/م
100حقل مجھري 50عدد األبواغ المصطادة في 

70

1

14 4

672

7 25
x x

. .

. دراسة األطوار الفطریة المثابرة على بقایا نباتات القمح2
بقایــا نباتــات القمــح فــي الحقــل فــي كــل أســبوع ُجمعــت عینــات مــن

بــدءًا مـــن نهایــة شـــهر تشــرین الثـــاني/نوفمبر ولغایــة األســـبوع الثالــث مـــن 
ــــالمجهر  ــــة منهــــا ب ــــاطع عرضــــیة ممثل شــــهر نیســــان/أبریل، وُفحصــــت مق
الضـــوئي للتعـــرف علـــى طبیعـــة أطـــوار الفطـــر المثـــابرة علیهـــا وبخاصـــة 

.Mجنســـي األجســـام الثمریـــة التـــي یتبـــع لهـــا الطـــور ال graminicola .
األبعــاد البیومتریــة لمئــة مــن األجســام الثمریــة المتطــورة، وأكیاســها وقیســت 

وأبواغها األسكیة ثم قورنت مع نتائج باحثین آخرین.

ـــواغ األســـكیة التابعـــة للجـــنس 3 Mycosphaerella. اســـتنبات األب

وتنمیتها
ســـم مـــن بقایـــا نباتـــات القمـــح فـــي1ُجهـــزت قطـــع صـــغیرة بطـــول 

ـــي تطـــورت علیهـــا تلـــك األجســـام الثمریـــة  الحقـــل مـــن الموســـم الســـابق الت
)pseudothecium دقـــــائق فــــــي محلـــــول مــــــائي مــــــن 5). ُعقمـــــت لمــــــدة

(تـم تحضـیره بـدءًا مـن كلـوركس تجـاري 0.525%هیبوكلوریت الصـودیوم 
)، ثم ُغمرت في الماء المقطر المعقم لمدة دقیقتین، ثم ثُبتـت 10%تركیزه 

) ُمرطـــب بالمـــاء  ُوضـــع داخــــل Whatman No.1(علـــى ورق نشـــاف 
مــاء-ســم) تحتــوي علــى مســتنبت آجــار9أغطیــة  أطبــاق بتــري (قطــر 

water agar 20±2. ُحّضنت األطباق عند درجة حرارة س تحت نظام
ســـــــاعة)، باســـــــتخدام مصـــــــباحي أشـــــــعة فـــــــوق 12:12إضـــــــاءة:ظالم ( 

، وأربعـــــــــة مصـــــــــابیح نیـــــــــون(Philips TLD18W/08)بنفســـــــــجیة 
(Philips TLD 18W/865) اسـتُبدلت أغطیـة األطبـاق بـأخرى نظیفـة .

ساعة من التحضین، ثم ُحّضنت األطبـاق ضـمن الشـروط نفسـها 24بعد 
).14لمدة أسبوع وذلك للتعرف على المستعمرات الفطریة المتطورة (

ســــم) احتــــوت علــــى مســــتنبت 9اســــتخدمت أطبــــاق بتــــري (قطــــر 
األســـكیة المتحـــررة مباشـــرة مـــن بقایـــا اآلجـــار المـــائي الصـــطیاد األبـــواغ 

ــــاق فــــي القطعــــة  ــــة. ُوضــــعت األطب ــــات القمــــح مــــن القطعــــة التجریبی نبات
و 30، 15التجریبیة محمولة على حوامل خشبیة مثلت ثالثة ارتفاعات (

ســم) وثبتــت بجانــب مجموعــة مــن بقایــا نباتــات غیــر مقصوصــة فــي 60
یام الماطرة بعد توقف القطعة التجریبیة. تم اصطیاد األبواغ في بعض األ

الهطــل المطــري، خــالل فتــرات مختلفــة مــن الموســم الزراعــي حیــث ُتركــت 
دقیقة في الحقل ثم ُنقلت إلى المختبر وُحّضـنت 15األطباق مفتوحة لمدة 
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لمـــدة أســـبوع ضــــمن الشـــروط الســـابقة نفســــها، قبـــل فحـــص المســــتعمرات 
).17الفطریة النامیة علیها (

یــة مــن المصــیدة المحلیــة التــي تحتــوي ُنقلــت بعــض الشــرائح الزجاج
Mycosphaerellaعلــى األبــواغ األســكیة للفطــر  sp. فــي حالــة تكــوین

أنبوبــة اإلنبــات، إلــى ُحجــرة رطبــة وُحضــنت لمــدة أســبوع ضــمن الشــروط 
السابقة نفسها، وتمـت مراقبتهـا بشـكل مسـتمر باسـتخدام المجهـر الضـوئي 

لتتبع إنباتها وٕانتاجها للطور الالجنسي.

. دراســـــــــــة القـــــــــــدرة اإلمراضـــــــــــیة لألبـــــــــــواغ األســـــــــــكیة للفطـــــــــــر4
Mycosphaerella sp.

األبــــــــــــــــــواغ األســـــــــــــــــكیة التابعـــــــــــــــــة للفطـــــــــــــــــرُدرســـــــــــــــــت قـــــــــــــــــدرة 
Mycosphaerella sp. المتحررة مـن بقایـا نباتـات القمـح، علـى إصـابة ،

أوراق بــادرات القمــح بغیــة التعــرف علــى المظــاهر المرضــیة التــي تبــدیها 
ــــــزة لمــــــرض التبقــــــع النســــــج الُمعــــــداة ومــــــدى م طابقتهــــــا لألعــــــراض الممی

سـم) ُملئـت بخلطـة ترابیـة 7السبتوري. لذا ُجّهــز عشـرون أصیصـًا (قطـر 
ــــــة حمــــــراء وبیتمــــــوس ورمــــــل بنســــــبة  ــــــة مــــــن ترب .  ُزِرعــــــت 1:1:1مكّون

"، والطــــــري 27بالتســــــاوي بصــــــنفي القمــــــح القاســــــي "حــــــوراني األص
درجــة  "، بمعــدل خمــس حبوب/أصــیص، ثــم ُحضــنت عنــد65"مكســیباك 

2±20) ســاعة) باســتخدام أربعــة 12:12س وبوجــود نظــام إضــاءة:ظالم
. تـم (SVLVANIA Cool White 60W F48 T12/cw/HO)مصـابیح 

) GS=12إعـــداء بـــادرات القمـــح فـــي طوراكتمـــال ظهـــور الورقـــة الثانیـــة (
). ُحضــر اللقـــاح 40ألطـــوار نمــو نبــات القمـــح (Zadoksحســب مقیــاس 

Mycosphaerellaیة للفطــر المعــدي مــن األبــواغ األســك sp. باســتخدام
ـــة لألجســـام  ـــات القمـــح وأوراقهـــا الحامل ـــا نبات قطـــع صـــغیرة مـــن ســـوق بقای

مـــل مـــاء مقطـــر 300الثمریـــة، وتـــم تفتیتهـــا فـــي خـــالط كهربـــائي بوجـــود 
الل ثالث طبقات من الشاش الطبي للتخلص مـن ومعقم. ُرشح الخلیط خ

ـــــواغ األ ـــــّدر عـــــدد األب ـــــة، وُق ســـــكیة فـــــي مـــــل واحـــــد مـــــن األنســـــجة النباتی
. تــم إعــداء بــادرات Haematocytometerالمســتخلص باســتخدام شــریحة 

عشـــرة أصـــص ثـــالث مـــرات بفاصـــل أربعـــة أیـــام بـــین الواحـــدة واألخـــرى، 
بوغــــة/مل. 5000إلــــى 1560وتــــراوح تركیــــز المعلــــق البــــوغي مــــا بــــین 

ُحضنت بادرات القمح ضمن الشروط السـابقة نفسـها بعـد تغطیتهـا برقـائق 
لبــــــــولي إثیلــــــــین مباشــــــــرة بعــــــــد إعــــــــدائها، ثــــــــم ُرطبــــــــت وُتركــــــــت لمــــــــدةا

ســاعة، ثــم ُأزیلــت رقــائق البــولي إثیلــین وروقــب تطــور اإلصــابة علــى 48
البـادرات المعـداة. اســتخدمت األصـص العشــرة األخـرى كشــاهد بعـد رشــها 

. تم تحضیر هذا اللقـاح المعـدي S. triticiبمعلق األبواغ البرعمیة للفطر 
طـر مـن أوراق قمـح مصـابة بمـرض التبقـع السـبتوري ظهـرت بعد عـزل الف

علیهـــا أوعیـــة بكنیدیـــة للفطـــر الممـــرض. ُعّقمـــت قطـــع األوراق المصـــابة 
ســــطحیًا لمــــدة خمــــس دقــــائق باســــتخدام محلــــول مــــائي مــــن هیبوكلوریــــت 

، ثــم ُنقلــت إلــى أطبــاق بتــري احتــوت علــى مســتنبت 0.525%الصــودیوم 
س. ُأخــــــذ جــــــزء مــــــن 202±اآلجــــــار المــــــائي وُحّضــــــنت عنــــــد درجــــــة  

الهالمة البوغیة المتشكلة أعلى فتحـة الوعـاء البكنیـدي ونشـر علـى سـطح 
ـــت-مســـتنبت مســـتخلص الخمیـــرة غ YMDA)4آجـــار -دیكســـتروز-مول

غ آجـار أضـیفت إلـى لتـر 16غ دكسـتروز + 4غ مولـت + 4خمیرة + 
واحد ماء مقطر ومعقم) في أطباق بتـري وُحضـنت لمـدة خمسـة أیـام عنـد 

جـة الحــرارة الســابقة. ُأخــذت قطــع صـغیرة مــن المســتنبت الســابق، تضــم در 
كل منها مجموعة من مستعمرات الفطـر وُنقلـت إلـى وعـاء زجـاجي سـعته 

-مولـــت-مـــل یحتـــوي علـــى مســـتنبت ســـائل مـــن مســـتخلص خمیـــرة500
غ دكسـتروز ُأضـیفت 2غ مولت + 2غ خمیرة + YMD)2دیكستروز 

ُوضــع الوعــاء فــوق هــزاز كهربــائي إلــى نصــف لتــر مــاء مقطــر ومعقــم). 
أیام عند درجة حرارة الغرفة ثم ُقّدر عدد األبواغ الكونیدیة فـي 7-10لمدة 

إلـى 6106المعلق. تم الرش بالمعلق البوغي الذي تـراوح تركیـزه مـا بـین 
8106 بوغــة/مل مــرتین بفاصــل ثمانیــة أیــام ثــم ُحّضــنت حســب شــروط

التحضین السابقة.

رض التبقع السبتوري تحت ظروف العدوى الطبیعیة دراسة تطور م.5
في الحقل

ُدرس تطـور مـرض التبقـع السـبتوري خـالل الموسـم الزراعـي الثــاني 
، علـى نباتـات القمـح التلقائیـة النامیـة فـي القطعتـین التجـریبیتین 97/1996

المــذكورتین آنفــًا. تــم دراســة ذلــك تحــت ظــروف العــدوى الطبیعیــة بوجــود 
مح المصابة بالمرض من موسمین سابقین بالنسبة للقطعـة بقایا نباتات الق

)، أو مــن موســم ســابق 95/1994التجریبیــة األولــى (اإلصــابة فــي موســم 
)، وذلــك 96/1995بالنســبة للقطعــة التجریبیــة الثانیــة (اإلصــابة فــي موســم 

بواقــــــــــع مــــــــــرة 1997/4/22ولغایــــــــــة 1996/11/19بـــــــــدءًا مــــــــــن تــــــــــاریخ 
قــع ثابتــة فــي كــل مــن القطعتــین تــم فیهــا واحدة/أســبوع. ُحــددت ثالثــة موا

مراقبة تطور المرض خالل المراحل المختلفة لنمو نبات القمح وذلك عـن 
ـــــات المصـــــابة بـــــالمرض  ـــــة للنبات ـــــق حســـــاب متوســـــط النســـــبة المئوی طری
كــــل أســــبوع. تــــم حســــاب المســــاحة تحــــت منحنــــي تطــــور مــــرض التبقــــع 

) Area Under the Disease Progress Curve)AUDPCالسـبتوري 
فــــي كلتــــا القطعتــــین التجــــریبیتین اعتمــــادًا علــــى متوســــط النســــبة المئویــــة 

):7للنباتات المصابة بالمرض وفق المعادلة الریاضیة التالیة (
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= عــــدد قـــــراءات النســــبة المئویــــة لإلصـــــابة خــــالل التجربـــــة،nحیــــث:  
y iنباتــــات المصـــابة فــــي القــــراءة األولــــى،= متوســـط النســــبة المئویــــة لل
t i ،ــــام ــــى باألی ــــراءة األول y= زمــــن تســــجیل الق i1 متوســــط النســــبة =

tالمئویة للنباتات المصابة في القراءة التالیة،  i1 زمن تسجیل القـراءة =
التالیة باألیام.
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النتائج

بقایا نباتات القمحرصد األبواغ المتحررة من.1
باستخدام المصیدة المحلیةأ.

رغــم مشــاهدة األعــراض األولــى لإلصــابة بمــرض التبقــع الســبتوري 
علـى بـادرة 1995في األسبوع الثاني من شهر كانون األول/دیسمبر عـام 

واحــدة مــن نباتــات القمــح التلقائیــة فــي طــور اكتمــال ظهــور الورقــة الثانیــة 
)GS=12 اصــطیاد أي نـــوع مــن أبـــواغ الفطــر المســـبب )، إال أنــه لــم یـــتم

). وشــوهدت أعــراض اإلصــابة 1للمــرض فــي المصــیدة المحلیــة (جــدول 
بــالمرض للمــرة الثانیــة فــي األســبوع الثــاني مــن شــهر كــانون الثاني/ینــایر 

علـــى بعـــض النباتـــات التلقائیـــة عنـــد مرحلـــة بدایـــة االســـتطالة 1996لعــام 
)GS=36-31یضـًا. وتـم اصـطیاد األبـواغ )، وبدون تسـجیل تحـرر أبـواغ أ

ألول مــــــرة فــــــي األســــــبوع األول مــــــن شــــــهر S.triticiالكونیدیــــــة للفطــــــر 
ـــــة االســـــتطالة ( ). وتتـــــابع اصـــــطیاد GS=37-31آذار/مـــــارس عنـــــد مرحل

)، الـذي 1996/4/21األبواغ الكونیدیة حتى األسبوع األخیر من التجربـة (
. كما 2وغة/سمب7651بلغ فیه عدد األبواغ المصطادة ذروته فوصل إلى 

تم اصطیاد أبواغ شفافة ثنائیة الخلیة، إحداهما أكبر من األخرى ومقاربـة 
Mycosphaerellaفي مواصفاتها ألبواغ الفطر  sp. وذلك في منتصف ،

، أي بعــد أســبوع مــن موعــد ظهــور 1996شــهر كــانون الثاني/ینــایر لعــام 
ثانیــــة. أعــــراض اإلصــــابة بــــالمرض علــــى النباتــــات التلقائیــــة فــــي المــــرة ال

واســــتمر اصــــطیاد األبــــواغ الموصــــوفة ســــابقًا وبلــــغ عــــددها ذروتــــه فــــي 
ـــاین عـــددها مـــن أســـبوع ²بوغة/ســـم5330فوصـــل إلـــى 1996/2/25 . وتب

آلخر زیادًة ونقصانًا وبدون ارتباٍط مع الزمن.

م واS. triticiاصطیاد األبواغ المتحررة من بقایا نباتات قمح مصابة بالفطر .1جدول  ن المصائد منذ موس وعین م تخدام ن ك باس د أو موسمین وذل ح
.97/1996و96/1995البوغیة خالل الموسمین الزراعیین 

Table 1. Trapping of spores released from infected wheat stubble with S. tritici since one season or two seasons, by using two
types of spore traps during 1995/96 and 1996/97 cropping seasons.

96/1995البقایا مصابة منذ موسم واحد 
(القطعة التجریبیة األولى)

Infected stubble from one season
1995/96(first plot)

97/1996البقایا مصابة منذ موسم واحد 
(القطعة التجریبیة الثانیة)

Infected stubble from one season
1996/97 (second plot)

97/1996البقایا مصابة منذ موسمین 
(القطعة التجریبیة األولى)

Infected stubble from two seasons
1996/97 (first plot)

المصیدة المحلیة
Wooden boxe trap

المصیدة اآللیة
Burkard trap

المصیدة المحلیة
Wooden boxe trap

المصیدة المحلیة
Wooden boxe trap

صیدة اآللیةالم
Burkard trap

Date1a2b2b1a2bالتاریخ Date2bالتاریخ Date1a2bالتاریخ 

21/11/9500--19/11/9600050
28/11/9500--26/11/9616800270

5/12/9500--3/12/9600000
12/12/95*00--10/12/9633701307214
19/12/9500--17/12/9613869770122
26/12/9500--24/12/96*0389227162

2/1/9600--31/12/96*0885328
9/1/9600--7/1/970809158

16/1/9603168--14/1/9746191191063
23/1/960293824/1/9625521/1/970153823238
30/1/96084131/3/96028/1/97049723014

6/2/960217/2/96154/2/97026023036
13/2/960224814/2/96011/2/9700009
25/2/960533821/2/961518/2/9781132138918

3/3/96102275928/2/966025/2/9700014113
10/3/9658713016/3/96604/3/970310--
17/3/960127813/3/9612011/3/97080--
24/3/96193835920/3/9612018/3/9715230--

31/3/96178515227/3/9621025/3/972300--
7/4/96003/4/96451/4/97000--

14/4/969955110/4/9608/4/970150--
21/4/96765135917/4/963015/4/97000--

--22/4/97080--

a عدد األبواغ الكونیدیة للفطرS. triticiالمصطادة من بقایا نباتات القمحa Number of S. tritici pycnidiospores trapped from wheat stubble

b عدد األبواغ األسكیة للفطرsp.Mycosphaerella.المصطادة من بقایا نباتات القمحb Number of Mycosphaerella sp. ascospores trapped from wheat stubble.

* أول ظھور ألعراض اإلصابة بمرض التبقع السبتوري على أوراق بادرات القمح 
التلقائیة في القطعة التجریبیة.

* First incidence of septoria tritici blotch symptoms on volunteer seedlings of
wheat in the plot.
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یاد األبــواغ الكونیدیــة مــع تســجیل معــدالت مختلفــة مــن ترافـق اصــط
مـم فـي األسـابیع التـي ُسـجل فیهـا 168.3الهطل المطـري، بلـغ مجموعهـا 

ـــة االرتبـــاط بینهمـــا اصـــطیاد األبـــواغ،  واختفـــت فـــي غیابـــه. وكانـــت عالق
وغیــــر )،2r =0.04)، إال أنهـــا كانـــت ضـــعیفة جـــدًا (r =0.21إیجابیـــة (
معنویة.

د فــي هــذه القطعــة التجریبیــة فــي الموســم الزراعــي تــم متابعــة الرصــ
لــــم نــــتمكن مــــن اصــــطیاد األبــــواغ الكونیدیــــة للفطــــرو 97/1996الثــــاني 

S. tritici وقد شوهدت أعراض اإلصابة بمـرض التبقـع السـبتوري ألول .
مـــرة علـــى أوراق بـــادرات نباتـــات القمـــح التلقائیـــة فـــي نهایـــة شـــهر كـــانون 

). وبـــدأ GS=13ظهــور الورقــة الثالثــة (األول/دیســمبر فــي طــور اكتمـــال 
ـــــــواغ األســـــــكیة للفطـــــــر  Mycosphaerellaاصـــــــطیاد األب sp. ـــــــي ف

واسـتمر ، 1997/1/14)، وبلغ عـددها ذروتـه فـي 1(جدول 1996/12/10
، ولم یكن لعددها ارتباط مع الزمن.1997/2/18اصطیادها حتى 
بـــواغ تـــم اصـــطیاد األفـــي القطعـــة التجریبیـــة الثانیـــة فقـــد أمـــا 

األســبوع األخیــر مــن شــهر تشــرین بــدءًا مــن S. triticiلكونیدیــة للفطــر ا
)، وبلــــغ عــــدد األبــــواغ المصــــطادة 1(جــــدول 1996الثــــاني/نوفمبر لعــــام 

، ثــم انخفــض ²بوغة/ســم337حیــث وصــل إلــى 1996/12/10ذروتــه فــي 
. وشـوهدت 1996/12/17فـي ²بوغة/سـم138العدد بعد ذلك ووصل إلـى 
لتبقــع الســبتوري ألول مــرة علــى أوراق بــادرات أعــراض اإلصــابة بمــرض ا

نباتات القمح التلقائیة في األسبوع األخیر من شهر كـانون األول/دیسـمبر 
) أي بعـد ثمانیـة وعشـرین GS=13في طور اكتمال ظهور الورقة الثالثة (

، S. triticیومًا مـن تـاریخ تسـجیل أول اصـطیاد لألبـواغ الكونیدیـة للفطـر 
ًا مـن تـاریخ تسـجیل ذروة عـدد هـذه األبـواغ. وتتـابع وبعد أربعـة عشـر یومـ

ــــــي  ــــــرات متباعــــــدة كــــــان آخرهــــــا ف ــــــى فت ــــــع عل اصــــــطیادها بشــــــكل متقّط
Mycosphaerellaاألبـــواغ األســـكیة للفطـــر . أمـــا 1997/3/25 sp. فـــتم

أي 1996اصطیادها بدءًا من منتصف شـهر كـانون األول/دیسـمبر لعـام 
ض اإلصــابة بمــرض التبقــع قبــل أســبوع واحــد فقــط مــن بدایــة ظهــور أعــرا

السبتوري على أوراق نباتات القمح التلقائیة. وتتـابع اصـطیاد هـذه األبـواغ 
حتــى األســبوع األخیــر مــن الدراســة دون أن یظهــر لعــددها أي ارتبــاط مــع 
الزمن. وتخلل فترة اصطیاد هذه األبواغ عدة فتـرات انقطـاع، إال أن ذروة 

.2بوغة/سم1132حیث وصل إلى 1997/2/18عددها كانت في 
ـــــدرجات الحـــــرارة بشـــــكل واضـــــح ارتفـــــع  ـــــيالمعـــــدل األســـــبوعي ل ف

األســابیع الخمســة األولــى مــن بــدء التجربــة عمــا كــان علیــه فــي الموســم 
س للموســمین األول والثــاني علــى 12.5، و7.74الزراعــي الســابق فكــان 

التوالي وهي الفترة التي وافقت اصـطیاد ُجـل األبـواغ الكونیدیـة خـالل هـذا 
ــــت الموســــم. و  ــــین كان ــــاط ب ــــة االرتب ــــة للفطــــرعالق ــــواغ الكونیدی عــــدد األب
S. tritici درجات الحـرارة إیجابیـة تغیـر المعـدل األسـبوعي لـو المصـطادة

)r =0.30) 2)، إال أنها كانت ضعیفةr =0.09 وغیـر معنویـة. وبلغـت (
فــــي األســــبوع 90.4%معــــدالت الرطوبــــة النســــبیة ذروتهــــا ووصــــلت إلــــى 

ـــاني مـــن ـــه اصـــطیاد أول تحـــرر األبـــواغ الث ـــدأ خالل ـــة الـــذي ب ـــدء التجرب ب
الكونیدیـــة. وتمیـــزت فتـــرة اصـــطیاد أغلـــب هـــذه األبـــواغ، والمحصـــورة بـــین 
األسـبوعین الثـاني والخـامس مـن عملیـة الرصـد، بـأعلى متوسـط لمعــدالت 

ـــواغ 80.6%الرطوبـــة النســـبیة ( ـــین عـــدد األب ـــة االرتبـــاط ب ). وكانـــت عالق
وتغیـــــــــر معـــــــــدل الرطوبـــــــــة النســـــــــبیة إیجابیـــــــــةالكونیدیـــــــــة المصـــــــــطادة 

 )r =0.55) 2)، ولكنهـــــا ضـــــعیفةr =0.30( وكانـــــت معنویـــــة رغـــــم ،
ضــــعفها. وترافقــــت األســــابیع التــــي تــــم فیهــــا اصــــطیاد األبــــواغ الكونیدیــــة 

مم فـي 180بتسجیل معدالت مختلفة من الهطل المطري، بلغ مجموعها 
مت الكمیــات المســجلة ســاهاألســابیع التــي ُســجل فیهــا اصــطیاد األبــواغ، 

منها خالل األسابیع الخمسة األولى في تحرر ُجـل األبـواغ الكونیدیـة مـن 
بقایا نباتات القمح، بینما ساعدت كمیات الهطـل المطـري المسـجلة خـالل 

، 44.6شـــهر آذار/مـــارس فـــي األســـبوعین الثـــامن عشـــر والتاســـع عشـــر (
اغ. وكانــت علــى تحــرر مــا بقــي مــن هــذه األبــو مــم علــى التــوالي)19.1و

ــــین هــــذین العــــاملین إیجابیــــة (  )، وضــــعیفة r =0.16عالقــــة االرتبــــاط ب
)2r =0.03.وغیر معنویة ،(

Burkardالحجمیة باستخدام مصیدة األبواغ ب.

بعــد 96/1995خــالل الموســم الزراعــي تــم الرصــد فــي فتــرة متــأخرة 
اد ظهور أعراض اإلصابة بالمرض على بادرات القمح. وقد تعّذر اصـطی

، بینمــا تــم اصــطیاد األبــواغ األســكیة S. triticiاألبــواغ الكونیدیــة للفطــر 
Mycosphaerellaللفطــر  sp. حیــث وصــل عــددها 1996/1/24بتــاریخ

، وتتــابع اصــطیادها حتــى األســبوع األخیــر مــن الرصــد 3بوغــة/م255إلــى 
). تــم متابعــة الرصــد فــي القطعــة 1وبوجــود عــدة فتــرات انقطــاع (جــدول 

، حیــث 1997/2/25ة ذاتهــا خــالل الموســم الزراعــي الثــاني لغایــة التجریبیــ
في األسـبوع الثالـث مـن شـهر S. triticiتم اصطیاد أبواغ كونیدیة للفطر 

)، وتتـــــابع اصـــــطیاد هـــــذه 1(جـــــدول 1996تشـــــرین الثـــــاني/نوفمبر لعـــــام 
72األبــواغ، وبشــكل متقّطــع، حتــى نهایــة الدراســة، وبلــغ عــددها ذروتــه (

. وشــوهدت أعــراض اإلصــابة بمــرض التبقــع 996/12/101) فــي 3بوغــة/م
الســبتوري ألول مــرة علــى بــادرات نباتــات القمــح التلقائیــة فــي نهایــة شــهر 

فــي طــور اكتمــال ظهــور الورقــة الثالثــة 1996لعــام كــانون األول/دیســمبر 
)GS=13 أي بعـد إثنــین وأربعـین یومــًا مـن تــاریخ تسـجیل أول اصــطیاد ،(

، وبعــــد واحــــد وعشــــرین یومــــًا مــــن S. triticiر لألبــــواغ الكونیدیــــة للفطــــ
تــــاریخ وصــــول تعــــدادها الــــذروة. أمــــا بالنســــبة لألبــــواغ األســــكیة للفطــــر 

Mycosphaerella sp. واســـــتمر 1996/12/10فبـــــدأ ظهورهـــــا فـــــي ،
ووصـــــل 1996/12/31اصـــــطیادها بشـــــكل متزایـــــد فبلغـــــت ذروتهـــــا فـــــي 

ارتبــاط لعــددها ، ثــم تتــابع اصــطیادها دون أي3بوغــة/م328عــددها إلــى 
مع الزمن حتى نهایة الدراسة.

للفطـــــــركانـــــــت عالقـــــــة االرتبـــــــاط بـــــــین عـــــــدد األبـــــــواغ الكونیدیـــــــة 
S. tritici ــــــر المعــــــدل األســــــبوعي لــــــو درجات الحــــــرارة إیجابیــــــةتغی

)r =0.32) 2)، وضــعیفةr =0.10( وكــذلك كانــت العالقــة مــع تغیــر .
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، أمــا عالقــة االرتبــاط )r =0.40 ،2r =0.16معــدل الرطوبــة النســبیة ( 
مع تغیر معدل الهطل المطري فكانت سلبیة وضعیفة جدًا بل تكاد تكـون 

، ولـــم تكـــن أي مـــن العالقـــات )r =-0.002 ،2r =0.000004معدومـــة (
السابقة معنویة.

دراسة األطوار الفطریة المثابرة على بقایا نباتات القمح.2
في المقاطع العرضـیة S. triticiاألوعیة البكنیدیة للفطر لوحظت

فــي أوراق بقایــا نباتــات القمــح خــالل الموســم الزراعــي األول منــذ األســبوع 
ــــى نهایــــة شــــهر آذار/مــــارس لعــــام 1995/11/28األول ( )، واســــتمرت حت
، حیـث خلــت األوعیـة البكنیدیــة مــن األبـواغ بعــد ذلـك التــاریخ. كمــا 1996

)pseudotheciumأجســـام ثمریـــة (لوحظـــت، منـــذ األســـبوع األول أیضـــًا 
)، داكنـة اللـون، 1مغمورة جزئیًا في النسیج النباتي، كمّثریة الشكل (شكل 

لهـا عنـق بســیط ینتهـي بفوهــة واضـحة. وظهــر داخـل الجســم الثمـري عــدد 
من األكیـاس األسـكیة إجاصـیة الشـكل، ویوجـد فـي كـل واحـد منهـا ثمانیـة 

كبر من األخرى. أبواغ أسكیة شفافة، ثنائیة الخلیة، إحدى الخلیتین فیها أ
وتشــــــیر هــــــذه الســــــمات إلــــــى أن تلــــــك األجســــــام الثمریــــــة تتبــــــع الجــــــنس 

Mycosphaerella وبینــت المقــاطع العرضــیة فــي األســبوع األخیــر مــن .
. شــهر نیســان/أبریل أنهــا مازالــت فّعالــة، أي تحــوي أكیاســًا وأبواغــًا أســكیة

فــي المقــاطع العرضــیة فــيولوحظــت هــذه األجســام خــالل الموســم الثــاني 
ـــات القمـــح المتروكـــة لموســـمین متتـــالیین فـــي الحقـــل  ـــا نبات ـــذ ســـوق بقای من

ولغایـــــة 1996األســـــبوع الثـــــاني مـــــن شـــــهر كـــــانون األول/دیســـــمبر لعـــــام 
. ولــم تظهــر األجســام 1997األســبوع األخیــر مــن شــهر آذار/مــارس لعــام 

الثمریــة فــي المقــاطع العرضــیة لــألوراق إال فــي األســبوع الثالــث مــن شــهر 
، ولـم تالحـظ األبـواغ األسـكیة داخلهـا بعـد 1997ي/ینـایر لعـام كـانون الثان

، كمــا لــم تالحــظ األبــواغ الكونیدیــة 1997نهایــة شــهر شــباط/فبرایر لعــام 
أمــا بقایــا داخــل أوعیتهــا فــي تلــك المقــاطع العرضــیة.S. triticiللفطــر 

نباتــات القمــح المصــابة مــن الموســم الســابق التــي فحصــت خــالل الموســم 
فقـــد حافظـــت أوعیتهـــا البكنیدیـــة علـــى فّعالیتهـــا فـــي األوراق الثـــاني أیضـــاً 

حیــث تــم كشــف األبــواغ الكونیدیــة فیهــا حتــى األســبوع األخیــر مــن شــهر 
األجســـام الثمریـــة للجـــنس . كمـــا أمكـــن مالحظـــة 1997آذار/مـــارس لعـــام 

Mycosphaerella فــي ســوق بقایــا نباتــات القمــح وأوراقهــا فــي منتصــف
، وحافظــــت علـــى حیویتهــــا فــــي 1996عــــام شـــهر كــــانون األول/دیســـمبر ل

، إال أن األبواغ األسـكیة 1997/4/21السوق حتى األسبوع األخیر بتاریخ 
ـــة شـــهر  فـــي األجســـام المتطـــورة فـــي أنســـجة األوراق لـــم تشـــاهد بعـــد نهای

تم قیاس األبعاد البیومتریة لتلك األجسام الثمریة . 1997آذار/مارس لعام 
وقورنــــت هــــذه القیاســــات مــــع ي تحتویهـــا وأكیاســـها وأبواغهــــا األســــكیة التــــ
المســجل فــي بعــض M. graminicolaمثیالتهــا للطــور الجنســي للفطــر 

توضــح النتــائج أن شــكل الجســم الثمــري للفطــر). و 2دول العــالم (جــدول 
Mycosphaerella sp.المتطور على بقایا نباتات القمح في محطـة تـل

130.6ســـط طولـــه (إیكـــاردا، كـــان أقـــرب إلـــى البیضـــاوي فكـــان متو -حـــدیا

میكــــرون)، وكــــان متوســــط طــــول 108.7میكــــرون)، ومتوســــط عرضــــه (
میكــــرون)، 16.3میكــــرون)، ومتوســــط عرضــــه (51.8الكــــیس األســــكي (

4.1میكـرون)، ومتوسـط عرضـها (14.6ومتوسط طول البوغـة األسـكیة (

میكرون).

كل  ري .1ش م الثم ك(A)الجس یس األس كیة (B)ي والك واغ األس واألب
(C) للفطرMycosphaerella sp. ي ح المصابة ف على بقایا نباتات القم

منطقة الدراسة (محطة تل حدیا).
Figure 1. Pseudothicium (A), ascus (B) and ascospores (C)
of Mycosphaerella sp. on infected wheat stubble at Tel
Hadya station.



55 Arab J. Pl. Prot. Vol. 17, No. 2 (1999)

Mycosphaerellaبعاد البیومتریة لتكوینات الفطر األ.2جدول  sp. ا للفطر ع مثیالتھ ة م ي M. graminicolaفي سوریة مقارن دول الت ي بعض ال ف
ُسجل فیھا الطور الجنسي لمرض التبقع السبتوري على أوراق القمح.

Table 2. Dimensions of Mycosphaerella sp. structures in Syria compared  with those of M. graminicola ,the sexual stage of
septoria tritici blotch, recorded in some countries.

بنیة الفطر
Fungi structure

Mycosphaerella sp.M. graminicolaM. tassiana

سوریة
Syria

اثیوبیا
Ethiopia a

أمریكا-كالیفورنیا
California state

in USA
راانكلت

England
البرازیل
Brazil

نیوزیالندا
NewZealand

أمریكا-كالیفورنیا
California state

in USA

Pseudotheciumالجسم الثمري 
عدد القیاسات

Measurements
100Std. b2020Std.---21.Std

Cمتوسط الطول

CMean of length
130.628.0145.094.124.7---142.927.9

-Range65.0المجال 
212.5

112.0-
252.0

51.2-
166.4

90.0-
140.0

-70.0-100.094.7-
204.8

dمتوسط العرض

dMean of width
108.730.0124.2111.625.0---123.821.0

-Range62.5المجال
185.0

70.0-196.076.8-
166.4

90.0-
140.0

-70.0-100.089.6-
179.2

Ascusاألسكي الكیس
عدد القیاسات

Measurements
.100.100-----

متوسط الطول
Mean of length

51.838.031.20-----

--Range30-7019.4-45.0-30.0-55.038.9-42.8المجال 
متوسط العرض

Mean of width
16.314.05.6-----

--Range5.0-33.64.1-7.7-10.0-20.011.7-15.6المجال 
Ascosporesالبوغة األسكیة  

عدد القیاسات
Measurements

10010031---42

متوسط الطول
Mean of length

14.63.010.514.71.8---17.92.5

Range8.1-22.57.7-12.610.2-17.910.0-18.012.8-15.610.0-15.012.8-23.0المجال 

متوسط العرض
Mean of width

4.11.02.63.81.0---5.00.7

Range1.8-5.851.8-3.61.8-5.13.0-4.52.8-3.82.0-3.02.6-7.7المجال 
a) ا ات: أثیوبی ھ البیان ا Bekeleالمصدر الذي أخذت من ة كالیفورنی ، اتصال شخصي)، والی

).28)،  نیوزیالندا (23)، البرازیل (32)، إنكلترا (18(في الوالیات المتحدة األمریكیة 
a Source of data: Ethiopia (Bekele, personnel communication), California state

in USA (18), England (32),  Brazil (23),  NewZealand (28).
b.االنحراف المعیاري للقیم عن متوسطھاb Standard deviation of the values from their means.
c.المسافة بین أعلى نقطة وأخفض نقطة في الجسم الثمريc The distance between the top and the button of the fruiting body.
d.المسافة بین أبعد نقطتین جانبیتین في الجسم الثمري یصل بینھما خط مستقیمd The distance between two site points of the fruiting body connected with a

strait line.

Mycosphaerellaاستنبات األبواغ األسكیة للفطر .3 sp.

أعطــت األبــواغ األســكیة مســتعمرات فطریــة تــم التعــرف علیهــا بعــد 
ــــــى درجــــــة  ــــــل تلــــــك س20±2أســــــبوع واحــــــد مــــــن تحضــــــینها عل . وتمث
واء مـــن قطــع بقایـــا نباتـــات المســتعمرات األبـــواغ األســكیة التـــي أخـــذت ســ

القمــح، أو ُجمعــت مباشــرًة مــن الحقــل. ولــوحظ تشــكل مســتعمرات رمادیــة 
اللــون، داكنــة، مرتفعــة، لبادیــة القــوام، حافتهــا كاملــة متشــعبة، هــي عبــارة 

Cladosporiumعن الحوامل واألبواغ الكونیدیـة للفطـر  sp. كمـا لـوحظ ،
ي بقیــــة مواصــــفاتها تشــــكل مســــتعمرات أخــــرى ســــوداء اللــــون، ومماثلــــة فــــ

للمســــتعمرات الســــابقة وهــــي عبــــارة عــــن حوامــــل وأبــــواغ كونیدیــــة للفطــــر 
Alternaria sp. ولم تالحظ أیة مستعمرات ممیـزة للفطـر ،S. triticiتـم .

Mycosphaerellaمتابعــة مراحــل إنبــات األبــواغ األســكیة للفطــر  sp.

صیدة المحلیة المصطادة من الحقل مباشرًة على الشرائح الزجاجیة في الم
ـــــــة  ـــــــواغ البرعمی ـــــــم یالحـــــــظ تشـــــــكل األب ـــــــات. ول ـــــــة اإلنب وهـــــــي فـــــــي حال

)blastospores التي تنتجها األبـواغ األسـكیة للفطـر (M. graminicola

) وٕانمـا أمكـن S. tritici)17عنـد إنباتهـا لتكـوین األبـواغ الكونیدیـة للفطـر 
حیـان تمییز أنبوبة إنبات طویلـة تخـرج مـن طرفـي البوغـة، وفـي بعـض األ

مــن طــرف واحــد فقــط، تكونــت علیهــا عــدة حوامــل كونیدیــة ذات لــون بنــي 
ـــــد  ـــــة بیضـــــاویة الشـــــكل، شـــــفافة عن ـــــواغ كونیدی فـــــاتح، ظهـــــرت علیهـــــا أب

Cladosporiumبدایـة تشـكلها، أحادیـة أو ثنائیـة الخلیـة تتبـع الفطـر  sp.

).1(شكل 



)1999(2، عدد 17مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 56

دراســـــة القـــــدرة اإلمراضـــــّیة لألبـــــواغ األســـــكیة التابعـــــة للفطـــــر .4
Mycosphaerella sp.

لوحظــت أعــراض اإلصــابة بمــرض التبقــع الســبتوري، المتمثلــة ببقــع 
ـــــــة، ظهـــــــرت  ـــــــداخلها أوعیـــــــة بكنیدی ـــــــوي ب ـــــــة شـــــــریطیة تحت بنیـــــــة متطاول

S. triticiعلـــى أوراق بـــادرات القمـــح المعـــداة بـــاألبواغ البرعمیـــة للفطـــر 

وذلــك بعــد مضــي إثنــي عشــر یومــًا مــن آخــر موعــد إلعــدائها اصــطناعیًا.
وتشـــكلت بقـــع بنیـــة اللـــون، صـــغیرة الحجـــم، بیضـــاویة الشـــكل علـــى أوراق 
بـــــــادرات القمـــــــح المعـــــــداة بـــــــالمعلق البـــــــوغي لألبـــــــواغ األســـــــكیة للفطـــــــر 

Mycosphaerella sp. بعد مضي الفترة ذاتها، ولم تتسع هذه البقع حتى
بعد انقضاء أكثر من أسبوع، ولم یظهر في هذه البقع أوعیة بكنیدیة.

تطـــور مـــرض التبقـــع الســـبتوري تحـــت ظـــروف العـــدوى دراســـة .5
الطبیعیة في الحقل

فـــي %5لـــم تتجـــاوز النســـبة المئویـــة للنباتـــات المصـــابة بـــالمرض 
بدایــة ظهــوره فــي الحقــل تحــت ظــروف العــدوى الطبیعیــة بالبقایــا النباتیــة 
المصـــابة منـــذ موســـمین متتـــالیین وذلـــك فـــي طـــور اكتمـــال ظهـــور الورقـــة 

ــــة ( ــــك النســــبة )، بGS=13الثالث ــــل تحــــت 8.3%ینمــــا بلغــــت تل فــــي الحق
ظــروف العــدوى الطبیعیــة بالبقایــا النباتیــة المصــابة منــذ موســم ســابق عنــد 

). ولـــوحظ ارتفـــاع النســـبة المئویـــة للنباتـــات 2مرحلـــة النمـــو ذاتهـــا (شـــكل 
المصابة بـالمرض بشـكل مضـطرد علـى بـادرات القمـح النامیـة بـین البقایـا 

سـم السـابق وذلـك بـدءًا مـن األسـبوع السـابع فــي النباتیـة المصـابة منـذ المو 
) حیــث تضــاعفت تــدریجیًا حتــى 96/12/31شــهر كــانون األول/دیســمبر (

(األسبوع التاسـع) ووصـلت 1997منتصف شهر كانون الثاني/ینایر لعام 
، واســــتمر ازدیادهــــا ولكــــن بشــــكل بطیــــئ مقارنــــة مــــع 51.66%فیــــه إلــــى 

ا فـي أواخـر شـهر شـباط/فبرایر األسابیع التي سبقتها، ووصلت إلى ذروته
(األســبوع الخــامس عشــر). ولــم یالحــظ تطــور 75%فبلغــت 1997لعــام 

نسبة نباتات القمـح التلقائیـة المصـابة النامیـة بـین البقایـا النباتیـة المصـابة 
بالمرض منـذ موسـمین متتـالیین بشـكل واضـح مقارنـة مـع البقایـا المصـابة 

للنباتات المصابة بالمرض بشكل منذ موسم واحد. ارتفعت النسبة المئویة
1997بســـیط حتـــى بلغـــت ذروتهـــا فـــي منتصـــف شـــهر شـــباط/فبرایر لعـــام

نخفضـــت هـــذه فقـــط (األســـبوع الرابـــع عشـــر). وا23.33%فوصـــلت إلـــى 
النســـبة فـــي كلتـــا القطعتـــین التجـــریبیتین بعـــد وصـــولها إلـــى الـــذروة نتیجـــة 

فــــي أخــــذ اصــــفرار ومــــوت األوراق المصــــابة. وبالتــــالي تعــــذر االســــتمرار
القـــراءات وتقـــدیر هـــذه النســـبة بدقـــة بعـــد بدایـــة شـــهر نیســـان/أبریل لعـــام 

وبلغت المساحة تحت منحنـي تطـور المـرض بوجـود بقایـا نباتـات .1997
ات بقایـــا نباتـــمقارنـــة مــع 5650.47القمــح المصـــابة منــذ الموســـم الســابق 

.3/1أي بنسبة 1609.51المصابة بالمرض منذ موسمین سابقین القمح

منحنى تطور مرض التبقع السبتوري على أوراق القمح تحت .2شكل 
م  ا موس د بقائھ ابة بع ة المص ا النباتی ة بالبقای دوى الطبیعی روف الع ظ

وموسمین في الحقل
Figure 2. Disease progress curve of the septoria tritici
blotch in the field with inoculum (infected stubble) from one
and two seasons.

المناقشة
و 96/1995إن اختالف الظروف الجویة في الموسمین الـزراعیین 

وبخاصـــة فـــي الفتـــرة الواقعـــة مـــا بـــین منتصـــف شـــهر تشـــرین 97/1996
شهر كانون األول/دیسمبر یفسر عدم إمكانیـة الثاني/نوفمبر إلى منتصف

فـي الفتـرة التـي سـبقت موعـد S. triticiاصطیاد األبـواغ الكونیدیـة للفطـر 
ظهـــور أعـــراض اإلصـــابة بـــالمرض علـــى بـــادرات القمـــح خـــالل الموســـم 

أوراق رغـــم اســـتمرار حیویـــة األوعیـــة البكنیدیـــة فـــيالزراعـــي األول، وذلـــك
بقایـا نباتـات القمــح حتـى نهایــة شـهر آذار/مــارس حیـث لــم یتجـاوز معــدل 

أما األبواغ الكونیدیة التـي تـم مم. 60.8الهطل المطري خالل هذه الفترة 
اصــطیادها فیمــا بعــد علــى الشــرائح الزجاجیــة فتحــررت علــى الغالــب مــن 
األوعیـــة البكنیدیـــة الناتجـــة عـــن تطـــور اإلصـــابة بـــالمرض علـــى النباتـــات 
التلقائیة النابتة ضمن الصنادیق الخشبیة، ولـم تكـن نتیجـًة لتحـرر األبـواغ 

ــا نباتــات القمــح. بینمــا تــم اصــطیاد األبــواغ الكونیدیــة الموجــودة علــى بقای
الكونیدیـــــة فـــــي الموســـــم الزراعـــــي الثـــــاني قبـــــل موعـــــد ظهـــــور أعـــــراض 

14-21اإلصابة، وبفترة كافیة تمثل فترة حضانة المرض وتتـراوح مـا بـین 

مــــم خــــالل تلــــك الفتــــرة، 101.4یومــــًا. وقــــد بلــــغ معــــدل الهطــــل المطــــري 
ـــواغ ال ـــر واضـــح فـــي اصـــطیاد األب ـــة ذلـــك أن وكـــان لهـــذا الفـــرق أث كونیدی
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انتشار المرض على نبات القمـح یبـدأ مـن األوراق السـفلیة باتجـاه األوراق 
العلویـــة نتیجــــة تحـــرر هــــذه األبـــواغ بالفعــــل المیكـــانیكي لقطــــرات المطــــر 
المتســاقطة فـــوق األوعیـــة البكنیدیــة. ولـــم تكـــن عالقــة االرتبـــاط بـــین عـــدد 

یة رغم أهمیتـه فـي األبواغ الكونیدیة المصطادة ومعدل الهطل المطري قو 
وجـود معـدالت كافیـة مـن الهطـل المطـري أمـر ضـروري عملیة تحررهـا. ف

الصطیاد األبواغ الكونیدیة، إال أن هذا ال یعني بالضرورة اصطیاد كمیـة 
عالقة االرتباط أكبر من األبواغ بوجود معدل أعلى من الهطل المطري. ف

صـطیادها معقـدة. بـین معـدل الهطـل المطـري وتحـرر األبـواغ الكونیدیـة وا
إذ كلمــا كانــت كمیــة الهطــل المطــري المتســاقطة فــوق النباتــات المصــابة 
أكبــر كلمــا كــان احتمــال تحــرر األبــواغ بتــأثیر هــذه القطــرات وانتقالهــا إلــى 

)، إال أن األمـر لـیس بهـذه البسـاطة إذ ال یمكـن 34األوراق األعلى أكبـر(
تفــاع األبــواغ إلــى مــن خــالل تحدیــد معــدل الهطــل المطــري فقــط التنبــؤ بار 

األعلــى بعــد تحررهــا مــن األوعیــة البكنیدیــة، فــاألمر یتعلــق بحجــم قطــرات 
ـــى مســـتوى  ـــف مـــن وقـــت آلخـــر حتـــى عل ـــذي یختل المطـــر المتســـاقطة وال

ــــدقائق ( )، 33(1987أیضــــًا عــــام Shaw)، وهــــذا مــــا أكــــده العــــالم 37ال
وأشـــار إلــــى انتشــــار أعــــراض اإلصــــابة بمــــرض التبقــــع الســــبتوري بشــــكل 

ئ إثــر عاصــفة مطریــة غیــر عادیــة نزلــت فــوق نباتــات القمــح قبــل مفــاج
ثالثــة أســابیع. ومــن جهــة أخــرى فــإن تــوافر معــدالت الهطــل المطــري فــي 
زمن عدم وجود األبواغ الكونیدیة، أو وجود هذه األبـواغ بـدون تـوافر هـذه 
المعــدالت مــن الهطــل المطــري ال یحقــق تحــرر هــذه األبــواغ أبــدًا، فــال بــد 

العاملین معًا لتحقیق هذه العملیة. كما كان لمعـدل درجـات من وجود كال
ـــم یتجـــاوز  ـــذي ل ـــرة ذاتهـــا وال فـــي الموســـم األول س7.7الحـــرارة فـــي الفت

دور س،12.5مقارنــة مــع معــدلها فــي الموســم الثــاني الــذي وصــل إلــى 
Renfro andفـي التـأثیر فـي حیویـة األبـواغ وتحررهـا فقـد أكـد العالمـان 

Young أن العـــدوى بـــالمرض ال تتحقـــق عنـــد درجـــات 26(1956عـــام (
ــــا ( ــــل العــــدوى. وأكــــد العــــالم 7حــــرارة دنی ــــومین قب ــــل خــــالل ی س) أو أق

Magboul أن درجــــــــات الحــــــــرارة الــــــــدنیا 19(1992ومشــــــــاركوه عــــــــام (
)10 س) أظهـــــرت انخفاضـــــًا فـــــي حجـــــم أعـــــراض اإلصـــــابة واألضـــــرار

ابة بالمرض.أدى إلى انخفاض شدة اإلص2الناتجة عنها في السم
ألجســـام الثمریـــة المتطـــورة علـــى بقایـــا نباتـــات القمـــح فـــي تباینـــت ا

مـــع مثیالتهـــا فـــي بعـــض الـــدول التـــي ُســـجل فیهـــا الطـــور منطقـــة الدراســـة 
) فكـان شـكلها أقـرب إلـى البیضـاوي 2(جـدول S. triticiالجنسـي للفطـر 

ـــــــــالفطر مقارنـــــــــة مـــــــــع الشـــــــــكل الكـــــــــروي للجســـــــــم الثمـــــــــري الخـــــــــاص ب
M. graminicola وشـكله (28)ونیوزیالنـدا (32)فـي كـل مـن إنكلتـرا ،

، (18)شــبه المــبطط فــي والیــة كالیفورنیــا فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة 
بینما كان حجمه في إثیوبیا أكبر وشكله أقرب إلى البیضاوي وكذلك كان 

الممثـــــل للطـــــور الجنســـــي للفطـــــر M. tassianaشـــــكله فـــــي الفطـــــر 
Cladosporium herbarumلمسجل على بقایا نباتات القمـح فـي والیـة ا

Mycosphaerellaاألســكي للفطــر كالیفورنیــا. أمــا الكــیس  sp. فقــد كــان

متوسـط عرضـه وبخاصـة،M. graminicolaأكبر حجمًا مقارنة بالفطر 
ومجالــــــــــه. ولــــــــــوحظ أن متوســــــــــط طــــــــــول البوغــــــــــة األســــــــــكیة للفطــــــــــر 

Mycosphaerella sp.فــي الفطــركــان قریبــًا جــدًا مــن متوســط طولهــا
M. graminicola المســجل فــي والیــة كالیفورنیــا، إال أن حــدود طولهــا

. وقد كان متوسط عرضها وحـدوده M. tassianaكانت أقرب إلى الفطر 
، إال أنـــه أقـــرب إلـــى هـــذا M. graminicolaأكبـــر مـــن مثیالتـــه للفطـــر 

وعلیـه واجهتنـا صـعوبة فـي تحدیـد M. tassianaاألخیـر منـه إلـى الفطـر 
الفطــر مــن خــالل مقارنــة األبعــاد البیومتریــة نتیجــة تقاربهــا لكــل مــن هــذا

Madariagaوهذا مـا أكـده M. tassianaو M. graminicolaالفطرین 

). مّكنـــت عملیـــة الرصـــد مـــن اصـــطیاد األبـــواغ األســـكیة 17(1990عـــام 
ففـــي الموســـم األول أمكـــن اصـــطیادها بعـــد . Mycosphaerellaللجـــنس 

بــالمرض علــى بــادرات القمــح بــالرغم مــن وجــود ظهــور أعــراض اإلصــابة
ـــائج الفحـــص  ـــه نت ـــة الرصـــد، كمـــا أكدت ـــة عملی ـــذ بدای ـــة من أجســـامها الثمری
المجهري للمقاطع العرضیة في سوق بقایا نباتات القمح وأوراقها. أمـا فـي 
الموسم الثاني فأمكن اصطیادها قبل أسبوع واحد فقط من ظهور أعراض 

لتجریبیـــة الثانیــة، وهـــي فتـــرة غیـــر كافیـــة اإلصــابة بـــالمرض فـــي القطعـــة ا
لتحقیــق اإلصــابة وظهــور األعــراض. وأوضــحت النتــائج أن تلــك األبــواغ 
ـــــــــة للفطـــــــــر  ـــــــــواغ كونیدی ـــــــــد إنباتهـــــــــا حوامـــــــــل وأب األســـــــــكیة تعطـــــــــي عن

Cladosporium sp. المعـروف بقدرتـه اإلمراضـیة الضـعیفة. كمـا أكـدت
ظـاهر مرضـیة تشـبه نتائج اإلعداء االصطناعي بها عـدم ارتباطهـا بأیـة م

علـى أوراق القمــح. S. triticiتلـك التـي تحــدثها األبـواغ الكونیدیـة للفطــر 
وبالمقارنــة فقــد ُلــوحظ علــى بقایــا نباتــات القمــح فــي والیــة كالیفورنیــا وجــود 

.M، األول Mycosphaerellaنوعین للجنس  graminicola الـذي یمثّـل
.Sالطـور الجنسـي للفطـر  tritici والثـاني ،M. tassiana (de Not.)

Johan. الذي یمّثل الطور الجنسي للفطرCladosporium herbarum

(Pers.) Link.) مسبب مرض الترقطSooty mold علـى األوراق وأحـد (
). ویختلـف الفطـران 2مسببات مرض الطرف األسود على حبوب القمح (

إنبـات في طریقة إنبات أبواغهما األسكیة علـى مسـتنبت اآلجـار المـائي. ف
.Mالبوغـة األسـكیة للفطـر  graminicola یعطـي أبواغـًا كونیدیـًة برعمیـًة

.Sمماثلــة لتلــك التــي تنــتج عنــد إنبــات البوغــة الكونیدیــة للفطــر  tritici ،
.Mبینما ینتج عـن إنبـات البوغـة األسـكیة للفطـر  tassiana أنبوبـة إنبـات

دیًا ممیـــزًا للفطـــرتنمـــو وتعطـــي فیمـــا بعـــد میســـیلیومًا شـــفافًا، وحـــامًال كونیـــ
C. herbarum)17.(

ـــیس فـــي تحدیـــد مصـــدر العـــدوى  ُتســـهم الظـــروف الجویـــة بـــدوٍر رئ
األولیة بمرض التبقع السبتوري. فعندما تكـون تلـك الظـروف غیـر مناسـبة 
ـــاب الهطـــل المطـــري، تبقـــى النســـج النباتیـــة  لتشـــكل الجســـم الثمـــري، وبغی

ضــــها للتحلــــل بفعــــل المصــــابة لفتــــرة أطــــول علــــى ســــطح التربــــة دون تعر 
الكائنات الرمیة، وعند زراعة نباتات القمح بوجود هذه البقایا فـإن مصـدر 
العــدوى األولیــة غالبــًا مــا یكــون األبــواغ الكونیدیــة المتحــررة مــن األوعیــة 
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البكنیدیــة الموجــودة علــى األوراق. وتــزداد أهمیــة هــذه البقایــا عنــدما تكــون 
اتات الموجودة علـى سـطح التربـة الظروف مواتیة لتحلل أنسجة أوراق النب

). وتشـیر 31من جهة، ومالئمـة لتشـكل الطـور الجنسـي مـن جهـة أخـرى(
ـــــــــــــــــــــى أن الظـــــــــــــــــــــروف البیئیـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــائج هـــــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــــة إل نت

مـن S. triticiموقع تنفیذها قد مّكنت األوعیة البكنیدیة للفطر السائدة في
الثمریة التي المثابرة على البقایا النباتیة للقمح. كما أوضحت أن األجسام

أمكــــن رصــــدها علــــى هــــذه البقایــــا لــــم یكــــن لهــــا عالقــــة بمــــرض التبقــــع 
Cladosporiumوٕانما كانت تمثل الطور الجنسي للفطـر السبتوري، sp. ،

وبالتالي فإن مصـدر العـدوى األولیـة لمـرض التبقـع السـبتوري علـى القمـح 
یدیـــة فـــي ســـوریة هـــي تلـــك األبـــواغ الكونیدیـــة المتحـــررة مـــن األوعیـــة البكن

المتوافرة في البقایا النباتیة المصابة والتي تعتبر فـي الوقـت ذاتـه األسـاس 
فــي مثــابرة الممــرض مــن موســم آلخــر. وبنــاًء علــى تلــك المعطیــات فــإن 
التخلص منها بأي طریقة كانت سواًء بقلبها في التربة أو حرقهـا، أو رفـع 

اتبــاع الــدورات كفـاءة نظــام الحراثـة المتّبــع بزیــادة عـدد الفالحــات، كمـا أن
. فقد S. triticiالزراعیة الثالثیة یساعد على خفض الطاقة اللقاحیة للفطر

لــوحظ تحــت ظــروف العــدوى الطبیعیــة انخفــاض دور هــذه البقایــا النباتیــة 
ـــالمرض عنـــدما ُتركـــت فـــي الحقـــل فتـــرة موســـمین  فـــي إحـــداث اإلصـــابة ب

ا أكدتـــه متتـــالیین مقارنـــة مـــع بقایـــا مصـــابة منـــذ موســـم ســـابق فقـــط، كمـــ
)، وأشــار العالمــان 1قیمــة المســاحة تحــت منحنــي تطــور المــرض (شــكل 

Pedersen and Hughes إلـى أن للـدورة الزراعیـة أثـر 25(1992عـام (
واضـح فــي خفـض شــدة وبائیــة المـرض. فعنــدما كانـت الظــروف المناخیــة 
غیـر مناســبة لتطـور مــرض التبقــع السـبتوري كــان فاصــل سـنة واحــدة بــین 

ح فعاًال كسـنتین متتـالیتین فـي خفـض شـدة المـرض، أمـا تحـت زراعة القم
الظــروف األكثــر مالءمــة فــإن الــدورة الزراعیــة بفاصــل ســنتین بــین زراعــة 
القمـــح أعطـــت أعلـــى المســـتویات مـــن تخفـــیض شـــدة المـــرض وأدت إلـــى 

سیطرة كافیة علیه.

Abstract
Obaedo, H., O. F. Mamluk and B. Bayaa. 1999. Determination of Primary Sources of Infection of Septoria Leaf Blotch
on Wheat in Syria. Arab J. Pl. Prot. 17(2): 49-59.

The primary sources of infection of septoria leaf blotch studied under field conditions in research plots in the cereal disease fields at
the main station,Tel Hadya, of the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), in Northern Syria from winter
till next summer during the wheat cultivation for two seasons (1995/96-1996/97). Spores released from infected wheat stubble were trapped
for identification and quantification by using two spore trap methods: wooden boxes trap (locally made) and Burkard spores trap. Data of
spore trapping were correlated with climatical changes during the experiment. The first record of the occurrence of symptoms on volunteer
wheat was also correlated with the different kinds of spores trapped. In addition to pycnidiospores of S. tritici, two-celled hyaline ascospores
of Mycosphaerella sp. were recorded. At germination, the ascospores yielded conidiospores of Cladosporium sp.. It thus appears that the
primary source of inoculum for septoria leaf blotch under Northern Syrian conditions originate mainly from pycnidiospores released from
pycnidia on infected stubble left in the field from previous season. There is no indication of the existence of the sexual stage of septoria leaf
blotch (Mycosphaerella graminicola) on wheat in northern Syria.
Key words: Wheat, septoria tritici blotch, sexual stage, Septoria sp., Mycosphaerella sp.
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