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 الملخص
تحديد بعض عوامل شراسة ووبائية مرض تبقع أوراق القمح السبتوري. مجلة وقاية النبات  .2016 عبد الغني، آالء، محمد أبو شعر ومحمد قاسم.

 .9-1(: 1)34، العربية

نتاج يصل إلى إذ يسبب فقدًا في اإلالمهمة التي تعتري محصول القمح، من األمراض   Zymoseptoria tritici (Desm.)  مرض تبقع أوراق القمح السبتورييعد 
الدراسات المتعلقة به نادرة. وعليه فقد هدف هذا البحث إلى تحديد مدى ارتباط بعض الصفات المزرعية ورغم انتشار المرض الدوري في سورية إال أن  .عالمياً  50%

تنوعت ردود فعل األصناف المدروسة  .%66أظهرت الدراسة انتشار المرض في حقول المزارعين بنسبة  .ووبائية المرضبشراسة Z. tritici والمورفولوجية لعزالت فطر
لون مستعمراتها  في 27الـفطرية ال تعزالال تباينت (.1 ودوما 1 شام)وقابل لإلصابة ( 4وشام  65واكساد  5 شام)إلى متوسط المقاومة  (9وشام  7 شام)ما بين المقاوم 

 .أشكالهاوشكلت أبواغًا كونيدية غير مقسمة مختلفة في أبعادها و  (PDA)ي آجار دكستروز البطاطا المستنبت الغذائاألسود على سطح اللون إلى  هاتحولالالزمة لمدة الو 
( ما بين مدة تغير لون المستعمرة 0.93وايجابية عالية )( 0.92-وعالية ما بين مدة تحول لون المستعمرات إلى اللون األسود وفترة الحضانة ) سلبيةكانت عالقة االرتباط 

 %60شراسة أتلفت أكثر من  كثراألهي  (ZTB : 5، 10 ،13) العزالت :الشراسة حيث ونسبة األنسجة الورقية الميتة. توزعت العزالت الفطرية إلى ثالثة مستويات من
في بعضها  يث بلغت فترة الحضانةحألضعف شراسة ا (ZTB :2 ،3 ،19، 26) العزالتفيما كانت يومًا،  11من مساحة النسيج الورقي، واستغرقت فترة حضانتها قرابة 

المدروسة عند استخدام التحليل العنقودي في مجموعتين رئيسيتين شملت األولى العزالت التسع الشرسة حيث وقعت في تحت مجموعتين كان  توزعت العزالت .يوماً  18
ات تحت عالمتوسطة والضعيفة الشراسة وفي عدة مجمو  العزالتالمجموعة الرئيسية الثانية وشملت  لكل تحت مجموعة شكل من األبواغ الكونيدية مختلف عن األخرى

ذو فعالية  نسبة المساحة الورقية المغطاة باللطخأظهرت نتيجة البحث أن استخدام تحليل الصور الرقمية في دراسة أي صفة مدروسة أخرى. برئيسية لم يربط توزعها 
 .PDAزمة لتحول لون المستعمرات إلى األسود على سطح المستنبت الغذائي الوالتي يمكن أن تعكسها أيضًا الفترة الزمنية ال Z. triticiز شراسة عزالت فطر يفي تمي

 .سورية ،الميتةالسبتوري، شراسة العزالت، نسبة األنسجة الورقية القمح أوراق تبقع : كلمات مفتاحية
 

 مقدمة ال
 

من أهم محاصيل الحبوب النجيلية  .Triticum sppيعّد نبات القمح 
االحتياج العالمي من الغذاء من  %23.4المزروعة عالميًا، إذ يغطي 

من سكان العالم  %40(، كما يشكل مصدرًا غذائيًا رئيسًا لحوالي 9)
 (. 8من السعرات الحرارية والبروتين في الغذاء البشري ) %20و

  فطرالالقمح السبتوري عن  أوراقيتسبب مرض تبقع 
(syn. Septoria tritici)  Zymoseptoria tritici (Desm.)(16)  حيث
يع في جموالخطيرة التي تعتري محصول القمح  المهمة األمراضمن  عدي

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث  ،(20) في العالم زراعتهمناطق 
 .(17األصداء )األهمية االقتصادية بعد أمراض 

مح الق أصنافعلى المكثف العتماد نتيجة االمرض  أهميةازدادت 
ئية حياحيائية واألأالاللمجموعة من االجهادات وراثيًا المغاللة والمقاومة 

في تركيبها الوراثي مورثات  يدخلال فقط والتي  األصداءو كالجفاف 
محصول في في ال كبيراً  فقداً  مما سبب المقاومة لمرض التبقع السبتوري،

تبقع لكثير من البلدان التي تعتمد على زراعة أصناف قابلة لإلصابة با

الممرض أضرارًا شديدة في محصول القمح يحدث  (.14) السبتوري
وبخاصة في البلدان التي تتسم بمناخ رطب دافئ مثل بلدان حوض البحر 

 .(21المتوسط وشرق أفريقيا، وأمريكا الوسطى والجنوبية )
ي ف يسبب مرض تبقع أوراق القمح السبتوري خسائر في المحصول

فر اسنويًا عند تو  %51-31 في حدود معظم الدول المنتجة للقمح
كلفة تإلى ال باإلضافة، (12الظروف البيئية المالئمة لتطور المرض )

 %70لمكافحة المرض حيث يستهلك حوالي  المستخدمةالعالية للمبيدات 
محصول القمح لمكافحة مرض  إدارةمن مجمل المبيدات المستعملة في 

 فضالً  ،(4) باو وأور  االتبقع السبتوري في كل من الواليات المتحدة وكند
عن اسخدام هذا الكم من  ةالناتج ةالعام ةوالصح ةضرار في البيئعن األ
 منهذا المرض يعتبر  األمريكيةفي الواليات المتحدة و  .المبيدات
، حيث وصلت الخسائر المتسببة عنه في أصناف القمح المهمةاألمراض 

 األصنافعتماد على اال، وعند 1980عام  %38القابلة لإلصابة إلى
حين أنه ي ف(، 11) %20إلى  انخفض الفقد المتوسطة القابلة لإلصابة

، كما أن متوسط الخسارة في %50-30إلى الخسائر تصل  بريطانيافي 
 (.10) لكل هكتاراسترليني  جنيه 250وهذا يعادل ما كلفته  %20العائد
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من حقول القمح  %69 بنسبة سورية فيانتشار المرض  سجل
سواء المروية منها أو البعلية، وقد أظهرت الدراسة التي قام بها عبيدو 

( أهمية مرض تبقع أوراق القمح في سورية وانتشار المرض في جميع 2)
حقول القمح الممسوحة بالمنطقة الساحلية ومنطقة الغاب حيث بلغ معدل 

 (. 2ية )لإلصابة مستويات عالوالعمودي االنتشار األفقي 
لندرة الدراسات المتعلقة بمرض تبقع األوراق السبتوري في  ظراً ون

تأتي أهمية هذا البحث في وضع ركيزة  ،(2، 1سورية من كافة جوانبه )
أساسية وطريقة علمية وسريعة في الكشف عن مستويات الشراسة المختلفة 

 يةالمورفولوجية والمزرع لفطر الممرض من خالل بعض صفاتهلعزالت ا
التباينات المورفولوجية والمزرعية االختالفات في درجة أحيانًا إذ تعكس 

بعض صفات إلى دراسة  االبحثهدف هذ .(15) شراسة الفطر الممرض
في  Z. triticiفطر العزالت الفطرية العامة )المورفولوجية والمزرعية( ل

بشراسة تلك  ارتباطهاومدى في سورية،  بعض مناطق زراعة القمح
 العزالت ووبائيتها.

 

 البحث وطرائقهمواد 
 

جمعت العينات الورقية التي تحمل أعراض اإلصابة المميزة لمرض التبقع 
 ن فيمن بعض حقول المزارعي 2014زراعي السبتوري في الموسم ال

منطقة الغاب القريبة من محطة بحوث الغاب في الصقيلبية، وكذلك 
 -انبيت الحرد -)جسر الشغور المنطقة الساحلية السوريةبعض حقول 

 -جورين  -الصقيلبية -محردة -الجيد -مركز بحوث الغاب -شطحة
طريق مطار  -عين الزرقا –المنطار  -بستان باشا -حورات عمورين 

إضافة إلى محطة أبحاث صنوبر ومن محطة بستان  الشهيد باسل األسد(
 .ايكاردا()بحوث الزراعية في المناطق الجافة باشا التابعة للمركز الدولي لل

يل /أبر بداية شهر نيسان من جمع العينات المصابةتمت عملية 
فتوافق الجمع مع مرحلة النمو الممتدة من  /مايووحتى بداية شهر أيار

شملت كل عينة ، (24) (GS:56-80زهار وحتى النضج العجيني )اإل
مختبر في محطات  ممثلة لكل حقل مدروس أو صنف/طراز وراثي

جففت هذه األوراق ضمن طبقات مضغوطة  .أوراق مصابة 5-3البحوث 
ساعة للتخلص  12من ورق الجرائد الخشن عند درجة حرارة الغرفة مدة 

من الرطوبة التي تسبب تعفن وتلف العينات المجموعة، ثم نقلت إلى 
 .لحين العمل المخبري س4oأكياس ورقية عازلة للرطوبة عند حرارة 

 سم. 1األجزاء الورقية الحاملة لألوعية البكنيدية إلى أجزاء بطول تقطع
لمدة  %0.5الصوديوم  تالنباتية بمحلول هيبوكلوري القطع عقمت

لمدة  تهيبوكلوريالغمرت القطع بالماء المقطر إلزالة آثار  .دقائق 3-5
 ة الزائدة.لسحب الرطوب تينورقتي ترشيح معقم دقيقتين ثم وضعت بين

إلى أطباق بتري حاوية على أوراق ترشيح معقمة القطع النباتية نقلت 
بة يوية بكتيرية سالومضادات حالمعقم بمحلول من الماء المقطر  ومعاملة

 + Kanamycin “Kanamycin A Mono Sulfate) وموجبة لغرام

Penicillin G “PenzylpencillinSodium Sulfate)  250تركيز 
 22ساعة عند حرارة  24-12تركت األطباق مدة  .لكل مضاد ملغ/ل

o( 14س)  حتى تشكل الهالمات البيضاء الكريمية اللون الحاوية على
برة األوعية البكنيدية والتي نقلت بواسطة إ فويهاتاألبواغ الكونيدية عند 

غ  MEA (20مستخلص آغار الشعير  مستنبتتلقيح معقمة إلى
 %2غ آغار( مضافًا إليها محلول أوراق الشعير  15مستخلص شعير، 

  Kanamycin) مضادات حيوية لمنع التلوث بالبكتريا أو الخمائرو  (5)
تم . (14، 6)س 25o/ل، حضنت عند غ 0.5بمعدل ( Penicillin Gو 

الحصول على مستعمرة نقية لكل عزلة مدروسة بواسطة البوغ المفرد من 
آغار مستنبت سطح على  إكثارها، أعيد (6) سلسلة من التخفيفاتخالل 

ماء مقطر  فيأبواغ الفطر النامية  علقت ،(PDA)دكستروز البطاطا 
 للحصولدقيقة،  15دقيقة مدة /دورة 3700مركزي الطرد الب المعلق ركز

 20-الماء والغليسيرول عند  مزيجإلى  تنقلعلى كرات من أبواغ الفطر 
o200 زرع. في الدراسات المخبرية الالحقة الستخدامها (7) س 

من المزيج السابق الحاوي على أبواغ الفطرعلى مستنبت  ميكروليتر
PDA.  درست بعض الصفات المزرعية التي قد تعكس االختالفات بين

نيدية الكو شكل األبواغ و  لون المستعمرةمثل هذه العزالت مورفولوجيا 
األبواغ بواسطة جهاز  وأبعاد ،x 1000عند تكبير بالمجهر العادي 

Nickon Unitron Oracle Industry model OR-600  حساب حيث تم
الظاهرة على  أبواغ من خمسة حقول مجهرية عشوائياً  10 متوسط أبعاد
الفترة مراضية )القدرة اإل كما درس أحد عوامل .الجهاز شاشة حاسب

 ودإلى اللون األس مستعمرة كل عزلة فطرية الالزمة لتحول لونمنية ز ال
 (.PDA( )1 تنبتعند تنميتها على مس

ضمن  1شام لإلصابةالصنف القابل  خمسة حبوب منزرعت 
سم، تحتوي على خلطة ترابية معقمة  20أصص بالستيكية ذات قطر 

 .تربة حمراء %25برليت،  %10كومبوست،  %25رمل،  %40من 
ضاءة o 20ة األصص في ظروف متحكم بها من حرار  وضعت  16س وا 

من تاريخ  20في اليوم  .%70رطوبة نسبية و ساعات  8ساعة وظالم 
ة الثانية تركت البادرات من دون يالزراعة، أي عند تفتح الورقة الحقيق

عديت البادرات في اليوم الحادي والعشرين من أ   .ساعة 24إضاءة مدة 
كونيدي/مل  بوغ 710×5–610×5بوغي تركيز  تاريخ الزراعة بمعلق

تركت البادرات المعداة . (7) %0.1 بتركيز Tween 20مادة  مضافًا إليه
ة ، سجلت فترة الحضانة وهي الفتر  هانفس الظروف السابقة الذكر تحت

الزمنية الالزمة لظهور أعراض موت األنسجة النباتية، وكذلك حددت 
باللطخ )اصفرار ونكرزة( على الورقة نسبة المساحة الورقية المغطاة 

في اليوم الثالث والعشرون من تاريخ العدوى و  .(25، 3) ة الثانيةيالحقيق
 ،بمعدل ثالث مكرراتقصت الورقة الثانية الحاملة ألعراض اإلصابة 
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األوراق  حفظت ،كغ 10ق جرائد وتحت تأثير ثقل بلغ اور أبين  وضعت
رت األوراق المصابة باستخدام آلة وّ ص   .(7) أيام 5-3س مدة 4oعند 

 تعتمد على نظام عدسات Canon EOS 60Dتصوير رقمية من نوع 
Macro.  سم من مستوى الورقة  3وضعت آلة التصوير على ارتفاع

وئيين ضبمنبعيين النباتية المصابة ذات الخلفية الزرقاء، والمضاءة 
توى العمودي درجة مع المس 45كل واحد منهما زاوية أخذ  ،يننيهالوجي

حفظت  .سم عن مركز الورقة النباتية المصابة 40لسطح الورقة وببعد 
وباسم العزلة الفطرية وبرقم المكرر المناسب لكل  TIFالصورة بتنسيق 

من  والذي طور برنامج متخصصحللت النتائج باستخدام  .ورقة مصابة
يعتمد البرنامج  .في كندامانيتوبا  من جامعة Lakhadar Lamariقبل 

فيحدد الخلفية الزرقاء ويفصلها عن جزء الورقة  RGBعلى النظام اللوني 
أما النسيج النباتي المصاب فيعطى باللون  ،السليم باللون األخضر

األصفر أو األحمر بشكل نسبة مئوية، حسب المتوسط للمكررات الثالثة 
 لكل عزلة فطرية مدروسة.

 

 النتائج والمناقشة
 

ح انتشار مرض التبقع السبتوري على القم الدراسة الحقليةأظهرت نتائج 
إذ تم رصد انتشار  ،(1ل )جدو  %66في المناطق المدروسة بنسبة 

المرض بأعراضه المثالية المتمثلة في البقع الورقية الصفراء والتي تصبح 
واضحة عند التقدم بالمرض ليظهر بعد ذلك ضمنها النقاط السوداء والتي 

 كنيديةاألوعية البمكن رؤيتها بالعدسة اليدوية بوضوح، وهي عبارة عن ي
وذلك في كل من أصناف القمح الطري  (22، 11) للفطر الممرض

والقاسي، بالرغم من أنه قد تبين أن نسبة حقول القمح القاسي المصابة 
 القمح أصناف في الحال عليه هو مما( كانت أعلى %79بالمرض )

الوراثية لكل من أصناف  القاعدةأن  إلى هذا ويعود. (%40) الطري
القمح القاسي والطري المعتمدة في الزراعة السورية متشابهة فمعظمها 

 من كل في القمحأتت من آباء مشتركة في الهجن ومن برامج تحسين 
 (ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )

  .(23) (CIMMYTوالذرة )المركز الدولي البحاث القمح و 

ائلي لمرض تبقع األوراق و إال أنه من الواضح أن التفضيل الع
السبتوري هو أصناف القمح القاسية وهذا ما يدفع معظم مراكز البحوث 

عظم خاصة أن موببتطوير أصناف مقاومة لهذا المرض  لالهتماماألوربية 
برامج التربية تحمل األصناف المعتمدة محليًا أو عالميًا الصادرة عن 

. ومن ناحية أخرى (17) صفات المقاومة لألصداء وإلجهادات الجفاف
تبين أن حقول القمح الطرية كانت مهملة من ناحية التسميد اآلزوتي في 
الدفعة الربيعية وعدم تطبيق الري التكميلي مما قلل من إمكانية تطور 

ي سجلت حقول مزروعة بالقمح الطر  10المرض حيث أنه من أصل 
 ، وبشدة4حقول فقط كانت مزروعة بالصنف شام  4اإلصابة في 

، في حين أن نسبة الحقول المصابة (18، 14)متوسطة القابلية لإلصابة 
من  15، إذ رصدت اإلصابة في %79المزروعة بالقمح القاسي بلغت 

حقاًل، مع تباين واضح في شدة إصابة القمح القاسي المزروعة،  19أصل 
في  1و دوما  1عالية القابلية لإلصابة في الصنفان شام حيث كانت 

)طرطوس(، لتنخفض إلى قابل لإلصابة في  منطقة الغاب والمنطار
في  65وأكساد  5ومتوسطة القابلية لإلصابة عند شام  3الصنف شام 

وبالمجمل يمكن مقاومة للممرض.  9وشام  7حين كانت األصناف شام 
 2014وراق السبتوري في الموسم الزراعي القول أن انتشار مرض تبقع األ

لم يخرج عن المألوف في سورية ولم يتخط العتبات السابقة المسجلة 
إذ رصدت اإلصابة برنامج أمراض القمح ايكاردا(  –)اتصال شخصي 

حقاًل مدروسًا في مناطق  29حقاًل للمزارعين من أصل  19في 
في منطقة  حقالً  20من أصل  اً حقاًل مصاب 14توزعت إلى الدراسة،

حقول مدروسة في الشريط  9حقول من بين  5، و%70الغاب أي بنسبة 
وبشكل عام وعلى مستوى المنطقة المدروسة بلغت . %56الساحلي بنسبة 

  . %66نسبة الحقول المصابة 
 عينة مصابة من تجارب تحسين القمح القاسي في17إدخال  ومع

محطتي أبحاث بستان باشا وصنوبر، وصل العدد اإلجمالي الذي تمت 
عينة، أمكن الحصول على الهالمات البوغية من  36دراسته مخبريًا إلى 

منها. تباينت العزالت السبع وعشرون المدروسة الممثلة لمجتمع فطر  27
Z. tritici  في منطقتي الغاب والساحل السوري في الصفات المزرعية

لمستعمرات والزمن الالزم لتحول لونها إلى األسود( وكذلك شكل )لون ا
(، 2)جدول  PDAوأبعاد األبواغ الكونيدية على سطح المستنبت الغذائي 

يظهر الجدول تدرجًا في لون المستعمرات ما بين اللون األبيض حيث 
واألبيض القطني إلى اللون الزهري بدرجاته المختلفة. هذه المستعمرات 

وناتها ذات سطح غير المع وصبغة غير منتشرة ضمن في كل تل
المستنبت الغذائي. وكانت نسبة العزالت التي أعطت اللون األبيض 

 في تسع عزالت اللون األبيض تقريبًا، إذ ظهر %41واألبيض القطني 
في حين  (ZTB :1 ،2 ،4 ،12 ،15 ،16 ،19 ،20، 22) فطرية

مستعمرات بيضاء قطنية، في بتشكيل  18ZTBو ZTB 3انفردت العزلتين
. %59حين أن نسبة العزالت التي أعطت لونًا زهريًا وتدرجاته كانت 

( مستعمرات زهرية ZTB :8 ،9 ،10 ،24أعطت العزالت الفطرية )
اللون، في حين أن المستعمرات الزهرية الفاتحة والداكنة اللون توزعت 

، 2والمبينة في الجدول عزالت فطرية من العزالت المتبقية  5و  7على 
( 1) على التوالي. توافقت هذه النتائج مع ما أشار إليه سابقًا األحمد

(.2وعبيدو )
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 2014توزع الحقول المصابة في مناطق الدراسة في سورية خالل عام . 1 جدول
Table1. Distribution of infected fields in the surveyed areas in Syria during 2014. 

  

 رد فعل الصنف
Reaction of 

cultivar 
 األصناف المدروسة

Evaluated cultivars 

النسبة المئوية 

للحقول 

 المصابة
% of 

infected 

fields 

عدد الحقول 

 المصابة
Number of 

infected 

fields 

عدد الحقول 

 المدروسة
Number of 

surveyed 

fields 
 القمح المزروعالمنطقة/

Region/planted wheat 

 Coast   الساحل
VS 1 شام Sham 1 %71 5 7 اسيقمح ق    Durum wheat 
MS 3 شام  Sham 3 
R 7 شام Sham 7 

VS 1 دوما Doma 1  

R 6 شام Sham 6 %0 0 2  طريقمح   Bread wheat 

R 8 شام Sham 8     

 Total       المجموع 9 5 %56  

 Ghab plain   سهل الغاب
VS 1 شام Sham 1 %83 10 12 اسيقمح ق    Durum wheat 
S 3 شام Sham 3 

MS 5 شام Sham 5 
4R 7 شام Sham 7 
R 9 شام Sham 9  

MS 65 اكساد ACSAD65 
VS 1 دوما Doma 1 

MS 4 شام Sham 4 50% 4 8  طريقمح   Bread wheat 
R 8 شام Sham 8 
R 10 شام Sham 10 

  Total   المجموع 20 14 %70  

 

 Over all total المجموع الكلي 29 19 %66  

 

 
تشكلة المأما من الناحية المورفولوجية الخاصة باألبواغ الكونيدية 

 األول ،تبين أنها كانت موزعة وفق شكلين، PDA مستنبت على سطح
عصوية قصيرة مستديرة  أو، %41بنسبة خيطية طويلة مستدقة الطرفين 

أن كافة األبواغ المدروسة لم اإلشارة إلى يجب و  .%59حافة بنسبة ال
(، الذي 2مع ما ذكره عبيدو ) ال يتفقاإلطالق وهذا  تكن مقسمة على

يوضح لم ، إال أنه خاليا 7-5توصل إلى أن األبواغ الكونيدية مقسمة بين 
تات بالمستن فيالمجموعة أم  األوراق النباتية فيتم الفحص  كان إن

 آخرونو  Saidiو  Stewart (7) الغذائية، لكنه يتوافق مع ما ذكره كل من
إلى ظهور األبواغ الكونيدية الطويلة والقصيرة غير  واأشار  نالذي (19)

دراسة  نأ. في حين الصناعية المستنبتاتالمقسمة عند تنمية الفطر على 
 (.13، 2) سابقاً أبعاد األبواغ الكونيدية توافق مع ما ذكر 
مكرومتر  100-65 في حدود تراوح متوسط طول األبواغ الطويلة

مكرومتر، أما  50-30في حين كان متوسط الطول لدى األبواغ القصيرة 
 مكرومتر.  3-1ا الحالتين فكان تعرض األبواغ في كل

 الزهري تتحول إلى اللون البني قبل أنتبين أن العزالت ذات اللون 
ض فتتحول مبدئيًا إلى اللون يتسود، أما المستعمرات ذات اللون األب

الرمادي. انقسمت العزالت إلى مجموعتين إعتمادًا على المدة الزمنية 
يومًا  11الالزمة لدخول مرحلة اللون األسود، األولى ذات مدة قصيرة )

 يومًا(. 11زمنية طويلة )أكثر من وما دون(، والثانية ذات فترة 
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 .2014الزراعي الموسم خالل في سورية  المدروسة Z. triticiلعزالت فطر العامة الصفات  .2 لجدو

Table 2. General properties of Syrian Z. tritici isolates during 2014 growing season 

 

 العزلة
Isolate 

 المستعمرةلون 
Colony Color 

 زمن االسوداد

 )يوم(
Time of 

blackening 

(day) 

 Conidial properties   صفات األبواغ الكونيدية

 Spore shape    شكل األبواغ

متوسط أبعاد البوغة 

 )مكرومتر(
average 

of spore dimensions 

طول 

 البوغة
Spore 

length 

عرض 

 البوغة
Spore 

width 
ZTB1 أبيض White 8 خيطية طويلة منحنية مستدقة الطرفين غير مقسمة 

Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 
89 1.4 

ZTB2 أبيض White 8 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

39 1 

ZTB3 أبيض قطني Cottony white 8  طويلة منحنية مستدقة الطرفين غير مقسمةخيطية 
Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 

97 2.4 

ZTB4 أبيض White 13 خيطية طويلة منحنية مستدقة الطرفين غير مقسمة 
Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 

95 3 

ZTB5 زهري فاتح Light pink 18 خيطية طويلة مستدقة الطرفين غير مقسمة 
Long filamentous with pointed ends and undivided 

86 1.7 

ZTB6 زهري فاتح Light pink 15 خيطية طويلة منحنية مستدقة الطرفين غير مقسمة 
Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 

97 2.6 

ZTB7 زهري غامق Dark pink 10 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

56 1.2 

ZTB8 زهري Pink 10 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

34 1.1 

ZTB9 زهري Pink 10 خيطية طويلة منحنية مستدقة الطرفين غير مقسمة 
Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 

87 2.1 

ZTB10 زهري Pink 15 خيطية طويلة منحنية مستدقة الطرفين غير مقسمة 
Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 

97 2.5 

ZTB11 زهري غامق Dark pink 11 خيطية طويلة مستدقة الطرفين غير مقسمة 
Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 

76 2.1 

ZTB12 أبيض White 8 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

43 1.4 

ZTB13 زهري فاتح Light pink 18 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

56 1.8 

ZTB14 زهري غامق Dark pink 15 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

34 1.6 

ZTB15 أبيض White 15 خيطية طويلة منحنية مستدقة الطرفين غير مقسمة 
Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 

87 2 

ZTB16 أبيض White 10 مستديرة الحافة عصوية قصيرة 
Short bacilioform with rounded periphery 

49 1.4 

ZTB17 زهري فاتح Light pink 11 خيطية طويلة مستدقة الطرفين غير مقسمة 
Long filamentous with pointed ends and undivided 

67 1.5 

ZTB18 أبيض قطني Cottony white 15 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

39 1.1 

ZTB19 أبيض White 8 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

33 1.4 

ZTB20 أبيض White 10 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

37 1.5 

ZTB21 زهري فاتح Light pink 10 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

54 1.6 

ZTB22 أبيض White 10 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

46 1.5 

ZTB23 زهري غامق Dark pink 7 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

48 1.3 

ZTB24 زهري Pink 10 خيطية طويلة منحنية مستدقة الطرفين غير مقسمة 

Long filamentous, bent, with pointed ends and undivided 

87 1.9 

ZTB25 زهري غامق Dark pink 10 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

39 1.4 

ZTB26 زهري فاتح Light pink 8 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

44 1.1 

ZTB27 زهري فاتح Light pink 15 عصوية قصيرة مستديرة الحافة 
Short bacilioform with rounded periphery 

51 1.6 
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تسع شملت و  ،%33نسبة العزالت ذات الفترة الطويلة كانت 
ستة منها  (،ZTB: 4 ،5 ،6 ،10 ،13 ،14 ،15 ،18 ،27) عزالت
استغرقت  (ZTB 4)للون األسود وواحدة فقط إلى اللتحول  يوماً  15احتاج 

  5، في حين أن العزلتين الفطريتين األسود اللون إلى حولتلت يوماً  13
ة أطول مدة زمني يوهإلى اللون األسود،  لتتحوال يوماً  18 ااستغرقت 13و 

 ظهرت في هذه الدراسة الكتساب المستعمرات اللون األسود، في حين أن
 لونها من الزهري القاتم مروراً  تحولسرع في كانت األ ZTB 23 ةالعزل

 ها ست عزالتتلتأيام،  7بالوردي اآلجري منتهيًا باألسود خالل 
(ZTB :1 ،2،3 ،12 ،19 ،26)  17و 11 أيام، وعزلتان 8احتاجت 

 لتتحوالأيام  10ا الزهري الفاتح والغامق مدة ممن الحفاظ على لونه اتمكنت
أما ما تبقى من عزالت مدروسة  .عشرة إلى اللون األسود الحاديفي اليوم 

 يعدو  اللوني. التحولأيام لهذا  10والتي بلغ عددها تسع عزالت استغرقت 
همة التي قد تعكس شراسة العزلة الفطرية مهذا المؤشر من األمور ال

 مراضية ونجاحها في إصابةاإلإذ تفقد العزلة قدرتها ، Z. tritici للممرض
 دةإعا أو ال يمكن ،تحول لون المستعمرة إلى اللون األسودالعائل عند 

الصنعية أي بمعنى عام كلما طال  المستنبتات الغذائيةإكثارها على 
المؤشر الزمني للتحول إلى اللون األسود للعزلة المدروسة عكس زيادة 

 1نتائج استجابه الصنف شام  3 الجدول يلخص .في قدرتها االمراضية
ان العزالت اختلفت ويوضح  Z. triticiعزله من الفطر  27 ـبة لالصاب

حة المسانسبة و فترة الحضانة عتمادا على إ 1في تفاعلها مع الصنف شام 
 . أظهرت النتائج أن كامل عزالتالميتة والمتأثرة بفعل الممرضالورقية 
تمكنت من إحداث المرض على بادرات الصنف القابل  Z. triticiفطر 

دون استثناء رغم التباينات في الصفات المزرعية وشكل ( 1 شام)لإلصابة 
الفطرية. لم يكن هناك أي تأثير لزيادة أبعاد وحجم األبواغ لهذه العزالت 

األبواغ أو صغرها في زيادة شراسة العزالت الفطرية المدروسة في حين 
( ما بين الفترة الالزمة لتحول 0.92-أنه وجد عالقة ارتباط عالية سلبية )

ا زادت أي كلم ،لون المستعمرات إلى اللون األسود وما بين فترة الحضانة
ة لتغير لون المستعمرات إلى األسود نقصت فترة حضانة تلك الفترة الالزم

( ما 0.93إال أن عالقة االرتباط هذه بقيت عالية لكنها ايجابية ) .العزلة
بين مدة تغير لون المستعمرة ونسبة األنسجة الورقية الميتة بفعل تلك 
العزلة، وهذا يقودنا إلى اعتماد هذه الصفة كأحد المؤشرات الهامة لدرجة 

 ىو إلى مستمخبريًا وتصنيف العزالت الفطرية  Z. triticiشراسة فطر 
ية عالقة أ بعضها فيولم يتبين . عالي أو منخفض الشراسة بشكل مبكر

بين لون المستعمرات المتشكلة وبين فترة الحضانة ونسبة األنسجة الورقية 
بمعنى آخر اليوجد أي تأثير للون مستعمرات العزالت الفطرية  ،الميتة

 على درجة شراستها.

 

 

التي درست في  Z. triticiالقدرة اإلمراضية لعزالت فطر . 3 جدول

 .2014سورية خالل الموسم الزراعي 

Table 3. The aggressiveness of Syrian Z. tritici isolates 

during 2014 growing season 

 

 
 تقسيم مستويات الشراسة إلى ثالثة مكانإلأنه باوتظهر النتائج 

مستويات: عزالت شرسة، متوسطة الشراسة وضعيفة الشراسة، باالعتماد 
على متوسط النسبة المئوية لمساحة النسيج النباتي المتأثر بالفطر، فإن 

بفعل العزلة الفطرية فهي شرسة  %50كانت هذه المساحة المتشكلة فوق 
ن كانت دون   عدتفهي ضعيفة الشراسة وما بين هذين الحدين  %30وا 

العزلة متوسطة الشراسة. ضمت مجموعة العزالت الفطرية العالية الشراسة 
العزالت  كانت (ZTB :4 ،5 ،6 ،10 ،13 ،15، 18 ،27) عزالتتسع 

أكثر  إتالفإذ تمكنت من  ،هي األكثر شراسة 5و  13و  10الثالث 
 (1 امش)من سطح النسيج النباتي للصنف القابل لإلصابة  %60من 

استغرقت العزلة األولى والثالثة  .، على التوالي%68 و 63، 61بنسب 
يومًا إلنهاء فترة الحضانة في حين أن العزلة الثانية من هذه الفئة  12

 ندعفترة الحضانة  توبشكل عام تراوح .يوماً  11احتاجت لفترة حضانة 
موعة لمجا شملتيومًا.  18و  11كل العزالت الفطرية المدروسة ما بين 

، ZTB :1 ،7 ،8 ،9 ،11) عزلة 14مراضية الثانية متوسطة القدرة اإل

 العزلة
Isolate 

 فترة الحضانة )يوم(
Incubation period 

(day) 

نسبة المساحة 

الورقية المغطاة 

 باللطخ
PLACL 

ZTB1 17 33.46 
ZTB2 18 29.56 
ZTB3 15 29.65 
ZTB4 14 50.15 
ZTB5 12 67.83 
ZTB6 12 59.73 
ZTB7 16 35.00 
ZTB8 16 37.47 
ZTB9 16 39.68 

ZTB10 12 61.15 
ZTB11 16 39.97 
ZTB12 17 41.34 
ZTB13 11 63.34 
ZTB14 12 56.00 
ZTB15 13 56.76 
ZTB16 16 33.33 
ZTB17 15 34.76 
ZTB18 13 56.78 
ZTB19 17 29.56 
ZTB20 15 39.00 
ZTB21 17 38.94 
ZTB22 15 41.69 
ZTB23 18 38.76 
ZTB24 15 31.78 
ZTB25 17 37.26 
ZTB26 16 22.46 
ZTB27 13 56.78 
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تراوحت فترة حضانتها  (25، 24، 23، 22، 21، 20، 17، 16، 12
 إلى مستعمراتهاالمدة الالزمة لتحول لون  وكانتيومًا  18و  15 بين

، ZTB: 2) األربعالعزالت  واعتبرتيومًا،  11 إلى 7اللون األسود من 
من  أعلى األنسجةلم تكن نسبة تلف إذ  ،ضعيفة الشراسة( 26، 19، 3

بع واشتركت العزالت األر  .للعزالت الثالث الباقية %29، و3للعزلة  22%
أيام رغم أنها  8 عدبأنها كانت أسرع العزالت بتحول لونها إلى األسود ب

ا ملون مستعمراتها تدرج  كمايومًا  18و15تفاوتت في فترة حضانتها بين 
 (. 2 )جدول أبعاد وشكل أبواغهابين األبيض والزهري مختلفة في 

عية لمستعمرات العزالت ر وبمقاطعة وجمع كافة الصفات المز 
تها ر لة لكل عزلة مع مؤشرات قدالفطرية وسمات األبواغ الكونيدية الممث

 من تحول لون المستعمرات إلى اللون األسود وفترة الحضانة مراضيةاإل
ونسبة األنسجة الورقية  (1 شام) لإلصابةعلى بادرات الصنف القابل 

( 1)شكل Euclidian من خالل التوزيع العنقودي وفق معادلة، نجد الميتة
 أن العزالت المدروسة توزعت في مجموعتين رئيسيتين شملت المجموعة

عزالت  4عزالت انقسمت إلى تحت مجموعتين، األولى فيها  9األولى 
 بقدرتها هذه المجموعة الرئيسة عزالت اتسمتو  .عزالت 5والثانية 

من أنسجة بادرات  %50عالية فجميعها أتلف أكثر من المراضية اإل
عدم التمكن من  فترة لدخولها وقت أطول استغرقت كما ،1 شامالصنف 

إحداث العدوى بتحول لون مستعمراتها من األلوان المختلفة إلى اللون 
 قاً وف المجموعتين تحت إلى المجموعة هذه ضمن التوزع وكان. األسود
فتحت المجموعة األولى ضمت العزالت الخمس  ،الكونيدية األبواغ لشكل

(ZTB :4 ،5 ،6 ،10 ،15)،  المستدقة ذات األبواغ الطويلة الرمحية
، ZTB :13) عزالت 4شملت  تيالحافة، أما تحت المجموعة الثانية وال

 أبواغ عصوية قصيرة مستديرة الحافة. ذات فكانت (27، 18، 14

 

 
 . وعوامل شراستها، صفاتها العامةلفي سورية وفقًا  Z. triticiالتوزع العنقودي لعزالت . 1شكل 

Figure1. Dendrogram of isolates of Z.tritici clustered on the basis of their general properties and aggressiveness factors. 
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  (2016) 1، عدد 34مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  8

عزلة من  16 على الرئيسية الثانية الحاويةوبالنسبة للمجموعة 
زعة و الشراسة، والم متوسط وضعيفضمن مستوى  أدرجتالممرض والتي 

مثل لأي رابط فيما بينها  يظهرضمن عدة تحت مجموعات رئيسية، لم 
فات صفعلى ما يبدو أن هناك مجموعات رئيسية، تحت هذا التوزع ضمن 

فة العزالت المتوسطة الشراسة والضعيز بين يأخرى يجب أن تعتمد للتمي
صفات في حين أن ال ،الشراسة غير تلك التي تم دراستها في هذا البحث

ن مالتي المدروسة استطاعت أن تعزل وتعبر عن العزالت الشرسة، و 
 من خالل المؤشرات الجزيئية.  تمييزها فقطالممكن 

في بعض  Z. triticiن هذه الدراسة غنى مجتمع فطر يتبين م
راضية، مإلالمواقع المدروسة بالتباينات المورفولوجية ومؤشرات القدرة ا

ويمكن االعتماد على صفة تحول لون المستعمرات إلى اللون األسود 
كمؤشر هام ومبدئي في غربلة العزالت المدروسة للفطر الممرض مخبريًا 

 مالأعمن العزالت الفطرية للقيام بخاصة في حال األعداد الكبيرة بو 
ات طوري البادرة والنب الغربلة والتفتيش عن مصادر وراثية مقاومة في

 . البالغ

 
Abstract 

Abdel Ghani, A., M. Abou Shaar and M. Kasem. 2016. Determination of some virulent and epidemic factors related to 

wheat Septoria leaf blotch. Arab Journal of Plant Protection, 34(1): 1-9. 
Wheat Septoria leaf blotch caused by Zymoseptoria tritici is considered to be one of the most important fungal diseases on wheat 

worldwide, with around 50% yield losses. Although the disease appears every year in most wheat fields in Syria, there are few studies 

conducted on it in this country. The objective of this study was to better understand the relationship between Z. tritici isolates morphological 

and colonies properties and their virulence. The results obtained showed that 66% of the fields were infected with this disease during 2014 

growing season. Reaction types varied in planted cultivars between resistant (Cham7 and Cham9), moderately resistant (Cham5, Acsad 65 and 

Cham 4), and very susceptible (Cham 1 and Doma 1). When 27 Z. tritici isolates were studied for their biological characters, they varied in 

colony color, and their ability to change their color to black when grown on PDA medium. Conidial spores formed on PDA were different in 

size and shape, and some of them were not divided. There was a high negative correlation (r=-0.92) between length of incubation period and 

period required to change colony color to black, and high positive correlation (r=0.93) between period to change color to black and the 

percentage of leaf area covered with lesions. Isolates were divided into three virulence levels; virulent isolates (ZTB 5, 10, 13) which attacked 

more than 60% of leaf area, and needed 11days to end incubation period, weakly virulent isolates (ZTB 26, 2, 19, 3) with long incubation 

period of 18 days, and the rest of the isolates being moderately virulent. Cluster analysis of 27 isolates of Z. tritici grouped the isolates in two 

major groups; the first one included 9 virulent isolates distributed into two subgroups, differentiated by the shape of conidial spores. The 

isolates with moderate and weak virulence were in the second main group, and were divided into many sub-groups with undefined relationship 

among them. These results showed that digital image analysis in studying the percentage of leaf area covered by lesions (PLACL) provides a 

powerful tool for measuring differences in virulence among isolates of Z. tritici. Furthermore, the study showed that the period required for 

changing colony color to black on PDA medium can be considered an important indicator for Z. tritici virulence. 

Keywords: wheat Septoria leaf blotch, change color of colonies, percentage of leaf area covered by lesions, virulence of isolates, Syria. 
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