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  األسود المتسبب عن الفطر الميت األول لمرض الذراع التقرير
Botryosphaeria obtuse (= Diplodia seriata) على الكرمة في

 ةسوري

 (1)غزالة لوافيو  )1(*سمير محفوض
، حمص، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث حمص ،دائرة بحوث وقاية النبات.(1)

 .سورية
 (. mahfoods69@gmail.com)* للمراسلة: م. سمير محفوض  

 21/04/2020تاريخ القبول:    3/21/1122تاريخ االستالم: 

 الملخص
، وبخاصة في محافظة حمص، ونظرًا ةمن الزراعات الرئيسة في سوري الكرمةزراعة تعد 

عزل وتعريف  الىالنتشار أمراض جديدة تهدد زراعتها في سورية، فقد هدف البحث إلى 
 خالل األعوام منالمسح  أجري  في محافظة حمص. الكرمةمسببات تدهور وموت أشجار 

كروم من  وعشرةعنب التخمير بستانا ثالثة منها  ثالثة عشرشمل و  ،1121 حتى و 1121
الرستن ومركز  الجابرية, فيروزة, ,)المختارية, زيدل مناطق ستموزعة على  ،عنب المائدة

رصدت األعراض الظاهرية وأخذت عينات أفرع حمص. محافظة في  بحوث حمص(
تم هذه المسببات و  تعزل إذ ،المصابة ثم إلى المختبر من األشجار ةوقصبات ناضج

بداية شهر حزيران تعريفها. بّينت النتائج أن األعراض الظاهرية بدأت بالتكشف مع 
 األول، نمطين من األعراض الظاهرية وميز حتى نهاية تشرين األول. بالظهورواستمرت 

بظهور بقع شريطية الشكل بين عروق الورقة )تشبه جلد  تمثل أعراضهبطيء( نمط مزمن )
وموت مفاجئ للشجرة  جفافبحدوث  ويتميزمفاجئ( حاد ) النمط الثاني فهو أما ،النمر(

من  العينات التي  %81.6وتبين انتشار المرض بنسبة  ،بعض أفرعهاالمصابة بالكامل أو 
 بأن الفطر هو بكنيدات الفطرألبواغ و لشملها المسح، كما بينت نتائج الفحص المجهري 

Botryosphaeria obtusa (=Diplodia seriata)  والذي يسبب مرض الذراع األسود
 . ةعلى الكرمة في سوري المرضهذه النتيجة التقرير األول حول وجود وانتشار وتعد  ،الميت

 ة.سوري ,كرمة، الذراع األسود، قدرة امراضية: كلمات مفتاحية
 مقدمة :ال

ألف  22.18يزرع حوالي  ألف هكتار 11.6زراعة الكرمة من الزراعات الرئيسة في سورية، إذ تشغل مساحة حوالي تعد 
 (. 1126المجموعة اإلحصائية الزراعية للعام ) في محافظة حمص %13.11هكتار منها أي ما يعادل 

تتعرض الكرمة لإلصابة بالعديد من اآلفات واألمراض تختلف أهميتها باختالف الخسائر التي تحدثها، وقد انتشرت في    
أو أجزاء منها مما دفع مزارعي الكرمة في العالم إلى قلع عدد الكرمة السنوات األخيرة إصابات جديدة قادرة على قتل شجرة 

 Grapevine Trunkتعرف هذه اإلصابات عالميًا بأمراض جذع الكرمة  Gubler et al., 2005)من أشجارهم )كبير 
Diseases ، ممرضات فطرية تهاجم األنسجة الخشبية وتخترق النبات عن طريق الجروح وبخاصة جروح التقليم وتسببها

mailto:mahfoods69@gmail.com).
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 Larignon and ) وتصيب هيكل الشجرة وتؤدي إلى ظهور أعراض تلف بطيء وموت تراجعي لجزء أو كامل الشجرة
Dubos, 1997،)  /وتسبب هذه الممرضات ثالثة أمراض رئيسية، )الموت الرجعي اإليتوبيEutypa Dieback 

( وتعّد هذه األمراض هي األكثر انتشارًا على الكرمة في Black dead armاألسود  الميت والذراع ESCAواإلسكا/ 
  ;Lehoczky, 1974; Larignon and Dubos, 1997; Mugnai et al.,1999; Phillips, 2002)   العالم

Larignon et al.,2009; Bertsch et al., 2013)  . 
عزلت من نباتات الكرمة  Botryosphaeriaنوعًا من الجنس  22اختبر الباحثون في جنوب أفريقيا القدرة اإلمراضية لـ    

 Vanكانت األكثر شراسة على الكرمة مخبريًا وحقليًا ) B.ribisو B.parvaو B.australisالمصابة ووجدوا أن األنواع  
Niekerk et al., 2004 ،األسود باسم تقرح البوتريوسفيريا  الميت يعرف مرض الذراع(، وفي كاليفورنيا

(Botryosphaeria Canker وتنتج اإلصابة عن واحد أو أكثر من أنواع الجنس )Botryosphaeria ،رة وقدرت الخسا
في كروم عنب النبيذ المصابة بمرضي الموت الرجعي اإليتوبي والتقرح  2222مليون دوالر عام  181بحوالي 

عينة من جذوع  2331حوالي ( 2006وزمالؤه ) Urbez-Torres(، وقد جمع Gubler et al., 2005) البوتريوسفيري 
بستانًا موزعة على  مناطق زراعة الكرمة في كاليفورنيا، ووجدوا أن سبعة  288وأفرع ودوابر كرمة تبدي أعراض التقرح من 

 B. parvaو  B. rhodinaو B. stevensiiترافقت مع أعراض اإلصابة وهي   Botryosphaeriaأنواع من الجنس  
واختلف توزع هذه األنواع وانتشارها من منطقة ألخرى،   australis .و B. dothideaو B. luteaو B. obtusaو
 Choueiri)األسود في منطقة البقاع  الميت مرض الذراعأظهر المسح الحقلي في لبنان انتشار األمراض الثالثة وبخاصة و 

and Jreijiri, 2005 في محافظة حمص  العنب كرومأشارت نتائج دراسة مسببات تدهور وجفاف (. أما في سورية فقد
طوره الكونيدي و ، Libertella blepharis A.L.Smithبالموت التراجعي اإليتوبي، إذ عزل الفطر  اإلصابةالى انتشار 

Eutypa lata (Pers:Fr.) Tul. & C. Tul.، من كروم العنب التي أبدت أعراض إصابة في محافظة حمص  (
 (. 2008محفوض وابراهيم, 

نظرًا النتشار العديد من األمراض التي تهدد زراعة الكرمة في سورية بشمل عام وحمص بشكل خاص، خالل السنوات    
عزل مسح و  هدف البحث الىلذلك فقد  وتعريف مسبباتها وتوصيف أعراضها األمراضاألخيرة، وندرة الدراسات حول هذه 

 في محافظة حمص. الكرمةوتعريف مسببات تدهور وموت أشجار 
 مواد البحث وطرائقه:

   الحقلي المسح
بستانًا ثالثة  ثالثة عشرشمل و ، من بداية تفتح البراعم وحتى سقوط األوراق 1121-1121خالل الفترة  مسح حقلي أجري 
مناطق  ستعلى توزعت   ،(بيتموني وحلواني)صنفي  من عنب المائدة وعشرة ) الصنف البياضي (من عنب النبيذ منها

كانت  التيعينة من األشجار  311وجمعت  )المختارية وزيدل وفيروزة والجابرية والرستن ومركز بحوث حمص( في حمص
مقاطعها أظهرت التي رع فالقصبات الناضجة واألأجزاء من  أخذتإذ  ،تبدي أعراض تدهور أو موت جزئي أو كلي
ونقلت إلى مخبر  ظروف مبردة ووضعت فيوضعت العينات في أكياس  ،العرضية وجود تلونات غير طبيعية في الخشب

 .بحوث أمراض النبات في مركز البحوث العلمية الزراعية في حمص وحفظت في البّراد
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 والمجهرية الشكلية خصائصها ودراسةالمسببات المرضية  عزل
لمدة  %31سطحيًا بغمرها باإليثانول  وعقمت ،سم 1زاء بطول قطعت القصبات أو األفرع بعد نزع قشرتها الخارجية إلى أج

لمدة  %31ثانيًة باإليثانول  تثم غمر   ثانية(، 81ونقعت لمدة ) هيبوكلوريد الصوديوم %2محلول نقلت إلى ثانية ثم   31
ما بين األنسجة المصابة واألنسجة التي  الفاصلة المناطقجففت في ظروف معقمة ثم أخذت أجزاء من بعدها  ،ثانية  31

بعد سم( تحوي مستنبت بطاطا دكستروز آجار   2قطرفي أطباق بتري بالستيكية معقمة )سليمة ظاهريًا وزرعت تبدو 
درجة مئوية في  1±11حضنت األطباق على حرارة  ،لتر مستنبت 2ملغ لكل  211 بمعدلستربتومايسين سلفات  إضافة

في أطباق بتري بالستيكية مستنبت مي إلى سطح فحصت بعدها ونقلت أجزاء من الميسيليوم النا ،أيام 3 الظالم لمدة
 ،دقيقة 11مئوية لمدة  221معقمة مرتين باألوتوكالف على الدرجة  ليها شرائح رقيقة من خشب الكرمةإمضاف جديدة 

تمت مراقبتها كل ثالثة بهدف تحريض الفطر على تشكيل البكنيدات وحضنت على نفس درجة الحرارة السابقة في الظالم و 
 .تقصي تشكل بكنيداتل أيام

لون و شكل و  ،) لون المستعمرات استخدم المجهر الضوئي لدراسة الصفات الشكلية والمجهرية للمستعمرات النامية 
 .(هااالبواغ الكونيدية وعدد تقسيمات لون وشكل وأبعاد، و وأبعادهاالبكنيدية  األوعية
 : اإلمراضية القدرة اختبار

قصبات ناضجة من كل من ألتها أكثر العزالت ترددًا، أعدي فيها  (1و 3و 1و 2) للعزالت القدرة اإلمراضيةاختبرت 
أربع قصبات ناضجة لكل  إذ اختيرت ،هذين الصنفينمزروعة بحمص في كروم الالصنفين بيتموني وحلواني لكون معظم 

عمر أسبوع، ووضع في مام من مستعمرة ب 1بأخذ قرص قطره وذلك  (جرح، )أحدث في كل منها عزلة من كل صنف
 تحوي ماء معقماً ليتر  2سعة  دوارق في  المعداة والشاهدوضعت القصبات ، منتصف السالمية الخامسة مكان الجرح عند

القدرة اإلمراضية بقص كل قصبة ، وقيمت أسابيع 3غرفة نمو معقمة لمدة في  )على أي درجة حرارة( وحضنت في الظالم
اعداء قصبات ناضجة من  وفقا لطريقةبنقطة االعداء و حسب طول الجزء المتماوت والملون بالبنّي, وذلك  مروراً  طولياً 

أطراف عزل الفطر من (، ثم أعيد Van Niekerk et al., 2004) المذكورة من قبلو  In-vitroالكرمة  في المختبر
 .التام العشوائية وبثالثة مكررات تصميمالنفذت التجربة باستخدام  .تلونةاألنسجة الم

باستخدام اختبار أقل فرق معنوي المتوسطات ما بين  وقورن  GeneStat v12 إحصائيُا باستخدام البرنامجحللت النتائج 
LSD  0.01عند مستوى معنوية. 

 المناقشة:النتائج و 
  الحقلي المسح

حيث سجلت  %81.2إذ وجد المرض بنسبة   شملها المسح،جميع البساتين التي أظهرت نتائج المسح انتشار اإلصابة في 
، تباينت نسبة االصابة من منطقة من الكروم التي شملها المسحت جمععينة  311عينة من أصل الـ  121األعراض في 

، بينما كانت نسبة االصابة في مركز بحوث حمص %61في منطقتي زيدل والمختارية و %11ألخرى وتراوحت ما بين 
سجل أول ظهور لألعراض مع بداية شهر و  )2)الجدول،  على التوالي %33، و82، و13ة والجابرية والرستن في فيروز 

( 2،)الشكلنمطين من األعراض الخارجية  ، وتم تمييزحزيران واستمرت هذه األعراض بالتكشف حتى نهاية تشرين األول
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لون أحمر خمري في الصنف ويضم بقع صغيرة بين عروق الورقة تكون شاحبة في البداية ثم تأخذ ال النمط المزمنوهما: 
تتسع البقع وتمتد مع تقدم الموسم وتحتل الورقة بالكامل وال يبقى سوى شريط أخضر يحيط بالعروق  ،عنب أحمر(حلواني )

عنب أبيض( فإن البقع أما على الصنف بيتموني )ن أحمر, مع تقدم الزمن تتماوت هذه البقع وتجف  ويبقى محيطها بلو 
تكون شاحبة في البداية ولكن تأخذ لون أصفر برتقالي وفي النهاية تحاط البقع بعد تماوتها بشريط أخضر, تشبه األعراض 

شجرة يتمثل بحدوث تدهور وموت مفاجئ لواحد أو أكثر من أذرع ال أما النمط الحاد الورقية السابقة ما يعرف جلد النمر.
األعراض في خشب الكروم وتبدو  المصابة أو الشجرة بالكامل ذلك خالل فترة زمنية قصيرة من يومين الى عشرة أيام

أما المقاطع العرضية في خشب  تماوت لجزء طرفي  يمتد على طول األذرع والجذوع المصابة, على شكلالمصابة 
 (.1،الشكل  بلون بنّي الى بنّي قاتم  )الشكلالقصبات واألذرع المصابة تظهر وجود تماوت  مثلثي 

 .حمصمحافظة في  المسح شملها التيمناطق الفي  B. obtusaالفطر وانتشار  توزعيبين  1 .جدولال

 منطقة الكرمة
 الكروم التي شملها المسح

 العدد الكلي للعينات
عدد العينات التي عزل 

 B. obtusa منها الفطر

النسبة المئوية 

 المساحة/ دونم العدد لإلصابة

 07 42 07 0.7 1 مركز بحوث حمص

 07 .0 01 7..4 0 المختارية

 07 00 00 40.7 0 زيدل

 00 10 40 0.7 1 فيروزة

 0. 00 20 10.0 4 الجابرية

 00 0. 07 00.0 0 الرستن

 %31 331 1.3 3.041 31 المجموع

 :الشكلية خصائصها ودراسة الفطرية العزالت وتعريف عزل
ت نتائج دراسة المواصفات الشكلية للمستمرات الفطرية والخصائص المجهرية لألبواغ الكونيدية واألوعية البكنيدية بّين

 ,Larignon and Dubos, 2001; Berraf and Phillips)) ومقارنتها مع المواصفات الشكلية والمجهرية المرجعية
المسبب لهذه األمراض وأن الفطر  ،(1في محافظة حمص )جدول.معظم الصفات الشكلية والمجهرية متماثلة أن   2009

وهذا يتفق مع ما ذكره العديد من الباحثين حول دور الفطر السابق ، (3،)الشكل Botryosphaeria obtusa هو الفطر
 ,.Larignon and Dubos, 2001; Larignon et al)األسود على الكرمة  الميت في احداث اإلصابة بمرض الذراع

2001; Van Niekerk et al., 2004; Gubler et al., 2005; Úrbez-Torres et al., 2006; Berraf and 
Phillips, 2009.) 

 
 محافظة حمص في  B. obtusa الفطر  عزالتبعض ل والخصائص المجهريةالصفات الشكلية يبين  2.جدولال

رمز 

 ةالعزل

شكل المستعمرة  مصدرها

ولونها العلوي 

 والسفلي

األبواغ  شكل

الكونيدية ولونها 

وطبيعة توضعها 

 ومواصفاتها

 أبعاد األبواغ الكونيدية

(µm) 

شكل 

األوعية 

البكنيدية 

 ومواصفاتها

أبعاد 

األوعية 

 البكنيدية

بحوث  1

 حمص

المستعمرة 

الحديثة قطنية 

المظهر بيضاء 

رمادية اللون 

تتحول مع تقدم 

العمر إلى 

األبواغ الحديثة 

شفافة ثم تتحول إلى 

اللون البني مع تقدم 

العمر وهي كروية 

إلى بيضاوية الشكل 

وغير مقسمة و 

8.3 -13.28 × 19.92 – 25 

 

البكنيدات 

تظهر بعد 

يوم من  0

الزرع 

مفردة 

صغيرة بنية 

قطر 

البكنيد : 

027-

007 

µm. 

 24.6 – 19.75  ×  12.7- 9 زيدل 4

 

 24.6 – 20 ×  12 – 9 زيدل 3

 



 0202حزيران/يونيو 114 -105(:3)8السورية للبحوث الزراعية المجلة  – لوافيو محفوض
 

Mahfoud and louafi – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 105-114June 2021  

221 

خضراء داكنة  الجابرية 4

و يكون لونها 

االسفل من 

 رمادي قاتم

جدار البوغة غير 

أملس ثخين , تنشأ 

األبواغ من الخاليا 

المولدة لألبواغ 

الكونيدية و التي 

تتوضع على الجدار 

 الداخلي للبكنيد.

11.4 – 13.2  × 21.5 – 
23.7 

 

 إلى سوداء

و تكون 

مغمورة 

 جزئيا

الى حدوث تماوت باألنسجة  تأد المختبرة الفطر جميع عزالت أن (3 .)جدول اختبار القدرة اإلمراضية نتائج تشيرو 
في حين لم يتجاوز طول التماوت في نقطة اإلعداء متد أعلى وأسفل ا ملم  50.3- 49.9تراوح ما بين  الخشبية  بطول
التماوت في الشاهد ناتج عن قيامنا بإحداث جرح   ، وهذابعد ثالثة أسابيع من تطبيق العدوى ملم  5.2 معاملة الشاهد
التي  كلتل هوكانت هذه األعراض مشابه ،ملم و نظرا لغياب المسبب المرضي لم يمتد الجرح أكثر من ذلك1دائري بقطر 

 بيتموني وحلواني ينبين الصنف ةمعنويعالية الق و عدم وجود فر  التحليل اإلحصائي نتائجوبينت رصت في الحقل، 
(P<0.001) 0.001>الشاهد و بين العزالت عالية المعنوية كانت الفروق  ، في حين)  (P،  الشكلية  الصفاتأكدت و

 .  B.obtusa وخصائص الفطر مواصفاتوالمجهرية للفطر المعزول بعد اختبار القدرة االمراضية أنها تتطابق مع 
بالعزالت  وبيتمونينتيجة اعداء قصبات ناضجة من الصنفين حلواني )ملم( متوسط طول االنسجة المتماوتة يبين  3 .الجدول

 (.In-vitroفي ظروف المختبر ) B.obtusa( من الفطر 1,2,1)
 المتوسط الصنف حلواني الصنف بيتموني المعاملة

 a49.93 a50.13 a50.03 1العزلة

 a50.40 a50.08 a50.24 4العزلة

 a50.23 a50.13 a50.18 2العزلة

 b5.13 b5.15 b5.14 الشاهد

 - a38.92 b38.78 المتوسط

0.01LSD 0.406 لألصناف 

0.01LSD 0.573 للعزالت 

0.01LSD 0.811 للتأثير المشترك ما بين ألصناف والعزالت 

CV% 1.1 

 .%2مستوى  عند معنوية فروق  بينها يوجد مختلفة]احرف  المتبوعة واألرقام ، معنوية فروقات بينها يوجد ال األحراف بنفس المتبوعة األرقام
 
 
 
 

 :المقترحات و التوصيات
األسود في معظم المناطق التي شملها المسح وخطورته على زراعة الكرمة في الميت نظرًا لالنتشار الواسع لمرض الذراع 

والقيام بمسح حقلي دائم  يةفإنه من الضروري رصد انتشاره في مختلف مناطق زراعة الكرمة في سور  ،حمص بشكل خاص
 .لمراقبة تطور وتوسع اإلصابة ودراسة العوامل المشجعة لتطور المرض من أجل وضع اسس الوقاية منها ومكافحتها
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 يبين أعراض اإلصابة بمرض الذراع الميت األسود على الكرمة في محافظة حمص 1الشكل.

 النمط الحاد السريع )الموت المفاجئ: السكتة( . أعراض2
 على الصنف بيتموني

 األوراق على النمر لجلد مشابهة أعراض .1

)المزمن( على الصنف ط البطيء النم أعراض .3
  بيتموني

ط البطيء )المزمن( على الصنف النم أعراض .1
 حلواني
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 حمصيبين أعراض اإلصابة بمرض الذراع الميت األسود على الخشب في محافظة  2الشكل.

 

 B. obtusaوبوا  الكونيدةة واألويية البكنيدةة للفطر األيبين   3الشكل.

   

 
 
 
 
 
 
 

 الخاليا المولدة لألبواغ الكونيدية . أ

 

 B. obtusa األبواغ الكونيدية الناضجة للنوع   .ب

 بكنيدات الفطر على خشب كرمة مصابة غير ناضجةج. 

  

 تحوي  اللون  كريمية إفرازات منها تخرج ناضجة بكنيداتد. 
 الكونيدي األبواغ من كميات
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 B. obtusaيبين المواصفات الشكلية والمجهرية لألوبوا  الكونيدةة واألويية البكنيدةة للفطر   1الشكل.
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 21بعمر    PDAمستعمرة الفطر على سطح المستنبت   . أ

 يوم

 
 
 

 
 

 لفطر المتشكلة على سطح لالحديثة  البكنيدات .ب       
 PDAالمستنبت 

 يوم 11مستعمرة الفطر بعمر  . ج

 

 µ (d ) 11=  ||||||||||األبواغ الكونيدية الناضجة, د.
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Abstract 

Vine cultivation is one of the main crops in Syria, especially in Homs 

region, and due to the spread of diseases threating it; this research 

aimed to isolation and identification the fungal pathogens associated 

with grapevine decline,  dieback and death. The field survey was 

conducted during the period between 2010 and 2014 on 13 orchards 

distributed in 6 areas in Homs province (Almoukhtaria, Zaidal, 

Fairouza, Aljaberia, Alrrastan and the fields of Homs Agricultural 

Research Center), The symptoms and the time of their occurrence 

were recorded and samples of the trunks and mature cans of the plants 

showed that symptoms were taken and saved with its data in cold 

conditions and sent to be saved on the refrigerators of the laboratory 

of plant pathology of the Agricultural Research Center in Homs until 

the identification tests. Results revealed that the occurrence of the 

superficial symptoms began in early June and continued until late 

October, with two types of symptoms have been distinguished: first 

type was slow to be observed and characterized by stripe spots 

between the leaf veins, and second type was severe distinguished by 

sudden partially or whole plant dusting or death some shoots. The 

mailto:mahfoods69@Gmail.com
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isolation and microscopic tests for pycnidia found on some cane`s 

surface or on the surface of some fungal colonies cultured in PDA and 

their microscopic and morphological studying revealed the existence 

of Botryosphaeria obtusa (Diplodia seriata ) in 62.8% of samples 

which have been surveyed. In  our knowledge this is the first report 

confirms the existence of the black dead arm disease on grape vine in 

Syria 

Key words: Grapevine, Black arm, Pathogenicity, Syria. 

 


