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 حصر أولي لمسببات موت لب ساق البندورة في الزراعة المحمية في المنطقة الساحلية من سورية

(1)ورغدة هيثم البغدادي (1)ونبيل األحمد بك (2)ومحمود أبو غرة (1)عبد اللطيف محمد الغزاوي*
 

 (. إدارة بحوث وقاية النبات، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.1)
 دمشق، سورية. ،(. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة دمشق2)

 (. 963+0991187894 :، رقم الجوالghazawi11@gmail.com)*للمراسلة: عبد اللطيف الغزاوي. البريد اإللكتروني: 

 07/07/2015تاريخ القبول:    07/05/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:

في الدفيئات البالستيكية شمال غرب محافظة  Mill) (Lycopersicon esculentumلوحظ مرض موت لب ساق البندورة  
وقد أكدت عمليات المسح األخيرة تواجده في المنطقة الساحلية من حلب في سورية في بداية التسعينيات من القرن الماضي، 

 2010 عاميخالل  %24.4و 17.7نسبة الدفيئات البالستيكية الموبوءة بهذه الظاهرة في محافظة طرطوس  سورية، حيث كانت
% 0.97و 0.72مؤشر النسبة المئوية للنباتات المصابة و % 0.28و 0.19 على التوالي، وبلغ متوسط انتشار المرض 2011و

 2010 عامي% خالل 23.2و 24.86الظاهرة في محافظة الالذقية وبلغت نسبة الدفيئات البالستيكية الموبوءة بهذه  .على التوالي
 0.65بينما كان مؤشر النسبة المئوية للنباتات المصابة ، %0.35و 0.32 على التوالي، وبلغ متوسط انتشار المرض 2011و
مورفولوجي ًا، فيزيولوجي ًا عزلة  60 هامن تفُصن   ،مسح حقليال ناتجة منعزلة  100ولدى دراسة  .يـ% على التوال0.85و

 Pectobacteriumعلى أنها  ةـعزل 12بينما صنفت   Pseudomonas corrugataأنها بكتريا وبيوكيميائي ًا على

carotovorum sub sp.  carotovorum (Pcc)  واستخدم اختبارPCR عزالت من 4تصنيف أكيد تل (Pcc)  باستخدام
 . مرئسات متخصصة

 .Pseudomonans corrugata،Pectobacterium carotovorum subspبندورة، موت الل ب ،الكلمات المفتاحية: 

Carotovorum، الالذقية، طرطوس. 

 المقدمة:
في سورية خالل السنوات العشر الماضية بشكل Lycopersicom esculentum Mill) تطو رت زراعة محصول البندورة )     

الزراعة المحمية المنتشرة بشكل رئيسي في الساحل السوري من أهم الزراعات في القطر من حيث الدخل للفالح كبير، وتعد  
المستثمرة في القطر  والتصدير وتأمين احتياجات المواطن من الغذاء النباتي خالل فصل الشتاء. بلغ عدد الدفيئات البالستيكية

طن، يوجد في طرطوس وحدها  460674هكتار بإنتاج قدره  3455لية قدرها مزروعة بالبندورة بمساحة ك 76779منها  88688
هكتار   477دفيئة بالستيكية مزروعة بالبندورة بمساحة كلية قدرها10592 فيها فيوجد  ةبالستيكية أما في الالذقي دفيئة 63766

نتاج قدره   (.2009طن )المجموعة اإلحصائية،  63552وا 
( المعروف باسم مرض القلب األسود في الساحل من Pseudomonans corrugata) يعد مرض موت لب ساق البندورة

٪ في إيطاليا 10-5أهم األمراض التي تصيب البندورة في هذه المنطقة وفي العالم، فقد بلغت نسبة اإلصابة بالمرض 
Scortichini, 1997))  وفقد للمحصول )ة مسببة خسارة كبير  %100وقد تصل نسبة اإلصابة في بعض الحاالت إلىCatara, 

بموت لب ساق البندورة واصفرار األوراق الفتية واصفرار وذبول كامل للنبات فـي الحاالت الشديدة، . تتمثل أعراض المرض (2007
 يترافق مـع موت القسم السفلي من الساق ويظهر علـى الساق المصابـة بقع رمادية إلـى بنية قاتمة، باإلضافـة إلى تغير لون اللب

 Bayaa and Warrak, 1990; Molan and Ibrahim, 2007; Passo et al. 2008; Saygili etوتشكل تجاويف بداخلـه )

al., 2008 .)  في مناطق  تشير إلى انتشار المرض يصيب المرض أصناف البندورة جميعها دون استثناء وهذا ما أكدته دراسات

mailto:ghazawi11@gmail.com
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 ;Lopez et al., 1994) البالستيكية أو في الحقول المفتوحة مسببًا خسائر معنوية كبيرةواسعة من العالم سواء في الدفيئات 

Moura et al., 2003; Catara, 2007; Passo et al., 2008; Saygili et al.,  2008). 

 P.viridiflavaو P.corrugataهي  Pseudomonasيحدث المرض نتيجة اإلصابة بعدة أنواع من 
 باإلضافة إلى بعض أنواع، P.fluorescence  ((Saygili et al., 2008و P.cichoriiو P.mediterraneaeو

Pectobacterium ( Erwinia ًسابقا ) مثلPectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 
تؤدي بالنتيجة إلى تهتك كظهور مساحات مائية متحللة  تسبب أعراضًا متشابهةالتي و  Pectobacterium atrosepticumو

مرضًا منفصاًل تحت وعليه قد يعد ل جزئي أو كلي باإلضافة إلى موت ساق النبات وقد تتعفن الجذور وتتحلل، بشكواهتراء الساق 
 ;Malathrakis and Goudmas, 1987; Dhanvanthari, 1990اسم تعفن الساق، أو من أعراض مرض موت لب الساق )

Aysan et al., 2005; 2006; Molan et al., 2010.) 

 Pseudomonas corrugataأنه عندما عزل المسبب وعرف على   1990سجل المرض ألول مرة في سورية عام
(Bayaa and Warrak, 1990 دون تحديد انتشار المرض وأضراره. وقد هدف هذا البحث إلى دراسة انتشار المرض في )

 المنطقة الساحلية وتحديد مسبباته.

 البحث وطرائقه:مواد 
 المسح الحقلي:

تم تقصي انتشار المرض في الدفيئات البالستيكية الممثلة لزراعة البندورة الشتوية في مناطق مختلفة من محافظتي 
نسبة إصابة نباتات البندورة في . وحسبت 2011و 2010نباتات لكل دفيئة وذلك خالل عامي  10طرطوس والالذقية. تم معاينة 

 (:Tchymakov, 1974التالية ) المعادلةالدفيئات حسب 
X = n×100 / N 

 = عدد النبات المختبرة.N= عدد النباتات المصابة، n=النسبة المئوية لإلصابة،  xحيث: 
 :(Tchymakov, 1974)وتم تقدير متوسط انتشار المرض في المنطقة باستخدام المعادلة التالية 

 S / (sp)∑( = ٪متوسط انتشار المرض في المنطقة )

= مجموع مساحة الدفيئات الممسوحة S، )%(( بما يوافقها من إصابة 2= مجموع حاصل ضرب مساحة الدفيئات )م(sp)∑ حيث
 (.2)م

 عزل البكتيريا:

سم وعق مت بمحلول  2.0-1.5تم أخذ قطعة صغيرة  (.Kudela et al., 2010عزلت البكتيريا من الساق أو من الجذور )
دقائق لكل مرة ثم قط عت بواسطة  5% لمدة ثالث دقائق، بعد ذلك غسلت بماء مقطر ومعقم مرتين لمدة 2 مالصوديو هيبوكلوريد 

دقيقة، أخذت قطرة برأس إبرة الزرع ونشرت على طبق  20-15المشرط المعقم إلى قطع صغيرة  في ماء مقطر معق م وتركت لمدة 
نت األطباق على حرا king-Bبتري يحوي بيئة  ساعة، أخذت مستعمرة بعد ظهور  72-48درجة مئوية لمدة  26رة وحض 

 (.Passo et al., 2008; Kudela et al., 2010المستعمرات ونشرت من جديد على طبق بتري  للتأكد من نقاوة البكتيريا )

 :اختبار القدرة اإلمراضية للعزالت البكتيرية
تمت العدوى  أسابيع ، 6-4(  بعمر F1 80ام نباتات بندورة  صنف )اختبرت القدرة اإلمراضية للبكتيريا المعزولة باستخد

10( مل تركيزه 0.5بحقن ساق النبات عند الورقـة الحقيقيـة األولى بمعلق بكتيري )
(/مل مـن كل cfuوحـدة مشكلـة للمستعمرة ) 8

ساعـة  48 محقن طبي بثالث مكررات للعزلـة الواحدة، ثـم غطيت النباتات بأكياس البولي ايثلين لمدة  معزلة بكتيريـة باستخدا
(Aysan et al., 2005; Sahin et al., 2005; Hibar et al., 2007; Kudela et al., 2010.) 
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 25على درجة حرارة  ةفي دفيئة زجاجي يوم 15 ال تقل عنالنباتات لمدة  تنحض  ، تم حقن الشاهد بماء مقطر ومعقم فقط
ضاءة  مئوية درجة  ع طولي في ساق النباتاقطبإجراء عند ظهور األعراض الخارجية النباتات  لبتحلل  تم فحصساعة، و  12وا 

 وقياس طول المنطقة المتحللة.
 . الداخلية لألعراض وجود ال=  0
 . التلقيح نقطة من الساق لب موت سم 2- 0.1 من= 1
 . موت سم 4- 2.1=  2
 .(Aysan et al., 2004). موت سم 4.1 من أكثر= 3

 التوصيف المورفولوجي والبيوكيميائي:
وصفت العزالت البكتيرية من الناحية الشكلية )لون المستعمرة وشكلها وحجمها(، كما أجري عليها مجموعة من االختبارات 

 King et)الوميضية )، ((Suslow et al., 1982، صبغة غرام (Hugh and Leifson, 1953)البيوكيميائية كاختبار التنفس 

al., 1954 اختبارات ،LOPAT إنتاج اللوفان :(Lelliott et al., 1966)(األوكسيداز ،Kovacs, 1956 تحلل البكتين ،)
((Harrigan and cance, 1966 تحطم األرجنين ،(Thornley,1960)( فرط الحساسية على التبغ ،Klement et al., 

 ;Tomson et al., 1981) السكريات باإلضافة إلى استهالك KitoGloconate  (1990Klemant et al., )-2و (1964

Goto and Motsumoto,1987). 
تفاعل الكاتاالز مئوية و درجة  37والنمو على درجة حرارة   (Schaad, 1988)أجريت اختبارات: استخدام المالونات

(Kelman and Dickey, 1989) ( واستهالك كيتو غلوكوزايدLindow et al., 1983 ) لتمييز أنواع جنس
Pectobacterium. 

  Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc)  البكتيري  PCRاختبار

 لتثبيت التصنيف وهي: PCRتم اختيار أربع عزالت إلجراء اختبار      
(G7-G21.1-G22.1-G23.1 ) :باستخدام المرئسين التاليين 

Y1: 5’-TTA CCG GAC GCC GAG CTG TGG CGT-3’ 

Y2: 5’-CAG GAA GAT GTCGTT ATC GCG AGT-3’ 

 Erwinia carotovora (Darrasse et al., 1994.)وهـي تحدد جـزء من المورث المرمز لتحليل البكتين في بكتيريا       
 درجة مئوية. 94االنزيم عند درجة حرارة  دقائق لتنشيط 5التالي:  برنامجالق طب 
 دورة تتألف كل منها: 35 
 ثانية  30درجة مئوية لمدة  94( عند درجة حرارة (Denaturationمرحلة فصل السالسل  -1 
 ثانية 30درجة مئوية لمدة  65عند درجة حرارة  DNA( البادئة مع الـ Annealingمرحلة التحام ) -2
 ثانية 45درجة مئوية لمدة  72( عند درجة حرارة Extensionمرحلة  االمتداد ) -3
 دقائق  5لمدة  درجة مئوية 72عند درجة حرارة  Final extensionالمرحلة النهائية  -4

(Darrasse et al., 1994; Helias et al., 1998; Fiori and Schiffino, 2004) 
والمضاف إليه  TBE buffer% في محلول 1المحضر بنسبة  في هالم األجاروز PCRميكروليتر من ناتج اختبار  5وضع 
لتحديد الطول  DNA Ladder 100 Bpميكروغرام/مل، واستخدم سلم جزيئي  0.5بتركيز  Ethedium bromideصبغة 

فولط لمدة  40دقائق ثم خفض إلى قيمة  10فولط لمدة  60. وطبق كمون كهربائي بلغ الناتجة من التفاعل DNAالتقريبي لقطعة 
 (.1)الشكل  Gel Docدقيقة  ثم تم تظهير نتائج الرحالن بواسطة جهاز تحليل الهالم  50
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 النتائج والمناقشة: 
 المسح الحقلي:

( دفيئة في الالذقية 61( قرية و)19دفيئة في طرطوس شملت )( 189منها )دفيئة ( 250) بلغ عدد الدفيئات الكلية الممسوحة     
 كانت الدفيئات التي شملها المسح الحقلي مزروعة. و 2011و 2010 ( قرية وقد تمت عملية المسح الحقلي خالل عامي8شملت )

 بأصناف مختلفة.
كان أعالها في كل من خربة %  17.7في محافظة طرطوس  2010كان متوسط النسب المئوية للدفيئات المصابة في عام   

% بينما لم تتواجد دفيئات مصابة في بعض المناطق المزارة مثل دير 33.3المعزة والبالطة ومسيل وادي بقر حيث وصلت إلى 
ارتفع متوسط النسب المئوية للدفيئات المصابة إلى  2011الحجر والجماسة وحريصون ومرقية والرمال الذهبية أما في عام 

باإلضافة لظهور اإلصابة في مناطق جديدة مثل  % 66.67كان أعالها في منطقة خربة المعزة حيث وصلت حتى% والتي 24.4
دير الحجر والجماسة، كما تم اكتشاف مناطق إصابة جديدة مثل سهل معيار وبيت شوفان وسهل عكار والبساتين في حين بقيت 

 (.1ل حريصون ومرقية والرمال الذهبية خالية من اإلصابة )الجدو 
%( بلغت أعالها في منطقة الصفصافة حيث وصلت 0.72) 2010كان متوسط نسبة اإلصابة في محافظة طرطوس عام     

% كان أعالها في سهل معيار والبساتين حيث  0.97فقد ارتفع متوسط نسبة اإلصابة حيث بلغت  2011أما في عام  % 2.44
 .2010لم يالحظ إصابتها في عام على التوالي، وهذه مناطق جديدة  % 2و 2.33وصلت 
% بلغ أعالها في الصفصافة حيث وصلت 0.19في طرطوس  2010بلغ متوسط النسبة المئوية النتشار المرض في عام      
% وكان أعالها في منطقتي خربة المعزة والشويكات 0.28انتشار المرض  إلى  متوسطفقد ارتفع   2011أما في عام  ،% 0.72

 على التوالي. % 0.64و 0.67حيث بلغ 
%( 24.86) 2010أما في محافظة الالذقية فقد بينت نتائج المسح الحقلي أن متوسط النسبة المئوية للدفيئات المصابة لعام      

ن أب Catara and Albanese, (1993)وهذا يتوافق مع ما أكده  %100إلى  حيث وصلتمنطقة البطرة كان أعالها في 
، في حين لم يسجل وجود أي إصابة في بعض المناطق مثل رأس العين والشراشير %100تصل إلى اإلصابة بالمرض قد 
%( وصل أعالها في رأس العين حيث بلغ متوسط النسبة المئوية 23.20كان متوسط نسبة اإلصابة ) 2011وحميميم. وفي عام 

 .(2)الجدول  % 50للدفيئات المصابة فيها 
كان أعالها  2010% لعام  0.65ئوية للنباتات المصابة في الدفيئات فقد سجل متوسط هذه النسبة وفيما يتعلق بالنسبة الم     

% وكان أعلى متوسط  0.85كان متوسط النسبة المئوية للنباتات المصابة  2011وفي عام  %1.5في منطقة البطرة حيث بلغ 
 .    % 2.15في منطقة رأس العين، حيث بلغت  نسبة مئوية للنباتات المصابة

مع ظهور موقع جديد النتشار المرض في رأس  % 1.5في البطرة حيث بلغ  2010كان أعلى معدل انتشار للمرض عام      
 بينما بقيت كل من الشراشير وحميميم بدون وجود إصابة. % 1.08وبنسبة عالية حيث بلغت  2011العين عام 

سواء بزيادة عدد الدفيئات البالستيكية  2010مقارنة بعام  2011 زيادة انتشار المرض عام 2و  1يتضح من الجدولين      
متوسط النباتات المصابة داخل البيت المصاب نفسه أو بانتقال المرض إلى بيوت أخرى مجاورة نتيجة عدم أخذ أو المصابة 
والالذقية على % في كل من محافظتي طرطوس 24.86% و17.7( 2010) حيث كان متوسط الدفيئات المصابة عام ،الحيطة
مع مالحظة انخفاض متوسط ، في كلتي المحافظتين على التوالي %23.20% و24.4( 2011) موسمبينما أصبح في ، التوالي

 .الذين كانت لديهم اإلصابة عالية عن زراعة البندورة الدفيئات المصابة في الالذقية بسبب تخلي بعض المزارعين
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 2011و 2010 عاميساق البندورة في الدفيئات البالستيكية في محافظة طرطوس خالل  انتشار مرض موت لب حصر :1الجدول 

 الموقع مسلسل

عدد الدفيئات 

 المدروسة

النسبة المئوية للدفيئات 

 البالستيكية المصابة

متوسط النسبة المئوية 

 للنباتات المصابة

متوسط النسبة المئوية 

 النتشار المرض

 الموسم الموسم الموسم الموسم

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 0.67 0.33 1 1 66.67 33 9 9 خربة المعزة 1

 0.47 - 2.33 - 20 - 15 - سهل معيار 2

 0 0 0 0 0 0 6 4 الرمال الذهبية 3

 0.44 0.22 2 1 22.22 22.22 9 9 مجدولين البحر 4

 0.4 0.2 1.5 1 26.67 20 15 10 العريمة 5

 - 0.72 - 2.44 - 29.63 - 27 الصفصافة 6

 0.34 0.13 0.8 0.5 42.86 25 7 4 بحوزي 7

 0.1 - 0.5 - 20 - 5 - بيت شوفان 8

 0.04 0 0.3 0 14.29 0 7 3 دير الحجر 9

 0.3 0 1 0 30 0 10 3 جماسة 10

 0.19 0.13 0.5 0.5 37.5 25 8 8 السواقي 11

 0 0 0 0 0 0 9 6 حريصون 12

 0.1 0.1 0.7 0.3 14.29 33.33 7 3 البالطة 13

 0.28 0.15 1.23 1 23.08 15.38 13 13 الخراب 14

 0.54 0.5 1.63 1.5 33.33 33.33 12 7 مسيل وادي بقر 15

 0.64 0.43 1.5 1.5 42.86 28.57 7 7 شويكات 16

 0.5 - 2 - 25 - 12 - البساتين 17

 0 0 0 0 0 0 6 6 مرقية 18

 0.1 - 0.5 - 20 - 5 - سهل عكار 19

       162 119 المجموع 

 0.28 0.19 0.97 0.72 24.4 17.7    المتوسط

 
بالنسب مقارنة  ،على التوالي في محافظتي طرطوس والالذقية %0.85% و0.97( 2011)موسم متوسط النباتات المصابة في  بلغ

 2010% في 0.32% و0.19 كان الذييؤكد ما سبق زيادة متوسط انتشار المرض  .2010 الموسم% في 0.65و 0.72%
 . 2011% عام 0.35% و0.28وأصبح 

لمرض اانتشار  ووصل متوسط% 100حيث بلغت كانت أعلى نسبة مئوية للدفيئات المصابة في منطقة البطرة بمحافظة الالذقية و 
 %0.72لمرض في الدفيئات امعدل انتشار بلغ و  ،%2.44 طرطوسوفي منطقة الصفصافة/ ،(2جدول ال% )1.5في الدفيئات 

معدل ب% 0.4كانت أخفض نسبة مئوية للنباتات المصابة في منطقة عين الراهب بمحافظة الالذقية ومن جهة أخرى  (.1 جدولال)
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عامي الدراسة  خاللعلمًا أن منطقتي حميميم والشراشير لم تسجل بهما أي إصابة  ،%0.04 لمرض في الدفيئات بلغلانتشار 
معدل ب% و 0.3 وكانت أخفض نسبة مئوية للنباتات المصابة في منطقة البالطة بمحافظة طرطوس ،(2جدول ال) 2011و  2010

مع اإلشارة لعدم تسجيل اإلصابة في مواقع الرمال الذهبية وحريصون  2010وذلك في عام  %0.1 انتشار للمرض في الدفيئات بلغ
 (.1 جدولال) 2011و 2010دراسة ومرقية خالل عامي ال

 2011-2010 الموسمينانتشار مرض موت لب ساق البندورة في الدفيئات البالستيكية في محافظة الالذقية خالل  حصر: 2جدول ال

 الموقع مسلسل

عدد الدفيئات 

 المدروسة

النسبة المئوية للدفيئات 

 البالستيكية المصابة

متوسط النسبة المئوية 

 المصابةللنباتات 

متوسط النسبة المئوية 

 النتشار المرض

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 0.19 0.07 0.83 0.7 23.53 10 17 10 العيدية 1

 0.5 0.5 1.5 1.5 33.33 33.33 3 3 الجويز 2

3 
رويس 

 الحجل
9 9 44.44 44.44 1.13 1.13 0.42 0.64 

 1.08 0 2.15 0 50 0 8 8 راس العين 4

 0.04 0.04 0.4 0.4 11.11 11.11 9 9 عين الراهب 5

  1.5  1.5  100 - 2 البطرة 6

 0 0 0 0 0 0 6 6 الشراشير 7

 0 0 0 0 0 0 7 7 حميميم 8

       59 54 المجموع 

 0.35 0.32 0.85 0.65 23.20 24.86    المتوسط

 
 العزل :

ملساء شفافة محدبة ذات مركز مرتفع عزلة، وكانت المستعمرات  100عدد العزالت المنتقاة من وسط الزرع أكثر من  بلغ
قلياًل تنشر صبغة خضراء مصفرة أو تميل للون البني غير وميضية، وبعضها بيضاء إلى كريمي، ملساء شفافة أو عاتمة قلياًل، 

 الشكل. ةستديرة إلى بيضاويمسطحة إلى محدبة قلياًل، منتظمة الحواف، م

 القدرة اإلمراضية:
يومًا من العدوى، وتمثلت األعراض  15بينت نتائج العدوى االصطناعية بدء ظهور األعراض الخارجية للمرض بعد 

ة باصفرار األوراق السفلية للنبات إلى تهدل وارتخاء النبات واصفرار قمته، وأعطت بعض العزالت لطخات سوداء على الساق خاص
خارجية، وبإجراء مقطع طولي في ساق النبات بعد شهر من العدوى لوحظ  أعراضاً  العزالت جميع تحدث ولم في منطقة العدوى

 Pectobacteriumأعراض داخلية على اللب تراوحت من تلون اللب باللون األصفر إلى اللون البني المسود، أما بالنسبة لعزالت 

carotovorum subsp. carotovorum  ئية متحللة على وظهور مساحات مافقد لوحظ باإلضافة لما سبق اهتراء اللب وتهتكه
أيام، وال بد من اإلشارة أن ليس كل العزالت أعطت قدرة  7-3الساق، علمًا أن بعض هذه العزالت أدت إلى موت النبات خالل 

 اإلمراضية. وقد اخترنا لتعريف الممرض فقط العزالت التي أثبتت قدرتهاإمراضية واضحة 
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 ة:البيوكيميائياالختبارات 
عزلة والثانية اختيارية  60ومجموعها  Pseudomonasإلى مجموعتين: األولى هوائية نتيجة الختبار التنفس قسمت العزالت      

Pectobacterium  عزلة. ألغي احتمال وجود كل من  12ومجموعهاP.viridiflava وP.cichorii وP. fluorescence  في
وألغي  King et al., (1954)وهذا يتوافق مع  king-Bألنها تعطي وميض على بيئة  المجموعة األولى بإجراء اختبار الوميضية

سالبة  ةوكانت النتيج Kito Gloconate (Klemant et al., 1990)-2بإجراء اختبار  P.mediterraneaeاحتمال وجود 
 (.3)الجدول 

وأشار هذا إلى عدم  (Schaad, 1988) المالوناتجميع العزالت تستخدم ( لم Pectobacteriumفي المجموعة الثانية )
 Pectobacterium atrosepticum، وتم التأكد من عدم وجود بكتيريا Pectobacterium chrysantheomiوجود بكتيريا 

ولم يكن نموها جيدًا على ، (Kelman and Dickey, 1989) درجة مئوية 37النمو على درجة حرارة ألن البكتيريا استطاعت 
 Pectobacterium carotovorum subsp( مما يؤكد وجود Lindow, 1983بيئة استهالك ألفا ميثيل كيتوغلوكوزايد )

carotovorum  (.3)الجدولفقط 
 ة. االختبارات البيو كيميائي3الجدول 

 االختبار
P. c. subsp. carotovorum (Pcc) P. corrugata 

 عدد العزالت السالبة عدد العزالت الموجبة عدد العزالت السالبة عدد العزالت الموجبة

اختيارية 12 التنفس  0 اختيارية هوائية 60 هوائية 0 

 60 0 12 0 صبغة غرام

 60 0 12 0 الوميضية

 60 0 12 0 إنتاج اللوفان

 0 60 12 0 األوكسيداز

 60 0 0 12 تحلل البكتين

األرجنينتحطم   0 12 54 6 

 4 56 0 12 فرط الحساسية على التبغ

 60 0 0 12 رافينوز

 1 59 0 12 تريهالوز

 60 0 12 0 مالتوز

 60 0 12 0 سوربيتول

 1 59 0 12 سكروز

 لم تعامل لم تعامل 12 0 ارابيتول

 لم تعامل لم تعامل 0 12 ارابينوز

 0 60 لم تعامل لم تعامل ميزوانستول

 60 0 لم تعامل لم تعامل كيتوغلوكونات -2

 لم تعامل لم تعامل 0 12 كاتاالز

°م 37الدرجة  عندالنمو   لم تعامل لم تعامل 0 12 

 لم تعامل لم تعامل 12 0 مالونات

 لم تعامل لم تعامل 12 0 ألفا مثيل غلوكوزايد

وجود عزالت سالبة وأخرى موجبة تجاه اختبار تحطم  P. corrugataالسابقة على بكتيريا  ةتبين نتائج االختبارات البيوكيميائي     
( سالبة تجاه Bayaa and Warrak, 1990) عند Pseudomonas corrcugata فكانت جميع عزالت أما مرجعياً األرجنين ، 

 Catara أما Saygili et al., (2008)حسب  اختبار تحطم األرجنين، بينما كان هناك عزالت موجبة تجاه اختبار تحطم األرجنين

et al., (2007) وSatura et al., (1997)  .فقد أكدوا وجود عزالت سالبة وعزالت موجبة تجاه هذا االختبار 
مجتمع واسع   P.corrugataويعزى ذلك الى أن بكتريا كانت ستة عزالت فقط سالبة في اختبار فرط الحساسية على التبغ. و     

 وفرط األرجنين تحلل: التالية لالختبارات بالنسبة متباينة فهي البيوكيميائية أو المورفولوجية الناحية مـن سواء ومتباين وراثياً 
نتاج التبغ علـى الحساسية نتاج والالكتيناز الجالتين وحل الكزايئين وهـدرجة الخلي األندول حمض وا   ,.Siverio et al) الليباز وا 

1993; Lopez et al.,1994; Catara et al.,1997; Sutra et al.,1997.) 
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 إعطاء في سـاهم للكربون كمصدر مختلفة غذائية مواد استخدام على مقدرتها في الممرض عزالت بين االختالف إن     
 ،(Catara et al.,1997; Sutra et al.,1997) الممرض عزالت من مختلفة مجموعات تحت تصنيف إلى أدت معلومات

PCR لـ  (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc 
، حيث (G7-G21.1-G22.1-G23.1)على أربع عزالت  PCRمن خالل تطبيق تقنية   P.C.Cتصنيف العزالت  تم تأكيد     

قاعدي زوج  434( بعد تضخيمها على شكل حزمة بحجم Pccالمميزة لبكتيريا ) DNAأظهرت النتائج احتواء العزالت لقطعة 
(، 1( )الشكل Pcc( )Darrasse et al., 1994; Helias et al., 1998; Aysan et al.,2006متخصص لتصنيف عزالت )

 (.,Al Ghazzawi et al  (2012ويعد هذا أول تسجيل لهذه البكتيريا على البندورة في محافظة طرطوس من سورية

 
من بكتيريا  سورية لعزالت زوج قاعدي 434بطول   DNAلتضخيم قطع: ناتج الرحالن الكهربائي في هالم األجاروز 1الشكل

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc)  بواسطة اختبارPCR ,  :M زوج قاعدي,  100سلم قياسي
 : عينة شاهد )ماء مقطر معقم(.5, (Pcc): عزالت بكتيريا 1-4

 الخالصة:
 مناطق على المسح عمليات زيادةناطق مختلفة من الساحل السوري، ودلت بممرض موت لب ساق البندورة ر انتشاأظهرت النتائج 

 عمليات وزيادة من سنة الى أخرى، أي أن المرض يكسب مناطق جديدة، لذا ال بد من متابعةالمرض وزيادة انتشار  جديدة، إصابة
المسح باإلضافة الى ارتفاع شدة االصابة في  عمليات تشملها لم كثيرة مناطق فهناك المرض، انتشار توسع لتتبع الحقلي المسح

 وانتشار شدة على الزراعية والمعامالت البيئية العوامل بعض تغي ر تأثير حول دراسات جراءإ كما يجب المناطق المصابة أصاًل.
 المرض. 

 Pseudomonas  corrugataوهي بكتيريا ه الظاهرة بي نت نتائج البحث وجود أكثر من نوع بكتيري يسبب هذ
 .Pectobacterium carotovorum subsp carotovorumو

وهذا يتوافق مع الكثير من المراجع  P. corrugata كما بينت الدراسة وجود تباين في بعض االختبارات البيوكيماوية لعزالت  
 .(Catara, 2007, Sutra et al.,1997) العلمية

 المراجع: 
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Abstract: 

Tomato stem pith necrosis disease has been observed in the greenhouses in Syria since the 

beginning of nineties in northern west of Aleppo, but recent surveys confirmed the existence of the 

disease in the coastal region (Tartous and Lattakia governorates), where tomato is cultivated 

intensively in greenhouses. The results of the survey showed that percentage of greenhouses 

infected with the disease in Tartous governorate during 2010 and  2011 were 17.7 % and 24.4% 

respectively, and the disease averages of spread were 0.19% and 0.28% respectively, where infected 

plants percentages were 0.72% and 0.97% respectively. The percentages of greenhouses infected 

with the disease in Lattakia governorate during the 2010 and 2011 were 23.20 and 24.86% 

respectively, and the disease averages of spread were 0.32 and 0.35% respectively, where infected 

plants percentages were 0.65% and 0.85% respectively. 60 isolates out of 100 isolates resulted from 

the survey, were characterized morphologically, physiologically and biochemically as 

Pseudomonas corrugate, where 12 isolates were identified as Pectobacterium carotovorum subsp. 

Carotovorum, and PCR was used to identify 4 isolates resulted from (pcc) with the aid of specific 

primers. 

Key words: Tomato. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pith necrosis, 

Pseudomonas corrugate. Lattakkia, Tartous. 
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