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الخالصة
أظهرت نتائج مسح انتشار مرر اللححرة الناريرة علرع العرمروط والتحراال فرن طر م منراطق ممطلرة لمحافظرة نينرو
وهن محطة بستنة نينو  ،الرشيدية وحاوي الكنيسة الذي اجري فن شهري أيار وحزيران عام  2013وبرط م مواعيرد إن
أعلع نسربة إصرابة كانرت فرن الموعرد األخيرر فرن المنراطق الط طرة وتسراوت فرن حلرول العرمروط والتحراال إذ بلغرت %88,
 %84, %84علرع الترروالن إ أن شرد المرر كانررت أعلرع فرن محطررة بسرتنة نينرو وبلغررت  0.61فرن حلرول العرمرروط
و 0.43فرن حلررول التحراال فررن اللررا األخيررر  .عزلرت البكتريررا المسرببة للمررر مرن عينررات الطمرار واألزهررار واألغصرران
المصابة وشخصت بإجرا عدد من ا ختبارات الكيموحيوية وتم تأكيد التشخيص باختبار الت زن واختبار ا مراضية علع
شررت ت وطمررار العرمرروط والتحرراال وتبررين أن العررز ت تعررود للنررو  . Erwinia amylovoraأوضررح اختبررار تررأطير ط ر م
مبيدات بكتيرية فن نمو البكتريا مختبريا أن المضاد الحيوي سبروفلوكساسين تحوق علع المبيدين كبروسرات وريحرانول فرن
تطبيط النمو البكتيري.
الكلمات الدالة ، Erwinia amylovora :مر

اللححة النارية ،مبيدات بكتيرية.

تاريخ تسلم البحم ، 2013/11/10 :وقبوله.2014/2/17 :

المقذمة
يعد مرر اللححرة الناريرة مرن أهرم األمررا البكتيريرة الترن تصري  57نوعرا مرن األنروا ضرمن العائلرة الورديرة
 ،Rosaceaeويعد العرمروط والتحراال مرن أهرم المحاصريل البسرتانية الترن تتعرر لذصرابة بهرذا المرر  ،تنتشرر البكتريرا
بشرركل واسرري فهررن مسررجلة فررن  46بلرردا ،وتصرري البكتريررا األزهررار واألوراق والطمررار غيررر الناضررجة ،إذ تصرربح األنسررجة
المصابة ذات مظهر مائن طم تذبل وتتحول إلع اللون البنن المسود وتبلع محنطة علرع الشرجر وتظهرر علرع السراق بشركل
تلرحررات وتحرررز أجررزا النبررات المصررابة إفرررازات بكتيريررة كريميررة اللررون (ميخائيررل ورخرررون 1981؛ العررانن ورخرررون،
 ،)2002للد بلغت الخسائر فن هذا المر فن الو يات المتحد األمريكيرة حروالن  200هكترار مرن األراضرن المزروعرة
وكانت الخسائر المادية تلريبا  10مليون دو ر ،أما فن كندا فلد بلغت الخسائر المادية حروالن  6مليرون دو ر وفرن فرنسرا
بلغت حوالن  4مليون دو ر سنويا ،وتتحاوت ملدار الخسائر فن أشجار العرموط والتحاال بين البلدان تبعا للظررو الجويرة
المساعد علع انتشار المر وكذلك علع الموقي الجغرافن للمنطلة وقد تصل الخسائر إلع مئات الم يين مرن الردو رات
سررنويا ( .)2005 ،Agriosيررتم الكش ر عررن بكتريررا اللححررة الناريررة باسررتخدام األوسرراط المغذيررة اللياسررية شرربه ا نتخابيررة
( Crooseو Ishimaru; 1973 ،Goodmanو )1984 ،Klosباإلضررافة إلررع اسررتخدام بعرر الطرائررق المصررلية مطررل
اختبار الت زن  Agglutination testواختبار ا نتشار المزدوج  Double-diffusionواختبار اليرزا  ELISAواختبرار
الررررومي المنرررراعن  Immunofluorescenceواختبررررار ا نتشررررار المنرررراعن 1980 ،Roberts( Immunodiffusion
; Larocheورخرررون Gugerli; 1987 ،و ،)1994 ،Goukوتجررري اختبررارات اللرردر ا مراضررية للكش ر عررن بكتريررا
اللححة النارية وذلك بعدو أجزا نباتية حساسة للمر ويمكن الكش عنها باسرتخدام اختبرار فررط الحساسرية علرع نبرات
التبغ  Ritchie( ،و Jones; 1974 ،Klosو ،)2001 ،Geiderوتعرد الطرائرق الجزيئيرة أكطرر الطرائرق حساسرية وكرذلك
 pEA29-PCRمن أكطر هذه ا ختبارات شيوعا ( Merighiورخرون Guilford ;2000 ،ورخرون.)1996 ،

مىاد البحث وطرائقه
المسح الحقلً :أ جري المسح لتلدير كل من نسبة اإلصابة باللححة النارية وشدتها علع أشجار العرمروط والتحراال فرن طر م
مواقي فن مدينة الموصل وهن محطة بسرتنة نينرو  ،الرشريدية وحراوي الكنيسرة ،وذلرك خر ل شرهري أيرار وحزيرران لعرام
 2013وبط م مواعيد هن  3أيار و 28أيار و 26حزيران ،إذ حسبت النسبة المئوية لذصرابة علرع  25شرجر ممطلرة لكرل
موقي مأخوذ من الحلل بشكل عشوائن ،واستخرجت النسبة المئوية لذصابة وفق المعادلة اآلتية:
نسبة اإلصابة الحللية =

عدد األشجار المصابة
عدد األشجار المحسوبة ()25

× 100

وكذلك حسبت شد اإلصابة تبعا للملياس المكون من خمس درجات تبعا لنسبة إصرابة المجمرو الخضرري للشرجر
باللححة النارية (.)1971 ،James

بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول.
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النسبة المئوية إلصابة الشجر
سليمة
% 25 – 1
% 50 – 26
% 75 – 51
% 100 – 76

رقم الحئة
1
2
3
4
5
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الدليل المرضن
صحر
1
2
3
4

حسبت شد اإلصابة وفق المعادلة اآلتية:
شد اإلصابة =

عرردد األشررجار المصررابة مررن الحئررة  × 1دليلهررا
المرضرررن......عدد األشرررجار المصرررابة مرررن
الحئة  × 5دليلها المرضن
العدد الكلن لألشجار المحسروبة × أعلرع دليرل
مرضن

عزل وتنقٌة وتشخٌص المسبب المرضً :جمعت عينات أزهار وأغصان وطمار مصابة وعلمرت سرطحيا با يطرانول%70
لمد ط م دقائق ووضعت فن هاون خزفن مي 5مل ما ملطر معلرم وسرحلت طرم أخرذت حملرة لرو مرن المعلرق وزرعرت
بطريلة التخطيط علع أطبراق بترري حاويرة علرع الوسرط ا نتخرابن وسرط أكرار مراكونكن  ،MacConkey Agarحضرنت
األطبرراق فررن درجررة حرررار °28م لمررد  48-24سرراعة ولوحظررت المسررتعمرات Papdiwal( ،و )2004 ، Deshpande
وتمت تنلية المستعمرات التن أظهرـرت خرواص مظهريرـة مطابلرـة لخرواص بكتريـرـا  Erwinia amylovoraوترم إجررا
تنليرة إضرافية لهرا بزرعهرا بطريلرة التخطريط علرع وسرط األكرار المغرذي الحراوي علرع ( )%5سركروز ،أجرري التشررخيص
بإجرا اختبارات ا وكسيديز ،كاتاليز ،تعحن شرائح البطاطا ،النمرو بدرجرة حررار o36م ،إنتراج الليحران ،النمرو فرن الوسرط
الحرراوي علررع  %2كلوريررد الصرروديوم ،تحلررل النشررأ ،اختررزال النترررات ،إنترراج ا نرردول ،تكرروين صرربغة ورديررة علررع وسررط
مسررتخلص الخميررر والدكسررتروز وكاربونررات الكالسرريوم ،YDCتخمررر الكاربوهيرردرات ،التأكسررد والتخمررر ،انترراج اليرروريز،
إنتاج غراز كبريتيرد الهيردروجين اعتمرادا علرع مصرادر تشرخيص البكتريرا ( KlementوCruckshank; 1987 ،Goodman
ورخرون Gerhardt; 1975 ،ورخرون Lelliot; 1981 ،و Koneman; 1988 ،Schaad; 1987 ،Steadورخرون.)1997 ،

اختب ا ر الااتنز  :اسررتخدم الشررريط المجهررز مررن شررركة  (United Kingdom) Neogenالمؤل ر مررن محلررول ا ختبررار
ومحلول السيطر الموج ومحلول السريطر السرال وأرجرري ا ختبرار بوضري قطرر مرن المعلرق البكتيرري للعزلرة المرراد
اختبارهررا فررن منتص ر الشررريط المجهررز مررن الشررركة ووضرري قطررر مررن محلررول ا ختبررار عليهررا وبالطريلررة نحس رها أجررري
ا ختبار لمحلول الملارنة الموج والسال ولوحظت النتيجة.
اختب ر فرط الحس سٌة على أوراق التبغ :زرعت بذور تبغ صن  Nicotiana tabacumفن صناديق ب ستيكية تحتوي
خليطررا مررن تربررة مزيجيررة وبتمرروس ( )1:1معلمررة بالحورمررالين  % 2ونللررت النباتررات فررن مرحلررة أربرري أوراق إلررع اصررص
ب ستيكية سعة ( 2/1كغم) تحتوي خليطا معلما من ذات التربة .حلن الللاال المعدي البكتيري المحضر بتركيز ( 108وحرد
تكوين مستعمر /مل) فن األوراق باستخدام محلنة طبية دقيلة حجم  1مل ووضعت النباترات المللحرة فرن البيرت الب سرتيكن
مي المتابعرة اليوميرة لحرين ظهرور األعررا  .حلنرت أربري أوراق لكرل عزلرة وحلنرت أربعرة نباترات أخرر بالمرا الملطرر
استخدمت كملارنة.
اختب ر االمراضٌة على ثم ر العرموط والتف ح :أخذت طمار تحاال وكمطر ناضرجة وعلمرت سرطحيا بمحلرول هرايبوكلورات
الصوديوم  %0.5طم غسلت ط م مرات بما ملطرر معلرم وحلنرت بمعلرق بكتيرري ذو تركيرز  109خليرة/مل المحضرر مرن
مزرعررة حديطررة ،حضررنت فررن درجررة حرررار °28م وفحصررت يوميررا للتحررري عررن التنخررر األسررود مرري النزيررز البكتيررري
( )Oozingوهن النتيجة الموجبة فن حين للحت معام ت السيطر بما ملطر معلم (.)1988 ،Schaad
اختبا ر االمراضااٌة علااى شاارا ح العرماوط والتفا ح :تررم عمررل شررائح بلطررر ( 0.5إلررع  1سررم) مرن طمررار التحرراال والعرمرروط
الناضررجة وللحررت بحملررة لررو مررن المسررتعمرات البكتيريررة ووضررعت فررن أطبرراق بتررري معلمررة علررع أوراق ترشرريح معلمررة
مرطبة بالما الملطر المعلم وضعت فن درجة °28م وفحصت يوميا لمد أسبوعين (.)1988 ،Schaad
اختب ر القدرة االمراضٌة على الشتنت :نحذت التجربة فن الحلول التابعة للسم وقاية النبات فن كلية الزراعة والغابات وتم
اختبار اللدر ا مراضية للبكتريا المعزولة والمشخصة بعد تنميتها علرع وسرط األكرار المغرذي لمرد  24سراعة،Paulin( ،
 )2008حضر المعلق البكتيري وذلك بإضافة  5مل من الما الملطر المعلم إلع كرل طبرق حراوي علرع مسرتعمرات حديطرة
وبعد جمري المعلرق البكتيرري المركرز أجريرت عرد تخرافي للحصرول علرع التركيرز  108x1خليرة  /مرل وترم ضربط تركيرز
الخ يا البكتيرية باستخدام شريحة العد  ، Haemocytometerوتم إجرا العدو ا صرطناعية لشرت ت العرمروط صرن
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كارمن  Carmenولشت ت التحاال صن أنا  Annaالتن تم الحصول عليها من محطة بسرتنة نينرو وبعمرر سرنتين خاليرة
من اإلصابة سبق زرعها فن الحلل وذلك باستخدام طريلتين لعدو الشت ت وهن:
طرٌقة حق المعلق البكتٌري فً الفرع :أجري التلليح بحلن المعلق البكتيري المحضر فن الحلر السابلة فرن علرد الورقرة
العليا من الحر باسرتخدام محلنرة معلمرة حجرم  1مرل ،وترم تللريح جميري أفرر الشرتلة .للحرت خمرس شرت ت كمطرر صرن
كارمن  Carmenوخمس شت ت تحاال صن أنرا Annaفرن حرين للحرت خمرس شرت ت أخرر لكرل صرن بالمرا الملطرر
المعلم للملارنة ،وضرعت الشرت ت تحرت المراقبرة لحرين ظهرور أعررا اإلصرابة وترم إعراد عرزل المسرب المرضرن مرن
الشت ت المصابة وقورنت بالبكتريا األولية كما قورنت األعرا مي األعرا التن شوهدت علرع األشرجار أطنرا المسرح
الحللن تحليلا لحرضيات كوخ.
طرٌقة قص األوراق العلٌ بمقص ملاو ب لبكترٌا  :اجرري التللريح بغمرر ملرص فرن المعلرق البكتيرري المرذكور رنحرا وقرص
0.5سم من الحافة العلوية ألصغر ط م أوراق فرن كرل فرر مرن النبرات ومراقبرة األعررا كمرا ذكرر فرن الحلرر السرابلة.
استخدمت خمس شرت ت مرن العرمروط صرن كرارمن  Carmenو خمرس شرت ت مرن التحراال صرن أنرا  Annaفرن حرين
عوملت خمس شت ت من كل صن بلص األوراق العليا بملص معلم وتركت للملارنة.
اختب ر تأثٌر المبٌدات مختبرٌ ً:
استخدمت المبيدات اآلتية:
 .1كبروسات ( Cuprosateمحلول) (المراد الحعالرة  (Cholride ،Copperoxy 75% ،Cymoxanil 4.5%حضرر
بتركيز  2مل  2 /لتر ما .
 .2ريحانول أس أل ( Revanol SLمحلول) (الماد الحعالة Quinoline :بتركيز  500ملغم/لترر) حضرر بتركيرز  1مرل
 1 /لتر ما .
 .3سبروفلوكساسين ( Ciprofloxacinمحلول) (الماد الحعالة سبروفلوكساسين  100ملغم 1/مل) حضر بتركيز  1مرل
 2 /لتر ما .
استخدمت طريلرة الححرر فرن األكرار ل ختبرار ونللرت حملرة لرو مرن مسرتعمرات البكتريرا إلرع  5مرل مرن المحلرول
الملحن الحسلجن المعلم ،غمرت ماسحة قطنية فن المعلق ونشر علرع سرطح أطبراق األكرار المغرذي وباسرتخدام طاقر فلينرن
معلم بلطر  6ملم تم عمرل طلرو فرن الوسرط وضرعت فيهرا المبيردات بتركيرز الموصرع بره باسرتخدام ماصرة دقيلرة .حضرنت
األطباق فن درجة حرار °28م لمد ( )48-24ساعة طم سجلت أقطار المنطلة الرائلة حول كل ححر .

النتائج والمناقشة
نت ج المسح الحقلً :أظهرت نتائج مسح انتشار مر اللححة النارية فن مدينة الموصل (محطرة بسرتنة نينرو الرشريدية،
وحاوي الكنيسة) الذي اجري فن شهري أيار وحزيران من عام 2013م ألشجار التحاال والعرموط وبط م مواعيرد مختلحرة
أن نسبة اإلصابة فن محطة بستنة نينو والرشيدية كانت أعلع من نسبة اإلصابة فن حاوي الكنيسة إذ بلغت  %64لحلول
العرموط و  %60لحلول التحاال وازدادت نسبة اإلصابة مي الزمن لتصل اإلصابة إلع  %84فرن حلرول العرمروط والتحراال
فن محطة بستنة نينو والرشيدية و  %88فن حاوي الكنيسة كما مبين فن الجدولين ( )1و (.)2
أظهرت النتائج أن نسبة إصابة أشجار العرموط كانت أعلع فن بداية الموسم من نسبة إصابة أشجار التحاال للمواقي
الط طة وهذا يتحق مي ما ذكره  (1996) Zwetمن أن العرموط أكطر حساسية لذصابة من التحاال.
وتبين النتائج فن الجدولين ( )1و( )2أن شد اإلصابة فن حلول العرموط كانت أعلع مرن شرد اإلصرابة فرن حلرول
التحاال للمواقي الط م وقد ازدادت مي الزمن وكانرت شرد اإلصرابة فرن محطرة بسرتنة نينرو أعلرع مرن المواقري األخرر إذ
بلغت  0.61فن حلل العرموط و  0.43فن حلل التحاال .وتوضرح هرذه النترائج خطرور مرر اللححرة الناريرة وانتشراره فرن
مدينة الموصل وضرور اتخاذ التدابير لتلليل اإلصابة به فن حلول التحاال والعرموط.
من الم حظ أن اإلصابة بالمر بدأت فن األغصان الغضة التن تكونت فن موسم الربيي وتتحق هذه النتائج مي ما
وجده  )1969a( Zwetإذ ذكر أن األوراق واألغصان الحديطة الغضة التن تشركلت فرن فصرل الربيري هرن األكطرر عرضرة
لذ صررابة  ،بينمررا كانررت األوراق الناضررجة اقررل عرضررة لذصررابة بررالمر ووجررد البرراحطون  Beerو )1977( Norelli
و )1936( Hilldebrandو  )1969a,b( Zwetأن البكتريا المسببة للمرر تبلرع أطنرا فترر الشرتا فرن التلرحرات الترن
تشكلت فن الموسم السابق.
وأكرررررد البررررراحطون  Baldwinو  )1963( Goodmanو  Dueckو  )1975( Morandو  )2006( Psallidasأن
البكتريا  Erwinia amylovoraتوجد طبيعيا علع األغصان واألزهار غير المصابة بإعداد معينة إذ تم عزلها من األنسجة
السليمة.

294

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )46العدد (2018 )2

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (46) No. (2) 2018

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

الجدول ( :)1نسبة اإلصابة وشدتها ألشجار العرموط فن ط طة مواقي ممطلة لمدينة الموصل.
Table (1): Rate and degree of infection on pear trees in three places of Mosul city.
التاريخ Date

الموقي Location

اللرا األولع First date
النسبة المئوية
لذصابة
Rate of
infection

اللرا الطانية Second date

شد اإلصابة
Degree of
infection

النسبة المئوية
لذصابة
Rate of
infection

شد اإلصابة
Degree of
infection

اللرا الطالطة Third date
النسبة المئوية
لذصابة
Rate of
infection

شد اإلصابة
Degree of
infection

محطة بستنة نينو
Nineveh Agricultural
Station

64

0.4

76

0.5

84

0.61

الرشيدية
Al-Rasheediya

64

0.34

76

0.46

84

0.55

حاوي الكنيسة
Hawi Al-kaneesa

64

0.25

72

0.33

88

0.46

الجدول ( :)2نسبة اإلصابة وشدتها ألشجار التحاال فن ط طة مواقي ممطلة لمدينة الموصل.
Table (1): Rate and degree of infection on apple trees in three places of Mosul city.
التاريخ Date

الموقيLocation
محطة بستنة نينو
Nineveh Agricultural
Station
الرشيدية
Al-Rasheediya
حاوي الكنيسة
Hawi Al-kaneesa

اللرا الطانية Second date

اللرا األولع First date

اللرا الطالطة Third date

النسبة المئوية
لذصابة
Rate of
infection

شد اإلصابة
Degree of
infection

النسبة المئوية
لذصابة
Rate of
infection

شد اإلصابة
Degree of
infection

النسبة المئوية
لذصابة
Rate of
infection

شد اإلصابة
Degree of
infection

60

0.28

68

0.32

84

0.43

60

0.23

72

0.26

84

0.34

56

0.25

72

0.31

88

0.40

تم رصد أعرا نموذجية لمر اللححة النارية ،وتركزت هذه األعرا علع الحرو الغضرة للكمطرر والتحراال،
حيم أخذت الحرو الغضة المصرابة مظهرر عصرا الراعرن ،كمرا ترافلرت مري وجرود إفررازات بكتيريرة كريميرة اللرون علرع
الجز المصا وبعد ذلك لوحظ انتشار هذه األعرا علع أشجار العرموط بشكل كبيرر جردا ملارنرة بأشرجار التحراال علرع
الرغم من تجاور األشجار فن بع البساتين حيم زرعت صحو من أشرجار العرمروط والتحراال بشركل متنراو أحيانرا أو
تجاورت أشجار العرموط والتحاال معا وتتحق هذ ِه النتائج مي ما وجده  Riesو .)2008( Otterbacher
وقررد لرروحظ انتشررار هررذا المررر علررع األزهررار والطمررار واألوراق بشرركل كبيررر ورصرردت األعرررا
الغضة بشكل كبير وكما مبين فن األشكال ( A[ )1و  Bو .]C

B

A

علررع الحرررو

C

الشكل ( : )1أعرا اإلصابة الطبيعية باللححة النارية علع العرموط
 : Aعلع األوراق  : B ،علع البراعم الزهرية  : C ،علع الطمر .
Figure (1) : Symptoms of natural infection with Fire Blight on Pear
A: Leafs , B: Flower Buds , C: Fruits.
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تعتبر هذه النتائج مؤشرا مهما من أجل اتخاذ كافة ا حتياطرات ال زمرة لمنري انتشرار مسرببات اللححرة الناريرة بشركل
وبائن وضرور تطبيق تدابير صحية ووقائية من أجل الححاظ علع أشجار العرموط والتحراال وإنتاجيرة األشرجار مرن الطمرار
كما ونوعا.
إن الظرو البيئية تساعد علع انتشار البكتريا سريعا علع أشجار التحاال والعرمروط ومنهرا عراملن الحررار العاليرة
وارتحا الرطوبة النسبية ،ووجد  )1998( AL-Dahmashiفن غور األردن أن جميي أصنا التحاحيات مصابة بمرر
اللححة النارية بدرجات متحاوتة وأن أعلع معدل إصابة لألغصان بلرغ  %82و  %80للصرنحين  Assansahو Humice
علع التوالن وبشد إصابة بلغت ( )2.28و ( )2.0علع التوالن ،أمرا أقرل نسربة إصرابة لألغصران ( )0.24مري شرد إصرابة
( )0.2سجلت علع صن التحاال .Starkrimson
نت ج عزل وتنقٌة المسبب المرضً :أظهرت نتائج الزر علع وسط ماكونكن نموا بكتيريا تمطل بمسرتعمرات ذات قطرر
 5-2ملم محدبة لماعة معتمة وذات لون وردي فاتح أي بطيئة التخمير للكلوكوز (الشكل .)2

الشكل ( :)2مستعمرات البكتريا  Erwinia amylovoraعلع وسط ماكونكن.
Figure (2) : Colonies of Erwinia amylovora on MacConkey Agar.
نت ج اختب رات تشخٌص البكترٌ  :يوضح الجدول ( )3نتائج اختبارات تشخيص البكتريا المعزولة من العينات المصرابة إذ
تؤكررد أن العزلررة تعررود للنررو  Erwinia amylovoraوتتحررق هررذه النتررائج مرري مررا ورد فررن أنظمررة التشررخيص المعتمررد
( Davidورخرون.)2001 ،

البكتريا .Erwinia amylovora

الجدول( :)3نتائج األختبارات الكيموحيوية المستخدمة فن تعري
Table (3): Results of biochemical tests used to identify Erwinia amylovora.
النتائج
ا ختبارات الكيموحيوية Biochemical Tests
Results
Gram Stain
صبغة كرام
Oxidase Test
اختبار ا وكسيديز
Catalase Test
اختبار الكاتاليز
+
Potato Slices Rot Test
اختبار تعحن شرائح البطاطا
Growth at 36C Test
اختبار النمو بدرجة 36م
Levan Production Test
اختبار إنتاج الليحان
+
اختبار النمو فن الوسط الحاوي علع  %2كلوريد الصوديوم
+
Growth on Medium containing 2% Sodium Chloride
Starch Hydrolysis Test
اختبار تحلل النشأ
Nitrate Reduction Test
اختبار اختزال النترات
Indole Production Test
اختبار إنتاج ا ندول
اختبار تكوين صبغة وردية علع وسط Production of Pink Color on YDC Medium YDC
Carnbohydrate Fermentation Test
اختبار تخمر الكاربوهيدرات
+
Oxidative Fermentative Test
اختبار التأكسد والتخمر
+
Urease Production Test
اختبار إنتاج اليوريز
Production of Hydrogen Sulfide Test
اختبار إنتاج الغاز كبريتيد الهيدروجين
( :)-سال

Negative

( :).موج

Positive
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وقررررد تررررم تأكيررررد هررررذه النتررررائج بررررإجرا اختبررررار الررررت زن باسررررتخدام األمصررررال اللياسررررية المجهررررز مررررن شررررركة
 Neogenالتن بينت أن جميي العرز ت المختبرر كانرت موجبرة ختبرار الرت زن وهرذا يؤكرد أنهرا تعرود للنرو Erwinia
 ،amylovoraويبين الشكل ( )3نتائج اختبار فرط الحساسية علع أوراق التبغ الذي يعد اختبارا تأكيديا لتشخيص عدد من
األنوا البكتيرية الممرضة للنبات.

الشكل ( :)3نتائج اختبار فرط الحساسية علع أوراق التبغ.
Figure (3) : Hypersensitivity Test Result on Tobacco Leaf.
نت ج اختب ر اإلمراضٌة :أظهر اختبار اإلمراضية علع طمار العرموط والتحاال تحرول نسريج الطمرر المحلرون بالبكتريرا إلرع
اللون البنن مي ظهور إفرازات بكتيرية وذلرك بعرد ( 7أيرام) مرن الحلرن ،وتبرين أن العرمروط أكطرر حساسرية مرن التحراال كمرا
مبين فن الشكل ( )4وتتحق هذ ِه النتيجة مي ما وجده  Robertsو .)2007( Reymond

B

A

الشكل ( :)4ظهور األعرا بعد سبعة أيام من الحلن بالبكتريا
( )Aعلع طمر العرموط و( )Bعلع طمر التحاال.
Figure (4): Symptoms after seven days from injection with bacteria
(A): On Pear Fruit , (B): On Apple Fruit.
نت ج اختب ر تاأثٌر المبٌادات مختبرٌا ً :يبرين الجردول ( )4أن المضراد الحيروي سبروفلوكساسرين هرو األكطرر ترأطيرا فرن نمرو
البكتريا مختبريا ،إذ بلغ قطر منطلة تطبيط النمو 35ملم فن حين لم تظهر المبيدات ريحانول وكبروسرات ترأطيرا يرذكر وتتحرق
هررذه النتررائج مرري مررا ذكررره البرراحطون  Beerو  )1977( Norelliو Lelliotو  )1987( Steadو  )1998( Al-Dahmashiو
 )2005( Agriosالذين أكدوا أن الكطير مرن عرز ت النرو  Erwinia amylovoraأصربحت ملاومرة لمركبرات النحراس
مما يستدعن استخدام واستحدام مبيدات أفضل تأطيرا.
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. تأطير المبيدات الط م فن نمو البكتريا مختبريا:)4( الجدول
Table (4): The effect of Bactericides in the growth of the bacteria in vitro.
)قطر منطلة التطبيط (ملم
الكمية
اسم المبيد
Inhibition zone (mm)
Quantity
Name of Bactericides
 ححر/ مايكروليتر10
ريحانول
صحر
Microliter/ Hall
Revanol
 ححر/ مايكروليتر10
كبروسات
صحر
Microliter/Hall
Cuprosate
 قرص/ مايكروغرام10
سبروفلوكساسين
35
Microliter/ Disc
Ciprofolxacin

IDENTIFICATION OF BACTERIA THAT CAUSED FIRE BLIGHT ON PEAR
AND APPLE IN NINEVEH GOVERNORATE AND IT’S CONTROL
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ABSTRACT
A field survey conducted in 2013 revealed the occurrence of Fire blight disease in the
three surveyed areas (Nineveh agricultural station, Al-Rasheediya and Hawi Al-Kaneesa) in
Nineveh Province. The highest infection rate was 88% for pear and apple trees in Hawi AlKaneesa while the infection degree was 0.61 and 0.43 degree respectively highest in Nineveh
agricultural station for pear and apple trees. The pathogen was isolated from infected fruits,
flowers and twigs, identified by many biochemical tests and confirmed by Agglutination test
and Pathogenecity on pear seedlings and fruits. The results indicated that the isolated bacteria
was Erwinia amylovora. The effect of three bactericides on the bacterial growth was tested in
vitro the results indicated that ciprofloxacin was more effective than Cupprosate and Revanol.
Keywords: Erwinia amylovora, Fire blight disease, Bactericides.
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