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  الملخص
الفطور المرافقة لمرض الطرف األسود تحت ظروف تخزين القمح المتبعة في وتحديد هوية عزل  .2013 الظاهر، عبد الحميد وبسام بياعة.
  .15-10): 1(31، سورية. مجلة وقاية النبات العربية

، تبعًا لطريقة التخزين، الموقع الجغرافي، ودرجة في سورية دوث الطرف األسود على القمحهدفت الدراسة إلى تحديد النبت الدقيق الفطري/ميكوفلورا الذي يسهم في ح
 ،Deamatiaceae )Alternaria ،Cladosporium ،Helminthosporiumمنها لفصيلة  خمسةأجناس فطرية انتمى  9ن. مكنت الدراسة من تحديد هوية القمح المخزّ 

Stemphylium  وUlocldium(ة لفصيلاثنان  ؛Mucedinaceae )Aspergillus  وPenicillium( وجنس واحد لكل من فصيلتي ، Tuberculariaceae)Fusarium (  
تبعًا لطريقة وترددها . اختلف حدوث األجناس المحددة أيًا كانت طريقة التخزين األكثر سيادة Cladosporiumو  Alternariaكان جنسا . )Pythiaceae )Pythiumو 

البيتونية. كما اختلفت األجناس وترددها تبعًا للموقع الجغرافي /اإلسمنتيةعالها في األقماح المخزنة في العراءات وأدناها عند التخزين في الصوامع التخزين وكان أ
  للمخزن ودرجة القمح المخزن

  القمح، القمح، سوريةطرائق تخزين الطرف األسود، : مفتاحيةكلمات 
 

  المقدمة
  

بين سائر أنواع الحبوب  المكانة األولىالعربي،  في الوطن ،يحتل القمح
 .)1وترجع هذه األهمية إلى زيادة االعتماد عليه كغذاء رئيس للسكان (

يزرع هذا المحصول، بنوعيه الصلب والطري، في سورية، في مناطق 
االستقرار األولى والثانية بعًال على امتداد مساحات شاسعة، ومرويًا في 

  .)5أغلب المناطق (
طريقة التخزين في  ،في بلدان عديدة ومنها سورية، انت تتبعك

خنادق ترابية، إذ توضع الحبوب عادة فوق رقائق من البولي إيثيلين في 
، 6، 4حفر ترابية وتغطى بغطاء من الرقائق ذاتها ثم تغطى بالتراب (

أكثر تطورًا لتخزين  ائقلكن بعد ذلك أصبحت هناك طر  ،)26، 15
الصوامع التخزين في الصوامع البيتونية، خزين في التالقمح أهمها: 

 المستودعات.التخزين في و العراءات التخزين في المعدنية، 

يتعّين أن يتم حصاد الحبوب عندما تصل إلى طور النضج، وأن 
ن تجفف للوصول إلى المحتوى الرطوبي المناسب للتخزين، وأن تخزّ 

تتم أن ، و للحبوبللحفاظ على النوعية الجيدة  تحت ظروف مالئمة
  ).11، 2حمايتها من الضرر واإلصابة باآلفات حتى وقت استخدامها (

يتم تخزين حبوب القمح وفق أربع درجات حددها قرار وزارة 
األقماح التي ال تزيد  : "تشترى2006عام  1112 الزراعة السورية رقم

% في الدرجة الثالثة وتدخل في عداد 0.05 نسبة التعفن فيها عن
ام، أما األقماح التي تزيد فيها نسبة مجموع الحبوب المتلونة األجر 

% فتتدنى مرتبة القمح فيها للدرجة 0.1 % وحتى0.05والمتعفنة عن
 الرابعة، ويخفض سعر الشراء عن السعر األساسي للدرجة الثالثة بمقدار

% وتدخل في عداد األجرام، وترفض الحبوب التي تحوي على 1.5
ما األقماح التي توضع في الدرجة األولى فتكون نسبة أكبر من ذلك. أ

  %".0.02 % والثانية أقل من0.01نسبة التعفن فيها أقل من
الفطور المرافقة لهذا المرض هوية تحديد في دراسات سابقة تم 

بتنمية الحبوب المصابة على وسط اآلجار أو على ورق الترشيح 
الفطور  نوعًا من 15-11حيث أمكن عزل  ،)20، 19، 6الرطب (

تشمل أكثر الفطور المصاحبة  وجدت مرتبطة بحبوب القمح المصابة.
، .Alternaria spp. ،Aspergillus spp لهذه األعراض أنواع:

Chaetomium spp.،Cladosporium spp.  ،Curvularia spp. ،
Fusarium spp ،Gloeosporium spp. ،Helminthosporium 

spp. ،.Myrothecium spp ،Penicillium spp. ،Plenodomus 

spp.، Rhizopus spp. ،Stemphylium  spp. )15 ،16 ،17 ،31.(  
 

ن اللذين يؤديا إلى كما يمكن أن تصاب الحبوب بالجرب أو التعفّ 
 Fusarium قلة امتالء الحبوب وتشوه شكلها. ويتسبب ذلك عن الفطر

graminearum Schwabe  والفطرHelminthosporium sativum 

PK. &B.وتحتوي ، . وتكون الحبوب المصابة غير مستساغة للحيوانات
). وينتقل الفطر 9، 1على كمية من السموم الفطرية المؤثرة ( أحياناً 

Septoria nodorum  المسبب لمرض تلطخ األوراق والقنابع أيضًا عن
  ).3، 1(طريق حبوب القمح ويؤدي إلى تشوهها وضعف امتالئها 
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تصيب القمح في الحقل فطور أخرى وباإلضافة لما سبق، هناك 
) Claviceps purpureaمثل الفطر المسبب لمرض اإلرجوت (

تؤدي إلى أضرار في الحبوب التي  )Usilago & Tilletiaوالتفحمات (
، 3المتأثرة. وبعضها، كاإلرجوت، قد تسبب تسممًا لإلنسان أو الحيوان (

4 ،8 ،9 ،28.(  
 للطرف الجنيني )أو أسود بنيًا(لوني اً الطرف األسود تغير يعد 

ويعرف أيضًا بسخام  ،)22، 21 ،18حبوب القمح الطري والقاسي (ل
والمناطق  يالجنينالطرف نظرًا لتلّون نهاية  (kernel smudge)البّرات 

ويكون الجنين غالبا  ،)27( باللون األسود في برات القمح المحيطة به
وعليه فهو التعبير ). 20( منكمشًا ولونه ما بين البني إلى األسود

تؤدي اإلصابة . )28، 14الوصفي لتلّون الحبوب واسوداد نهاياتها (
نتيجة تأثيرها في  بالمرض إلى انخفاض اإلنتاج في وحدة المساحة،

إذ أشارت العديد من الدراسات إلى حدوث  ،الوزن النوعي للحبوب
، 29، 26، 25، 23% (21-10خسائر في اإلنتاج تراوحت مابين 

30.(  
تهدف الدراسة الحالية إلى عزل الفطور المشاركة في المعقد 
المرضي، وتحديد أجناسها في كل من الطرائق الرئيسة لتخزين القمح 

كن التخزين ودرجة امرافي ألغفي سورية، وتغّير ترددها تبعًا للموقع الج
  زنة.خاألقماح الم

  
  وطرائقه بحثمواد ال

  
رض ضمن مْ د كل مُ ي وتردّ عزل الفطور المشاركة في المعقد المرض

  ظروف الدراسة
جامعة  ،كلية الزراعة ،هذه الدراسة في مختبر أمراض النبات نفذت
لطرائق التخزين  حبة عشوائيًا من العينات الممثلة 100سحبت  .حلب

الموجودة في  ،(عراءات، صوامع بيتونية وصوامع معدنية) المختلفة
، ووفق الدرجات لرقة وٕادلبمواقع مختلفة جغرافيًا في كل من محافظة ا

التي تتبعها المؤسسة (ثانية، ثالثة، رابعة) المختلفة لتصنيف القمح 
  .العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سورية

سطحيًا بمحلول هيبو كلوريت الصوديوم الحبوب  تم تطهير
على  في أطباق بتري تحتوي وزرعت% لمدة خمس دقائق، 0.5بتركيز

/طبق حبوب 10)، بواقع (PDA، آجارروزدكست/بطاطس، وسط بطاطا
 .س لمدة ثمانية أيام25 أربعة مكررات، وتحضينها عندبتري، وب
مجهرية من المستعمرات النامية بوساطة المجهر  تحضيراتفحصت 
لتحديد الفطور أزرق القطن،  -بعد صبغها بالالكتوفينولالضوئي 

المواصفات ، بناء على المشاركة بالمعقد المرضي على مستوى الجنس
تحت  وحساب ترّدد كل منها ،الكونيدية المجهرية للحوامل واألبواغ

وفي المواقع الجغرافية للتخزين، وحسب  ،زين المختلفةخظروف الت
  درجات القمح المخزن وذلك وفق المعادلة التالية:

  

  نسبة تردد الجنس=
  100×   عدد مستعمرات الجنس
  العدد الكلي للمستعمرات

  
  النتائج

  
عزل الفطور المشاركة في المعقد المرضي وتردد كل ممرض ضمن 

  ظروف الدراسة
 :األجناس الفطرية التاليةأظهرت نتيجة فحص الحبوب المصابة تردد 

Alternaria ،Aspergillus ،Cladosporium ،Fusarium ،
Helminthosporium ،Penicillium ،Pythium ،Stemphylium ،

Ulocladiumه األجناس على الحبوب المخزنة فكان . تباين تردد هذ
األكثر ترددًا على الحبوب  Cladosporiumو Alternaria انالجنس

وكان  ، على التوالي%25.20 و% 26.04ماحيث بلغت نسبة تردده
Penicillium ) 1(جدول  %)1.49األقل ترددًا(.  

ففي  :لطريقة التخزين تباين تردد الفطور المعزولة تبعاً  كما
 األكثر تردداً  Cladosporium الجنس لبيتونية كانالصوامع ا

%) ولم 1.52األقل ترددًا ( Pythium الجنس %) في حين كان33.12(
 Penicillium ،Ulocladium يسجل ظهور كل من

 Cladosporiumوفي الصوامع المعدنية، كان  .Helmithosporiumو
 Penicilliumو   Pythium%) وكان24.44األكثر ترددًا أيضًا (

األقل ترددًا أيضًا، ولم يسجل ظهور ، )، على التوالي3.33، 3.89(
Helminthosporium  فيها. أما في العراءات، فكان الجنس

Cladosporium ) في حين كان الجنس 33.12األكثر ترددًا (%
Penicillium ) ولم يظهر كل من %)1.52األقل ترددًا ،

Helminthosporium ،Penicillium وUlocladium  2(جدول(.  
لة أيضًا تبعًا للدرجات التخزينية، و اختلف تردد الفطور المعز كما 

 ،%)27.30( األكثر تردداً  Cladosporiumكان  ،ففي الدرجة الثانية
ما في الدرجة أ %).00.83األقل ترددًا ( Ulocladiumفي حين كان

 كان%) و 30.02األكثر ترددًا ( Alternaria فكان ،التخزينية الثالثة
Pythium ) ولم يسجل أي ظهور 2.08األقل ترددًا (%  

األكثر ترددًا  Alternariaكان  ،الدرجة الرابعةفي و  .Penicillium للـ
  %).1.38األقل ترددًا ( Pythium %) وكان28.63(

(جدول  تباينت نسبة تردد األجناس المعزولة تبعًا لموقع التخزين
%) في حين 30.63( دداً األكثر تر  Cladosporiumكان  ادلبففي  ،)3

من  لم يسجل ظهور كل%). و 3.70األقل ترددًا ( Aspergillus كان
Helminthosporium ،Penicillium، Pythium وUlocladium .  



 )2013( 1، عدد 31مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   12

  .عدد األجناس الفطرية المعزولة ونسبة ترددھا تبعاً لدرجة التخزين .1جدول 
Table 1. Number and frequency of fungal genera isolated from different wheat storage grades. 

  
 األجناس الفطرية المعزولة

Fungal genera isolated 
 المتوسط  Wheat storage grades  درجات التخزين

Average  2  3  4  
Alternaria 19.48  30.02  28.63  26.04  
Aspergillus11.23  2.63  6.93  6.93  
Cladosporium 27.30  26.18  22.12  25.20  
Fusarium 7.14  8.19  10.03  8.45  
Helminthosporium 3.42  5.98  5.46  6.67  
Penicillium2.50  0.00  1.96  1.49  
Pythium8.33  2.08  1.38  3.93  
Stemphylium 5.87  8.69  5.46  6.67  
Ulocladium 0.83  3.47  2.01  2.11  

  Non sporolated 13.89  12.77  15.14  13.93   غير متبوغ
  
  
  .عدد األجناس الفطرية المعزولة ونسبة ترددھا تبعاً لطرائق التخزين. 2ول جد

Table 2. Number and frequency of fungal genera isolated from wheat stored by different methods. 
  

 األجناس الفطرية المعزولة
Fungal genera isolated 

  Storage method   تخزينطريقة ال
 يتونيةبصوامع 

Concrete silos 
 صوامع معدنية
Metal silos 

 عراءات
Open air  

 المتوسط
Average  

Alternaria 24.6723.1524.67 24.67 
Aspergillus3.375.563.37 3.37 
Cladosporium 33.1224.4433.12 33.12 
Fusarium 10.725.5610.72 10.72 
Helminthosporium 0.000.000.00 0.00 
Penicillium0.003.330.00 0.00 
Pythium1.523.891.52 1.52 
Stemphylium 3.335.373.33 3.33 
Ulocladium 0.006.480.00 0.00 

 Non sporolated 23.28 12.22 23.28 23.28  غير متبوغ
  
  

ً تبع. عدد األجناس الفطرية المعزولة ونسبة ترددھا 3 جدول   للموقع الجغرافي ا
Table 3. Number and frequency of fungal genera isolated from wheat from different geographical sites. 

  

 األجناس الفطرية المعزولة
Fungal genera isolated  

  Geographical site  الجغرافي الموقع

 المتوسط
Average  

 إدلب
Idleb

 الرقة
Raqqa 

 الصخرات
Sakhrat 

 جرنية
Jerneieh 

 سبخة
Sabkha 

 سلحبية
Salhabeia 

 معدان
Maadan 

 بير الھشم
Bir Al-
Hashm  

Alternaria 17.51 31.82 19.87 30.67 24.07 30.42  22.22  31.74  26.04  
Aspergillus3.70 3.038.1112.6711.1111.67 0.00 5.16 6.93 
Cladosporium 30.63 35.61 29.67 14.67 24.44 21.25  24.44  20.90  25.20  
Fusarium 7.04  14.39 10.33 6.00 0.00 7.92  11.11  10.85  8.45  
Helminthosporium 0.00  0.00 3.27 9.33 0.00 13.33  0.00  16.01  5.24  
Penicillium0.00 0.005.230.000.000.00 6.67 0.00 1.49 
Pythium0.00 3.030560.0022.220.00 5.56 0.00 3.39 
Stemphylium 6.67  0.00 5.10 12.0 10.74 10.00  0.00  8.86  6.67  
Ulocladium 0.00  0.00 2.22 0.00 3.70 1.67  9.26  0.00  2.11  

  غير متبوغ
Non sporolated 

34.44 12.12 15.56 14.67 3.70 3.75  20.74  6.48  11.93  
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 الرقة مركزفي  األكثر تردداً  Cladosporiumبينما كان 
األقل ترددًا  Pythiumو Aspergillusفي حين كان  ،%)35.61(
ولم يسجل ظهور لكل من  .)4(جدول  )لكل منهما 3.03%(

Heleminthosporium ،Penicillium ،Stemphylium ،
Ulocladium.  كان  الصخراتوفيCladosporium  ًاألكثر ترددا 

وفي  .%)0.65األقل ترددًا ( Pythium%) في حين كان 29.7(
 Fusarium %) و كان30.67األكثر ترددًا ( Alternaria كان ،الجرنية

، Penicillium%) في حين لم يسجل ظهور كل من 0.0األقل ترددًا (
Pythium ،Ulocladium .كان كًال من  ،السبخة وفيAlternaria 

 وكان %) األكثر تردداً 24.44( Cladosporiumو %)24.07(
Ulocladium ) ولم يسجل ظهور كل من 3.07األقل ترددًا (%

Fusarium ،Helminthosporium ،Penicillium. وفي السلحبية، 
األقل  Ulocladium كان%) و 30.42األكثر ترددًا ( Alternariaكان 

   Pythiuum%) ولم يسجل ظهور كل من 1.67ترددًا (
هو األكثر ترددًا  Cladosporiumكان  ،معدانوفي . Penecilliumو 
%). ولم يسجل 5.56األقل ترددًا ( Pythium %) بينما كان24.44(

، Aspergillus ،Heleminthosporiumظهور كال من 
Stemphylium.  كان  ،الهشموفي بئرAlternaria  األكثر ترددًا

%) في حين لم 5.16دًا (األقل ترد Aspergillus%) وكان31.74(
ويبين الجدول  .Penicillium ،Pythium ،Ulocladium يسجل ظهور

  .المختلفة معنوية الفروقات 5
 

  
  .التخزينطريقة للموقع وتبعاً ونسبة ترددھا عدد األجناس الفطرية المعزولة  .4جدول 

Table 4. Number and frequency of fungal genera isolated from wheat from different  geographical sites and storage method. 
 

  زينالتخ ودرجة الموقع
Geographical site and wheat 
grade 

 Fungal genera causing black point  * الفطور المسببة لمرض الطرف األسودأجناس 

AltClFuHeStUl Py Pe As 

 غير متبوغ
Non 

sporolated 
  Concrete silos-Idleb   ادلب –صوامع بيتونية 

D211.1133.3311.110.000.000.00 0.00 0.00 11.11 33.33 
D320.0030.0010.000.0020.000.00 0.00 0.00 0.00 20.00 
D421.4328.57 0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 50.00  

  Concrete silos-Raqqa  الرقة –صوامع بيتونية 
D236.3654.559.090.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
D350.0025.0025.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
D49.0927.279.090.000.000.00 9.09 0.00 9.09 36.36 

  Open-air storage-Sakhrat  الصخرات –عراء 
D220.0033.3313.330.0013.336.67 0.00 0.00 6.67 6.67 
D320.0040.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 40.00 
D419.6115.6917.659.801.960.00 1.96 15.69 17.65 0.00 

  Metal silos-Maadan  معدان –صوامع معدنية 
D20.0040.000.000.000.000.00 0.00 20.00 0.00 40.00 
D333.3333.330.000.000.0016. 67 16. 67 0.00 0.00 0.00 
D433.330.0033.330.000.0011. 11 0.00 0.00 0.00 22.22 

  Metal silos-Sabkha  السبخة –صوامع معدنية
D20.000.000.000.000.000.00 66. 67 0.00 33.33 0.00 
D322.2233.330.000.0022.2211. 11 0.00 0.00 0.00 11.11 
D450.0040.000.000.0010.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Open air storage-Salhabeia  السلحبية –عراء 
D225.0025.0012.506.2512.500.00 0.00 0.00 18.75 0.00 
D331.2518.756.2518.7512.500.00 0.00 0.00 6.25 6.25 
D435.0020.005.0015.005.005.00 0.00 0.00 10.00 5.00 

   Open air storage-Jerneieh  الجرنية –عراء 
D230.0010.000.0010.0010.000.00 0.00 0.00 20.00 20.00 
D330.0010.0010.0010.0010.000.00 0.00 0.00 10.00 20.00 
D432.0024.008.008.0016.000.00 0.00 0.00 8.00 4.00 

 Open air storage-Bir Al-Hashm  بئر الھشم –عراء 
D233.3322.2211.1111.1111.110.00 0.00 0.00 0.00 11.11 
D333.3319.0514.2919.054.760.00 0.00 0.00 4.76 4.76 
D428.5721.437.1417.8610.710.00 0.00 0.00 10.71 3.57 

* As= Aspergillus, Pe= Penicillium, Py= Pythium, Ul= Ulocladium, St= Stemphylium, He= Helminthosporium, Fu= Fusarium,  
     Cl= Cladosporium, Al= Alternaria 



 )2013( 1، عدد 31مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   14

  .لفروقات بين األجناس الفطرية المعزولةل التحليل اإلحصائي .5جدول 
Table 5. Statistical analysis  of differences among fungal genera isolated. 
 

  Alternaria Cladosporium Fusarium Helminthosporium Stemphylium Ulocladium 
Alternariaـ ـ **** ** ** 
Aspergillus**  ** ـ ـ ـ ـ 
Cladosporiumـ ـ **** ** ** 
Fusarium** **ـ ـ ـ ـ 
Helminthosporium** **ـ ـ ـ ـ 
Penicillium** **** *  *  *  
Pythium** **ـ  ـ  ـ  ـ  
Stempylium** **ـ ـ ـ ـ 
Ulocladium** **ـ ـ ـ ـ 

 معنوية توجد فروق ال - ،فروق معنوية توجد * ،فروق معنوية عالية جداً توجد **
** Highly significant differences, * significant differences, –  No significant differences 

  
  المناقشة

  

بينت نتائج فحص الحبوب المصابة وجود عديد من األجناس الفطرية 
وذلك  Cladosporiumو  Alternariaأنواع الفطرين كان أكثرها ترددًا 

على اختالف طرائق التخزين ومواقعها ودرجات القمح المخزن. ويعزى 
ر، وهذا يتوافق مع ا الفطذلك للقدرة التنافسية واالنتشار الواسع لهذ

كان  Alternaria alternate (Fr.) Keisler ثبتت أنأدراسات عديدة 
الذي  A. triticina Prasadaالفطر الفطر األكثر ترددًا باإلضافة إلى 
  .)31، 13، 12، 7( كان من الفطور المرافقة لهذا المرض

 الفطر ومن هذه الدراسات دراسة أجريت في أستراليا تذكر بأن
Alternaria  ًفي حين كان تردد  كان األكثر ترددا

Helminthosporium ضمن الحبوب المجموعة من الصوامع أقل من 

من خالل دراسة أجرياها  Wegulo و  Stephenأثبت  . كما)24(% 5
كانا من  Cladosporiumو Alternariaفي نيبراسكا بأن الفطرين 

  ).27( الفطور الرئيسة المرافقة لهذا المرض
أي بالطرائق  ،في كل العينات Fusariumالجنس تردد كما 

ويعزى ذلك إلى قدرة للقمح المخزن. والدرجات الثالث للتخزين الثالث 
من  وٕامكانية حدوث كل ،هذا الفطر العالية على االنتشار والتكّيف

الطورين الجنسي والالجنسي عند هذا الفطر إضافة إلى قدرته العالية 
على حيويته، إضافة إلى أن  تسمح له بالمحافظة التيعلى الترمم، 
المتطفلة على النجيليات لديها قدرة تنافسية  Fusariumأنواع الجنس 

عالية وتحمًال للمضادات الحيوية التي قد تفرزها فطور أخرى مرافقة لها 
)10.(  

 

Abstract 
Daher, A. and B. Bayaa. 2013. Isolation and identification of fungi associated with wheat black point disease under 
different storage methods in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 31(1): 10-15. 

The study aimed to isolate and identify the different components of wheat black point disease complex according to: different storage 
methods, locations of storage places and degree of stored wheat. Results showed the presence of nine genera, five of which belonged to 
Deamatiaceaegroup (Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium, Stemphylium and Ulocladium), two to Mucedinaceaegroup (Aspergillus 
and Penicillium), and one each for Pythiaceae (Pythium) and Tuberculariaceae (Fusarium). Incidence and frequencies of fungi isolated 
differed according to storage methods with the highest being in the open air storage and the lowest in the concrete silos. Alternaria and 
Cladosporium were the predominant species regardless of the storage method. Incidence and frequencies also differed according to 
geographical location and the degree of the wheat stored. 
Keywords: Black point, Syria, wheat storage method. 
Corresponding author: B. Bayaa, Faculty of Agriculture, Aleppo University, Aleppo, Syria, E-mail:b.bayaa@cgiar.org 
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