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   Research Paper (Etiology: Bacterial)   )بكتيريا: مسببات(ـوث ــبح 
 

  ةفي سوري البطاطس/البكتريا المسببة لمرض جرب البطاطا عريفعزل وت
  

  2محبة غنامو 1، تغريد األعثر1خالد الطويل
   ؛taweel_kh@yahoo.com :، البريد اإللكتروني، سوريةإدلبالعلمية الزراعية في  بحوثالمركز ) 1(

   .، سوريةدوما لبحوث العلمية الزراعية،العامة ل ھيئةال إدارة بحوث وقاية النبات،) 2(
  

  الملخص
مجلة وقاية النبات . في سورية البطاطس/عزل وتعريف البكتريا المسببة لمرض جرب البطاطا. 2011. الطويل، خالد، تغريد األعثر ومحبة غنام

  .157-149 :29العربية، 
مـن  لمـرض فـي سـورية،لبهدف عزل وتعريف البكتيريـا المسـببة  البطاطس/لمرض جرب البطاطا .Streptomyces sppعزلة من البكتريا  182 الحصول علىتم 

عزلـة مـن  11مـن التربـة و عزلـة مـن 71 منهـا 2009و 2008وذلـك خـالل عـامي  والمنطقـة السـاحلية مناطق مختلفة من محافظات حلـب، إدلـب، حمـاة، حمـص، درعـا
. عزلة من درنات تحمل أعـراض الجـرب السـطحي 13و) مرتفع ،غائر(من هذه األخيرة من درنات تحمل أعراض الجرب العادي  98 عزلت .ت المصابة بالجربالدرنا

هــرت النتــائج أن طريقــة أظ%. 45.6فكانــت نســبة العــزالت الممرضــة  ،قتــي بــادرات الفجــل والــدرينات الصــغيرةيتــم اختبــار القــدرة اإلمراضــية لجميــع العــزالت باســتخدام طر 
فكانـت فعالـة بالنسـبة  ،أمـا طريقـة بـادرات الفجـل ة،أيًا كان مصدر العزل .Streptomyces spp ختبار القدرة اإلمراضية لعزالت الـالالدرينات الصغيرة طريقة فعالة ودقيقة 

عـزالت  3حيث تبين أن  ،ولم تكن فعالة لعزالت الجرب السطحي ،األعراض لتلك المعزولة من الجرب العادي أو من التربة التي كانت مزروعة بدرنات تحمل مثل تلك
المورفولوجيـة، /الشـكليةاإلختبـارات  بوسـاطةتم توصـيف جميـع العـزالت الممرضـة  .أعطت نتائج إيجابية على الدرينات الصغيرة ولم تعط أي أعراض على بادرات الفجل

ولــم تتبـع أي عزلـة منهـا لألنـواع األخــرى  S. acidiscabiesتتبـع للنـوع % 6و  S. scabiesمنهــا تتبـع للنـوع % 94أن الفيزيولوجيـة والبيوكيميائيـة حيـث أظهـرت النتـائج 
  .المعروفة

   .، عزل البكتريا، توصيف البكتريا، سورية.Streptomyces sppجرب البطاطا،  :الكلمات المفتاحية
   

  المقدمة
  

حيـث  ةسـية فـي سـوريمن محاصيل الخضار الرئي البطاطس/تعد البطاطا
) الربيعيـــة والصـــيفية والخريفيـــة(يـــزرع منهـــا ســـنويًا فـــي العـــروات الـــثالث 

 اً طنـ 720492حـوالي  أنتجـتو هكتـار  36172 قـدرت بــمساحة إجماليـة 
)2.( 

ويعتبــر مــرض  ،العديــد مــن األمــراضب البطــاطس/البطاطــا تصــاب
الجرب أحد أهـم هـذه األمـراض فـي معظـم منـاطق زراعـة هـذا المحصـول 

ـــين األمـــراض التـــي تصـــيب فـــي العـــالم ـــأتي فـــي المركـــز الرابـــع ب ، فهـــو ي
أصـبح هـذا المـرض عقبـة أساسـية كمـا . )14(البطاطـا فـي شـمال أمريكـا 

  . )1(المغـــــرب و  )8( وعـــــامًال محـــــددًا لـــــدى مزارعـــــي البطاطـــــا فـــــي كنـــــدا
نوعيتــه  فــيكميــة اإلنتــاج، بينمــا يــؤثر بشــكل كبيــر  فــيال يــؤثر الجــرب 

درة التســويقية للـــدرنات المنتجــة المصــابة بــالجرب، وهـــذا القــ فــيوبالتــالي 
كمــــا يــــؤثر  .)15( يــــنعكس ســــلبًا علــــى المــــردود اإلقتصــــادي للمحصــــول

العامـــل  وجـــودالبطاطـــا المعـــدة للزراعـــة نتيجـــة  تقـــاوي فـــيالمـــرض ســـلبًا 
للعــدوى فــي حــال زراعتهــا جديــدًا  الممــرض عليهــا والتــي ستصــبح مصــدراً 

 500يوجــد فــي الطبيعــة أكثــر مــن  .)11( فــي الحقــل فــي مواســم الحقــة
إال أن نســـبة األنـــواع الممرضـــة ال تتجـــاوز  Streptomycesنـــوع مـــن الــــ 

المســبب الــرئيس لجـــرب  Streptomyces scabiesويعتبــر النــوع  ،1%

 كمــا توجــد أنــواع أخــرى تســبب المــرض ،فــي معظــم دول العــالم البطاطــا
 S. turgidiscabiesو  S. acidiscabies ،S. caviscabies :مثـــل

  .)11(النوع المذكور من  اً وأقل انتشار ولكنها أقل أهمية 
معظــــــم  البطــــــاطس/باإلضــــــافة للبطاطــــــاالجــــــرب يصــــــيب مــــــرض 

 رضـــــــي مثـــــــل الجـــــــزراألالمحاصـــــــيل الدرنيـــــــة أو ذات اإلنتـــــــاج تحـــــــت 
(Daucus carota L.) اللفــــت ،(Brassica rapa L.) الفجــــل ،
(Raphanus sativus L.)،  الجـزر األبـيض(Pastinaca sativa L.) 

كمـا تـم . )4 ،5 ،11(  (.Beta vulgaris L) البنجـر/والشـوندر السـكري
حيـث يســبب  (.Arachis hypogaea L)تسـجيله علـى الفـول السـوداني 

تؤدي إلى تشّوه مظهرهـا  قبل تصلبها بثرات على القشرة الخارجية للقرون
  ).3( الخارجي وبالتالي تدني نوعية اإلنتاج

علـى المجمـوع الخضـري مميـزة أعراض  ةالمرض أي ال يعطي هذا
تبـدأ األعـراض علـى . البطاطا بينما تظهر األعراض على الدرنات لنبات

مـــم خـــالل األســـابيع األولـــى مـــن  8-5شـــكل بقـــع دائريـــة صـــغيرة قطرهـــا 
أو بثـرات  اً تشكل الدرنات، ثم تتوسع البقـع مـع مـرور الوقـت لتشـكل لطخـ

بنيــة إلــى ســمراء اللــون وذات ملمــس  عــادة وتكــون ،غيــر منتظمــة الشــكل
عديـــدة علـــى الـــدرنات ) أعـــراض(يعطـــي مـــرض الجـــرب أشـــكال  .خشـــن

 قابليــةتخلتــف حســب الظــروف البيئيــة الســائدة، شراســة النــوع الممــرض و 
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الجــرب : وهــذه األعــراض هــي. )10( لإلصــابةصــنف البطاطــا المــزروع 
  .والجرب السطحي) غائر ومرتفع(العادي 
ميــــع منــــاطق زراعــــة ات متفاوتــــة فــــي جهــــذا المــــرض بــــدرججــــد و ي

ــــرة بــــدأ يظهــــر بشــــكل مثيــــر  ،البطاطــــا فــــي ســــورية   وفــــي الســــنوات األخي
ونظــــرًا لنــــدرة . وفــــي معظــــم المحافظــــاتللقلــــق فــــي الكثيــــر مــــن الحقــــول 

فقـــد  البكتريـــا المســـببة لـــه أنـــواعو  ،حـــول هـــذا المـــرض وأهميتـــهالدراســـات 
 مــــــن مرضــــــةالم نــــــواعاألهــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى توصــــــيف وتحديــــــد 

Streptomyces spp. وذلـــك مـــن  ســـوريةجـــرب البطاطـــا فـــي ل المســـببة
عــزل العامــل الممــرض واختبــار قدرتــه اإلمراضــية ومــن ثــم تحديــد  خــالل

المورفولوجيـــــــة، الفيزيولوجيـــــــة /الشـــــــكليةختبـــــــارات االالنـــــــوع مـــــــن خـــــــالل 
   .والبيوكيميائية

  
  مواد البحث وطرائقه

  
  جمع العينات

بكافـــة أعراضـــه  بطاطـــا المصـــابة بـــالجربجمعـــت عينـــات مـــن درنـــات ال
ـــــع وســـــطحي( ـــــة )غـــــائر، مرتف ة مـــــن الحقـــــول المصـــــاب بعـــــض ومـــــن ترب

 وذلــك والمنطقــة الســاحلية درعــا، محافظــات حلــب، إدلــب، حمــاه، حمــص
   .العروتين الربيعية والخريفية فيو  2009و  2008 يعام خالل

  

  .Streptomyces sppالحصول على عزالت 
  العزل من الدرنات

ف طريقــة العــزل مــن الــدرنات المصــابة حســب نــوع الجــرب الموجــود تختلــ
طريقـــة الشـــرائح، : ق فـــي ذلـــك وهـــيائـــطر  ةثالثـــ اســـتخدمتحيـــث . عليهـــا

  .الطريقة المباشرة وطريقة التخفيف
ــة الشــرائح لعــزل  هــذه الطريقــة مــع بعــض التعــديالت اســتخدمت - طريق

 )غـائر -رتفعم( عاديريا من الدرنات التي تحمل أعراض الجرب اليالبكت
الدرنات المـراد العـزل منهـا بالمـاء العـادي لعـدة مـرات إلزالـة  غسلت. )4(

مـن نسـيج كـل درنـة ثالثـة أجـزاء تحمـل أعـراض الجـرب  أخذ. آثار التربة
تــم . مــم لكــل منهــا 5–4مــم وبســماكة  7–5وعــرض  ســم 1.5-1وبطــول 

فــي محلــول  تــينكــل جــزء علــى حــدا بغمســه لمــدة دقيقالســطحي ل طهيــرتال
 الصــوديوم تهيبوكلوريــ% 5مــن مــاء جافيــل الحــاوي علــى  )ح/ح % (1

(NaOCl) .مرتين بالمـاء المقطـر والمعقـم إلزالـة كل جزء بعد ذلك  غسل
مـم  2-1كل جزء إلى شرائح رقيقة بسـماكة  ، ثم قطعآثار المادة المعقمة

. القشرة الخارجية للدرنـة باسـتخدام شـفرة حـادة ومعقمـة مع متعامدوبشكل 
شــرائح فــي كــل طبــق مــن أطبــاق بتــري  5 تة ملقــط معقــم وضــعطابوســو 

، بحيــــث تالمــــس حافــــة )ل/غ 30( اآلغــــار المــــائيوســــط تحتــــوي علــــى 
تسحب كل شريحة حـوالي . الشريحة الموجود عليها الجرب سطح اآلغار

 على اإلنتقـال Streptomycesسم إلى الخلف وذلك لمساعدة أبواغ الـ  1

ـــــــــــى ســـــــــــطح اآلغـــــــــــار   لمـــــــــــدة س °28 عنـــــــــــد األطبـــــــــــاق تحّضـــــــــــن. إل
حيــث يبــدأ نمــو مســتعمرات البكتريــا علــى ســطح األغــار وعلــى  أيــام 5-7

  .شرائح البطاطا
  

مباشـرة (بالنسـبة للـدرنات المـأخوذة حـديثًا مـن التربـة  - الطريقة المباشرة
بلــون أبــيض أو رمــادي فــاتح  نمــو البكتريــايمكــن أن يظهــر  ،)بعــد الجنــي

 بثـــرة( عـــاديلنســـبة للجـــرب الخاصـــة بابعلـــى الجـــزء المصـــاب بـــالجرب و 
األبــــواغ والميســــيليوم مباشــــرة  فــــي هــــذه الحالــــة تؤخــــذ). غــــائرة أو مرتفعــــة

تمــــزج بقطــــرة مــــن المــــاء المقطــــر والمعقــــم و اطة إبــــرة تلقــــيح معقمــــة، ســــبو 
شـكل خطـوط بويـوزع النـاتج  ينقـل جـزء بسـيط مـن المعلـق. لتشكيل معلـق

 (Oatmeal Agar : (OMA)) الشـــوفان المغـــذيوســـط  علـــىمتتاليـــة 
 )NPPC) (12( مجموعـــــة المضـــــادات الحيويـــــة المســـــماة المضـــــاف لـــــه

 ســـــــلفيت ، بـــــــولي مكســـــــين)ل/مـــــــغ 50( (Nystatin) نيســـــــتاتين: وهـــــــي
(Polymyxin B sulfate) )5 (بينيســـــيلين ، )ل/مـــــغPenicillin(  

ثــــــــم ). ل/مــــــــغ 50( (Cycloheximide) ، سايكلوهكســــــــاميد)ل/مــــــــغ 1(
  . س °28 عندأيام  7-5تحضن األطباق لمدة 

غ مــن حبــوب الشــوفان الجافــة  20بإضــافة  OMAوســط حضــر ي
 جهــازدقيقــة فــي  20لمــدة  تغلــىإلــى نصــف ليتــر مــن المــاء المقطــر، ثــم 

، يصـــفى المـــزيج النـــاتج مـــن خـــالل علـــى الموقـــد العـــادي أو الميكروويـــف
مصـفاة ناعمـة، يضــاف المـاء المقطــر إلـى الرشـاحة إلتمــام الحجـم النــاتج 

غ مـــن  15 و Casamino acidغ مـــن  1 ليهـــاليتـــر، يضـــاف إ 1إلـــى 
 . )12(غار اآل
  

تســـتخدم هـــذه الطريقـــة لعـــزل العامـــل الممـــرض مـــن  - طريقـــة التخفيـــف
وأيضـــًا  ،)12( أو الشـــبكي الـــدرنات الحاملـــة ألعـــراض الجـــرب الســـطحي

  .)6( لعزله من تربة الحقول الملوثة بالبكتريا
المصـــابة الـــدرنات  تغســـل ،شـــبكيالبالنســـبة للجـــرب الســـطحي أو 

والمــأخوذة حــديثًا مــن الحقــل بالمــاء العــادي عــدة مــرات إلزالــة آثــار التربــة 
ثالثــة أجــزاء رقيقــة مــن قشــرة  أخــذتطة شــفرة حــادة ومعقمــة اوبوســ. عنهــا
تلـك  توضـع. بشـكل مـوازي لسـطح الدرنـةو  تحمل أعراض الجرب الدرنة

 مـل مـن المـاء 3إليهـا حـوالي  أضـيفمعقـم و ) مهـراس(األجزاء في هاون 
علـى شـكل مـزيج أو  أصـبحتبشـكل جيـد حتـى  تهرسـ. المقطر والمعقـم

دقيقـــة داخـــل غرفـــة العـــزل بعـــد تغطيتهـــا بطبـــق  20لمـــدة  تتركـــ. معلـــق
قطــــرة صــــغيرة مــــن الســــائل  أخــــذتطة إبــــرة تلقــــيح معقمــــة ابوســــ. معقــــم

علـــى طـــرف طبـــق بتـــري يحتـــوي علـــى  وضـــعتالمفصـــول عـــن المعلـــق و 
 وزعـــتثــم ، (OMA-T) ل/غ 5المضـــاف لهــا التيروســـين  OMAوســط 

 حضــنت .علــى شــكل خطــوط متتاليــة وغيــر متقاطعــة فــوق كامــل الطبــق
  .أيام 7-5لمدة  س °28 عنداألطباق بعد ذلك 
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  العزل من التربة
مــن الحقــول  مجموعــةغ مــن كــل عينــة مــن عينــات التربــة ال 100 وضــع

بمناديـــل ورقيـــة  غطيـــتالمصـــابة كـــًال علـــى حـــدا فـــي أطبـــاق بالســـتيكية و 
 أخــذ. ســاعة لتجــف فــي الظــروف العاديــة للغرفــة 12لمــدة  تكــرقيقــة وتر 

علـى  كل عينـة أضيفتغ من كل عينة من عينات التربة المجففة، و  10
مــل مــن المــاء المقطــر  100مــل تحتــوي  250حــدا إلــى قــارورة حجمهــا 

دقيقــة / دورة 100باســتخدام جهــاز رجــاج بســرعة  حــرك المــزيج. والمعقــم
ــــك فــــي الظــــرو  10لمــــدة  ــــائق وذل خمســــة  أجريــــت. ف العاديــــة للغرفــــةدق

تخفيفــات ُعشــرية متتاليــة باســتخدام المــاء المقطــر والمعقــم وذلــك انطالقــًا 
مكــررات  ةثالثــ تذأخــ. مــن العينــة األساســية المحتويــة علــى معلــق التربــة

  ،3-10 مـــل لكـــل منهـــا وذلـــك مـــن التخفيفـــات الثالثـــة األخيـــرة 0.1بحجـــم
 (OMA-T)وســــط  فــــي أطبــــاق تحتــــوي علــــى وضــــعت، و 5-10و  10-4

كــــل منهــــا فــــوق كامــــل  وزعالمضــــاف لهــــا المضــــادات الحيويــــة الســــابقة، 
علــى لهــب  ةمعقمــ Lعلــى شــكل حــرف  ةزجاجيــ ماســحةطة االطبــق بوســ
  . أيام 7-5لمدة س  °28  نداألطباق ع تالنار، حضن
بصـــورة نقيـــة  التالحصـــول علـــى العـــز إجـــراء عمليـــة التنقيـــة و  بعـــد

  .اختبار قدرتها اإلمراضية تمسواء من الدرنات أو من التربة 
  
   (Pathogenicity test)  المعزولة عزالتالقدرة اإلمراضية للختبار ا

 عــــزالتولتمييــــز ال للعــــزالتالختبــــار القــــدرة اإلمراضــــية  ناطريقتــــاتبعــــت 
  :وهما غير الممرضة عزالتالممرضة عن ال

  
  Leiner الموصـــوفة مــن قبـــل وهـــي الطريقـــة - طريقـــة بـــادرات الفجـــل

الــــــ  عـــــزالتســـــريعة الختبـــــار القـــــدرة اإلمراضـــــية ل ةكطريقـــــ) 9(ون وآخـــــر 
Streptomyces . بغمسها مع التحريـك  سطحياً  بذور الفجل طهرتحيث

. من مـاء جافيـل )ح/ح % (5دقائق في محلول معقم مكون من  3لمدة 
فـي طبـق بتـري  تالبذور مرتين بالماء المقطـر والمعقـم ووضـع تثم غسل

البــذور فــي الظــروف العاديــة  تركــت%). WA )1.5وســط يحتــوي علــى 
البــادرات وبمعـدل بــادرة  نقلـت. سـاعة 24للغرفـة حيـث تبــدأ باإلنبـات بعــد 

يحتـوي كـل منهـا علـى ) مـم 25قطـر ( زجاجيـة واحدة إلـى أنابيـب اختبـار
 )المعقـــــم( ومعقمـــــة ســـــابقًا فـــــي% 1بتركيـــــز  WAوســـــط مـــــل مـــــن  10

  .قةدقي 25بار لمدة  1وضغط  س° 120 ندعالف كاألوتو 
  

المـــراد  عزلـــةال نميـــت - البـــادرات ٕاجـــراء العـــدوى علـــىتحضـــير اللقـــاح و 
نــد أيــام ع 7لمــدة  OMAوســط اختبارهــا فــي أطبــاق بتــري تحتــوي علــى 

كشـط . مـل مـن المـاء المقطـر والمعقـم 5إلى كل طبق  أضيف. س 28°
الميســـيليوم واألبـــواغ باســـتخدام إبـــرة تلقـــيح معقمـــة لتشـــكيل معلـــق بكتيـــري 

/ خليــة 810ط تركيــز المعلــق النــاتج ليكــون بكثافــة حــوالي تــم ضــب. مركــز
مـل مـن المعلـق  0.3كل بادرة مـن بـادرات الفجـل بإضـافة  إعداءتم . مل

 عومــل. النــاتج بشــكل مباشــر فــوق البــادرة وذلــك باســتخدام ماصــة معقمــة
ـــم ذاتهـــا الطريقـــةبالشـــاهد   تتركـــ. ولكـــن باســـتخدام المـــاء المقطـــر والمعق

 أيــــام ألخــــذ النتــــائج 10-6العاديــــة للغرفــــة لمــــدة البــــادرات فــــي الظــــروف 
اإلختبــار ثــالث مــرات باســتخدام ســتة مكــررات  أعيــد .مــع الشــاهد مقارنــة
  .مختبرة عزلةلكل 

  
الـدرينات إلنتـاج ) Lauer )7 طريقـة اتبعـت - الـدرينات الصـغيرةطريقة 
ل بطاطــا نمــت فيــه النباتــات فــي ظــروف تــم اختيــار حقــحيــث  ،الصــغيرة

 رئيسالســاق الــ قطعــتفــي بدايــة مرحلــة اإلزهــار . وتســميد مثاليــة مــن ري
إلــى عــدة أجــزاء بحيــث ضــم  طة شــفرة حــادةابوســ قســمتمــن كــل نبــات و 

باإلضـافة إلـى بـرعم ) سـم 3-2(كل جزء ورقة وقطعة صغيرة من الساق 
األجـزاء األربعـة السـفلية مـن تـم أخـذ . جانبي ما بين الساق وحامل الورقة

بالسـتيكية  فـي أصـص غرستجانبي لكل منها و البرعم ال أزيلكل نبات، 
تحتـوي علـى رمـل مشـبع بالمـاء ومعقـم مـرتين متتـاليتين  )سـم 15قطرها (

تــم تغطيــة البــرعم الجــانبي . ســاعة بينهمــا 24الف وبفاصــل كفــي األوتــو 
األصـص فـي البيـت المغطـى  توضـع، وجزء الساق بشـكل كامـل بالرمـل

حــوالي أســـبوعين ور مـــر بعــد %. 80ورطوبـــة  س °20 درجـــة حــرارة عنــد
وهـذه الـدرينات  .بالتشكل في مكان البرعم الجـانبي الدرينات الصغيرةتبدأ 

مـن حيـث قابليتهـا لإلصـابة بمـرض نفسها لها مواصفات الدرنات العادية 
المختبـرة  عـزالتمـن ال عزلـةلكـل  المعـدي تم تحضـير اللقـاح .)7( الجرب

  الــــة الرمــــل عنهــــا بعــــد إز  صــــغيرةنــــة يكــــل در  تــــم إعــــداء. كمــــا ورد أعــــاله
نات يدر لـــ أضـــيفالمختبـــرة، بينمـــا  عزلـــةمـــل مـــن المعلـــق البكتيـــري لل 1بــــ 

نات بالرمـل يالـدر  غطيـت. مـن المـاء المقطـر والمعقـمنفسـه الشاهد الحجم 
 عزلـةلكل ) صغيرةنات يدر (مكررات  10 استخدمت. إلعداءامباشرة بعد 

لـــدرينات اتـــم الكشـــف عـــن  اإلعـــداءســـبوعين مـــن أبعـــد . وأيضـــًا للشـــاهد
علــى حــدا للتأكــد مــن ظهــور أو عــدم ظهــور أعــراض  عزلــةلكــل  الصــغيرة

  .الجرب عليها
  

  الممرضة  spp. Streptomycesالـ عزالت توصيف
أبـيض (تم ذلك اعتمادًا علـى لـون الميسـيليوم  - المورفولوجي توصيفال

ـــواغ  حوامـــلوعلـــى شـــكل ) أو رمـــادي  )مســـتقيم، ملتـــوي أو حلزونـــي(األب
تعطـــي  S. scabiesو  S. turgidscabies ابعـــة للنـــوعينفـــالعزالت الت

ميســــيليوم بلــــون رمــــادي غــــامق وحوامــــل أبــــواغ حلزونيــــة الشــــكل، بينمــــا 
فإنهــا  S. acidiscabies و  S. caviscabies العــزالت التابعــة للنــوعين

 تعطــي مســيليوم بلــون رمــادي فــاتح وحوامــل أبــواغ مســتقيمة بنهايــة ملتفــة
أيــام  7لمــدة  WA وســطالممرضــة علــى  عــزالتتــم تنميــة جميــع ال .)12(

المورفولوجيــة الخاصــة بكــل /الشــكليةالمواصــفات  حــددت، س  °28 عنــد
  .400و 100طة المجهر على تكبير امن خالل فحصها بوس عزلة
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ــــوجي وصــــيفالت ــــة لكــــل  تحــــدد - الفيزيول ــــةالصــــفات الفيزيولوجي  عزل
ـــــــــى  ـــــــــواع ممرضـــــــــة اعتمـــــــــادًا عل الــــــــــ إفرازهـــــــــا للصـــــــــبغات المميـــــــــزة ألن

Streptomyces spp. حيــث تفــرز العــزالت التابعــة للنــوع ،S. scabies 
، وتفــرز العــزالت )OMA-T )15 وســطالنــين الســوداء علــى يصــبغة الم

فــــي الوســــط (صــــبغات حمــــراء اللــــون  S. acidiscabiesالتابعـــة للنــــوع 
 وســــــــطوذلــــــــك علــــــــى  )فــــــــي الوســــــــط الحامضــــــــي(أو صــــــــفراء ) القلــــــــوي

(Modified salts starch agar) (MSSA)ألحد ، بينما العزالت التابعة 
 ةفإنهــا ال تفــرز أيــ S. turgidiscabies و  S. caviscabiesلنــوعين ا

 10بإضـافة  MSSAوسـط حضـر . أوساط النمو المذكورةعلى  صبغات
 غ MgCO3، 0.3غ NaNO3 ،1غ 1غ مـــــن النشـــــاء القابـــــل للـــــذوبان، 

K2HPO4 ،0.5  غNaCl ء المقطـر ليتـر مـن المـا 1إلى غار آغ  15و
  .)12(والمعقم 

  
 Shirling الطريقة الموصـوفة مـن قبـل اتبعت - التوصيف البيوكيميائي

علــــــى اســــــتخدام الممرضــــــة  عــــــزالتالقــــــدرة الختبــــــار ) Gottlieb )13و 
 International Streptomyces Project)لســـكريات المعروفـــة بــــ ا

(ISP))  ــــون شــــاهد ( لوكــــوزغ -د: وهــــذه الســــكريات هــــيكمصــــدر للكرب
ـــوز، إ-أرابينـــوز، ســـكروز، د-، ل)يجـــابيإ مـــانيتول، -نوزيتـــول، ديإ-كزايل
بـــــدون وســـــط فركتـــــوز، رامنـــــوز، رافينـــــوز، ســـــيليلوز، باإلضـــــافة إلـــــى  -د

  ).شاهد سلبي(سكر
نوزيتـــول والســـيليلوز يإ-عـــدا إ(تـــم تعقـــيم الســـكريات بطريقـــة الفلتـــرة 

كـل  ضيفأ. (2O(C2H5))فعقما باإليثر  بالماء فهما غير قابلين للذوبان
 (Basal agar medium) األساســيغــار اآلوســط منهــا علــى حــدا إلــى 

يكــون تركيــز الســكر  ، بحيــثس°50 الف والمبــرد إلــىكالمعقــم فــي األوتــو 
بعــد تحريــك المــزيج بشــكل جيــد تــم توزيعــه علــى أطبــاق %. 1الوســط فــي 

  .مل في كل طبق 25بتري بمعدل 
طـــرة ق أضـــيفت ،كمـــا وصـــف ســـابقاً  عزلـــةحضـــر اللقـــاح مـــن كـــل 

علــى طــرف بوســاطة ماصــة معقمــة  )ميكروليتــر 50( صــغيرة مــن اللقــاح
القطــرة علــى شــكل خــط  تســطح البيئــة، باســتخدام إبــرة تلقــيح معقمــة وزعــ

 نفســـها العمليـــة أعيـــدت. وســـطخـــر مـــن ســـطح المســـتقيم إلـــى الطـــرف اآل
ن مـن كـل سـكر بالنسـبة لكـل استخدم طبقـا، و نفسه لقطرة ثانية في الطبق

أيـــام  10النتـــائج بعـــد  تـــم أخـــذ. س °28  عنـــدطبـــاق األ تحضـــن. عزلـــة
بـدون (المختبرة لكل سـكر مـع الشـاهد السـلبي  عزلةمقارنة نمو ال حيث تم
 :النتائج كالتالي توسجل). لوكوزغال(والشاهد اإليجابي ) سكر

المختبــرة علــى  عزلــةعنــدما يكــون نمــو ال(++): إيجــابي قــوي  اســتخدام  -
علـــى نفســها  عزلـــةأو تعـــادل نمــو العلــى الســـكر أكثــر  الوســط الحـــاوي

  .الشاهد اإليجابيوسط 

الوســط المختبــرة علــى  عزلــةعنــدما يكــون نمــو ال(+): إيجــابي  اســتخدام -
على السكر أفضل من النمـو علـى الشـاهد السـلبي، وأقـل شـيئًا  الحاوي

  .ما منه على الشاهد اإليجابي
ة علــــى المختبــــر  عزلــــةعنــــدما يكــــون نمــــو ال): ±( غيــــر مؤكــــد اســــتخدام  -

علــى الســكر أفضــل بقليــل منــه علــى الشــاهد الســلبي،  الوســط الحــاوي
  .وأقل بشكل واضح من النمو على الشاهد اإليجابي

الوســط المختبــرة علــى  عزلــةعنــدما يكــون نمــو ال): -(ســلبي  اســتخدام  -
. علــى الســكر مشــابه أو أقــل مــن النمــو علــى الشــاهد الســلبي الحــاوي
ــةال اســتخدامويعتبــر  لبي إذا لــم يكــن نموهــا علــى الســكر للســكر ســ عزل

  .أفضل منه على الشاهد السلبي
  

  والمناقشة النتائج
  

  الحصول على العزالت الممرضة
مــن  عزلــة 182 الحصــول علــىتــم  - ختبــار القــدرة اإلمراضــيةاو  العــزل

Streptomyces spp.  وذلــــك مــــن  للعــــزل ق المختلفــــةائــــطر الباســــتخدام
والـدرنات المصـابة بـالجرب التـي  رضبالعامـل الممـ عينات التربة الملوثـة

 111 عزلــة مــن التربــة و 71ُعزلــت . تــم جمعهــا أثنــاء الجــوالت الحقليــة
عزلة من درنات تحمـل أعـراض الجـرب  98( عزلة من الدرنات المصابة

عزلــة مــن درنــات تحمــل أعــراض الجــرب  13و) غــائر أو مرتفــع(العــادي 
ختلفت نتائج القدرة اإلمراضية للعزالت حسب مصـدر العـزل ا .)السطحي

دة علــى و وطبيعــة أعــراض الجــرب الموجــ) درنــات مصــابة أو تربــة ملوثــة(
   .الدرنات

عزلـــة إلـــى وقـــف نمـــو  80 أدت ،باســـتخدام طريقـــة بـــادرات الفجـــل
مــــــت البــــــادرات، انتفــــــاخ وتضــــــخم خالياهــــــا، منعــــــت تشــــــكل الجــــــذور ون

لـــوحظ أن جميــع العـــزالت التـــي ). 1شـــكل (المســتعمرات البكتيريـــة عليهــا 
كانـــت قـــد ُعزلـــت مـــن درنـــات  االختبـــارأعطـــت نتيجـــة إيجابيـــة فـــي هـــذا 

تحمــل أعــراض الجــرب العــادي أو مــن التربــة التــي كانــت مزروعــة فيهــا 
مــــن درنــــات تحمــــل أعــــراض  البكتريــــا المعزولــــةأمــــا . مثــــل تلــــك الــــدرنات

  .هذا االختبار الجرب السطحي فلم تعط أي عزلة نتيجة إيجابية في
إختبار العزالت باستخدام طريقة الدرينات الصـغيرة أن جميـع يبين 

العـــزالت التـــي عزلـــت مـــن التربـــة أو مـــن درنـــات تحمـــل أعـــراض الجـــرب 
العادي، والتي أعطت نتيجة إيجابية على بادرات الفجل أدت إلـى ظهـور 

أمــا العــزالت التــي أعطــت نتيجــة ســلبية  .أعــراض الجــرب علــى الــدرينات
أي أعـــراض للجـــرب علـــى الـــدرينات  لـــى بـــادرات الفجـــل فإنهـــا لـــم تعـــطع
أمـــا بالنســـبة للعـــزالت التـــي تـــم عزلهـــا مـــن أعـــراض الجـــرب ). 2شـــكل (

عـــزالت  3 الســـطحي والتـــي لـــم تعـــط أي نتيجـــة علـــى بـــادرات الفجـــل فـــإن
الســطحي علــى الــدرينات الصــغيرة  منهـا أّدت إلــى ظهــور أعــراض الجــرب

  ). 1جدول (
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كل ة  .1 ش زالت الممرض أثير الع ر ) A(ت ة الوغي ن ) B(ممرض م
اھد  في Streptomycesالفطر  ة مع الش ادرات الفجل مقارن ) C(نمو ب

  .المعامل بالماء المقطر والمعقم
Figure 1. Effect of pathogenic (A) and nonpathogenic 
Streptomyces isolates (B) on growth of radish seedlings 
compared with control (C) treated with sterile distilled 
water.  

  
لــوحظ فــي هــذه الدراســة أن الحصــول علــى العــزالت الممرضــة مــن 

أسهل مـن الحصـول عليهـا مـن أعـراض ) غائر أو مرتفع(الجرب العادي 
الجــرب الســطحي أو مــن التربــة، حيــث وصــلت نســبة العــزالت الممرضــة 

ة للجــــرب العــــادي، الســــطحي والتربــــة بالنســــب% 5.5و  1.6، 38.5إلــــى 
وهـذه النتـائج تتوافـق مـع نتـائج . 2على التوالي كما هو مبين في الجدول 

حيـث بينـت أن أعـداد البكتريـا تتضـاعف فـي بثـرات ) 12(دراسات سابقة 
الجــرب العــادي وتكــون أكثــر نشــاطًا مقارنــة مــع الجــرب الســطحي وذلــك 

يبــات التربــة ضــمن شــقوق نتيجــة تــوافر بعــض الرطوبــة وأحيانــًا بعــض حب
  . البثرة وهذا يسهل عملية العزل

   نوع من 500تشير المراجع إلى وجود أكثر من 
في الطبيعة إال أن نسبة األنواع الممرضة  .Streptomyces spp  الـ

ريا أثناء ي، وبالتالي تنمو مستعمرات كثيرة من هذه البكت%1اليتحاوز 
نواع الممرضة مع غير العزل من التربة وتتشابه مستعمرات األ

في دراستنا هذه أخذت . )13( الممرضة بالشكل واللون ويصعب تمييزها
عزلة  71عينات التربة من حقول مصابة بالجرب حيث عزل منها 

منها ممرضة وبالتالي فإن نسبة العزالت الممرضة كانت  10كانت 
  ).2جدول % (14.1عالية ووصلت إلى 

  
 

 
  

ظھور  في) B(وعزلة غير ممرضة ) A(ضة تأثيرعزلة ممر .2شكل 
اء ) C(مقارنة مع الشاھد  الدرينات الصغيرة الجرب على المعامل بالم

  .المقطر والمعقم
Figure 2. Effect of pathogenic (A) and nonpathogenic 
Streptomyces isolates (B) on appearance of scab on 
minitubers as compared with control (C) treated with sterile 
distilled water.  

  
  

  .العزالت الممرضة ونتائج اختبار القدرة اإلمراضية .1جدول 
Table 1. Pathogenic isolates and  results of pathogenicity test.  

 

 Region  منطقةال
 مصدر العزل

  Isolation sourceنوع الجرب  Scab type  
  عدد العزالت

No. of isolates 

  إختبار القدرة اإلمراضية
Pathogenicity test 

  بادرات الفجل
Radish 

seedlings 

الدرينات 
  الصغيرة

Minitubers 
  +  + Common 10  عادي Tubers  الدرنات Aleppo  حلب
 + + Common 16  عادي Tubers  الدرنات Idleb  إدلب
 + - Superficial1  سطحيTubers  الدرنات Idleb  إدلب
  +  + Soil- 4  التربة  Idleb  إدلب
 + + Common 16  عادي Tubers  الدرنات Hama  حماه
 + +  Soil- 3  التربة  Hama  حماه

 + +  Common15  عاديTubers  الدرنات Homs  حمص
 + +  Soil -3  التربة  Homs  حمص
 + +  Common7  عاديTubers  الدرنات Daraa  درعا
 + -  Superficial2  سطحيTubers  الدرنات Daraa  درعا

    المنطقة الساحلية
  Coastal region  

 + + Common 6  عادي Tubers  الدرنات

  

3 

B CA 

B C
A 

A
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  .حسب مصدر العزل Streptomycesللفطر  نسبة العزالت الممرضة .2جدول 
Table 2. Percentage of Streptomyces pathogenic isolates according to isolation source. 

  

Isolation source  مصدر العزل

  لعزالتاعدد  
Number of 

isolates

عدد العزالت 
  الممرضة
No of 

pathogenic 
isolates

نسبة العزالت 
المجموع الكلي /الممرضة

  للعزالت
% of pathogenic 
isolates / Total 

number of isolates 

نسبة العزالت 
مصدر  حسبالممرضة 

  عزل
% of pathogenic 

isolates according 
to isolation source 

  )غائر ومرتفع(أعراض الجرب العادي 
Common scab symptoms (pitted and raised)

98  70  38.5  71.4  

  أعراض الجرب السطحي
Superficial scab symptoms

13  3  1.6  23.1  

  Soil71  10  5.5  14.1  التربة
    Total 182  83  45.6  المجموع

  
  

ختبــــــار القــــــدرة ة ســــــريعة التعتبــــــر طريقــــــة بــــــادرات الفجــــــل طريقــــــ
نتيجــــة خــــالل أســــبوع وذلــــك الحيــــث يمكــــن الحصــــول علــــى  ،اإلمراضــــية

ولكـن لـوحظ . بالنسبة للعزالت المعزولة من الجـرب العـادي أو مـن التربـة
أن هـــذه الطريقـــة لـــم تكـــن دقيقـــة بالنســـبة للعـــزالت المعزولـــة مـــن الجـــرب 

التوكســين (ن وربمــا يعــود الســبب إلـى كميــة ونوعيــة التاكســتومي ،السـطحي
وهـذا يتفـق مـع  .Streptomyces spp  الذي تفرزه العـزالت الممرضـة مـن
أما طريقة الدرينات الصغيرة فهـي ). 1(نتائج أبحاث أجريت في المغرب 

طريقـــة دقيقـــة حيـــث أعطـــت العـــزالت الممرضـــة أعـــراض الجـــرب بشـــكل 
  .واضح على الدرينات وذلك بالنسبة للجرب العادي والسطحي

  
  الت الممرضةالعز  توصيف

ــــوجيال/الشــــكليالتوصــــيف  العــــزالت  نتــــائج فحــــصأظهــــرت  - مورفول
بهـــــدف تحديـــــد  400و  100طة المجهـــــر علـــــى تكبيـــــر االممرضـــــة بوســـــ

ــــ  المورفولوجيـــة أن لـــون الميســـيليوم/الشـــكليةمواصـــفاتها  عزلـــة كـــان  78ل
 10-7 فـــي بدايـــة النمـــو ثـــم تحـــول إلـــى رمـــادي غـــامق بعـــد اً فاتحـــ اً رماديـــ
هـذه ). A-3شكل (غ فكانت حلزونية الشكل ل حوامل األبواأما شك ،أيام

 .Sو  S. turgidiscabiesعين النــو  كــل مــن الصــفات مشــابهة لصــفات

scabies.  مـائالً  اً عـزالت كـان رماديـ 5بينما لـوحظ أن لـون الميسـيليوم لــ 
 وبنهايـــة ملتفـــة اً مســـتقيمإلـــى البيـــاض، وأمـــا شـــكل حوامـــل األبـــواغ فكـــان 

لصفات تتشابه مع صفات العزالت التابعـة للنـوعين ، وهذه ا)B-3شكل (
S.caviscabies  وS. acidiscabies.   

  
الصبغات علـى البيئـات تبّين من اختبار إفراز  - التوصيف الفيزيولوجي

عزلة السابقة التي لهـا ميسـيليوم رمـادي داكـن وحوامـل  78الغذائية أن الـ 
  وســــــط ء علــــــى أبــــــواغ حلزونيــــــة قــــــد أفــــــرزت صــــــبغة الميالنــــــين الســــــودا

)OMA-T( مــــــع النــــــوعتتشــــــابه هــــــذه العــــــزالت الصــــــفات فــــــإن هــــــذه ب، و  

 S. scabies  و يســــتبعد النــــوعS. turgidiscabies .عــــزالتبينمــــا ال 
لهــــا مســــيليوم فــــاتح اللــــون وحوامــــل أبــــواغ  كــــان الخمــــس األخــــرى التــــي
أفـــرزت صـــبغة  لـــم تفـــرز صـــبغة الميالنـــين بينمـــا مســـتقيمة وبنهايـــة ملتفـــة

 الغــــذائيالوســــط علــــى  - حســــب حموضــــة الوســــط -راء صــــفراء أو حمــــ
)MSSA( ي تتشابه مع النوعهوبذلك ف S. acidiscabies  ويستبعد النوع

S. caviscabies . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الممرضة  عزالتوشكل حوامل األبواغ لل ستعمراتلون الم .3شكل 
ع الجرب الغائر والمرتف من أعراض Streptomycesللفطر  المعزولة

)A ( ومن أعراض الجرب السطحي)B.(  
Figure 3. Arial color of mature colony and spore chain type 
of Streptomyces pathogenic isolates isolated from common 
scab symptoms (A) and superficial scab symptoms (B).  

A

B
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تمثل عزلة،  30 في هذا اإلختبار تم اختيار -التوصيف البيوكيميائي 
إضافة ، S. scabiesالسابقة المشابهة للنوع  78منها العزالت الـ  25

نتائج هذا االختبار . S. acidiscabiesللعزالت الخمس المشابهة للنوع 
العزالت التي لها ميسيليوم رمادي  حيث استطاعت .3مبّينة في الجدول 

ين استخدام داكن وحوامل أبواغ حلزونية والتي أفرزت صبغة الميالن
 .Sوهذا يؤكد أنها تابعة للنوع  ISPجميع السكريات المعروفة بـ 

scabies . أما العزالت التي لها ميسيليوم أبيض أو رمادي فاتح وحوامل
أبواغ مستقيمة بنهاية ملتفة، ولم تفرز الميالنين ولكنها أفرزت صبغات 

يع فقد استهلكت جم (MSSA) الغذائيالوسط على  صفراء أو حمراء
الرافينوز وبذلك يمكن اتباع هذه العزالت  عدا السابقة الذكر السكريات

  ).3جدول ( S. acidiscabiesبهذه الميزات إلى النوع 

  
دول  ن  .3ج زالت الممرضة م ز الع ـ  .Streptomyces sppتميي ة ب كريات المعروف تخدام الس ار إس طة اختب  International Streptomycesبواس

Project.  
Table 2. Identification of pathogenic Streptomyces spp. isolates using International Streptomyces Project sugars utilisation 
assay. 
 

  العزلة
Isolate

  .Streptomyces sppمن قبل العزالت الممرضة منISPاستخدام السكريات
ISP sugar utilization by pathogenic isolates of Streptomyces spp. 

  *النوع
Species*  

بدون 
  سكر

Without 
sugar 

  غلوكوز
Glucose  

  رافينوز
Raffinose

  فركتوز
Fructose

  مانيتول
Mannitol

  رامنوز
Rhamnose

  سكروز
Sucrose 

  كسيلوز
Xylose 

  اينوزيتول
Inositol 

  أرابينوز
Arabinose 

SP1** -+ +++++++++ ++ ++ ++ 1 
SP2 - + +++  +  + + + + 1  

AG1 - + ++++++++ ++ ++ + 1 
AB1 - + +++++++ ++ + + 1 
SP6 - + ++++++++ + + ++ 1 
SP8 - +  -++++++ ++ + + 2 
SP9 - +  -++++++ + ++ + 2 

AG4 -  + -++++++ ++ + ++ 2 
BU3 - + ++++++++ + ++ + 1 
BU5 - + ++++++++ ++ + + 1 
BA4 - + ++++++++ + + + 1 
AB2 - + ++++++ + + ++ 1 
BA6 - + +++++ ++ + + 1  

BA10 - + +++++++++ + + + 1 
AG7 - + ++ + ++ + + + + + 1 
BU7 -  + ++++++++ ++ + ++ 1 
SP16 - +  ++ +  ++ + ++  + + + 1 
SP19 - + ++ + + ++ + ++ + ++ 1 
SP23 - + ++++++++++ ++ ++ ++ 1 
SP25 - + + + + + + + ++ + 1 
SP28 - +  - + ++ ++ + + ++ + 2 
SP29 - + ++++++++ ++ + ++ 1 
SP31 - +  - ++ + ++ + + + + 2 

BA13 - + + ++ ++ + + + + + 1 
BA14 - + +++++++++ ++ ++ ++ 1 
SP34 - + ++ ++ + ++ + + + ++ 1 

BA15 - + + ++ ++ ++ + + ++ ++ 1 
SL5 - + ++++++++ + ++ + 1 
SL7 - + + ++ + ++ ++ + ++ ++ 1 
SL9 - + + ++ ++ + + ++ + + 1 

* 1= S. scabies, 2= S.acidiscabies 
  إستھالك سلبي -إستھالك غير مؤكد،  ±  إيجابي قوي، إستھالك ++  إستھالك إيجابي،+   **

** + Positive utilization, ++ Strongly positive utilization, ± Doubtful utilization, - Negative utilization 
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من العزالت الممرضة % 94أظهرت نتائج التوصيف أن 
  نوعالمنها تتبع % 6و  S. scabiesالمختبرة تتبع النوع 

S. acidiscabiesولم تتبع أي عزلة منها لألنواع األخرى المعروفة ،.  
لـــــــون الميســــــيليوم وشــــــكل حوامـــــــل (توصــــــيف المورفولــــــوجي الإن 

غذائيـة  اوسـاطإفراز الصبغات على (مع التوصيف الفيزيولوجي ) األبواغ
يمكن أن يحدد النـوع الـذي تتبـع لـه العزلـة الممرضـة بالنسـبة لهـذا ) معينة

. وكيميائيـــة لتأكيـــد النتـــائجيالجـــنس مـــن البكتريـــا، ثـــم تـــأتي اإلختبـــارات الب
  .ائج بشكل قطعي البد من اختبار البصمة الوراثيةولتأكيد النت
بعــزل واختبــار القــدرة هــذا البحــث األول مــن نوعــه الــذي يهــتم  عــدي

حيـث . ريـا المسـببة لمـرض الجـرب فـي سـوريةيالبكت اإلمراضية وتوصيف
أن اختيـــار طريقـــة العـــزل المناســـبة تســـاعد فـــي الحصـــول علـــى العـــزالت 

مراضـــية باســــتخدام طريقـــة بــــادرات الممرضـــة، كمــــا أن اختبـــار القــــدرة اإل

هــــد فــــي انتقــــاء العــــزالت الفجــــل أو الــــدرينات الورقيــــة ســــيوفر الوقــــت والج
  .ممرضةالغير الممرضة من 

 المســـبب يعتبـــر الخطـــوة األساســـية فـــي تحديـــد العامـــلإن معرفـــة و    
المسـبب  Streptomycesالــ  نـوع مكافحة أي مرض، وبالتالي فإن تحديـد

فــي إيجــاد الطريقــة المناســبة  الحقــة ي مراحــللجــرب البطاطــا سيســاعد فــ
  النـــوع بفعـــل للتغلـــب علـــى المـــرض إذ أن برنـــامج مكافحـــة الجـــرب النـــاتج

S. scabies  يختلـف عـن ذلـك النـاتج عـن النـوعS. acidiscabies.  فهـذا
األخيــر تناســبه التربــة الحامضــية بعكــس النــوع األول والــتحكم بحموضــة 

فالبــد مــن  إذاً . افحــة جــرب البطاطــاالتربــة خطــوة أساســية فــي برنــامج مك
كي يتم اختيـار الطريقـة  النتشارهمعرفة النوع المسبب والظروف المناسبة 

   .المناسبة للمكافحة

 
Abstract 

Al Taweel, Kh., T. Aasar and M. Ghanam. 2011. Isolation and Identification of Bacteria Causing Potato Scab in Syria. 
Arab Journal of Plant Protection, 29: 149-157. 

A total of 182 isolates of Streptomyces spp., the causal organism of potato scab, were isolated from different potato producing regions 
from Aleppo, Idleb, Hama, Homs and Daraa during 2008-2009 (spring and autumn). A total of 71 and 111 isolates were obtained from soil 
and scabbed potato tubers, respectively. All the isolates were tested for their pathogenicity using a radish seedling assay and the mini-tuber 
method. 45.6% of the isolates were found to be pathogenic. Results showed that mini-tuber method was fit to test pathogenicity of all 
Streptomyces isolates, whereas the radish seedling assay was not appropriate to test for superficial scab isolates. Only 3 isolates showed 
positive reaction on mini-tubers and negative reaction on radish seedlings. All pathogenic isolates were identified using morphological, 
physiological and biochemical tests. Results indicated that 94% were S. scabies and 6% were S. acidiscabies. No isolates of other known 
species were identified. 
 Key words: Potato scab, Streptomyces spp., Isolation, Identification, Syria. 
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