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  )Serratia marcescens  ( البكتيري خياس الطلع الوردي
  مرض جديد يصيب أشجار النخيل في الكويت

  
   
  

 Abstract    الملخص

سمى   شاف مرض ي م اآت وردي  ت ع ال اس الطل ع  " خي وردي الالم ومي ال تعفن الجرث و " ال وه

ع،    ي الطل ري ف وع الزه صيب المجم د ي ري جدي ور مرض بكتي م العث ة  ت زارع منطق د م ي أح ه ف علي

ون                      ،الصليبية الزراعية في الكويت    ع ول ى غالف الطل ة عل ة داآن ع بني ارة عن بق ومظاهر اإلصابة عب

أخرة من               وردي ة في مراحل مت ادة مخاطي  منتشر في المجموع الزهري والبراعم الصغيرة مع تكون م

  .اإلصابة

وجي               تم عزل المسبب المرضي على بيئات صناعية في مختبرات أمراض النبات والميكروبيول

ام من التحضين          -الرابية الكويت  بالتابع للهيئة    ة أي د ثالث ة ال        ظه  وبع ة وردي ستعمرات بكتيري ون رت م  ل

ة الو د تنقي ادة بع م إع ا ت ن والتحضينبكتيري ليم الحق ع س ي طل ل( ف ن أشجار النخي ذ م د  و)أخ ظهرت ق

ل  دراسات مورفولوجية    تم إجراء . النتيجة نفس األعراض السابقة    ا     ة حيوي  ة آيماوي  وتحالي ى البكتيري  عل

  )Serratia marcescens.) 4نوع البكتيريا المسببة للمرض وهي أن  أظهرت النتائج وقدالمذآورة 

واد             ولمكافحة دة م م استخدام ع ة    هذا المسبب المرضي ت ة   آيماوي ا    بجرعات مختلف  وأعطت    موصى به

ي   ر وه ي المختب ة ف ائج ايجابي سين  :نت اسStreptomycin ستربتومي ات النح  Copper، آبريت

sulphate ،آازومين Kasumin.  

  

 Introduction المقدمة

ل   جار النخي ة   (.Phoenix dactylifera L)أش ى عائل ي إل ن   Palmaceae تنتم ي م  وه

ا دول                 الفاآهة  محاصيل   ا فيه الم بم ة في الع الرئيسية في المناطق القاحلة والصحراوية والمناطق المعتدل

ا              يا وغيره وب آس ا وجن غ   و .مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقي اج يبل الم من     إنت  الع

ة             . FAO)(ن في السنة     مليون ط  16.7نخيل البلح حوالي     م أشجار الفاآه بلح من أه حيث يعتبر نخيل ال

  . والزينة في الكويت

    والتي يسببها مجموعة من عدة فطرياتطلع النخيل والمجموع الزهري بخياس الطلع يصاب 

Mauginiella scattae, Fusarium monoliforme and Thielaviopsis paradoxa وهي  

 (Anonymous 1, 2006; Djerbi, 1983; Najeeb, 2001; Riaz  et al. and 1994, Khan, 

1989). 
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اء  صرأثن ة الح ام بعملي ت القي ي الكوي بلح ف ل ال زارع نخي ى م رف عل شاآل للتع ى الم  عل

ي صيبواألمراض الت ل  ت ات ( أشجار النخي ة لآلف ة اإلدارة المتكامل ع IPMضمن تجرب تراك م  باالش

م    في أحد األشجار     ) المجموع الزهري   ( ف الطلع    لوحظ لون غريب على غال     ) االيكاردا ة    ، ت أخذ عين

  .ب المرض وسبب ظهور العفن الوردي في المجموع الزهري للنخيل والكشف على مسبللدراسة

  

  :Materials and Methods         المواد وطرق المعاملة

  

  :إعداد العينة للعزل: أوًال

  

  :تم تنفيذ خطوات العمل على النحو التالي

   .بالبقع البنية في الماء المقطر ة الطلع المصاب عينةغسل1-

  .لمدة دقيقتين% 0.5هيبوآلوريت الصوديوم مادة ال بتعقيم العينة2- 

  .مرات3-4ر  بالماء المقطشطف العينة3- 

  .إزالة غطاء الطلع بواسطة مشرط معقم لفحص الزهور في الداخل 4 -

  

  :عزل المسبب المرضي: ثانيًا

  

  .م ْ 25 وتحضينها عند (PDA) المصابة على بيئة صناعية هاراألزعزل 1-

  .لمخاطية وردية اللون تحت المجهرفحص المادة ا2- 

ة صناعية                التعرفبعد  3-  ى بيئ ا عل دة     (NA) والتأآد من أنها بكتيريا تم إعادة عزله وتحضينها لم

    ْ م30  ساعة عند48-72

  تم إعادة عزل البكتيريا وتنقيتهالصناعية و مستعمرات وردية اللون على البيئات اظهور4 - 

  

  :اختبار العدوى: ثالثًا

  

  (cfu /ml 106)تحضير محلول بكتيري في ماء مقطر  1-

ن2-  ع  حق سليم الطل هال المحلول وتغطيت ة ب وفير الرطوب تيكية لت اس بالس بة  بأآي و المناس ك لنم وذل

  .ْ م25البكتيريا عند درجة حرارة الغرفة في المختبر

 .(NA) عزلت البكتيريا على بيئة صناعية  حيث بعد التأآد من العدوى،ادة العزلإع3- 
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  :تصنيف وتحديد مسببات المرض : رابعًا

  

شئون    ة ل ة العام اه بالهيئ ة المي سم الترب وجي بق ر الميكروبيول ا بمختب م إجرائه صنيف ت دراسات الت

م تحضين البكتير  - الكويت-الزراعة والثروة السمكية بالرابية ا   ت ى  ي ة  عل دة    N.Aبيئ م   ساعة  ٤٨لم وث

ة و راء دراسات مورفولوجي لإج ام   ة حيوية آيماويتحالي كلها الع ى ش ن خالل التعرف عل صنيفها م لت

صها ا  ة خصائ ة  ودراس ة المختلف ة والبيولوجي ي   لكيميائي ا ورد ف ة لم  Harley and) والمطابق

Prescott,2004) على النحو التالي:  

  N.A بيئة صناعيةعمرات وإمكانية إفراز الصبغات على وسط دراسة خصائص وشكل المست-

  .اختبار القدرة على الحرآة بواسطة نظام النقطة المعلقة 1- 

 .استخدام صبغة جرام 2 -  

 .القدرة على انتاج الحمض والغاز من سكر الجلوآوز 3- 

 . القدرة على تخمر الالآتوز 4 -

 .القدرة على تحليل النشا  5 -

 . الكتاليز اختبار6 - 

 .اختبار االندول 7- 

 .اختبار اليوريا 8 -        

 القدرة على اختزال النيتريت -  9

 في تصنيف الميكروب مسبب الظاهرة     ( Biomerieux API 20 E ) استخدام تقنية إلى إضافة 

م تتكون                  الغريبة البة ول صبغة س ون وال راء الل  ، ومن تلك االختبارات ظهرت مستعمرات دائرية حم

 .جراثيم واختبار اليوريا والكتاليز آان موجب ولم يتكون غاز وأحماض في محلول اللكتوز

  

  

  : في المختبرSerratia marcescens بكتيريا طرق مكافحة: خامسًا

  

ة الجرعات              ة مختلف واع آيميائي ة أن ة             لمكافحة تم استخدام ثالث ا مع البيئ ك بخلطه ا وذل ذه البكتيري  ه

  : تبر على النحو التالي في المخ(NA)الصناعية 

  (µml , 0.50 µml, 0.75 µml, 1.0 µml/L 25. 0)  بترآيزStreptomycinستربتوميسين   •

  (ppm/L 0.100 ,0.075 ,0.050 ,0.025)  بترآيزCopper sulphateآبريتات النحاس  •

  (where R= I ml / L (R, ½R, ¾R, 1R ¼)  بترآيزKasumin الكازومين •
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  : ionusscDisResults and             النتائج والمناقشة

  

  :دراسة األعراض -

  

ى           أوضحت الدراسة    ام واألشكال تظهر عل ة األحج ة مختلف ة داآن ى بني ظهور بقع بنية فاتحة إل

  ).1شكل( غالف الطلع 

  ).2شكل( لون غريب على األزهار تبين غطاء الطلع وعند إزالة

  ).2شكل(ى اللون الوردي ونه الكريمي إلأزهار الطلع من لتغير لون آما ظهرت أعراض أخرى آ

  

  :جمعت من الطلعالعزلة األولى التي  -

  

صناعية       ات ال ن البيئ وعين م ى ن صابة عل ار الم زل األزه م ع رت  (NA) و (PDA)ت وظه

ا    وتم).3شكل(مستعمرات وردية اللون من البكتيريا       ة البكتيري ابقاً       تنقي ا ذآر س ى     آم  إلجراء  (NA) عل

  ).4شكل(ت المزيد من الدراسا

  

  :اختبار المسبب المرضي -

  

ع    تم   ليم من الف  الحصول على  طل ذآرة   (حل  س ل م م    ) شجرة نخي ر ت ول   وفي المختب ن المحل حق

ة وتغطيته بأآياس بالستيكية وترآه في حرارة ) 5شكل ( للطلع البكتيري د  الغرف ام  -10-7 بع ة    أي م إزال ت

ري   وع الزه ى المجم شف عل ع والك اء الطل ون وردظه. غط ع  ر ل ار الطل ى أزه ة عل اآن متفرق ي بأم

ى        ،  )6شكل( اح     آما ظهرت األعراض عل وب اللق ا   ،  )7شكل (حب ق          ظه آم ى عن اقع عل ون وردي ف ر ل

سهولة        حيث أمكن ،  )9شكل(، وآذلك على ساق الطلع      )8شكل(الزهرة    التعرف على األزهار المصابة ب

  ).-11- 10شكل(

  

  :إعادة العزل -

  

م  ات زل البكتيري ة صنع ى بيئ ة، (NA)اعية  عل ع المختلف ار الطل ن أزه ار واأل م صابة الزه م

ا     جميع النتائج التي     و،  )14(وعنق الزهرة شكل  ) 13شكل(حبوب اللقاح   و،  )12شكل( م الحصول عليه  ت

  . وردية اللون مستعمرات البكتيرية األعراض وهيمن اإلصابات المختلفة أعطت نفس
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  : تحديد نوع البكتيريا-

  

وي     المورفولوجية   الخصائصمن نتائج فحص     اوي الحي ة ل     في    والتحليل الكيم رة الثاني لعزل  الم

  Serratia marcescens . نوع البكتيريالنفس هي نفسها التي تم عزلها في المرة األولى 

  

  

  : المسبب المرضي تصنيف -

  

ة     التصنيف  تم إجراء    ارات المورفولوجي وي   على أساس االختب اوي الحي ل الكيم م    والتحلي التي ت

ة        مستعمرات  تتكون ئها على المسبب البكتيري حيث     إجرا ى بيئ ديرها عل م تق اج صبغات ت ا وانت بكتيري

NA       ة ى غاز وأحماض من سكر الجلكوز                  .  وتم استخدام تكنيك القطرات المعلق م الحصول عل حيث ت

ا    دول واليوري اليز واألن ار الكت ل اختب شا وعم ل الن م تحلي م ت التخمير، ث  Harley and)ب

Prescott,2004)   

ة و         ل تبارات ظهرت أ  خومن تلك اال   ة ملون ر داخلي راء، ودوائ ة     وان حم صبغة سالب جرام     في حال م   ،ال  ل

  .تتكون جراثيم

ول    اتغاز أي  ولم يتكون ة موجبت اليوريا والكتاليز آان اتاختبارنتائج  و  وال أحماض في محل

شا    اللكتوز، ولكن النتائج آانت موجبة في محلول جلكوز وتم اختزال النتريت   ل الن م يتحل رات ول  . إلى نت

   )1جدول  (

ارات و و ار  خاصة  آشفت نتائج االختب ا   API 20 E Kit (Biomeriux)اختب ذه البكتيري  أن ه

  Serratia marcescens .(Karampour et. al., 1984)لها نفس خصائص بكتيريا 
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  : في المختبرSerratia marcescens مكافحة المسبب البكتيري  -

  

ة من         مكافحل واد مختلف ز من م دة تراآي د   (Kasuminة هذا المسبب المرضي استخدمت ع مبي

ري وي  (Streptomycin) بكتي ضاد حي ة  (Copper sulphate) م ادة آيميائي م )م راء ، وت إج

  : في المختبر وآانت النتائج آالتالياالختبارات

د  • ز  استخدام  عن دة تراآي ازومين   من   ع د الك ا  بالمعدالت الموصى ب  مبي  ,R, ½R, ¾R ¼) ه

1R) /  د    خلطتم  حيث  لتر زات المبي صناعية         ترآي ة ال دون    في حين      (NA) مع البيئ رول ب الكنت

و في           آان أفضل نمو للبكتيريا في الكنترول ويتبعه      و،  الكازومينإضافة     انخفاض في حجم النم

ز  م R ، ½R¼الترآي ون ول ي يتك و ف زان أي نم سبة    R, 1R¾  الترآي ى أن ن دل عل ا ي مم

  )15شكلال(% 100مكافحة للمسبب المرضي ال

زات       ستبرتومايسين  مادةاستخدامحالة وفي  • د الترآي و عن ل في النم ا أق  0 آان مجاميع البكتيري

.25 µml , 0.50 µml       رول ا في الكنت اميع البكتيري ًة بمج م  مقارن و يظهر ول ا   أي نم   للبكتيري

 )16شكل (% 100فحة  وآما يؤآد نسبة المكاµml, 1.0µml/L 0.75الترآيزاتفي 

ي  . • ة وف تخدامحال ة  (Copper sulphate   اس ادة آيميائي ي   ،)م ى ف و األعل سجيل النم م ت  ت

ز     م ترآي تحكم ث ة ال ز     .ppm 0.050 و ppm 0.025   معامل و في ترآي  .واليوجد نم

0.075 ppm  ) 2جدول(  

  

  

  

  :Conclusion  الخالصة

  

التعفن الوردي ( جار النخيل ب الطلع في أشض البكتيري الذي يصيأن هذا المريتضح مما سبق 

 ، آما يعتبر يعتبر مرض جديد تم اآتشافه في دولة الكويتفي حبوب اللقاح ألشجار النخيل، ) البكتيري

  .جار النخيلجي وآذلك على مستوى العالم على أشمرض جديد لم يسجل في دول مجلس التعاون الخلي

  

======================  
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 )(S. marcescens مارسينسز.لصفات الترآيبية والبيوآيمائية لبكتيريا اس ا: 1جدول 
  

 مسلسل  الصفات  النتائج

 1  لون المستعمرة  البني الداآن

  2  ملمس  المستعمرة  أملس

  3  تفاعل الصبغة  سلبي

  4  تكوين االبواغ  سلبي

  5  الحرآة  ايجابي

  6  تكسير الالآتوز  سلبي

  7  ن الجلوآوزالحمض والغاز المنتج م  ايجابي

  8  الحمض والغاز المنتج من الالآتوز  سلبي

  9  تكسير النشا  سلبي

  10  اختبار الكاتليز  ايجابي

 11 اختبار االندول  سلبي

  12  اختبار اليورين ايجابي

  13   النتراتإختبار  ايجابي
  
 

Table 2: In vitro control studies of S. marcescens 
  مارسينز.اسة اسفي بيئه الحيوية در: ٢جدول 

  
 

1R 
 

¾ R 
  

½ R 
  

¼ R 
 
  آنترول

- 
 
--  

 
+  

 
++  

 
+++  

 

  آازومين
 ) مبيد بكتيري(

 

 
75 µg / ml 

 
50 µg / ml 

 

 
25 µg / ml 

 

 
 آنترول

  
-- 

 
+ 

 
+ 

 
+++ 

 
 ستبرتومايسين

Streptomycin 
 )مضاد حيوي(

  
 

.075 
 

.050 
 

.025 
 
 آنترول

 
-- 

 
+ 

 
++ 

 
+++ 

 
Copper sulphate 

 مادة آيمي(

 
  +++و نمو ممتاز  ++   و نمو متوسط  +       و نمو نادر   –ال نمو    
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المشروع اإلقليمي لبحوث النخيل والتمور . أمراض النخيل والتمور  ) . ١٩٩٨( الجربى محمد -9
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 .المباني
  آفات نخيل التمر مرشد للتشخيص والتعريف أمراض و).٢٠٠١(  نجيب، محمد أنيس أحمد--11

  ي المملكة العربية السعود–وزارة الزراعة والماء . الحقلي
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A P P E N D I X   I -(Symptoms) 
)العالمات (١الملحقات   

 

 
 

Plate 1:-  SPOTS ON THE SPATHE 
عالمات على الطلع : ١الصوره   

 

 
 

HEALTHY SPATHE 
سليم طلع   
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Plate—2:- AFFECTE D   FLOWERS IN PINK COLOUR 
ردي الوازهار مصابه باللون : ٢الصوره   

 

 
 

 
HEALTHY FLOWERS 

 زهور سليمة
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APPENDIX II - (Isolation of pathogen) 
 ملحق ٢-(عزل المسبب)

 
 

      ] 
 
 

Plate—3:-  ISOLATED  PINK BACTERIUM 
رديهالوعزل البكتيريا : ٣صورة   

 

 
 
 

Plate—4:- PURIFIED PINK BACTERIUM Serratia marcescens 
  رديهالوتنقية البكتيريا  :   ٤ صوره
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A P P E N D I X  III -(PATHOGENICITY  CONFIRMATION) 
 ملحق ٣- ( تكوين المرض):

 

 
 

Plate—5:- INOCULATED SPATHE THROUGH HOLE WITH 
SYRINGE 

حقن الطلع خالل الفتحه ببكتيريا : ٥-صوره   
 

 
 

Plate 6:- OPENED SPATHE SHOWING PINK INFECTED FLOWERS 
  اللونر ورديهطلع مفتوح يظهر اصابة للزهو :-٦-صوره 

 

 ١٣



 
 

 
 

Plate7:- OPENED SPATHE SHOWING PINK INFECTED 
POLLENS 

  طلع مفتوح يظهر اصابه ورديه لحبوب اللقاح-٧- صوره

 ١٤



 
 

Plate—7 A: - OPENED SPATHE SHOWING PINK 
INFECTED POLLENS 

  حبوب اللقاح طلع مفتوح يظهر اصابه ورديه– أ ٧-صوره 
  

 
 

Plate---8:- .INFECTED FLOWER STALKS 
  اصابة عنق الزهره-٨-صوره 

 ١٥



  
  
 

  
  

Plate—9:- SPATHE SHOWING PINK INFECTED SPATHE 
BASE + STALK 

  الطلع يظهر اصابة زهرية اللون – ٩صوره 
)العنق+قاعده ال = الطلع(  

 ١٦



 
 

 
 
 

Plate --- 10:- AFFECTED FLOWERS 
االزهار  -١٠صوره   

 ١٧



 
 

Plate-----11:- AFFECTED FLOWERS 
  عزل من االزهار– ١١الصوره 

 

 
 
 

Plate---12:- ISOLATION FROM FLOWERS 
العزل من الزهور– ١٢الصوره   

 ١٨



 
 

Plate --- 13:-   ISOLATION FROM POLLENS 
عزل من حبوب اللقاح ال– ١٣صوره   

 

 
 
 

Plate --- 14:- ISOLATION FROM POLLENS 
  عزل حبوب اللقاح١٤-صوره 
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APPENDIX –IV -BACTERIAL CONTROL IN VITRO 

 ملحق ٤ – البكتيريا في التجربه المخبرية

 

Plate ---15 EFFECT OF KASUMIN ON Serratia marcescens. 

  يريا تاثير الكاسمين على البكت-١٥صوره 

  
  

Plate --- 16   EFFECT OF STREPTOMYCIN ON Serratia marcescens. 
  تاثير الستربتومايسين على البكتيريا :١٦-صوره 
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Plate ---17: EFFECT OFCOPPER SULPHATE (CUSO4) ON  

Serratia marcescens 

  تاثير الكوبر سلفيت على البكتيريا : ١٧صوره 
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