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المنطقــة هضــاب فــي علــى أشــجار الزيتــون انتشــارًا األكثــر ض المــر   Spilocaea oleagina (Cast.) Hughesعــين الطــاووس المتســبب عــن الفطــرتبقــع يعــُد 
عـام % 100الالذقيـة  محافظـة بعـض منـاطقفـي االنتشـار  يالصـنفين خضـيري ودرماللـي شـائععلـى أشـجار  هحدوثـمعـدل بلـغ قد و ، وأشدها ضرراً  سورية فيالساحلية 

نســب األوراق المصــابة  تراوحــتو . فــي كــال العــامين طرطــوس محافظــة فــي بعــض منــاطقبلــي أشــجار الصــنف دعيعلــى % 100و، 2008عــام % 70 – 20، و2007
لمرض بــافـي اإلصـابة ) ةومسـتورد ةمحليـ(صـنفًا مختبـرًا مـن الزيتـون  14غـراس درجـة قابليــة تباينـت . %90 – 55مـا بـين فحوصـة المف اصـنعلـى أشـجار األبـالمرض 

. ينالصــنفان قيســي ودان مقــاومكــان بينمــا المقاومــة، ا الصــنفان تيريليــا وزورالينــا عاليــكــان حيــث ، 2008عــام تحــت ظــروف العــدوى االصــطناعية فــي البيــت الزجــاجي 
 2008 األعـوامخـالل مختبـرًا  صـنفاً  12مـن مجمـوع تحت ظروف العدوى الطبيعية  مقاومةكانت أو عالية للمرض زورالينا، وتيريليا مقاومة و عيروني، ت األصناف أبدو 
بخلـوه مـن اإلصـابات المرئيـة والكامنـة تحـت ظـروف العـدوى الصـنف كـانينو  امتـازو  .اً مقاومـ وأالصنف سكري متوسط القابليـة لإلصـابة كان تفاعل و  .2010و 2009و

محليــًا ومســتوردًا  صـنفاً  33ى وأبــد .2010و 2009 عــاميالالذقيــة خـالل العلميــة الزراعيـة فــي بحــوث المركـز لفـي المجمــع الــوراثي ًا مختبــر  اً فنصــ 61مــن بـين الطبيعيـة 
  . مقاومةأصناف أخرى  9كانت بينما مقاومة عالية للمرض، 

  Olea europaea ،Spilocaea oleagina، مقاومة، عين الطاووستبقع أمراض فطرية، : مفتاحيةكلمات 

  
  المقدمة

  
فـي العـالم عـام  .Olea europaea Lالمسـاحة المزروعـة بـالزيتون  تقدر 

ــــًأ مليــــون هك 8.6بحــــوالي  2008 منظمــــة الزراعــــة  إلحصــــاءاتتــــار وفق
 17,317,000إنتاجهــــا حــــوالي وبلــــغ  ،)الفــــاو(واألغذيــــة لألمــــم المتحــــدة 

واحتلـــت ســـورية المرتبـــة الســـابعة فـــي اإلنتـــاج بعـــد المغـــرب، بينمـــا  ًا،طنـــ
وفقـــًا شـــجرة الزيتـــون جـــاءت و ). 21(جـــاءت إســـبانيا فـــي المرتبـــة األولـــى 

بلغـــت و فـــي ســورية، جار المثمــرة بـــين األشــالمرتبـــة األولــى ألهميتهــا فــي 
ألــف هكتــار، زرع فيهــا  617حــوالي  2008التــي شــغلتها عــام المســاحة 

. )11( طـنألـف  827شجرة، وقدر إنتاجها بحوالي مليون  90.5حوالي 
 " جـــرب الزيتـــون أو عـــين الطـــاووسمـــرض  "تبقـــع أوراق الزيتـــون عـــُد يو 

 .Spilocaea oleagina (Cast.) Hughes. )Castالمتسـبب عـن الفطـر
Cycloconium oleaginum( ، عائلة الذي يتبعVenturiaceae ورتبة ،

Pleosporales وصــــف ،Dothideomycetes وشــــعبة ،Ascomycota 
المهمــة الشــائعة االنتشــار علــى أشــجار الزيتــون فــي دول حــد األمــراض أ

 .)25(ونيوزيالنــــدا ، )34(وٕايــــران  ،)31، 14(حــــوض البحــــر المتوســــط 

 1974فـي السـاحل السـوري فـي عـام شجار الزيتـون سجل المرض على أ
، 1( الزيتـــون ذبـــولالزيتـــون و ســـل إلـــى أمـــراض أخـــرى مثـــل ضـــافة ، إ)5(
على أشـجار الزيتـون ألوراق المصابة ل شديداً ًا المرض تساقطيحدث  ).2

، كمـا تتمـاوت األفـرع الصـغيرة بداية فصـل الصـيفمع في فصل الربيع و 
األمـــر الـــذي وراقهـــا وضـــعيفة الطـــرد، فتبـــدو أشـــجار الزيتـــون عاريـــة مـــن أ

عامـًا بعـد  تكـرار اإلصـابةويسـبب . )23، 15(اإلنتاج نعكس سلبًا على ي
ــــدهورتمــــاوت األفــــرع و آخــــر  ســــجلت قــــد و ). 33، 24(نمــــو األشــــجار  ت

، فتـرتين، حدثت فـي في واليات عديدة في الجزائرللمرض حاالت وبائية 
 شـــــديدتســـــاقط فقهــــا ورا خـــــالل شــــهري آذار ونيســـــانولــــى فـــــي الربيــــع األ

 تشــرين األولخــالل شــهري الخريــف فصــل والثانيــة فــي أواخــر  لــألوراق،
علـى أشـجار للمرض كما سجلت حاالت مماثلة  ،)9، 8( تشرين الثانيو 

ــــون  ــــيالزيت ــــان  )6، 3( ســــورية ف ــــران ، )31(، وفــــي دول أخــــرى كلبن وٕاي
تصـــاب أوراق أشـــجار  .)26(، والواليـــات المتحـــدة )19(والصـــين ، )34(
 وتظهـر، رامطـهطـل األ أثنـاءالشـتاء  فصل خاللبالمرض عادة لزيتون ا

وفقـًا  ثالثـة أشـهرإلى بين أسبوعين  تتراوح ما مدةأعراض المرض خالل 
األبــواغ الكونيديــة المحمولــة علــى  وتســهم. )19(ظــروف البيئيــة الســائدة لل
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 ، ومـافي إحداث اإلصـابات الجديـدةجدًا  محدودٍ  دورٍ باألوراق المتساقطة 
تباينـــت قـــد و ). 36(وفقـــًا لـــبعض الدراســـات المرجعيـــة موضـــع شـــك زالـــت 

أصناف الزيتون في درجة قابليتهـا لإلصـابة بمـرض تبقـع عـين الطـاووس 
فـي لمرض بـا قابليـة لإلصـابةهـا وكان الصنف خضيري أكثر ). 34، 27(

دعيبلـــي ودرماللـــي وســـلطي قـــوة تحمـــل  :أبـــدت األصـــنافبينمـــا ، ســـورية
ونصــــح ، ات حقليــــة جــــرت فــــي المنطقــــة الســــاحليةوفقــــًا لمالحظــــ عاليــــة

يم و تقــهــدف هــذا البحــث إلــى ). 10(باســتخدامها لتأســيس بســاتين جديــدة 
علــى أشــجار الزيتــون فــي الهضــاب تبقــع عــين الطــاووس حــدوث مــرض 

فـي الساحلية لسورية حيث ينتشر المرض، والكشف عن مصادر مقاومـة 
لموجــودة فــي المجمعــات وال ســيما االمحليــة والمســتوردة الزيتــون أصــناف 
علـــى  اً اعتمـــاد ظـــروف العـــدوى االصـــطناعية والطبيعيـــة/تحـــت الوراثيـــة 
للمـرض فـي  بعد حـدوث الحالـة الوبائيـة األخيـرةعلمية صحيحة، منهجية 

اســـتوجب رش المنـــاطق الموبـــوءة علـــى امتـــداد  ، األمـــر الـــذي2006عــام 
  .الساحل السوري بالمبيدات الفطرية للحد من أضرارههضاب 

  
  واد البحث وطرائقهم
  
يم الحالة الصحية ألشجار الزيتـون إزاء مـرض عـين الطـاووس فـي و تق

  واإلجراءات المتخذة في مكافحتهوهضابه الساحل السوري 
ى بعــض أشــجار الزيتــون علــ 2008و 2007تــم الكشــف فــي ربيــع عــامي 

ســتمرخو منــاطق خضــيري ودرماللــي شــائعة االنتشــار فــي مــن الصــنفين 
الصــــنف أشــــجار ، وعلــــى بمحافظــــة الالذقيــــة والحفــــة قالشــــاطىء األزر و 

السلســلة و بشــبطة و مجــدلون البســتان منــاطق دعيبلــي واســع االنتشــار فــي 
المئويــة نســب البهــدف تقــدير  بمحافظــة طرطــوس وادي العمقــة وصــافيتاو 

علــــى أشــــجار كــــل صــــنف علــــى حــــدٍة فــــي المنــــاطق  المــــرضلحــــدوث 
فـي  سـنوياً  ي تـم فحصـهاوتراوح عدد أشجار الصنف الواحـد التـ .الموبوءة

ــــين  ــــة مــــا ب ــــدير نســــب األوراق كمــــا . شــــجرة 100و 55كــــل منطق تــــم تق
بالكشـــف علـــى أشـــجار كـــل صـــنف علـــى حـــدٍة بـــالمرض علـــى المصـــابة 

مئـة ورقـة مـن كـل شـجرة يزيد عن ، بمعدل في كل منطقةٍ  شجرة 15–10
المعادلـة باسـتخدام  تم جمعها من أسفل تاج الشجرة ممثلة لجهاتها األربـع

  :)35( تاليةال

(%) P  =n  ×100/N 
  

مكـرر، ثـم /شـجرةكل في  النسبة المئوية لألوراق المصابة= P  :أن ثيح
فــــي كــــل  عــــدد األوراق المصــــابة=  n؛ كــــل صــــنف علــــى حــــدةٍ شــــجار أل

العــــدد الكلــــي =  N؛ كــــل صــــنف علــــى حــــدةٍ  ألشــــجارمكــــرر، ثــــم /شــــجرة
ى كــل صــنف علــ ألشــجارمكــرر، ثــم /شــجرةلــألوراق المفحوصــة فــي كــل 

  .حدةٍ 
 

 على المستنبتات الغذائيةالممرض الفطر  تنمية

علــى هيئــة  PDAاســتخدم  - )PDA( ســتنبت بطاطــا دكســتروز أغــارم
ثـم أضـيف إليهـا بعـض  ،تـر مـاء مقطـريل/غ بيئة جاهزة 39بمعدل بودره 

أمبيســلين ونيومايســين وستربتومايســين بمعــدل : المضــادات الحيويــة، مثــل
 يالمســتنبت الغــذائ معاملــةبعــد  غــذائيمســتنبت  ليتــر/مــغ 30و 50و 50
بـار فـي  0.5دقيقة عند ضـغط جـوي  20س لمدة º 121 الرطبة لحرارةبا

  .وقبل صبه في أطباق بترياألوتوكالف 
  

مــــع القابــــل لإلصــــابة الزيتــــون صــــنف مســــتنبتات مســــتخلص أوراق 
مــل مــن مســتخلص أوراق الزيتــون  150أضــيف  )1 –إضــافات مختلفــة 
أوراق مــن غ  200تــم غلــي ( لمرضصــابة بــالإل القابــلصــنف خضــيري 

مقطــر لمــدة المــاء واحــد مــن ال ليتــرفــي  حديثــة التشــكلخضــراء الزيتــون ال
إلـــى  )ســـاعة، ثـــم رشـــح المســـتخلص بعـــد التبريـــد مـــن خـــالل شـــاش طبـــي

مسـحوق غ  10 :ثم أضيفت إليه المكونات التالية ، مل ماء مقطر 850
غ بـاكتو  10لسـيوم، غ كربونات الكا 3جاهز التحضير،  PDAمستنبت 

األوتــوكالف، ثــم الرطبــة ضــمن  لحرارةومــل المســتنبت الســابق بــاع. غــارآ
ـــة ســـم  9صـــب فـــي أطبـــاق بتـــري بالســـتيكية قطرهـــا  قبـــل وصـــوله لمرحل

مــــــل مســــــتخلص أوراق  150) 2؛ مــــــل لكــــــل طبــــــق 20بمعــــــدل التجمــــــد 
  +غـــار آغ بـــاكتو  20+ غ ســـكروز  20) + صـــنف خضـــيري(الزيتـــون 

دون  2المســتنبت ) 3؛ مــل مــاء مقطــر 850+ ســيوم غ كربونــات الكال 3
) + صـــنف خضـــيري(مـــل مســـتخلص أوراق الزيتـــون  150 )4ســـكروز؛ 

 850+  غ كربونـات الكالسـيوم 3+  غـارآغ باكتو  PDA  +10غ  10
غ  20 )6دون كربونـــات الكالســــيوم؛  4تنبت المســــ )5؛ مـــل مــــاء مقطـــر

سـتبت النهـائي مـع اسـتكمال حجـم الم مل ماء مقطر 850+ غار آباكتو 
) + صــنف خضــيري(مــل مســتخلص أوراق الزيتــون  50 )7؛ واحــد ليتــرل

مــع إضــافة  7مســتنبت  )8 ؛مــل مــاء مقطــر 950+ غــار آغ بــاكتو  20
صــنف (مــل مســتخلص أوراق الزيتــون  50 )9؛ غ كربونــات الكالســيوم 3

ــــــاكتو  PDA  +10غ  10) + خضــــــيري مــــــل مــــــاء  950+ غــــــار آغ ب
 أضـــيف. غ كربونـــات الكالســـيوم 3افة مـــع إضـــ 9مســـتنبت  )10؛ مقطـــر
ة غذائيـــال اتمســـتنبتكمضـــادات حيويـــة إلـــى الللين والستربتومايســـين يالبنســـ

   .منعًا للتلوث البكتيري ليتر/مغ 30و 50بمعدل المختبرة السابقة 
  

مسـتخلص أوراق صـنف الزيتـون القابـل مستنبتات تراكيـز مختلفـة مـن 
أوراق زيتـــون خضـــراء غ  5، 10، 20، 40، 100تـــم غلـــي  - لإلصـــابة

مــاء مقطــر لمــدة ســاعة،  ليتــرمــن الصــنف خضــيري فــي  حديثــة التكــوين
كل تركيـز علـى حـدٍة، ثـم رشـح المسـتخلص بعـد التبريـد مـن خـالل شـاش 

غ بـاكتو  20+ غ غلوكوز  10طبي ثم أضيف إلى كل مستخلص منها 
إلـى علـى حـدٍة مسـتنبت  كـل غار، ثم أضيف الماء المقطر إلتمـام حجـمآ
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الرطبــــة ضــــمن  لحرارةبــــا ات الغذائيــــةالمســــتنبت معاملــــةبعــــد . واحــــد ليتــــر
ب مســـــتنبت كـــــل تركيـــــز علـــــى حـــــدٍة فـــــي أطبـــــاق بتـــــري األتــــوكالف ٌصـــــ

  .مل لكل منها وتركت لتبرد 20بمعدل ) سم 9(بالستيكية 
  

ـــــون ـــــة  مســـــتنبتات مستخلصـــــات أوراق أصـــــناف زيت ـــــة القابلي مختلف
كــــل مــــن ون مــــل مــــن مســــتخلص أوراق الزيتــــ 100أضــــيف  -لإلصــــابة

، درماللــي، جلــط، اليمنــزن، لــييبدع، نيبــالي، خــوخي :صــنف علــى حــدةٍ 
 قيســي، و دان، زورالينــا، خضــيري، بــو ســطلي، أمصــعب، صــوراني، تريليــا

غ مــن أوراق الزيتــون الخضــراء الطازجــة مــن كــل صــنف  200تــم غلــي (
مــاء مقطــر لمــدة ســاعة، ثــم رشــح المســتخلص بعــد  ليتــرعلــى حــدة فــي 

المقطـــر، ثـــم  مـــن المـــاءمـــل  900إلـــى ) شـــاش طبـــي التبريـــد مـــن خـــالل
ــــاكتو  20أضــــيف إلــــى كــــل منهــــا  ــــةبعــــد . غــــارآغ ب  اتبتنالمســــت معامل

فـي أطبـاق  اتالمسـتنبت تباألتـوكالف ُصـالرطبـة ضـمن  لحرارةالسابقة بـا
 أضـيف. مل لكل منهـا وتركـت لتبـرد 20بمعدل ) سم 9(بتري بالستيكية 

ة غذائيـــال اتمســـتنبتحيويـــة إلـــى الكمضـــادات للين والستربتومايســـين يالبنســـ
   .منعًا للتلوث البكتيريالمحضرة بالمعدالت المذكورة سابقًا 

  
أوراق عوملــت  )1 – صــنف الزيتــون القابــل لإلصــابةمســتنبتات أوراق 
ـــــة التكـــــوينزيتـــــون طازجـــــة  ـــــ حديث  تمـــــن الصـــــنف خضـــــيري بهيبوكلوري

طــــر بالمــــاء المقاألوراق ت لدقــــائق، ثــــم غســــ 3لمــــدة % 0.5الصــــوديوم 
حــديث التحضــير ثــالث مــرات قبــل وضــعها علــى ســطح مســتنبت بــاكتو 

تـم تقطيـع  )2؛ ضـمن أطبـاق بتـري )مـاء مقطـر ليتـر/غ 20(الماء غار آ
مـــن الصـــنف خضـــيري إلـــى أجـــزاء حديثـــة التكـــوين غ أوراق زيتـــون  200

: ، ثـم أضـيفت إلـى المسـتنبت الغـذائي المكـون مـنسـم 0.5صغيرة بقطـر 
بعــد . مــاء مقطــر ليتــر+ كربونــات الكالســيوم غ  3+ غــار آغ بــاكتو  20

ب فـــي أطبـــاق األتـــوكالف ٌصـــالرطبـــة ضـــمن  لحرارةبـــاالمســـتبت  معاملـــة
 )3؛ مـــل لكـــل منهـــا وتركـــت لتبـــرد 20بمعـــدل ) ســـم 9(بتـــري بالســـتيكية 

دون كربونــات الكالســيوم ولكــن مــع إضــافة الســكروز بمعــدل  2المســتنبت 
ـــــر/غ 20  )5ونـــــات الكالســـــيوم؛ دون كرب 2تنبت المســـــ )4مســـــتنبت؛  ليت

ـــــون 200 أضـــــيف مـــــن الصـــــنف خضـــــيري حديثـــــة التكـــــوين غ أوراق زيت
غ  PDA  +10غ  10+ ســـم  0.5مقطعـــة إلـــى أجـــزاء صـــغيرة بقطـــر ال

 أضــــيف .ليتــــر مــــاء مقطــــر+ غ كربونــــات الكالســــيوم  3+ غــــار آبــــاكتو 
ة غذائيـــال اتمســـتنبتكمضـــادات حيويـــة إلـــى الللين والستربتومايســـين يالبنســـ

   .منعًا للتلوث البكتيري اً سابقلمعدالت المذكورة المحضرة با
  

غ مــن ثمــار الكــرز  200تــم غلــي   - الحــامض الكــرزثمــار مســتنبت 
مــــن المــــاء المقطــــر لمــــدة ســــاعة، ثــــم رشــــح  ليتــــرالحــــامض الجافــــة فــــي 

غ بــاكتو  9المســتخلص بعــد التبريــد مــن خــالل شــاش طبــي وأضــيف إليــه 

 معاملــــةبعــــد . واحــــد يتــــرلغ أســــباراجين، وأكمــــل الحجــــم إلــــى  1وغــــار آ
ب المسـتنبت فـي األتوكالف ُصـالرطبة ضمن  لحرارةبا الغذائي المستنبت

 .مـل لكـل منهـا وتركـت لتبـرد 20بمعـدل ) سـم 9(أطباق بتري بالستيكية 
مســــتنبت كمضــــادات حيويــــة إلــــى الللين والستربتومايســــين يالبنســــ أضــــيف

   .تيريللتلوث البك منعاً  ورة سابقاً كبالمعدالت المذ غذائيال
زيتـــون مـــن الصـــنف الخضـــيري تحمـــل بقـــع إصـــابة أوراق جمعـــت 

المصـابة األوراق وملـت ع. عليهـا حديثة مع تبوغ واضح للفطـر الممـرض
وعوملـت أوراق لمدة دقيقة واحدة، % 0.5الصوديوم بتركيز  تبهيبوكلوري

ا تـــأوراق كلثـــم غســـلت دقـــائق،  5لمـــدة % 1فـــي معاملـــة أخـــرى بتركيـــز 
مـن  ورقيـة قطـع 3 تزرعـ .مـرات 4-3المقطـر المعقـم  بالمـاءالمعاملتين 

مــم  0.3أخــذت مــن بقــع إصــابة ال يتجــاوز قطرهــا كــل معاملــة علــى حــدٍة 
علــــى ، و فــــي كــــل طبــــق بتــــريعلــــى المســــتنبت الغــــذائي بصــــورة مقلوبــــة 
  .مسافات متساوية

س لمـــدة º 20–18ي حاضــنات خاصـــة عنـــد حضــنت األطبـــاق فـــ
ظـــالم مســـتمر، إضـــاءة : عـــاتتزيـــد عـــن الثالثـــة أشـــهر فـــي ثالثـــة مجمو 

بلــغ . )يــوم/ســاعة 12/ســاعة 12( مســتمرة، وظــالم ثــم إضــاءة بالتســاوي
مكـر ) زرعـات 3(، وعَدت قراءات الطبـق 5أطباق المعاملة الواحدة  دعد

لفطـر الممـرض وموعـد تبوغـه ي لهيفأقطار النمو السجلت و . لكل معاملة
بـدء  مـنسـبوعًا أ 14قـراءات بعـد المرة كـل أسـبوع، وتـم التوقـف عـن أخـذ 

  .التحضين
  
صــابة بمـــرض عـــين لإل أصــناف الزيتـــونغــراس بعـــض يم قابليـــة و تقــ

 البيـــت الزجـــاجي فـــي الطـــاووس تحـــت ظـــروف العـــدوى االصـــطناعية
  في الحقلالعدوى الطبيعية و 

صــنفًا،  14المختبــرة  األصــنافبلــغ عـدد  - البيــت الزجــاجي ظــروف فــي
نف بعمــر ســنة واحــدة غــراس مكــاثرة خضــريًا موثوقــة الصــب ممثلــةوكانــت 

الالذقيـــة، (مســـتلمة مـــن مراكـــز حكوميـــة محـــددة إلنتـــاج غـــراس الزيتـــون 
، وتضـــمنت األصـــناف )طرطـــوس، درعـــا، القنيطـــرة، حلـــب، ريـــف دمشـــق

، تريليــــا، درماللــــي،، جلــــط، اليمنــــزن، لــــييبدع، نيبــــالي، خــــوخي: التاليــــة
، بلـــغ قيســـي، و دان، زورالينـــا، خضـــيري، بـــو ســـطلي، أمصـــعب، صـــوراني
 اً مكـــــــــرر ، وعـــــــــًدت كـــــــــل غرســـــــــة 10غـــــــــراس الصـــــــــنف الواحـــــــــد عـــــــــدد 

 .الصنف/لمعاملةل

مصــابة بصــورة وبيلــة بتبقــع حديثــة التكــوين و جمعــت أوراق زيتــون 
خــالل  عــين الطــاووس مــن منــاطق انتشــار المــرض فــي الســاحل الســوري

، وهي فترة نمـو الفطـر 2008 مايو/أيار 8و فبراير/شباط 8المدة ما بين 
شـــار األعظمـــي للمـــرض قياســـًا بـــالطرائق المتبعـــة الممـــرض وتبوغـــه واالنت

علــى بصــورة جليــة وكــان تبــوغ الفطــر ظــاهرًا . )8، 7(فــي بحــوث أخــرى 
األكثــــر قابليــــة لإلصــــابة  صــــنافاألمثلــــت هــــذه األوراق و بقــــع اإلصــــابة، 
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. )الالذقيـــة وطرطـــوس( ومواقـــع مختلفـــة) خضـــيري، درماللـــي ودعيبلـــي(
س بالستيكية من البولي إثيلين وضعت العينات الورقية المصابة في أكيا

حفظــت . شــفافة تحتــوي كــل منهــا علــى قطعــة قطــن مبلــل بالمــاء المقطــر
األكياس المملوءة بالعينات مباشـرة بعـد جمعهـا فـي حافظـات مبـردة ريثمـا 

غســـلت األوراق المصـــابة بالمـــاء المقطـــر المعقـــم . تـــم نقلهـــا إلـــى المختبـــر
 ضــمنالرميــة ثــم حضــنت ر و ثــالث مــرات دون فــرك إلزالــة التلــوث بــالفط

مشـــبعة بالرطوبـــة ومغلقـــة ضـــمن حاضـــنة  Executorsنـــواقيس زجاجيـــة 
األبـــيض فلورســـنت ســـاعة بوجـــود ضـــوء ال 48لمـــدة س º 2±18حرارتهـــا 

كشط بقع اإلصابة بواسطة شـفرة المشـرط بعـد ترطيبهـا تم . متوسط الشدة
جمـــــع المعلـــــق البـــــوغي ، ثـــــم واحـــــدة مـــــن المـــــاء المقطـــــر المعقـــــمطـــــة بنق

مــرر المعلــق . زجــاجي سصــل عليــه مــن األوراق المصــابة فــي كــأالمتح
البــوغي مــن خــالل أربــع طبقــات مــن الشــاش الطبــي إلزالــة البقايــا النباتيــة 
وأجـــزاء غـــزل الفطـــر الكبيـــرة، ثـــم ثفـــل المعلـــق فـــي أنابيـــب زجاجيـــة ســـعة 

 2000مل مـن خـالل جهـاز الطـرد المركـزي عنـد سـرعة  10الواحد منها 
يـل ثــالث مـرات بعـد إضــافة المـاء المقطــر فليــة التث، كـررت عمقيقـةد/ورةد

جيــدًا لمــدة دقيقــة واحــدة بهــدف غســل هــزه المعقــم للراســب فــي كــل مــرة و 
طة المــاء المقطــر اتــم إجــراء التمديــدات المناســبة بوســ). األبــواغ(الراســب 

 510×1(المعقــــــم للحصــــــول علــــــى تركيــــــز المعلــــــق البــــــوغي المطلــــــوب 
بـدءًا مـن نهايـة  )مرات 9 (ت عديدة مرااإلعداء كررت عملية ). مل/بوغ

نهايـــة العشـــر األول  وحتــى 2008 فبرايـــر/العشــر األول مـــن شــهر شـــباط
، 13/3، 2/3، 25/2 ،17/2، 10/2(مـــن العـــام نفســـه  مـــايو/مـــن أيـــار

 . )11/5/2008، و5/5، 16/4، 30/3

باسـتنبات أبـواغ المستخدم فـي اإلعـداء يم حيوية مادة اللقاح و تم تق
 10ي قطــرة مــاء حــر فــي ظــروف رطبــة؛ فــتم وضــع فــالفطــر الممــرض 

للفطـــر الممـــرض المحضـــر بالطريقـــة مـــن المعلـــق البـــوغي  اتميكروليتـــر 
زجاجيــــة يحة شــــر  ميكروليتــــر مــــن المــــاء المقطــــر وســــط 90الســــابقة فــــي 

أطبـــاق لشـــرائح و حضـــنت ا. طبـــق بتـــريحيـــز رطـــب ضـــمن فـــي وضـــعت 
خاللهــا  ، تــمأيــامثالثــة س لمــدة º 2±18بتــري فــي ظــروف المختبــر عنــد 

 48و 24بعـــد (تقـــدير نســـب إنبـــات األبـــواغ بفحـــص عينـــات منهـــا يوميـــًا 
حقــول مجهريــة عنــد تكبيــر  5قيــت وشــرائح فــي كــل تو  3، بمعــدل )ســاعة

   .لكل شريحة 10×10
ــــق مــــائي للقــــاح  إحــــداثتــــم  العــــدوى االصــــطناعية باســــتخدام معل

 مــل مــن المعلــق 50شـار إليــه أعــاله بمعـدل مالتركيز البــالفطـر الممــرض 
تــم تغطيــة الغــراس بأكيــاس . غــراس فــي كــل مــرة إعــداء 10البــوغي لكــل 

ســــاعة بعــــد رشــــها بمــــادة اللقــــاح،  48مــــن البــــولي إثيلــــين الشــــفافة مــــدة 
دون إضـــاءة  سº 20-17اس فـــي البيـــت الزجـــاجي عنـــد وحضـــنت الغـــر 

دقيقــة، ولمــدة  20ضــت الغــراس للــرش الضــبابي مــرة كــل عرِ . اصــطناعية

بوجـود  الثالـث إلحـداث العـدوى بعـد إزالـة الغطـاءبدءًا من اليـوم  ثوانٍ  10
 . العادي إضافة إلى الضوء الطبيعي أثناء النهار فقطفلورسنت ء الو ض

علـى الغـراس المعـداة  المرئيـةتم الكشـف عـن اإلصـابات المرضـية 
وحتــى موعــد انتهــاء التجربــة فــي شــهر كــانون األول مــن  أســبوعمــرة كــل 

للكشــف عــن % 3يوم بتركيــز اســتخدمت مــاءات الصــودثــم  .2008عــام 
أعراضــــًا  التــــي لــــم تبــــدِ الزيتــــون  علــــى أوراقللمــــرض اإلصــــابات الكامنــــة 

تـــم حســـاب النســـبة المئويـــة لـــألوراق المصـــابة . فـــي نهايـــة التجربـــةمرئيـــة 
مكـرر، /لكل غرسـة) ، كٍل على حدةٍ والكامنة المرئيةاإلصابات (بالمرض 

ـــم لغـــراس كـــل صـــنف علـــى حـــدةٍ  صـــطناعية تحـــت ظـــروف العـــدوى اال ث
كمــا . مــن مــواد البحــث وطرائقــه 1المــذكورة فــي البنــد باســتخدام المعادلــة 

لكـــل  األوراق بـــالمرضإصـــابة  شـــدةيم و لتقـــاســـتخدم ســـلم تقيـــيس خماســـي 
  :، حيـــث أن)1شـــكل (مكـــرر، ثـــم لغـــراس كـــل صـــنف علـــى حـــدٍة /غرســـة

  تغطــــي بقــــع المــــرض مــــن=  1، ظــــاهرة علــــى الورقــــة ال أعــــراض=  0
ــــــمــــــن مســــــطح % 0.1-10.0 ــــــع المــــــرض مــــــن = 2، ةالورق   تغطــــــي بق

ـــــمـــــن مســـــطح % 10.1-25.0 ـــــع المـــــرض مـــــن =  3، ةالورق تغطـــــي بق
تغطــي بقــع المــرض أكثــر مــن =  4، ةالورقــمــن مســطح % 25.1-50.0
  .ةالورقمن مسطح % 50.0

فــــي النباتــــات ) Disease index(تــــم حســـــاب مؤشـــــر المــــرض 
لعــام   Tchymakova علــى حــدٍة باســتخدام معادلــة صــنفالمعــداة لكــل 

1974 )35 :(  
  

DI (%) = ∑ab X 100/N X k  
  

درجــة اإلصـــابة وفقـــًا لســـلم =  a، (%)مؤشـــر المـــرض = DI :حيــث أن
 مكـرر/غرسـةالمصـابة بهـذه الدرجـة فـي كـل األوراق عـدد =  b، سالتقيـي

مكـرر /غرسـةالمختبرة فـي كـل  األوراقعدد = N ، ولغراس الصنف ككل
  .4 وتساوي سسلم التقييل العظمىقيمة ال=  K، ولغراس الصنف ككل

وفـــي البيـــت الزجـــاجي نفـــذت التجربـــة فـــي مختبـــر أمـــراض النبـــات 
تــــــاريخ دءًا مــــــن لهيئــــــة العامــــــة للبحــــــوث العلميــــــة الزراعيــــــة بــــــالتــــــابعين ل

10/2/2008 .  
  

يم قابليـــة إصــابة غـــراس األصـــناف نفســـها و تــم تقـــ - الحقـــل ظـــروف فـــي
ى الطبيعيـــة فـــي الــواردة فـــي الفقــرة الســـابقة بـــالمرض تحــت ظـــروف العــدو 

زرعــت الغــراس . 2010الحقــل فــي قريــة مجــدلون البســتان فــي ربيــع عــام 
فـــي أحـــد بســـاتين الزيتـــون مـــا بـــين  2009فـــي خطـــوط فـــي خريـــف عـــام 

عامــًا مــن الصــنف دعيبلــي المصــابة  15أشــجار بالغــة يزيــد عمرهــا عــن 
ــــغ عــــدد . بشــــدة بــــالمرض ، وعــــدد غــــراس 3مكــــررات الصــــنف الواحــــد بل
ــــم توزيعهــــا عشــــوائيًا فــــي )غــــراس لكــــل صــــنف 6( 2المكــــرر الواحــــد  ، ت

  .الحقل



 )2012( 1، عدد 30مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   114

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .مقياس تقدير شدة اإلصابة بأمراض التبقع .1شكل 
Figure 1. Scale for assessment of infection severity with 
spot diseases. 

  
اإلصــابات (تــم حســاب النســبة المئويــة لــألوراق المصــابة بــالمرض 

باســــتخدام المعادلــــة تحــــت ظــــروف العــــدوى الطبيعيــــة ) ةوالكامنــــ المرئيــــة
األوراق يم درجـة إصـابة و لتقـخماسـي التقيـيس الكما استخدم سلم السابقة، 

تم حســاب و . مكرر، ثم لغراس كل صنف على حدةٍ /بالمرض لكل غرسة
علــى حــدٍة باســتخدام  صــنفلكــل  المصــابةمؤشـــر المــرض فــي النباتــات 

وعــَد صــنف الزيتــون عــالي القابليــة  .لســابقةالــواردة فــي الفقــرة ا معادلــةال
، وقابـــل %50لإلصـــابة إذا تجـــاوزت قيمـــة مؤشـــر المـــرض علـــى أوراقـــه 

، ومتوســـط %50-25.1 بـــين لإلصـــابة إذا تراوحـــت قـــيم مؤشـــر المـــرض
، %25-10.1  بـــــين القابليـــــة لإلصـــــابة إذا كانـــــت قـــــيم مؤشـــــر المـــــرض

المقاومــة  ، وعــالي%10-5تراوحــت قــيم مؤشــر المــرض بــين  ومقــاوم إذا
وعـَد الصـنف منيعـًا إذا لـم %. 5إذا كانت قيمة مؤشر المرض أدنـى مـن 

  .يصب بالمرض، وكانت قيمة مؤشر المرض مساوية للصفر
 
بمــرض عــين لإلصــابة  بعــض أصــناف الزيتــونأشــجار يم قابليــة و تقــ

  :وتطور المرض عليها الطاووس تحت ظروف العدوى الطبيعية
ـــ - محافظـــة طرطـــوس أشـــجار أصـــناف  بعـــض ة إصـــابةيم قابليـــو تـــم تق

بعمــر ) صــفراوي، تيريليــا، ايطــالي، عيرونــي، بيشــولين، خــوخي(الزيتــون 
تحـــت ظـــروف العـــدوى الطبيعيـــة  ســـنوات بمـــرض عـــين الطـــاووس 8-10

 2008(لمـــــدة ثالثـــــة أعـــــوام  أبريـــــل/ونيســـــان مـــــارس/خـــــالل شـــــهري آذار
، وهـــو الوقـــت األنســـب النتشـــار المـــرض وتطـــوره فـــي )2010و 2009و

. أشــجار مــن كــل صــنف 4بمعــدل  ووديانهــا، الســاحليةالهضــاب منطقــة 
فـــــي قريتـــــي السلســـــلة (كـــــررت التجربـــــة فـــــي مـــــوقعين مختلفـــــين جغرافيـــــًا 

من أشجار الزيتـون  داء أصناف أخرىأيم و تقكما تم ). ومجدلون البستان
وعيرونــي  ســكري، ودعيبلــي، وخضــيري: ، مثــلعامــاً  12بعمــر يزيــد عــن 

أشـجار  10وط نفسـها إزاء المـرض، بمعـدل المزروعـة فـي المنطقـة والشـر 
األوراق واألفــــرع (جمعــــت عينــــات االختبــــار عشــــوائيًا . مــــن كــــل صــــنف

مـــــن المنطقـــــة الســـــفلية لتـــــاج الشـــــجرة وال ســـــيما مـــــن المنطقـــــة ) الصـــــغيرة
، )9، 4(الشــمالية األكثــر قابليــة لإلصــابة وفقــًا لدراســات مرجعيــة مختلفــة 

ئيًا مـــــــــن كـــــــــل ورقـــــــــة منتقـــــــــاة عشـــــــــوا 100 أكثـــــــــر مـــــــــن ثـــــــــم فحصـــــــــت
صـــنف بـــالعين المجـــردة فـــي ظـــروف المختبـــر للكشـــف عـــن /شـــجرة/عينـــة

 أكثـر مـن ، كما تم الكشـف عـن اإلصـابات الكامنـة فـيالمرئيةاإلصابات 
ـــة نفســـها ال تبـــدي أعراضـــًا /ورقـــة أخـــرى جمعـــت مـــن الشـــجرة 100 العين

تـم حسـاب النسـب و %. 3مرئية للمرض بعد معاملتها بماءات الصـوديوم 
لكـــل شـــجرة علـــى حـــدٍة ولكـــال نـــوعي  وراق المصـــابة بـــالمرضالمئويـــة لـــأل

كمـا اسـتخدم . ثـم لكـل صـنف، )ظاهرية وكامنة، كل على حـدةٍ (اإلصابة 
األوراق يم درجـــة إصـــابة و لتقـــســـلم التقيـــيس الخماســـي المشـــار إليـــه ســـابقًا 

ســــب ثـــم ح ،مكـــرر، ثـــم ألشـــجار كـــل صـــنف/كـــل شـــجرةمـــن المجموعـــة 
   .مؤشـر المرض لكل صنف على حدةٍ 

  
 خضـــيريصـــنفي الزيتـــون يم قابليـــة إصـــابة و تقـــ تـــم - محافظـــة الالذقيـــة

 مـــــــارس/خـــــــالل شـــــــهري آذار درماللـــــــي إزاء مـــــــرض عـــــــين الطـــــــاووسو 
فـــي منطقـــة ) 2010و 2009، 2008(لمـــدة ثالثـــة أعـــوام  أبريـــل/ونيســـان

ســتمرخو والصــنف الخضــيري فــي منطقــة الشــاطىء األزرق للمــدة نفســها، 
ــ كمــا. كــل صــنفلأشــجار  10بمعــدل  صــنفًا  27يم قابليــة إصــابة و تــم تق

بالمرض مزروعة فـي المجمـع ) عاماً  12-10أشجار بعمر (من الزيتون 
، 2009الــوراثي لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الالذقيــة فــي عــام 

في المجمـع نفسـه، بمعـدل ثـالث  2010صنفًا من الزيتون في عام  61و
جمعــت األوراق المعــدة . )تمثــل الشــجرة مكــررًا واحــداً (أشــجار لكــل صــنف 

، وتــــم الطريقــــة والكميــــة نفســــها المســــتخدمة فــــي الفقــــرة الســــابقةبللفحــــص 
درجـــة و ) الظاهريـــة والكامنـــة(حســـاب النســـب المئويـــة لـــألوراق المصـــابة 

فــي  ،علــى حــدةٍ ثــم لكــل صــنف ، لكــل شــجرةمؤشـــر المــرض ثــم  تهاإصــاب
  .المواقع المختلفة

الزيتـون نفسـها التـي  م مراقبة تطور المرض على أشجار أصنافت
 عـاميم المرضـي السـابق فـي محـافظتي طرطـوس والالذقيـة و خضعت للتقـ

تــــــم حســــــاب نســــــب األوراق المصــــــابة ومؤشــــــر المــــــرض عنــــــد و . 2009
أوقــــات ثالثــــة األصــــناف المختبــــرة بــــالطرائق نفســــها المعتمــــدة ســــابقًا فــــي 

مارس، وفي نهايـة شـهر /في نهاية شهر آذار: خالل موسم النمومختلفة 
  .نوفمبر/أبريل، وفي نهاية شهر تشرين الثاني/سانني
  

ــأثير درجــة مقاومــة بعــض    لفطــرفــي إنبــات أبــواغ ا أصــناف الزيتــونت
S. oleagina وراقاأل على سطح  وطول أنبوبة اإلنبات   

المختبــرة مــن األصــناف مــن كــل صــنف حديثــة النمــو ورقــة  20تــم إعــداء 
بطــول  ةأفــرع صــغير  ى ثالثــةحمولــة فــمكانــت فــي البيــت الزجــاجي ســابقًا 
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غــذائي مناســب يحتــوي علــى فــي محلــول  هاقواعــدت غمســســم،  20–15
 ضــمن دوارق زجاجيــةالعناصــر الصــغرى والكبــرى بالنســب المنصــوح بهــا 

علـــــى ورق الزيتـــــون أوراق ت فيهـــــا حضـــــنأخـــــرى بطريقـــــة  تهـــــامقارنوتـــــم 
األفـرع  ةغطيـتـم ت ).20(مرطب ضمن طبق بتري ال Whatmanنشاف ال

ــــــدو  ــــــاس  رق معــــــاً اوال ــــــولي بأكي ــــــينإشــــــفافة مــــــن الب   عنــــــد، وحضــــــنت ثيل
18–20º ــــي ظــــروف المختبــــر خــــالل شــــهر  س  2009 أبريــــل/نيســــانف

المعلـــق البـــوغي ميكروليتـــر مـــن  100 وضـــعتـــم . ضـــمن أحـــواض مائيـــة
فـي الحديث الجمع على هيئة نقطة ) مل/بوغ 410×25(للفطر الممرض 

ســجلت . يإلــى جانــب العــرق الوســط الســطح العلــوي لكــل ورقــة منتصــف
ثالثــة وطــول أنبوبــة اإلنبــات بعــد يــوم و األبــواغ الكونيديــة  إنبــاتقــراءات 

مــن كــل صــنف عنــد  مكــررات/أوراق 5مــن بــدء التحضــين بفحــص أيــام 
  . كل ورقةلمجهرية حقول  5في كل مرة، وبمعدل  20×10التكبير 

   
  النتائج والمناقشة

  
طـاووس فـي يم الحالة الصحية ألشجار الزيتـون إزاء مـرض عـين الو تق

  الساحل السوري وهضابه واإلجراءات المتخذة في مكافحته
رصد مـرض عـين الطـاووس علـى معظـم أصـناف الزيتـون المزروعـة فـي 

وال سـيما فـي الوديـان  2008و 2007عـامي هضـابها المنطقة الساحلية و 
. الربيع في معظم األحيـانفصل  خاللحيث الضباب والرطوبة المرتفعة 

بعــض أشــجار الزيتــون مــن الصــنف نيبــالي فــي كمــا ســجل المــرض علــى 
. 2007فـــي ربيـــع عـــام  جلـــينفـــي منطقـــة أقصـــى جنـــوب غـــرب ســـورية 

وتباينـــت شـــدة المـــرض مـــن عـــام آلخـــر تبعـــًا لظـــروف الطقـــس، ولقابليـــة 
وبلــغ حــدوث المــرض . إصــابة الصــنف المــزروع بــالمرض، ومكــان الــزرع

فــــي  علــــى أشــــجار أصــــناف الزيتــــون الشــــائعة االنتشــــار%) 100(أوجــــه 
منطقتــــي ســــتمرخو والشــــاطىء األزرق فــــي الالذقيــــة وعلــــى امتــــداد وادي 

نســــب األوراق المصــــابة  تراوحــــتو ، 2007العمقــــة فــــي طرطــــوس عــــام 

محافظـة الالذقيـة فـي على أشجار الصنفين درماللـي وخضـيري بالمرض 
، وعلى أشـجار الصـنف دعيبلـي فـي مجـدلون البسـتان %80–55ما بين 

، األمـر %90-60 لعمقة في طرطوس ما بـينوبشبطة والسلسلة ووادي ا
ألوراق األشـــجار فـــي نهايـــة فصـــل الربيـــع  شـــديدالــذي تســـبب فـــي تســـاقط 

   .)2شكل ( إنتاجها بصورة حادة قلو ، فتعرت األشجار 2007عام 
مــــن علــــى أشــــجار الزيتــــون وتكــــرر االنتشــــار األعظمــــي للمــــرض 

 مجـدلون البسـتان(في بعـض منـاطق محافظـة طرطـوس الصنف دعيبلي 
ــــة ــــع عــــام ) وبشــــبطة ووادي العمق ــــه ، 2008فــــي ربي وبلغــــت نســــبة حدوث

علــى أشــجار الزيتــون مــن الصــنفين بينمــا تراوحــت نســب حدوثــه ، 100%
 20 ا بـينمـمحافظة الالذقيـة في  ة ستمرخوفي منطقدرماللي وخضيري 

وكانــــت نســــب األوراق  .فــــي منطقــــة الشــــاطىء األزرق% 70و ،%60و
ظـة طرطـوس مقارنـة بمحافظـة الالذقيـة المصابة بالمرض أكبـر فـي محاف

  ).1جدول (
المســـــاحات الموبـــــوءة بـــــالمرض فـــــي محافظـــــة طرطـــــوس رت قـــــدو 

هكتــارًا فــي محافظــة الالذقيــة  2560هكتــارًا، بينمــا كانــت  3400حــوالي ب
وفقـــًا لتقـــارير مصـــلحتي الوقايـــة فـــي  2008 عـــام أبريـــل/فـــي شـــهر نيســـان

الت وبائيـة تعاقبـت اتسم مرض عين الطاووس بحدوث حـاو . المحافظتين
علــى أشــجار الزيتــون فــي المنــاطق الســاحلية مــن ســورية خــالل الســنوات 

  يم أضـــــــرار المـــــــرض علـــــــى و ، وشـــــــكلت لجـــــــان فنيـــــــة لتقـــــــ)6(الماضـــــــية 
ــــــد بلغــــــت نســــــب ). معلومــــــات شخصــــــية(مــــــدار الســــــنوات الماضــــــية    وق

جنــــين ونــــابلس فــــي فلســـــطين  يألوراق المصــــابة بــــالمرض فــــي منطقتـــــا
وتراوحــت شــدته بــين علــى التــوالي، ، 23.7±%46.1و 18.2 67.2%±
ـــبعض الدراســـات المرجعيـــة /بقعـــة 3.0-3.7 وتســـبب . )32(ورقـــة وفقـــًا ل

خفــض غصــان األمــر الــذي األومــوت وراق أللــشــديد تســاقط المــرض فــي 
اإلنتــاج الثمــري ألشــجار الزيتــون الموبــوءة فــي الواليــات المتحــدة بحــوالي 

20) %26 .(  

  

    
  

  .)D(، وعيروني )C(، دعيبلي )B(، خضيري )A(درماللي : على أصناف الزيتون وراق  بمرض عين الطاووساألمظاھر إصابة  .2شكل 
Figure 2. Symptoms  of peacock disease on  leaves of the olive varieties: Dirmlaly (A), Khda'ary (B), Diably (C) and Aurony 
(D). 
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ويعــُد تســاقط األوراق المصــابة وتعريــة األشــجار فــي الربيــع ومــوت 
وأحيانـــًا الكبيـــرة نتيجـــة لتكـــرار اإلصـــابة عامـــًا بعـــد أخـــر  ةاألفـــرع الصـــغير 

السبب المباشر في خفض اإلنتاج وسببًا غير مباشر في معاومة أشـجار 
ولــــم تشــــاهد إصــــابات ). 26، 24، 15(الزيتــــون فــــي المنــــاطق الموبــــوءة 

علــى ثمــار الزيتــون فــي هــذا البحــث، فــي حــين تــم ذكــر ذلــك فــي المــرض 
وتمحـــــورت حمـــــالت مكافحـــــة ). 23، 12(منـــــاطق مختلفـــــة مـــــن العـــــالم 

شـة ور  ،مباشـرةالثمـار بعـد قطـاف  يـةرشـة خريف المرض السنوية في تنفيـذ
مـــارس /وحتـــى منتصـــف شـــهر آذار فبرايـــر/ثانيـــة فـــي نهايـــة شـــهر شـــباط

نتشــار الوبيــل للمــرض فــي حــاالت اإل إعــادة الــرش ثانيــةكمــا أقتــرح . )2(
 قبـل اإلزهـار أبريـل/أو فـي أوائـل شـهر نيسـان مارس/في نهاية شهر آذار

  . باستخدام المبيدات الفطرية المناسبة كمركبات النحاس وثيوفانات ميثيل
  

لـم نـتمكن مـن رصـد  - على المستنبتات الغذائيةالممرض الفطر  تنمية
نبتات الغذائيـــة المختبـــرة تحـــت نمـــو واضـــح للفطـــر الممـــرض علـــى المســـت

بـدء  مـنظروف التحضين المختلفة بعد مضي مـا يزيـد عـن ثالثـة أشـهر 
التحضين باستثناء نموات مجهريـة تكونـت فـي منطقـة اإلعـداء ومحيطهـا 

ــــــى  ــــــون  20مســــــتنبت مســــــتخلص عل غ  10إليــــــه  مضــــــافغ أوراق زيت
، رو التلـــوث بـــبعض الفطـــحـــدوث وكـــان . غـــارآغ بـــاكتو  20غلوكـــوز و

أمــرًا ملحوظــًا فــي  .Cladosporium sppو  .Alternaria spp:مثــل
 .لفطـــر الممـــرضاالتعـــرف علـــى نمـــو خاللهـــا اســـتحال  بعـــض الحـــاالت

مـن  بتركيـز عـالٍ كمادة لقـاح وحالت معاملة األوراق المصابة المستخدمة 
دون نمــو الفطــر الممــرض  دقــائق 5لمــدد %) 1(الصــوديوم  تهيبوكلوريــ

مرجعيـة نتـائج دراسـة وهذا يتعـارض مـع . غذائيةوغيره على المستنبتات ال
أشـــارت إلـــى حـــدوث نمـــوات هيفيـــة ومـــزارع للفطـــر الممـــرض علـــى ســـابقة 

، بينمــــا لــــم تشــــر أيــــة دراســــة )9(تحــــت الشــــروط ذاتهــــا نفســــه  المســــتنبت
األمــر دون وقــد حــال هــذا . )34، 28(مرجعيــة ســابقة إلــى حــدوث ذلــك 

ة الــذكر إلنتــاج أبــواغ الفطــر اســتخدام أي مــن المســتنبتات الغذائيــة الســابق
العدوى االصـطناعية  إحداثفي كلقاح استخدامها الحقًا بهدف الممرض 

ألصــــناف الزيتــــون المختبــــرة، واســــتبدلت بطريقــــة جمــــع األبــــواغ الحديثــــة 
التكـــوين مـــن األوراق المصـــابة طبيعيـــًا فـــي نهايـــة فصـــل الشـــتاء وبدايـــة 

بعــد تحضــينها ) أبريــل/أوائــل نيســان –فبرايــر /نهايــة شــباط(فصــل الربيــع 
قياسًا بالطرائق المتبعة في بحوث أخـرى،  ساعة 48في حيز رطب لمدة 

يتطلــب احتياجــات غذائيــة حيويــة خاصــة  S. oleaginaعلمــًا أن الفطــر 
تحت طبقة البشرة في أوراق الزيتـون المصـابة قـد ال توفرهـا  هأثناء استقرار 

  ).22(ية لدراسات المرجعاالمستنبتات الغذائية وفقًا لبعض 

  
  2008و 2007 ربيع موسمي خالل الساحل السوريھضاب انتشار مرض عين الطاووس على بعض أصناف الزيتون الشائعة في  .1جدول 

Table 1. Prevalence of peacock disease on some common olive cultivars in Syrian coastal hills during spring 2007 and 2008. 
  

  لسنةا/المحافظة
Governorate/year الموقع   Locationالصنف   Cultivar

  % حدوث المرض
Disease 

incidence % 

النسبة المئوية 
  ألوراق المصابةل

% of Infected 
leaves 

  Tartous    طرطوس
 Diably 90  65   دعيبليMajdalon Al-Bustan  مجدلون البستان  2007

 Diably  85 70   دعيبليAl-selseleh   السلسلة
 Diably 100 90   دعيبليWady Al-Amkah  وادي العمقة 

 Diably  65 60   دعيبليSafieta  صافيتا
Beshabtah  بشبطة

 
 Diably 80  70   دعيبلي

 Diably  100  75   دعيبليMajdalon Al-Bustan   مجدلون البستان  2008
 Diably 80 80   دعيبليAl-selseleh   السلسلة
 Diably  100 80   دعيبليWady Al-Amkah  العمقةوادي 
 Diably 65 45   دعيبليSafieta   صافيتا
Beshabtah   بشبطة

 
  Diably  100 80   دعيبلي

  Latakia   الالذقية
 Dirmlaly 90  55   درمالليSet-Markho   ستمرخو  2007

 Khda'ary 100 75   خضيري
Al-Shateq Al-Azraq  الشاطىء األزرق

 
 Khda'ary 100  80   خضيري

  Dirmlaly 20  30   درمالليSet-Markho   ستمرخو  2008
 Khda'ary 60  45   خضيري

 Khda'ary 70  50   خضيريAl-Shateq Al-Azraq  الشاطىء األزرق
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ــ مرض تحــت الصــابة بــلإل أصــناف الزيتــونغــراس بعــض يم قابليــة و تق
  والطبيعية ظروف العدوى االصطناعية

أصــناف الزيتــون المحليــة والمســتوردة فــي درجــة قابليتهــا لإلصــابة  تباينــت
وكانـــت قـــيم القـــراءات المرضـــية أكبـــر بصـــورة  ،بمـــرض عـــين الطـــاووس

عامـــــة تحـــــت ظـــــروف العـــــدوى االصـــــطناعية مقارنـــــة بظـــــروف العـــــدوى 
  ).2جدول (الطبيعية 

وكان الصنف تيريليا أكثرها مقاومة للمرض تحت ظـروف العـدوى 
تســجل علــى أوراق الصــنف المــذكور إصــابات مرئيــة،  االصــطناعية، ولــم

وأبـدى . %1.8، ومؤشـر المـرض %5بينما كانـت نسـبة إصـابته الكامنـة 
، للمرض تحت ظـروف العـدوى الطبيعيـة مماثلةالصنف المذكور مقاومة 

ممــــاثًال زورالينــــا لصــــنف اوكــــان تفاعــــل . وكــــان تفاعلــــه عــــالي المقاومــــة

للمــرض ســواء تحــت ظــروف عاليــة الفــي درجــة مقاومتــه للصــنف تيريليــا 
تــــاله فــــي األهميــــة الصــــنف قيســــي، . العــــدوى االصــــطناعية أم الطبيعيــــة

تحــــت وتراوحــــت درجــــات تفاعلــــه مــــع المــــرض مــــا بــــين عــــالي المقاومــــة 
. ظــروف العــدوى االصــطناعية ومقاومــًا تحــت ظــروف العــدوى الطبيعيــة

دان مـــع المـــرض مقاومـــًا ســـواء تحـــت ظـــروف كمـــا كـــان تفاعـــل الصـــنف 
وكـــان الصـــنف نيبـــالي أكثرهـــا قابليـــة . دوى االصـــطناعية أم الطبيعيـــةالعـــ

، تـاله فـي األهميـة تحت ظـروف العـدوى االصـطناعية لإلصابة بالمرض
ـــي،  ،صـــوراني: األصـــناف ـــو ســـطل، مصـــعبي، خـــوخي، درمالل مخـــرم أب

ـــط، خضـــيري، منـــزنيال، ودعيبلـــي التـــي تفاعلـــت مـــع المـــرض بدرجـــة  جل
ولـم تسـجل أصـناف منيعـة . ناعيةمتوسطة تحت ظـروف العـدوى االصـط

  ). 3شكل (للمرض سواء تحت ظروف العدوى االصطناعية أم الطبيعية 
  
 

  . سورية في بمرض عين الطاووسأصناف الزيتون بعض غراس يم قابلية إصابة وتق. 2جدول 
Table 2. Evaluation of susceptibility of rooted cuttings of some olive cultivars to peacock disease in Syria. 
 

 Cultivars  األصناف

تحت ظروفمرضللالمرئيةإلصابةا
في البيت  العدوى االصطناعي

يونيو /حزيران 11، دوما، الزجاجي
2008  

Visual infection with disease 
under artificial infection 
conditions in glass house, 

Douma, 11 June 2008 

تحت ظروف مرض لل المرئيةإلصابة ا
منطقة مجدلون في العدوى الطبيعية 
 أبريل/نيسان 12، البستان، طرطوس

2010  
Visual infection with disease 

under natural infection conditions 
in Majdaloon Al-Bustan region, 
Tartous province, 12 April 2010 

بقعة اإلصابة  متوسط قطر
للعدوى االصطناعية 

  يعيةوالطب
Mean Diameter of 
infection spot for 

artificial and natural 
inoculation 

النسبة المئوية  
  لألوراق المصابة
% of infected 

leaves 

 مؤشر المرض
%  

Disease index 
%

النسبة المئوية  
  لألوراق المصابة
% of infected 

leaves 

  % مؤشر المرض
Disease index 

% 

 
  )مم(القطر 

Diameter 
(mm)  

 المدى
  )مم(

Range 
(mm)  

 Khoukhy 22.0  16.8 bcd 16.2  13.2  6.5 4-7   خوخي
 Nibaly 43.5 36.8 a 12.0 5.6  6.8 5-11   نيبالي
 Duably 15,6 12.5 f 16.0 12.6  6.0 4-7   دعيبلي
 Manzanilla 25.8 12.7 f 10.3 4.0  10.0 6-12   منزنيال
 Jlut 30.8  15.4 de 20.7 15.0  5.2 3-7   جلط

 Dirmlaly 26.2  15.7 cd 23.0 11.8  6.6 4-10   درماللي
  Tirellia 0.0   0.0 i 6.1  2.0  4.0 3–5   ريليايت

 Sorany 25.6 18.6 b 23.6 18.9  4.9 3–7   صوراني
 Musaby 32.1 17.6 bc 15.6 14.1  5.7 3-8   مصعبي
 Mukharam Abu Satl26.9  17.9 bc 15.7 12.7  8.4 3-11   سطل أبو مخرم

 Khda'ary24.2  14.0 ef 19.3 11.2  5.2 2-7   خضيري
 Zorallina 5 .6    2.8 h 3.9 1.6 7.6 4-11  زورالينا

 Dan11.3    8.0 g 12.2 7.2  4.3 3-5   دان
  Kaissy   قيسي

 
8.4   4.1 h 15.3 8.6  7.0 6-8 

   Average21.4  13.8 15.3  10.3  6.3   المتوسط
  0.05احتمال  ستوىم أقل فرق معنوي عند

LSD at P=0.05 
 1.923     

  (%)معامل التشتت 
C V (%) 

  15.74          
   0.05معامل االرتباط عند مستوى احتمالية 

Correlation coefficient (r) at P=0.05 
0.286 0.119  0.313 -  0.367 -      

 Table value of correlation coefficient ( r ) = 0.5324      0.5324= القيمة الجدولية لمعامل االرتباط 
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، إنبات أبواغ الفطر ))C(، مخرم أبو سطل )B(، خضيري )A(مصعبي (مظاھر مرض عين الطاووس على أوراق بعض أصناف الزيتون  .3شكل 

S. oleagina  ساعة  24بعد)D (ساعة  48و)E ( المختبر ورطوبة عالية فيمن التحضين في نقطة ماء مقطر.  
Figure 3. Peacock disease symptoms on leaves of some olive cultivars (Musaby (A), Khda'ary (B), and Mukharam Abu Satl 
(C)), and germination of S. oleagina conidia, 24 hours (D) and 48 hours (E) after incubation in distilled water drop under high 
humidity at laboratory conditions. 

 

ولــم تســجل عالقــة ارتبــاط موثوقــة بــين متوســط أقطــار بقــع اإلصــابة علــى 
 أوراق األصـــــناف المختبـــــرة مـــــن جهـــــة ومؤشـــــر المـــــرض ونســـــب األوراق

   ).2جدول (المصابة من جهة أخرى 
المســـتخدم فـــي  يم حيويـــة لقـــاح الفطـــر الممـــرضو وبينـــت نتـــائج تقـــ

 24بعـد % 51.8إنبـات أبواغـه  ةاإلعداء ارتفـاع حيويتـه، فقـد بلغـت نسـب
ســــاعة مــــن بــــدء  48بعــــد % 66.3ســــاعة مــــن التحضــــين، بينمــــا كانــــت 

ح المسـتخدم وكان هذا مؤشرًا جيدًا على كفـاءة اللقـا). 3شكل (التحضين 
وتوافقــت نتــائج هــذا البحــث مــن حيــث . فــي إحــداث العــدوى االصــطناعية

نســــب إنبــــات األبــــواغ الكونيديــــة تقريبــــًا مــــع تلــــك المتحصــــل عليهــــا فــــي 
  ).37، 9، 8(دراسات مرجعية سابقة حضنت في الشروط نفسها 

  
مرض تحــت البــلإلصــابة  بعــض أصــناف الزيتــونأشــجار يم قابليــة و تقــ

  يعيةظروف العدوى الطب
تبــــاين أداء أصــــناف الزيتــــون فــــي درجــــة قابليتهــــا : محافظــــة طرطــــوس

تحــــت ظــــروف العــــدوى  2008 عــــاملإلصــــابة بمــــرض عــــين الطــــاووس 
ـــــين  الطبيعيـــــة، وتراوحـــــت ، %73.2–0.6نســـــب األوراق المصـــــابة مـــــا ب

ــــ%. 67.2–0.4ومؤشــــر المــــرض مــــا بــــين   بيشــــولينت األصــــناف وكان
خـــــوخي ف اصــــناأل تهـــــاتل، قابليـــــة لإلصــــابة عاليــــةودعيبلــــي وخضـــــيري 

ـــًا الصـــنف دعيبلـــي ودرماللـــي  ـــة لإلصـــابة، وكـــان وأحيان التـــي كانـــت قابل
األصـــــــناف ســـــــكري، و الصـــــــنف صـــــــفراوي متوســـــــط القابليـــــــة لإلصـــــــابة، 

وأحيانــًا الصــنف تيريليــا  ، بينمــا كــان الصــنفوزورالينــا، وعيرونــي مقاومــة
 ولـــوحظ أن تفاعـــل الصـــنفين دعيبلـــي. عاليـــا المقاومـــة للمـــرضعيرونـــي 

ـــًا مـــن موقـــع ألخـــر، فكانـــت اإلصـــابات أعلـــى فـــي  وعيرونـــي كـــان متباين
ـــــان حيـــــث يكثـــــر الضـــــباب  طـــــوال فصـــــل الربيـــــع وبدايـــــة الصـــــيف الودي

مجــدلون (، وأقــل فــي المنــاطق المرتفعــة والمكشــوفة )الحــداديات والسلســلة(
ولـــم تســـجل عالقـــة ارتبـــاط موثوقـــة بـــين متوســـط أقطـــار بقـــع ). البســـتان

 علــىاإلصـابة علــى أوراق األصــناف المختبــرة مـن جهــة ومؤشــر المــرض 
  ).3جدول (األوراق المصابة من جهة أخرى 

داء معظم أصناف الزيتون المختبرة في محافظـة طرطـوس تشابه أ
هـا ئفي درجة قابليتها لإلصابة بمرض عين الطاووس مـع أدا 2009عام 

–7.8نســــب األوراق المصــــابة مــــا بــــين  فــــي الموســــم الســــابق، وتراوحــــت
وكانــــت األصــــناف %. 89.2–3.8، ومؤشــــر المــــرض مــــا بــــين 95.3%

ل عاليــــــة القابليــــــة دعيبلــــــي وبيشــــــولين وخــــــوخي، وخضــــــيري وأبــــــو جــــــداي
لإلصابة، والصنف صوراني قابًال لإلصابة، والصـنفين سـكري وصـفراوي 

حـين متوسطا القابلية لإلصابة، والصنفين عيروني وتيريليا مقاومين، في 
ـــا عـــالي المقاومـــة وكانـــت قـــيم قـــراءات اإلصـــابات . كـــان الصـــنف زورالين

لعينــــات المرئيــــة أعلــــى بصــــورة عامــــة مــــن قــــيم اإلصــــابات الكامنــــة فــــي ا
المـــأخوذة مـــن األشـــجار نفســـها، وكانـــت قـــيم قـــراءات اإلصـــابات المرئيـــة 
والكامنــة متناســقة علــى أوراق الصــنف نفســه باســتثناء األصــناف دعيبلــي 

ودعيبلـي عاليـا وكان الصنفان خـوخي . وخضيري وخوخي فكانت متباينة
القابليـــة لإلصـــابة بـــالمرض تحـــت ظـــروف العـــدوى الطبيعيـــة وفقـــًا لنتـــائج 

، وكانـــت األصـــناف بيشـــولين وصـــفراوي وصـــوراني وأحيانـــًا 2010 موســـم
الصـــنف دعيبلـــي قابلـــة لإلصـــابة، واألصـــناف ســـكري وعيرونـــي وتيريليـــا 

 ينمتوســطة القابليــة لإلصــابة، والصــنف زورالينــا وأحيانــًا عيرونــي مقــاوم
يعزى تباين أداء بعض األصناف، مثل عيروني ودعيبلـي مـن و . للمرض

وجـود أكثــر مـن طـراز وراثـي ضـمن الصـنف نفســه إلـى ربمـا موقـع ألخـر 
  ).4جدول (أو لتباين الظروف البيئية في مواقع الدراسة 

E D ABC 
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دول  ة. 3ج دوى الطبيعي روف الع ت ظ اووس تح ين الط رض ع ون بم ناف الزيت ابة بعض أص ة إص وري قابلي احل الس اب الس ي ھض  24–23، ف
  2008أبريل /نيسان

Table 3. Susceptibility of some olive cultivars to peacock disease under natural infection conditions in coastal hills of Syria, 
23-24 April, 2008. 
 

  الموقع/المحافظة
Gvernorate/ location الصنف  Cultivar

  مرئيةصابة الاإل
Visible infection 

  وسط أبعاد بقعة اإلصابةتم
Mean diameters of 

infection spot 
(%) النسبة المئوية 

  لألوراق المصابة
% of infected 

leaves 

مؤشر 
  % المرض

Disease 
index % 

  )مم( قطرال
Diameter 

(mm) 

  )مم( المدى
Range 
(mm) 

           Tartous   طرطوس
 Aurony1.1 0.50 3.1  2-6   عيروني Majdalon Al-Bustan  مجدلون البستان

  Sukary19.4  7.60  3.1  2-6   سكري
 Duably   دعيبلي

 
44.7  38.60 5.7  3-7 

 Duably   دعيبلي  Al-Haddadiat  الحداديات
 

58.3  56.98 5.5  3-7 

  Tirellia0.6 0.40 3.5 1-6   تيريليا  Al-selseleh  السلسلة
  Zorallina13.1 6.80 2.8 1-5   زورالينا
 Picholine71.1 67.20 3.0 1-7   بيشولين
 Safrawy24.1 14.20 3.8 2-7   صفراوي
  Khoukhy 56.1 46.99 3.1 2-5    خوخي
 Aurony7.8 5.10 3.3 3-6   عيروني
 Duably   دعيبلي

 
73.2  54.95 4.6 3-6 

           Latakia   الالذقية
 Khda'ary67.5  53.80  6.6 4-12    خضيري Set-Markho  ستمرخو

 Dirmlaly    درماللي
 

33.8  27.50  7.5  4-12 

 Khda'ary    خضيري  Al-Shateq Al-Azraq  زرقالشاطىء األ
  

69.3  54.10  6.8  4-13  

    Average    36.4  31.07  4.5   المتوسط
   0.05معامل االرتباط عند مستوى احتمال 

Correlation coefficient (r) at P=0.05 
  0.535  0.455      

         Table value of correlation coefficient ( r ) = 0.5324   0.5324= القيمة الجدولية لمعامل االرتباط 
  
  

فــي  2008كــان أداء الصــنف خضــيري خــالل عــام  - محافظــة الالذقيــة
مــوقعي ســتمرخو والشــاطىء األزرق فــي محافظــة الالذقيــة عــالي القابليــة 

). 3جــدول (لإلصــابة، بينمــا كــان أداء الصــنف درماللــي قــابًال لإلصــابة 
ي الدراســــة متوســــطا القابليــــة ن فــــي مــــوقعين المــــذكور يوكــــان أداء الصــــنف

وتبـــاين أداء الصـــنف خضـــيري فـــي موســـم . 2009لإلصـــابة خـــالل عـــام 
مــن موقــع آلخــر، فكــان قــابًال لإلصــابة فــي موقــع ســتمرخو، بينمــا  2010

وكــــان أداء . كــــان عــــالي القابليــــة لإلصــــابة فــــي موقــــع الشــــاطىء األزرق
ع الصـــــنف درماللـــــي متوســـــط القابليـــــة لإلصـــــابة إزاء المـــــرض فـــــي موقـــــ

ويعــــزى تبــــاين أداء الصــــنف خضــــيري مــــن موقــــع ). 4جــــدول (ســــتمرخو 
آلخــر ومــن ســنة ألخــرى إلــى اخــتالف كميــة الهطــوالت المطريــة وترددهــا 
تبعـــًا للمكـــان والموســـم خـــالل فصـــلي الشـــتاء والربيـــع أو لوجـــود أكثـــر مـــن 

  . خضيري التسمية هطراز وراثي يطلق علي

الـوراثي فـي مركـز تفاعلت أصناف الزيتون المزروعـة فـي المجمـع 
بحوث الالذقية بصـورة متباينـة إزاء مـرض عـين الطـاووس تحـت ظـروف 

، وكانـت األصـناف أبـو سـطل محسـن 2009العدوى الطبيعية فـي موسـم 
وزورالينـــا وتفـــاحي وعبـــادي أســـود وماســـبالي  2وأبـــو ســـطل عـــادي وجبـــع 

وأبـــو شـــوكه ومـــاوي اســـطنبولي وحلـــم البقـــرة وتمرانـــي وتمراتـــي وخلخـــالي 
خلخـــالي صـــغير وزيتـــي وعبـــادي أبـــو جبـــرا وبعيرنـــي وحنبالســـي خشـــن و 

تراوحت نسب األوراق المصابة ومؤشـر المـرض (عالية المقاومة للمرض 
وكـــــان الصـــــنف ). ، علـــــى التـــــوالي%3.7–0.2و% 8.0–0.7مـــــا بـــــين 

 14.5نســـبة األوراق المصـــابة ومؤشـــر المـــرض (الضـــاحي عبيـــد مقاومـــًا 
ف صـــفراوي ومنـــزنيال ومعـــري وكانـــت األصـــنا). ، علـــى التـــوالي%8.3و

تراوحــــت (وجلــــط ودان وصــــيفي وخرمبوشــــي متوســــطة القابليــــة لإلصــــابة 
ـــــــين نســـــــب األوراق  % 32.7–16.9المصـــــــابة ومؤشـــــــر المـــــــرض مـــــــا ب
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وكان الصنف صوراني قـابًال لإلصـابة ). ، على التوالي%24.8–10.2و
ــــــــى %31.1و 36.4نســــــــبة األوراق المصــــــــابة ومؤشــــــــر المــــــــرض ( ، عل

ت قــيم القــراءات المرئيــة لإلصــابات علــى أوراق األصــناف وكانــ). التــوالي
المختبرة أعلى بصورة عامة من قيم اإلصابات الكامنـة باسـتثناء الصـنف 
تمراتي فكانت القراءات معكوسـة، كمـا سـجل تناسـب منهجـي مـا بـين قـيم 

اإلصـابات المرئيــة لألصــناف المختبـرة مــن جهــة وقـيم اإلصــابات الكامنــة 
  .من جهة أخرى
مـــا بـــين قـــيم مؤشـــر المـــرض  موثـــوقســـجل ارتبـــاط موجـــب ولـــم ي

والنسب المئوية لألوراق المصابة مـن جهـٍة ومتوسـط قطـر بقعـة اإلصـابة 
  ).5جدول (من جهة أخرى 

  
  

  2010و 2009، في ھضاب الساحل السوري قابلية إصابة بعض أصناف الزيتون بمرض عين الطاووس تحت ظروف العدوى الطبيعية. 4جدول 
Table 4. Susceptibility of some olive cultivars to peacock disease under natural infection conditions in coastal hills of Syria, 
2009 and 2010 
 

 Cultivar  الصنف

  2009مارس /آذار 25- 23
23-25 March 2009 

  2010أبريل /نيسان 1 –مارس /آذار 20
20 March-1 April 2010 

  مرئيةصابة الاإل
Visible infection 

  اإلصابة الكامنة
Latent infection 

  صابة المرئيةاإل
Visible infection 

  اإلصابة الكامنة
Latent infection 

النسبة المئوية 
لألوراق 
  المصابة
% of 

infected 
leaves 

مؤشر 
  % المرض

Disease 
index % 

النسبة المئوية 
لألوراق 
  المصابة
% of 

infected 
leaves 

مؤشر 
  % المرض

Disease 
index % 

النسبة المئوية  
لألوراق 
  المصابة
% of 

infected 
leaves 

مؤشر 
 المرض

%  
Disease 
index % 

النسبة المئوية  
لألوراق 
  المصابة
% of 

infected 
leaves 

مؤشر 
 المرض

%  
Disease 
index 

% 
 

  Tartous (Majdalon Al-Bustan))    مجدلون البستان( طرطوس
  Aurony  14.6 6.6  3.2  1.4  28.7  17.9  5.1  2.3  عيروني
  Sukary 26.7 12.5 7.0 1.8 37.2  21.1  8.3  2.7  سكري
  Duably 90.8 88.8 28.0 17.7 66.4  60.1  30.2  18.3   دعيبلي

  -   -   -   -   Khda'ary 73.5  59.4  15.0  4.8   خضيري
  Tirellia 12.3  5.8  3.0  0.4  21.7 12.0  3.1  0.5   تيريليا

  Zorallina 7.8  3.8  2.1  0.6  17.9 7.0 2.0  0.5   وراليناز
  Picholine 79.2  71.1  67.0  58.4  43.5 41.7 68.4  60.4   بيشولين

  Sowrany 52.0  34.2  26.0  17.2  61.2  35.3  28.4  18.4   ينراوص
  Khoukhy  81.0  73.4  22.6  10.2  63.2 61.0 25.7  14.3    خوخي

 
  Tartous (Al-Audaidie))   العديدة( طرطوس
  -   -   -   -  Abu-Jadael 73.2  57.1 50.0 27.1  أبو جدايل

 
  Tartous (Al-selseleh))  السلسلة( طرطوس
  Tirellia 14.9 7.3 2.0 0.5 18.4  11.6  2.7  0.6   تيريليا

  Zorallina 8.5 4.6 3.0 0.8 22.1  9.6  3.4  0.9   زورالينا
  Picholine 82.8 77.1  76.0 61.0 53.2  48.0  76.6  63.0   بيشولين
  Safrawy 32.1 12.2 13.0 4.0 60.0  40.3  24.8  5.4   صفراوي
  Khoukhy 83.8 79.9  20.4  6.1 74.2  69.3  22.5  6.3    خوخي
  Aurony 15.7  7.4 3.0 1.3  9.3  5.3  2.4  0.9   عيروني
  Duably 95.3 89.2 31.0 19.2 47.9  47.4  18.2  11.8   دعيبلي

  
  Latakia (Set-Markho))   ستمرخو( الالذقية
  Khda'ary 17.3 13.5 2.0 0.5  51.0 38.8 4.8  1.0    خضيري
  Dirmlaly 21.5  14.2  1.5  0.4 25.5  15.1  2.2  0.8   درماللي

  
 Latakia (Al-Shateq Al-Azraq))   الشاطىء األزرق(الالذقية
  Khda'ary  26.4  17.8  1.9 0.8  54.9  51.6  4.3  1.2    خضيري
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ة،  بمرض عين الطاووس تحت ظروف العدوى الطبيعيةلإلصابة عض أصناف الزيتون قابلية ب. 5جدول  ار 18في المجمع الوراثي في الالذقي ايو /أي م
2009  

Table 5. Susceptibility of some olive cultivars to peacock disease under natural infection conditions in genetic collection block 
in Latakia, 18 May, 2009. 
 

 Cultivar  الصنف

  صابة المرئيةإلا
Visible infection 

  الكامنة ابةصاإل
Latent infection  

وسط أبعاد بقعة تم
  اإلصابة

Mean diameter of 
infection spot  

النسبة المئوية  
  لألوراق المصابة
% of infected 

leaves

مؤشر 
 % المرض

Disease 
index %

النسبة المئوية  
  لألوراق المصابة
% of infected 

leaves

مؤشر 
  % المرض

Disease 
index %  

  )مم( قطرال
Diameter 

(mm)  

 المدى
  )مم(

Range 
(mm) 

  Abu satl mukharam 18.0   3.4  2.0  0.5  3.4  2-6  أبوسطل محزم
  Abu satl normal 26.0  2.3  2.0  0.4  3.5  3-6  أبو سطل عادي

  Juba 2 31.0  0.3  0.0  0.0  3.0  2-5   2جبع 
  Abaady Aswad 0.7  0.2  1.0  0.3  1.5  1-2  عبادي أسود

  Saify 30.7  23.8  6.0  3.0  3.3  1-5   صيفي
  Dan 26.7  20.5  9.0  4.8  3.0  2-4   دان

  Manzanilla 17.7  13.7  14.0  7.8  3.6  2-5    منزنيال
  Abu-shukeih 4.2  2.6  0.4  0.3  3.0  2-6   أبو شوكه

  Maawy estanboly 5.9 2.7 2.2  0.3  3.6  2-8  ماوي اسطنبولي
  Maary 18.0  10.2  4.0  1.5  3.8  2-12   معري

  Halm albakara 2.6  1.1  2.0  0.5  4.0  2-10   حلم البقرة
  Masbaly 1.2  0.6  2.0  0.5  6.0  2-12  ماسبالي
  Zorallina 0.7  0.2  0.0  0.0  2.0  2-4    زورالينا
  Tamrany 2.5  0.6  0.4  0.1  2.0  2-3   تمراني
  Tamraty 6.1  3.7  10.0  7.0  4.7  2-8   اتيتمر

  Khulkhaly khashin 2.8  1.6  0.5  0.3  3.5  2-5  خلخالي خشن
  Zauty 3.0 1.3 0.0  0.0  1.7  2-3  زيتي

  Khulkhaly small6.7  3.4  2.0  0.5  4.2  2-9  خلخالي صغير
  Abaady abu jabra 1.3  0.3  0.0  0.0  1.6  2-3  عبادي أبو جبرا

  Surany 36.4  31.1  6.0  2.8  3.6  2-8   صوراني
  Tuffahy 0.5  0.3  0.0  0.0  10.0  5-14   تفاحي

  Safrawy 16.9  11.1  7.0  2.8  4.9  2-12   صفراوي
  Kharambushy 32.7  24.8  15.0  8.3  4.1  2-10  خرمبوشي

  Aldaahy ybaid 14.5  8.3  4.5  2.2  6.1  2-12  الضاحي عبيد
  Jlut 23.2 18.5 6.4  1.6  3.3  2-10   جلط
  Buareny 2.3  1.2  0.4  0.2  3.0  2-4   رنيبعي

  Hanblasy 1.2  0.3  0.3  0.1  2.0  2-5  حنبالسي
    Average 10.1  6.9      3.64   المتوسط

   0.05معامل االرتباط عند مستوى احتمال 
Correlation coefficient (r) at P=0.05 -0.033  0.033         

  Number of tested olive leaves = 237 1                    237= عدد أوراق الزيتون المختبرة  1
 Number of tested olive leaves = 438 2                    438= عدد أوراق الزيتون المختبرة  2
  Number of tested olive leaves = 429 3                    429= عدد أوراق الزيتون المختبرة  3

  Table value of correlation coefficient (r)  at P 0.05 = 0.3809   0.3809=  0.05ط عند مستوى احتمالية القيمة الجدولية لمعامل االرتبا
  

، عبــادي أســود، منــزنيال، 2جبــع (أداء األصــناف المختبــرة تماثــل 
مــاوي اســطنبولي، معــري، ماســبالي، زورالينــا، تمرانــي، تمراتــي، خلخــالي 

بـــرا، صـــوراني، تفـــاحي، خشـــن، زيتـــي، خلخـــالي صـــغير، عبـــادي أبـــو ج
هـــا ئإزاء المـــرض مـــع أدا 2010فـــي عـــام ) صـــفراوي، بعيرنـــي، حنبالســـي

خر متباينًا، فقد كان تفاعـل تفاعل بعضها اآلكان ، بينما 2009في عام 
األصـــناف أبـــو ســـطل محـــزم، أبـــو شـــوكه، وحلـــم البقـــرة متوســـط القابليـــة 

طل عـادي لإلصابة بدًال من عالي المقاومة، وكان تفاعل الصنف أبو سـ
مقاومــًا بــدًال مــن عــالي المقاومــة، وكــان تفاعــل الصــنف الضــاحي عبيــد 
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متوسط القابلية لإلصابة بدًال من مقاوم، في حـين كـان تفاعـل األصـناف 
جلط، دان، صيفي، وخرمبوشـي قـابًال لإلصـابة بـدًال مـن متوسـط القابليـة 

ات بخلــو أوراقــة مــن اإلصــاب) اســباني(وامتــاز الصــنف كــانينو . لإلصــابة
، عبيـــدي أبـــو 1كمـــا كانـــت األصـــناف نيبـــالي محســـن  المرئيـــة والكامنـــة؛

، نيبـــالي )اليونـــان(، كـــوثريكي )اليونـــان(، تريومبـــا )فرنســـا(ســـونينو  غبـــرة،
، بــيالدي ســباغنا )اســبانيا(، غروســادا ســباغنا )اســبانيا(عــادي، مورايويــو 

ا كاترينــا ، اغوســتينو ســانت، أســكوالنا، ســانت)اســبانيا(، كوراتينــا )اســبانيا(
، )الجزائـــر(، جبعـــي، ســـيغوز )فرنســـا(، لكيـــوز )فرنســـا(، تاشـــي )ايطاليـــا(

تراوحـــــت نســـــب أوراقهـــــا (عاليـــــة المقاومـــــة ) ايطاليـــــا(إترانـــــا، وبينـــــدولينو 
؛ %)3.5و 0.5، ومؤشر المـرض مـا بـين %6.9و 0.9المصابة ما بين 

أوف دي  ،1وكانــت األصــناف مصــعبي، عبيــدي، مــاوي أبوشــوكه، جبــع 
ــــــون ــــــا(، ســــــيريغنوال بيغي ــــــات (، ميشــــــن )فرنســــــا(، بيشــــــولين )ايطالي الوالي
تراوحــت نســب أوراقهــا (مقاومــًة للمــرض ) اســبانيا(، وأربــي كونيــا )المتحــدة

 5.2، ومؤشـــــــر المـــــــرض مـــــــا بـــــــين %21.0و 8.1المصـــــــابة مـــــــا بـــــــين 
 2ونيبـــــالي محســـــن ) اليونـــــان(؛ وكـــــان الصـــــنفان كـــــاري دوليـــــا %)9.3و

 13.3ت نســـــــب أوراقهمـــــــا المصـــــــابة بلغـــــــ(متوســـــــطا القابليـــــــة لإلصـــــــابة 
؛ بينمــــــا )، علــــــى التــــــوالي%11.3و 10.1، ومؤشــــــر المــــــرض %27.3و

عاليـة القابليـة ) اسبانيا(خضيري، مانزالينا فاين ومورانا : كانت األصناف
، 84.2، 73.7بلغـت نسـب أوراقهـا المصـابة ومؤشـر بـالمرض (لإلصابة 

  ).، على التوالي%92.3، و77.4، 72.3، و98.7%
 

ل موســم النمــو علــى أشــجار مــرض تبقــع عــين الطــاووس خــال  تطــور
  الزيتون

نســـــب األوراق المصـــــابة (بلغــــت قـــــيم مؤشــــرات مـــــرض عـــــين الطــــاووس 
حــدودها العليــا علــى أشــجار الزيتــون فــي نهايــة العشــر ) ومؤشــر المــرض

فــي محــافظتي الالذقيــة وطرطــوس  2009مــارس /األخيــر مــن شــهر آذار
قـيم فـي العشـر األخيـر مـن شـهر وسجل انخفاض فـي هـذه ال ).4جدول (

مقارنــة بقــراءات العشــر األخيــر مــن الشــهر الســابق،  2009 أبريــل/نيســان
المصـــــابة ومؤشـــــر نســـــب األوراق (بينمـــــا كانـــــت قـــــيم مؤشـــــرات المـــــرض 

فـي حـدودها الـدنيا فـي فصـل ) المرض لقراءات اإلصابة المرئيـة والكامنـة
المـــرض ســـبب هـــذا االنخفـــاض فـــي تطـــور  ىويعـــز ). 6جـــدول (الخريـــف 

الهطوالت المطرية وارتفاع درجات الحرارة فـي  قلةخالل موسم النمو إلى 
بلغـــت كميـــة الهطـــوالت (أبريـــل /الســـاحل الســـوري مـــع بدايـــة شـــهر نيســـان

مـــل  39أبريـــل /المطريـــة فـــي مركـــز بحـــوث الالذقيـــة خـــالل شـــهر نيســـان
مقارنـــــة بشــــــهري ، )سº 23ومتوســـــط درجـــــة الحــــــرارة العظمـــــى اليــــــومي 

 75س، وº 16مــل و  272(مــارس مــن العــام نفســه /آذارفبرايــر و /شــباط
، )علــى التــوالي، مــارس/فبرايــر وآذار/شــباطس، خــالل شــهري º 18مــل و

وٕالــى نمــو أوراق حديثــة ســليمة علــى أشــجار الزيتــون بــدًال عــن المصــابة 

وتتوافـــق هـــذه . ثـــم تســـاقطت تحـــت تـــأثير المـــرضوجفـــت التـــي اصـــفرت 
ا فـــي دراســـات مرجعيـــة ســـابقة مـــع النتـــائج المتحصـــل عليهـــاالســـتنتاجات 

)4 ،9 .(  
وكانت بعض الدراسات المرجعية قد أشـارت إلـى حـدوث إصـابات 
جديــدة بــالمرض خـــالل فصــل الخريـــف بعــد تســاقط األمطـــار وفــي أوائـــل 

، وأن األوراق الحديثــة التكــون فــي الربيــع تكــون حساســة )9(فصــل الربيــع 
  ).38(للمرض بصورة أكبر من األوراق الهرمة 

 

ــأثير    لفطــرفــي إنبــات أبــواغ ا أصــناف الزيتــوندرجــة مقاومــة بعــض ت
S. oleagina وراقاأل على سطح  وطول أنبوبة اإلنبات  

ازدادت نســب إنبــات األبــواغ الكونيديــة علــى أوراق أصــناف الزيتــون مــع 
ارتفــــاع قابليتهــــا لإلصــــابة بمــــرض عــــين الطــــاووس بصــــورة عامــــة، وقــــد 

% 54.4بلــغ متوســطها  ، بينمــا%62و 48تراوحــت نســب قيمهــا مــا بــين 
ولـم تسـجل فروقـات موثوقـة مـا . ساعة من بدء التحضين 24بعد مضي 

ســــاعة مــــن  24بــــين معظــــم نســــب إنبــــات أبــــواغ الفطــــر الممــــرض بعــــد 
التحضـــــين علـــــى أوراق أصـــــناف مختلفـــــة فـــــي درجـــــة قابليتهـــــا لإلصـــــابة 
بــالمرض باســتثناء االخــتالف مــا بــين نســبة اإلنبــات علــى أوراق الصــنف 

مــن جهــة واألصــناف منــزانيال والجلــط ومصــعبي ) ابــل لإلصــابةق(نيبــالي 
ــــا ) متوســــطة القابليــــة( مقاومــــة أو عاليــــة (ودان وزارولينــــا وقيســــي وتيريلي

مــن جهــة أخــرى، ومــا بــين نســبة اإلنبــات علــى أوراق الصــنف ) المقاومــة
متوســــط القابليــــة (مــــن جهــــة وصــــوراني وجلــــط ) عــــالي المقاومــــة(تيريليــــا 
وقد أكـدت نتـائج نسـب إنبـات األبـواغ . جهة أخرى ونيبالي من) لإلصابة

الكونيدية بعد ثالثة أيـام مـن التحضـين هـذا التنـاغم، وكانـت نسـب إنبـات 
األبـــواغ أعلـــى بصـــورة عامـــة علـــى أوراق األصـــناف القابلـــة لإلصـــابة أو 

مقارنـــة ) نيبـــالي، جلـــط، منـــزنيال، صـــوراني(المتوســـطة القابليـــة لإلصـــابة 
وســجلت عالقــة  ).تيريليــا، قيســي، وزورالينــا(ومــة باألصــناف العاليــة المقا

مــا بــين متوســطات طــول هيفـــا ) r = 0.780(ارتبــاط موجبــة وموثوقــة 
اإلنبــات مــن جهــٍة ودرجــة قابليــة األصــناف لإلصــابة بــالمرض مــن جهــة 

وكانـت أعلـى قـيم لطـول هيفـات النمـو . 0.05 أخرى عند مستوى احتمال
مــــن  ســــاعة 72بعــــد د ســــجلت الناشــــئة مــــن إنبــــات األبــــواغ الكونيديــــة قــــ

الزيتــــون القابلــــة لإلصــــابة أو متوســــطة ف اصــــنأالتحضــــين علــــى أوراق 
منـزنيال، نيبـالي، مخـرم أبوسـطل، وجلـط، وأدناهـا : القابلية لإلصابة، مثـل

تيريليـا، قيسـي، : على أصناف الزيتون العالية المقاومة أو المقاومة، مثـل
  ).7جدول (وزورالينا 

د اســــتنبات األبــــواغ الكونيديــــة للفطــــر وقــــد أخــــذ فــــي الحســــبان عنــــ
 24-6الممــرض فــي ظــروف المختبــر الحاجــة إلــى وجــود مــاء حــر مــدة 

، )29(المرجعيــــة  ســــاعة ورطوبــــة نســــبية عاليــــة وفقــــًا لــــبعض الدراســــات
لنمـــو هيفـــات ) سº 20-15(وتـــوفر شـــروط مثلـــى مـــن درجـــات الحـــرارة 
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ة التشـــكل كمـــا أخـــذ فـــي الحســـبان انتقـــاء أوراق حديثـــ ).37، 9(اإلنبـــات 
أبـــواغ الفطـــر الممـــرض كونهـــا أكثـــر قابليـــة لإلصـــابة بـــالمرض  تالســـتنبا

وكانـــت دراســـات مرجعيـــة ســـابقة قـــد أشـــارت إلـــى اخـــتالف نســـب ). 38(
إنبــــات أبــــواغ الفطــــر الممــــرض اعتمــــادًا علــــى درجــــة رطوبــــة التحضــــين، 

وقلويـــة الوســـط، وتعرضـــها ألشـــعة الشـــمس، ومكـــان جمعهـــا مـــن األوراق 
  ).37، 10(شجرة المصابة على ال

  

  
  .2009 في ھضاب الساحل السوري خالل موسم بعض أصناف الزيتون تحت ظروف العدوى الطبيعيةعلى مرض عين الطاووس  تطور. 6جدول 

Table 6. Development of peacock disease on some olive cultivars under natural infection conditions in the coastal hills of 
Syria during 2009 season 
 

Cultivar  الصنف

  2009أبريل /نيسان 21-29
21-29 April 2009 

  2009أكتوبر، /تشرين األول 18-20
18-20 October 2009 

  صابة المرئيةاإل
Visible infection 

  اإلصابة الكامنة
Latent infection 

  صابة المرئيةاإل
Visible infection 

  اإلصابة الكامنة
Latent infection 

النسبة 
المئوية  
لألوراق 
  المصابة
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infected 
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مؤشر 
 المرض

%  
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النسبة 
المئوية 
لألوراق 
  المصابة
% of 

infected 
leaves 

مؤشر 
  % المرض
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النسبة 
المئوية  
لألوراق 
  المصابة
% of 

infected 
leaves 

مؤشر 
 المرض

%  
Disease 
index % 

النسبة 
المئوية  
لألوراق 
  المصابة
% of 

infected 
leaves 

مؤشر 
 المرض

%  
Disease 
index 

% 
  

 Tartous (Majdalon Al-Bustan))    مجدلون البستان( طرطوس
 Aurony12.6  8.6 2.0  0.8  8.0 5.7 5.0 1.8   عيروني
  Sukary22.4  12.7  9.0  1.2  2.3  0.4  0.6  0.1   سكري
  Duably83.0  71.4  30.6  21.4  16.9  12.3  15.0 8.8   دعيبلي

  Khda'ary62.4  45.6  16.8  5.8  7.2  4.7  0.8  0.5   خضيري
  Tirellia7.7 3.9  3.0  1.3 2.1 0.8  2.0 0.5   تيريليا

 Zorallina9.2  4.2 4.0 1.3 3.1 2.1 0.6 0.3   زورالينا
 Picholine75.6 73.7 11.8 7.7 13.2 8.8 5.0 2.3   بيشولين

 Sowrany41.0 28.6 22.4 14.8 9.0 5.2 3.3 0.8   ينراوص
  Khoukhy 62.2 59.4 20.1 10.3 13.8 10.0  8.0 2.5    خوخي

 
 Tartous (Al-selseleh))  السلسلة( طرطوس
  Tirellia6.0  3.7 1.3  0.9  2.0  1.3  1.7  0.4   تيريليا

  Zorallina 4.7  2.4  3.0  0.8  4.1  1.0  0.5  0.2   زورالينا
  Picholine 41.2  41.2  4.0  1.5  14.7  7.2  4.8  2.6   بيشولين
  Safrawy 22.5  10.5  2.0  1.2  6.3  2.4  2.5  1.8   صفراوي
  Khoukhy 56.5  54.0  2.0  1.0  16.0  9.7  6.8  3.2    خوخي
  Aurony 13.6  6.1  4.0  1.3  1.1  0.3  0.3  0.1   عيروني
  Duably84.2  73.4  31.4  22.6  41.7  31.5  13.6  7.6   دعيبلي

  
 Latakia (Set-Markho))   ستمرخو( قيةالالذ

 Khda'ary13.3 10.1  3.0 0.8 9.6 6.6 1.0 0.6    خضيري
 Dirmlaly 9.4  6.4  1.0  0.3 5.8  3.0  1.7  0.8   درماللي

 
 Latakia (Al-Shateq Al-Azraq))   الشاطىء األزرق( الالذقية

  Khda'ary15.6  7.8  2.9  1.2  12.5  8.6  1.4  0.9    خضيري
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نت نسب إنبات أبواغ الفطر الممرض على بعض المسـتنبتات وكا
، مــاء مقطــر مضــاف %1مــاء مقطــر مضــاف إليــه مســتخلص األوراق (

أعلــــى بالمقارنــــة مــــع منقــــوع ) ، والمــــاء المقطــــر فقــــط%1إليــــه الغلوكــــوز 
األوراق فــي المــاء المقطــر أو فــي المــاء العــادي منفــردًا، وقــد عــزي ذلــك 

ســـــجلت ). 8(المســـــتنبتين األخيـــــرين  إلـــــى وجـــــود األمـــــالح والغبـــــار فـــــي
ـــدان مختلفـــة تباينـــًا واســـعًا فـــي درجـــة  أصـــناف الزيتـــون المزروعـــة فـــي بل

، وكــــان الصــــنف )39، 25(قابليتهــــا لإلصــــابة بمــــرض عــــين الطــــاووس 
Chondrolia Chalkidikis  أكثرهــا قابليــة لإلصــابة فــي اليونــان، تـــاله

أقلهـا  Koroneikiو Lianolia، بينما كـان الصـنفان Kalamon الصنف

وتـم التوصـل فـي إيـران إلـى نتـائج مشـابهة، فكـان الصـنف ). 27(إصابة 
Mission  أكثرهــــا قابليــــة لإلصــــابة، وكــــان الصــــنفKoroneiki  عــــالي

متوســــط القابليــــة لإلصــــابة  Rawghaniالمقاومــــة، بينمــــا كــــان الصــــنف 
من بساتين الزيتون في المغـرب تـزرع % 98ومعلوم أن أكثر من ). 34(

، وهـو صــنف )Picholine marocaine )16بيشـولين المغربـي الصـنف 
وقـــــد أصـــــيبت الثمـــــار وحواملهـــــا ). 13(قابـــــل لإلصـــــابة بشـــــدة بـــــالمرض 

تمثـــل المقاومـــة الوراثيـــة ). 23(واألزهـــار بـــالمرض فـــي الظـــروف الرطبـــة 
   ).13(حاليًا األسلوب األكثر كفاءة لوقف تطور هذا المرض وانتشاره 

  
  

بة إمتوسط . 7جدول  ات نس ة للفطر ونب واغ الكونيدي ات األب ة إنب ى  S. oleagineaطول أنبوب ونالسطح أوراق أصناف أعل ةابالمت زيت في درجة  ين
  .س 20º-18بعد فترات تحضين مختلفة عند قابليتھا لإلصابة بالمرض 

Table 7. Average germination rate and germination tube length of S. oleaginea conidia on the surfaces of olive cultivars leaves 
differing in the degree of their susceptibility to the disease after different incubation periods at 18-20 ºC  
 

 Cultivar  الصنف

مستوى قابلية صنف 
الزيتون لإلصابة 

  بالمرض
Susceptibility 
level of olive 
cultivars to 

infection with 
disease 

إنبات معدل 
األبواغ (%) 

الكونيدية بعد 
ساعة من  24

  التحضين
Conidia    

germination 
rate, 24 

hours after 
incubation 

(%) 

متوسط طول 
أنبوبة اإلنبات 

بعد ) ميكرون(
ساعة من  24

  التحضين
Average 
length of 

germination 
tube (µ), 24 
hours after 
incubation  

إنبات معدل 
 األبواغ(%) 

الكونيدية بعد 
من  ساعة 72

  التحضين
Conidia 

germination 
rate, 72 

hours after 
incubation 

(%) 

متوسط طول 
أنبوبة اإلنبات 

بعد ) ميكرون(
من ساعة  72

  التحضين
Average 
length of 

germination 
tube (µ), 72 
hours after 
incubation  

 a 36  87  83 62.0  لإلصابةقابل  Nibaly   نيبالي

 abc14 77 63 56.0 متوسط القابلية  Abu satl mukharam  مخرم سطل أبو

 bc 33  82 84 51.0 متوسط القابلية Manzanilla   منزنيال

 b15  83 61 58.0 متوسط القابلية  Jlut   جلط

 abc 16 80 42 55.0 متوسط القابلية Dirmlaly   درماللي

 ab 21 81  42 59.0 ط القابليةمتوس Surany   صوراني

 bc 15 79 42 51.8  متوسط القابلية Musaby   مصعبي

 abc 11  79 41 56.0 متوسط القابلية Khda'ary   خضيري

  abc 22  74  42 57.0 متوسط القابلية Khoukhy   خوخي
 abc 23  75 52 53.0 متوسط القابلية Duably   دعيبلي

 bc 7  71 33 50.0 مقاوم Dan   دان

 bc 8  68 29 52.0 عالي المقاومة Zorallina   وراليناز

 bc 5  67  21 51.0 عالي المقاومة Kaissy   قيسي
  Tirellia   ريليايت

  
 c 4 66 21 48.0  عالي المقاومة

  Average 54.6 17.2  76.4  46.9  المتوسط
  0.05 أقل فرق معنوي موثوق عند احتمال

  LSD at P=0.05 
9.741       

       CV. (%)   14.07 معامل التشتت
   0.05معامل االرتباط عند مستوى احتمال 

  Correlation coefficient (r) at P=0.05  
 0.827    0.780  

         Table value of correlation coefficient (r) at P 0.05 = 0.5324      0.5324= =  0.05عند مستوى احتمالية القيمة الجدولية لمعامل االرتباط 
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تخدم أســلوب التهجــين مــا بــين بعــض األصــناف المقاومــة، وقــد اســ
الفرنسي المنشأ مـع الصـنف القابـل  - Picholine du languedoc: مثل

المغربــي األصــل للحصــول علــى  - Picholine marocaineلإلصــابة 
، وكان التبـاين فـي قابليـة اإلصـابة عنـد الطـرز )17(طرز وراثية مقاومة 

  ).39(تسم بعضها بمقاومة تامة للمرض الوراثية الناتجة كبيرًا، وا
ويعــــًد التوصــــيف الجزيئــــي ألصــــناف الزيتــــون الســــورية واألجنبيــــة 
إضــــافة إلــــى التوصــــيف التقليــــدي خطــــوة ضــــرورية أوليــــة للبــــدء بصــــورة 

، نظـــرًا لوجـــود الكثيـــر )18، 17(يم المرضـــي و صـــحيحة فـــي برنـــامج التقـــ
صـناف أو طــرز التسـميات المختلفــة أو المتشـابهة التــي تطلـق علــى أمـن 

وقـد حـال عـدم القـدرة علـى تنميـة الفطـر علـى . وراثية متشابهة أو مختلفة
مســتنبتات غذائيــة مصــنعة أو شــبه مصــنعة دون االســتمرار فــي برنــامج 

لزيتــون محــددة مــن ا أصــنافتبــاين تفاعــل عــزي و . العــدوى االصــطناعية
، فـي معظـم األحيـان إلـى اخـتالف الظـروف البيئيـةفي المناطق المختلفـة 

ـــــم تشـــــر الدراســـــ ـــــة والدراســـــات ول ـــــى وجـــــود ة الحالي ـــــة الســـــابقة إل المرجعي
عـدم تلبيـة ويزيد . لفطر الممرضعزالت ااختالفات في القدرة اإلمراضية ل

الحصـــول  فـــيرغبـــة المـــزارعين لهـــذا المـــرض األصـــناف المقاومـــة بعـــض 
المنطقــــة ظــــروف وتــــأقلم مــــع  ،المســــتهدفةة نوعيــــبالو وفيــــر، إنتــــاج علــــى 

نتخــاب طــرز ال تــهوقايتربيــة النبــات و فــي مجــال العــاملين  الصــعاب أمــام
معــــًا وتلبــــي طموحــــات  وراثيــــة تكــــون مقاومــــة ألكثــــر مــــن مــــرض أو آفــــة

الكشـف فـي علـى الـرغم مـن المزارعين في زيادة اإلنتـاج وتحسـين نوعيتـه 
المحليــة والمســتوردة والتــي مــن الزيتــون عديــدة  هــذا البحــث عــن أصــناف

والتــي ينصــح بزراعتهــا  عــين الطــاووسمــرض لعاليــة اتســمت بمقاومتهــا ال
الســـاحلية حيـــث يكـــون المـــرض متفشـــيًا فـــي معظـــم الهضـــاب فـــي وديـــان 
 اإلجــــراءيعــــُد انتخــــاب أصــــناف مقاومــــة أو متحملــــة للمــــرض و  .الســــنوات

  ).39، 30( والزراعية األمثل من الناحية االقتصادية

  
  

Abstract 
Al-Chaabi, S., L. Matrod, Y. Kutaefani, M. H. Safeih, J. Asmar, F. Alkaiem, S. Mohammed and R. Ali. 2012. Incidence 
of Peacock Spot Disease on Olive Trees in the Coastal Hills of Syria and Evaluation of Resistance Among Local and 
Imported Olive Cultivars. Arab Journal of Plant Protection, 30: 110-127. 

The peacock spot disease caused by Spilocaea oleaginea (Cast.) Hughes fungus was most prevalent and harmful disease on olive trees 
in the coastal hills of Syria. In 2007, the disease incidence on olive trees of the two common cultivars i.e. Khda´ary and Dirmlaly in some 
areas of Lattakia governorate reached 100%, and 20-70%, rerspecively in 2008. The incidence reached 100% on Duaibly cv. in some areas 
of Tartous governorate in both years. Rate of infected leaves on inspected cultivars ranged between 55–90%. Susceptibility of rooted cuttings 
of 14 tested local and imported olive cultivars against the disease varied under artificial inoculation conditions in glasshouse in 2008, and the 
two cultivars Tirilya and Zorallena were highly resistant, whereas Kaissy and Dan cvs. were evaluated as resistant. Ayrouny, Zorallina and 
Tirilya of the total 12 tested cultivars were highly resistant or resistant to disease under natural inoculation conditions during the years 2008, 
2009 and 2010; Sukary cv. was moderately susceptible or resistant. Among the total 61 tested olive cultivars in germplasm block of the 
centre for Scientific Agricultural Research in Lattakia, only the olive cv. Canino was free from visible and latent infections under natural 
infection conditions during the years 2009 and 2010. 33 local and imported cultivars were highly resistant to disease, whereas 9 cultivars 
were resistant.  
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