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، 2009/2010و 2008/2009مسح الحقلي لمرض ذبول العدس في معظم مناطق انتشار وزراعة العدس في سورية خالل موسمي جرت عمليات ال
في تطوره. وقد بينت النتائج انتشار المرض في جميع المحافظات التي تزرع العدس خالل الموسمين السابقين،  ةثر المؤ بهدف تحديد أماكن انتشار المرض والعوامل 

. كما بينت الدراسة %)5.2%) بينما كان أدنى متوسط لها في إدلب (29.0نسب اإلصابة بين المواقع المختلفة، وسجل أعلى متوسط لإلصابة في حلب (واختلفت 
  صناف المزروعة.األوالبيئية باإلضافة إلى  المناخية ر المرض بعديد من العواملتأثُّ 

  ية.فيوزاريوم، سور  ، ذبول وعائي،عدسكلمات مفتاحية: 
  

  المقدمة
  

) أحد أهم .Lens culinaris ssp. culinaris Medikيعّد العدس (
المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية نظرًا لغنى بذوره بالبروتين النباتي 

)، إضافة لعديد من الكربوهيدرات 27% (28.5الذي يصل إلى 
ذية لذلك تستخدم بذوره في تغ .)31والفيتامينات والعناصر المعدنية (

من خصوبة يزيد كما ،  اإلنسان، ويستفاد من تبنه في تغذية الحيوانات
ريا العقد الجذرية التي تتعايش مع جذوره وتثبت اآلزوت يالتربة بفعل بكت

  سهم بدور مهم في الدورة الزراعية.الجوي، األمر الذي يجعـله يُ 
تتركز زراعة العدس في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى من 

 أعطت اً هكتار  100721حوالي  2009رية بمساحة بلغت عام سو 
) وتعّد محافظات 3كغ/هـ (1017ألف طن بمردود وسطي 102461

الحسكة وحلب وٕادلب المناطق السورية الرئيسة لزراعة المحصول، حيث 
 15274، 54870، 23363 العدس المزروعة بها بلغت مساحة

، 701دود وسطيطنًا بمر  67615،13242، 16378هكتار، أنتجت 
  ).3على التوالي (كغ/هـ،  867، 1232

يتـعرض المحصـول خـالل مـراحـل نمـوه لإلصـابة بعديـد من 
مـرّض الذبـول الوعائـي الـذي  ويعدّ  )،32، 7) واألمـراض (30اآلفـات (

 .Fusarium oxysporum Schlecht and Snyderf. spيحـدثه الفطــر

lentis ا، نظرًا للخسائر الكبيرة التي يحـدثها من أهم األمراض وأخطره
، 8، 1% (100في الغلة والتي قـد تصــل في المناطق الموبوءة إلـى 

عائي للعدس من األمراض ويعّد مرض الذبول الو  ).23 ،21 ،14، 12
بما فيها  بلداً  22جل في أكثر من )، حيث سُ 29، 21( نتشارعالمية اإل
الغلة وانخفاضًا في المواصفات )، ويسبب فقدًا كبيرًا في 8سورية (

  ).8النوعية للبذور (
ينتشر المرض في معظم مناطق زراعة العدس في سورية، فقد 

%، وأشار 41) إلى انتشاره في شمال وشرق سورية بنسبة 13أشار (
ووصلت نسـبة  ،%9) إلى انتشاره في وسط وشمال سورية بنسبة 2(

  .)1% (12.34اإلصابة به في جنوب سـورية إلى 
يظهر المرض في سورية ابتداًء من األسبوع الثاني من 
نيسان/أبريل، وتشتد وطأته في نهاية الشهر ذاته والنصف األول من 

وقد يظهر على نحو مبكر بسبب الجفاف وارتفاع  ).17( أيار/مايو
الدرجات  س°25-22). وتعتبر درجات الحرارة 4درجات الحرارة (

  ).17المثلى النتشار المرض (
ر اإلصابة في الحقل بشكل بقع متفرقة عشوائية، وتبدأ تظه

األعراض على النبات بتهّدل أوراقه وتحّول لونها إلى اللون األخضر 
الشاحب، يليه اصفرار األوراق وجفافها بدءًا من القمة باتجاه األسفل 
دون أن تسقط، وال تظهر على المجموع الجذري أية أعراض مميزة على 
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 – تشكلها حال في - األزهار وُتخفق الجانبية،الجذور الرغم من قلة عدد 
 تشكل عدم نتيجة الغلة في كبير انخفاض إلى يؤدي مما العقد، في

  .)26( القرون
ينتقل المرض عن طريق التربة، وُتسهم البقايا النباتية المصابة 

 الُمْمرض ال ينتـقل عن طريق البذارو في زيادة مثابرته في التربة. 
بذرة  400هذه النتائج من خالل الفحص المجهري لـ  تدكّــ أُ قد ، و )24(

  .)16( بدي أعراض الذبولخذت من نباتات تُ مطهرة سطحيًا أُ 
استخدام  يعدّ و جرت محاوالت عديدة إلدارة مرض الذبول، 

)، 10، 9األسلوب الناجع والمهم إلدارة المرض (األصناف المقاومة 
در مقاومة يمكن الركون عديدة لتحديد مصا دراساتلذلك فقد جرت 

إليها في المناطق الموبوءة، وقد اكتشف العديد من الباحثين مصادر 
هذه  توافرإلى ر يأشــ). كما 28، 10، 9للمقاومة في العدس المـزروع (

 )ILWL 113و ILWL 79طرازين من العدس البري هما ( المقاومة في
  والطراز  L. culinaris ssp. orientalisالتابعين للنوع البري 

)ILWL 138 التابع للنوع (L. nigricans ssp. ervoides )9(.  وتشير
نتائج تجارب الغربلة المنفذة في المركز الدولي للبحوث الزراعية في 
المناطق الجافة (ايكاردا) في قطع مصابة بأشرس العزالت السائدة في 

مقـاومة كمصـدر ثابت لل طرازًا وراثياً  34أكثر من  فراتو سورية، إلى 
  .)25( بلداً  14تعـود أصولها لـ 

الظروف  توفيرأمكن تعديل بعض العمليات الزراعية بهدف و 
مالئمة النتشار المرض ومنها تعديل موعد الزراعة والدورة الغير 

الدراسات إلى زيادة اإلصابة بالمرض عند تأخير موعد  وتشيرالزراعية. 
عند الزراعة فقط  %0.6 على نسبة اإلصابة اقتصرتالزراعة، حيث 

عند الزراعة في شهر  %9.3مقارنة مع في شهر كانون الثاني/يناير 
  ).18شباط/فبراير (

الطريقة البيئية الواعدة في الحّد من  األحيائيةالمكافحة  تعدّ 
بعض أنواع البكتريا إزاء الفطر  ى استخدامأعطفقد أضرار الذبول، 

أبدت مستخلصات األوراق )؛ كما 16 ،6المسبب للذبول نتائج واعدة (
 ،Adenocalymma allicium ألنواع نباتية مختلفة مثل

Arthrobotrys hexapetalus، Impatiens balsamina، Lawsonia 

inermis، Mentha spicata، Ranunculus sceleratus )19،( 
 Eucalyptus sp.، Inula viscose L. (Aiton)، Laurus واألنواع

nobilis L.،Menthape pirita L. ،Rosmarinus officinalis 

L.،Salvia officinalis L.,،Tetraclinisarticulata (Vahl) 

Masters  ،Thymus vulgaris )11مؤشر  ) فاعلية جيدة في تقليل
  المرض وتحسين نمو العدس.

يمكن معاملة البذور ببعض المبيدات الكيميائية للتقليل من كما 
بعض المبيدات الفطرية فعالية جيدة في اإلصابة بالذبول، فقد أبدت 

  ).22، 20المرض (هذا مكافحة 
تضمنت تشميس  ،ت استراتيجية لإلدارة المتكاملة للمرضورّ وطُ 

التربة وزراعة أصناف مقاومة أو متوسطة المقاومة وتعديل موعد 
أو زراعة أصناف مقاومة مع موعد الزراعة ومعاملة  ،)7الزراعة (

  ).5( رالبذو البذار بكاسيات 
لما  ،ونظرًا لعدم وجود دراسات سابقة اهتمت بالتوزع الجغرافي

هدفت الدراسة نه سالالت/أنماط مرضية جديدة للفطر، فقد أيعتقد 
وتحديد  ،إجراء مسح حقلي النتشار مرض الذبول الوعائيإلى الحالية 

رطة انتشار المرض وتوزعه اورسم خ ،رات التي طرأت على توزعهالتغيّ 
، GIS فظات السورية باستخدام نظام المعلومات الجغرافيفي المحا

إلى تحليل الحقًا ض، كما سيصار ودراسة العوامل التي تؤثر في المر 
العزالت المجموعة جزيئيًا بحثًا عن تباينات في مجتمع الفطر في 

  سورية.
  

  مواد البحث وطرائقه
  

  المسح الحقلي وجمع العينات 
ظم مناطق زراعة العدس في سورية نفذ المسح الحقلي للمرض في مع

خالله  ت، جمع2009/2010و 2008/2009موسمي الزراعة خالل 
موسم عينة في  300، و2008/2009موسم عينة في  330

، حماة، الحسكة، حلب، إدلبكل من ، مثلت محافظات 2009/2010
). 1(جدول  يةالساحلالمنطقة حمص، درعا، السويداء، القنيطرة و 

تى نهاية ءًا من النصف الثاني من نيسان/أبريل وحجمعت العينات بد
حل مختلفة االفترة مع مر  تلكتوافقت و أيار/مايو في كال عامي المسح، 

العدس بدءًا من البادرة (في المنطقة الجنوبية) وحتى نبات من نمو 
من حقول  شملت تلك الدراسة كالً النضج في بعض المحافظات. طور 

الموزعة في المحافظات علمية الزراعية المزارعين ومراكز البحوث ال
) الهطل المطريالسورية ضمن منطقتي االستقرار األولى (عالية 

  .والثانية (متوسطة الهطل المطري)
 جمعت العينات من الحقول المزروعة بالعدس بشكل عشوائي
حيث كان يتم السير في الحقل بشكل قطري وتؤخذ العينة من مسافات 

ة لهذا الغرض سجل وفق استمارة معدّ الممسوح تتناسب ومساحة الحقل 
الطول والعرض، واالرتفاع عن سطح البحر، ونسبة اإلصابة  افيها خط

، المزروعة أو شدتها، والصنف المزروع، وتاريخ الزراعة، والمساحة
وظروف المنطقة والتسميد. وضعت كل عينة ضمن كيس من الورق 

  .الستكمال الدراسةختبر، وأعطيت أرقامًا متسلسلة، ثم نقلت إلى الم
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  .2009/2010و 2008/2009عدد العينات المصابة المجموعة من مختلف المحافظات السورية خالل موسمي الزراعة  .1 جدول
Table 1. Number of diseased plant samples collected from different Syrian provinces during 2008/2009 and 2009/2010 
growing seasons. 
 

 Province   المحافظة

  للعينات العدد الكلي
Total no of samples 

  حقول المزارعين
Farmers' fields 

  محطات البحوث
Research Stations 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
 Hasakeh 66 35 36 22 30 13  الحسكة
 Idleb 75 42 42 31 33 10  إدلب
 Aleppo 134 123 57 51 77 74  حلب
 Hama 10 5 10 2 0 0  حماة

 Homs 4 4 4 4 0 0  حمص
 Dara'a 29 23 10 9 19 14  درعا

 Qonaitreh 2 1 2 0 0 1  القنيطرة
 Sweida 5 7 5*5+2* 0 0  السويداء
 Coastal Regions 4 2 0 0 4 2  الساحل

  *                                                                             Locations where lentil wild relatives are present أماكن انتشار أنواع برية من العدس* 

  
  :)، حيـــث9( )9-1المرضـــي (لســـلم لًا تبعـــاإلصـــابة  ةقـــدرت نســـب

  = مقــــاوم: 3؛ علــــى النبــــاتعــــراض أ= عــــالي المقاومــــة: ال تظهــــر 1 
مـــن % 40-21= متوســـط المقاومـــة: 5؛ % مـــن النباتـــات مصـــابة6-10
؛ % مـــن النباتـــات مصـــابة80-61= قابـــل لإلصـــابة 7؛ اتـــات مصـــابةالنب
  لإلصابة: جميع النباتات مصابة.ابلية قال= عالي 9

 GenStat-cحصـــــائي اإلحللـــــت النتـــــائج باســـــتخدام البرنـــــامج 

Version 12  وقورنــت المتوســطات باســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي
  %.5عند مستوى 

  

 النتائج والمناقشة
  

مــــرض ذبــــول العــــدس فــــي جميــــع المحافظــــات  انتشــــار أظهــــرت النتــــائج
 ،بــــدءًا مــــن المنــــاطق الشــــمالية الشــــرقية (الحســــكة) المدروســــة،الســــورية 

والشــمالية (إدلــب وحلــب)، والوســطى (حمــاة وحمــص)، والجنوبيــة (درعــا 
سـابقًا مع نتائج المسوحات الحقلية التي أجريت ذلك يتوافق و )، والسويداء

فـــي مرحلتـــي الـــذبول قـــد ظهـــرت أعـــراض ). و 13، 8، 2، 1فـــي ســـورية (
اإلصــــابة فــــي الحقــــل علــــى شــــكل بقــــع  بــــدأت إذالبــــادرة والنبــــات البــــالغ؛ 

متفرقة، أو على هيئة نباتات فردية منتشرة في أنحاء مختلفة مـن الحقـل، 
واصـــــفرارها مـــــن األعلـــــى إلـــــى  هاتهـــــّدلب األوراقوبـــــدت األعـــــراض علـــــى 

ًا مــن القمــة باتجــاه األســفل اصــفرار األوراق وجفافهــا بــدء وكــذلكاألســفل، 
 المتشــكلة الثانويــةعــدد الجــذور  انخفــاض فــيدون أن تســقط، كمــا لــوحظ 

 وعـدم المصـابة، البقـع بعـض فـي األزهـار عقـد وعدم ،األساس الجذر على
  المصابة. النباتات بعض في القرون تشكل

  

  أثر الموقع في نسبة اإلصابة
ذلك  ىوقد يعز خ الجبل) بدأ المرض بالظهور في الحسكة أوًال (موقع شي

أظهر التحليل  ). وقد2إلى الظروف الجافة التي سادت القطر (شكل 

 إذ، المدروسةاإلصابة فروقًا معنوية بين المواقع  ةاإلحصائي لنسب
محافظة حلب،  يأعالها ف%، وكان 29.05وحتى  5.22تراوحت بين 

 نتيجةكالتباين  اهذ). ويمكن تعليل 1 في محافظة إدلب (شكل أقلهاو 
التي سادت القطر من جهة وموعد الزراعة من جهة  لظروف المناخيةل

في  )والسيما في المنطقة الجنوبية(ثانية، حيث أسهم تأخير الزراعة 
أشارت إلى زيادة  دراسة سابقةمع هذا زيادة نسبة اإلصابة. ويتوافق 

  ).18( اإلصابة عند تأخير موعد الزراعةنسبة 
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اإلصابة بمرض ذبول العدس الوعائي في المحافظات  ةنسب .1شكل 
  .2009/2010و 2008/2009خالل موسمي المدروسة، سورية 

Figure 1. Incidence (%) of Lentil Wilt Disease in surveyed 
Syrian provinces,  during 2008/2009 and 2009/2010 
growing seasons. 

  
 

إذ ، الدراسةمعنوية بين عامي  اً التحليل اإلحصائي فروقر ظهلم يُ 
%) متقاربًا مع 21.2( 2008/09موسم نسبة اإلصابة في  جاء متوسط

بين المحافظات معنوية نها كانت رغم أ%)؛ 22.4( 2009/10موسم 
خالل عامي الدراسة، حيث تراوحت في محافظة الحسكة وضمنها 

%، وتراوحت في 8.7سط % بمتو 50- 1بين  2008/09موسم خالل 
؛ وتراوحت في %12.48% بمتوسط 70- 1بين  2009/10موسم 
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% بمتوسط 70-1%، و8.60% بمتوسط 40-1حلب بين محافظة 
% بمتوسط 20-1%؛ وفي محافظة إدلب، كانت بين 49.24
  %؛ وفي محافظة درعا7.50% بمتوسط 50 -1%، ومن 4.10

%؛ وفي 22.5% بمتوسط 50- 10%، وبين 4.96% بمتوسط 1-50
% بمتوسط 20-1تراوحت نسب اإلصابة بين  ،محافظتي حماة وحمص

؛ أما في والي، على الت2010و 2009%، خالل عامي المسح 8.31
محافظة القنيطرة، فقد كانت المساحات المزروعة صغيرة جدًا ولكن 

% 11.5بمتوسط  15- 10نسب اإلصابة كانت مرتفعة وتراوحت بين 
؛ أما 2010% في العام 10.88 توسط% بم10-5، و2009في العام 

لم تتجاوز نسبة ف ،والتي ينتشر فيها العدس البري ،في محافظة السويداء
% 50-5، في حين تراوحت بين 2009% في العام 5اإلصابة 
القيم من االستقراءات التفصيلية ( 2010% في العام 9.96بمتوسط 

عل هذا التباين ول .)لكل محافظة، ولم نوردها في النص اختصارًا للحيز
ادت القطر يعكس االختالفات البيئية التي س وضمنهابين المحافظات 

خالل السنوات األخيرة والسيما الجفاف وقلة الهطل المطري وسوء 
  توزعه.

  

  أثر معدل الهْطل المطري
المرض.  انتشار ةأثر معدل الهْطل المطري والرطوبة النسبية في نسب

كل ائي وجود عالقة ارتباط سلبية بين فقد بينت نتائج التحليل اإلحص
من وبين معدل الرطوبة النسبية مجموع الهْطل المطري الشهري من 

في أشهر  بخاصةو  ،أخرىجهة، ونسبة اإلصابة بالمرض من جهة 
كانت قيم االرتباط بين المرض و  .آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو

ضافة إلى شهر الثالثة إشهر تلك األومجموع الهْطل المطري في 
، rP1=-0.200787 ،rP2=-0.338959 ،rP3=-0.321525 :و/يونيانحزير 

rP4=-0.242451 ،رطوبة مع القيم االرتباط كانت و  .على التوالي
، rRH1=0.323658 ،rRH2=-0.046836: النسبية خالل األشهر نفسها

rRH3=-0.0731206 ،rRH4=-0.0715352، .ومن الواضح  على التوالي
مع انخفاض الهْطل المطري وسوء توزع  صابة قد ازدادتأن نسبة اإل
بين ما فروق معنوية في نسب اإلصابة الكانت وكذلك األمطار، 

(جدول  المدروسة المحافظاتكل  فياالستقرار األولى والثانية  تيمنطق
بداية في بكر نسبيًا (ظهور أعراض المرض بشكل م ). وهذا ما يفسر2

لحسكة وحماة وحمص ودرعا وتأخره حتى نيسان/أبريل) في محافظات ا
وتتوافق هذه  .الثلث األخير من نيسان/أبريل في محافظتي حلب وٕادلب

سهم في إلى أن الجفاف يُ  أشارتالتي النتيجة مع عديد من الدراسات 
  ).26، 4(اإلصابة بالمرض  ةارتفاع نسب

واستقراء النتائج التفصيلية وبناًء على معدل الهْطل المطري، 
أمكننا تقسيم مناطق انتشار المرض في المدرجة في النص)  (غير

  مناطق:ثالث سورية إلى 
وتتميز بارتفاع  %5 ونسب اإلصابة فيها ال تتجاوز :المنطقة األولى

وتمثلها المالكية  ،الهْطل المطري (أو يتم فيها ري العدس بشكل تكميلي)
زاز، عفرين وعامودا في محافظة الحسكة؛ األتارب، تل رفعت، مارع، اع

إدلب،  ومعرتمصرين وشمال سراقب في محافظة ؛في محافظة حلب
ين في محافظة والمنطقة الغربية من محافظتي حمص وحماة، وجلّ 

  درعا.
وتتميز بعدم  %25- 10تتراوح فيها نسب اإلصابة بين  :المنطقة الثانية

وتمثلها الحقول التابعة لكل من الجوادية،  ،انتظام الهْطل المطري
حطانية، القامشلي في محافظة الحسكة؛ ومعرة النعمان وخان شيخون الق

في محافظة إدلب؛ ومناطق الزربة، الباب، الراعي وأخترين في محافظة 
حلب؛ والمنطقة الشرقية من محافظة حمص؛ وصوران ومعردس ومورك 
في محافظة حماة؛ وازرع والشيخ مسكين في محافظة درعا؛ والمنطقة 

  ة السويداء.الغربية من محافظ
وتتميز بضعف  %50تزيد فيها نسب اإلصابة عن  المنطقة الثالثة،

الهْطل المطري، كما هو في بعض القرى مثل كلواتا، خربة تمو، 
نجموك في محافظة الحسكة؛ وقعر كلبين، المسعودية، المنطقة الشرقية 
من أخترين في محافظة حلب؛ القرى التابعة للسلمية في محافظة حماة؛ 

رى الواقعة بين محافظتي دمشق ودرعا؛ والمنطقة الواقعة بين الق
محافظتي درعا والسويداء كالتبنة والعفينة وبصرى؛ وقرى جوباس، التح 

  ودير شرقي في محافظة إدلب. 

  
  طق االستقرار.انسبة اإلصابة بذبول العدس في المحافظات السورية حسب من. 2جدول 

Table 2.  Incidence (%) of Lentil Wilt Disease according to production zones 
 

 Province   المحافظة

 %Disease Incidence   نسبة اإلصابة%

LSD0.05 C.V% 
  منطقة االستقرار األولى

Zone A
  منطقة االستقرار الثانية

Zone B 
 Hasakeh 8.76 a11.0 b 3.76 12.23   الحسكة
 Aleppo  8.50 a52.50 b 5.30 20.31  حلب
 Idleb 6.79 a8.90 b 1.98 5.56  إدلب
 Dara'a 7.00 a13.30 b 6.01 11.26  درعا

  .%5≥ القيم المتبوعة بأحرف متشابھة أفقياً ال توجد فروق معنوية بينھا عند مستوى داللة
Values followed by the same letter in the same row are not significantly different at P= 0.05. 
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  أثر درجات الحرارة في انتشار المرض

التحليل ، إذ أظهر انتشار المرض ةأثرت درجات الحرارة في نسب
بين متوسط درجات الحرارة ما اإلحصائي وجود عالقة ارتباط إيجابية 

والسيما في أشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل  ،ونسبة اإلصابة بالمرض
ض ومعدل درجات الحرارة في كانت قيم االرتباط بين المر ، و وأيار/مايو

، rT1=0.180445 ،rT2=0.383851 :آنفة الذكرشهر األ
rT3=0.300475  ، .تشير النتائج إلى وجود عالقة طرديةو على التوالي 

ه العالقة ذاإلصابة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدت ه ةنسببين ما 
ة زيادة نسب اإلصابذلك ر يفسّ و جلية في معظم مواقع زراعة العدس، 

المالكية قرى في كل من قرى القامشلي والجوادية والقحطانية مقارنة مع 
ومنطقة عامودا في محافظة الحسكة؛ والباب وأخترين والراعي مقارنة 

رفعت واعزاز ومارع في محافظة حلب؛ وكفرصندل  مع األتارب وتل
وترمانين ومعرتمصرين مقارنة بمعرة النعمان وخان شيخون في محافظة 

وبصرى مقارنة بجلين في محافظة درعا؛ مناطق الشيخ مسكين إدلب؛ و 
تطور درجات الحرارة في  4والداخل مقارنة بالساحل. ويوضح الشكل 

نالحظ ارتفاع  إذ ،مختلف المواقع المدروسة خالل موسم نمو العدس
ذار/مارس في كال بدءًا من نهاية آ المواقعمعظم درجات الحرارة في 

 المسح. موسمي

  

  ع عن سطح البحراالرتفا
ــ ظهــور  لــم يــؤثر فــي ر االرتفــاع عــن ســطح البحــرأشــارت النتــائج أن تغيُّ

المرض أو نسبته، وهذا ما أكده التحليل اإلحصائي الذي بين عدم وجود 
فقــــد انتشــــر المــــرض مــــن مســــتوى ســــطح البحــــر  ،عالقــــة ارتبــــاط بينهمــــا

ن م فــي خــان أرنبــة مــ 950الالذقيــة) وحتــى االرتفــاع  -(محطــة ايكــاردا
فقــد ســجلت أعلــى نســبة النتشــار المــرض  ،محافظــة القنيطــرة. ومــع ذلــك

ـــاع  ـــى ارتف م فـــي موقـــع شـــيخ الجبـــل فـــي  497فـــي حقـــول المـــزارعين عل
علــى ارتفاعــات  محافظــة الحســكة، فــي حــين ســجلت أدنــى نســبة إصــابة

، وكـــــان للمـــــرض األهميـــــة ذاتهـــــا فـــــي مختلـــــف )م 950–350مختلفـــــة (
ر إلى أنها المرة األولى التي يتم فيهـا ، ونشيراالرتفاعات عن سطح البح

ـــأثير هـــذا العامـــل فـــي انتشـــار المـــرض وتوزعـــه، ولـــم نعثـــر فـــي  دراســـة ت
  دراستنا المرجعية على أي مرجع يتطرق لهذا الموضوع.

  

  نمط التربة
أمكــن تحديــد أربعــة أنمــاط مــن التربــة فــي منطقــة الدراســة (طينيــة ثقيلــة، 

جــد اخــتالف معنــوي فــي وقــد وُ  طينيــة متوســطة، طينيــة خفيفــة، ســوداء)،
الخفيفــة فــي الطينيــة جــاءت التربــة  إذاإلصــابة وفقــًا لــنمط التربــة،  ةنســب

الطينيــة المرتبــة األولــى مــن حيــث نســبة اإلصــابة فــي حــين جــاءت التربــة 
ر ذلك بأن التربة الخفيفة ذات نفوذية الثقيلة في المرتبة األخيرة، وقد يفسّ 

يســـاعد علــــى لجفـــاف بســـرعة، ممـــا جيـــدة للمـــاء األمـــر الـــذي يعرضـــها ل
تحــافظ فالتربــة الطينيــة الثقيلــة أمــا ، ضــعف النبــات وقلــة مقاومتــه للمــرض

يســهم فــي تخفيــف وطــأة  ، ممــاجيــد نســبياً بشــكل رطــوبي ال اهــاعلــى محتو 
تؤكـد بـأن  دراسـات سـابقةمـع وتتوافـق هـذه النتيجـة  على النبـات. المرض

ظهـور على عتبر عامًال مساعدًا التربة الخفيفة والفقيرة بالمادة العضوية ت
للكائنـــات الحيـــة التـــي يمكـــن أن تتنـــافس مـــع المســـبب المـــرض الفتقارهـــا 
  ).5 ) (شكل15المرضي للذبول (

  
  

  
  

  .2010/ 2009و 2008/09الھْطل المطري الشھري في المحافظات السورية خالل فترة نمو العدس، لموسمي  .2شكل 
Figure 2. Monthly rainfall in the surveyed Syrian  provinces during lentil growing period for 2008/2009 and 2009/2010 
growing seasons. 
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  .2010/ 2009و 2008/2009لموسمي  العدسالمتوسط الشھري للرطوبة النسبية في المحافظات السورية خالل فترة نمو  .3شكل 
Figure 3. Average relative humidity (%) in the surveyed Syrian provinces during lentil growing period for 2008/2009  and 
2009/2010 growing seasons. 

  
  

  
 
  2010/ 2009و 2008/2009متوسط الشھري لدرجات الحرارة في المحافظات السورية في فترة نمو العدس، خالل موسمي ال .4 شكل

Figure 4. Monthly temperatures average in the surveyed Syrian provinces during lentil growing period for 2008/2009 and 
2009/2010 growing seasons. 

  

  
  الصنف المزروع

سح الحقلي الذي أجري في معظم المحافظات التي ملوحظ من خالل ال
تهتم بزراعة العدس انتشار صنفين محليين في حقول المزارعين، 

، (حوراني) ILL 2130ي صغير البذرة ذو اللون األحمر الصنف المحل

. وعلى ILL 4400والصنف المحلي كبير البذرة ذو اللون األصفر 
الرغم من أن التعاون بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 

اعتماد خمسة  الجافة/ ايكاردا والبرنامج الوطني في سورية أثمر عن
، إيبال) إال أن  4، إدلب3، إدلب2إدلب، 1أصناف من العدس (إدلب
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قد يعود ذلك ألسباب و زال محدودًا، يال ذه األصناف تقّبل المزارع له
 أكثراألصناف المحلية في السوق الطلب على تسويقية، حيث ال زال 
ه األصناف للصقيع مقارنة باألصناف المحلية ذمن جهة أو لحساسية ه

ولعل االعتماد على األصناف (لقاءات مع المزارعين) من جهة أخرى، 
المحلية وانتشارها في مختلف مناطق الزراعة قد أسهم باالنتشار العام 
للمرض في جّل المحافظات السيما وأنها قابلة لإلصابة بمرض الذبول 
الوعائي. وعمومًا، اختلفت نسبة اإلصابة بين األصناف المزروعة 

كبير البذرة ، فقد كان الصنف المحلي )6(شكل  حسب المحافظات
ILL 4400  هو أكثر األصناف إصابة في المناطق الشرقية والوسطى

  والجنوبية من القطر، في حين كان الصنف المحلي صغير البذرة
ILL 2130  .هو األكثر قابلية لإلصابة في محافظتي حلب وٕادلب

ويمكن تفسير هذه الظاهرة اعتمادًا على االحتياج المائي لهذه 
لكمية  ILL 4400ج الصنف المحلي كبير البذرة األصناف. إذ يحتا

مما جعله أكثر  ،أكبر من المياه مقارنة بالصنف المحلي صغير البذرة
  عرضة لإلجهاد في المحافظات الشرقية والوسطى والجنوبية.
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التربة في نسبة اإلصابة بمرض الذبول الوعائي على  نمطتأثير .5 شكل

  .ةالعدس في مختلف المحافظات السوري
Figure 5. Effect of soil type on  lentil wilt incidence (%) in 
different provinces of Syria. 
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Figure 6. Mean  lentil wilt incidence (%) of three lentil 
varieties grown in Syria. 

  
  موعد الزراعة

موعد الزراعة بدور كبير في اإلصابة، فقد سجلت اإلصابة على  أسهم
الطور البالغ من النبات في معظم المحافظات السورية (الحسكة، حلب، 
إدلب، حماة، حمص) حيث أن معظم المزارعين يزرعون العدس خالل 

اإلصابة  شهري كانون األول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، كما سجلت
في طور البادرة في المحافظات الجنوبية (درعا، السويداء، القنيطرة) 
التي يزرع العدس فيها بشكل متأخر جدًا (النصف الثاني من 
شباط/فبراير وبداية آذار/مارس) وهو أمر أكدته دراسات عديدة أجريت 

التي يظهر فيها المرض ، في مختلف دول العالم وال سيما في الهند
، ويبدو أن التأخير في )21( رحلتي البادرة والنبات البالغخالل م

ار/مارس في ذالزراعة حتى النصف الثاني من شباط/فبراير وأوائل آ
المناطق الجنوبية من القطر والتي كانت فيهما درجات الحرارة مرتفعة 

ذا المناطق وه تلكنسبيًا أدى إلى ظهور المرض في مرحلة البادرة في 
رون ظهور المرض في سورية يفس )17( آخرونو ما جعل إرسكين 

  بمرحلة النبات البالغ فقط.

 
 

Abstract  
Hussien, N.H., B. Bayaa, S. Ahmed, M. Baum and M.M. Yabraq. 2013. Distribution and factors affecting lentil wilt 
epidemics in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 31(1): 29-37. 

A field survey for lentil wilt disease was conducted in different provinces of Syria during 2008/09 and 2009/2010 cropping seasons 
with the objective to determine lentil wilt distribution and factors that affect the disease development. Survey results showed that lentil wilt 
disease spread in most lentil fields in different provinces during the last two seasons with varying levels of incidence where the highest 
incidence was recorded in Aleppo (29%) and the lowest in Idleb (5.2%). Lentil wilt disease incidence and distribution were affected by 
climatic and edaphic factors as well as lentil varieties. 
Keywords: Lentil, Fusarium wilt, Fusarium oxysporum f.sp. lentis, Syria 
Corresponding author: Bassam Bayaa, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Aleppo, University, Aleppo, Syria,  
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