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 لمحصول   هامة  اقتصادية   خسائر   تسبب   التي   مراض من األ  Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (FOC)                                          مرض ذبول الفيوزاريوم  المتسب ب عن الفطر  يعد
الفطر    هذاالناتج عن اإلصابة ب  الضرر أفضل الطرق لتخفيض    ومن  .للنبات               نمو  المختلفة  الخالل مراحل    FOCبالفطر    اإلصابة   تحدث  حيث   ، العالم   حول  الحمص
  هدفت  هنا   ومن   الحمص،  زراعة   مناطق   في   المنتشرة   الفيزيولوجية   الفطر  سالالت   معرفة  من                      مثل هذه األصناف البد     ى حمص مقاومة. وللحصول عل  أصناف زراعة  

الغاب    منطقةفي    تنظيمية تتبع لست نواحي            زراعيا           موقعا    20عزلها من    تم  ،FOCعزلة من الفطر    25تحديد السالالت الفيزيولوجية التي تنتمي لها    إلى   الدراسة  هذه 
  ، C-104 ،  JG-74  ،CPS-1  ،BG-215 ،  BG-212  ،WR-315  ،Anniger  ،Chaffa  :تفريقي   حمص  صنف  13  على  اإلمراضية   قدرتها  على   عتمادباال  ، في سورية 
ILC482 ،  L-550  ،K850  وUC-27  .تنتمي ت المختبرة  ال أن العز   نتائج . بينت ال الغاب  منطقة  في   الزراعية  العلمية  البحوث  مركز  في  2020  عام   خالل  الدراسة  نفذت  

عراض  أ   سببتا و   المختبرة،   للعزالت  الكلي  العدد  من%  28  منهما  كل  شكلتمرة في سورية و   ألول  3و  2ن  يالساللت تسجيل    تم  . 6  و  1B/C  ،2 ،  3 ،  5،  0ت  إلى السالال
ضمت    6%، بينما الساللة  8  افشكلت  1B/Cو  5كل من الساللتين    أما   ، 0  بالساللة   تمثلت  العزالت  من%  24  بينما  ، ه تدلي وذبول للنباتات ينتهي بجفاف النبات وموت

 .  فرج  أبو منطقة  من عليها  الحصول      تم   واحدة  زلةع
 ، الغاب، سورية.امراضية قدرةفيزيولوجية،  ت ، سالالوعائي ذبول   ، حمص  كلماتُمفتاحية:

 

1ُالمقدمُة
 

الحمص   البقول   (.Cicer arietinum L)            يعد   محاصيل  أهم                         من 
األهمية  الغذائية، حيث  من  بقولي  محصول  ثالث  بعد في    وهو  العالم 

، (.Pisum sativum L)والبازالء  (.Phaseolus vulgaris L) الفاصولياء
للبقوليات كغذاء لإلنسان وعلف 18  فييسهم  و  العالمي                                                   % من اإلنتاج  

االهتمام    األخيرة  السنوات  فيازداد    .(Jendoubi et al., 2017)للحيوان  
                                                                بزراعته في سورية نظرا  لخصائصه الغذائية وقيمته االقتصادية وتحمله 

 1994             هكتارا  عام    49020  ازدادت المساحة المزروعة من  إذللجفاف،  
الغاب    1710منها    ؛2018             هكتارا  عام    52474إلى                         هكتارا  في سهل 

 (. 2019 ،2018نوية لعام المجموعة اإلحصائية الزراعية الس)
نمو ه   في  تؤثر  ال تي  األمراض  من  بعديد   الحمص                                                   يصاب 

الفطر   أهمها  ومنوإنتاجيته،   عن  المتسب ب  الفيوزاريوم   ذبول                                          مرض 
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Fusarium oxysporum f. sp. ciceris  (FOC)  (Haware, 1990)، 
                                                               يعد  أحد أهم  العوامل المحد دة إلنتاج الحمص  في العالم، وخصوصا    إذ

الهندية  ا      حوض    القارة  وشبه  سج ل (Nene et al., 1996)لمتوسط   .       
في  ال العالم    33مرض  حول  منها (Nene et al., 1996)                  بلدا    ، 

وباكستان   وإيران  في والمكسيك  الهند  سجل  كما  وتونس،   واسبانيا 
وال وسوريةجالمغرب  ؛ Corp et al., 2004؛  Ahmad, 2010)  زائر 

Landa et al., 2004  ؛Haware, 1990)  .  بشكل   هذايسبب المرض 
         يمكن أ ن كما    ،اإلنتاج  من%  15-10خسارة سنوية تتراوح ما بين  عام  

ب  المحصول  تو ال                يدم ر  المرضاكامل عند  لتطو ر  المشجعة  الظ روف                                   فر 
(Ahmad, 2010 ؛Jendoubi et al., 2017). 

الفطر   نمو ها   FOCيصيب  مراحل  خالل  الحمص                                نباتات 
من   بدءا   الفتية  و إلنبات  ا                   المختلفة  المحصول        حت ىالبادرات                 نضج  

الن باتات   موت  أو  ذبول      د  وتع  .(Haware, 1990)  البالغة                              مسببا  
المتأخرة من  ضررا   أشد   المبكرة  ؛ Ahmad et al., 2010)                                         اإلصابات 

Landa et al., 2004  ؛Navas-Cortés et al., 2000).  عن   ينتج
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تتمثل   الحمص  نباتات  على  مختلفة         أعراضا     FOCطر  بالف  اإلصابة
،                      يوما  من حدوث العدوى  20                      وموت مبكر للن بات خالل  بالذبول الوعائي

يسبب   األعلى، وقد  إلى  القاعدة  من  بدءا   تدريجيا   األوراق                                                       اصفرار 
خالل   للن باتات  متأخر  موت  العدوى   40                            مع  تاريخ  من                          يوما  

(Jiménez-Fernández et al., 2013؛  Singh et al., 2007 ؛
Trapero-Casas & Jiménez-Díaz, 1985.)   أن على   هكما  يظهر 

النباتات   معا   بعض  وذبول  اصفرار   & Trapero-Casas)                         أعراض 

Jiménez-Díaz , 1985)  سجل حين  في   ،Sharma et al.  (2005) 
فترة   بوجود  يتميز  الذي  البطيء  الذبول  وهي  أخرى  ال   كامنةظاهرة 

أعراض   يظهر وتتزايد  ببطء  المرض  يتطور  ثم   أعراض،  أية                                                      خاللها 
ال الحمص  سالالت  بعض  أظهرت  بينما  الوقت،  مع   قابلةالذبول 

 عن   المسؤولة  الفردية  المورثات  بعض  تحوي   حيث     ا  متأخر                لإلصابة ذبوال  
 بظهور   تأخيرفتسبب    منخفض،  تأثير  ذات  تكون   والتي  المقاومة  آلية

موسم   المصابة،  النباتات  على  المرض  أعراض نهاية  في  تسبب  لكن 
 .  (Sharma & Muehlbauer, 2007)% 100النباتات  ذبولالنمو 

وتحديد مواقع انتشارها في   FOCسالالت الفطر    معرفة  تكتسب
النبات مربي  لدى  كبيرة  أهمية  الحمص،  زراعة  على   مناطق  للحصول 

وسائل   أفضل  من  تعد  والتي  مقاومة،  ذبول  أصناف  مرض  مكافحة 
الحمص على   ,Gagkaeva  ؛2016  وآخرون،)علوش    الفيوزاريوم 

ال بد أصناف مقاومة للمرض    والستنباط  ،(Kelly et al., 1994؛  2008
المنطقة،  الممرض  الفطر   سالالت على    التعرفمن   في   فقد  المنتشرة 

سالالت Jimènez-Gasco et al.  (2001    استطاع ثماني  تعريف   )
منتشرة   6و  A1  ،1B/C (1A/B)  ،2  ،3  ،4  ،5،  0هي    FOCللفطر  

العالم حول  الحمص  زراعة  مناطق  أصناف    ؛في   الحمصباستخدام 
بقدرة إمراضية   تميزت  التي  4و  3و  2           الت شراسة   الأكثر السو              الت فريقية،

الحمص أصناف  لمعظم  الطرازين  عالية    Kabuliو  Desi   من 
(Haware & Nene, 1982  ؛Shehabu et al., 2008)  بينما  كانت ، 

الــ  0         الس اللة   الطراز  من  الحمص  أصناف  على  شراسة   Kabuli                                            أقل ها 
 Desi  أغلب أصناف الحمص من الطراز الــ  تعد  كما  تكيفت معه،  الذي

 4،  3،  2. تظهر سالالت الفطر  (Dolar, 1997)                     مقاومة لهذه الس اللة  
الس اللتان    6و  5، تظهر  بينما  الذ بول  نمط   0و  1B/C                                  نمط 

 ؛Singh et al., 2007؛ Jiménez-Fernández et al., 2013)صفراراإل
Trapero-Casas & Jiménez-Díaz, 1985).   ذكرو  Jiménez-Díaz 

et al.  (1993  )  1الساللة        أنA   األعراض من  النمطين  كال  أظهرت 
 .     معا  اصفرار وذبول 
  40        يتطل ب  و عام    بشكل  FOCتصنيف سالالت الفطر    يصعب

 .                                                               دراسة ردود األفعال المرتبطة بالظ روف البيئية كالر طوبة والحرارةل       يوما   
مجموعات   تاستخدم  ،(Mandharea et al., 2011)السالالت    ولتحديد

بين   عددها  تراوح  التفريقية  األصناف  من         صنفا    8-22مختلفة 
(Sharma et al., 2005)،    استخدمت الدراسات  غالبية  أن   10إال 

 Jiménez-Gasco؛  Haware & Nene, 1982)  فقطتفريقية  أصناف  

& Jiménez-Díaz, 2003).    مناطق  في  الفطر  سالالتتعريف        تم  
 Haware & Nene  (1982)  سجل  حيث  ،العالم  من  مختلفة  جغرافية

في   0الساللة    سجلتمرة في الهند، و   ألول  4و    1A  ،2  ،3  لسالالتا
 Al-Taae et)  فلسطين المحتلة ولبنان وتونس والمغرب واسبانيا والعراق

al., 2013  ؛Kelly et al., 1994  ؛Jiménez-Díaz et al., 1993)، 
الس اللة  ينما  ب  الس الالت    B/C1               تنتشر  وتنتشر  وفلسطين،  تركيا   2                                  في 
 ،(Shehabu et al., 2008؛  Haware & Nene, 1982)  في تركيا  3و

، وآخرون   علوش)  سورية  في  6و  0،1B/C  ،5         الس الالت    وسجلت
2016 .) 

الكبيرة  ل         نتيجة    نمو   في  FOCالفطر    يسببها  التي ألضرار 
تجارية   وجود  ولندرة،  وإنتاجيته  الحمص  محصول حمص  أصناف 

و  الستنباط  لرفدمقاومة،  الحمص  تربية   لذبول  مقاومة  أصناف  برامج 
الفطر    إلى  الدراسة   هذه  هدفت  فقد  ،زاريومالفيو  سالالت   FOCتحديد 

سورية    المنتشرة وسط  الغاب  منطقة  في  الحمص  زراعة  مناطق  في 
االصطناعية   العدوى  التفريقيةأل باستخدام  الحمص            المعر فة  صناف 

ُ.         عالميا  
ُ

ُُهوطرائُقُالبحثموادُ
 

الزراعية    نفذ العلمية  البحوث  مركز  في  عام   خالل  الغاب  في البحث 
2020. 

ُ

 (FOC)المادةُالنباتيةُوعزالتُالفطرُالممرضُ
تفريقي   حمص  صنف  عشر  ثالثة   ،JG-62،  JG74،  UC27استخدم 

ILC 482،  C-104،  CPS-1،  WR-315،  ANNIGERI،  L-550، 
K-850،  BG-212،  BG-215  وCHAFFA    سالالت لتحديد 

                                                     ، مصدرها بنك األصول الوراثية في المركز الد ولي للبحوث FOCالفطر
الج افة   المناطق  في   للفطر   عزلة  25ارب اخت   تم  .ICARDA                              الز راعية 

FOC    الحمص      تم حقول  من  لست    تتبع           زراعيا           موقعا    20  في  عزلها 
محردة،   نواحي سلحب،  تل  رملة،  )جب  الغاب  منطقة  في  تنظيمية 

)جدول   2020و  2019  عامي  خاللالسقيلبية، قلعة المضيق، شطحة(  
1 .) 
ُ

 تحضيرُاللقاحُالمعديُوإجراءُالعدوىُاالصطناعيُة
والس   الت ربة  ب                    عقمت  المتخمر  العضوي  ألدهيد    محلول ماد  %  37                الفورم  

لمدة   تهاوتهوي تقليب التربة المعقمة                       لمدة أسبوعين، وتم    3ل/م  1        بمعد ل  
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أيام. حضر وسط الز راعة   رمل و مادة عضوية  و من تربة    المكون                              ثالثة 
 كغ  5 بواقعسم،    25  ها، عبئت ضمن أكياس بولي إتيلين )قطر 1:1:1))

 PDA  وسطالعزالت الفطر المختبرة على    زرعت  (.كيس  /زراعة  وسط
سيفازولين       ا  )مضاف حيوي  مضاد   في    ل(/مغ  100  تركيزإليه 

( بتري  المفرد ب          مسبقا    تنقيتها  وتمت،  سم(  9أطباق  البوغ   طريقة 
(single spore)    ونقل دورق في          معق م  مقطر  اءليتر م  1  وضع       حيث ،

رفيعة             مستعمرة    من  مم10 بقطر   قرص  إليه إبرة   باستخدام        رج    .                              الفطر  
على   قطرات  عدة  نشرتبوغة/مل،    102التركيز    حضر       جيدا  و           الد ورق 

       لمدة     األطباق  حضنت .  المائي  اآلجار     بت   ن                            أطباق  بتري حاوية  على مست 
  وتم ،  10تكبير    تحت  فحصت،  سº  2±25         حرارة    عند       ساعة     12-16

 قطعة   أو  منبت  بوغ  على  حاوية  الوسط  من (  مم  6)قطر    أقراصالتقاط  

  وسطال  إلى  األقراص  ونقلت،  ةصغير   إبرة            باستخدام               الميسليوم    قمة  من
PDA  (Gagkaeva, 2008)  أيام عند حرارة    7لمدة    األطباق. حضنت
25±2º  .مم من أطراف   6أقراص بقطر    5في اليوم السابع أخذ        تم  س

 -بطاطاالسائل    وسطمل من ال  500المستعمرة لكل عزلة ونميت على  
سيفازولين       ا  )مضاف  ماء   -ديكستروز حيوي  مضاد   100  تركيز إليه 

حرارة       ا  يوم  20  لمدة  المستمر         الر ج  مع   ل(،/مغ       وتم  س،  2º±25عند 
الت    الوسط  ترشيح العد                   السائل وحسب  باستخدام شريحة  . Thomaركيز 
 نفذت.ُُبوغة/مل لكل عزلة  106×1تركيز  ال  إلى  للوصول  المعلق       خف ف

 في   الزراعية  العلمية  البحوث  مركز  النبات،  أمراض  برت مخ  في  التجربة
ُ.2020 العام خالل الغاب

ُ
الن اتجة عن المسح الحقلي خالل   Fusarium oxysporum f. sp. ciceris  الفطر  لعزالت            الج غرافي          الت وزع.  1  جدول الغاب وسط سورية                                                          في منطقة 

 . 2020-2019الفترة 
Table 1. Geographical distribution of Fusarium oxysporum f. sp. ciceris isolates in the Al-Ghab region in central Syria, 

surveyed during the period 2019-2020. 

 

 Regulatory region المنطقة التنظيمية  Collection area الجمع  منطقة Isolate العزلة 
FOC33  محردة  Muhardeh  محردة  Muhardeh 

FOC40  محردة  Muhardeh  محردة  Muhardeh 

FOC49 الرعيدي  Raidy  محردة  Muhardeh 

FOC5 العالمية  Alamiyeh رملة  جب  Jib Ramleh 

FOC129 عقيربة  Akairabeh رملة  جب  Jib Ramleh 

FOC130 عقيربة  Akairabeh رملة  جب  Jib Ramleh 

FOC132 عقيربة  Akairabeh رملة  جب  Jib Ramleh 

FOC135 الجليمة   Eljalima رملة  جب  Jib Ramleh 

FOC50 شطحة  ناعور Daour Shatha  شطحة  Shattha 

FOC59 القاهرة  Al-kahera المضيق  قلعة Kalaat El-Madik 

FOC37 الغاب Al-Ghab الزراعية العلمية  البحوث مركز    ASRC 

FOC38 الغاب Al-Ghab الزراعية  العلمية  البحوث مركز  ASRC 

FOC52 الغاب Al-Ghab الزراعية العلمية  البحوث مركز    ASRC 

FOC73  الخندق  Khandak السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC80  الشجر  Shajar السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC98  الحرة  Horra السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC118 التتن  تل  Tel Tuton السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC139 السقيلبية  Skailbiyeh السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC147 عمورين  Amourin السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC150 الفار تل  Tel Far السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC155 العبر  Abr السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC157 المكسر  Maksar السقيلبية  Skailbiyeh 

FOC17 دبين  تل  Tel Debine سلحب  تل  Tel Salhab 

FOC26 سلحب -السيح Sih-Salhab سلحب  تل  Tel Salhab 

FOC151  أبوفرج  Abou Faraj سلحب  تل  Tel Salhab 
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ُ
االصطناعية    أجريت بإضافة       معا    بالطريقتين العدوى   وذلك 

 على   FOC  الفطر  عزالتعزلة من    لكلمعلق بوغي/كيس )  مل  200
مباشرة،    106×1بتركيز(  ةحد الت ربة  إلى  بذور   طهرتو                              بوغة/مل 

%( لمدة 2هيبوكلوريت الصوديوم )  بمحلول           مباشرة  الزراعة    قبلالحمص  
المقطر   بالماء  غسلت  ثم  دقائق  ونقعت   المعقمخمس  مرات،   ثالث 

البوغي   من    لكل)                  بالمعلق  لمدة (  حدة  على  FOCالفطر  عزالتعزلة 
ساعة،   فقط.   بينمانصف  المعق م  المقط ر  بالماء  الش اهد  بذور                                                 عوملت 

  بعد        يوما     50  ةمراقبة النباتات لمد  تمت                   بذور في كل  كيس و   4زرعت  
 مايو/آيار  شهري   خاللالظروف الطبيعية لمنطقة الغاب    تحت          الز راعة  
 باإلضاءة  مزودة  خيمة  ضمن،  ( 2)جدول    2020  يونيو/وحزيران
 338  بمقدارقطاعات كاملة العشوائية  ال. نفذت التجربة بتصميم  والتهوية
)  13:  معاملة  × تفريقي  الشاهد(  FOCعزلة    25صنف   ثالثة و   ،+ 

تفريقي   مكررات صنف  كل   مع  لكل عزلة  الواحد  للمكر ر  كيس                                                       بمعد ل 
 (.3 )جدول

 
                                                      الظروف المناخية السائدة في موقع الدراسة خالل موسم نمو  .  2جدول  

 (*. 2020، حزيران/يونيو لعام مايو/يارأمحصول الحمص )
Table 2. The prevailing climatic conditions in the study site 

during May-June of the 2020 growing season of the 

chickpea crop*. 

 

 Month الشهر 

 Temperature °Cس(    °الحرارة )

عظمى  
Maximum 

 الصغرى  
Minimum 

 المعدل اليومي  
Daily 

average 

 May  29.16 19.42 24.15 أيار/مايو

 June 32.7 17.9 25.5  حزيران/يونيو
                                                       *عن الت قارير الش هرية لمحطة األرصاد الج وية في الغاب. 

 * From the monthly reports of the Al-Ghab weather station. 

 

                        بعد الز راعة أسبوعيا   20                  اعتبارا  من اليوم                      سج لت نتائج اإلمراضية 
( 4-0                                       واعتمد سل م قياس شدة المرض بخمس درجات )        يوما ،  40ولغاية  

أو   بالذبول  المصاب  النباتي  للجزء  المئوية  النسبة  ؛ صفرار اال حسب 
%،  100-67=  3%،  66-34=  2%،  33-1=  1%،  0=  0حيث  

ميت  4 نبات   =(Trapero-Casas & Jiménez-Díaz, 1985) ،  
)يم  و تق      وتم    مقاوم  أن ه  على  نف  شدة R                       الص  متوسط  كان  إذا   ) 

 (MR/MS/M)القابلية لإلصابة ، ومتوسط 1اإلصابة أصغر أو يساوي 
من   أكبر  اإلصابة  شدة  متوسط  كان  من  و   1إذا  قابل و ،  3أصغر 

متوسط S)  لإلصابة كان   إذا  يساوي                     (  أو  أكبر  اإلصابة   3شدة 
(Jiménez-Díaz et al., 1993)  (.4)جدول 

      يوما    40  بعداإلصابة    لشدةقيم المتوسطات الحسابية    حساب      تم  
اإلحصائي   التحليل  برنامج  باستخدام  الزراعة   Genstat 12thمن 

Edition  ،على   القدرةتباين    درس  كما المدروسة  للعزالت  اإلمراضية 
 العنقودي  التحليل  باستخدام  المختبرة  التفريقية  الحمصأصناف  

(Hierarchical cluster analysis)  اإلحصائي   التحليلبرنامج    وفق
SPSSv15 . 

ُ
استخدمت    ق ائ الطر.  3  جدول  Fusarium  الفطر  سالالت  لتحديدالتي 

oxysporum f. sp. ciceris  في   الحمص  زراعة  مناطق  في  المنتشرة  

 . سورية وسط  الغاب منطقة
Table 3. Methods used to identify races of Fusarium 

oxysporum f. sp. cieris spread in chickpea cultivation areas 

in the Al-Ghab region in central Syria. 
 

   الرقم
Serial 

No. 

 Treatment المعاملة

 العزلة ×  الصنف
Isolate × cultivars 

 التطبيق  طرق
Application methods 

1 FOC59 × WR-315 للعزلة   البوغيبالمعلق    عدوى  

FOC59    106×1)تركيز  

،  كيس/مل  200بوغة/مل( بإضافة  

البذور لمدة    ونقع  البوغي                         بالمعلق 

 قبل الزراعة مباشرة.  نصف ساعة
Inoculation with conidial 

suspension of isolate FOC59 

(1×106 spore/ml) by adding 

200 ml/bag, and soaking 

chickpeas seeds in the 

conidial suspension for 30 

minutes before planting. 
 

2 FOC59 × BG-215 

3 FOC59 × BG-212 

4 FOC59 × C-104 

5 FOC59 × JG-74 

6 FOC59 × K-850 

7 FOC59 × ILC-482 

8 FOC59 × L-550 

9 FOC59 × CPS-1 

10 FOC59 × ANNIGERE 

11 FOC59 × UC-27 

12 FOC59 × GHAFFA 

13 FOC59 × JG-62 

14 WR-315 بإضافة بماء مقطر ومعقم فقط    ري  

البذوركيس/مل  200 ونقع    ماء ب  ، 

قبل    مقطر ومعقم لمدة نصف ساعة

 الزراعة مباشرة. 
Irrigation with only sterile 

distilled water by adding 200 

ml/bag, and soaking chickpea 

seeds in sterile distilled water 

for 30 minutes before 

planting 
 

15 BG-215 

16 BG-212 

17 C-104 

18 JG-74 

19 K-850 

20 ILC-482 

21 L-550 

22 CPS-1 

23 ANNIGERE 

24 UC-27 

25 GHAFFA 

26 JG-62 

من    كررت الفطر    13-1المعامالت  عزالت  من  عزلة  ربعة األ  FOCلكل 

 . نفسها التطبيق طريقةبو 1 جدول في المذكورةاألخرى  والعشرون
The treatments 1-13 were replicated for each of the 24 isolates 

mentioned in Table 1 and by using the same application method.  

ُ
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Table1. Disease reaction of differential chickpea cultivars to pathogenic races of Fusarium oxysporum f. sp. ciceris*. 
 

 التفريقية  الحمص أصناف
Differential chickpea cultivars 

 Pathogenic race     الممرضة الساللة
0 1A 1B/C 2 3 4 5 6 

JG-62 R S S S S S S S 

C-104 R/M R/M R/M S S S S M/S 
JG-74 R R R S R R M/S R 

CPS-1 R R R S M M M/S R 
BG-212 R R R S M M R R 

WR-315 R R R - S R R R 
Chaffa M - M - - - S R 

ANNIGERI S - S - - - S R 
L-550 M/S - R - - - R M/S 

K-850 R - M/S - - - M R 
ILC-482 S - - - - - - - 

BG-215 - - - - - - - - 
UC-27 - - - - - - - - 

، 1( إذا كان متوسط شدة اإلصابة أصغر أو يساوي  R                                  تم  تقييم الص نف على أن ه مقاوم ).  = نبات ميت%4،  67-100=  %3،  34-66=  %2،  1-33=  %1،  0=  0*  

 . 3أصغر من و 1إذا كان متوسط شدة اإلصابة أكبر من  (MR/MS/M)القابلية لإلصابة ومتوسط  ، 3شدة اإلصابة أكبر أو يساوي                   ( إذا كان  متوسطS) قابل لإلصابةو
* 0 = 0%, 1 = 1 to 33%, 2 = 34 to 66%, 3 = 67 to 100%, and 4= dead plant. Average disease severity ratings ≤1 and ≥3 at the end of the 

experiments were considered resistant (R) and susceptible (S), respectively. Intermediate severity ratings (>1 and <3) were considered 

moderately susceptible (M/MS/MR) reactions. 

 
ُوالمناقشةُُُالنتائج

 

  من   جمعها       تم    لعزالت  FOCسالالت الفطر    تحديد بينت نتائج اختبار  
 سورية   وسط  الغاب  منطقة  في  الحمص  زراعة   مناطق  في مواقع مختلفة  

المختبرة،   التفريقية  الحمص  أصناف  العزالت على  شراسة  في   إذ                                                             تباينا  
العنقودي    أظهر  سبع  في  العزالت  توزع  (Dendrogram)التحليل 

 .(5 )جدول اإلمراضية لقدرتها       تبعا  ( 1 )شكل مجموعات
األولى   المجموعة  المختبرة 24شكلت  العزالت  مجموع  من   %

 مركزمن    عليها  الحصول      تم    FOC38و  FOC37عزالت    ستوضمت  
 FOC135و  FOC129و،  الغاب  في  الزراعية  العلمية  البحوث

 ، الجليمة،  عقيربة  من  عليها  متحصل  FOC147و  FOC139و
بينما ضمت المجموعة الثانية عزلة والي الت )على    وعمورين  السقيلبية  .)
عليها    تمالتي    FOC50واحدة    ا ت وكل  شطحة  ناعور  منالحصول 

ب   2  الساللة  تمثالنالمجموعتين   تمثلت  األصناف   قابليةالتي  أغلب 
و   إلصابةل الصنفينب بها  ؛ CPS-1  (Dolar, 1997و  JG-74خاصة 

Haware & Nene, 1982) . 
الثالثة   المجموعة    متحصل   FOC73و  FOC17  عزلتينضمت 

الساللة    التوالي،على    ،والخندق  دبين  تل  من  عليهما ، 1B/Cوتمثل 
  WR-315و  CPS-1والصنفين    لها،     ا  مقاوم  JG-74حيث كان الصنف  

المقاومة   باإلضافة (Jiménez-Gasco et al., 2004b)متوسطي   ، 

أن    بشدة  بها  لإلصابة  قابل  ANNIGERIالصنف            إلى 
(Al-Taae et al., 2013). 

الر    شكلت المختبرة، 28ابعة                المجموعة  العزالت  مجموع  من   %
  من   عليهما  المتحصل  FOC40و  FOC33:  عزالت  سبعوضمت  
على   ،القاهرة والحرة  من  عليهما  المتحصل  FOC98و  FOC59محردة و

عقيربة،   عليهما  المتحصل  FOC132و  FOC130و  ،واليالت   من 
الساللة    تلمن    عليها  المتحصل  FOC150و ومثلت    3الفار، 

الصنفين   بأن  تميزت  إلى JG-62 و  WR-315التي  المقاومة  متوسطا 
لإلصابة الصنف    قابلين  بينما   ة لمقاومامتوسط    C-104لها، 

(Haware & Nene, 1982). 
الخامسة    تضم   متحصل   FOC151واحدة    عزلةالمجموعة 

فرج  عليها أبو  الساللة    ،من  ، JG-74األصناف       ن  أحيث    ،6وتتبع 
CPS-1  وWR-315  لها مقاومة  جميعها   Jiménez-Gasco et)كانت 

al., 2004b) ،    الصنف       ن  أكماCHAFFA  6لساللة  لقاوم  م 
(Bayraktar & Dolar, 2012) . 

السادسة    تضم  FOC155و  FOC49  العزلتينالمجموعة 
تتبع  التوالي  على  والعبر  الرعيدي  من  عليهما  المتحصل وهي   ، 
حيث  5الساللة   لها   WR-315و  BG-212ن  االصنف  كان،  مقاومين 

(Jiménez-Gasco et al., 2004a, 2004b)،    الصنف        أن  كماL-550 
والصنفين           مقاوم   تجاه   لإلصابة  القابلية  امتوسط  K850و  CPS-1لها 

 .(Al-Taae et al., 2013) 5الساللة 
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 *.F. oxysporum f. sp. ciceris عزلة للفطر 25صنف حمص تفريقي تجاه  13فعل   ودردو %( )  اإلصابة شدة  متوسط. 5جدول 
Table 5. Average infection severity and reactions of 13 differential chickpea cultivars to 25 Fusarium oxysporum f. sp. ciceris 

isolates*. 
 

 Differential chickpea cultivars   للحمص  التفريقية األصناف 

 العزلة 

Isolate 

  الساللة

 الممرضة 

Pathogenic 

Race 

  المجموعة

Group BG-212 CPS-1 WR-315 L-550 K-850 C-104 

CHAF

FA 

ANNI

GERI JG-62 JG-74 

ILC-

482 UC-27 BG-215 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 82.50 100 100 100 FOC 37 RACE2 G1 

S S S S S S S S S S S S S 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FOC38 

S S S S S S S S S S S S S 

90. 100 100 100 100 97.50 95 100 100 100 100 95 100 FOC135 
S S S S S S S S S S S S S 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 FOC139 

S S S S S S S S S S S S S 

100 100 81.25 98.75 100 100 100 100 98.75 93.75 100 100 100 FOC147 

S S S S S S S S S S S S S 

100 100 100 100 100 73.75 90 100 100 88.75 95 100 100 FOC129 
S S S S S S S S S S S S S 

90 98.75 88.75 81.25 60 100 100 93.75 100 97.75 95 93.75 100 FOC50 G2 

S S S S M S S S S S S S S 

64.38 93.75 58.12 10 65.62 29.38 100 70 63.75 16.25 49.38 64.38 59.38 FOC73 RACE 1B/C G3 

MS S M R MS R S S MS R M MS M 

100 62.5 40.62 37.5 32.5 41.88 96.25 82.5 76.25 12.5 82.5 26.88 68.12 FOC17 

S MS M MR MR M S S S R S R MS 

90 100 100 76.88 60.62 48.12 91.25 100 100 53.75 76.88 67.5 61.25 FOC33 RACE3 G4 

S S S S M M S S S M S MS MS 

82.5 93.75 100 52.5 35 33.75 49.38 55.62 88.12 53.75 70.62 36.88 45 FOC59 
S S S M MR MR M M S M S MR M 

100 91.25 63.75 57.5 62.5 47.5 71.88 82.5 82.5 82.5 77.5 73 83.75 FOC130 

S S MS M MS M S S S S S S S 

100 95 71.25 69.38 39.38 50.62 72.5 76.25 70.62 73.75 87.5 60 77.5 FOC132 

S S S MS M M S S S S S MS S 

100 100 62.5 56.25 56.25 100 57.5 65 95 50 85 78.75 45 FOC150 

S S MS M M S M MS S M S S M 

100 75 19.38 51.25 44.38 75 40.60 72.5 70 44.38 62.5 71.88 81.25 FOC40 

S S R M M S M S S M MS S S 

100 66.88 80.62 26.25 70 46.25 75.60 79.38 88.12 77.5 29.38 41.88 95 FOC98 

S MS S R S M S S S S R M S 

41.52 45.62 92.5 50 78.75 51.88 57.75 46.25 87.50 73.75 56.88 66.25 83.75 FOC 151 RACE6 G5 

MR M S M S M M M S S M MS S 

27.5 45 18.13 5.62 28.75 17.5 35.62 23.12 68.75 75 3.75 12.5 17.5 FOC155 RACE5 G6 

R M R R MR R MR R MS S R R R 

16.75 81.25 1.25 36.88 8.75 36.88 26.25 63.75 62.5 64.38 39.75 16.88 50 FOC49 

R S R MR R MR R MS MS MS MR R M 

25 22.13 41.88 37.5 33.12 23.12 30 16.88 36.25 38.75 38.13 38.12 8.12 FOC5 RACE0 G7 

R R M MR MR R MR R MR M MR M R 

28.75 28.88 36.25 24.37 6.88 8.12 35 21.88 22.5 1.38 21.88 31.88 7.50 FOC118 

R R MR R R R MR R R R R MR R 

49.38 20.62 38.12 39.38 21.88 22.5 8 25.62 65 3.12 15.62 23.12 5 FOC52 

M R MR MR R R R R MS R R R R 

100 18.12 29.38 23.12 28.75 21.88 19.38 43.12 43.12 13.12 26.82 33.12 35.62 FOC157 
S R R R R R R M M R R RM MR 

64.38 38.75 43.75 28.12 36.88 16.88 93.75 35 6.88 4.38 28.12 36.25 51.88 FOC26 

MS MR M R MR R S MR R R R MR M 

100 57.5 64.38 22.5 18.13 29.38 67.5 43.12 21.25 38.12 30 31.67 25.56 FOC80 

S M MS R R R MS M R M MR MR R 

( إذا كان متوسط شدة اإلصابة أصغر أو يساوي R                                  تم  تقييم الص نف على أن ه مقاوم )  .= نبات ميت4%،  100-67=  3%،  66-34=  2%،  33-1=  1%،  0=  0* حيث  

أصغر و  1إذا كان متوسط شدة اإلصابة أكبر من    (MR/MS/M)  القابلية لإلصابةومتوسط    ، 3شدة اإلصابة أكبر أو يساوي                     ( إذا كان  متوسطS)  قابل لإلصابةو،  1

 . 3من 
* 0= 0%, 1= 1 to 33%, 2= 34 to 66%, 3= 67 to 100%, and 4= dead plant. Average disease severity ratings ≤1 and ≥3 at the end of the 

experiments were considered resistant (R) and susceptible (S), respectively. Intermediate severity ratings (>1 and <3) were considered 

moderately susceptible (M/MS/MR) reactions. 
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العنقودي    .1شكل   الفطر   Dendrogramالمخطط  عزالت  لتباين 

Fusarium oxysporum f. sp. ciceris   على اإلمراضية  قدرتها  في 

 من الحمص.    ا  تفريقي     ا  صنف 13
Figure 1. Dendrogram for the pathogenicity of Fusarium 

oxysporum f. sp. ciceris isolates on 13 differential chickpea 

cultivars. 

 
السابعة   المجموعة  ،  FOC5  ،FOC26عزالت    ستضمت 

FOC52  ،FOC80  ،FOC118  وFOC157  من   عليها  متحصل
العلمية  سلحب  -السيح،  العالمية البحوث  مركز  الغاب، ،  في  الزراعية 

التي تميزت   0وتمثل الساللة    التوالي،  على  المكسر،الشجر، تل التتن و 
 ,Haware & Nene)  لها دون بقية السالالت  JG-62بمقاومة الصنف  

 ,.Jiménez-Fernández et al؛  Jiménez-Díaz et al., 1993؛  1982

 (. Jimènez-Gasco et al., 2001؛ 2011
 والسابعة   ثالثةاإلصابة لعزالت المجموعتين ال  وقد تمثلت أعراض

اصفرار للمجموع الورقي للنبات    بشكل  المختبرة  التفريقيةعلى األصناف  
                                                                 مترافقا  مع تلون بني في األوعية الناقلة دون ظهور أعراض ذبول، وهذا 

  تمثلت أعراضبينما    ،Kelly et al.  (1994)  يتطابق مع ما توصل إليه
المجموعات   لعزالت  والخامسة  و   األولىاإلصابة  والرابعة   الثانية 

ب  وهذا  النبات  وتماوت  ذبولوالسادسة  إليه،  توصل  ما  مع    يتطابق 
Jiménez-Fernández et al. (2013 )وSingh et al. (2007). 

الدراسة    أظهرت هذه   مواقع   ةثالث في    0الساللة    انتشار نتائج 
رملة )جب  الغاب  منطقة  في  الحمص  لزراعة  تل   ،السقيلبية  ،رئيسية 

الغاب  باإلضافةسلحب(   في  الزراعية  العلمية  البحوث  بينما   ،لمركز 
 مع   يتوافق  وهذا  ،سلحب  وتل  السقيلبية  موقعي  في  1B/Cالساللة    تنتشر

سجلت    Jiménez-Díaz et al.  (1993)نتائج   ن االساللت حيث 
لالصفرار   بين    1B/Cو  0المسببتين  من  سورية  تم    4في  عزالت 

السالالت تلك  انتشار  مواقع  تحديد  دون  حدد    ،اختبارها   علوش بينما 
 1B/Cو  0مواقع انتشار الساللتين    (2016)  وآخرون   ( وعلوش2018)

سورية  FOCللفطر   الساللة    ،في  األ  0وكانت  انتشارا  هي   فقد  ،             كثر 
تسجل الساللة   لمبينما    ،منطقة الغاب )كفرزيتا(   في  0  الساللة  سجلت
1B/C  موبوء بالذبول   حمص  حقل لكنها عزلت من    ،في منطقة الغاب

أقل   لكونها  0تفسير انتشار الساللة    يمكنحلب.  في    إيكاردا   مركز  في
الفطر   من   ،شراسة  FOCسالالت  الحمص  أصناف  مع  تكيفت  فقد 

  حيث  ،(Jiménez-Díaz et al., 1993؛  Dolar, 1997)  النمط كابولي
تزرع    لوحظ التي  المناطق  في  الواسع   الحمصأصناف    فيهاانتشارها 

سورية، في  الحال  كما  حوض   كابولي  في  االنتشار  واسعة  أنها  كما 
فقد سجلت هذه الساللة في   ؛(Jiménez-Díaz et al., 1989)  المتوسط

 Jiménez-Díaz et)  فلسطين المحتلة ولبنان وتونس والمغرب واسبانيا

al., 1993  ؛Kelly et al., 1994)،   العراق في  سجلت   كما 
(Al-Taae et al., 2013)،   2015ألول مرة في السودان عام    وسجلت 

(El-Mahi et al., 2015)،    الس اللة  بينما تركيا   B/C1               تنتشر  في 
أنها عزلت من سورية   El-Mahi et al.  (2015)  ذكر  كما  ،وفلسطين

 . ولبنان
لزراعة الحمص في    رئيسيين  موقعين  في  5  الساللة  انتشار  لوحظ

و  )محردة  الغاب  والساللة  السقيلبيةمنطقة   تل )  واحد  موقع  في  6(، 
أيضا  سلحب نشره  مع  يتوافق  وهذا  ،        (  و 2018)علوش    ما   علوش ( 

الساللت   ،(2016)  وآخرون  سجلت  ألول   FOCللفطر    6و  5ن  احيث 
سورية في  العلمية   زلتوع  ،مرة  البحوث  مركز  من  الساللتين  كلتا 

الغاب في  الساللة    ،الزراعية  عزلت  حمص    حقل  من        أيضا    6بينما 
  .El-Mahi et al ذكر  كما  .حلب  مركز إيكاردا في  موبوء بالذبول في

أن  2015) ولبنان  6الساللة  (  سورية  من  الساللة  و   ،عزلت   5سجلت 
والمغرب   اسبانيا   والعراق   (Jiménez-Díaz et al., 1993)في 

(Al-Taae et al., 2013) و المسببة ت   هي،  السالالت  أشرس  من  عد 
 ،(Jiménez-Díaz et al., 1993)  للذبول المسجلة في حوض المتوسط 

ما   مع  يتطابق  دراسة    (2015)  وآخرون   علوش  إليه  أشارتوهذا  في 
 ،سابقة تضمنت المسح الحقلي لمواقع زراعة الحمص في شمال سورية

حيث سجلت أعلى نسبة إصابة بمرض ذبول الفيوزاريوم على الحمص  
الفوعة  %(90) موقع  الساللة    -في  وعزلت  الحقول   6إدلب،  من 

 التجريبية في مراكز ومحطات البحوث في محافظات حلب وادلب وحماه 
وآخرون )عل الساللة    .(2016  ،وش  سجلت  لبنان  6وقد  في                  أيضا  
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(El-Mahi et al., 2015)    فلسطينوفي  (Haware & Nene, 1982 ؛
Shehabu et al., 2008)  .0،1  السالالت  وجدت  كماB/C،  5  في  6  و 

 المتوسط   حوض  ومنطقة  األميركية  المتحدة  الواليات  من  كل
(Jimènez-Gasco et al., 2001) . 

  في   3و  2  تينللسالل  األول  التسجيل  الدراسة  هذه  في      تم    وقد
 ةثالث من    2عزلت الساللة    فقد  ،الغاب  منطقة  في  خاص  وبشكل  سورية
 مركز   موقع  إلى)جب رملة، شطحة، السقيلبية( باإلضافة    رئيسية  مواقع

في    الغاب  في  الزراعية  العلمية  البحوث انتشارها  تفسير    مركز ويمكن 

الغاب   في  الزراعية  العلمية  عبر   خالل  منالبحوث  الفطر   انتقال 
لغربلة    تعتمد   حيث  البذور، الحقول  الحمص   أصنافتلك  وسالالت 

(Sharma et al., 2005)  كما  مواقع   ةأربع  من  3  الساللة  عزلت، 
 قلعة   ،رملة  جب  )محردة،  الغاب  منطقة   في  الحمص  لزراعة  رئيسية

إليه  السقيلبية  ،المضيق أشارت  ما  مع  يتفق  وهذا   علوش          سابقا  ( 
في سورية غير   FOC( من إمكانية وجود سالالت أخرى للفطر  2018)

األربعة   و0،1B/C  ،5السالالت  الجزيئية ال  على   معتمدة  6،  تقانات 
RAPD، SCAR وSSR  . 

 

Abstract 
Alloush, L., S. Al-Maghribi and B. Barhom. 2021. Identification of Fusarium oxysporum f. sp. ciceris Physiological 

Races in Chickpea Cultivated Areas in Al-Ghab Region, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 39(4): 231-240. 

https://doi.org/10.22268/AJPP-39.4.231240  
Fusarium wilt disease caused by Fusarium oxysporum f. sp. ciceris is one of the diseases that cause significant economic losses to the 

chickpea crop around the world, as infection with FOC can occurs during the different stages of plant growth. One of the best approaches to 

reduce the damage caused by FOC is by using resistant chickpea varieties. Hence, this study aimed to determine the physiological races of 

25 FOC isolates collected from 20 agricultural sites belonging to six regulatory zones in the Al-Ghab region in Syria, based on their 

pathogenicity on 13 differential chickpea cultivars (C-104, JG -74, CPS-1, BG-215, BG-212, WR-315, Anniger, Chaffa, ILC482, L-550, 

K850-3/27, UC-27). The study was carried out during 2020 at the Agricultural Scientific Research Center in Al-Ghab. The results obtained 

showed that the tested isolates belong to races 0, 1B/C, 2, 3, 5, and 6. This is the first report of races 2 and 3 in Syria, and each of them 

constituted 28% of the total tested isolates, whereas 24% of the isolates were represented by race 0, and both races 5 and 1B/C occurred at 

8% frequency, and race 6 included one isolate obtained from Abu Faraj site. 

Keywords: Chickpea, vascular wilt, physiological races, pathogenicity, Al-Ghab, Syria. 
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