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 الملخص
 2016تمت دراسةةةةةةةة ت ور مرل عين ال اووش عل  لزةةةةةةةنار الزيتوال، عةةةةةةةن    ةةةةةةةير   ال  عامي 

وذلك للتعرف عل  ت ور المرل   ،محافظة الالذقية منفي  مسةةةةة يسةةةةاتين تقع في موقع ي سةةةةا   2017و
ايث  ،ياليةةةةي  والشةةةةتا   ال  لزةةةةلر السةةةةنة، لوال ت ور المرل  ال  فيةةةةلي الرميع وال ري  مقارنة  

%  ومين   24.17  -20.22ليار( بين ، و نيسةةةةةةةاال، و آذار)   2016تراوات نسةةةةةةةة اإلعةةةةةةةاية  ال  رميع 
%  في عام   17.80و  12.76وتراوات زةةةةةةةةةةةدن اإلعةةةةةةةةةةةاية بين   2017  %  في عام28.19  -23.34
ايةث  ،، وكةانةت اإلعةةةةةةةةةةةةةةايةة في ال ري  متوسةةةةةةةةةةةةةة ةة2017% في عةام 19.14و   15.75ومين   2016

% ومين 20.13  -13.23تشةةةةةةةةةةةةرين ال اني( بين ، و تشةةةةةةةةةةةةرين ا و ، و )ليلو   2016تراوات  في  ري  
 6.89بين   2016، في اين تراوات زةةةةةدن اإلعةةةةةاية في  ري   2017% في عام  22.72  -  11.09

، وكانت اإلعةةةاية من   ةةةة في فيةةةلي اليةةةي  2017% في عام  14.69 -  5.17% ومين 12.45-
ولم   2017% في عام  10.25و  2016في عةي   %  11.19ايث لم تتناوز نسةبة اإلعةاية    ،والشةتا 

لم تتناوز نسةةةبة   2016، وفي زةةةتا  2017% في 5.05و   2016% في 5.13تتناوز زةةةدن اإلعةةةاية 
% 8.35و  2016% في  7.64، وزةةدن اإلعةةاية لم تتناوز 2017% في 16.07% و16.35اإلعةةاية  

 4-2والنز  العلو  )، م(  2-1)  ، كما لوال ا تالف ت ور المرل عند مقارنة النز  السة لي2017في  
ومن   ةةةةة في النز    ،ايث نند يأال نسةةةةة وزةةةةدن اإلعةةةةاية كانت مرت عة في النز  السةةةة لي ،م( للشةةةةنرن

 العلو  في جميع القرا ات المأ وذن.
الالذقية،    ،oleagina    Spilocaea  ،مرل عين ال اووش  ،عن  الزيتوال   ير    الكلمات المفتاحية:

 سورية.
: المقدمة  

يعد مرل عين ال اووش من ا مرال الملمة التي تياب بلا لزنار الزيتوال في  الزراعية، و  اآلفاتتياب زنرن الزيتوال يالعديد من 
بلداال البحر المتوسط، وتزداد زدته وانتشاره في البساتين الساالية والمناطق المالعقة للا، يسبة توفر الظروف البيئية المالئمة لنمو 
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مية المرل في لال معظم لعناف الزيتوال المزروعة ال تمتلك ع ة المقاومة له، إضافة لعدم اتباع ال رائق اليحيحة ال  ر، وتكمن له
 (. Boulila and Mahjoub, 1994لم افحته في الوقت المناسة )

ي      وسم   1845ام ع Castagne( يأنه قد تم توعي  مسبة المرل في جنوب فرنسا من قبل 1998ذكر لبو عرقوب ) 
Cycloconium oleaginum  ولزار Hughes لال هذا ال  ر المعزو  من الزيتوال يتبع جنس  1953في عامSpilocaea 

ورتبة  Dematiaceaeفييلة  Hugh   (Cast, )Spilocaea oleagina، يتبع ال  ر oleagina (cast)  Spilocaeaوسمي
Hyphales    وهو من ع  ال  ور الناقيةDeuteromycetesسورية، :  ، ينتشر المرل في جميع الدو  الم لة عل  البحر المتوسط

 (Mekuria et al., 2001 ).النزائر والمغرب و ليوناال، واسبانيا، إو تونس، و مير، و فلس ين، و لبناال، و 
وينشط عند توفر الظروف المالئمة  ،ا وراق المياية العالقة عل  الشنرن ميدرا  للعدوى إذ ي من ميسليوم ال  ر دا ل لنسنتلاتعد 

تتش ل ا بواغ  في البقع ثم تنتشر وتيية ا وراق السليمة، وتستمر فترن الح انة من لسبوعين ال  عدن  و (، 1989 )ا امد وموعلي،
لبقع عل  ا وراق لفقيا  ال  ا نسنة السليمة المناورن، ويتم إنتاج ا بواغ الكونيدية والتي تعد ميدر اللقاح المبدئي لسابيع، تتوسع هوامش ا
 ,Laviola and Scarito)  ا م ار( ويتم تحريرها ونشرها إل  مسافات قييرن يسبة  Shabi  et al., 1994الذ  يسبة عدوى الاقة )

1993 .) 
من البقع إل  اد كبير  ال  ال يو  ومين السنوات، ايث كانت ك افة ا بواغ في البقع  وادن المسااةي تل  عدد ا بواغ وايويتلا في 

تن  ض يش ل ااد لو من البقع من تشرين ال اني ات  زباط في السنوات المالئمة، في اين  2سم   /10  ×  5  - 1عالية وتراوات بين  
 (. Viruega et al., 2013)ت ل رى من السنة لو في السنوات ا قل مال مة ينعدم تش للا في فترا

سم ثم يتش ل دا ل هذه البقع دوائر، وييبح لوال البقع زيتيا    1  –  0.5ش ل يقع رمادية دائرية يتراوح ق رها بين  تتظلر لعرال المرل ب
فتأ ذ ز ال  مشابلا  للعيوال الموجودن عل  ريش ال اووش،  ،م  رنمحاطا  بلالة مي رن ي يل مركز البقعة عن اللالة دوائر متدا لة 

 . (Graniti, 1993ومن هنا جا ت تسمية المرل ) 
وجد يأال لزنار الزيتوال المزروعة عل  الس وح الغرمية كانت لك ر عرضة لإلعاية، ولوال ان  ال زدن المرل من لس ل الس ح ياتناه 

  Rhiminiإل  زيادن زدن المرل في الس وح الننومية والشرقية، عل  الرغم من كونلا منحدرات جافة )ا عل ، كما لال وجود ا نلار لدى  
et al., 2014 لجريت دراسة في مناطق زراعة الزيتوال في المناطق الشمالية من إيراال لمعرفة زدن وانتشار المرل في تلك  (، كما

مع وجود ضرر لكبر في المناطق ذات الرطومة النسبية العالية، وتبين يأال  المناطق، ووجد انتشار المرل في جميع مناطق الدراسة،
 (.Razavi and  Sanei (2011 , اإلعاية لزد عل  ا زنار التي تنمو في ا جزا  المحمية من البستاال

الالذقية من سورية،  كما وجد في دراسة في الساال السور  انتشار المرل يشدن في مواقع بوقا، ومني عيس ، والشب لية في محافظة
نظرا  لتوفر الظروف المالئمة النتشار وت ور المرل من رطومة عالية وارارن معتدلة، ايث تعتبر من قة بوقا من   ة يالنسبة للمواقع  
 المناورن، وتتميز من قتي الشب لية ومني عيس  يقرملما من البحر. في اين كانت نسبة وزدن اإلعاية من   ة في مواقع يشالمة،

 (. 2014  ال ش ازة، ومستاال البركة نظرا  لكونلا مناطق تتميز يارت اعلا عن س ح البحر )غانم،و 
 اني، وقد تم تسنيل التشرين  و و   ا تشرين  و نيساال،  و   آذار لظلرت نتائج يحث لجر  في محافظة طرطوش لال المرل يظلر يشدن  ال   

مع النلات ال الثة ا  رى، كما كانت نسبة إعاية ا وراق يال  ر لكبر في ا جزا    مقارنة  لكبر نسبة إعاية في النلة الشمالية لألزنار  
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وها  الس لية لألزنار منلا في ا جزا  العلوية، وكانت نسبة إعاية ال الثة لزواج الس ل  من ا وراق لك ر ولزد من إعاية ا وراق التي تعل
قة إينابية بين معد  المرل وزدته، يحيث ينتشر المرل يشدن في المناطق ذات  وتشير الدراسات إل  لال هناك عال (،2007 )اسن،

 (. Salman et al., 2011الل و  الم ر  السنو  العالي لوجود ارتباط اينابي بين زدن االعاية والل و  الم ر  )
ونيساال   آذار  في الرميع  ال  زلر  سنلت ااالت ومائية للمرل في واليات عديدن في النزائر وإيراال، ايث ادثت في فترتين ا ول

 Sistani 1991قشي ووليد، ورافقلا تساقط زديد لألوراق، وال انية في لوا ر فيل ال ري   ال  زلر  تشرين ا و  وتشرين ال اني )
et al., 2009; ).     آذار ادثت لعل  زدن لإلعاية الكامنة في فلس ين )ا وراق القديمة والحدي ة( في زلر  (Hajjeh et al., 2014)  . 

، وتم مالاظة ذلك في  (Azeri, 1993)يوما   56-21وفي ال ري   يوما   61-13بلغ متوسط مدن ا انة ال  ر في تركيا في الرميع 
 Prota, 1995; Guechi)عدد من الدو  ايث تمت اإلزارن إل  ضع  نشاط ال  ر في اليي  وزيادن نشاطه في الرميع وال ري  

and Girre, 1994)) ،  بينما لزارPetri  (1913  إل  لال المرل يشتد في ظروف إي اليا  ال  فترتين ا ول  في الرميع وال انية في )
 ي ، ايث تتوفر الرطومة والحرارن الالزمتين لنمو ال  ر. نلاية الي

وال سائر االقتيادية الكبيرن التي يسببلا، لذلك   ،تأتي لهمية هذا البحث من ا ضرار الشديدن التي يسببلا هذا المرل لشنرن الزيتوال 
تشار في محافظة الالذقية، وتحديد يلدف هذا البحث إل  دراسة ت ور مرل عين ال اووش عل  عن  الزيتوال   ير  الواسع االن

 وعالقتلا مع ارت اع الشنرن عن س ح ا رل.  ،العالقة بين اإلعاية يالمرل وت ورها  ال  لزلر السنة
 مواد البحث وطرائقه:

مزروعة يأزنار وال كم عن البحر 7م عن س ح البحر، وتبعد مسافة  75تم ا تيار  مسة يساتين تقع في قرية ي سا التي ترت ع اوالي 
  12سنة( تقع في جلات م تل ة من الموقع. درش ت ور المرل في كل يستاال ياعتماد  35- 30) من عن  الزيتوال   ير  يعمر

  4وذلك لدراسة ت ور نسبة اإلعاية يمرل عين ال اووش، وزدته، وذلك يا تيار  /زنرن موزعة عشوائيا  ومش ل ق ر  في كل يستاال
مت ا فرع متر، وعل    4  - 2و    2-1ورقة وعل  االرت اعين    30  -  25يتراوح عدد لوراق كل فرع  بين  .  لكل زنرنلفرع من النلات ا رمع  

المأ وذن   ذ قرا ات عل  ن س ا فرع، ايث تم ل ذ القرا ات يش ل دور  زلريا  وذلك لدراسة تأثير ارت اع الشنرن في اإلعاية يالمرل،  
 معد ذلك للبساتين ال مسة لدراسة ت ور المرل زلريا .ول ذت المتوس ات  زنار كل يستاال و 

 وتم اساب نسبة اإلعاية المرضية يحسة المعادلة التالية:   ، ل عدد ا وراق المياية في كل فرع مدروشسن     

عدد ا وراق  المياية    
العدد  الكلي  لألوراق 

= 100  نسبة اإلعاية  % × 

درجات وفق سلم الرعد المعتمد لحساب زدن اإلعاية )الشعبي  5تم اساب زدن اإلعاية المرضية ياالعتماد عل  سلم مؤل  من 
 (: 2012وآ روال، 

 مساحة السطح المصاب %  الدرجة 

 ال توجد إصابة.  0

 % من سطح الورقة. 10تصل حتى  1

 % من سطح الورقة.  25-11تتراوح بين  2

 % من سطح الورقة.  50- 26تتراوح بين  3

 % من سطح الورقة. 50تزيد عن  4

 ايث تم تدوين درجة إعاية كل ورقة عل  ال روع المحددن لكل زنرن.
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 (:Tchymakova ,1974واسبت زدن اإلعاية من المعادلة التالية )

100شدة اإلصابة =    ×
   مجموع( عدد االوراق في  كل  درجة×  قيمة  الدرجة)

   العدد الكلي  لألوراق  ×  قيمة  أعلى   درجة في  السلم   
 

( من مح ة لرعاد  4تم الحيو  عل  المع يات المنا ية لدرجات الحرارن اليومية والرطومة النسبية وكمية الل و  الم ر  )الندو  
دروش، ومعد ذلك تم اساب متوسط درجة الحرارن الشلرية والرطومة النسبية ومنموع بوقا والتي تعتبر لقرب مح ة منا ية للموقع الم

 الل و  الم ر  لكل زلر.
 النتائج والمناقشة:

ول ذت القرا ات زلريا  وتمت   2017و   2016تم دراسة تغيرات نسة اإلعاية وزدتلا في  مسة يساتين تقع في قرية ي سا  ال  عامي  
 السائدن في هذا الموقع. مقارنتلا يالظروف البيئية 

 نسب اإلصابة بمرض عين الطاووس:-1
ايث تتوافق نتائج العامين من ايث ت ور المرل  2017و 2016( ت ور نسة اإلعاية  ال  لزلر عامي 1يالال من الندو  )

ليار(، وال انية في ال ري  ، و نيساال، و آذار. كما يالال ارت اع نسة اإلعاية يالمرل في فترتين، ا ول   ال  لزلر الرميع )زلريا  
  24.02كانت نسبة اإلعاية كقيمة متوس ة    2017 ال  قرا ات    تشرين ال اني( مقارنة ياليي  والشتا . فم ال  و   ، تشرين ا و ، و )ليلو 
ت %  ال  لزلر ال ري ، في اين ان   22.72و  11.09% عل  التوالي  ال  لزلر الرميع، وتراوات بين 23.34و 28.19و

%  ال  لزلر الشتا  16.07لب( وو تموز ، و %  ال  لزلر اليي  )ازيراال10.25 ال  فيلي اليي  والشتا  ايث لم تتناوز 
 زباط(.، و كانوال ال اني، و )كانوال ا و 

يع قرا ات نالال ارت اع نسة اإلعاية في جز  الشنرن الس لي مقارنة يالعلو   ال  جم ،ومالمقارنة بين جزئي الشنرن الس لي والعلو  
%  ال   41.15و 34.56الال يأال نسبة اإلعاية في النز  الس لي تراوات بين ي 2017 ال  عام  ، فم ال  2017و 2016عامي 

  15.98% في النز  العلو  للشنرن، وتراوات  ال  لزلر ال ري  في النز  الس لي بين 15.24لزلر الرميع، في اين لم تتناوز 
% في النز  العلو ، وتراوات نسبة اإلعاية في النز  الس لي  ال  لزلر اليي    16.64% و 6.2% في اين كانت بين 28.81و

%، و ال  لزلر الشتا  تراوات النسبة في النز  7.14و  5.16%، في اين تراوات في النز  العلو  بين  13.41و  11.12بين 
 %. 11.16و 8.99% في اين تراوات في النز  العلو  بين 21.71و 20.39الس لي بين 

في اين وجد   ،نالال عدم وجود فرق معنو  بين لزلر الشتا   2017و   2016ومنتينة التحليل اإلايائي لنسة اإلعاية  ال  عامي  
في اين وجد فرق  ،كما لوال وجود فرق معنو  بين لزلر ال ري  ، وليار آذارفرق معنو  بين لزلر الرميع بين زلر نيساال وزلر  

 .  2017وعدم وجود فرق معنو  بين لزلر اليي  لعام    2016ي  لعام  معنو  بين لزلر الي
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 )قيم متوسطة لخمسة بساتين(. 2017و 2016نسب اإلصابة بمرض عين الطاووس في قرية بكسا خالل عامي  .1الجدول 

 األشهر

2016نسبة اإلصابة )%( عام  2017نسبة اإلصابة )%( عام    

سفلي الالجزء 

 للشجرة

علوي الالجزء 

 للشجرة
 المتوسط

سفلي الالجزء 

 للشجرة

علوي الالجزء 

 للشجرة
 المتوسط

 de 21.71 10.25 15.98 cd 14.25 10.61 17.9 كانون الثاني

 e 20.98 11.16 16.07 cd 16.35 12.29 20.42 شباط

 f 36.11 11.94 24.02 e 21.94 12.51 31.38 آذار

 g 41.15 15.24 28.19 f 24.17 15.11 33.23 نيسان

 f 34.56 12.12 23.34 e 20.22 11.97 28.47 أيار

 c 13.36 7.14 10.25 ab 11.19 6.59 15.79 حزيران

 b 13.41 6.27 9.84 ab 9.02 5.51 12.53 تموز

 a 11.12 5.16 8.14 a 6.26 2.97 9.55 أب

 cd 15.98 6.2 11.09 b 13.23 7.95 18.51 أيلول

 e 22.42 13.56 17.99 d 16.41 11.67 21.15 تشرين األول

 f 28.81 16.64 22.72 e 20.13 15.11 25.16 تشرين الثاني

األول كانون  20.87 9.93 15.35 de 20.39 8.99 14.69 c 

LSD 5%  2.062  2.474 

 %. 5احتمال القيم التي يتبعها حروف متشابهة في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى 

 شدة اإلصابة بمرض عين الطاووس:-2
لت ور زدن المرل فم ال يالنسبة لنتائج عام   2017و 2016( توافق نتائج عامي 2يالنسبة لت ور زدن المرل يالال من الندو  )

%  15.75في اين بلغت    ،% في نيساال19.14% وارت عت إل   16.77  آذارايث بلغت  ال     ،كانت الشدن مرت عة في الرميع  2017
ايث وعلت   ،%، وعادت زدن المرل لالرت اع يعد زلر ليلو 5.05ان   ت الشدن  ال  لزلر اليي  ايث لم تتناوز و  ، في ليار

 %.  8.35% و6.88في اين ان   ت  ال  لزلر الشتا  وتراوات بين  ،%14.69 ال  زلر تشرين ال اني 
ارت عت  2017فبالنسبة لعام  2017و  2016ا يالال ت ور زدن اإلعاية يالمرل في النز  الس لي مقارنة يالعلو   ال  عامي كم 

ليار( و  ،نيساالو  ، آذارايث بلغت الشدن في النز  الس لي  ال  الرميع ) ،الشدن في النز  الس لي مقارنة يالعلو   ال  جميع القرا ات
،  تشرين ا و ، و لما  ال  لزلر ال ري  )ليلو   ، %10.14% و 7.67وات في النز  العلو  بين % في اين ترا28.15 - 23.71

  3.19يالمقابل بلغت في النز  العلو     ،% عل  التوالي 20.33-12.47  -7.15تشرين ال اني( كانت زدن اإلعاية في النز  الس لي   و 
% في النز  العلو ،  3.53% في النز  الس لي مقابل  6.86في لزلر اليي  لم تتناوز الشدن  .% عل  التوالي9.05 - 6.61-

 % في النز  العلو . 5.18% كحد لقي  في النز  الس لي و11.52و ال  الشتا  كانت 
عدم وجود فرق   2017و  2016الال من قرا ات عام  يومنتينة التحليل اإلايائي عند المقارنة بين قيم زدن اإلعاية  زلر كل فيل  

وليار كما   آذارفي اين لوال وجود فرق معنو  بين لزلر الرميع بين زلر نيساال وزلر     ، معنو  بين لزلر الشتا  ومين لزلر اليي 
 ل ري .وجد فرق معنو  بين لزلر ا
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 )قيم متوسطة لخمسة بساتين(. 2017و 2016شدة اإلصابة بمرض عين الطاووس في قرية بكسا خالل عامي  2الجدول 

 األشهر

 2017شدة اإلصابة )%( عام  2016شدة اإلصابة )%( عام 

سفلي الجزء ال

 للشجرة

علوي الجزء ال

 للشجرة
 المتوسط

سفلي الجزء ال

 للشجرة

علوي الجزء ال

 للشجرة
 المتوسط

b 4.89   9.33 كانون الثاني  7.11  10.74 5.16 7.95 cd 

 b 11.52 5.18 8.35 cd 7.64 5.42 9.87 شباط

 d 25.87 7.67 e   16.77 13.26 7.68 18.85 آذار

 e 28.15 10.14 19.14 f 17.80 11.7 23.9 نيسان

 d    23.71 7.79 15.75 e 12.76 6.96 18.56 أيار

 a 6.86 3.24 5.05 ab 5.13 3.10 7.16 حزيران

 a 5.71 3.53 4.62 ab 4.11 2.49 5.73 تموز

 a 5.91 2.79 4.35 a 3.43 1.26 5.60 أب

 b 7.15 3.19 5.17 ab 6.89 3.92 9.86 أيلول

 c 12.47 6.61 9.54 d 9.41 5.84 12.99 تشرين األول

 d 20.33 9.05 14.69 e 12.45 8.10 19.61 تشرين الثاني

 b 7.61  8.97 4.79 6.88 bc 4.89 10.33 األول كانون

LSD 5%  1.646  2.124 

 %. 5القيم التي يتبعها حروف متشابهة في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى احتمال 

، ويبدو لال  2017و 2016نسبي بين عامي يالال ا تالف نسة اإلعاية يالمرل وزدتلا بين فيو  كل عام وا تالفلا لي ا  يش ل 
الظروف المنا ية للا دورا  ملما  في تحديد مستوى نسة وزدن اإلعاية يالمرل، و همية زدن اإلعاية يم ن مقارنة الظروف المنا ية 

 (: 3 ال  عامي التنرمة وانع اسلا عل  زدن اإلعاية كقيم متوس ة لكل فيل )الندو  
 بالمقارنة مع المعطيات المناخية. 2017و 2016ة خالل عامي متوسط شدة اإلصاب 3الجدول 

ت ور نسة اإلعاية  ال  فيو  السنة متشابلة مع ت ور زدن اإلعاية وت اديا  لتكرار يالال لال    2و  1من  ال  النتائج في الندولين  
 زدن اإلعاية نظرا   هميتلا.عل  هذه المناقشة   ستتركز ،المناقشة

 تطور نسب وشدة اإلصابة بمرض عين الطاووس مع تغيرات درجة الحرارة: -3
 مقارنة   2017مم( في رميع عام  228عند مقارنة الظروف المنا ية يأال منموع الل و  الم ر  كاال مرت عا  ) (3) يالال من الندو  

مع ارت اع مستوى الرطومة النسبية   ،م°(19.36م° مقابل  18.76وتقارب متوسط درجات الحرارن )    ، 2016مم في رميع عام    117.3مع  
ال درجات الحرارن والرطومة النسبية في الموسمين هي م الية لحدوث اإلعاية ايث %(، ومما ل  68.33مقابل    72.33)    2017في رميع  

 الفصل

2016 2017 

متوسط شدة 

اإلصابة 

)%( 

متوسط 

درجة 

الحرارة 

 )°م(

متوسط 

الرطوبة 

)%( 

مجموع 

الهطول 

 المطري)مم(

متوسط شدة 

اإلصابة 

)%( 

متوسط 

درجة 

الحرارة 

 )°م(

متوسط 

الرطوبة 

)%( 

مجموع 

الهطول 

 المطري)مم(

 228 72.33 18.76 17.22 117.3 68.33 19.36 14.60 الربيع

 0 78.33 27.5 4.67 0 75.66 27.56 4.22 الصيف

 220.5 67 23 9.80 60.1 67.33 22.93 9.58 الخريف

 253.1 63.33 13.76 7.72 679.9 70.66 13.06 7.45 الشتاء
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°م فإال العامل المحدد لمستوى اإلعاية  18لال درجات الحرارن الم ل  لنمو ال  ر هي  Teviotdle  and  Sibbett( 1995)  لزار
 .2016يالمقارنة مع ن س ال ترن في عام  2017 التي كانت مرت عة في عام  ،وزدتلا كانت كمية الل و  الم ر   ال  فيل الرميع

يالال لال زدن اإلعاية من   ة في ال ري   ،مع نتائج فيل الرميع 2017و 2016وعند مقارنة نتائج فيل ال ري  في عامي 
ل   ايث وعلت إ ،ويعود ذلك إل  ارت اع درجة الحرارن في ال ري  ،%( 17.22-14.60ومرت عة في الرميع ) ،%( 9.80 – 9.58)
وان  ال كمية الل و  الم ر  عل  الرغم من تقارب الرطومة النسبية، ولذلك   ،°م في الرميع19.36-°م 18.76مع  مقارنة   م23°

 نالال لال العامل المحدد لمستوى اإلعاية وزدتلا في ال ري  كاال ارت اع درجة الحرارن عن الدرجة الم ل  لنمو ال  ر.
فعل  الرغم من كمية الل و  الم ر  المرت عة ايث  ،ن هي العامل المحدد الن  ال زدن اإلعايةلما في الشتا  كانت درجة الحرار   

% يسبة 7.72فإال زدن اإلعاية كانت من   ة جدا  ولم تتناوز    2017مم في عام    253.1و  2016مم في عام    676.9وعلت إل   
 (. م°18وهي يعيدن جدا  عن درجة الحرارن الم ل  لنمو ال  ر ) م °13.76ان  ال درجة الحرارن والتي لم تتناوز 

  27.56ويعود ذلك إل  ارت اع درجة الحرارن والتي وعلت إل     ،%4.67لما في اليي  فكانت زدن اإلعاية من   ة جدا  ولم تتناوز  
عل  الرغم من ارت اع الرطومة   ،ترنويعود لي ا  إل  عدم وجود ه و  م ر   ال  هذه ال   2017°م في عام  27.5و  2016°م في عام  
 %. 78.33النسبية إل  

يالال  ،يالمقارنة مع متوسط درجات الحرارن الشلرية 2017و 2016عند استعرال الت ور الشلر  لنسة اإلعاية وزدتلا في عامي 
سنة تت ذ منحا  مشابلا  لت ور لال نتائج نسة اإلعاية وتغيراتلا  ال  لزلر ال 2016لتنارب عام  (4)والندو   (2و  1)من الش لين 
ايث تميزت هذه ا زلر   ، ليار(و   ،نيساالو   ،آذار الال ارت اع زدن اإلعاية في فترتين ا ول   ال  لزلر الرميع )  يايث    ،زدن اإلعاية
و  الم ر  % ومنموع الل 73  –  65وتراوات الرطومة بين    ،°م 22-17.5فتراوات درجات الحرارن بين    ،ورطومة عالية  ،يحرارن معتدلة

وهذا يت ق مع نتائج وليد   ،ومالتالي توفر الظروف المالئمة النتشار وت ور المرل في هذه ا زلر ،مم 117.3 ال  ا زلر ال الثة 
 ايث لزار إل  لال ايوية  ا بواغ تكوال عالية  ال  لزلر الرميع. ،  (2008( ومع نتائج اسن )1994وقشي )

  66وتراوات الرطومة بين  ،°م 26.5- °م18.7لمرل  ال  لزلر ال ري  ايث كانت درجة الحرارن وكانت ال ترن ال انية لت ور زدن ا 
ولذلك نالال ان  ال زدن اإلعاية في ال ري  نسبيا  يالمقارنة مع الرميع وهذا يعود إل    ،مم 60.1وكمية الل و  الم ر   ،69% –

ويتوافق ذلك مع ما  توعل اليه   ،من   ة في ال ري  مقارنة مع الرميع ا م ارايث كانت الحرارن مرت عة وكمية  ،الظروف المنا ية
عدد من الباا ين ايث لزاروا إل   ظلور لعرال المرل في ال بيعة  ال  فترتي الرميع وال ري  وال سيما عندما تكوال ال ترتاال  

(، و يت ق لي ا  مع ما توعل  Graniti, 1993; Saad and Masri, 1978وارت اع الرطومة النوية ) ا م ارمترافقتين مع ه و  
في اين ي وال إنتاجلا محدود  ال     ،من ايث زيادن إنتاج ا بواغ الكونيدية في الرميع وال ري   Laviola and Scarito (1993)إليه   

 لزلر اليي . 
عة في تلك ال ترن تناوزت عل  الرغم من توفر رطومة نسبية مرت  ،%5.13لما في اليي  ان   ت زدن اإلعاية ايث لم تتناوز 

مما يحد   م°25ويعود سبة ان  ال اإلعاية في هذه ال ترن إل  ارت اع درجات الحرارن ايث تناوزت    ،% مع انعدام الل و  الم ر  76
  م،°25ايث ي وال ادوث المرل ضعي ا  عند ارارن    م،°18نظرا  لكوال درجات الحرارن الم ل  لنمو ال  ر هي    ،من نشاط المرل وانتشاره
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( ايث لزار إل  لال  2008، ويتوافق مع ما توعل إليه اسن ) Teviotdle and Sibbett (1995)وهذا يتوافق مع ما توعل إليه 
 ايوية ا بواغ تن  ض  ال  لزلر اليي .    
رت اع كمية عل  الرغم من ا م° 12ويعود ذلك إل  ان  ال درجات الحرارن إل  اوالي  ،و ال  لزلر الشتا  ان   ت زدن اإلعاية
ايث لزار إل  لال درجات  Graniti(1993)وهذا يت ق مع ما توعل إليه  ،مم 679.9الل و  الم ر  ايث وعل منموعلا إل  

لال العامل المحدد الن  ال ت ور زدن المرل يعود إل  ان  ال درجة الحرارن  ال     يستنتجإذا     .الحرارن المن   ة تحد من نمو ال  ر
 الشتا .

 :2017و 2016طول مطري( خالل عامي ، وهرطوبة، و. المعطيات المناخية )حرارة4الجدول 

 األشهر

2016 2017 

درجة الحرارة 

 )°م( 
 الرطوبة )%(

الهطول المطري 

 )مم(

درجة الحرارة 

 )°م( 
 الرطوبة )%(

الهطول المطري 

 )مم(

 187.2 70 11.8 140.2 71 11.2 كانون الثاني

 1.8 65 13.2 48.8 69 16.0 شباط

 143.0 68 16.0 89.9 65 17.5 آذار

 43.6 75 18.7 20.9 67 18.6 نيسان

 41.4 74 21.6 6.5 73 22.0 أيار

 0 76 25 0 75 25.8 حزيران

 0 79 28.6 0 76 28.1 تموز

 0 80 28.9 0 76 28.8 أب

 1.2 65 27.2 0 67 26.5 أيلول

 85.8 69 23.0 20.0 69 23.6 تشرين األول

 133.5 67 18.8 40.1 66 18.7 تشرين الثاني

 64.1 55 16.3 490.9 72 12.0 األول كانون

 . 2016ت ور نسة وزدن اإلعاية يمرل عين ال اووش وتغيرات درجة الحرارن كقيمة متوس ة زلرية  ال  عام   2و 1يبين الش لين 

 
 مع تغيرات درجة الحرارة كقيمة متوسطة شهرية.  2016تطور نسب اإلصابة بمرض عين الطاووس خالل عام  .1شكل ال
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 مع تغيرات درجة الحرارة كقيمة متوسطة شهرية.  2016تطور شدة اإلصابة بمرض عين الطاووس خالل عام  .2شكل ال

 . 2017ت ور نسة وزدن اإلعاية يمرل عين ال اووش وتغيرات درجة الحرارن كقيمة متوس ة زلرية  ال  عام    (4و   3)يبين الش لين  
 

 
 مع تغيرات درجة الحرارة كقيمة متوسطة شهرية.  2017عام  تطور نسب اإلصابة بمرض عين الطاووس خالل .3شكل ال
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 مع تغيرات درجة الحرارة كقيمة متوسطة شهرية.  2017تطور شدة اإلصابة بمرض عين الطاووس خالل عام  .4شكل ال

توافق نتائج نسة اإلعاية مع نتائج زدن اإلعاية   (4و 3)الال من الش لين يايث  2017تن بق المناقشة السايقة عل  نتائج عام 
  م °  21.6- 16وتراوح معد  درجة الحرارن  ال  هذه ا زلر بين  ،ايث ت ور المرل يش ل ملحوظ  ال  الرميع 2017 ال  عام 

 ور المرل في  ومالتالي توفر الظروف المالئمة النتشار وت  ،مم143-41.4وكمية الل و  الم ر     ،%75-68وتراوات الرطومة بين  
 هذه ا زلر.

 ، واستمرت ياالرت اع ايث وعلت لعالها  ال  زلر تشرين ال اني  ،من زلر ليلو   كانت زدن المرل مرت عة لي ا   ال  ال ري  ابتدا   
%  67 والرطومة النسبية م، °18.8ودرجة الحرارن  ال  تشرين ال اني  ، مم 133.5 – 1.2ومالمقابل تراوات كمية الل و  الم ر  بين 

في اين ان   ت الشدن  ال  لزلر اليي  عل  الرغم من توفر رطومة نسبية  وجميعلا ظروف مناسبة إلنتاش ا بواغ وت ور ال  ر.
ويعود سبة ان  ال اإلعاية في هذه ال ترن إل  ارت اع درجات الحرارن   ،مع انعدام الل و  الم ر    ،%76مرت عة في تلك ال ترن تناوزت  

ايث ي وال ادوث  م°18نظرا  لكوال درجات الحرارن الم ل  لنمو ال  ر هي  ،مما يحد من نشاط المرل وانتشاره ،م°25ايث تناوزت 
 . م°25المرل ضعي ا  عند ارارن 

عل  الرغم من ارت اع كمية  م،° 11.8ويعود ذلك إل  ان  ال درجات الحرارن إل  اوالي  ،كما ان   ت الشدن  ال  لزلر الشتا 
 مم.  187.2وعلت إل   لتياالل و  الم ر  

 االستنتاجات:
 ،تشتد اإلعاية يمرل عين ال اووش  ال  فيلي الرميع وال ري  نظرا  لتوفر الظروف المالئمة من رطومة عالية وارارن معتدلة-1

 و اعة  ال  زلر  نيساال وتشرين ال اني.  
 يالرميع وال ري . تن  ض اإلعاية يالمرل  ال  فيلي اليي  والشتا  مقارنة  -2
 يا جزا  العلوية  ال  جميع لزلر السنة.  تزداد زدن اإلعاية يالمرل في ا جزا  الس لية من الشنرن مقارنة  -3

11.8
13.2

16

18.7

21.6

25

28.6 28.9
27.2

23

18.8

16.3

0

5

10

15

20

25

30

35

ة 
صاب

إل
 ا
دة

ش
)%

(
)%(شدة اإلصابة 

(س)الحرارة 



 

Ghanem et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 399-411 September 2019 
 

 2019أيلول/سبتمبر   394- 382(:  3) 6المجلة السورية للبحوث الزراعية   – غانم وآخرون  409

 التوصيات:
 إجرا  عمليات الم افحة في لوقات انتشار المرل الرئيسية )الرميع وال ري (.-1
عدم زراعة الين    ير  الحساش لإلعاية يمرل عين ال اووش في المناطق الرطبة كالودياال والمن   ات التي ينتشر فيلا -2

 المرل ييورن ومائية في يعض السنوات.  
 المراجع: 

ة ا كاديمية. اشائش. ال بعة ا ول ، الم تب –نيماتودا  –اشرات  –لمرال  –(. الزيتوال، إنتاج 1998)  لبو عرقوب، محمود موس 
 ع حة.  634القاهرن. مير. 

.  (2012الشعبي، عالح ولينا م رود ولسامة ق ي اتي ومحمد اسام عافيه وجورج لسمر وفاضل القيم وسعيد محمد ورضواال علي ) 
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Abstract 

The development of peacock eye disease on olive trees of Khadairy variety was 

studied during 2016 and 2017 in five orchards, located at Baksa in Latakia 

governorate, in order to identify the disease development during these two years. 

The disease development was observed during spring and autumn compared to 

summer and winter. The disease incidence was during spring of 2016 (March, 

and May), also between 20.22 - 24.17% and ranged between 23.34 - 28.19% in 

2017. The disease severity ranged between 12.76 and 17.80% in 2016 and ranged 

between 15.75 and 19.14% in 2017. In autumn, the disease incidence was 

medium, where it ranged between 13.23 - 20.13% in autumn 2016 (September, 

October and November) and between 11.09 - 22.72% in the autumn of 2017. 

While the disease severity was between 6.89 - 12.45% in autumn 2016, and 

between 5.17 - 14.69% in 2017. The disease incidence was low in summer and 

winter, where the incidence rate was only 11.19% in summer of 2016 and 10.25% 

in 2017. The severity did not exceed 5.13% in 2016 and 5.05% in 2017. The 

incidence did not exceed 16.35% in winter 2016 and 16.07% in 2017. The 

severity was not more than 7.64% in 2016 and 8.35% in 2017. It was also 

observed different development of the disease, when comparing the lower part 

(1-2 m) of the tree with the upper part (2-4 m). The incidence and severity were 

high at the lower parts, and it was low at the upper parts of the tree over all of the 

studied traits. 

Key words: Khdairy variety of Olive, Peacock eye disease, Spilocaea oleagina, 

Latakia, Syria. 

 


