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 الحالة الراهنة ألمراض البياض الدقيقي على القرعيات في شمال شرقي سورية

 (1)سلطان شيخموسو  (1)آالن رمو*و  (1)عمران يوسف

 (. مركز بحوث القامشلي، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، القامشلي، سورية.1)
 (.Alanremo123@hotmail.comآالن رمو. البريد اإللكتروني:  د.)*للمراسلة: 

 07/08/2015تاريخ القبول:    06/06/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
. شملت 2011هدفت هذه الدراسة إلى تقصي انتشار أمراض البياض الدقيقي على القرعيات في شمال شرقي سورية خالل العام 

لت نسبة اإلصابة وشدتها وكذلك سيادة المرض، جمعت عينات نباتية حقاًل مزروعاً  بالقرعيات في مواقع مختلفة، سج   36الدراسة 
تم فحصها، وتحديد النوع الفطري المتطفل عليها. أظهرت نتائج المسح الحقلي على أمراض البياض مصابة ونقلت إلى المخبر و 

% من الحقول 48.2، انتشارها بنسبة Cucurbitaceaeالتي تصيب نباتات العائلة القرعية  Powdery mildewsالدقيقي 
ة اإلصابة أشدها في منطقة المالكية في منطقة المزروعة، وتفاوتت نسبة اإلصابة وشدتها من منطقة ألخرى، حيث بلغت نسب

% سجلت على نباتات الخيار ومتوسط أعلى 50%. وكان متوسط أعلى نسبة إصابة 91.7بنسبة  Zone1-Aستقرار األولى  اال
 %41.7حيث كانت نسبة الحقول المصابة   Zone1-B. تلتها حقول منطقة القامشلي في منطقة االستقرار األولى 9شدة إصابة 

على محصول القرع. في حين كانت نسبة الحقول المصابة في منطقة رأس  3% وبشدة إصابة 15بمتوسط أعلى نسبة إصابة 
% ومتوسط أعلى شدة 10% وبمتوسط أعلى نسبة إصابة 25أقلها حيث بلغت  Zone2العين الواقعة في منطقة االستقرار الثانية 

 Erysipheج إصابة نباتات العائلة القرعية بنوعين فطريين هما على محصول الكوسا. كما أظهرت النتائ 4إصابة 
cichoracearum   وSphaerotheca fuliginea  حيث وجد النوع ،E.cichoracearum  بمفرده متطفاًل على أنواع نباتية

هي )الخيار، والبطيخ األحمر، والقثاء(، وكال النوعين وجدا متطفلين معًا على أنواع نباتية هي )الخيار، والكوسا، والقرع(، حيث 
ل الثمار الزقية تواجد النوعين السابقين بالطور الكونيدي فقط على جميع عوائلهما النباتية، بينما غاب الطور الجنسي، ولم تتشك

 نهائيًا.

 سورية. ،Erysiphe cichoracearum  ،Sphaerotheca fuligineaالبياض الدقيقي، العائلة القرعية،الكلمات المفتاحية: 
 

 :المقدمة
اعة تعد القرعيات من النباتات الهامة المنتشرة في سوريا إذ تزرع في مناطق ومواعيد مختلفة كمحاصيل بعلية أو مروية. تطورت زر 

بعض نباتات هذه العائلة ضمن الزراعات المحمية في البيوت البالستيكية والزجاجية، فأصبحت تزرع  بوقت مبكر. مما ساعد على 
هكتار في محافظة الحسكة  4000منها  2011هـكتاراً  في عام  46000زيادة المساحة المزروعة حتى بلغت أكثر من 

(. تتعرض هذه المحاصيل للكثير من اإلجهادات اإلحيائية والالإحيائية التي تؤثر 2013 )المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية،
 Powderyسلبًا في إنتاجيتها. وتشكل األمراض الفطرية إحدى اإلجهادات اإلحيائية ويأتي في مقدمتها أمراض البياض الدقيقي 

Mildew لعالم وتصيب الكثير من العوائل النباتية ال سيما )الخيار التي تستمد أهميتها الخاصة من كونها تنتشر في كافة أنحاء ا 
Cucumis sativus L.  والكوسا العاديةCucurbita pepo L.  والقرعCucurbita maxima Duch.  والبطيخ األصفر

Cucumis melo Musk.  والبطيخ األحمرCitrullus vulgaris L.  والقثاءCucumis melo L.  واألناناسAnanas 
comosus L. تتبع الفطور المسببة لمرض البياض الدقيقي لصف الفطور الزقية .)Ascomycetes تحت صف الفطور الزقية ،
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و   Erysipheومن أهم أجناسها Erysiphaceaeوفصيلة  Erysiphales، رتبة Euascomycetidaeالحقيقية 
Sphaerotheca  وLeveillula  وPhylactinia يقي على نباتات الفصيلة القرعية . يعد مرض البياض الدقCucurbitaceae 

(. وقد حدد  Stéphane et al., 2013; Margaret, 2013من األمراض المهمة التي تسبب خسائر كبيرة في اإلنتاج )
Braun (1995  ثالثة أنواع فطرية تتبع لألجناس )Erysiphe   وSphaerotheca   وLeveillula  تتطفل على النباتات

في األردن على  Erysiphe cichoracearum( النوع 1986القرعية في مختلف مناطق أوربا. كما سجل القاسم وأبو بالن  )
طرية المسببة للبياض الدقيقي على القرعيات، حيث سجل ثالثة أنواع منها العديد من القرعيات، أما في ليبيا فقد اختلفت األنواع الف

أكثر األنواع انتشاراً  سواًء في  S. fuliginea، وقد كان النوع L. tauricaو  S. fuliginea  ،E. cichoracearumهي  
بالطورين الكونيدي والجنسي معًا على الكوسا، وبالطور  S. fuligineaالبيوت البالستيكية أو في الحقل، كما تبين انتشار النوع 

 Junell (1967)(. كما بين  El- Ammari and Khan, 1987, a; Khan, 1987الكونيدي فقط على القرعيات األخرى ) 
لخيار . ووجد في ألمانيا إصابة نباتات اE. polyphagaأن مرض البياض الدقيقي على القرعيات في السويد يتسبب عن النوع 

 .S% من الظروف المثالية لسيادة النوع   100-94معًا. تعد الرطوبة العالية  S.fuligineaو  E. cichoracearumبالنوعين 
fuliginea  على النوعE.cichoracearum  (Jank  ،النوع 1991(. أما في سورية فقد سجل المغربي وطباش )1977وزمالؤه )

E. cichoracearum نباتات العائلة القرعية في محافظة الالذقية ومنطقة جسر الشغور، كما سجل بغدادي  متطفاًل على بعض
( النوع ذاته على العديد من نباتات العائلة القرعية في منطقة حوض بردى في دمشق. وفي دراسة أخرى، تبين 2001وآخرون )

في العديد من مناطق الساحل السوري  لقرعيةعلى العديد من النباتات ا S. fuligineaو  E. cichoracearumوجود النوعين 
   E. cichoracearum( إصابة نباتات العائلة القرعية بالنوعين الفطريين 2005نت نتائج علي )(. وبي  2004)يونس، 

 .E مما كانت عليه لدى النوع كانت أعلى S. fuliginea ، وأن نسبة إنتاش األبواغ الكونيدية للنوعS.fuligineaو
cichoracearum  نتج عن ذلك سيادة الفطر ،S. fuliginea على الفطر E. cichoracearum .  ونظرًا للتوسع في زراعة

القرعيات في شمال شرق سورية خالل السنوات األخيرة، ولندرة الدراسات عن األمراض التي تصيبها في المنطقة فقد هدف هذا 
 الدقيقي ومسبباتها على نباتات العائلة القرعية المزروعة في شمال شرق سورية.البحث إلى دراسة الحالة الراهنة ألمراض البياض 

 مواد البحث وطرائقه:
في ثالث مناطق بيئية في شمال شرق سورية. األولى هي المالكية وتقع في منطقة االستقرار األولى  2011نفذ هذا البحث عام 

في منطقة االستقرار  القامشلي وتقعمم، والثانية هي  600-450ن ومعدل الهطول المطري فيها يتراوح مابي Zone1-Aممتازة 
منطقة رأس العين الواقعة في منطقة مم، والثالثة هي  450-300ومعدل الهطول المطري فيها يتراوح مابين  Zone1-Bاألولى 

متذبذب من عام آلخر  مم. وتسود في هذه المناطق مناخ 300-200ومعدل الهطول المطري فيها   Zone2االستقرار الثانية 
س، ويكون 50ºإلى حوالي  /أغسطسوآب /يونيووعمومًا يكون صيفها حاراً  وطويالً  بحيث تصل درجة الحرارة في شهري تموز

شتاؤها بارداً  حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، مما ينعكس على تفاوت ظهور اإلصابات المرضية على النباتات 
 نطقة ألخرى.من عام آلخر ومن م

حقال مزروعًا  36وحتى نهاية الموسم. شملت الدراسة  /أبريلأجري المسح الحقلي خالل الفترة الممتدة من منتصف شهر نيسان
 12و Zone1-Bحقاًل في ريف القامشلي في  12و Zone1-Aحقاًل في ريف المالكية في  12بنباتات العائلة القرعية، منها 

لتمثل كامل المنطقة  عينة من كل محصول من هذه الحقول عشوائياً  20 جمعت .Zone2حقاًل في ريف رأس العين في 
ضعت العينات ضمن مغلفات ورقية مع كتابة البيانات التالية عليها: )اسم المنطقة، اسم الموقع، المحصول المزروع، و المدروسة، و 

النسبة المئوية لإلصابة لكل حقل على حدة، وفق المعادلة  الكثافة النباتية، طور نمو النبات، طريقة الري وتاريخ الجمع(. وحسبت
 التالية: 

 (.Large, 1966)  100×  (عدد النباتات المصابة/عدد النباتات الكلي)نسبة اإلصابة = 

http://www.pnas.org/search?author1=St%C3%A9phane+Hacquard&sortspec=date&submit=Submit
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تعادل  1( الذي يعبر عن نسبة تغطية البقع المميزة للمرض لسطح الورقة، حيث 9-0واستخدم لقياس شدة المرض السلم المرضي )
 (. Eyal et al.,1987% من سطح الورقة )90تعادل  9% و10

 وتم  حساب سيادة المرض وفقًا للعالقة التالية:
 (Agrios, 2005)  100× سيادة المرض = )عدد الحقول المصابة في منطقة ما/عدد الحقول الكلي في هذه المنطقة( 

تحت المجهر، وحدد النوع الفطري المتطفل عليها، حسب  ومن ثم نقلت العينات النباتية المصابة إلى المخبر، وتم فحصها
(، 27Genstat v.ُحللت النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج )Braun (1995 .)و Junell (1967)التصنيف الموضوع من قبل 

  .0.05وتمت مقارنة النتائج باستخدام أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية 

 :النتائج والمناقشة
 –بطيخ أصفر  –بطيخ أحمر  –كوسا  –أشارت نتائج المسح الحقلي لمرض البياض الدقيقي على نباتات العائلة القرعية )خيار 

واالستقرار الثانية إلى تفاوت نسبة اإلصابة وشدتها من منطقة ألخرى. كانت  Bو  Aقرع( في منطقتي االستقرار األولى  –قثاء 
%، 91.7حيث كانت  Zone1-A مرتفعةطقة المالكية الواقعة في منطقة االستقرار األولى أعلى نسبة للحقول المصابة في من

. تلتها حقول منطقة القامشلي الواقعة في 9% ومتوسط أعلى شدة إصابة 50وبلغ أعلى متوسط نسبة إصابة ضمن الحقل الواحد 
% ومتوسط 15% ومتوسط أعلى نسبة إصابة في الحقل 41.7حيث بلغت نسبة الحقول المصابة  Bمنطقة االستقرار األولى 

. في حين كانت نسبة الحقول المصابة في منطقة رأس العين الواقعة في منطقة االستقرار الثانية أقلها وبلغت 3أعلى شدة إصابة 
(. ومن الجدير بالذكر أن نسبة اإلصابة 1دول )الج 2% ومتوسط أعلى شدة إصابة 10%، وبمتوسط أعلى نسبة إصابة 25

 2011ل أعلى كمية من الهطول المطري في عام مع الهطوالت المطرية في مناطق الدراسة، حيث سج   وشدتها قد تناسبت طرداً 
 مم. 204مم ثم منطقة رأس العين  278مم تالها منطقة القامشلي  484في منطقة المالكية وكانت 

في شمال شرق سورية ل المصابة بمرض البياض الدقيقي وسيادة المرض ونسبة اإلصابة وشدتها على القرعيات : عدد الحقو1الجدول 
 2011-2010خالل الموسم 

 الموقع المنطقة
عدد الحقول 

 الكلي

عدد الحقول 

 المصابة

نسبة الحقول 

 المصابة %

متوسط أعلى 

 نسبة إصابة

متوسط أعلى 

 شدة إصابة

Zone1-A 9 50 91.7 11 12 المالكية 

Zone1-B 3 15 41.7 5 12 القامشلي 

Zone2 2 10 25 3 12 رأس العين 

LSD0.05 12.8 3.8 2.5 

C.V% 9.7 5.6 3.9 

وقد يعود السبب في تفاوت نسبة اإلصابة وشدتها من منطقة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، إلى الظروف الجوية السائدة في 
ويمكن أن يكون لطريقة الري دورًا في إحداث اإلصابة، حيث لوحظ أن الري بالراحة  ،مناسبةالمنطقة من درجات حرارة ورطوبة 

يساهم في إحداث اإلصابة بسبب بقاء الماء متجمعًا بالقرب من النبات لفترات أطول وبالتالي توفر الظروف المناسبة لحدوث 
م والرطوبة العالية فوق  25ºي أشارت إلى أن درجة حرارة وهذا يتوافق مع العديد من الدراسات في هذا المجال والت ،اإلصابة

 ,Manners and Hossain) % وكذلك طريقة الري بالراحة هي المالئمة لتطور اإلصابة بمرض البياض الدقيقـــــــــــــــــي80
1963; Agrios, 2005; Margaret, 2013  .)  

 Sphaerothecaو   Erysiphe cichoracearumنت النتائج إصابة نباتات العائلة القرعية بنوعين فطريين هما كما بي  
fuliginea كما أظهرت النتائج إصابة األنواع النباتية )الخيار، والبطيخ، والقثاء( بالنوع ،E. cichoracearum    بمفرده، حيث
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%(، وأعلى 11( على الخيار، في حين سجلت أقل نسبة إصابة )9إصابة ) %(، وكذلك أعلى شدة50سجلت أعلى نسبة إصابة )
( على البطيخ األحمر.  بينما لوحظ وجود النوعين السابقين معًا على األنواع النباتية )الخيار، الكوسا، القرع(، حيث 3شدة إصابة )

لنوعين الفطريين المذكورين أعاله على ( على هذه المحاصيل، في حين لم يالحظ وجود أي من ا9سجلت شدة إصابة عالية )
(. كما بينت النتائج تواجد النوعين السابقين بطورهما الكونيدي فقط على جميع عوائلهما المدروسة طوال 2البطيخ األصفر )الجدول 

ا لوحظ غياب الطور فترة الدراسة، ويعزى ذلك إلى الظروف البيئية )حرارة، رطوبة( المناسبة لسيادة النوعين الفطريين معًا، بينم
إلى أن متوسط نسبة حقول النباتات القرعية المصابة بأمراض  (2)الجنسي حيث لم تتشكل الثمار الزقية نهائيًا. يشير الجدول 

% 33.3% و48.3% في حقول القرع والقثاء والبطيخ األحمر، في حين كانت 100% وكانت 48.2البياض الدقيقي وصلت إلى 
سا على التوالي، بينما لم يسجل ظهور اإلصابة على البطيخ األصفر كليًا. كما أن متوسط نسبة اإلصابة في حقول الخيار والكو 

%. 11% والبطيخ األحمر 15% ثم القثاء 36% ثم القرع 44% تاله الكوسا 50في الحقل الواحد كانت أشدها على الخيار 
 على القثاء والبطيخ األحمر. 3كوسا والقرع، بينما كانت على كل من الخيار وال 9وبلغت شدة اإلصابة حسب السلم المتبع 

عدد الحقول الكلي والمصابة لكل محصول ونسبة اإلصابة وشدتها ونوع الفطر المسبب لمرض البياض الدقيقي على محاصيل  .2الجدول 
 2011في شمال شرق سورية في عام العائلة القرعية 

 المحصول

عدد 

الحقول 

 الكلي

عدد 

الحقول 

 المصابة

نسبة الحقول 

 المصابة %

متوسط 

أعلى نسبة 

 إصابة

متوسط 

أعلى شدة 

 إصابة

 الفطر المسبب للمرض

 9 50 48.3 14 29 خيار

E. cichoracearum بمفرده و E 

cichoracearum+ S. fuliginea 

 معًا

 9 44 33.3 6 18 كوسا
E. cichoracearum+S. 

fuliginea 

 9 36 100 3 3 قرع
E. cichoracearum+S. 

fuliginea 

 _ 0 0 0 0 2 بطيخ أصفر

 E. cichoracearum 3 15 100 2 2 قثاء

 E. cichoracearum 3 11 100 2 2 بطيخ أحمر

    48.2 27 56 المجموع

LSD0.05 10.8 5.7 4.9  

C.V% 9.6 4.3 2.8  

سجل بالطور الكونيدي  E. cichoracearum(، بأن النوع الفطري 1991النتائج مع ما أشار إليه المغربي وطباش ) هذه تطابقت

بعدم تسجيل اإلصابة  مفقط على نباتات الخيار والكوسا والقرع في محافظة الالذقية ومنطقة جسر الشغور، في حين اختلفت معه

 .E( بأن النوع 1986القاسم وأبو بالن ) نتائج تحصلة عليها في هذه الدراسة معكذلك توافقت النتائج الم .على البطيخ األصفر

cichoracearum  انتشر على مختلف النباتات القرعية وكان هو السائد مقارنة مع النوع الثانيS.fuliginea  بعكس ما ذكره

Jank et al., (1977)  وKhan (1987) لكن النتائج كانت مطابقة بالنسبة لتواجد الفطر الممرض  ،بأن النوع الثاني هو السائد

(، بأن خمسة أنواع من العائلة القرعية 2005ذكره علي ) تشابهت مع ما ةدراسهذه الكذلك الحال فإن نتائج  بالطور الكونيدي فقط.

 معًا. S. fuligineaو  E. cichoracearumالفطرين كال أصيبت ب

كونها تؤدي إلى ضعف كبيرة أهمية  هي ذاتوالمحاصيل القرعية، وبالمحصلة فإن أمراض البياض الدقيقي تنتشر حيث تزرع 

القرعيات زراعة النباتات وخفض في اإلنتاج مما يستدعي االهتمام بها ودراستها خاصة في البيئات المناخية التي بدأت تنتشر فيها 

 ومكافحتها بمختلف الطرق الزراعية والكيميائية. ياض الدقيقيأمراض الب من انتشار بهدف الحّد
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Abstract 

This study aimed to investigate the spread of powdery mildews diseases on cucurbits in the 

northeast of Syria during 2011. This study included 36 fields of cucurbits. The percentage and 

severity of infection was recorded. The infected samples were transported and tested in the lab. The 

fungus species were identified. Results showed that the spread of these diseases was 48.2% of the 

planted fields. The infection percentage and its severity varied from one region to another. The 

highest infection percentage (91.7%) was recorded in Almalekya region in Zone1-A. The average 

highest infection percentage was (50%) and the severity (9), recorded in Cucumis sativus L. Next 

were Al Qamishly region fields in Zone1-B, where the percentage of infected fields was 41.7% with 

an average highest infection percentage of 15% and a severity of 3. However, the lowest infection 

percentage was 25% in Rasalayn regions in Zone2. Here, the average highest infection percentage 

was (10%) and the average highest severity was (4). The plants of cucurbits were found to be 

infected by two species of fungi: Erysiphe cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea. 

E.cichoracearum was found to infect three plant species (Cucumis sativus L., Citrullus vulgaris L., 

and Cucumis melo L.) and E.cichoracearum and S. fuliginea were able to infect together  three plant 

species (Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L. and Cucurbita maxima Duch.). Results also showed 

that the presence of the two fungus species on all their plant hosts was only in the conidial phase. 

The sexual phase was absent and the fruits of Cleistothecium were not found.  

Key words: Cucurbitaceae, Powdery mildew, Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, 

Syria.  
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