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  ره اضر أيم و على الزيتون وتق (Spilocaea oleagina)انتشار مرض عين الطاووس 
 سورية منبيئية مختلفة  مناطقفي 

  

  عبد الرحمن خفته
  dr.khafateh54@yahoo.com اإللكتروني:، البريد سورية ،جامعة حلب ،كلية الزراعة الثانية بإدلب ،قسم الزيتون

  

  الملخص
 منبيئية مختلفة  مناطقره في اضر أيم و على الزيتون وتق (Spilocaea oleagina)انتشار مرض عين الطاووس . 2014. عبد الرحمن ،خفتة

  .130-125 ):2(32 سورية. مجلة وقاية النبات العربية،
  أكثر أمراض الزيتون انتشارًا في مناطق بيئية مختلفة. ويتسبب المرض عن الفطر منمرض عين الطاووس على أوراق الزيتون يعتبر 

Spilocae oleagina (Castagne) Hughes الساحلية  في المناطق المرض ينتشر حيث ،ةسوري غرب آسيا بما فيهو أوروبا وأمريكا  فيانتشار عالمي واسع  ذو وهو
 تصل إلى المحصولفي  كبيرةوخسارة  ،ير لدرجة التع أوراقهاضعف األشجار وسقوط  مسبباً  ،المزروعة الزيتون أشجار عدد ثلث أكثر من التي تحتوي على ،وٕادلب

% 74- 23تراوحت نسبة اإلصابة بالمرض ما بين  حيث ،/أبريلونيسان /مارسالمرض بشكل كبير في آذارومؤشر زيادة نسبة اإلصابة  الدراسةأظهرت نتائج  %.20
أثر العوامل  ظهر. كما وحلب وٕادلب الالذقية في الدراسة مناطق /نوفمبر فيوتشرين ثاني /أكتوبروبدرجة أقل في تشرين أول ،%61-16بين ما  ومؤشر المرض

  .الدراسة مناطق في% 41- 27.2 كانت في حدود حيث) /أبريلنيسان –ثاني/يناير(كانون  األربعة لألشهر مؤشر المرضفي البيئية كالحرارة والرطوبة (األمطار) 
  إدلب. ،الالذقية ،مؤشر المرض ،، نسبة اإلصابةSpilocaea oleagina ،: زيتونكلمات مفتاحية

  
  مقدمة ال
  

 أهمية الزيتون شجرة أمراض أكثر أحد الطاووس عين مرض يعد
 السيما ،األوسط والشرق وأوروبا أمريكا مثل العالم دولفي  اً وانتشار 
 ُسّجل كما. )7، 6( أفريقيا وشمال) 25( وٕايران) 13( المتوسط حوض

شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل  خاللانتشار المرض بشدة في لبنان 
 في وكذلك ،)22(ثاني/نوفمبر الول/أكتوبر وتشرين األوشهري تشرين 

عدد األشجار أكثر من  بلغ سورية،وفي  .)11( وتركيا) 10( مصر
شجرة على امتداد مساحات بيئية متنوعة يسود فيها مناخ  يينمال 105

وفيها معدالت مطرية مرتفعة وأخرى يسود فيها  المتوسط،البحر 
إضافة إلى الوديان والمنخفضات حيث  ،والزراعات الكثيفة ،الضباب

 يسبب المرض .نتشار هذا المرضال المالئمة والرطوبة الحرارة افرتتو 
إضافة  ،)19% من اإلنتاج (20حتى  تبالمحصول وصل كبيرةخسائر 

التعري الكامل مرحلة لتساقط أوراق األشجار المصابة لتصل إلى 
المناطق ذات المعدالت المطرية العالية والقريبة من الوديان  في للشجرة

كما في بعض  ،الناتجة عنه خسائرال تصل . وقدوالسواقي واألنهار
 وكذلك) 15% (80 من كثرأ إلى ،البرتغال في مناطق زراعة الزيتون

  ).16) ونيوزيلندا (24( إسبانيافي 
على أشجار  ومؤشر اإلصابةبالمرض  نسبة اإلصابة تباينت

 فيوالبيئية السائدة  المناخية للظروف تبعاً الزيتون من منطقة إلى أخرى 

كل عام  منخريف الربيع و اليظهر المرض بشدة في و  تلك المناطق.
وتشجع الرطوبة  ،)7( ويونيمسببًا تساقطًا لألوراق في شهر حزيران/

من ثم انتشار األبواغ والعدوى بالمرض و على  )%90- 70(الزائدة 
س ° 30-10 الحرارة درجاتالمرض  انتشار وتالئم ).6شدته (

  .)أمطار ،ضباب ،(ندى عالية رطوبةمصاحبة لوال
أقل على  بدرجةعلى األوراق وأعناقها و  المرضية البقع تظهر

تظهر على الفروع الغضة في حالة االنتشار الوبائي كما  ،الثمار
للمرض. تظهر البقع في البداية على السطح العلوي لألوراق على شكل 

تتراوح أقطارها و يميل مركزها للون األصفر  داكنة، حواف ذات ،دائري
 أخضريصبح لون البقع  ،سم. ومع تقدم اإلصابة 1.5-0.5بين ما 

 ،عن الهالة بفاصل مخضر هاينفصل مركز  ،صفراءزيتيًا محاطًا بهالة 
ومن هنا جاءت تسمية  ،تأخذ شكًال مشابهًا لعيون ريش الطاووسف

 ).6ويستمر دور الحضانة من أسبوعين إلى عدة أسابيع ( ،المرض
ثمار بالحجم والشكل والكم  تكوين في المصابة األوراق سقوط يؤثر

  المحصول.  وكذلكتكوين البراعم الزهرية  ينخفضكما  ،الطبيعي
 Spilocaea oleagina يتسبب مرض عين الطاووس عن الفطر

Castagne (Hughes) (syn. Cycloconium oleagina)  لذي ينتمي ا
وصف الفطور  Hyphomycetalesورتبة  Dematiaceaeإلى فصيلة 

  .Deuteromycetesالناقصة 
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في نشرة  1974مرض عين الطاووس في سورية عام  ذكر
، 1( 1984زراعية صادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لعام 

 السيما انتشر بشكل وبائي إذ ،سبب المرض أضرارًا واضحة عندما )5
وفي مناطق  ،)2( تلكلخ)( ) وحمصطرطوس (صافيتا تيفي محافظ

(عين  المناطق بعض فيوبائية  درجةإلى  وصلكما  .محافظة الالذقية
 باستمرار ثم تكرر ،2006 عام كل واسعبشانتشر و   ،مشقيتا)و  البيضا
تطور انتشار المرض في محافظة و  .األخيرة العشرسنوات ال خالل
 في ةشديدًا لألوراق المصاب اً المرض تساقطوحلب حيث أحدث  إدلب
 وينعكسالصغيرة  األفرع تتماوتحيث  الخريف، وبداية الربيع فصل

 األشجار تدهور مسبباً  )9( الزيت ونوعية )13اإلنتاج ( علىذلك سلبًا 
  ).25( سنوات مدى على

أصناف الزيتون في درجة قابليتها لإلصابة بالمرض في  تتباين
 الساحلية المنطقة فيوكان الخضيري أكثرها قابلية لإلصابة  ،سورية

أهم وسائل  بإتباع تعمقاً  أكثر لدراسةالحاجة مستمرة  أن بدووي ).3(
استخدام أحدث التقانات على اإلدارة المتكاملة لهذا المرض والتي تعتمد 

ومنها استخدام  )8( مكافحته في والعالجية الوقائية ائقالعلمية والطر 
 التوصيف وكذلك) Malot" )14" الصنف األصناف المقاومة مثل

  ).20، 18( األصناف لهذه الجزيئي
 في المهملدور شجرة الزيتون  نظراً  الحاليتأتي أهمية البحث 

وأهمها  ،من أخطار هايتهدد وما ،حياة ودخل عدد كبير جدًا من األسر
من قلة الدراسات التفصيلية العلمية المحلية و  ،مرض عين الطاووس

 وحلب إدلبافظتي حبعض مناطق مو منطقة الساحلية اللمرض في ل
خاصًة مع ازدياد أضرار  ،كبيرة مساحات الزيتونشكل أشجار ت حيث

حيث سبب هذا المرض أضرارًا كبيرة  ،سنوات األخيرةال خاللالمرض 
 هنا جاءت فكرة البحث التي تهدف إلى منو  .لشجرة الزيتون وثمارها

 مساحاتامتداد  على هحصر مناطق انتشار المرض ودراسة تطور 
 وتحديد فترات وحلب إدلب إلى الالذقيةالزيتون من  بساتينواسعة من 

هذه  منالمساحات الواسعة  فيأشهر السنة  خاللالعدوى  انتشار
 ،)4( مقاومةغير أن معظم أصناف الزيتون المزروعة  إذ ،المناطق
 المرض خالل ومؤشرانتشاره  نسبة بتقدير أضرار المرض وتحديد

 وعالقتها) رطوبة - (حرارة  البيئية العوامل أثر ودراسة ،شهر السنةأ
ق الوقائية ائللوصول إلى أحدث الطر  ، وذلكبالمرض باإلصابة

  والعالجية في إدارة هذا المرض.
  
  
  
  

  هوطرائق مواد البحث
  

 تحت الدراسة مناطق في الطاووس عين مرض وانتشار تطور دراسة
  الطبيعية العدوى ظروف

 وحلب، وٕادلب الالذقية محافظات في هوانتشار  المرض تطور تقصي تم
 لموسم السنة أشهر مدى على ،تباينةم بيئية مناطق تمثل التي

 األكثر األصناف ندع الطبيعية، العدوى ظروف تحت 2011/12
 ،الالذقية محافظة في الخضيري ، وهي:محافظة كل في انتشاراً 

الدراسة  . ُنفذتحلب محافظة في والزيتي ،إدلب محافظة في الصورانيو 
 100 وبمعدل منطقة كل في مكررات ثالثة بواقع أشجار ةعشر  على
الجهة  باعتبارها ،للشجرة الشمالية الجهة تاج أسفل من ، أخذتورقة

  ).7 ،4( صابةتعرضًا لإل األكثر
  

 المصابة لألوراق المئوية النسبة

 ورقة 100 جمععن طريق  بالمرض المصابة األوراق نسبة تقدير تم
 ،شهرياً  المصابة لألوراق المئوية النسبة وحساب الشجرة تاج أسفل من
 الصوديوم ماءات محلول في المفحوصة األوراق وضع بعد ذلك وتم

   .دقائق 5 لمدة %3تركيزه 
  

   بالمرض اإلصابة شدة
 سلم باستخدام شهرياً  األوراق علىتم تقويم شدة اإلصابة بالمرض 

= 2 ،األوراق على ظاهرة بقع يوجد ال =1 :وهو) 23( خماسي تقييس
 بقع 10-6= 4 ،الورقة على بقع 5- 3= 3 ،الورقة على واحدة بقعة
مؤشر  وُحسب .الورقة سطح على بقعة 11 من أكثر= 5، الورقة على

  :وهي) Tchymakova )3 معادلة باستخدام المرضب اإلصابة
 

abx100/nk∑DI%=  
 

 سلم وفق اإلصابة درجة a =، المرضب = مؤشر اإلصابة %DI حيث
 عدد  n=،شجرة لكل الدرجة بهذه المصابة األوراق عدد = bالتقييس
درجة اإلصابة ل العظمى القيمة =k ،ورقة 100 وهي المفحوصة األوراق
 .5 وتساوي التقييس سلموفق 

  
   للمنطقة البيئية العوامل أثر دراسة

 الزيتون أشجار إصابة فيأثر العوامل البيئية للمنطقة تم دراسة  
 في المرض النسبة المئوية لمؤشر متوسط بحساب وذلك بالمرض
 ذلك وعالقة المرض النتشار مالءمة األكثر األشهر خالل الخريف
 .المواقع الدروسة بكل) 25( والرطوبة الحرارة درجات بمتوسط
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القطاعات العشوائية واستخدام  تصميمصممت التجربة حسب 
وتم إيجاد الفروق المعنوية للمتوسطات  GenStat اإلحصائيالبرنامج 

  %.5إحتمال عند مستوى 
  

  النتائج والمناقشة
  

   تطور مرض عين الطاووس
وقدرت النسبة  الدراسة، مناطق في بوضوحعين الطاووس  مرض لوحظ

على أشجار صنف ومؤشر اإلصابة لمرض باإلصابة لالمئوية 
 ،البيضاعين ( ستمرخو في مناطق الالذقيةمحافظة  في الخضيري
مرج  ،وطى الخان ،السامية ،(الرويمية الحفة ،)برج اسالم ،مشقيتا
 ،(قمين القرداحة، الروضة) ،عين شقاق ،(السخابة جبلة، الزاوية)
 . كما درس تطور إنتشار المرض في محافظة إدلببسيقة) ،كلماخو
دركوش  :التاليةطق امنال فيصنف الصوراني األكثر انتشارًا  على

 ،أم الريش ،غزالة ،المحيطة بحوض العاصي (الشيخ عيسىوالمناطق 
الشيخ  ،الروج والمناطق المحيطة به (بسليا سهل ،عامود) ،زرزور
حارم والمناطق المحيطة بها وكذلك كفر  ،حفسرجة) ،ملس ،يوسف
 ،القنية) ،اليعقوبية ،الجانودية والمناطق المحيطة بها (الحمامة، تخاريم

عين البيضا) في محافظة و ـ بوشيةمبها (الح بداما والمناطق المحيطة
على صنف الزيتي في فكانت الدراسة حلب محافظة  فيأما  .إدلب

 .شيخ الحديدو جنديرس  ،اعزاز ،مناطق عفرين

ومؤشر اإلصابة نسبة اإلصابة  تباين 2و 1 الجدوالن يوضحو 
صنف الخضيري وذلك تبعًا  على بمرض عين الطاووس في الالذقية

أهم العوامل  من يعدان اللذانو ) الهطل المطريللعوامل البيئية (الحرارة و 
األمطار  كمية وصول وبسبب). 21 ،12( المرض انتشار فيالمؤثرة 

% 74 المرض نسبة بلغت ،لدرجة عالية في شمال الالذقية (مشقيتا)
(الرويمية)  أقلوسط المحافظة  فيكانت . و %61 ومؤشر اإلصابة

هذه  وكانت .%49 ومؤشر اإلصابة% 62المرض  نسبةحيث بلغت 
 والقرداحة، وجبلة كالحفة األخرى المحافظة مناطق باقي في أقلالقيم 
  .وشدتها لإلصابة النسبة المئوية فيالبيئية  العوامل أثر يوضح مما

نسبة  تباينت ، فقدعلى صنف الصوراني في محافظة إدلب أما 
دراسة حيث بلغت في دركوش الفي مناطق  ااإلصابة بالمرض وشدته

حيث بلغت  الجانودية بمنطقة مقارنة ،%42 بمؤشر إصابة% 63
أقل في باقي مناطق المحافظة كانت و  ،%42 وبمؤشر إصابة% 60

 .)18( سابقاً  ما وجد مع أيضاً هذا  ويتطابق ،وبداما ،الروج ،مثل حارم
 الحديد شيخ منطقة في بالمرض بسيطة بةبنس إصابة سجلت كما

  .الزيتي صنف على حلب بمحافظة

النسبة المئوية ومن المالحظ أن هناك ترافق في انخفاض وارتفاع 
 على وبخاصةفي كافة مناطق الدراسة  ومؤشر اإلصابةللمرض 
بالممرض  قابلية لإلصابة وهي األكثر التكوين، الحديثة الربيعية األوراق
 قشي ووليد. وهذا يتطابق أيضًا مع ما وجده الهرمة األوراقمع  مقارنة

 الربيع في منها الخريف فيمرض م) لتكون هناك إصابات أقل بال7(
  .)23( إليه في دراسات سابقة التوصل لما تم مشابهة النتائج وهذه

 

 
متوسط تطور نسبة اإلصابة بمرض عين الطاووس على  .1شكل 

 في أكثر مناطق انتشار المرض 2011الزيتون خالل أشھر السنة
  وإدلب. تي الالذقيةبمحافظ

Figure 1. Monthly disease average infection rates by 
peacock’s eye disease during 2011 in most affected areas in 
Lattakia and Idleb, Governorates. 

 
 

  
اإلصابة بمرض عين الطاووس على مؤشر متوسط تطور  .2شكل 

 في أكثر مناطق انتشار المرض 2011 الزيتون خالل أشھر السنة
   بمحافظتي الالذقية وإدلب.

Figure 2. Monthly average disease index by peacock’s eye 
disease during 2011 in most affected areas in Lattakia and 
Idleb Governorates. 
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 ،المنطقة في السائدةأثر العوامل البيئية  3جدول  ويوضح
 ومؤشر اإلصابة أوراق الزيتون الهطل المطري، في إصابة وبخاصة

 الهطلزيادة  مع المؤشر اهذ زيادةإلى  ذاته لويشير الجدو بالمرض. 
 األعلى الرطوبة حيث مشقيتا، في نسبتة أكبر إذ كانت، المطري

 لألوراق،نسبة إصابة  أعلى للمرض، فحدثت فيها المالئمة والظروف
وأخرون  Rhouma وجده ما مع هذاويتفق  يهاعل إصابةوعدد بقع 

). 3جانودية (جدول وال دركوش ثم منطقة الرويمية وتلتها ).21(
في مناطق  الشهريالمتوسط الحراري والرطوبي  4ويوضح جدول 

  الدراسة.
 )17( الحرارة وبخاصة المرض النتشار المالئمة الظروف تعد

 خاللألقصى حد  ارتفعت، فقد االنتشار فيوالرطوبة العامل المؤثر 

درجات  لمالءمة نظراً  وآذار/مارس ،/يناير، وشباط/فبرايرالثاني كانون
 نسبة زيادة وبالتالي الكونيدية، األبواغ إنتاج زيادةل أدت التي الحرارة

 . كما)Rozavie )25و  Saneiوجده  هذا مع ما ويتوافق اإلصابة،
 علىذا انتشار كبير  الطاووس عين مرضأن  النتائج هذه من يتضح

مناطق الدراسة في  فيأشجار الزيتون في الربيع أكثر منه في الخريف 
من  متكاملةإلى برنامج إدارة  هذا المرض يحتاج . ولذلك،سورية

عمليات خدمة زراعية ومكافحة كيميائية للتقليل من أضراره وعدم 
 هناك أن كما سورية.حصول جائحة سنوية في مناطق انتشاره في 

 لهذاأداء األصناف المنتشرة في سورية  كامل لتقويم لبرنامج ضرورة
 .اإلصابة المرتفعة مناطق في وبخاصةالمرض 

  
  

  .إدلب) وية لإلصابة بمرض عين الطاووس في مناطق الدراسة (الالذقية ئوالنسبة الم .1جدول 
Table 1. Infection rate with peacock’s eye disease in Lattakia and Idlib Governorates. 
 

  القراءةتاريخ 
Observation date  

  Idlib    إدلب  Lattakia الالذقية
  Al Janoudeieh الجانودية  Darkoush دركوش  Al Rouaymeh الرويمية  Mashquita مشقيتا

1/1/2011  29  25  26  23  
1/2/2011  42  39  37  38  
1/3/2011  62  42  41  40  
1/4/2011  74  62  63  60  
1/5/2011  62  60  58  59  

LSD at 5%2.89 3.04 3.35  4.07  
 

  
 .وإدلب الالذقيةمحافظتي بمرض عين الطاووس في الزيتون صابة إ (%)مؤشر .2جدول 

Table 2. Peacock’s disease index (%) on olives in Lattakia and Idleb Governorates. 
 

  تاريخ القراءة
Observation date  

  Idlib  إدلب  Lattakia  الالذقية
  Al Janoudeiehالجانودية   Darkoush دركوش  Al Rouaymehالرويمية    Mashquitaمشقيتا

1/1/2011  19  17  17  16  
1/2/2011  33  26  25  26  
1/3/2011  51  38  30  29  
1/4/2011  61  49  42  38  
1/5/2011  50  42  40  40  

LSD at 5%4.06 2.2 2.8  5.46  
  
  

  نيسان/أبريل. –اإلصابة بالمرض في مناطق الدراسة للفترة كانون الثاني/ينايرأثر الحرارة والرطوبة في مؤسر . 3جدول 
Table 3. Effect of temperature and relative humidity on disease index in in the studied areas during the period January-April. 

  

Region   المنطقة

  لدرجات الحرارة المتوسط الشھري
 Monthly average 

temperatures 

 المتوسط الشھري للھطل /مم
Monthly average 

precipitation  
  مؤشر اإلصابة بالمرض

Disease index 
  Mashquita  21.5  93.7  41.0  مشقيتا

  Al Rowaimeh 22.3  92.1  32.5  الرويمية
  Darkoush  11.3  62.1  28.0  دركوش

  Al Janoudeieh 12.1  60.4  27.2   الجانودية 
   LSD for disease index at P 0.05= 3.56  3.56لمؤشر اإلصابة بالمرض = % 5عند إحتمال أقل فرق معنوي 
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Table 4. Monthly averages of temperatures and precipitation in both Lattakia and Idlib governorates, Syria during 2011.  

  

  Months   األشھر

  Idlib  إدلب  Lattakia  الالذقية
  الحرارة

Temperature
  )مم( الھطل المطري

Precipitation (mm)  
  الحرارة

Temperature 
  )مم( الھطل المطري

Precipitation (mm) 
  January 10  174 4.80  61.3  كانون الثاني/يناير

  February 20  127  7.04  64.8  فبرايرشباط/
  March  24  108  9.90  59.1  /مارسأذار
  April  25  61  17.60  64.6  /أبريلنيسان
  May  27  19  22.10  58.5  /مايوأيار

  June  27  12  27.90  44.1  /يونيوحزيران
  July  28  1  32.00  44.9  /يوليوتموز
  August   29  1  30.60  55.1  /اغسطساب

  September   32  12  24.40  64.8  /سبتمبرأيلول
  October  29  56  20.30  62.6  ن األول/أكتوبرتشري
  November  30  101  13.50  61.9  الثاني/نوفمبر تشرين

  December  25  194  5.60  64.2  انون األول/ديسمبرك
  
  

Abstract 
Khafteh, A. 2014. Prevalence of olive peacock’s eye spot (Spilocaea oleagina) and evaluation of its damages in different 
climatological regions of Syria. Arab Journal of Plant Protection, 32(2): 125-130. 

Peacock’s eye spot, caused by (Spilocaea oleagina) is among the most common fungal diseases of olives in different climatological 
regions in many olive growing regions worldwide, such as Europe, America and West Asia including Syria, where about 33 million trees are 
grown in the coastal region in addition to Idleb and Aleppo Governorates. The disease causes leaf drop, and eventually weakness of the 
whole tree, resulting in leaves defoliation and crop yield losses that can reach 20%. Results indicated that infection rate (%) and disease 
index on leaves increased considerably during March and April and slowed down in October and November. Rate of infected leaves ranged 
between 23 and 74% and disease index ranged between 16 and 61%. The effect of temperature and high relative humidity on infection rate 
and disease index was noticeable during the period January-April. In Lattakia and Idleb regions, disease index ranged between 27 and 40% 
under natural infection conditions. 
Keywords: Olive, Spilocaea oleagina, infection rate, disease index, Lattakia, Idleb. 
Corresponding authors: A. Khafteh, Second Faculty of Agriculture in Idleb, Aleppo University, Idleb, Syria, 

Email: dr.khafateh54@yahoo.com 
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