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 الملخص
لإلصابة بمرض البياض  ة المحلية المزروعة في جنوب سورية. حساسية بعض أصناف الكرم2017عظمة. العماد، نجود، وليد نفاع وفواز ال

 .42-36(: 1)35، . مجلة وقاية النبات العربيةErysiphe necator Schweinالدقيقي المتسبب عن الفطر 
واحد من أهم أمراض الكرمة في كل أنحاء العالم بما فيها  Erysiphe necator Schwein عد مرض البياض الدقيقي على الكرمة المتسبب عن الفطرُي
بقى الطريقة األكثر يإال أن استخدام األصناف المقاومة  ،لمكافحة المرض األكثر شيوعًاالوسيلة  و. وعلى الرغم من أن استخدام المبيدات الكيميائية هةسوري

 ةسورياختبار قابلية خمسة أصناف محلية من الكرمة المزروعة في جنوب هدف من هذا البحث لذلك كان الفاعلية لمكافحة هذا المرض واألكثر أمانًا للبيئة. 
هي األكثر وبشكل عام من الورقة األولى حتى السادسة أظهرت النتائج أن األوراق الحديثة  مرض البياض الدقيقي في ظروف العدوى االصطناعية.لإلصابة ب

في األوراق  لم تتجاوز ثالثة أياموكما أن فترة الحضانة كانت قصيرة نسبيًا  .لإلصابة قابليةمقاومة أو قليلة المرًا كانت قابلية لإلصابة، بينما األوراق األكبر ع
، أما (HR) ةالمقاوم امريكي عاليواألسلطي ال انالصنفاعتبر  ،المّتبع في هذه الدراسةيم والتقوتبعًا لسلم األوراق القديمة.  فييومًا  14، بينما وصلت حتى الحديثة

يمكن أن يستفاد منها وبشكل عام، فإن نتائج هذه الدراسة . (HS)لإلصابة  عالية قابليةبلدي وأسود ن االصنف أبدى، بينما (S)لإلصابة قابالا الصنف حلواني فقد كان 
  .بمرض البياض الدقيقياف الكرمة المحلية لإلصابة األولى في توثيق التباين في قابلية أصنتعد كما أنها ، في برامج التربية الستنباط أصناف مقاومة

 .Erysiphe necatorأصناف الكرمة، بياض دقيقي، مقاومة،  مفتاحية:كلمات 
 
 1ةلمقدما
 

العالم، ويعتقد أن  فيعد الكرمة واحدة من أهم أشجار الفاكهة ُت
تصاب وزراعتها في العديد من المناطق تعود إلى آالف السنين. 

يد من األمراض واآلفات المختلفة التي تشكل واحدًا من الكرمة بالعد
 (. 35نتا  )اإل في فقدالأهم عوامل 

 Erysiphe يعد مرض البياض الدقيقي المتسبب عن الفطرو

necator   سابقًا(Uncinula necator )من أكثر أمراض  ًاواحد
وقد ازداد انتشار . ي العديد من الدول بما فيها سوريةالكرمة أهمية ف

مرض في السنوات األخيرة بشكل كبير في أوروبا وفي الكثير هذا ال
لذلك الظروف البيئية من المناطق في العالم، ومن األسباب المحتملة 

(. يهاجم الفطر 29، 8وانخفاض فاعلية المبيدات الفطرية )المناسبة 
خاليا البشرة للنبات المضيف، ويستعمر األوراق والفروع والعناقيد 

يمكن أن يؤدي هذا (، و31، 17، 6) في النمو ًاكبير ًاخفاضمسببًا ان
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المرض إلى خسائر فادحة في إنتا  الكرمة عندما تكون الظروف 
، ويزيد بشكل كبير من الثمارالبيئية مناسبة، إذ يؤثر في كمية ونوعية 

 الفطر تم تعريف هيعتقد أنو (.34، 29، 7، 4تكاليف اإلنتا  )
E. necator  المرض ألول مرة في أمريكا الشمالية، ثم المسبب لهذا

، ولكنه سجل فيها رسميًا ألول مرة 1940 عام انتشر إلى أوروبا قبل
 كل أصناف وهجن الكرمةتعد وبشكل عام، (. 29) 1945عام 

Vitis vinifera ( 29تقريبًا قابلة لإلصابة بمرض البياض الدقيقي.)  
ذائية لسكان العالم إن الحاجة المتزايدة لتأمين االحتياجات الغ

جعل الباحثين يستخدمون طرائق مختلفة وبشكل خاص استراتيجيات 
التهجين إلدارة أمراض النبات التي تشكل عوامل رئيسة ومحددة في 
اإلنتا  الزراعي. وللوصول إلى هذه الغاية، فإن الكشف عن طرز 

وإدخال  استنباطوراثية نباتية مقاومة أو متحملة لبعض األمراض، و
من عناصر اإلنتا  الضرورية  تصناف مقاومة أو متحملة أصبحأ

. ويعد استخدام األصناف المقاومة والمهمة جدًا في المجال الزراعي
من أهم طرائق مكافحة مرض البياض الدقيقي على  ًاوالمتحملة واحد

 (.2) الكرمة
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أظهرت بعض طرز الكرمة الوراثية البرية مقاومة طبيعية 
قي في مناطق مختلفة من العالم، والتي يمكن لمرض البياض الدقي

استخدامها كمصدر وراثي الستنباط أصناف متحملة أو مقاومة 
( أن بعض 29) Staudtبّين وقد (. 25، 21، 16، 13، 1للمرض )

بمقاومة عالية لمرض  تتسمالطرز الوراثية اآلسيوية واألمريكية 
 هيالصين أظهرت نتائج دراسات أخرى أن كما البياض الدقيقي. 

تشكل من أكثر المصادر الوراثية للكرمة أهمية، إذ إنها  ةواحد
صنفًا من أصناف الكرمة المعروفة في  70من أصل  27لـ  ًامصدر
(، لذلك يعتقد الباحثون أن أصناف الكرمة البرية 25، 21العالم )

 الستنباط أصناف مقاومةالصينية يمكن أن تستخدم كمصادر وراثية 
 فيلمرض لهذا الالنتشار الواسع  ونظرًالدقيقي. مرض البياض ال

األمثل، ليست الحل  ةالكيميائي ةالمكافحأن اعتبار بو، ةسوريجنوب 
صناف أفي  ةالبحث التحري عن صفه المقاوم من هذا هدففقد كان ال

 .ةالمحلية المزروعة في جنوب سوري ةالكرم
 

 هوطرائقبحث المواد 
 

 لمختبرةالحصول على غراس أصناف الكرمة ا
في مرحلة سكون سم  50وبطول جمعت طرود كرمة بعمر سنة 

من مركز البحوث  "أمريكي"و "أسود"و  "بلدي"العصارة من األصناف 
من  "سلطي"وطرود الصنف  ،العلمية الزراعية في موقع عين العرب

من  "حلواني"وطرود الصنف  ،هر الجبلظموقع البصة في منطقة 
خالل شهر شباط/فبراير وذلك  ،لسويداءفي محافظة ا المزرعة منطقة
 زراعتها.لنقلت إلى المخبر ، و2016

كغ تحوي خليطًا  4زرعت الطرود في أكياس بالستيكية سعة 
 1:1:1مادة عضوية بنسبة طينية و تربةو من رمل أسود

، حيث تمت براعم في كل طرد 4تم االبقاء على و ،(/حجم/حجمجمح)
تمت متابعة التطور  .صنفلكل  مكررات 5 بمعدل ًاقلم 25زراعة 

 األصناف وتسجيل كل المالحظات.الفينولوجي لجميع 
 

 المسبب للبياض الدقيقي E. necatorالعدوى االصطناعية بالفطر 
 E. necatorللفطر أجريت العدوى االصطناعية باألبواغ الكونيدية 

الخمسة الدقيقي على أوراق األصناف المسبب لمرض البياض 
طة إبرة من سطح ابوس ةغ كونيديابوأ 3-2طريق نقل  المدروسة عن

األصناف  أوراق إلى وسط كل ورقة منورقة كرمة مصابة 
أوراق في كل نبات بعد ترقيمها  10 أجريت العدوى على المدروسة.

قراءات بمعدل أخذ تسع من األحدث إلى األقدم. تم  10إلى  1من 
دد ورقم األوراق حيث ُسّجل في كل قراءة ع ،قراءة كل خمسة أيام

التي ظهرت عليها أعراض اإلصابة، وعدد البقع على كل ورقة، 
 ومساحة كل منها.

 

 قابلية األصناف لإلصابة بالبياض الدقيقييم وتق

تم أوالا حساب عدد البقع ومساحة كل منها على كل ورقة، وحساب 
متوسط عدد البقع ومتوسط مساحة كل منها على أوراق كل نبات من 

النسبة ثم متوسط كل المكررات لكل صنف. وتم حساب  كل صنف،
 لمساحة الورقية المصابة تبعًا للمعادلة التالية:المئوية ل

 

x 100 Sn x Sa 
DLA = 

La 
 

متوسط  =Snالنسبة المئوية للمساحة الورقية المصابة،  =DLA: حيث
 .المساحة الكلية للورقة =Laمتوسط مساحة البقعة،  =Saعدد البقع، 
األصناف لإلصابة باالعتماد على النسبة  قابليةدرجة يم وتق تم

، 30) معّدل سداسييم وتقالمئوية للمساحة الورقية المصابة وفق سلم 
، 5.1–10%= (R)مقاوم  ؛0–5%= (HR)(: عالي المقاومة 33

–25.1(= S) قابل لإلصابة، 10.1–25%(= I) متوسط المقاومة
  .50.1–100%= (HS) القابلية لإلصابةعالي ، 50%
 

 التحليل اإلحصائي
 Spss14التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج اإلحصائي أجري 

 حتمالا مستوىعند بين األصناف ( LSDلحساب أقل فرق معنوي )
P ≤ 0.05  من حيث المساحة الورقية المصابة وذلك عند آخر قراءة

 (.14) 2016في الشهر السابع من عام 

 

 النتائج والمناقشة
 

األصناف بلدي وحلواني  علىحظت أولى أعراض اإلصابة لو
ومن  على الصنف أسود.تأخر ظهور األعراض وأمريكي، بينما 

على األوراق الثالثة بالظهور  تبدأأعراض اإلصابة المالحظ أن 
في الصنفين بلدي وحلواني، بينما لم تظهر إال على  الفتيةاألولى 

تسعة أيام من العدوى وبعد  الورقة األولى في الصنف أمريكي.
في  االصطناعية ازداد عدد النباتات التي أبدت أعراض إصابة

الصنفين بلدي وأمريكي، كما لوحظ بداية ظهور األعراض على 
زيادة في عدد األوراق  1الصنف أسود. ويبدو واضحًا من الجدول 

 يومًا من العدوى االصطناعية. 14التي أبدت أعراض إصابة حتى 
ج أيضًا أن فترة الحضانة اختلفت تبعًا للصنف من أظهرت النتائ

جهة ولعمر األوراق من جهة أخرى، حيث كانت فترة الحضانة 
قصيرة ولم تتجاوز ثالثة أيام في األوراق الثالثة األحدث التي كانت 

، ووصلت أكثر قابلية لإلصابة في األصناف بلدي وحلواني وأمريكي
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كانت فترة الحضانة في  تسعة أيام في الصنف أسود، بينما إلى
وتجدر اإلشارة  .يومًا 14و  12األوراق األقدم أطول إذ تراوحت بين 

خالل فترة التجربة،  س° 24–20 في حدودإلى أن الحرارة كانت 
( 5) آخرونو Bendekوهذه النتائج تتوافق مع تلك التي حصل عليها 

-19، وبين س° 20يومًا عند  14-13إذ وصلت فترة الحضانة إلى 
 .س° 10يومًا عند  24

لوحظ ظهور األعراض على األوراق من األولى حتى السادسة 
بشكل عام في األصناف بلدي وحلواني، بينما في الصنف أسود استمر 
ظهور األعراض حتى الورقة العاشرة، أما في الصنف أمريكي فلم 

تظهر أعراض اإلصابة إال على الورقة األولى فقط، بينما لم تصب 
لم يالحظ ظهور أي أعراض إصابة بالبياض واألكبر عمرًا.  األوراق

الدقيقي على األوراق في الصنف سلطي، وهذا يتوافق مع المشاهدات 
في موقعين في قرية  2015و  2014الحقلية التي تمت خالل العامين 

قنوات، وموقع في منطقة ظهر الجبل )البصة( إذ لم يالحظ وجود أي 
قيقي على األوراق والعناقيد، بينما تمت أعراض إصابة بالبياض الد

مشاهدة نموات بيضاء دقيقية المظهر على حامل العنقود وبنسبة 
 ضعيفة جدًا )نتائج غير منشورة(. 

 

 

 

 من الكرمة أصناف أربعةاالصطناعية على عدد األوراق وعدد البقع والمساحة الورقية المصابة بالبياض الدقيقي بعد إجراء العدوى . 1جدول 

 .ةجنوب سوري المزروعة في محافظة السويداء
Table 1. Leaves number, spots number and leaf area infected by powdery mildew after artificial inoculation of four grape 

varieties cultivated in southern Syria. 
 

 التاريخ
Date 

مساحة نسبة 

الورقة 

 )%( المصابة
Infected 

leaf area 

(%) 

 متوسط عدد البقع
Average spots 

number 

رقم األوراق التي 

أبدت أعراض 

 إصابة
Number of 

leaves showing 

symptoms 

متوسط عدد األوراق 

التي أبدت أعراض 

 إصابة
Average leaf 

number showing 

symptoms 

عدد 

 النباتات
Plants 

number الصنف Variety 
 Halwani حلواني 1 3 3-1 5.33 1.5 2016/6/9

 Baladi بلدي 1 3 3-1 1.33 0.71
 American أمريكي 1 1 1 1.00 0.36

 Halwani حلواني 1 3 3-1 3.00 2.25 2016/6/14
 Baladi بلدي 4 3 3-1 5.25 2.63
 American أمريكي 2 1 1 1.00 0.81
 Aswad أسود 1 6 6-1 2.16 0.78

 Halwani حلواني 2 4 6-1 2.42 1.07 2016/6/19
 Baladi بلدي 5 4.4 6-1 4.24 2.99
 American أمريكي 2 1 1 1.00 1.69
 Aswad أسود 5 3.6 6-1 2.46 1.60

 Halwani حلواني 2 4.5 6-1 7.87 12.45 2016/6/22
 Baladi بلدي Connected 6-1 4.4 5 متصلة 20.58
 American أمريكي 2 2 1 1.00 3.12

 Aswad أسود 5 4 6-1 6.20 16.07

 Halwani حلواني Connected 6-1 5.5 2 متصلة 27.2 2016/6/27
 Baladi بلدي Connected 7-1 4 5 متصلة 48.42
 American أمريكي 2 1 1 1.00 3.24

 Aswad أسود Connected 10-1 5.2 5 متصلة 60.08

 Halwani حلواني Connected 6-1 7 2 متصلة 30.61 2016/7/3
 Baladi بلدي connected 7-1 5.2 5 متصلة 55.47

 American أمريكي No observed infection on leaves ال يوجد أي تطور لإلصابة على األوراق
 Aswad أسود Connected 10-1 5.2 5 متصلة 71.93

 Halwani حلواني Connected 6-1 7 2 متصلة 31.66 2016/7/9
 Baladi بلدي Connected 7-1 5.2 5 متصلة 80.56

 American أمريكي No observed infection on leavesال يوجد أي تطور لإلصابة على األوراق
 Aswad أسود Connected 10-1 5.2 5 متصلة 40.83
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من شهر بعد تطور اإلصابة على األوراق  2يظهر جدول 
لدي وأسود أن الصنفين ب ًاإجراء العدوى االصطناعية، إذ يبدو واضح

زيادة مستمرة في  1. كما يظهر شكل قابلية لإلصابةكانا األكثر 
الفطر المسبب للبياض الدقيقي مع  غزلالمساحة الورقية المغطاة ب

في الصنف بلدي، و  % 80.56مرور الزمن، حيث وصلت إلى 
على  الغزل الفطريمع مالحظة انتشار  في الصنف أسود 70.83%

أكبر على السطح السفلي مع التفاف كال سطحي الورقة وبشكل 
على بنفسجية اللون وظهور نموات  األوراق المصابة نحو الداخل

متوسط القابلية قليل إلى كان الصنف حلواني و .السطح السفلي
. %31.66ط المساحة الورقية المصابة إذ لم يتجاوز متوسلإلصابة 
 أعراض اإلصابة على الصنف أمريكي على الورقة ظهرتبينما 

بقعة واحدة في مكان إجراء العدوى  وجوداألولى فقط، إذ لوحظ 
ولم يالحظ ظهور أي بقع ثانوية كما هي الحال في  ،االصطناعية

أن  1من خالل الشكل  األصناف األخرى، ويبدو واضحًا أيضًا
لعشرة أيام المساحة الورقية المصابة تطورت بشكل بسيط خالل ا

تطور المرض بشكل كامل إذ لم  ، ثم توقف%3.12األولى لتصل إلى 
ومن المالحظ  أي زيادة في مساحة البقع مع مرور الزمن.الحظ ت

 الغزلعلى  E. necatorأيضًا عدم تشكل األبواغ الكونيدية للفطر 
في البقع المتشكلة على أوراق الصنف أمريكي، وهذا ما  يالفطر

د هذا ويبدو أن آلية المقاومة عن .يفسر عدم ظهور أي بقع ثانوية
الصنف تتمثل في منع تكاثر الفطر وتشكل األبواغ الكونيدية، إذ 
أشارت العديد من الدراسات السابقة لوجود آليات مختلفة للمقاومة عند 
الكرمة لإلصابة بمرض البياض الدقيقي ومنها: مقاومة لالختراق 
والتي تمنع تشكل أعضاء االمتصاص، ومقاومة وراثية لوجود 

والتي تتمثل في موت مبرمج للخاليا )فرط  R مورثات المقاومة
 Quantitative(، أو المقاومة الكمية Hypersensitivityحساسية 

resistance  والتي تؤدي إلى خفض خصوبة الممرض ومنع تكاثره
(11 ،23 ،26 ،27 ،28).  

فروق معنوية بين  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود
وكذلك ، يث المساحة الورقية المصابةمن ح الصنفين سلطي وأمريكي

بين الصنفين أسود وبلدي، بينما كانت الفروق معنوية بين الصنف 
حلواني والصنفين سلطي وأمريكي من جهة، والصنفين أسود وبلدي 

قابلية األصناف يم ولتق المعّدل سلمالاالعتماد على من جهة أخرى. وب
أن الصنف سلطي ( يتضح 32، 30لإلصابة بمرض البياض الدقيقي )

 أي بقع على األوراق أي أن المساحة الورقية المصابةالذي لم يبِد 
0% (DLA= 0%)ا، والصنف األمريكي عالي ( المقاومةHR) ،

أما الصنفين بلدي وأسود فكانا ، (S) قابل لإلصابةوالصنف حلواني 
معظم  يالفطر الغزلى (، فقد غطHS) القابلية لإلصابةشديدي 

 . المصابة مساحة سطح األوراق
يتضح من خالل هذه الدراسة وجود تباين شديد في درجة 
قابلية أصناف الكرمة المزروعة في محافظة السويداء لإلصابة 
بمرض البياض الدقيقي، وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات سابقة 
أجريت في مناطق مختلفة من العالم، وأظهرت وجود تباين بين 

، 10، 3أصناف الكرمة من حيث قابليتها لإلصابة بالبياض الدقيقي )
11 ،12 ،15، 18، 19 ،20، 22، 24 ،29 ،30 ،31 ،33 .)

( أن كل أصناف 5) آخرونو Bendekوبالمقابل بينت نتائج دراسة 
 . المرض البياضالكرمة المختبرة كانت متماثلة بقابليتها لإلصابة ب

رجة قابلية أصناف الكرمة في الحقيقة يمكن أن ترتبط د
لإلصابة بالبياض الدقيقي بالعديد من العوامل، فقد أظهر 

Dhanumjayarao ( أن نسبة مرتفعة من الحموضة 9) وآخرون
الكلية تحسن المقاومة، كما أن األصناف القابلة لإلصابة تحتوي على 
كمية أكبر من السكريات المختزلة والسكريات الكلية مقارنة مع 

المقاومة، وبالمقابل فإن مساحة وسماكة نصل الورقة ليس  األصناف
كثافة الثغور تسهم لهما أي دور في قابلية األصناف لإلصابة، بينما 

دور رئيس في درجة بمن مساحة الورقة  2أي عدد المسام في السم
 القابلية لإلصابة.

 
  .صناف من الكرمة بعد إجراء العدوى االصطناعية على األوراقتطور المساحة الورقية المصابة بالبياض الدقيقي على خمسة أ .2جدول 

Table 2. Development of leaf area infected with powdery mildew on leaves of five grape varieties after artificial inoculation.  
 

 درجة المقاومة
Resistance 

level 

 
 ()% مع تقدم اإلصابة النسبة المئوية للمساحة الورقية المصابة

Leaf area infection progress with time (%) 

 Variety 9/7 3/7 27/6 22/6 19/6 14/6 9/6 الصنف
HR 0.00 a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سلطي  Salty 

S 31.66 b 30.61 27.23 12.03 1.07 2.25 1.5 حلواني  Halwani 

HS 80.56 c 55.74 48.42 20.58 2.99 2.63 0.71 بلدي  Baladi 
HR 3.24 a 3.24 3.24 3.12 1.69 0.81 0.36 أمريكي  American 

HS 70.83 c 71.93 60.67 16.08 1.59 0.78 0.00 أسود  Black 
 ال يوجد بينها فرق معنويفي نفس العامود القيم التي يتبعها نفس الحروف 

  Values followed by the same letters in the same column are not significantly different 
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 .بعد إجراء العدوى االصطناعية على األوراق المختبرة تطور المساحة الورقية المصابة بالبياض الدقيقي على أصناف الكرمة .1شكل 

Figure 1. Progress with time of leaf area infected with powdery mildew on leaves of five grape varieties after artificial 

inoculation.  

 
يتضح من خالل هذه الدراسة وجود تباين في قابلية 
أصناف الكرمة لإلصابة بمرض البياض الدقيقي، وهذه 

يمكن أن تستخدم كمصادر وراثية لتحسين  األصناف المقاومة
واستنباط أصناف مقاومة من الكرمة. فاستخدام األصناف 

المتحملة في مكافحة أمراض النبات المختلفة بما المقاومة أو 

فيها البياض الدقيقي يمكن أن تحل أو تحد من االستخدام المفرط 
من  ًاأساسي ًاللمبيدات الفطرية، كما يمكن أن تشكل عنصر

هذه  . تعد(IPM)عناصر اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية 
أصناف الكرمة الدراسة األولى التي توّثق التباين في قابلية 

  .ةسوريفي جنوب  المحلية لإلصابة بمرض البياض الدقيقي
 
 

Abstract 
Alimad, N., W. Naffaa and F. Azmeh. 2017. Susceptibility of some local grape varieties cultivated in southern Syria to 

powdery mildew caused by Erysiphe necator Schwein. Arab Journal of Plant Protection, 35(1): 36-42. 
Powdery mildew, caused by Erysiphe necator Schwein is one of the most important fungal disease of grapevine worldwide, including 

Syria. Although the application of chemical fungicides is the most common control method, the use of resistant varieties is considered the 

most effective and environmentally sound strategy for managing the disease. The aim of this study was to evaluate the susceptibility of five 

local grape varieties cultivated in southern Syria to powdery mildew under artificial inoculation. The results showed that young leaves, 

mostly from the first to the sixth leaf, were the most susceptible, whereas older leaves were resistant or less susceptible. The incubation 

period was relatively short and did not exceed three days in young leaves, whereas it reached 14 days in the older leaves. According to the 

assessment scale used in this study, “Salty” and “American” varieties were highly resistant (HR), “Halwani” variety was susceptible (S), 

whereas “Baladi” and “Aswad” varieties were highly susceptible (HS). This is the first report on variation in susceptibility of Syrian local 

grape varieties to powdery mildew, and the resistant varieties identified could have potential use by breeders as sources of powdery mildew 

resistance. 
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