
 :(Splocaeaoleagina ) مرض عين الطاووس

 .شجرة الزيتون في المناطق الساحمية من أىم األمراض التي تصيب 

الرطوبة الجوية  والحرارة المرتفعة في فصل الشتاء  تسبب انتشار ىذا المرض في مناطق انتشار  مقدمة: 
 زراعة الزيتون ويبدأ ظيور اعراض المرض في  الخريف والشتاء

 عمى انتشار المرض: والعوامل المساعدة الظروف 

 توفر العوامل المناخية: الرطوبة الجوية والحرارة المرتفعة  -أ 

غياب الخدمات الزراعية المطموبة )تسميد وتقميم ومكافحة األعشاب( يؤدي الى تييئة الظروف  -ب 
 المرض واستقراره.وتوفير مصادر العدوى األولية لحدوث اإلصابة وتعاظميا وتوسيع رقعة انتشار 

يظير المرض وينشط في الوديان وسفوح الجبال المتواجدة فييا أشجار الزيتون والكثيفة في زراعتيا  -ج 
 حيث الرطوبة الجوية بنسب عالية في تمك المواقع خالل أشير السنة تتناسب واحتياجات الفطر .

% من 21راعة الزيتون حيث تشكل تعتبر المنطقة الساحمية من المناطق اليامة التي تنتشر فييا ز  
مناطق انتشار الزيتون في سورية. يسود فييا ظروف مناخية تساعد عمى انتشار مرض عين الطاووس 

رطوبة جوية( وبشكل يصعب معو السيطرة عمى المرض ويتسبب في خسائر كبيرة خاصة بحالة -)حرارة
  .يري(الخض-وجود أصناف حساسة لإلصابة بمرض عين الطاووس )الدعيبمي

 
 مناطق انتشار مرض عين الطاووس في المنطقة الساحمية



ونوعية  نتاجيةإمواصفات متحممة له وذات أو  اختيار أصناف بديمة مقاومة لممرض:الدراسة  هدف
 .جيدة

 

وادي -محافظتي طرطوس)وادي الغمقة تمت دراسة أصناف الزيتون المنتشرة في مناطق الدراسة  في
بقعو(  والالذقية )عين البيضا(،الخضيري، الدعيبمي، السكري، العيروني وتوصيفيا شكميًا باالعتماد عمى 
استمارة التوصيف الشكمي المعتمدة من قبل المجمس الدولي لزيتون ،   وتقدير نسبة االصابة بمرض 

 (Loprieno and Cenerini, 1959)عين الطاووس عمى األصناف المدروسة وفق  

 

 الصنف السكري : 

غ ،  3.1صنف قوي النمو، مبكر النضج، متوسط المعاومة،  صنف ثنائي الغرض ، متوسط وزن الثمرة:
 متحمل اإلصابة بمرض عين الطاووس، %26-24% ،النسبة المئوية لمزيت :83لمتصافي : %

 

    
 :الصنف العيروني  

%. متوسط 20صنف متوسط النمو، متأخر النضج، متوسط المعاومة، صنف ثنائي الغرض نسبة الزيت 
 %20%،النسبة المئوية لمزيت:   83متصافي: ل %غ ، 2.65وزن الثمرة: 

 .متحمل اإلصابة بمرض عين الطاووس

   



 الصنف الخضيري:

، حساس للجفاف والبرد ، حساس لإلصابة بمرض عين صنف ثنائي الغرض ، األشجار متوسطة النمو 

 لطاووسا

       %28%،النسبة المئوية لمزيت:   80متصافي: لغ ، % 2.5متوسط وزن الثمرة: 

   
       شجرةالصنف الخضيري                    ثمار الصنف خضيري                   فرع مثمر الصنف الخضيري    

 

 الصنف الدعيبلي

 لإلصابة بمرض عين الطاووس يةحساسشديد الصنف ثنائي الغرض ، مبكر بالنضج ، 

 %25.9%،النسبة المئوية لمزيت:   78متصافي: ل، %  غ 3.7متوسط وزن الثمرة: 

 

 
 ( ثمار الصنف دعيبمي7الشكل)

 



 

 

وعد األوراق  عينة تمثل كامل محيط الشجرة ، 66الظاىرية عمى األشجار بأخذ  اإلصابةتم تحديد نسبة 
صابت الظاهريت حسب اإل المصابة باالعتماد عمى األعراض الظاىرية الموصوفة لممرض وحساب نسبة

 Loprieno and Cenerini), 1959المعادلت المعتمدة من قبل  )

 611× الظاىرية = عدد األوراق المصابة/العدد الكمي لألوراق لإلصابة%

األفرع جراء تقميم ألحد إ الربيع قبل بدء تفتح البراعم، حيث تمأجري التطعيم بالقمم في بداية فصل 
سنة من األشجار المصابة بمرض عين الطاووس وترك الفرع  71بعمر  الرئيسية من شجرة الزيتون

الرئيسي اآلخر لمشجرة من األصناف )الدعيبمي، الخضيري( تم اختيار اتجاه الفرع المطعم بشكل عشوائي 
وب(، تم اختيار طرد بعمر سنة من األصناف )السكري، العيروني( يحتوي جن غرب، شمال، )شرق،

حدى فروع الصنف الدعيبمي وتطعيمو بالصنف السكري ومراقبة تم إجراء تقميم إلبراعم . 4-3الطرد عمى 
 نتائج تطعيم األصناف المصابة باألصناف السكري والعيروني.

.         

 

 



صابة الظاىرية خالل أعوام أربعة مواعيد بينت النتائج أن اإللإلصابة خالل من خالل المراقبة الحقمية 
-1% لمصنف الخضيري، 86-47% لمصنف الدعيبمي، 91-96تراوحت بين  9163-9119الدراسة 

 % لمصنف العيروني61-1% لمصنف السكري،95

 التوصيات: 

عين الطاووس وثنائية اعتماد الصنفين السكري والعيروني كأصناف متحممة لإلسابة بمرض -1
 الغرض. زراعة المناطق المنخفضة 

 المعرضة لإلصابة. المناطق المنخفضة في.االستفادة من الصنفين في تطعيم األشجار المصابة.   -2

 

تم اعتماد  الصنفين السكري والعيروني لمزراعة  29/1/2015 خ/و تاري94بناء" عمى القرار رقم  
 والتطعيم في المناطق المنخفضة في المنطقة الساحمية )مناطق اإلصابة(.

 


