
  الساللة ُتعد إذ بشراستوا، السالالت تختمؼ
 .شراسة أكثرها5  الساللةو  شراسة، أقموا 0

 1B/C،(0 سالالت أربع سورية في ُسجؿ
  النوع أف بالذكر الجدير ومف .6) ،5 ،

F. Redolense أمراض أيضا يسبب 
 ُسجؿ وقد الحمص، عمى فوزاري ذبوؿ

 .وتركيا واسبانيا تونس مف كؿ في المرض
   اإلصابة أعراض 

مػػف سػػاكنات التربػػة،  Focالفطػػر المسػػبب 
وعنػػػػػػد زراعػػػػػػة البػػػػػػذور فػػػػػػي تربػػػػػػة موبػػػػػػو ة 
بػػالفطري يمػػـو الفطػػر بػػزفراز أنزيمػػات تعمػػؿ 
عمػػػى حػػػؿ الجػػػدر الخمويػػػة لجػػػذور النبػػػات، 
وبعػػػػػد دخولػػػػػن أنسػػػػػجة النبػػػػػات يشػػػػػكؿ فػػػػػي 
األوعيػػػة الناقمػػػة مػػػوادال هالميػػػة المػػػواـ تعمػػػؿ 
عمػػى سػػد تمػػؾ األوعيػػة، ممػػا يػػؤدي لظوػػور 

( 1& 2شػكؿ )أو ذبػػوؿ أعػراض افػػفرار 
عمػػػػػػػى المجمػػػػػػػوع الخضػػػػػػػري لمنبػػػػػػػات تبعػػػػػػػال 
لمسػػػػػػاللة المنتشػػػػػػرة، حيػػػػػػث تبػػػػػػدأ ا فػػػػػػابة 

ومػػا ( 4شػػكؿ )بفػػورة جزةيػػة عمػػى النبػػات 
تمبػػػػث أف تعػػػػـ كػػػػؿ أجػػػػزا  النبػػػػات لتنتوػػػػي 

 (6، 2شكؿ )بموتن 
 

 

 

 
 أعراض اصفرار: 1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أعراض ذبول: 2شكل 
فػػي عمػػؿ ممطػػع طػػولي أو عرضػػي وعنػػد  

النبػػات المفػػاب، االبػػال مػػا سػػاؽ أو جػػذر  
ُيشاهد تموف األوعية الناقمة بموف بني داكػف 

 (3شكؿ )
  
 
 

 
 
 
 
 
 

مقطع طولي في ساق نبات ُيبدي : 3شكل  
 فوزاريومأعراض ذبول 

 

فػػي  Focيمكػػف أف تحػػدث العػػدوط بػػالفطر 
 & 4شػػكؿ )أي مرحمػة مػف عمػػر النبػات 

نسػػػبة وشػػػدة االفػػػابة بكػػػؿ مػػػف وتتػػػ ثر  5)
الفػػػنؼ المػػػزروع وسػػػاللة الفطػػػر المنتشػػػرة 
فػػي الموقػػع ونػػوع التربػػة  والظػػروؼ الجويػػة 

 ( 8 -6األشكاؿ )الساةدة 

 

 

 

 
ظهور أعراض اصفرار جزئي في مرحمة : 4شكل 

 االزهارقبل 

 

 

 

 
تشكل ظهور أعراض المرض في مرحمة : 5شكل 

 القرون
ا فابة في الحمؿ عمى هيةة نباتات تتوزع 
 & 6شػكؿ )أو بػؤر (  2&1شػكؿ )فردية  

7.) 
 
 
 
 

 
 

إصابة بالذبول الفوزاري خالل العروة : 7شكل 
 سورية -الشتوية لزراعة الحمص 

  
  

 
 

% 80نسبة اإلصابة بذبول فوزاريوم : 8شكل 
 /17محافظة حمب بتاريخ   -في موقع كفر نوران

4/ 2011 

 

 

 
 

% 90نسبة اإلصابة بذبول فوزاريوم : 9شكل 
/  17محافظة ادلب بتاريخ   -الفوعةموقع في 

4 /2011 

 

 

 

 

فوزاريوم عمى الحمُّص ذبول 
 سوريةفي 

 

 

سعيد ، 1القاعيباسل ، 1ميساء عموش
 2أحمد

 
جامعػػػة  -كميػػػة الزراعػػػة -قسػػػـ وقايػػػة النبػػػات 1

 حمص، سورية  -البعث
الدولي لمبحوث الزراعيػة فػي المنػاطؽ المركز 2

 الرباط، المغرب -ايكاردا -الجافة
 

 مقدمة
ثاني  Cicer aritimum L.ُيعد الحمُّص  

أهػػػػـ محفػػػػوؿ بمػػػػولي اػػػػذاةي فػػػػي العػػػػالـ، 
ُتمثػػػؿ منطمػػػة شػػػماؿ سػػػورية وجنػػػوب شػػػرؽ 

بمغػت المسػاحة . تركيا الموطف األفػمي لػن
  2019في سورية لعاـ بالحمُّص المزروعة 

ػػص . هكتػػارألػػؼ 65 نحػػو  ُيفػػاب الحمُّ
مسػببال فطريػال،  67 ڊ  -عمػى األقػؿ–عالميال 

مػػف  80فيروسػػال و 22مسػببات بكتيريػػة،  3
ُيعػػػػػد ذبػػػػوؿ فوزاريػػػػػـو مػػػػف أهػػػػػـ . النيمػػػػاتودا

األمػػراض الفطريػػة الماطنػػة فػػي التربػػة التػػي 
ػػػص، ويسػػػبب فمػػػدال سػػػنويال فػػػي  تفػػػيب الحمُّ

وقػػػػػد يفػػػػػؿ الفمػػػػػد فػػػػػي ، %10-15الغمػػػػػة 
 %.100بعض المواسـ والمواقع إلى 

 العامل المسبب لممرض
Fusarium oxysporum f.sp. 

ciceris Foc 
مػػػف سػػػاكنات التربػػػة،   Focُيعػػػد الفطػػػر

ويمتمؾ تنوعا وراثيال، فمد ُسجؿ لمفطر ثمػاف 
، 1A ،1B/C ،2 ،3، 0)عالميػال سالالت 

  0،1B/Cالسػػاللتاف تسػػبب (. 6، 5، 4
افػػػفرار، وتسػػػبب بميػػػة السػػػالالت أعػػػراض 

تختمػػػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػػػالالت . ذبػػػػػػػػػػػػوؿأعػػػػػػػػػػػػراض 
أقموػػا شراسػػة،  0بشراسػتوا، إذ ُتعػػد السػػاللة 

ُسػػػجؿ فػػػي . أكثرهػػػا شراسػػػة5 السػػػاللة و 
، 1B/C  ،5، 0)سػػػورية أربػػػع سػػػالالت 

6 .) 
 

  



 الفطرعزل 
مػػػف النباتػػػات التػػػي  Focيػػػتـ عػػػزؿ الفطػػػر 

تبػػػػػػدي أعػػػػػػراض مرضػػػػػػية عمػػػػػػى مسػػػػػػتنبت 
مػف قاعػدة  PDA آجػار  دكسػتروزبطاطػا 

السػػػاؽ، وُيالحػػػظ نمػػػو الغػػػزؿ الفطػػػري مػػػف 
 (10شكؿ )األوعية الناقمة لمنبات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

يوضح نمو الغزل الفطري من األوعية : 10شكل 
من التحضين عمى ساعة  48الناقمة لمنبات بعد 

 PDAمستنبت 

 المزرعية والمجهرية الصفات 
عمػػػػػػػى  Focنمػػػػػػػو الغػػػػػػػزؿ الفطػػػػػػػري ي خػػػػػػػذ 

مسػػتعمرات تشػػػبن شػػػكؿ   PDAمسػػتنبت 
أو المطػػػػػف ( 11شػػػػػكؿ )المطػػػػػف المتماسػػػػػؾ 

 (12شكؿ )المندوؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمى صورة  Focالغزل الفطري : 11شكل 
   قطن متماسك  

 
  

 

 

 

 

 
عمى صورة قطن   Focالغزل الفطري : 12شكل 

 مندوف

 

 الفطػػػػػػػػر أبػػػػػػػػواغ كونيديػػػػػػػػة فػػػػػػػػغيرةُيشػػػػػػػػكؿ 
microconidia (13شػػػػػكؿ  ) وأبػػػػػواغ
شػػكؿ )  macroconidiaكونيديػػة كبيػػرة 

وأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواغ كالميديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، (14
chlamydospores  ( 15شكؿ) ، حيػث

تحػػػػػتفظ األبػػػػػواغ الكالميديػػػػػة بحيويتوػػػػػا فػػػػػي 
 .  سنوات 6قد تفؿ الى التربة لمدة 

 

 
 
 
 
 
 
 

قوة )وأبواغ كونيدية صغيرة  هيفات: 13شكل 
   (x 40التكبير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبواغ كونيدية كبيرة : 14شكل 
 (x 40قوة التكبير )

  

 

 

 

 
 (x 40قوة التكبير )أبواغ كالميدية : 15شكل 

 المكافحة
ُيعتمد فػي إدارة مػرض ذبػوؿ فوزاريػـو عمػى 
ػػػػػػػص عػػػػػػػدة إجػػػػػػػرا ات، منوػػػػػػػا الػػػػػػػدورة  الحمُّ
الزراعيػػػػػػػػػة، تشػػػػػػػػػميس التربػػػػػػػػػة، المكافحػػػػػػػػػة 
ا حياةيػػػػػػػػػة ومعاممػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػذور بالمبيػػػػػػػػػدات 

، (كاسػػيات البػػػذور)الكيماويػػة قبػػؿ الزراعػػة 
وُتعد جميع الطراةؽ السابمة محدود الفعالية 
فػػػػػػػي مكافحػػػػػػػة المػػػػػػػرض، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف ُيعػػػػػػػد 
اسػػػػػػػػتخداـ األفػػػػػػػػناؼ المماومػػػػػػػػة والػػػػػػػػتحكـ 
بمواعيد الزراعة مف الطراةؽ األكثر نجاعة 
فػػػػػي إدارة مػػػػػرض الػػػػػذبوؿ، وتػػػػػدأب مراكػػػػػز 
البحػػػػػوث العمميػػػػػة الزراعيػػػػػة وعمػػػػػى رأسػػػػػوا 
ايكػػػػػػػػاردا عمػػػػػػػػى إنتػػػػػػػػاج أفػػػػػػػػناؼ مماومػػػػػػػػة 

 .لممرض
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