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ﻣﻠﺧـص
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم دراﺳﺔ ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻋن ﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣص .ﻳﻌد ﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ اﻟﻣﺗﺳﺑب
ﻋن اﻟﻔطر  Ascochyta rabieiﻣن أﻫم اﻹﺟﻬﺎدات اﻷﺣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﺧﺳﺎﺋر اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻوﻝ اﻟﺣﻣص .ﻳوﺟد
اﻟﻔطر اﻟﻣﻣرض ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﻧﺎطق زراﻋﺔ اﻟﺣﻣص ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وﺗﻌد إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎق واﻟﻘرون ﻣن أﻫم أﻋراض اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬذا
اﻟﻣرض .وﺗﺗﺄﻟف دورة ﺣﻳﺎة ﻫذا اﻟﻣﻣرض ﻣن طور ﺟﻧﺳﻲ ) (Didymella rabieiوﺣﻳد ﺧﻼﻝ اﻟﻣوﺳم ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻟﻣﺣﺻوﻝ اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺗﺎء ،ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻋدة أطوار ﻻ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣوﺳم ﻧﻣو اﻟﻣﺣﺻوﻝ .وﻳﻌد اﺳﺗﺧدام اﻷﺻﻧﺎف
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟطرﻳق اﻷﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣرض .ﻛﻣﺎ أن إﺟراء ﺣزﻣﺔ ﻣن
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟزراﻋﻳﺔ ﻛزراﻋﺔ اﻟﺑذور اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻬرات اﻟﻔطرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺿﻣن دورة زراﻋﻳﺔ رﺑﺎﻋﻳﺔ وﻗﻠب
ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻣﺣﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﺗؤدى إﻟﻰ ﺧﻔض ﺷدة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣرض ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رش اﻟﻣﺑﻳدات اﻟﻔطرﻳﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻲ
اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ :اﻟﺣﻣص ،ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ،اﻹدارة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣرض Didymella rabiei ،و . Ascochyta rabiei

اﻟﻣﻘدﻣـﺔ

بقول( .كما يعد ھذا المحصول من أھم المحاصيل البقولية
المتحملة للحرارة والجفاف ،ويمكن إنتاجه في الترب ذات
الخصوبة المنخفضة ).(Pande et al., 2005
يصنف الحمص في نوعين ،كابولي ) (kabuliبذوره
كبيرة الحجم كروية ،لھا سطح أملس ،وغالف البذرة ذو لون
كريمي .ينمو ھذا النوع في المناطق المعتدلة ،ويزرع في
منطقة البحر المتوسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا وأستراليا
وشمال أمريكا ) .(Singh and Saxena, 1999وديسي
) (Desiبذوره صغيرة الحجم زاوية الشكل ،سطحھا خشن،
ولون غالف البذرة يتدرج من األصفر إلى األسود .تشكل
أصناف ديسي حوالي  % 85من إنتاج الحمص في العالم،
ينمو في المنطقة االستوائية نصف الجافة ،ويزرع بشكل
رئيس في جنوب آسيا وإيران وأثيوبيا والمكسيك ) Malhotra
.(et al., 1987; Singh and Saxena, 1999
يزرع الحمص في عروتين ،ربيعية تزرع خالل شھري
شباط وآذار بمعدل  80-50كغ بذار/ھكتار ،وشتوية تزرع في
كانون األول وأوائل كانون الثاني وبمعدل  120–100كغ

يع ﱡد الحمص ) (Cicer arietinum L.من أھم محاصيل
البقول الغذائية الغنية بالبروتينات ،ومصدراً رئيسا ً للغذاء عند
نسبة مرتفعة من سكان العالم ) ،(Saxena, 1990إذ يحتل
المرتبة الرابعة من حيث األھمية بعد الفاصولياء وفول الصويا
والبازالء في العالم ) .(FAO, 2012تستخدم بقايا نبات
الحمص في تغذية الحيوان ،وھو يحافظ على خصوبة التربة
من خالل التثبيت الحيوي لآلزوت ،ويسھم في ثباتية نظم
الزراعة من خالل إدخاله في الدورات الزراعية )نجيل/
 1ﻗﺳم وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ،ﺣﻠب ،ﺳورﻳﺔ.

 2اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟزراﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ )اﻳﻛﺎردا( ،ﺣﻠب ،ﺳورﻳﺔ.
3

ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ ﺑﺣﻠب ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

اﻟزراﻋﻳﺔ ،ﺣﻠب ،ﺳورﻳﺔ،
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بذار/ھكتار ) .(Mazid, et al., 2009اعتمدت في سورية
خمسة أصناف من الحمص للزراعة الشتوية ،وھي غاب 1
وغاب  2وغاب  3وغاب  4وغاب  ،5وذلك بالتعاون مابين
المركز الدولي للبحوث الزراعية في األراضي الجافة )إيكاردا(
ووزارة الزراعة السورية .استبعد الصنفان غاب  1وغاب  2من
الخطة الزراعية وذلك لقابليتھما لإلصابة بمرض لفحة األسكوكيتا
واحتفظ باألصناف غاب  3وغاب  4وغاب  5بشكل رئيسي.
بينما يزرع الصنف البلدي في الزراعة الربيعية ) Mazid, et
.(al., 2009
يزرع الحمص بشكل تقليدي في الربيع في دول البحر
األبيض المتوسط ،متضمنة دول شمال أفريقيا وغرب آسيا
وجنوب أوروبا ،ولكن زراعة الحمص في فصل الشتاء تعطي
غلة حبية أعلى .يأتي ارتفاع غلة الحمص الشتوي من توفر
الرطوبة )األمطار( وطول موسم النمو ،على الرغم من أن
إصابة المحصول بمرض لفحة األسكوكيتا خالل فصل الربيع
خالل مرحلة اإلزھار قد تؤدي إلى فقدان المحصول
بالكامل ).(Singh and Hawtin, 1979
يصاب الحمص بعديد من اآلفات المرضية التي تؤثر في
كمية اإلنتاج ونوعيته ) Nene and Reddy, 1987; Nene
 ،(et al., 1996وتعتبر لفحة األسكوكيتا ) Ascochyta
 (Blightمن بين تلك األمراض المھمة التي تؤثر في إنتاجية
الحمص ونوعية حبوبه المنتجة ،السيما عند توافر الظروف
الجوية المناسبة ،وال تزال تھدد زراعة ھذا المحصول في
جميع مناطق زراعته في العالم ) Nene and Reddy,
.(1987; Pande et al., 2005

واستراليا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان ورومانيا وبلغاريا
وقبرص ودول اإلتحاد السوفيتي وتركيا وأثيوبيا وتنزانيا
والھند وإيران وباكستان وبنغالدش ) ;(Kaiser, 1997
 ،(Khan et al., 1999; Pande et al., 2005كما سجل
مؤخراً في األرجنتين ).(Gloria et al., 2012
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻘد ﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﺳورﻳﺔ وﻟﺑﻧﺎن
واﻷردن واﻟﻌراق وﻓﻠﺳطﻳن وﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب (Kaiser et
) al., 1998وﻣﺻر ) ;Abdelmonem, 1983
 ،(Abdelmonem et al., 1984وﻗد ُﺳﺟﻠت إﺻﺎﺑﺎت ﻟﻳﺳت
ﺷدﻳدة ﺑﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣص ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ ﺧﻼﻝ
اﻟﻣواﺳم ) 2010-2008ﻋﺗﻳق.(2011 ،
اﻟﻔطر اﻟﻣﻣرض
يتسبب مرض لفحة األسكوكيتا عن الفطر Ascochyta
 ،rabiei (Pass.) Lab.طوره الجنسي (Didymella rabiei
(Kovachevski) v. Arx. Syn. Mycosphaerella
 .rabiei Kovachevski).يصنف الفطر Didymella
 rabieiضمن عائلة  Dothideaceaeورتبة Dothideales
وصف  Loculoascomycetesوشعبة Ascomycota
).(pande et al., 2005; Harveson et al., 2011
أﻋراض اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣرض
ﺗﺻﺎب ﻛﻝ أﺟزاء ﻧﺑﺎت اﻟﺣﻣص اﻟﻬواﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣرض ﺧﻼﻝ
أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟﻧﻣو ) ;Nene and Reddy, 1987
،(Khan et al., 1999, Abdelmonem et al., 1984
ﺣﻳث ﺗﺑدأ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺑؤر ﺻﻐﻳرة ،وﻳﻧﺗﺷر
اﻟﻣرض ﺣﺗﻰ ﻳﺻﻳب ﺟﻣﻳﻊ ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺣﻘﻝ ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟظروف
اﻟﺟوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺧرج اﻷﺑواغ اﻟﺑﻛﻧﻳدﻳﺔ ﻋﻧد اﻟظروف
اﻟرطﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﻼﻣﺔ ﻣﺧﺎطﻳﺔ ﺗﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻓوﻳﻬﺔ اﻟوﻋﺎء اﻟﺑﻛﻧﻳدي
ﺛم ﺗذوب ﺑﻘطرات اﻟﻣطر .ﺗﻧﺗﺷر اﻷﺑواغ ﺑواﺳطﺔ اﻟرﻳﺎح
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣطر إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻗد ﺗﺻﻝ ﻋدة أﻣﺗﺎر ﻓﻲ
اﻟزراﻋﺔ اﻟرﺑﻳﻌﻳﺔ ٕواﻟﻰ ﻣﺋﺎت اﻷﻣﺗﺎر ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ اﻟﺷﺗوﻳﺔ
) .(Armstrong et al., 2001; Kaiser, 1997ﺗظﻬر
ﻋﻠﻰ اﻟورﻳﻘﺎت واﻟﻘرون ﺑﻘﻊ داﺋرﻳﺔ ﺑﻧﻳﺔ اﻟﻠون وﻣﺣﺎطﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎً
ﺑﺣﺎﻓﺔ ﺣﻣراء ﺑﻧﻳﺔ .ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﻊ إﺛﻣﺎرات اﻟﻔطر ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ
ﻧﻘط ﺳوداء )أوﻋﻳﺔ ﺑﻛﻧﻳدﻳﺔ( ،وﻓق دواﺋر ﻣﺗداﺧﻠﺔ ،وﻗد ﺗظﻬر
ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺑﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑذور أﻳﺿﺎً إذا أﺻﻳﺑت اﻟﻘرون .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ

مرض لفحة األسكوكيتا على الحمص
االنتشار الجغرافي
يعد مرض لفحة األسكوكيتا من أكثر األمراض خطورة
على نبات الحمص في الكثير من دول العالم ،وينتشر ھذا
المرض حيثما يزرع الحمص ) ;Nene et al., 1984
 .(Hamza et al., 2000سجل المرض في معظم بلدان
العالم ضمن ست قارات مثل بلدان شبه القارة الھندية ،وبلدان
غرب آسيا وشمال إفريقيا ،وأوروبا ،والواليات المتحدة
األمريكية ،حيث سجل في الواليات المتحدة وكندا والمكسيك
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اﻟﺳﺎق واﻷﻓرع ﻓﺗﻛون اﻟﺑﻘﻊ ﺑﻧﻳﺔ ﻣﺗطﺎوﻟﺔ ) 4-3ﺳم( ﺗﺗطور
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﻘطﺎً ﺳوداء )أوﻋﻳﺔ ﺑﻛﻧﻳدﺑﺔ( ،وﻗد ﺗﺣﻳط ﻫذﻩ اﻟﺑﻘﻊ
ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻣﺻﺎب ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻣوت اﻟﺟزء اﻟواﻗﻊ ﻓوﻗﻬﺎٕ .واذا ظﻬرت
ﻫذﻩ اﻟﺑﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺎج ،ﻳﻣوت اﻟﻧﺑﺎت
ﻛﺎﻣﻼً أو ﻳﻧﻛﺳر ﺑﻔﻌﻝ اﻟرﻳﺎح )ﺷﻛﻝ Kaiser, 1997; ) (1
.(Reddy and Singh, 1990

 .(Hannan, 1988; Kaiser, 1997يبقى الفطر على قيد
الحياة في البذور الملوثة ألكثر من عامين تحت ظروف باردة
وجافة خالل فترة تخزينھا .كما أمكن مالحظة األوعية
البكنيدية للفطر على البذور التي تحمل بقعا ً عميقة .ينتشر
الفطر بعد ذلك بدءاً من األبواغ البكنيدية التي تنتج من
اإلصابات األولية .تنخفض مقدرة الفطر على المثابرة
والمحافظة على حياته بشكل ملحوظ عندما تقلب بقايا وسوق
النباتات المصابة في التربة .حافظ الفطر على قدرته
اإلمراضية لمدة  13سنة عندما خزنت البذور المصابة عند
درجة حرارة °4س ) .(Kaiser, 1997يتبوغ الفطر
الممرض على البذور المصابة فور زراعتھا في تربة رطبة
) .(Shahid et al., 2008كما تلعب األبواغ األسكية دوراً
في حفظ حيوية الفطر من موسم إلى آخر على بقايا المحصول
).(Armstrong et al., 2001
الظروف البيئية المناسبة النتشار المرض
يسبب ھذا المرض خسائر خطيرة قد تصل أحيانا إلى
 %100من المحصول عند الظروف البيئية المالئمة ) Nene
 .(and Reddy, 1987تزداد خطورته عندما تكون الظروف
الجوية رطبة ومائلة للبرودة خالل موسم النمو .وتتعلق شدة
الخسائر الناتجة عن لفحة األسكوكيتا بثالثة عوامل ھي
الظروف البيئية ودرجة قابلية الصنف لإلصابة وشراسة
الممرض ) Nene and Reddy, 1987; Khan et al.,
 .(1999تتراوح درجة الحرارة المالئمة النتشار المرض بين
°25-20س بوجود رطوبة نسبية تتراوح بين ،%98-85
شريطة أن تبقى ھذه الرطوبة مدة  48ساعة ،وال تحدث
اإلصابة عند درجات حرارة أقل من ° 6س وأعلى من ° 30س
) Pande et al., 2005; Vail, 2005; Jhorar et al.,
; .(1998وعليه فان الزراعات المبكرة )عروة شتوية( ھي
التي تصاب بشدة ،بينما قد تنجو الزراعات المتأخرة )عروة
ربيعية( منه ،ويزداد خطره بشكل كبير في السنوات التي يتزايد
فيھا الھطول المطري خالل موسم النمو أكثر من المعدل العام،
كما تسھم األمطار الربيعية المتأخرة في زيادة اإلصابة وتصل
أحيانا ً إلى الطور الوبائي ).(Saxena and Singh, 1984
ويعتبر أسلوب الري بالرش )الرذاذي( من أھم العوامل التي
تؤدى لزيادة اإلصابة بھذا المرض وانتشاره (Abdelmonem

ﻣﺛﺎﺑرة اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﻣرض وﻣﺣﺎﻓظﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻪ
تشكل البقايا النباتية المصابة مصدراً ھاما ً للقاح المعدي
األولي ،إذ لوحظ أن الفطر قد يبقى محتفظا ً بحيويته عليھا مدة
عامين ) Navas-cortes et al., 1995; Trapero-casas
 .(and Kaiser, 1992كما يساھم البذار المصاب بذلك ،إذ
يمكث الفطر على ھيئة ميسيليوم ساكن في غالف البذرة أو
الفلقتين وحتى في الجنين .ويكون وزن ھذه البذور عادة أقل
من وزن البذور السليمة ،كما قد تحمل األبواغ خارجيا ً على
سطح البذور وھي محتفظة بحيويتھا ) Kaiser and
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).et al.,1984; Khatab et al., 1986
دورة الحياة
تتألف دورة حياة الفطر  Didymella rabieiمن طورين،
الجنسي وجنسي .يتمثل الطور الالجنسي ) (A. rabieiبتشكيل
إثمارات سوداء تدعى البكنيديا ) ،(pycnidiaتتشكل في داخلھا
أبواغ بكنيدية )كونيدية( تتطور على حوامل كونيدية قصيرة.
األبواغ الكونيدية إھليلجية الشكل إلى مستقيمة أو منحنية من طرف
واحد أو من كال الطرفين ،شفافة ،أحادية الخلية ،وأحيانا ً ثنائية ،تبلغ
أبعادھا  12-6 × 6-4ميكرونا ً ).(Nene et al., 1984
ﻗد ﻳﺗﺷﻛﻝ اﻟطور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣرض ) (D. rabieiﻓﻲ
أﺟﺳﺎم ﺛﻣرﻳﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣن ﻧوع  Pseudotheciaﻓﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻧﺑﺎﺗﺎت
اﻟﺣﻣص اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ طﺑﻳﻌﻳﺎً ،وﺗﺗﻛون ﺑداﺧﻠﻬﺎ اﻟزﻗﺎق واﻷﺑواغ اﻟزﻗﻳﺔ
)اﻷﺳﻛﻳﺔ( .اﻷﺟﺳﺎم اﻟﺛﻣرﻳﺔ ﺑﻧﻳﺔ ﻏﺎﻣﻘﺔ إﻟﻰ ﺳوداء اﻟﻠون ،ﺷﺑﻪ
ﻣﺳﺗطﻳﻠﺔ اﻟﺷﻛﻝ ،ﻗطرﻫﺎ  270-120ﻣﻳﻛروﻧﺎً ) ;Kaiser, 1995
 .(Barve et al., 2003أﻛﺗﺷف اﻟطور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻷوﻝ ﻣرة ﻋﻠﻰ
ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻣﺣﺻوﻝ اﻟﻣﺷﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ )1936
 ،(Kovacheski,إﻻ أﻧﻪ ﻣﺳﺟﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﻧﺎطق زراﻋﺔ
اﻟﺣﻣص ﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ أﻣرﻳﻛﺎ وﻛﻧدا وﺗرﻛﻳﺎ وﺗوﻧس وﺳورﻳﺔ
) Barve et al.; 2003; Peever et al., 2004; Bayraktar
et al., 2007; Rhaiem et al., 2008; Vail and
 .(Banniza, 2009; Atik et al., 2011وﺟد اﻟطور اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ ﻷوﻝ ﻣرة ﻋﺎم  1987ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ
) ،(Haware, 1987وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻓﻲ أﻧﺳﺟﺔ اﻟﻧﺑﺎت ﺧﻼﻝ
ﻣوﺳم اﻟﻧﻣو وﻻ ﻋﻧد زراﻋﺔ اﻟﻔطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧﺑت اﻟﻣﻐذي
) .(Kaiser, 1997ﺗﺑﻧﻲ زراﻋﺔ اﻟﺣﻣص اﻟﺷﺗوي ﺗؤدي إﻟﻰ
ﺣدوث ﻋدة دورات ﻻ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣوﺳم ﻧﻣو اﻟﻣﺣﺻوﻝ ،اﻟﺗﻲ
رﺑﻣﺎ ﺗؤدي ﻟﺣدوث ﺗطور أو ظﻬور أﻧﻣﺎط ﻣﻣرﺿﺔ أﻛﺛر ﺷراﺳﺔ
).(Kaiser, 1992
النظام التزاوجي )طرز التزاوج (Mating types
الفطر الممرض ھو فطر زقي مختلف الجنس
) ،(Heterothallicثنائي القطب ) (Bipolarوذو نظام
تزاوجي ثنائي النظير )Barve et al., 2003, (Diallelic
) .(Peever et al., 2004يتحكم بالطور الجنسي موقع
نظامي مفرد يعرف بموقع الطراز التزاوجي mating type
) locus (MATكما في بعض الفطور الزقية .فإذا احتوت

جزيئات البروتين المرتبطة بالـ  DNAعلى حقل أو جزء من
نوع ألفا عندھا سوف تشفر بالطراز التزاوجي األول
 MAT1-1وإذا احتوت جزيئات البروتين المرتبطة بالـ
 DNAعلى مجموعة قابلة لالنتقال بشكل كبير عندھا سوف
تشفر بالطراز التزاوجي الثاني (Coppin et MAT1-2
) .al., 1997عادة ما يحدد طراز التزاوج عند الفطر D.
 rabieiبشكل تقليدي عن طريق تصالب العزالت المراد
اختبارھا مع عزالت إختبارية قياسية ) MAT-tester
 ،(isolatesوھي عملية مملة وتعتبر ھدراً للوقت
) ،(Armstrong et al., 2001لذلك طور Barve et al.
) (2003اختبار يعتمد على استخدام التفاعل السلسلي
للبوليميراز المتعدد ) (Multiplex PCRالمتخصص بتحديد
طرز التزاوج.
أشارت دراسات سابقة إلى وجود الطرازين التزاوجيين
في عديد من الدول الرئيسية لزراعة الحمص في العالم
) (Kaiser, 1997; Armstrong et al., 2001; Rhaiem
 .et al., 2008; Vail and Banniza, 2009يشير ظھور
تردداً يقارب نسبة  1:1عند العزالت الممثلة لكال طرازي
التزاوج في عدد من دول العالم إلى حدوث تزاوج عشوائي في
الظروف الطبيعية للمناطق المختلفة ،وبالتالي تكرار حدوث
التكاثر الجنسي وانطالق األبواغ األسكية ،فتلعب دوراً ھاما ً
كلقاح أولي يساھم في إحداث اإلصابة الوبائية للمرض ،حيث
سجلت نتائج مشابھة لھذه النسبة في كل من الواليات المتحدة
األمريكية وإسبانيا ) Barve et al. 2003; Navas-Cortés
.(et al. 1998; Peever et al. 2004
كما سجلت عديد من األبحاث انحرافا ً في تردد طرز
التزاوج في أماكن أخرى في العالم (Vail and Banniza,
) ،2009وظھرت عزالت من الھند وباكستان مثلت جميعھا
الطراز التزاوجي األول .إال أن ھناك عزالت أخرى في
اليونان وإيطاليا والمغرب كانت جميعھا من الطراز الثاني
) .(Navas-Cortés et al., 1998لم يُسجل في استراليا
سوى الطراز التزاوجي األول حتى تاريخه ،ولكن الحدوث
الطبيعي للطور الجنسي  D. rabieiعلى بقايا الحمص يقترح
وجود كال طرازي التزاوج ) Khan et al., 1999; Vail
 .(and Banniza, 2009سجل كال طرازي التزاوج )األول
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ﻋزﻝ اﻟﻔطر اﻟﻣﻣﺳﺑب وﺣﻔظﻪ
ﺗُﺟﻣﻊ ﻋﻳﻧﺎت ﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ﻣن اﻟﺣﻣص )أوراق ،ﺳوق ،ﻗرون(،
ﻣﺻﺎﺑﺔ طﺑﻳﻌﻳﺎً ﺑﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ .ﺗُطﻬر اﻷﺟزاء
اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﺳطﺣﻳﺎً ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫﻳﺑوﻛﻠورﻳت اﻟﺻودﻳوم ،%0.5
ﺗُزرع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧﺑت ﻣﺳﺗﺧﻠص ﺑذور اﻟﺣﻣص -دﻛﺳﺗروز-
آﺟﺎر )Chickpea seed extract - Dextrose (CDA
40) Agarغ ﺑذور ﺣﻣص  1 +ﻝ ﻣﺎء ﻣﻘطر ﺛم ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ
اﻷوﺗوﻛﻼف ﻟﻣدة  ْ20س ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺷﺎﺣﺔ  20 +غ
دﻛﺳﺗروز 18 +غ آﺟﺎر( ،ﺛم ﺗﺣﺿن ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ﻋﻧد
 ْ20س و 12ﺳﺎﻋﺔ إﺿﺎءة 12/ﺳﺎﻋﺔ ظﻼم .ﺗﺣﺿر
ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻧﻘﻳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑوغ وﺣﻳد ﻟﻛﻝ ﻋزﻟﺔ ﻣن اﻟﻔطر
اﻟﻣﻌزوﻝ ) Didymella rabieiﻋﺗﻳق ،2011 ،ﻋﺗﻳق
وآﺧرون  ،(Vail, 2005, Rhaiem, 2008 ،2012ﺛم ﺗﻠﻘﺢ
ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺎﺑﻳب )ﺣﺟم  2ﻣﻝ( ﺗﺣوي ﻣﺎء ﻣﻘطر ﻣﻌﻘم ﺑﺧﻣﺳﺔ
أﻗراص )ﻗطر  0.5ﺳم( ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻛﻝ ﻋزﻟﺔ ،وﺗﻐﻠق ﺑﺈﺣﻛﺎم
ﺑﺎﻟﺑﺎراﻓﻳﻠم ﺛم ﺗﺧزن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣدة ﻋﻧد° 26-س أو ° 80-س
ﻟﺣﻳن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻗد ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻝ )ﻋﺗﻳق،
.(2011
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻹﻣراﺿﻳﺔ وﺗﻘوﻳم ﺷدة اﻹﺻﺎﺑﺔ
تستخدم في تجارب القدرة اإلمراضية طرز وراثية من
الحمص كأصناف تفريقية ،معروفة من حيث رد فعلھا إزاء
األنماط الممرضة المسجلة للفطر  ،D. rabieiوذلك لتحديد
األنماط الممرضة التي تتبع إليھا العزالت المختلفة المدروسة
) ;Chen et al., 2004; Vail and Banniza 2008
 ،(Atik et al., 2013فعلى سبيل المثال يستخدم في سورية
) (ICARDAخمسة أصناف تفريقية :الطراز الوراثي
) ICC-12004حمص ديسي( ،عالي المقاومة لألنماط
الممرضة  1و 2و 3ولكنه قابل لإلصابة بالنمط  .4الطراز
الوراثي ) ICC-3996حمص ديسي( ،عالي المقاومة لألنماط
الممرضة  1و 2و 3ولكنه قابل لإلصابة بالنمط  .4الطراز
) ILC-3279غاب  (2صنف حمص كابولي ،معتمد في
سورية ،ومقاوم للنمطين  1و ،2وقابل لإلصابة بالنمطين 3
و .4الصنف ) FLIP 82-150Cغاب  ،(3معتمد في سورية،
ومقاوم للنمطين 1و ،2ومتوسط المقاومة للنمط  3و حساس
للنمط  .4الطراز الوراثي ) ILC-263حمص كابولي( ،عالي

والثاني( في ست محافظات سورية ،ولم يسجل سوى الطراز
األول في ثالث محافظات )السويداء والالذقية وطرطوس(،
فقد لوحظ انحراف لصالح الطراز التزاوجي األول على
حساب الطراز التزاوجي الثاني ) ،(1 :2وذلك في كامل
مجتمع الفطر  D. rabieiفي سورية )عتيق.(2011 ،
طرق انتشار المرض
تعد البذور المصابة أحد أھم وسائل انتقال مرض لفحة
األسكوكيتا على الحمص لمسافات بعيدة ) Abdelmonem et
al., 1984; Kaiser and Hannan, 1988; Kaiser,
 .(1997يمكن أن يحافظ الفطر على حيويته داخل البذور لمدة
تزيد عن خمس سنوات ) .(Kaiser, 1997كما يمكن أن
تكون البذور المصابة مصدر للعدوى بالمرض من موسم
آلخر ).(Kaiser and Hannan, 1988
تلعب األبواغ الزقية )األسكية( المنقولة بالرياح دورأ ھاما ً
كلقاح معدي أولي ،إذ يعتقد أنھا تؤدي إلى انتشار المرض
بشكل وبائي في الحقول على بعد يصل حتى  15كم من
مصدر العدوى .وسجلت إصابات بلفحة األسكوكيتا في بعض
الحقول الخالية من بقايا المحصول المصابة ،وزرعت ببذار
سليم خال من اإلصابة بھذا المرض ) .(Kaiser, 1997كما
تلعب األبواغ األسكية دوراً في حفظ حيوية الفطر من موسم
إلى آخر على بقايا المحصول ).(Armstrong et al.,2001
تؤدي األبواغ الكونيدية إلى تكرار دورات المرض الثانوية
ضمن الحقل خالل موسم النمو ،حيث تنتشر األبواغ الكونيدية
الموجودة ضمن ھالمة فويھة الوعاء البكنيدي ) ،(Oozeكما
يمكن أن ينتقل المرض بواسطة وسائط النقل المختلفة ،أو
األشخاص أو الحيوانات المتحركة داخل المحصول ) Wilson
.(Chongo and Gossen, 2001 :and Kaiser, 1995
المجال العائلي
يعتبر النوع  Cicer arietinumوأنواع الجنس Cicer
األخرى ھي العوائل الوحيدة للفطر Didymella rabiei
المسبب لمرض لفحة األسكوكيتا على الحمص البري
والمزروع ) .(Shahid et al., 2008بينما سجلت إصابات
بالفطر  D. rabieiعلى العدس والبازالء والفول والفاصولياء
عند إجراء العدوى اصطناعيا ً ).(Kaiser, 1991
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القابلية لإلصابة بجميع األنماط الممرضة )عتيق2011 ،
;.(Atik et al., 2013
تملئ أصص بالستيكية بخلطة ترابية معقمة مكونة من
التربة والرمل بنسبة ) 1:3حجم :حجم( ،وتزرع البذور فيھا
بمعدل خمسة بذور/أصيص .تنفذ التجارب وفق التصميم
المناسب بثالثة مكررات أو أكثر في الدفيئة البالستيكية ،ضمن
ظروف متحكم بھا ،درجة حرارة °1± 20س ،و  14ساعة
إضاءة 10/ساعات ظالم.
يُحضﱢ َر اللقاح المعدي الخاص لكل عزلة أو نمط ممرض،
وذلك بزراعة أجزاء من مستعمرة العزلة النامية على مستنبت
مستخلص بذور الحمص -ديكستروز -آجار ) .(CDAتحضن
األطباق عند درجة حرارة ْ 20س و 8/16ساعات
)إضاءة/ظالم( لمدة  10أيام ،ثم تمزج مزارع كل نمط
ممرض/عزلة بخالط كھربائي ،مع إضافة قليل من الماء
المقطر المعقم ،ويمرر الناتج عبر طبقتين من الشاش .يحسب
تركيز المعلق البوغي باستخدام شريحة العد
) ،(Haemocytometerويعدل التركيز بإضافة الماء
المقطر ليصبح  510×5بوغ /مل ،ثم يضاف  %0.001من
 Tween 20لكل  1ليتر من المعلق إلزالة التوتر السطحي
)عتيق.(2011 ،
تعدى البادرات اصطناعيا ً بعمر أسبوعين )عند ظھور
الورقة الحقيقية الثانية( ،إذ يرش اللقاح المعدي لكل عزلة على
المجموع الخضري .تُغطى النباتات برقائق البولي إيثيلين
الشفافة لمدة ثالثة أيام ،ثم تزال وتترك البادرات تنمو تحت
نظام ترطيب ضبابي متحكم به لتشجيع ظھور أعراض
المرض وتطورھا
يتم تقدير شدة اإلصابة باستخدام سلم تقييس  9-1المعدل
) ; ،Chen et al., 2004; Singh et al., 1981عتيق
 :(Reddy and Singh, 1984 ،2011حيث ) (1النبات
سليم ومنيع :ال تظھر عليه أي أعراض للمرض (2) .عالي
المقاومة :تظھر بقع صغيرة غير واضحة على  %5-3من
النباتات (3) .مقاوم :يمكن رؤية البقع بسھولة على %10-6
من النباتات ،ال يوجد تحلق في الساق ولون النبات أخضر
بشكل كامل تقريبا ً (4) .متوسط المقاومة :البقع كبيرة على
األوراق والسوق ،يمكن رؤيتھا بوضوح على  %15-11من

النباتات (5) .متحمل :تظھر األعراض على  %25-16من
النباتات ،يالحظ تحلق الساق على أقل من  %10من النباتات.
) (6متوسط القابلية لإلصابة :تدھور النبات وذبول القمم
النامية ،تظھر األعراض على  %50-26من النباتات(7) .
متوسط القابلية  -قابل لإلصابة :تظھر األعراض على -51
 %75من النباتات ،يالحظ تحلق الساق على  %50من
النباتات مع موت بعض النباتات ،ولكن توجد على األقل ثالث
أوراق خضراء (8) .قابل لإلصابة :موت  %100-76من
النباتات ،التوجد أوراق خضراء ،ولكن الساق يبقى أخضراً،
تقصف في الساق وإصابة على القرون (9) .عالي القابلية
لإلصابة :موت النبات ،ال يوجد أي جزء أخضر في النبات.
السموم الفطرية )الفيتوتوكسينات( التي يفرزھا الفطر
تُعرﱠف الفيتوتوكسينات بأنھا مركبات تفرز من قبل
الكائنات الحية )فطريات ،بكتريا  (...وتسبب تسمما ً للنباتات
التي تھاجمھا ،وتلعب ھذه السموم دوراً في ظھور المرض
وتطور أعراضه على النبات العائل القابل لإلصابة )الحساس(
).(Wheeler and Luke, 1963; Shahid et al., 2008
أظھرت الدراسات تشوه خاليا بشرة نباتات الحمص وتحطم
بناؤھا الخلوي مباشرة بعد اختراقھا من قبل ميسيليوم الفطر
 ،D. rabieiحيث تؤكد ھذه األعراض والعالمات على
مشاركة الفيتوتوكسينات في عملية إحداث اللفحة الفطرية على
نباتات الحمص).(Hohl et al., 1990
أشار  (1989) Alam et al.,في التجارب األولية على
الفطر إلى وجود مركبات نباتية سامة )سموم نباتية( في
رشاحة مستعمرات الفطر ،وقد عرفت كيميائيا ً على أنھا
سيالنوبيرونات  Aو Bوsolanapyrones A, B and ) C
 ،(Cعلما ً أن ذات السمين  Aو Cقد وجدا أيضا ً في
مستعمرات الفطر  Alternaria solaniالمسبب لمرض
اللفحة المبكرة على البطاطا والبندورة .كما سجل في دراسات
الحقة سم فطري تم عزله وتعريفه من مستعمرات الفطر D.
 ،rabieiوھو سيتوكالسين ) (Cytochalasin D) D
.(Latif et al., 1993استطاع  Hohl et al., 1990عزل
السيالنوبيرونات  Aو Cمن أنبوبة إنبات األبواغ المنتشة
للفطر  ،D. rabieiمما يدل على أن ھذه التوكسينات يمكن أن
تلعب دوراً مبكراً في تطور وانتشار المرض.
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جداً لدراسة التباين بين األفراد المتقاربة وراثيا ً (Weising et
) .al., 1991; Geistlinger et al., 1997bويتميز ھذا
المؤشر بأنه ذو سيادة مشتركة ويعطي نتائج متكررة وثابته،
كما يمكن مقارنة نتائج مختبرات متعددة مع بعضھا البعض،
فتسمح بذلك كشف نسبة عالية من التباين الوراثي بين األفراد
المدروسة ) .(Geistlinger et al., 1997aاستخدم ھذا
االختبار من قبل ) Udupa and Weigand., (1997في
تحديد التباين الوراثي بين عزالت من الفطر .D. rabiei
وصمم ) 20 Geistlinger et al., (2000مؤشراً )(SSRs
متخصصا ً بھذا الفطر ،إذ أمكن من خالل استخدام ھذه
المؤشرات دراسة التباينات الوراثية الدقيقة بين عزالت مختلفة
من الفطر  D. rabieiمقارنةً مع المؤشرات الجزيئية
األخرى ) (Peever et al., 2004كما أظھرت مؤشرات
التكراريات البسيطة المترادفة ) (SSRمستويات عالية من
التباين الشكلي بين عزالت من ذلك الفطر في كل من تونس
والواليات المتحدة األمريكية والھند وباكستان وسورية وتركيا
) ;Geistlinger et al., 2000; Varshney et al. 2009
;Phan et al., 2003; Bayraktar et al., 2007
 .(Peever et al., 2004; Rhaiem et al, 2008عرف
حتى اآلن  25تابعا ً دقيقا ً  Microsatellitesعلى مجين الفطر
.(Morjane et al., 1994; Vail, 2005) D. rabiei
يمتاز الفطر  Didymella rabieiبتنوع معقد في القدرة
اإلمراضية ،وذلك أمر ليس بمفاجئ ،بما أن للفطر طور
جنسي في معظم مناطق زراعة الحمص ،الذي يؤدي لحدوث
تكاثر جنسي متعاقب وتزاوج عشوائي (Peever et al.,
) 2004يؤدي لنشوء تركيبات وراثية جديدة تنجم عنھا أنماط
ممرضة جديدة أكثر شراسة تؤدي لكسر مقاومة األصناف
المعتمدة )(Kaiser, 1992
وﺟد ﺗﻧوع وراﺛﻲ ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ وﻟﺑﻧﺎن وﺗوﻧس ) Udupa
et al., 1998 Rhaiem et al., 2008; Atik et al.,
 (2013وﺗرﻛﻳﺎ ) (Bayraktar et al., 2007واﺳﺑﺎﻧﻳﺎ
) (Navas-Cortes et al., 1998واﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن (Jamil et
 al., 2000),وﻛﻧدا )(Vail and Banniza, 2009
واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ) (Peever et al., 2004ﺣﻳث أﺻﺑﺣت
أﺻﻧﺎف اﻟﺣﻣص اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻣرﺿﺔ

البروتينات النباتية المضادة للفطور
يطور النبات أساليب استجابة دفاعية متنوعة ومعقدة عندما
يصاب بالممرضات الفطرية .تعد البروتينات المتعلقة
باإلمراضية ) (PRsمجموعة من البروتينات النباتية المتنوعة
التي تتراكم في النبات عند مھاجمته من قبل الكائن الممرض
أو عند تعرضه إلجھاد ال أحيائي .(Coram and Pang,
) 2006صنفت ھذه البروتينات ضمن  12مجموعة أو
عائالت .بعضھا يظھر نشاط مضاد للفطور .ال تزال وظائف
معظم ھذه البروتينات غير معروفة ،ولكن بعضھا معروف
ومصنف مثل بتا  3 ،1غلوكوناز ) (PR-2والكيتيناز )PR-
.(Coram and Pang, 2005) (3
التنوع الوراثي والقدرة اإلمراضية
درس اﻟﺗﻧوع اﻟوراﺛﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔطر D. rabiei
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات ﺟزﻳﺋﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
آ .تقانة المكاثرة العشوائية للحمض النووي المتعدد
األشكال Random Amplified Polymorphic DNA
) ،(RAPDاستخدم العديد من الباحثين ھذه التقانة في دراسة
التركيب الوراثي والتنوع في مجتمعات الفطر D. rabiei
وتحديد عزالته ) ;Kaiser, 1997; Udupa et al., 1998
.(Vail and Banniza, 2009
ب .تقانة مكاثرة القطع المتباينة الناتجة عن التجزيئ
Amplified
Fragment
Length
األنزيمي
):(Vos et al., 1995) Polymorphism (AFLP
استخدمت ھذه التقانة من قبل )Geistlinger et al. (1997a
و) Peever et al. (2004و) Varshney et al. (2009في
تحديد التباين الوراثي بين عزالت الفطر .D. rabiei
ج .تقانة التكراريات البسيطة المترادفة Simple
) :Sequence Repeat (SSRوھي عبارة عن قطعة من
 DNAمكونة من وحدات متكررة يتراوح عددھا بين  1و5
أزواج من النيوكليوتيدات .وتحاط ھذه الوحدات بمقاطع
 DNAوحيدة أي أنھا توجد في مكان واحد في مجين الفرد.
يتم تحديد ھذه المقاطع الوحيدة وتصميم بادئات مكملة لھا
لمكاثرة المنطقة المتكررة المحصورة بينھا والتي تتميز بنسبة
عالية من التغيرات الوراثية ،ولھذا تعتبر تلك التقانة مناسبة
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ﻋﻣر ﻋﺗﻳق ،أﺣﻣد اﻷﺣﻣد ،ﺳﻌﻳد أﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ  ،ﻣﺣﻣد ﻣوﻓق ﻳﺑرق ،ﻋﺎﻣر ﻗطﻧﻪ ﺟﻲ

اﻷﻛﺛر ﺷراﺳﺔ ﻣن اﻟﻔطر . D. rabieiﺑﻳﻧﻣﺎ وﺟد Phan et al.
) (2003ﺗﻧوع وراﺛﻲ ﺿﻌﻳف ﺑﻳن ﻋزﻻت ﻣن اﻟﻔطر ﻣﻌزوﻟﺔ
ﻣن اﺳﺗراﻟﻳﺎ ﺑﻳن  1995و 2003ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻧوع وراﺛﻲ ﻛﺑﻳر
ﺑﻳن ﻋزﻻت ﻣن ﺗوﻧس وﺳورﻳﺎ وﻛﻧدا واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .
أظﻬر اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر  SSRsو MATﺗﺑﺎﻳﻧﺎً وراﺛﻳﺎً ﺑﻳن
اﻟﻌزﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻲ
ﺳورﻳﺔ ) .(Atik, 2011وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ
أﺟرﻳت ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﻋزﻻت ﻣن اﻟﻔطر ذاﺗﻪ (Rhaiem et
) al., 2008وأﺧرى ﻓﻲ إﻳران Nourollahi et al.,
) .(2010وﻟﻛن اﻟﺗﻧوع اﻟوراﺛﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ
ﻫو ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔطر  D. rabieiﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ) ،Peever et al. (2004وأﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎً ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻔطر اﻟذي درس ﻣن ﻗﺑﻝ )Geistlinger et al. (2000
واﻟذي ﻳﺗﺄﻟف ﻣن ﻋزﻻت ﻣن ﺳورﻳﺔ وأﻣرﻳﻛﺎ وﻛﻧدا وأﺳﺗراﻟﻳﺎ.
ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻝ ﺗﻧوع وراﺛﻲ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻫذا اﻟﻔطر ﻓﻲ
ﻋدﻳد ﻣن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣﺛﻝ :إﻳطﺎﻟﻳﺎ (Fischer et al.,
) ،1995وﺗوﻧس ) (Geistlinger et al., 2000; Morjane
 et al., 1994وﺳورﻳﺔ وﻟﺑﻧﺎن )،(Udupa et al., 1998
ٕواﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ) ،(Navas-Cortés et al., 1998واﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
) ،(Jamil et al., 2000واﻟﻬﻧد ).(Santra et al., 2001
ﺣددت ﻋزﻻت ﻣن اﻟﻔطر اﻟﻣﻣرض ﺟﻣﻌت ﻣن ﺳورﻳﺔ
وﻟﺑﻧﺎن ﻋﺎم  ،1983وﺻﻧﻔت ﻓﻲ ﺳت ﺳﻼﻻت ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ
درﺟﺔ ﺷراﺳﺗﻬﺎ ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام  18ﺻﻧﻔﺎً ﺗﻔرﻳﻘﻳﺎً ﻣن اﻟﺣﻣص
) .(Reddy and Kabbabeh, 1985أﻋﻳد ﺗﺻﻧﻳف 53
ﻋزﻟﺔ ﺟﻣﻌت ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺳﻼﻻت
اﻟﺳت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ( ﻓوﺿﻌت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط ﻣﻣرﺿﺔ
) ،(Pathotypesﻓﻛﺎن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻣرض  1ﻫو اﻷﻗﻝ ﺷراﺳﺔ
واﻟﻧﻣط اﻟﻣﻣرض  3ﻫو اﻷﻛﺛر ﺷراﺳﺔ ،وذﻟك اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ رد
ﻓﻌﻝ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﺗﻔرﻳﻘﻳﺔ )ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻓﻲ رد ﻓﻌﻠﻬﺎ( وﻋﻠﻰ ﺑﻌض
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺟزﻳﺋﻳﺔ ) .(Udupa et al., 1998ﺛم ﺳﺟﻝ
) Bayaa et al. (2004اﻟﻌزﻻت اﻷﻛﺛر ﺷراﺳﺔ ﻣن ﻫذا
اﻟﻔطر ،وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻋزﻻت ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﺳورﻳﺔ ﻣن ﻛﺳر ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺻﻧﻔﻳن اﻟﺗﻔرﻳﻘﻳﻳن ICC-12004
و ICC-3996اﻟﻣﻘﺎوﻣﻳن ﻟﻠﻧﻣط اﻟﻣﻣرض  .3ﺛم ﺳﺟﻝ رﺳﻣﻳ ًﺎ
ﻛﻧﻣط ﻣﻣرض راﺑﻊ  Pathotype-4اﻷﻛﺛر ﺷراﺳﺔ ﻣن اﻟﻔطر

 D. rabieiﻓﻲ ﺳورﻳﺔ ).(Imtiaz et al., 2011
أظھرت بعض الدراسات تقاربا ً وراثيا ً كبيراً بين مجتمعات
الفطر الممرض المتباعدة جغرافيا ً عن بعضھا البعض،
ويتشابه ذلك ما تم الحصول عليه من قبل Phan et al.
) (2003في استراليا ،و) Nourollahi et al. (2010في
إيران .إال أن ذلك االختالف الوراثي كان كبيراً بين مجتمعات
الفطر المتقاربة جغرافيا ً في تونس ) Rhaiem et al.,
 .(2008ومن الجدير ذكره أن مؤشرات التكراريات الترادفية
البسيطة في مجين الفطر  Didymella rabieiال ترتبط
بمورث/مورثات الشراسة والقدرة اإلمراضية (Navas-
Cortés et al., 1998; Udupa et al., 1998; Jamil et
(al., 2000; Santra et al., 2001
اإلدارة المتكاملة لمرض لفحة األسكوكيتا على الحمص
المقاومة الوراثية:
أشارت بعض الدراسات أن مقاومة نبات الحمص لمرض
لفحة األسكوكيتا يتحكم بھا مورث سائد وحيد أو مورث متنح
) ،(Singh and Reddy, 1991وكانت دراسات وراثية أخرى
أجريت من قبل ) Tewari and Pandy (1986قد أشارت إلى
وجود ثالثة مورثات سائدة منعزلة بشكل مستقل موجودة في
بعض طرز الحمص )P 1215-1, EC 26446 and PG 82-
 (1ومورث متنح موجود عند الطراز  .BRG 8وأشارت
دراسات حديثة إلى أن آلية توريث مقاومة األسكوكيتا تعود إلى
وجود عدة مواقع للصفات الكمية أيضا ً ) (QTLتلعب دوراً في
تحكم ھذه المقاومة (Tekeoglu et al., 2000; Flandez-
 Galvez et al., 2003).وأشار االنعزال الناتج عن التصالب
بين السالالت الطبيعية Recombinant inbred lines
) (RILsإلى وجود ثالث مورثات رئيسة متنحية ومتكاملة،
إضافة إلى عدد من المورثات الثانوية المعدﱢلة ،كلھا مسؤولة عن
مقاومة طرز الحمص إزاء مرض لفحة األسكوكيتا ،ففي حال
غياب واحد أو اثنان من المورثات الرئيسية يكون النبات قابالً
لإلصابة ،إال أن وجود المورثات الثانوية المعدلة يحدد درجة
مقاومة الطراز الوراثي ) .(Tekeoglu et al., 2000ولذلك
فإن المقاومة إزاء مرض لفحة األسكوكيتا تعتبر موضوعا ً معقداً،
تشير إلى وجود مجال واسع من مصادر مقاومة مختلفة تمتلك
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مورثات مقاومة مختلفة .فإدخال مورثات المقاومة بشكل كمي
وتراكمي في األصناف المعتمدة يساھم في الوصول إلى مستوى
جيد من المقاومة والحفاظ على استمراريتھا وثباتيتھا ) Ilyas et
.(al., 2007; Muehlbauer and Chen, 2007
تشير بعض الدراسات إلى تطور وانتشار وبائي بطيء
لمرض لفحة األسكوكيتا ،وال سيما على طراز الحمص المقاوم
مقارنة مع الطراز القابل لإلصابة ،وقد يعود ذلك إلى أن
التغيرات الوراثية في مجتمعات الفطر الممرض ،تتطور ببطء
على الطراز المقاوم مقارنة بالطراز القابل لإلصابة ،ومن
الممكن أن الطراز المقاوم يحتوي مورثات مقاومة ويحرض
على إنتاج بروتينات متعلقة باإلمراضية والدفاع تجاه الكائن
الممرض ) Iriti and Faoro, 2003; Barilli et al.,
 .(2010ويضاف إلى ذلك أن ضغطا ً كبيراً للقاح المعدي يتولد
على أنسجة الطراز القابل لإلصابة ،مما يلعب دوراً في زيادة
انتشار المرض وزيادة شدة اإلصابة.
أمكن الحصول على أصناف من الحمص ذات انتاجية
عالية ومتحملة لمرض لفحة األسكوكيتا من خالل تجميع
المورثات المرغوبة ،إما من خالل التھجين بين األنواع
وبخاصة مع األقارب البربة أو التھجين ضمن نوع الحمص
المزروع ذاته .يمكن أن تلعب أقارب الحمص البرية دوراً في
تأمين التنوع الوراثي المطلوب في الحمص المزروع ،فقد
بذلت جھود كبيرة للحصول على مصادر المقاومة في الطرز
البرية ،منھا  C. judaicumو C. montbrettiiو C.
 .(Kanouni et. al., 2011) Pinnatifidumأظھرت
نتائج دراسة أن لنوع الحمص البري C. echinospermum
بذور ذات أحجام مقاربة لبذور الحمص المزروع وھو مقاوم
لمرض لفحة األسكوكيتا ،ولكن ھذا النوع أبدى ضعفا ً في
إمكانية تھجينه مع الحمص المزروع وأدى للحصول على
الجيل األول العقيم .بينما أبدى النوع C. reticulatum
توافقا ً جيداً عند تھجينه مع الحمص المزروع ) Singh et al.,
.(1991
استطاع برنامج تربية الحمص في إيكاردا الحصول على
 1600طراز مقاوم لألسكوكيتا من خالل التھجين ضمن نوع
الحمص المزروع ،حيث أمكن بالتعاون مع برامج التربية
الوطنية من اعتماد  39صنفا ً متحمالً للمرض في  12بلداً

) .(ICARDA, 2000بينت نتائج دراسة أجريت في كندا
الحصول على عدة طرز من الحمص المزروع )"كابولي"
و"ديسي"( تتمتع بمستويات جيدة من المقاومة لألسكوكيتا،
باإلضافة إلى كونھا عالية اإلنتاجية وذات بذور كبيرة الحجم
).(Chandirasekaran et al., 2009
اختبارات صحة البذور
تعتبر عملية إنتاج بذور خالية من اإلصابة باألسكوكيتا من
أھم استراتيجيات اإلدارة المتكاملة للمرض ،وبشكل خاص في
البلدان التي لم تسجل فيھا سوى إصابات محدودة ونادرة،
أوفي حال سيادة أصناف الحمص القابلة لإلصابة )الحساسة(
حيث تبدأ اإلصابة على ھيئة بؤر في الحقل ثم تنتقل بشكل
سريع يؤدي لحدوث انتشار وبائي للمرض Kimber et al.,
) .(2007ومن ھنا جاءت أھمية فحص واختبار سالمة البذور
قبل الزراعة من خالل الطرق التقليدية وزراعة البذور على
المستنبتات الغذائية مخبريا ً لمعرفة الممرضات المحمولة على/
داخل البذور ) ،(Davidson and Kimber, 2007ومن
أھم الطرق المتبعة ھي المعتمدة من قبل المعھد الدولي الختبار
البذور ).(ISTA, 1996) (ISTA
بدأ حديثا ً استخدام التقانات الحيوية المعتمدة على تقاعل الـ
 PCRفي الكشف عن اإلصابات المبكرة بالممرض
) .(Davidson and Kimber, 2007ھدفت دراسة أجريت
في سورية )إيكاردا( إلى تحديد مؤشرات تمكن من الكشف عن
اإلصابة بالفطر الممرض في البذور المصابة غير المترافقة
بأعراض ظاھرية بلفحة األسكوكيتا .تم استخالص الـ DNA
من البذور باستخدام طريقة  ،CTABواستخدم كذلك DNA
لعزالت من فطر  A. rabieiكشاھد إيجابي و DNAلبذور
حمص سليمة كشاھد سلبي .أظھرت نتائج المكاثرة باستخدام
تفاعل البوليميراز المتسلسل ) (PCRباستخدام البادئتين
ITS5و ITS4وجود حزمتين واضحتين من كل عينة من
العينات المصابة :األولى خاصة بالحمص والثانية ناتجة عن
مجين الفطر  A. rabieiويدل ظھورھا بالتالي على وجود
الممرض .وقد أعطت االختيارات الجزيئية األخرى كتلك التي
تدرس النباينات في التكرارات المتتابعة البسيطة والمعروفة
بـ  ،SSRوتقنية الكشف عن األنماط التزاوجية نتائج متطابقة
مع نتائج اختبار الـ  ،ITSوالتي من شأن ھذه االختيارات أن
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تزيد من دقة نتائج اختبارات صحة البذور التقليدية وذلك
لضمان سالمه دخول بذور سليمة إلى البلدان عبر مراكز
الحجر الزراعي )حسن وآخرون.(2011 ،
أشارت دراسة أن نسبة انتقال الفطر  D. rabieiمن
البذور المصابة باألسكوكيتا إلى البادرات تراوحت من %5
تحت الظروف الحقلية ) (Kimber et al., 2007إلى -20
 %30في البيت الزجاجي )(Kimbe et al., 2006

حيث نسبة إنبات البذور وطول الجذر والساق وإنتاج المادة
الجافة ،وقد يعود ذلك إلى ضعف تأثير الفطر الذي انخفضت
طاقته اللقاحية على البذور بشكل كبير)الرحمون
وآخرون.(2008 ،
المكافحة الكيميائية:
 -1معاملة البذور بالمبيدات الفطرية:
تخفض معاملة بذور الحمص بالمبيدات الفطرية من عملية
انتقال الكائن الممرض إلى البادرة ولكنھا ال توقفھا تماما ً
) Kaiser and Hannan, 1988; Demirci et al,
 .(2003لذلك تلعب ھذه المعاملة دوراً في تخفيض نسبة
اإلصابة باألسكوكيتا والتخفيف من احتمالية الظھور المبكر
لإلصابة وخاصة عندما تترافق مع الفحص الجيد للبذور للتأكد
من خلوھا من اإلصابة ;(Abdelmonem et al., 1984
) .El-Wakil et al., 1987أبدت العديد من المبيدات
الفطرية )بينوميل ،كاربندازيم ،كلوروثالونيل ،ثيابندازول،
الثيرام  . . .أو خالئط منھا( فاعلية في خفض نسبة انتقال
اإلصابة باألسكوكيتا من البذور إلى البادرات ) Kimber and
 .(Ramsey, 2001أظھرت بعض الدراسات أن أفضل
معاملة للبذور كانت باستخدام المبيدين بينوميل وثيابندازول
حيث خفضت نسبة إصابة البذور من نسبة  %45إلى %0
) .(Kaiser and Hannan, 1988بينما خفضت المعاملة
بالثيرام ومركبات الثيابندازول تحت الظروف المخبرية نسبة
إصابة البذور بمعدل من  %81إلى أقل من Kimber %5
.(and Ramsey, 2001
المقاومة والوقاية من المرض فى الحقل:
اختبرت العديد من المبيدات الفطرية رشا على نباتات
الحمص في الحقل إزاء مرض لفحة األسكوكيتا وأظھرت نتائج
مختلفة .ومن ھذه المبيدات captafol, chlorothalonil,
wettable sulphur, mancozeb, maneb, metiram,
(Warkentin et al., 2000; Amin and zineb.
) ،Melkamu, 2014ولكنھا تستخدم كرش وقائي قبل حدوث
المرض .يعتبر مبيد كلوروثالونيل من أكثر المبيدات الفطرية التي
استخدمت في مكافحة لفحة األسكوكيتا وھو يوجد بأسماء تجارية
مختلفة منھا برافو ،كلورتوسيب ) ;Chongo et al. 2003

الممارسات الزراعية
أ -دفن بقايا المحصول المصابة بالتربة
تسرع عملية قلب )دفن( بقايا محصول الحمص المصابة
باألسكوكيتا في تحلل ھذه البقايا والكائن الممرض المحمول
عليھا ،وبالتالي التخفيف من الطاقة اللقاحية للفطر الممرض.
أشارت بعض الدراسات بان الفطر  D. rabieiال يحافظ على
حياته على البقايا المدفونة ألكثر من  5-2أشھر ،في حين يثابر
ألكثر من عامين على بقايا المحصول الموجودة على سطح
التربة ) Nene and reddy, 1987; Navas cortes,
 .(1995تؤثر الظروف الجوية المحيطة )درجة الحرارة
والرطوبة (..على اإلسراع في تحلل البقايا المصابة أكثر من
تأثيرھا المباشر على الفطر الممرض ،حيث أن طمر البقايا
يقلل من انتشار األبواغ البكنيدية واألسكية من خالل منع
انتشارھا بواسطة طرطشة الماء وحركة الرياح ) Gossen
(and Miller, 2004
ب -العمليات الزراعية المختلفة:
ال بد من القيام بسلسلة من العمليات الزراعية لمؤازرة
المكافحة المتاحة بالطرائق الوراثية وتعززھا .وتشمل ھذه
الطرائق الزراعية إزالة البقايا النباتية المصابة وحرقھا أوقلبھا
في التربة ،وزراعة البذار السليم .كما تضم إتباع دورة
زراعية رباعية على األقل والزراعة في الموعد المناسب
وغيرھا من الممارسات ).(Kaiser et al 2000
كما أشارت نتائج دراسة أجريت في إيكاردا إلى أن
تشميس بذور الحمص لمدة ثالثين يوما ً باستخدام غطاء من
البولي إيتيلين األسود بطبقتين كانت أفضل المعامالت من
حيث نسبة اإلصابة التي انخفضت بمعدل  93.3و،%96
وذلك للصنفين "البلدي" و "غاب  "3على التوالي ،وكذلك من
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 .(McMurray et al. 2006كما تعتبر بعض المبيدات الفطرية
الجھازية مثل Azoxystrobin, Benomyl ،Tebuconazole
 carbendazim, Thiabendazoleفاعلة في مكافحة ھذا
المرض ) (Chongo et al., 2003; Demirci et al.,
 .2003; Shtienberg et al., 2000وتتمتع ھذه المبيدات
بخاصية إضافية حيث يمكن استخدامھا بعد ثالثة أيام من حدوث
اإلصابة ،أو بعد ھطول المطر).(Shtienberg et al., 2000
فاستخدامھا بعد حدوث اإلصابة الحقيقية يخفف من استخدام
المبيدات بشكل أكبر من المبيدات الوقائية التي تعتمد على مبدأ
التنبؤ بالمرض ).(Davidson and kimber, 2007
دلت نتائج تجربة حقلية نفذت في إيكاردا على أھمية رش
نباتات الحمص بالمبيد الفطري خالل فترة حضانة الجيل
األول للفطر مقارنة مع مواعيد رش أخرى متأخرة ،فالرش
في تلك الفترة كانت األكثر فاعلية ،إذ أدت إلى انخفاض النسبة
المئوية لإلصابة إلى  %16.5عندما رشت مرة واحدة فقط
)فترة حضانة المرض( ،ثم انخفضت إلى  %14.8عندما
رشت مرة أخرى في الموعد الثاني )بعد ظھور األعراض(
وإلى  %11.3عندما رشت في الموعد الثالث أيضا ً )بعد
عشرة أيام من ظھور أعراض المرض( ،وأظھرت النتائج أن
تطبيق الرش الكيميائي بالمبيد خالل فترة حضانة المرض
)الموعد األول( أعطى أفضل كتلة حيوية وغلة بذرية سواء
كانت رشة واحدة أو رشتان )الموعد األول والثاني أو األول
والثالث( أو ثالث رشات )المواعيد الثالثة معا ً(ـ وتراوحت
الكتلة الحيوية مابين  6912-6408كغ/ه ،والغلة البذرية مابين
 3429 -3299كغ/ه )شمسي وآخرون.(2008 ،
بينت نتائج دراسة نفذت خالل في ثالثة مواقع في سوريا
خالل األعوام  1998-1996بأن متوسط شدة اإلصابة على
جميع األصناف وفي جميع المواقع المدروسة كانت أقل ما
يمكن في معاملة رش المبيد الفطري في طور البادرة ،وكان
متوسط اإلنتاج أعلى ما يمكن في ھذه المعاملة ،تالھا في
الترتيب معاملة رش المبيد في الطور الخضري ثم المعاملة في
طور اإلزھار بعدھا المعاملة في طور عقد القرون ،وأخيراً
الشاھد حيث تعرض ألعلى شدة إصابة وأعطى أدنى إنتاج.
ومنه تم االستنتاج بأن رش مبيد فطري على الحمص الشتوي
ولمرة واحدة في طور البادرة يخفف كثيراً من اإلصابة بلفحة

األسكوكيتا ويؤدي بالتالي إلى زيادة متوسط اإلنتاج ،ويمكن
إدخال ھذه النتيجة كعنصر مھم في المكافحة المتكاملة للمرض
)موصللي وآخرون.(1999 ،
المكافحة األحيائية:
أشارت دراسة حديثة أجريت من قبل Bajwa et al.
) (2008بأن استخدام تراكيز منخفضة ) (%2-1من
المستخلصات المائية والكحولية لنبات الداتورا Datura
 metelيؤدي إلى تثبيط نمو مستعمرة الفطر D. rabiei
بنسبة .%40-23
كما بينت نتائج دراسة أخرى فعالية مستخلصات نباتي
الثوم والعفص ) 2و 4و 6غ/ليتر( في مكافحة مرض لفحة
األسكوكيتا عند رشھما على نباتات الحمص بعد إجراء
اإلعداء االصطناعي بالفطر الممرض ،حيث بلغت النسبة
المئوية لشدة اإلصابة لمعاملة الرش بمستخلص مائي لنبات
الثوم وكحولي لنبات العفص )تركيزھما  6غ/ليتر( 44.4
و % 48.1على التوالي ،مقارنة مع معاملة الشاھد التي بلغت
شدة اإلصابة فيھا ) %87.57جرجيس وآخرون.(2010 ،
المقاومة الجھازية المكتسبة ):(SAR
ﺗﻌرف اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎزﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧظﺎم َﻳﺳﺗﺣث
أﻧﺳﺟﺔ اﻟﻧﺑﺎت )ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻏﻳﺎب ﻣورﺛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ(
ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻣﻣرﺿﺔ أو ﺑﻣﺣرﺿﺎت ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ،ﻓﺗﺗوﻟد
إﺷﺎرة ) (Signalﻟم ﺗﻌرف طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن .ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺗﻠك
اﻹﺷﺎرة ﺟﻬﺎزﻳﺎً إﻟﻰ ﻛﻝ أﻧﺳﺟﺔ اﻟﻧﺑﺎت ﻓﺗﺗوﻟد ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ذاﺗﻳﺔ
إزاء اﻟﻛﺎﺋن اﻟﻣﻬﺎﺟم ) ;Sticher et al., 1997
.(Oostendorp et al., 2001; Schlosser, 1997
وﺗﺷﻳر ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎﻝ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺣﻣص ﺑﺣﻣض
اﻟﺳﺎﻟﻳﺳﻳﻠﻳك وﻓوﺳﻔﺎت اﻟﺑوﺗﺎﺳﻳوم اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ أدت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﻧوﻳﺔ
ﻟﺗرﻛﻳز اﻟﻔﻳﻧوﻻت واﻟﺑﻳروﻛﺳﻳداز ﻓﻲ أﻧﺳﺟﺔ اﻟﻧﺑﺎت ﻛﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ
ﺗﺣرﻳض اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎزﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﺗﺧﻔﻳض اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻠﻔﺣﺔ
اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ).(Chaudhry et al., 2001
Benzo
)(1,2,3
ويعتبرthiadiazole-7-
 carbothionic acid–S–methyl esterأو
) (Acibenzolar-S-methylمركبا ً كيميائيا ً جھازيا ً انتقائيا ً.
وھو مماكب وظيفي لحمض الساليسيليك ،وھو من أولى
المركبات الكيميائية المحرﱢضة للمقاومة الجھازية المكتسبة
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) .(Mbouobda et al., 2010وقد يعزى أيضا ً تأثيره في
خفض درجة المرض إلى تراكم الماء األوكسجيني )(H2O2
في أنسجة النباتات المعاملة ،وإلى تنشيط عمل أنزيم
البيروكسيداز الذي يلعب دوراً مھما ً في تقوية جدر الخاليا
النباتية وزيادة مقاومتھا لألمراض ) Iriti and Faoro,
 .(2003كما تزيد معاملة النباتات بالبيون محتواھا من
المركبات الفينولية ،وبالتالي قد تنشط عمل أنزيم فينيل آالنين
أمونيا ليياز ) (PALاألمر الذي يتسبب في زيادة مقاومة
النبات ).(Slaughter et al., 2008

إزاء عديد من الكائنات الممرضة التي تصيب نباتات الحمص
والقمح واألرز والتبغ والبندورة والبطاطا ) Ryals et al.,
 1996وعتيق .(2007 ،يتوفر المركب بأسماء تجارية مختلفة
منھا ® BIONو  Acibenzolar-S-methylوBTH
و ،ACTIGARDولم يُظھر ھذا المركب تأثيراً مضاداً لنمو
الفطريات في المختبر ،وليس له تأثيرات سامة متبقية على
اإلنسان أو النبات أو الحيوان أو البيئة ).(Robinson, 2007
أمكن تخفيض درجة اإلصابة بھذا المرض عند نقع بذار
الحمص قبل الزراعة لمدة  24ساعة بمحاليل تركيزھا 1-0.7
مل مولر من الـبيون )® ،(BIONأو رش البادرات بمحاليل
تركيزھا  2- 1.5مل مولر ،قبل  7-5أيام من حدوث اإلصابة
بالممرض )عتيق وآخرون.(2011 ،
وقد يعزى ھذا التأثير لمركب البيون إلى طبيعته
الجھازية ،وقدرته على االنتقال داخل النبات ،وتحريضه على
تشكيل بروتينات دفاعية ) (PRsفي أنسجة النباتات لھا صفة
المقاومة لألمراض ،مثل الغلوكوناز) (PR2والكيتيناز)(PR3
التي أسھمت في تثبيط نمو الكائن الممرض بصورة أو بأخرى

االستنتاج
يتضمن برنامج اإلدارة المتكاملة للمرض تطبيق عدة
عوامل منھا المقاومة الصنفية ،سالمة ونظافة البذور
والمحصول ومعاملة البذور بالمطھرات الفطرية ورش
المجموع الخضري بالمبيدات القطرية المناسبة كرش وقائى.
والزراعة في الوقت المناسب.

اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻟرﺣﻣون ﺑرﻛﺎت ،ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻧﻳﺎن ،ﺑﺳﺎم ﺑﻳﺎﻋﺔ ،ﻣﺣﻣود ﺣﺳن
وزاودي ﺑﻳﺷﺎو .2008 .ﺗﺄﺛﻳر ﺗﺷﻣﻳس ﺑذور اﻟﺣﻣص ﻓﻲ
Ascochyta
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓطر ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ
 rabiei (Pass.) Labrousseاﻟﻣﺣﻣوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑذور .ﻣﺟﻠﺔ
وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ.37-32 :26 ،
ﺟرﺟﻳس ،ﻣﻳﺳر ﻣﺟﻳد ،ﻓراس طﺎرق اﻟدﻟﻳﻣﻲ ،ﺳﻼم ﻋﺑﺎس
اﻟﻌﺎﻣري ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﺿﻳر اﻟﻌزاوي وﻋﺑﺎس ﻓﺎﺋق ﺣﺳﻳن.
 .2010ﺗﻘوﻳم ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣص .ﻣﺟﻠﺔ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت
اﻟﻌرﺑﻳﺔ.155-149 :28 ،
ﺣﺳن ,ﻧزﻳﻬﺔ ،ﺳﺎﻣر ﻣراد ،ﺑﺳﺎم ﺑﻳﺎﻋﺔ ،ﺳﻬﺎم أﺳﻌد وﻣﺎﻳﻛﻝ ﺑﺎوم.
 .2011اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻔﺎﺻﻝ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺦ )(ITS
وﺗﻘﻧﻳﺎت ﺟزﻳﺋﻳﺔ ﻣﺳﺎﻋدة أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻔطر  Ascochyta rabieiﻓﻲ ﺑذور اﻟﺣﻣص .ﻣﺟﻠﺔ
وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ.117-108 :29 ،
ﺷﻣﺳﻲ ،روﻟﺔ ،أﺣﻣد اﻷﺣﻣد ،راﺟﻧد ار ﻣﺎﻟﻬوﺗ ار وﻳوﻧس إدرﻳس.
 .2008ﺗﻘﻳﻳم أﻫﻣﻳﺔ اﻟرش ﺑﺎﻟﻣﺑﻳد اﻟﻔطري ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة

اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣص وأﺛر ذﻟك

ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑذري .ﻣﺟﻠﺔ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت
اﻟﻌرﺑﻳﺔ.44-38 :26 ،

ﻋﺗﻳق ،ﻋﻣر .2007 .دور اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎزﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺑﺎت
اﻟﺑﻧدورة إزاء اﻷﻣراض اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﻧس . Alternaria
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ،ﺣﻠب ،ﺳورﻳﺔ.
 106ﺻﻔﺣﺔ.
ﻋﺗﻳق ،ﻋﻣر .2011 .ﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔطر Ascochyta
 rabieiاﻟﻣﺳﺑب ﻟﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣص ﻓﻲ
ﺳورﻳﺔ .أطروﺣﺔ دﻛﺗوراة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﺔ ،ﺣﻠب،
ﺳورﻳﺔ 116 ،ﺻﻔﺣﺔ.
ﻋﺗﻳق ،ﻋﻣر ،أﺣﻣد اﻷﺣﻣد ،ﻣﺎﻳﻛﻝ ﺑوم ،ﺳﻌﻳد أﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ ،ﻣﺣﻣد
ﻣوﻓق ﻳﺑرق ،ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف اﻟﻌﺳﺎف وﺳﻬﺎم ﻛﺑﺎﺑﻲ.2012 .
ﺗﺄﺛﻳر اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣرﻛب اﻟﺑﻳون )®(BION
ﻓﻲ ﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣص .ﻣﺟﻠﺔ وﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻧﺑﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ.109-101 :30 ،
ﻣوﺻﻠﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻧذﻳر ،ﺑﺳﺎم ﺑﻳﺎﻋﺔ ،راﺟﻧد ار ﻣﺎﻟﻬوﺗرا ،واﺋﻝ
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.2004  أﺑرﻳﻝ5-7 ،اﻟﻘﺎﻫرة

 أﺛر ﻣوﻋد ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺑﻳد اﻟﻔطري.2004 .ﻗدوح وﺣﻠﻳم ﻳوﺳف
وﺗﻌﻘﻳم اﻟﺑذار ﻓﻲ ﺷدة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﻟﻔﺣﺔ اﻷﺳﻛوﻛﻳﺗﺎ ﻋﻠﻰ
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A Review of Ascochyta Blight of Chickpea
Omar Ateeq3, Ahmad Al-Ahmad1, Sa'eed A. Kamal2, Mohammad M. Yabraq3, Omar Qutnagi3

ABSTRACT
This article aimed to present detailed literature review on chickpea Ascochyta blight disease. Ascochyta
blight caused by Ascochyta rabiei is one of the most biotic stresses reducing chickpea yield. The fungus
now exists in the most chickpea growing areas in the world. The most damaging symptoms are stem
breakage and pod infection. The life cycle of the fungus consists of a single sexual generation (Didymella
rabiei) per season which develops on infected plant debris during winter followed by several asexual
generations during the growing season of the crop. The use of resistant cultivars is the most effective,
economical and environmentally safe means to manage the disease. Other cultural practices, such as the
use of disease free seeds or treated seeds, crop rotation for at least 4 years and deep ploughing of previous
infested crop debris accompanied with spraying suitable fungicides in the correct times will minimize the
disease severity.
Keywords: Chickpea, Ascochyta blight, Integrated Disease Management, Dydimella rabiei. Ascochyta rabiei.
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