
53نشرة رقم:
مرض عين الطاووس

يعترب مر�ض عني الطاوو�ض Peacock eye spot اأو Olive leaf spot من الأمرا�ض الإقت�صادية املهمة التي ت�صيب 
اأ�صجار الزيتون، وهذا املر�ض معروف يف معظم البالد املهتمة بزراعة الزيتون،  فهو ينت�صر يف جنوب اوروبا و �صمال افريقيا 

و دول البحر املتو�صط. و كغريها من الدول فان هذا املر�ض منت�صر يف كثري من مناطق زراعة الزيتون يف فل�صطني. 

اإل اأن �صدة الإ�صابة ومدى خطورة املر�ض تتفاوت من منطقة اإىل اأخرى ومن �صنة اإىل اأخرى، نظرًا حلاجة م�صبب هذا 
املر�ض لتوفر الظروف والعوامل البيئية املنا�صبة حلدوث الإ�صابة وا�صتقرارها، و لعل من اأبرزها العوامل املناخية من 
درجة حرارة ورطوبة اإىل جانب الإهمال املتزايد وامل�صتمر يف تقدمي عمليات اخلدمة الزراعية الالزمة التي حتتاجها 
�صجرة الزيتون. فنجد الإ�صابة �صديدة يف الوديان و�صفوح اجلبال و املناطق �صبه ال�صاحلية، و تكون ال�صابات �صعيفة 
يف املناطق اجلبلية جيدة التهوية، كما اأن هنالك تفاوتا يف ح�صا�صية الأ�صناف لالإ�صابة فبع�صها اأكرث مقاومة و حتمل.

اما   ،Cycloconium oleaginum ا�صم  الطاوو�ض  عني  ملر�ض  املر�صي  امل�صبب  على  قدميا  املر�ضي:اطلق  امل�ضبب 
حديثا فاطلق عليه ا�صم   Spilocaea  oleagina  الذي ينتمي للعائلة Dematiaceae التابعة  للفطريات الناق�صة  

Deuteromycetes

االهمية االقتصادية للمرض: 

تزداد خطورة املر�ض مع ا�صتداد ال�صابة، فال�صابات املحدودة و املتفرقة ينتج عنها �صقوط الوراق امل�صابة و تبقى 
ال�صرار دون حدها القت�صادي و ل توؤثر على منو و اثمار ال�صجار. اما ال�صابات ال�صديدة فتوؤدي اىل ت�صاقط كبري 
تكررت  ما  واإذا  الغذاء،  ت�صنيع  على  قدرتها  الأ�صجار  فتفقد  كليًا،  اأو  جزئيًا  منها  الأ�صجار  وتعري  امل�صابة  لالأوراق 
الإ�صابة مع تردي اخلدمات الزراعية فاإن الأ�صجار ت�صيطر عليها حالة ال�صعف العام وتظهر عليها الأغ�صان اجلافة و 
ت�صبح الأ�صجار عدمية القيمة القت�صادية و غري قادرة على الزهار و تكوين الثمار وعر�صة ملهاجمة انواع خمتلفة من 

احل�صرات، و عليه فان هذا املر�ض قد ي�صتغرق عددة �صنوات تراكمية لحداث ا�صرار اقت�صادية.

العوامل المساعدة على انتشار المرض: 

الأ�ضناف: تختلف �صدة ال�صابة و ن�صبتها باختالف ا�صناف الزيتون فنجد �صنف K18 اكرث حتمال و اقل ا�صابة مقارنة 
ب�صنف النبايل و ال�صوري . اأن �صفة القابلية لالإ�صابة يف �صنف معني ترجع اإىل وجود املواد التي يتطلبها الفطر امل�صبب 
بالكمية والنوعية التي تنا�صبه وهذا بالطبع يرجع اإىل وجود تراكيب وراثية اأو مايعرف باجلينات امل�صوؤولة عن ذلك يف 
النبات العائل. ويف نف�ض الوقت خلو النبات من العوامل و املوؤثرات التي تعاك�ض اأو تقلل من درجة التطفل القائم بني 

الفطر وعائله.
يعي�ض الفطر معي�صة رمية �صاكنة خالل الرتبة الزراعية املتواجدة فيها �صجرة الزيتون وعلى الأوراق  الفطرامل�ضبب: 
التي ت�صاقطت ومعي�صة طفيلية ن�صطة على الأ�صجار خالل الأوراق والأغ�صان الغ�صة احلية واأحيانًا على الأزهار والثمار، 



اأجزاء النبات املهيئة  اأ�صطح  وعلى ذلك فاإن حالة التطفل تنجم بعد �صقوط جراثيم الفطر الكونيدية النا�صجة على 
بالرطوبة وتكوين ع�صو الت�صاق وهيفا العدوى ودخولها اأن�صجة النبات حتت تاأثري درجات حرارة املنا�صبة لإنبات هذه 
اجلراثيم، وتزداد حالة التطفل ا�صتقرارًا كلما كانت كل الظروف والعوامل املحيطة و داخل النبات اأكرث منا�صبة للفطر 

ومنوه والعك�ض �صحيح.

الظروف والعوامل املحر�ضة على حدوث املر�ض: تزداد مقدرة الفطر على اإحداث الإ�ضابة وات�ضاع رقعة انت�ضارها 
بتوفر مايلي:

توفر العوامل املناخية: من املعروف اأن منو الفطر يتوا�صل يف جمال حراري وا�صع يرتاوح من 5-27 م°، وتعترب درجة 
اأن  كما  الفطر.  ومنو  اجلراثيم  لإنبات  املثلى  الدرجة  م° هي   15-12 مابني  تقع  والتي  وا�صتقرارها  وثباتها  احلرارة 
اأعرا�ض الإ�صابة. وبذلك تعترب  الأجواء الدافئة الرطبة ت�صاعد وت�صرع من عملية تكوين اجلراثيم واإن�صاجها وظهور 
املنا�صبتني  والرطوبة  احلرارة  درجات  تتوفر  حيث  الإ�صابة  حلدوث  الأوقات  اأن�صب  من  عادة  وال�صتاء  اخلريف  اأ�صهر 
لتحري�ض اجلراثيم على اإحداث العدوى والتي تكون الرطوبة فيها نا�صئة عن �صقوط الأمطار اأو ت�صكل الندى اأو ال�صباب. 
كما اأن الأمطار امل�صحوبة برياح قوية تعمل على نقل وتوزيع وانت�صار اجلراثيم من موقع لآخر ومن �صجرة لأخرى وعلى 
اأجزاء ال�صجرة الواحدة. اإل اأن الفطر يدخل يف حالة ال�صكون عندما ترتفع درجة احلرارة عن 30 م° وتنخف�ض دون 5 
م° وهذا يعني اأن فرتة ن�صاط الفطر تتعاظم خالل اأ�صهر اخلريف وت�صكن خالل ال�صتاء البارد وتتوا�صل خالل اأ�صهر 

الربيع وتبعًا للظروف املناخية املتقلبة خالل اأ�صهر ال�صيف.

ومكافحة  وتقليم  وت�صميد  حراثة  من  املطلوبة  الزراعية  اخلدمات  غياب  اأن  املوؤكد  من   : الزراعية  اخلدمة  عمليات 
الأع�صاب يعني خلق اأ�صجار تكون مقدرتها على احتمال الإ�صابة باملر�ض متدنية، ومن جهة اأخرى فاإن عدم تنفيذ مثل 
هذه اخلدمات من �صاأنه تهيئة الظروف وتوفري م�صادر العدوى الأولية حلدوث الإ�صابة وتعاظمها وتو�صيع رقعة انت�صار 

املر�ض وا�صتقراره.

العوامل الطبوغرافية املتواجدة فيها �ضجرة الزيتون: اأن الوديان و�صفوح اجلبال و املناطق ال�صاحلية و �صبه ال�صاحلية 
و  التي يظهر فيها املر�ض، كما ان كرب امل�صاحات  املواقع  اأ�صد  الزيتون والكثيفة يف زراعتها هي  اأ�صجار  املتواجد فيها 

ات�صالها ي�صاعد يف انت�صار ال�صابة. 

أعراض اإلصابة:

اأن ماميكن م�صاهدته بالعني املجردة يف احلقل عبارة عن تطورات الإ�صابة وانتهاء فرتة ح�صانتها حتت ان�صجة النبات 
و التي ترتاوح مابني اأ�صبوعني اإىل ثالثة اأ�صابيع وقد متتد اإىل اأكرث من ثالثة اأ�صهر وذلك تبعًا للظروف والعوامل البيئية 
ال�صائدة. تتمثل العرا�ض يف ظهور مواقع داكنة اللون على ال�صطح العلوي لالأوراق غري حمددة احلواف عادة خالل 
�صهر اآذار وني�صان ، والتي تتميز خالل اأيام عن بقية لون الورقة العادي وب�صكل ا�صرع كلما كانت الظروف اأكرث مالءمة 
و تتحول اإىل بقع م�صتديرة داكنة احلواف ذات لون رمادي اأو بني عادة اأو زيتوين خم�صر يف حني يبهت لون ن�صيج الورق 

يف مراكز البقع ويكون حجم هذه البقع �صغري و ترتاوح اأقطارها من 2.5 – 5 مم و قد ت�صل اىل 12 مم.

ي�صتمر بهتان لون ن�صيج الورقة تدريجيًا يف مراكز البقع في�صبح اأ�صفر، يف حني تدكن احلواف املحيطة بو�صوح اأكرث، 
ويزداد لون ن�صيج الورقة ا�صفرارًا خارج هذه احلواف حتى ي�صمل كامل ن�صل الورقة، وقد تبقى بع�ض الأوراق امل�صابة 
على الأ�صجار ال ان الوراق �صديدة الإ�صابة ت�صقط حتت الأ�صجار و ميكن م�صاهدة اأعرا�ض املر�ض عليها عن بعد خالل 



اأ�صهر ال�صيف حتى بعد جفافها، ويف الإ�صابات ال�صديدة الناجمة عن جراثيم متوفرة باأعداد كبرية حتت ظروف احلقل 
فاإن ن�صيب الأوراق منها يكون عاليًا مما ينجم عنه ظهور العديد من البقع على الورقة الواحدة ت�صل احيانا اإىل ع�صرين 
بقعة تتداخل مع بع�صها وتتربق�ض الأوراق. كما ت�صاب اأعناق الأوراق والأن�صجة القريبة منها فت�صمر وجتف موؤدية اإىل 
ت�صاقط الأوراق ب�صرعة. كما يظهر على البقع املتك�صفة خالل �صهر اآذار وني�صان منو فطري كثيف لونه رمادي م�صود 
يحتوي على اجلراثيم بكميات كبرية حيث متيزت تلك الفرتة بجو دافئ رطب ملبد بالغيوم تخلله نزول اأمطار خفيفة 
يف بع�ض الأحيان. و ميكن اأن يهاجم الفطر العناقيد الزهرية فتذبل وتت�صاقط ويكون �صقوطها فجائيًا يف حال الفقد 

ال�صديد لالأوراق الناجم عن الإ�صابة ، اأما الثمار فنادرًا ما ت�صاب.

مكافحة المرض

ومن الأمور الواجب معرفتها قبل البدء مبكافحة تبقع عني الطاوو�ض هو ان جزءا من الوراق امل�صابة تبقى على ال�صجار 
ا�صف اىل ذلك ان الوراق التي ا�صيبت يف ف�صل الربيع ل تظهر اعرا�ض غالبا، حتى تتوفر الظروف التي ت�صجع منو 
الفطر. لقد وجد ان ن�صاط هذا املر�ض ي�صتمر يف درجات احلراة ما بني 5-27 مئوي وتعترب درجة احلرارة من 15-12 
هي الأف�صل لنموه، ولذلك فان ن�صاط الفطر يبداأ يف ف�صلي اخلريف والربيع عندما تتوفر الرطوبة املنا�صبة، و يتوقف 
ن�صاطه يف فرتات ال�صيف  احلار وال�صتاء �صديد الربودة. و عليه فاأن جناحنا يف ال�صيطرة و التغلب على هذا املر�ض و 

احلد من انت�صارة و اأ�صراره يتطلب منا اتباع ا�صلوب املكافحة املتكاملة و املتمثل يف الآتي:

أواًل:
تنفيذ علميات اخلدمة الزراعية امل�صتمرة والتي تهدف اإىل التاأثري على منو الفطر وتكاثره وتقوية طبيعة منو الأ�صجار 

كما يلي:

1. احلراثة : اإ�صافة لفائدة احلراثة و اأهميتها بالن�صبة لب�صاتني الزيتون،  فاأن تنفيذ عملية احلراثة اخلريفية مبا�صرة 
بعد القطاف والربيعية قبل تفتح الأزهار تعمل على طمر الأوراق امل�صابة و املت�صاقطة حتت الأ�صجار و توؤدي لإ�صعاف 

حيوية الفطر وقتله وحتد من انتقاله. 

2. التقليم: و هنا نركز على اإزالة الفروع امل�صابة و امليتة و تقليل كثافة النمو مما ي�صهل دخول الهواء و تقليل الرطوبة 
خالل الأ�صجار و زيادة تعر�صها لأ�صعة ال�صم�ض الأمر الذي ي�صعف من فر�ض حدوث الإ�صابة وتطورها على هذه الأ�صجار 
على اأن يراعى اإجراء عملية تخفيف لالأغ�صان التي ليتجاوز قطرها 2 �صم. واإزالة ال�صرطانات املتكونة عند اجلذع 
والتاج، و يف حالت الإ�صابة ال�صديدة لب�صاتني ظهرت على اأ�صجارها ال�صعف العام فاإنه ين�صح بتنفيذ عملية التقليم 
اجلائر لي�صمل بع�ض الفروع الرئي�صية وماعليها بهدف اإعادة ت�صكيل هيكل منو الأ�صجار وتقليل تواجد الفطر عليها ويف 
كل احلالت يجب جمع الأوراق املت�صاقطة وخملفات التقليم وطمرها اأو حرقها على الفور وقبل بدء ن�صاط الفطر لتكوين 

اجلراثيم.

3. الت�ضميد املتوازن: ويهدف اإىل تقوية منو الأ�صجار ورفع درجة حتملها لالإ�صابة لتعوي�ض النموات والأوراق التي فقدت، 
كما اأن نرث الأ�صمدة الع�صوية املتخمرة يف حميط الأ�صجار ي�صاعد بدرجة كبرية يف حماية الأ�صجار من هذا املر�ض. 

4. مكافحة الأع�ضاب: �صواءا اأكانت بالطرق الكيماوية اأو بعمليات اخلدمة الزراعية فان ذلك يعمل على تقليل الرطوبة 
الن�صبية املحيطة بالأ�صجار وبالتايل تقليل فر�ض حدوث الإ�صابة ومنو تكاثر الفطر بالإ�صافة اإىل اإلغاء اأو تقليل مناف�صة 

الأع�صاب لأ�صجار الزيتون على الغذاء واملاء.
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ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
وزارة الزراعة

برنامج »حت�صني م�صتوى املعي�صة يف الرا�صي الفل�صطينية املحتلة- ال�صفة الغربية« 
بتمويل من مكتب املمثلية الهولندية

ثانيًا :
الدليل  با�صتخدامها ح�صب  و املرخ�ض  املنا�صبة  النحا�صية  و  الفطرية  املبيدات  با�صتخدام  تتم  و  الكيماوية:  املكافحة 
ال�صادر عن دائرة املبيدات، مع الرتكيز على ا�صت�صارة املر�صد الزراعي املخت�ض بهدف اختيار املبيد الأن�صب، اآخذين 
باحل�صبان التغطية الكاملة للمجموع اخل�صري و عدم ر�ض املواد النحا�صية قبل القطف. و يجب اإجراء عمليات الر�ض 

يف املواعيد التالية:

ر�صة اوىل يف اخلريف وتف�صل بعد القطاف وقبل �صقوط الأمطار بفرتة كافية ت�صمح لإعطاء املبيد اأثره الفعال.

ر�صة ثانية اأو ر�صتني خالل �صهر اآذار وني�صان وخالل الأيام ال�صحوة اخلالية من الرياح والأمطار.

و باعتبار اأن حم�صول الزيتون يف فل�صطني من املحا�صيل الزراعية ذات الأهمية الكربى، فان الأمر يتطلب منا مزيدا 
من الهتمام للحفاظ على هذه الزراعة و النهو�ض بها.


