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عــة و زر ملااتمســاحالأكبــر تضــم والتــي ،حمــاةو حلــب دلــب،إراعــة الفســتق الحلبــي فــي محافظــات فــي منــاطق ز 2011و2010أجریــت الدراســة خــالل عــامي 

مــا بــین الســنوي معــدل الهطــل المطــري یتــراوح إذ ،مــن أشــجار المنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة التــي تــزرع فــي هــذه المنطقــةوالفســتق الحلبــي.ســوریةفــي الحلبــي الفســتق ب
المنفـذةحقلیـة كـررة ومـن الجـوالت الالمـزارعین المتيو امـن شـكت،لوحظـ.ةومرویـیـةبعلزراعـة بـین مالیـین شـجرة10حـوالي فیهـا عـدد األشـجار یبلغ و ،مم250-350

فتــرة ال خــالل تــدهور ومــوت هــذه األشــجارأدت إلــىاألشــجار الكبیــرةعلــىوحتــى،ظــاهرة تمــاوت أشــجار الفســتق علــى غــراس مــن عمــر ســنة،علــى مــدار أربــع ســنوات
المســتنبت المســببات علــى توعزلــ،فــرعة والجــذور والســاق والتــاج واألالتربــمــن و ع عینــات مــن الغــراس واألشــجار تــم جمــتتجــاوز الســنة مــن ظهــور األعــراض المرضــیة.

تحدیــد أهــم مســببات تــدهور أشــجار الفســتق وأمكــن .وٕاعــادة العــزل منهــا،علــى غــراس عمرهــا ســنةاختبــارات القــدرة اإلمرضــیةیــتجر أو )،PDA(دكســتروز آغــار بطاطــا 
Botryosphaeriaلفحـة األفـرع وأعنـاق الثمـار ، Verticillium dahliaeيذبول الفرتیسـلیومالـ:الحلبـي وهـي dothidea،عفـن التـاج والجـذورتPhythophthora spp. ،

Fusariumيذبول الفیوزاریومال solani،لفحـة الغـراسمرضیة أخرى قلیلة االنتشار, مثـل: مسبباتإضافة إلىRhizoctonia solani تقـرح السـاق وCylindrocarpon

spp. نســبة اإلصــابة بهــذه المســببات بلغــت .ت أشــجار الفســتق الحلبــيو كونهــا األكثــر انتشــارًا والمســببة لظــاهرة تمــاتــم التركیــز علــى دراســة المســببات األربعــة األولــى . و
وتبـین ،)5-0(باسـتخدام مقیـاس سداسـي يفیرتیسـیلیومالذبول الـالنسبة المئویة لشدة اإلصـابة بتقدیر كما تم .على التوالي،%2.25و25.29،14.54،2.92األربعة 

یـةالبعلالبسـاتین بـین مـا متقاربـة هـذه النسـبة فـي حـین كانـت ، فـروق معنویـة عالیـةبو البعلیـة مقارنة مع مثیلتهـا فـي الحقـول المرویة حقولفي الركبأكانت ة هذه النسبأن 
.قاطنات التربةمن مراض مسببات األنتشار الةشجعالمثقیلة الالتربة إلى وهذا عائد،في خان شیخونةوالمروی

.فطریةتدهور وموت األشجار، أمراض ال، فستق حلبي: كلمات مفتاحیة

المقدمة

وطن مــلاســیاآوجنــوب خاصــة ســوریةبو ،تشــكل منطقــة الشــرق األوســط
ومنهـا انتشـر إلـى منـاطق كثیـرة ،األصلي ومراكز اإلنتاج للفستق الحلبي

الحلبـــيللتنـــوع الـــوراثي للفســـتقاً مركـــز ةوتشـــكل ســـوری.)17(فـــي العـــالم
مــن أشــجار الفســتق الحلبــي %80ل صــنف العاشــوري حیــث یشــك،)3(

أشـــجار الفســـتق تشـــكل و .)1(یلیـــه البـــاتوري ونـــاب الجمـــلةفـــي ســـوری
). 5(العالمفي من أشجار الجوزیات%4-1حوالي

نظــــرًا والفســــتق الحلبــــي مــــن األشــــجار ذات األهمیــــة االقتصــــادیة 
المـــردود الجیـــد و ،واســـتخداماتها المتعـــددة،هر االغذائیـــة العالیـــة لثمـــللقیمـــة 

الزراعـــة البعلیـــة فـــي المنـــاطق الجافـــة وشـــبه لهـــذه األشـــجار فـــي منـــاطق
هــذه الشــجرة فــي القســم تنتشــر .الجافــة مقارنــة مــع غیــره مــن المحاصــیل

،درجـة45-30الشمالي والجنـوبي مـن الكـرة األرضـیة بـین خطـي طـول 
.)4(سنة400-300سجلت أشجار بعمر و 

،بمقاومتهـا للجفـافوتتسـم سـیطة،بلشجرة الفستق متطلبـات بیئیـة 
خفضـــــة حتـــــىنوالم،س°50الیـــــة حتـــــى عدرجات الحـــــرارة اللـــــهـــــاوتحمل

ــ،اً عــالمحصــول كمــا ونو التكمیلــيالــري ویزیــد س.30°- ن النمــوویحسِّ
إنتـاج شـجرة فـي كبیـر سـلبي دور النباتیـة بـاألمـراض وتسهم .)24، 16(

ضرورة ى لإریما أشوتهدد زراعته. ك،ثمارهاومواصفاتالحلبيالفستق
الممارســـات یتضـــمن مكافحـــة أمـــراض الفســـتق لمتكامـــل برنـــامج اعتمـــاد 

).14(الزراعیة لخدمة أشجار الفستق
ومــن الضــروري التركیــز علــى مســببات األمــراض القاطنــة بالتربــة 

والتركیـز علـى ،بسبب ضررها الكبیر على حیاة وٕانتاجیة أشـجار الفسـتق
Verticilliumه األمــــراض وأهمهــــا صــــول المقاومــــة لهــــذاســــتخدام األ

dahliae)23(. ـــــة فـــــي التربـــــةوُتعـــــد مـــــن أهـــــم العوامـــــل زیـــــادة الرطوب
أن هناك عـدة أنـواع مـن و ،)21(المساعدة على اإلصابة بمرض الذبول

Phythopthoraجــنس spp.)7(أهــم مســببات أمــراض ذبــول كأحــد
متســـببة عـــن باإلضـــافة للفحـــة األفـــرع ال، )19(الفســـتق الحلبـــي وتـــدهوره

Botryosphaeriaالفطـر  dothidea)20 () 19، 7ومسـببات أخـرى(،
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Fusarium solani)6 ،21.( لألصـل فـي اً أن هناك تـأثیر البعضأكد و
مقاومــة مــرض ذبــول الفســتق المتســبب عــن الفیرتیســیلیوم حیــث وجــد أن 

Pistaciaأصــل  intergrevima مــن بقیــة األصــولمقاومــة أكثــر هــو
3.03كیـــاوفـــي تر ،طـــن4.27كـــایتاجیـــة الهكتـــار فـــي أمر نإتبلـــغ .)11(

.)5(طن1.53ةوفي سوری،طن1.78وفي ایران،طن
على أمراض شجرة الفستق الحلبـي ةدراسات سابقة ومركز تجرِ لم
مــرض عفــن القاعــدة والــذبول دون ىلــإوهنــاك إشــارة بســیطة ة،فــي ســوری

.)4(ةالمسببالعوامل تحدید 
عمـل هـو إیجـاد الحلـول المالئمـة لمنـع تــدهور ومـن مبـررات هـذا ال

أشــــجار الفســــتق وٕاصــــابتها بهــــذه المســــببات وفــــق برنــــامج إدارة متكامــــل 
مالیــین 10ألشــجار الفســتق الســیما أن عــدد هــذه األشــجار یتجــاوز الـــ 

متدنیة قیاسًا باإلنتاجیة في دول أخرى.نتاجیتها إ و شجرة في سوریة، 
رهو تــدصــر ألهــم مســببات إجــراء حى لــإهــدف البحــث فقــد ولــذلك 

ةعـااألكثـر زر إدلب وحلب وحمـاة، أشجار الفستق الحلبي في محافظات 
تمــاوتظــاهرة عــن المتكــررة للمــزارعین يو ابعــد الشــك،شــجار الفســتقأل
دراســـة هـــدفت إلـــى كمـــا.والقـــائمین علیهـــاهـــمالتـــي باتـــت تقلق،شـــجاراأل

مقـــــاییسلاوفـــــق وشـــــدتهاإلصـــــابة لالنســـــبة المئویـــــةالمســـــببات وتقـــــدیر 
ـــــى مـــــن ثـــــم و المناســـــبة، تلـــــك النتشـــــارالظـــــروف المالئمـــــة التعـــــرف إل
.المسببات

هوطرائقالبحث مواد 

حصر مسببات تدهور أشجار الفستق الحلبـي فـي منـاطق زراعتـه فـي 
ةسوری

المســببة لمــوت وتــدهور تــم إجــراء حصــر ألهــم أمــراض الفســتق الحلبــي 
أشـجار دراسـة لكل منطقـة يوتم اعتماد حقلین ف،أشجار الفستق الحلبي

عمـر ب،شـجرة100كل حقـل أكثـر مـن فيیوجد.بعل والمرويفستق اللا
وري.شمن صنف العات لتكونبخانت،اً عام20أكثر من 
،وعلـى مـدار فتـرة الدراسـة،جوالت حقلیة نصف شـهریةبالقیامتم 

ــــي تعتــــري األشــــجار،  .خاصــــة أمــــراض الجــــذوربو لرصــــد األمــــراض الت
حالـة و -الموقع (:معلومات تفصیلیة كثیرة أهمهاجمع حصر تضمن الو 

) األشجار

جمع العینات للدراسة المخبریة وعزل المسببات المرضیة 
مؤشـر:)8(لحقـل الواحـد في ااإلصابة لمؤشر النسبة المئویة ابتم حس

× درجة إصابتها / العـدد الكلـي × اإلصابة = مجموع النباتات المصابة 
100× أعلى درجة بالسلم

تـــم جمعهـــا مـــن مـــن العینـــات التـــيتـــم عـــزل المســـببات المرضـــیة 
ــــى هویتهــــاتحدیــــدلواألفــــرعالتربــــة ومنطقــــة التــــاج والجــــذور والســــاق  عل

.)22((PDA)اغار دكستروز /البطاطسالبطاطاالغذائينبت تالمس

القدرة اإلمراضیةاختبار 
عمرهـــا لكــل مســبب مرضــي علــى غــراساختبــار القــدرة اإلمراضــیة فــذنُ 

ــــولي ،ســــنة ــــاس ب ــــي أكی ــــینیتإیموضــــوعة ف ــــة ،ل التــــي األعــــراض ومراقب
ــــة،وٕاعــــادة عــــزل المســــببات المرضــــیةتحــــدثها،  ــــة المــــزارع الفطری ،وتنقی

واســتخدام ،البیومتریــةأبعادهــاودراســة خصائصــها المورفولوجیــة وقیــاس
.)24(هذه المسبباتهویة لتحدید متخصصة مفاتیح تصنیف 

RCBDاملــــة كلقطاعــــات العشــــوائیة الاصــــممت التجربــــة حســــب

الفــروق بــین معنویــة ودراســة،GenStateواســتخدام البرنــامج اإلحصــائي 
.%5المتوسطات عند مستوى 

شدة اإلصابةو اإلصابة للمسببات المرضیة المعزولةنسبةحساب 
لمسببات المرضیة األكثر انتشاراً ل

دید نسبة اإلصابة في تم تح، إذیةلحقول المرویة والبعلشجار اذلك ألتم 
× لألشجارالكليعدد الالمصابة/األشجارعدد :كل حقل على أساس

سي لتقدیر داس سیتم تحدید شدة اإلصابة باالستعانة بسلم تقی. 100
= ذبول عدد محدود 1، = أشجار سلیمة0وفق ما یلي:شدة المرض 

فرع عدة أ= إصابة 3، = إصابة فرع رئیسي جانبي2، من األفرع
.)2= أشجار میتة (5،= إصابة شدیدة لمعظم فروع الشجرة4، ةرئیسی

:على النحو التاليلحقل الواحدافيمؤشر اإلصابة تم حساب 
درجـة إصـابتها / العــدد × المصـابة األشــجاراإلصـابة = مجمـوع مؤشـر
).15، 8(100× أعلى درجة بالسلم × لألشجار المرصودةالكلي

النتائج والمناقشة

المناسـبةتصـنیف المفـاتیح باالسـتعانةبعـد ،عـزل العینـاتنتـائجرت أظهـ
عــدة أمــراض تنتشــر فــي منــاطق الدراســةكأن هنــا، )24، 15،19، 6(

أن ثالثـة مـن هـذه المسـببات هـي مـن قاطنـات و ،في المحافظـات الـثالث
)10منتشـــرة علـــى أشـــجار الفســـتق الحلبـــي فـــي تركیـــا المجـــاورة (و التربــة 

:ترددهاوهي حسب 
ومســــــــببه حســــــــب نتــــــــائج العــــــــزل يســــــــیلیومیرتفالذبول الــــــــمــــــــرض -

Verticillium dahliae،مترافقة ألشجار ابدت أعراض ذبولیثح
، وتسـاقط األوراق وتشقق للقلف،جعي لألفرعار توموت ،اصفرارمع 

ظهــر ،والجــذورلســاقفــي اياء مقطــع عرضــعنــد إجــر و ثــم المــوت.
أكثــر مـن هـذا المــرض وكــان.ن أســود حـول االســطوانة المركزیـةتلـوً 
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فـي السـیماً الدراسـة حیث لوحظ في جمیع مناطق ،األمراض انتشاراً 
الــذي وصــفالهــذه األعــراض مــع وتتطــابق .خــان شــیخونمنطقــة 
.)12،13(سابقاً إلیه ةشار تمت اإل

ـــــــاق الثمـــــــار ومســـــــببها - ـــــــرع وأعن ـــــــائج العـــــــزللفحـــــــة األف حســـــــب نت
Botryosphaeria dothidea. علـى أفـرع اتصابلوحظت اإلحیث

،تبقعـــاتبـــدت علـــى هیئـــة و ،ســـنوات4-1بعمـــر الغـــراس الصـــغیرة 
انتشـارها كبیـر أیضـًا كـان و ،دراسةوتشقق للقلف في أغلب مناطق ال

تلـــك التـــي األعـــراض مـــع وتتطـــابق هـــذه .خـــان شـــیخونمنطقـــة فـــي 
).25، 18(ت سابقاً وصف

:عنتأنه تسببنتائج العزل أظهرت:ورذجالتاج و الاتنعفت
Phythophthoraأحـــد أنـــواع جـــنسأ. spp.، هأعراضـــلوحظـــت إذ

األشـجار وتـدهور وانحطـاط لنمـو،ألشـجارلضعف عام شكل على 
القلـــف تحلـــلو ،الـــتعفنو تـــاج والجـــذور بـــالتقرح وٕاصـــابة ال،المصـــابة
وتتطـــــابق هـــــذه .مـــــوت األشـــــجاراصـــــفرار وذبـــــول و ثـــــم ،والخشــــب

.)12(سابقاً ما وصفاألعراض مع 
Fusariamب. solani:ــــون باإلصــــابة بــــهتمثلــــت أعــــراض تغیــــر ل

ل تحلـــوانحطــاط وتـــدهور األشــجار وتعفـــن و ،هاثــم اصـــفرار ،األوراق
.الجذور

ـــــــى اً أعراضـــــــأبـــــــدتأخـــــــرى جلت مســـــــببات كمـــــــا ُســـــــ مرضـــــــیة عل
به بســـــــــیكتریـــــــــا و نالتقـــــــــرحمثـــــــــل غـــــــــراس وأشـــــــــجار الفســـــــــتق الحلبـــــــــي 

Cylindrocarpon sp. ًهاأعراضـوتتطـابق،وأمـراض أخـرى أقـل انتشـارا
.)24(ه سابقاً وصفما جاء مع 

فروقــًا معنویــة فــي متوســط نســبة اإلصــابة بالنســبة 1یظهــر جــدول 
وبـین بقیـة األمـراض فـي معظـم V. dahliaeلمرض الذبول الفرتسلیومي 

منـــاطق الدراســـة، وهـــذا یعـــود إلـــى التربـــة الثقیلـــة والرطوبـــة العالیـــة التـــي 
لیـــة. ویلـــي مـــرض الــــذبول شـــجعت انتشـــار األمـــراض بهـــذه الدرجــــة العا

حیــث B. dothideaانتشــارًا مــرض لفحــة األفــرع المتســببة عــن الفطــر 
كانــت الفــروق عالیــة المعنویــة مقارنــة مــع بقیــة األمــراض األخــرى األقــل 
انتشــــارًا، وهــــذا ینطبــــق أیضــــًا علــــى مــــرض تعفــــن تــــاج وجــــذور الفســــتق 

Phytopthora.المتسبب عن الفطر sp.

ـــر أمـــراض 2ویضـــم جـــدول  ـــل المـــرض) ألكث مؤشـــر اإلصـــابة (دلی
الفستق انتشارًا وهو الذبول الفرتیسلیومي في الحقول المرویة والبعلیة.

وجود فروق معنویة فـي مؤشـر اإلصـابة (دلیـل المـرض) 2ُیظهر جدول 
لمــــرض الــــذبول الفرتیســــلیومي فــــي الحقــــول المرویــــة فــــي خــــان شــــیخون 

النتشــار المــرض) مقارنــة مــع بقیــة (األكثــر رطوبــة وتربتهــا ثقیلــة مالئمــة
المناطق التي ینتشر فیها المرض، وكـذلك بالنسـبة لألشـجار فـي الحقـول 

البعلیة.

.مناطق زراعتھ في سوریةفي التي تصیب الفستق الحلبي باألمراض الرئیسة اإلصابة ةبسنمتوسط.1جدول
Table 1. Average disease incidence of main pathogens of pistachio in the different regions where it is grown in Syria.

Pathogenالمسبب 

Regionالمنطقة
LSDأقل فرق معنوي 
%5عند مستوى 

LSD at 5%
طیبة

Tibah
مورك

Morek

خان شیخون
Khan

Shikhon
تمانعة

Tamanah
بریج

Brige

المتوسط 
للمناطق

Average

V. dahliae23.2024.1051.4515.3012.4025.291.90

B. dothidea18.2518.5026.701717.2519.543.39

Phytopthora sp2.115.094.182.111.112.924.583
F. solani2.502.602.901.2522.250.781

ي مناطق زراعتھ في سوریة.على الفستق الحلبي فمرض الذبول الفرتیسلیومي (%) بدلیل اإلصابة.2جدول 
Table 2. Disease index (%) of Verticillium dhaliae which infects pistachio in different regions where it is grown in Syria.

طریقة الزراعة

Regionالمنطقة 
عند LSDأقل فرق معنوي 

%5إحتمالمستوى
LSD at P=0.05

طیبة
Tibah

مورك
Morek

خان شیخون
Khan

Shikhon
تمانعة

Tamanah
بریج

Brige

المتوسط 
للمناطق

Average

بین المناطقIrrigated11.1111.2014.417.606.3010.121.827مروي

بین المروي والبعلRainfed8.909.8011.116.805.108.322.584بعل
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فــي أغلــب ةلمرویــوایــةالبعلالحقــول بــین اً ضــفــروق أیوجــدت كمــا 
انتشـار رطوبـة التربـة تشـجع زیادةأن عملیة الري و ذلك ،مناطق الدراسة

تـاج وجـذور اتعفنـتو بـول فرتیسـیلوم قاطنـات التربـة مثـل ذمـن مراض األ
ذبــول فیرتیســیلیوم هــو األكثــر انتشــارًا وشــكل مــع وكــان ،أشــجار الفســتق

ق الحلبي في جرة الفستأهم عوامل تدهور شالمدروسةالمسببات األخرى 
.)21(دراسة سابقةوهذا یتطابق مع ة،شمال سوری
ذلــك یتطلـب وضــع برنـامج مكافحــة متكامـل ألمــراض الفســتق كـل

وتقـدیر الضـرر الحاصـل ،المسـح الحقلـي الـدائمو لمراقبـة ا، یشملالحلبي

اكن انتشـــار كـــل وأمـــ،ولســـنوات متتالیـــة،شـــارهاتمـــن هـــذه األمـــراض وان
ظهوره،ة أشجار الفستق الحلبي وتوقیتفي مناطق زراعمسبب مرضي

أفضـــل أســـالیب المكافحـــةاریـــواخت،والعوامـــل المشـــجعة لهـــذا االنتشـــار
العالمیـة صـول واستخدام األ،المعدياللقاحكما یفید خفض ).26، 10(

األكثــر مقاومــة اختیــارو ،)23(ةكثــر مقاومــة غیــر المنتشــرة فــي ســوریاأل
) إلـى أن األصــل 9(وآخــرون Epsteinأشـار و .قاطنـات التربــةألمـراض 

Ucbi ُنجُ وهو من هP. atlanticaمقاوم بدرجة عالیة لهذه األمراض.

Abstract
Khafateh, A.R. 2014. Most important factors associated with pistachio trees decline and identification of causal
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A survey for pistachio tree diseases was carried out in 2010-2011 in different fields of Idleb, Aleppo and Hama governorates in Syria,
where around 10 million trees are grown. The tree decline has become a destructive disease affecting pistachio trees. The survey revealed
that the decline is associated with the presence of many fungal pathogens. The most important fungi that were isolated on PDA medium
were: Verticillium dahliae, Phytophthora spp. and Fusarium solani, and Botryosphaeria dothidea. The investigation for disease incidence
(%) and disease severity based on 0-5 scale indicated that these pathogens are associated with the death of young trees.
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