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الملخص
Sphaeropsis dalmaticaالمتسبب عن الفطرمرض تعفن ثمار الزیتونانتشارتقصي . 2015. عطیة عربو محمدمطر،  (Thüm.) Gigante

.140- 130): 2(33ة النبات العربیة، ، سوریة. مجلة وقایحلبفي محافظة
Sphaeropsis dalmatica.یعد مرض تعفن ثمار الزیتون المتسبب عن الفطر (Thum.) Gigante من األمراض المهمة على ثمار الزیتون، في البلدان ،

Bactrocera oleaeبة ثمار الزیتون المطلة على حوض البحر المتوسط. ینتشر المرض في البساتین المصابة بحشرة ذبا Gemlمترافقًا مع وجود المفترس ،
Prolasioptera berlesiana Paoliتم .في سوریة. هدف البحث إلى تقصي انتشار مرض تعفن ثمار الزیتون في المناطق الرئیسة لزراعة الزیتون في محافظة حلب

. تم تقدیر نسبة تردد المرض، ونسبة 2011و 2010لموسمي أكتوبر/لشرین األو عزاز، خالل شهر تاو تنفیذ مسح حقلي في بساتین الزیتون في منطقتي عفرین 
، على صنفي الزیتون، زیتي وخلخالي. عزل الفطر الممرض من P. berlesianaوالذبابة، وكذلك نسبة الثمار التي تحتوي على المفترس اإلصابة بكل من المرض

قدرته اإلمراضیة تحت ظروف المختبر. أظهرت النتائج انتشار مرض تعفن ثمار الزیتون وذبابة ثمار الزیتون والمفترستم التأكد من الثمار المصابة، و 
P. berlesiana،بمرض تعفن ثمار الزیتون في منطقة %34.0) وأعلى نسبة إصابة (%92.30(نتشاراوسجلت أعلى نسبة ،في جمیع المواقع التي شملها البحث (
.. وتباینت نسب إصابة الثمار بكل من المرض والذبابة ووجود المفترس، بحسب الصنف والموقع مع وجود فروق معنویة بینهم2010م عفرین في موس

.الزیتونذبابة ثمار،Sphaeropsis dalmatica،Prolasioptera berlesianaتعفن ثمار الزیتون مرضكلمات مفتاحیة: 

المقدمة 

ـــــون  Olea europea(تعـــــد شـــــجرة الزیت L. ( مـــــن أهـــــم األشـــــجار
المثمــــرة فــــي منطقــــة حــــوض البحــــر المتوســــط، وتحتــــل ســــوریة المركــــز 
الســـادس علـــى مســـتوى العـــالم مــــن حیـــث اإلنتـــاج وعـــدد األشـــجار بعــــد 

یتركــــــز.)12(كــــــل مــــــن إســــــبانیا، إیطالیــــــا، الیونــــــان، تركیــــــا والمغــــــرب
شـــــــمالمنـــــــاطقفـــــــيرئـــــــیسبشـــــــكلالزیتـــــــونمـــــــنالســـــــورياإلنتـــــــاج
اإلنتـــــاج فـــــياألولـــــىالمرتبـــــةحلـــــبمحافظـــــةوتحتـــــلریة،ســـــو وغـــــرب

تلیهــــــا محافظــــــات، معظمهــــــا فــــــي منطقتــــــي عفــــــرین واعــــــزاز)،22%(
فــــــيأقــــــلبكمیــــــاتالزیتــــــونینــــــتجكمــــــاوطرطــــــوس،والالذقیــــــةإدلــــــب

). 3(والوسطىالجنوبیةالمناطق
تصاب شجرة الزیتون بعدید من األمراض والحشرات التي تخفض 

ثمار تعفنمرض ویعد )،1(ة في مناطق انتشارهااإلنتاج بنسب كبیر 
Sphaeropsis dalmaticaالزیتون المتسبب عن الفطر (Thüm.)

Gigante من األمراض المهمة على الزیتون في عدد من دول العالم ،
حشرة ذبابة ثمار ). ینتشر المرض في البساتین المصابة ب22، 8(

Bactrocera (Dacus) oleaeالزیتون Geml.، فصیلةTephritidae ،

من أكثر اآلفات الحشریة التي تعد ، Dipteraرتبة ثنائیة األجنحة
تنتشر الحشرة في جمیع ). 9،13(أهمیة على ثمار الزیتون في العالم

خسائروتسببمناطق زراعة الزیتون في دول حوض البحر المتوسط، 
الناتج الزیت نوعیةانخفاض ) و 27، 14، 5(كبیرة في إنتاج الثمار

نمو تؤدي إلى و ،الثمرةفياتنتیجة األنفاق التي تحفرها الیرقمنها
، Alternariaالفطور المترممة من أجناس:أنواع مختلفة من 

Pencillium ،Cldosporium ،Fusarium، داخل هذه األنفاق
مهم في نقل بعض الهادور إلىإضافة،)26، 21، 18، 4، 2(

إما بواسطة أجزاء جسمها الملوثة أو عن ،ةاألمراض الفطریة والبكتیری
نسجة الثمرة الداخلیة للهواء أعرض تي تب وضع البیض الو طریق ثق

كما ).S. dalmatica)10 ،17الفطرومنها الملوث بالعوامل الممرضة 
في نقل مهم أن بعض األعداء الحیویة للذبابة یمكن أن یكون لها دور 

Prolasiopteraة ثمار الزیتونبیض ذبابومنها مفترسالفطر،هذا

berlesiana Paoli.فصیلةCecydomiidae،األجنحةثنائیةرتبة
Diptera، الفطر أنسجةتتغذى على هتفید الدراسات بأن یرقاتإذ

).25، 19، 6(ثمار الزیتونتعفنالمسبب لمرض 
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في والیة 1883ألول مرة عامتعفن ثمار الزیتونوصف مرض
معظم مناطق زراعة في حالیاً ینتشرو )، 22رواتیا (دالماتیا في ك

المتوسطوبخاصة الدول المحیطة بحوض البحر،الزیتون في العالم
، 23انتشاره (مناطقفيكبیرةاقتصادیةخسائرویسبب) 16، 10، 7(

تختلف أصناف الزیتون المزروعة في قابلیتها لإلصابة بالمرض .)29
). وقد بلغت نسبة الثمار 15، 11وتوجد أصناف عالیة المقاومة (

أكثر من على بعض األصناف في أسترالیا، وأحیاناً %12المصابة 
). 24، 8ذلك في كل من جنوب إیطالیا وبعض دول البلقان (

، 10(التصنیفیةالتغییراتمناً تحدید الفطر المسبب عدیدشهد
1884Phyllosticta dalmaticaمرةألولسميحیث)،22 Thüm,،

Phoma dalmaticaمثل:أخرىأجناسإلىبعدفیماعزيو  (Thüm.)

Sacc., 1884 ،Macrophoma dalmatica (Thüm.) Berl. &

Voglino, 1886 ،Sphaeropsis dalmatica (Thüm.) Gigante,

1934 ،Camarosporium dalmaticum (Thüm.) Zachos &

Tzav.-Klon., 1979 ،Fusicoccum dalmaticum (Thüm.)

Vanev, هذهكل) أن22(آخرونو Phillipsوقد اعتبر. 2002
. كما أنها تمثلFusicoccum aesculiهي مرادفات للفطر األسماء

Botryosphaeria dothideaللفطرالطور الالجنسي (Moug Fr.)

Ces. & De No.1863. ًألنواع مختلفة من الفطرفي حین عزي مؤخرا
Neofusicoccum24، 16(ٕایطالیا و ترالیا في كل من أس.(

یدخل الفطر المسبب عن طریق الجروح والخدوش المیكانیكیة
كما ،الزیتونثمار خاصة المتسببة عن ذبابة بو التي تسببها الحشرات،

ناقل محتمل للفطرProlasioptera berlesianaالمفترسیعتقد أن
،ورها. تظهر األعراض على الثمار فقط في جمیع مراحل تط)10، 1(

دائریة زیتیة وبخاصة في الفترة التي تكون فیها خضراء، بشكل تبقعات 
تتحول الحقًا إلى في البدایة اللون فاتحةبنیة–صفراءمنتظمة الشكل، 

األسود، و تكون غائرة في نسیج الثمرة لمسافةثم الغامقالبنياللون
زاء وقد تعم كافة أج)، 28، 15(مم10-20مم ویصل قطرها إلى1-2

ما یشبه إلىوتحولهامسببة تجعدها بالكاملالثمرة في بعض الحاالت
ها نتوءات بارزة تمثل األوعیة البكنیدیة للفطر فیتظهر و المومیاء،
تنخفض نوعیة الثمار المصابة وتفقد قیمتها التسویقیة .)16(المسبب

ینشط الفطر في مجال .)22، 10(نوعیة الزیت الناتج عنها ىتردوت
ع من درجات الحرارة والرطوبة النسبیة، لكنه یفضل ظروف الرطوبة واس

س، مما یبرر °25س والمثالیة °30–20المرتفعة والحرارة المعتدلة 
). 11انتشاره في الدول المطلة على حوض البحر المتوسط (

تعفنمرض انتشار حول سابقة نظرًا لعدم وجود دراسات علمیة 
تنفیذ مسح (أ) یة، فقد هدف البحث إلىثمار الزیتون ومسبباته في سور 

نسبة تقدیرلحقلي في بعض بساتین الزیتون في منطقتي عفرین واعزاز 

نسبة األشجار والثمار الزیتون و ثمارتعفن(تردد) مرضانتشار
ذبابة وكل من مرض مالالعالقة بین الفطر تحدید المصابة به، (ب) 

الفطرعزل، (جـ) Prolasioptera berlesianaثمار الزیتون والمفترس
اإلمراضیةقدرتهواختبارالزیتونثمارتعفنلمرضالمسبب

.وتشخیصه

مواد البحث وطرائقه

المسح الحقلي
تردد(الزیتون ثمارتعفنمرضانتشارنسبةلتقدیرح حقلي ستم تنفیذ م

في المناطق الرئیسة لزراعة الزیتون في محافظة حلب )المرض
وتشرین /أكتوبرتشرین األوليخالل شهر اعزاز)، (عفرین،

منطقةبستانًا في66. شمل المسح2010موسم من نوفمبر/الثاني
64وجندیرس، وكفر صفراو حمامو اسكانالنسریة و :مواقعفي عفرین

اعزاز و یحمول و صوران و تلجبین في مواقع :اعزازمنطقةفيبستاناً 
فيانتشاراً األكثر(وخلخاليزیتيمزروعة بالصنفینالسالمة، و 

-100(هكتار2-1بستان حوالي تراوحت مساحة كل .)المنطقتین
50و20شجرة في كل بستان على األقل تراوحت أعمارها بین 200

). نظمت استمارة استبیان خاصة تتضمن المعلومات التالیة: عاماً 
عمر ،عدد األشجار،البستان، الصنف، مساحةالموقع، المنطقة

صابة إلوجود االمرض،أعراضلكثافة، الخدمة الزراعیة، األشجار، ا
تم حسابوغیرها من المعلومات المهمة األخرى.، الزیتونثمار بذبابة 

النسبة المئویة النتشار مرض تعفن ثمار الزیتون (تردد المرض) في كل 
:التالیةالمعادلةموقع وكل منطقة وفق

=%تردد المرض
البساتین المصابةعدد

×100 الموقعفيالكليالبساتینعدد

موقع وتم كلفيصنفكلمنمصابةبساتین5تم اختیار 
بستان (بطریقة عد كلبالمرض فياألشجار المصابةنسبةتقدیر

تشرینالنصف الثاني من شهراألشجار في المحاور المتعامدة)، خالل
وفق المعادلة التالیة:، 2010لموسم /أكتوبراألول

نسبة اإلصابة في 
البستان % =

عدد األشجار المصابة في البستان
 ×100 عدد األشجار الكلي في البستان

عند وجود شجرة واحدة مصابة بالمرض أعتبر البستان مصاباً 
على األقل، واعتبرت الشجرة مصابة عند ظهور األعراض الممیزة على 

ثمرة واحدة فیها على األقل.
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ذبابة ثمار من وكلثمار الزیتونتعفن مرض بین العالقة تحدید 
P. berlesianaالزیتون والمفترس

أشجار بشكل عشوائي من وسط وأطراف بستان واحد من 5تحدید تم 
100وأخذت ةقطفت ثمار كل شجرة على حد.كل صنف في كل موقع

أثناء موعد قطف الثمار في عشوائیًا من كل شجرة (مكرر)، وذلكثمرة 
2010في موسمي /أكتوبرالثاني من شهر تشرین األولالنصف

خاصة (كتبت علیها البیانات وضعت العینات في أكیاس .2011و
الزراعیةالبحوثمركزفيالنباتوقایةوأحضرت إلى مختبرالالزمة) 

ثمارتعفنبمرضالمصابةللثمارالمئویةالنسبةحلب. حسبتفي
كذلك وثمار الزیتون،بذبابةلمصابةاللثمارالمئویةالزیتون والنسبة

: التالیةالمعادلةوفقP. berlesianaبالمفترسلإلصابةالمئویةالنسبة

عدد الثمار المصابةنسبة اإلصابة % =
 ×100 العدد الكلي للثمار في العینة

والمفترسالزیتونثمارذبابةبینالعالقةولتحدید
P. berlesianaبثالثةثمرة300أخذتمالزیتون،رثماتعفنبمرض

تعفنمرضأعراضعلیهامكرر) ظهرتكلفيثمرة100(مكررات
فقط زیتيالصنفبساتینمنالثمارتجمیعأماكنمنالزیتون،ثمار

في الفترة ذاتها من موسم الثمارقطفموعدأثناءمن كلتا المنطقتین،
2011 .

مختبر. الت إلى وأحضر خاصة وضعت العینات في أكیاس 
كما حسبت ،حسبت النسبة المئویة للثمار المصابة بذبابة ثمار الزیتون

، عن Prolasioptera berlesianaالنسبة المئویة لإلصابة بالمفترس 
طوارطریق تشریح الثمار المصابة، ومالحظة وجود أنفاق التغذیة واأل

ل الثمرة، وفق المختلفة لذبابة ثمار الزیتون وكذلك یرقات المفترس داخ
األعراضعلیهاظهرتالتيالثمارمنعیناتأخذتابقة.السالمعادلة 

وحفظت،)ةحدعلىبستانكلمن(الزیتونثمارتعفنلمرضالممیزة
.الحقاً وتحدیدهالممرضالفطرعزللیتمورقیةأكیاسضمنبالبراد

وجدولGenStat 12برنامجباستخدامإحصائیاالنتائجحللت
عند(LSD)معنويفرقأقلوتم حسابANOVAالتباینیلتحل

.%5معنویةمستوى

عزل الفطر الممرض
واحد من كل صابة شدیدة) من بستانإثمار مصابة (خمسةتم اختیار

صغیرة قطع، غسلت جیدًا بماء الصنبور، وأخذتصنف في كل موقع
بمحلولسطحیاً ثمرة، طهرتكلبقعمنمم)5-3(قطرها 

الماءفيثمدقائق،4-3لمدة%0.525الصودیومكلوریتهیبو 
90(بتري أطباقفيوزرعتجففتثممماثلة،لفترةالمعقمالمقطر

إلیهامضافا،)PDA(آغار-دكستروز-بطاطامستنبتعلى،)مم
).24، 16ل (/مغ250بتركیزستربتومایسینالحیويالمضاد

وتمت تنقیة م،أیا10-7لمدةس°24حضنت األطباق عند 
الفطرتحدیدتم . دحاالعزالت عدة مرات بطریقة طرف الهیفا أو البوغ الو 

الفطر لمیسلیومالمجهریة المظهریة و المواصفاتدراسة عن طریق 
). 24، 22، 20، 16المتخصصة (للمراجع، وفقاوأبواغههستعمراتوم

.س، في المختبر°4عند في البراد حفظت المستعمرات النقیة 

تحت ظروف المختبرللفطر الممرض ختبار القدرة اإلمراضیة ا
. 2010لعام /نوفمبرنفذت التجربة في المختبر في شهر تشرین الثاني

أطباق بتري من 5تم تحضیر اللقاح المعدي عن طریق خلط محتویات 
(عزلت من ثمار الصنف زیتي، كفر أیام10فتیة بعمر نقیةةعزل

الماء المقطر المعقم بوساطة خالط لیتر من1في ) 2010صفرا، 
حسب .كهربائي. تم تصفیة المعلق عبر شاش طبي من أربع طبقات

طة شریحة عد كریات الدم اتركیز األبواغ الكونیدیة في المعلق بوس
وتم تخفیف المعلق بالماء المقطر المعقم للحصول على تركیز،الحمراء

صنف منهریاً ظاسلیمةثمرة100. أحضرت )24(بوغ/مل 105×2
غسلت الثمار جیدًا ثم عفرین، من بساتین الزیتون في منطقة زیتي 
لمدة %0.525سطحیًا بمحلول هیبوكلوریت الصودیوم طهرت

، ثم غسلت في الِماء المقطر المعقم لفترة مماثلة وجففت على -تیندقیق
ورق نشاف معقم وقسمت إلى عدة أقسام عوملت كما یلي:

رة أحدث في كل منها ثقبین بوساطة إبرة تلقیح ثم30القسم األول: -
مم 0.5بقطر معقمة في موقعین متناظرین على جانبي الثمرة

وتم تعلیم مكان الثقب بقلم ملون، وضعت الثمار في أطباق ) 24(
مل من المعلق 50طبق ثم غمرت في /ثمرة15فلینیة معقمة بواقع 

.دقائق5البوغي لمدة
تركت سلیمة (بدون ثقوب) ووضعت في ثمرة 30القسم الثاني: -

مل 50ثمرة/طبق ثم غمرت في 15أطباق فلینیة معقمة بواقع 
دقائق. 5المعلق البوغي لمدة 

ن وغمرت بالماء المقطر المعقم یطبقفيوزعت الثمار السلیمة المتبقیة 
ثمرة سلیمة20ثمرة مثقبة و20بالطریقة السابقة ذاتها كشاهد بواقع 

تركت الثمار تحت ظروف المختبر حتى تمام جفاف .دقائق5لمدة
المیاه العالقة على سطحها، ثم نقلت إلى أطباق جدیدة معقمة تحتوي 

عند حرارة حضنتعلى أوراق نشاف مرطبة بالماء المقطر المعقم و 
وسجلت دوریاً . روقبت الثمار یوماً 30لمدة %90س ورطوبة 22±2°

موعد تشكل و عراض وتطور حجم البقع النتائج المتمثلة بموعد ظهور األ
األوعیة البكنیدیة، كما تم إعادة عزل الفطر من الثمار المصابة وفقاً 

.لفرضیات كوخ
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النتائج والمناقشة

المسح الحقلي
مرض تعفن ثمار انتشار) 1جدول(الحقليالمسحنتائجأظهرت
واعزاز عفرینفي منطقتيالمسحشملهاالتيجمیع المواقعفيالزیتون

للمرض في موقعي ترددنسبةأعلىظهرت. في محافظة حلب
) في %86.66) في منطقة عفرین والسالمة (%92.30جندیرس (

منطقة) في%66.66منطقة اعزاز، وكان أقلها في موقع تلجبین (
أن أعلى نسبة أشجار مصابة كانت علىالنتائجكما أظهرتاعزاز،
%34بلغتنطقة عفرین حیثفي موقع جندیرس في مزیتيالصنف

في موقع صوران خلخاليالصنفعلىإصابةنسبةوأدنى،)2جدول(
وقد بلغ متوسط نسبة األشجار .%13.8بلغتاعزاز حیثمنطقةفي

%23.56على الصنف زیتي في منطقة عفرین و%27.12المصابة 
على الصنف خلخالي، بینما كان متوسط نسبة األشجار المصابة في 

على الصنف %19.72على الصنف زیتي و%23.2اعزاز منطقة
المصابةنسبة األشجارفيمعنویةفروقخلخالي. وبینت النتائج وجود

في كل من منطقتي الدراسة، وكذلك بین الصنفین بعض المواقعبین
إلى ارتفاع نسبة اإلصابةذلكیعودالمدروسین في كل منطقة. وقد

ظ انتشارها في جمیع مواقع الدراسة، الزیتون التي لوحثماربذبابة
وبخاصة في البساتین المهملة التي ال تنفذ فیها عملیات المكافحة، بینما 
لوحظ انخفاض نسبة اإلصابة في البساتین المخدمة جیدًا والتي تراعى 

ویتفق ذلك مع ما .فیها الحراثة العمیقة واستخدام المبیدات الحشریة
عملیات المكافحة في تخفیض نسبة ) عن أهمیة1عرقوب (أبوذكره

إلى تباین اإلصابة بالذبابة وانعكاسه على المرض. وربما یعود أیضاً 
الظروف البیئیة المناسبة لنمو الفطر في هذه المواقع وبخاصة الرطوبة، 

فعلى الرغم من أن الفطر ینمو ضمن مدى واسع من درجات الحرارة 
ر المتوسط، إال أنه ضمن الظروف المناخیة في منطقة حوض البح

)، وهو ما یفسر ارتفاع نسبة اإلصابة في 11یفضل الرطوبة المرتفعة (
بعض المواقع السهلیة التي تزداد فیها نسبة الرطوبة بسبب القرب من 
قنوات الري ومجاري المیاه وزراعات الخضار الصیفیة، وانخفاضها 

عن السواقي في مواقع أخرى على التالل والمنحدرات أو بعیدةمعنویاً 
ومصادر المیاه في المنطقة ذاتها، إضافة إلى وجود أنواع أخرى من 
الحشرات الثانویة التي تهاجم الثمار وتعمل كنواقل طبیعیة للفطر، أو 

الفطر تحدث فیها جروح وخدوش میكانیكیة تسمح بدخول أبواغ
).10المحمولة بالریاح والنواقل الطبیعیة (

ذبابة ثمار وكل منثمار الزیتونتعفنمرضین بالعالقةتحدید 
P. berlesianaالزیتون والمفترس 

انتشار كل من ذبابة ثمار 4و3بینت النتائج المعروضة في الجدولین 
في منطقة عفرین على صنفي P. berlesianaالزیتون والمفترس 

إذ بلغ متوسط . 2011و2010الزیتون الزیتي والخلخالي في موسمي 
في كال %16.80و17.12زیتي الصنفة بالذبابة علىنسبة اإلصاب

على الصنف خلخالي %14.92و16.20الموسمین، على التوالي، و
2.88بدون فروق معنویة بینهما، وكان متوسط نسبة وجود المفترس 

على الصنف خلخالي%2.24و2.60على الصنف زیتي و%2.52و
ویة بینهما. كما بلغ التوالي، بدون فروق معنعلىالموسمین،كالفي

على الصنف زیتي، %3.12و%3.28متوسط نسبة اإلصابة بالفطر 
خلخالي في كال الموسمین على الصنفعلى%2.68و%2.76و

بینهما.معنویةفروقبدون، التوالي

حلب، سوریة.ي محافظة ف2010النسبة المئویة النتشار مرض تعفن ثمار الزیتون في منطقتي عفرین واعزاز، خالل موسم .1جدول
Table 1. Prevalence of olive drupe rot disease, in Azaz and Afreen regions during 2010, in Aleppo Governorate, Syria.

Afreen regionمنطقة عفرین Azaz regionمنطقة اعزاز 

Locationالموقع

عدد البساتین
الممسوحة

No. of
surveyed
orchards

د البساتین عد
المصابة
No. of

infected
orchards

إنتشار %
المرض

Prevalence
Locationالموقع%

عدد البساتین
الممسوحة

No. of
surveyed
orchards

عدد البساتین
المصابة
No. of

infected
orchards

إنتشار %
المرض

Prevalence
%

Alnesriea12975.00النسریةTalgepene12866.66تلجبین
Ascan131184.61اسكانSuran11872.72صوران
Hamam121083.33حمامYhmool12975.00یحمول
Kfersafra161487.50كفر صفراAzaz141178.57اعزاز

Jenderes131292.30جندیرسAlsalama151386.66السالمة
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في محافظة حلب، سوریة.2010جار المصابة بمرض تعفن ثمار الزیتون في منطقتي عفرین واعزاز في موسم متوسط النسبة المئویة لألش. 2جدول 
Table 2. Mean of infected trees of olive drupe rot disease, in Azaz and Afreen regions, in 2010 season, Aleppo Governorate,
Syria.

%2010infected trees in 2010 Seasonموسمفي األشجار المصابة%
Azaz regionمنطقة اعزازAfreen regionمنطقة عفرین

Locationالموقع
زیتيالصنف 

Zaity cv
الصنف خلخالي
Khelkhaly cvالموقعLocation

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

Taljepeene17.0 ab19.2 bcتلجبینAlnesriea22.0 a19.2 aالنسریة 
Suran18.60 bc13.8 aصورانAscan31.2 bc23.6 abاسكان 
Yahmool22.6 cde19.6 bcdیحمولHamam22.6 ab28.2 abcحمام 

Azaz25.4 e24.2 deاعزازKfersafra25.8 abc22.4 abاكفرصفر
Alsalama32.0 f21.8 bcdeالسالمةJenderes34.0 c24.4 abجندیرس
Mean23.1219.72المتوسطMean27.1223.56المتوسط

أقل فرق معنوي عند مستوى 
%5احتمال 

LSD at P=0.05
for varietiesلألصناف

for locationsالمواقع
for Var X locموقع×صنف

C.V. %

3.50
5.54
7.83
24.0

1.99
3.15
4.45
16.2

.%5القیم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.

.2010ومرض تعفن ثمار الزیتون في منطقة عفرین خالل موسم P. berlesianaن والمفترس متوسط نسبة اإلصابة بذبابة ثمار الزیتو.3جدول
Table 3. Mean incidence (%) of olive fruit fly, P.berlesian and olive drupe rot disease, in Afreen region, during 2010 season.

Locationالموقع

%نسبة اإلصابة بالذبابة
Olive fruit fly incidence %

%نسبة اإلصابة بالمفترس
P. berlesiana incidence %

نسبة اإلصابة بالفطر%
Olive drupe rot disease

incidence %
الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

Alnesriea16.80 bcd14.40 ab2.80 abc2.80 abc3.20 ab2.80 abالنسریة 
Ascan17.80 cd19.60 d3.60 c2.40 ab3.80 b2.60 aاسكان 
Hamam15.60 abc17.20 bcd2.00 a2.80 abc3.40 ab2.80 abحمام 

Kfersafra18.60 d14.20 a3.40 bc2.80 abc3.40 ab2.80 abكفرصفرا
Jenderes16.80 bcd15.60 abc2.60 abc2.20 a2.60 a2.80 abجندیرس
Mean17.1216.202.882.603.282.76المتوسط

أقل فرق معنوي عند مستوى 
%5احتمال 

LSD at P=0.05
for varietiesلألصناف

for locationsالمواقع
for Var X locموقع×صنف

C.V. %

1.13
1.79
2.53
11.9

.420
0.66
0.94
26.8

0.45
0.71
1.01
26.2

.%5القیم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.

الثمار إصابةإیجابي بینوأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط
شملتهاالتيالمواقعجمیعفيفیهاالمفترسبذبابة الثمار ووجود

بالذبابة فقط، وكان معامل المصابةالثمارفيوجودهلوحظإذالدراسة،
. مما 2011) في منطقة عفرین لموسم = 0.355Rاالرتباط معنوي (

ؤكد نتائج دراسات سابقة أثبتت أن المفترس یستعمر ثقوب وضع ی
)، وكذلك 6البیض التي تحدثها ذبابة ثمار الزیتون في الثمار المصابة (

الحال بین وجود الفطر الممرض ووجود المفترس في الثمار المصابة، 
إذ لوحظ وجود المفترس في معظم الثمار المصابة بالفطر وكان معامل 
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0.616Rلي المعنویة (االرتباط عا ) في منطقة عفرین لموسم =
، مما یؤكد نتائج دراسات سابقة عن أهمیة المفترس2011

P. berlesianaبیوض الذبابة في متغذي على كل من الفطر و ك
). 19،25الثمار المصابة (

تقــــارب النتــــائج المتحصــــل علیهــــا فــــي 6و5ن یویظهــــر الجــــدول
عفــرین إذ بلغــت نســبة اإلصــابة بذبابــة منطقــة أعــزاز، مــع نتــائج منطقــة

، 2010) فـي موقـع السـالمة فـي موسـم %16.60ثمار الزیتون أعالها (
في الموقع ذاته فـي %3.8و كانت أعلى نسبة إصابة بالفطر الممرض 

. وتبـین النتـائج أن نسـب اإلصـابة بكـل مـن الذبابـة والفطـر 2011موسـم 
ا هــي علیــه فــي منطقــة فــي منطقــة اعــزاز عمــالممــرض كانــت أقــل نســبیاً 

ـــاً  ـــادة عفـــرین، علـــى الـــرغم مـــن تقاربهمـــا جغرافی ، وقـــد یعـــود ذلـــك إلـــى زی
اهتمـــــام المـــــزارعین فـــــي منطقـــــة أعـــــزاز بعملیـــــات المكافحـــــة وبخاصـــــة 
الكیمیائیــة، وربمــا إلــى انخفــاض نســبة الرطوبــة فــي معظــم المواقــع نتیجــة 

ـــوات ـــة الصـــالبعـــد عـــن قن ـــري وانخفـــاض نســـبة الزراعـــات التحمیلی یفیة ال
مقارنـــة بمنطقـــة عفـــرین، ممـــا أدى إلـــى انخفـــاض نســـبة اإلصـــابة بذبابـــة 

ــــالمرض ( ــــالي انخفــــاض نســــبة اإلصــــابة ب ــــون وبالت ). وقــــد 1ثمــــار الزیت

الثمــار بالذبابــة إصــابةایجــابي بــینأظهــرت النتــائج وجــود عالقــة ارتبــاط
الدراســـة، وكـــان شـــملتهاالتـــيالمواقـــعجمیـــعفـــيفیهـــاالمفتـــرسووجـــود

فـــي ) و =0.498R(2010فـــي موســـم الرتبـــاط عـــالي المعنویـــة معامـــل ا
وكذلك الحـال بـین اإلصـابة بـالفطر ووجـود ،)=0.442R(2011موسم 

فــي المفتـرس فــي الثمــار المصـابة وكــان معامــل االرتبـاط عــالي المعنویــة 
0.345R(2011في موسم و ) =0.472R(2010موسم  =.(

وجـود ارتبـاط 6، 5، 4، 3بینت النتـائج الموضـحة بالجـداول كما 
إیجابي قوي بـین اإلصـابة بذبابـة ثمـار الزیتـون ومـرض تعفـن الثمـار فـي 

0.521جمیــع مواقــع الدراســة، وكــان معامــل االرتبــاط عــالي المعنویــة (

R=) 0.385) فــي منطقــة اعــزاز، بینمــا كــان متوســط المعنویــةR= فــي (
. ویتفــــــــــق ذلــــــــــك مــــــــــع نتــــــــــائج 2011منطقــــــــــة عفــــــــــرین فــــــــــي موســــــــــم

Neuenschwander) وجـــدوا أن أعـــراض اإلصـــابة الـــذین)19وآخـــرون
بــالمرض تظهــر بعــد أســبوع مــن وضــع الذبابــة بیضــها فــي الثمــار، وأن 

أســابیع مــن 4-3نســبة اإلصــابة بــالمرض بلغــت أعلــى مســتوى لهــا بعــد 
بـــــدء اإلصـــــابة بالذبابـــــة، وكـــــان معامـــــل االرتبـــــاط بینهمـــــا إیجابیـــــًا قویـــــًا 

)R=0.931.(

.2011ومرض تعفن ثمار الزیتون في منطقة عفرین في موسمP. berlesianaاإلصابة بذبابة ثمار الزیتون والمفترس متوسط نسبة. 4جدول 
Table 4. Mean incidence (%) of olive fruit fly, P.berlesian and olive drupe rot disease, in Afreen region during 2011 season.

Locationالموقع

%إلصابة بالذبابةنسبة ا
Olive fruit fly incidence %

%نسبة اإلصابة بالمفترس
P. berlesiana incidence %

نسبة اإلصابة بالفطر%
Olive drupe rot disease

incidence %
الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

Alnesriea14.60 b12.20 a2.20 ab1.80 a2.60 ab2.80 abالنسریة 
Ascan16.20 nc14.80 b3.20 c2.00 ab3.40 bc2.60 abاسكان 
Hamam17.20 c14.20 ab2.00 ab2.20 ab3.40 bc2.40 aحمام 

Kfersafra20.00 d17.40 c2.80 bc3.30 c3.60 c3.20 bcكفرصفرا
Jenderes16.00 bc16.00 bc2.40 abc2.40 abc2.60 ab2.40 aجندیرس
Mean16.8014.922.522.243.122.68المتوسط

أقل فرق معنوي عند مستوى 
%5احتمال 

LSD at P=0.05
for varietiesلألصناف

for locationsالمواقع
for Var X locموقع×صنف

C.V. %

1.04
1.64
2.34

11.47

0.38
0.61
0.86

28.49

0.37
0.59
0.91

22.94

.%5القیم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.
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.2010ومرض تعفن ثمار الزیتون في منطقة اعزاز خالل موسم P. berlesianaمتوسط نسبة اإلصابة بذبابة ثمار الزیتون و المفترس .5جدول 
Table 5. Mean incidence (%) of olive fruit fly, P.berlesian and olive drupe rot disease, in Azaz region during 2010 season.

Locationالموقع

%نسبة اإلصابة بالذبابة
Olive fruit fly incidence %

%نسبة اإلصابة بالمفترس
P. berlesiana incidence %

نسبة اإلصابة بالفطر%
Olive drupe rot disease

incidence %
الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

Taljepeene10.20 a14.40 cd1.20 a2.20 bcd2.2 ab2.80 bcتلجبین
Suran10.80 ab14.60 cde2.00 bc1.80 ab2.80 bc1.80 aصوران
Yahmool14.40 cd16.20 de2.80 def2.60 cde3.00 bc2.80 bcیحمول
Azaz12.60 bc15.20 de2.40 bcd3.20 ef2.60 abc3.40 cاعزاز

Alsalama12.80 bc16.60 e2.80 def3.40 f3.40 c3.40 cالسالمة
Mean12.1615.402.242.642.802.84المتوسط

أقل فرق معنوي عند مستوى 
%5احتمال 

LSD at P=0.05
for varietiesلألصناف

for locationsالمواقع
for Var X locموقع×صنف

C.V. %

0.86
1.37
1.94
11.0

0.28
0.45
0.64
20.6

0.38
0.61
0.86
24.0

.%5القیم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.

.2011ومرض تعفن ثمار الزیتون في منطقة اعزاز خالل موسم P. berlesianaمتوسط نسبة اإلصابة بذبابة ثمار الزیتون والمفترس . 6جدول 
Table 6. Mean incidence (%) of olive fruit fly, P. berlesian and olive drupe rot disease, in Azaz region during 2011 season.

Locationالموقع

%نسبة اإلصابة بالذبابة
Olive fruit fly incidence %

%نسبة اإلصابة بالمفترس
P. berlesiana incidence %

نسبة اإلصابة بالفطر%
Olive drupe rot disease

incidence %
الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

الصنف زیتي
Zaity cv

الصنف خلخالي
Khelkhaly cv

Taljepeene13.20 bc11.80 b1.80 a2.20 ab2.80 ab2.20 aتلجبین
Suran12.20 ab9.80 a2.20 ab2.80 bc2.60 ab2.80 abصوران
Yahmool11.60 ab14.80 cde1.80 a2.80 bc2.40 ab3.00 abیحمول
Azaz12.40 b15.40 de2.20 ab3.00 c3.20 bc3.20 bcاعزاز

Alsalama13.60 bcd16.0 e2.80 bc3.40 c3.20 bc3.80 cالسالمة
Mean12.6013.562.162.842.843.00المتوسط

عنوي عند مستوى أقل فرق م
%5احتمال 

LSD at P=0.05
for varietiesلألصناف

for locationsالمواقع
for Var X locموقع×صنف

C.V. %

0.85
1.35
1.91
11.4

0.31
0.49
0.69
21.7

0.32
0.50
0.71
19.2

.%5مستوى احتمال القیم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال یوجد بینھا فروق معنویة عند
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.

من %90.2ن ، أ8و7الموضحة بالجدولین أظهرت النتائج 
وأنة بالذبابة في منطقة عفرین،كانت مصابالثمار المصابة بالمرض 

ت حیة للمفترس، وبلغت هذه النسبة منها تحتوي على یرقا76.8%
تحتوي على یرقات حیة %77عزاز، منها افي منطقة 89.8%

الدور الرئیس للذبابة في اإلصابة بمرض تعفن للمفترس، مما یؤكد على

وقد أشارت العدید من الدراسات السابقة إلى أن الفطر ال .ثمار الزیتون
ون وجود جروح أو یستطیع اختراق أنسجة الثمرة وٕاحداث العدوى د

خدوش على سطح الثمرة غالبًا ما تكون ناتجة عن إصابات سابقة 
وبینت النتائج أیضًا وجود تالزم ).25، 10، 8، 6بذبابة ثمار الزیتون (

حیث لم یالحظ في الثمار تام بین اإلصابة بالذبابة ووجود المفترس 
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مع وجود المفترس في الثمار غیر المصابة بالذبابة، وهذا یتفق
الدراسات السابقة التي تشیر إلى أن أنثى المفترس تضع بیضها داخل 

وقد تراوحت ) 19، 8، 1(الثقب الذي تحدثه الذبابة أثناء وضع البیض 
نسبة وجود المفترس في الثمار التي تحتوي على أطوار حیة للذبابة ما

عزاز، وقد افي منطقة %61-55في منطقة عفرین، و%63و50بین 
ك أن المفترس یتغذى على بیوض الذبابة في هذه الفترة على یعني ذل

الرغم من وجود الفطر، وربما على كلیهما معًا، ویتفق ذلك مع ما 
أن المفترس یمكن أن من ، )Solinas)25لیه نتائج دراسة إتوصلت 

یتغذى على بیض الذبابة والیرقات حدیثة الفقس، ومع نتائج 
Neuenschwander أن المفترسأكدواذین ال)19(آخرونو

P. berlesianaمن نسبة الموت الطبیعي %50-30عن مسؤول
.لبیض الذبابة

في الثمار المصابة بمرض تعفن ثمار الزیتون في منطقة عفرین P. berlesianaمتوسط نسبة اإلصابة بذبابة ثمار الزیتون ووجود المفترس .7جدول 
.2011خالل عام 

Table 7. Mean incidence of olive fruit fly and presence of P. berlesian on olive fruit infected with olive drupe rot disease, in
Afreen region during 2011 season.

Locationالموقع

%الثمار المصابة بذبابة ثمار الزیتون وتحتوي على المفترس
Incidence of fruits infested with olive fruit fly & P.

berlesiana الثمار المصابة %
%فقطبالذبابة 

Incidence of
olive

Fruits infested
with the fly

%إصابات أخرى
Other

damage %

أطوار حیة نسبة وجود 
لذبابة ثمار الزیتون

(%)
Fruits with live

stages of o. f. fly%

ال تحتوي نسبة الثمار 
ة لذبابة على أطوار حی

ثمار الزیتون
Fruits without live
stages of o. f. fly %

%المجموع
Total %

Alnesriea602080.0 a1010النسریة
Ascan601979.0 a156اسكان
Hamam50227.0 b1612حمام

Kfersafra631376.0 ab159كفرصفرا
Jenderes591877.0 ab1112جندیرس
Mean58.418.476.813.49.8المتوسط

.%5القیم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.

CV=4.31%LSD at P=0.05 for location=6.03, CV =4.31%، 6.03للموقع= %5احتمال أقل فرق معنوي عند مستوى

مقارنة مع الثمار المصابة فقط بمرض تعفن ثمار الزیتون Prolasioptera berlesianaمتوسط نسبة اإلصابة بذبابة ثمار الزیتون والمفترس . 8جدول 
.2011في منطقة اعزاز خالل عام 

Table 8. Incidence of olive fruits infested with the olive fruit fly and the predator Prolasioptera berlesiana as compared with
fruits only infected with drupe rot disease in Azaz region during 2011.

Locationالموقع

%الثمار المصابة بذبابة ثمار الزیتون وتحتوي على المفترس
Incidence of fruits infested with olive fruit fly & P.

berlesiana الثمار المصابة %
%فقطبالذبابة 

Incidence of
olive

Fruits infested
with the fly

%إصابات أخرى
Other damage

%

أطوار حیة نسبة وجود 
(%)لذبابة ثمار الزیتون

Fruits with live
stages of o. f. fly%

ال تحتوي نسبة الثمار 
على أطوار حیة لذبابة 

ثمار الزیتون
Fruits without live
stages of o. f. fly %

المجموع
%

Total %
Taljepeene552479 ab147تلجبین

Suran541670 b1713صوران
Yahmool602080 a1010یحمول
Azaz561975 ab1510اعزاز

Alsalama612081 a811سالمةال
Mean58.419.87712.810.2المتوسط

.%5القیم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.

.CV=5.72%.LSD at P=0.05 for location= 9.94, CV = 5.72%، 9.94للموقع= %5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
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كذلك بینت نتائج هذه الدراسة أن المفترس یمكن أن یتغذى على 
األطوار الحیة للذبابة، حیث تراوحت نسبة أنسجة الفطر عند غیاب

ة بالذبابة والتي ال تحتوي على أطوار وجود المفترس في الثمار المصاب
في منطقة %24-20في منطقة عفرین، و%22-13في حدودحیة، 

اعزاز، ویتفق ذلك مع عدید من األبحاث والدراسات السابقة التي تؤكد 
، 6(إمكانیة تغذیة المفترس على بیض الذبابة والفطر الممرض معا

ف دور المفترس في نقل أن نتائج هذه الدراسة لم تؤكد أو تن). غیر25
من الثمار المصابة %16-10العامل الممرض، حیث وجد مابین 

في %17- 8بالفطر والذبابة معا وال تحتوي على المفترس في عفرین و
لىالنسبة قد وصلت في دراسة سابقة إاعزاز، مع العلم أن هذه

)، وأشار الباحث فیها إلى عدم تمكنه من عزل الفطر 10(77.5%
من أجزاء جسم المفترس. ویحتاج تأكید أو نفي ذلك الى إجراء الممرض

المزید من التجارب تحت ظروف متحكم بها. 

عزل الفطر
النموذجیةثمرة ظهرت علیها األعراض 100من أظهرت نتائج العزل 

للمرض، ومثلت جمیع المواقع التي شملها المسح الحقلي لكال الصنفین 
تردد ، 2010ز وعفرین في موسمي زیتي وخلخالي في منطقتي اعزا

ةأیولم تالحظفطر وحید في جمیع العزالت التي تم الحصول علیها.
واتسم الفطر المعزول فروق شكلیة أو مجهریة بین العزالت، 

بالخصائص التالیة:
وغطى سطح طبق بتري بعد PDAعلى مستنبت نما الفطر جیداً -

س.°24عند في الظالم أیام من التحضین 10
تحول الحقًا إلى ،رمادي فاتح في البدایة-أبیضالمیسلیوم لون -

التي ظهرت بشكل قاتم عند تشكل األوعیة البكنیدیةالرمادي ال
نتوءات بارزة وكثیفة على السطح العلوي للمستنبت.

على قاتم: رماديبتريلون المستعمرة عند اكتمال نموها في طبق-
أسودًا في الوسط ورمادیًا قاتمًا في السطح العلوي للطبق بینما كان 

).الفطرإثماراتلكثافةتبعاً (األطراف على السطح السفلي للطبق
: لبادي، أفقي مفترش، وانتشر دائریا بشكل المیسلیومطبیعة نمو-

- 5متجانس. وتشكلت األوعیة البكنیدیة على الهیفات الحدیثة بعد 
لشكل، رمادیة قاتمة اإهلیلجیه–أیام من تكوینها، وهي كرویة7

األسود ثماللون في بدایة تكونها، وتحولت إلى اللون الرمادي القاتم 
. میكرون220-150×80أبعادها ،عند اكتمال النضج

الحوامل الكونیدیة قصیرة، أسطوانیة أو صولجانیة وغیر ملونة -
. میكرون2–1.5×9-5أبعادها 

ا أو أنها تحتوي على حاجز األبواغ الكونیدیة وحیدة الخلیة غالب-
رقیقة ملساء، ،میكرون18-14×7-4: األبعادواحد فقط،

شاحبة أو زیتونیة مع تقدم بنیة غالبًا (وأحیانًا غیر ملونةالجدار، 
تظهر بثالثة أشكال:، عمر المستعمرة)

. مغزلیة وذات نهایات مستدقة عریضة في الوسط-
.ذات نهایات مدببةو قصیرةعصویة-
صولجانیة الشكل مع قمة شبه مدورة وقاعدة كمثریة أو تكون غالباً -

. وقد لوحظت جمیع هذه األشكال في مستعمرات جمیع مقطوعة
بینما كان الشكل الثالث ،PDAالعزالت على المستنبت الغذائي 

هو السائد في األبواغ المتشكلة على الثمار المصابة، وهو ما یتفق 
، بینما لم)24، 15لیا والجبل األسود (دراسات سابقة في استرامع 

واحد في جمیع حاجزمنبأكثرمقسمةأبواغوجودیالحظ
العزالت التي تم الحصول علیها، على الرغم من أن دراسات أخرى 

سبانیا، إخالیا في كل من 4-1أكدت وجود أبواغ مؤلفة من 
ذه ). لذلك نرى أنه وفقا لمعطیات ه22، 16، 10(یطالیاالیونان وا

والمزرعیة للفطر وبناء على الخصائص المجهریةالدراسة، 
أن )،24، 22، 20، 10(للمراجع المتخصصةالمعزول، وتبعاً 

عفرینتي ثمار الزیتون في منطقتعفنلفطر المسبب لمرض ا
Sphaeropsis dalmaticaهوواعزاز في محافظة حلب

(Thüm.) Gigante فطرالكبیر مع الالتشابهمن على الرغم
Macrophoma dalmatica (Thüm.) Berl. & Voglino.

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم حدیثا رصد انتشار المرض في عدد 
من بساتین الزیتون المصابة بذبابة ثمار الزیتون في بعض مناطق 

، وكانت المواصفات 2013و 2012محافظة الالذقیة في موسمي
قة مع مواصفات الفطر المجهریة والتشریحیة للفطر الممرض متطاب

المعزول من منطقتي عفرین واعزاز في محافظة حلب (بحث قید 
ویجري حالیا تقصي انتشار المرض وتحدید مسبباته تحت التنفیذ).

ظروف المنطقة الساحلیة.

مراضیةالقدرة اإل
االصطناعياإلعداءأیام من 7ر بعد و ظهبالأعراض المرضبدأت 
%43.33فقط، حیث بلغت نسبة اإلصابة ةالمثقبالمعداةالثمارعلى

من اإلعداء، بینما لم تالحظ أعراض یوماً 14بعد %80وارتفعت إلى 
أیام من اإلعداء، وكذلك 7المرض على الثمار المعداة غیر المثقبة بعد 

أنه لوحظ ظهور أعراض كما.على ثمار الشاهد غیر المعداة بالفطر
من یوماً 14غیر المثقبة بعد من الثمار المعداة %10المرض على 

اإلعداء، ولم ترتفع هذه النسبة حتى نهایة التجربة كما لم تظهر أعراض 
اختراقذلك ضعف قدرة الفطر علىیعنيعلى ثمار الشاهد. وقد

مباشر وضرورة وجود فتحات تسمح بدخوله، ویتفق بشكلالثمرةأنسجة
الفطر انتشارفيیتونالز ثمارذبابةهذا مع دراسات سابقة تؤكد أهمیة
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) 19، 15، 10الممرض عن طریق الثقوب التي تحدثها في الثمار (
على الرغم من أن بعض الدراسات أكدت إمكانیة اختراق الفطر ألنسجة 

).11الثمار السلیمة (
في بشكل بقع صفراءظهرت األعراض على الثمار المعداة 

اإلعداء،من یوماً 12-10تحولت تدریجیا إلى اللون البني بعد و البدایة
بدأ ظهور األوعیة .یوماً 18–17األسود بعد البني القاتم فثم إلى 

مقارنة مع جداً لكن عددها كان قلیالً ،یوماً 20-15البكنیدیة بعد 
یوماً 20كما أن مساحة البقع توقفت عن التوسع بعدالعدوى الطبیعیة،

الفحصم. ولدى س1.0-0.5متوسط قطرهایتجاوز ولممن اإلعداء،

البقع المتشكلة لوحظ وجود من أنسجةةطع عرضیامقالمجهري ل
األوعیة البكنیدیة وبداخلها األبواغ الكونیدیة التي تشابه في مواصفاتها 

Sphaeropsis dalmaticaأبواغ الفطر  (Thüm.) Gigante, ویتفق ،
ذلك مع نتائج دراسات سابقة أكدت انتشار الفطر في معظم مناطق 

).24، 22، 16، 15اعة الزیتون في دول حوض المتوسط (زر 
مختلفلتشملالدراسةبمتابعةنوصيفإننابناًء على ما تقدم

خطورةإلىوالمهتمینالزراعوتنبیهسوریة،فيالزیتونزراعةمناطق
.انتشارهلمنعالمناسبةالطرائقإیجادومحاولةالمرضهذا

Abstract
Matar, M. and A. Arab. 2015. Detection and distribution of olive drupe rot disease caused by Sphaeropsis dalmatica
(Thum.) Gigante in Aleppo province, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 33(2): 130-140.

Olive drupe rot disease caused by Sphaeropsis dalmatica (Thum.) Gigante. is an important disease of olive, in the Mediterranean
basin. The incidence of the pathogen has been associated with previous damage caused by olive fruit fly Bactrocera oleae (Geml) and to the
presence of the olive fruit midge Prolasioptera berlesiana Paoli. Research aimed to study the distribution of the olive drupe rot disease in the
major olive growing areas, in Aleppo province in Syria. A field survey of olive drupe rot disease was carried out in Afrin and Azaz areas,
during October 2010 and 2011 seasons. Prevalence and incidence of the disease were calculated in the different surveyed sites as well as the
incidence of olive fly infestation and presence of olive fruit midge on two olive varieties (Zaity and Khlkhaly). The causal pathogen was
isolated from infected drupes, and its pathogenicity was confirmed under laboratory conditions. The results obtained revealed the presence of
olive drupe rot disease, olive fruit fly and olive fruit midge at all sites surveyed. The highest prevalence (92.30%) and the highest incidence
(34.0%) of olive drupe rot disease were observed in Afrin 2010. Results showed significant differences in incidence of drupe rot disease,
olive fruit fly and olive fruit midge among different varieties and sites.
Keywords: Olive drupe rot disease Sphaeropsis dalmatica, olive fruit fly, Prolasioptera berlesiana.
Corresponding author: M. Matar, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture. Aleppo University, Syria,
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