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 الملخص
تأثير ماء الجفت في مكافحة مرض ذبول فرتسيليوم على الزيتون المتسبب عن الفطر  .  2021.  خيام علي، محمد زكريا طويل وباسمة برهوممحرز،  
Kleb. Verticillium dahliae ،39.4.273280. 280-273 (:4)39 . مجلة وقاية النبات العربية-https://doi.org/10.22268/AJPP   

مل/ليتر   450و  300و  200و  100كفاءة ماء الجفت بتراكيز  يم  و لتق  2020/ 2019                                                               الدراسة في الحقل المفتوح في موقع بحوث دب ا خالل الموسم الزراعي  تمت  
 نف خضيري بعمر                                                                                    الم سبب لمرض ذبول فرتسيليوم على أشجار الزيتون، أ جريت هذه الدراسة على غراس زيتون ص  .Verticillium dahliae klebفي مكافحة الفطر  

                                                      ، ق د رت فاعلية التراكيز المستخدمة في نهاية التجربة.     ا  يوم  90                          س جلت شدة اإلصابة على مدى    ، V. dahliae                              بعد إعدائها اصطناعيا  بالفطر    في أصص   زرعت سنة    2
، كما ارتفعت  واليعلى الت    ،  يوما  90و 60بعد %  13.33و 28.89ووصلت إلى  % قبل المعاملة8.89 كانتمل/ل  450التركيز  عندشدة اإلصابة أن أظهرت النتائج 

                     يوما ، بينما ارتفعت    90% بعد  35.56لتنخفض إلى    من بداية التجربة        يوما    60% بعد  37.78% قبل المعاملة إلى  11.11مل/ل من    300التركيز    عند شدة اإلصابة  
                                                      يوما  وذلك مقارنة مع الشاهد الم عدى الذي ارتفعت لديه    90% بعد  40قبل المعاملة إلى  %  17.78من    azoxystrobinالمبيد الفطري القياسي    نتيجة استخدام الشدة  

%، تاله المبيد  80مل/ل الفاعلية األعلى في نهاية التجربة إذ بلغت    450% خالل الفترة ذاتها. أعطى التركيز  100% قبل المعاملة إلى  13.33شدة اإلصابة من  
استخدام ماء الجفت كمبيد حيوي في استراتيجية  إمكانية إلى  . تشير النتائج  %57.33مل/ل فاعلية متوسطة  300أعطى التركيز %، بينما azoxystrobin 70القياسي 

 مكافحة مرض ذبول الزيتون.
 . Fungicideزيتون،  ، Verticillium dahliaeماء الجفت،  كلمات مفتاحية:

 

 1المقدمة 
 

الدول   في  انتشارا   األشجار  أكثر  أحد  الزيتون  حوض                                                 ي عد                  المطل ة على 
 وهتؤكد الدراسات أن الموطن األصلي لشجرة الزيتون    ،البحر المتوسط

المتوسط حوض  بلدان  بقية  إلى  الزراعة  هذه  انتشرت  ومنها   سورية 
(Zohary & Spigel-Roy, 1975)    سورية حوض   أحدتمثل  بلدان 

الزيتون المهمة  المتوسط   زراعة  المزروعة    ،في  المساحة  بلغت     به إذ 
                                 وتعطي هذه المساحة إنتاجا  سنويا   ،        هكتارا   693227حوالي  2019لعام 

بـ   )  844316          ي قدر  الزيتون   (.FAO, 2019طن  شجرة                      ت صاب 
من   (Verticillium wilt)مرض ذبول الزيتون    دويعبعدة أمراض وآفات  

                يتسب ب المرض عن   .أخطر األمراض الفطرية التي تصيب هذه الشجرة
وهو من أكثر األمراض الفطرية   .Verticillium dahliae Klebالفطر  

بوس المنقولة  الزيتون االنباتية  بأشجار  ضررا   التربة                                    طة 
(Lopez-Escudero & Mercado-Blanco, 2011.)    المرض          س ج ل
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عام   سورية  في  مرة  قبل    1983ألول   Al Ahmad & Mosliمن 
محافظات  في  ( في مسح قامت به  2012)  وجدت برهومكما  (،  1993)

مرض    دويع  .%22.59حلب وادلب وحماه ان متوسط نسبة اإلصابة بلغ  
الزيتون  زيت  إنتاج  من  تحد  التي  الرئيسة  العوامل  من  واحدا                                                                   الذبول 

(Jimenez-Diaz et al., 2012)  ، بع أهمية المرض من ـتأثيره السلبي ن ت
في   Picualخسارة في غلة الزيتون على الصنف  إذ سبب    ،في اإلنتاج

إلى   وصلت  المحتلة   ،  (Levin et al., 2003)%  89-75األراضي 
نوعية الزيت المستخرج   فيكما تؤثر إصابة أشجار الزيتون بمرض الذبول  

في عن               وتحديدا   المسؤوالن  وهما  والفينوالت  الطيارة   المركبات 
 الرائحة العطرية لزيت الزيتون وعن مذاقه وبالتالي على قيمته التسويقية

(Landa et al., 2019).  
                                   بشكل ساكن في التربة مصدرا  رئيسا     المثابرةالحجرية    األجسام  دتع

ئل )شجرة للعدوى، تنتش فيما بعد وتعطي هيفا فطرية تخترق جذور العا
وحوامل  ميسليوم  عنها  وينتج  الخشبية  األوعية  باتجاه  وتنمو  الزيتون( 
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                                                                    بوغية، تتحل ل جدر األوعية الخشبية نتيجة اإلصابة، وتتجمع نواتج التحل ل 
الخشبية الناقلة  األوعية  في  الفطر  ميسليوم  ا  مع  كما هانسدادمسببة   ،

تشكل ذلك  إلى  ويضاف  المواد،  بتلك  الممرض  خيوط  بعض   تلتصق 
كوسيلة من آليات دفاع الفايتوألكسينات  دور    لهاالمركبات الفينولية التي  

ونتيجة لذلك تحدث إعاقة في انتقال   .النبات إزاء دخول الكائن الممرض
يلي ذلك بدء ظهور األعراض (Keykhasaber et al., 2018)  الماء  .

باالصفرار على شجرة الزيتون على شكل جفاف بطيء لألوراق، التي تبدأ  
                                                                   الحقا  وتسقط بشكل تدريجي بدءا  من األفرع العلوية في أحد جهات الشجرة  

 .                                                                         ثم ينتقل ليعم كافة أجزائها، يترافق ذلك مع تلو ن األوعية الناقلة بلون بني
الناق لة تدهور األشجار المصابة وينتج عن االنسداد الحاصل باألوعية 

 ( اإلضافات   تم  .(Blanco-Lopez et al., 1984وموتها  استخدام 
المنقولة الفطرية  الممرضات  لمكافحة  كطريقة  التربة ا بوس  العضوية  طة 

تربة(   باحثين  قبل  من)ساكنات  ؛  Abawi & Widmer, 2000)  عدة 
Hoitink et al., 1996)   حيث يمكن اعتبارها بدائل للمبيدات الكيميائية

على   وكمثال  اآلفات  زيت ذلك  بمكافحة  )استخراج(  صناعة  مخلفات 
الزيتون حيث ينتج عن عملية فصل الزيت مكونين هما الجزء الصلب  

السائل   والجزء  العجينية(  والتي ماء  )المخلفات  المرافقة(  )المياه  الجفت 
بـ    Olive mill waste waterتسمى   لها  هو سائل و   OMWWويرمز 

غني بالشوارد الالعضوية وبالمادة العضوية    ،غامق اللون ذو رائحة مميزة
طن من   1وتتراوح الكمية الناتجة عن استخالص    .والمواد الصلبة العالقة

 ,.Benitez et al)ليتر من هذه المياه    1100و  640ثمار الزيتون بين  

الباحثين بالحصول على الفوائد من ماء                       مؤخرا  قام العديد من    .(1997
المعدنية   العناصر  وبعض  العضوية  بالمادة  غناه  من  انطالقا                                                                الجفت 
وخواصه المضادة للميكروبات واستخدامه في الزراعة كـمبيد حيوي لحماية 

اآلفات من  ؛ Lykas et al., 2014؛  Larif et al., 2013)  المحاصيل 
Yangui et al., 2010) الـ   ديعالفينوالت الموجودة في الزيتون  أهم  من  ، و

Hydroxytyrosol  الجفت ماء  في  الرئيس  الفينولي    المركب 
(El-Abbassi et al., 2012) حيث يتميز هذا المركب بطيف واسع من ،

( وجود نشاط مضاد  2009)  .Yangui et al      بي ن    .النشاط الحيوي الهام
للنبات  و للفط الممرضة  والبكتريا  و   فير  الجفت  مركباته  ب ماء  خاصة 

الـ   مثل  المنخفض  الجزيئي  الوزن  ذات   Hydroxytyrosolالفينولية 
                                                     أبدت مستخلصات ماء الجفت تأثيرا  قويا  مضادا  للفطور  وقد    Tyrosolو

Markakis                    مغ/ليتر. كما و جد    57.4و  7.18بين  ما    50ICحيث تدرجت  

et al.  (2010  أن )  مستويات المركب الفينوليHydroxytyrosol    كانت
المقاوم لمرض ذبول فرتسليوم   Koroniekiمرتفعة لدى صنف الزيتون  

 Amfissisبينما كانت هذه المستويات منخفضة لدى الصنف الحساس  
لدى   V. dahliaeالفطر    DNAوترافق ذلك مع مستويات منخفضة من  

وذلك   Amfissisبينما كانت مرتفعة لدى الصنف    Koroniekiالصنف  
 من تجارب العدوى االصطناعية. ض

االقتصاد  في  الزيتون  شجرة  مكانة  من  البحث  هذا  أهمية  تنبع 
بها   يتسبب  التي  لطبيعة األضرار  الزيتون                                              السوري، ونظرا   ذبول   مرض 

على مستوى قطاع الزيتون وإنتاج الزيت، باإلضافة إلى صعوبة مكافحة 
تأثير   هذا      دف     ه                              المرض نظرا  لطبيعة اإلصابة.  هذا   البحث إلى دراسة 

الناتج كمخلفات ثانوية الستخراج   OMWWعدة تراكيز من ماء الجفت  
الزيت في الحد من إصابة أشجار الزيتون بمرض ذبول فرتسليوم المتسبب 

 . V. dahliaeعن الفطر 
 

 مواد البحث وطرائقه 
 

 كمصدر للعدوى االصطناعيةالحصول على الفطر الممرض 
للمركز  التابع  السن  أبحاث  البحث في محطة  المختبري من  الجزء                                                                   ن ف  ذ  

      ج معت  .(ACSADالعربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )
عينات )أقالم( من أشجار زيتون تظهر عليها أعراض اإلصابة بمرض 

من محافظة حماة )تل التوت في السلمية( ومن محافظة   الزيتون   ذبول
بالماء المقطر العينات  غسلت  .  الالذقية )منطقة الدروقيات( في سورية

                                    طة ورق ترشيح، ق طعت إلى أجزاء صغيرة ا                   دقائق وج ف فت بوس  10لمدة  
% 2                                                   سم، غ مرت بعدها بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم تركيزه    0.5عاد  بأب 

                                                      دقائق، ثم غسلت بماء مقطر ومعقم وج ف فت بوضعها على ورق   3لمدة  
الوسط سم يحتوي على    9قطع في طبق بتري    3         ز رع كل  تم    . ترشيح

)  الغذائي آغار  دكستروز  الحيوي PDAبطاطا  المضاد  له  مضافا    )                          
Cefazolin    عند                         و ضعت األطباق ضمن حاضنة   .مغ/ليتر 100بتركيز 

                                            أيام، ثم ن ق يت العزلة الفطرية بأخذ طرف خيط  7 ولمدة س 25±2°  حرارة
تحتوي على  بتري جديدة  أطباق                                                             من حافة مستعمرة حديثة وز رعت في 

األطباق  PDAالوسط   نت  ح ض  ثم  لمدة  25±2°  عند                    ،  تم  7 س  أيام. 
 Smith                                                          تشخيص الفطر اعتمادا  على المفتاح التصنيفي المعتمد من قبل  

للحوامل  1965) السواري  )التفرع  المورفولوجية  بالصفات  يتعلق  بما   )
باإلضافة إلى تشكيل الجسيمات   ،Verticilliumالبوغية( المميزة للجنس  

للنوع مميزة  كصفة  وحيدة .  V. dahliae    الحجرية  عزالت  تحضير  تم 
                                                               البوغة من الفطر اعتمادا  على طريقة طرف الهيفا من مستعمرة حديثة 

المدروسة و أيام،    7بعمر   للمناطق  ممثلة  العزالت  من  عدد  اختيار  تم 
                                    اعت مدت العزلة الممثلة لمحافظة حماة   .وإجراء اختبار قدرتها اإلمراضية

نموها المتوسطة حيث بدأ   التي تميزت بقدرتها اإلمراضية العالية وسرعة
الـ   باليوم  الحجرية  الجسيمات  تغطية 12                                   تشك ل  بنسبة  تميزت  كما   ،

   % من مساحة الطبق(. 50بالجسيمات الحجرية )أكثر من 
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 استخالص العينة وتحليل الفينوالت الكلية في ماء الجفت 
إحضار   حديثة   25تم  زيتون  معصرة  من  الجفت  ماء  من   ليتر 

العينة وحللت  كم شرق مدينة الالذقية    12)ثالثية الطور( تقع على بعد  
مركز البحوث العلمية   ومختبراتبر المعهد العالي لبحوث البيئة  ت في مخ

الهنادي( بحوث  )محطة  بالالذقية  واستخدمت  الزراعية  طريقة  ، 
Leouifoudi et al.  (2014 في الكشف عن تركيز الفينوالت الكلية في )

تم التخلص من المواد الدسمة في عينة ماء الجفت بحيث    ،تماء الجف
)حجم:حجم( ثم وضع   1:1مزجها مع المذيب العضوي الهكسان بنسبة  ب 

 .دقيقة  15دورة/دقيقة لمدة    4000المزيج في المثفلة على سرعة دوران  
سائل باستخدام المذيب  -                                          ك ررت هذه العملية مرتان، وتم االستخالص سائل

بن  أسيتات  سرعة   1:1سبة  ايتيل  على  الناتج  تثفيل  تم  ثم  )حجم:حجم( 
لمدة    4000 أسيتات   10دورة/دقيقة  ايتيل  المذيب  تبخير  تم  دقائق، 

الدوار عابوس المبخر  تم حفظ المستخلص   .س°40حرارة    ندطة جهاز 
تم تقدير الفينوالت الكلية في ماء و °س،  18-حرارة    ند الناتج في البراد ع

بوس جهاز  االجفت  فولنطة  كاشف  باستخدام   سبيكتروفوتوميتر 
(Folin-Ciocaltteu)    مزج تم  مع   2.5حيث  فولن  كاشف  من   مل 

للمزيج  أضيف    .دقائق  5مل من العينة وتركت لتتفاعل بالظالم لمدة    0.5
غ/ليتر وتم التفاعل 75مل من محلول كربونات الصوديوم    2بعد ذلك  

ساعة لمدة  بوس  .بالظالم  االمتصاصية  قياس  جهاز اتم  طة 
تم التعبير عن النتيجة  ، و نانوميتر  720سبيكتروفوتوميتر عند طول موجة  

أي ميليغرام فينوالت كلية/ليتر   (Gallic acid)كمكافئ لحمض الجاليك  
الجفت البر و   ،ماء  في  الجفت  ماء  عا                        ح ف ظ  لحين5-حرارة  ند  د   °س 
 استخدامه. 

 
 إجراء العدوى االصطناعية على الغراس 

الفطر   م كاثرة  تحوي   المختبرفي    V. dahliae                    تم ت  بتري  أطباق  على 
                                           ج معت المستعمرات الفطرية النامية على الوسط   .PDAالمستنبت الغذائي  

بالكحول اإليتيلي   ط كهربائي )معقم   ،%(70                                                      الغذائي وو ضعت في خال 
      ر ش ح   .دقائق  3                                                  أ ضيف له ماء مقطر معقم، وأ جريت عملية الخلط لمدة  و 

ضبط  وتم  المعقم،  القطن  من  طبقتين  باستخدام  الناتج  البوغي  المعلق 
الم في  الفطر  أبواغ  التركيز  تركيز  على  وذلك   106×1علق  بوغة/مل 

تم قلع غراس الزيتون من    .(ماالسيهعد كريات الدم )باستخدام شريحة  
البقايا،   إلزالة  الجار   بالماء  لت  وغ س  مدة  ثم                                             األصص  لتجف    5                ت ركت 

طة مقص تقليم معقم ا                                   قل مت نهايات الجذور في كل غرسة بوس  .دقائق
                    أ جريت عملية العدوى و الجذر(،  )لضمان اختراق اللقاح المعدي أنسجة  

االصطناعية لغراس الزيتون حيث تم غمر الجذور ضمن المعلق البوغي 
ة زراعأعيد    بعد ذلك.  بوغة/مل لمدة نصف ساعة  106×1ذو التركيز  

كغ( تحوي تربة معقمة    10في أكياس من البولي اتيلين )سعة    الغراس

                                   تم ت معاملة الغراس بالمعلق البوغي   .( حجم1:  1) وتورب معقم بنسبة
العدوى   100              سقاية  بمعدل   نجاح عملية  مل لكل غرسة وذلك لضمان 

 500                                                       االصطناعية، كما تم ت سقاية جميع الغراس بشكل دوري بمعدل  
                                       أسبوع. ظ هرت أعراض اإلصابة بمرض الذبول  مل ماء مرة واحدة كل  

من إجراء العدوى االصطناعية،      ا  يوم  50                              على جميع الغراس الم عداة بعد  
التقييس  و  سلم  حسب  اإلصابة  شدة  حق                                  ق درت  شدة           الال  قيم                   وس ج لت 

تم إضافة . بعد ذلك  اإلصابة قبل المعاملة بماء الجفت )القراءة األولى(
ص  الم خص  الجفت  ماء  المبيد                           محاليل  لمحلول  باإلضافة  معاملة  لكل  ة 
استمر تقدير   .                   مل سقاية  لكل غرسة  500الفطري القياسي وذلك بمعدل  

، حتى    ا  يوم  15الشدة المرضية على جميع المعامالت بفاصل زمني كل  
)موت كامل   5وصلت شدة اإلصابة لدى الشاهد المعامل إلى الدرجة  

 . ذلك مع القراءة السابعةزامن وت  ،الغرسة(
 
 فاعلية المعامالت يم و تق

                                                                  تم تنفيذ هذه التجربة ضمن مفهوم المكافحة العالجية، حيث تم ت السقاية 
بحجم   الجفت  بعد حدوث اإلصابة   500بمحلول ماء  مل/غرسة وذلك 

فاعلية ماء الجفت تم يم  و ولتقعلى غراس الزيتون )عدوى اصطناعية(.  
قراءات   فيها  إجراء عدة  الجفتبما  بماء  المعاملة  قبيل  األولى   ،القراءة 

تم تسجيل درجة اإلصابة لكل غرسة حسب   .بفحص أوراق الغراس  وذلك
على   Tjamos et al.  (1991)درجات بحسب    6مؤلف من    قياس سلم  

% من أوراق الغرسة  20-1= إصابة  1،  نباتات سليمة  =0  :الشكل التالي
= إصابة 3،  % من أوراق الغرسة الواحدة40–21= إصابة  2،  الواحدة
% من أوراق 80–61= إصابة  4،  الغرسة الواحدة% من أوراق  60–41

% من أوراق الغرسة أو موت كامل 100–81= إصابة  5،  الغرسة الواحدة
                               يوما  بعد المعاملة بماء الجفت    90مرات خالل    6                ك ر رت القراءة  .  الغرسة

                                        النتائج اعتمادا  على المعايير التالية: يم  و تق            يوما ، وتم    15وبمعدل قراءة كل  
 ة وتعتمد على السلم السابق بعد استخدام المعادلة التاليةشدة اإلصاب  -

(Michenny, 1923) :حيث 

100  شدة اإلصابة % = ×
 مجموع   (عدد  النباتات  في كل درجة  × قيمة الدرجة )

العدد  الكلي للنباتات  × قيمة أعلى درجة  (5)
  

 

                                         اعتمادا  على قيمة شدة اإلصابة من المعادلة   توحسب   الفاعلية %: -
  :(Abbot, 1925) التالية

 فاعلية المعاملة % = 

 100 – ((100 ×
 شدة اإلصابة  للشاهد قبل المعاملة

 شدة اإلصابة  للشاهد بعد المعاملة
×

شدة اإلصابة  بعد المعاملة
 شدة اإلصابة  قبل المعاملة
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   المقارنةمعاملة الغراس بماء الجفت ومبيد 
                                                               تم تنفيذ هذا البحث ضمن الحقل المكشوف في موقع بحوث دب ا بمحافظة  

الالذقية الذي يتبع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خالل الموسم 
 . سنتين  على غراس زيتون صنف خضيري بعمر  2019/2020الزراعي  

اس،  غر   9تم توزيع الغراس ضمن قطع عشوائية، تضمنت القطعة الواحدة  
المكرر الواحد و مكررات للمعاملة الواحدة،    3معامالت بواقع    7تم اعتماد  و 

وزعت المعامالت بطريقة المجموعات العشوائية،   .غراس  3عبارة عن  
 من   الموصى به  لتركيزلباإلضافة    ،تراكيز لماء الجفت  4واستخدمت فيها  

بشكل  LACERTA)االسم التجاري  azoxystrobinمبيد فطري قياسي 
SC    على الشكل المعامالت  وكانت    غ مادة فعالة/ليتر(.  250يحوي على

 التالي:
وغير معاملة بماء الجفت أو   V. dahliaeغراس غير ملوثة بالفطر  .1

 المبيد )شاهد سليم(. 
وغير معاملة بماء الجفت أو المبيد    V. dahliaeغراس ملوثة بالفطر   .2

 ( ومعاملة بالماء المقطر. )شاهد مصاب
 100ومعاملة بماء الجفت بالتركيز    V. dahliaeغراس ملوثة بالفطر   .3

 مل/ليتر.  
 200ومعاملة بماء الجفت بالتركيز    V. dahliaeغراس ملوثة بالفطر   .4

 مل/ليتر. 
 300ومعاملة بماء الجفت بالتركيز    V. dahliaeغراس ملوثة بالفطر   .5

 مل/ليتر. 
 450ومعاملة بماء الجفت بالتركيز    V. dahliaeغراس ملوثة بالفطر   .6

 مل/ليتر. 
بالفطر   .7 بالمبيد    V. dahliaeغراس ملوثة    azoxystrobinومعاملة 

 مل تجاري/ ليتر(.   .750به )وصى بالتركيز الم

التحليل   تحلل برنامج  باستخدام  األخيرة  للقراءة  إحصائيا                                                           النتائج 
ال  Genstat 12th Editionاإلحصائي   التجارب  نموذج  منفذة وفق 

الكامل  العشوائي  التصميم  الحسابية   .باستخدام  المتوسطات  قيم  قورنت 
 0.05( عند مستوى احتمالية  LSDباستخدام اختبار أقل فرق معنوي )

 (.Duncanالمتوسطات بطريقة دونكان )واختبرت 
 

 النتائج والمناقشة  
 

نتائج تحليل عينة من ماء الجفت المستخدم في التجربة    1جدول    يلخص
حيث نالحظ احتواء ماء الجفت على كمية جيدة من الفينوالت باإلضافة  

 خاصة البوتاسيوم.ب إلى عدد من العناصر المعدنية و 
للمعامالت    1شكل  وضح  وي  اإلصابة  مع  المختبرة  شدة  مقارنة 

 .الشاهد ومبيد المقارنة خالل مراحل التجربة

 . التي استخدمت في البحث نتائج تحليل عينة ماء الجفت .1جدول 
Table 1. Chemical analysis of olive mill wastewater sample 

used in this study. 
 

 المعيار 
Criteria 

 القيمة 
Value 

 الرقم الحمضي 
Acidic Number 

6 

 الفينوالت الكلية 
Total phenols 

 مغ/ليتر 80
80 mg/l 

 الناقلية
Conductivity 

 ديسي سيمنز/متر  4.13
4.13 dc simenz/m 

 المادة العضوية 
Organic Matter 

0.19 % 

 االحتياج الكيميائي لألوكسجين 
Chemical demand to Oxygen 

 مغ/ليتر 108
108 mg/l 

 االحتياج الحيوي لألوكسجين 
Biological demand to Oxygen 

 مغ/ليتر 84
84 mg/l 

 نتروجين
Nitrogen 

0.09 % 

 فوسفور 
Phosphorus 

0.05 % 

 بوتاسيوم
Potassium 

0.78 % 

 كالسيوم
Calcium 

0.04 % 

 مغنيزيوم 
Magnesium 

0.03 % 

 
أن شدة إصابة الغراس قبل المعاملة بماء الجفت  ب  1شكل وضح ي 

ازدادت شدة اإلصابة عند غراس الشاهد  و %  17.78و    8.89تراوحت بين  
        يوما  و   15% بعد  26.67                                       المصاب خالل مراحل التجربة تدريجيا  إلى  

. بينما اإلعداء  من     ا  يوم  90% بعد    100                يوما  لتصل إلى    45% بعد  60
اإلصابة   شدة  زيادة  بالفطر  ااختلف معدل  المعداة   V. dahliaeلغراس 

حيث   ،من المعاملة بحسب التركيز     ا  يوم  15والمعاملة بماء الجفت بعد  
مل/ل تأثير ضعيف في   200و    100حظ أن لماء الجفت بالتركيزين  و ل

خفض شدة اإلصابة بمرض ذبول فرتسليوم على غراس الزيتون بالمقارنة 
                       يوما  من المعاملة بماء   15حيث لم تتجاوز شدة اإلصابة بعد    ،مع الشاهد

% للشاهد 26.67على التوالي مقارنة مع    ،%  22.22و    26.67الجفت  
بعد    .        الم عدى بالتركيز    30أما  لماء الجفت  فقد كان  المعاملة                                                 يوما  من 
التأثير األفضل   azoxystrobinمل/ل وللمبيد    300مل/ل والتركيز    450

اإل  في بعد  شدة  اإلصابة  شدة  تتجاوز  لم  حيث   ،20       يوما     30صابة 
% لدى الشاهد 35.56% على التوالي مقارنة مع  28.89% و  22.22

         الم عدى.
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ستوى مأقل فرق معنوي عند    )قيمةبعد المعاملة         يوما     90تغيرات شدة اإلصابة بمرض ذبول فرتسيليوم بتأثير ماء الجفت ومبيد المقارنة خالل    .1شكل  

 للقراءة األخيرة(  6.25=   0.05 احتمال
Figure 1. Olive Verticillium wilt disease severity changes as affected by olive mill wastewater and the control pesticide 

azoxystrobin within 90 days after treatment (LSD at P=0.05 = 6.25 for the last reading).  

 
بعد   المعامالت  تأثير  حيث   في       يوما     45اختلف  اإلصابة  شدة 

بين   و  26.67تراوحت  الجفت  %60  لماء  واضحا   التأثير  وكان   %                                  
وللتركيز    450بالتركيز   اإلصابة   300مل/ل  شدة  كانت  حيث  مل/ل 
على التوالي، بينما لوحظ تأثير متوسط للمبيد   ،%33.33% و  26.67

azoxystrobin،    قليال  وسج لت  عند استخدامه  فقد ارتفعت شدة اإلصابة              
بالتركيز   ،44.44% الجفت  لماء  بالنسبة  ضعيفا   التأثير  كان                                                        في حين 
ا المعاملتين ن مل/ل سيما وأن شدة اإلصابة لدى كل  200مل/ل و    100

% لدى 60وذلك مقارنة مع    ،على التوالي  ،%46.67% و  55.56       ب لغت  
                 الشاهد الم عدى. 
من اإلعداء        يوما     60                                ن قيم شدة اإلصابة الم سج لة بعد  يالحظ م

مل/ل ومعاملة   450                                               استمرار تفو ق كل من معاملة ماء الجفت بالتركيز  
بارتفاع شدة اإلصابة لديهما بشكل طفيف حيث    azoxystrobinالمبيد  

                       كما كان التأثير مقبوال    .على التوالي ،%46.67% و 28.89لم تتجاوز 
                          مل/ل حيث ارتفعت قليال  إلى  300ماء الجفت بالتركيز بالنسبة لمعاملة 

                                                        % في حين كان التأثير ضعيفا  بالنسبة لباقي المعامالت وذلك 37.78
شدة مرض   في%. بدأ تأثير المعامالت  71.11                          مقارنة مع الشاهد الم عدى  

                     فكان التأثير واضحا     من اإلعداء  ايوم  75الذبول يظهر بشكل أكبر بعد  
مل/ل حيث انخفضت الشدة لتصل   450الجفت بالتركيز  لدى معاملة ماء  

التي انخفضت الشدة   azoxystrobinمعاملة المبيد    تلته%  22.22إلى  
% كما انخفضت الشدة لدى معاملة ماء الجفت بالتركيز 42.22يها إلى  ف

وسج لت    300 بقية 35.56             مل/ل  لدى  ضعيفا   التأثير  كان  بينما   %                                    

                                                                  المعامالت التي ارتفعت لديها الشدة وذلك بالمقارنة مع الشاهد الم عدى 
84.44 .% 

 90بعد    azoxystrobin                                        ظ هر التأثير الكامل لماء الجفت والمبيد  
مل/ل على تفوقه   450حيث حافظ ماء الجفت بالتركيز  من اإلعداء      ا   يوم

% 13.33فانخفضت شدة اإلصابة لتصل إلى    ،شدة اإلصابة  في         تأثيرا   
                                                   % لدى الشاهد الم عدى، وقد كان الفرق المعنوي واضحا  100مقارنة مع 

بالتركيز   الجفت  ماء  معاملة  وبقية   450بين  الشاهد  ومعاملة  مل/ل 
المبيد   .المعامالت معاملة  من  كل  لدى  اإلصابة  شدة  انخفضت  كما 

azoxystrobin    بالتركيز الجفت  ماء  إلى    300ومعاملة   %  40مل/ل 
التوالي  ،%35.56و   مع    ،على  الم عدى، 100مقارنة  الشاهد  لدى   %                      

حيث لم تكن الفروق معنوية بين المعاملتين السابقتين، بينما وجدت فروق  
ال معاملة  بين  واضحة  المعامالت  azoxystrobinمبيد  معنوية   .وبقية 

مل/ل وماء   100ارتفعت شدة اإلصابة لدى معاملة ماء الجفت بالتركيز  
 ،على التوالي   ،%73.33% و  91.11مل/ل إلى    200الجفت بالتركيز  

                                               % لدى الشاهد الم عدى مع مالحظة وجود فروق معنوية 100مقارنة مع 
ومعاملة ماء الجفت بالتركيز مل/ل    200بين معاملة ماء الجفت بالتركيز  

بالتركيز    100 الجفت  ماء  معاملة  وبين  المعامالت  وبقية   200مل/ل 
فاعلية ماء الجفت حسب التركيز   2  جدولمل/ل وبقية المعامالت. يبين  

على   المستخدم والمبيد الفطري القياسي في مكافحة مرض ذبول فرتسيليوم
 . الزيتون 
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 .من اإلعداء يوم  90بعد  بمكافحة مرض الذبول azoxystrobinماء الجفت والمبيد الفطري )%( فاعلية   .2جدول 
Table 2. Efficacy (%) of olive mill wastewater (OMWW) and the fungicide azoxystrobin in controlling olive verticillium 90 

days after inoculation. 

 

 )يوم( بعد المعاملة الزمن  
Time after treatment (days) 

 ( مل/ل  0.75) ستروبين   زوكسيآ
Azoxystrobin (0.75 ml/l) 

 OMWW (ml/l)(     مل/ليتر )  ماء جفت

450 300 200 100 
15 25.0 12.5 20.0 37.5 33.3 

30 39.1 15.6 25.0 29.7 29.2 

45 44.4 33.3 33.3 25.0 33.3 

60 50.8 39.1 36.3 29.7 33.3 

75 62.5 60.5 49.5 34.9 33.3 

90 70.0 80.0 57.3 36.7 39.3 

  
بعضها   مع  المختلفة  المعامالت  فاعلية  مقارنة  (  2جدول  )عند 

بالتركيز   الجفت  ماء  التجربةمل/ليتر    450أعطى  نهاية  الفاعلية   في 
في الحد من اإلصابة بمرض ذبول فرتسيليوم على غراس   (%80)  األعلى

              ي فس ر ذلك أن و   .بذلك على جميع المعامالت األخرى                     الزيتون وقد تفو ق 
( الكلية  قد   80الفينوالت  بالتجربة  المستخدم  الجفت  ماء  في  مغ/ليتر( 

Leontopoulos et al.  (2015 )حيث ذكر    V. dahliaeثبطت الفطر  
% من المستخلص الفينولي لماء الجفت قد منع 10% و  5أن التركيزين 

ت بشكل كامل ظهور أعراض اإلصابة بمرض الذبول فرتسيليوم على نباتا
ويتوافق ،  V. dahliae                                                 البندورة المعداة اصطناعيا  بالمعلق البوغي للفطر  

                     اللذان فس را التثبيط   Ciafardini & Zullo  (2003)  ما أشار إليه  ذلك مع
الحاصل لميسليوم الفطر عند إضافة ماء الجفت بأن المركبات الفينولية 

الممرض،   لخلية  الخلوي  للغشاء  الخلوية  الوظيفة  بإعاقة  وضمن تقوم 
( بأن المركب الفينولي 2018)  .Diallinas et alن      بي    فقد   هنفس السياق  

Hydroxytyrosol   الغشاء تركيب  من  يغير  الجفت  ماء  في  الموجود 
المزارع  إلى  إضافته  بعد  دقائق  بضعة  خالل  الفطرية  للخلية  البالزمي 

وتحدث عملية   الفطرية حيث يمنع امتصاص الكزانثين عن طريق النقل
( أن تثبيط 2006)  Wong  &  Kitts          كما ذكر     .عرقلة في وظيفة الغشاء

طة التربة يتم بتفاعل المركبات الفينولية ار المنقولة بوسو ماء الجفت للفط
تضاعفه  DNAمع   عملية  وتقاطع  الممرض  أشار خلية  كما   . 

El-Abbassi et al.  (2017  ) عن التأثير المباشر للمركبات الفينولية في
للفط المضادة  الخواص  ذات  الجفت  المركب و ماء  مثل  ر 

Hydroxytyrosol    باإلضافة لتحريض النبات العائل على تنشيط آليات
Vagelas  (2009 )            ، كما وجد   V. dahliae  االستجابة الدفاعية ضد الفطر

 V. dahliae                          بريا  نمو ميسليوم الفطرت                                 أن ماء الجفت المرش ح قد ثب ط مخ

وبشكل عام فإن تراكم الفيتوالكسينات الفينولية في .  PDAعلى مستنبت  
النبات يعزز من دفاع العائل ضد الممرضات وأن نشاط الفينوالت في 
في  حيوية  كمبيدات  تطبيقها  يتم  النباتية  الممرضات  ضد  النبات  دفاع 

حيث   كما  (،Daayf et al., 2012)الزراعة   من  الثانية  بالمرتبة  أتى 
القياسي    الفاعلية الفطري  قدرها    azoxystrobinالمبيد  %  70بفاعلية 

مجموعة   ي تبع  كونه  المبيد  هذا  فاعلية  مبيد   Strobilurins                                             وت فس ر  وهو 
                                                                   فطري جهازي واسع الطيف، ي ثب ط إنتاش األبواغ ونمو الميسليوم لعدد من  

الفطرية وخصوصا  األسكية والناقصة والبيضية،   آلية و                                                     المسببات  تتمثل 
في حدوث خلل في التنفس في ميتوكوندريا الخلية الفطرية بوقف عمله  

باإلضافة إلى منع إنتاج الطاقة    bc1انتقال االلكترونات في السيتوكروم  
ATP    الفطرية للخلية  سريع  موت  إلى  بينما (Joseph, 1999)                                     مؤد يا    .

%، أما بالنسبة 57.33مل/ليتر الفاعلية    300أعطى ماء الجفت بالتركيز  
التركيزين  لماء   أنهما ضعيفا   100و    200الجفت عند  فيبدو  مل/ليتر 

الزيتون   الزيتون على غراس  انتشار مرض ذبول  الفاعلية في الحد من 
 على التوالي. ،%21.9و  26.67حيث لم تتجاوز الفاعلية لديهما 

فاعلية    أظهراستخدام ماء الجفت    مما تقدم يمكننا أن نستخلص بأن 
مرض انتشار  من  الحد  عن   في  المتسبب  الزيتون  غراس  على  الذبول 

مل/ليتر وكانت التراكيز   450عند استعماله بالتركيز    V. dahliae  الفطر
يمكن النصح باستخدام ماء الجفت  لذلك    األدنى من ذلك ضعيفة التأثير.

كإجراء عالجي لمكافحة   azoxystrobinمل/ليتر أو مبيد    450بالتركيز  
يمكن استخدام ماء الجفت كمبيد كما    مرض الذبول على أشجار الزيتون.

فطري حيوي وإدخاله في برامج المكافحة المتكاملة لمرض الذبول على  
 .V. dahliaeالزيتون المتسبب عن الفطر 
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Abstract 
Muhrez, K.A., M.Z. Tawil and B. Barhoum. 2021. Effect of Olive Mill Wastewater of in the Control of Olive  

Verticillium Wilt Caused by Verticillium dahlia Kleb. Arab Journal of Plant Protection, 39(4): 273-280. 

https://doi.org/10.22268/AJPP-39.4.273280 
This research aimed to evaluate the application of olive mill wastewater in controlling Verticillium dahliae the causal agent of olive wilt 

disease on olive trees. This study was carried out on 2 years old olive local variety (Khderi) plants planted in pots after it has been artificial 

inoculated with V. dahliae, and severity was recorded within 90 days. Olive mill wastewater (omww) efficacy was estimated at the end of the 

experiment. Severity was increased from 8.89% before treatment to 28.89% 60 days after treatment, and decreased to 13.33% 90 days after 

treatment with omww 450 ml/l.  Disease severity increased from 11.11% before treatment to 37.78% 60 days after treatment and decreased to 

35.56% 90 days after treatment with omww 300 ml/l. Whereas, disease severity increased from 17.78% before treatment to 40% 90 days after 

treatment with azoxystrobin compared to the inoculated control where disease severity increased from 13.33% before treatment to 100% 90 

days after treatment. Omww 450 ml/l had the highest efficacy of 80% followed by azoxystrobin 70%, and omww 300 ml/l 57.33%. It can be 

concluded that olive mill wastewater has a potential application as a bio-fungicide for the control of olive verticillium wilt disease. 

Keywords: Olive mill waste waters, Verticillium dahlia, olive, Fungicide. 
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