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الزیتونصنفياإلصابة بالذبول الفرتسلیومي علىفيالشد المائيأثر
علي كریم محمد الطائي               ھدى حازم وافي الطائي

العراق/جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات

الخالصة
بار لدراسة مدى تأ٢و٨و٤و٠.٣وھي مائیةتم استخدام أربعة شدود 

مع معاملة 
% ١٤.٩٧و٠.١٣الثانیة الشد المائيالثانیة، معاملة 

أالشد المائي
من .

األولالشد المائيوعلى التوالي وأظھرت معاملة % ٢٩.٨٠و٠.٢٦
% ٦٥.٥٨و٠.٧٥

% ٥٠.٠٥و٠.٦٣

في 
٠.١٩% ٦.٢٦و٠.١٨

.     مع الصنف الصوراني% ٩.٧٢و

المقدمة
Olea europea L.Oleaceaeنساً ٣٠ ج

تعرض ).١٩٩٨(نوعاً من ضمنھا الزیتون ٣٥الذي یشمل Oleaرئیساً من ضمنھا الجنس  ت
Verticilliumأشجار الزیتون للعدید من المسببات الفطریة ومنھا الذبول الفرتسلیومي والمتسبب عن الفطر 

dahliae Kleb.Cycloconiumoleaginum
Castagne)Qasem ،و ١٩٧٠
Mamluk ، ٢٠٠١و بیاعة، ١٩٨٤واخرون (V.dahliae

V.albo–atrumو 
)Engelhard ،و ١٩٥٧Woolliams ،و ١٩٦٦Issac ،و ١٩٦٧Schnathorst ،١٩٨١ (

ض 

الماضيالنصف الثاني من القرن

Microsclerotiaسنة ١٣)Tjamos ،
) ٢٠٠٣وآخرون ، Collinsو ١٩٩٣

.ضیة بالذبول الفرتسلیومي اإلصابة المر

وطرائقھبحثمواد ال
نسجھاستخدمت تربة ذات :في اإلصابة بالذبول الفرتسلیومي على الزیتونالشد المائيتأثیر 

١٢و ٨و ٤و ٠.٣أربعةواختبرت 

لباحث الثانيمستل من اطروحة الدكتوراه ل
١/٣/٢٠١٠وقبولھ ٤/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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١٥و١٠و٥و ١و ٠.٣صفر و
ساعة وبثالثة مكررات ثم سلط علیھا الشد ٢٤وشبعت عینات من التربة بالماء ولمدة ممل٢منخل قطر فتحاتھ 

Pressure plate apparatusالضغط أقراصھاز المطلوب باستخدام ج
١٠٥٢٤

:المعادلة االتیة
الوزن الجاف –الوزن الرطب 

١٠٠× ـــــــــــــــ=النسبة المئویة للرطوبة 
الوزن الجاف

)TaylorوAshcroft ،١٩٧٢ (
لشكل(نإسقاط أعمدة من المنح بة حدد ) ١،ا لتر ة ا

وزرعت بشتالت الزیتون ، حسبت كمیة الماء التي تحتفظ بھ التربة في المعقمةكغم من التربة الجافة٦وزن 
لة تم أوزان كل معام

والذي ،Verticillium dahliae/ بوغ ١٠٦×١بتركیز 
أخذتحیث ) ٢٠٠٧(الطائيل بقمن وتشخیصھسبق عزلھ

٧٠ %
٥الخلط على السرعة البطیئة لمدة 

بواقع Haemocytometerشریحة العد الـباستخدامتركیز االبواغ  الت  ت لش وى ا لمعلق ١٠٠وتم عد من ا مل 
إضافة ١٠أربعةة وأضیفت لتربة األكیاس خالل البوغي لكل شتل سم مع 

لطائي ( ٠.٣أقراص بقطر ١٠ مت خمسة . .)٢٠٠٧ا تخد اس
أخرىشتالت لكل معاملة وبثالثة مكررات وایضا تركت خمسة 

إلضافةعاملیھ، نفذت تجربة 

:تقدیر شدة اإلصابة بوضع مقیاس لدرجة إصابة الشتالت كاآلتي 
النسبة المئویة لألعراض الورقیة لكل درجة اإلصابة

شتلة
راض النسبة المئویة لألعدرجة اإلصابة

الورقیة لكل شتلة
إصابة أكثر من فرع رئیس٣شتالت سلیمةصفر
إصابة معظم فروع الشتلة٤إصابة فرع ثانوي من الشتلة او اكثر١
موت كامل للشتالت٥إصابة فرع رئیس في الشتلة٢

:ومن ثم حسبت شدة اإلصابة حسب المعادلة اآلتیة
)درجتھا× المصابة عدد الشتالت(مجموع 

ـــــــــــــــــــــ= شدة اإلصابة 
أعلى درجة × العدد الكلي للشتالت

:كما حسبت النسبة المئویة لألفرع المصابة وحسب المعادلة اآلتیة
عدد األفرع المصابة

١٠٠× ـــــــــــــــــــــ = لألفرع المصابة% 
األفرع المفحوصةعدد 

 .
.واختبرت متوسطاتھا بطریقة دنكن
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والمحتوى الرطوبيالشد المائيمنحني یوضح العالقة بین ): ١(الشكل 

والمناقشةالنتائج
، بان )٢(تشیر النتائج الواردة في الشكل :بالذبول الفرتسلیومي على الزیتوناإلصابة فيالشد المائيتأثیر 

الشد المائيأعلى شدة إصابة ونسبة مئویة لألفرع المصابة مع معاملة 
للقراءة % ١٤.٩٧و٠.١٣

الشد المائياألولى وعلى التوالي، فیما لم تختلف معاملتا 

Blanco-Lopez)١٩٨٤ (
Tsror وLevin

)٢٠٠٣ (
.النسبة المئویة لالصابة في البساتین المرویة اكثر من غیرھا

لتوالي على ا% ٣.١١و٠.٠٧وعلى التوالي واقلھا تأثیرا مع معاملة الشد المائي الرابعة % ٢٣.٣٣و٠.٢٦
).٣الشكل (

تأثیر معامالت ): ٢(الشكل 
الفرتسلیومي وللقراءتین 
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بة بالذبول تأثیر متوسط القراءتین للشدود األربعة في شدة اإلصابة والنسبة المئویة لأل): ٣(الشكل  لمصا ا فرع 
الفرتسلیومي 

V.dahliae
% ٢٤.٣٦و ٠.٢٢والنسبة المئویة لألفرع المصابة وللقراءتین فبلغت

في القراءة ا٣٣.٢٨و٠.٤٣وصلت إلى 

وتتفق ).٢و ١(% ١٩.٧٠و٠.٢٤١٤.٨٩و٠.١٣
Blanco-Lopez)(و ) ١٩٨٤Lankim(Tsror وLiven

)٢٠٠٤() ٢٠٠٣ (

.ن كال من المسببین یحتاج إلى محتوى رطوبي یختلف عن اآلخرالمرضي وا

وعلى التوالي فیما لم تظھر أي أعراض مرضیة على شتالت% ٢٩.٨٠و٠.٢٦ت القراءة األولى وكان
) ١الجدول (V.dahliaeصنفي الزیتون غیر الملوثة بفطر الـ

لجدول ( ) ٢ا
كم

)Harris وYang ،١٩٩٦.(
الت من التداخل الثنائي بین صنفي الزیتون ومعام

الشد المائياظھر التفوق المعنوي على سائر معامالت 
الثانیة 

الشد المائيإصابة كانت مع معاملتي 
) (في القراءة األولى، وھذا یرجع الى انھ كلما قلت كمیة الماء المضاف 

) ١٩٩١(واخرونPennypackerبفطر الذبول وھذا یتفق مع ما ذكره 
) ٢٠٠٢(Gossenو Jeffersonأكدبالذبول الفرتسلیومي على نباتات الجت ، و

الفرتسلیومي على نباتات الجت بزیاد

)٢٠٠٠ (
.الزیتون 
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الشد المائيما التداخل الثنائي لمعاملتي التلویث ومعامالت أ

لشد الشد المائيمئویة لألفرع المصابة مع معاملة  ا
من ذلكا معنویا في شدة إصابتھما وعلى العكسمالثالثة والرابعة عن بعضھالمائي

.صابة وفي القراءتینمع النسبة المئویة لألفرع الم

نسبالشد المائيمعاملة  بة و إصا لى شدة  أع لى  ٠.٧٥األو
% ٦٥.٥٨و

% ٥٠.٠٥و٠.٦٣

، بینما اختلفت معنویا في القرا) ١الجدول (الثانیة والثالثة للصنف الصوراني الملوث 
% ٦.٢٦و٠.١٨

لمعامالت .مع الصنف الصوراني% ٩.٧٢و٠.١٩مع الصنف النبالي و فضل ا بعة أ لرا لشد ا لة ا ام ان مع تج  نستن
% ٥٩.٣٢و٣٨.٥٧

األولى % ٣٥.٠٥و ٢٨.٨٠الصوراني 

الشد المائيالمائي حیث أعطت معاملة انخفاضھا مع زیادة الشد 

أبواغالناقلة وان زیادة الرطوبة لھا تأثیر كبیرا على حركة 
أالبواغ

.
ShufeltوLinderman)١٩٨٧ ( وCappaert)و ) ١٩٩٤

Xiao وSubbarao)٢٠٠٠ (

والقرنابیط ، وان األجسام ا

-Lopezو ) ٢٠٠٠(Michailidesكده 
EscuderoوBlanco-Lopez)٢٠٠١.(

:
األولى أعلى معدل زیادة، كان مع معاملة األربعة وتأثیرھم على معدل الزیادة في االرتفاع فیبدو 

الشد المائيوالتي لم تختلف معنویا مع معاملة 
بعة٥.٣٨الثالثة الشد المائي لرا .ا

نال
األولى المتمثلة بأعلى محتوى رطوبي في إعطاء أعلى معدل زیادة في الشد المائيللتربة حیث تفوقت معاملة 

لمائ١٢.٠١االرتفاع ووصلت إلى  بعة يالشد ا لرا لشكل (سم ٨.٠٥ا ا
) ١٩٩٢(والدلیمي ) ١٩٨٨(،وھذا یتفق مع ما ذكره عاكول )٤

)٢٠٠٤ (.
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األولىراءة تأثیر معامالت الشد المائي والتداخالت الثنائیة والثالثیة في شدة اإلصابة والنسبة المئویة لألفرع المصابة بالذبول الفرتسلیومي للق) : ١(الجدول 
شدة اإلصابة

معدل 
التلویث

معدل 
األصناف

التداخل بین 
األصناف والتلویث

)بار(الشد المائيمعامالت
)١٢(الرابعة  )٨( الثالثة  )٤(الثانیة  )٠.٣(االولى التلویث األصناف

جـ٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ غیر ملوث أ٠.٢٦نبالي جـ٠.١٤ جـ٠.١٤ ب٠.٣٣ أ٠.٢٤ ملوث
جـ٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ غیر ملوث ب٠.١٧صوراني د٠.٠٥ جـ٠.١٥ جـ٠.١٩ ب٠.٢٨ ملوث

أ٠.١٣ د ھـ٠.٠٧ د ھـ٠.٠٧ ب٠.١٧ أ٠.٢٢ نبالي التداخل بین األصناف 
ب٠.٠٨ومعامالت الشد المائي ھـ٠.٠٣ د ھـ٠.٠٨ جـ د٠.١٠ ـب ج٠.١٤ صوراني

ب٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ د٠.٠٠ غیر ملوث التداخل بین التلویث 
أ٠.٢٢الشد المائيومعامالت  جـ٠.١٠ جـ٠.١٥ ب٠.٢٦ أ٠.٣٦ ملوث

لالفرع المصابة% 
جـ٠.٠٠ ز٠.٠٠ ز٠.٠٠ ز٠.٠٠ ز٠.٠٠ غیر ملوث أ٢٩.٨٠نبالي و٦.٨٢ جـ٣١.٨١ ب٣٥.٨٠ أ٤٥.٣٩ ملوث
جـ٠.٠٠ ز٠.٠٠ ز٠.٠٠ ز٠.٠٠ ز٠.٠٠ غیر ملوث ب١٨.٩٣صوراني ز٢.٠٨ ھـ١٨.٦٧ د٢٤.٠٧ جـ٣٠.٨٨ ملوث

أ١٤.٨٩ و٣.٤١ جـ١٥.٥٩ ب١٧.٩٠ أ٢٢.٧٠ نبالي التداخل بین األصناف
ب٩.٤٦ومعامالت الشد المائي ز١.٠٤ ھـ٩.٣٤ د١٢.٠٤ جـ١٥.٤٤ صوراني

ب٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ غیر ملوث التداخل بین التلویث 
أ٢٤.٣٦ومعامالت الشد المائي د٤.٤٥ جـ٢٤.٩٣ ب٢٩.٩٤ أ٣٨.١٤ ملوث

حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠.٠٥الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة بین المعامالت ضمن الصفة الواحدة عند مستوى احتمال * 
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صابة والنسبة المئویة لألفرع المصابة بالذبول الفرتسلیومي للقراءة الثانیة تأثیر معامالت الشد المائي والتداخالت الثنائیة والثالثیة في شدة اإل) : ٢(الجدول 

شدة االصابة

معدل 
التلویث

معدل 
األصناف

التداخل بین 
األصناف والتلویث

)بار(معامالت الشد المائي 

)١٢(الرابعة  )٨( الثالثة  )٤(الثانیة  )٠.٣(االولى التلویث األصناف

جـ٠.٠٠ و٠.٠٠ و٠.٠٠ و٠.٠٠ و٠.٠٠ غیر ملوث أ٠.٤٧نبالي ھـ٠.١٨ د٠.٣٢ ب٠.٦٣ أ٠.٧٥ ملوث
جـ٠.٠٠ و٠.٠٠ و٠.٠٠ و٠.٠٠ و٠.٠٠ غیر ملوث ب٠.٤٠صوراني ھـ٠.١٩ د٠.٣٣ جـ٠.٤٧ ب٠.٥٩ ملوث

أ٠.٢٤ ھـ٠.١٠ د٠.١٦ ب٠.٣٢ أ٠.٣٨ نبالي التداخل بین االصناف 
ب٠.٢٠الشد المائيومعامالت ھـ٠.١٠ د٠.١٦ جـ٠.٢٤ ب٠.٣٠ صوراني

ب٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ غیر ملوث التداخل بین التلویث 
أ٠.٤٣ومعامالت الشد المائي د٠.١٩ جـ٠.٣٢ ب٠.٥٥ أ٠.٦٧ ملوث

لألفرع المصابة% 
جـ٠.٠٠ ط٠.٠٠ ط٠.٠٠ ط٠.٠٠ ط٠.٠٠ یر ملوثغ أ٣٩.٦٦نبالي ـح٧.٢٨ د٣٥.٧٣ ب٥٠.٠٥ أ٦٥.٥٨ ملوث
جـ٠.٠٠ ط٠.٠٠ ط٠.٠٠ ط٠.٠٠ ط٠.٠٠ غیر ملوث ب٢٧.١٥صوراني ز٩.٧٢ و٢٣.٢٥ ھـ٣٠.٨٦ جـ٤٤.٧٧ ملوث

أ١٩.٧٠ ز٣.١٣ د١٧.٨٦ ب٢٥.٠٣ أ٣٢.٧٩ نبالي التداخل بین االصناف 
ب١٣.٥٧ومعامالت الشد المائي ز٤.٨٦ و١١.٦٣ ھـ١٥.٤٣ جـ٢٢.٣٨ صوراني

ب٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ ھـ٠.٠٠ غیر ملوث التداخل بین التلویث 
أ٣٣.٢٨ومعامالت الشد المائي د٧.٩٩ جـ٢٩.٤٩ ب٤٠.٤٦ أ٥٥.١٧ ملوث

حسب اختبار دنكن متعدد الحدود٠.٠٥الصفة الواحدة عند مستوى احتمال الحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنویة بین المعامالت ضمن * 
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:
. الشد المائيمعامالت 

لشد الشد المائيبعدم وجود فروق معنویة بین معامالت ) ٥( ا
.فرعا وللقراءتین على التوالي٥.٣٣و٤.١٧الرابعة وأعطت اقل معدل زیادة في عدد التفرعات المائي

الشد المائيتوسط من خالل تأثیر م:معدل الزیادة في قطر الساق لشتالت صنفي الزیتون 
لمائيوتأثیرھا في معدل الزیادة في قطر الساق نجد أعلى معدل زیادة كان مع معاملة  بعة الشد ا لرا و ١.٥٨ا

لشكل(٢.٠١ ) ٦،ا
بعة ذات الشد المائياألولى ، ویرجع السبب في ذلك بان معاملة د المائيالشمعدل زیادة كانت مع معاملة  لرا ا

لى والتي الشد المائيزیادة في معدل االرتفاع فیلجأ النبات لزیادة النمو القطري وعلى العكس من معاملة  األو

).١٩٨٧الریس وكاظم، (قطر الساق، فكلما كانت النباتات نموھا طولیا قل قطرھا والعكس صحیح 

األربعة في معدل الزیادة الرتفاع شتالت الزیتون وللقراءتین الشد المائيتأثیر متوسط معامالت ): ٤(الشكل 

:

٤٥.٥٠طول الجذر فبلغت معدل 
لشكل(سم ٣٣.٨١ ) ٧،ا

) (تعرضھا الى شد مائي مرتفع 
)١٩٨٧ (

اج نباتات ) ١٩٧٨(Sandhuكما أشار  إنت
Robertson)١٩٨٠ (

لمحتوى (.  ا ذات 
لشد ) ١٩٩٤(وآخرون Cappaertوتتفق ھذه النتائج مع ما أشار إلیھ ) المائي العالي عرضة ل م ل ا تات  كون النبا

المائي تنتج مجموعا جذریا

)SubbaraoوXiao
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األربعة في معدل الزیادة لعدد تفرعات شتالت الزیتون وللقراءتین الشد المائيتأثیر معامالت ): ٥(الشكل 

األربعة في معدل الزیادة لقطر ساقالشد المائيتأثیر معامالت ): ٦(الشكل 
شتالت الزیتون وللقراءتین

:ف لشتالت صنفي الزیتونالوزن الخضري والجا
) ٨(في التجربة نالحظ من الشكل 
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األربعة في طول الجذر لشتالت الزیتونالشد المائيتأثیر معامالت ): ٧(الشكل 

تأثیر معامالت الشد المائي األربعة في معدل الوزن الخضري والجاف لشتالت الزیتون): ٨(الشكل 

) ١٩٧٩(Dayویتفق ذلك مع ما ذكره 

الصویا ویقلل من المساحة الورقیة وطول الن
).١٩٧٦،SplittstoesserوDaniel(المادة الجافة 

آخرون Cappart. بسبب التأثیر السلبي لتداخل الممرض )١٩٩٤(و

.مجموعا جذریا طویال وان الشد المائي یعمل على مقاومة النبات لإلصابة

EFFECT OF WATER STRESS ON VERTICILLIUM WILT OF TWO
OLIVE CULTIVARS

Ali Kareem Al Taae Huda Hazim Wafi Al Taae
Dept. of Plant Prot./Coll. of Agric. and Forestry / Univ. of Mosul / Iraq
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Four water stresses, 0.3, 4, 8, 12 bar, were used to check their effect on
Verticillium wilt in olive. Results showed that the highest effect and percent of the
affected branches was associated with first water stress treatment that is
significantly different from other treatments in both readings. Second stress
treatment (0.13 and 14.97%) for the first reading respectively came second. The
third and fourth stress treatments did not differ significantly in their severity with
the first reading but they differ significantly in the second reading and they also
differ significantly in their percent severity of the affected branched in both
readings. The intervention effect of the two olive cultivars (Nibali and Sorani) and
their contamination coefficients showed significant increase in the Nibali cultivar in
its severity and percent of the affected branches in comparison with Sorani cultivar
in the first reading (0.26%, 29.80%) respectively. No symptoms were shown on
non–contaminated both of the two cultivars of olive seedlings. The first water stress
treatment showed the highest effect and percent of the affected branches with the
contaminated Nibali cultivar(0.75%, 65.58%) that were significantly different from
other treatments and for both readings respectively. This was followed by severity
incidence and percent of the affected branches with the second water stress
treatment (0.63%, 50.05%) respectively and was not significantly different from the
first water treatment for Sorani cultivar (the contaminated) in severity and for both
readings. The third and fourth stress treatments were not different from each other
in the Nibali cultivar (the contaminated) and not significantly different from the
second and third water stress treatment for Sorani cultivar (the contaminated) in the
first reading. However, they were different in the second reading as related to
severity and percent of the affected branches. The less was in the fourth stress
treatment and reached (0.18%, 6.26%) in the Nibali cultivar and (0.19%, 9.72%) in
the Sorani cultivar. The study concluded that the fourth stress treatment is the best
and caused a reduction of (37.57% and 59.32%) in the Nibali cultivar and for both
readings, respectively.
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