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المسبب لموت   Fusarium solaniتحديد مصدر اللقاح األولي بالفطر 
غراس الفستق الحلبي في المشاتل واختبار فاعلية بعض الطرائق في  

 مكافحته 

   *(1)ووليد نفاع (1) عبير غانم

 .دمشق، سورية ، جامعة دمشقكلية الهندسة الزراعية،  ،قسم وقاية النبات (1)

 ( walid1851966@yahoo.comوليد نفاع، البريد اإللكتروني الدكتور للمراسلة: *)

 2021/ 12/ 7لقبول: تاريخ ا                  09/2021/ 16تاريخ االستالم: 

  :الملخص
بهدف ت ديد و ةةةةةةدر اللقا    /و الظة السةةةةةةويدا /أجريت الدراسةةةةةةة لي ومةةةةةةت  كوم ال  ةةةةةة   

واختبار لاعلية بعض   ،Fusarium solaniاألولي لمسةةةةةةةةةةب  ووس قرال الفسةةةةةةةةةةت  ال لبي  
أظهرس النتةةائأ أا البةةهور صي و ةةةةةةةةةةةةةةةدر اللقةةا  الكيميةةائيةةة وال يويةةة لي و.ةةال تةة    الطرائ   

% عند اسةةةتمدام بهور قير وعقمة ت    86 42النسةةةبة المةوية لبةةةةابة    بلغتاألولي، حيث  
جود نباتاس و ةةةابة لي المعاوالس كالة التي  ةةةول عليها ول الممةةةت ، بينما ل  يالح  و ال 

ت ت ظروف العدوى    F. solaniبالفطر   أدس اإلةابةل  يت  ليها إجرا  عدوى اةطناعية   
إل  انمفاض وعنوي لي وتوسةةةةةةةةةب تول النباتاس، ووعا المرموع الم ةةةةةةةةةري  االةةةةةةةةةةطناعية

ول جهةة أخرى، بلغةت لةاعليةة وعةاولةة البةهور    والرةهري بةالمقةارنةة وم المعةاوالس قير المعةدا  
والفطر   المي يةةةةة   وفيولةةةةةانةةةةةاس  كةةةةةارانةةةةةداعي   الفطرييل  المبيةةةةةديل   Trichodermaب.ةةةةة  ول 

harzianum   عل  التوالي     89 38% و   69 45% و   71 83لي خفض اإلةةةةةةةةةابة %
المعةاولةة بةالفطر تري.وديروةا والمبيةد كةارانةداعي  إل  عيةاد  وعنويةة لي وموةةةةةةةةةةةةةةراس النمو    أدس

ووعا  لي تول النبةاتةاسعيةاد   المةدروسةةةةةةةةةةةةةةة، بينمةا ل  ت ق  المعةاولةة بةالمبيةد فيولةانةاس المي ية   
بةالمقةارنةة وم  ي المرموع الرةهري، ودةد أدس إل  انمفةاض وعنوي لي وعا المرموع الم ةةةةةةةةةةةةةةر 

  الماصد المعدى
 و.ال ةومات ، و در اللقا ،  ،لست  حلبي، Fusarium solani   الكلمات المفتاحية:

 

 : Introductionلمقدمة ا
لي ك  ول سورية واألردا ولبناا وللسطيل والعراق وإيراا وتركيا وإيطاليا ولرنسا   Pistacia veraينتمر الفست  ال لبي  

 ،ة لمرر  الفست ، ويعود تاريخ عراعة صهه المرر رافيالغنية تبيعيًا بالم ادر الو ل  سورية ول  الدو   دتعو   ،وتونسوإسبانيا  
  (  De Conteson, 1983)  الميالد لي ونات  قرب آسيا واالد المام   سنة دب  3500إل    ،التي تسم  بالمرر  الهصبية

وستوى  و  عل   الرابعة  المرتبة  سورية  األوري.يةت ت   المت د   الوالياس  ول  ك   بعد  اإلنتاج  حيث  ول  والرمهورية   ،العال  
 (   FAO, 2020) االسالوية االيرانية، وتركيا

mailto:walid1851966@yahoo.com
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، ونر ت عراعتها  نظرًا النتمار ورر  البط  لي )جنوب سورية(  لي و الظة السويدا   ال لبي حدي اً   انتمرس عراعة الفست 
    1946ودنواس والسويدا (، والتي نرح تطعيمها بالفست  ال لبي لي بلد  دنواس عام  ونات  ومتلفة ول الم الظة )اللرا   

وتأتي ورر     ،/ص.تار  5 40446/   2019تبلغ المساحة الممرر  باألورار الم مر  لي الم الظة حس  إح ائياس عام  إذ  
)إح ائياس دائر   / ص.تاراً 541/ بلغتبعد التفا  والكروة والزيتوا واللوع بمساحة  حالياً  الفست  ال لبي لي المرتبة الماوسة

   ( 2020األورار الم مر  المتم  ة لي و الظة السويدا ،  
إنتاج    ضرور و ونظرًا للتوسم ال اة  لي السنواس األخير  لي عراعة الفست  ال لبي وخاةة لي المنطقة الرنواية ول سورية،  

لية ول األوراض، اصتمت وعار  الزراعة واإلةال  الزراعي بإنتاج قرال الفست ، واختيار األةناف المناسبة قرال سليمة خا
 تسويقيًا، وتطعيمها عل  أةول وتأدلمة وم ظروف البيةة الم لية ل ماا ال  ول عل  إنتاج جيد كمًا ونوعًا 

التابم لمديرية الزراعة واإلةال  الزراعي لي و الظة  ظاصر  ووس قرال الفست  ال لبي لي ومت  كوم ال     لوحظت  
% لي بعض ال االس، وعند ادتالع الغرال    70نسبة الغرال الميتة إل  أك ر ول    بلغت، حيث  2014ونه عام    السويدا 
بم.     وجود تقرحاس وتلوناس بنية داكنة إل  سودا  عند داعد  الساق وعل  الرهور  ت  عزل المسب  المرضي وتعريف   لوح 

  ودد ت  استبدال تراة الزراعة لي الممت  عد   Fusarium solani  (Naffaa and Rasheed, 2015)وبدئي عل  أن   
وراس، واتماذ إجرا اس ومتلفة لم.ال ة صها المرض دوا ال  ول عل  نتائأ ورضية، لهلك كاا الهدف ول صها الب ث 

الفست     ت ناسبة لم.ال دراسة صهه الظاصر  بم.  وف   وو اولة إيراد حلول و الهي بدأ يهدد بم.  جدي إنتاج قرال 
 ال لبي لي الممات   

 

 المواد والطرائق 
 : تنفيذ البحثمكان 

وومبر أوراض النباس    ،الوادعيل إل  الرنوب ول ودينة السويدا   وومت  نبم عرى   ،ت  تنفيه الب ث لي ومت  كوم ال   
 التابم لمديرية الزراعة واالةال  الزراعي لي و الظة السويدا   

 جمع العينات:
وجود تقرحاس  برفاف وووس األوراق و تم لت  وتبدي أعرض ورضية    ،وهر تقريباً أبعمر ستة  ويتة    قرال لست  حلبي  ُجمعت

لي أكيال بالستي.ية،   تووضع   ،ال     ول ومت  كوم  ، وذلكالتاجيةمنطقة  البنية داكنة إل  سودا  اللوا عل  الرهور و 
أي ًا عيناس ول و.وناس الملطة المستمدوة لي الزراعة )تراة ورو   جمعت    لمسب  المرضي  العزل    نقلت إل  الممبرف   

ت    إذ،  أخهس ون  صهه المواد  هيأسود وواد  ع وية( ول ومت  كوم ال    وومت  نبم عرى وول الم در األساسي ال
لك  ول صهه   وترانسة  عيناس ول ك  ول و.وناس الملطة، وخلطت وم بع ها لل  ول عل  عينة واحد  وركبة  5أخه  

 بهور الفست  ال لبي المستمدوة لي الزراعة لي الممت  عيناس ول كما ت  ال  ول عل   ،االم.وناس عل  حد
 زل المسبب المرضي: ع

خه جز  ول الرهر الهي تظهر علي  أعراض  أو بالما  الراري،  النباتية  العيناس   ُقسلت:  األجزاء النباتية المصابةالعزل من  
بم لول ول   ُقسلت بالما ، ُعوولتفانية،    30% لمد   70  اإلي يلي  سط يا بالك ول  ًتّهرس  التاج،وأي ًا جز  ول    ،اإلةابة

عل     ُوّععت  ،ول   5ت إل  إجزا  ةغير  بطول  عطّ دُ   بعدصا بالما  المقطر،  ُقسلت  ددائ ،  5% لمد   3صيبوكلوريت ال وديوم
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دي.ستروع  الغهائي  مستنبتال درجة  تنحّ  و   ،PDA  أقار   بطاتا  أيام  ل  ͦ  2±  22حرار     عند  تنقية    لمد  سبعة  تمت 
ورهريا بعد عمر    تول  بطريقة النق  المتكرر عل  أتباق جديد ،    غهائيال  المستنبتالمستعمراس الفطرية الناوية عل   

  )ال واو  البوغية، واألبواغ الكونيدية الكبير  وال غير (   م.ليةتأكيد الت نيف باالعتماد عل  ال فاس ال ت   و   ،أيام ول الت  يل
 (  (Booth, 1971; Leslie and Summerell, 2006وعل  المراجم المتم  ة بهها المرال 

  ، العزل ول ك  ول و.وناس الملطة المستمدوة لي عراعة الفست  ال لبي لي الممت  )تراة  أجري   :العزل من مكونات الخلطة
غ ول العينة المركبة ول  5خه  أُ عل  عاويل وتتالييل، وكهلك ول الم در األساسي لك  ونها   (  رو  أسود،  سماد ع وي 

ول التركيز األول،  و     5أخه    ( Iو  وا  وقطر لل  ول عل  التركيز األول )  50ك  ول و.وناس الملطة، وضعت لي  
و  ول المعل  البوقي ول كال التركيزيل لي   1ر  ت  نم  ( IIو  وا  وقطر لل  ول عل  التركيز ال اني )  45وأضيف إل   

نت  حّ  و.رراس ول ك  عينة ول خلطة الزراعة وول ك  تركيز     10وامعدل    ،PDA  الغهائي  مستنبتتب  بتري ي وي ال
المغهي بطريقة    المستنبت  تمت تنقية المستعمراس الفطرية الناوية عل   لمد  سبعة أيام  ل  ͦ  2±  22األتباق عند درجة حرار   

 ول  وا ذكر سابقًا  الفطور الناوية النق  المتكرر عل  أتباق جديد ، وت  ت نيف
 توضع حيث  أجري العزل ول بهور الفست  ال لبي المستمدوة لي الزراعة لي الممت ،  :  العزل من بذور الفستق الحلبي

نت األتباق  حّ    و.رراس   10، وامعدل  PDA  غهائيال  المستنبت لي ك  تب  بتري ي توي عل     طهيرفالث بهور بدوا ت
يف الفطرياس المت    وت ن  ورهريا  ول  ها  تنقيتها  وتمت  الفطرية،  النمواس  ظهور  حت   ل  ͦ  2±  22عند درجة حرار   

 عليها كما ذكر سابقًا  
    Koch`s postulateتطبيق فرضية كوخ 

 أيام للفطر الممرض   10و  وا  وقطر لي تب  بتري ي توي عل  وزرعة نقية بعمر  10أضيف    تحضير المعلق البوغي:
Fusarium solani  ح المعل  عبر لت رير األبواغ الكونيدية للفطر، وروّ   ُحّرك سطح المزرعة الفطرية بواسطة لروا  ناعمة

بوغ / و  بمساعد  وري ة العد    510دطعة واش للتملص ول دطم المميرة الفطرية  ت  ضبب تركيز المعل  البوقي إل   
Haemocytometer   

س ، ي توي ك     x 20 x 30 50ُنّفهس الترراة لي أحواض بالستي.ية ةغير  نظيفة ووعقمة أبعادصا  :  العدوى االصطناعية
دقيقة    20حرمًا(، ووعقمة باألوتوكالف لمد     1: 1:    1كغ ول خليب ول تراة تينية ورو  وسماد ع وي بنسبة )  3ونها  

 ول للتأكد أولية عزل عملية وأجريت الم لية، السوق  ول ال لبي الفست  بهور عل  ال  ول ت   ل˚121عند درجة حرار  
لمد  ن ف دقيقة، ف  قسلت بالما ، وُعوولت بم لول صيبوكلوريت    %70وُتّهرس سط يًا بالك ول    اإلةابة،   ول   خلوصا

س  بيل    15بهور لي ك  أةيص عل  وسالة    3%  لمد  دقيقتيل، ف  ُقسلت بالما  المقطر المعق    ُعرعت   3ال وديوم 
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بينما أضيف ال ر  ذات  ول    و  ول المعل  البوقي حول ك  بهر ،  10لبهر  واألخرى، وامعدل فالفة و.رراس، وأضيف  ا
 دبت بم.  وستمر  ت  ري األةص عند ال اجة، ورُ   الما  المعق  لمعاولة الماصد

 

تحت ظروف العدوى االصطناعية والعدوى الطبيعية على غراس   Fusarium solaniلفطر لمصدر اللقاح األولي تأكيد 
 الفستق الحلبي

كغ ول خليب ول تراة تينية   2ك  ونها    ي وي س ،    15  صا ُنّفهس الترراة لي أةص بالستي.ية ةغير  نظيفة ووعقمة دطر 
عد التأكد ول خلوصا  ، كما استمدوت بهور لست  حلبي ول السوق الم لية بحرمًا(  1:  1:  1ورو  وسماد ع وي بنسبة )

ول  المعاوالس وذلك    المستمدوة لي الممت ،  ذاتها، باست نا  المعاولة الرابعة حيث استمدوت البهور  F. solaniول الفطر  
 ة )سماد ع وي وتراة( وعقم[  =  T2   ])سماد ع وي ورو  أسود( وعق  + تراة قير وعقمة + بهور وعقمة[  = T1التالية:

 T4   ])رو  أسود وتراة( وعقمة + سماد ع وي قير وعق  + بهور وعقمة  =  T3   ]+ رو  أسود قير وعق  + بهور وعقمة
لي خلطة  )البهور المستمدوة لي الممت (  وعقمة  قير  بهور    =  T5 )الماصد(  بهور وعقمة لي خلطة وعقمة بم.  كاو   =

قس  األول بالمعل  البوقي للفطر بالطريقة السابقة ذاتها، وترك  دسمت المعاوالس إل  دسميل، أعدي ال  وعقمة بم.  كاو  
تمت الزراعة بتاريخ    بدوا عدوى اةطناعية، وامعدل خمسة و.رراس لك  ونها   T5باست نا   ،  عدوى القس  ال اني بدوا  

ك  2020/ 20/5 وتسري   الغرال،  ونمو  البهور  إنباس  ووراقبة  لل اجة،  تبعًا  وستمر  بم.   األةص  سقاية  وتمت   ،
وتوسب تول النباتاس، ووعا  ُأخه  ، حيث  2021/ 23/5بتاريخ    بعد عام كاو   وأخهس النتائأ  الغرال  تدلعالمالحظاس   

 (: Kripalini et al., 2019) لي ك  وعاولة ، كما حسبت النسبة المةوية لبةابةالمرموع الم ري والرهري 
 عدد النباتاس الم ابة                      
 x 100ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالنسبة المةوية للنباتاس الم ابة % = ةةةةة

   عدد النباتاس الكلي                             
 اختبار فاعلية بعض طرائق المكافحة:

فيولاناس    الفطرييل  المبيديلإل   ، إضالة  T. harzianumلفطر  بمعل  بوقي ل  بهور الفست  ال لبيوعاولة  ت  اختبار لاعلية  
    لي و.ال ة ووس قرال الفست  ال لبي لي الممات  ت ت ظروف العدوى االةطناعية المي ي  )تواسيل ( وكارانداعي 
 %1.15))ت َّ ال  وُل عل  عينٍة ول وست  ر تراري    :Trichoderma harzianumتحضير معلق بوغي للفطر   

BIO-TH WP    للفطرT. harzianum  غهائيال  المستنبتبِر إنتاِج التري.وديروا لي حماه، وتمْت تنميُة الفطر عل   تول وم 
PDA31التراري بتركيز    ، حيُث ُحّ ر وعل  بوقي ول المست  ر x 10  ول المعل  ال  ك  تب     و   1، ف َّ ُأضيَف
بوقي بتركيز  ول المستعمراس الناوية لي األتباق وعل   ُح ر  أيام     4ْل لمد   25وُحّ نْت األتباق عند درجة حرار   ي،  بتر 
 ول  الطريقة المهكور  سابقًا  T. harzianumلفطر  ل 710

نباتاس لي ك    10أرام وعاوالس بمعدل  وادم  نفهس الترراة ب:  ظروف العدوى االصطناعية  تحتاختبار طرائق المكافحة  
وععت    بار 1.20وضغب جوي  ل 121ُͦعقمت كاو  الملطة المستمدوة لي الزراعة باألوتوكالف عند درجة حرار   ونها 

،  و  لك  أةيص  10س ، وأجريت عدوى اةطناعية بالمعل  البوقي بمعدل    15  دطرصاالملطة لي أةص بالستي.ية  
البهور سط يًا بالك ول وصيبوكلوريت ال وديوم كما ذكر سابقًا  وعند  طهيروتركت لممسة أيام دب  عراعة البهور ليها  ت  ت
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بالمعل  عوولت البهور دب  عراعتها  =    T2)واصد(،    عراعة بهور بدوا وعاولة  =    T1:الزراعة تمت وعاولة البهور كالتالي
  T3 اف لترف دب  عراعتهام، ف  تركت عل  ورق نددائ   3ر في  لمد   و البه  تنقعحيث  ،  Trichodermaللفطر    البوقي
 % 2عوولت البهور بالمبيد كارانداعي  بتركيز =  T4 ،غ /ليتر وا ( 2.5عوولت البهور بالمبيد تواسيل بمعدل )= 

، وحس  وتوسب أتوال النباتاس لي ك  وعاولة،  21/5/2021الغرال بتاريخ    تدلع، و 24/9/2020  تمت الزراعة بتاريخ
     (Abbott, 1925)الرهري، وكفا   المعاوالس بواسطة وعادلة و  ووعا المرموع الم ري 

 التحليل االحصائي: 
الترراة ول  الت مي  العموائي الكاو  وت لي  البياناس وتقيي  الفروق بيل المتوسطاس ال سابية عل  أسال اختبار  ت  ت مي   
  %5 عند وستوى وعنوية LSDوأد  لرق وعنوي  Fفيمر

 :النتائج والمناقشة
 :عزل الفطر المسبب

وذلك    ،.Fusarium solani (Mart.) Saccعملية العزل أا الفطر المسب  لموس قرال الفست  ال لبي صو    ظهرسأ
تمكد النتائأ التي ح لنا عليها نتائأ دراسة سابقة، حيث أجريت عملية عزل    ( 1)الم.     م.لية باالعتماد عل  ال فاس ال

المسب  بم.  وبدئي عل  أن     ,F. solani  (Naffaa and Rasheedول قرال لست  حلبي و ابة، وت  تعريف 
2015  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امل بوغي غير متفرع،  ( حaالمعزول من غراس الفستق الحلبي الميتة. ) Fusarium solani: الصفات المجهرية للفطر 1الشكل  
(b( ،حوامل بوغية متفرعة )c أبواغ كونيدية صغيرة )Microconidia وحيدة وثنائية الخاليا وبوغ ( ،كونيدي كبيرd  أبواغ كونيدية)

 .(X 400)التكبير  كالميدية( أبواغ e، )Macroconidiaكبيرة 
  

e d 

c b a 
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ولي ومت  عرى كانت تظهر سنويًا وانس  وتقاراة    ،ووا أفار االستغراب أا إةابة الغرال لي ومت  كوم ال    الزراعي
أجريت   لهلك  يتغير،  ل   الوضم  أا  إال  الزراعة،  لي  المستمدويل  الع وي  والسماد  التراة  تغيير و در  الرق  ول  وعل  

عزل ول ك  و.وا ول و.وناس الملطة )تراة، سماد ع وي، رو  أسود(، وكهلك ت  العزل أي ًا ول عيناس و اوالس ال
  ول الم ادر األساسية لههه الم.وناس، وعل  الرق  ول تكرار عملية العزل عمراس المراس، وعل  ودار عاويل  وأخوذ

العزل ول بهور الفست  ال لبي المستمدوة  ت   ولكل عندوا    المسب  لههه الظاصر    F. solaniلفطر  ا يت  عزل  وتتالييل، ل   
% ول البهور، وما يمكد أا و در إةابة قرال الفست    27  عل   F. solaniلي الزراعة، لوح  وجود نمواس للفطر  

 البهور   وال لبي ص
  

 تحت ظروف العدوى االصطناعية والطبيعية على غراس الفستق الحلبي  F. solaniمصدر اللقاح األولي بالفطر تأكيد 
لي المعاوالس كالة التي ل  يت  ليها إجرا  عدوى اةطناعية، وصها وا يمكد أا  أظهرس النتائأ عدم وجود نباتاس و ابة  

النسبة المةوية لبةابة    بلغتو.وناس الملطة )التراة، والرو  األسود والسماد الع وي( ليست و درًا لبةابة  لي حيل  
بهور قير وعقمة ت  ال  ول    ت (، حيث كانت ك  و.وناس الملطة وعقمة، بينما استمدوT5% لي المعاولة )  86 42

  وعليها ول الممت ، وصي البهور المستمدوة لي الزراعة، وما يمكد أا و در إةابة قرال الفست  ال لبي لي الممت  ص
%، وصها   67 66% إل    40  تراوحت النسبة المةوية لبةابة ت ت ظروف العدوى االةطناعية ول (1)الردول  البهور

 المستمدوة لي العدوى     F. solaniوراضية لعزلة الفطر وا يمكد أي ًا القدر  اإل
لي بعض وموراس نمو قرال الفست  ال لبي، إذ لوح     F. solaniوجود تأفير واضح لبةابة بالفطر  تظهر النتائأ أي ا  

اتاس لي  انمفاض لي وتوسب تول النباتاس لي المعاوالس التي تمت ليها العدوى االةطناعية وقارنة وم وتوسب تول النب
  76 8% و  18 11% و   86 24النسبة المةوية لالنمفاض لي وتوسب تول النباتاس    بلغتالمعاوالس قير المعدا ، لقد  

التي استمدوت    T5% لي المعاولة    44 66بلغ  بينما    ،عل  التوالي  (T1  ،T2  ،T3  ،T4)% لي المعاوالس  74 37% و  
التي استمدوت    T4ليها بهور قير وعقمة ول نفس و در البهور المستمدوة لي الزراعة لي الممت  بالمقارنة وم المعاولة 

   (1)الردول  ليها بهور وعقمة
ت ت ظروف العدوى االةطناعية إل  انمفاض واضح لي وتوسب وعا المرموع    F. solaniكما أدس اإلةابة بالفطر  

إ لالنمفاض    بلغتذ  الم ري،  المةوية  و    03 16النسبة  و    56 %25  و    93 %6  المعاوالس   27 %40  لي   %  
(T1،T2  ،T3  ،T4 )  لي المعاولة    51 67االنمفاض لي وتوسب وعا المرموع الم ري    بلغبينما    ،عل  التوالي %T5  

البهورنفس  التي استمدوت ليها بهور قير وعقمة ول   المعاولة المستمدوة لي    و در  الزراعة لي الممت  بالمقارنة وم 
   (1)الردول  الرابعة التي استمدوت ليها بهور وعقمة

  97 3% و   41 22النسبة المةوية لالنمفاض  بلغتل  تمتلف النتائأ عل سابقتها فيما يتعل  بوعا المرموع الرهري، لقد 
االنمفاض لي وتوسب وعا    بلغبينما    ، واليعل  الت  ( T1  ،T2  ،T3  ،T4)  % لي المعاوالس  66 49% و    03 31% و  

التي استمدوت ليها بهور قير وعقمة ول نفس و در البهور المستمدوة لي    T5لي المعاولة    %   16 87المرموع الرهري  
    (1)الردول  التي استمدوت ليها بهور وعقمة T4الزراعة لي الممت  بالمقارنة وم المعاولة 
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روف  وتأثيرها في بعض مؤشرات النمو لغراس الفستق الحلبي تحت ظ  F. solani: النسبة المئوية لإلصابة بالفطر 1الجدول 
 العدوى االصطناعية 

 طريقة العدوى*  المعاملة
طول النبات  

 )سم (

 وزن المجموع

 الخضري)غ( 

 وزن المجموع

 الجذري )غ ( 

 النسبة المئوية 

 لإلصابة % 

T1 
- a87.3 b4.18 cd2.32 0 

+ de65.6 bcd3.51 d1.8 60 % 

T2 
- cde72.17 bc3.99 cd2.29 0 

+ ef64.1 cd2.97 d1.97 40 % 

T3 
- abc83.37 a7.65 a5.22 0 

+ bcd76.07 a7.12 b3.6 40 % 

T4 
- ab85.13 b4.37 bc2.96 0 

+ f53 d2.61 d1.49 66.67 % 

T5 - g28.57 e1.39 e0.38 42.86 % 

LSD 5% 11.2 1.18 0.89  

 عدوى اصطناعية، )+( عدوى اصطناعية.( بدون  –تشير األحرف المشتركة ضمن كل عامود لعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت. * )  •
 (T1 ( .كل مكونات خلطة الزراعة معقمة باستثناء التربة، والبذور معقمة )T2  كل مكونات خلطة الزراعة معقمة باستثناء الرمل األسود، والبذور )

(  T5نات الخلطة معقمة، والبذور معقمة. ) ( كل مكو T4( كل مكونات خلطة الزراعة معقمة باستثناء السماد العضوي، والبذور معقمة. ) T3معقمة. ) 
 كل مكونات خلطة الزراعة معقمة، والبذور غير معقمة 

 اختبار فاعلية بعض طرائق مكافحة المرض تحت ظروف العدوى االصطناعية
التي   المةوية لبةابةالنسبة لي بهور الفست  ال لبي بالمبيد كارانداعي  أدى إل  انمفاض وعنوي  وعاولةأظهرس النتائأ أا 

 ( 2% )الردول 71 83والغت لعالية المبيد  %(، 8 81وم الماصد )  وقارنة%  33 13 ل  تتراوع

وفي بعض   F. solani  المتسبب عن الفطرغراس الفستق الحلبي مكافحة مرض موت : تأثير المعامالت المختلفة في 2 الجدول
 االصطناعية مؤشرات النمو تحت ظروف العدوى 

 وزن المجموع طول النبات )سم(  المعامالت

 الخضري )غ(  

 وزن المجموع

 الجذري)غ (  

 النسبة المئوية لإلصابة %

T1 (الشاهد ) 23.77a 2.37b 0.81ab 81.82 % 

T2 29.19a 3.17d 1.14c 50 % 

T3 25.0b 1.79a 0.74a 44.44 % 

T4 28.4a 2.65c 0.88b 13.33 % 

LSD 5% 2.9 0.24 0.12  

 . من كل عامود لعدم وجود فروق معنوية بين المعامالتض تشير األحرف المشتركة  •

 T1  )شاهد(  بذور بدون معاملة=    )الشاهد(.  T2    =للفطر    بالمعلق البوغي  معاملة  بذورTrichoderma.  T3    =بالمبيد توبسين   معاملة  بذور  .

T4  =بالمبيد كاربندازيم معاملة  بذور . 

إل  انمفاض لي النسةةبة المةوية لبةةةابة وقارنة   )تواسةةيل(  والمبيد فيولاناس المي ي   T. harzianumما أدس المعاولة بالفطر ك
   (2 )الم.  % عل  الترتي  69 45% و  89 38 لاعلية الم.ال ة بلغتوم الماصد، حيث 
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وثيوفانات الميثيل   والمبيدين الفطريين كاربندازيم T. harzianum: فاعلية معاملة بذار الفستق الحلبي بالفطر 2الشكل  

 تحت ظروف العدوى االصطناعية  F. solani)توبسين( في مكافحة الفطر 
 .F يائية ضد الفطريلتتوال  نتائأ الدراسة ال الية وم نتائأ دراسة أخرى أجريت لي تونس الختبار كفا   ستة وبيداس كيم

solani  وF. oxysporum  لتدصور قرال الدراق، حيث كاا المبيد كارانداعي  أك رصا لعالية، لقد أدى إل  ت بيب   يلالمسبب
الترتي  عند استمداو  بتركيز  55 60% و  39 84نمو وميرة  كال الفطريل بنسبة     (parts per million)  % عل  

10ppm  ودد أدس المعاولة بالكارانداعي  إل  ت بيب نمو وميرة الفطر  F. solani    عند    21 90% و    02 50بنسبة %
عل  الترتي   بينما ل  يعب  لوسيتي  ألمنيوم نتائأ جيد  لي الممتبر عند استمداو  بالتركيز   ppm  100و    50التركيزيل  
100ppm  ساعول لعالية ضد الفطربالنسبة لكال الفطريل  كما أظهر المبيد هيمي.F. oxysporum ول  يعب لعالية ضد ،
F. solani   كينوعول لعالية ضد    ودد أعط  المبيدF. oxysporum    50% عند التركيز    80بنسبةppm  واالتالي لإا  

ولكل الكارانداعي  كاا ذي تأفير وتوسب ضد   ،F. oxysporumوهيمي.ساعول كانا األك ر لعالية ضد    المبيديل كينوعول
F. oxysporum   ولكن  كاا األك ر لعالية ضد    15 40بنسبة ,%F. solani    بينما المانكوعي    02 98  بلغتبنسبة  % 

  02 48و F. oxysporum% ضد  96 28و  41 27والميتاالكسي  أعطت لعالية ونمف ة، إذ ل  تتراوع نسبة الت بيب 
يت ح ول الدراسة السابقة أا لعالية نفس المبيد تمتلف ليس    F. solani   (Mannai et al., 2018 )% ضد    46 42و  

 تبعًا لرنس الفطر لقب، وإنما أي ًا تبعًا لألنواع ضمل الرنس الواحد   
أا المبيد كارانداعي  كاا األك ر لعالية لي ت بيب نمو الهي بيل  Bhaliya  (2014  )نتائأ  وم    صها الب ث  كما تتوال  نتائأ

ودد أدى المبيد كارانداعي  إل   %،    68 98لي الممبر، حيث أدى إل  ت بيب نمو وميرة الفطر بنسبة    F. solaniالفطر  
، و  ppm 250% عند التركيز96 99, وانسبة  500ppm%( عند التركيز    100ت بيب نمو وميرة الفطر بم.  كاو  )

  100ppm% عند التركيز  1 98
إل  انمفاض واضح بنسبة اإلةابة بالمقارنة وم الماصد قير    T. harzianumأدس وعاولة البهور بمعل  بوقي للفطر  

لي و.ال ة    Trichodermaلفطر  ا  لفعالية  دراساس سابقة    أوارسالمعاو ، ولكل بفاعلية أد  ب. ير ول المبيد كارانداعي 
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الفولArachis hypogaea  (Rojo et al., 2007)  الفول السودانيعل     F. solaniالفطر     Vicia faba   ، وعل  
(Belet et al., 2015  ) 

أجريت لي و ر عل  نباتاس الفاةوليا  الرالة للمقارنة بيل الم.ال ة ال يوية وم دراسة  كما تتوال  نتائأ صهه الدراسة أي ًا  
المي ي ، وذلك عل     Trichoderma spp  باستمدام  .Fو   F. solaniالفطريلوالم.ال ة الكيميائية باستمدام فيولاناس 

oxysporum   المسببيل لتعفل الرهور وذبول وسقوط نباس الفاةوليا , حيث أظهرس النتائأ وجود انمفاض وعنوي لي نسبة
ا استمدام المعاولتيل ال يوية والكيميائية وعًا  إ  إذاإلةابة بالممرضاس الممتبر ، وعياد  النمو الم ري للنباتاس وإنتاجيتها,  

 (  Abd El-Khair et al., 2019) كانت ذاس كفا   عالية أك ر ول استمدام ك  وعاولة بم.  ونفرد
  المعدىإل  عياد  وعنوية لي وتوسب أتوال النباتاس بالمقارنة وم الماصد لة بالفطر تري.وديروا والمبيد كارانداعي  أدس المعاو
المعاولة بالمبيد % عل  التوالي  بينما ل  ت ق   6 13% و    76 16الزياد  لي تول النباتاس    بلغتحيث  ،  (3)الم.   

 بالمقارنة وم الماصد المعدى  لي تول النباتاس  وعنوية فيولاناس المي ي  عياد 

 
 النباتات : تأثير المعامالت المختلفة لبذور الفستق الحلبي في متوسط أطوال 3الشكل  

بالفطر   المعاولة  تفودت  لقد  الم ري،  المرموع  لي وعا  الممتلفة  المعاوالس  بتأفير  يتعل   فيما  ك يرًا  النتائأ  تمتلف   .Tل  
harzianum    ،تلتها 76 33  بلغتحققت عياد  لي وعا المرموع الم ري    إذبفروق وعنوية بالمقارنة وم المعاوالس األخرى ،%

بالمبيد كارانداعي  بزياد  ددرصا   انمفاض وعنوي لي وعا 02 8المعاولة  إل   المي ي   بالمبيد فيولاناس  المعاولة  بينما أدس   ،%
  دد يعزى االنمفاض ال اة  لي وعا المرموع الم ري عند المعاولة بهها المبيد (4)الم.     % 47 24بلغ  المرموع الم ري  
لي نمو النباتاس، وعل  الرق  أا المعاولة بالمبيد فيولاناس المي ي  واالفطر تري.وديروا أدس إل  انمفاض   إل  تأفير اإلةابة

وتماف  إل  حد وا لي النسبة المةوية لبةابة، إال أا الفارق لي وعا المرموع الم ري بيل المعاولتيل دد يعود لدور التري.وديروا 
(، كما أا الزياد  لي وعا المرموع الم ري لي وعاولة  Abd El-Khair et al., 2019)  لي تنميب نمو النباتاس بآلياس ومتلفة

السليمة وذاس المرموع    6و    5الماصد بالمقارنة وم وعاولة المبيد فيولاناس المي ي  دد يعزى لوجود بعض النباتاس لي الم.رريل  
 الم ري الكبير 
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 الفستق الحلبي في وزن المجموع الخضري : تأثير المعامالت المختلفة لبذور 4الشكل 

لقةد بلغةت  بةالمقةارنةة وم المعةاوالس األخرى،    كمةا أدس المعةاولةة بةالفطر تري.وديروةا إل  عيةاد  وعنويةة لي وعا المرموع الرةهري 
%   6 8بمقةدار واةالمقةابة  أدس المعةاولةة بةالمبيةد فيولةانةاس المي ية  إل  انمفةاض % بةالمقةارنةة وم المةةةةةةةةةةةةةةاصةد قير المعةدى، 19 33

 ( 5وافروق قير وعنوية بالمقارنة وم الماصد المعدى )الم.  
 

 
 ستق الحلبي في وزن المجموع الجذري : تأثير المعامالت المختلفة لبذور الف5الشكل  
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غراس الفستق ، وفي بعض مؤشرات نمو  F. solaniتأثير المعامالت المختلفة في النسبة المئوية لإلصابة بالفطر  : 6الشكل 

المبيد  معاملة  (C). معاملة التريكوديرما  (B). بدون أي معاملة للبذور الشاهد (A)تحت ظروف العدوى االصطناعية.    الحلبي

 . )+( تشير إلى أن النبات مصاب في معاملة المبيد كاربندازيم (D).  ثيوفانات الميثيل

أدس إل  عياد  وعنوية لي وتوسب تول  .Trichoderma spأظهرس دراساس سابقة أا وعاولة البهور بمعل  بوقي ول الفطر  
أدس إل     .Trichoderma sp( إل  أا وعاولة بهور البندور  بمعل  بوقي للفطر  2019وعوالؤه )  Biamالنباتاس، لقد أوار  

 عياد  وعنوية لي تول نباتاس البندور ، وعدد األوراق واألعصار لي النباس، والوعا الراف والطري للمرموع الرهري والم ري،
إضالة إل  إنتاجية النباس الواحد ول ال مار، ولكل لي الدراسة ال الية ل  يالح  تفوق للمعاولة بالفطر تري.وديروا عل  المعاولة  

أعط  لعالية عالية لي    Carbendazimاستمدام المبيد  بالمبيد كارانداعي ، عل  الرق  ول أا دراساس سابقة أوارس إل  أا  
 Naffaa% )2الممتبر ، إال أن  أدى إل  انمفاض وعنوي لي نمو النباتاس عند استمداو  بالتركيز  و.ال ة الفطرياس الممرضة  

et al., 2021  كما أوارس دراسة أخرى إل  وجود سمية نباتية لهها المبيد لي بعض ال االس وعند بعض التراكيز، إذ أدى ،)
التبغ   نباتاس  تول  لي  وعنوي  انمفاض  للنباتاس    Nicotiana tabacum L. cv. Tennessee 86إل   الراف  والوعا 

(Garcia et al., 2002 البندور  والتبغ (  ول الم تم  أا ي.وا للمبيد كارانداعي  سمية نباتية عل  بعض الم اةي  و   
لهها والبطاتا وقيرصا ول الم اةي  الم رية، وعند استمداو  بتراكيز ورتفعة، ولكل ل  تمر دراساس سابقة لوجود تأفير سمي  

الدراسة   صهه  نتائأ  أظهرت   وا  وصها  البهور،  تعقي   لي  استمداو   عند  الم مر   األورار  قرال  نمو  عل    المبيد 
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Abstract: 

 This study was carried out in Kom Al-Hasa nursery in Sweida 

governorate. The aims of this study were: (i) determining the primary 

inoculum source  of Fusarium solani, the cause of pistachio seedling 

death, (ii) testing the effectiveness of some chemical and biological 

control methods. The results showed that the pistachio seeds are the 

main source of infection, where the disease incidence was 42.86% 

when using unsterilized seeds obtained from the nursery, while there 

weren’t any infected plants in all treatments which not subjected to 

artificial infection. The infection by F. solani significantly reduced the 

average of plant height, vegetative weight and root weight compared to 

the control under artificial infection conditions. On the other hand, the 

efficacy of pistachio seed treatment with Carbendazim and 

Thiophanate – methyl (Topsin) fungicides and spore suspension of 

Trichoderma harzianum in reducing the disease incidence was 83.71%, 

45.69% and 38.89% respectively. Treatment with Trichoderma and 

Carbenazim significantly increased the studied growth parameters, 

while treatment with Thiophanate - methyl did not have any positive 

effect on plant growth. 

Key words: Fusarium solani, pistachio, nurseries, inoculum source, 

control.  
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