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 وموت أشجار الكيوي في الساحل السوري  رتدهو  أولية لظاهرة دراسة

 (1)*عبد الرحمن خفتة

 .، سورية، الالذقيةجامعة تشرينة، ، كلية الزراعقسم وقاية النبات(. 1)
 (.dr.khafateh54@yahoo.com*للمراسلة: د. عبد الرحمن خفتة. البريد اإللكتروني: )

 02/11/2018ول:  خ القبتاري  02/10/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 تم أشجار الكيوي.موت تدهور و ، منذ عدة سنوات، ظاهرة  الساحل السوري  بعض بساتين في لوحظت

 ،كيوي في حريصون  تينابسلثالثة  ،2017بإجراء زيارات عديدة خالل العام  التصدي لهذه المشكلة
أشجار  وموت لتدهورلمسبب/المسببات بهدف التعرف على المشكلة وتحديد ا ،برج اسالمو  ،القرداحةو 

البستان في  %7 . أشارت النتائج إلى أن نسبة انتشار حالة تدهور وموت أشجار الكيوي قد بلغتالكيوي 
 من جناسأ وهي ثالثة ،المترافقة مع الظاهرة د من اآلفاتأمكن عزل وتعريف عد .الواقع في حريصون 

 الفطورو  sp  Pratylenchus -.sp Tylenchus -.sp eloidogyneM.النيماتودا  الديدان الثعبانية/
Fusarium solani   وVerticillium albo- atrum وFomitiporia mediterranea   البكتيريا و

Pseudomonas syringae pv. actinidiae .المسببة لمرض التقرح البكتيري  
 ، Tylenchus p.s Pratylenchus sp.Meloidogyne  ،كيوي أشجار ال مفتاحية:الكلمات ال

Fusarium solani ،Verticillium albo- atrum ،Fomitiporia mediterranea ،
Pseudomonas syringae pv. Actinidiae. 

:المقدمة  
انتشرت  منهاو  ،هو الصينلشجرة الكيوي الموطن األصلي  .Kiwi fruitباالنكليزية ( و Actinidia chinensis)الكيوي باسم  شجرةعرف ت

أمريكا و ، وحوض المتوسط ،وشمال أوروبا ،يرانإمثل  بخاصة في المناطق المعتدلة مناخيا  و  ،العالم أصقاع  في عديد من  ازراعته
 الوسطى.

وي تحيث يح Cجيدة الصرف والتهوية. ثمارها غنية بفيتامين  ،نيةوتربة خصبة غ ،تحتاج شجرة الكيوي لمناخ معتدل صيفا  وبارد شتاء  
 ,Green) منها بذلك تغطي حاجة الجسمو  ،الحديدو  ،البوتاسو  ،فورأمالح الفوسإضافة الحتوائها على  ه،منمغ  300 غ على 100

عفان الجذور الممرضة المسببة ألتتسبب عن مجموعات متنوعة من الفطور والتي  ،اآلفاتالكيوي بعديد من أشجار تصاب  .(2013
(Erper et al., 2018). 
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على أشجار الكيوي في  Fomitiporia mediterraneaالفطر الدعامي ن الذي يتسبب ع Esca disease سكاينتشر مرض األ 
فطرية أخرى على أشجار الكيوي في في حين ينتشر مع مسببات ، تعفن الجذورمسببا  لها تحلل و  ،إيطاليافي خاصة بو  ،حوض المتوسط

 .(Marco et al., 2004)تدهورها وموتها  ستراليا مسبباأ
 P.cryptogea أهمها النوعين  من Phytophthoraبعدة أنواع من جنس أشجار الكيوي   إلصابة أشار باحثون كثر بالمثلو 
 P.citrophthora  في حين يصيب النوع. (Lator et al.,1991; Gubler and Conn, 2012) االندسيأفي  P.citrophthoraو

 الفطرفي منطقة بورصة سجل في تركيا و  .(MahDavi , 2013الجذور )ج و تااللها أعفان  في إيران أشجار الكيوي مسببا  
Phytopythium vexans تاجاللجذور و ل ا  مسببا  أعفان (Polat  et al., 2017). 

ا أمريكاألكثر انتشارا  في وبخاصة النوع  ،((Meloidogyne sp Sharma et al., 1998لجنس لالمسببة لتعقد الجذور  النيماتوداتتبع و 
Meloidogyne hapla   بحسب(Grandison,1983) . بينما ذكرStayagopal, (2014)  النوع أنMeloidogyne incognita 

تدهور أشجار موت و  syringae p.v.actinidia pseudomonas  وتسبب بكتريا التقرح. أشجار الكيوي  لجذور صابة كثر إهو األ
 .( Kim et al., 2017)الكيوي في الصين 

  مما أثر في ،إيطالياوكذلك في  (Bastas and Karakaya, 2012)% 3في وسط تركيا  الكيوي  أشجارنسبة موت وتدهور  بلغت
انتشارا  أهمية و  المرض من أكثر أمراض الكيوي هذا  نيوزيلندا يعدفي و  .(Prencipe et al,2018) موتهامن ثم تدهورها و و  ،نتاجيتهاإ
(Jonathan, 2017)،  مسببا  تدهور وموت أشجار الكيوي  ،لبرتغالشرق اشمال كذلك في و(Garcia et al., 2018) . 

أن السبب في ( 2003 ،)ميهوببينما ذكر  ،(Yang and Guo, 2018)  الكيوي  من Fusarium وقد أمكن في الصين عزل الفطر 
 . Armillaria spيمكن أن يعود لإلصابة بعفن الجذور األرميالري  موت أشجار الكيوي و  تدهور

هذه الشجرة لبرنامج إدارة متكاملة ونظرا  لألهمية المتزايدة النتشار المرض وضرورة الحد من أضراره، أجمع الباحثون على ضرورة إتباع 
تتعرض شجرة الكيوي كغيرها من األشجار والنباتات المزروعة للعديد . حيث  ,.Marco et al(2004) حديثة العهد في الساحل السوري 

 من الناحية هذه الشجرةونظرا  ألهمية  ،نوعيته انخفاضنتاجها و إقلة و ، الشجرةالتي تؤدي لتدهور نمو األحيائية زيولوجية و يالف األضرارمن 
 .والتي  تنتشر في أغلب بساتين الكيوي في الساحل السوري  الكيوي كان من الضروري التصدي لظاهرة موت أشجار  ،والغذائيةاإلقتصادية 

ظاهرة تدهور مسببات  تحديدعزل و ، و أشجار الكيوي حديثة الزراعة في الساحل السوري وموت تدهور دراسة ظاهرة  ىلالبحث إيهدف لذا 
 .المناسبةحلول الاقتراح ، و اإلصابة بهذه الظاهرة ةنسب تقديرو  ،وتعريفها موت أشجار الكيوي و 
 طرائقه:مواد البحث و  

 :موقع الدراسة
برج و  ،القرداحة القبوو  ،في حريصون )بانياس( مزروعة بالكيوي عدة مواقع على الساحل السوري  ي فيمزروعة بالكيو بساتين  3تم اختيار 

حتى و  2017ما بين تشرين األول في الفترة لتقصي المرض  لبساتينلزيارات أسبوعية  أجريت .2017/2018لموسم لفي الالذقية سالم إ
إضافة لجمع عينات نباتية ، ستمارة استبيان خاصةال ا  فقر وموت األشجار و تم تسجيل المعلومات المتعلقة بحالة تدهو و  2018أيار 

 .مصابة
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 :جمع العينات
  تقصي الفطور المسببة لتدهور وموت أشجار الكيوي:-1

 ،لينثييإبأكياس من البولي  العينات وضعت .اإلصابةعراض أ التي ظهرت عليها  ،سوق وأفرع األشجارجذور و مصابة من جمعت عينات 
غسلت الجذور بالماء للتخلص من  تدهور وموت األشجار. مسببالمتحصل عليها والتي قد تفيد في تحديد  ليها المعلوماتت عسجل

وغسلت بالماء  ،دقائق 3-2% لمدة 3الصوديوم ت بهيبوكلوريسطحيا   وعقمت ،سم 1 بطولوجففت ثم قطعت إلى قطع صغيرة  ،التربة
  .ح معقمة لتجفيفهاترشي أوراقسطح ونقلت إلى  ،المقطر المعقم

 المضادإليه  المضاف( PDA) الديكستروزو  البطاطا أغار مستنبت على قطع 4-3 بمعدل بتري  أطباق ضمن النباتية العينات زرعت
 .التحضين من يوم 12-7 بعد النتائج أخذتو  °س 2 ±22 حرارة درجةعند  األطباق حضنت .(مل /مغ100 بمعدل روسيروس) الحيوي 

 قبل توصيفها وتعريفها. رو الفط من نقية مستعمرات على حصوللل  PDA مستنبت على المعزولة فطورلا تنقية تم
 التقصي عن الديدان الثعبانية/النيماتودا: -2

وتم  التربة عينات خلطت .تربة مسبر بواسطة نيسان شهر في المصابة الكيوي  أشجار بجذور المحيطة التربة عينات من النيماتودا تعزل
 النيماتودا منها تاستخلص. للعينة 3سم 200  بواقع عينات 3 كبيرة عينة كل من أخذ. كغ 2-1 بوزن  مركبة عينة منها ذخوأ هاتسنامج

 ،آخرون و  حيدر عند الموصوفة الطريقة بحسب كثافتها توحسب ،مجهريا   هافحصو  النيماتودا تم عد   .بيرمان واقماع المناخل بطريقتي
  .خصائيينباأل باالستعانة النيماتودا أجناس تحديد وتم ،(2008)
  :التقصي عن البكتيريا-3

فوق مستنبت بطريقة التخفيف وزرع كمية من المعلق البكتيري  من التقرحات الموجودة على جذع وأفرع األشجار المصابة، ،ت البكتيرياعزل
بكتيرية المزرعية. حددت مواصفات الخاليا النقيت المستعمرات وحددت مواصفاتها  .ساعة 48لمدة  °س 2± 30عند اآلجار المغذي 

 ورنت النتائج مع المراجع المختصة.قمجهريا  بعد صبغها بصبغة غرام. و 
وخاصة في حريصون كون  ،البساتين الثالثةفي أعراض المرض مالحظة تم و . أسبوعيا  زيارتها حيث تمت تم مراقبة مواقع الدراسة الثالثة 

وفق المعادلة  النسبة المئوية لإلصابة تم حسابو  .(هكتارات 4= متر مربع 40000كبيرة ) بستان/المزرعةالة ومساح ،الظاهرة أكثر انتشارا  
  ليةالتا

%𝑝 =
𝑛 × 100

𝑁
 

P النسبة المئوية لالصابة=.  
n  المصابةاألشجار = عدد.  
N  الكلي األشجار= عدد.  
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 النتائج والمناقشة:
 :وموت أشجار الكيوي ور تدهلظاهرة رافقة الم كائناتالعزل 

 الفطور:-1
 درست الصفات المزرعية للمستعمرات النامية ا .( يوم12-7) لمدة  °س 2 ± 22المستنبتات عند الفطور بعد تحضين بعض عزل أمكن 

أمكن تعريف الفطور  ،ة في المراجع المهتمةفمميزة للفطر الموصو عراض الاأل، و تصنيفيةالمفاتيح ال، وبالمقارنة مع وأشكال األبواغ وأبعادها
 التالية:
بلون و  ،العلوي  السطح علىبلون أحمر فاتح إلى قرمزي  قطني الفطرية المستعمرة مظهر بدى :Fusarium solaniالفطر  -1

 8.4 الصغيرة الكونيدية بواغاأل بعاد أبواغ الفطر مجهريا . بلغت متوسطات أبعادأ. قيست السفلي السطح على كريمي إلى محمر
وهي كروية  ،ميكرون  3 والكالميدية ،ميكرون  7.3-8.8×4.4-2.9خاليا  5-3والتي تتألف من  والكبيرة 7.8 × 14.2 –

 .Weber, (1973) هوصفما  مع ذلك ويتطابق .الشكل
 الدراسة مواقع في اإلصابة لوحظت حيث mediterranea Fomitiporia هو و  Esca الجذور وتعفن جفافالفطر المسبب ل -2

 مقطع إجراء عند للخشب البني إلى الرمادي التلون  وهيMarco et al., (2004)  هوصفما  مع أعراضهافقت قد تو و  ،ةالثالث
 PDA مستنبت على البتري  طبقب المستعمرة شكل وبدا. الشجرة على األوراق ذبولل إضافة ،المصاب والفرع الساق في عرضي

 .بشكل متطاول أبواغه وتالحظ هيف مقسميليوم ر والميس ،بتقدم العمر رمادياللون ال إلى متحولة ،قطني أبيض
لألوعية  تلون بني لوحظ  حيث ،يالمسبب لمرض الذبول الفيرتيسليوموهو الفطر   Verticillium- albo atrumالفطر  -3

 تحول إلى ،أبيض قطني الفطرية كما بدا شكل المستعمرة .البنيوتلونها باللون األسطوانة المركزية  تلف مع ،الخشبية الناقلة
في مجاميع على حوامل كونيدية  ،الكونيدية شفافة وحيدة الخلية بيضاويةاألبواغ . شفافو متفرع و  مقسم، الميسيليوم .لون غامق

 4.5-3× 6.5-5األبواغ الكونيدية  . بلغ متوسطوالفروع الجانبية لها نهايات مستدقة ومرتبة ترتيب سواري  ،ومتفرعة قائمة
 .Weber, (1973) فات مع ما ذكره . تتطابق المواصميكرون 

 :البكتيريا-2
والتي أمكن  عات الموجودة على األوراققمستعمرات بكتيرية من التقرحات الموجودة على سوق وأفرع أشجار الكيوي، ومن التبأمكن عزل 

لون المستعمرة مائل لألخضر  .رامالغ، سالبة ميكرون  X 1.5-75 3-1.5البكتيرية  الخلية بعادأمتوسط  لغبو  .مالحظتها في أوائل الربيع
 syringae p.v.actinidia  وتبين بالمقارنة مع ما وصف في المراجع أن البكتيريا هي  مع الزمن. تحول لألحمر ،الفاتح

Pseudomonas  هوصفما وهذا يتطابق مع Weber, (1973). 
 النيماتودا: -3

  ة وهي:في مواقع الدراسة الثالثأجناس  3تبين وجود خصائيين تعانة باألباالسمن التربة المحيطة بالجذور و وعند عزل النيماتودا 
Paratylenchus sp. , Tylenchus sp. , Meloidogyne sp..  اآلفات التي أمكن عزلها من أشجار أهم  (1)و يوضح الجدول

 الثالثة. الدراسة مناطقموت في التدهور و بالالكيوي المصابة 
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 موت أشجار الكيوي في مناطق الدراسةور ومسببات تدهأهم  .1جدول ال

 نيماتودا المنطقة

Paratylenchus 

 نيماتودا

Tylenchus 

 نيماتودا

Meloidogyne 

مرض  فيرتيسليوم ومفيوزاري

 االسكا

 قرحالت

 البكتيري

  * * *   * حريصون

 *  * *  * * القرداحة

 * * * * *   برج اسالم

 ،االنيماتودحيث وضح األثر التعاضدي السلبي لهذا المسبب مع  ،جل في مواقع الدراسة الثالثفقد س F.solani عفن الجذورما مسبب أ
مام الوحدات المعدية أفسح المجال أمما  ،والتغذي عليهاباختراق الجذور  حيث قامت النيماتودا ،شجار الكيوي أفارتفع التأثير السلبي على 

أن مكافحة المعقد المرضي يتطلب إدارة متكاملة تعتمد على ( (Jonson et al., 1993  لغزو جذور الكيوي  عفن الجذورر و من فط
بطريقة التعقيم  جيدا  تعقيم التربة كاإلضافات العضوية و  ،وتطبيق الممارسات الزراعية ،جراءات منع حدوث العدوى بالمسبب المرضيإ

تقمع منة آواستخدام وسائل  ،الغراسراعة عمال تربة معقمة لز استو  ،ية في حال عدم كفاية التعقيم الشمسيئايأو بالمواد الكيم ،الشمسي
 .(Reimann, 2005)المسببات المرضية 

  الكيوي: نسبة تدهور وموت أشجار
 .المواقع ةقل في بقيأ ةوكانت النسب %7بلغت نسبة موت وتدهور أشجار الكيوي في حريصون 

 :االستنتاجات
   Fusarium solani الفطور ومنها. السوري  الساحل في الكيوي  أشجار وموت تدهور ةلظاهر  المرافقة اآلفات من العديد عزل أمكن-
 Pseudomonas syringae pv. actinidiae والبكتيريا  Fomitiporia mediterranea و Verticillium albo- atrumو
  sp.  Pratylenchus -sp. Tylenchus -.spMeloidogyne النيماتودا من أجناس ثالثةو 
 .المواقع ةقل في بقيأ ةوكانت النسب، %7غت نسبة موت وتدهور أشجار الكيوي في حريصون بل-

 التوصيات:
 وتحديد هذه المسببات ودراسة القدرة اإلمراضية لكل منها.متابعة دراسة -
 شجار الكيوي.أالنتشار وتطور اآلفات المترافقة مع ظاهرة تدهور وموت تحديد الظروف المناسبة -
 غراس الكيوي إال بعد تجهيز األرض للزراعة وتحضير المصارف. عدم زراعة-
 ضرورة وضع برنامج إدارة متكاملة مناسب لزراعة الكيوي في الساحل السوري.-
 يوي حتى ال تنتشر بدرجة أكبر.مكافحة المسببات واآلفات التي تصيب أشجار الك-
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Abstract 

Several years ago, in the Syrian coastal orchards, the phenomenon of the decline 

and death of kiwi trees was observed. This problem was addressed by several 

visits during the year 2017 to three Kiwi orchards in Harisoun, Qardaha and Burj 

Islam, in order to identify the problem and identify the cause/causes of the decline 

and death of kiwi trees. The results indicated that the incidence of the 

deterioration and death of kiwi trees reached 7% in the orchard in Harisoun. 

Several of pests associated with the phenomenon were isolated and identified as 

three genera of nematodes i.e. Meloidogyne sp., Tylenchus sp. and Pratylenchus 

sp. The fungi Fusarium solani, Verticillium albo- atrum, Fomitiporia 

mediterranea and the bacteria cancer Pseudomonas syringae pv. actinidiae were 

isolated too. 

Keyword: Kiwi trees, Meloidogyne sp., Tylenchus sp., Pratylenchus sp., 

Fusarium solani, Verticillium albo- atrum, Fomitiporia mediterranea, 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae.  

 


