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ملخص البحث :
الدراســـة علـــى مـــرض الـــذبول الفرتســـلیومي الـــذي یصـــیب الزیتـــون وهـــو مـــن أجریـــت هـــذه

Verticilliumاألمراض الخطیرة والحدیثة االنتشار في العراق والمتسبب عـن الفطـر  dahliae

Kleb.

) األولى في العراق مـع أشـجار التربة (التغطیه بالبولي اثیلینیعد استخدام عملیة تشمیس

دامها وتشــیر النتــائج الــواردة بــأن التشــمیس لموســم واحــد أو موســمین الزیتــون حیــث لــم یســبق اســتخ

أدى إلى خفض النسبة المئویة لألفرع المصابة ودرجة اإلصابة  إلى الصفر لألشجار السلیمة في 

علــى التــوالي فــي المعاملــة غیــر المشمســة وظهــرت هنــاك فــروق  ١.٣٣% و١٥حـین وصــلت إلــى 

صــابة وبشــكل عــام نالحــظ أن التشــمیس لموســمین حقــق معنویــة بــین فتــرة التشــمیس ودرجــات اإل

أفضل نتائج مع جمیع درجات اإلصـابة فـأدى إلـى خفـض النسـبة المئویـة لألفـرع المصـابة بمقـدار 

علـــــــى التـــــــوالي  ٥و٤و٣و٢و١% ولـــــــدرجات اإلصـــــــابة١٧.٥و  ٦٥.٥و  ٧٢و  ٦٢.٤و  ٣٢.٩

و  ٢.١٧رجــة اإلصــابة بالقیــاس مــع لمعــامالت غیــر المشمســة ، بینمــا بلغــت نســبة الخفــض فــي د

على التوالي  لدرجات اإلصـابة السـابقة نفسـها.أدى التشـمیس  ٠.٣٣و  ١.٨٣و  ٣.١٧و  ٣.٠٠

ســـیلیزیة بالمقارنـــة مـــع التـــرب غیـــر المشمســـة التـــي بلغـــت ه٦٥ -٥٨.٥إلـــى رفـــع درجـــات الحـــرارة 

د ســیلیزیة ، ممــا أســهم فــي تثبــیط الفطــر والحــد مــن تطــور اإلصــابة وخاصــًة عنــه٤٨.٢٨- ٤١.٥

استخدامها لموسمین.
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Abstract:
The study was conducted on olive wilt disease caused by

Verticillium dahliae Kleb , which was recently distributed in Iraq . and



و هدى حازم علي كریم 

٤٨

considered as one of the most important and devastating disease on olive

in Iraq .Soil solarization was used for the first time in this study in Iraq,

results for one season or two subsequent seasons to control the disease

indicated that solarization for two seasons was highly effective in

reducing the percentage of infected branches to 32.9,62.4 ,72.0 , 65.5 ,

and 17.5% for infectin grades 1,2,3,4 and 5 respectively, and reducing the

degree of infection to 2.17 , 3.00 , 3.17 , 1.83 and 0.33 respectively for

the same degree. The solarization raised temperature up to 58.5-65oC in

comparison with 41.5-48.28oC in untreated soils that led to suppression of

the fungus and infection reduction especially when the solarization was

used for two successive seasons.

المقدمــة
تتعرض أشجار الزیتون للعدید مـن المسـببات الفطریـة ومنهـا الـذبول الفرتسـلیومي والمتسـبب 

Verticilliumعــن الفطــر  dahliae Kleb. ومــرض بقعــة عــین الطــائر المتســبب عــن الفطــر

Cycloconium oleaginum والمســببات الفیروســـیة والدیــدان الثعبانیــة فضـــًال عــن األمـــراض

) ویعد الذبول ٢٠٠١و بیاعة،  ١٩٨٤وآخرون ، Mamlakو  ١٩٧٠، Qasemالفسیولوجیة (

مــن األمــراض المنتشــرة فــي V.albo–atrumو  V.dahliaeالفرتســلیومي المتســبب عــن الفطــر 

و  ١٩٥٧، Engelhardالعــــــالم التــــــي تصــــــیب العدیــــــد مــــــن النباتــــــات االقتصــــــادیة واألدغــــــال (

Woolliams ،و  ١٩٦٦Issac ،و  ١٩٦٧Schnathorst ،یعـــد مـــرض الـــذبول و .) ١٩٨١

ي مــــــــــــــــــــــــــــن األمــــــــــــــــــــــــــــراض المهمــــــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــــي تصــــــــــــــــــــــــــــیب الزیتــــــــــــــــــــــــــــون الفرتســــــــــــــــــــــــــــلیوم

Olea europea، مـــن المســـح الحقلـــي فـــي معظـــم منـــاطق حـــوض البحـــر األبـــیض المتوســـط

بلغـت٪ بینمـا  ١ملیون شجرة ولوحظ بأن نسبة الموت فیها بلغـت  ١٤ألشجار الزیتون تم فحص 

ن المجموع الكلي لألشجار المفحوصة ، وكان االنخفاض في إنتـاج ٪ م ٣–٢نسبة اإلصابة بین 

األشجار نتیجة أخرى لإلصابة الشدیدة ولوحظ أن ثمانیة بساتین التي تمت فیها الزراعة المتداخلة 

٪ ونسـبة حـاالت المـوت  ٣٠–٢٥٪ أي بمعـدل  ٨٠–١٠تبلغـبأن نسـبة األشـجار المصـابة فیهـا 

ــــــي البســــــاتین  ــــــرًا ف ــــــة والبالغــــــةلألشــــــجار كــــــان خطی ــــــي حصــــــلت فیهــــــا الزراعــــــة المتداخل –١٠الت

٢٠)٪Thanassoulopoulos ،١٩٧٩وآخرون (  



تأثیر التشمیس في االصابة بالذبول الفرتسلیومي على الزیتون

٤٩

Soilتقنیــة تشــمیس التربــة  ان solarization مــاهي إال عبــارة عــن تســخین التربــة تحــت

أغطیــة بالســتیكیة لــدرجات حراریــة مؤذیــة للكائنــات المرضــیة فــي التربــة ، حیــث ســیطر وبصــورة 

دة مـن األمـراض ، والتشـمیس عملیـة جدیـدة تسـتهدف الكائنـات التـي تشـمل ناجحة على أنواع عدیـ

الكائنـــــات الممرضـــــة للنبـــــات والحشـــــرات ودون التـــــأثیر أو التـــــدمیر للفطریـــــات المفیـــــدة المیكـــــورایزا 

Mycorrhiza والبكتریـاBacillus spp.)Stapleton  وDeVay ،وتشـیر العدیــد ١٩٨٢ .(

المجهریـة حفـاظ علـى األحیـاء اللبسترة الشمسیة) بكونها تتسم بمن البحوث إلى فاعلیة التشمیس (ا

Trichodermaالمترممـــة فـــي التربـــة كـــالفطر  spp.القـــدرة التضـــادیة العالیـــة للفطریـــات  ي، ذ

الممرضة ، كما أنها طریقة رخیصة التكلفة وغیر ملوثة للبیئة وقد أدى استخدامها إلى زیادة النمو 

و  ١٩٩٢، وآخـــــــــرونBlanco–Lopezو  ١٩٨٢ســـــــــن ، ح(الخضــــــــري للنباتـــــــــات المزروعـــــــــة 

Melero–Vara ، ١٩٩٥وآخرون ، (

ســطة البــولي اثیلــین تــأثیر فــي مقاومــة مســببات التربــة المرضــیة مثــل اولتشــمیس التربــة بو 

V.dahliae  وPythium spp.  وThielaviopsis sp.  وRhizoctonia solani  وهــذه

 ایومـ ١٦–١٤سم ولمدة  ٤٦–عماق محددة من صفرالمسببات المرضیة تسبب مشاكل للقطن وأل

ؤدي إلـــى تالشـــي أو اختفـــاء مجـــامیع یـــ، حیـــث درجـــات الحـــرارة العالیـــة للتربـــة وبتكـــرار التشـــمیس 

نظـرًا لنـدرة الدراسـات فـي العـراق و  ).١٩٨١وآخـرون ، Pullmanالمسببات المرضـیة فـي التربـة (

مـا ینا القیام بهذه الدراسـة والتـي تهـدف إلـى حول هذا المرض ولشدة إصابة بساتین الزیتون به ارتأ

:یأتي

إجـــراء مســـح حقلـــي للتعـــرف علـــى حجـــم المشـــكلة ومقـــدار انتشـــارها فـــي بســـاتین الزیتـــون فـــي .١

محافظة نینوى .

تأثیر تشمبس التربة في اإلصابة بالذبول الفرتسلیومي.٢

مواد العمل وطرائقھ
المسح الحقلي :

یتـــون فــي عـــدة منـــاطق مــن محافظـــة نینـــوى لغـــرض تــم إجـــراء المســـح الحقلــي لبســـاتین الز 

التعرف على حجم المشكلة ومدى انتشار مرض الذبول الفرتسلیومي في بساتین المحافظة وقـد تـم 

، وللمنــــــاطق الســــــادة والفاضــــــلیة وبعشــــــیقة وخورســــــباط  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤إجــــــراء المســــــح لعــــــامي 

وحســـبت عـــدد األشـــجار وبایبوخـــت والشـــالالت ، حیـــث تـــم تحدیـــد ســـبعة بســـاتین فـــي كـــل منطقـــة 

المصابة والسلیمة بأخذ قطرین متعامدین من كل بستان واستخرجت النسبة المئویة لإلصـابة علـى 

وفق المعادلة اآلتیة:

عدد األشجار المصابة 
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  ١٠٠× النسبة المئویة لإلصابة = ـــــــــــ 

العدد الكلي لألشجار

االستفســــار مــــن الفالحــــین عــــن األصــــناف المزروعــــة وعمــــر البســــاتین والمحاصــــیل وتــــم 

Tjamosالمتنوعـــة المزروعـــة فـــي كـــل بســـتان .كمـــا تـــم تحدیـــد درجـــة اإلصـــابة باســـتخدام مقیـــاس 

) لشدة اإلصابة لألشجار والمؤلف من الفئات كما یأتي:١٩٩١وآخرین (

شجرةالنسبة المئویة لألعراض الورقیة لكل درجة اإلصابة

أشجار سلیمةصفر

% إصابة خفیفة جدا٢٠-١أشجار مصابة بنسبة ١

% إصابة خفیفة٤٠-٢١أشجار مصابة بنسبة ٢

% إصابة متوسطة٦٠-٤١أشجار مصابة بنسبة ٣

% إصابة شدیدة٨٠-٦١أشجار مصابة بنسبة ٤

% أو موت كامل للشجرة١٠٠-٨١أشجار مصابة بنسبة ٥

المعادلة اآلتیة :وحسبت شدة اإلصابة حسب

درجتها)×مجموع (عدد األشجار المصابة 

شدة اإلصابة = ــــــــــــــــــــــــ

أعلى درجة ×العدد الكلي لألشجار المفحوصة 

وتم حساب متوسط النسبة المئویة لإلصابة وشدتها لكل منطقة مـن منـاطق المسـح الحقلـي حسـب 

اآلتیة :المعادلة 

مجموع نسبة اإلصابة او شدة اإلصابة في بساتین كل منطقة 

متوسط نسبة اإلصابة او شدة اإلصابة = ـــــــــــــــــــــــــــــ

عدد البساتین الممسوحة لكل منطقة 

علــى مســتوى المحافظــة علــى وفــق ومنهــا اســتخرجت متوســطات النســبة المئویــة لإلصــابة وشــدتها 

المعادلة اآلتیة :

مجموع متوسط نسبة اإلصابة او شدة اإلصابة في المنطقة 

متوسط نسبة اإلصابة او شدة اإلصابة =ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممسوحةعدد المناطق 

التشمیس :
نفذت التجربـة فـي أحـد بسـاتین منطقـة بایبوخـت المزروعـة بعـدة أصـناف مـن الزیتـون وتـم 

اختیــــــار الصــــــنف أشرســــــي لتنفیــــــذ التجربــــــة وباختیــــــار أشــــــجار بــــــدرجات إصــــــابة مختلفــــــة وهــــــي 

) ، تــم تحدیــد عشـرة أشــجار لكــل درجــة وبعـد تنعــیم التربــة القریبــة ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١(صـفر و 
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األشــجار وعــزق األدغــال ســقیت األشــجار وبعــدها تــم تغطیــة أرضــیة األشــجار بــالبولي اثیلــین مــن

، ثبتـت جوانـب  ٢٠٠٤متر للفترة من األول من تموز لغایة الثالثین مـن آب لسـنة  ٦×٦بمساحة 

البولي اثیلین جیدا بالتربة وتم قیاس درجـات الحـرارة فـي البسـتان تحـت الغطـاء وكـذلك علـى عمـق 

األشـجار المشمسـة وغیـر المشمسـة واخـذ معـدل درجـات الحـرارة األسـبوعي لمـدة ثمانیـة سم في٢٠

ـــة لألفـــرع المصـــابة وشـــدة  ـــداء مـــن األســـبوع األول مـــن تمـــوز ، وحســـبت النســـبة المئوی أســـابیع ابت

كما اشیر إلیها سابقا. ٢٠٠٤اإلصابة في كانون األول لسنة 

بـة للتشـمیس فقـد هـدفت هـذه الدراسـة إلـى نظرا لعدم توافر معلومات عن التطبیقات المتعاق

إجراء عملیة التشـمیس للسـنة الثانیـة للسـیطرة علـى الـذبول الفرتسـلیومي فـي البسـاتین المصـابة فقـد 

تــم إعــادة التشــمیس لنصــف األشــجار المشمســة للموســم الســابق أي خمســة أشــجار لكــل درجــة مــن 

مســة ، نفــذت تجربــة عاملیــة درجــات اإلصــابة وتركــت خمســة أشــجار أخــرى لكــل معاملــة غیــر مش

وفقــا لتصـــمیم القطاعــات العشـــوائیة الكاملــة حیـــث ضــمت المعاملـــة الواحــدة خمســـة أشــجار حللـــت 

النتائج واختبرت متوساطتها بطریقة دنكن.

النتائج والمناقشة
المسح الحقلي :

أظهرت نتائج المسح الحقلي الذي اجـري فـي بسـاتین الزیتـون المنتشـرة فـي منـاطق مختلفـة 

بأن أعراض اإلصابة بالمرض تظهـر علـى األشـجار  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ي محافظة نینوى لعامي ف

المصــابة فــي أي وقــت مــن الســنة وذلــك الن شــجرة الزیتــون دائمــة الخضــرة ولكــن تظهــر أعــراض 

جدیدة في بدایة الربیع وتنكشف خالل الصیف والخریف وتم تمییز مجـامیع مـن األعـراض متمثلـة 

لــذبول الســریع الــذي یصــیب األشــجار خــالل فتــرة محــددة قــد ال تتجــاوز شــهرا بالــذبول الحــاد، وهــو ا

واحدا حیث تذبل جمیع أوراق األشجار وتبقى معلقة على الشجرة المصابة.والذبول التـدریجي وهـو 

الشكل المـزمن واألكثـر شـیوعا فـي الكثیـر مـن البسـاتین حیـث یخبـو لـون األوراق وتفتقـد نضـارتها، 

لــوي قلــیال وتلتــف علــى نفســها طولیــا ویلتــوي عنقهــا ویظهــر مجمــوع أوراق كمــا یتجعــد ســطحها الع

الفـرع المصــاب بلــون فضـي نتیجــة اللتفافهــا علــى نفسـها ویظهــر الســطح السـفلي للورقــة التــي تبــدو 

بهــذا اللــون ویــزداد ذبــول األوراق وشــحوبها مــع تقــدم اإلصــابة فتصــفر تــدریجیا حتــى المــوت التــام، 

خــرى ،وقــد تمتـد اإلصــابة الــى الفـرع الــرئیس للشــجرة  ، ومـن ثــم تنقــل وتـذبل بعــض األفـرع دون األ

اإلصابة الى أجزاء الشـجرة ویمكـن ان تظهـر اإلصـابة علـى جهـة معینـة مـن الشـجرة دون األخـرى  

.كما تم مالحظة تلون الفرع الرئیس بلـون اسـود ویسـتمر هـذا اللـون الـى الجـذع ویكـون علـى جهـة 

 ٢٠٠١هذا التلون من قبل بعض الباحثین بخـط المـوت (بیاعـة، واحدة من الفرع المصاب وسمي 

) .ومن خـالل المسـح الحقلـي تـم اخـذ مقـاطع لألفـرع المصـابة لمالحظـة ٢٠٠٣والطائي والطائي، 

تلــون الخشــب ومقارنتهــا مــع مقــاطع األفــرع الســلیمة ولــم نالحــظ وجــود حالــة التلــون فــي المقــاطع 
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Hefferو  ١٩٩٤وآخـرون، Koikeتفق مع ما ذكـره ( المأخوذة، لمعظم األفرع المصابة وهذا ی

) ، اال انـــــــــــــه تـــــــــــــم ٢٠٠٥، Marconeو  Cameleو  ٢٠٠١و بیاعـــــــــــــة،  ١٩٩٦، Reganو 

مالحظــة حالــة التلــون فــي منطقــة الفاضــلیة فــي احــد البســاتین لشــجرتین تــم اخــذ مقــاطع منهــا وتــم 

حالة تلون الخشب في األفرع مالحظة حالة التلون البني على األوعیة الناقلة  ومن هنا یتضح ان

المصــابة حالــة نــادرة ولیســت هــي مــن األعــراض الشــائعة التــي یمكــن تمییزهــا كمــا هــي الحــال فــي 

اإلصـــابة بالـــذبول الفرتســــلیومي للنباتـــات األخـــرى، حیــــث تعـــد حالـــة تلــــون األوعیـــة بـــاللون البنــــي 

  ).٢٠٠٥،Agriosالمتقطع احد أهم أعراض اإلصابة بالذبول الفرتسلیومي (

وٕاذا حــدثت اإلصــابة بشــدة قبــل التزهیــر، فــان  هــذا یمنــع ظهــور األزهــار فیمــا بعــد أمــا إذا 

حــدثت اإلصــابة خــالل فتــرة التزهیــر، فــان العنقــود الزهــري یجــف ویبقــى معلقــا علــى الفــرع، أمــا إذا 

كانــت اإلصــابة شــدیدة فــي فتــرة األثمــار فــان الثمــار تكــون صــغیرة ومتكرمشــة.وعند مــوت الشــجرة 

نالحظ إعطاء سرطانات كثیفة،علما إن هذه السرطانات تظهر علیهـا أعـراض اإلصـابة فـي نهائیا 

الموسم الثاني.

)، نالحــــظ بــــان المــــرض منتشــــر فــــي معظــــم بســــاتین الزیتــــون للمنــــاطق ١مــــن الجــــدول (

الممسوحة وعلى اختالف موقعها الجغرافي واألصناف المزروعة بها فمثال في منطقة السادة، نجد 

بـــــــــــــــــــــالفطر  ٢٠٠٤إلصـــــــــــــــــــــابة بمـــــــــــــــــــــرض الـــــــــــــــــــــذبول الفرتســـــــــــــــــــــلیومي لعـــــــــــــــــــــام ان نســـــــــــــــــــــبة ا

Verticillium dahliae ٠.٣٢% وأعلى شدة إصابة وصلت إلى  ٦٨.٣٥ – ٦.٦بلغت بین 

 ٧٩.٧٤ولجمیع البساتین الممسوحة فكانت أعالها  ٢٠٠٥وزادت نسبة اإلصابة وشدتها في عام 

ضــلیة) نالحــظ هنالــك بســاتین لــم تظهــر علــى التوالي.امــا منطقــة المســح الثانیــة (الفا ٠.٤٣% و 

% أو ١٠٠علیهـا أعـراض إصــابة بمـرض الذبول،فقـد یرجــع سـبب ذلـك إلــى كـون األشـجار ســلیمة 

اإلصـــابة تكـــون كامنـــة علـــى األشـــجار فضـــال عـــن األشـــجار المتواجـــدة فـــي تلـــك البســـاتین متقدمـــة 

ابة الكامنة وعـدم إصـابة بالعمر وال تظهر اإلصابة علیها وقد ذكر العدید من الباحثین حالة اإلص

، Duncanو Stapletonو١٩٩٣،Thanassoulopulosو ١٩٩٣،Tjamosالبساتین المسنة (

ـــة الخشـــبیة وٕاحـــداث اإلصـــابة ،  ٢٠٠٠ )،وممـــا یصـــعب علـــى المســـبب المرضـــي اختـــراق األوعی

وعلـــى التـــوالي واســـتمرت زیـــادة  ٢٠٠٤لعـــام  ٠.٣٠% و  ٦٦وبلغـــت أعلـــى نســـبة وشـــدة إصـــابة 

وعلى التوالي. ٠.٣٩% و  ٧٥العام الثاني فوصلت الى اإلصابة في 

ومنطقة المسح الثالثة، هي منطقة بعشیقة، فهي من أشهر مناطق زراعة الزیتـون فـیالحظ 

وجود بساتین غیر مصابة بفطر الذبول الفرتسلیومي ولم تظهر علیهـا أعـراض اإلصـابة المرضـیة 

وعلــى التــوالي وزادت اإلصــابة  ٢٠٠٤% لعــام  ٠.٠١% و  ٧.٩واقــل نســبة وشــدة إصــابة كانــت 

% علــى التــوالي.وأظهرت البســاتین ٠.٠٢% و  ١١بمــرور الــزمن فوصــلت فــي العــام الثــاني الــى 

%  ١٠٠الممســوحة لمنطقــة خورســباط، أن نســبة اإلصــابة وشــدتها كانــت متباینــة فمنهــا الســلیمة 

لـى التـوالي، وأیضـا للعـام األول وع ٠.٣٠% و ٦٦.٦ومنها المصـابة، فـأعلى نسـبة وشـدة إصـابة 

وعلى التوالي. ٠.٤٣% و  ٧٢فوصلت إلى  ٢٠٠٥یالحظ زیادة اإلصابة في عام 
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أمـــا منطقـــة بایبوخـــت فـــیالحظ تفـــاوت فـــي نســـب اإلصـــابة بـــالمرض وشـــدتها، فایضـــا نجـــد 

للعام األول على  ٠.٣٢% و  ٦٥.٥% والمصابة بأعلى نسبة وشدة إصابة وبلغت ١٠٠السلیمة 

 ٠.٤١% و  ٧٦.٦من زادت كمیة اللقاح في التربة وعلیه زادت اإلصابة إلى التوالي، وبمرور الز 

في السنة الثانیة وعلى التوالي،بینما كان اقل نسبة وشدة إصابة للبساتین فـي منطقـة بایبوخـت  إذ 

% و ٢٤اإلصـابة فـي السـنة الثانیـة فوصـلت إلـى  ت، وازداد ٢٠٠٤لعام  ٠.١٩% و  ١٣بلغت 

وعلى التوالي. ٠.٣٠

خــالل متابعــة نســب وشــدة اإلصــابة بــالمرض لبســاتین منطقــة الشــالالت نالحــظ أعلــى مــن

ــــادة نســــبة وشــــدة اإلصــــابة  ٢٠٠٤فــــي عــــام  ٠.٢٦% و  ٦٦نســــبة وشــــدة إصــــابة  واســــتمرت زی

علـــى التـــوالي للســـنة الثانیـــة ، واقـــل نســـبة وشـــدة إصـــابة ولجمیـــع  ٠.٤٣% و  ٧٥ووصـــلت إلـــى 

علــى التــوالي  ٠.١٢% و  ٥طقــة الشــالالت إذ بلغــت بســاتین المنــاطق الممســوحة لوحظــت فــي من

علــى التــوالي للســنة  ٠.٢٠% و  ٧للســنة األولــى وأیضــا زادت اإلصــابة بــالممرض ووصــلت إلــى 

الثانیة.

) : النسـبة المئویـة وشـدة اإلصـابة الطبیعیـة فـي بسـاتین الزیتـون لعـدة منـاطق فـي١الجدول (

  . ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤محافظة نینوى لعامي 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤

المالحظات
شدة 

اإلصابة
% لإلصابة

شدة 

اإلصابة
% لإلصابة

رقم 

البستان
المناطق

محلي ٠.٢٤ ٢٤.٠٠ ٠.١٣ ١٢.٠٠ ١

السادة

محلي و إسباني ٠.٣٦ ٧٣.٧٠ ٠.٢٤ ٦٢.٩٠ ٢

سنة٣٠محلي بعمر اكثر من ٠.٠٢ ١٢.٠٠ ٠.٠١ ٦.٦٠ ٣

محلي و نبالي ٠.٣٣ ٤٥.٠٠ ٠.٢٣ ٣٣.٧٥ ٤

سيأسباني و أشر  ٠.٤١ ٧٦.٦٠ ٠.٣٢ ٦٥.٥٠ ٥

أسباني و نبالي ٠.٤٣ ٧٩.٧٤ ٠.٢٧ ٦٨.٣٥ ٦

محلي ٠.٢٤ ٣٠.٠٠ ٠.١٢ ٢٥.٠٠ ٧

٠.٢٩ ٤٨.٧٢ ٠.١٩ ٣٩.١٦ المتوسط

محلي و إسباني و أشرسي ٠.٣٢ ١٦.٦٦ ٠.٢٥ ٥٢.٣٨ ١

الفاضلیة

أشرسي و نبالي ٠.٣٩ ٧٣.٦١ ٠.٣٠ ٦٥.٢٧ ٢

محلي و دكل ٠.٣٢ ٧٥.٠٠ ٠.٢٦ ٦٦.٠٠ ٣

محلي قدیم ٠.٠٢ ٥.٠٠ ٠.١٠ ٣.٠٠ ٤

محلي 0.00 0.00 0.00 0.00 ٥

محلي 0.00 0.00 0.00 0.00 ٦

محلي 0.00 0.00 0.00 0.00 ٧

٠.١٥ ٢٤.٣٢ ٠.١٣ ٢٦.٦٦ المتوسط
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٢٠٠٥ ٢٠٠٤

المالحظات
شدة 

اإلصابة
% لإلصابة

شدة 

اإلصابة
% لإلصابة

رقم 

البستان
المناطق

محلي و إسباني ٠.٣٣ ٤٥.٠٠ ٠.٣٣ ٣٣.٧٥ ١

بعشیقة

محلي و إسباني ٠.٢٤ ٤٢.٦ ٠.١٢ ٣١.٠٠ ٢

محلي ٠.٠٢ ١١.٠٠ ٠.٠١ ٧.٩٠ ٣

محلي و خستاوي ٠.٦٢ ٨٥.٤ ٠.٤٢ ٧٥.٦ ٤

محلي ٠.٢٣ ٣٠.٠٠ ٠.١٢ ٢٤.٠٠ ٥

محلي 0.00 0.00 0.00 0.00 ٦

محلي ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧

٠.٢١ ٣٠.٥٧ ٠.١٤ ٢٤.٨٩ المتوسط

محلي قدیم ٠.٢٠ ٦.٠٠ ٠.١٧ ٣.٠٠ ١

خورسباط

محلي قدیم ٠.٢٤ ٢٥.٠٠ ٠.٢٠ ١٧.٠٠ ٢

محلي قدیم ٠.١٢ ١٢.٠٠ ٠.٠٨ ٥.٠٠ ٣

محلي حدیث ٠.٣٧ ٣٦.٠٠ ٠.٢٣ ٢٤.٠٠ ٤

محلي 0.00 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٥

محلي و اسباني ٠.٤٣ ٦٠.٠٠ ٠.٣٢ ٤٠.٠٠ ٦

محلي و اسباني ٠.٤٣ ٧٢.٠٠ ٠.٣٠ ٦٦.٦٠ ٧

٠.٢٦ ٣٠.١٤ ٠.١٩ ٢٢.٢٣ المتوسط

محلي 0.00 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١

بایبوخت

حلي حدیثم ٠.٣٢ ٢٥.٠٠ ٠.٢٣ ١٥.٠٠ ٢

محلي ٠.٣٠ ٢٤.٠٠ ٠.١٩ ١٣.٠٠ ٣

محلي و دكل ٠.٢٤ ٤٨.٠٠ ٠.١٧ ٣٦.٠٠ ٤

محلي ٠.٣٣ ٤٥.٠٠ ٠.٣٠ ٣٣.٧٥ ٥

محلي و دكل و أشرسي ٠.٤١ ٧٦.٦٠ ٠.٣٢ ٦٥.٥٠ ٦

محلي 0.00 ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٧

٠.٢٣ ٣١.١٦ ٠.١٧ ٢٣.٣٢ المتوسط

محلي و إسباني 0.45 56.00 0.31 29.00 ١

الشالالت

محلي و إسباني ٠.٢٤ ٣٣.٠٠ ٠.١٢ ١٥.٠٠ ٢

نبالي ٠.٣٢ ٧٢.٠٠ ٠.٢٤ ٤٠.٠٠ ٣

نبالي ٠.٢٤ ٣٦.٠٠ ٠.١٢ ٢٠.٠٠ ٤

بستان حدیث ٠.٥٠ ٤٥.٠٠ ٠.٢٣ ٢٤.٠٠ ٥

بستان حدیث ٠.٢٠ ٧.٠٠ ٠.١٢ ٥.٠٠ ٦

محلي وٕاسباني وأشرسي ٠.٤٣ ٧٥.٠٠ ٠.٢٦ ٦٦.٠٠ ٧

٠.٣٤ ٤٦.٢٩ ٠.٢٠ ٢٨.٤٣ المتوسط
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وقــد یرجــع الســبب لزیــادة اإلصــابة بمــرور الــزمن، لزیــادة كمیــة اللقــاح فــي التربــة وبالتــالي 

).bو ٢٠٠٣aواخرونLevinو١٩٨٨یشكل مصدرا للعدوى وهذا یتفق مع ما ذكره (األحمد، 

علـى نسـبة ومن خالل إیجاد متوسط نسب وشدة اإلصابة للبساتین لكل منطقة یتضح إن أ

 تفــي الســنة األولــى، وازداد ٠.١٩% و  ٣٩.١٦وشــدة إصــابة، فــي منطقــة الســادة وصــلت إلــى 

وعلـى التـوالي فـي السـنة  ٠.٢٩% و  ٤٨.٧٢اإلصابة بمرض الذبول لتحقیق نسبة وشدة إصابة 

 ٢٨.٤٣الثانیة.وجاءت بالمرتبة الثانیة منطقة الشالالت في إصابتها بمرض الذبول ووصلت الـى 

 ٠.٣٤% و  ٤٦.٢٩للســـنة األولـــى، واســـتمرت اإلصـــابة فـــي الســـنة الثانیـــة فبلغـــت  ٠.٢٠% و 

وعلى التوالي ، بینما اقل مناطق المسح الحقلي إصابة بالممرض منطقة خورسباط وعلى اختالف 

أصناف الزیتون المزروعة بها.ویتضـح ممـا سـبق أن اإلصـابة بالـذبول الفرتسـلیومي المتسـبب عـن 

زداد بمــرور الــزمن لزیــادة كمیــة اللقــاح فــي التربــة والمتمثلــة بتكــوین األجســام تــV.dahliaeالفطــر 

خــالل تطــور المــرض V.dahliaeالحجریــة الصــغیرة حیــث تعــد الشــيء األســاس فــي اإلصــابة بـــ 

%٣٥.٢وهذا ما یؤكده المتوسط العام لمناطق المسح الحقلي في السنة الثانیـة حیـث وصـل الـى 

ـــى وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا ذكـــره  ٠.١٥و %  ٢٧.٤٥قیاســـا مـــع  ٠.٢٥و  ـــوالي للســـنة األول ـــى الت عل

Levin) ٢٠٠٣وآخرون a  وb) ٢٠٠٣) والطائي والطائي.(  

مـــن مالحظـــة األصـــناف المختلفـــة مـــن أشـــجار الزیتـــون والمنتشـــرة بجمیـــع بســـاتین المســـح 

) ان اشد األصناف إصابة بفطـر الـذبول الصـنف خسـتاوي، بنسـبة٢الحقلي فیتضح من الجدول (

علــى التــوالي وتــاله الصــنف نبــالي فــي حــین اقــل األصــناف إصــابة  ٠.٤٢و  ٧٥.٦وشــدة إصــابة 

فــي الســنة األولــى واشــتدت  ٠.١٢% و ٢٥كــان الصــنف المحلــي إذ بلغــت نســبة وشــدة اإلصــابة 

وعلى التوالي. ٠.٢٤% و  ٣٠اإلصابة في السنة الثانیة ووصلت إلى 

وشــدتها فــي البســاتین والمــزروع بهــا أصــناف وبشــكل عــام نســتنتج ان زیــادة نســبة اإلصــابة 

مختلفـة مــن الزیتــون یرجـع لكــون احــد هــذه األصـناف حساســة لإلصــابة فتزیــد مـن كمیــة اللقــاح فــي 

التربة وانتشار اإلصابة فیها ونالحظ أن معظم البساتین التي كانت خالیـة مـن اإلصـابة ومزروعـة 

ائر األصـناف وان التبـاین فـي نسـب خاصة بالصنف المحلي لذلك كانـت اقـل إصـابة قیاسـا مـع سـ

اإلصابة وشدتها بین األصناف یرجع إلى االختالفات الوراثیة بینهـا وان معظـم األصـناف الحدیثـة 

زرعـــت فـــي أراض مزروعـــة مســـبقا بمحاصـــیل العائلـــة الباذنجانیـــة الحساســـة، ممـــا أدت إلـــى زیـــادة 

 ١٩٧٦، Montemurroو  Cirulliو  ١٩٦٢وآخــرون Wilhelmاإلصــابة بمــرض الــذبول (

و  Serrhiniو  ١٩٩٣ ،Mosliو  Al-Ahmadو  ١٩٨٤وآخــــــــــــــــــرون ،Blanco-Lopezو

Zeroual ،١٩٩٥.(  

كانــت أعلــى ) أن نســبة اإلصــابة ١٩٧٩وآخــرون (Thanassoulopoulosأیضــا أشــار 

في البساتین المقامة على ارض زرعت سابقا بمحاصیل متداخلة مثـل القطـن والخضـروات وبلغـت 
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نســـــــبة حـــــــاالت مـــــــوت األشـــــــجار نتیجـــــــة الزراعـــــــة المتداخلـــــــة مـــــــع نباتـــــــات العائلـــــــة الباذنجانیـــــــة 

% علـــى العكـــس فـــي البســـاتین التـــي لـــم یـــتم زراعتهـــا بالمحاصـــیل المتداخلـــة الحساســـة ، ٢٠-١٠

ـــــــر مـــــــن وزرعـــــــت ب ـــــــى أكث ـــــــم تصـــــــل اإلصـــــــابة إل ـــــــك ٢-١محاصـــــــیل البقولیـــــــات فل % ،وأكـــــــد ذل

Thanassoulopoulos) و ١٩٨٠وآخــــرون (Thanassoulopoulos )فضــــال عــــن ١٩٩٣ (

االختالفات في العملیات الفسلجیة والتغیرات الكیموحیویـة داخـل النسـیج النبـاتي مـع اختالفـات فـي 

ن الحدیثــــــــة أكثــــــــر مــــــــن البســــــــاتین القدیمــــــــة عمــــــــر البســــــــاتین إذ تــــــــزداد اإلصــــــــابة فــــــــي البســــــــاتی

)Abu-Qamar   وAl-Raddad ،و٢٠٠٣و الطـــــــــــــــــــــــائي والطـــــــــــــــــــــــائي ، ٢٠٠١Saremi  و

Farrokhi ،٢٠٠٤.(  

) : النسبة المئویة وشدة اإلصابة لبعض أصناف الزیتون المزروعة في محافظة ٢الجدول (

  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤نینوى لعامي 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤
أصناف الزیتون

ةشدة اإلصاب % لإلصابة شدة اإلصابة % لإلصابة

٠.٣٢ ٧٥.٠٠ ٠.٢٦ ٦٦.٠٠ دكل

٠.٤٣ ٧٩.٧٤ ٠.٢٧ ٦٨.٣٥ أشرسي

٠.٦٢ ٨٥.٤٠ ٠.٤٢ ٧٥.٦٠ خستاوي

٠.٤١ ٧٦.٦٠ ٠.٣٢ ٦٥.٥٠ إسباني

٠.٦٠ ٨٠.٢٠ ٠.٤١ ٧٣.٣٠ نبالي

٠.٢٤ ٣٠.٠٠ ٠.١٢ ٢٥.٠٠ محلي 

بین المنـاطق واألصـناف وكـذلك بـین ان اختالف نسبة اإلصابة وشدتها بمرض الذبول ما 

الصنف الواحـد ویرجـع ذلـك إلـى اخـتالف األسـالیب المسـتخدمة إلدارة البسـاتین فـي الـري والتسـمید 

Mosliو  Al-Ahmad) و ١٩٨٨)، وأكــد األحمــد (١٩٩٣( Thanassoulopulosفقــد ذكــر 

رتســلیومي مقارنــة ) ان زیــادة شــدة اإلصــابة فــي بســاتین الفســتق المرویــة بفطــر الــذبول الف١٩٩٣(

بالبساتین غیر المرویة، حیث زادت شـدة اإلصـابة فـي البسـاتین إلـى ثمانیـة أضـعاف فـي البسـاتین 

المرویة عن غیر المرویة.وأیضا من العوامل التي تشجع انتشار المرض في البساتین الحدیثة هو 

ــــــــك  ) و ١٩٩٣( Thanassoulopulosاســــــــتخدام شــــــــتالت مصــــــــابة مــــــــن المشــــــــاتل ویؤكــــــــد ذل

Marcado-Blanco) و ٢٠٠٣،وآخــــرون (Nigro) حیــــث ان المشــــاتل هــــي ٢٠٠٥وآخــــرون،(

سبب النتشار اإلصابة من مكان آلخر وبعض الشتالت ظاهریا تكون سلیمة ویتطور المرض في 
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الحقــل، وان ســبب انتشــار المــرض فــي المشــاتل هــو عــدم اتخــاذ المــزارعین االحتیاطــات الضــروریة 

على األصول والتي تعد سبب في انتشار المرض فضال عن عملیات عند عملیة التطعیم باألقالم 

الري في المشاتل كذلك استیراد شـتالت مصـابة مـن خـارج القطـر فتـؤدي الـى زیـادة اإلصـابة وهـذا 

مـــا حصـــل فعـــال فـــي العـــراق فـــأن اســـتیراد الشـــتالت مـــن الخـــارج مـــن قبـــل وزارة الزراعـــة وخاصـــة 

ن األصناف المستوردة من األردن وسوریا أدى إلى األصناف نبالي وصوراني وخضیري وغیرها م

انتشار اإلصابة وخاصة في البساتین الحدیثة.

التشمیس:
أظهرت نتائج تأثیر التشمیس على متوسط النسبة المئویة لألفرع المصابة ودرجـة اإلصـابة، 

إلــى وان التشــمیس لموســمین قللــت مــن النســبة المئویــة لألفــرع المصــابة ودرجــة اإلصــابة ووصــلت 

 ٣.٢٨% و ٦٥.٤٠على التوالي بالقیاس مع المعاملة غیر المشمسة فكانت  ١.٣١% و ٢١.١٨

-Lopez) وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره ٣علــى التــوالي (الجــدول  Escudero  وBlanco-Lopez

أمــا ) بــأن التشــمیس لســنتین متتــالیتین قللــت مــن كثافــة لقــاح الكــائن الممــرض فــي التربــة.٢٠٠١(

ـــائج التحلیـــل ا ـــة نت لألفـــرع المصـــابة إلحصـــائي لمتوســـط القـــراءتین، نالحـــظ انخفـــاض النســـبة المئوی

وعلى التوالي. ٢.٠٩% و ٣٩.٨٨ودرجات اإلصابة في القراءة الثانیة ووصلت إلى 

مــــن نتــــائج التــــداخل بــــین التشــــمیس ودرجــــات اإلصــــابة نجــــد أن التشــــمیس لموســــم واحــــد أو 

لمصــابة ودرجــة اإلصــابة إلــى الصــفر لألشــجار موســمین أدى إلــى خفــض النســبة المئویــة لألفــرع ا

علــى التــوالي فــي المعاملــة غیــر المشمســة وظهــرت  ١.٣٣% و١٥الســلیمة فــي حــین وصــلت إلــى 

هنــــاك فــــروق معنویــــة بــــین فتــــرة التشــــمیس ودرجــــات اإلصــــابة وبشــــكل عــــام نالحــــظ أن التشــــمیس 

المئویـة لألفـرع لموسمین حققت أفضـل نتـائج مـع جمیـع درجـات اإلصـابة فـأدى إلـى خفـض النسـبة

و  ٣و  ٢و  ١% ولــدرجات اإلصــابة ١٧.٥و  ٦٥.٥و  ٧٢و  ٦٢.٤و  ٣٢.٩المصــابة بمقــدار 

وعلى التوالي بالقیاس مع المعامالت غیر المشمسة ، بینما بلغت نسبة الخفض في درجة   ٥و  ٤

ــــدرجات اإلصــــابة الســــابقة  ٠.٣٣و  ١.٨٣و  ٣.١٧و  ٣.٠٠و  ٢.١٧اإلصــــابة  ــــى التــــوالي ل عل

  ا.نفسه
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جدول عرضي
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مــن خـــالل تـــأثیر التـــداخل الثالثـــي، نجـــد أن فتـــرة التشـــمیس لموســـمین مـــع درجـــات اإلصـــابة 

أعطــت أفضــل النتــائج فــي الحــد مــن النســبة المئویــة لألفــرع المصــابة ودرجــات  ٣و ٢و ١صــفر و

اإلصـــابة ســـواء فـــي القـــراءة األولـــى أو الثانیـــة وأنهـــا كانـــت فعالـــة بشـــكل كبیـــر خاصـــة مـــع درجـــات 

فـــي القـــراءة الثانیـــة حیـــث وصـــلت النســـبة المئویـــة لألفـــرع المصـــابة  ٣و  ٢و  ١صـــابة صـــفر واإل

ودرجة اإلصابة الى صفر، وٕان عملیة التشمیس لموسم واحد قللت النسبة المئویـة لألفـرع المصـابة 

ودرجـــات اإلصـــابة مـــع جمیـــع درجـــات اإلصـــابة المختلفـــة واختلفـــت معنویـــا عـــن المعـــامالت غیـــر 

ســبب ذلــك إلــى أن التغطیــة لموســم واحــد أدت إلــى تثبــیط األجســام الحجریــة التــي المشمســة ویرجــع

وآخـــــــــرون Wheelerو  ١٩٨٢،DeVayو Pullmanتعـــــــــد المصـــــــــدر األساســـــــــي لإلصـــــــــابة (

٦٥ –  ٥٨.٥) نظــرا الرتفــاع درجــات الحــرارة فــي المعاملــة المشمســة التــي وصــلت إلــى٢٠٠٠،
ه

٥٣ – ٤٧ســیلیزیة تحــت الغطــاء و 
ه

ســم، وهــذه الدرجــة قــادرة علــى تثبــیط  ٢٠عمــق ســیلیزیة علــى 

 – ٤١.٥األجســــام الحجریــــة فــــي حـــــین بلغــــت درجــــات الحــــرارة فـــــي التــــرب غیــــر المشمســــة بـــــین 

٤٨.٢٨
ه

٣٧ – ٣٣ســیلیزیة و
ه 

) وكانــت عملیــة التشــمیس ١سم(الشــكل  ٢٠ســیلیزیة علــى عمــق 

المئویــة لألفــرع لموســمین أقــل كفــاءة مــع درجتــي اإلصــابة الرابعــة والخامســة،حیث وصــلت النســبة

على التوالي. ٣.٣٣و ١.٣٣% ودرجة إصابة ٦٠% و٧المصابة الى 

   ٢٠٠٤):معدل درجات الحرارة األسبوعي للفترة من بدایة تموز وحتى نهایة آب ١الشكل (
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ن أمــا مــع درجــة اإلصــابة األخیــرة والتــي تمثـــل حالــة مــوت األشــجار بشــكل كامــل نالحـــظ أ

 ٠.٦٧% و ٣٠التشمیس لموسـمین قللـت النسـبة المئویـة لألفـرع المصـابة ودرجـة اإلصـابة بمقـدار 

على التوالي بالقیـاس مـع معاملـة المقارنـة غیـر المشمسـة وجـاءت بالمرتبـة الثانیـة التشـمیس لموسـم 

واحـــد حیـــث أظهـــرت النتـــائج أن جمیـــع درجـــات اإلصـــابة فـــي القـــراءة الثانیـــة اختلفـــت معنویـــا عـــن 

معاملــة غیــر المشمســة باســتثناء درجــة اإلصــابة النهائیــة (الخامســة) والتــي لــم تختلــف معنویــا عــن ال

المعاملة غیر المشمسة.

فــیالحظ كفــاءة التشــمیس لموســم واحــد، عنــدما تكــون األشــجار مصــابة بشــكل بســیط لــدرجتي 

تلفــت معنویــا عــن اإلصــابة األولــى والثانیــة، علــى الــرغم مــن أن درجتــي اإلصــابة الثالثــة والرابعــة اخ

المعاملة غیر المشمسة سواء في النسبة المئویة لألفرع المصابة ودرجات اإلصابة.

نســـــتنتج ممـــــا ســـــبق ان انخفـــــاض النســـــبة المئویـــــة لألفـــــرع المصـــــابة ودرجـــــة اإلصـــــابة فـــــي 

المعامالت المشمسة لموسم أو موسمین في القـراءة األولـى ویرجـع ذلـك إلـى ارتفـاع درجـات الحـرارة 

امالت المشمســـة التـــي ســـبق ذكرهـــا وأنهـــا تعیـــق مـــن نمـــو األجســـام الحجریـــة حیـــث أكـــدت فـــي المعـــ

 ٥٠هـــي  V.dahliaeالنتـــائج المختبریـــة بـــان الدرجـــة الحراریـــة المثبطـــة لنمـــو المیســـلیومي للفطـــر 

درجة سیلیزیة ولمدة ساعة، علما أن درجة الحرارة سترتفع أكثر خالل فترة الشهرین مما یـؤدي إلـى 

درجة سیلیزیة وهي الدرجة التي تثبـیط  ٥٠ت الفطر ، أن درجة التشمیس وصلت إلى تثبیط أو مو 

نمــو الفطــر وتــم التوصــل إلیــه مــن التجــارب المختبریــة ســواء علــى الوســط الغــذائي أو داخــل أنســجة 

) بـان األجسـام الحجریـة الصـغیرة قتلـت فـي التـرب ١٩٦٥(Stoddardو Millerالنبات وأكد ذلـك 

 ٢٤ســـیلیزیة ولمـــدة  ٤٥ْســـاعة أو  ٣٢ســـیلیزیة ولمـــدة  ٤٠لدرجـــة حـــرارة الرطبـــة عنـــدما تعرضـــت

) إلـــى أن عملیـــة التشـــمیس بـــالبولي اثیلـــین ١٩٩٦( Skoudridakisو Bourbosســـاعة، وأشـــار 

لشهرین تموز وآب، أدى إلى عـدم تواجـد الفطـر فـي التربـة مـن خـالل عـدم عـزل الفطـر مـن التـرب 

المشمسة.المشمسة في حین تم عزله من الترب غیر

ومــن الجــدول نالحــظ بــأن األشــجار التــي لــم تشــمس للموســم الثــاني ابــدت زیــادة فــي النســبة 

المئویة لألفرع المصابة ودرجة اإلصابة عن المعاملـة المشمسـة لموسـمین ونجـد أن النسـبة المئویـة 

 ١لألفرع المصابة وصلت إلى الصفر مع التشـمیس للموسـمین بالنسـبة لـدرجات اإلصـابة صـفر و 

وهــذا یؤكــد أن عملیــة إعــادة التشــمیس وللموســمین تعــط حمایــة كاملــة لألشــجار المصــابة  ٣و  ٢و 

Lopezبهــذه الــدرجات نظــرا الرتفــاع درجــات الحــرارة ویتفــق هــذا مــع مــا ذكــره – Escudero  و

Blanco – Lopez )بـأن التشـمیس لموسـمین عمـل علـى قتـل األجسـام الحجریـة للفطـر ٢٠٠١ (
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على الذبول الفرتسلیومي، في حین أن عملیة التشمیس لموسم واحد أبدت زیـادة وأدى إلى السیطرة 

في النسبة المئویة لألفرع المصابة ودرجة اإلصابة في الموسم الثاني، ویرجع سبب ذلك أن عملیة 

التشــمیس لموســم واحــد لـــم تقــض بشــكل كامـــل علــى األجســام الحجریـــة للمســبب المرضــي أو إنهـــا 

ل الموســم التــالي بــدأ الفطــر باالنتشــار مــرة ثانیــة وظهــرت اإلصــابات مــن ثبطــت نمــو الفطــر وبحلــو 

) في أن عملیـة التشـمیس لموسـم واحـد ال تقضـي علـى ١٩٩٣( Tjamosجدید وتتفق مع ما ذكره 

األجسام الحجریة الصغیرة بشكل كامل وربما تسـتعید هـذه األجسـام الحجریـة نشـاطها وحیویتهـا مـن 

وبالتالي إعادة اإلصابة لألشـجار. والبـد مـن اإلشـارة إلـى أن عملیـة جدید وتساهم في تكوین اللقاح

التشــمیس لموســم أو موســمین لــم تكــن كفــوءة مــع درجــة اإلصــابة األخیــرة (الدرجــة الخامســة) أي أن 

األشــجار المیتــة علــى الــرغم مــن نموهــا وانخفــاض النســبة المئویــة لألفــرع المصــابة ودرجــة اإلصــابة 

تلفت معنویا عن المعاملة المشمسة لموسم واحد أو دون تشمیس.والتي اخ ٣.٣٣% و ٦٠إلى 

ونجد أیضا أن األشجار المشمسـة لموسـم أو موسـمین كانـت خالیـة مـن األدغـال وهـذه تتفـق 

-BlancoوLopez-Escudero) و١٩٨٨( Paplomatasو Tjamosمــع مــا أشــار إلیــه

Lopez )وممــــا ســــبق یتضــــح أن ) كــــون األشــــجار المشمســــة تكــــون خالیــــة مــــن األدغــــال ٢٠٠١

باإلمكـــان اســـتخدام التشـــمیس لموســـمین حیـــث تكـــون أحـــد الوســـائل العملیـــة واالقتصـــادیة لمكافحـــة 

الذبول الفرتسلیومي في بساتین الزیتون في محافظة نینوى.
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