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الخالصت
أظهرت نتائج المسح الحقلي لعام  2012أنتشار مرض العقدة الدرنية على الزيتون في محافظة نينوو وأن
أعلووى نسووبة ودرجووة إصووابة بلو  %29و 1.8درجووة علووى التوووالي فووي منطقووة ال اقوولية وأن أقوول نسووبة إصووابة بل و
 %8.4فووي منطقووة باريمووا وأقوول درجووة إصووابة بل و  0.8درجووة فووي منطقووة الشو ت بل و المتوسووط العووام للنسووبة
المئوية لإلصابة  %15.08ودرجوة إصوابة بلو  1.2درجوة لووحظ مون نتوائج العوزل علوى الوسوط الغورائي ظهوور
مسووتعمرات بكتيريووة م ووردة ونقيووة موون البكتريووا ) (Pssتبووين موون ةربلووة مانيووة أصووناو موون الزيتووون أ ووت و
األصناو في معدل عدد وقطر العقدة ف ي القراءتين األولى وال انية كانت األصناو بعشويقي ومنزنيلوو وأربكوينوا
ً
حساسية لإلصوابة حيوب بلو معودل عودد العقود  2.33و 2.30و 2.12و 2.10و3.17
وأشرسي من أك ر األصناو
ً
و 2.90و 2.86و 2.83عقدة على التوالي ولم ت تلو هره األصناو عن بعقوها معنويوا فوي حوين كوان أقول معودل
في عدد العقد في الصنو صوراني حيب بل  0.70و 1.00عقدة بينما لم تظهر أية إصابة على الصنو قوير
فووي القووراءتين األولووى وال انيووة أمووا تووي ير الموورض فووي معوودل قطوور العقوودة تبووين أن الصوونو منزنيلووو كووان األك وور
حساسية من حيب معدل قطر العقدة ووصل إلى  10.19و 12.41ملوم للقوراءتين علوى التووالي فيموا حول الصونو
بعشويقي فوي المرتبوة ال انيوة ووصول معودل قطور العقودة فوي القوراءتين  9.10و 11.10ملوم علوى التووالي وأن أقول
معدل في قطر العقدة كان في الصنو صوراني وبل  3.65و 4.06ملم للقراءتين على التوالي
الكلمات الدالة :مرض العقدة الدرنية ةربلة أصناو الزيتون المسح الحقلي
تاريخ تسلم البحب ،2013/9/5 :وقبوله2013/11/11 :
المقذمت
يعوود الزيتوون  Olea europaea L.إلوى العائلوة الزيتونيوة  Oleaceaeالتوي تقوم موا يقوار  30جنسوا ً
و 600نوعا ً ويعد الجنس  Oleaهو الوحيد الر يعطي مواراً صوالحا للكول ورات قيموة ةرائيوة واقتصوادية مهموة
ويشمل هرا الجنس حووالي  40-35نوعوا ً (نصوير و ودام  1998والبنوا وحجواز  )2010تصوا هوره الشوجرة
المباركة ورات األهمية ا قتصادية الكبيرة بالعديد من األمراض منها مرض العقدة الدرنيوة المتسوب عون البكتريوا
) Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan (Pssالمسوب ل سوائر هائلوة فوي
بساتين الزيتون ويعد واحد من األمراض المحجورة بسب صعوبة مكافحت ِه ( Tegliوآ ورون  2010وRamos
وآ ورون  2012و Quesadaوآ ورون  )2012قووام  )2006( Khlaifبدراسوة خ تبوار أصووناو الزيتوون تجوواه
المرض ومن ل النتائج التي حصل عليهوا تبوين بوين األصوناو المسوت دمة فوي التجربوة ت تلوو فيموا بينهوا فوي
قابليتها لإلصابة ورلك تبعا ً للصنو والموقع وكانت األصناو النبالي المحسن والرصيعي واأللتوران والجروسواد
من أك ور األصوناو قابليوة لإلصوابة وأقلهوا الصونو النبوالي البلود واشوار العبود خ وآ ورون ( )2009مون و ل
تقييم  14صنو تحت ظروو الحقل النصو جافوة باسوت دام عوزلتين مون  Pssأن األصوناو الصووراني والقيسوي
والماو والدان هي متحملة للمرض بينما الصنو دعيبلي كان شديد الحساسية للمرض كما أ تبور العبود خ وأبوو
ةرة ( )2010ة عشر صنو من أصناو الزيتون األك ر انتشاراً فوي سووريا وتبوين أن الصونو مواو وقيسوي
ودان وصوراني بينها متحملة للمرض والصونو إسوتنبولي وزيتوي وجلوط ونبوالي بلود متوسوطة التحمول للمورض
والصوونو قووير وتريليووا ونيبووالي متوسووطة الحساسووية للموورض والصوونو المصووعبي ومنزلينووا حساسووة للموورض
والصنو دعيبلي َكان شديد الحساسية للمرض
نظراً نتشار المرض في محافظة نينوو ولنودرة الدراسوات حوول هورا المورض ارتئينوا تن يور هوره الدراسوة
التي تهدو إلى:
أو ً :إجراء مسح حقلي وتقدير شدة ونسبة ا صابة في عدد من حقول محافظة نينو
انياً :عزل المسب المرقي وتش يص ُه باست دام ا تبارات LOPAT
ال ا :تقويم مانية أصناو من الزيتون خصابة بالمرض
مواد البحث وطرائقه
المسححالاللي :ح لتووم إجووراء المسووح الحقلووي لبسوواتين الزيتووون و ل 2012م فووي عوودة منوواطق موون محافظووة نينووو
لغوورض التعوورو علووى موود انتشووار موورض العقوودة الدرنيووة فووي بسوواتين المحافظووة وشووملت ال اقوولية وبعشوويقة
مستل من رسالة الماجستير للباحب ال اني
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و ورسيباط وباريما والشو ت حيوب توم تحديود مسوة بسواتين فوي كول منطقوة وحسوبت عودد األشوجار المصوابة
والسليمة بي ر قطرين متعامدين من كل بستان واست رجت النسبة المئوية لإلصابة على وفق المعادلة اآلتية:
عدد األشجار المصابة
النسبة المئوية لإلصابة = ــــــــــــــــــــــــــــ × 100
العدد الكلي للشجار
كما تم تحديد درجة اخصابة تبعوا ً لمقيواس  Schrothوا ورون ( )1973المؤلوو مون موس درجوات وكموا
ييتي:
درجة ا صابة
Dis. Degree
0
1
2
3
4
5

تم حسا

عدد العقد للشجرة الواحدة
No. of knots for one tree
توجد اصابة
من  50- 1عقدة
من  150-51عقدة
من  300- 151عقدة
من  500- 301عقدة
اك ر من  501عقدة

متوسط النسبة المئوية لإلصابة ودرجتهوا لكول منطقوة مون منواطق المسوح الحقلوي حسو المعادلوة

اآلتية:
متوسط نسبة اخصابة أو درجوة اخصوابة = مجموو نسوبة اخصوابة او درجوة اخصوابة فوي بسواتين كول منطقوة /
عدد البساتين الممسوحة لكل منطقة ومنها اسوت رجت متوسوطات النسوبة المئويوة لإلصوابة ودرجتهوا علوى مسوتو
المحافظة وفق المعادلة اآلتية:
متوسط نسبة اخصابة أو درجة شدة اخصوابة = مجموو متوسوط نسوبة اخصوابة أو درجوة اخصوابة فوي المنطقوة /
عدد المناطق الممسوحة
العزللوالتشخيص ل
عحححزللالمسحححرضلالم ححح توووم إجوووراء عمليوووة العوووزل للبكتريوووا المسوووببة لمووورض العقووودة الدرنيوووة علوووى الزيتوووون
 Olea europea L.من العقد الموجودة على أةصان الزيتون المصابة بمرض العقدة الدرنية التوي توم جلبهوا مون
منطقة ال اقلية ةسلت العقدة بماء جار خزالة األتربة العالقة بها و م عقمت العقدة بمحلوول  %1هوايبوكلورات
الصوديوم لمدة دقيقتين ونصو م ةسلت بماء مقطور معقوم و ب مورات وج وت بوورق ترشويح معقموة وسوحقت
بعد رلك في هاون زفي معقم بواسطة الله الكحولي مع قليل من الماء المقطر المعقم وتركت لمدة مس دقوائق
وبعود رلوك توم ت طويط البكتريوا علوى وسوط  King( (KB) King Bوآ ورون  )1954التوي تتكوون مون  10ةوم
 protease peptoneو 1.5ةووم  K2HPO4و 1.5ةووم  MgSO4.7H2Oو 15ةووم أكووار و 15موول glycerol
ويكمل إلى لتر بماء مقطر وبيس هيدروجيني  7.4-7.2في طبق بتور معقوم رو قطور 9سوم بواسوطة لوو معقوم
ت طيطا ً سوطحيا ً علوى الوسوط الصول وحقونت علوى درجوة حورارة º2±25م ولمودة  48سواعة نقلوت مسوتعمرة
م ردة باسوت دام لوو معقوم وت طيطهوا علوى طبوق بتور معقوم قطور 9سوم حواو علوى الوسوط الغورائي King B
وحقنت تحت ن س الظروو ولمدة  24ساعة ( Schaadوآ رون )2001
اخترا اتلالتشخيص أجريت ا تبارات المظهريوة والكيموحيويوة ال سولجية للبكتريوا المعزولوة مون عقود الزيتوون
اعتماداً على ا تبار  LOPATالموصي من قبل  Schaadوآ رون ( )2001با عتماد على موسوعة سوافرينيت
المقوووررة ( Goszczynskaوآ ووورون  )2000وموسووووعة بيرجوووي المقوووررة ( Holtوآ ووورون  )1994ورلوووك
لتشو يا البكتريووا إلووى مسووتو النووو وفووق ا تبووارات اآلتيووة :الص و ات المزرعيووة وال حووا المجهوور ألشووكال
البكتريووا وا تبووار إنتووام الهو م موون السووكروز وا تبووار فعاليووة إنووزيم سووايتوكروم أوكسوويديز وإ تبووار ع وون البطاطووا
الطر وا تبار تحلل األرجنين وا تبار فورط الحساسوية علوى التبو ( 1977 Cowanو Holtوآ ورون 1994
و 1996 Colleeو Goszczynskaوآ رون  )2000ل
اخترا لتيويملرعح لصنحفاالالزيتحوللالموةحوي لحح لملاحنحىلفيفحوةللمنحارىلرمح لالعيحي لالي فيحىلحح لالريحتل
الرالستيك لتم تقويم مانية أصناو من الزيتون تم الحصول عليها من الشركة العاموة للبسوتنه والغابوات /محافظوة
نينووو وهووي أشرسووي وبعشوويقي موون أصوول محلووي و قووير وصوووراني وقيسووي موون أصوول سووور ومنزنيلووو
وأربكوينا وبكوال من أصل أسباني بعمر سنتين زرعت فوي أصوا سوعة  7كغوم تربوة ن ورت التجربوة فوي البيوت
الب ستيكي التابع لقسم الوقاية /كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصول فوي تواريخ  2012/2/22لقحوت الشوت ت
بالبكتريا الممرقة  Pssبإزالة كول ورقتوين متقوابلتين مون علوى ال ور النبواتي وتلقوح نود األوراق بالبكتريوا Pss
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المنمى مسبقا ً على الوسط الغرائي الصل ( )NAفوي º2±25م بعمور  24سواعة بمعودل قورا (قطور 3ملوم عمول
بوساطة اقبة فلين  Cork borerمعقمة) /ندبة بواسطة إبرة معقمة أما معاملوة المقارنوة فينهوا لقحوت بمواء مقطور
معقم فقط وتم ربط المنطقة المعاملة بقطعوة مون شوريط شومعي  Parafilmلتجنو تلووب الجورو وبواقوع فورعين
للندبووووة  /شووووتلة ( Lavermicoccaوآ وووورون  )2002ن وووورت التجربووووة بتصووووميم القطاعووووات العشوووووائية الكاموووول
( Randomized Complete Block Design )RCBDوبواقع  5مكررات /صنو وأ ورت النتوائج بحسوا
عدد العقد المتكش ة والمتطورة وقطره في شهر حزيران وتشرين ال اني وكما تم حسا طول ال ر في و ب
قراءات األولى قبل العدو في شهر شباط وال انية بعد اشتداد اخصابة في شهر حزيران وال ال وة فوي نهايوة موسوم
النموو وحسوا قطور ال ور تحوت العقودة مباشور ًة فوي قوراءتين األولوى عنود اشوتداد األعوراض المرقوية فوي شوهر
حزيران وال انية في نهاية موسم النمو وتم حسا مقدار الزيادة في طول ال ر من ل المعادلة اآلتية:
القراءة األولى لمقدار الزيادة في طول ال ر = القراءة ال انية – القراءة األولى
القراءة ال انية لمقدار الزيادة في طول ال ر = القراءة ال ال ة – القراءة ال انية
تم حسا مقدار الزيادة في قطر ال ر من ل المعادلة اآلتية:
مقدار الزيادة في قطر ال ر = القراءة ال انية – القراءة األولى
وتم حسا كمية الكلوروفيل بواسطة جهاز حقلوي لقيواس الكلوروفيول ()Chlophyll Meter Spad 502
موون أنتووام شووركة  Konaca Minoltaاليابانيووة وعوودد النموووات الحدي ووة وطولهووا فووي نهايووة موسووم نمووو الزيتووون
حسبت النسبة المئوية ل تزال في كل من طوول وقطور ال ور وكميوة الكلوروفيول وطوول وعودد النمووات الحدي وة
من ل المعادلة اآلتية:
معاملة المقارنة – المعاملة المصابة
×100
النسبة المئوية ل تزال = ____________
معاملة المقارنة
حللت النتائج احصائيا ً وقورنت المعد ت حس ا تبار دنكن متعدد الحدود
الىتائج والمىاقشت
المسالاللي :تبين من المسح الحقلي في مناطق م تل ة فوي محافظوة نينوو (الجودول )1أن أعلوى نسوبة ودرجوة
إصابة بل  %29و 1.8درجة على التوالي في منطقة ال اقلية وأن أقل نسبة إصابة بل  %8.4في منطقة باريموا
وأقل درجة إصابة بل  0.8درجة في منطقة الش ت أما في عموم المناطق الممسوحة في المحافظوة ي حوظ أن
المتوسط العام للنسبة المئويوة لإلصوابة بلو  %15.08ودرجوة إصوابة بلو  1.2درجوة ظهورت أعوراض اخصوابة
الطبيعية على المجمو ال قر كام ً وشمل الساق الرئيس واألفور النباتيوة وال موار وعنوق الورقوة والتوي تحول
محوول الورقووة بعوود سووقوطها ولوحظووت تشووكل العقوودة أمووا بشووكل فووراد أو بهيئووة سلسوولة وهووره تت ووق مووع مووا ركووره
( )1999( Lopez-Villaltaالشكل)1
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الجدول ( : )1النسبة المئوية ودرجة اخصوابة الطبيعيوة فوي بسواتين الزيتوون لعودة منواطق فوي محافظوة نينوو لعوام
2012
Table (1): Percentage and natural disease degree for olive orchards of several area in
Nineveh Province in 2012
المنطقة

Area

ال اقلية
Al-Fadhiliya

رقم البستان Field No.
1
2
3
4
5

المتوسط Mean
بعشيقة
Baashiqa

1
2
3
4
5

المتوسط Mean
باريما
Barima

1
2
3
4
5

المتوسط Mean
ورسيباط
Khorsepat

1
2
3
4
5

المتوسط Mean
الش ت
Al-Shallallat
المتوسط Mean

1
2
3
4
5

 %لإلصابة % Dis.
50
30
25
40
0
29
0
0
40
25
0
13
0
15
0
3
24
8.4
10
0
25
15
0
10
0
20
0
25
30
15
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درجة اخصابة Dis. degree
4
2
1
2
0
1.8
0
0
3
2
0
1
0
1
0
2
2
1
2
0
2
3
0
1.4
0
1
0
1
2
0.8

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )45العدد (2017 )4

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (4) 2017

الشكل ( :)1أعراض اخصابة الطبيعية لمرض العقدة الدرنيوة علوى الزيتوون( :أ) علوى السواق الورئيس ( )األفور
(م) ال مار (د) عنق الورقة
Fig (1): Symptoms of natural infection of olive knot disease: (A)main stem (B)branchs
(C)Fruit (D)leaf petiole
العزللوالتشخيص ل
ظهرت المستعمرات البكتيرية م ردة ونقية بطريقة الت طيط النامية علوى الوسوط الغورائي
عزللالمسرضلالم
الصناعي ( )king Bباشكال دائرية كبيرة معة ص راء فاتحة مرت عة عن الوسط ورات حافوة منتظموة (الشوكل2
أ) وهووورا يت وووق موووع موسووووعة بيرجوووي المقوووررة ( Holtوآ ووورون  )1994وع موووان ( )1979وعنووود تقووودم عمووور
المستعمرة يدكن لونها وتصبح شكل المستعمرة ه مية لزجة الشكل (الشكل ) 2
اخترا اتلالتشخيص
اخترا لتيويمل رعح لصنحفاالالزيتحوللالموةحوي لحح لملاحنحىلفيفحوةللمنحارىلرمح لالعيحي لالي فيحىلحح لالريحتل
الرالستيك ل
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تحثيي لمح لالعيحي لالي فيححىلحح لمعحيللعححييلولثح لالعيحي لليمافيححىلصنحفاالمححللالزيتححول أظهورت نتووائج التحليوول
اخحصائي لتي ير مرض العقدة الدرنية في مانية أصناو من الزيتون تباين األصناو في معدل عدد وقطر العقودة
في القراءتين األولى وال انية وكما يتقح من الجدول ( )3ف ي القوراءة األولوى كانوت األصوناو بعشويقي ومنزنيلوو
وأربكوينا وأشرسي من أك ر األصناو تي راً باخصوابة حيوب بلو معودل عودد العقود  2.33و 2.30و 2.12و2.10
عقدة على التوالي ولم ت تلو هره األصناو عن بعقها معنويا ً في حين كان أقل معدل في عدد العقود فوي الصونو
صووراني حيووب بلو  0.70عقودة بينمووا لووم تظهوور أيوة إصووابة علووى الصوونو قوير وأسووتمر األصووناو بعشوويقي
ومنزنيلو وأربكوينا وأشرسي كونه أك ر األصناو حساسية في القراءة ال انية وبل معدل عدد العقود  3.17و2.90
و 2.86و 2.83عقوودة علووى التوووالي ولووم ت تلووو معنوي وا ً فيمووا بينهووا بينمووا كووان أقوول األصووناو حساسووية الصوونو
صوراني حيب بل معدل عدد العقد  1.00عقدة وأحت ظ الصنو قوير بمقاومتوه للمورض ولوم تظهور عليوه أ
أعراض إصابة في القراءة ال انية

الشكل ( :)2البكتريا  Pssعلى الوسوط (( :)NAأ) ظهوور مسوتعمرات بكتيريوة م وردة ونقيوة دائريوة كبيورة معوة
( ) تقدم عمر المستعمرة وتحولها إلى المظهر اله مي اللزم
Fig (2): Bacteria Pss on media (NA): (A) Pure and single bacteria colonies (B) Oldest
colonies showing slimy gelatinous shape
ل
الجدول ( :)2نتائج ا تبارات المست دمة في تش يا البكتريا
Table (2): Result of identification test for bacteria
اسم ا

تبار Test name

صبغة كرام
Gram stain
إنتام اله م من السكروز
Levan production
فعالية إنزيم سايتوكروم أوكسيديز
Oxidase

النتيجة
Result
_
+
_

اسم ا

تبار Test name

ع ن البطاطا الطر
potato soft rot
تحلل األرجنين
arginine dihydrolase
فرط الحساسية على التب
hypersensitive
response
on
tobacco

( )-يبين أن ا تبار سال
(-) Test negative
( )+يبين أن ا تبار موج
(+) Test positive
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الشكل ( :)3بكتريا  Pssتحت المجهر على قوة تكبير  1000بعد تصبغيها بصبغة كرام وأ رها للون األحمر
Fig (3): Bacteria Pss under microscope X1000 after gram staining with red color
الجدول ( :)3تي ير مرض العقدة الدرنية في معدل عودد وقطور العقودة فوي القوراءة األولوى وال انيوة ل مانيوة أصوناو
من الزيتون
Table (3): Effective olive knot disease of mean number and diameter of knot in First
and Second readings for eight cultivars of olive
األصناو
Cultivars
بعشيقي
أشرسي
صوراني
قير
قيسي
منزنيلو
بكوال
أربكوينا

Baashiqi
Ashrasi
Sourani
Khodeiri
Kaissy
Manzinello
Picual
Arbequina

القراءة األولى First reading
معدل قطر العقدة (ملم)
معدل عدد العقد
Mean diameter of
Mean No. of
)knot (mm
knots
9.10 b
*2.33 a
7.58 c
2.10 a
3.65 e
0.70 c
0.00 f
0.00 d
5.61 d
1.53 b
10.19 a
2.30 a
5.41 d
1.37 b
8.48 b
2.12 a

القراءة ال انية Second reading
معدل قطر العقدة (ملم)
معدل عدد العقد
Mean diameter of
Mean No. of
)knot (mm
knots
11.10 b
3.17 a
8.08 c
2.83 a
4.06 e
1.00 c
0.00 f
0.00 d
6.10 d
1.73 b
12.41 a
2.90 a
6.17 d
1.85 b
8.92 c
2.86 a

* األرقام المتبوعة بيحرو م تل ة في كل عمود تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستو احتمال 0.05
*Means followed by different letters in each column are differed significantly at 0.05.
أما تي ير المرض في معدل قطور العقودة يتقوح مون الجودول ( )3أن الصونو منزنيلوو كوان أك ور األصوناو
حساسية من حيب معدل قطر العقدة ووصول إلوى  10.19و 12 4.ملوم للقوراءتين علوى التووالي فوي حوين أن أقول
معدل في قطر العقدة كان في الصنو صوراني وبل  3.65و 4.06ملم للقراءتين على التوالي
من النتائج السابقة يتقح أن الصنو قير مقاوم لإلصابة وتنس المقاومة الطبيعيوة ألشوجار الزيتوون
لهووا جزئيووا ً إلووى وجووود عوائووق فيزيائيووة ومركبووات فينوليووة ( Cayuelaوآ وورون  2006و Marchiوآ وورون
 ) 2009من ل نتائج التحليل اخحصائي يتقح أن أصناو الزيتون ت تلو فيما بينها بدرجة حساسيته لمورض
العقدة الدرنية وهرا يت وق موع موا ركورهُ  Žužicوآ ورون ( )1987فوي أن أصوناو الزيتوون ت تلوو فيموا بينهوا فوي
النمط الجيني وبنا ًء على هرا فين أصناو الزيتون الم تل وة ت تلوو فيموا بينهوا فوي درجوة اسوتجابتها لمورض العقودة
الدرنية وكما يتقوح أن األصوناو بعشويقي ومنزنيلوو وأربكوينوا وأشرسوي مون أك ور األصوناو حساسوية لإلصوابة
بمورض العقوودة الدرنيووة وتت ووق هووره النتووائج موع مووا ركووره الطوواهر ( )1947وع مووان ( )1979و Youngوآ وورون
( )2004و )2006( Khlaifو Penyalverوآ ورون ( )2006فوي حووين كوان الصونو صوووراني أقول األصووناو
تي راً بالمرض وهرا يت ق مع العبد خ وآ رون ( )2009وعيسوى ( )2010والعبود خ وأبوو ةورة ( )2010بينموا
الصوونو قووير لووم تظهوور عليووه أ أعووراض إصووابة وهوورا يت ووق مووع العبوود خ وآ وورون ( )2009وعيسووى
( )2010والعبد خ وأبو ةرة ( )2010والسب في رلك يرجع إلى عدة أسبا منها بيئيوة حيوب أن قابليوة الصونو
لإلصابة بالمرض ودرجة حساسيته يتوقو على موقعه الجغرافي والسب األ ور أن هنواك ع قوة موا بوين الصونو
والس و لة المرقووية للبكتريووا  Pssموون حيووب شوودة اخمراقووية كمووا أن لعموور النبووات ل و ُه دور فووي حوودوب اخصووابة
( Penyalverوآ رون )2006
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تثيي لم
الزيتححول موون و ل ةربلووة مانيووة أصووناو موون الزيتووون لإلصووابة بموورض العقوودة الدرنيووة أظهوورت نتووائج التحليوول
اخحصائي تباين تي ر األصناو في النسبة المئوية تزال في معدل الزيادة في طول ال ر فوي القوراءتين األولوى
وال انية وكما يتقح من الجودول ( )4أن األصوناو بعشويقي وأربكوينوا ومنزنيلوو مون أك ور األصوناو ا توزا ً فوي
الزيادة في طول ال ر في القوراءة األولوى حيوب بلو  78.17و 78.16و %76.22علوى التووالي ولوم ت تلوو عون
بعقها معنويا ً بينما أقل األصناو تي راً باخصابة كان الصنو صووراني الور بلو  %25.83فوي حوين لوم يطورأ
أ ا تزال في طول ال ر في الصنو قير في القراءة األولى ل
أما نتائج القراءة ال انية فيستمر الصن ين بعشيقي وأربكوينا كونهما أك ر األصناو تي راً فوي النسوبة المئويوة
ل توزال فوي طوول ال ور  86.07و %85.33علوى التووالي ولوم ي تلوو الصونو أربكوينوا عون الصونو منزنيلووو
معنويا ً الر بل  %83.02في حين كان أقل األصناو تي راً في النسبة المئوية ل تزال في طول ال ر الصونو
صوراني الور بلو  %28.12وأموا الصونو قوير لوم يطورأ أ ا توزال فوي طوول ال ور بالقيواس موع معاملوة
المقارنة
من نتائج التحليل اخحصائي لتي ير اخصابة في النسبة المئوية ل تزال في قطر ال ر يتقوح مون الجودول
( )4أن أك ر األصناو تي راً في النسبة المئوية ل توزال فوي قطور ال ور كوان الصونو بعشويقي والور لوم ي تلوو
معنوي وا ً عوون الصوون ين أربكوينووا ومنزنيلووو حيووب بل و النسووبة المئويووة ل تووزال فووي قطوور ال وور  78.94و74.04
و %73.72على التوالي وأن الصن ين أربكوينا ومنزنيلو لم ي تل ا معنويا ً عن الصونو أشرسوي فوي حوين أن أقول
األصووناو تووي راً كووان الصوونو صوووراني حيووب بل و  %18.16وتتماشووى هووره النتووائج مووع مووا ُركوور سووابقا ً كووون أن
الصنو بعشيقي وأربكوينا ومنزنيلو من أك ر األصناو حساسية لرا ن حظ ا تزال الكبير فوي معودل الزيوادة فوي
طووول ال وور وقطوور ال وور للصووناو بعشوويقي وأربكوينووا ومنزنيلووو وأن الصوونو صوووراني كووان أقوول األصووناو
حساسية للمرض لرا فين نسبة ا تزال فيه أقل في حين أن الصونو قوير كوان مون األصوناو المقاوموة حيوب
لم تظهر عليه أ أعوراض إصوابة وبالتوالي توجود أ ا توزال فوي طوول وقطور ال ور تؤكود هوره النتوائج نتوائج
تحليل ا رتباط حيب نجد أن ا رتباط موج بين عدد العقد والنسوبة المئويوة ل توزال فوي طوول ال ور وبمعامول
ارتباط ( )0.84 =rفي القراءة األولى و) )0.89 =rللقراءة ال انية وبين عدد العقود والنسوبة المئويوة ل توزال فوي
قطر ال ر وبمعامل ارتباط ()0.86=r
وتت ق هره النتيجة مع ما توصل إليه  )2006( Khlaifحيب ركر أنوه كلموا زادت نسوبة اخصوابة بوالمرض
زادت نسبة ا تزال فوي نموو ال ور حيوب أشوار إلوى أن الصونو نيبوالي محسون وصول نسوبة اخصوابة إلوى %85
والنسووبة المئويووة ل تووزال فووي نمووو ال وور كووان  %65فووي حووين كووان الصوونو نيبووالي بلوود موون األصووناو قليلووة
الحساسية الر بل نسبة اخصابة  %20فكان نسبة ا تزال في نمو ال ر %13
الجدول ( :)4تي ير مرض العقدة الدرنية فوي النسوبة المئويوة توزال الزيوادة فوي طوول ال ور فوي القوراءة األولوى
وال انية والنسبة المئوية ل تزال في قطر ال ر ل مانية أصناو من الزيتون
Table (4): Effect of olive knot disease on reduction percentage of branch length in first
and second reading and reduction percentage of branch diameter for eight
cultivars of olive
األصناو
Cultivars
بعشيقي
أشرسي
صوراني
قير
قيسي
منزنيلو
بكوال
أربكوينا

Baashiqi
Ashrasi
Sourani
Khodeiri
Kaissy
Manzinello
Picual
Arbequina

 %ل تزال في طول ال ر المصا % Reduction of
branch infection length
القراءة ال انية
القراءة األولى
Second reading
First reading
86.07 a
*78.17 a
76.43 c
71.79 b
28.12 f
25.83 d
0.00 g
0.00 e
34.46 e
34.19 c
83.02 b
76.22 a
48.12 d
35.56 c
85.33 ab
78.16 a

 %ل تزال في قطر ال ر
المصا
% Reduction of branch
infection diameter
78.94 a
72.01 b
18.16 c
0.00 d
19.14 c
73.72 ab
21.74 c
74.04 ab

* األرقام المتبوعة بيحرو م تل ة في كل عمود تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستو احتمال 0.05
*Means followed by different letters in each column are differed significantly at 0.05.
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لالعيي لالي فيىلح لالفسرىلالمئويىلالختزاللعييلوثحوللالفمحواتلالليييحىلوكميحىلالك:و وحيحللليمافيحىل
تثيي لم
صنفاالمللالزيتول ل من ل ةربلة مانية أصناو من الزيتون لإلصابة بمورض العقودة الدرنيوة أظهورت نتوائج
التحليل اخحصائي تباين األصناو في النسبة المئوية لكل من عدد وطول النموات الحدي ة وكميوة الكلوروفيول كموا
يتقح من الجدول ( )5فمن تي ير اخصابة في النسبة المئوية تزال عودد النمووات الحدي وة للصوناو ن حوظ أن
الصنو المحلي بعشيقي كان أك ر األصناو حساسية حيب وصول النسوبة المئويوة ل توزال فوي عودد النمووات إلوى
 %75.00بينما أقل األصناو ا تزا ً كان الصنو صوراني  %31.44أما الصنو قير لوم تطورأ عليوه أ
ا تزال في عدد النموات الحدي ة ويرجع سب رلك أن الصنو قير كان مقاوما ً لإلصابة حيب لم تظهور عليوه
أ أعراض إصابة
من تي ير اخصابة في النسبة المئوية تزال في طول النمووات الحدي وة للصوناو (الجودول  )5ن حوظ أن
األصووناو بعشوويقي ومنزنيلووو وأربكوينووا وأشرسووي أك وور األصووناو تووي راً حيووب وصوول معوودل ا تووزال فووي طووول
النموووات الحدي ووة إلووى  75.60و 74.86و 74.08و %72.68علووى التوووالي بينمووا كووان الصوونو صوووراني أقوول
األصووناو تووي راً باخصووابة حيووب بل و النسووبة المئويووة ل تووزال  %22.80فووي حووين لووم يطوورأ أ تووي ير فووي طووول
النموات الحدي ة في الصنو قير ولم ت تلو عن معاملوة المقارنوة حيوب وصول النسوبة المئويوة ل توزال إلوى
%0.00
موون تووي ير اخصووابة فووي النسووبة المئويووة تووزال فووي كميووة الكلوروفيوول للصووناو (الجوودول )5ن حووظ أن
الصنو منزنيلو هو أك ر األصناو حساسية حيب وصل معدل ا تزال في كمية الكلوروفيول إلوى  %63.34فوي
حين أن أقل األصناو تي راً باخصابة كان الصنو صوراني حيب بل النسوبة المئويوة ل توزال  %9.39بينموا لوم
ي تلو الصنو قير عن معاملة المقارنة فلم يطرأ أ ا تزال في النسبة المئوية لكمية الكلوروفيل
تؤكد هره النتائج نتائج تحليل ا رتباط بين عدد العقد وكول مون ا توزال فوي عودد النمووات الحدي وة وطوول
النموات وكمية الكلوروفيل وبمعامل ارتباط موج قدرهُ ( )0.90 =rو( )0.87 =rو( )0.81 =rعلى التوالي
تووين أن هنوواك ع قووة عكسووية مووا بووين ظهووور العقوود ال انويووة وعوودد النموووات الحدي ووة حيووب أن أك وور المواقووع
شويوعا ً لإلصوابة هوي نود األوراق إرا أنهوا تكوون حساسوة جوداً لإلصوابة وعواد ًة موا يكوون تسواقط األوراق مقرونوا ً
بمطر الربيوع والور ربموا ينوتج عنوه إرت وا فوي نسوبة وشودة اخصوابة ( Teviotdaleو )2004 Kruegerمون
ل نتائج التحليل اخحصائي يتقح أن هناك ع قة ما بين تطور المرض وتشوكل العقودة وعودد وطوول النمووات
الحدي ة وكمية الكلوروفيل فقد ركر ع مان ( )1979من ل دراسوة تشوريحية للصونو البعشويقي القابول لإلصوابة
بوالمرض أن تشووكل العقودة يووؤد إلوى تكوووين يوا مسووتطيلة فووي ا تجواه القطوور بود ً موون إعطائوه شو ووانو
للدا ل ولحاء انو لل ارم وهره ال يوا المسوتطيلة تعتبور أقول ك واء ًة فوي نقول الموواد الغرائيوة إلوى أجوزاء النبوات
وهرا بدوره يؤد إلى قعو النبات وج او أةصانها وتساقط أوراقها
تزال عدد وطول النموو الحوديب وكميوة الكلوروفيول

الجدول ( :)5تي ير مرض العقدة الدرنية في النسبة المئوية
ل مانية أصناو من الزيتون
Table (5): Effective olive knot disease on reduction percentage on number and length
of new growth and Chlorophyll for eight cultivars of olive
%
األصناو
Cultivars
بعشيقي
أشرسي
صوراني
قير
قيسي
منزنيلو
بكوال
أربكوينا

Baashiqi
Ashrasi
Sourani
Khodeiri
Kaissy
Manzinello
Picual
Arbequina

تزال % Reduction

عدد النموات الحدي ة
No. new growth

طول النموات الحدي ة length
new growth

*75.00 a
56.40 d
31.44 e
0.00 f
32.42 e
68.11 b
33.79 e
63.34 c

75.60 a
72.68 a
22.80 c
0.00 d
27.87 b
74.86 a
27.97 b
74.08 a

كمية الكلوروفيل
Chlorophyll
increment
48.24 b
33.97 c
9.39 d
0.00 e
9.54 d
63.34 a
10.22 d
32.10 c

* األرقام المتبوعة بيحرو م تل ة في كل عمود تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستو احتمال 0.05
*Means followed by different letters in each column are differed significantly at 0.05.
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SCREENING OF EIGHT OLIVE CULTIVARS TO KNOT DISEASE
Ali Kareem Mohammed Al-Taae
Ameena Ibrahim Salih Mohammed
Plant Protection Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: aaltaae@yahoo.co.uk
ABSTRACT
A Field survey conducted in 2012 revealed the occurrence of olive knot disease
in Nineveh Province. The highest infection rate and infection degree were 29% and 1.8
degree respectively in Al-Fadhiliya, while the lowest infection rate was 8.4% in
Barima and lowest infection degree was 0.8 in Al-Shallallat. As for all the scanned
areas in the province we observe that an average percentage of infection rate was
15.08% and infection degree was 1.2. Isolation and diagnosis of olive knot disease in
Al-Fadhiliya resulted in that a single pure bacterial colonies caused by (Pss) bacteria.
Pathogenicity test results on Baashiqi cultivar of olive trees cuttings revealed
detection of knots. Screening of eight olive cultivars showed the variance of these
cultivars in number and diameter of the knots in the first and second readings. The
most susceptible cultivars were (Baashiqi, Manzilino, Arbequina and Ashrasi) the
infection rate were (2.33, 2.30, 2.12, 2.10, 3.17, 2.90, 2.86, 2.83) respectively. These
cultivars did not differ significantly. The less affected cultivars in the number of knots
was (Sourani) where the infection rate was 0.70 and 1.00 knots, compared to
(Khodeiri) type that showed no infection in both first and second readings. The disease
affect in the knot diameter average showed that (Manzilino) was the most susceptible,
because of developed knots to 10.19 and 12.41 mm for both readings respectively.
Followed by (Baashiqi) 9.10 and 11.10 mm for both readings. The less average of knot
diameter was (Sourani) cultivar share rate was 3.65 and 4.06 mm respectively both
readings.
Keywords: Olive knot disease, Field survey, Screening olive cultivars.
Received: 5/9/2013, Accepted: 11/11/2013.
المصادر
) بسوواتين ال اكهووة مسووتديمة ال قوورة الطبعووة ال ال ووة الوودار2010( البنووا ةوواز إبووراهيم وحجوواز عبوود العووال
 ص حة509 العربية للنشر والتوزيع
 ) شجر الزيتون تاري ها زراعتهوا أمراقوها صوناعتها مكتبوة الطواهر أ ووان1947( الطاهر علي نصوو
يافا
Pseudomonas ) دراسة انتشار التوز الجغرافي وتوصيو بكتريا2010( العبد خ نائل وأبو ةرة محمود
 فووي سوووريا وتحديوود أصووناو الزيتووون المقاومووة أو المتحملووة للموورضsavastanoi pv. savastanoi
 الهيئة العاموة للبحووب2010/ 12/ 21-20 مل صات الندوة علمية حول واقع زراعة الزيتون في سورية
الزراعية
) دراسوة أوليوة لحساسوية أصوناو2009( العبد خ نائول وأبوو ةورة محموود وبونوريوو ربيرتوو وفوالينتيني فرانكوو
الزيتون تجاه مرض سل الزيتوون فوي الظوروو النصوو جافوة فوي محافظوة درعوا الموؤتمر العلموي السوابع
2009  آ4-3 الهيئة العامة للبحوب الزراعية
) دراسووات علووى موورض تعقوود الزيتووون فووي العووراق المتسووب عوون البكتريووا1979( ع مووان وليوود عبوود الجبووار
 رسووالة ماجسووتير كليووة الزراعووة والغابوواتPseudomonas savastanoi (E.F.Smith) Steven
جامعة الموصل العراق
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi ) دراسة انتشار مورض سول الزيتوون2010( عيسى سامر
علووى العوائوول الطبيعيووة وتقيوويم بعووض أصووناو الزيتووون تجوواه اخصووابة رسووالة ماجسووتير كليووة الزراعووة
جامعة دمشق سورية
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