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 :Introductionالمقدمة  -1

مف أراضي دوؿ العالـ وباتت  كبيراً  أخذت مشكمة الجفاؼ في السنوات األخيرة تيدد قسماً 
لعربي مف أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا الدوؿ وبما أف معظـ أراضي القطر ا مشكمة قمة المياه

وشبو الجاؼ فقد أولت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تنفيذ  يسوده المناخ الجاؼالسوري 
مشروع تطوير المنطقة الجنوبية( بالتركيز عمى   -األخضر مشاريع رائدة منيا)مشروع الحزاـ

األنواع النباتية  زراعة األشجار المتحممة لمجفاؼ ومنيا شجرة الفستؽ الحمبي والتي تعتبر مف أىـ
مة لمجفاؼ باإلضافة إلى شجرة الموز حيث تنمو وتثمر في مناطؽ ال تتجاوز فييا معدالت المتحم

الحرارة العالية  وتعيش في مختمؼ أنواع الترب وتتحمؿ درجات مـ( سنوياً  251اليطوؿ المطري) 
 .والمنخفضة شتاءً  صيفاً 

يعود تاريخ بالمصادر الوراثية لشجرة الفستؽ الحمبي  طبيعياً  تعتبر سوريا مف الدوؿ الغنية
الميالد في  سنة قبؿ (3511)زراعة شجرة الفستؽ الحمبي التي تسمى بالشجرة الذىبية إلى 

األوسط زراعة  مناطؽ غرب آسيا وبالد الشاـ وشيدت منطقة البحر األبيض المتوسط والشرؽ
ت بأف زراعة الفستؽ عرفت منذ عيد وقد ذكر عمماء النبا ىذه الشجرة منذ قروف عديدة

 .اآلشورييف
الشرقية مف آسيا بزراعة شجرة الفستؽ الحمبي ومنيا  اشتيرت سورية والمناطؽ الجنوبية

لمبحر األبيض المتوسط وما يدؿ عمى قدـ زراعة الشجرة في   انتشرت إلى المناطؽ الجافة الحارة
 ةويعتقد بأف سوري انتشرت إلى أوروبامنطقة القمموف ومنيا  في سورية وجود أشجار معمرة 

ومنيا انتشرت إلى المناطؽ  لمفستؽوالمناطؽ الجنوبية مف آسيا الصغرى ىي الموطف األصمي 
 الحارة الجافة لمبحر األبيض المتوسط.

) قرية عيف  وما زالت توجد أقدـ أشجار الفستؽ الحمبي في منطقة القمموف قرب دمشؽ
( سنة كما أنيا 2111تمؾ المنطقة إلى حوالي ) يألشجار فالتينة( حيث يصؿ أعمار بعض ا

 ر.امتأ( 11وارتفاعات كبيرة قد تصؿ إلى ) ضخمةً  اً تبمغ أحجام
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وتعتبر سوريا مف الدوؿ الغنية بالمصادر الوراثية لألنواع البرية لمفستؽ الحمبي حيث 
 البطم –البطم الفمسطيني  -البطم األطمسي: لمفستؽ ومنيا البريةتنتشر فييا  أىـ األصوؿ 

 .البطم األخضر -البطم العدسي -التربنتيني

 شدشة فغتك يعًشة في لشيت عيٍ انتيُت 
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  :Plant description and classification النباتيالتصنيؼو الوصؼ  -2

عمػػػى ثالثػػػة أجنػػػاس  حتػػػوييوالػػػذي  Anacardiaceae  الحمبػػػي العائمػػػة البطميػػػة يتبػػػع الفسػػػتؽ
 موجودة في سورية ىي :

 جنس السماؽ L .Rhuscariara. 
 جنس الفمفؿ الكاذب Shinus.L  

 لجنس اPistacia  ولو ستة أنواع الذي يتبع لو الفستؽ الحمبي. 

 األنواع البرية لمفستؽ الحمبي: -2-1

 : P.atlantica البطم األطمسي -2-1-1

( ـ 7-4) األوراؽ ارتفاعياشجرة متساقطة 
, لوف ساقيا مف بني إلى رمادي أغصانيا قائمة

ذات جناح صغير وىي  وريقة (11-7)  مركبة أوراقيا
رمحيو متطاولة ذات نياية مدورة قائمة و المعة عمى 
السطح األعمى و باىتة عمى السطح السفمي ممساء 

لوف  عديمة الوبر أما العنقود الثمري فيو طويؿ قائـ,
قرمزي يتحوؿ إلى اخضر  أحمر لثمار قبؿ النضجا

ينتشر في الطابؽ المناخي عمى  ليا ذيؿ طويؿ  مزرؽ
ويتحمؿ  عف سطح البحر (ـ 1211-811)ارتفاع 

قمة األمطار وجفاؼ الجو ويجود في الترب الغضارية 
وينتشر في سوريا في منطقة  الرسوبية وىو متحمؿ لمكمس

أما المنحدر الغربي لجبؿ العرب و بصرى الشاـ و جنوب غرب تدمر و جباؿ القمموف و  حوراف
 -اليوناف -القوقاز -تركيا -إيراف  -أفغانستاف –انتشاره عالميًا فقد وجد في غرب الباكستاف 

 دوؿ المغرب. -سيناء -فمسطيف -قبرص
خشبو لمتدفئة  عميو أصناؼ الفستؽ كما يستعمؿ  تطعـ: يستعمؿ كأصؿ جيد استعماالتو

 .ويستخرج منو زيت لألكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 شدشة  بطى أطهغي يعًشة
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 : P. terebinthus البطم التربنتيني -2-1-2
ـ( أغصانيا قائمة أوراقيا متساقطة غير متقابمة مركبة ريشية  9-5) مف شجيرة يتراوح ارتفاعيا 

( أزواج مف الوريقات والوريقة كبيرة 9-6) مؤلفة مف
الموف.  عديمة الوبر والساؽ رماديةحادة الرأس قاسية 

متفرع( والثمرة  –متيدؿ –العنقود الثمري )طويؿ 
مـ(   4-3صغيرة ذات لوف أحمر ثـ بني قطرىا )

ينتشر في المناطؽ الساحمية وشمالي حمب ادلب 
يوجد في جنوب فرنسا و تركيا  والقنيطرة أما عالمياً 

ع وقبرص و الجزائر وفمسطيف وينمو جيدًا عمى ارتفا
 فوؽ سطح البحر.   ـ( 311-611)
 

 
 

: يستعمؿ كأصؿ لمفستؽ الحمبي كما يستخدـ لمتدفئة ويستخرج منو المباف ومف الثمار واستعماالت
 زيت لألكؿ.

 
 : P. palstinia انبطى انفهغطيُي -2-1-3

ـ( األغصاف قائمة األوراؽ مركبة متقابمة متساقطة األوراؽ عدد 12-5ارتفاعيا ) شجرة يتراوح  
  -العنقود الثمري )طويؿ,( أزواج والوريقة كبيرة غير حادة عديمة الوبر6-4أزواج الوريقات )

حمر قبؿ النضج يتحوؿ إلى بني أمـ( ذات لوف  5 -4متفرع(, أما الثمرة فيي صغيرة قطرىا )
أما عالميا فينتشر في شرقي البحر  شماؿ سورياتشر في المناطؽ الجبمية مف بعد النضج و ين

 ـ( فوؽ سطح البحر. 2511-2111األبيض المتوسط. و ينمو عمى ارتفاع )
 : يستعمؿ كأصؿ لمفستؽ الحمبي ويستخرج مف ثمره زيت لألكؿ.استعماالتو

 

 :P.lentiscus انبطى انعذعي -2-1-4

ـ( وتعطي كثير مف الخمفات  أغصانو متزاحمة  3يصؿ ارتفاعيا إلى ) شجيرة دائمة الخضرة
( أزواج مف الوريقات الكبيرة القاسية الالمعة وىي ممساء 5-2)وراقيا مركبة ريشية مكونة مف أ

ثمارىا حمراء وتتحوؿ إلى الموف  عديمة الوبر دائمة الخضرة . العنقود الثمري قصير قائـ و
تنتشر في المناطؽ الجبمية  مـ( ذيميا قصير و 3يصؿ قطرىا إلى )األسود عند تماـ النضج و 

وخاصة في رأس البسيط  أما عالميا فيو منتشر في جميع مناطؽ البحر األبيض الساحمية 
 ـ( فوؽ سطح البحر. 1611وينمو حتى ) ,ويتالءـ مع كافة أنواع الترب المتوسط,

 شدشة  بطى تشبُتيُي
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ال  رج منو المباف ومف ثماره زيت لألكؿ,الخشب لمصقؿ والتدفئة ويستخ : يستعمؿاستعماالتو
 يصمح كأصؿ لمفستؽ الحمبي لكثرة الخمفات التي يعطييا.

 
 :P. kinguk انبطى االخضش )بطى انكُدك( -2-1-5

( وتتميز بأغصانيا األفقية إلى القائمة أما 15-6إلى)أشجاره كبيرة الحجـ يصؿ ارتفاعيا 
( زوج والوريقة كبيرة غير حادة 5-3األوراؽ فيي متساقطة متقابمة مركبة وعدد أزواج الوريقات )

 وقاسية عديمة الوبر.
انتشاره واسع في منطقة البحر األبيض وينتشر في سوريا في منطقة جبؿ عبد العزيز وسنجار 

 شماؿ حمب كما توجد أشجار ىذا النوع في شماؿ العراؽ.وبعض المناطؽ في 
يستعمؿ البطـ األخضر كأصؿ في حالة عدـ توفر أصوؿ برية غيره ويستخرج مف  :استعماالتو

 ثماره زيت لألكؿ وال يعطي المباف.
 :P.veraانفغتك انحهبي  -2-1-6

الحمبي وتتميز النوع الذي انحدرت منو مختمؼ األصناؼ المحمية لشجرة الفستؽ  ويعتبر
ف قمفيا راتنجي وجذورىا قوية وتدية تتعمؽ بالتربة باحثة عف الغذاء والماء أأشجار ىذا النوع ب

وىي أشجار متساقطة المموحة والكمس وجفاؼ التربة, وينحدر منو أصناؼ عديدة  وتتميز بمقاومة
ت قيمة اقتصادية في صناعة قوية رمادية ضاربة لمسمرة ذا ياعو جذ ,األوراؽ وذات أوراؽ مركبة

األزىار وحيدة الجنس ثنائية المسكف وال بد مف زراعة أصناؼ مذكرة ومميزة مف األثاث, 
 .األشجار الممقحة

 شدشة بطى عذعيفهغطيُي                                      شدشة  بطى              
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إيراف  –العراؽ  –فمسطيف  –لبناف  –األردف  –وينتشر الفستؽ الحمبي في كال مف سورية
 تونس.  –اسبانيا  –فرنسا  –ايطاليا  –تركيا  –

 انًُتششة في عىسيت: ُاف انفغتك انحهبيأهى أص2-2-

( صنفًا 25يوجد في سوريا أصناؼ وسالالت متعددة مف الفستؽ الحمبي تصؿ إلى )  
 –الالزوردي -البندقي –العميمي –ناب الجمؿ  –أبو ريحة  –الباتوري –: العاشوريوأىميا
 السويداء(. -درعا –حمب  –إدلب  –في مناطؽ زراعتيا الرئيسية )حماه وذلؾ  جمب  –العجمي

 العديد مف أصناؼ الفستؽ 1991مبحوث العممية الزراعية في عاـ الييئة العامة لأدخمت 
التابعة لمراكز البحوث إضافًة لألصناؼ المحمية في المجمعات الوراثية  والتي تـّ حفظيا الحمبي

 .بابنس(حمب )و حماه  -حمص )جوسية الخراب( –درعا)جمميف( في بعض المحافظات ومنيا
أصناؼ  ىـوفيما يمي أىـ المواصفات المورفولوجية لمشجرة والثمرة والتحميؿ الكيميائي لمثمار أل

 :الفستؽ الحمبي المنتشرة
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 عاشوري الصنؼ

 الشجرة
 طبيعة النمو

 قائمة
 طبيعة التفرع

 كثيفة 

 الورقة
طول الورقة   

 سـ 14.5
عرض الورقة 

 سـ 18.5
السائد عدد ال

 وريقات5موريقات: ل
 حواؼ الوريقة الطرفية

 منبسطة
 قمة الوريقة الطرفية

 مستدقة

 الثمرة
 لون قشرة الثمرة
 أحمر أرجواني

 نسبة تفتح البندقة
95% 

 :طول الثمرة
 سـ2.5

: عرض الثمرة
 سـ1.5

 ثمرة111متوسط وزن 
 غ198

 البندقة

 بندقة 111متوسط وزن 
 غ121

 لب 111وزن متوسط 
 غ 63

 لون المب
 مصفرخضر أ 

 نسبة التصافيمتوسط 
32% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ موعد النضج موعد تفتح البراعم الزىرية

 تاريخ الجني نياية اإلزىار أوج اإلزىار بدء اإلزىار
31/11 11/1 

2/4 6/4 11/4 21/8 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 سكريات % زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH المادة الجافة  % الرطوبة %

26.79 73.21 6.25 1.38 55.46 41.59 4.35 
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 ابو ريحة الصنؼ

 الشجرة
 طبيعة النمو
 نصؼ قائـ

 طبيعة التفرع
 كثيفة 

 الورقة
طول الورقة 

 سـ15
عرض الورقة 

 سـ16.4
العدد الساند 

 وريقات 5لموريقات: 
 حواؼ الوريقة الطرفية

 منبسطة
 قمة الوريقة الطرفية

 مستدقة مع نتوء

 الثمرة
وردي :لون قشرة الثمرة
 طول الثمرة %91لتفتح البندقة ةالنسبة المئوي غامؽ

 سـ 2.4
عرض 

 سـ 1.5الثمرة
 ثمرة 111متوسط وزن 
 غ 211

 البندقة
 بندقة 111وزن متوسط 

 غ151
 لب 111متوسط وزن 
 غ71

 لون المب
 أخضر مصفر

 نسبة التصافيمتوسط 
32% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ موعد النضج موعد اإلزىار

 نياية اإلزىار أوج اإلزىار بدء اإلزىار
28/8 31/11 3/1 

4/4 6/4 11/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 سكريات % زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %
31.59 68.40 6.38 1.33 51.78 35.42 4.17 
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 باتوري الصنؼ

 الشجرة
 طبيعة النمو

 منتشر 
 طبيعة التفرع
 متوسط الكثافة

 الورقة
طول الورقة 

 سـ14.6

عرض 
الورقة 
 سـ15.2

العدد الساند 
 لموريقات 

 وريقات5

 حواؼ الوريقة الطرفية
 منبسطة

 قمة الوريقة الطرفية
 مستدقة

 الثمرة
 قشرة الثمرةلون 

 وردي
لتفتح  ةالنسبة المئوي
 %81البندقة

 طول الثمرة
 سـ2.6

 عرض الثمرة
 سـ1.7

 ثمرة 111متوسط وزن 
 غ281

 البندقة
 111متوسط وزن 

 غ151بندقة
 لب 111متوسط وزن 
 غ81

 لون المب
 مائؿ لمصفرة

 التصافينسبة متوسط 
36% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ األوراؽبداية سقوط  موعد النضج موعد اإلزىار

 نياية اإلزىار أوج اإلزىار بدء اإلزىار
25/8 5/12 6/1 

3/4 5/4 11/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %

زيت 
 سكريات % زيت رطب جاؼ

31.32 69.86 6.41 1.21 53.26 37.11 4.36 
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 حمرأعميمي  الصنؼ

 الشجرة
 طبيعة النمو
 نصؼ قائـ

 طبيعة التفرع
 متوسط الكثافة

 الورقة
طول الورقة 

 سـ15.2
عرض الورقة 

 سـ 16.9

العدد الساند 
 لموريقات 

 وريقات 5

 حواؼ الوريقة الطرفية
 منبسطة

 قمة الوريقة الطرفية
 مستدقة الطرؼ

 الثمرة
 لون قشرة الثمرة 

 وردي
البندقة لتفتح  ةالنسبة المئوي
81% 

 طول الثمرة
 سـ 2.5

 عرض الثمرة 
 سـ 1.4

 ثمرة  111متوسط وزن 
 غ241

 البندقة
 111متوسط وزن 

 غ151بندقة
 لب 111متوسط وزن 
 غ 77

 لون المب
 % 41  التصافينسبة متوسط  مائؿ لمصفرة

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ موعد النضج موعد اإلزىار

 أوج اإلزىار بدء اإلزىار
نياية 
 5/1 12/11 25/8 اإلزىار

3/4 6/4 12/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 سكريات % زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %
29.34 71.66 6.61 1.21 58.19 41.39 4.87 
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 ناب الجمل الصنؼ

 الشجرة
 كثيؼ     طبيعة التفرع متيدؿ     طبيعة النمو

 الورقة
طول الورقة  

 سم 15
 عرض الورقة 

 سم 16.6

العدد الساند 
 5لموريقات

 وريقات 

حواؼ الوريقة الطرفية 
 متموجة

 قمة الوريقة الطرفية 
 مستديرة الطرؼ

 الثمرة
 لون قشرة الثمرة
 أبيض عاجي

لتفتح  ةالنسبة المئوي
 %51البندقة

 طول الثمرة
 سـ 2.6

 عرض الثمرة
 سـ 1.5

 ثمرة 111متوسط وزن 
 غ241

 البندقة
 بندقة  111متوسط وزن 
 غ191

 111متوسط وزن 
 غ111لب

 لون المب 
 مائؿ لمصفرة

 نسبة التصافيتوسط م
31.2% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ موعد النضج موعد اإلزىار

 اإلزىارنياية  أوج اإلزىار بدء اإلزىار
25/8 11/12 5/1 

4/4 7/4 12/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 سكريات % زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %
32.18 67.82 6.52 1.37 58.38 39.59 3.83 
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 بندقي  الصنؼ

 الشجرة
 طبيعة النمو

 قائـنصؼ
 طبيعة التفرع

 متوسط الكثافة 

 الورقة
طول 
14.8الورقة
 سـ

عرض 
 سـ16الورقة

العدد الساند 
 لموريقات

 وريقات 5

 حواؼ الوريقة الطرفية
 منبسطة

 قمة الوريقة الطرفية
 مستديرة الطرؼ

 الثمرة
 لون قشرة الثمرة
 وردي فاتح

لتفتح  ةالنسبة المئوي
 %81البندقة

 طول الثمرة 
 سـ 2

 عرض الثمرة
 سـ 1.4

 ثمرة 111وزن  متوسط
 غ181

 البندقة
 بندقة  111متوسط وزن 

 غ 121
 لب 111متوسط وزن 
 غ61

 لون المب
 أخضر

 التصافينسبة متوسط 
31% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ النضجموعد  موعد اإلزىار

 نياية اإلزىار أوج اإلزىار بدء اإلزىار
21/8 5/12 5/1 

3/4 5/4 12/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 سكريات % زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %
31.91 68.19 6.46 1.33 58.15 39.52 4.76 
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 حمرأجمب  الصنؼ

 الشجرة
 طبيعة النمو
 نصؼ قائـ

 طبيعة التفرع
 متوسط الكثافة

 الورقة
طول الورقة 

 سـ14.8
عرض الورقة 

 سـ16.2
العدد الساند 

 5 لموريقات
 حواؼ الوريقة الطرفية

 منبسطة
 قمة الوريقة الطرفية

 مستدقة الطرؼ

 الثمرة
 لون قشرة الثمرة
 أصفر مخضر

لتفتح  ةالنسبة المئوي
 %91البندقة

طول 
 سـ1.8الثمرة

 عرض الثمرة
 سـ1.4

 ثمرة 111متوسط وزن 
 غ161

 البندقة
 بندقة 111متوسط وزن 
 غ121

 لب 111متوسط وزن 
 غ65

 لون المب
 أخضر مصفر

 التصافينسبة متوسط 
33.3% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ موعد النضج موعد اإلزىار

 نياية اإلزىار أوج اإلزىار بدء اإلزىار
21/8 5/12 11/1 

4/4 7/4 11/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 سكريات % زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %
26.32 73.68 6.24 1.33 57.84 41.54 5.86 
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 عجمي الصنؼ

 الشجرة
 طبيعة النمو

 منتشر
 طبيعة التفرع

 كثيفة

 الورقة
طول 
 14الورقة
 سـ

عرض 
16.6الورقة
 سـ

العدد الساند 
 5لموريقات
 وريقات

 الطرفيةحواؼ الوريقة 
 منبسطة

 قمة الوريقة الطرفية
 مستديرة الطرؼ

 الثمرة
 لون قشرة الثمرة
 أصفر وردي

 
لتفتح البندقة  ةالنسبة المئوي
71% 

 طول الثمرة
 سـ 2.5

 عرض الثمرة
 سـ 1.4

 ثمرة 111متوسط وزن 
 غ181

 البندقة
 111متوسط وزن 

 غ151بندقة

 لب 111متوسط وزن 
 غ 81
 

 لون المب
 أخضر مصفر

 التصافينسبة متوسط 
41% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ موعد النضج موعد اإلزىار

 نياية اإلزىار أوج اإلزىار بدء اإلزىار
25/8 8/12 11/1 

3/4 6/4 12/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 %سكريات  زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %
28.31 70.71 6.34 1.31 57.54 41.25 4.88 
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 الزوردي الصنؼ

 الشجرة
 طبيعة النمو
 نصؼ قائـ

 طبيعة التفرع
 متوسط الكثافة

 الورقة

طول 
الورقة
 سـ13.6

عرض 
الورقة
15.4
 سـ

العدد الساند 
 لموريقات

 وريقات 5

حواؼ الوريقة 
 منبسطة الطرفية

 قمة الوريقة الطرفية
 مستديرة مع فـ صغير

 الثمرة
 لون قشرة الثمرة
 أصفر محمر

لتفتح  ةالنسبة المئوي
 %81البندقة

طول 
 2.3الثمرة
 سـ

 عرض الثمرة
 سـ 1.4

 ثمرة 111متوسط وزن 
 غ 171

 البندقة
 111متوسط وزن 

 غ151بندقة
 111متوسط وزن 

 غ81لب
 لون المب

 أخضر مصفر
 التصافينسبة متوسط 

31.7% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ تاريخ النضج تاريخ اإلزىار

 نياية اإلزىار أوج اإلزىار بدء اإلزىار
21/8 5/12 11/1 

4/4 7/4 12/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 سكريات % زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %
26.41 73.59 6.45 1.39 59.42 43.73 4.78 
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 الصنؼ عميمي أبيض
 الشجرة

 طبيعة النمو
 منتشر 

 طبيعة التفرع
 متوسطة الكثافة

 الورقة
طول 
الورقة
 سـ14.2

عرض 
 الورقة

 سـ16

العدد الساند 
 لموريقات

 وريقات 5

 حواؼ الوريقة الطرفية
 متموجة 

 قمة الوريقة الطرفية
 مستدقة الطرؼ 

 الثمرة
 قشرة الثمرةلون 
 أبيض محمر 

 لتفتح البندقة  ةالنسبة المئوي
84% 

 طول الثمرة
 سـ 2.5 

 عرض الثمرة
 سـ1.4 

 ثمرة 111متوسط وزن 
 غ251

 البندقة
 بندقة 111متوسط وزن 
 غ151

 لب 111متوسط وزن 
 غ 81

 لون المب 
 أخضر مصفر

 التصافينسبة متوسط 
38% 

 األزىار
 نياية سقوط األوراؽ بداية سقوط األوراؽ تاريخ النضج تاريخ اإلزىار

 نياية اإلزىار أوج اإلزىار بدء اإلزىار
21/8 11/12 11/1 

3/4 6/4 12/4 

 التحميل الكيميائي لمثمار
 سكريات % زيت رطب زيت جاؼ الحموضة % pH انًادة اندافت  % الرطوبة %
27.8 72.2 6.81 1.34 58.33 43 4.71 
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 :Morphological description الحمبي الفستؽ الوصؼ المورفولوجي لشجرة -3

 :(Roots) المجموعة الجذرية -3-1

عف الماء  والغذاء  تعتبر جذور الفستؽ الحمبي مف الجذور القوية حيث تتعمؽ في التربة بحثاً 
, وىذه إحدى المشاكؿ التي تعاني منيا المشاتؿ عند قمع غراس مما يجعؿ اقتالعيا صعباً 

, وتنعكس عممية القمع عمى إذا لـ تكف عممية القمع مالئمة جداً لتقطع الجذور الفستؽ الحمبي 
 مقاومة الغراس لمجفاؼ و قساوة المناخ خاصة في السنيف األولى مف حياتيا .

 والتربة ار خاصة تختمؼ باختالؼ المناخف ليا طبيعة انتشأتتميز جذور الفستؽ الحمبي ب
باف الجذور تنتشر بالطبقة القريبة مف سطح التربة  فمف المؤكد  األشجار الكبيرة المثمرة بعمرو 

 األراضي الثقيمة و كذلؾ المغطاة باألعشاب . و في المناطؽ غزيرة األمطار
ماء و الغذاء ويصؿ بينما تتعمؽ الجذور في األراضي المتوسطة و الخفيفة بحثا عف ال 

عمؽ الجذور في تمؾ األراضي ألكثر مف متريف كما أف حجـ المجموع الجذري يرتبط بسماكة 
ّف وجود طبقات كتيمي في تربة األراضي الثقيمة  ةالتربة و بنيتيا و بنسبة الرطوبة األرضية فييا, وا 
 الفستؽ الحمبي إلى: يحوؿ دوف اختراؽ الجذر لمجاميع الحبيبات الترابية و يمكف تقسيـ جذور

 :جذور ىيكمية و ناقمة – 3-1-1
عف الماء والغذاء الالزميف لنمو  تمتد ألعماؽ كبيرة في التربة بالمناطؽ الجافة بحثاً  

ثمار الشجرة, إال أف ىذه الجذور تكوف أقؿ تعمقاً  في األراضي الرطبة و وتتعمؽ الجذور  وا 
( سنة, ثـ تميؿ بعد ذلؾ إلى االتجاه األفقي و عمى عمؽ ال 15عموديًا حتى تبمغ الشجرة عمر)

 سـ( .171 - 151يتجاوز)
ـ( خاصة في أصوؿ البطـ و أىميا البطـ  15 -13و تصؿ الجذور إلى أعماؽ بعيدة )

ـ( في المناطؽ  5 - 3ال يتجاوز ىذا العمؽ) )األطمسي( في المناطؽ قميمة األمطار بينما 
 الرطبة  جيدة األمطار .

 الجذور الشعرية الماصة: -3-1-2
تكثر ىذه الجذور في الطبقة السطحية مف التربة الثقيمة و الرطبة , و تتعمؽ وتتفرع 

اصة ( ـ . وقد لوحظ أف الجذور الشعرية الم6-3جانبيًا أكثر عندما تكوف التربة خفيفة و جافة )
لشجرة الفستؽ الحمبي تتأثر كثيرا في التربة الطينية الغدقة , فعندما تكوف ىذه التربة لزجة فإف 

سـ( ويتوقؼ نمو ىذه الجذور وتتعرض لمتمؼ بسبب التعفنات  81-71عمؽ انتشاره يصؿ إلى )
 وقمة األكسجيف. 
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 :Stems and brunches الساؽ و األفرع -3-2

شجرة الفستؽ الحمبي مف األشجار 
المتساقطة األوراؽ و المعمرة , صغيرة إلى 

ـ( أو أكثر  5متوسطة الحجـ , يبمغ ارتفاعيا )
وىي بطيئة النمو  ذات تفرع منتشر .  قميالً 

وساؽ أشجار الفستؽ الحمبي راتنجي رمادي 
الموف ضارب لمسمرة و مغطى بعدسات صغيرة 

ومتجانس كما أف قاسية و ىو سيؿ الصقؿ ثقيؿ 
خشبو جيد لالحتراؽ . و يكوف لوف الساؽ اصفر 
عندما تكوف الشجرة فتية حديثة العمر, ثـ يتحوؿ 

           ف أشجار الفستؽ البذرية ال تثمر عادة قبؿأإلى لوف بني محمر. ومما يجدر ذكره ب
( سنوات 7 -5) سنوات( مف زراعتيا , بينما األشجار المطعمة تبشر باإلثمار بعد حوالي 11)

( سنة مف عمرىا . كما أف األفرع 15-11مف الزراعة , وتصؿ إلى اإلثمار االقتصادي خالؿ )
ف قشرتيا ممساء بينما قشرة أبالعدسات , وتتميز عف الساؽ ب تكوف رمادية الموف محمرة و مغطاة 

 الساؽ خشنة كما تتميز ساؽ الشجرة المذكرة بأنيا ممساء و أغصانيا قائمة .   
 :leavesاألوراؽ  -3-3

تتميز أوراؽ الفستؽ الحمبي بأنيا 
(  5-3متساقطة و متبادلة ومركبة مكونة مف ) 

وريقات في األشجار المؤنثة أما األشجار المذكرة 
 ة( وريقات , والوريقة بيضاوي7-3قد تكوف مف )

خضراء داكنة كثيرة العروؽ مستديرة القمة أو 
ذات خضر المع و أمستدقة سطحيا العموي 

جيوب في قمتيا و ليا عنؽ يحتوي عمى وبر و 
أخدود في سطحو العموي أحيانًا وىي جمدية 

تحمؿ الجفاؼ,  ىالمممس مما يعطييا قدرة عم
نمواتيا الحديثة أشّد احمرارًا و  واألشجار المذكرة أوراقيا اصغر حجمًا مف أوراؽ األشجار المؤنثة ,

نثة, كما أنيا أقوى نموًا وتبدأ أوراؽ الفستؽ الحمبي في في األشجار المذكرة منيا في األشجار المؤ 
 االصفرار و التساقط خالؿ فصؿ الخريؼ وأوائؿ الشتاء. 

 
 

 

 ىيكل شجرة فستؽ حمبي
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 : floral and vegetative budsالبراعم الزىرية و الخضرية  -3-4
لذا فيي تحتوي إما عمى حبوب المقاح و تسمى أزىارًا  إف أزىار الفستؽ وحيدة الجنس  

مذكرة أو عمى المتاع و تسمى أزىارًا مؤنثة و ىي ثنائية المسكف, وبراعـ الفستؽ الزىرية مختمطة 
تحمؿ جانبيًا عمى األفرع القوية النمو ويتكشؼ البرعـ الطرفي عف فرع خضري يحمؿ نورات 

 زىرية جانبيًا .

  

  

 

البراعـ الورقية في الفستؽ تكوف ىرمية تنتج أوراقًا وتتفتح بعد البراعـ الزىرية أما البراعـ الزىرية 
 بارز ويتـ تشكؿ البراعـ الزىرية في السنة األولى التي تسبؽ األزىار, لذا فإف يفشكميا بيضاو 

 ياية شير آذار )الشير الثالث(, ونيساف األزىار تظير عمى أفرع عمرىا سنة, موعد اإلزىار في ن
 )الشير الرابع(.

 

 :male flowersاألزىار المذكرة  -3-5
تظير األزىار المذكرة و تتفتح غالبًا قبؿ المؤنثة بػ 

أياـ وتتألؼ مف نورة مخروطية, وتحتوي الزىرة عمى  (5-7)
التويج,طمعيا كأس مؤلؼ مف خمس أوراؽ كأسيو و ىي عديمة 

يحوي خمس أسديو مرتكزة عمى قاع الكأس, خيوطيا قصيرة 
سائبة مف األعمى ممتحمة مف القاعدة تنتيي بمتؾ كبيرة مربعة, 
أما حبوب المقاح فيي غزيرة وكروية ذات سطح خشف مصفر 

ساعة وتذبؿ األزىار المذكرة عقب  24وتنمو حبة الطمع خالؿ 
عشريف يومًا مف تفتحيا  كما انقضاء دور المقاح ثـ تموت بعد 

يالحظ ميؿ األزىار المذكرة لنثر حبوب لقاحيا مبكرا و قبؿ 

 اعـ زىريةبر  خضريةاعـ بر 

 أزىار مذكرة
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مف الزىرة,  ااستعداد المياسـ لمتمقيح إال أف حبوب المقاح تحتفظ بحيويتيا لبضعة أياـ بعد انتثارى
 ويمكف التعبير عف مكونات الزىرة المذكرة باآلتي: 

 

 (.1998)حج ابراىيـ وآخروف,  الطمع أو المآبر( 5( تويج + )1+ )األوراؽ الكأسية( 5) 
 

 : female flowersاألصهاس انًؤَثت  -3-6

( أوراؽ كاسية و 5-3تتألؼ الزىرة المؤنثة مف)
عناقيد صفراء  غالبا أربعة, تظير بشكؿ

مخضرة وىي أكبر مف األزىار المذكرة وتضـ 
( زىرة عديمة 111-51النورة الواحدة مف)

التويجات, وتتألؼ الزىرة المؤنثة )المتاع( مف 
قمـ قصير ينتيي بثالثة مياسـ منحنية نحو 
الخارج ومبيض سفمي أخضر محمر, وحيد 
 المسكف وىو سائب يتألؼ مف ثالث كرابؿ

ة تحتوي عمى بويضة معمقة وتحت حجرة واحد
بحبميا السري مف أعمى و مدالة مف أسفؿ. 

 ويعبر عف مكونات الزىرة المؤنثة باآلتي:
 المياسـ( 3( تويج + )1+ )األوراؽ الكأسية ( 3-5)
  :fruitsانثًاس  -3-7

تتشكؿ الثمار في العناقيد الزىرية بعد التفتح 
الزىري وحدوث التمقيح بيف األزىار المذكرة واألزىار 
المؤنثة بواسطة حبوب المقاح التي ينقميا اليواء حيث 
تسقط حبوب المقاح عمى مياسـ األزىار وتنبت حبة 
المقاح بعد حوالي خمسة ساعات مف التصاقيا بالميسـ 

ى يصؿ إلى المبيض ثـ البويضة مشكمة أنبوب ينمو حت
فيحدث التمقيح الطبيعي وتبدأ الخاليا باإلنقساـ السريع 
والنمو والتطور حتى يتحدد شكؿ الثمرة وتبدأ باالمتالء 

في العنقود الثمري,  ةوالنضج مشكمًة الثمار مجتمع
عف وغالبا يكوف الموف الخارجي لمثمرة وحجميا و شكميا ىما األساس في تمييز األصناؼ 

 بعضيا وتتكوف الثمرة مف األقساـ التالية : 

 أزىار مؤنثة

 عنقود ثمري
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: وىو غالؼ جمدي المممس رقيؽ يختمؼ لونو باختالؼ )الغالؼ األخضر( قشرة رقيقة -1
القشرة تغمؼ السطح الخارجي لمثمرة وتحتوي عمى كمية كبيرة مف المواد  الصنؼ وىذه

 .القابضة و الراتنجية وىي غير صالحة لالستيالؾ

يمي القشرة الخارجية ويختمؼ لونو وقساوتو وتفتحو و وىو يحيط بالمبالغالؼ الخشبي :  -2
 .ويستعمؿ في بعض األحياف لمحرؽباختالؼ الصنؼ 

 لونو مف الخارج مف الوردي إلى األحمر ؼختمويالمب: وىو الجزء األىـ بالثمرة  -3
 األرجواني أما لوف المب مف الداخؿ فيو أصفر يميؿ إلى األخضر ويحوي المب عمى

 الغذائية صناعاتالويدخؿ المب في كثير مف  ة عالية مف الزيوت والدىوف والبروتيفنسب
 .طازجاً  والحموى والمثمجات ويمكف استيالككصناعة 
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:يىاصفاث أشداس انفغتك انحهبي انًزكشة و انًؤَثت -3-8  

 شجرة مذكرة أجزاء الشجرة
 قوة النموالييكل و 

 )محيط الساؽ(
 قوي

 

 ممساء محمرة قشرة الساؽ
 ممساء محمرة قائمة قشرة األغصان
 أقوى و أكثر احمراراً  األغصان الجديدة

( وريقات 7-3مركبة ) األوراؽ
 صغيرة

 كروية كبيرة البراعم الزىرية
تشكل البراعم 

 الزىرية
مركبة عمى نورة متجية 

 إلى األعمى

 شجرة مؤنثة أجزاء الشجرة
 قوة النموالييكل و 
 الساؽ()محيط 

 أضعؼ

 

 خشنة مائمة لمبني قشرة الساؽ
 ممساء محمرة متدلية قشرة األغصان
 قؿ احمراراً أضعؼ و أ األغصان الجديدة

( وريقات 5-3مركبة ) األوراؽ
 كبرأ

 مغزلية اصغر البراعم الزىرية
تشكل البراعم 

 الزىرية
مركبة عمى عنقود ذيمو 

 متدلية -وضخـ ؿطوي
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 :Significance of Pistachio treeشجرة الفستؽ الحمبيأىمية  -4
 األىمية الغذائية:

عمػػػى نسػػػبة مرتفعػػػة مػػػف الدسػػػـ باحتوائيػػػا  الفسػػػتؽ الحمبػػػي  لثمػػػاراألىميػػػة الغذائيػػػة  تكمػػػف
       %( وسػػػػكريات18-15%( ونسػػػػبة متوسػػػػطة مػػػػف البػػػػروتيف تتػػػػراوح مػػػػف )53)الزيػػػػوت( بحػػػػدود) 

 .الحديدكالكالسيـو و  ة لألمالح المعدنيةباإلضاف ,%(4)
 لمفستؽ فوائد طبية متعددة :                                                   األىمية الطبية:

  الفستؽ الحمبي غني بالزيوت الدىنية الغير مشبعة وىي أساسية في تغذية الدماغ
شط الدورة ووظائفو مف حفظ وتركيز وذاكرة وأداء لمعمميات الحسابية ومنع لمنسياف وين

 .غ فيمنع الجمطات والفالج والرعاشالدموية في الدما
  ّلزيوت المرتفعة التي يحتوي عميياد الطاقة في الجسـ بسبب نسبة االفستؽ يول. 
 موية في الكمى ويحسف وظائؼ الكمىينشط الدورة الد. 

 يقوي األسناف ويشد المثة. 

 الربوتنفسي وخاصة السعاؿ وأمراض يعالج أمراض الجياز ال. 

 ةيزيد مف إدرار الحميب عند المرضع. 

 يخفض مف مستوى السكر في الدـ عند مرضى السكري. 
 األىمية التصنيعية:

ناعة الحمويات تستيمؾ ثمار الفستؽ الحمبي طازجة بشكميا األخضر كما تدخؿ في ص
طيارة ذو يستخرج التربنتيف مف األجزاء النباتية الورقية وىو مف الزيوت الالشرقية الفاخرة و 

االستعماالت الطبية و الصناعية المختمفة كما يتـ الحصوؿ عمى العفص وقد عرؼ المستيؿ 
باستعمالو بوصفات الطب العربي ضد الذبحة  P.lentiscusالمستخرج مف البطـ العدسي 

 واألمراض الصدرية واالضطرابات اليضمية.
 :Climatic and ecological requirments  االحتياجات المناخية والبيئية -5
 : temperature الحرارة  -5-1

صحراوية ال ؼيعتبر الفستؽ الحمبي الحقيقي مف نباتات المناطؽ المعتدلة الحارة نص  
( ـ◦ 51-41حتى)الصيؼ  حيث يمكف لشجرة الفستؽ الحمبي تحمؿ درجات الحرارة المرتفعة أثناء

يمكنيا أيضا تحمؿ درجات لمجفاؼ, كما  جداً  مقاومةّ  تعدّ  وبذلؾ, بدوف أف يمحؽ بيا أي أذى
 ( ألنواع البطـ.ـ◦31-حتى)و  ,ـ(◦15-حتى)شتاّء في طور السكوف الحرارة المنخفضة 
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كبر درجات الحرارة المرتفعة أبشكؿ  تتحمؿ P.veraإال أف أصناؼ الفستؽ الحقيقي   

تتميز بكثير مف التقمبات الجوية في مناطؽ  والمعتدلة شتاء وذلؾ في المناطؽ التي ال صيفاً 
الخطورة عمييا  لكفو  ييمكف القوؿ أف أشجاره ال تخشى الصقيع الربيع,و زراعة الفستؽ الحقيقي
درجات رطوبة حيث يحتاج إلى مناخ معتدؿ و الرطوبة الزائدة في فترة إزىاره مف حدوث الضباب و 

كما يحتاج الفستؽ الحمبي إلى  ,حركة رياح خفيفة لزيادة كفاءة انتقاؿ حبوب المقاحو  ة نسبياً معتدل
لكف ىذه في شير تموز وحتى أوائؿ أيموؿ و  خاصةحرارة مرتفعة خالؿ فترة النضج و  درجات

ب الحرارة الشديدة الحرارة يجب أف تتالـز مع توفر رطوبة كافية في الجو وفي التربة لكي ال تسب
لى درجات حرارة متدنية خالؿ فترة السكوف لكي يعطي إنتاجًا جيدًا والثمار,  األوراؽروؽ ح وا 

 ـ(.◦ 7-1بيولوجي ) بصفرساعة برد( خالؿ فترة السكوف شتاًء  711حيث يتطمب توفر )
 :windsالرياح  -5-2

ولكف أشجاره تتضرر كثيرا بالرياح الرياح الخفيفة المعتدلة الشدة, يتالءـ الفستؽ مع 
الشديدة الجافة وخاصة في فترة نمو الثمار مف نيساف حتى آب وبالطبع يحتاج إلى الرياح 

إلتماـ عممية التمقيح ويالحظ في ىذا السياؽ أف فترة اإلزىار في أوائؿ نيساف المعتدلة خالؿ 
كما  المحصوؿ يكوف متدنياً و  الحارة يكوف محدوداً جموع الخضري في السنوات الجافة و نمو الم

 .وط الثمار واحتراؽ األوراؽأف رياح السمـو الجافة الحارة يمكف أف تؤدي إلى سق
 :rainsاألمطار -5-3

 إال في حاالت دوف الحاجة إلى ريو صيفاً  غمب مناطؽ زراعتو بعالً أيزرع الفستؽ في  
أنواع الفستؽ في الحقيقة يمكف لمفستؽ الحقيقي كما في قميمة في سنوات الجفاؼ الشديد و 

يساعد في ذلؾ كوف األوراؽ و  ) المصطكاء النمو في أكثر المناطؽ جفافاً األخرى مثؿ البطـ و 
مـ( في  411-311) مقدارىا لكف بشكؿ عاـ يتطمب الفستؽ الحمبي أمطاراً و  شمعية وسميكة (,

مـ(  311التربة المالئمة يمكف أف يكتفي بػ ) , وفيمف أجؿ الحصوؿ عمى إنتاج وفيرالسنة 

 أثار الصقيع عمى شجرة فستؽ حمبي
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ات المناطؽ الجافة والنصؼ جافة فقط ومف ذلؾ نالحظ أف الفستؽ الحمبي ىو مف نبات سنوياً 
 في ىذا اإلطار يجب التأكيد أف الفستؽ يفضؿ أقاليـ حوض البحر األبيض المتوسط أو األقاليـو 

يد مف رطوبة اليواء البحري بالرغـ مف انحباس ألنو يمكف لو في ىذه المواقع أف يستف المشابية 
تقمبات الجو في فترة ويجب التنويو أف ىطوؿ األمطار و األمطار في الصيؼ و في الخريؼ 

يسبب مشوىة و يسبب تشكؿ ثمار فارغة أو محصوؿ ألنو يعيؽ عممية التمقيح و اإلزىار يقمؿ ال
وؿ أف لتوزع أمطار الشتاء انتشار بعض األمراض وفي سياؽ الحديث عف األمطار يجب الق

ثمار أشجار الفستؽ و أىمية كبر  يجب التأكيد أف ىطوؿ األمطار في آذار لو دور ى عمى نمو وا 
, إف ىطوؿ األمطار في بالتالي يزيد في المحصوؿ أيضاً الثمار و  ىاـ حيث يساعد عمى عقد
 ؼ مف تأثيرفي إنتاج الفستؽ في مناطؽ زراعتو حيث يخف ميماً  شير نيساف يعتبر عامالً 

رياح الخماسيف الحارة خالؿ فصؿ  عقد الثمار التي تسببيا أحياناً الحرارة المرتفعة عمى اإلزىار و 
كما تعتبر األمطار الخريفية ذات أىمية إذ أنيا  .التي تعمؿ عمى خفض رطوبة التربةالربيع و 

 وتحّسف شروط التغذية.وتنّمي الفروع وتجيزىا لمنمو والحمؿ في السنة المقبمة  تغّذي الشجرة 
 :lightning اإلضاءة -5-4

ما تنجح زراعتيا بشكؿ طبيعي  نادراً لفستؽ مف األشجار المحبة لمضوء و تعتبر شجرة ا
 في تموف الثمار.  أساسياً  في المنحدرات ويمعب الضوء دوراً 

 :soilالتربة  -5-5
الفقيرة ويمكف لجذوره في التربة وخاصة  يتميز الفستؽ بمجموع جذري قوي يتغمغؿ عميقاً 

أف تتكيؼ بشكؿ جيد مع الوسط الذي تعيش فيو فمثال في جزيرة صقمية تنمو أشجاره في 
كما يمكنو التالؤـ مع التربة الكمسية  جيداً  األراضي الحمضية المنتشرة ىناؾ و تعطي محصوالً 

دلب وحماه ويتأقمـ  .مع األراضي الممحية بشكٍؿ جيد أيضاً  كما في مناطؽ حمب وا 
إف أفضؿ الترب لنجاح زراعة الفستؽ الحقيقي ىي التربة العميقة الخفيفة الجافة والتي 

لوحظ في مناطؽ  إذ%( 25-21تتجاوز) كربونات الكالسيوـتحتوي عمى نسبة مرتفعة مف 
تؤدي إلى الحد مف نمو  كربونات الكالسيوـزراعتو أف التربة ذات المحتوى المنخفض مف 

 ية و نوعية الثمار األشجار والى تدني كم
الفستؽ مف نباتات المناخ الجاؼ حيث ال يعرؼ في  أشجار فإف كما ذكرنا سابقاً و 

الجفاؼ أكثر منو وذلؾ لمدة طويمة فشجرتو شجرة اإلقميـ القاري  تتحمؿالمناطؽ المعتدلة شجرة 
راضي خاصة في األحارة ولكف إذا زاد جفاؼ التربة و الجاؼ و تتحمؿ أشير الصيؼ القاسية ال

الصيؼ مف الجفاؼ فتصفر أوراقيا وتسقط األشجار تتأثر خالؿ فترة  فإذات التربة السطحية ف
تجؼ عناقيد الثمار مما يسبب عدـ امتالء الثمار نتيجة موت الجنيف لذلؾ و تضمر البراعـ و 
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أو يجب في حالة  يفضؿ في مثؿ ىذه الحاالت عدـ زراعة الفستؽ في تمؾ المواقع األكثر جفافاً 
 . جيداً  و إثماراً  راعتو إعطاء أشجاره ريات كافية مف المياه لكي تعطي نمواً ز 

الفستؽ ال ينجح أبدا في التربة  أشجار في إطار الحديث عف الرطوبة يجب التأكيد أف
 ذات رطوبة عالية تعطي كثيراً أشجاره المزروعة في أراضي خصبة و شديدة الرطوبة حيث أف 

 .عمى حساب اإلثمار كبيراً  خضرياً  نمواً  مف الثمار الفارغة كما تعطي
لى تعيؽ نموىا و انتشارىا و تؤدي إعمى الجذور و  الرطوبة الزائدة في التربة أيضاً  تؤثر

كبر مع أنو يتوافؽ بشكؿ فإبالطبع بالنسبة لمرطوبة الجوية إصابتيا بالكثير مف األمراض و 
 الرطوبة الجوية المنخفضة.

 :Height above level of seaاالرتفاع عن سطح البحر -5-6
ـ( فوؽ سطح  1711ؿ إلى )تنتشر األنواع البرية مف الفستؽ بشكؿ طبيعي عمى ارتفاعات تص 

 لكف أثبتت الدراسات أفّ لشرقية ليذه المرتفعات و اى المنحدرات الغربية والشمالية و ذلؾ عمالبحر و 
ـ( عف سطح البحر حيث ال  1311-611أفضؿ المواقع لنجاح زراعتو ىي عمى ارتفاع بيف )

 مـ( سنويًا. 411-351تتجاوز كميات اليطوالت المطرية السنوية )
الفستؽ الحمبي مف نباتات المناطؽ الجافة حيث يتحمؿ الصيؼ الحار والطويؿ  يعد   

ثمار ويتحمؿ برودة الشتاء وتحتاج شجرة لمحصوؿ عمى وحدات حرارية كافية لنضج وتموف ال
( ساعة برودة مئوية711- 611الفستؽ الحمبي إلى درجات حرارة منخفضة شتاء تصؿ إلى)

تمايز يتـ و  تبعًا لألصناؼ وذلؾ لكسر طور السكوفمئوية( تحت الصفر البيولوجي 7حوالي)
 في فصؿ الربيع.  وتفتح البراعـ الزىرية

فتتميز شجرة الفستؽ الحمبي بمقاومتيا العالية لمجفاؼ فيي  الجوية ومف حيث الرطوبة
وال تحتاج أشجار  مـ( سنوياً  311-251تعيش في مناطؽ منخفضة في معدالتيا المطرية)

الفستؽ الحمبي إلى رطوبة جوية عالية أثناء فترة التمقيح حيث يؤدي ارتفاع الرطوبة إلى تشبع 
المؤنثة عف طريؽ  وزنيا وعدـ وصوليا إلى األزىارحبوب المقاح بالرطوبة وبالتالي إلى ثقؿ 

انخفاض نسبة العقد وبالتالي وجود ثمار فارغة إال أف الرطوبة تصبح  الرياح مما يؤدي إلى
 ضرورية بعد عقد الثمار وفترة الصيؼ الطويؿ.

يزرع الفستؽ الحمبي في مناطؽ كثيرة في سورية وعمى ارتفاعات متباينة تتراوح مف          
 ( ـ فوؽ سطح البحر.   1511- 411)

وال سيما التي تميؿ إلى القموية  تجود زراعة الفستؽ الحمبي في جميع أنواع الترب تقريباً  
األراضي و %( كما تتحمؿ المموحة  31-15)وتقاوـ شجرة الفستؽ الحمبي ارتفاع نسبة الكمس

والعميقة والجيدة الصرؼ تعطي مع العمـ أف زراعة الفستؽ الحمبي في األتربة الخفيفة  المحجرة
 .جيداً  اقتصادياً  محصوالً 
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 : The status of Pistachio cultivationةفي سوري الفستؽ الحمبيواقع زراعة  -6
تحتؿ سورية المرتبة الرابعة عمى مستوى العالـ مف حيث اإلنتاج بعد كؿ مف الجميورية 

وتركيا ( طف 213111( طف والواليات المتحدة األمريكية )446647اإلسالمية اإليرانية )
 .2111( طف إحصائيات 55611في حيف أنتجت سوريا ) ,( طف 28111)

حوظًا مف تطورًا مم ةشرة األخيرة في سوريتطورت زراعة الفستؽ الحمبي في السنوات الع
 2111, حيث بمغت المساحة المزروعة في عاـ عدد األشجار المزروعةحيث اإلنتاج والمساحة و 

( ألؼ شجرة 7182.4( ألؼ شجرة المثمر منيا )11161.4( ىكتارًا مزروعة بػ )61956)
 ( طف.55611أنتجت )
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حيث  تعتبر محافظة حمب في مقدمة المناطؽ التي تزرع  الفستؽ الحمبي في سورية
% مف مجمؿ المساحة المزروعة بالفستؽ 45تشكؿ المساحة المزروعة في ىذه المحافظة حوالي 

     نسبة اإلنتاج تبمغالحمبي في سورية فيما تحتؿ محافظة حماه المرتبة األولى باإلنتاج حيث 
 % مف إجمالي إنتاج القطر.49

دلب ودرعا وراف( و ص –)مورؾحمب وحماه أىميا  تنتشر زراعة الفستؽ في محافظاتو  ا 
 .)ازرع( والسويداء )مشروع الحزاـ األخضر(

 

 
 
 
 
 
 

 حمــــــاه
49% 

 ادلــــــب
20% 

 حلــــــب
31% 

 في المحافظات المنتجة للفستق الحلبي اإلنتاجتوزع 

 ريـف دمشـق
5% 

 حمــــــاه
36% 

 ادلــــــب
13% 

 حلــــــب
45% 

 الرقــــــة
1% 

 توزع مساحة الفستق الحلبي على مستوى المحافظات
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 :ل البيولوجية لشجرة الفستؽ الحمبياعيد المراحيى -7
 

رقـ  الشير
 األسبوع

انتفاخ 
البراعـ 
 الزىرية

ظيور  اإلزىار
 األوراؽ

ذبوؿ 
 األزىار

نمو 
 المبيض

سقوط 
 األزىار

بدء 
نمو 
 الموزة

تموف 
 القطاؼ النضج الثمار

بدء 
سقوط 
 األوراؽ

كانون 
 الثاني

1                  
2                  
3                  
4                  

 شباط

1                  
2                  
3                  
4                  

 آذار

1                  
2                  
3                  
4                  

 نيسان

1                  
2                  
3                  
4                  

 أيار

1                  
2                  
3                  
4                  

 حزيران

1                  
2                  
3                  
4                  

 تموز

1                  
2                  
3                  
4                  

 آب

1                  
2                  
3                  
4                  

 لأيمو

1                  

2                  

3                  

4                  

ن تشري
 أول

1                  
2                  
3                  
4                  

تشرين 
 ثاني

1                  
2                  
3                  
4                  

كانون 
 أول

1                  
2                  
3                  
4                  
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  : Establishment of pistachio orchard تأعيظ بغتاٌ فغتك حهبي يشاحم -8
 

  :Site selection اختيار الموقع المناسب -8-1
    بعيف االعتبار البيئة المالئمة لمزراعة  يؤخذالمناسب لزراعة الفستؽ الحمبي  الموقع أرضديد عند تح

نتاجية الفستؽ الحمبي يراعى لدى تحديد  بما) المناخ + التربة ( و  أف الرياح عامؿ ىاـ في التمقيح وا 
 .اتجاه الرياح لرفع كفاءة التمقيحرض الحقؿ أف تكوف مربعة أو مستطيمة بأ

  :Land proportion تييئة األرض -8-2
( إذا كانت أرض الحقؿ مستوية سـ 111-81)عمى عمؽ  دوف قمبيا يتـ نقب كامؿ تربة الحقؿ

كذلؾ لتسييؿ نمو المجموع الجذري أما إذا التيوية و يساعد ذلؾ في زيادة السعة المائية الحقمية و  مما
و بمسافات بيف صفوؼ األشجار بحيث يكوف  ,كانت األرض منحدرة فيمكف إجراء النقب عمى خطوط 

عمى  وفي ىذه الحالة يمكف االستفادة مف تقنيات تجميع مياه األمطار (ـ 3-2)عرض النقب بيف 
 صفوؼ زراعة األشجار بطريقة األحواض الصغيرة.

إما إذا استحاؿ النقب نتيجة وجود عوائؽ في الحقؿ فيمكف عندئذ نقب موقع زراعة األشجار فقط 
و يجرى النقب خالؿ فصؿ الصيؼ قبؿ الزراعة بشيريف عمى األقؿ لتيوية ( سـ 111×81×81)بأبعاد 

 يما عند ىطوؿ األمطار.التربة و تشجيع التفاعالت الحيوية الس
  Manuer and chemical fertilization :التسميد العضوي و المعدني-8-3

( لمدونـ قبؿ الزراعة لزيادة خصوبة التربة ولكامؿ 3ـ 4-3ينصح بالتسميد العضوي وبمعدؿ) 
 الفوسفاتيالحقؿ إذا كانت األرض مستوية ومنقوبة حيث يتـ نثر السماد العضوي مع السماد الكيميائي 

%  لمدونـ ثـ يقمب  51( سمفات البوتاس كغ 21% و)46كغ( سوبر فوسفات  25عدؿ )والبوتاسي وبم
السماد بحراثتيف متعامدتيف, وفي حاؿ عدـ نقب التربة فيتـ خمط السماد العضوي والمعدني مع التربة 

كغ( سماد  1.5)كغ( مف السماد العضوي المتخمر وبمعدؿ  21 - 11بأسفؿ الجورة حيث يوضع )
%( تخمط مع تربة الجورة قبؿ الغرس  51كغ( سماد سمفات البوتاس ) 1.5%( + )46سوبر فوسفات )

 سـ مف التربة وتوضع فوقيا الغرسة. 11 ةكاوتطمر الخمطة بسم

 :Bed preparationحفر الجور-8-4

 تختمؼ أبعاد الزراعة حسب عدة عوامؿ أىميا : 
 أبعاد الزراعة التالية: : تقترحكمية اليطوؿ المطري -أ
 (.ـ 15-12)مسافات الزراعة  (مـ 211-151)كمية اليطوؿ السنوية-
 (.ـ 12-11)مسافات الزراعة  (مـ 311-211)كمية اليطوؿ السنوية-
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 (.ـ 11-8)مسافات الزراعة  (مـ 411-311)كمية اليطوؿ السنوية  -
 .(ـ 8)وال ينصح باإلقالؿ مف مسافات الزراعة عف

 األصؿ والصنؼ المطعـ عميو:نوع  -ب
كبر مما يعطيو ألمصنؼ المطعـ عميو  خضرياً  مجموعاً و  إف أصؿ البطـ األطمسي يعطي إنتاجاً 

كبر مف مسافات أأو البطـ الفمسطيني وعميو تكوف مسافات الزراعة في البطـ األطمسي  P.veraاألصؿ
الخضري  حجوـ متباينة مف المجموعالزراعة في البطـ الفمسطيني كما أف األصناؼ المختمفة ىي ذات 

 عندما تطعـ عمى أصؿ واحد.

 : Planting hedges يصذاث انشياذ نهفغتك انحهبي تصساع -8-5

ليس لمحشرات دور المؤنثة بواسطة اليواء و يتـ انتقاؿ حبوب المقاح مف متؾ األزىار المذكرة إلى 
ف الرياح الشديدة تؤدي إلى عدـ و  و خفيفاً  في تمقيح الفستؽ الحمبي إال أف اليواء يجب أف يكوف ىادئاً  ا 

 يعد  مفيداً  لذلؾ فاف التخفيؼ مف شدة الرياح بزراعة مصدات الرياح, استقرار التمقيح و انخفاض كفاءتو
 االكاسيا(.و :)الصنوبر الحمبي, الثمري , السرو بأنواعو منيا و 

بمسافات بيف األشجار تزرع مصدات الرياح في صؼ واحد أو أكثر في جية ىبوب الرياح و 
قرب مصد ريح إلى أشجار أيجب أال يقؿ بعد ( حسب النوع المستخدـ و ـ 3-2 )في الصؼ الواحد بيف
نت قريبة مف أشجار إذا كا كبيراً  حتى ال تسبب جذور مصدات الرياح ضرراً  (ـ 5)الفستؽ الحمبي عف 

 . الفستؽ الحمبي
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 : Planting of saplingsزراعة الجور بالغراس -8-6

يتـ انتقاء الغراس السميمة الخالية مف اإلصابات المرضية والحشرية وعادة تكوف الغراس مطعمة 
المستديمة ويجب مراعاة  أو يمكف زراعة غراس بذرية غير مطعمة وأجراء التطعيـ عمييا في األرض

شجار المذكرة إلى يكوف نسبة األ توزيع األصناؼ المؤنثة مع األشجار المذكرة داخؿ البستاف بحيث
الممقح  مثؿ غزارة حبوب المقاح وارتفاع نسبة  ( ويجب مراعاة الصفات الجيدة لممذكر11-1/8المؤنثة )

حيوية حبوب المقاح وطوؿ فترة األزىارلضماف أعمى نسبة تمقيح ويجب مراعاة التوافؽ في فترة تفتح 
 .مع المؤنثة ةاألزىار المذكر 

× * * * * * * * * * 

* * * * * × * * * * 

* * * * * * * × * * 

* * × * * * * * * * 

* * * * * * * * * * 

* * * * × * * * * × 

         * مؤنث     مذكر×

 توزيع األشجار المذكرة في الحقؿ
 

 :Propagation methods طشق إكثاس انفغتك انحهبي -9
 

 :Seeds  ذورالب -9-1
ختمؼ عف النبات األـ ت وكذلؾ اختمؼ فيما بينيتبيا نظرًا إلنتاج غراس متباينة  وىي طريقة الينصح

البذور في كثير مف الصفات غير أنو يمكف استخداـ ىذه الطريقة في إنتاج شتالت  امني المأخوذة
 األصوؿ وأصناؼ جديدة مف الفستؽ.

 : Graftingالتطعيم -9-2
وعادة ما تستخدـ البرعمة الدرعية )العيف( حيث أنيا مف أحسف الطرؽ التي تعطي أعمى نسبة نجاح  

     وذلؾ بالمقارنة بطرؽ التطعيـ األخرى, حيث تجمع ثمار األصوؿ المستخدمة عند تماـ نضجيا 
غمر البذور في )عادة ما تنضج في الفترة مف أيموؿ وتشريف( , وتزاؿ القشرة الخارجية وتجفؼ البذور وت

الماء حتى يتمكف الجنيف مف التمدد والنمو ومع ذلؾ فإف كثرة الرطوبة ربما تؤدي إلى تعفف البذرة مما 
يقمؿ مف نسبة اإلنبات لذا يمكف معاممة البذور ببعض األحماض التي تقمؿ مف سمؾ الغالؼ الخشبي 

 بات.وىذه المعاممة تسرع مف إنبات البذور وتزيد أيضًا مف معدؿ اإلن
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ونظرًا ألف شتالت الفستؽ التتحمؿ الشتؿ نظرًا لكبر مجموعيا الجذري لذلؾ البد مف أف تزرع البذور في 
أواني خاصة وليس عمى خطوط المشتؿ ومعظـ العامموف بالمشاتؿ يقوموف بزراعة البذور في أصص 

أصيص بذرة )أكياس صغيرة تحوي عمى البيتموس( حيث يوضع بكؿ  Jiffy 7البالستيكيفي البيت 
أسابيع تظير جذور الشتالت مخترقة األصيص وتزاؿ ىذه الجذيرات لتشجيع  (4-3)واحدة فقط وبعد

      وقطره  (سـ 25)تفرع الجذور داخؿ األصيص وتنقؿ البادرة بعد ذلؾ إلى أصيص أكبر ارتفاعو 
 وبيتموس معقـ. يحتوي عمى رمؿ (سـ 15)

داخؿ البيوت البالستيكية وقد تنقؿ الشتالت الصغيرة إلى إناء تزرع البذور عادة في شير كانوف الثاني 
)أصيص( أكثر اتساعًا في شير آذار وتنمى خارج المشتؿ حتى منتصؼ شير حزيراف ثـ تنقؿ إلى 

 التطعيـأرض البستاف المستديـ لكي تنمو ويزداد جذع الشتمة في القطر بالقدر الذي يمكف معو إجراء 
 في أيموؿ.

      إف التطعيـ بالبرعـ )العيف( ىي أكثر طرؽ التطعيـ استخدامًا ويجب أف اليقؿ ساؽ الغرسة عف
سـ عند منطقة التطعيـ وذلؾ ألف براعـ الفستؽ كبيرة بالمقارنة ببراعـ معظـ أنواع الفاكية.  (1.5 -1)

ضؿ وقت إلجرائو وعمى الرغـ مف أنو يمكف إجراء التطعيـ في أي وقت يسيؿ فصؿ القمؼ إال أف أف
 منتصؼ حزيراف.

 تطعيم وتربية الغراس:
       بذرية عمرىا غرسوجرت العادة في المشاتؿ قمع الغراس البذرية وبيعيا في شتاء السنة األولى )

 .عميياي األرض الدائمة وتربى وتطعـ شير( لتزرع ف 11
 :Grafting methods طرؽ التطعيم

 وىي أفضؿ طرؽ التطعيـ لمفستؽ في المشتؿ ويجب مراعاة الشروط التالية: التطعيم بالعين:-1 
 الغراس الصالحة لمتطعيم: -1-1

في  (سـ1)يجب أال يقؿ عف  (األصؿ)نظرًا ألف عيف الفستؽ كبيرة فإف قطر الغرسة البذرية 
( سـ عف األرض. ويمكف الحصوؿ عمى غراس بيذا القطر في السنة 15-11منطقة التطعيـ )ارتفاع 

مف أيار. ونظرًا الرتفاع نسبة نجاح   نفسيا لزراعة البذور وفي شير أيموؿ أو في السنة الثانية اعتباراً 
لبذرية في شير التطعيـ عمى الساؽ وعندما يكوف عمره أقؿ مف سنة فينصح البعض بقص الغرسة ا

واحدة تصبح مع الري والتسميد جاىزة لمتطعيـ في شير حزيراف التالي.  ةخمف)عمر سنة( وتربية   شباط 
 ومع ذلؾ فإف نسبة نجاح الطعـ عمى أغصاف عمرىا سنتاف يعطي نتائج مقبولة حسب تجربتنا المبدئية.
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 أقالم التطعيم: -1-2
ة وجيدة التكويف وتؤخذ مف أقالـ تكونت في يجب أف تكوف عيف الطعـ لمتطعيـ بالعيف ناضج 

أشير( ومف أشجار معروفة بشكؿ أكيد تمثؿ الصنؼ المطموب إكثاره مع مراعاة  4السنة نفسيا )عمرىا 
كونيا ذكرًا أو أنثى. وفي حاؿ أخذ األقالـ مف بستاف مثمر فإنو يفضؿ أخذ األقالـ مف داخؿ الشجرة 

بستاف حقؿ أميات خاص ألخذ المطاعيـ وأف يكوف مرويًا إلطالة  غير أنو يفضؿ لممشاتؿ الدائمة إقامة
 فترة أخذ المطاعيـ أكبر مدة ممكنة.

 موعد التطعيم: -1-3
إف موعد التطعيـ مرتبط بنضج العيوف وليذا يبدأ في حزيراف والينصح بالتطعيـ قبمو وذلؾ لشدة   

قشرة الطعـ في األشجار البعمية بعد حزيراف إال  غزارة النسغ واحتماؿ فصمو عف األصؿ. والتفصؿ
ومعيا كمية كبيرة مف الخشب وتعود إلى االنقالع دوف خشب في نياية آب ومطمع أيموؿ. وليذا فإف 

إذا كاف مصدر المطاعيـ مف بساتيف بعمية أما إذا توفر  (حزيراف وأيموؿ)ىناؾ موعديف لمتطعيـ ىما
يستمر مف حزيراف حتى أيموؿ مع توقؼ بسيط في تموز وذلؾ  بستاف األميات المروي فإف التطعيـ

إلمكانية نزع الطعـ بدوف خشب خالؿ ىذه الفترة )عممًا بأنو يمكف التطعيـ بالعيف مع كمية بسيطة مف 
في حاؿ الخشب إذا توفر المطعـ الماىر( ويمكف تطعيـ الفستؽ في شير آذار )عند بدء سير النسغ( 

شرط أف تخرج قبؿ  محفوظة في البرادالفي تشريف الثاني وكانوف و مسبقًا جموعة مالتطعيـ التوفر أقالـ 
 أياـ ووضعيا بالماء. 3

 كيفية التطعيم: -1-4
يجب أف تتـ عممية التطعيـ بسرعة وذلؾ لتجنيب األنسجة الداخمية والجروح مف التعرض لميواء   

يحز و  في مكاف وضع الطعـ (سـ 3)تحز قشرة األصؿ شقًا طوليًا بطوؿ  حيث والضوء كي التتأكسد
نحو األسفؿ  يبمقدار ثمث محيط األصؿ, ويحرؾ الموس عند ىذا الحز العرض ياً في نيايتو العميا عرض

بحركة دورانية لفتح شفتي األصؿ ويفضؿ أف يكوف اتجاه الطعـ لمغرب. يمسؾ قمـ التطعيـ بالمقموب 
ويحز الطعـ فوؽ العيف بسنتيمتر واحد بالموس ويدخؿ في الخشب ليرفع مف الطعـ لسانًا مف الخشب 

ف قطع الخشب دو  (سـ 3)تحت العيف, وتقص القشرة عندما يكوف الموس قد حز  (سـ2)وبطوؿ 
ويضغط عمى طرفي الطعـ مع الضغط عمى القمـ بقصد قمع الطعـ وتخميصو مف الخشب دوف تفريغ 
قاعدة عيف الطعـ وكؿ طعـ يحمؿ ثقبًا تحت عيف الطعـ ييمؿ )مجرى أوعية ذيؿ الورقة( بقمب الطعـ 

ؿ حده األعمى ليكوف ذيؿ الورقة في األسفؿ وعينو في األعمى ويدكؾ ضمف فتحة شؽ األصؿ حتى يص
 لتجنبمقموبة ( T)ويربط ربطًا جيدًا بالرافيا ويمكف حز األصؿ عمى شكؿ حرؼ يإلى حد الشؽ العرض

 .ؿقمـ التطعيـ بدوف قمبو عمى األسفمر الطعـ بالنسغ أو في حالة الري بالرذاذ وفييا يؤخذ الطعـ مف غ



51 

 

 الطعم: فوؽالقص  -1-5
وتموز( يقص فوؽ الطعـ بعد شير مف التطعيـ في التطعيـ الربيعي )آذار( والصيفي )حزيراف  

  سـ وذلؾ إليقاظو عمى أف يترؾ غصف صغير أو عدد مف أوراؽ األصؿ كجاذب (11-7)عمى ارتفاع 
لمنسغ , ويستفاد مف القسـ فوؽ الطعـ كركيزة لربط الناتج مف الطعـ عمييا وعند نمو الطعـ يقص جاذب 

سـ  (11-7)النسغ. أما طعـ آب وأيموؿ فيترؾ نائمًا , ويقص عنو في كانوف الثاني وشباط عمى ارتفاع 
عمة جاىزة لمبيع في فوؽ, ويقص األصؿ مسحًا فوؽ الطعـ في شير حزيراف التالي وتكوف الغرسة المط

فتربى سنة أخرى في المشتؿ ويجب تفريد الغراس الكثيفة  السـ وا   75شير كانوف الثاني إذا بمغ طوليا 
 سـ. (41-21)أو نقميا إلى مسافات أوسع تزرع عمى أثالـ بعد نجاح طعميا وتربيتو حتى ارتفاع

 التطعيم بالقمم:-2 
 مة.في المشاتؿ إلنتاج غراس مطع إتباعو نصحيال
 العناية بالغراس:-3 

يجري تفريد الغراس الكثيفة إذا كانت مزروعة في اثالـ أو مساكب وذلؾ إلعطاء المجاؿ الحيوي لكؿ 
غرسة. أما في المشاتؿ الكثيفة )مساكب أو مساطب( فتبقى الغرسة النامية الطعـ فييا حتى كانوف األوؿ 

سـ لتربيتيا سنة  (41 ×21)ويمكف بيعيا صغيرة أو نقميا إلى حقؿ آخر في المشتؿ لزراعتيا عمى أبعاد 
 واحدة وبيعيا بعد ذلؾ.

 : بستان األميات -4 
لتأميف أقالـ التطعيـ الالزمة يجب عمى كؿ مشتؿ إقامة بستاف أميات مف األصناؼ المقرر إنتاجيا وأف 

وحبذا لو أجرى صاحب المشتؿ انتقاء محميًا لألصناؼ  المذكرةمف األشجار  (%11)يحتوي نسبة 
ـ عمى أف  (4×  2)المذكرة ويجب أف يكوف المشتؿ مرويًا ويمكف زراعة أشجاره عمى مسافات صغيرة 

 :دالمذكر الجيتكوف مضمونة الصنؼ. أىـ مواصفات 
المقاح وذلؾ  يجب أف يعطي المذكر نسبة عالية مف األزىار السميمة بحبوب غزارة األزىار:   -1

 لضماف تمقيح نسبة عالية مف األزىار المؤنثة.
: مف الميـ أف تكوف فترة اإلزىار طويمة لضماف تمقيح األزىار المؤنثة مبكرة رطوؿ فترة اإلزىا  -2

 التفتح واألزىار المتأخرة.
 : مف المواصفات اليامة جدًا لضماف تمقيح جيد ومواصفات ثمار جيدة.حيوية حبوب المقاح -3
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 قمع الغراس: -5 
 زراعة غرستيف في يشكو المزارعوف مف انخفاض نسبة نجاح الغراس المزروعة لدييـ وليذا يعمدوف إلى

 مايمي: تباعاولرفع ىذه النسبة يجب %(41-31) الجورة الواحدة,وتبقى النسبة مع ذلؾ منخفضة
 قمعيا وطمرىا في الخنادؽ. تقمع الغراس مف المشتؿ عند الطمب واليجوز -1
 .( سـ 51)يجب أف تقمع بشكؿ يحتفظ بجذر اليقؿ طولو عف  -2
سـ فوؽ الطعـ والغرسة البذرية عمى ارتفاع  (51-41)تقص الغرسة المطعمة عمى ارتفاع  -3
سـ مف العنؽ, ويمكف عدـ إجراء ىذا القص عند رغبة المشتري, عمى أف تتوفر بقية  (61-81)

 شروط القمع.
ة مف الطيف بتغطس الجذور برو  -4

وتعرض لمجو لتجفيفيا قمياًل وذلؾ 
لحماية الجذور وعدـ تعريضيا عارية 

 لمجو.
غرسة في كيس  25تمؼ كؿ  -5

ـ  1.5ـ وعرض  1.2نايموف بطوؿ 
ويربط الكيس لتبقى الغراس في داخمو 
محمسة. ويمكف لفيا بورؽ النايموف 
عند عدـ توفر األكياس عمى أف 

 ذا المؼ.يحكـ ى
 تنقؿ الغراس عمى األرض لزراعتيا بسرعة وتزرع فورًا. -6
 % مف الغراس مطعمة بالذكر.11يراعى عند بيع الغراس المطعمة تسميـ مايعادؿ  -7

 .و البد مف اإلشارة أف إنتاج الغراس في أكياس بولي ايتيميف تخمصنا مف ىذه المشكمة نيائياً 
 :Agricultural practices العمميات الزراعية المقدمة لشجرة الفستؽ الحمبي-11

 : Plonghingانفالحت -11-1

 : يتـ إجراء الفالحة العميقة لحقؿ أشجار الفستؽ الحمبي حيث يتـ مف خاللياعمميةالفالحة الخريفية
وسماد السوبر فوسفات وسماد سمفات البوتاس الموصى  إضافة السماد العضوي وجزء مف السماد اآلزوتي

بيا بعد تحميؿ التربة حيث يتـ نثر الكميات المقررة عمى سطح التربة ويتـ قمبيا بفالحتيف متعامدتيف, 
حيث تعمؿ ىذه الفالحة عمى خمط األسمدة مع مكونات الترب وعمى زيادة تيوية التربة وزيادة استيعاب 

 فستؽ حمبي مطعمةغراس 
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صؿ الخريؼ والشتاء, ويمكف التنويو بوجوب االبتعاد عف ساؽ الشجرة حتى ال اليطوالت المطرية في ف
 .تتضرر الجذور الجانبية وتكوف عرضة لإلصابة بالتقرحات واألمراض الفطرية واإلصابة الحشرية

إزالة  : يمكف إجراء عدة فالحات سطحية في فصؿ الربيع والصيؼ اليدؼ منياالفالحة الربيعية والصيفية
الرطوبة  المتشكمة عمى سطح الترب وخاصة التربة الطينية, وتكسير األنابيب الشعرية لمنع فقد التشققات

 .مف التربة, وكذلؾ أيضًا لمكافحة األعشاب النامية في الحقؿ

 : Pruning تقميمال-11-2

يتـ تقميـ أشجار الفستؽ الحمبي بيدؼ الحصوؿ عمى شكؿ معيف لألشجار وعمى إنتاج ثمري 
 نقسـ التقميـ إلى :اقتصادي وي

 

 
 

 :         تقميم التربية  -11-2-1
 وىو عمى عدة أشكاؿ : 

 طريقة الممؾ المعدؿ. -1
 طريقة التربية الطبيعية . -2
 الطريقة الكاسية. -3
 طريقة الفرع الرئيسي. -4

 وعند اختيار طريقة معينة لتربية األشجار يجب األخذ بالعوامؿ التالية :
ينصح بإتباع تربية مصغرة )حجـ األشجار صغير( وذلؾ عند استعماؿ  : فمثالنوع األصل المستخدم -1

 أصؿ الفستؽ الحمبي وطريقة تربية مكبرة )حجـ األشجار كبير( عند استخداـ األصؿ البري البطـ.

: ينصح بإتباع التربية المصغرة في التربة غير العميقة والخفيفة وغير الخصبة أما نوع التربة وعمقيا -2
 الطينية الغنية والعميقة فتكوف التربية كبيرة.في الترب 
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لمتقميؿ مف  ةتتبع الطريقة المصغرة عندما تكوف كمية اليطوؿ المطري قميم كمية اليطول المطري: -3
 استيالؾ الشجرة لممياه أما عندما تكوف كمية ىطوؿ األمطار غزيرة وكافية فينصح بالتربية المكبرة.

ع التربية المصغرة عندما تقؿ المسافة بيف األشجار وعندما تكوف المسافة : تتبالمسافات بين األشجار -4
 كبيرة بيف األشجار فانو ينصح بالتربية الكبيرة.

تتبع التربية المصغرة عندما تكوف الرياح شديدة وذلؾ لمتقميؿ مف عممية فقداف األشجار  :ىبوب الرياح-5
 لممياه وتكسر األفرع وتساقط الثمار.

 يم لتنظيم الحمل و اإلثمار:تقم -11-2-2
مف السنة السادسة أو السابعة لمغرس عند بدء الحمؿ و تقمـ مف خاللو األفرع الرئيسية  يبدأ عادة اعتباراً 

 والفرعية والعديمة الفائدة ويقطع الزائد مف األغصاف الشاذة والمتشابكة والمكسورة .
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أغصاف مكسرة قد تحمؿ إصابات حشرية
 

 :Fertilization  التسميد -11-3
ويقصد بالتسميد إضافة األسمدة العضوية واألسمدة المعدنية المحتوية عمى العناصر الغذائية 

, وكذلؾ العناصر الغذائية الصغرى )الزنؾ   –الحديد  –الرئيسية لمتربة وىي االزوت والفسفور والبوتاسيـو
 المنغنيز ...........( –البوروف 

 لسماد األىداؼ التالية: تحقؽ عممية إضافة ا
 تغذية المحصوؿ الحالي مف الثمار. – 1
 تكويف وتمايز البراعـ الثمرية لممحصوؿ الالحؽ. – 2
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 تكويف المخزوف الغذائي في الجذور في الجذور واألغصاف لإلثمار الالحؽ. – 3
 لثً إظافح األعّذج إٌى اٌتشتح التذ ِٓ إجشاء ِا ًٌٍ:

 تحًٍٍ اٌتشتح :

 سنوات, حيث يتـ أخذ (3 –2)يتـ إضافة األسمدة بناًء عمى تحميؿ التربة وينصح بتحميؿ تربة الحقؿ كؿ 
العينات الترابية لمتحميؿ المخبري بعد القطاؼ, وتضاؼ األسمدة العضوية واألسمدة المعدنية في فصؿ 

 الخريؼ أو بداية فصؿ الشتاء قبؿ الفالحة الخريفية.

يؤدي إلى تحسيف الخواص الفيزيائية والكيميائية لمتربة, ففي الترب الرممية : السماد العضويإضافة 
الخفيفة يعمؿ الدباؿ عمى زيادة تماسكيا واحتفاظيا بالماء وزيادة خصوبتيا, أما في الترب الطينية الثقيمة 

ؿ يزيد مف فيعمؿ عمى تفتيتيا وتحسيف قواميا ويزيد تيويتيا, ويعمؿ عمى تخفيؼ تشققاتيا, كما أف الدبا
السعة الكاتيونية لمتربة وىو مصدر لمعناصر الغذائية الكبرى والصغرى, والدباؿ يزيد النشاط الحيوي 

    بشكؿ جيد قبؿ إضافتو,ينصح بإضافة  لمتربة. والسماد العضوي المستخدـ يجب أف يكوف متخمراً 
 التربة وقبؿ الحراثة الخريفية.سطح كامؿ ( سنوات, حيث تضاؼ نثرًا عمى 3-2لمدونـ كؿ) 3ـ( 3 –2)

وتتطمب التغذية المالئمة لشجرة الفستؽ الحمبي وجود الرطوبة الكافية وأف تكوف العناصر الغذائية 
 الموجودة بالتربة عمى صورة صالحة لإلمتصاص, والتربة جيدة ونشاط فعاؿ لمجذور.

بواسطة الجذور بفعالية التمثيؿ يرتبط استفادة شجرة الفستؽ الحمبي مف العناصر الغذائية الممتصة 
الضوئي الذي يتـ في األوراؽ, فعند الزراعة الكثيفة تكوف أىمية اإلضاءة معادلة ألىمية عنصر اآلزوت 
خاصة أف شجرة الفستؽ الحمبي محبة لمضوء, وىذا يبيف أىمية التقميـ الجيد الذي يحقؽ التوازف المطموب 

   بيف المجموع الجذري والمجموع الخضري.  
الموصى بيا حسب تحميؿ التربة, حيث يراعى عند إضافة السماد  ةتضاؼ المقررات السمادية الكيميائي

الكيميائي في الزراعات المطرية ألشجار الفستؽ الحمبي في المناطؽ التي تقؿ ىطوالتيا المطرية عف 
 مـ( توفر ريات داعمة.211)
في فصؿ الخريؼ وتخمط جيدًا في التربة أما األسمدة  تضاؼ كامؿ األسمدة الفوسفاتية و البوتاسية 
زوتية فتضاؼ عمى ثالث دفعات: تضاؼ الدفعة األولى مف السماد اآلزوتي مع السماد العضوي اآل

وسماد السوبرفوسفات وسمفات البوتاس في فصؿ الخريؼ, وتضاؼ الدفعة الثانية قبؿ تشكؿ العناقيد 
العقد, ىذا في حاؿ توفر مصدر لمري وفي حاؿ عدـ توفر مصدر الزىرية, وتضاؼ الدفعة الثالثة بعد 

 زوتي دفعة واحدة في موسـ تساقط األمطار.لمري يتـ االكتفاء بالتسميد اآل
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 رتفاع ثمنو مقارنة باألسمدةايالحظ أف بعض المزارعيف يغفموف عف إضافة السماد البوتاسي ألسباب منيا 
زوت ألشجار الفستؽ الحمبي حيث يعمؿ أىمية عف عنصر اآلأف عنصر البوتاسيوـ ال يقؿ  األخرى إال

عمى زيادة اإلنتاج وتحسيف نوعية المنتج مف حيث وزف النواة )امتالء المب( وزيادة النسبة المئوية لتشقؽ 
الثمار وانخفاض نسبة الثمار الفارغة, وىناؾ ارتباط معنوي بيف اإلنتاج ومحتوى األوراؽ مف البوتاسيـو 

متالء المب, وتختمؼ الكمية الممتصة مف البوتاسيوـ في سنة الحمؿ عنيا في سنة المعاومة خالؿ فترة ا
 ( كغ/دونـ في سنة المعاومة.11.35( كغ/دونـ مف البوتاسيوـ و)22.7) ففي سنة الحمؿ تمتص تقريباً 

بالنسبة إلضافة العناصر الغذائية الصغرى، يفضل إضافتيا عند ظيور أعراض النقص عمى األشجار 
 حيث تضاؼ التعميمات المدونة عمى العبوات وحسب درجة النقص.  

 .لمشجرة عظمياأل الخضري يمكف استخداـ التسميد الورقي رشًا عمى األوراؽ أثناء مرحمة النمو
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 :ىنقص العناصر الكبر  أعراض

 أعراض نقصو العنصر
 ضعؼ النمو وتوقفو في حاالت النقص الشديد . - زوتاآل

 صغر حجـ الورقة . -
 يكوف لوف األوراؽ اصفر شاحب .  -
 تبدأ أعراض النقص عمى األوراؽ القاعدية ثـ تنتقؿ إلى األوراؽ في القمة . -
 تكوف األفرع متخشبة ورفيعة . -
 الثمار صغيرة وتنضج قبؿ وقتيا .في حاالت النقص الشديد تكوف  -

  
 اصفرار في األوراؽ عند الحواؼ . - البوتاس

 التفاؼ األوراؽ عمى شكؿ ميزاب . -
 يتحوؿ لوف األوراؽ مف الموف األخضر إلى الموف األسمر أو البني . -
 يسبؽ االحتراؽ عادة لوف ارجواني . -
 . حجـ األوراؽ يبقى صغيراً  -
 ضعؼ تكويف البراعـ الثمرية في األشجار المثمرة . -
 تكوف مواصفات الثمار سيئة. -

 

 

 مف الموف الطبيعي . يصبح لوف األوراؽ أكثر اخضراراً  - الفوسفور
 حمر .أتبقى األوراؽ صغيرة وتظير النموات الحديثة بموف ارجواني أو  -
 نمو الخشب يكوف قميؿ التفرع . -
 عروؽ األوراؽ السفمى وكذلؾ أعناقيا يظير عمييا الموف األرجواني .  -
 ينقص تكويف البراعـ الثمرية . -
 في حاالت النقص الشديد تكوف األوراؽ الكبيرة مبرقشة بالموف األخضر . -
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أما بالنسبة ألسمدة العناصر الصغرى فترش عمى المجموع الخضري الحقا في حاؿ ظيور أعراض     
 ىذه العناصر وأشار التحميؿ الكيميائي لمتربة أو األوراؽ إلى احتماؿ وجود نقص بيا .نقص 

 أعشاض َمص انعُاصش انصغشي:

 

 أعشاض َمصه انعُصش

 ٌظٙش إٌمص ػٍى األٚساق اٌحذٌثح ػٍى شىً اصفشاس ٚتثمى اٌؼشٚق خعشاء اٌحذٌذ

 في القمـ النامية لألفرع . وقؼ نمو األنسجة الميرستمية       -    البوروف
 ازدياد سماكة األوراؽ .         -   
 وقؼ األزىار وعدـ العقد .          -   
 ضمور في المب .         -   

 

 

 اصفشاس األٚساق ِغ تماء اٌؼشٚق خعشاء ٌّذج غٌٍٛح .  - إٌّغٍٕض

 . ويتوقؼ النموفي حالة النقص الشديد يتحوؿ الموف إلى بني ثـ تتثقب األوراؽ 
 يظير عمى النموات الحديثة اصفرار بيف العروؽ . - اٌضٔه

 صغر حجـ األوراؽ وتطاوليا . -

 تقـز األوراؽ . -

 ظيور النموات الوردية . -

 قصر السالميات بيف العقد . -
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 تشكؿ بقع مائية صفراء . -   اٌٌّٛثذٌُٕ

 توـر األوراؽ وتجعدىا . -  
 ظيور جيوب الصمغ تحت القمؼ . -   إٌحاط

 بقع بيضاء . –تأخر النمو  –بقع عمى الثمار  -  

 

 

 
  لوجية والفطرية لذلؾو قد تتشابو بعض أعراض نقص العناصر مع بعض األمراض الفسيمالحظة: 

 زمة.الجراء التحاليؿ الإاليمكف الجـز دوف الرجوع إلى سؤاؿ المختص مع 
 :Irrigation الري -11-4

ف الرية األولى حقؿ الدائـ مباشرة بعد الزراعة ألتروى غراس الفستؽ الحمبي المزروعة في ال
  تساعد عمى تثبيت المجموع الجذري و إنعاش الغرسة و طرد اليواء ثـ تتوالى الريات حسب الحاجة

مجموع جذري  نتباه إلى كثرة المياه فيي غير مرغوبة ألنو يؤدي إلى وجودويجب اال )تربة ودرجة حرارة(
سطحي ضعيؼ ويؤدي إلى كثرة التعفنات وعموما تحتاج الغراس إلى مجموعة ريات في عاميا األوؿ ثـ 
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مف السنة الثانية بسبب تكوف مجموع جذري أفقي و عامودي قادر عمى  اعتباراً  تتناقص تدريجياً 
حيحة األمطار ودرجات امتصاص الماء وتزداد الحاجة لمري في الترب الرممية المفككة وفي المناطؽ ش

أب( لألشجار الكبيرة المثمرة وذلؾ في -تموز -الحرارة المرتفعة و يجري الري  التكميمي في شير)حزيراف
 .( ريات5-3فترة امتالء الثمار وتتراوح عدد الريات في الموسـ مف)

أما في مجاؿ حصاد األمطار في مناطؽ زراعة الفستؽ الحمبي فيي ضرورية في المناطؽ  
يحة األمطار وىي تطبؽ عمى مستوى الشجرة وذلؾ بإقامة الحواؼ الترابية والحجرية بأقطار تتراوح شح

 الشجرة.( ـ حوؿ 6-2بيف )
عمى كامؿ الميوؿ بأطواؿ  ةأما عمى مستوى المزرعة والبستاف فيتـ بإقامة الحواؼ الحجرية الكونتوري

 .الميؿ ( سـ حسب شدة81-51( ـ بارتفاع مف )151-51تتراوح بيف )
  : Fruit pickingقطاؼ الثمار -11-5

عند تصنيع الحمويات والمثمجات  يتـ قطاؼ ثمار الفستؽ الحمبي حسب الغاية مف استيالؾ الثمار فمثالً 
 تقطؼ الثمار قبؿ مرحمة النضج حيث يكوف لوف المب أخضر داكف الموف أما إذا كاف اليدؼ استيالؾ

 :و يتـ تحديد النضج عاده بعدة أمور مائدة فتقطؼ الثمار عند تماـ النضج
 تموف قشرة الثمرة الخارجية بالموف المميز ليا ووصوؿ الثمار إلى حجميا الطبيعي . -1

 سيولة فرط الثمار . -2

 تشقؽ كمية كبيرة مف الغالؼ الخشبي لمثمار. -3
ث يبدأ القطاؼ عادة في) منتصؼ شير أب وحتى منتصؼ تشريف األوؿ( ويتـ القطاؼ عادة باليد حي 

 يقـو العماؿ بالقطاؼ اليدوي بإحدى الطريقتيف :
: عمى األغصاف والعناقيد الثمريو فتتساقط الثمار الناضجة وتبقى الثمار الدؽ بالعصا -11-5-1

 الفارغة وتستخدـ ىذه الطريقة لمحصوؿ عمى الثمار المبكرة وكسب السوؽ إال أف ليا عدة سمبيات :

لحاؽ األذىتكسر النموات الحديث - أ  .بالبراعـ الثمرية ة وا 

 عدـ الحصوؿ عمى كؿ الثمار الناضجة وبقاء جزء منيا عمى الشجرة . - ب

: و بيا تستخدـ ساللـ لموصوؿ إلى الثمار ويقوـ العامؿ بقطع العنقود القطاؼ باليد -11-5-2
لقائو تحت الشجرة حيث يفرش بساط قماشي لجمع العناقيد وتقوـ عامالت بجمع ىذه  الثمري بكاممو وا 
العناقيد وفركيا باليد لفصؿ الثمار الناضجة وتبقى عمييا الثمار الفارغة وغير الناضجة وبعد القطاؼ 

 يج الثمار وتعبئتيا في صناديؽ لتسويقيا .  يمكف تدر 
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 :Fruit preparationثمارال تجييز -11-6
 بعد عمميات القطاؼ لثمار الفستؽ الحمبي تمر بعده مراحؿ : 

 : حيث يتـ تمريرىا بغرابيؿ لفصميا عف الشوائب . تنظيؼ الثمار -11-6-1

 : حيث تفرز تمؾ الثمار إلى : الفرز و التدريج -11-6-2
 ويمكف تمييزىا بمونيا الذي لـ يكتمؿ و حجميا الصغير. ثمار فارغة -11-6-2-1

 وتسمى عند المزارع السوري )الغصيب( وتكوف في غالب ثمار غير ناضجة -11-6-2-2
 األحياف غير متشققة القشرة و غير ممتمئة ووزنيا قميؿ و يتميز المب بتجعده .

و ىي ثمار ممتمئة المب ذات لوف و حجـ مناسب و يكوف  ثمار كاممة النضج -11-6-2-3
 نيا مرتفع نسبيا و ممثمة لمصنؼ .وز 

 : Markatingثمارالتسويؽ  - 11-7
 بعد عمميات الفرز تسوؽ ثمار الفستؽ الحمبي بثالث طرؽ وىي :

 : تسويؽ الثمار الخضراء -11-7-1
 

 

 ثمار فستؽ حمبي بقشرتيا الخارجية                               
ويتـ تعبئة الثمار الخضراء في  ذات الموف المميزىذه الطريقة تسوؽ الثمار مع قشرتيا الخارجية في و 

زيادة الرطوبة التي تؤدي إلى صناديؽ خشبية أو كرتونية ولكنيا ال تتحمؿ التخزيف ألوقات طويمة بسبب 
بسبب التعفف  المستيمؾ ةبصح اسوداد لوف القشرة الخارجية و تغير في طعـ المب مما يؤدي إلى الضرر

 وكسينات التي تنتقؿ بدورىا إلى داخؿ الثمرة )المب(.بالفطور و تكوف مادة االفم
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 تسويؽ الثمار بقشرتيا الخشبية : -11-7-2
 

 
 

حيث يقوـ صاحب المزرعة بوضع الثمار في أحواض كبيرة وتغمر تمؾ الثمار بالمياه ليسيؿ نزع القشرة  
الخضراء الخارجية  وقد تستعمؿ آالت الطرد المركزي لذلؾ السبب و مف ثـ تنشر تمؾ الثمار عمى أسطح 

إال أف تمؾ الطريقة قد سـ( 3-2إسمنتية تحت أشعة الشمس المباشرة لمدة أسبوع إلى عشرة أياـ بسماكة )
تؤدي إلى عدـ جفاؼ الثمار التي في األسفؿ مما يؤدي إلى تعفنيا وتصبح غير صالحة لالستيالؾ 

 .Aspergillusflavusالبشري بسبب مادة االفموكسينات وىي سمـو تفرز مف الفطر  
 )المب(: تسويؽ الثمار بعد إزالة القشرة الخشبية -11-7-3
 

 
 

 لب ثمار الفستؽ الحمبي                                            
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حيث يمجأ المزارع إلى تكسير القشرة الخشبية و فصميا عف الثمار وذلؾ الرتفاع أسعار المب و خاصة  
)العاشوري( و)أبو ريحة( وذلؾ لصناعة الحمويات واألطعمة والمثمجات عادة يكوف قطاؼ الفستؽ مبكرا 

تـ استبعاد الثمار غير حيث يقبؿ مرحمة النضج التاـ في حالة تسويؽ الثمار بعد إزالة القشرة الخشبية 
 س مف النايموف ويسحب منيا اليواء وتخزف في أماكف باردة حتى ال تتعفف.اسميمة وتعبأ في أكيال

 :أىم األمراض واآلفات التي تصيب أشجار الفستؽ الحمبي-11

 األمراض: -11-1
 انيأالفطرية إال األمراض د مف يمعدالطبيعية لبمقاومتيا عادة أشجار الفستؽ الحمبي  تتصؼ

 خر, ومف أىميا:تكوف قابمة لإلصابة ببعضيا اآل

 :أمراض المجموع الخضري -11-1-1

 :Septoria leaf spot بتورييوراؽ الساأل تبقع   -11-1-1-1
حيثما تزرع في سورية, وكاف  (.Pistaciavera L)عمى أشجار الفستؽ الحمبي نتشر ىذا المرضي

خاف في و )محافظة حماة(, كمورؾ وصوراف مناطؽ بعض الفي  القرف الماضيثمانيات في ًا وبائيحدوثو 
 غزيراألمر الذي تسبب في حدوث تساقط  ,وفي ريؼ محافظة حمب)محافظة ادلب(, شيخوف والمعرة 

الت طوقد , بصورة حادةنتيجة لذلؾ موسـ النمو فانخفض اإلنتاج مف لألوراؽ في النصؼ األوؿ 
عاـ  Mulder. سجؿ المرض ألوؿ مرة في سورية مف قبؿ عض األحياففي ب اإلصابات حتى الثمار

1958. 
 :Symptomsاألعراض 

حتى شير أيار و لاألسبوع األخير  بدءًا مفتظير عمى الوريقات والثمار المصابة نقاط سوداء الموف 
فاتحة إلى بنية تكوف مسبوقة بظيور بقع رمادية بعد حدوث العقد, و األسبوع األوؿ مف شير حزيراف 

تتوضع , ( مـ2-1, يبمغ قطرىا )ذات أبعاد وأشكاؿ مختمفة وحواؼ غير منتظمة أو أنسجة متماوتة الموف
ما بيف العروؽ الصغيرة عمى كال جانبي الوريقة. وقد تتسع ىذه البقع وتتحد مع بعضيا البعض, لكنيا 

روية الشكؿ, ويتراوح (. تكوف بكنيدا الفطر الممرض ك2و 1تكوف منفصمة في معظـ األحياف )شكؿ 
عمى كامؿ سطح الورقة دوف ظيور ( بكنيدا, وقد تظير األخيرة 21-1تعدادىا في البقعة الواحدة ما بيف )

األمر  عندما يكوف الربيع أو بدايات الصيؼ ماطرةً ال سيما دىا كثيرًا اعدأتزايد تو  ,مسبؽ لمبقع الورقية
ط الوبيؿ لألوراؽ في تعرية األشجار مف مجموعيا يؤثر التساق .جفاؼ األوراؽ وتساقطيا يسببالذي 
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يصغر حجـ ,فنوعية الثمار إلى ءيسييؤثر في كمية المحصوؿ و ىذا و الخضري في نياية فصؿ الصيؼ, 
, تتكوف في كثير مف األحياف ثمار فارغة, كما اختالؿ نموىا الطبيعي بسبب نقص التغذية نتيجة لبيا
, في البستاف يصيب المرض الغراس في المشتؿ كما يصيب األشجار الكبيرة .مغمقًا الينشؽيا بقى غالفي
 .ةالخريفيالطعـو نسبة نجاح يخفض مف و , وقؼ نموىافي

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

بتوري عمى أوراؽ الفستؽ الحمبي سي)أ( أعراض متقدمة لمرض التبقع ال
 تساقط مبكر ألوراؽ األشجار المصابة بالمرض )ب(

 أ ب

 
بتوري عمى أوراؽ الفستؽ الحمبي: األعراض األولية لممرض عمى يعراض مرض التبقع السأ

؛مظاىر ب()لمرض عمى الوريقة خالل مراحل متقدمة من موسم النموا؛ أعراض الوريقة )أ(
 .)ج(ة سويقة الورقاإلصابة عمى 

 ج ب أ ب ج



64 

 

 :Causal organisms لممرض الكائنات المسببة
مرض )طػوره ملمالطور الجنسي  MycosphaerellapistaciarumChitzanidis (1956)الفطر  يعد  

أكياسًا زقية يضـ  الثمريةيتكوف في أجسامو (, Caracciolo (1934)Septoriapistaciarumالبكنيدي
عمػػى كػػال سػػطحي ادًة عػػت الواحػػد منيػػا ثمانيػػة أبػػواغ ثنائيػػة الخميػػة )مقسػػمة بحػػاجز واحػػد(. تتكػػوف البكنيػػدا

يػػػة بصػػػورة غيػػػر نشػػػفافة متطاولػػػة خيطيػػػة منحوتكػػػوف األبػػػواغ البكنيديػػػة ويكػػػوف شػػػكميا قاروريػػػًا, الورقػػػة, 
 – 44 × 3.9 – 3حػػػواجز بصػػػورة نػػػادرة, أبعادىػػػا ) 9حػػػواجز عرضػػية, و( 5-2)منتظمػػة, تضػػػـ عػػػادة 

 , تنتجيا طبقة مولدة تتكوف مف خاليا عصوية الشكؿ.اً ( ميكرون85.5
 Mycosphaerella pistacina)طػوره الجنسػي Septoria pistacina Allescherيكػوف الفطػر 

Chitzanidis211 – 161أبعادىػػا ) ,ليػػا فوىػػة صػػغيرة ,كرويػػة الشػػكؿ أو مفمطحػػة قمػػيالً  ( بكنيػػدات × 
 بقع اإلصػابةمكاف في  ياعمى كال سطحيلمورقة  دعاميفي النسيج التتطور  , وىي( ميكروناً 161 – 96

قصيرة غير  بوغيةحوامؿ عادًة  يبطف الوعاء البكنيدي .بنية سوداء الموفتكوف و  ,وعمى قشرة الثمار أحياناً 
ونػادرًا  واحػد مقسػمة بحػاجز عرضػيأو منحنيػة  خيطية مسػتقيمة,متفرعة, يتكوف عمى قمميا أبواغًا شفافة 

( 47 – 31.8× 4.8 – 3.6بػػيف ) تتػػراوح أبعػػاد األبػػواغ البكنيديػػة (.3)شػػكؿ  حػػاجزاف أو ثالثػػة مػػا يوجػػد
أجسامًا ثمرية  M. pistacina. ينتج الفطر بني أسود يالزجة لون  تتوضع ضمف كتمة صمغيةو ميكرونًا, 
 21كػػؿ منيػػا حػػوالي  يوجػػد فػػي( ميكرونػػًا, 116 – 81 × 112 – 91أبعادىػػا ) Pseudotheciaكاذبػػة 

( 4.8 – 3.2 × 41 – 26.2اغ زقيػة أبعادىػػا )حجػرة وأكياسػًا زقيػة قصػيرة, يضػـ الواحػد منيػا ثمانيػة أبػو 
عمػى أوراؽ الفسػتؽ الحمبػي فػي كػؿ مػف  S. pistacinaسػجؿ الفطػر يػة. مميكرونًا, وىػي شػفافة ثنائيػة الخ

 .(, وىػو غيػر مسػجؿ بعػد فػي الواليػات المتحػدة5و 4)شػكؿ  , وىو المسبب الرئيس لممػرضتركيا واليوناف
 فػػي سػػوريةعمػػى أشػػجار الفسػػتؽ الحمبػػي  يفموجػػودال الممرضػػيف السػػابقيف فأي مػػف الفطػػريويحتػػاج تأكيػػد 
 .مصابة تمثؿ المناطؽ المختمفة التي يزرع فييا الفستؽ الحمبي إلى اختبار عينات ومدى انتشارىما

, وصؼ Ascomycotaإلى قبيمة  Mycosphaerella pistacinaينتمي الفطر 
Dothideomycetes ورتبة ,Capnodiales وعائمة ,Mycosphaerellaceae وجنس ,

Mycosphaerella ويكوف لطوره الناقص .Septoriapistaciae  Desm., (1842)  أسماء مرادفة
, Cylindrosporiumpistaciae (Desm.) Vassiljevsky, (1950)أخرى, مثؿ: 

 . Phloeosporapistaciae (Desm.) Petr., (1922)و
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مسبب مرض التبقع السبتوري ألوراؽ الفستؽ الحمبي: مولدة النطاؼ  Septoriapistacina. مقاطع مجيرية لمفطر 3شكل 

Spermagonia  المتكونة عمى المستنبت الغذائي )أ(؛ مقطع في البكنيدا المتكونة عمى األوراؽ )ب(؛ األبواغ البكنيدية ويبدو فييا حاجز واحد

 .)ج(

  
؛ بكنيدات الفطر الممرض ومولدات )أ( بتوري عمى أوراؽ الفستؽ الحمبي: البكنيدا وخيط األبواغ البكنيديةالخارج منياي. تبقع األوراؽ الس4شكل 

 .)ب( النطاؼ

 

 
 21مسبب مرض تبقع األوراؽ السيبتوري عمى الفستؽ الحمبي بعد  Septoria pistacina. مزرعة الفطر 5شكل 

 .(PDAالتحضين عمى مستنبت البطاطا دكستروز أغار )يومًا من 

 ب ج أ

 أ ب
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 :Disease cycle and its epidemiologyدورة تطور المرض ووبائيتو

الشػتاء فػي األوراؽ المصػابة المتسػاقطة المتبقيػػة  S. pistacinaو  S. pistaciarumيفيمضػي الفطػر 
مبكػػر فػػي نيايػػة فػػي وقػػت عمػػى األوراؽ المتسػػاقطة  مػػف الموسػػـ السػػابؽ. تظيػػر بػػدايات األجسػػاـ الثمريػػة

شػػير شػػباط وبدايػػة شػػير آذار. وتنضػػج معظػػـ األبػػواغ خػػالؿ فصػػؿ الشػػتاء, وتتطػػور فييػػا األكيػػاس الزقيػػة 
يػار, وىػي تتحػرر مػف أكياسػيا أالزقية وتكوف قابمة إلحداث إصابات جديدة فػي شػير نيسػاف وخػالؿ شػير 

درجػػة الحػػرارة المثمػػى لتطػػور األجسػػاـ الثمريػػة واألكيػػاس الزقيػػة  عنػػد حػػدوث المطػػر أو بعػػد تسػػاقطو. تبمػػغ
  درجػػػات سػػػيمزيوس, وتمتػػػد فتػػػرة حضػػػانة المػػػرض حػػػوالي 11حػػػوالي  S.pistaciarum الخاصػػػة بػػػالفطر

عمػػى األوراؽ تظيػػر أعػػراض المػػرض أيػػاـ( بػػدءًا مػػف لحظػػة حػػدوث العػػدوى وحتػػى تحقيػػؽ اإلصػػابة.  11)
تتكػػػوف  كانػػػت اإلصػػػابة المرضػػػية شػػػديدة.مػػػاطرًا مػػػا كػػػاف الربيػػػع رطبػػػًا وكم ,فػػػي نيايػػػة شػػػير أيػػػارالحديثػػػة 

عمػى األوراؽ المتسػاقطة أيضػًا  .S. pistaciarumالبكنيػدات وبػداخميا األبػواغ البكنيديػة الخاصػة بػالفطر 
خػػػالؿ فصػػػؿ الشػػػتاء, لكػػػف دورىػػػا فػػػي إحػػػداث المػػػرض غيػػػر معػػػروؼ بعػػػد. كمػػػا تتشػػػكؿ بكنيػػػدات الفطػػػر 

شػػجار المصػػابة فػػي بدايػػة موسػػـ النمػػو ويمتػػد تشػػكميا حتػػى شػػير تمػػوز. تحػػدث الممػػرض عمػػى أوراؽ األ
اإلصػػػابات الثانويػػػة ألوراؽ الفسػػػتؽ الحمبػػػي خػػػالؿ موسػػػـ النمػػػو بواسػػػطة األبػػػواغ البكنيديػػػة كممػػػا سػػػمحت 

مرض مالأبواغ الفطر  نتقؿالظروؼ البيئية بتحقيؽ ذلؾ, وقد يستمر حدوثيا حتى موعد تساقط األوراؽ. وت
عنػد ىطػوؿ ال سػيما ارتفػاع الحػرارة والرطوبػة  ااألمطار والريػاح والحشػرات ويزيػد مػف حػدة انتشػارى بواسطة

 .األمطار في فترة مابعد العقد وفي فترة تشكؿ الثمار

 :Disease managementإدارة المرض 

 فػي فتػػرةيػًا الحراثػة الخريفيػة.رش األشػػجار وقائواسػػطة ببالتربػة جمػع األوراؽ المتسػاقطة وحرقيػػا أو طمرىػا 
النحػاس  ورأوكسػي كمػور  :بأحػد المبيػدات الفطريػة التاليػةالزىريػة قبؿ انتفاخ البػراعـ سكوف العصارة وحتى 

, أو اسػػػػػػػػػتخداـ أحػػػػػػػػػد مركبػػػػػػػػػات %1مػػػػػػػػػزيج بػػػػػػػػػوردو  أو باسػػػػػػػػػخداـغراـ/تنكػػػػػػػػػة,  (211-111)بمعػػػػػػػػػدؿ 
 تجػاوزتد بداية حدوثو )ال الدايثيوكارباميت )زينيب, مانكوزيب...(. رش األشجار ثانية قبؿ اإلزىار أو عن

( أو أحػػػد مركبػػػات 71%( بأحػػػد مركبػػػات الثيوفانػػػات ميثيػػػؿ )توبسػػػيف إـ 11 نسػػػبة البػػػراعـ المتفتحػػػة عػػػف
مع الحرص عمى  ,)برافو( Chlorothalonil)بنميت(, أو الكموروثالونيؿ Benzimidazoleالبنزاميدازوؿ

حػػدوث العقػػد, ويفضػػؿ إجػػراء الرشػػة بعػػد مػػرة أخػػرى عمػػى أف يكػػرر الػػرش األزىػػار بالمبيػػد, تضػػرر عػػدـ 
 تفاديًا لحدوث السمية عمى الثمار الفتية.  (سـ1)األخيرة بعد بموغ الثمار حجـ 
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 :Alternaria late blight of pistachio المتأخرة عمى الفستؽ الحمبي لفحة األلتيرناريا -11-1-1-2

المتأخرة عمى أشجار الفستؽ الحمبي في المناطؽ المختمفة لزراعة ىذه الشػجرة فػي  نتشر لفحة األلتيرناريات
عمػى بعػض األشػجار فػي المنطقػة الواقعػة غػرب  2111العالـ. وقد لوحظ ىذا المرض ألوؿ مرة فػي عػاـ 

فػي جميوريػة قػد سػجؿ المػرض وكػاف خاف شيخوف في محافظة إدلب, وىػو يصػيب األوراؽ والثمػار. بمدة 
 .2118, وفي الواليات المتحدة وأستراليا والمكسيؾ عاـ 1974بية في عاـ مصر العر 

 :Symptomsاألعراض 

تكػػوف األعػػػراض األوليػػة لممػػػرض عمػػى ىيئػػػة لطػػخ دائريػػػة أو زاويػػة الشػػػكؿ, لونيػػا بنػػػي داكػػف إلػػػى أسػػػود, 
قػػػة, وقػػػد تتحػػػد بقػػػع ي( مػػػـ. تظيػػػر لطػػػخ اإلصػػػابة فػػػي أي مكػػػاف عمػػػى الور 7-3ويتػػػراوح قطرىػػػا مػػػا بػػػيف )

فػي نيايػة موسػـ لونػًا أسػودًا تكتسػب األنسػجة المصػابة و اإلصابة مع بعضػيا الػبعض مػع تطػور المػرض, 
النمػػػو. تسػػػبب اإلصػػػابات الشػػػديدة بػػػالمرض تسػػػاقطًا وبػػػياًل لػػػألوراؽ قبػػػؿ نضػػػجيا الفيزيولػػػوجي, فتػػػنخفض 

, ناضػػجة فػػي بعػػض األحيػػافكمػػا يصػػيب المػػرض الثمػػار غيػػر ال .حيويػػة األشػػجار, ويتوقػػؼ نمػػو طرودىػػا
مػـ, تحػاط بيالػة حمػراء قرميديػة المػوف مػع  1بقػع صػغيرة سػوداء المػوف, يصػؿ قطرىػا حتػى  فتظير عمييػا
يتحوؿ كامؿ غالؼ الثمرة إلى الموف األسود في حالػة اإلصػابة الشػديدة بػالمرض, (.6)شكؿ  تقدـ المرض

ة ثمارىػػا مبكػػرًا, ويتمػػوف لػػب الثمػػػار وتكػػوف ىػػذه األعػػراض أكثػػر وضػػػوحًا فػػي األصػػناؼ التػػي تنشػػؽ قشػػػر 
 ويصبح غير قابؿ لالستيالؾ نتيجة لمسمـو الفطرية المتحررة.

 :Causal organismsلممرض الكائنات المسببة 

الفسػػتؽ الحمبػػي أنػػواع مختمفػػة مػػف فطريػػات األلتيرناريػػا, مثػػؿ: أشػػجار يسػػبب مػػرض المفحػػة المتػػأخرة عمػػى 
Alternariaalternata (Fr.:Fr.) Keissl.,A. tennuisima (Kunze:Fr.) , وA.arborescens 

E. Simmons ,  وىػػػػػػػي تتبػػػػػػػع عائمػػػػػػػةPleosporaceae ورتبػػػػػػػة ,Pleosporales وصػػػػػػػؼ ,
Dothidiomycetes المختمفة المحاصيؿ الزراعيةىي قادرة أيضًا عمى إصابة أنواع أخرى مف , و. 

 : Condition for disease incidence and its developmentشروط حدوث المرض وتطوره 

تسػػيـ ثالثػػة أنػػواع مػػف فطريػػات األلتيرناريػػا فػػي حػػدوث المػػرض عمػػى أشػػجار الفسػػتؽ الحمبػػي وفقػػًا لنتػػائج 
دراسات مرجعية سابقة, وىذه األنواع شائعة االنتشار في الطبيعة وقادرة عمى إصػابة أنػواع نباتيػة مختمفػة 

يسػتطيع الفطػر الممػػرض بقايػا المحاصػيؿ المختمفػة. بمػا فييػا األعشػاب, وىػي قػادرة أيضػًا عمػى اسػتيطاف 
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, مخمفػػات المحاصػػيؿ األخػػرىفػػي أوراؽ الفسػػتؽ الحمبػػي المتسػػاقطة و البقػػاء حيػػًا أثنػػاء فصػػؿ الشػػتاء عمػػى 
سػػػطح األنسػػػجة النباتيػػػة أعمػػػى الممػػػرض تشػػػكؿ مصػػػدرًا ميمػػػًا لمػػػادة المقػػػاح المعػػػدي. يتبػػػوغ الفطػػػر ىػػػي و 

بواسطة األبواغ التي تنقؿ بسيولة معطيًا كميات ىائمة مف في نياية فصؿ الربيع وبداية الصيؼ المصابة 
األمطػػار والريػػاح مػػف أجػػزاء النباتػػات المصػػابة إلػػى النباتػػات السػػميمة أو إلػػى األجػػزاء السػػميمة مػػف النباتػػات 

خػر فصػؿ الربيػع وبدايػة المصابة. يناسب ارتفاع الرطوبػة الجويػة وسػقوط األمطػار أو وجػود النػدى فػي أوا
الصػػػيؼ حػػػدوث المػػػرض وتطػػػوره. كمػػػا تسػػػيـ طريقػػػة الػػػري سػػػواء بػػػالتطويؼ أو الػػػري بػػػالرذاذ فػػػي انتشػػػار 

 (.7المرض وتطوره )شكؿ 

  

  

 

 

 

المتأخرة عمى أوراؽ الفستؽ الحمبي )أ وب(؛ وتشكل ىاالت حمراء المون قرميدية حول  . مظاىر اإلصابة بمفحة األلتيرناريا6شكل 
 .بقع اإلصابة عمى أغمفة ثمار الفستؽ الحمبي )ج(؛ تمون أغمفة الثمار المصابة بالمون البني المسود )د(

 أ ب

 د ج
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 األلتيرناريا المتأخرةوراؽ أشجار الفستؽ الحمبي نتيجة إصابتيا بمفحة المبكر أل تساقط ال. 7شكل 

 :Disease managementالمرض  إدارة

جمػػػع األوراؽ المصػػػػابة وحرقيػػػا أو طمرىػػػػا بالتربػػػة بالفالحػػػػة فػػػػي فصػػػؿ الخريػػػػؼ. إزالػػػة األفػػػػرع واألجػػػػزاء 
رش المصابة والميتة وحرقيا, التخمص مف األعشاب الضارة النامية تحػت األشػجار ومػا حوليػا بالفالحػة, 

أحػػد اسػػتخداـ قبػػؿ انتفػػاخ البػػراعـ بػػدًء مػػف منتصػػؼ شػػير نيسػػاف بفطريػػة المناسػػبة بالمبيػػدات الاألشػػجار 
, مػػزيج بػػوردو ليتػػر مػػاء 21غػػراـ / 211-111أوكسػػي كمػػور النحػػاس بمعػػدؿ  :المبيػػدات الفطريػػة التاليػػة

Chlorothalonil (Bravo ,), مركبػػػػات الػػػػديثيوكارباميت )زينيػػػػب, مانكوزيػػػػب...(, الكموروثالونيػػػػؿ1%
 ( تريفموكسيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتروبيفOrtivaأو  Abound) Azoxystrobinكسيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتروبيفمركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أزو 

Trifloxystrobin (Nativo)بايراكموسػػػػػػتروبيف,Pyraclostrobin ((Cabrio,  خالئػػػػػػطباسػػػػػػتخداـ أو 
حػدوث العقػد بعػد مػرة أخػرى عمى أف يكرر الػرش ,(Remiltine S Ppiteeالمانوزيب مع سايموكسانيؿ )

السػمية تفاعػؿ سػـ تفاديػًا لحػدوث  1بعد بموغ الثمار حجـ  األخيرة ويفضؿ إجراء الرشة .في حاؿ الضرورة
 عمى الثمار الفتية. 

 :Botrytis blossom and shoot blight لفحة بوترايتس عمى األزىار والطرود   -11-1-1-3

ينتشر مرض لفحة األزىار والطرود عمػى أشػجار الفسػتؽ الحمبػي فػي المنػاطؽ الرطبػة والبػاردة نسػبيًا, وقػد 
, ولـ يسجؿ بعد في سورية. يكوف حػدوث )الواليات المتحدة( اليوناف وكاليفورنياكؿ مف سجؿ المرض في 
, ويكثػػر ضػػرره , أي أف المػػرض يحػػدث فػػي بعػػض السػػنوات وال يظيػػر فػػي سػػنوات أخػػرىالمػػرض متناوبػػاً 

 عندما يكوف الربيع رطبًا وباردًا.

http://ucce.ucdavis.edu/files/repository/calag/img5604p133.jpg
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 :Symptomsاألعشاض 

تظير أعراض المرض عمى أشجار الفستؽ الحمبي في نياية فصؿ الربيع وبداية فصؿ الصيؼ عندما 
        تكوف اليطوالت المطرية عالية خالؿ شيري نيساف وأيار, وعندما تتراوح درجات الحرارة ما بيف

عمى األشجار المذكرة حديثة النمو بعض الطرود اليصيب المرض عمى ىيئة ذبوؿ كوف . يـ  31و 11
(. ويعتمد انتشار 8والمؤنثة, فتجؼ األوراؽ وتبقى معمقة عمى الطرود مدة طويمة مف الزمف )شكؿ 

وتكتسب  , فإذا ما أصيب حامؿ الورقة تذبؿ بعض الوريقات أو كمياحدوث اإلصابةالمرض عمى مكاف 
عمى األشجار المذكرة بينما يكوف انتشار المرض أوسع في حالة إصابة األزىار ال سيما , Vشكؿ حرؼ 

كميًا  وموتاً  سريعًا, إصابة األزىار والعناقيد عمى األشجار المؤنثة ذبوالً  تسببمقارنة باألشجار المؤنثة. 
المريضة عادة في بعضيا ثمارًا جافة. تغطى األجزاء  في, وقد يتكوف لألعضاء المصابة أو جزئياً 

أحيانًا وفيرة مف أبواغ الفطر الممرض, كما تنتفخ  اً الظروؼ الرطبة ىيفا فطرية رمادية الموف تحمؿ أعداد
عمييا وسادات الفطر الممرض. ال يسبب المرض تساقطًا لألوراؽ كما تتشكؿ قواعد الطرود المصابة و 

قد , و وجفافيا الثمارذبوؿ ي, لكنو يتسبب في التبقع السبتور ب وأ مفحة األلتيرنارياحالة اإلصابة بفي 
 .الغراس الفتيةفي يصيب القمـ النامية 

  

 

والعناقيد جافة  ؛وتبدو األوراؽ )أ( .Botrytis cinereaلفحة الطرود عمى أشجار الفستؽ الحمبي المتسببة عن اإلصابة بالفطر  8شكل 
 الفطر الممرض عمى األعضاء المصابة )ج(. ؛ تشكل وسادات)ب( ومعمقة عمى الطرود

 :Causal organismلممرض الكائن المسبب 

                                   .Botrytis cinereaPers.:Fr                                        الفطػػػػػػػػرالمػػػػػػػػرض يسػػػػػػػػبب 
( الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي يتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة Botryotiniafuckeliana(deBary)Whetzelطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوره الجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )

 ج ب أ
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Sclerotiniaceae , رتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وHelotiales وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ,Leotiomycetes وقبيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ,
Ascomycotaومممكػػػػػػػة الفطريػػػػػػػات ,Fungi مػػػػػػػف األعضػػػػػػػاء المصػػػػػػػابة .يػػػػػػػتـ عػػػػػػػزؿ الفطػػػػػػػر الممػػػػػػػرض

الخػػػػػػػواص يعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى (, و PDAالمسػػػػػػػتنبت الغػػػػػػػذائي المناسػػػػػػػب )باسػػػػػػػتخداـ الطػػػػػػػرود مػػػػػػػف وال سػػػػػػػيما 
 . وتصنيفو مرضالفطر المتعريؼ الشكمية في 

 – 9.3)وأبواغػػػػػو )ليمونيػػػػػة الشػػػػػكؿ, ممسػػػػػاء فاتحػػػػػة المػػػػػوف, أبعادىػػػػػا الممػػػػػرض تتشػػػػػكؿ وسػػػػػادات الفطػػػػػر 
ميكرونًا عمػى الطػرود المصػابة المتبقيػة عمػى األشػجار مػف الموسػـ السػابؽ ابتػداء مػف شػير شػباط (11.7

لمقػػػاح الفطػػػر الممػػػرض. كمػػػا مصػػػدرًا ميمػػػًا  تعػػػد  وآذار ال سػػػيما عنػػػدما يكػػػوف الطقػػػس رطبػػػًا وبػػػاردًا, وىػػػي 
الشػتاء عمػى ىيئػة متحجػرات سػوداء المػوف صػغيرة, يتكػوف عمييػا الحقػًا فػي نيايػة  الممرض يمضي الفطر

وتنتشػر منيػا أبواغػػًا  ,(Apothecia)فصػؿ الشػتاء وبدايػة فصػؿ الربيػع أجسػامًا ثمريػػة مػف النػوع الصػحني
 .بالمرض زقية تحدث إصابات جديدة

 :Disease managementالمرض  إدارة

( في بداية فترة األزىار لحمايتيا مف 71يتـ رش أشجار الفستؽ الحمبي بمركب ثيوفات ميثيؿ )توبسيف إـ 
لفحػػػػػػة األزىػػػػػػار والطػػػػػػرود الحقػػػػػػًا. وتسػػػػػػتخدـ حاليػػػػػػًا مركبػػػػػػات أكثػػػػػػر كفػػػػػػاءة فػػػػػػي مكافحػػػػػػة المػػػػػػرض, مثػػػػػػؿ 

Fenhexamid  أوProcymidon سوميسػػػػػػػػػػػػػػػميكس( Sumisclex أو ) Diethofencarb 
الطػػرود المصػػابة  قػػص(. كمػػا يجػػب Belkute)بيمكػػوت IminocatadineTrisأو  ( Powmylباوميػػؿ)

فػي حػاؿ  وحرقيا. ويفضؿ زراعة األصناؼ المتحممة في المناطؽ المالئمة التي يظير فييا المرض سنوياً 
 , عممًا أف معظـ األصناؼ المزروعة قابمة لإلصابة بالمرض.توفرىا

 :Sclerotiniablight تينيالفحة السكميرو   -11-1-1-4

وىػػػو مػػػرض قميػػػؿ االنتشػػػار فػػػي منػػػاطؽ زراعػػػة الفسػػػتؽ الحمبػػػي فػػػي العػػػالـ, وسػػػجؿ فػػػي واليػػػة كاليفورنيػػػا 
 ذا المػرضىػ بالواليات المتحدة حيث يظير في بعض السنيف ويغيب فػي سػنوات أخػرى. ولػـ يسػجؿ وجػود

 بعد في األراضي السورية. 

 :Symptomsاألعشاض 

السػكميروتينيا أعراضػًا مشػابية لتمػؾ التػي ترافػؽ اإلصػابة بمفحػة البػوترايتس, والمتمثمػة بػذبوؿ يسبب مرض 
 الطرود الحديثة, وذبوؿ األوراؽ وجفافيا.
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 : Causal organismانكائٍ  نهًشض 

, رتبػػة Sclerotiniaceae)يتبػػع عائمػػة  Sclerotiniasclerotiorum(Lib.) de Baryيعػػدا الفطػػر 
Helotiales وصػػػؼ ,Leotiomycetes وقبيمػػػة ,Ascomycotaومممكػػػة الفطريػػػات ,Fungi مسػػػػببًا )

لمفحة السكميروتينيا عمى أشجار الفستؽ الحمبي. يكوف الفطػر مشػيجة بيضػاء المػوف عمػى مسػتنبت بطاطػا 
دكستروز أغار مع تطور متحجرات كبيػرة سػوداء المػوف عمػى سػطح مػزارع الفطػر وبصػورة خاصػة بػالقرب 

, وىػي مػف مسػطحة الشػكؿ الممػرضعمى متحجرات الفطر  تنشأ األجساـ الثمريةؽ البتري. مف حواؼ طب
Apothecia أكياسػػػًا زقيػػػة عمييػػػا حمػػػؿ وت, ةالمػػػوف لحميػػػ ةكػػػوف  بنيػػػت, و (مػػػـ 11)حػػػوالي  ا, يبمػػػغ قطرىػػػ

 . أبواغًا غير جنسيةعادة (. ال يكوف الفطر 9بداخميا أبواغًا )الشكؿ و 

 

 S. sclerotiorumناشئة من متحجرات الفطر  ثمريةل. أجسام ا9شكل 

 :Disease cycle and its epidemiologyدوسة تطىس انًشض ووبائيته 

 بواسػػطة السػػميمة األراضػػي إلػى وينقػػؿ متحجػػرات, ىيئػة التربػػةعمى فػػي بقػػاءه عمػى الممػػرض الفطػػر يحػافظ
وميػاه السػقاية. ويناسػب إنبػات األجسػاـ الثمريػة لمفطػر الممػرض درجػات المصػابة العضوية النباتيػة  المواد

األنسػػػب لتطػػػور  (ـ   21 – 15( وظػػػروؼ رطبػػػة. وتعػػػدا درجػػػات الحػػػرارة )ـ   14حػػػرارة متوسػػػطة البػػػرودة )
فػي المرض في الطبيعة. تنتشر األبواغ الزقية لمفطر الممرض بواسطة اليواء إلى المناطؽ المجاورة سواء 

بسػػػاتيف الموزيػػػات أو العنػػػب المجػػػاورة. ويعتقػػػد أف أبػػػواغ الفطػػػر قػػػادرة عمػػػى إصػػػابة إلػػػى و أو البسػػػتاف نفسػػػ
البػػراعـ حػػاؿ انبثاقيػػا. يظيػػر الػػذبوؿ بعػػد يػػوميف مػػف حػػدوث اإلصػػابة بينمػػا يحتػػاج مػػوت الطػػرود الناميػػة 

 .( أياـ11-7حديثًا لمدة )
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 :Disease managementإدارة المرض 

ال توجد طرائؽ خاصة لمكافحة ىذا المرض, وفي حاؿ ثبوت حدوثو ينصح باستخداـ بعض المبيدات 
( Powmyl)باوميؿDiethofencarb( أو Sumisclex)سوميسميكس Procymidonالفطرية مثؿ: 

 بالتراكيز المنصوح بيا عمى عبوة المبيديف.

 Aspergillus fruit rot: عهً انثًاس عبيشخيههىطاألتعفٍ   -11-1-1-5

الضرر وتقدر نسبة يظير المرض بصورة متناوبة أي يغيب في بعض المواسـ ويظير في مواسـ أخرى. 
في المواسـ التي يكوف صيفيا حارًا جدًا بعد حدوث المطر  ال سيما %2حوالي التي يحدثيا سنويًا ب

 باألفالتوكسينات.تدعى في الثمار المصابة إضافة إلى تكوينو سمـو فطرية  ,وجافاً 

 :Symptomsاألعشاض 

تكوف األعراض األولية لمفحة األسبيرجيمموس عمى الثمار عمى ىيئة بقع مائية تتوضع عمى القشرة التي 
تتحوؿ كامؿ األنسجة المحمية تحت جمدة الغالؼ الخارجي إلى كتمة ثـ يتحوؿ لونيا إلى الكريمي الفاتح, 

سطح غالؼ الثمرة الصمب بعد غسؿ .يكوف أبواغ الفطر الممرض سوداء الموف مظيرىا دقيقي تتكوف مف
وتختمؼ ىذه الصبغة عف االصفرار الفاتح  ,أبواغ الفطر الممرض ممونًا بالبني الالمع أو بصبغة صفراء

. A. alternateفطرالإصابة الثمار بالمتسببة عف الناتج عف تأخر نضج الثمار أو الصبغة البنية الموف 
مصابة عند الحصاد في نياية فصؿ الصيؼ جافة وتكوف قشرتيا رقيقة ورقية مجعدة تبدو الثمار ال

المرض يذا تصاب الثمار بشدة بكما وتكتسب لونًا أصفرًا المعًا كما ىو حاؿ غالؼ الثمرة الخشبي. 
في ظروؼ غير مناسبة, فتنمو مخزنة في أكياس غير ميواة وتركيا بعد الحصاد  في حاؿ جمعياأيضًا 
في حاؿ كاف الغالؼ الصمب أيضًا الفطريات الممرضة عمى القشور المحمية لمثمار وعمى المب ىيفات 

 (.11لمثمار مفتوحًا وتتبوغ عمييا بغزارة )شكؿ 
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 . التبوغ الالجنسي لفطر األسبيرجيمموس )أ(، وتكوين مشيجة الفطر الممرض وأبواغو عمى الثمار )ب(11شكل 

 :Causal organismsلممرض المسببة الكائنات 

, ورتبػػػػة Trichocomaceae)ينتمػػػػي إلػػػػى عائمػػػػة  Aspergillusnigervan Tieghيسػػػػبب الفطػػػػر 
Eurotiales وصػػػػػػػػػؼ ,Eurotiomycetes وقبيمػػػػػػػػػة ,Ascomycota ومممكػػػػػػػػػة الفطريػػػػػػػػػات ,Fungi )

. A. parasiticusوA. flavus:المرض عمى الثمار إضافة إلػى فطريػات أخػرى تتبػع الجػنس نفسػو, مثػؿ
ف عمػػى مسػػتنبت بطاطػػا دكسػػتروز عمػػى أوسػػاط غذائيػػة مختمفػػة بسػػرعة, ويكػػو  األوؿ ينمػػو الفطػػر الممػػرض 

طبقػػػة الحقػػػًا , ثػػػـ تتطػػػور عمييػػػا أحيانػػػاً  مصػػػفرةو بيضػػػاء المػػػوف تكػػػوف فػػػي البدايػػػة أغػػػار الحامضػػػي مػػػزارع 
احيػػػة السػػػفمية لمزرعػػػة الفطػػػر النيكػػػوف لػػػوف ,بينما سػػػوداءالبنيػػػة المػػػوف أو المتراصػػػة مػػػف حوامػػػؿ األبػػػواغ 

مػػػػػػػف ًاوفيرة أعػػػػػػػداد مزرعػػػػػػػة الفطػػػػػػػر الممػػػػػػػرض فػػػػػػػيأحيانػػػػػػػًا كريميػػػػػػػًا أو أصػػػػػػػفرًا. وقػػػػػػػد تتكػػػػػػػوف الممػػػػػػػرض 
     لنمػػػو الفطػػػر الممػػػرض مػػػا بػػػيفمػػػى بيضػػػاوية. تتػػػراوح درجػػػة الحػػػرارة المثالأو الشػػػكؿ كرويػػػة المتحجػػػرات ً ال
 . (ـ  35و 25)

 :Disease cycle and its epidemiologyدورة تطور المرض ووبائيتو 
يياجـ الفطر الممرض بصورة مبكػرة الثمػار التػي تمتمػؾ قشػرة متشػققة أو الثمػار المتضػررة بفعػؿ الحشػرات 

%( فػػػي الثمػػػار التػػػي تتشػػػقؽ 31أو الوسػػػائؿ الميكانيكيػػػة األخػػػرى. ويكػػػوف حػػػدوث المػػػرض أعمػػػى بنسػػػبة )
كما تكوف نسبة اإلصابة أكبر بثالثة أضعاؼ  طبيعيًا مقارنة بالثمار المتضررة قشرتيا بفعؿ عوامؿ أخرى.

في الثمار التي تتشقؽ قشرتيا باكرًا مقارنة بتمؾ التي يحدث فييا التشػقؽ قبػؿ أسػبوعيف عمػى سػبيؿ المثػاؿ 
ىيفا فطرية في البقايا عمى ىيئة مف الحصاد. يمضي الفطر الشتاء عمى ىيئة أجساـ كالميدية مقاومة أو 

 ب أ
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األزىػػػار المػػػذكرة المصػػػابة والمبممػػػة بميػػػاه عمػػػى المتشػػػكمة فػػػي الثمػػػار المتشػػػققًة, و كػػػوف األبػػػواغ تو  ,النباتيػػػة
 بقايػػا األعشػػاب عمػػى سػػطح التربػػةعمػػى أو  ,بقايػػا الثمػػار أو البػػذور المتسػػاقطة ,وعمىاألمطػػار أو السػػقاية

سػػينات مقػػاح الفطػػر الممػػرض. ولػػوحظ أف الثمػػار التػػي تتشػػقؽ قشػػرتيا بػػاكرًا تتكػػوف فييػػا األفالتوكل اً مصػػدر 
% مػػػف الحػػػاالت. ويقػػػدر الحػػػد األعظمػػػي المسػػػموح بػػػو مػػػف األفالتوكسػػػينات فػػػي الثمػػػار بحػػػدود 99بنسػػػبة 

( جزء بالبمميوف. وتمتاز األفالتوكسينات بكونيا سموـ عديمة الموف والرائحة, ال يمكف مالحظتيا 11-21)
 بالعيف المجردة. 
 :Disease managementإدارة المرض 

ال توجػػد طرائػػؽ خاصػػة ينصػػح بتطبيقيػػا فػػي مكافحػػة لفحػػة األسػػبيرجيمموس عمػػى الثمػػار, إال أف المبيػػدات 
الفطرية المطبقة تجاه مسببات لفحة السبتوريا أو المفحة المتأخرة أو لفحة البوترايتس تفيد في خفػض نسػب 

ي البسػػتاف التػػي فػػحػػدوث المػػرض. وتعػػدا مكافحػػة الحشػػرات التػػي تصػػيب الثمػػار, وخفػػض عػػدد األشػػجار 
تسػيـ مسػاعدة أخػرى خالؿ موسػـ النمػو, وتجنػب الحصػاد المتػأخر عوامػؿ  المبكرتتصؼ ثمارىا بالتشقؽ 

تموث الثمار باألفالتوكسينات. ويالحظ أف األصػناؼ المطعمػة نسب حدوث المرض وتقمؿ مف في خفض 
ؾ المطعمػة عمػى األصػوؿ )التفػتح( بصػورة أبكػر مػف تمػلمتشػقؽ تميؿ ثمارىػا  P. atlanticaعمى األصؿ 

 األخرى.

 :أمراض المجموع الجذري وقاعدة الساؽ -11-1-2

 :hytophthora root and crown rotالفيتوفثورا عمى الجذور ومنطقة التاج تعفن  -11-1-2-1

بدرجات مختمفة, ويكوف حدوثو أكبر في المناطؽ ينتشر المرض في مناطؽ زراعة أشجار الفستؽ الحمبي 
الغدقػة التػي تػػروى عػادة بػالتطويؼ. ويشػػكؿ ىػذا المػرض عائقػػًا كبيػرًا يحػوؿ دوف زراعػػة ىػذه األشػجار فػػي 
, تمؾ المناطؽ. سجؿ المرض في الواليات المتحدة وايػراف وفػي بعػض دوؿ منطقػة حػوض البحػر المتوسػط

يسػػود فػػي معظػػـ ولػػـ تشػػر الدراسػػات المحميػػة إلػػى وجػػوده عمػػى أشػػجار الفسػػتؽ الحمبػػي نظػػرًا لمجفػػاؼ الػػذي 
مناطؽ زراعة ىػذه الشػجرة فػي سػورية.ويحتاج تأكيػد حػدوث ىػذا المػرض عمػى أشػجار الفسػتؽ الحمبػي فػي 

 سورية إلى تكثيؼ البحث ال سيما في المناطؽ التي تمتاز بأمطارىا السنوية الوافرة.

 :Symptomsاألعراض 

يكػػػوف ضػػػعؼ نمػػػو األشػػػجار وقمػػػة توريقيػػػا )السػػػقوط المبكػػػر لػػػألوراؽ( العػػػرض المميػػػز إلصػػػابة الجػػػذور 
, بينمػػا تمػػوت األشػػجار قبػػؿ أف تجػػؼ كميػػاً  سػػنوات متعػػددةالمصػػابة لر اشػػجبػػالتعفف, وتسػػتمر معانػػات األ
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مػػػؼ المصػػػاب قواعػػػد سػػػوقيا بػػػالمرض خػػػالؿ عػػػاـ واحػػػد أو عػػػاميف مػػػف تػػػاريخ حػػػدوث اإلصػػػابة. يتمػػػوف الق
الجذور, وال تكوف تعضػيات , كما تتموف المصابة بالموف الداكفالشجرة والخشب الخارجي عند قاعدة ساؽ 

الفطػػر الممػػرض )مشػػيجة الفطػػر( مرئيػػة بػػالعيف المجػػردة عمػػى األعضػػاء المصػػابة. وتترافػػؽ إصػػابة السػػاؽ 
فػػرازات و مختمفػػة األبعػػاد بحػػدوث تقرحػػات لشػػجرة الفسػػتؽ الحمبػػي بػػالمرض األفػػرع الييكميػػة قواعػػد الرئيسػػة و  ا 
 . (11)شكؿ  صمغية
ثػـ يعػـ االصػفرار الشػجرة أو  ,جزئيًا في الربيع بعػد حػدوث اإلصػابةوالذبوؿ االصفرار باألوراؽ بعض تبدأ 

, ويترافػؽ ذلػؾ بضػعؼ نمػو الطػرود والفػروع وتماوتيػا بػدءًا مػف أجزاء منيا فػي مرحمػة متقدمػة مػف المػرض
(. تكػػوف الجػػذور المصػػابة صػػغيرة, متماوتػػة, وتكتسػػب ألوانػػًا داكنػػة. Diebackقمميػػا )المػػوت التراجعػػي 

تتشكؿ تقرحات في منطقة خروج الجذور, وقد تمتد إلى منطقة تاج الشجرة فوؽ سػطح التربػة. يتمػوف قمػؼ 
. ويخػػرج مػػف التقرحػػات النشػػطة مفػػرزات كريميػػة لمسػػواداألجػػزاء المصػػابة بػػالموف البنػػي الػػداكف الػػذي يميػػؿ 

ة عمػػػى ىيئػػػة خطػػػوط أو كػػػرات متجمعػػػة. وال تعػػػدا ىػػػذه المفػػػرزات صػػػفة تمييزيػػػة لإلصػػػابة بيػػػذا المػػػوف فاتحػػػ
يحػدث المػرض ميكانيكيػة. الضػرار نتيجػة لألأو أخػرى إصػابات مرضػية عػف المرض كونيا قد تنشأ أيضػًا 

عػػادة بعػػد حمػػؿ غزيػػر لمشػػجرة, فيتوقػػؼ نموىػػا, وقػػد تصػػاب األشػػجار بالػػذبوؿ المفػػاج  دوف أي أعػػراض 
 قة لممرض.مسب

ؽ األشػػػػػجار المصػػػػػابة كميػػػػػة كبيػػػػػرة مػػػػػف المػػػػػادة الصػػػػػمغية عنػػػػػدما يتقػػػػػدـ و يفػػػػػرز الجػػػػػزء األسػػػػػفؿ مػػػػػف سػػػػػ
لمفػػػرزات, كمػػػا يتمػػػوف الكػػػامبيـو فػػػي نتيجػػػة تمػػػؾ ا المصػػػابة راشػػػجاعػػػد األو تتمػػػوف التربػػػة حػػػوؿ ق,فالمرض

 راشػػجع األو جػػذ تظيػػر حمقػػة مػػف النسػػج المتعفنػػة حػػوؿوقد ,المنػػاطؽ المصػػابة مػػف الشػػجرة بػػالموف األسػػود
 المصابة.

  

 التقرح عمى ساؽ شجرة مصابة بتدىورالفيتوفثورا )ب( ؛. تمون الجذور المصابة بالتعفن األسود )أ(11شكل 

 أ

 ب أ
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 : Causal organismsلممرض ة المسببكائنات ال

ورتبة  ,Pythiaceae, وىي تتبع عائمة Phytophthoraتسبب المرض فطريات مختمفة تابعة لمجنس 
Peronosporales وصؼ الفطريات البيضية ,Oornycetesوقبيمة ,Heterokontophyta ويأتي .

, PhytophthoracryptogeaPethybr. &Laff., (1919)الممرضة: الفطرياتتمؾ في طميعة 
Breda de Haan, (1896)Phytophthoranicotianae =(P. terrestris ,P. allii,P. 

tabaci ,P. parasitica ,P. lycopersici ,)وPhytophthoracapsiciLeonian, (1922) 
=(Phytophthoraparasitica var. capsici (Leonian) Sarej., (1936) وتعد الفطريات .)

مسببات رئيسة لتدىور أشجار P. megasperma, وP. drechsleri  ,P. citrophthoraالتالية: 
الممرضة التابعة  فطرياتأنواع أخرى مف الكيرماف في إيراف. قد تسبب الفستؽ الحمبي في محافظة 

عفف الذي تتعفنًا لجذور أشجار وغراس الفستؽ الحمبي مشابيًا لم RhizoctoniaوPythiumلمجنسيف
تتموف الجذور بالموف األسود, وقد يمتد ىذا التموف إلى قواعد ف, Phytophthoraالجنس تحدثو فطريات
وراؽ السفمية ويرافؽ ذلؾ اصفرار األال سيما عندما تكوف رطوبة التربة زائدة, صابة المسوؽ األشجار 

 . ياوموت ذبولياثـ ,المصابةلمغراس واألشجار 

عنػػدما تكػػوف مػػع التربػػة والسػػيما  يار الفسػػتؽ الحمبػػي فػػي منطقػػة تماسػػاشػػجأؽ و اعػػد سػػو يصػػيب المػػرض ق
بػوغ مسػوط  111يتحػرر فػي المػاء الحػر حػوالي  .ورطوبة التربػة مرتفعػة )غدقػة( األشجار ضعيفة الحيوية

سػػػبح فػػػي المػػػاء عنػػػد السػػػقاية تعائػػػد لمفطػػػر الممػػػرض, ف Sporangiumنجياينػػػتج مػػػف كػػػؿ كػػػيس سػػػبور 
صػيبيا. تفلمنبات المصػاب نفسػو أو لجػذور أشػجار أو غػراس أخػرى صؿ إلى الجذور الجديدة لت بالتطويؼ

لسػػبورانجية ولتمويػػث التربػػة وإلحػػداث إصػػابات جديػػدة. ويكػػوف وجػػود المػػاء الحػػر ضػػروريًا لتكػػويف األبػػواغ ا
تمضػي الفطريػات الممرضػة فتػرة سػكونيا فػي التربػة عمػػى ىيئػة أجسػاـ بيضػية, وتكػوف التربػة الغدقػة سػػيئة 

مف مكاف آلخػر بواسػطة التربػة فطريات الفيتوفثورا المسببة لممرض الصرؼ مناسبة لتطور المرض. تنتقؿ 
 المموثة ومياه الري. 

 :Disease managementة المرض إدار 

بأحد  قبؿ الزراعةمعاممتيا تـ المشاتؿ في  الفستؽ الحمبي زراعة غراسل مموثةاستخداـ تربة غير ينبغي 
تطعػػيـ األصػػناؼ المرغوبػػة مػػف الفسػػتؽ للممػػرض اسػػتخداـ األصػػوؿ المقاومػػة ينبغي المطيػػرات الفطريػػة.

 .تجنػػب الػػري بػػالتطويؼعنػػد انشػػاء بسػػاتيف الفسػػتؽ الحمبيجيػػدة الصػػرؼ أراٍض انتخػػاب ينبغػػي الحمبي.
محػاء بضػرر إلحػاؽ ال.تجنػب والمجوء إلى أساليب الػري الحديثػة كػالتنقيط دوف إسػراؼ فػي اسػتخداـ الماء
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أشػػػجار الفسػػػتؽ  ؽو سػػتغطيػػػة قواعػػػد و األشػػجار أو إحػػػداث الجػػػروح عنػػد إجػػػراء الفالحػػات,  ؽو سػػػ قواعػػد
حوؿ األشجار وفػي منطقػة  مكافحة األعشابينبغي .سيا مع الماء الحرالحمبي بالتربة لمحيمولة دوف تما

بعػد الزراعػة بمػزيج بػوردو أو أي عجينػة يػدخؿ الغػراس اعػد سػوؽ و دىػف أو رش قينبغي .انتشار الجذور
 حػدوثيا بقشػطبدايػة التقرحػات عنػد معالجػة ينبغػي .ات المرضيةاإلصابحدوث في تركيبيا النحاس لمنع 

باسػتخداـ سػكيف مػف المحػاء السػميـ الػذي يمػي حافػة المنطقػة المتضػررة جػزء قتطػاع المحاء المريض مػع ا
% 1% مػف محمػوؿ برمنغنػات البوتاسػيـو أو 1بػػ الجرح ثـ تطيير مكافمعاممة بأحد المطيرات الفطرية,

يمكػػػف اسػػػتخداـ بعػػػض المبيػػػدات الفطريػػػة الحديثػػػة فػػػي  .أو أوكسػػػي كمػػػورور النحػػػاس كبريتػػػات النحػػػاس
ة ي( سػقاRidomil Gold) ريدوميمغولػد Metalaxyl-Mمعاممة التربػة تحػت األشػجار المصػابة, مثػؿ 

المعاممػػػة الحراريػػػة كػػػوف ت.حػػػوؿ السػػػاؽ ولمػػػرتيف فػػػي السػػػنة بػػػالتراكيز المنصػػػوح بيػػػا عمػػػى عبػػػوة المبيػػػد
تشػػفى حيث يػػات الممرضػػة,لقتػػؿ الفطر أحيانػػًا كافيػػة لرئيسػػة امػػى السػػاؽ المحػػدودة االنتشػػار ع لمتقرحػػات

مػػف البسػػتاف جػػذورىا مػػع إزالػػة األشػػجار المصػػابة .ينبغي خػػالؿ فتػػرة قصػػيرةبػػالحرارة المسػػاحات المعاممػػة 
%. 1بتركيػػز  فورمػاليفمػف القمػػع بػالكمس الحػي أو بمحمػوؿ ممػدد المعاممػة التربػة فػي مكػاف ثػـ حرقيػا, و 

 .خمرة حصراً تالمالعضوية  استخداـ األسمدةينبغي 

  Verticillium wilt:ههيىويربىل انفيشتيغ -11-1-2-2

ينتشػر مػػرض ذبػػوؿ الفيرتيسػيمميـو عمػػى أشػػجار الفسػػتؽ الحمبػي فػػي المنػػاطؽ المختمفػة لزراعتػػو فػػي العػػالـ. 
سجؿ المرض عمى أنواع مختمفة مف األشػجار المثمػرة فػي سػورية بمػا فييػا شػجرة الفسػتؽ الحمبػي منػذ وقد 

 ىػػذه عائقػػًا كبيػػرًا أمػػاـ التوسػػع بزراعػػة يعػػد  . كمػػا سػػجؿ المػػرض فػػي الواليػػات المتحػػدة, وىػػو عديػػدةسػػنوات 
 ض. القابؿ لإلصابة بشدة بالمر Pistaciaatlanticaال سيما عند استخداـ األصؿ الشجرة 

 :Symptomsاألعشاض 

المػرض يصيب المرض أشجار الفستؽ الحمبي في مختمؼ مراحؿ نموىا وال سيما الفتية منيا. وقد يتسبب 
فػػي بدايػػة موسػػـ النمػػو عنػػد ارتفػػاع كميػػا خاصػػة أو الشػػجرة المصػػابة فػػي حػػدوث مػػوت سػػريع لػػبعض أفػػرع 

خالليػػا األشػػجار المصػػابة لسػػنوات درجػػات حػػرارة الوسػػط المحػػيط. وقػػد يتخػػذ المػػرض حالػػة مزمنػػة تعػػاني 
عديػػػدة مػػػف ضػػػعؼ التوريػػػؽ والنمػػػو وقمػػػة اإلنتػػػاج. يكػػػوف التمػػػوف األصػػػفر مػػػا بػػػيف العػػػروؽ وذبػػػوؿ األوراؽ 
العػػرض األوؿ المالحػػظ فػػي حالػػة اإلصػػابة بيػػذا المػػرض. يتموىػػا جفػػاؼ فػػرع واحػػد أو أكثػػر نتيجػػة توقػػؼ 

يجة الفطػر الممػرض, وتأثرىػا بسػمومو التػي يفرزىػا. ة بمشػمػإمدادات الماء إليو بسػبب إغػالؽ األوعيػة الناق
عرضػػية تتمػػوف الحػػـز الناقمػػة فػػي األشػػجار المصػػابة بمػػوف أسػػود داكػػف يالحػػظ بوضػػوح عنػػد عمػػؿ مقػػاطع 
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الناقمػػة, كمػػا يػػرتبط الوعائيػػة فييػػا. وتكػػوف مسػػاحة ىػػذا التمػػوف مرتبطػػة بانتشػػار الفطػػر الممػػرض فػػي الحػػـز 
 (.12الشجرة بعدد األوعية الخشبية المصابة )شكؿ  عدد األفرع المصابة بالذبوؿ عمى

  
وتمون الحزم الخشبية الوعائية بالمون األسود  ؛. مظاىر اإلصابة بذبول الفيرتيسيمميوم عمى شجرة الفستؽ الحمبي )أ(12شكل 

 الرمادي في الساؽ الرئيسة لشجرة الفستؽ الحمبي المصابة بالمرض )ب(

 : Causal organismلممرض المسببالكائن 

يتبػع  ووىػ ,.Verticillium dahlia Klebالفطػر الػذبوؿ الوعػائي لشػجرة الفسػتؽ الحمبػي يسػبب مػرض 
, Ascomycota, وقبيمة Sordariomycetesصؼ و , Hypocrealesورتبة  ,Incertaesedisعائمة

إلػػى الطػػرود واألفػػرع عمػػى شػػجرة الفسػػتؽ الحمبػػي مػػف  الفطػػر الممػػرض ينتقػػؿ .Fungiالفطريػػات ومممكػػة 
وقػػػد يتسػػػبب  .ويػػػنخفض اإلنتػػاج ,, وتػػذبؿ األوراؽىػػػافيؤثر فػػػي نمو ,عبػػػر الحػػـز الوعائيػػػة الخشػػبيةالجػػذور 

الفسػػتؽ يصػػيب الفطػػر الممػػرض أشػػجار  اإلصػػابة شػػديدة. كانػػت فػػي حػػاؿكميػػًا  ةالمػػرض فػػي مػػوت الشػػجر 
معظـ المحاصيؿ ,كما يصيب نباتات لموزيات وبخاصة المشمشاالحمبي إضافة إلى أشجار أنواع أخرى ك

 فػػػي جػػػذورالمزروعػػػة كػػػالقطف والبنػػػدورة والبطػػػيخ األصػػػفر. يمضػػػي الفطػػػر الممػػػرض الشػػػتاء فػػػي التربػػػة 
 ةمظروؼ البيئيػة غيػر المناسػبة لمػدسوداء الموف ساكنة مقاومة ل ةاألعشاب أو عمى ىيئة متحجرات صغير 

فػػػي معظػػػـ  سػػػـ( 15فػػػي الطبقػػػات السػػػطحية مػػػف التربػػػة )حتػػػى عمػػػؽ طويمػػػة. تتوضػػػع ىػػػذه المتحجػػػرات 
عمػػػى كثافػػػة تواجػػػد العوائػػػؿ النباتيػػػة عتمػػػد تعػػػدادىا فػػػي التربػػػة عمػػػى شػػػدة اإلصػػػابة فػػػي الحقػػػؿ و ,وياألحياف
. تنبت ىذه المتحجرات فتعطػي ىيفػات فطريػة قػادرة عمػى إصػابة جػذور النباتػات القابمػة لإلصػابة المضيفة

 ب أ
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فػػػي الفطػػر الممػػػرض الحقػػًا نمػػو ليعػػػادة مػػف خػػالؿ الجػػػروح, جػػذور النباتػػات ؽ اختػػػر يتـ اعنػػدما تالمسػػيا.
أبواغًا كونيدية تنتقؿ إلى األجزاء العميا مف الشجرة المصابة عمييا كوف تت عمى ىيئة ىيفاً األوعية الخشبية 

ممػرض الفطػر الحاممػة لمبعض األعشاب قد تشكؿ بذور و إلصابات جديدة عند إنباتيا. أخرى محدثة بؤرًا 
الطقس البارد الرطب تكاثر الفطػر الممػرض فػي يالئـ وبقايا النباتات المصابة مصدرًا آخر لمادة العدوى. 

األعشػػاب والمحاصػػيؿ الحقميػػة األخػػرى , بينمػػا تكػػوف أعػػراض المصػػابة كمػػا فػػي أشػػجار الفسػػتؽ الحمبػػي 
 اؼ. المرض أكثر وضوحًا عند ارتفاع درجات حرارة الوسط المحيط واشتداد الجف

 :Disease managementإداسة انًشض 

التخفيػػؼ مػػف حػػدة  فػػيبعنصػػري البوتاسػػيـو والفوسػػفور المعػػدني ألشػػجار الفسػػتؽ الحمبػػي يسػػاعد التسػػميد 
قمػػع ينبغػي  .زوتػػي الزائػد فػي زيػادة قابميػة أشػػجار الفسػتؽ الحمبػي لإلصػابة, بينمػا يسػيـ التسػميد اآلالمػرض

ة قبػػؿ زراعػػالقمػػع بػػالكمس الحػػي الػػذي يطفػػأ  التربػػة فػػي مكػػاف ممػػةمعا, ويػػتـ يػػااألشػػجار المصػػابة ثػػـ حرق
 المقاومة األصوؿـ استخد%. ينبغي ا1أو باستخداـ محموؿ الفورماليف بتركيز  بوقت كاؼٍ  جديدةالشتوؿ ال

لتطعػػيـ األصػػناؼ المرغػػوب بيػػا واسػػتبعاد  UCB1و  hybrids PGI  ,PGIIفػػي حػػاؿ توفرىػػا, مثػػؿ: 
 .األصوؿ القابمة لإلصابة

 : White root rotيضبفن الجذور األع -11-1-2-3

ينتشػػر مػػػرض العفػػػف األبػػػيض عمػػػى أشػػػجار الفسػػػتؽ الحمبػػػي فػػػي منػػػاطؽ مختمفػػػة مػػػف العػػػالـ وال سػػػيما فػػػي 
ؼ. ولـ يسجؿ المرض بعد في سورية عمى أشجار الفستؽ يالمناطؽ الرطبة أو التي تروى أشجارىا بالتطو 

 الحمبي.

 :  Symptomsاألعراض

ويكشػػػؼ  .األشػػجار الفتيػػة ويػػػؤدي إلػػى موتيػػا المفػػاج  دوف سػػبب ظػػاىراألبػػيض  الػػتعفف يصػػيب مػػرض
الجػػذور وتمتػػد إلػػى الجػػذور الجانبيػػة  عفحػػص الجػػذور وجػػود خيػػوط فطريػػة بيضػػاء المػػوف تغطػػي نقػػاط تفػػر 

ويساعد استعماؿ األسػمدة  ,تتمؼ األوعية الخشبية لمجذور المصابة (.13)شكؿ  يرافقيا رائحة عفف فطري
في تفشي  التربة يا مفكثرة مياه الري وعدـ تصريفكما تسيـ حدوث اإلصابة,  في خمرةتالمعضوية غير ال

 .المرض
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 الساؽ تحت ظروؼ العدوى االصطناعية ةقاعد . مظاىر اإلصابة بمرض التعفن األبيض عمى13شكل 

 :Causal organismلممرض المسببالكائن 

ىػو و  التعفف األبيض ألشجار الفسػتؽ الحمبػي,مرض Rosellinianectrix (R Hart) Berlيسبب الفطر 
, Ascomycota, وقبيمػة Sordariomycetes, وصػؼ Xylariales, ورتبػة Xylariaceaeيتبع عائمػة

 (. 14)شكؿ  Fungiومممكة الفطريات 

  
 

 الصورة العموية )ب(؛ الصورة السفمية )ج( )ب( )أ(

عمى المستنبت الغذائي )أ(؛ األبواغ الزقية لمفطر الممرض )ب(؛ الوسائد الفطرية  Rosellinianectrix. النمو الييفي لمفطر 14شكل 
Stromata )في مناطؽ اإلصابة )ج 

 :Disease managementإدارة المرض 

ثػػـ تعامػػؿ الجػػروح بمػػادة كاويػػة , عػػادة بإزالػػة األجػػزاء المصػػابة عنػػد قاعػػدة السػػاؽالحديثػػة التقرحػػات تعػػالج 
%, وال يمكػف معالجػة اإلصػابات المتقدمػة عمػى 5% أو كبريتات النحاس 11مثؿ محموؿ كبريتات الحديد 
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األشجار وال بد مف قمعيا.  يتـ معاممة التربة في مكاف قمػع األشػجار المصػابة بػالكمس الحػي أو باسػتخداـ 
صػػػابة وفقػػًا لمػػػا ىػػو متػػػاح أو استئصػػاليا وحرقيػػػا. تجنػػػب كبريتػػات الحديػػػد أو التوتيػػاء, وحػػػرؽ الجػػذور الم

 إنشاء بساتيف الفستؽ الحمبي في األراضي الموبوءة.

 : Noninfectious disordersاألمراض الفيزيولوجية  -11-1-4

 : Yellowingاالصفرار  -11-1-4-1

 الحػػدوث ةنػػادر ية مرضػػوىػػي حالػػة 
فػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػجار الفسػػػػػػػػػتؽ الحمبػػػػػػػػػي, 

زوت فػي اآل عنصر نقصيا سببوي
فتتمػػػػػػػػوف أوراؽ األشػػػػػػػػجار  ,التربػػػػػػػػة
وتظيػػر عمييػػا  باألصػػفر, المصػػابة

تحمػػػػؿ أحيانػػػػًا. بقػػػػع عديمػػػػة المػػػػوف 
اعػػػػػػػدىا أوراقػػػػػػػًا و ق عنػػػػػػػداألغصػػػػػػػاف 

بينما تكػوف صػغيرة جافػة  ,عريضة
عمػػػػى يػػػػا. وتكػػػػوف البػػػػراعـ مفػػػػي قم
كمػا يكػوف  ,صغيرة ضػامرةالطرود 
 .الموتإلى الشجرة الحالة بقد تنتيي متباطئًا, و النمو 

 .والزراعة في ترب عميقة المعالجة: إضافة األسمدة اآلزوتية عند الضرورة وبأشكاؿ مناسبة

  :Stuntingالتقزم  -11-1-4-2

يكػوف مجيػوؿ قػد تيا بمػرض تكوف األشجار المصابة متقزمة ميما قدـ ليا مف عنايػة وتسػميد نتيجػة إصػاب
 أخرى. نتيجة لضعؼ نمو الجذور الناتج عف تطفؿ النيماتودا أو إصابات  أوًا أو شبو فيروس فيروس

المخبريػػة, واسػػتخداـ  اتالمعالجػػة: البحػػث عػػف أسػػباب ىػػذه الظػػاىرة ومعالجتيػػا بنػػاء عمػػى نتػػائج الفحوصػػ
 غراس سميمة موثوقة.
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 : Gummosisالتصمغ  -11-1-4-3

وح والشػػقوؽ عمػػى الشػػجرة وأحيانػػًا مػػف أنحػػاء ىػػو إفػػراز الشػػجرة لمػػادة بيضػػاء شػػفافة سػػائمة مػػف خػػالؿ الجػػر 
يضر ىذا  قد ال. يا رائحة راتنجيةمننشر تمختمفة مف األعضاء المصابة تتحوؿ الحقًا إلى قاسية زجاجية 

ىػػذه حػػدث ت .اإلفػػراز بالشػػجرة إذا كػػاف معتػػداًل, ولكنػػو قػػد يصػػؿ إلػػى حالػػة خطػػرة يػػؤدي إلػػى مػػوت الشػػجرة
وتعػدا بعػض الفطريػات الممرضػة, مثػؿ:  ,معدية وأخرى بيئية غير معديةمسببات الظاىرة نتيجة لإلصابة ب

Eutypa lata (Pers.: Fr.) Tul. & C. Tul.;  طػوره غيػر الجنسػي(Libertella blepharis 

Smith المسػػبب لمػػرض المػػوت التراجعػػي )Eutypa dieback والفطػػر ,Cytospora terebinthi 

Bres  لصػمغي المسػبب لممػوت التراجعػي ولمتقػرح اGum canker  مسػببات حػدوث اإلفػرازات الصػمغية
 و.مف أىـ أسباب حدوث المختمفةالجروح و الحشرات  بعضتعتبر اإلصابة بعمى أشجار الفستؽ الحمبي, و 

عػػػدـ إعطػػػاء األشػػػجار كميػػػات زائػػػدة مػػػف ميػػػاه و المعالجػػػة: البحػػػث عػػػف أسػػػباب ىػػػذه الظػػػاىرة ومعالجتيػػػا, 
الحػػػافرة و مكافحػػػة الحشػػػرات الثاقبػػػة و , بيػػػدات الفطريػػػة المناسػػػبةات بالممعالجػػػة الجػػػروح والتقرحػػػو السػػػقاية, 
 المناسبة.الحشرية بالمبيدات 

 :Droughtالجفاؼ  -11-1-4-4

طويمػػة وبخاصػػة فػػي األراضػػي حالػػة الجفػػاؼ لمػػدة  الفسػػتؽ الحمبػػي الجفػػاؼ إال أف اسػػتمرار أشػػجار تحمػػؿت
فػػي ثمػػار الوتجػػؼ بعػػض  ا,وتضػػمر براعميػػ ا,فتصػػفر أوراقيػػ ات,النباتػػ هىػػذنمػػو غيػػر العميقػػة يػػؤثر فػػي 

  وتتحوؿ الثمار الفارغة إلى الموف البني. تتكوف ثمار فارغةف ا,ناقيدىع

بزراعػػػة غػػػراس الفسػػػتؽ الحمبػػػي فػػػي المنػػػاطؽ الجافػػػة عمػػػى أبعػػػاد واسػػػعة لتحاشػػػي عػػػادة ينصػػػح المعالجػػػة: 
بعػػػػػػض  اؼبػػػػػػراعـ وجفػػػػػػالر و ضػػػػػػم

كما يجب العناية باألعماؿ . ثمارال
الزراعية مثؿ الحراثة والعزؽ وذلػؾ 
لتخػػػػػػػػزيف ميػػػػػػػػاه األمطػػػػػػػػار وحفػػػػػػػػظ 

وتعػػػػػػد السػػػػػػقاية العػػػػػػالج  ,الرطوبػػػػػػة
 المناسب لمجفاؼ.

 درجة الحرارة عمى عنقود ثمريأثر الجفاؼ وارتفاع 



84 

 

 :An excess of water            الرطوبة الزائدة  -11-1-4-5

القياـ تؤدي الرطوبة الزائدة في التربة وبخاصة في األراضي الغضارية الطينية خالؿ فصؿ الشتاء أو عند 
 مفرطة إلى تعفف جذور أشجار الفستؽ الحمبي النعداـ التيوية.ات سقايب

ة قايسػو  ,وتحسػيف عمميػات الصػرؼ ,ميػاهالالمعالجة: تجنب الزراعة في األراضي المنخفضة حيث تتجمع 
 المواعيد المناسبة.المناسبة مف الماء في بالكميات األشجار 

 : Frostالصقيع  -11-1-4-6

تتأثر أشجار الفستؽ الحمبي بالصػقيع الخريفػي المبكػر عػادة ألف الثمػار تكػوف قػد قطفػت ولػـ يبػؽ عمػى  ال
فػي أشػجار الفسػتؽ الصػقيع الشػتوي وال يػؤثر الشجرة إال األوراؽ اليرمة التي أخذت بػالتموف قبػؿ سػقوطيا. 

تحػت الصػفر دوف أف  ـ   (32 – 31)الحمبي نظرًا لشػدة مقاومتيػا لمبػرد إذ أنيػا تتحمػؿ حػرارة دنيػا مقػدارىا 
تصاب بأذى. وتزىر أشجار الفستؽ الحمبي متأخرة عادة في شػير نيسػاف فتنجػو مػف الصػقيع الربيعػي فػي 

وال يػػتـ  ,عػػو إلػػى تسػػاقط األزىػػار والثمػػارمعظػػـ األحيػػاف , ويػػؤدي الصػػقيع الربيعػػي المتػػأخر فػػي حالػػة وقو 
التمقػػيح خاصػػة إذا مػػا حػػدث الصػػقيع فجػػأة إثػػر حػػرارة معتدلػػة, فيتضػػاءؿ المحصػػوؿ أو ينعػػدـ تبعػػًا لدرجػػة 

ولما كاف إزىار أشجار الفستؽ الحمبي يبدأ في حقوؿ محافظة حمػب فػي أوائػؿ شػير  .الصقيع وطوؿ مدتو
ؿ األمطار الغزيرة أو ىبوب الرياح القوية الغربية أو الشػرقية أو نيساف ويمتد ألسبوعيف أو ثالثة فإف ىطو 

انحبػػاس المطػػر وصػػحو الجػػو وارتفػػاع الحػػرارة نيػػارًا وانخفاضػػيا لػػياًل يػػؤثر فػػي حػػدوث العقػػد وثباتػػو عمػػى 
 األشجار.

 : Snow and wind الثمج والرياح -11-1-4-7

يتحمػػؿ الفسػػتؽ الحمبػػي الػػثمج كمػػا يتحمػػؿ الريػػاح القويػػة الجافػػة أكثػػر مػػف أي نػػوع آخػػر مػػف أنػػواع األشػػجار 
لريػاح جنوبيػة ال سػيما عنػدما تكػوف االمثمرة, وقد تمحػؽ الريػاح بعػض األضػرار كسػقوط األزىػار أو الثمػار 

 .المقاحألنيا تساعد عمى وتكوف الرياح المعتدلة السرعة عادة مفيدة جدًا وقت اإلزىار , شرقية جافة

 : High temperature الحرارة المرتفعة -11-1-4-8

تؤثر الحرارة المرتفعة في أشجار الفسػتؽ الحمبػي بمػا تحػدث مػف جفػاؼ لمتربػة ونقصػاف مائيػا, كمػا تسػبب 
 الحرارة المرتفعة انحالؿ األزىار وسقوطيا وبخاصة إذا جاءت بعد فترة باردة.



85 

 

 : Sun blight ضربة الشمس -11-1-4-9

بعػػد الظييػرة فػػي الصػيؼ فػػي سػوؽ األشػػجار وأفرعيػػا  تػؤثر أشػػعة الشػمس المباشػػرة وبخاصػة أثنػػاء فتػرة مػػا
 الييكمية المكشوفة فتؤدي إلى جفاؼ قشرتيا الخارجية وسقوطيا فيبقى الخشب عاريًا. 

األشػػػجار  يمكػػػف تالفػػػي ضػػػربة الشػػػمس عػػػادة باعتمػػػاد التربيػػػة عمػػػى سػػػاؽ قصػػػيرة وطػػػالء سػػػوؽالمعالجػػة: 
قميػؿ مػف الممػح لػيعكس , و كبريتات النحاس كمػادة مطيػرة :مثؿ ,بالكمس المطفأ مضافًا إليو مركب نحاسي

 األشعة الشمسية.

 :Blank nutالثمار الفارغة  -11-1-4-11
غيػر الممقحػة أو تمقػيح  Parthenocarpisيعزى تكويف الثمار الفارغة إلى ظاىرة التوالد البكػري لمبويضػة 

عػدـ عزى خاصية , وت. إلى تكويف الثمار الفارغة ديغير طبيعي لمبويضة فال يكتمؿ نمو الجنيف وىذا يؤ 
عػدـ كفايػة سػاعات البػرودة الشػتوية  :مػف أىميػا مختمفػةعوامػؿ  إلػى مثمػار الفارغػةلاإللقاح والنسب الكبيرة 

ي إلػػى تػػأخر موعػػد اإلزىػػار فػػي األشػػجار المؤنثػػة عػػف فػػي منطقػػة زراعػػة بسػػاتيف الفسػػتؽ الحمبػػي وىػػذا يػػؤد
 (25-21)موعػد إزىػار األشػػجار المػذكرة )الممقحػات(, وقػػد تتػراوح فتػػرة اخػتالؼ ىػذا الموعػػد أحيانػًا مػػابيف 

يػػؤدي إلػػى عػػدـ كفػػاءة التمقػػيح وبالتػػالي األمػػر الػػذي كثػػر مػػف ذلػػؾ تطػػوؿ المػػدة ألوفػػي أحيػػاف أخػػرى  ًا,يومػػ
 ارغة.ارتفاع نسبة الثمار الف

 :اآلفات الحشرية -11-2
الجذور وعميو كذلؾ تصيب واألغصاف و الثمار الساؽ واألوراؽ تصيب الحشرات المجموع الخضري 

 يمكف تقسيميا إلى مايمي:
 حشرات تياجم الجذور والساؽ واألفرع:  -11-2-1

 Capnodiscariosa:كابنودس الفستؽ الحمبي  -11-2-1-1

تسػبب عنػد تطػور  و ,تتغػذى اليرقػات عمػى الجػذورالحشرة الكاممة ىي خنػافس تتبػع رتبػة غمديػة األجنحػة 
عػػداميا  اإلصػػابة يبػػاس الشػػجرة بالكامػػؿ, الطريقػػة األنسػػب لممكافحػػة حاليػػًا ىػػي جمػػع الحشػػرات الكاممػػة  وا 

اإلصػابة والسػعي إلى عمميات الخدمػة مػف تعشػيب وري وتسػميد ممػا يسػاعد الشػجرة عمػى مقاومػة  إضافة 
الػػى حمايػػة السػػاؽ فػػي منطقػػة التػػاج بوضػػع شػػبؾ أو بالسػػتيؾ لمنػػع الحشػػرة مػػف وضػػع البػػيض عمػػى ىػػذه 

 .المنطقة
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 Capnodis cariosaالحشرة الكاممة  

 

 اليرقة                                       العذراء                          

 :Hylesinus (chaetoptelius)vestitus الحمبيثاقبة براعم الفستؽ  -11-2-1-2

% 81قضػي عمػى توتثقبيا وتتمفيػا خػالؿ الربيػع والصػيؼ وقػد  تياجـ الحشرة الكاممة البراعـ الثمرية 
األشػجار الصػغيرة ىػي  , ومما يؤدي إلى قمػة المحصػوؿ فػي العػاـ التػالي لإلصػابة , مف ىذه البراعـ

كما تساعد األغصػاف الجافػة واليابسػة وكػذلؾ الناتجػة عػف  رةالكبيأكثر تعرضًا لإلصابة مف األشجار 
التقميـ الشتوي عمى انتشػار الحشػرة وانتقاليػا مػف جيػؿ آلخػر ولػذلؾ فػإف المكافحػة عػف طريػؽ تحسػيف 

تقويػػػة األشػػػجار والتسػػػميد والتقمػػػيـ وقػػػص األفػػػرع الجافػػػة واليابسػػػة وحرقيػػػا وعػػػدـ   العمميػػػات الزراعيػػػة:
 .ميـ في الحقؿ فعالة أكثر مف المكافحة الكيماوية اإلبقاء عمى مخمفات التق
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 Hylesinu svestitusالحشرة الكاممة 

 :Kermania pistaciellaثاقبة أفرع الفستؽ الحمبي  -11-2-1-3

ذات أجنحة سوداء  تحوي بقعتاف ذىبيتاف بالقرب مف  مـ 12الحشرة الكاممة فراشة طوليا حوالي 
الحافػػة , البيػػوض شػػفافة برتقاليػػة اليرقػػة ذات لػػوف أبػػيض حميبػػي بالبدايػػة ثػػـ تتحػػوؿ الػػى رماديػػة,  
العػػػذراء تتواجػػػد ضػػػمف شػػػرنقة حريريػػػة .ينػػػتج عػػػف تغذيػػػة اليرقػػػات تسػػػاقط األوراؽ والبػػػراعـ الثمريػػػة 

ع يباس في العنقود الثمري في النياية يؤدي الى اليباس حجـ الحبات وعدـ امتالء المب م وصغر
  .وموت كامؿ الشجرة

 
 أػشاض اإلصاتح
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 أعراض اإلصابة                الحشرة الكاممة                                                

 :Pistaciaspis pistaciaeقشرية الفستؽ الحمبي  -11-2-1-4

مػـ والبيضػة صػغيرة لونيػا أصػفر تتغػذى الحوريػة 5الجسـ نصؼ كػروي المػوف بنػي طوليػا حػوالي 
والحشػػرة الكاممػػة عمػػى  عصػػارة النبػػات تصػػيب األوراؽ والثمػػار والنمػػوات الطرفيػػة ثػػـ تفػػرز النػػدوة 
العسػػمية نتيجػػة التغذيػػة والتػػي تسػػاعد عمػػى نمػػو الفطػػر األسػػود الػػذي يسػػيء الػػى القيمػػة التسػػويقية 

 مار ويضعؼ الشجرة بشكؿ عاـ إذا ما اشتدت اإلصابة.لمث
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 أعراض اإلصابة

 : pistaciae   Anapulvinaria الفستؽ الحمبي قشرية -11-2-1-5

لونيػا أخضػر والحوريػػات تشػبييا وتيػاجـ الحشػرة الكاممػػة  مػـ 3الحشػرة الكاممػة صػغيرة الحجػـ طوليػػا 
والحوريػػات األوراؽ وتمػػتص عصػػارتيا وكػػذلؾ الثمػػار وتفػػرز مػػادة عسػػمية عمػػى كامػػؿ أجػػزاء الشػػجرة 

 .واألوراؽ واألغصاف والثمار وليا خمسة أجياؿ أخطرىا جيمي تموز وآب وتسبب سقوط األوراؽ 

 

 قشرية عمى فرع فستؽ حمبيحششاخ                                            
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   :melanaspis inopunataالحشرة القشرية المحارية   -11-2-1-6

لوف قشرتيا بيضاء وشكميا محاري مستدؽ تصيب الفروع والثمار وتكافح ,  coccidaeتبع العائمة تو 
 . بالرش بالزيت الشتوي مع مبيد حشري مناسب

 

 
 
 

    :ceroplastes  rusciحشرة التين الشمعية   -11-2-1-7

حشرة قشرية كروية الشكؿ مغطاة بطبقة شمعية لونيا رمادي مائؿ لمبنفسجي ,  coccidaeوتتبع العائمة
يأتي الضرر مف الحوريات حيث تتغذى عمى طوؿ عروؽ الورقة وتصيب األغصاف والثمار وتفرز كمية 

 كبيرة مف الندوة العسمية وتكافح بالرش بزيت شتوي مع مبيد حشري مناسب . 
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 ىػػػذه الحشػػػرة أقػػػؿ خطػػػورة مػػػف سػػػابقتياCarphoboneperriziخنفسػػػاء القمػػػؼ   -11-2-1-8
)ثاقبػػػة البػػػراعـ( ألنيػػػا تصػػػيب فقػػػط األغصػػػاف واألشػػػجار الضػػػعيفة قبػػػؿ جفافيػػػا وموتيػػػا 

 وتحفر الحشرة الكاممة في قمؼ األغصاف الجافة والضعيفة أنفاقًا غير منتظمة 

 

 الحشرة الكاممة
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 حشرات تياجم األوراؽ:  -11-2-2
  Agonoscenapistaciae: بسيال الفستؽ الحمبي -11-2-2-1

لوف الحشرة برتقالي وىػي مسػتديرة الشػكؿ تبػيض وتفقػس فػي أواخػر الربيػع عػف حوريػات مخضػرة 
المػػوف وىػػذه ىػػي التػػي تسػػبب الضػػرر لمنبػػات بامتصػػاص العصػػارة مػػف األغصػػاف الفتيػػػة واألوراؽ 

 .وتفرز داخؿ األنسجة مادة سامة كما تفرز مادة عسمية عمى األجزاء المصابة 

 

 يات                                           الحشرة الكاممة                              الحور                  

 Idiocerusstali: نطاط الفستؽ الحمبي )الجاسيد(  -11-2-2-2

ة يػػتمػػتص الحشػػرة الكاممػػة والحوريػػات عصػػارة األوراؽ واألفػػرع الخضػػراء الصػػغيرة والعناقيػػد الثمر 
مػـ لونيػا أخضػر  3ني القػاتـ, الحشػرة صػغيرة طوليػا حػوالي وتسبب تشققات بيا تتموف بالموف الب

 .مائؿ لمصفرة 

 

 الحشرة الكاممة
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 :Forda riccobonii من تدرن حواؼ أوراؽ الفستؽ الحمبي -11-2-2-3

الحوريػات ذات ا ذات لػوف رمػادي أمػ (مػـ 2.5 )الحشرة الكاممػة صػغيرة يصػؿ طػوؿ األنثػى إلػى 
, التفػػاؼ بسػيط فػػي حػػواؼ األوراؽ يػؤدي الػػى  محمػػر مغطػى بزغػػب أبػػيض, اإلصػابة بيػػا   لػوف

 مع الحشرات األخرى.مقارنة  ليس ليا أضرار اقتصادية 

 
 أعراض اإلصابة

 :orus Lasiocampidae ي دودة أوراؽ الفستؽ الحمب -11-2-2-4

سػػػـ لونيػػػا بنػػػي واليرقػػػات ذات لػػػوف رمػػػادي  (6-5)الحشػػػرة الكاممػػػة فراشػػػة كبيػػػرة الحجػػػـ طوليػػػا  
 تتغذى لياًل عمى األوراؽ والتشكؿ اإلصابة بيا أضرار اقتصادية.سـ  8-7 ؿبطو 

  :Thaumetopoea solitaria الفستؽ الحمبي بجاذوب أعشا -11-2-2-5
قروف االستشعار  مـ 15مـ طوؿ جسميا 35األنثى تمتد أجنحتيا عمى جانبي الجسـ لمسافة 

مشطية ذات لوف أصفر الصدر مغطى بأوبار رمادية كثيفة البطف مغطى بحراشؼ صفراء وفي 
آخر الجسـ يوجد باقة أو خصمة مف األشعار الكثيفة السوداء الموف والذكر أصغر مف األنثى  

ألحمر مـ لونيا برتقالي األرجؿ الصدرية تتموف با 28-25اليرقة عند اكتماؿ نموىا تصؿ الى 
( ثآليؿ كؿ منيا تحمؿ حزمة 7-4الغامؽ المسود عمى كؿ حمقة مف حمقات الجسـ اليرقة يوجد )

مـ لوف األىداب أصفر فاتح العذراء توجد ضمف شرنقة رقيقة  12مف األىداب الطويمة حوالي 
جدًا ومعتمة وكتيمة لوف العذراء بني غامؽ .تتغذى اليرقات بقرض أوراؽ الفستؽ مف الحواؼ 

  تترؾ منيا سوى العروؽ الرئيسية وال
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 أعراض اإلصابة                     الحشرةالكاممة

 
 :Pachy pasaotusالحمبي  دودة حرير الفستؽ -11-2-2-6

سػػـ األجنحػػة األماميػػة بنيػػة والخمفيػػة 11سػػـ والمسػػافة بػػيف الجنػػاحيف  6-5الحشػػرة الكاممػػة كبيػػرة 
عيرات طويمػػػة طوليػػػا عنػػػدما يكتمػػػؿ نموىػػػا رماديػػػة اليرقػػػة كبيػػػرة الحجػػػـ رماديػػػة يغطػػػي جسػػػميا شػػػ

سػػـ العػػػذراء بنيػػة توجػػد داخػػػؿ شػػرنقة حريريػػػة تتغػػذى اليرقػػات عمػػػى البػػراعـ المتفتحػػػة و 7حػػوالي 
 النموات الطرفية وعند اإلصابة الشديدة يمكف أف تتعرى الشجرة مف األوراؽ.

 
 الحشرة الكاممة
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 حشرات تياجم الثمار: -11-2-3

 : Recurvaia pistaciicollaي الحمبدودة ثمار الفستؽ  -11-2-3-1

تعتبر مف أىـ اآلفات التي تياجـ الفستؽ الحمبي في سوريا وتصؿ نسبة اإلصابة في بعض 
% مف الثمار وتتغذى اليرقات عمى قشرة الثمار قبؿ النضج وتربط بينيا خيوط 31السنوات إلى 

فية رمادية اليرقة لونيا أصفر مـ األجنحة األمامية بنية والخم 11حريرية الفراشة صغيرة طوليا 
سـ وضرر الحشرة يتمثؿ في وضع البيض في الربيع حيث تفقس إلى اليرقات التي  1فاتح طوليا 

تتغذى عمى المب وتنتقؿ مف ثمرة ألخرى وليا عدة أجياؿ آخرىا في شير أيموؿ وتكافح الحشرة 
  .القمؼ المنفصؿ في الشتاء بحرؽ

 : الحمبي دبور ثمار الفستؽ -11-2-3-2

 يتبعاف لرتبة غشائية األجنحة: ا وليا نوعافب ىذه الحشرة ثمار الفستؽ الحمبي أثناء نموىتصي

 Eurytoma plotnikoviالحشرة األولى :        

 

 الحشرة الكاممة

 Megastigmus pistaciaeالحشرة الثانية:     

والحشػػرة الثانيػػة لونيػػا سػػمني مائػػؿ لمصػػفرة طوليػػا  مػػـ 5الحشػػرة األولػػى لونيػػا بنػػي طوليػػا حػػوالي 
  مـ اليرقات متشابية ولونيا سمني. 6حوالي 
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الضرر: تضع األنثى بيضة واحدة فػي الثمػار الحديثػة العقػد والطريػة فػي أوائػؿ شػير أيػار وتفقػس 
 نػي حيػثاليرقة داخؿ الثمرة عمى الفمقتيف وتبقى الثمرة عمى النبات وتنمو اليرقػة بػداخميا حتػى الج

 يبقى الكثير مف الثمار المصابة معمقًا عمى الشجرة

 . 

 اليرقة                              الثمار المصابة                                                    

 

 الحشرة الكاممة
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 :interpunctella  Plodia ثاقبة ثمار الفستؽ المخزونة  -11-2-3-3

تصيب الفستؽ الجاؼ في المخػازف والحشػرة فراشػة ليميػة تضػع بيضػيا عمػى الثمػار فػي الحقػؿ أو  
أيػػاـ تخػػرج يرقػػات تػػدخؿ إلػػى الثمػػرة (8-4)بيضػػة وتفقػػس بعػػد (31-12)فػػي المخػػزف بمجموعػػات 

 .يـو حسب درجة حرارة المخزف (31-8)  وتأكميا وتصبح حشرة كاممة بعد

 

 الثمار المصابة              

 

 اليرقة                   

 

 الحشرة الكاممة              

 

 العذراء والحشرة الكاممة          
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 بعض اآلفات األخرى:-11-3
 النيماتودا:

انتشػػارىا محميػػًا فػػي معظػػـ التػػرب األجنػػاس التػػي تصػػيب األشػػجار المثمػػرة عالميػػًا والمسػػجؿ ىنػػاؾ بعػػض 
 :ونذكر منيا السورية

 Belonolaimidaeػائٍح / Tylenchorhynchus (stunt nematode) جٕظ ٍّٔاتٛدا اٌتمضَ -

ٚفيً حياي اٌىثافيح  ِٕٚٙيا اٌفغيتك اٌحٍثيً رٚ أتشاس ػاًٌّ ػٍى ِختٍف اٌّحاصيًٍ ٚاألشيراس اٌّثّيشج    

تاٌتشتح تؤدي ٌتذ٘ٛس شذٌذ ِٓ تمشح ٚتٙته ٌٍّرّٛع اٌرزسي ٌٍٍيٗ ظيشس  اٌؼذدٌح اٌّشتفؼح ٌٙزٖ إٌٍّاتٛدا

 تاٌّرّٛع اٌخعشي ٌتّثً تتمضَ ٚاصفشاس إٌثاخ ٚٔمص فً اإلٔتاج.

 

 

 

 

 

 Pratylenchidae/ ػائٍح  lesion nematode)) Pratylenchus جٕظ ٍّٔاتٛدا اٌتمشح -

ٌٚىّييٓ ػٍييى ِختٍييف اٌّحاصييًٍ ٚاٌخعيياس ٚاألشييراس اٌّثّييشج فييً ِختٍييف أٔحيياء اٌؼيياٌُ ِغييرً أتشيياسٖ 

اٌعشس فً تذ٘ٛس اٌّرّٛع اٌرزسي إٌاجُ ِيٓ اٌتمشحياخ اٌّٛظيؼٍح ٚاٌتيً ليذ ٌتثؼٙيا تؼفيٓ ٌٍريزس تفؼيً 

 ِغثثاخ ِشظٍح ثأٌٛح ِؤدٌح الٔخفاض فً إٌّٛ ٚاإلٔتاجٍح.
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   Hoplolaimidae  ػائٍح/ Hoplolaimus    (lance nematode)اٌشِحٍح  جٕظ إٌٍّاتٛدا -

صييادٌح ويياٌحثٛب ٚفييٛي اٌصييٌٛا ٚاٌييزسج ٚلصيية اٌغييىش ٚاٌمثييٓ ٚاألشييراس اٌّثّييشج تتصييٍة إٌثاتيياخ االل

واٌتفيياح ٚاٌخييٛل ٚاٌفغييتك اٌحٍثييً ٚاألشييراس اٌحشاجٍييح واٌصييٕٛتش.ٚفً اإلصيياتاخ اٌشييذٌذج تغييثة تمييضَ 

  ْٛ اٌثًٕ اٌّصفش ثُ ٌصثح ِتمشحاً. اٌرزس اٌّصاب تاٌٍ إٌثاتاخ ٚاصفشاس ٚتغالػ األٚساق ٌٚتٍّض ِىاْ

 

 

 

 

 

 

   Hoplolaimidae  ػائٍح /Rotylenchus (spiral nematode) جٕظ إٌٍّاتٛدا اٌحٍضٍٚٔح -

 

 

 

 

 

   Hoplolaimidae  ػائٍح Heliocotylenchus (spiral nematode)جٕظ إٌٍّاتٛدا اٌحٍضٍٚٔح  -

 

 

 

 

 

 

ٚتأخز اجغاَ ٘زٌٓ اٌرٕغٍٓ شىالً حٍضٍٚٔاً ٚتٍتيف تشيىً اٌحيش   ػاًٌّ أتشاسٌؼذ وال اٌرٕغٍٓ رٚ ٚ

C  ًػٕييذِا تمتييً تيياٌحشاسج اٌٙادئييح. عييرً تثفييRotylenchus  ّحاصييًٍاٌػٍييى ِختٍييف أٔييٛاع ٚ 

فً اإلصاتح اٌشيذٌذج ، اٌحشاجٍحِٕٙا اٌفغتك اٌحٍثً ٚاألشراس اٌخعشاٚاخ ٚتؼط األشراس اٌّثّشج ٚ

ٌحذث تمضَ ٌٕٚخفط ػذد األٚساق ٌٚتحٛي اٌّرّٛع اٌخعشي إٌى اٌٍْٛ األصفش، فٍّيا عيرً تثفيً  
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Heliocotylenchus  واٌضٌتْٛ ٚاٌؼٕة ٚاٌٍٛصٌاخ ٚاٌتفاحٍياخ ٚاٌّيٛص  األشراس اٌّثّشجِؼظُ ػٍى

ٚتظٙيش األػيشاض ح ٚاٌفغتك اٌحٍثً ٚاألشراس اٌحشاجٍح ٚاٌّغيثحاخ اٌخعيشاء ٚاٌّحاصيًٍ اٌحمٍٍي

تشىً تمشحاخ ػذٌذج ػٍى اٌريزٚس ٚرتيٛي غشفيً ٚظيؼف ػياَ ٌٍٕثياخ ٚفيً حياالخ اإلصياتح اٌؼاٌٍيح 

 تتٍف اٌرزٚس تشىً شذٌذ ٚواًِ.

 Heteroderidae  ػائٍح/ Heterodera     (Cyst Nematode)جٕظ إٌٍّاتٛدا اٌحٛصٍٍح    -
 
َْ وً ٔٛع ٌصٍة ػيائالً ٚاحيذاً       َْ ٕ٘ان تخصصاً وثٍشاً أي أ سغُ وثشج األٔٛاع اٌتاتؼح ٌٙزا اٌرٕظ إال أ

أٚ ػذد ِحذد جذاً ِيٓ اٌؼٛائيً. ٌٚصيٍة اٌشيٛٔذس اٌغيىشي ٚإٌرٍٍٍياخ وياٌمّح ٚاٌشيؼٍش ٚاٌشيٛفاْ ٚفيٛي 

إٌٍّيياتٛدا ي تؼييط أٔييٛاع تييؤدٚلييذ  اٌصييٌٛا ٚاٌثثاغييا ، ٚ٘ييٛ رٚ أتشيياس لٍٍييً ػٍييى األشييراس اٌّثّييشج.

 ّٕٛ غضٌش ٌٍرزٚس اٌثأٌٛح ِؼثٍح اٌّرّٛع اٌرزسي ِظٙش ٌشثٗ اٌٍحٍح.ٌاٌّتحٛصٍح 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Heteroderidae  ػائٍح /Meloidogyne (Root Knot Nematode) جنس نيماتودا تعقد الجذور -

خّغييح ِغييثثاخ ِشظييٍح ٚأخثييش  ٌؼتثييش ٘ييزا اٌرييٕظ تييشأي اٌىثٍييش ِييٓ ػٍّيياء إٌثيياخ ِييٓ أحييذ أ٘ييُ      

خاصيح تإٌّياغك االعيتٛائٍح راخ إٌّاخياخ اٌذافويح أٚ  ٌٕتشش فً ِختٍف أٔٛاع اٌؼياٌُالتصادٌح فً اٌؼاٌُ ٚ

ٚتتّثييً ٚرٚ أتشيياس ِحييذٚد ػٍييى اٌفغييتك اٌحٍثييً اٌحيياسج ٌٚصييٍة ِختٍييف اٌّحاصييًٍ ٚاألشييراس اٌّثّييشج 

تً تحٛي تذاخٍٙا إٔاث إٌٍّاتٛدا ٚتغيثة ح اٌاألػشاض تتىٌٛٓ ػمذ جزسٌح واألٚساَ تغّى اٌخالٌا اٌؼّالل

 .ظؼف ػاَ فً ّٔٛ إٌثاخ
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 Criconematidaeػائٍح   /Nematode)    (Ring    Criconemellaجنس النيماتودا الحمقية  -

ٚاٌتييً تغييثة حٍيياج لصييٍشج ألشييراس    Criconema    ٚCriconemoides اٌتغييٍّاخِؼشٚفييح عيياتماً ت

 .ٚاٌخٛل اٌذساق

 Paratylenchidaeعائمة / Paratylenchus      (pin nematode) جٕظ إٌٍّاتٛدا اٌذتٛعٍح -

 .ِٕٚٙا اٌفغتك اٌحٍثً ٌٙاجُ ِختٍف أٔٛاع اٌّحاصًٍ ٚاألشراس اٌّثّشج      

 

 

 

 

 

 

 Longidoridaeػائٍح  /Longidorus  (needle nematode)جٕظ إٌٍّاتٛدا اإلتشٌح    -

إٌثياخ ٚ٘يً تغيثة أظيشاساً وثٍيشج ػٍيى األشيراس اٌّتغيالثح األٚساق تؼتثش ِٓ أغٛي أٔٛاع ٍّٔياتٛدا     

واٌؼٕة ٚاٌّحاصًٍ ٚاٌخعشاٚاخ ٚتترٍى خثٛستٙا وٛٔٙا تٕمً اٌفٍشٚعاخ إٌثاتٍح ٚتٙياجُ اٌمّيُ إٌاٍِيح 

ع اٌرزسي ٌٚشافمٗ رتٛي ٌٍرزٚس اٌّغزٌح ٚاٌصغٍشج ِغثثح ٌٙا اٌتمضَ ِؤدٌح الٔتفال ٚتمشح أغشا  اٌّرّٛ

 ٚاصفشاس ٚشحٛب تاٌّرّٛع اٌخعشي ٚأخفاض تاإلٔتاجٍح.
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 Longidoridaeػائٍح /  Xiphinema     (dagger nematode)جٕظ إٌٍّاتٛدا اٌخٕرشٌح  -

ٚاٌّحاصًٍ اٌحمٍٍح ٚاٌخعاس. ٚتتّثيً األشراس اٌّثّشج  ِؼظٌُصٍة ٌؼتثش ٔالً ٌٍفٍشٚعاخ إٌثاتٍح ٚ     

تأخفاض ِفاجئ فيً ّٔيٛ اٌريزٚس ٚتتيٛسَ لّّٙيا تشيىً ِٕحٕيً ٚتٕتٙيً اإلصياتح تّيٛخ اٌمّيُ األػشاض 

  إٌاٍِح ٌٍرزٚس اٌّغزٌح.

 

 

 

 

 

 Trichodoridaeعائمة /Trichodorus (stubby root nematode)رزٚس اٌجٕظ تمصف  -

تييؤدي اإلصيياتاخ اٌؼذٌييذ ِييٓ اٌّحاصييًٍ ٚأشييراس اٌفاوٙييح ٚتؼتثييش ٔالٍييح ٌٍفٍشٚعيياخ إٌثاتٍييح. تٙيياجُ     

اٌّتىشسج ألغشا  اٌرزٚس اٌرأثٍح ٚفشٚػٙا إٌى تىٌٛٓ ٔظاَ جزسي لصٍش ٚغٍٍظ ِتمصف ٌتٛليف إٌّيٛ 

 اٌثًٌٛ ٌٍرزٚس ٚفمذاْ اٌرزٚس اٌشؼشٌح.
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 البرنامج الزمني لمكافحة آفات وأمراض الفستؽ الحمبي:

يعػػد حصػػر اآلفػػات واألمػػراض فػػي منػػاطؽ زراعػػة الفسػػتؽ الحمبػػي وتحديػػد ضػػررىا الخطػػوة األولػػى لبرمجػػة 
 :مايمي بإتباعإجراءات المكافحة المتكاممة وينصح 

قطػػاؼ بقايػػا العناقيػػد –ري  -تعشػػيب –حراثػػة  –إجػػراء عمميػػات الخدمػػة مػػف تقمػػيـ  وحػػرؽ مخمفاتػػو -1
, التسػػميد المتػػوازف لمعناصػػر الكبػػرى  الموسػػـ وحػػرقيـوجمػػع األوراؽ المتسػػاقطة  فػػي آخػػر  الثمريػػة

سيسػػػاعد الشػػػجرة عمػػػى تحمػػػؿ معظػػػـ   والصػػػغرى لكػػػي ينػػػتج تػػػوازف فػػػي النمػػػو الخضػػػري والثمػػػري
 اإلصابات دوف التدخؿ بالمكافحة الكيميائية.

شػػػير كػػػانوف الثػػػاني وحتػػػى نيايػػػة شػػػير شػػػباط  تمتػػػد مػػػابيفالتػػػي أثنػػػاء سػػػكوف عصػػػارة النبػػػات    -2
مقوى بمادة أوكسػي كمػورو النحػاس  (%3-2)ويستخدـ في الرش المواد التالية: زيت شتوي بنسبة

لمكافحػة بعػض األمػراض ومنيػا ليتر مف محموؿ الزيػت الشػتوي  21غ لكؿ (131-121)بمعدؿ 
 .تكميس األشجارإضافًة إلى  بسيال الفستؽ الحمبي

رة انتفاخ البراعـ وبدء تفتح األزىار أي في منتصؼ شير آذار وحتى الثمػث األوؿ مػف خالؿ فت   -3
 ممكف إجراء رشة مبيد حشري وفطري.شير نيساف 

ممكػػف إجػػراء  عنػػدما تصػػؿ األوراؽ إلػػى حجميػػا الطبيعػػي أي بػػدًء مػػف أوؿ شػػير أيػػار وحتػػى آخػػره-4
 .رورة القصوىعند الض المبيدات ستخداـا يفضؿ رشة أخرى مبيد حشري وفطري
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 :بشَايح انخذياث انضساعيت نشدشة انفغتك خالل عُت -12

 

 انخذياث انضساعيت انشهش

 . فالحح عثحٍح العتمثاي أِثاس اٌشتاء ٚإظافح األعّذج اٌثٍذٌح ٚاٌىٍّاٌٚح    تششٌٓ اٌثأً 

 تطبؽ العممية السابقة إذا لـ تطبؽ في تشريف الثاني . ٚياألوأْٛ 
 زراعة غراس الفستؽ الحمبي . اٌثأً وأْٛ
 ,زوتية لمف لـ يضيفيا خالؿ شير كانوف األوؿ والثاني إضافة األسمدة اآل شثاغ    

 إجراء عمميات التقميـ لمعظـ الحقوؿ خالؿ شير شباط.,لزيت الشتوي باالرش 
تحت ظؿ  عزيؽ حوؿ األشجار إما بالمعوؿ أو العزاقة إلزالة األعشاب النباتية آراس     

 الشجرة .
 متابعة عمميات المكافحة . ٍٔغاْ    
  (متابعة عمميات المكافحة وتقميـ عالجي )إزالة األغصاف الضعيفة والمكسورة أٌاس     

 والتعشيب حوؿ األشجار إذا دعت الضرورة .
إجراء عمميات تطعيـ األشجار الكبيرة السف والحديثة وتقديـ الري الداعـ في  حضٌشاْ   

 سنيف الجفاؼ .
تنتيي عمميات الفالحة في نياية ىذا الشير و تقديـ الري الداعـ إذا دعت  تّٛص     

 الضرورة .
 بداية القطاؼ و جني الثمار . أب      
 متابعة القطاؼ و الجني . أٌٍٛي     
 قطاؼ المتبقي مف الثمار . تششٌٓ أٚي 
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 :شجرة الفستؽ الحمبي في سورية أىم المشكالت الفنية الزراعية عمى -13 
 

المشكالت الفنية 
حسب ورودىا 

 في الدليل

عدد الفالحين الذين 
 الحمول الفنية السمبيات يعانون من المشكمة

 % لمقطر/ىكتار

عدم القيام بتحميل 
التربة لمعرفة 
 االحتياج السمادي

15214 74 

 إجياد التربة إذا كانت فقيرة -
كانت نسبة بعض العناصر تسمم النبات إذا  -

 الغذائية عالية مثل البورون و والنحاس

تحميل التربة لمعرفة مدى مالئمة التربة  -
سنوات في  3ار الفستؽ كل لزراعة أشج

 (2تشرين – 1الخريؼ) تشرين
ال ينصح بالسماد الكيماوي لمزراعة  -

 مم (  211المطرية )أمطار دون 
قبل -)خريؼدفعات  3إضافة السماد عمى  -

 بعد العقد ( -تشكل العناقيد
األسمدة  عدم إضافة

العضوية المتخمرة 
والكيماوية عند 

 التأسيس

9189 45 

 تباطؤ نمو الغراس -
 انخفاض جودة التربة  -
تعرض جذور الغراس الحديثة إلى البرد أثناء  -

 زراعتيا في موسم الشتاء

 (21-15)تسميد التربة بسماد عضوي  -
 سنوات (3-2 )كغ/شجرة كل

 صغرى (-سماد كيماوي ) عناصر كبرى

عدم التقيد بأعداد و 
أصناؼ األشجار 
 المذكرة وتوزعيا

9523 47 

انخفاض نسبة العقد وبالتالي اإلنتاج بسبب قمة  -
حبوب االلقاح أو عدم التوافؽ بين تفتح األزىار 
المذكرة والمؤنثة أو انتقال حبوب االلقاح بجية 

 المؤنثةمعاكسة لألشجار 

 إقامة مصدات الرياح في جية ىبوب الرياح  -
 %11التوزع الجيد لألشجار المذكرة بنسبة -
تنوع األصناؼ المذكرة المتوافقة مع تفتح  -

 أزىار األشجار المؤنثة

أخطاء في تقميم 
 36 7351 التربية

 تشوه شكل األشجار  -
 قمة اإلزىار والعقد -
 ضعؼ األشجار -

 تقميم األشجار من قبل فني متدرب  -
أن يكون التقميم متالئم مع البيئة و  -

 الصنؼ ) كأسيو (

عدم التقيد باستخدام 
برامج المكافحة 
المتكاممة لمفستؽ 

 الحمبي

11762 58 

 زيادة عدد الرشات -
 زيادة تكاليؼ اإلنتاج                       -
 األوراؽ و التربةزيادة األثر المتبقي بالثمار و  -
انخفاض نوعية الثمار و حالتيا التسويقية  -

 كونيا غير عضوية

وضع برنامج عممي لممكافحة المتكاممة  -
عمى شجرة الفستؽ الحمبي بالتعاون ما بين 

 اإلرشاد و البحوث الزراعية

عدم إجراء تحميل 
 81 16574 سنوات 3التربة كل 

 وجود خمل في توازن العناصر الغذائية -
 عدم ترشيد استخدام األسمدة ة وزيادة النفقات -
نتاج  - تدىور في صفات التربة و خصوبتيا وا 

 ثمار غير عضوية

 لمتربة في مخابر موثوقة دوري إجراء تحميل -
 زيادة القدرة التسويقية و التجارية لمثمار  -

عدم التقيد بمواعيد 
وكميات األسمدة و 

 نوعيتيا
9958 49 

 حاجة النبات.إضافة أسمدة ال تتناسب مع  -
 عراض النقص ألإضافة أسمدة قميمة تؤدي  -
 إضافة أسمدة قديمة أو سيئة -

التقيد بمواعيد و كميات التسميد المثمى  -
 اإلنتاج عمى مستوى الموقع و عمر الشجرة و 

مشاكل في تخزين 
ثمار الفستؽ 
 األخضر والجاؼ

- - 
 فقدان كمية منيا عن طريؽ الفئران  -
 نقص القيمة التسويقية تعفن الثمار و  -
 عدم قدرة المنتج عمى تسويقيا و تصديرىا  -

 في ظروؼ مثالية الثمار تخزين  -
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فػي شػروط  وفيػراً كونيػا تعطػي محصػواًل الحمبػي  ؽالفسػت سػبؽ نالحػظ انػو تػزداد أىميػة شػجرةمف خالؿ مػا 
و يػػػزداد الطمػػػب عمػػػى ثمػػػار الفسػػػتؽ الحمبػػػي  الزراعػػػة والخدمػػػة المالئمػػػة كمػػػا أف مردودىػػػا اإلنتػػػاجي كبيػػػر

السػػوري و أسػػعار ىػػذا المحصػػوؿ بازديػػاد كمػػا أف شػػجرة الفسػػتؽ الحمبػػي مػػف أكثػػر أنػػواع أشػػجار الفاكيػػة 
يوجػػػد العديػػػد مػػػف نػػػو أالمقاومػػػة لمجفػػػاؼ والمتحممػػػة لالجيػػػادات البيئيػػػة والمناخيػػػة كمػػػا نالحػػػظ ممػػػا سػػػبؽ 

عطػاء ا  المشاكؿ التي تواجو زراعػة ىػذه الشػجرة و  ف تالفييػا  يػؤدي إلػى نجػاح نمػو شػجرة الفسػتؽ الحمبػي وا 
جيػػد وتقميػػؿ فرصػػة تػػدىور األشػػجار فػػي بعػػض المنػػاطؽ كمػػا يػػؤدي حػػؿ المشػػاكؿ إلػػى زيػػادة جػػودة  إنتػػاج

مطابقػػػة الثمػػػار لممعػػػايير  االقتصػػػادية و اإلنتػػػاج و الميػػػزة النسػػػبية لزراعػػػة الشػػػجرة و بالتػػػالي ارتفػػػاع القيمػػػة
 .الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



017 

 

 

 14-  :العربية اجعالمر  

الغراس زراعة بذور الفستؽ الحمبي إلنتاج قنية الحديثة لتلا -1983 ,نظيرنحالوي  ؛إبراىيـحج إبراىيـ  -1
  .)أكساد( ,البذرية وتطعيميا

 )أكساد(. ,الفستؽ الحمبي وتقنياتياشجرة  -1998 ,رفيؽالريس  ؛محمدكردوس  ؛إبراىيـحج إبراىيـ  -2
 .)ىيئة البحوث العممية الزراعية( ,نشرة الفستؽ الحمبي -2005 ,محمد حاـزمرستاني  ؛عامرخباز  -3
 .إنتاجيا –رعايتيا  -المتساقطة األوراؽ زراعتيا ةالفاكي -1986 ,عاطؼإبراىيـ  -4
 .ةالفاكيمحاصيؿ  إنتاج -1989 ,مصطفى كماؿحجازي  -5
 .تديمة الخضرة والمتساقطة األوراؽالمس ةالفاكي إنتاج -1984 ,طو عبد اهللنصر  -6
 .فات الفستؽ الحمبيآمتكاممة لبعض المكافحة ال -2008 ,عبد الرحمفقطميش  -7
الفستؽ الحمبي دراسة بيولوجية وفيزيولوجية حوؿ نوعية اإلثمار وكميتيا في شجرة  -1998 ,أيمفديري  -8

 .في المناطؽ الجافة في سورية
  .نتائج أبحاث في المجمعات الوراثية -(2111حتى 2112لمبحوث العممية الزراعية )مف  الييئة العامة -9

  .اعتماد صنؼ الفستؽ )أبو ريحة(تقرير  -2111 ,مكتب الفستؽ الحمبي -11
 التقرير الفني السنوي ألبحاث إدارة بحوث وقاية النبات. -2112 ,الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية-11

 المراجع األجنبية: -15 
1- GEORGIAN N. AGRIOS., 2005-Fifth edition Plant Pathology. 

Department Of Plant Pathology University Of Florida, United State Of 

America. P: 826-863. Agrios_Plant Pathology 5
th

 ed.pdf . 

 


