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إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المحتوى في هذه الممما ة االعمةمميمة
تعبر عن أي رأي مهما كان من جانب منظمة األغذية والزراعة األممم المممتمحمدة
(الفاو) ،أو وزارة الزراعة اللبنانية بشأن الوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو
إقليم ،مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيين تخومهما أو دمدو هما
و تعبر االشارة إلى شركات محد ة أو منتجات بعض المصنعين ،سموا كمانم
مرخصة أم  ،عن عم أو توصية من جانب منظمة األغمذيمة والمزراعمة لمألممم
المتحدة أو وزارة الزراعة أو تفضيلها على مثيةتها مممما لمم يمر .كمره تمممثم
وجهات النظر الوار ة في هذه المموا االعمةمميمة المرليمة الشمخمصميمة لملممم لم
(الم لفين) ،و تعكس بأي دال وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أووزارة
الزراعة أو سياساتها
تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة استمخمدام همذه الممموا االعمةمميمة
واستنساخها ونشرها وما لم يذكر خةف .لك ،يمكن نسخ هذه الممموا وطمبمعمهما
وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة واألبحاث واألهداف التعليمية ،أو ا ستخدام
في منتجات أو خدمات غير تجارية ،على أن يشار إلى أن المنظمة هي المصدر،
وادترام دقوق النشر ،وعدم افتراض موافقة المنظمة علمى ررا المممسمتمخمدمميمن
وعلى المنتجات أو الخدمات بأي شك من األشكال
ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على دقوق الترجمة والتصرف وإعا ة البيع
بمماالضممافممة إلممى دممقمموق ا سممتممخممدامممات الممتممجمماريممة األخممرى إلممى الممعممنمموان
التاليcopyright@fao.org:
أو إلى. www.fao.org/contact-us/licence-request :
تتاح المنتجات االعةمية لملمممنمظمممة عملمى مموقمعمهما المتمالميwww.fao.org/ :
 ،publicationsويمكن شرالها بإرسال
الطلبات إلى.publications-sales@fao.org :
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تمهيد
يعتبر مرض التدهور السريع للزيتون من أهم وأخطر األمراض المتمي
تصيب الزيتون وغيره من النباتات المزروعة والبرية
خ هذا المرض الذي تسببه بكمتميمريما  Xylella fastidiosaدمديمثما ً
إلى القارة األوروبية وتسبب بخسائر فا دة فمي أشمجمار المزيمتمون فمي
إيطاليا وبعض الدول األوروبية وبات يشك خطراً عملمى ول دموض
البحر األبيض المتوسط مما استدعى منظمة األغذية والمزراعمة لمألممم
المتحدة – الفاو -وبطلب من ك من الجزائمر ومصمر ولميمبميما ولمبمنمان
والمغرب وتونس وقطاع غزة والضفة المغمربميمة إلمى تمنمفميمذ مشمروع
تعاون تمقمنمي بمعمنموان :االجمرا ات الموقمائميمة لمممنمع خمول وانمتمشمار
بكمتميمريما  Xylella fastidiosaإلمى بملمدان الشمرق األ نمى وشمممال
أفريقيا
يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم للحكومات في جهو ها لملمحمد ممن
خطر خول وانتشار هذه البكتيريا ومن تأثيراتها السلبية
وفي هذا االطار ،تم تمحمضميمر وتمنمفميمذ خمطمة عممم لمكم ممن المدول
المشاركة فتضمن خطة العم للبنان القيام بنشاطمات المتموعميمة دمول
بكتيريا  Xylella fastidiosaوتقوية قدرات وزارة الزراعة اللبنانيمة
ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية باالضافة إلى القيام بمسح مميمدانمي
في كافة المناطق اللبنانية ألهم العوائم المنمبماتميمة والمحمشمرات المنماقملمة
للبكتيريا
لقد تم إعدا هذه النشرة االرشا ية بالتعاون الوثيق بين منظمة األغمذيمة
والزراعة لألمم المتحدة ووزارة الزراعة اللبنانية ومصلمحمة األبمحماث
العلمية الزراعية والمعهد الزراعي المتوسمطمي فمي بماري – إيمطمالميما
وتضم هذه النشرة معلومات وصور دول التوزيع الجمغمرافمي لمتمواجمد
بكمتميمريما  Xylella fastidiosaواألضمرار االقمتمصما يمة والمعموائم
واألعراض وكيفية انتقال البكتيريا واالجرا ات الوقائية ،ورلية التبملميم
عن وجو أعراض مشبوهة ،وسب إ ارتها

iii

نقدم جزيل الشكر والتقدير للمركز الدولي للدراسات
الزراعية العليا المتوسطية – المعهد الزراعي المتوسطي
باري ،ايطاليا ))CIHEAM - IAM BARI, Italy
لدعمه الفني والتقني ولتزويدنا بالصور المستخدمة في هذا
المنشور.

iv

مقدّمة
تعتبر بكتيريا  Xylella fastidiosaمن األمراض النباتية الحجرية التي تشك
تهديداً خطيراً للزراعة والبيئة وا قتصا
تغزو البكتيريا األوعية الخشبية ) (Xylemفي النبات العائ مسمبمبمة أممراضما
متعد ة (جدول  ،)1وتتكاثر بداخلها فتعرق عملية نق المممغمذيمات والممما مممما
ي ي الى ظهور اعراض ادتراق أطراف األوراق ،الذبول ،والموت والجديمر
بالذكر أنه من الممكن عدم ظهور أية أعراض على بعض النباتات العائلة
جدول  .1أهم األمراض التي تسببها بكتيريا Xylella fastidiosa

مرض بيرس في العنب
ادتراق أطراف أوراق اللوز
االصفرار المتبرقش في الحمضيات

Pierce’s disease
Almond Leaf Scorch
Citrus Variegated
Chlorosis

الصفرة الكا.بة في الدراق

Phony Peach Disease

ادتراق أطراف أوراق الدفلة

Oleander Leaf Scorch

مرض التدهور السريع ألشجار
الزيتون

Olive Quick Decline
Syndrome
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جدول  .2التوزيع الجغرافي وفقا ً لتح نوع بكتيريا Xylella fastidiosa
أهم البلدان

العوائل النباتية الرئيسية

تحت نوع

الواليات المتحدة،
كندا ،ألمانيا،
وإسبانيا

العنب ،القهوة ،الكرز ،الدفلة

fastidiosa

البرازيل ،كوستا ريكا،
األرجنتين ،إيطاليا،
فرنسا ،وإسبانيا

نبات الزينة  ،Polygala myrtifoliaالحمضيات ،القهوة،
الزيتون ،الدفلة

pauca

الواليات المتحدة،
فرنسا ،وإسبانيا

اللوز ،المشمش ،الدراق ،الزيتون ،نبات الزينة
Polygala myrtifolia

multiplex

الواليات المتحدة

الدفلة

sandyi

الواليات المتحدة

التوت

morus

الواليات المتحدة

نبات الزينة Chitalpa tashkentensis

tashke

األضرار اإلقتصادية
تعتبر  Xylella fastidiosa subsp. fastidiosaالممسمبمب لمممرض بميمرس،
الذي شك عائقا ً رئيسيا ً النتاج الكرمة في الو يات المتحدة ألكثر من  100سنة،
مما يسبب أضراراً إقتصا ية كبيرة في كاليفورنيا تقم ردر ب م  101مملميمون و ر
أمريكي سنويا ً من ديث خسائر الكروم باالضافة المى تمطمبميمق تمدابميمر الصمحمة
النباتية المتعلقة بهذا المرض
منذ عام  ،1821ظهر االصفرار المتبرقش في الحمضيات الناجم عمن Xylella
 fastidiosa subsp. paucaوانتشر بسرعة في مناطمق واسمعمة ممن جمنموب
البرازي الى أن بلغ أعدا األشجار المصابة فمي المعمام  8018دموالمي 180
مليون شجرة
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في العام  ،8013تم التسجي األول لهذا المرض على أشجار الزيتون في بمولميما
التي تعد المنطقة المرئميمسميمة نمتماج المزيمتمون فمي إيمطمالميما دميمث أطملمق اسمم
كو يرو " "CoDiROعلى السةلة الجديدة ممن  Xylella fastidiosaوالمتمي
تنحدر من سةلة  .paucaيرتبط وجو هذه البكتيريا إلى دمد كمبميمر بمأعمراض
مرض التدهور السريع ألشجار الزيتون الذي أ ى الى إصابة ما يمقمارب عشمرة
مةيين من أشجار الزيتون (دوالي  0000كم ،(8معظمها تنحدر ممن السمة ت
القديمة .ونظراً إلى األهمية ا قتصا ية وا جتماعية والبيئية والثقافية والتاريخية
يمكن تقديره بثمن
ألشجار الزيتون فإن الضرر الحاص

العوائل واألعراض
عرف بكتيريا  Xylella fastidiosaبتأثيرها في عد كبير من العوائ النباتية
(ما يزيد عن  308نوعاً) ،أبرزها المزيمتمون ،المحمممضميمات ،المكمرممة ،المدراق،
الكرز ،السنديان ،نباتات الزينة ،وغميمرهما وممن المممتموقمع أن تمز ا قمائمممة
العوائ كلما غزت البكتيريا مناطق جديدة
األعراض على أشجار الزيتون
احتراق أطراف أوراق الزيتون

يباس جزء من الشجرة

تطور المرض داخل الشجرة

يباس كامل للشجرة

3

موت كامل لبساتين الزيتون

موت أشجار الزيتون المعمرة

األعراض على الكرمة
احتراق أطراف أوراق الكرمة
عنب أبيض

عدم اكتمال نضج الفروع

بقاء األعناق على أطراف األغصان المعمرة

عنب أحمر

تلوين األوراق
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األعراض على أشجار الليمون
إصفرار أوراق أشجار الليمون

أعراض شبيهة بنقص الزنك على األوراق
ثمار صغيرة

األعراض على أشجار اللوز والكرز

احتراق أطراف أوراق اللوز

احتراق أطراف أوراق الكرز

األعراض على أهم نباتات الزينة العائلة

الدفلة Nerium oleander

5

Polygala myrtifolia

الغار Laurus nobilis

الريحان -اآلس Myrtus communis

الخزامى Lavandula angustifolia

اكليل الجبل Rosmarinus officinalis

كما أن العديد من العوائ تكون كامنة بدون أعراض أو تظهر أعراض بعد عمدة
أشهر من االصابة ،مما يجع التشخيص صعبا ً ويستوجب القيام بفحص مخبري
للتأكد من وجو المرض
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كيفية انتقال البكتيريا
تشك التجارة الدولية لموا االكثار /النباتات الممصمابمة (ممع أو ون أعمراض)
العام األساسي النتقال البكتيريا بين البلدان
تنتق بكتيريا  Xylella fastidiosaبمواسمطمة المحمشمرات الممماصرمة لملمعمصمارة
المممممتممواجممدة فممي األوعمميممة الممخممشممبمميممة ) )Xylemوتممكممون عمملممى نمموعمميممن
) Sharpshooters (Cicadellidaeو)Spittlebugs (Cercopidae
أي البق النطاط .ات البصاق من أهم المحمشمرات المنماقملمة لمبمكمتميمريما Xylella
 fastidiosaنذكر Graphocephala atropunctata
و  Homalodisca vitripennisفمممي المممو يمممات المممممممتمممحمممدة األمممميمممركممميمممة،
و  Philaenus spumariusفي إيطاليا التي ساهم بماالنمتمشمار المواسمع لمهمذه
البكتيريا سوا على الزيتون أو األشجار المثمرة أونباتات الزينة العائلة.
البق النطاط الناقل األساسي المرتبط بالساللة االيطالية

X. fastidiosa CoDiRO

Philaenus spumarius

Graphocephala atropunctata

البصاق مع حورية Philaenus spumarius

Homalodisca vitripennis

والجدير .كره أنه مع استمرار األبحاث الجارية ،قد يمتمم تمحمديمد دشمرات نماقملمة
جديدة مرتبطة بتوسع النطاق الجغرافي للبكتيريا
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اإلدارة المتكاملة
الوقاية
إن إدارة بكتيريا  Xylella fastidiosaصعبة لللليلايلة نلللراع للتلنلوع اللعلوائلل
والحشرات الناقلة ،لذلك من الضروري اعتماد إجراءات وقائية صارمة تضمن
عدم دخول البكتيريا ،وذلك عبر استخدام مواد اإلكثلار اللنلبلاتلات ملن مصلدر
موثوق خال من البكتيريا  ،واللقليلام بلاللملسلا اللمليلدانلي اللملتلواصلل ألعلراض
البكتيريا كما أن التحري السريع عن المرض ممكن أن يتلم بلاسلتلخلدام لحل
الحشرات الناقلة والمسماة بالجاسوسة .وبالتالي من الضروري جدا ععلدم جللل
النباتات من الدول التي يتواجد يها المرض وال سيما إيطاليلا ،لرنسلا ،إسلبلانليلا
وكل الدول التي تم تسجيل هذا المرض يها.

اإلبالغ عن األعراض المشبوهة


اإل بال عن وجود أية نباتات عائلة تللهلر أعلراض مشلبلوهلة اللى أقلر
مركز زراعي تابع لوزارة الزراعة أو مصلحة األبحاث العلمية الزراعية.



التقاط صور لألعراض (إذا أمكن).



تحديد الموقع الجيرا ي للعينة (إذا أمكن).



أخذ العينات النباتية من األجزاء التي تلهر األعراض واإلنتباه لعدم جلملع
األجزاء الميتة ،وضع العينة ي كيس بالستيكي ،اإلنتبلاه إللى علدم إدخلال
الحشرات إلى الكيس؛ كما ينصا بنفض العينة قبل وضعها ي الكيلس ملن
أجل التخل من الحشرات.



إرسال العينات النباتية الى أقر مركز زراعي تابع للوزارة اللزراعلة أو
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية.
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اإلدارة
لتحقيق اال ارة المتكاملة لبكتيريا  Xylella fastidiosaيجب:


الحفال على الحالة العامة للنباتات من حيث التسميد والممارسات الزراعية
الجيدة مثل التقليم وغيرها.



إدارة األعشا خاصة التي من الممكن أن تكون عوائل محتملة للبكتيريا
و أو عوائل للحشرات الناقلة.



إقتالع كامل النبات العائ المصا وحرقه.



عدم التطعيم من أي نبات قبل التأكد من حالته الصحية وخلوه من البكتيريا.



إدارة الحشرات (البالية) الناقلة لبكتيريا  Xylella fastidiosaعبر
استخدام مبيد حشري.



الحة التربة بهدف القضاء على الحشرات الناقلة الفتية الممكن أن تكون
متواجدة على العوائل المحتملة للبكتيريا.

9

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
الممثلية في لبنان
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تلفون+961(5)924005/6/7 :
اكس+961(5)922128 :
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