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 المستخلص

 
ة الزراعة   هذه الدراس  أجريت ام الدراسي     / ة في آلي ة البصرة للع ة  ـرض ت ـبم  ابةـاإلص ة ـدراسة نسب ـل  2003-2002جامع عفن القم

ى   Thielaviopsis paradoxaالمتسبب عن الفطر  النامية ل التمر في محافظة البصرة        أصناف عل ة من نخي ي   اإلصابة ومظاهر   مختلف الت
  .  مكافحة المرضوالتطرق الى بعض طرق  اإلصابةوامل المؤثرة على نسبة دراسة بعض الع ور معلى نخيل التيسببها الفطر 

ة سجلت     إصابةنسبة  أعلىان  البصرة،بصورة عشوائية في بعض مناطق  أجريتنتائج المسح التي  أظهرت ة النامي بمرض تعفن القم
ل    على التوالي تلتها منطقتا القرن% 6.62و % 7.42في بساتين شط العرب والدير اذ بلغت  اتين نخي ة والمدينة في حين سجلت اقل نسبة في بس

ين نسبة      ت، آما وجد% 0.65الخصيب وبلغت  يأب ة ب اط ايجابي ال ودرجة   اإلصابة عالقة ارتب ا    إهم ل آم د     اإلصابة  أنالنخي ا ابتع زداد آلم ت
   .بستان النخيل عن شط العرب

ى القمة النامية اذ سجلت  بمرض تعفن لإلصابةيتها سنخيل التمر في درجة حسا أصنافوتباينت  % 5.38و % 6.06 إصابة نسبة   أعل
ه أي  بريم و األصنافعلى التوالي تالهما  ساير وحالويللصنفين   إصابة خضراوي وجبجاب وزهدي وديري اما الصنف برحي فلم تسجل علي

ة فح امية ومرض تعفن القلب ومرض الل على نخيل التمر وهي مرض تعفن القمة الن T.paradoxaيسببها الفطر  إصابةمظاهر  ةثالث سجلت. 
وجد ان الفطر   و في الوسط المتكون من جمار نخيل التمر يختلف باختالف الصنف المستخدم  T.paradoxaآما وجد ان نمو الفطر . السوداء 

T.paradoxa  واشنتونيا الكناري والممرض لفسائل نخيل.  
نخيل التمر وجود فروق معنوية في نسبة المرآبات الفينولية  ألصناف) الجمارة(امية ت نتائج تقدير المرآبات الفينولية في القمة النــبين

ين  ت  األصنافب ىاذ آان بة  أعل ت  % 1.94نس بة آان ل نس ريم واق دي والب ده صنف الخضراوي والزه اء بع ديري وج و % 0.58 لصنف ال
وى   لصنفي الحالوي والساير على التوالي ، آما وجدت عالقة ارتباط عكسي% 0.39 ين محت ة ونسبة       أصناف ة ب ات الفينولي ل من المرآب النخي

  . بمرض تعفن القمة النامية  أصابتها
ذائي السائل     (IAA)االوآسين  أنتاجعلى  T.paradoxaالنتائج عدم قدرة الفطر  أظهرتو .  (Tryptophan + PD)في الوسط الغ

رتو ر ـيائية آـة االحـجربة المكافحـج تـنتائ اظه ر    Trichoderma harzianumفاءة الفط و الفط يط نم ي تثب ة  T.paradoxaف مقارن
أخوذ زراعة الفطر الممرض  أعادةعند .  Aspergillus nigerو  .Penieillium spبالفطرين  اق من   الم الزرعة المزدوجة مع الفطر      أطب

Trichoderma harzianum  لم يتمكن الفطرT.paradoxa  من النمو .  
ة في الوسط الصلب              نة المبيدات الفطرية بفعاليآما بينت النتائج  و الفطر بصورة آامل يط نم دان وسويج وتيشازول في تثب ليت وبايفي

يط  بة تثب ة بنس وس ، % 83.33مقارن د اآريف ا يللمبي دان ب وفيم ت المبي ًا اثب ة حقلي ة الكيميائي ة المكافح ت وباينخص تجرب تخدمان فلي دان المس ي
ل       جيدةجهاز اإلرضاع الوريدي آفاءة  بطريقة الحقن في جذع النخيل بواسطة ى نخي ة عل ة النامي ن القم من خالل   التمر  في مكافحة مرض تعف

د ب  ل بالمبي ل المعام ي النخي ل ف بة الكلوروفي ل اذ بلغت نس بة الكلوروفي اس نس دان نقي ت وبايق م 1.32و  1.34لي ـ 100/ملغ ة ب م مقارن  1.17غ
 ) . ملنخيل غير معا(غم في معاملة المقارنة 100/ملغم

  
 المقدمة

وهي شجرة مبارآة فقد ورد ذآرها  Arecaceaeخيلية نوالعائلة ال Palmalesالى الرتبة  Phoenix dactyliferaتنتمي نخلة التمر 
ام           الى في سورة األنع ه تع ا في قول ة آم ريم في أحدى وعشرين آي ران الك ة   (في الق وان داني ا قن ة   )ومن النخل من طلعه ـد  ))99((اآلي وأآ

  .  ))صدق رسول اهللا(( )أآرموا عمتكم النخلة(علـى االهـتمام بـزراعة الـنخيل إذ قال ) ص(رسول األعـظم مـحمد الـ
ر من    ووزرعها السومري ذ أآث يالد     3000ن وعاشوا على ثمارها في وادي الرافدين في العراق من ل الم ا  ) 1991مطر،  (سنة قب ، آم

ألف من          وذ ذآـر حمـ ورد ذآر نخلة التمر في الشرائع القديمة ا ـي تت ـه الت ـي شريعت ـواد ف ـبع م ـي س ـل ف ادة   282رابي النخي د الحسين ،   (م عب
1974 . (  

ة لزراعة              ر مالئم ي أآث وطن العرب اطق ال اخ في معظم من د المن الم ويع تنتشر زراعة النخيل في المناطق الحارة وشبه الحاره في الع
ـ      ا جعله من بين اآبر المناطق المنتمالنخيل م ة ب دول العربي ر     % 74جة للتمور في العالم ، ويقدر أنتاج التمور في ال المي ، يعتب اج الع من اإلنت

ل       ) 1993غنيم، (العراق والسعودية من أهم الدول المنتجة والمصدرة للتمور  اطق المتخصصة بزراعة النخي وتعتبر محافظة البصرة من المن
ة لضفتي شط العرب بعمق      وتمتاز بتنوع أصناف النخيل المزروعة فيها وت م 5-1(شمل مناطق زراعة النخيل األراضي المحاذي داًء من   ) آ ابت

ة         رات في قضاء القرن ة والف اء نهري دجل ل محافظة          قضاء الفاو جنوبًا وانتهاءًا بمنطقة التق د تعرض نخي ة ، لق ل قضاء المدين فضًال عن نخي
رة ـالمساحة المزروعة ، تشير اإلحصائيات الى ان أعداد النخيل في محافظة البص تدهور آبير تمثل بنقص أعداد النخيل وانخفاض البصرة الى

ام    10.558.666آانت  ى    1968مليون نخلة في ع ام     6.500.000وانخفض ال ة ع ون نخل ى       1979ملي دد ال ذا الع اقص ه م تن  3.795.000ث
ل في    . خلة فقطمليون ن 3.000.000وصل عدد النخيل الى  2000وفي عام  1994مليون نخلة عام  دهور النخي وهناك أسباب عديدة أدت الى ت
  : المحافظة منها 

  . الحروب المتالحقة وما رافقها من تدمير للبساتين والهجرة االضطرارية ألصحابها -
 . شحة وملوحة مياه الري ورداءة الصرف في التربة وانتشار األدغال     
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 . قلة العناية المبذولة في خدمة النخيل  -
 ) . 2003عبيد، . (انتشار اآلفات واإلمراض الزراعية  -

أآثر من     در ب ية         280يتعرض نخيل التمر الى عدد آبير من اآلفات الزراعية تق ة وفايروس ة وبكتيري ببات أمراض فطري ا مس ة منه آف
ة ال ) . 1985عبد الحسين، (ومايكوبالزما وحشرات وحلم وقوارض وطيور  ا       تعتبر اآلفات من المشاآل المهم ل حيث أنه ا النخي ي يتعرض له ت

ه ،    (في عمر األشجار    ًاشديد ًاتسبـب نقصـًا آـبيرًا فـي المـحصول آـمًا ونوعـًا وتدهـور د السالم وجماعت ذه األمراض    ) 1993آل عب ، ومن ه
ة    ة النامي ن القم رض تعف ر    Terminal bud rotم ن الفط بب ع ذي يتس ور الالج  Thielaviopsis paradoxaال و الط ر  وه ي للفط نس

Ceratocystis paradoxa (Grafalo, 2003)  .              د يصيب السعف ل التمر فق ى أشجار نخي ة عل ذا الفطر أعراض مرضية مختلف يسبب ه
،  Black scorchة السوداء  فح وهو ما يعرف بالل) الخوص(مكونًا مناطق متقرنة سوداء على حواف السعف مسببًا تقصف السعف والوريقات 

ة       Heart rotالنخلة مسببًا تعفنه وموت النخلة وهو ما يعرف بتعفن القلب آما قد يصيب قلب  اء راس النخل ببًا انحن ة مس ة النامي ، او يصيب القم
ا يسمى بالم      ة وهو م ة  ـفن ال ـب تع ـما يسب ـآ  Midjnoon or fool diseaseجنونة ـوقد تنمو برعمه جانبي ات (نورات الزهري ه  الزي ، وجماعت

2002 .(  
ل بشكل        ونظرًا ألهمي أمراض النخي ة ب ة الدراسات المتعلق ة ولقل ة أشجار النخيل في القطر من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئي

ة جاءت          اد سبل المقاوم ذا المرض وإيج عام ومرض تعفن القمة النامية بشكل خاص ويهدف المساهمة في تسليط الضوء على بعض جوانب ه
  : تالية هذه الدراسة تحقيقًا لألهداف ال

  : دراسة مسحية تتضمن  .1
  . تحديد نسبة اإلصابة على أصناف مختلفة من النخيل في مناطق لم تدرس سابقًا - أ
 . مر توصف الحاالت المرضية التي يسببها الفطر على نخيل ال  -  ب

  . تقييم فعالية بعض فطريات المقاومة االحيائية والمبيدات الفطرية في المكافحة  .2
 . لية بالحساسية لإلصابة عالقة المرآبات الفينو .3
  . دراسة قابلية الفطر على إفراز بعض منظمات النمو  .4
 
 استعراض المراجع -2
  :  Terminal bud rotاألهمية االقتصادية لمرض تعفن القمة النامية  2-1

د والعراق    سـجل هـذا المرض في الجزائر ومصر  Thielaviopsis paradoxaيتسـبب مـرض تـعفن القمة النامية عن الفطر  والهن
ا   عودية وموريتاني نة    )  Elmer  ،1978و   Carpenter(والس ت س ي الكوي جل ف ه ،  Suleman( 1992وس ي  ) 2001وجماعت جل ف وس

  .  (Laville ,1966)آما وجد ان انتشار هذا المرض يزداد بزيادة ملوحة مياه الري .  (Garofalo, 2003)الواليات المتحدة األمريكية 
اتين البصرة       ) 2001(ريت في العراق حول هذا المرض وجد غالي في دراسة أج ا  % 34.26ان أعلى نسبة إصابة آانت في بس تلته

اء    محافظة القادسية آما وجد في الدراسة نفسها ان هناك عالقة طردية بين نسبة اإلصابة بالمرض وآل من ملوحة وقاعدية التربة ومستوى الم
اتين البصرة      ) 2004(وفي دراسة أخرى وجد االسدي . رجة إهمال النخيل األرضي وشدة اإلصابة بالحفارات ود ان أعلى نسبة إصابة في بس

  . تلتها منطقة القرنة ثم أبو الخصيب والمدينة % 33.5آانت في بساتين منطقة شط العرب بلغت 
ة        ة الصرف ذات الملوحة العالي ة رديئ اتين المهمل ا ان  يزداد انتشار هذا المرض في البس وب      الجو آم الحار والرطب المصحوب بهب

ة الفسائل     (Dejerbi,1983)الرياح يشجع على العدوى  آما ينتشر المرض نتيجًة لزراعة فسائل نخيل مصابة أصًال بهذا المرض وعدم معامل
ه ،   ( لـبالمبيد المناسب وعدم تطهير اآلالت المستعملة في فصل الفسائل باإلضافة الى عدم العناية باألشجار في الحق   ات وجماعت ) . 2002الزي

ي    زداد ف المرض ت ابة ب وحظ ان اإلص ا ل ر الممرض    آم زل الفط م ع ل وت اق النخي ارات س ل المصاب بحف ن T.paradoxaالنخي طح  م الس
المرض        تالخارجي ألجسام اليرقات ومن قنواتها الهضمية والتي جمع ا أعراض اإلصابة ب ل عليه ه ،   (من جذوع نخي اب وجماعت ). 1982ذي

ة للفطر  ًال عنفض ات المرافق ا تشترك بعض الفطري ة الجروح لإلصابة آم ل الفطر الممرض وتهيئ وم بنق ذوق يق ار الع ان حف ار ف ذا الحف ه
امة الممرض الرئيسي   رازات الس ل االف ه بفع ل األنسجة المصابة والميت ة بتحلي ات المترمم وم الفطري ي أحداث اإلصابة حيث تق الممرض ف

  ) . 2001غالي، (
  

  :  Thielaviopsis paradoxaالفطر  2-2
ة       T.paradoxaيتسبب مرض تعفن القمة النامية عن الفطر  ى رتب ود ال ات الناقصة يع ى   Order: Monilialesوهو من الفطري وال

ة  اقص للفطر ال Family: Demataceaeعائل و الطور الن ة  Ceratocystis paradoxa (Dade) C.Moreau كيسيوه د للعائل العائ
Family:Ophiostomataceae  والرتبةOrder: Microacales )،2002الزيات وجماعته (  

ار  ا أش ر  )Laville )1965و   Brunآم ى ان الفط ة الم  T.paradoxaال ن الناحي دًا م ب ج ةقري ر  ظهري  Chalaropsisللفط
radicicola  ر  . الضعيفة المهملة والمعرضة للجفاف وله دور مهم في انحناء الرأس على النخيل فـي مـوريتانيا حيث يهاجم األشجار آما اعتب

Amy   وThomas  ،)2002 ( ان الفطرChalaropsis  يعتبر االسم المرادف(Synonyms)  للفطرThielaviopsis  .  
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ل   T.paradoxaينمو الفطر  ل (سريعًا في أنسجة العائ واغ         ) النخي واغ األول اب وعين من االب تج ن ة من ة الداخلوفي األوساط الزرعي  ي
دة   تشفافة ت ة مول واغ كون داخل خلي ارورة     االب ا  وتتكون   (Phiallide)وهي تشبه الق واغ فيه ًا   االب ة الحامل     (Endogenously)داخلي في قم

ة         الداخليةالكونيدي على هيئة سلسلة من االبواغ  ى هيئ ا تكون عل ًا م ة غالب وغ الكونيدي  الصغيرة الشفافة واالسطوانية الشكل آما ان أطراف الب
  . مايكرون  6-2.5 × 15-7زوايا قائمة وأبعادها تتراوح ما بين 

ات                  ًا في أطراف الهايف ة سوداء بيضاوية الشكل سميكة الجدار وملساء وتكون غالب واغ آالميدي اني فهي اب وع الث  Aleurioاما الن
spores رة     15-5.5 × 25-9.5فرعات الجانبية لهايفات الفطر وأبعادها توتكون في سالسل على قمم بعض ال ميكرون وهذه تتكون بأعداد آبي

  ) . 2002والزيات وجماعته ،  Djerbi  ،1983و  Elmer   ،1978و  Carpenter(على األجزاء المصابة المتفحمة 
ة    ة العالي ل الرطوب ة مث وفر الظروف المالئم د ت ة والناضجة خاصًة عن دى(يصيب الفطر األنسجة الحديث اء الحر والن ة ) الم ودرج

ى سرعة حدوث         يالفطر  للغزلم التي تساعد على أنبات ابواغ الفطر والنمو السريع 25ْرارة المعتدلة الح د تواجدها عل ، وتساعد الجروح عن
  ) . 2001وجماعته ،   Suleman(اإلصابة 

ين   ) 1997(ذآر راشد  ع ب ى هي    25-20بان درجة الحرارة المثلى لإلصابة بالفطر تق ة المثل و للفطر    وان % 95ْم والرطوب أفضل نم
د درجة حرارة    30درجة حرارة عند آان  PDAعلى الوسط الغذائي  غالي  (ْم 26ْم وأفضل نسبة أنبات لالبواغ الكونيدية والكالميدية آانت عن

  . ْم 30-20وان الحرارة المثلى لنمو الفطر  pH 6.5بـان أفضـل أس هيدروجيني لنمو الفطر آانت ) 2004(وذآر االسدي ) . 2001، 
ه،  (في ليبيا من النخيل المصاب بالتدهور والمعرض لإلجهاد والجفاف  T.paradoxaتم عزل الفطر  ل   1993الدنقيلي وجماعت و خلي

ة أجزاء الشجرة      Chalaropsis radicicolaآما تم عزل الفطر ) . 1993وجماعته ،  المسبب لمرض انحناء الرأس من نخيل التمر في آاف
ن براز هذه الحشرة المتواجدة على األشجار المريضة  ـوم Oryctes elegansيرقات وبالغات حفار عذوق النخيل أنفاق و منالمصابة وآذلك 

ـلب الشـجرة         ليمة او ق اطق الس م يعزل من المن ـماره (إال انه ل ـماعته،   (او الجـذور  ) الج ـباس وج ه   Al-Rokibah، عزل  ) 1996ع وجماعت
ـن   من T.paradoxaالفطر ) 1998( ـحور     جـذور ال ـة م ـن أنسج ـتعفن وم ـمرض اللفحة السوداء      ) عـرق (خيل الم ـمصاب ب ـيل ال أوراق النخ

ه  Sulemanوعـزل  من جذور    Chalara (Thielaviopsis) paradoxaوالفطر  Chalara radicicolaالفطر ) 2001(وجماعت
اس ، وجد راشد         T.paradoxaالفطر  ) 2002(آما عزل فياض   . وسيقان وأوراق النخيل المجهد والهزيل  ع المصاب بمرض الخي من الطل

راز األنزيمات واإلصابة وذآر غالي           ) 1997( ين إف ة ب اك عالق راز األنزيمات وان هن ان الفطر   ) 2001(ان الفطر له القدرة العالية على إف ب
  . يفرز سموم تؤدي الى موت البادرات واصفرار وذبول السعف الكبير 
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مدى عائلي واسع إذ يصيب ثمار الموز والقطن والتبغ والجت والجزر   اذ Thielaviopsis(Ceratocystis) paradoxaيعد الفطر 
(2002, Harrington,1978, Karimov)      ا أن مرض اللفحة السوداء ل       فضًال عن  يصيب   Black Scorchآم ل التمر آل من نخي نخي

ـد    . سكري الزيت والنارجيل واألناناس والقصب ال ا راش ي أجراه ات      ) 1997(وأظهرت اإلصابة االصطناعية الت ى بعض النبات ـي مصر عل ف
ة     ل الزين ى     T.paradoxaوقصب السكر وسجل الفطر      Royal palm, Chinese fom palmقابلية الفطر على إصابة نخي ين عل في الفلب

اس     ار األنان ا وثم نتوينا وبعض          .  )Abad  ،1998و  Bachiller(نباتات الكاآاو وشجر البباي ل الواش ى نخي دا عل ا سجل الفطر في فلوري آم
اس       ل    Pineappleاألشجار صلبة األخشاب وأشجار األنان ار الفوف د    betel nut palmوثم ي     Coconutوجوز الهن ل الزيت األفريق ونخي

African oil palm  اء الصيني تناء الم ين  Chinese water chestnatوآس ـيل  Figsوالت ـمر ونخ اري  date palmالت ـيل الكن ونخ
Canary palm  وقصب السكرSugar cane (2003,Garofalo)  .  

ه يصيب       ين ان م تب ور ث أما بالنسبة ألصناف نخيل التمر التي يصيبها الفطر فقد شوهد في المغرب العربي ألول مرة على صنف دقلة ن
اني وأمهات وص    ى          معظم أصناف النخيل وتعتبر األصناف ثوري وحي وحظ المرض عل ا ل دًا للمرض آم عيدي وحالوي وبوفقوس حساسة ج

روش  اال وري  و ,Djerbi 1983و 1972البكر ،  (صناف زهدي ومناخر وبلقاني وقنطار وحلوة وفطيمي وسكر ويسرحلو ونخلة زينة وَآ الجب
 ،1993 . (  

ري      ) 1991( محيآما الحظ عباس و اير والب ا الخستاوي وال  ان أآثر األصناف تعرضًا لإلصابة هي الس د   رب تم واقله زل والزهدي وق
ة  يالن راس النخل ذه األصناف من حيث درجة م درجت ه اني . ت ر إصابة من الصعيدي والحي ان أآث ماني آ د ان الصنف س ي مصر وج وف

 Kuereiaآويرية و Helwaلقد أظهرت نتائج التلقيح الصناعي لبادرات أصناف مختلفة من نخيل التمر هي حلوة ) . 1997راشد، (والزغلول 
 Sukkaryوسكري   Rothanوروثن  Roshodyوروشودي  Om-Khashabوأم خشب  Nabtat Alyونبتت عـلى  Maktoomyومكتوم 
ـلوة            تبنبان الصنف  T.paradoxaبالفطر  ـان صنف ح ـية األصـناف وآ ـن بق ر حساسية لإلصـابة م  (Helwa)ت على وأم خشب آانت أآث

وأظـهرت الـدراسات ان أصناف النخيل الحالوي والساير والـبريم والـزهدي آـانت ). 1998وجماعته، Al-Rokiba (الـصنف األآثر مقاومة 
  ) . 2004؛ االسدي ،  2001غالي، (أآثر حساسية لإلصابة مقارنة باألصناف البربن والبرحي 
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ى         ) مظاهر(االت أربعة ح Thielaviopsis paradoxaالفطر يسبب  ة األول ل التمر ، الحال د أصابتة أشجار نخي ة عن إصابة معروف
ة    ) البرعم الطرفي(تحدث عندما يصيب الفطر القمة النامية للنخلة  ة النامي ن للقم ؤدي في اغلب اإلصابات       Terminal rotويحصل تعف ا ي مم
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وإذا ما تحفز برعم أبطي قـريب للقمـة الـمتعفنة ليكون رأسًا حديدا فتتكون حالة الى موت النخلة ، أما إذا لم تعم اإلصابة آل أنسجة القمة النامية 
  ) . 1993؛ وال عبد السالم وجماعته ،  1993الجبوري، ( (Medjnoon)المجنونة 

ة داآ             قهحرمتإما الحالة الثانية فتظهر بشكل  ع خشنة سوداء او بني دأ بشكل بق ا وتب ى جوانب السعف وخاصًة الحديث منه ر   عل ة غي ن
ة للسعفة      تمن ة الجانبي ى طول الحاف ة اإلصابة    . ظمة وتظهر وآأنها احترقت بالنار ، وقد تكون اإلصابة منعزلة او قد تكون متصلة عل وفي حال

 Black Scorchة السوداء  فح الشديدة يحدث التواء وتشوه واحتراق األوراق الصغيرة بمجرد خروجها وهذا العرض المميز هو ما يعرف بالل 
)FAO  ،1992Suleman;  ، ر ـريهة غي ـسها مع ظهور رائحة آ   خي، الحالة الثالثة تظهر عند إصابة الشماريخ الزهرية وت) 2001وجماعته
ا       Mauginiela scaettaeح المتسبب عن الفطر مذا يشبه مرض الخاـو بهـقبولة وهـم ذا المرض عن الخ ز ه ا يمي ع    مواهم م ح هو ظهور بق

اثرة عل    ائرة متن ي                 بنية غ دًال من المسحوق الطحين ى األجزاء المصابة ب ذلك تظهر جراثيم سوداء عل د تتحد مع بعضها ، وآ ى العرجون وق
  ). 2002؛ فياض،  2002الزيات وجماعته، و 1986النويصري وجماعته ، (ح ماألبيض الذي يتكونه الخا

وي   ) الجذع(اما الحالة الرابعة تظهر بشكل تعفن على الساق  ة المصابة    في الثلث العل ون      Heart rotمن النخل ذلك يشحب ل ًة ل ونتيج
ة   ة ونتيج م تموت النخل ا ث ى األدوار العلي م يصعد ال ن السعف وتموت ث فلي م ن لك ذلاألدوار الس رأس او العف اء ال ون أحدى حاالت انحن تتك

Bending head ) ، 2001؛ غالي ،  1993خليل وجماعته . (  
ار التمر وال تحدث اإلصابة اال بوجود الجروح وتختلف          T.paradoxaبقة فان الفطر باإلضافة الى مظاهر اإلصابة السا يصيب ثم

ًا للصنف وطور نضجه   ة اإلصابة تبع ري والخالل(درج اس ، ) (الجم ه ،  Barakaو 1983الحسن وعب د ) . 1987وجماعت ر راش ا ذآ آم
اتج    اشجار الة صفراء آما تظهر على هة مستديرة يحيط بها بان الفطر يصيب الثمار الخضراء قبل التلوين في شكل بقع بني) 1997( ل الن النخي

   . من مزارع األنسجة في شكل بقع بنية طولية على األوراق وعند وصول اإلصابة الى البرعم الطرفي تموت النخلة 
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ه   Tabachinkقد أجرى ف Thielaviopsisارت الى األوساط الغذائية المالئمة لنمو الفطر هناك العديد من الدراسات التي أش وجماعت

اح الفطر     ) 1979( دير لق ة ووجد     Thielaviopsis  basicolaمقارنة آفاءة أقراص الجزر واقراص من البنجر السكري لعزل وتق من الترب
اس      ومتخصصة لعزل لقاح الفطر م  مالئمةان أقراص الجزر آانت  ا وجد الحسن وعب ة ، آم و     ) 1983(ن الترب ة لنم ات الغذائي ان أحسن البيئ

ة من خالصة عصير      T.paradoxaالفطر  هي البيئة الغذائية المكونة من خالصة عصير البطاطا المضاف اليها السكر والبيئة الغذائية المكون
ان       فول الصويا آما ان البيئة الغذائية الحاوية على عصير سعف او ثمار ا ه البيئت ا بلغت و الفطر م لنخيل في طور الخالل قد بلغت من الجودة لنم

ين        ا البيئت و الفطر ام  Czapekالسابقتان ، وقد جاءت البيئة الغذائية الحاوية على خالصة عصير الذرة في المرتبة الثانية من حيث الجودة لنم
doxagar  وWater agar  نمو المايسليم وتكوين جراثيم الفطر   آما ان . فلم تكون مالئمتين لنمو الفطرT.paradoxa     اختالف اين ب ان متب آ

ذائي        ى الوسط الغ ـم   Potato dextrose agar (PDA)الوسط الغذائي اذ لـوحظ أوسع قطر لمستعمرة الفطر عل  Coconut water agarث
ـي      ـان ف ـل قطـر آ ادة        آ nutrient agar (Bachiller,1998)و  Czapek’s solution agarواق ل مستواه بزي و الفطر يق ا وجد ان نم م

 Chalaraولم يكون استخدام جذور الجزر آمصائد لعزل الفطر ). 1998وجماعته،  Al-Rakibah( (Agar)ر اتصلب الوسط الغذائي باالآ
paradoxa    ى وسط ى    PDAمن األنسجة المصابة بأفضل من العزل المباشر عل لين     250الحاوي عل المليون امبس ا (جزء ب ) . 2001لي، غ

ذائي    Czapexويأتي بعده وسط الذره ووسط  PDAبان أفضل وسط غذائي لنمو الفطر هو ) 2004(وأآد االسدي   PCAبينما آان الوسط الغ
  . اقل األوساط آفاءة في نمو الفطر 
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ا لإلصابة المرضية ولعل اشهر            أصبح معروفًا وبشكل جيد دور المر ا بمقاومته ات وعالقته ة الموجودة في بعض النبات آبات الفينولي
الفطر        نتيجة   Botrytis cinereaوالفطر   Colletotrichum circinansمثال على ذلك هو مقاومة أصناف من البصل األحمر لإلصابة ب

ليمة       ان.  Catecholاحتواء قشورها الخارجية على المرآب الفينولي  ات الس بعض الفينوالت المستخدمة في مقاومة المرض تتواجد في النبات
ه في الصنف الحساس    والمريضة اال انها تتكون وتتراآم بمعدل أسرع بعد اإلصابة في الصنف المقاوم  ائعة      من ة الش ات الفينولي وتسمى المرآب

Common phenolic compound و مرآبات ، والنوع األخر من المرآبات الفينولية هPhytoalexin  .      تج ات تن امة للفطري واد س وهي م
انيكي              ائي او ميك ة او اذا آيمي اء الدقيق ل األحي ا من قب د تحفيزه ط بع ؤثرة فق ات م ات بكمي ، Agriosو  Lorbeer  ،1975و Clark(في النبات

  )2000وجماعته ،  Roblesو 1997
جل  د س ب   Bate-Smith (1975) لق ان مرآ ن  gallotanninب ـبات    ممك ـمثبط إلن ـمل آ ـات ويع طح أوراق النب ى س ر عل ان ينتش
ة وجد     وجـراثيم الفـطريات  ـن     ) 1980(  Bhatiaو Soni) Pathak )1978و   Dwivediفي دراسة مختبري ة م ـرآبات فينولي ان عشـرة م

  .  F.lycopersiciو  Fusarium oxysporumثبـطت نمـو وتكوين الجراثيم في الفطر  Picric acidو  dinitrophenol .4-2بينها 
ات التاني    د ذآر    نلقد أشير في دراسات عدة الى احتواء نخلة التمر على عدد من المرآب ة فق دين  نظام  ي ا ان التا) 1983(ال ة  نين ت المكثف

ا ان     % 4.48-0.75تتراوح ما بين  ة التمر آم ات الخضر  من األجزاء المختلفة الرئيسية لنخل ة م      الوريق ى آمي ى اعل وى عل انين  لن الكااحت يوت
(gallotannin) جيتانين الواألي(ellagitannin) ى   ـدي ت ـور الزه ـان تم ـخيل ف ـاما بالنسبة لتمر الن  . مقارنة بليف نخلة التمر ى اعل حتوي عل

ـخ      ات ان ذه المرآب دمت   نسبة من المرآبات الفينولية الذائبة فـي مـرحلة الجـمري ثم تليها تمور الخستاوي والساير والشكر وان ه ـما تق فضت آل
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ة  ى       .  )Mutlak ،1986 و  Al-Ogidi( الثمرة بالنضج في نفس الوقت ازدادت آمية التانين غير الذائب ات عل ذه التانين ة من ه وان وجود طبق
انبي     Alternariaالثمار يحفظها من اإلصابة بالفطر  تعفن الج ة األن      Side spot decayالذي يسبب ال اف فعالي وة إيق ذلك لبعضها ق زيمات  آ

ة بصنف الجبجاب        ) 2004(آما الحظ آل منهل ) . 1986الساهي، ( انين مقارن ديري في الت وجود تقارب بين محتوى ثمار صنفي الزهدي وال
  . الذي آان اعلى في نسبة التانين 

ة       ة الكلي واد الفينولي ة للم بة المئوي ان النس ر ف ل التم رؤوس نخي بة ل ا بالنس انين(ام ر  ) الت ل التم رؤوس نخي ي  ل دهن والت صنف ام ال
وآانت مشابهة للنسبة المئوية للمواد الفينولية % 0.0046بلغت ) الخالل والرطب والتمر(استخلصت خالل مراحل النضج الثالث لثمار النخيل 

ة عل       ا القابلي انين ذائب له ة من رؤوس   للثمار خالل مرحلتي الخالل والرطب وهذا قد يدل على ان المواد التانينية والتي تكون بشكل ت ى الحرآ
  ) . 2003الطه، (فسائل النخيل المتصلة باألم الى الثمار خالل تلك المرحلة 

حيث وجد أن التانينات العالية ) 1992(ومن الدراسات التي أجريت حول تأثير الفينوالت على آفات النخيل هي دراسة جاسم وجماعته 
ل المدروسة          ميرة وخاصًة في صنف الخضراحقد خفضت اإلصابة بحشرة ال ى أصناف النخي ة عل واد التانيني ًا في نسبة الم وي الذي آان متفوق

  ) . ديري، ساير، جبجاب، زهدي، خضراوي(
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دول حامض الخليك            ينات وخصوصًا مرآب االن اج االوآس ى أنت ات عل ة الفطري  indole-3-acetic (IAA)هناك اختالف في قابلي

acid  فقد فصلUmnoy   ه ة للفطر       (IAA)مرآب  ) 1978(وجماعت واغ اليوريدي  Puccinia graminis f.sp. triticiمن مستخلص االب
ى      Fusariumان زيادة أنتاج االوآسينات لعزالت الفطر ) Manka  )1982باستخدام التحليل الكروموتوآرافي وأآد ة الفطر عل يقلل من قابلي

ى وسط    Hehelonia hiemaleتجت مرآبات االندول في راشح الفطر آما أن. أحداث اإلصابة  ه    nutrient solutionالمنمى عل المضاف ل
ر الممرضة للفطر    ). 1985وجماعته،  Rouillon(واحد ملي مول تربتوفان او الخالي منه   Rhizoctonia solaniأن العزلة الممرضة وغي

لزرعي وآذلك في الغزل الفطري وآانت آمية االوآسينات المنتجة من العزلة غير الممرضة في  لها القابلية على أنتاج االوآسينات في الوسط ا
اج اال   ة الممرضة ، وان أنت ي العزل ه ف ا علي ى مم به الصناعي اعل به  والوسط الزرعي الصناعي وش ي الوسط ش زلتين ف ينات من آال الع آس

ينات في الوسط     في الوسط الصناعي ، ويعود السبب الى توف هالصناعي اعلى من اج االوآس ر بعض المواد األساسية التي يحتاجها الفطر في أنت
ه ،   (شبه الصناعي والتي تكون غير موجودة في الوسط الصناعي    اتي وجماعت ة     ) . 1989البي ات الترب د استخدمت فطري  Trichodermaلق

viride  وT.harzianum    ة ـخالل مرحل ات   ت ذه الفطري ل ونمت ه ة      جذير شتالت القرنف ة حيوي ات وأعطت مقاوم ى النب زة عل بصورة مرآ
ـت ان Trichoderma virideوان الفطر   .Fusarium oxysporum f.sp. dianthللفطر الممرض    ـ ج آـ ـ آ ميةـ ات ـن االوآسين ـبيرة م ـ

  ) . 1997وجماعته ،  B-group vitamins )Malgorzataمية قليلة من ـوآ
ل حامض الجبرليك           Thielaviopsis  paradoxaاما بالنسبة للفطر  ة مث ات النباتي اج بعض الهرمون ى إنت ة عل فقد وجد ان له القابلي

ه،   ( IAAواالبسيسك اال انه لم يتم الكشف عن   الفطر       ) 1998برآات وجماعت ل مصابة ب ة أنسجة نخي د مقارن مع أخرى    T.paradoxaوعن
ل        ى منظمات النمو مث وي عل ليمة تحت رلين وحامض االبسيسك اال ان    و IAAسليمة وجد ان األنسجة الس ة اإلصابة      IAAالجب زداد في بداي ي

رلين و    % 50بنسبة  ل مستوى الجب ا يق ة من اإلصابة بخنفي         يختفي  بينم وى األنسجة     IAAاالبسيسك ولكن في المراحل المتقدم زداد محت وي
زم وتقصف ونشوة السعف و           احثون ان تق د فسر الب رلين واالبسيسك وق اء      المصابة من هرمون الجب ى اختف  IAAالخوص المصاب راجع ال

ه،  1997راشد، (وتراآم هرمون الشيخوخة االبسيسك اشد في األنسجة المصابة  ا وجد   ) 1998؛برآات وجماعت ه   Niemآم ) 2002(وجماعت
ة    ات الجذري ا   Paxillus involutusوالفطر   Pisolithus tinctoriusخصوصًا الفطر    ectomycorrhizal fungiان الفطري  IAAانتج

  . وان إضافة راشح آال الفطرين لقواعد الشتالت عزز تكوين الجذور فيها  Tryptophanفي الوسط الزرعي الخالي من الـ 
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ذا االهت              ع ه د دف ام ، لق ة بشكل ع ى صحة اإلنسان والبيئ ة عل ات الزراعي أثير الكيماوي الم بت ام  هناك اهتمام متزايد في معظم دول الع م

تمرة               ة المس داف الزراع ع أه جم م ة وتنس ًا للبيئ ر أمان ة أآث رق بديل ن ط يش ع ة للتفت ات البحثي احثين والجه ة(بالب  Sustanabil) الدائم
Agriculture )Walsh  ، 2001وجماعته . (  

ات او بكتر      ة باستخدام فطري ة االحيائي ادرة      وآان من أهم هذه الطرق التي نالت اهتمامًا متزايدًا هي الطريق ات وق ر ممرضة للنب ا غي ي
ات         هر الفطري ين اش ن ب ة وم ات الممرض أثير الفطري ن ت د م ى الح ي  عل ذاف ر    ه و الفط ال ه ران     Trichodermaالمج ت الفط د اثب ولق

Trichoderma harzianum ط ر    T. pseudokoningiiر والف و الفط يط نم ى تثب ا عل اوي، ( Sclerotina sclerotiorumقابليته حن
1986 . (  

ل حدوث او        T.harzianumالمستحضر التجاري للفطر  ) 1995(وجماعته  Datnoffما استخدم آ ى تقلي ان استخدامه أدى ال د ب وأآ
ى الطماطة  اجي عل ن الجذر الت دة مرض تعف ز . ش د العزي ا عب ي حصل عليه ائج الت ات ) 2001(واظهرت النت و  T.harzianumان الفطري

T.hamatum  وT.koningii ـممرض     تمتـلك قـدر ـطر ال وان راشح    Fusarium oxysporum F.sp. Lycopersiciة تضـادية ضـد الف
وان هذا التأثير يزداد بزيادة نسبة الراشح الخام في   (.F.O.L)اثرت في معدل النمو الشعاعي الفطر  Trichodermaمستعمرات انواع الفطر 

تخدم الفطر  ا اس ذائي آم ه  Aspergillusوالفطر  Penicilliumالوسط الغ تخدم شريف وجماعت ة ، حيث اس ة االحيائي ي المقاوم ) 1988(ف
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ات  ة الفطر   T.harzianumو  P.stiptatumو  Pinophilum Penicillium الفطري ي مقاوم وأظهر  Pythium aphanidermatumف
ا  . خفيض في نسبة النباتات الميتة الى ت T.harzianumوالفطر  P.pinophilumوري للفطر سبقدرة تضادية عالية وأدى استخدام اللقاح ال آم

ل    Mauginiella sceattaeاستخدمت المقاومة االحيائية ضد بعض الفطريات الممرضة للنخيل مثل الفطر  ع النخي المسبب لمرض خياس طل
ه   فقد وجد شريف  ة ضد الفطر       T.harzianumان للفطر  ) 1988(وجماعت ة تضادية عالي ده في    و  M.sceattaeقابلي درة التضاد   جاء بع ق

ة  والفطر الممرض         P.stiptatumوالفطر  P.pinophilumالفطر  ة االحيائي ات المقاوم ين فطري اال انه لم يالحظ تكون منطقة تثبيط للنمو ب
و الفطر     P.stiptatumراشح الفطر آما وجد ان  يط نم ات     M.sceattaeأدى الى تثب ا راشح الفطري  T.harzianumو  P.pinophilumام

م يظه أثير فل ذا الت ل ه رض . ر مث ر المم ة للفط ة االحيائي بة للمقاوم ا بالنس ة  Ceratocystisأم ة االحيائي ات المقاوم رت فطري د أظه فق
Beauveria bassiana  وMetarhizium anisopliae  وNomuraea rileyi       ـممرض ـطر ال ـى الف ـدرة تضـادية عل  Ceratocystiق

ulmis  وآـان الفطرM. anisopliae ى مستوى في التثبيط أعل)Jane  ، 1984وجماعته . (  
ة للفطر      ة االحيائي ا المقاوم د   Thielaviopsis paradoxaأم ع   Trichoderma harzianumالفطر  وجد أن  فق و الممرض   من نم

T.paradoxa  ق االختبار ، آما أن رش معلق من المستخلص التجاري للفطر    اطبافيT.harzianum      ة قب ل رشه وقائي ل اإلصابة  في الحق
ا أشار   ) 1998؛ برآات وجماعته ،  1997راشد، (آان أفضل من المعاملة بعد حدوث اإلصابة  ه   El-Zawahryآم ى ان  ) 2000(وجماعت ال

ة  ة االحيائي ات المقاوم ادية  T.pseudokoningiو  T.virideو  T.harzianumفطري درة تض رت ق ة اأظه ات الممرض اه الفطري تج
Thielaviopsis paradoxa  وDiplodia phoenicum  وBotryodiplodia theobrome  ،  ة ح مزرع  Trichodermaوان راش

رة وث  بطت  المختبرة ثبطت نمو الفطريات الممرضة ، وعند استخدام المبيد االحيائي على النبات وقائيًا قللت من نمو الفطريات الممرضة المختب
ل التمر      وطبقت المقاومة ا T.paradoxaبصورة آاملة نمو الفطر  ى نخي ن قاعدة األوراق عل الحيائية على مرض اللفحة السوداء ومرض تعف

ق سبورات الفطر     ل التلق  ـه وقائي ـرش  T.harzianumفي الحقل ظهر ان رش معل يل ـقل تي ـالية ف ـر فع ـانت أآث ـرض آ ـر المم ـيح بالفط ـة قب
  ) . 2000وجماعته  El-Zawahry(دوث األمراض المختبرة من الرش بعد التلقيح بالفطر الممرض ـح

  
  :  Thielaviopsisالمكافحة الكيميائية للفطر  2-9

راض ال  ة اإلم ي مكافح ة ف دات وبطرق مختلف دة مبي تخدمت ع ببها الفطر تاس ة   Thielaviopsisي يس ة الترب د معامل د عن ث وج حي
الفطر  تالى  أدت Dexon-benomylو  Benomylبالمبيد  Thielaviopsis basicolaالمحتوية على الفطر  ادة في    قليل شدة اإلصابة ب وزي

ا     اتين   ) 1983( Djerbiوذآر  ) Horman ،1979و  Blume (و 1971) ،Smalley(الوزن الطري لجذور البزالي ل في البس  أن رش النخي
ديكالون      وردو او ال ول ب رم   Dichloneالتي ظهر فيها بعض اإلصابات بمرض تعفن القلب بمحل ى وقف   في الربي   Thirameاو الثي  ع أدت ال

ة ضد الفطر     Homalو  Bavistinو  Benlateآما وجد ان المبيدات الفطرية الجهازية مثل . انتشار المرض الى أشجار أخرى  شديدة الفعالي
T.paradoxa    ل ة مث د تفاوتت    Antracolو  Euparenو  Captanو  Dithane-M-45و  Ronilanاما المبيدات الفطرية غير الجهازي فق

ة    Ronilanاآثرها فعالية ضد الفطر ثم جاء المبيد  Euparenليتها فكان المبيد في فعا بالمرتبة الثانية وبقية المبيدات آانت أما ضعيفة او عديم
أثرت على ابواغ ومايسليم الفطر   Benomylو  Captafolبان مبيد )  1998(Abad و  Bachillerوذآر ) 1983الحسن وعباس ، (التأثير 

T.paradoxa الفطر            ف يقانها ب ي لقحت س ات الت ع تطور المرض في النبات ا        . ي الوسط الزرعي ومن ام به ي ق ائج الدراسة الت ا أظهرت نت آم
م الب ) 1998(برآات وجماعته  ي استخدمها         نان أفضل المبيدات المستخدمة قبل اإلصابة الدايثين ث دات الت ان أفضل المبي ا آ ليت والتوبسن بينم
  .  T.paradoxaثم التوبسن في مكافحة مرض اللفحة السوداء المتسبب عن الفطر  ليتبتبعد اإلصابة هو ال

و الفطر       ة في نم دات الفطري ل وجد ان      لالمسبب   T.paradoxaوفي دراسة أجريت لتقيم فعالية بعض المبي ع النخي اس طل مرض خي
ا  Carbendazimو  Scoreو  Celestو  Tectoالمبيدات  د    ثبطت نمو الفطر بشكل آامل فيم ان المبي ل    Topasو  Tichagarenآ آانت اق

أفضل المبيدات في منع اإلصابة على أشجار النخيل عند استخدامه قبل موعد ظهور    Carbendazimفي تثبيط نمو الفطر في حين آان المبيد 
و الفطر     وسويج وتوياس وروبيكان قد MZ يدوميلآما أظهرت المبيدات بثليت وسكور وأتمي ور) . 2002فياض، (الطلع  يط نم ى تثب رتها عل

Chalara paraoloxa  2002غالي وجماعته ، % (100بنسبة . (  
ة              ى راس النخل د عل ة رش المبي ة وطريق د في جذع النخل ن المبي ة حق د استخدمت طريق اما بالنسبة لطرق المكافحة المختلفة على نخيل التمر فق

ا استخدم   ) 2001غالي، (والـرش أآفـاء مـن طريقة المكافحة بالسقي  وطريقة المكافحة بالسقي وآانت طريقتي المكافحة بالـحقن وري  (آم الجب
ل   ) 2001وجماعته، طريقة حقن مبيد اآتارا في جذع نخلة التمر باستخدام واحد غرام من المبيد للنخلة الواحدة وآانت ذات فعالية آبيرة في تقلي

يوم من المعاملة ، بينما آانت   25المعاملة في حين لم تالحظ أي إصابة على النخيل بعد الكثافة العددية لحشرة دوباس النخيل بعد سبعة ايام من 
الحقن باستخدام   . يومًا من المعاملة  25معاملتي السقي والرش للمبيد اقل آفاءة في المكافحة بالحق وخاصًة بعد  وآذلك نجحت عملية المكافحة ب

ـساوت       المبيد تقليل آمية  جهاز اإلرضاع الوريدي واالسطوانة اإلسفنجية في ـرش وت ة ال ة المستخدمة في حال المستخدم الى اقل من عشر الكمي
ة المكافحة بالسقي        ة مع عملي ه ،   (معـها في الكفاءة بتثبيط المرض مقارن اءة المكافحة    ) 2004(االسدي   واشار ) 2002غالي وجماعت ى آف ال

ه        المسـبب T.paradoxaبالحقن في مكـافحة الفطـر المـمرض  ات وجماعت ة وذآر الزي ة النامي ن القم ة    ) 2002(لمرض تعف ة الترب ان معامل ب
د             /غم100بمعدل % 1حول نخلة التمر بمبيد البايفيدان  ول من مبي ة حول األشجار المصابة بمرض اللفحة السوداء بمحل شجرة او غمر الترب

 .ية جيدة في المكافحةلتر ماء للشجرة الواحدة أعطى فعال20/ مل 20-15بمعدل % 25البايفيدان 
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  المواد وطرائق العمل -3
  : الدراسة المسحية  3-1
  : ر نسبة إصابة نخيل التمر بمرض تعفن القمة النامية يتقد:  3-1-1

ة وهي   لتم أجراء مسح  ي الخصيب  (بساتين خمسة مناطق في محافظة البصرة لتقدير نسبة اإلصابة بمرض تعفن القمة النامي شط   و أب
ك        14اخذ ) القرنة والمدينة و ير والنشوهالد و العرب ليم وذل ل الس ل المصاب والنخي بستانًا من آل منطقة وبصورة عشوائية وحسب عدد النخي

م استخرجت نسبة                 ة ث ى حدة ولكل منطق ة لإلصابة لكل صنف عل م استخرجت النسبة المئوي بحساب العدد الكلي لنخيل التمر في آل بستان ث
  . البصرة  اإلصابة الكلية لمحافظة

  
  : إهمال البساتين بدرجة تحديد عالقة نسبة إصابة نخيل التمر بمرض تعفن القمة النامية  3-1-2

  : اإلهمال بفي تحديد درجة اإلهمال في بساتين النخيل ويقصد ) 2001(ربة استخدم المقياس الذي اعتمده غالي جفي هذه الت
  . عدم تنظيف النخيل  - أ
 . ن السقي المنتظم للبستا معد  -  ب
  . عدم مكافحة اآلفات  -ج
 . عدم التسميد  -د

  : إذا أعطيت الدرجات التالية 
  ) . غير مهملة(ال يوجد إهمال =  0
  . النخيل فيه درجة إهمال واحدة =  1
  . النخيل فيه درجتان من اإلهمال =  2
  . النخيل فيه ثالث درجات من اإلهمال =  3
   ) .آل نقاط اإلهمال(النخيل مهملة =  4

م حساب معامل                  ة ، وت ة النامي ن القم ال وحسبت نسبة اإلصابة بمرض تعف وبناًء على ذلك أعطيت لكل بستان أحدى درجات اإلهم
  . االرتباط بينهما 

  : دراسة تأثير ُبعد بساتين النخيل عن شط العرب على نسبة اإلصابة  3-1-3
يمها         ك بتقس ذه الدراسة وذل ي الخصيب إلجراء ه ة أب اطق     اختيرت منطق ى ثالث من ى   . ال ة األول ة لشط    هي  المنطق اتين المحاذي البس

رب الصحراء   ي األطراف ق ع ف ي تق اتين الت ة البس ة هي منطق ة الثالث اتين الوسطية والمنطق ة هي البس ة الثاني بة . العرب والمنطق وحسبت نس
  . اإلصابة لكل منطقة على حدة وسجلت المالحظات حول توفر المياه في آل منطقة 

  
  :  Thielaviopsis paradoxaعزل الفطر الممرض  3-2

اذج من أوراق               ي شملها المسح وأخذت نم اتين الت ة من البس ة النامي ن القم تم قطع وتشريح عدد من نخيل التمر المصاب بمرض تعف
ى   ومن الجذور الى المختبر وتم تقطيع ) الجماره(نخيل التمر المصاب ومن الجذع ومن القمة النامية ) السعف( راد ال األجزاء النباتية آل على انف

ايبوآلورات الصوديوم        ) ملم5×  5(قطع صغيرة  ول ه م عقمت سطحيًا بمحل اء ث ة      % 10وغسلت جيدًا بالم دة ثالث من المستحضر التجاري لم
ري بقطر               ق بت ع قطع في طب ة وجففت بواسطة ورق الترشيح ونقلت أرب دة دقيق م لم ى وسط   سم ح   9دقائق ثم غسلت بماء مقطر معق اوي عل

PDA     يم البخاري از التعق وي      (Autoclave)معقم بواسطة جه ه المضاد الحي م Chloramphenicol 250المضاف ل ر وقطرات من    /ملغ لت
ري         2±  25وحضنت األطباق في الحاضنة على درجة حرارة . حامض الالآتيك  اق بت ى أطب ة الفطر عل م تنقي م فحصت وت ْم ولمدة ثالثة أيام ث
  . لغرض تشخيصها  PDAط غذائي تحتوي على وس

  
  : Thielaviopsis paradoxaاختبار أمراضية الفطر  3-3

ة  ار أمراضية الفطر    ) Ilag )1998و   Bachillerاستخدمت طريق ذي يسبب مرض         T.paradoxaالختب د ال ل جوز الهن ى نخي عل
أمراضية الفطر ، حيث اخذ جريد من سعف النخيل صنف  وقد اعتبر ظهور البقعة المرضية البنية مؤشر على  (stem pleeding)تدمع الساق 

ايبوآلورات                  15حالوي بطول   ول ه م عقمت بمحل اء ث ة ، غسلت بالم ا وقطعت من األسفل بصورة مائل ة الخوص الموجود عليه د إزال سم بع
سم بواسطة ثاقب فليني 0.5بقطر  لمدة ثالث دقائق ثم غسلت بالماء المقطر والمعقم بعدها عمل ثقب في جريد السعف% 10الصوديوم التجاري 
دة السعف ولف         PDAالنامي على وسط غذائي  T.paradoxaسم من الفطر 0.5واخذ قرص بقطر  ذي عمل في جري وتم وضعه في الثقب ال

وي ح تسم  20سم وطول 3في أنبوبة اختبار زجاجية معقمة بقطر ) العرق الوسطي(ساعة وضع الطرف المائل للجريدة  48بشريط الصق لمدة 
ى درجة حرارة          20فيها  ين وحضنت في الحاضنة عل ليفون المعقم القطن والس ْم 2±  25مل ماء مقطر معقم وسدت فوهة األنبوبة من األعلى ب

  . مكررات وتم مالحظة تطور البقعة آل يومين للتأآيد من حدوث اإلصابة وتسجيل األعراض  5وبواقع 
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   :على أنواع من النخيل Thielaviopsis paradoxaاختبار أمراضية الفطر  3-4

اري ، أجريت      Fusarium oxysporumفي اختبار أمراضية الفطر ) 1989(وجماعته  Tolbertاستخدمت طريقة  ل الكن ى نخي عل
اري    .Wasington spالتجربة على نوعين من نخيل الزينة هما الواشنتونيا  ل الكن جلبت الشتالت من مشاتل      Phoenix canariensisونخي

نادين بقطر    الب وع            20صرة وآانت مزروعة في س ع شتالت لكل ن ع أرب نفس العمر والحجم بواق ر    . سم وروعي ان تكون ب ى المختب جلبت ال
ـ      تله ب ل ش د أن لقحت آ ة ، بع وفير اإلضاءة الالزم ع ت تك الزراعي م ات بالبالس ع الجه ن جمي ق  1وأحيطت م ن المعل ل م وغي م ر الب للفط

T.paradoxa  لكل مل ماء وذلك بعمل ثقب في راس النخلة بواسطة ابره معقمة وبعد الحقن أغلق الثقب بواسطة شمع   بوغ  106×  1وبترآيز
م    ) ثالث مكررات(البرافين استخدمت ثالثة شتالت لكل معاملة  اء مقطر معق م مالحظة األ  . أما معاملة المقارنة فلقحت بم راض المرضية  ع وت

  . من الشتالت الميتة للتأآد من وجود الفطر الممرض على النباتات آما تم أعادة عزل الفطر 
  . على فسائل نخيل الزينة  T.paradoxaولقد استخدم المقياس التالي لحساب شدة اإلصابة بالفطر 

  
  )السعف(صفات األوراق   درجة اإلصابة

  ال يوجد اصفرار  صفر
  من سعف الفسيلة 10/1اصفرار   1
  من سعف الفسيلة 4/1اصفرار   2
  من سعف الفسيلة 2/1فرار اص  3
  من سعف الفسيلة 4/3اصفرار   4
  اصفرار آل سعف الفسيلة  5

  
  لحساب شدة اإلصابة المعدلة ) Mckinney )1923واستخدمت معادلة 

  ) ج× ع (مجموع                                    
  100×              =                       %  درجة اإلصابة 

  ل × م                                               
  من مراحل التدرج  عدد األوراق في آل مرحلة= ع
  القيمة العددية لمرحلة التدرج = ج
  العدد الكلي ألوراق العينة = ل
  قيمة أعلى مرحلة من مراحل التدرج = م
  
  

  
  :  Thielaviopsis paradoxaتأثير مستخلص جمار أصناف مختلفة من نخيل التمر في نمو الفطر الممرض  3-5

 و بريم و ديري و ساير و خضراوي و حالوي(ألصناف مختلفة من نخيل التمر هي ) السعف(بعد أن أزيلت جميع األوراق الخارجية 
ة    25تم تشريح األجزاء الداخلية لراس النخلة واخذ ) زهدي ة النامي اره (غم من القم ة ال       ) الجم ى ووسط وأسفل القم ة من أعل ة  وأخذت العين نامي

ى         (Blender)مل ماء مقطر وسحقت بواسطة جهاز الخلط 125وآل صنف على انفراد وأضيف اليها  دها ترآت حت ار وبع ى الن ا عل م غليه وت
ي دوارق فغم اآر ولكل راشح على انفراد ووضعت 2.5مل ماء وأضيف اليها 125تبرد ثم رشحت بواسطة قطعة من الشاش وأآمل الحجم الى 

وي      (Autoclave)بجهاز التعقيم البخاري  مل وعقمت 250سعة  ا المضاد الحي م Chloramphenicol 250وبعد التعقيم أضيف اليه ر  /ملغ لت
 T.paradoxaسم من الفطر    0.5سم ثم لقح آل طبق بقرص 9في أطباق بتري معقمة سعة  الوسطوقطرات من حامض الالآتيك وبعدها صب 

ذائي    ة أ   PDAالنامي على الوسط الغ اق لكل صنف واستخدم وسط غذائي          وبعمر أربع ع أطب ع أرب ام بواق ة وحضنت     PDAي ة مقارن آمعامل
  . ساعة  24ْم وأخذت قياسات أقطار المستعمرات آل 2±  25األطباق على درجة حرارة 

  
  . تقدير المرآبات الفينولية 3-6

اهي  ة الس تخدمت طريق ة م  ) 1986(اس تة أصناف مختلف ائل س ات شرحت فس دير التاتين ي تق ي ف ر ه ل التم اير، (ن نخي حالوي، س
ة لكل صنف من األصناف المستخدمة           15ثم اخذ ) خضراوي، ديري، زهدي، بريم ة النامي ى ووسط وأسفل القم ات   . غم من أعل هرست العين

م تسخينها تسخينًا     600مل ماء مقطر ثم وضع في بيكر سعة 150بعد أن أضيف إليه  (Blender)بواسطة جهاز الخلط  دة   ًاهين مل ثم ت -30لم
ة      250ثم وضع في دورق معياري سعة  ) الخليط(برد المزيج . دقيقة مع تعويض الماء المفقود آلما لزم األمر  45 ى العالم مل وأآمل الحجم ال

ل250( وع ) . م يح ن تخدام ورق ترش زيج باس ذ  Whatman No1رشح الم عة  10، واخ ة س ه خزفي ي جفن ن الراشح ووضع ف ـل م ر  2م لت
ه    ول    25وأضيف الي ات البوتاسيوم         750و  Indigo Carminمل من محل م سحح بواسطة برمنجن اء مقطر ، ث ط     0.1مل م اري مع الخل عي
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ات البوتاسيوم المستخدم في التسحيح       ة برمنغن  االول المستمر حتى تحول لون المزيج من األزرق الى األخضر ثم األصفر الذهبي وحسبت آمي
  .  (A)وآانت 

زيج            مل من الراشح ا100اخذ  رك الم دها ت ق بع ائق في وعاء مغل دة عشر دق واني ورج لم لمتبقي مزج مع واحد غرام من الفحم الحي
ول    25مـل مـن الراشح الناتج وأضيف له 10، اخـذ  Whatman No1يستقر ثم رشح خالل ورق ترشيح نوع   Indigo Carminمل من محل

ات البوتاسيوم المستخدمة في التسحيح         مل ماء مقطر وسحح باستخدام برمنغنات البوتاسيوم آم750و  ة برمنغن ى وحسبت آمي ا في المرة األول
  .  (B)الثاني وآانت 

  : وحسبت التاتينات آما في المعادلة التالية 
                            (A-B) × Nof KMnO4 × 0.00350 × التخفيف 
Tannin% =                                                                                    × 100 
                                          Weight of sample × 0.1 
 

A , B  = آمية برمنكنات البوتاسيوم)KMnO4 (المسجلة الآسدة التانين  .  
  

  :  Thielaviopsis paradoxaالمقاومة االحيائية للفطر  3-7
  :ة االحيائية عزل فطريات المقاوم 3-7-1

ي   ات ه الث فطري ة ث ذه التجرب ي ه تخدمت ف م .  Trichoderma harzianumو  .Penicillium spو  Aspergillus nigerاس ت
ي الفطران        ا يل ات آم ى الفطري ل         Penicillium spو  Aspergillus nigerالحصول عل ل وخصوصًا قواعد سعف النخي من اجزاء النخي

ة         T.paradoxaمية أثناء عملية عزل الفطر المصاب بمرض تعفن القمة النا ة الخالي ى بعض األجزاء النباتي ذين الفطرين عل إذ لوحظ تكرار ه
  .  PDAوتنقيب هذه الفطريات على الوسط الغذائي  وتم عزل T.paradoxaمن الفطر الممرض 

اج    فقد تم أعادة تنميته من المستحضر التجاري للفطر و Trichoderma harzianumاما الفطر  د التحدي أنت ة    المسمى مبي ة الطاق منظم
  .  PDAعلى الوسط الغذائي ) وزارة العلوم والتكنولوجيا حاليًا(الذرية سابقًا 

  
   Thielaviopsis paradoxaة ضد الفطر بدراسة القدرة التضادية للفطريات المنتخ 3-7-2

اويين ،      9قطر في أطباق بتري ب PDAاعتمدت طريقة الزرع المزدوج على الوسط الغذائي  ى قسمين متس سم اذ قسم الطبق الواحد ال
ه الفطر الممرض     0.5لقح مرآز النصف األول من الطبق بقرص قطره  ذائي      T.paradoxaسم من عزل ى الوسط الغ ة عل بعمر   PDAالنامي

في المقاومة االحيائية آًال على انفراد  المنتخبةعقم ، ولقح مرآز النصف الثاني بقرص مماثل لكل من الفطريات مي ينأربعة أيام بواسطة ثاقب فل
ة    0.5بعمر أربعة أيام آررت آل معاملة ثالث مرات مع تطبيق معاملة مقارنة وذلك بتلقيح مرآز النصف األول من الطبق بقرص  سم من عزل

وتم قياس النمو الشعاعي   ْم 2±  25ثم حضنت األطباق على درجة حرارة .  PDAالنامية على الوسط الغذائي  T.paradoxaالفطر الممرض 
دين       دل قطرين متعام ك بأخذ مع ران  للفطر الممرض وذل د مرور      يم ة         7من أسفل الطبق بع د درجة التضاد حسب طريق م تحدي ام وت  Bellأي

  : حسب المقياس المكون من خمسة درجات هي ) 1982(وآخرون 
  

  . الفطر المضاد يغطي آل الطبق  .1
  . الطبق  3/2الفطر المضاد يغطي  .2
 . الطبق  2/1فطر المضاد والممرض آل منهما يغطي ال .3
 . الطبق  3/2الفطر الممرض يغطي  .4
 . الفطر الممرض يغطي آل الطبق  .5

  . او اقل ذا قدره تضادية عالية  2ويعد الفطر الذي يظهر درجة تضادية 
  

   T.paradoxaتأثير فطريات المقاومة االحيائية في حيوية الفطر  3-7-3
رة   بالنظر لعدم تكون  و  ) 2-7-3(هالة فاصلة بين نمو فطريات المقاومة االحيائية والفطر الممرض في الزراعة المزدوجة في الفق ونم

ى الفطر الممرض اخذ قرص قطره            ة عل ة االحيائي ات المقاوم ل فطري بعض فطريات التضاد فوق الفطر الممرض وبهدف معرفة أمكانية تطف
ة التماس            13و  10و  7بعد  T.paradoxaسم من نمو الفطر 0.5 ة من منطق ة القريب زراع المزدوج واخذ القرص من المنطق يوم من بداية ال

ى درجة حرارة     PDAي معقم وزرع في أطباق بتري حاوية على الوسط الغذائي ينبواسطة ثاقب فل دة سبعة   2±  25وحضنت األطباق عل ْم لم
ات التضاد          ا فطري امي فيه اق المزرع المزدوج الن ام ولكل أطب ا       T. harzianumو  .Penicillum spو  A.nigar أي راد ، ام ى انف آل عل

د زر   T.paradoxaمعاملة المقارنة فقد اشتملت على اخذ أقراص من مزرعة نقية للفطر  ذائي     اوأعي ى الوسط الغ ا عل ا    PDAعته د تعقيمه بع
اء     وفحصتوحضنت لنفس الفترة أعاله ، سطحيًا بالطريقة نفسها  د انته اق بع رة التحضين   األطب ام  (فت ات التضاد     ) سبعة أي أثير فطري ة ت لمعرف

  . على نمو الفطر الممرض واعتبر فشل النمو في األقراص المأخوذه من أطباق المزرعة المزدوجة دليل على موت الفطر 
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  :  T.paradoxa تأثير راشح مستعمرات فطريات المكافحة االحيائية في نمو الفطر 3-7-4

ذائي     ة حجم      PD Brothالسائل  حضر الوسط الغ دل   250ووزع في دوارق مخروطي يم    /مل 100مل بمع از التعق م بجه دورق وعق
وي   ا المضاد الحي اري وأضيف له ملمChloramphenicol 250البخ ا  /غ ل منه أقراص قطر آ دوارق ب م لقحت ال ر ث ـط 0.5لت ي الوس م ف س

ـغذائي  ة االحيائي     PDAال ات المقاوم تعمرات فطري ـه مس ـنامي علي  Trichodermaو  .Penicillum spو  Aspergillus nigarة ال
harzianum  ْم لمدة عشرة أيام مع  2±  25آًال على انفراد  آما ترآت بعض الدوارق بدون تلقيح آمقارنة حضنت الدوارق على درجة حرارة

رة التحضين تم سحب آتلة الغزل الفطري بواسطة  بعد انتهاء فت. ايام آررت آل معاملة ثالث مرات  3-2األخذ بنظر االعتبار رج الدوارق آل 
وع     يح ن ر دورق ترش ط عب ح الوس م رش م ، ث ط معق ر    Whatman No1ملق يح بقط تخدام ورق ترش يح باس د الترش دها أعي ي  0.45، بع مل

والذي تم تحضيره   PDAقم ثم أضيف هذا الراشح الى الوسط الغذائي المع. مايكرون وذلك بمساعدة جهاز التفريغ الهوائي لكل فطر على انفراد
ر في الوسط الغذائي قبل التعقيم الكل راشح على انفراد مع األخذ بنظر االعتبار تعديل نسبه االَآ%) 80، 60، 40، 20(مسبقًا وبالتراآيز التالية 

ري       اق بت م صبت في أطب ة بقطر   ، رجت الدوارق جيدًا لغرض تجانس توزيع راشح الفطريات التضادية مع الوسط الغذائي ث ا   9معقم سم ، آم
ذائي   م    بالنسب   PDAنفذت معاملة مقارنة وذلك بمزج آمية من الوسط الغذائي السائل الخالي من الفطريات مع الوسط الغ ها ، ث المستخدمة نفس

راشح من  لكلوبعمر أربعة أيام وبواقع أربع أطباق  PDAالنامي على  T.paradoxaالفطر سم من مستعمرة  0.5لقح مرآز آل طبق بقرص 
دين لكل  م ساعة بأخذ معدل قطرين متعا 24ْم وتم قياس النمو الشعاعي آل 2±  25على درجة حرارة فطريات التضاد وبعدها حضنت األطباق 

ا          . طبق ولحين وصول نمو الفطر في معاملة المقارنة الى حافة الطبق  ي ذآره ة الت يط النمو الفطري حسب المعادل ة لتثب وحسبت النسبة المئوي
  : وهي) 1993(شعبان والمالح 

  معدل النمو الشعاعي في المعاملة  –معدل النمو الشعاعي في المقارنة                                      
   100×                                            =                                                         النسبة المئوية للتثبيط 

  معدل النمو الشعاعي في المقارنة                                                          
  
  : نخيل التمر ) العرق الوسطي(على جريد  T.paradoxaللفطر المقاومة االحيائية  3-7-5

ارة عن ا    ) التحدي(أجريت هذه التجربة لمعرفة تأثير المبيد االحيائي  ذي هو عب واغ  وال ى   Trichoderma harzianumلفطر  اب عل
ة برآات    Thielaviopsis paradoxaإصابة جريد النخيل بالفطر الممرض  ه  ، استخدمت طريق المحوره حيث طبقت في     ) 1998( وجماعت

ل التمر صنف الحالوي وبطول       . المختبر بدل الحقل  ول        15أخذت قطع من جريد سعف نخي م عقمت سطحيًا بمحل ا الخوص ث ل منه  سم وأزي
ثقبت جريدة السعف بثاقب فليني بقطر  . لمدة ثالث دقائق وغسلت بالماء المقطر لمدة دقيقة واحدة وترآت لتجف % 10هايبوآلورات الصوديوم 

  : بعدها قسمت قطع الجريد الى قسمين ) اللهب(سم بعد أن عقم بالحرارة 0.5
د   1مل ماء بواقع 100/دمبي1رشت قطع الجريد بمبيد التحدي االحيائي بنسبة  :القسم األول  - أ د وبع ة   15مل من المحلول لكل قطعة جري دقيق

ى    T.paradoxaسم من الفطر   0.5من الرش اخذ قرص  امي عل بقًا ولف            PDAالن دة السعف مس ذي عمل في جري ووضع في الثقب ال
ى    20سم وطول   3بشريط الصق شفاف وضعت قطع الجريد في أنبوب اختبار بقطر   وي عل اء مقط   20سم يحت ه    مل م م مضاف إلي ر معق

ى درجة حرارة        Chloramphenicolالمضاد الحيوي  ين وحضنت عل لفون المعقم ْم 2±  25وسـدت فـوهة األنبوب بواسطة القطن والس
ثالث مكررات              وساعة ثم رفع الشريط الالصق  48وبعد  ة ب ذت المعامل ام ، نف د سبعة أي ا الفطر الممرض بع ي يكونه ة الت قيس قطر البقع

  . المعقم لة مقارنة رشت بالماء المقطر وأخرى معام
ى وسط غذائي      T.paradoxaسم من الفطر   0.5لقحت قطع جريد السعف بقرص  :القسم الثاني   -  ب امي عل يح     PDAالن ة التلق ولفت منطق

م وحض    ليفون المعق ى  بشريط الصق شفاف ووضعت قطع الجريد في أنبوب اختبار آما في اعاله وسدت فوهة األنبوب بالقطن والس نت عل
رارة   ة ح د 2±  25درج بة          48ْم ، وبع ائي بنس دي االحي د التح د بمبي ع الجري م رش قط ام ت بعة اي د س ريط الالصق وبع ع الش اعة رف س

ة حيث رشت               1مل ماء بواقع 100/غم1 ة اخرى آمقارن ذت معامل ثالث مكررات ونف ة ب ذت التجرب د ونف ة جري ول لكل قطع مل من المحل
 . اعيدت الى الحاضنة واخذت القراءات بعد سبعة ايام من الرشبالماء المقطر المعقم فقط و

  . االصابة اعتمد مقياس يعتمد على قطر البقعة التي يكونها الفطر آمقياس لنسبة االصابة  شدةويهدف تحديد 
  

  قطر البقعة سم   الدرجة
  ال توجد اصابة   صفر

1  0.1-0.5  
2  0.6-1.5  
3  1.6-2.5  
4  2.5-3.5  

  



12 
 

  التالية ) Mckinney )1923ة اإلصابة بواسطة معادلة ثم حسبت شد
  ) ج× ع (مجموع                                  
  100×                           % =            شدة اإلصابة 

  ل × م                                          
  
  عدد المكررات في آل مرحلة من مراحل التدرج= ع
  يمة العددية لمرحلة التدرج الق= ج
  العدد الكلي لمكررات العينة = ل
  قيمة اعلى مرحلة من مراحل التدرج = م

  ) Vanderplank )1963حسب معادلة  (r)وبعد دلك حسبت سرعة تطور المرض 

  
  
  
  
  

  الزيادة او سرعة المرض =  rحيث  
     =  t1    ير شدة اإلصابة الفترة األولى التي جرى فيها تقد  
  t2     =   الفترة التالية التي جرى فيها تقدير شدة اإلصابة  
 X1        = معدل او شدة اإلصابة التي جرى تقديرها في الفترة األولى  
 X2        =معدل او شدة اإلصابة التي جرى تقديرها في الفترة التالية  
  
  Thielaviopsis paradoxaمرض في راشح الفطر الم IAAالكشـف عـن االوآسين  3-8

  . ومدى عالقته في انحناء رأس النخلة وتشوه السعف  IAAجرت هده الدراسة لتحديد قابلية الفطر على أنتاج 
  
  T.paradoxaتحضير راشح الفطر  3-8-1

ع  250ووزعت في دوارق مخروطية سعة  dextrose (PD) Potatoحضرت آمية آافية من الوسط الغذائي  مل وسط   100مل بواق
ان                ي تربتوف ا الحامض االمين ردت أضيف اليه د أن ب يم البخاري وبع از التعق دوارق بواسطة جه  (Tryptophan)غذائي لكل دورق عقمت ال

ى وسط غذائي      T.paradoxaسم من الفطر    1ولقح آل دورق بقرص قطره    (1mm)ملي مول  1بترآيز نهائي  امي عل وحضنت   PDAالن
ة حرارة  ى درج دوارق عل دة 2±  25ال م رشح  ًايوم 20ْم ولم م ث ط معق ة العزل الفطري بواسطة ملق رة التحضين سحبت آتل اء فت د انته وبع
  . ة مكررات ستنفذت التجربة ب Whatman No.1بواسطة ورق الترشيح نوع 

 
  :  Indole-3 acetic acid (IAA)طريقة الكشف عن االندول  3-8-2

رة     400اخذ  IAAفي استخالص وقياس ) 1985( وجماعته  Rouillonاستخدمت طريقة ذي حضر في الفق -8-3(مل من الراشح ال
دروجيني    (HET osicc-Hetolab Equiament Denmark)مل بواسطة جهاز التجفيد100وتم ترآيزها الى ) 1 ثم عدلت درجة األس الهي

ى  دروآلوريك  pH  =3ال تخدام حامض الهي ة الفصل  2باس م أجريت عملي اري ومن ث ل الجزء العضوي  partitiningعي الجزء (يهدف نق
ذيب خالت    مل من  75وذلك باستخدام قمع فصل و  ) IAAالمحتوي على االندول  ل  م ة ثالث        ethyl acetateاالثي رة حيث آرر العملي آل م

ور    IAAمل وآشف عن 3مرات ، وبعدها جمع الطور العضوي وتم ترآيزه آما سبق الى حجم  از التفل  Spectro fluoophotoباستخدام جه
meter RF-540  نوعShimadza             اتو از الكروم د الكشف باستخدام جه ر أعي د أآث ائي ،وللتأآ وث الم وم البحار قسم التل رافي غفي مرآز عل

ازي   اج شرآة     Gas Chromatography (GC)الغ ل   Hewlett-Packardمن انت اين الشعلة      A 7510مودي  Flamالمجهز بكاشف ت
Ionization Detector (FID)   ي ب اآلل رتبط بالحاس ل  Integratorوالم ا   series III 3396مودي نع أمريك ة  . ص رآة العام ي الش ف

  : للبتروآيمياويات وآانت مواصفات الجهاز آاألتي 
Clumn-ov-17    3%  

  درجة حرارة البرنامج 
  دقيقة / ْم 10ْم     بمعدل 230ْم     األعلى 200البداية 

  (N2 Carrier gas)ْم 205الحقن  –دقيقة  20اقل وقت 

X1                          X2           
  

1- X1              1- X2                                 
  10g10 10g10 

                          2.3 
r =  

                           t2 – t1 
_ 
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Detector 300oC (H2 Fuel + air/flame Ionization Detector/ FID) 
Gases pressures : N2 :18kg/cm2  
H2 : 20kg/ cm2  
Chart speed : 0.5 cm/min  

  . من مرآز أبحاث النخيل والتمور في جامعة البصرة  IAAتم الحصول على المادة القياسية 
  

  :  Thielaviopsis paradoxaر بعـض المـبيدات الفطرية على النمو الشعاعي للفطردراسـة تأثـي 3-9
ر وب /غم 1لتر وسويخ /مل1لتر وتيشازول /مل3رت فعالية المبيدات الفطرية اآري فوس بأخت دان   /غم 1ليت  نلت ر بايفي ر إذ  2/مل 1لت لت

ى الوسط ال    250أضيف آل مبيد على انفراد الى دورق زجاجي حجم  يم البخاري        PDAزرعي  مل حاوي عل از التعق ه بواسطة جه د تعقيم بع
ه بقطر     ري معقم ذت     9ورجت الدوارق جيدًا لغرض تجانس المبيد مع الوسط الغذائي صب الوسط الغذائي في أطباق بت سم وترآت لتتصلب نف

د ،ث       دون إضافة مبي ذائي ب ق بقرص     التجربة بثالث مكررات لكل مبيد اما في معاملة المقارنة فترك الوسط الغ ح آل طب سم من الفطر    0.5م لق
T.paradoxa  غذائي الوسط الالنامي علىPDA  ْم ولحين وصول نمو 2±  25بعمر أربعة أيام ، حضنت األطباق في الحاضنة  بدرجة حرارة

ـطبق وحسبت           الفطر في معاملة المقارنة الى حافة الطبق ، ثـم حسـب قط   ـرآز ال ران من م ـتعامدين يم ـطرين م ـياس ف ـطر بق ـمرة الف ـر مستع
  ) . 1993(النسبة المئوية لتثبيط النمو الفطري حسب المعاملة التي ذآرها شعبان والمالح 

  
  معدل النمو الشعاعي في المعاملة  –معدل النمو الشعاعي في المقارنة                                     

   100×                                               =                                                    النسبة المئوية للتثبيط 
  معدل النمو الشعاعي في المقارنة                                                         
  

  : قمة النامية حقليًا المكافحة الكيمياوية لمرض تعفن ال 3-10
اء واستخدمت ثالث      1/مل0.5لتر ماء ومبيد بايفيدان /غم1) لنومييب(ليت نالمكافحة الحقلية مبيدان هما بفي استخدم  ر م رات من   للت ت
ة ، و  نخلة واجريت المكافحة بحقن المبيدات في جذع النخلة /محلول آل مبيد  ة النامي ق في    ذالمصابة بمرض تعفن القم ك بعمل نف ة  ذج  ل ع النخل

سم قصت أحدى نهايتيه بشكل حافة حادة 1سم وقطر 20ْم وذلك باستخدام انبوب معدني بطول 45م من سطح التربة وبزاوية 5-1.5على ارتفاع 
ة المجوف                   ايتين بشكل يشبه األنبوب ق النه وب أخر مغل ى أنب الطرق عل وب داخل الجذع ب ذا األنب ع ه ة ، ودف ى جذع النخل ه لكي يسهل دخولها ال

دي وضع         ـجهاز اإلرضاع الوري مل  500يحتوي على نهاية يتم الطرق عليها بالمطرقة ، ولغرض حقن المبيد استخدم آيس المغذي الخـاص ب
ي نهايت       ت ف ة عمل الل فتح ن خ د م ول المبي ن محل ق الكي ـالع اهـم اع  ـس عـلوية وعل ة بارتف ة   3-2.5لى النخل طح الترب ن س وري (م م الجب

  ) . 2002وجماعته ،  Idris(نسبة الكلوروفيل في أوراق النخيل قبل وبعد أجراء المكافحة  وقدرت) 2001وجماعته،
  
  :تقدير الكلوروفيل  3-11

ًا ، حيث                ة حقلي ة المكافحة الكيميائي د أجراء عملي ل وبع ة قب ة النامي ن القم ل المصاب بمرض تعف تم تقدير الكلوروفيل في سعف النخي
ل حديث     ذوق وبشكل عشوائي حيث وزن         أخذت عينات من سعف النخي وق مستوى الع ة    2النمو ف ل  (غم من العين ا   ) سعف النخي وأضيف له

ائي     % 80مل اسيتون بترآيز 100 ط الكهرب از الخل ا بجه ى            (Blender)وتم خلطه م رشح واخذ الراشح وأآمل الحجم ال ائق ث دة ثالث دق ولم
ة  3لمدة ثالث دقائق واخذ  وبعدها اجري الطرد المرآزي للعينة% 80مل بإضافة أسيتون 100 مل من المحلول الرائق وضع في الخلية الزجاجي

ى طول موجي      (Spectrophoto meter)الخاصة بجهاز الطيف الموجي  دير     665 و 645وأخذت قراءة الكثافة الضوئية عل م تق انومتر وت ن
  : آمية الكلوروفيل الكلي للعينة حسب التالي 

   665آث الضوئية على طول موجي ×  8.02+  645آث الضوئية على طول موجي ×  20.2) = لتر/ملغم(الكلوروفيل الكلي 
  : Zaehringer (Harborne, 1984)غم وحسب طريقة 100/لتر الى ملغم/حولت آمية الكلوروفيل من ملغم

                    
  غم 100          لتر     /ملغم                          

  ×                   =    غم 100/ ملغم
  وزن العينة           مل     100                         

  
  : التحليل اإلحصائي 3-12

-7-3و  3-7-3، 4-3(وبالتجارب وحيدة العامل عدا تجربة  C.R.Dنفذت جميع التجارب المختبرية حسب التصميم العشوائي الكامل 
ذت حسب تصميم القطاعات العشوائية الكامل          ،عاملعاملية ثنائية ال C.R.Dإذ نفذت بتصميم ) 4 د نف ة   R.C.B.Dأما التجربة الحقلية فق ثنائي

وي    Arcsine transformation ويًااالعامل ، تم تحليل النسب المئوية للبيانات بعد تحويلها ز رق معن وجرى مقارنة المتوسطات باختبار اقل ف
  ) . 1980وي وخلف اهللا، راال(في التجارب الحقلية  0.05لتجارب المختبرية و في ا 0.01تحت مستوى احتمالي  R.L.S.Dالمعدل 
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  النتائج والمناقشة -4
  : الدراسة المسحية  4-1

ل          ) 1(أظهرت نتائج المسح جدول  ة في نسبة إصابة نخي روق معنوي اك ف ان هن التي أجريت في مناطق مختلفة من محافظة البصرة ب
% 7.42شط العرب    ةالمسح إذ سجلت أعلى نسبة لإلصابة بالمرض في منطق هابين مختلف المناطق التي شمل التمر بمرض تعفن القمة النامية

ل نسبة    % 1.47و % 1.99وسجلت نسب اإلصابة % 6.62و منطقة الدير والنشوة  في مناطق القرنة والمدينة على التوالي، في حين سجلت اق
ة آانت في     ) 2004(مع ما وجده االسدي  إصابة في بساتين أبي الخصيب وتتفق هذه النتيجة ة النامي في ان أعلى نسبة إصابة بمرض تعفن القم

  . بساتين نخيل شط العرب 
اط موج    ة ارتب اك عالق ة            ب آما أظهرت نتائج الدراسة ان هن ن القم ل التمر ونسبة اإلصابة بمرض تعف اتين نخي ال بس ين درجة إهم ة ب

ة               النامية اذ لوحظ ان نسبة اإلصابة تزداد  ل وعدم إزال ال أشجار النخي ى ان إهم ًا ال و جزئي ك ول ود ذل د يع ة وق ة الخدم ة قليل في البساتين المهمل
ة         ) الكرب(السعف او قواعد السعف  ة النامي ن القم ادة اإلصابة بمرض تعف ى زي ؤدي ال يؤدي الى تفاقم اإلصابة بحفارات السيقان وهذا بدوره ي

ل           وقد أشير في دراسة سابقة الى ان هناك  ال النخي ارات ودرجة إهم ل التمر وآل من شدة اإلصابة بالحف اب  (عالقة بـين نسـبة تدهـور نخي ذي
ة        )2001؛ وغالي، 1996 عباس وجماعته، ،1991، محي؛ عباس و1982وجماعته،  ات الخدم اء بعملي اتين وعدم االعتن ال البس ا ان إهم ، آم

د يعرض أشجار ا      ا ق د أشار             من ري وحراثة وإزالة األدغال وغيره ام وق ة بشكل ع ا يضعف النخل اد مم وع من اإلجه ى ن ل ال   Djerbiلنخي
  . ان هذا المرض ينتشر في البساتين المهملة قليلة الخدمة ) 1983(

  
  محافظة البصرةنسبة إصابة نخيل التمر بمرض تعفن القمة النامية في مناطق ) : 1(جدول 

  

  المصاب  ليمالس  الكلي  % نسبة اإلصابة  عدد النخيل  األصناف
  0.65  24  3624  3648  أبو الخصيب
  7.42  176  2195  2371  شط العرب 
  6.62  142  2002  2144  الدير والنشوة

  1.99  28  1379  1407  القرنة
  1.47  15  1002  1017  المدينة
  3.63  385  10202  10587  المجموع

  
ا و        ى من غيره اطق شط العرب أعل اتين من ة بسبب           آما لوحظ أن درجة اإلهمال في بس ذه المنطق اتين ه ى هجر أصحاب بس ك ال د يرجع ذل ق

ات           السابق الحقة واستخدام هذه البساتين آمقرات للجيشتالحروب الم واع اآلف دهورها وتعرضها لإلصابة بمختلف أن . مما سبب في سرعة ت
  ). 1(شكل 
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  تعفن القمة النامية ودرجة اهماله العالقة بين نسبة اصابة نخيل التمر بمرض) 1(شكل 
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ى نسبة إصابة في             ًاآما أظهرت نتائج المسح ان أصناف نخيل التمر تباين ة اذ سجلت أعل ة النامي ن القم في نسبة إصابتها بمرض تعف
اير وحالوي  ي حين سجل اإلصابة %) 5.38و  6.06(األصناف س والي ف ى الت وي لألصناف خضرا%) 0.99و  1.06، 1.18، 1.33(عل

ه أي إصابة جدول                م تظهر علي ى صنف البرحي حيث ل ل نسبة إصابة سجلت عل والي واق ذه   ) 2(وجبجاب وزهدي وديري على الت وتتفق ه
ان صنف الحالوي    ) 1985(و عبد الحسين ) 1983(و الحسن وعباس  )1983( Djerbi و) 1972(النتيجة مع دراسات سابقة اذ ذآر البكر  ب

ـحساسة لإل ـن األصـناف ال ي م اس ومحي ا ذآر عب ة صنف الزهدي ، آم ة يلي ن القم ر األصناف تعرضًا ) 1991(صابة بمرض تعف ان أآث ب
وري           ة ، وذآر الجب يالن رأس النخل ذه األصناف من حيث درجة م وغالي  ) 1993(لإلصابة هو الساير والبريم واقلها الزهدي وقد تدرجت ه

ان صنف الحالوي    ) 2004(وذآر االسدي  . سية لإلصابة بالمرض واقلها البرحي بان صنف الحالوي والساير أآثر األصناف حسا) 2001( ب
  . والساير آان أآثر األصناف حساسية لإلصابة بمرض تعفن القمة النامية ثم يليها صنف البريم والزهدي واقلها حساسية صنف الجبجاب 

ل اذ    وقد يعود سبب اختالف أصناف النخيل في درجة اإلصابة بمرض تعفن القمة  ات النخي النامية الى االختالف في نسب بعض مكون
ة عكسية   ) 2001(أشار غالي  بان هناك عالقة موجبة بين نسب الكاربوهيدرات واأللياف في السعف مع زيادة استجابة الصنف لإلصابة وعالق

  . بين زيادة البروتين والكالسيوم ودرجة استجابة الصنف لإلصابة 
  

  صناف نخيل التمر بمرض تعفن القمة النامية في محافظة البصرةنسبة إصابة أ) : 2(جدول 
  

  المصاب  السليم  الكلي  % نسبة اإلصابة  عدد النخيل  األصناف
  5.38  240  4219  4459  حالوي 
  6.06  169  2619  2788  ساير

  1.33  10  742  752  خضراوي
  1.06  5  465  470  زهدي
  0.99  3  300  303  ديري
  2.02  5  242  247  بريم

  1.18  11  916  927  بجابج
  0  0  329  329  برحي 

  
  اإلصابة تأثير بعد بساتين نخيل التمر عن شط العرب على نسبة  4-2

اتين من شط العرب        ًابينت نتائج الدراسة بان هناك فروق د او قرب البس في نسبة إصابة نخيل التمر بمرض تعفن القمة النامية تبعًا لبع
% 0.70نسبة اإلصابة    تها المنطقة الوسطى حيث آان  تتل% 0.66في البساتين التي بمحاذات شط العرب  حيث آانت نسبة اإلصابة) 2(شكل 

دة عن شط العرب حيث آانت             ة أي البعي ة المتطرف اء        %. 0.92وأآثر نسبة إصابة آانت في المنطق اع ملوحة الم ى ارتف ود السبب ال د يع وق
ة من شط العرب تتعرض             والتربة والتي تساعد على ارتفاع نسبة اإلصابة بمر   اتين القريب ك الن البس ل وذل ى النخي ة عل ة النامي ن القم ض تعف

  . قليل نسبة ملوحة التربة تيساعد في أجراء عملية البزل بشكل مستمر وقد ينعكس ذلك على مما لظاهرة المد والجزر أآثر من المناطق البعيدة 
ـاع نسبة إصابة      موز  ملي 26.5الى  1.4اء السقي من ان زيادة ملوحة م) 1998(وجماعته  Al-Rokibahحيث ذآر  ـى ارتف أدى ال
ؤدي    ) 2001(وجماعته  Sulemanعلى التوالي ، آما ذآر % 57الى % 15من  T.paradoxaنخيل التمر بالفطر  اء ت بان ارتفاع ملوحة الم

ات وبال   T.paradoxaالى زيادة إصابة نخيل التمر بالفـطر  ـى النب ات    وزيـادة التنخـر عل ة موت النب ا أشار غالي    . نهاي واالسدي  ) 2001(آم
ة          ) 2004( ى القاعدي اتين ال ل ترب البس اه السقي ومي ة ومي ، بان نسبة إصابة نخيل التمر بمرض تعفن القمة النامية يزداد بارتفاع ملوحة الترب

ًة   ويعود السبب بالدرجة االولى الى الحالة الفسيولوجية للنخلة ، فاالشجار القريبة من  النهر تحصل على الماء بصورة افضل واقل ملوحة مقارن
  . بتلك البعيدة عنه 
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  اصابة نخيل التمر بالمرض حسب بعدها عن شط العرب) 2(شكل 

  
   Thielaviopsis paradoxaعزل الفطر  4-3

ة        النخ) أوراق(من قواعد سعف    T.paradoxaتم الحصول على الفطر الممرض  اطق الداآن ل ومن العرق الوسطي خصوصًا المن ي
ة   ) 1(اللون آما في الصورة  ة النامي ارة (وتم الحصول على الفطر الممرض من القم ل المصاب   ) الجم ى الفطر      . للنخي م يمكن الحصول عل ول

دول       ي الج ا ف ل المصاب آم ة النخي ـذور وترب ـذع وج ـن ج ـاعته    ) 3(م ـاس وجم ع عب ق م ة تتف ذه النتيج ) 1998( Rashedو) 1996(وه
  . اذ تمكن من عزل الفطر من ساق وجذور وتربة النخيل المصابة) 1999(آـما لم تتفق مع الزيات ) 2004(واالسـدي 
  

  T.paradoxaأجزاء نخلة التمر التي عزل منها الفطر ): 3(جدول 
  T.paradoxaالفطر   الجزء النباتي
  +  قواعد السعف
  +  العرق الوسطي
  +  الخوص

  +  )الجمارة(قمة النامية ال
  -  الجذع
  -  الجذور
  -  التربة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قاعدة سعفة نخلة مصابة بمرض تعفن القمة النامية) : 1(صورة رقم 
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  نخيل التمر على  Thielaviopsis paradoxaمظاهر اإلصابة التي يسببها الفطر  4-4

ل أث   اتين النخي الفطر         من خالل الزيارات التي تم أجراءها في بس وحظ أن مظاهر اإلصابة ب ة المسح ل اء أجراء عملي  T.paradoxaن
تظهر النخلة وآأنها متوقفة عن النمو ويبدأ االصفرار من السعف القديم األدوار السفلى ثم يصعد حيث تأخذ أشكال مختلفة منها اصفرار السعف 

ى جذع ا     ي عل ا ويموت ويسقط رأس         الى األدوار العليا من السعف بعدها يجف السعف ويكون منحن ى احد جوانبه ة ال ل رأس النخل ة ويمي لنخل
وعند التشريح لوحظ أن أنسجة القمة النامية تكون بنية الى سوداء رخوة وتظهر على قواعد السعف بقع بنية داآنة تكون ) 3و  2(النخلة صورة 
  . غائرة قليًال

وحظ اصفرار سعف القلب و      آما لوحظ أن الفطر يصيب البرعم الطرفي الرئيسي للنخيل ويؤدي  ه واسوداده ول ه   تالى تعفن يبسه وموت
ى موت      ) 4(وثم تيبس األدوار السفلى وموت النخلة ويسمى تعفن القلب صورة  ؤدي ال ا ت ويعتبر هذان المظهران من اشد مظاهر اإلصابة ألنه

  . النخلة 
ى العرق الوسطي للسعف     ة السوداء حيث تظهر األعر    فح إلصابة وهو مرض الل   لآما تم مالحظة مظهر أخر    د (اض عل اذ ) الجري

ة للسعفة ويتقصف                      ة الجانبي ى طول الحاف م تتحد مع بعضها عل ة متباعدة ث ر منتظم ة او سوداء غي ة داآن ع بني ى جوانب السعف بق تظهر عل
ي السعفة            ك تنحن ليم ونتيجة ذل ة اخضر وس ة المقابل ة اإلصابة     الخوص من الجهة المصابة ويصفر ويموت ويبقى الخوص من الجه وفي حال

   ).5(صورة  الشديدة يحدث تشوه واحتراق األوراق الصغيرة بمجرد خروجها
د أشار     ابقة فق ه    )Dejerbi )1983 وتتفق هذه النتائج مع دراسات س ات وجماعت ى أن الفطر   ) 2002(والزي يسبب   T.paradoxaال

  . ة النامية وتعفن سعف القلب وتعفن واسوداد طلعة النخيل ة السوداء على السعف وتعفن القمفحأربع حاالت مرضية معروفة هي الل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  نخلة مصابة بمرض تعفن القمة النامية) : 2(صورة رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  لمتسبب عن الفطر نخلة مصابة بمرض تعفن القلب ا) : 4(صورة رقم                نخلة ميتة نتيجة االصابة بمرض تعفن القمة النامية) : 3(صورة رقم 

                                                                                                                                         T.paradoxa  
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  T.paradoxaسعفة نخلة مصابة بمرض اللفحة السوداء المتسبب عن الفطر ) : 5(صورة رقم 
  
  .  Thielaviopsis paradoxaاختبار أمراضية الفطر  4-5

ة    T.paradoxaأوضحت نتائج اختبار االمراضية للفطر  عند تلقيح جريد السعف قدرة الفطر على أحداث اإلصابة اذ عمل الفطر بقع
دة   حاتد اللون األسود على طول  يوم من التلقيح آما ام 12سم بعد 2.4بقطر  Black scorchة سوداء فحمرضية تحولت بالتدريج الى ل ة جري ف

ع اإلصابة             ي لموق ون بن دة السعف ظهر تل سعف النخيل في حين لم تظهر هذه األمراض في معاملة المقارنة وبعد عمل مقطع طولي من جري
  . T.paradoxaوعند أعادة العزل من األجزاء المصابة تم عزل الفطر ) 6(تبعه موت وتعفن النسيج النباتي صورة 

  . على نوعين من نخيل الزينة  T.paradoxaاختبار أمراضية الفطر  4-6
ة حيث ظهرت             ) واشنتونيا وآناري(بينت نتائج تلقيح نخيل الزينة  ل الزين وعين من نخي ى أحداث اإلصابة في آال الن قدرة الفطر عل

العليا من سعف الفسائل ويجف حتى موت الفسيلة بالكامل األعراض بشكل اصفرار تدريجي يبدأ من األدوار السفلى ثم يأخذ بالتقدم الى األدوار 
ا ظهرت األ    ) 4(وتظهر نتائج جدول  اري فيم ل الكن راض في األسبوع   ع بان أعراض اإلصابة بدأت في األسبوع الخامس بعد التلقيح على نخي

يلة     ى موت الفس د اس   السادس على نخيل الوشنونيا اما فترة اإلصابة من بدء ظهور األعراض حت اري        تمرتفق ل الكن ابيع في نخي دة ستة أس لم
ابيع أي في األسبوع الثالث عشر         ) 7(صورة  ة أس وبفارق معنوي عن نخيل الواشنتونيا الذي استغرقت فترة اإلصابة حتى موت الفسائل ثماني

آره باحثين آخرين حيث ذآر الزيات وتتفق هذه النتيجة مع ما ذ) 8(بعد التلقيح في حين ان معاملة المقارنة لم تظهر مثل هذه األعراض صورة 
اري       )2003(  Garofalo يصيب أنواع من نخيل الزينة وذآر T.paradoxaان الفطر ) 2002(وجماعته  ل الكن بان هذا الفطر يصيب نخي

ة المختبر       T.paradoxaمن ان الفطر  ) Rashed )1998آما ذآر .  دايوالواشنتونيا في فلور ل الزين ى نخي م يحدث إصابة عل ة  ل  Canaryي
island dat palm  وThread washington  .    الفطر ة المصاب ب ل       T.paradoxaوقد يعتبر نخيل الزين مصدر لحدوث اإلصابة في نخي

  . التمر خصوصًا عند تواجد هذه األنواع في بساتين نخيل التمر 
  T.paradoxaحساسية نخيل الزينة لإلصابة بالفطر ) : 4(جدول 

  

إصابة نخيل  معدل شدة%   األسبوع
  الكناري

معدل شدة إصابة نخيل % 
  الواشنتونيا

معدل شدة االصابة % 
  في اسبوع

  0.5  0  1  الخامس
  4.5  1  8  السادس
  13.5  6  21  السابع
  35.5  17  54  الثامن
  54  27  81  التاسع
  71.5  43  100  العاشر

    66  -  الحادي عشر
    88  -  الثاني عشر
    100  -  الثالث عشر

معدل إصابة 
  29.91  15.66  44.16  نواع النخيلأ

R.L.S.D 0.01 = 6.69  لنخيل الزينة  
R.L.S.D 0.01 = 11.59  لألسابيع  
R.L.S.D 0.01 = 16.40  للتداخل  
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  على جريد نخيل التمر مع المقارنة  T.paradoxaاعراض االصابة المرضية التي اظهرها الفطر  - ب   مقارنة -أ) :6(صورة رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  )أ( مع المقارنة )ب( T.paradoxaفطر بالنخيل آناري مصاب ) : 7(ورة رقم ص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مع المقارنة T.paradoxaالفطر بنخيل واشنتونيا مصاب ) : 8(صورة رقم 
  
  . T.paradoxaتأثير مستخلص جمار أصناف مختلفة من نخيل التمر على نمو الفطر  4-7

ذه التجر  ة والموضحة في الشكل     تشير نتائج ه و الفطر        ) 3(ب ة في نم روق معنوي ى وجود ف ار     T.paradoxaال ى مستخلص جم عل
ار أصناف آل من الحالوي      من النمو أيام  ةسم خالل أربع9أصناف مختلفة من نخيل التمر حيث بلغ قطر مستعمرة الفطر  على مستخلص جم
اير والزهدي     معنوي وبفارق  PDAمية على الوسط الغذائي والديري والخضراوي والبريم وهو نفس قطر المستعمرة النا ذي  عن صنف الس ال

  .  سم على التوالي 6.1و  6.7مرة الفطر فيها عيبلغ قطر مست
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ل التمر من    ) الجمارة(هذه النتيجة على ان اغلب األصناف تكون مالئمة لنمو الفطر بدرجة متفاوتة وان محتوى القمة النامية تدل  لنخي
  . ئية التي يستفاد منها الفطر في نموه ال تختلف آثيرًا بين األصناف المواد الغذا

في البيئة الحاوية على عصير سعف  T.paradoxaاذ أآدا على ان نمو الفطر ) 1983(وتفق هذه النتيجة مع ما وجده الحسن وعباس 
  . او ثمار تمر النخيل لم يختلف عن نموه على وسط عصير البطاطا وفول الصويا 

0
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R.L.S.D 0.05 = 0.108 

  على مستخلص جمار اصناف من نخيل التمر T.paradoxaمعدل النمو القطري للفطر ) 3(شكل 
  

  المرآبات الفينولية  4-8
  ) . الجمارة(نسبة ما تحتوية أصناف من نخيل التمر من التانينات في قمتها النامية  4-8-1

ل اإل ائج التحلي دول أظهرت نت ي الج ين ف ا مب اك فروق) 5(حصائي وآم ان هن ات   ًاب ن المرآب ار م ة الجم ا يحتوي بة م ي نس ة ف معنوي
ة  ات(الفينيولي انين   ) التانين ن الت بة م ى نس ديري أعل ر صنف ال ل إذ اظه اختالف صنف النخي ة  % 1.94ب ة بقي ا يحتوي وي عن م ارق معن وبف

دل  األصناف من التانين ويليه الصنف خضراوي وزهدي وب وي عن صنف       % 0.77و % 0.97و % 1.16ريم بمع ارق معن والي وبف ى الت عل
  . على التوالي % 0.39و % 0.58الحالوي والساير حيث آانت نسبة التانين فيها 

ره     النتيجة  هذهوتتفق  ا ذآ ة          ) Mutlak  )1986و Al-Ogaidiمع م ات الفنيولي ى نسبة من المرآب وي عل من أن تمور الزهدي تحت
  . أعلى من صنف الساير والخستاوي  ئبةالذا والتانينية

  محتوى جمار أصناف مختلفة من نخيل التمر للمواد الفينولية ): 5(جدول 
  %معدل نسبة المواد الفينولية   الصنف
  0.58  حالوي
  0.39  ساير

  1.16  خضراوي
  1.94  ديري
  0.97  زهدي
  0.77  بريم

0.54  =R.L.S.D  
  
  . من المرآبات الفينولية بنسبة إصابة أصناف نخيل التمر  عالقة ما يحتوية الجمار 4-8-2

ائج الموضحة في شكل      ة ونسبة              ) 4(بينت النت ات الفينولي ل من المرآب وى أصناف النخي ين محت اط عكسية ب ة ارتب ى وجود عالق عل
ى نسبة إصابة      والي آانت    % 5.38و % 6.06أصابتها بمرض تعفن القمة النامية ففي الوقت الذي آانت األصناف ساير وحالوي أعل ى الت عل

ات    % 0.99في حين آانت نسبة إصابة صنف الديري اقل نسبة  . على التوالي % 0.58و % 0.39نسبة المرآبات الفينولية  آانت نسبة المرآب
  ) . 5(آما في الجدول % 1.94الفينولية في جمار هذا الصنف أعلى نسبة 

ات او          ) Agrios )1997وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة إذ ذآر  ك الموجودة أصًال في النبات ة سواء تل ات الفينولي بعض المرآب
  . التي تتكون بعد اإلصابة دور في آليات مقاومة النبات للمسببات المرضية 
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  )التانين(عالقة بين شبه اصابة اصناف النخيل ومحتواها من المرآبات الفينولية  ) 4(شكل 

  
  . الفطر  العالقة بين شدة اإلصابة بمرض تعفن القمة النامية ونسبه االوآسينات التي ينتجها 4-9

از   اس راشح مستعمرة الفطر        Gas Chromatography (GC)باستخدام جه امي   Thielaviopsis paradoxaبينت نتيجة قي الن
تج االوآسين      tryptophan + PDعلى وسط غذائي سائل  م ين ة       Indole-3-acetic acid (IAA)ان الفطر ل رغم من عدم أمكاني ى ال ، عل

اج       T.paradoxaفي الوسط الزرعي النامي فيه الفطر  IAAالكشف عن وجود  ادة أنت ى زي ات عل ز النب  IAAاال انه يعتقد ان هـذا الفطر يحف
ه   ) Rashed )1998عند اإلصابة فقد أشار  اج هرمون    ) 1998(وبرآات وجماعت دل أنت ى ان مع ل       IAA ال د ازداد في أنسجة أشجار النخي ق

اج هرمون    ًا هرمون     Gibberellic acid (GA3)المصابة مقارنة باألنسجة السليمة في حين قل أنت  Abscisic acid (ABA)واختفى تمام
اج  اخفقت في أن   Pseudomonas savastanoiبان عدة عزالت من  ) Kosuge  )1978و   smid وفي األنسجة المصابة آما ذآر   IAAت

ل اال ان هذه العزالت عند أصابتها أشجار ال  Tryptophanفي الوسط الزرعي الصناعي بوجود  اج      نخي ادة أنت ى زي ا عل وين   IAAحفزته وتك
  . األورام 

  
  . مختبريًا  Thielaviopsis paradoxaالمقاومة االحيائية للفطر  4-10
  . T.paradoxaاه الفطر القدرة التضادية لفطريات المقاومة االحيائية تج 4-10-1

ـجدول  ـي ال ـوضحة ف ـتائج الم و الفطر ) 6(أظـهرت الن ى نم ا عل ي تأثيره ة ف ة االحيائي ات المقاوم ين فطري ة ب ة المعنوي ـروق عالي ف
T.paradoxa  وآان الفطرTrichoderma harzianum            ة عن ة المعنوي روق عالي و الفطر الممرض وبف أثيرًا في نم ات ت من أآثر الفطري

ذا الفطر      بقي ـ    1.67ة الفطريات إذ بلغ معدل النمو القطري للفطر الممرض في المزرعة المزدوجة مع ه ًا ب ة   مسم في معا  9سم قياس ة المقارن ل
ـنوية    5.03حيث آان معدل النمو القطري للفطر الممرض في المزرعة المزدوجة    Aspergillus nigerومن ثم جاء الفطر  ـروق مع ـم وبف س

ـ   6.53الذي آان معدل النمو القـطري للفطر الممرض  .Penicillium spعـن الفطر  ًا ب اس       9سم قياس ة وباستخدام مقي ة المقارن سم في معامل
Bell   ه ة بدرجة تضاد     1.56أفضل درجة تضاد بلغت      Trichoderma harzianumاظهر الفطر   ) 1982(وجماعت  4.17و  3.37مقارن

  . ) 9( صورة على التوالي .Penicillium spو  Aspergillus nigerللفطرين 
ـمرض   Trichoderma harzianumهذه النتيجة مع دراسات سابقة حيث ان الفطر  تتفقو ـي   T.paradoxaمنـع نمـو الفطـر الم ف

ـ ار  قابأط ر )Rashed )1998االختب ـماعته  El-Zawahry، وذآ ة ) 2000(وج ـاومة االحيائي ـريات المق  Trichodermaأن لفط
harzianum  وT.viride  وT.pseudokonongi       ات الممرضة اه الفطري درة تضادية تج  Diplodiaو  Thielaviopsis paradoxaق
phoenicum .  

ر      اءة الفط دم آف ا يخص ع ا فيم ه       .Penicillium spأم ريف وجماعت ع ش ق م م تتف اد فل ي التض ه  ) 1988(ف ادي وجماعت وحم
)1969(Cortwright   وBenson )1995 (ع عباس في حين اتفقت م)وع المستعمل في    ) 1998 ، وقد يعود هذا االختالف الى العزلة او الن

ر التضاد       و فط ة لنم واد المثبط راز بعض الم ى إف ر الممرض عل درة الفط ى ق زى ال د يع ة او ق ا . ) Smith)1985 و  Burtonالدراس أم
  ) . 1995(ولم تتفق مع الحلو ) 1998(ت مع السامر فان النتيجة التي تم الحصول عليها اتفق Aspergillus nigerبخصوص فطر التضاد 

و الغزل الفطري لمستعمرات              ين العزل الفطري لمستعمرات الفطر الممرض ونم ا ب آما أظهرت النتائج عدم تكون منطقة فاصلة م
ى          Trichoderma harzianumفطريات التضاد وان الفطر المضاد    ا يشير ال وق الغزل الفطري للفطر الممرض مم د    نمى ف ان التضاد ق

 بطريقة  ءهلى غذاــيكون من خالل آليات التطفل الفطري أي ان الفطر يحصل ع
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  T.paradoxaتاثير فطريات المقاومة االحيائية في نمو الفطر  ) : 9(صورة رقم 
 

Biotrophic  ذان ذآرا ان غزل الفطر لال) 1986(وحناوي ) 1985(آما أشار الى ذلك الخفاجيTrichoderma    يلتف حول الغزل الفطري
  . تخترق خاليا غزل الفطر الممرض متطفلة عليه  apprisoriaاو تراآيب ضاغطة  Coilesللفطر الممرض مكونًا لولب 

  
  T.paradoxaتأثير فطريات التضاد على حيوية الفطر الممرض  4-10-2

ة        Trichoderma harzianumبان الفطر  ) 7(أوضحت نتائج هذه التجربة وآما موضح في الجدول  ى حيوي ر عل أثير آبي ه ت ان ل آ
سم وبفروق عالية المعنوية عن بقية الفطريات وجاء من بعده 0.92وثبط نموه حيث بلغ معدل النمو القطري له  T.paradoxaالفطر الممرض 

وه       Aspergillus nigerالفطر  دل نم غ مع وه حيث بل ة عن      4.41في تأثيره على حيوية الفطر الممرض وتثبيط نم ة المعنوي روق عالي سم وبف
ا             .Penicillium spالفطر  و الفطر الممرض فيه ان نم ي آ ة الت ة المقارن م يختلف عن معامل الذي لم يظهر أي تأثير على الفطر الممرض ول

  . سم بعد ستة أيام من الزراعة 9
ا موضح في الجدول     آما آان لعمر المزرعة المزدوجة التي أعيد زراعة الفطر الممرض منها تأثير عل ى حيوية الفطر الممرض وآم

ا ) 7( ي عمره ه  ًايوم 13حيث ان المزرعة المزدوجة الت و الفطري ل دل النم ان مع ة الفطر الممرض اذ آ ى حيوي ر عل أثير األآب ه الت ان ل آ
ا 5.13 ي عمره ة الت زارع المزدوج ة عن الم روق معنوي م وبف ى قطر  10س و الفطر الممرض ال ام حيث ثبطت نم ا آانت 5.99أي م واقله س

  . سم بعد ستة أيام من الزراعة 6.37أيام اذ آان معدل النمو القطري للفطر الممرض  7المزروعة المزدوجة بعمر 
بعد خمسة أيام من أجراء    Sclerotinia sclerotiorumحيث أآد بان محاوالت عزل الفطر ) 1986(حناوي  معهذه النتيجة تتفق و

ذا     Trichoderma harzianumالتضاد مع الفطر  ى غ ـ    ءهباءت بالفشل وهذا ما يوحي بان فطر التضاد يحصل عل ة ال  Biotrophicبطريق
  . أي بواسطة إرسال تراآيب خاصة يتغلغل بواسطتها داخل خاليا الفطر العائل ويمتص المواد الغذائية منها مباشرًة 

  
  T.paradoxaي للفطر الممرض  تأثير فطريات المقاومة االحيائية في النمو القطر) : 6(جدول 

  درجة التضاد  )سم(معدل النمو الفطري   الفطريات
Trichoderma harzianum  1.67  1.56  

Penicillium sp. 6.53  4.17  
Aspergillus niger  5.03  3.37  

Thielaviopsis paradoxa  9.0  5.00  
R.L.S.D = 0.16 لنخيل الزينة  
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  T.paradoxaلى حيوية الفطر الممرض  تأثير فطريات التضاد ع) : 7(جدول 

  )سم(  T.paradoxaمعدل النمو القطري للفطر   )يوم(عمر المزرعة المزدوجة   فطريات التضاد

Trichoderma harzianum  
7  
10  
13  

2.00  
0.77  

0  

 0.92   المعدل

Penicillium sp. 
7  
10  
13  

9.00  
9.00  
9.00  

  9.00   المعدل

Aspergillus niger 
7  
10  
13  

5.50  
5.20  
2.53  

  4.41   المعدل

Contrel 
7  
10  
13  

9.00  
9.00  
9.00  

  9.00   المعدل
R.L.S.D = 0.01A R.L.S.D = 0.08 R.L.S.D. = 0.17 A.B 

  
  T.paradoxaتأثير راشح مستعمرات فطريات المكافحة االحيائية في نمو الفطر  4-10-3

ة والموضحة في       ذه التجرب ل اإلحصائي له يط      .Penicillium spان راشح الفطر   ) 5(الشكل   بينت نتائج التحلي اء في تثب ان األآف آ
ـوسط الزرعي         ـى ال د إضافته ال يط النمو        PDAالنمو الشعاعي للفطر الممرض عن ة لتثب دل النسبة المئوي غ مع ارق عالي   % 51.30إذ بل وبف

اءة راشح مستعمرة الفطر        و الفطر الممرض        Aspergillus nigerالمعنوية عن باقي المعامالت تاله من حيث الكف يط لنم دل التثب غ مع اذ بل
  . نمو الفطر الممرض  Trichoderma harzianumفي حين لم يثبط راشح مستعمرة الفطر % 36.57

يط        دل التثب غ مع ز الراشح المستخدم اذ بل آما أوضحت الدراسة ان النسبة المئوية للتثبيط في نمو الفطر الممرض تزداد مع زيادة ترآي
ز  % 13.42و % 31.29مقارنة بـ % 80للترآيز % 40.46 يط          %40و % 60للتراآي ل نسبة تثب ان اق والي في حين آ ى الت % 2.68 هي عل

  % . 20للترآيز 
ان راشح مستعمرة الفطرين                 و الفطر الممرض ف يط نم ز الراشح في نسبة تثب ة وترآي ة االحيائي اما بالنسبة للتداخل بين فطر المقاوم

Penicillium sp. و Aspergillus niger  ز يط    % 80بترآي بة التثب ر الممرض اذ بلغت نس عاعي للفط و الش يط النم ي تثب اء ف ا األآف آان
ر      80.74و % 81.11 تعمرة الفط ر الممرض راشح مس و الفط يط نم ي تثب ا ف ان اقله امالت ، وآ ة الع ن بقي وي ع ارق معن والي وبف ى الت عل

Trichoderma harzianum  عاملة المقارنة يختلف عن م الذي لم .  
ر     ح الفط اءة راش ى آف ارت ال ابقة أش ات س ع دراس ة م ذه النتيج ت ه د اختلف ن  ف Trichodermaلق د م و القطري للعدي يط النم ي تثب

ل     ات مث ات الممرضة للنب  Fusariumو  Sclerotinia sclerotiorum و Rhizoctonia solani و Scytalidium lignicola الفطري
oxysporum ) ،اوي اس، 1986حن امر، 1998؛ عب تعمرة     ) 1998؛ الس ح مس ـى أن راش ـارت ال ـرى أش ـات أخ ـع دراس ـت م ـها اتفق اال ان

 .Tمن راشح الفطر  F. oxysporumط نمو الفطر الممرض ـي تثبيـفاءة فـثر آـانت األآـآ A.nigerو  P.griseofulvumفطريات التضـاد 
harzianum ) ،1995الحلو . (  

  . الى اختالف اآلليات التي يمتلكها آل فطر والتي من خاللها تثبط نمو الفطر الممرض للنباتي هذا االختالف وقد يعود السبب ف
  

  على جريد سعف النخيل  T.paradoxaالمقاومة االحيائية للفطر  4-10-4
الفطر الممرض   ء في مقاومةبالطريقة الوقائية آانت األآفا Trichoderma harzianumالفطر  أن استخدام) 8(الجدول نتائج  تبين

T.paradoxa سرعة تطور المرض  إذ بلغ معدل(r)  ة بسرعة تطور المرض      صفر في هذه المعاملة و مقارن حيث أن الفطر الممرض لم ينم
(r) 0.23  أما في المكافحة العالجية فان سرعة تطور المرض  % . 50في معاملة المقارنة الذي بلغت شدة اإلصابة فيها(r) 0.04 ذي آانت   ا ل

ذي آانت    0.32 (r)بعد الرش مقارنة بسرعة تطور المرض % 58.3قبل الرش وأصبحت % 50شدة اإلصابة  في معاملة المقارنة العالجية ال
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وهدا يدل على أن المقاومة االحيائية وقائيًا أآفأ منها عالجيًا مقارنة بمعامالت . بعد الرش % 100قبل الرش وأصبحت % 50شدة اإلصابة فيه 
ة في    ) . 10(المقارنة التي تم رشها بالماء المقطر فقط صورة  أن هده النتيجة قد تعود الى أن فطر المقاومة االحيائية انتشر على األجزاء النباتي

ة          ة االحيائي ا أن فطر المقاوم و الفطر الممرض آم ع نم ى      Trichoderma harzianumالرشة الوقائية وبدلك من ل بصورة مباشرة عل يتطف
   وبدلك يمنعه من النمو T.paradoxaر الممرض الفط
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  T.paradoxaنسبة تثبيط راشح فطريات المقاومة االحيائية للفطر ) 5(شكل 

  
  R.L.S.D 0.01للفطر =  0.098
  R.L.S.D 0.01للتخفيف =  0.098
 R.L.S.D 0.01للتداخل =  0.098

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
عند استخدامه وقائيًا وعالجيًا على اصابة جريد النخيل  Trichoderma harzianumطر المقاومة االحيائية تاثير ف) 10(صورة رقم 

  مع المقارنة T.paradoxaبالفطر 
  
  

د     ه   ) Rashed )1998وهذه النتيجة جاءت متفقة مع دراسات أخرى حيث أآ  Trichodermaان استخدام الفطر   ) 1998(وبرآات وجماعت
harzianum فحة الفطر الممرض في مكاT.paradoxa             ل دات مث ى بعض المبي وق عل ة وتف ه بصورة عالجي ان أفضل من بصورة وقائية آ

  . عند استخدامه بصورة وقائية في حين تفوقت هذه المبيدات على قطر المقاومة االحيائية عند استخدامه عالجيًا ) وتويسن وريدوميلليت نب(
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  Trichoderma paradoxaد نخيل التمر قبل وبعد المعاملة بالفطر معدل شدة اإلصابة في جري) 8(جدول 

(r)سرعة تطور المرض   %الصابةامعدل شدة   المعاملة   بعد الرش  قبل الرش
  0  0  0 وقائية

  Control  0  50  0.23أ 
  0.04  58.3  50  عالجية

  Control  50  100  0.32ب 
  

     T.paradoxaتأثير بعض المبيدات على النمو الشعاعي للفطر  4-11
يط النمو             ) 9(بينت نتائج هذه التجربة وآما موضح في الجدول    أثير في تثب ا ت ان له ة آ ي استخدمت في التجرب دات الت أن معظم المبي

د اآري فوس             T.paradoxaالشعاعي للفطر  دا في المبي دات ع ذه المبي ى ه ة عل ة الحاوي حيث لم يتمكن الفطر من النمو على األوساط الغذائي
ا  %83.33سم ومعدل التثبيط في النمو 1.5ث بلغ معدل قطر الفطر حي ، وقد يعود التثبيط الكلي للفطر الى واحد او أآثر من األسباب التالية ، ام

ة     وامض االميني ع الح د م اد المبي ر او اتح ة للفط ات الحيوي ل األنزيم يط عم ا تثب د    مم ع القواع اده م روتين واتح ة صناعة الب ى عملي ؤثر عل ي
ة من البيورالنت دنات  Purinesات ينروجيني ا  Pyrimidinesوالبايريمي ة مم ة أيض الحوامض النووي ى عملي ؤثر عل او ) DNAو  RNA(ي

ابه الترآيب في بعض المبي        دات التأثير على تفاعالت األآسدة واالختزال بما يؤثر على أنتاج الطاقة او التأثير على حيوية الفطر من خالل تش
ة                  وبعـض المرآبات ا اعالت الحيوي د من التف ـي العدي ـخطأ ف ا عن طـريق ال ى دخوله ك ال ؤدي ذل ة حيث ي ة الفطري لحيوية الموجودة في الخلي

ر      وت الفط ى م ة ال ي النهاي ؤدي ف د،  (وي ادل وعب الح،   1979الع عبان والم ق ) 1993؛ ش ذه وتتف ة ه عالنتيج  و) San-Juan   )1997م
Bachiller  )1998 (ليت منع نمو الفطر نلبحيث وجدوا ان مبيد اT.paradoxa           ا اتفقت مع غالي ذائي ، آم ى الوسط الغ ة عل بصورة آامل

  . طر بالكامل فليت ثبطا نمو النالذين ذآروا بان المبيد سويج وب) 2002(وجماعته 
  T.paradoxaطري للفطر قتاثير بعض المبيدات الفطرية على النمو ال) : 9(جدول 

  
  %نسبة التثبيط   الترآيز المستخدم  المبيد

  100  لتر/غم1  ليتنب
  100  لتر/مل2/1  بايفيدان
  100  لتر/غم1  سويج

  100  لتر/مل1  تشازولتي
  83.33  لتر/مل3 اآري فوس

0.53  =0.05 R.L.S.D  
  
  . المكافحة الكيميائية  4-12

ة      أن المبيدات الكيمياوية المستخدمة بط) 10(أوضحت نتائج هذه التجربة وآما موضح في الجدول  روق معنوي م تظهر ف ن ل ريقة الحق
ذ  ة ه دليل لفعالي أخوذ آ ل الم بة الكلوروفي اس نس ا من خالل قي ا بينهم د هفيم ل المصابة  اتالمبي ل ألشجار النخي بة الكلوروفي ، حيث بلغت نس

ة عن     ) غم100/ملغم 1.32و  1.34(ليت وبايفيدان نوالمعاملة بالمبيدات ب روق معنوي ي بلغت     على التوالي ولكنها أعطت ف ة الت ة المقارن معامل
ل     ) غم100/ملغم 1.47(آما تم تسجيل أعلى نسبة للكلوروفيل ) . غم100/ملغم 1.17(نسبة الكلوروفيل فيها  ل نسبة للكلوروفي ة واق قبل المعامل

ل في     ، ويتضح من الجدول ان االنخفاض في نسبة ال      ) غم 100/ملغم 0.87(آانت بعد المعاملة في معاملة المقارنة اذ بلغت  ان اق ل آ كلوروفي
م  1.21(وانخفضت الى ) غم100/ملغم 1.47(األشجار المعاملة بالمبيد مقارنة بمعاملة المقارنة حيث آانت نسبة الكلوروفيل  في  ) غم 100/ملغ

ة ال   نفي حي) غم100/ملغم 1.19(وانخفضت الى ) غم100/ملغم 1.45(ليت وفي معاملة البايفيدان آانت نمعاملة الب ة  آانت معامل  1.48(مقارن
ائج  ) غم100/ملغم 0.87(وانخفض الى ) غم100/ملغم ة           نمن هذه النت ك بسبب قل دات تحسنت وذل ي عوملت بالمبي ل الت الحظ ان أشجار النخي

  . كلوروفيل في حين أشجار النخيل غير المكافحة استمرت بفقدان الكلوروفيل واالصفرار وزيادة ميالن رأس النخلة للفقدانها 
ن في مكافحة      ) 2004(واالسدي  ) 2002(وغالي وجماعته ) 2001(ه النتيـجة مع ما ذآر غالي وتـتفق هـذ ة الحق اذ استخدموا طريق

د          .  T.paradoxaمرض تدهور النخيل وتعفن القمة النامية المتسبب عن الفطر  ة رش او سقي المبي يط المرض من عملي آانت أفضل في تثب
ة            بان استخد) 2002(وذآر وغالي وجماعته  وازن مع حرآ ا يت د بم ى تنظيم المبي نظم سيؤدي ال دي ووجود الم النسغ  ام جهاز اإلرضاع الوري

ل من       الخشبيةالصاعد في األوعية  ة السقي واق وبذلك فقد قللت عملية الحقن آمية المبيد المستخدم الى اقل من عشر الكمية المستخدمة في عملي
) 2001(وذآر الجبوري . ملية الحقن في إدخال المبيد مانكوزيت غير الجهازي داخل النبات ثلث الكمية المستخدمة في عملية الرش ونجحت ع

ل       حبان استخدام أسلوب المعالجة بالحقن يتيح سالمة األحياء غير المستهدفة باإلضافة لحماية الن اتين النخي ا ينتشر في بس رًا م ا  . ل الذي آثي آم
   T.paradoxa San-Juanحة مرض نزف الساق على أشجار جوز الهند المتسبب عن الفطر    استخدمت طريقة الحقن لمبيد البثليت في مكاف

)1997.(  
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  نسبة الكلوروفيل ألشجار النخيل صنف ساير المصاب بمرض تعفن القمة النامية قبل وبعد المعاملة بالمبيدات) : 10(جدول 

  

  متوسط تأثير المبيد  غم100/نسبة الكلوروفيل ملغم  المبيد
  معدل نسبة الكلوروفيل  بعد المعاملة بالمبيد  المعاملة بالمبيدقبل 

  1.34  1.21  1.47  بنليت
  1.32  1.19  1.45  بايفيدان
  1.17  0.87  1.48  المقارنة

    1.08  1.46 متوسط تاثير المعاملة 
R.L.S.D. 0.05  0.04= للتداخل   0.03= للمبيد   0.01= للكلوروفيل  

  

 االستنتاجات والتوصيات -5
  
  االستنتاجات   -5-1

اختالف الصنف حيث بلغت          -1 ي شملها وب اطق الت أظهرت نتائج المسح ان نسبة اإلصابة بمرض تعفن القمة النامية يختلف حسب المن
اير   ي صنف الس بة إصابة ف ى نس ي األصناف فكانت أعل ا ف و الخصيب ام ي اب ا ف ة شط العرب واقله ي منطق بة إصابة ف ى نس أعل

  . ف البرحيوالحالوي واقلها في صن
ري      -2 اه ال وجد ان نسبة إصابة النخيل بالمرض تزداد بزيادة إهمال البساتين وبزيادة ُبعد البساتين عن شط العرب المصدر الرئيسي لمي

 . وتقل نسبة اإلصابة آلما زادت نسبة المرآبات الفينولية في الصنف 
ة     . طر الممرض في األوساط الصلبة    الف نمو آفاءة عالية في تثبيط Trichoderma harzianumالفطر  ىابد -3 اءة عالي ا آف ا أعط آم

 . في تثبيط نمو الفطر الممرض عند استخدامه بصورة وقائية على جريد نخيل التمر
 . وسويج وتيشازول آفوءه في تثبيط نمو الفطر الممرض على األوساط الصلبة انليت وبايفيدنوجد ان المبيدات ب -4

  
  : التوصيات -5-2

ل    والفطر الممرض نمو تثبيط  في T.harizianumمن النتائج التي أعطاها الفطر  ضرورة االستفادة -1 أجراء تجارب تطبيقة في الحق
  . على هذا الفطر 

 .  Thieloviopsis paradoxaليت وبايفيدان بطريقة الحقن آجزء من برنامج مكافحة اإلصابة بالفطر نتوصي باستخدام مبيد ب -2
 . لحقن لكي تكون سهلة االستخدام وسريعة وبتناول الفالحين توصي بأجراء تطوير على طريقة ا -3

  
 المصادر  -6
  المصادر العربية  -6-1
ة المتسبب عن                ).2004(االسدي ، رامز مهدي صالح  - ة النامي ن القم ل التمر لإلصابة بمرض تعف ة من نخي دراسة حساسية أصناف مختلف

  . صفحة 53 .جامعة البصرة /ة ماجستير ، آلية الزراعة رسال. Hobn Thielaviopsis paradoxa (Deseyn) الفطر
صفحة  1085مطبعة العاني، بغداد ، . نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتها وصناعتها وتجارتها  ).1972(البكر، عبد الجبار  -

 .  
راهيم       - ل اب در ، خلي ين وبن ي حس ادلي ، عل زاع والبه د ه اتي ، ماج ر    قابلي ).1989(البي ة للفط ر الممرض ة وغي ة الممرض ة العزل

Rhizoctonia solani         ة اء المجهري ة لالحي ة العراقي على انتاج االوآسينات في الوسط الزرعي الصناعي وشبه الصناعي، المجل
)1 :(25-30 .  

ة المتحدة    . نخيل التمر  ).1993(الجبوري ، حميد جاسم محمد  - ارات العربي ة األم وم الزر  . جامع ة العل اتي     آلي اج النب ة ، قسم اإلنت -320اعي
322  .  

وري، ا - ي     يراهبالجب ام عل هداني ، وس ال فاضل والمش ب ، جم راهيم ووهي دنان إب امرائي، ع دوع والس د   ).2001(م ج اءة مبي ار آف اختب
Thiamethoxan  بطرق معاملة مختلفة لمكافحة حشرة دوباس النخيل(Ommattisus binotatus lybicus De Berg)  .ة مجل

  . 112-107:19وقاية النبات العربية 
ن    هة ودورت حياتي Thielaviopsis paradoxa (Deseyn) HoHNالفطر   ).1983(الحسن ، خليل آاظم وعباس ، غنية ياسين   - في تعف

  . 54-37): 2(2مجلة نخلة التمر . ثمار التمر 
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ادرات المتسبب عن      مماطالفطريات المرافقة لجذور الط بعض ).1995(الحلو، يحيى عاشور صالح  - وعالقتها بنمو العائل ومرض موت الب
ة الزراعة ،     . Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici (Sacc.) Snyder & Hansen. الفطر   تير آلي الة ماجس رس

  . صفحة  62. جامعة البصرة 
ة للفطر      ).1985(هدي ـادي م ـفاجي ، ه ـالخ  - ة ووقائي المسبب لمرض    Pythium aphanidermatum (Edsion) Fitzدراسة بايلوجي

  . صفحة 79رسالة ماجستير، آلية الزراعة، جامعة بغداد ، . سقوط بادرات الخيار في البيوت الزجاجية والبالستيكية 
ا    ـور أش ـتده  ).1993(ويصيري ، صالح   نق احمد محمد وخليل ، جبر عبد اهللا والزروالدنقلي ، ال - ل في ليبي دوة ال . جار النخي ة   ن ل الثالث نخي

  . 66-60 .بالمملكة العربية السعودية
د  - ز محم د العزي ود وخلف اهللا ، عب راوي ، خاشع محم ارب ).1980(ال ل التج ة تصميم وتحلي ة .  الزراعي ات ، جامع ة والغاب ة الزراع آلي

  . صفحة 486دار الكتب للطباعة والنشر، . الموصل
ل والتمر    . الدورة التدريبية القومية حول المكافحة المتكاملة . ل التمر أهم أمراض نخي ).1999(الزيات ، محمد محمود  - آفات وأمراض النخي

  . 27-20وزارة الزراعة والمياه ، المملكة العربية السعودية . 
د السال          - رحمن وال عب د ال اني عب ران ، ه ولي وظف دين مت د  الزيات ، محمد محمود والقعيط ، صالح إبراهيم ولقمة ، حسن عصام ال م ، خال

ة  ).2002(سعد  ا المتكامل ة السعودية وطرق مكافحته ة العربي ل التمر بالمملك ات نخي م أمراض وآف اه ، . أه وزارة الزراعة والمي
  . 90-84. الرياض ، السعودية . منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

د     - رزاق حمي د ال د عب امر ، محم ر    ).1998(الس ة الفط ة حياتي جار     Scytalidium lignicolaدراس رع األش وت أف ذبول وم بب ل المس
  . صفحة  71 .آلية الزراعة، جامعة البصرة .رسالة ماجستير . والشجيرات في البصرة ومقاومها آيميائيًا وحياتيًا 

  . صفحة  170. ة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصر. الكتاب العملي في تكنولوجيا التمور  ) .1986(الساهي ، علي احمد  -
ة في رأس         ).2003(الطه ، هدى عبد الكريم  - واد الفينولي ا بالسكريات والم دراسة التغيرات في محتوى الثمار خالل مراحل النضج وعالقته

  . مجلة البصرة للعلوم الزراعية .  Phoenix dactylifera L.Cv.um-Aldehinنخيل التمر صنف أم الدهن 
 397دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  . المبيدات الكيميائية في وقاية النبات  ).1979(بد ، مولود آامل العادل ، خالد محمد وع -

  . صفحة 
د اهللا         - د عب رزوق، محم راهيم وال د إب د ، محم د المجي د وعب المة ، احم دين وس ان ال ل بره عدني ، جمي عد والس د س الم ، خال د الس آل عب

د صالح ال    د    ومحجوب ، محم ي محم ول ، عل ة           ).1993(دين ومقب ا في المنطق بلح وطرق مكافحته ل ال ات نخي الوضع الحالي آلف
  . 124-107ندوة النخيل الثالثة بالمملكة العربية السعودية ، الجزء الثاني ، . الشرقية من المملكة العربية السعودية 

ة واستعماله في صناعة         تحضير مسحوق الخالل من بعض أصن   ) .2004(آل منهل ، عالء جبار  - ة ودراسة صفاته النوعي اف التمر المحلي
  . صفحة  79رسالة ماجستير ، آلية الزراعة ، جامعة البصرة ، . الخبز والبسكت 

يرة   - الح مصطفى وقش دنق، النويصري ، ص ير وال زرلي ، وابش ر ل ل ، جب ي    ).1986(وق وخلي ل ف ى النخي ة عل راض الفطري بعض األم
  . 486-480. الثانية بالمملكة العربية السعودية ، الجزء الثاني النخيل ندوة . بية الليبية الجماهيرية العر

رحمن  - د ال دي ، عب اق  ) .2000(بربن ات وآف ل تقني ة . النخي ة واألراضي القاحل اطق الجاف ي لدراسات المن ز العرب اد(المرآ دمشق ، ). أآس
  . صفحة  286. سوريا 

ت - د وثاب اروق محم ات ، ف وزي  برآ د ف نعم وراشد ، محم د الم ال وحسين ، صالح عب ل آم ل  ).1998(، آام ى بعض العوام دراسات عل
ه     Thielaviopsis paradoxaالمؤثرة على شدة اإلصابة بالفطر  بلح ومقاومت ل ال ة الزراعة ،   . المسبب للفحة السوداء في نخي آلي

  . 10-1. جامعة القاهرة ، مصر 
رة      ).1992(مهدي خلف وجري ، عواطف نعمة  جاسم ، عباس مهدي وعودة ، - ه باإلصابة بحشرة الحمي الترآيب الكيمياوي للثمار وعالقت

  . 19-10) . 1(5مجلة البصرة للعلوم الزراعية ، . في بعض أصناف النخيل 
د      متعب حمادي ، آاظم جاسم و ديوان ، مجيد  - د محم د الحمي ادي، عب ا     ).1996(وحم ين الفطري داخل ب أثير الت ت المستخدمة في السيطرة    ت

و   R.solaniو  F.graminearumوالفطريات المسببة للذبول  T.harzianumو  P.fuscumو   A.fumigatusالحيوية  على نم
  . 120-103):1( .مجلة البصرة للعلوم الزراعية . نبات الحنطة في التربة المعقمة مختبريًا 

على محصول الباذنجان في    Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Baryتية الفطر دراسة ومقاومة حيا ).1986(حناوي ، محمد جبر  -
  . صفحة  62. رسالة ماجستير ، آلية الزراعة ، جامعة بغداد . البيوت البالستيكية 

د اهللا وال     - ر عب ل ، جب ان       زرولي ، الدنقخلي د والنويصيري ، صالح مصطفى وقشيرة ، بشير عثم يولوجية األمراض ال  ).1993(ق احم فس
  . 134-125ندوة النخيل الثالثة ، . المجهولة المسبب واألضرار الميكانيكة على النخيل في ليبيا 

ى  دراسة   ).1982(ذياب ، عماد محمد وسوير ، عيسى عبد الحسين وعبد األحد ، ابتسام    - ل    عل ار ساق النخي اب السنوي لبحوث    . حف الكت
  . 112-103): 1(2وقاية المزروعات 

ى الفطر    ). 1997(د ، فياض محمد راش - ل التمر وبعض العوامل           Thielaviopsis paradoxaدراسة عل ة السوداء في نخي المسبب للقم
اهرة، مصر،          . المؤثرة على شدة االصابة ومقاومته ر، الق ل التم ة، المعمل المرآزي البحاث وتطور نخي  8مرآز البحوث الزراعي

  . صفحة
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ي   - د والربيع اض محم ريف ، في د     ش م محم م ، هاش ب وجاس ال طال ر       ).1988(، جم ى الفط ة عل ة الحيوي ات المكافح أثير بعض فطري ت
Mauginiela scaettae Cav.   308-295) . 2( 6. التمر نخلة مجلة . مسبب مرض خياس طلع النخيل .  

  . صفحة  520معة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جا. المبيدات  ).1993(شعبان ، عواد والمالح ، نزار مصطفى  -
ادرات الحنطة المتسبب عن الفطر           ).1998(عباس ، محمد حمزة  - ذور وموت ب ن ب في   Rhizoctonia solani kuhnدراسة مرض تعف

  . صفحة  88. صرة برسالة ماجستير ، آلية الزراعة ، جامعة ال. صرة بمنطقة ال
ل   ).1996(مهدي  عباس ، عماد حسين وعبود ، هادي مهدي وصالح ، حمود - . عزل وتشخيص المسبب المرضي النحناء الرأس في النخي

  . 17-14): 1(6مجلة علوم المستنصرية ، 
وري        - اد حسين ومحي ، مثنى ن ة الفطر    ).1991(عباس ، عم ار   Chalaropsis radicicolaعالق بمرض   Oryctes elegansوالحف

  . 218-212): 1(3. ء المجهرية المجلة العراقية لألحيا. انحناء الرأس على نخيل 
  . صفحة  190آلية الزراعة ، جامعة بغداد ، . النخيل والتمور وآفاتها في العراق  ).1974(عبد الحسين ، علي  -
  . صفحة  576آلية الزراعة ، جامعة البصرة ، . النخيل والتمور وآفاتها في العراق  ).1985(عبد الحسين ، علي  -
د  - ز ، محم د العزي ي عب ين عل الفطر   ).2001(حس ة لإلصابة ب ن الطماط ة م تجابة أصناف مختلف  Fusarium oxysporum F.spاس

lycopersici (Sacc) Snyder and Hanson        ة ة واالحيائي بعض الطرق الكيميائي ه ل ة مكافحت ة    . وإمكاني تير ، آلي الة ماجس رس
  . صفحة  84. الزراعة ، جامعة البصرة 

  . صرة بنشرة زراعية ، قسم النخيل ، مديرية زراعة ال. واقع وطموح النخيل في محافظة البصرة  ).2003(عبيد ، طه زويد  -
ة     Chalara paradoxaتدهور النخيل المتسبب عن الفطر  ).2001(غالي ، فائز صاحب  - وراه ،   . ظروف اإلصابة والمقاوم أطروحة دآت

  . صفحة  110آلية الزراعة ، جامعة بغداد ، 
 Chalaraمكافحة مرض تدهور النخيل المتسبب عن الفطر  ).2002(فائز صاحب والهيتي ، أياد عبد الواحد ويونس ، مؤيد احمد غالي ،  -

paradoxa       فنجية دي واالسطوانة اإلس از اإلرضاع الوري وم الصرفية ،     . بطريقة الحقن باستخدام جه ة القادسية ، العل ): 1(7مجل
160-173 .  

د الع   - ال عب ز  غنيم ، آم ي         ).1993(زي وطن العرب اج التمور في مصر وال ة السعودية ،       . اقتصاديات أنت ة العربي ة بالمملك ل الثالث دوة النخي ن
  . 532-515الجزء الثاني ، 

د عامر    - ل في البصرة         Thielaviopsis paradoxaأول تسجيل للفطر    ).2002(فياض ، محم ع النخي اس طل ة  . آمسبب لمرض خي مجل
  . 82-73) : 1(2. خلة التمر البصرة ألبحاث ن

  . صفحة  420مطبعة دار الحكمة ، جامعة البصرة ، . زراعة النخيل وإنتاجه  ) .1990(مطر ، عبد األمير مهدي  -
ة التمر     ).1983(م . ل.ث وعلي . ن.م وبوخايف . م. نظام الدين ، ع  - ة  . محتوى التانين في األجزاء الرئيسية لنخل ة  مجل : )2(2التمر ،  نخل

211-221 .  
 

  المصادر االجنبية  - 6-2
- Agrious, G. N. (1997). Plant pathology. New York. Academic press 962pp.       
- Al-Menufi, O. A., Tarabeih, A. M. and Sheir, H. M. (1978). Effect of Ceratocystis paradoxa (Moreau) 

Dade infection on sugar and protein content of banana fruits phytopathologica Academiae 
scientiarum Hungaricae. 13 (394). 343-348.  

- Al-Ogaidi, H.K. and Muttak, H. H. (1986). The phenolic compounds of four date cultivars during 
maturity stages Date Palm. J. 4 (2): 191-203.  

- Al-Rokibah, A. A., Abdalla, M. Y. And El-Fakharani, Y. M. (1998). Effect of water salinity on 
Thelaviopsis paradoxa and growth of date palm seedlings. J. King Saud. Univ. Vol. 10 (1): 55-63.  

- Amy, E. P. and Thomas, C. H. (2002). Phylogenetic and taxonomic evaluation of Chalara, chalaropsis 
and thielaviopsis anamorphs associated with Ceratocystis. My cologia, 94 (1): 62-72.  

- Bachiller, N. C. S. J (1998). Effect of environmental factors on the growth and sporulation of Thelaviopsis 
paradoxa (de. synes) von Hohnel culture. Philippine-Journal of crop science. 23 (1): 37-43. 

- Bachiller, N. C. S. J., Abod, R. G. (1998). Host range and control studies of stem bleeding disease of 
coconut (Cocos nucifera L.) in the phillippines. Phillippines-Journal of crop science. 23 (1): 44-50.  

- Bachill, N. and Ilag, L. (1998). Etiology of stem bleeding disease of coconut in Philippines. Philippines 
journal of Crop Science. V. 23, No. 1,p. 42. 

- Baraka, M. A., Abdel-Sattar, M. A. and El-Assal, A. H. (19987). Biochemical changes in date palm 
fruits infected with Thelaviopsis paradoxa.  



29 
 

- Bate-Smith, E. C. (1975). Phytochemistry of proanthocyanidins. Phytochemistry. 14:1107-13.  
- Bell, D. K, Wells, H. D. and Markham, R. C. (1982). In vitro antagonsium Trichoderma species against 

six fungal plant pathogens. Phytopatho. 72:379-382. 
- Blume, M. C. and Horman, G. E (1979). Thielaviopsis basicola: A component of the pea root rot 

complex in New York state plant pathology. V. 69. 1916-1918.  
- Brun, J. And Laville E. (1965). Observation surun de perissment de la couronne foliaire et du bourgeon 

terminal du palmier dattier en Republiue Lslamique de Mauritaine. Fruits 20: 391-397.  
- Burton, B. J. and Smith, J. R. (1985). Antibiotics in sclerotia and mycelium of Rhizoctonia species. 

Trans. Br. Mycol. Soc. 3: 447-453. 
- Clark, C. A and Lorbeer, J. W. (1975). The Role of phenols in Botrytis Brown stain of onion. 

Phytopathology. 65: 338-344.  
- Cartwrigth, D. K and Benson, D. M. (1995). Biological control of Rhizoctonia stem rot of poinsettia in 

polyfoam rooting cubes with Pseudomans cepacia and Paecilomyces lilaciuns.Biological control. 
5: 237-244.  

- Carpenter, J. B. and Elmer, H. S. (1978). Pesta and disease of the date palm. II. S. Dept of Agri. 
Handbook No 527. 42 paper.  

- Datnoff, L. E., Nemec. S. and Pernezny (1995). Biological control of Fusarium crown and Root Rot of 
Tomato in Florida using Trichoderma harzianum and Glomus intrardices. Biological control. 5. 
427-431.  

- Djerbi, M. (1983). Disease of the date palm (Phoenix dectylifera). Regional project for palm and dates 
Research center in the Near East and North Africa. Baghdad 130pp.  

- Djerbi, M. (1998). Disease of the date palm: present status and future prospects. Sultan-Qaboos University 
journal for Scientific-Agricultural-Sciences. 3: 103-114; 75 ref.  

- Dwivedi, R. S.; Pathak, S. P. (1978). Antifungal activity of some phenolic compounds on Fusarium 
oxysporum F. sp. Lycopersici. Proceeddings of the National Academy of Sciences, India. 48 (3) 
132-134.  

- El-Zawahry, M., El-Morsi, M. A. and Abdel-Razik, A. A. (2000). Occarrence of fungal disease on date 
palm trees and their biological control. Assiut. J. of Agric, Sci. 31 (3): 21-25.  

- Garofalo, J. F. (2003). Thielaviopsis bud rot of palms. University of Florida 7pp.  
- Harborne, J. B. (1984). Phytochemical methods. Chapman and hall. New York. 288p. 
- Harrington, T. C., Pashenova, N. V., Mc New, D. L., Steimel, J. and Konstantinov, M. Yu. (2002). 

species delimitation and host specialization of Ceratocystis laricicola and C.polonica to larch and 
spruce. Plant Disease. 86 (4): 418-422.  

- Idris, A. S; Ismail, S.; Ariffin, D. and Ahmad, H. (2002). Control of Gaderma-infected palm-
development of pressure injection and field application. Internet add.; http:// mpob. Gov. My.  

- Jane, N., Gemma., Georec., Hartman, N. And Salman, S. (1984). Inhibitory interactions between 
Ceratocystis ulmi and several species of entomogenous fungi. Mycologia, 76 (2) : 256-260.  

- Karimov, KH. M. (1978). Some data on the biology of Thelaviopsis paradoxa (De seyn) Hoehn. 
Phitopatologiya. 12 (3): 258-260.  

- Laville, E. (1966). Lepalmier dattier en IRAQ Fruits. Vol. 21 No. 5 . p21.  
- Malgorzata, M., Dorota, F., Alekandra, P. and Hanna, D. (1997). Promoting effect of Trichoderma on 

cutting growth in biocontrol of Fusarium carnation with FOLIA HORTICUL TURAE 3-13.  
- Manka, M. (1982). Auxin and gibberelin-like substances synthesis by fusarium isolates pathogenic to com 

seedlings. Acta microbiol Pol, 29 (41): 365-379.  
- Mckinny, H. H. (1923). Influence of soil temperature and moisture on infection of wheat seedling by 

Helminthosporium sativum J. Agri. Res. 26: 195-217.  



30 
 

- Niem, K., Vorinen, T., Ernstse, A. and Haggman, H. (2002). Ectomycorrhizal fungi and exogenous 
auxins influence root and mycorrhiza formation of scots pine hypocotyl cuttings in vitro. Tree 
physiology. 22:1231-1239.  

- Rashed, M. F. (1998). Pathological studies on Black scorch disease of date palm. Doctor thesis, Faculty of 
Agriculture, Cairo University.  

- Robles, A., Lucas, R., de. Cienfuegos, GA. And Galvez, A. (2000). Phenol-oxidase (Laccase) activity in 
strains of the hyphomycete chalara isolated from olive mill wastewater disposal ponds. Enzyme and 
Microbial Technology. 26 (7): 484-490.  

- Rouillon, R., Gay, G., Bernillon, J., Favre-Bonvin, and Bruchet, G. (1985). Analysis by Hplc-moss 
spectrometry of the indole compounds released by the ectomycorrhizal fungus Hebelome hiemale 
in pure culture can.J. Bot. 64: 1893-1897.  

- San-Juan, N. C. (1997). Etiology and dynamics of the stem bleeding disease coconut (Cocos nucifera L.) 
in the philippines. College, laguna (philippines). 134.  

- Smalley, B. (1971). Prevention of Dutch Elm Disease in Large Nursery Elms by soil treatment with 
Benomyl. Phytopathology. 65:1351-1354.  

 
- Smid, T. M., Kosuge, T. (1978). The role of indole -3- acetic acid accumulation by alpha methyl 

tryptophan resistant mutants of Pseudomonas savastanoi in gall formation oleander. Physiological 
plant pathology. 13 (2) 203-214.  

- Soni, G. L., Bhatia, I. S. (1980). Toxicity of phenolies and related compounds to Fusarium oxysporum 
schlecht and effect of pH on their toxicity. Indian Journal of Agricultural sciences. 50 (10): 772-
777.  

- Suleman, P., Al-Musallam, A., Menezes, C. A. (2001). Incidence and severity of black scorch on date 
palms in kuwait. Kuwait Journal of science & Engineering. 28 (1): 161-170.  

- Tabachink, M., Devay, J. E., Garber, R. H. And Wakeman, R. J. (1979). Influence of soil Inoculum 
concentration on Host Range and Disease Reaction caused by Isolates of Thielaviopsis basicola and 
comparison of soil Assay Methods. Ecology and Epidemiology. 69: 974-977.  

- Tolbert, V. F., Howard, D. O., Donald, E. M. and John, B. C. (1989). The occurrence of Fusarium 
oxysporum on Phoenix canariensis a potential danger to date production in California. Plant 
Disease. 73 (1): 78-80.  

- Umnoy, A. M., Artemenko, E. N. And Chkaniko, V (1978). The presence of indol-3- acetic acid in 
urediospores of wheat stem rust. Mikologiya Fitopatologiya. 12 (3): 222-226.  

- Vanderplank, J. E. (1963). Plant disease epidemics and control. Academic press New York pp. 17-28.  
- Walsh, U. F., Morrissey, I. P. and Ogara, F. (2001). Pseudomonas for biocotrol of phytopathogens from 

functional genomics to commercial expoitation current opinion in Biotechnology. 12: 289-295.  
  
      

  
 


