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  أمراض نخیل التمر الفطریة بالمملكة العربیة السعودیة
  Diplodia Rot Disease  مرض عفن الدبلودیا

  

االستاذ الدكتور محمد محمود الزیات، اخصائي زراعي صالح ابراهیم القعیط، دكتور حسن عصام الدین متولي، دكتور 
  م، مراجعة االستاذ الدكتور محمد عبد القادر الجربيهاني عبد الرحمن ظفران، االستاذ الدكتور خالد سعد آل عبد السال

  

ً وهي مازالت متصلة بأمهاتها او بعد فصلها من االم وغرسها في المشتل او االرض  یصیب هذا المرض الفسائل سواء
ب المستدیمة مما قد یؤدي الى موت نسبة عالیة منها، كما انه یصیب قواعد السعف وسیقانها في االشجار المثمرة ویسب

  ).مرض الفسیل وسیقان السعف(ولذلك یطلق علیه اسم . الموت المبكر الوراق اشجار النخیل الكبیرة

  :التوزیع الجغرافي
حیث الحظ فوست ) 1930عام (عرف هذا المرض ألول مرة بالوالیات المتحدة االمریكیة في وادي كوتشال بكالفورنیا 

Fawcett أثبت وجود هذا المرض في كل ) م1931(ورنیا واریزونا، وفي عام انتشار هذا المرض في كثیر من نخیل كالف
  .من تونس ومصر والمغرب واالمارات العربیة المتحدة

وجود هذا المرض على النخیل بمنطقة الحائر بالریاض، ) م1982عام (وفي المملكة العربیة السعودیة ذكر ابو ثریا 
وجود المرض على النخیل بمنطقة الخرج، هذا ولقد ) م1983عام ( .Abul-Hayja et alوذكر ابو الهیجاء واخرون 

وجود هذا المرض على الفسائل وعلى النخیل المثمر بمنطقة الریاض والقصیم والزلفي ) م2000-1993عام (اكد الزیات 
  .والمدینة المنورة وبیشة والدمام واألحساء والقطیف

  

  :المسبب المرضي
    Diplodia phoenicum (Sacc.) Fawcett & Klotzم یسبب هذا المرض الفطر دبلودیا فیونیك

وهذا الفطر من فطریات الناقصة التابعة للعائلة  .Diplodia sppكما قد یسببه بعض انواع اخرى من الفطر 
Sphaeropsidaceae  من الرتبةSphaeropsidales  ویتمیز بتكوین میسلیوم مقسم داكن اللون، ویتكاثر الجنسیًا

میسلیوم مقسم داكن اللون، ویتكاثر الجنسیًا بتكوین جراثیم كونیدیة وحیدة الخلیة كبیرة الحجم وفاتحة اللون  بتكوین جراثیم
میكرون، وهذه الجراثیم  x 24-22 12-10تتحول بعد ذلك الى اللون الداكن وتصبح ثنائیة الخالیا وتصل ابعادها 

 Pycnidiaتعرف باالوعیة البكنیدیة (ا بني داكن او اسود تحمل على حوامل قصیرة توجد داخل اوعیة كرویة الشكل لونه
وتوجد كل منها منفردة عن بعضها البعض ولیست في تكتالت او تجمعات داخل االنسجة المصابة، ولها فوهة او  )

  .فتحة عند قمتها تخرج منها الجراثیم 
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من الجراثیم السوداء ذات الجدر السمیكة  وعندما تصبح الظروف البیئیة اقل مالئمة لنمو الفطر فأنه یكون نوعًا اخر
، وهذه تتكون من  Chalamydosporesتستطیع تحمل الظروف البیئیة الغیر مالئمة وتعرف هذه الجراثیم الكالمیدیة 

  .الخالیا الداخلیة لهیفات الفطر نتیجة لتغلظ جدرها وتخزینها لبعض المواد الغذائیة المعقدة

  

  

  

  
  )1شكل (

  Diplodia phoenicum (Sacc.) Fawcett & Klotzیونیكم الفطر دبلودیا ف
  المسبب لمرض عفن الدبلودیا في نخیل التمر

  
  :أعراض المرض

یهاجم هذا المرض قواعد السعف سواء على الفسائل او النخیل المثمر وخاصة االوراق الحدیثة، فتظهر علیها  .1
وهو السطح العلوي )  Ventral side(البطني خطوط بنیة مصفرة تمتد لمسافة قد تزید عن المتر على سطحها 
 .المواجه لساق النخلة في حین تظل المنطقة العلیا للسعفة خضراء

وتتعمق بها، ویصیر لون  عندما تشتد االصابة فان االصابة السطحیة تنتقل الى داخل انسجة قواعد السعف .2
ف مما یؤدي الى موت السعفة كلها، وتتعمق بها، ویصیر لون قواعد السعف قواعد السعف اسود وتتعفن وتج

أسود وتتعفن وتجف مما یؤدي الى موت السعفة كلها، ألن ذلك یعیق انتقال الماء والغذاء الى قمة السعفة 
 )2،3(المصابة شكلي 

  

  أعراض االصابة بمرض عفن الدبلودیا على سعف النخیل
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ى قواعد السعف المجاور تباعًا غالبًا عن طریق الجروح التي قد تنتشر االصابة ال .3

تحدث طبیعیًا او التي قد تنشأ عن عملیات الخدمة المزرعیة والتقلیم وكذلك عند 
فصل الفسائل عن االمهات ولذلك فقد تظهر اعراض االصابة على الفسائل كما 

 :یلي
بة حتى تصل الى قد یصاب السعف الخارجي للفسیلة اوًال ثم تتدرج االصا -  أ

 .سعف القلب والبرعم الرئیسي
قد یصاب سعف القلب والبرعم الرئیسي والذي یموت اوًال عندما تصاب قاعدة  - ب

 .الفسیلة بالقرب من مكان فصلها من االمهات، ثم یتبع ذلك اصابة وموت السعف الخارجي
وجود الجروح یساعد على سرعة وعلى الرغم من ذلك فان هذا الفطر یمكنه اصابة الفسائل مباشرة، إال ان 

حدوث االصابة حیث تعمل الجروح التي تحدث نتیجة لعملیات التقلیم او عند فصل الفسائل او نتیجة لالصابة 
إال ان اصابة االوراق الكبیرة على االشجار المثمرة قد . بالحشرات على سرعة حدوث االصابة بهذا المرض

  .تتطلب وجود هذه الجروح
عض جذور الفسائل او النخیل المثمر نتیجة لزیادة الري وسوء الصرف الى زیادة الضرر وقد یؤدي موت ب

  .الناتج عن االصابة بهذا المرض، هذا وتتفاوت االصناف في قابلیتها لهذا المرض
  

  :مكافحة المرض
بعد جمع  الجید، وتقلیم االوراق المصابة وحرقها ینصح بالعنایة بالخدمة البستانیة وتنظیم الري والتسمید - 1

الثمار، مع ضرورة تعقیم االالت المستخدمة في عملیات التقلیم وفصل الفسائل وذلك بغمرها في محلول 
دقیقة ثم تغسل جیدًا بالماء وتدهن بالزیت حتى  5-3لمدة  %2,5او محلول الكلوروكس % 2الفورمالین 

 .التصدأ لحین وقت استعمالها من جدید
م زراعتها اال بعد التأكد من شفائها من االصابة بعد معاملتها بأحد ینصح بعزل الفسائل المصابة وعد - 2

 :المواد االتیة
 500% (,5تغمر الفسائل لمدة دقیقتین في محلول كبریتات النحاس الزرقاء المذابة في الماء بنسبة 

 3سم 1,5جم كربونات نحاس مذابة في  124(او محلول كربونات النحاس واالمونیة ) لتر ماء 100/جم
لتر ماء،  100/جم 100كما یمكن استخدام البینومیل او الكربندازیم بمعدل ). لتر ماء 200امونیا لكل 

 .الطرفي للفسائل في المطهر الفطري اثناء اجراء هذه العملیة ویراعي عدم غمس البرعم
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  :ینصح برش الفسائل واالشجار المصابة بأحد المواد الفعالة مثل - 3

  

  عمالمعدل االست  اسم المبید
  لتر ماء 100/جم 300-250  مانكوزیب

  لتر ماء 100/جم 300-250  مانكیب
  لتر ماء 100/جم 300-250  تراي ملتوكس فورت

  لتر ماء 100/جم 150  70سونفانیت 

  لتر ماء 100/جم 150  70صن فانیت 
  لتر ماء 100/جم 100  450ریدور 

  لتر ماء 100/جم 150  101كوسید 
  لتر ماء 100/جم  150-100  بینومیل

  لتر ماء 100/جم 150-100  كربندازیم
 

ینصح بدراسة مدى قابلیة االصناف التجاریة عالیة القیمة لالصابة بهذا المرض وتحدید المقاوم منها حتى  - 4
  .یمكن التوصیة بذلك

 
ة والمیاه ادارة االرشاد كتاب اهم امراض وافات نخیل التمر بالمملكة العربیة السعودیة وطرق مكافحتها، وزارة الزراع: المصدر

  2002.منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة-والخدمات الزراعیة شعبة وقایة المزروعات
 

  


