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  أمراض نخیل التمر الفطریة بالمملكة العربیة السعودیة
  

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

  
 Fusarium Wilt Diseaseمرض الذبول الفیوزارمي 

قد تصاب اشجار النخیل كغیرها من اشجار الفاكهة واالشجار الخشبیة ومحاصیل الخضر والمحاصیل الحقلیة ونباتات 
واصفرارها ثم الزینة والنباتات الطبیة وغیرها من النباتات بأعراض الذبول، التي تتمثل في ذبول االوراق وتهدلها ألسفل 

وهذا یحدث عندما یصعب على النباتات لسبب او آلخر امتصاص الكمیات الكافیة من المیاه التي . موتها بعد ذلك
تحتاج الیها حتى تحافظ على خالیاها في حالة طبیعیة وخاصة عندما تزداد حاجة النباتات للماء في بعض مراحل نموها 

ات الحرارة المحیطة بها بدرجة ملحوظة حیث تفقد االشجار كمیات من المیاه وعند نضج الثمار، وكذلك عند ارتفاع درج
ولذلك حینما یصعب على النباتات . عن طریق النتح وتفقد التربة كمیات من الماء في هذه الحالة ایضا عن طریق البخر

ة بها مما یؤدي الى ارتخاء بالجدر خالیاها تفقد حالة االمتالء الطبیعی لها فانالقدرة على امتصاص كمیاه المیاه الكافیة 
  .الخلویة واالنسجة النباتیة وتهدل االوراق ألسفل

وهذا قد یحدث بصورة مؤقتة احیانًا وقت الظهیرة عند ارتفاع الحرارة خاصة عند احتواء التربة على كمیة كافیة من المیاه 
وقد یظهر . التها الطبیعیة حینما تقل الحرارة في المساءالى حوعند سالمة النباتات النامیة بها، ولذلك تعود النباتات ثانیة 

  .ذلك جلیا على بعض النباتات مثل محصول الذرة الشامیة وبعض انواع الحشائش النجیلیة
ولكن حینما یحدث هذا الذبول بصورة مستدیمة فان ذلك غالبًا مایعزى الى وجود اضرار بالجذور وبأوعیة الخشب 

الغذائیة من الجذور الى المجموع الخضري والثمار في النبات، مما یسبب اصفرارا لالوراق  والعناصر التي تنقل الماء
وقد یرجع ذلك غالبًا السباب عدیدة منها . وذبولها وموتها وتوقف نمو الثمار وضمورها، وموت النبات في النهایة

لحشائش بطریقة غیر  صحیحة، ویسمى زیادة الملوحة في التربة بدرجة كبیرة او استخدام المبیدات وخاصة مبیدات ا
، ولكن في كثیر من الحاالت فان ذلك یرجع اصًال الصابة  Physiological Wiltهذا بالذبول الفسیولوجي 

النباتات بأحد المسببات المرضیة التي تضر بالجذور وبأوعیة الخشب الناقلة للماء واالمالح، ویسمى هذا بالذبول 
  . Vascular Wiltالوعائي 

  

  :لتوزیع الجغرافي للمرضا
 Canary"شوهد هذا المرض الول مرة في جنوب كالفورنیا منذ اكثر من ربع قرن من الزمان على نخیـــــــل جــــــــــزر الكنـــــــــاري 

Island Palms ‘’Phoenix canariensis Chabaud’’ كما اتضح انه . مما أدى الى موت الكثیر من هذه االشجار
تحت ظروف   .Phoenix dactylifera Lوبادرات نخیل التمر  Phoenix reclinataا اصابة نخیل السنیجال یمكنه ایض

) م1982(هـ 1402ولقد سجل وجود هذا المرض في كالفورنیا في ندوة النخیل االولى التي عقدت عام . التجارب العلمیة
، كما سجل هذا المرض بعد ذلك في المغرب على نخیل ریفرسید -باالحساء بواسطة هوارد أوهر واخرون بجامعة كالفورنیا

  .من فرنسا وایطالیا والیابان واسترالیا كذلك شوهدت اعراض مماثلة لهذا المرض في كل) م1986الجربي واخرون عام (التمر 
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اریوم ولقد شوهت اعراض الذبول على نخیل التمر في بعض المناطق بالمملكة العربیة السعودیة وتم عزل الفطر فیوز 
وفي الجوف  .Abu-Hayja et al)م 1983ابو الهیجاء واخرون عام (اوكسیسبورم من االشجار المصابة في كل من الخرج 

الملیجي واخرون ( وفي القصیم )  Sherifم  1988شریف عام (وفي جدة )  Kassim et al. م 1983قاسم واخرون عام (
فطر المسبب واجریت تجارب العدوى، كما شوهدت اعراض شبیهة حیث تم عزل ال) ه 1415ه والملیجي عام  1413عام 

م 2000- 1993الزیات (سدیر  -بهذا المرض في مناطق الریاض والمزاحمیة والطائف والخرج وحوطة بني تمیم والمجمعة
لم تكن  ولكن ثبت ان فطریات الفیوزاریم التي تم عزلها في الحاالت االخیرة). اتصال شخصي-م1995وآل عبد السالم عام 

  .قادرة على احداث المرض بنخیل التمر
  

  :المسبب المرضي
 .Fusarium oxysporum Schlechtالفطر فیوزاریم اوكسیسبورم 

تعتبر فطریات الفیوزاریم من فطریات التربة الهامة الواسعة االنتشاء في الطبیعة، وهناك العدید من االنواع التي تتبع جنس 
من التربة   Fungi Imperfecti (Deuteromycetes)وهذه تتبع الفطریات الناقصة   .Fusarium sppالفیوزاریم 

Moniliales  ومن العائلةTuberculariaceae  ویتمیز هذا الفطر بتكوین میسلیوم قطني ومقسم ویتكاثر الجنسیًا بتكوین
یوم من نمو  3-2تي تتكون بكثرة بعد ال Microconidia، أولها هي الجراثیم الكونیدیة الصغیرة  ثالثة انواع من الجراثیم

الفطر وتتكون كل منها من خلیة واحدة بیضاویة الشكل سمیكة الجدار نوعا ما وقد تصبح الجرثومة مقسمة الى خلیتین 
التي تضیق   Phialidesوتحمل هذه الجراثیم على حوامل كونیدیة جانبیة هي عبارة عن قارورات تشبه عنق زجاجة المصباح 

تخرج منها الجرثومة الصغیرة، وفیما بعد قد تصبح هذه الحوامل الجرثومیة طویلة كما یظهر علیها بعض  قمتها حیث
اما النوع . التفرعات المحدودة التي ینتهي كل منها بخلیة قاروریة اسطوانیة الشكل تتولد داخلها الجرثومة الكونیدیة الصغیرة

والتي یكونها الفطر بعد حوالي اربعة ایام من نموه، وهي جراثیم هاللیة  Macroconidiaالثاني هو الجراثیم الكونیدیة الكبیرة 
الشكل وشفافه ومقسمة بعدة جدر عرضیة  الى عدة خالیا قد تصل الى سبعة خالیا، وهذه قد تحمل في البدایة على حوامل 

والتي سرعان مایزداد عددها لتكون كونیدیة بسیطة ولكن التلبث ان تتكون هذه الجراثیم على حوامل قصیرة كثیرة التفرغ 
اما النوع الثالث فهو الجراثیم الكالمیدیة، وهي عبارة عن جراثیم ).  Sporodochiumاسبوردكیم (مایعرف بالوسادة الكونیدیة 

، وهذه الجراثیم تتكون على اطراف الهیفات او في )میكرون x 9-12 10- 8(مستدیرة او بیضاویة الشكل وسمیكه الجدر 
وكذلك في خالیا الجراثیم الكونیدیة الكبیرة نفسها، ونادرًا ماتتكون في سالسل، وتصبح جدر هذه الخالیا سمیكة لتتحمل  وسطها

  )1شكل (الظروف البیئیة الغیر مناسبة 
  
  
  
  
  
  

  

  .یم كالمیدیةالفطر فیوزاریم الذي یكون جراثیم كونیدیة صغیرة وجراثیم كونیدیة كبیرة هاللیة الشكل كما یكون جراث) 1شكل (
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عزل بعض فطریات الفیوزاریم من جذوره وسیقان واوراق اشجار النخیل المصابة عالوة على التربة في بعض المناطق  لقد تمو 
كذلك قد تم عزل بعض انواع اخرى من فطریات الفیوزاریم من بعض مناطق المملكة وتم تعریفها . وخاصة الریاض والقصیم

امراض النخیل  الى المعهد البریطاني للفطریات بالمملكة المتحدة والى الدكتور محمد الجربي خبیرمحلیًا  كما ارسلت للخارج 
واتضح من التعریف ) وحالیًا هو منسق برنامج منظمة االغذیة والزراعة باالمم المتحدة ورئیس فریق الخبراء بالمملكة(بتونس 

  :مرض بل تتبع فطریات الفیوزاریم االتیةانها التتبع نوع فطر الفیوزاریم المعروف كمسبب لهذا ال
Fusarium solani (Martius) Sacc. 
Fusarium moniliforme J. Sheld. 

  
  

كما نم عزل    .Fusarium oxysporum Schlechtوعالوة على ذلك فقد تم عزل بعض العزالت من فطر الفیوزاریم 
الشجار المصابة ولكن ثبت عدم قدرتها على احداث هذا بعض الفطریات االخرى مصاحبة لفطریات الفیوزاریم من جذور ا

 &.,Chalara (Thielaviopsis) paradoxa, Phoma sp., Phomopsis sp: المرض تحت ظروف المملكة منها
Alternaria sp. بادرات نخیل التمر  حیث اجریت عدة تجارب بالمركز الوطني البحاث الزراعة والمیاه بالریاض لعدوى

وزاریم التي تم عزلها من بعض مناطق المملكة في وجود سعادة الدكتور الجربي واالخصائي الزراعي فهد محمد بفطریات الفی
  .ان هذه الفطریات التي تم عزلها من المملكة غیر ممرضة لنخیل التمر عبدین واالخصائي الزراعي ماجد الفهید وتبین

مع بعضها البعض في بعض صفاتها العامة من حیث  عة التي تتشابهونظرًا لوجود العدید من انواع فطر الفیوزاریم في الطبی
نموها المیسلیومي المقسم والتكاثر بواسطة الجراثیم الكونیدیة الهاللیة الشكل المقسمة بجدر عرضیة، لذلك سوف نقدم فیما یلي 

 1971عام  Boothما ذكره العالم بوث بالتفصیل الخصائص العامة الممیزة النواع فطریات الفیوزاریم المنتشرة بالمملكة تبعا ل
فبالرغم من ان بعض انواع فطریات الفیوزاریم قد تتكاثر جنسیًا بتكوین جراثیم اسكیة داخل اكیاس اسكیة والتي تتجمع داخل . م

) د جنسيأي بدون سابق اتحا(، اال ان النوع الواحد قد یتكاثر ال جنسیًا  Peritheciaاجسام ثمریة دورقیة الشكل تعرف بالـ 
بأكثر من وسیلة حیث قد یكون عدة انواع من الجراثیم مباشرة على النمو المیسلیومي للفطر، والبعض منها یتكون باعداد كبیرة 
وهذه تكون شفافة اللون ورقیقة الجدر وتعرف بالجراثیم الكونیدیة في حین ان االخرى تكون سمیكة الجدر وداكنة اللون وتعرف 

  -:ة وفیما یلي وصف النواع هذه الجراثیمبالجراثیم الكالمیدی
  

  Conidiosporesالجراثیم الكونیدیة  -1
مباشرة على النمو المیسلیومي للفطر باعداد كبیرة في فترة قصیرة، وقد یكون فطر الفیوزاریم  تتكون هذه الجراثیم

   - :نوعین مختلفین من الجراثیم الكونیدیة هما
  Microconidiaالجراثیم الكونیدیة الصغیرة  - أ

یوم من بدایة نمو هیفات الفطر المیسلیومیة حیث تحمل على حوامل  3- 2هذه الجراثیم یبدأ تكوینها بعد 
بسیطة او متفرعة، تختلف في اطوالها تبعًا لنوع فطر الفیوزاریم، فقد تكون هذه  Conidiophoresكونیدیة 

وهي الخلیة المولدة (لیة الطرفیة لهذه الحوامل الحوامل الكونیدیة طویلة او قد تكون قصیرة، وغالبًا ماتكون الخ
 على شكل قارورة زجاجیة منتفخة نشبه عنق زجاجة المصباح تعرف بالفیالید  ) Sporogenous cellللجراثیم 

Phialid  حیث تضیق قمتها التي تخرج منها الجراثیم الكونیدیة الصغیرةMicroconidia  الشفافة والوحیدة
  .میكرون x 6-18 4-2مقاسها یتراوح من ) م فیما بعد بجدار عرضي الى خلیتینوالتي قد تقس(الخلیة 
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 Microconidiaالجراثیم الكونیدیة الكبیرة  -  ب
ایام من بدایة نموه، وهي جراثیم شفافة هاللیة  7- 4هذه الجراثیم یبدأ تكوینها على النمو المسلیومي للفطر بعد 

دة قد تصل الى سبعة خالیا، وتختلف اشكال هذه الجراثیم الشكل ومقسمة بعدة جدر عرضیة الى خالیا عدی
الهاللیة في االنواع المختلفة  لفطریات الفیوزاریم سواء من حیث طولها وعرضها او شكل نهایات اطرافها 
واستقامتها او انحنائها، وتحمل هذه الجراثیم على حوامل كونیدیة بسیطة او متفرعة ویزداد عددها تباعًا لتكون 

  . Basal Cellوقد یكون للحامل الكونیدي خلیة قاعدیة  Sporodochiumف بالوسادة الكونیدیة مایعر 
 

   Chlamydosporesالجراثیم الكالمیدیة  -2
، وتتكون اما على )میكرون x 9 -12 10-8(هي جراثیم سمیكة الجدر ومستدیرة او بیضاویة الشكل ووحیدة الخلیة 

ها وكذلك قد تتكون من خالیا الجراثیم الكونیدیة الكبیرة، وقد توجد منفردة او اطراف الهیفات المیسلیومیة او في وسط
وهذه الجراثیم تنشأ من الخالیا العادیة للفطر عندما عندما تصبح الظروف البیئیة . ثنائیة ونادرًا ماتتكون في سالسل

مك جدار الخلیة وتخزن المواد الغذائیة حیث یزداد سغیر مناسبة الستمرار نموه وتكاثره بالجراثیم الكونیدیة السابقة، 
وهذا النوع من الجراثیم یستطیع البقاء لعدة . في صورة معقدة لتصبح قادرة على مقاومة الظروف البیئیة الغیر مناسبة

سنوات على هذه الصورة، وحینما تعود الظروف البیئیة وتصبح مالئمة لنموها فانها تعاود االنبات والنمو من جدید 
  .ورة حیاة هذا الفطرلتعید د

فیما بینها في طبیعة النمو المیسلیومي الذي قد یكون ابیض اللون  .Fusarium sppوتختلف انواع فطر الفیوزاریم 
وقطني او قد یكون ملونًا بالوان مختلفة، وقد یفرز بعض الصبغات اثناء نموه في البیئات الصناعیة، كما ان هذه 

وین االنواع المختلفة من الجراثیم، فالبعض قد یكون الجراثیم الكونیدیة الصغیرة االنواع تختلف في قدرتها على تك
دون البعض االخر، هذا فضال عن االختالفات الموجودة بین االنواع المختلفة في اشكال الحوامل والجراثیك 

نواع من فطریات هذا ولقد اكتشف الطور الجنسي االسكي لبعض اال. الكونیدیة التي تكونها وكذلك طریقة حملها
األسكیة داخل اكیاس اسكیة توجد  الفیوزاریم والتي تتكون نتیجة لحدوث تزاوج جنسي ینتهي بتكوین الفطر للجراثیم

وتلك االنواع من فطریات الفیوزاریم التي یتم عزلها احیانًا .  Peritheciaفي اجسام ثمریة دورقیة الشكل تعرف بالــ ـ
  :ربة المحیطة بجذرها یمكن ذكرها كما یلي حتى یسهل على المختصین التعرف علیهامن اشجار نخیل التمر او الت

  
 Fusarium oxysporum Schlecht الفطر فیوزاریم اوكسیسبورم -1

هذا النوع من فطر الفیوزاریم یتبعه معظم فطریات الفیوزاریم التي تسبب الذبول في كثیر من المحاصیل الزراعیة 
ل هذه الفطریات یتخصص في اصابة محصول واحد او اكثر والیستطیع اصابة ومنها نخیل التمر، ولكن ك

ولذلك قد یتواجد العدید من انواع الفطر فیوزاریم اوكسیسبورم في التربة الزراعیة . غیرها من المحاصیل الزراعیة
اریم التي هذا فضال عن وجود العدید من فطریات الفیوز . ولكنها قد ال تكون بالضرورة ممرضة لنخیل التمر

  .تعیش مترممة على المواد العضویة في التربة الزراعیة
) اي التي تتكون بدون سابق اتحاد جنسي(ویتمیز هذا الفطر عمومًا بتكوین ثالثة انواع من الجراثیم الالجنسیة 

ومة الكونیدیة التي تتكون بغزارة وتظهر في تجمعات كاذبة، والجرث Microconidiaومنها الجراثیم الكونیدیة الصغیرة 
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الصغیرة تكون وحیدة الخلیة او ثنائیة الخالیا شكلها بیضاوي او اسطواني واحیانًا هاللیة منحنیة، وتحمل على 

  .او على تفرعات جانبیة من حوامل كونیدیة قصیرة  Lateral phialidesانتفاخات قاروریة جانبیة 
 8- 4الهاللیة الشكل والرقیقة الجدر والمقسمة الى  Macroconidiaكما یكون هذا الفطر الجراثیم الكونیدیة الكبیرة 

  :ابعادها كاالتي خالیا والمستدقة عند اطرافها وتكون
-35میكرون، وحینما تكون ستة خالیا فانها تصل الى  x 3-5 46- 27حینما تكون اربعة خالیا فانها تصل الى 

60 x 3 -5  60-50میكرون، وحینما تكون ثمانیة خالیا فانها تصل الى x 3-5 وهذه الجراثیم الكبیرة . میكرون
  .تتكون في البدایة على انتفاخات جانبیة متفرعة ولكنها تتكون فیما بعد على حوامل كونیدیة قصیرة

كما ان هذا الفطر یكون ایضا جراثیم كالمیدیة سمیكة الجدر ووحیدة الخلیة التي توجد في اطراف الهیفات 
وهذه  ا قد تتكون هذه الجراثیم في بعض خالیا الجراثیم الكونیدیة الهاللیة الكبیرة،المیسلیومیة او في وسطها، كم

  .یمكنها ان تبقى ساكنة في التربة لعدة سنوات ثم تعاود النمو من جدید عند مالئمة الظروف البیئیة
  .یئات الصناعیةزرقاء مسودة على الب Sclerotiaكما ان هناك بعض االنواع من هذا الفطر تكون اجسامًا حجریة 

  
  .Fusarium solani (Mart.) Saccالفطر فیوزاریم سوالني  -2

وهو من الفطریات الشائعة في التربة الزراعیة ویصیب العدید من المحاصیل الزراعیة مسببًا لمرض عفن البذور 
ض كما قد یسبب مر  Foot rotوعفن قاعدة الساق  Root rotوعفن الجذور  Damping-offوموت البادرات 

  .في بعض المحاصیل الزراعیة Wilt Diseaseالذبول 
وهذا الفطر یشبه الفطر السابق في تكوینه النواع الجراثیم الالجنسیة الثالثة التي سبق ذكرها وهي الجراثیم 
الكونیدیة الصغیرة والجراثیم الكونیدیة الهاللیة الكبیرة والجراثیم الكالمیدیة اال انه توجد اختالفات في شكلها 

  :وطبیعة حملها على الحوامل الكونیدیة ولذلك یمكن تمییز هذا النوع من فطر الفیوزاریم میكروسكوبیا كاالتي
على افرع جانبیة طویلة غالبا ما تكون في البدایة عبارة عن  Microconidiaتتكون الجراثیم الكونیدیة الصغیرة 

ولكن التلبث بعد ذلك ان تتكون على حوامل  Phialidsانتفاخات قاروریة جانبیة مستطیلة تعرف بالفیالدز 
میكرون، ولكنها قلیلة التفرع  400قد تصل ابعادها الى ) اطول بكثیر مما في الفطر السابق(كونیدیة طویلة 

وذلك (میكرون  x 2,5-3 80-45وكل تفرع منها ینتهي بانتفاخ على هیئة عنق زجاجة یتراوح ابعاده مابین 
یة القصیرة التي تحمل العدید من االنتفاخات والتي تكون الجراثیم الكونیدیة الصغیرة على عكس الحوامل الجرثوم
كما ان الجراثیم الكونیدیة الصغیرة في الفطر فیوزاریم   Fusarium oxysporumبالفطر فیوزاریم اكسیسبورم 

طر السابق وقد وجدارها اسمك من جراثیم الف) میكرون x 2 -4 16-8(تكون بیضاویة واكبر حجمًا  سوالني
اما بالنسبة . تصبح مقسمة بجدار عرضي واحد الى خلیتین، وقد تتواجد على قمم الحوامل في تجمعات كاذبة

ایام من بدایة النمو على  7-4فانها تتكون في البدایة بعد  Macroconidiaللجراثیم الكونیدیة الهاللیة الكبیرة 
نیدیة قصیرة كثیرة التفرع تكون مایعرف بالوسادة الكونیدیة حوامل بسیطة ولكن بعد ذلك تتكون على حوامل كو 

وهذه الجراثیم الهاللیة تكون قمتها مستدقة الطرف وقاعدتها بها خلیة ).  Sporodochiumاسبورودكیم (
الذي  .Nectria haematococca Berk. & Br وهذا غالبا هو الطور الكونیدي للفطر االسكــــــــي. قاعدیة

أسكیة ثنائیة الخالیا شفافة تصبح بعد ذلك بنیة فاتحة وعلیها تخطیط طولي وذلك داخل اكیاس  یكون جراثیم
  .توجد في اجسام ثمریة أسكیة دورقیة الشكل
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وحیدة الخلیة وسمیكة الجدر، وهذه قد تكون  Chlamydosporesكما یكون هذا الفطر ایضا جراثیم كالمیدیة 
قد تتكون في سالسل او في داخل خالیا الجراثیم الهاللیة الكبیرة، وهذه  طرفیة او بین خالیا الهیفات واحیاناً 

الجراثیم هي التي تحافظ على بقاء الفطر لفترات طویلة حیث یمكنها ان تعاود االنبات والنمو بعد ذلك من جدید 
  .حینما تالئمها الظروف البیئیة

  
  Fusarium moniliforme Sheldon الفطر فیوزاریم مونیلیفورم -3

وغالبا مایسبب عفن قاعدة الساق، كما تؤدي االصابة هذا الفطر من فطریات الفیوزاریم الشائعة في التربة الزراعیة 
به الى حدوث التقزم والتشوه وزیادة النموات الشاذه بالنباتات المصابة، اال انه یختلف عن الفطرین السابقین في انه 

على قمة الحوامل  Microconidia، كما انه یكون الجراثیم الكونیدیة الصغیرة الیكون الجراثیم الكالمیدیة السمیكة الجدر
الهاللیة الشكل التي ینتجها  Microconidiaالكونیدیة الكبیرة  كما ان الجراثیم،  Long Chainsفي سالسل طویلة 

یم قد یكون نادرًا ما ولكن هذا النوع من الجراث. استقامة عن االنواع السابقة تكون اطول واقل في العرض واكثر
بیضاء او بنفسجیة  Stromaكما قد یكون هذا الفطر وسادة میسلیومیة . یتكون في العدید من سالالت هذا الفطر

وغالبًا مایكون هذا هو الطور . زرقاء مسودة في البیئة الصناعیة Sclerotiaواحیانًا قد یكون اجسام حجریة 
یكون  الذي  Gibberella fujikuroi (Sawada) Ito ap. Ito & Kimura: الكونیدي الناقص للفطر األسكي

الجراثیم االسكیة التي تكون في البدایة ثنائیة الخالیا وشفافة ثم تصبح مقسمة بثالثة جدار عرضیة لتكون الجرثومة 
  .10و ..9شكل (مكونة من اربعة خالیا وذلك داخل اكیاس أسكیة توجد في اجسام ثمریة دورقیة الشكل 

  
  

  :ق انتشار الفطر المسبب للمرضطر
ینتشر الفطر الممرض بسهولة عن طریق نقل الفسائل المصابة وعن طریق االالت الزراعیة وارجل العمال والحیوانات وكذلك 

ل كما وجد في كالفورنیا بالوالیات المتحدة االمریكیة ان هذا المرض یسه. الریاح التي تنقل التربة الملوثة الى المزارع السلیمة
كما تعمل االصابات  .نقله عن طریق مقصات ومناشیر التقلیم وكذلك عن طریق االدوات المصنوعة من النخیل المصاب

  .الحشریة والنیماتودا على تهیئة االشجار لالصابة بالمرض مما یؤدي الى تفاقم المشكلة
  

  :االعراض
یف وخضري ودخیني، حیث تظهر اعراض لوحظ ظهور اعراض الذبول بشدة على بعض اصناف النخیل وخاصة نبوت س

في جانب واحد من الورقة، یبدا من ) الخوص(المرض على االوراق الخارجیة الكبیرة اوال على هیئة موت لالشواك والوریقات 
القاعدة الى القمة ثم یعقبها موت الوریقات على الجانب االخر فتذبل االوراق ویبیض لونها وتصبح مدالة من الشجرة ومقوسة 

ثم تظهر االصابة على االوراق االخرى وفي بعض االحیان قد تؤدي الى موت الشجرة كلها في غضون )   ل ....اشكا(
  .بضعة اشهر من بدایة ظهور االعراض
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انواع شائعة من الفطر  الحوامل الكونیدیة والجراثیم الكونیدیة الصغیرة والجراثیم الكونیدیة الكبیرة والجراثیم الكالمیدیة لثالثة) 2شكل (

  الفیوزاریم
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

الجراثیم الكونیدیة الكبیرة والجراثیم الكونیدیة الصغیرة كما تظهر عند الفحص المیكروسكوبي للمزارع الفطریة لثالثة انواع ) 3شكل (
  شائعة من فطر الفیوزاریم
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  اعراض مرض الذبول الفیوزارمي على نخیل التمر
  )4(شكل 
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وبالفحص الداخلي للعرق . كما یوجد شریط بني داكن على السطح السفلي للعرق الوسطي للورقة من القاعدة حتى القمة
كما تم عزل فطر الفیوزاریم اوكسیسبورم من هذا . الوسطي للورقة یظهر هذا الشریط البني الداكن على جانبي الحزم الوعائیة

كما تم اثبات قدرته على . شریط وتم اثبات قدراته المرضیة في كالفورنیا على بادرات نخیل الكناري ونخیل التمر على السواءال
وهذا المرض یسبب تلونًا بنیًا داكنًا للجذور كما یؤدي الى . عدوى بادرات النخیل في منطقة القصیم بالمملكة العربیة السعودیة

سریعا للفسائل المحیطة بالشجرة المصابة خاصة المرتفعة منها عن سطح االرض، والتي قد یظهر  تعفنها، كما یسبب ذبوالً 
  .علیها نموات الفطر البیضاء اللون، كما یسهل فصلها من االشجار بالید

  
  :المكافحة المتكاملة للمرض

ذلك تبذل الجهود لتحدید طبیعة هذا المرض من االمراض الخطیرة التي یصعب مكافحتها في حالة توطنها في منطقة ما، ول
ومسبب الحاالت المرضیة المشتبه فیها والتي تظهر في بعض المناطق بالمملكة حتى یمكن اتخاذ االجراءات المناسبة لمنع 

  :انتشاره ومن تلك االجراءات مایلي
 .بكل حزم یجب تطبیق اجراءات الحجر الزراعي الدولي والمحلي حول المناطق التي قد یظهر بها هذا المرض - 1
یجب ان تتم ازالة االشجار والفسائل المصابة وحرقها في موقعها واالمتناع عن زراعة فسائل جدیدة في نفس الموقع  - 2

 .حتى یتم تطهیرها باستخدام مبید المیثیل برومید او استخدام وسائل تعقیم التربة االخرى
 Sodiumلیم بالغمس في محلول الكلوروكسیجب العنابة التامة عند تقلیم االشجار وذلك بتطهیر مقصات التق - 3

hypochlorite   دقائق او باستخدام اللهب في تعقیم تلك االدوات وخصوصًا المناشیر  5لمدة % 2,5بتركیز
 .لصعوبة تعقیمها بالمحلول المعقم) المحش(

المراض التي تؤثر تحسین خدمة النخیل والعنایة بالتسمید المتوازن واستخدام السماد العضوي ومكافحة االفات وا - 4
 .كثیرا في نمو النخلة وتجعلها اكثر قابلیة لالصابة بهذا المرض

عدم االسراف في ري االشجار والفسائل مع االحتیاط من مالمسة میاه الري لجذع النخلة مباشرة، ووقف زراعة  - 5
یاه الري من جانب والن بین االشجار التي قد تظهر علیه اعراض المرض نظرا لحاجتها الكبیرة لم البرسیم الحجازي

 .ذلك یعمل على زیادة االصابة بالمرض من جانب اخر
قد یفید استخدام بعض المبیدات الجهازیة في تأخیر تقدم المرض  ولكن الموجود منها حتى االن الیقضي على  - 6

مبید  متر من جذع الشجرة ثم یضاف 1سم على  30ویمكن ان یتم ذلك بعمل خندق بعمق . الفطر الممرض تماماً 
 .جهازي في الخندق ویردم بالتراب ثم یتم الري بعد ذلك
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