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  االدارة المتكاملة ألمراض الزراعة المحمية المتسببة عن المسببات

  المرضية المستوطنة بالتربة 
  

  هادي مهدي عبود. د

  وزارة العلوم والتكنولوجيا/ رئيس باحثين 
  

مــن الفطريــات  Soilborne pathogensتعــد عمليــة مكافحــة المســببات المرضــية المســتوطنة فــي التربــة 
ى النبــات مــن أهــم التحــديات التــي تواجــه بــرامج الزراعــة الزراعــة الحديثــة فــي العــراق والنيمــاتودا المتطفلــة علــ

طرق المكافحة اال االمراض بقية العام المحدد الرئيسي النتاج العديد من فعلى الرغم من التطور الكبير في 
. ا العاليةكلفهوخصوصًا تلك المزروعة تحت ظروف الزراعة المحمية باالضافة الى المحاصيل بشكل عام 

وتطور صفة المقاومة ، الكثيف والمستمر للمبيدات الفطرية والنيماتودية زاد من فرصة نشوء فان االستخدام 
وكافيـة لهـذه المسـببات لـم يـتم التلوث البيئي والمخاطر الصحية واالكثر من ذلك ، فان مكافحة كاملـة زيادة 

  .الوصول اليها
  

بــدائل أمينــة للكيميائيــات الزراعيــة بشــكل عــام والمبيــدات بشــكل عــام لــذلك هنالــك اهتمــام متزايــد بالبحــث عــن 
  .وتعد ستراتيجية االدارة المتكاملة للمسببات المرضية أكثر البدائل قبوالً والمبيدات بشكل خاص ، 

أمــراض النبــات فــي الزراعــة عمليــًا ال يوجــد فــي العــراق تطبيــق حقيقــي لبرنــامج المكافحــة المتكاملــة لمكافحــة 
، فاالبحاث في هـذا الجانـب ركـزت علـى المكافحـة االحيائيـة لمسـببات أمـراض النبـات وفـي أحسـن  المحمية

برمجــة أكثــر مــن كونهــا عوامــل المكافحــة هــذه فــي بعــض األحيــان تســتخدم برفقــة طــرق مكافحــة الحــاالت ، 
  .حقيقة لطرق المكافحة المتاحة

  

المســـبب المرضـــي ، العائـــل ، ناصـــر هـــي عللتـــداخل بـــين ثـــالث األمـــراض النباتيـــة هـــي المحصـــلة النهائيـــة 
ان تفــرض علــى العائــل الظــروف البيئيــة تحــت ظــروف الزراعــة المحميــة ، فــان عوامــل اجهــاد شــديدة ممكــن 

االنتاجيـة النباتي ، بسـبب المنافسـة علـى المكـان والغـذاء والضـوء وفـي نفـس الوقـت فـان البيئـة توجـه باتجـاه 
لـذا . أو مثبطـة لنشـاط المسـبب المرضـين هـذه الظـروف مشـجعة العالية دون األخذ بنظر االعتبار الـى كـو 

الزراعــة المحميــة عمليــة جــدًا معقــدة ، تتطلــب فهــم شــامل المرضــية تحــت ظــروف عمليــة مكافحــة المســببات 
ـــة والتـــي هـــي نفســـها تســـلط ومعرفـــة بالعائـــل النبـــاتي  ، والمســـببات المرضـــية وتـــداخالتها مـــع العوامـــل البيئي
  .والمسببات المرضية ضغوطًا على كال العائل
تحــت ظــروف الزراعــة المحميــة ممكــن ان يتوصــل اليهــا مــن خــالل العمــل علــى ادارة المســببات المرضــية 

 :العناصر التالية
  
  
  
  



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

 2

   Elimination of inculumازالة اللقاح . 1

  :وهذا يتضمن عنصرين رئيسيين
   Sterilization of soil an soil substitutesوبدائلها تعقيم التربة   . أ

في مكافحة مسببات أمراض النبات هو خفض لقاح المسببات المرضـية الـى مسـتوى لخطوة المهمة االولى ا
يتـيح فرصـة كبيـرة محصـول بشـكل متكـرر فـي نفـس األرض الثابـت علميـًا ان زراعـة  مـنفغير ضار نسـبيًا 

، لذا يتطلب  بحيث يصبح المرض متوطن بعد أن كان دخيلالمرضية لزيادة لقاحي داخل التربة للمسببات 
  .أو الجزئي للتربةالتعقيم الشامل 

ومســـتويات ســامة مـــن المنكنيـــز واألمونيـــة ربمـــا الجافـــة مكلـــف التعقــيم الشـــامل باســـتخدام البخـــار أو الحــرارة 
  .البسترة الشمسية رخيصة ، لكنها تخرج التربة من االستخدام لعدة شهور. تظهر
  Disease-free planting materialsخالية من األمراض استخدام نباتات   . ب

واسـطة لنشـوء وتطـور ، لشـتالت األقـالم ممكـن ان تكـون المسببات المرضـية التـي تصـيب أو تلـوث البـذور 
  .وبائيالمرض بشكل 

  

  .يجب ان يتم الحصول عليها من منطقة خالية من المرض ومن أصل غير مصاب .1
 .من خالل معاملة حرارية أو كيميائيةان يقتل أو يضعف المسبب ممكن  .2
 .المحافظة على اصول نباتية سليمة .3

 

بواســــطة تشــــريعات الحجــــر الزراعــــي بشــــكل قــــوي فــــي العديــــد مــــن الحــــاالت حركــــة األجــــزاء النباتيــــة يــــنظم 
Quarantine legislation  الزراعـــي يعتمـــد علـــى القابليـــة علـــى الكشـــف عـــن المســـببات ونجـــاح الحجـــر

  .ةالمرضية حتى وان كانت بمستوى واطئ جداً 
  

   Limiting disease spreadنتشار المرض من االحد . 2

  :ويمكن الوصول الى ذلك من خالل
   Limiting inoculum productionالحد من انتاج اللقاح   . أ

تحتها نشأ وبعـد عند ظهور اصابة أولية داخل البيت ، فمن الضروري معرفة مصدر اللقاح والظروف التي 
بشــكل وبــائي لــيس مــن الضــروري مــرتبط تطــور المــرض ذلــك اتخــاذ التــدابير المناســبة للحــد مــن انتاجــه ، ف

حساسـة مـن العائـل ، تغيـر اسـتجابة بكمية اللقاح ، لكن ممكن ان يتحدد بتأثير عوامل أخرى كوجـود أجـزاء 
اللقاحيـــة علـــى النســـيج المصـــاب يعتمـــد علـــى انتـــاج الوحـــدات . اللقاحيـــةالعائـــل ، وطبيعـــة انتشـــار الوحـــدات 

فمثًال العلب البوغيـة لمسـبب مـرض البيـاض الزغبـي تنـتج علـى النباتـات . ئيةالمسبب المرضي والعوامل البي
الرطبــة ، فــي حــين األبــواغ الكونيديــة لمســبب البيــاض الــدقيقي تنشــأ فــي ظــروف الجــو الجــاف ، لــذلك يجــب 

  .التالعب ببيئة البيوت المحمية لخفض لقاح المسببات المرضية
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   Limiting inoculum dispersalانتشار الوحدات اللقاحية الحد من   . ب

  :االحياء المجهرية ممكن ان تنتشر بواسطة واحدة أو أكثر من طرق االنتشار الثالثة الرئيسة وهي
  . Splashingمن خالل حركة الماء خالل دقائق التربة أو الطرطشة  .1
 .حركة الرياح بشكل وحدات لقاحية جافة .2
تعشيب ، مراقبة (الروتيني داخل البيت  أدوات ومكائن العمل ومالبس العمال ، يسبب كثافة العمل .3

فممكن للمسببات المرضية االنتقـال بواسـطة العـدد وأصـابع ومالبـس ...) ، جني ، ترية ، مكافحة 
 .العاملين

 

  .مثل البكتريا Hydro phallicالوحدات اللقاحية المحبة للماء 
الــري بيضــية تنتقــل بالمــاء ، لــذلك األبــواغ الســابحة للفطريــات ال –البيــاض الزغبــي العلــب البوغيــة لمســببات 

  .يجب ان يتم بعناية
مثـل أبـواغ فطريـات المسـببة للتبقعـات تطلـق بآليـة خاصـة  Hydrophobicالوحدات اللقاحية الكارهـة للمـاء 

(Hydroscopic) وتنقلها التيارات الهوائية.  
بيـاض الـدقيقي ، لـذلك يجـب سرعة الرياح مهمة في انتشار األبواغ الكونيدية للفطريات الناقصة ومسببات ال

  .تنظيم مركز مفرغات الهواء داخل البيت
  

   Controlling pathogen vectorsمكافحة نواقل المسببات المرضية . ج

. داخـل البيـت الزجـاجي بواسـطة مـدى واسـع مـن النواقـلالعديد من المسببات المرضية للمحاصيل تنقل الـى 
ســطة الحشــرات والــذي مــن الصــعب اســتبعادها بشــكل تــام فمــن الفايروســات وبعــض أبــواغ الفطريــات تنقــل بوا

، العديـد مـن المسـببات  البادته أو اسـتبعادهالمرض معرفة ناقل مسببه واتخاذ االجراءات المهم لمنع حدوث 
مـن األفضـل ان يحـاط البيـت المحمـي خصوصًا الفايروسات والفايتوبالزما لها مدى واسع من العوائـل ، لـذا 

  .الية من االدغالخ (m 10)بمنطقة 
  

  Limiting pathogen survivalالحد من بقاء المسببات المرضية . د

مقاومــة للظــروف ) ســابته(حــال مــوت العائــل النبــاتي فــان المســببات المرضــية تميــل النتــاج وحــدات لقاحيــة 
  .واألبواغ البيضيةالبيئية مثل األبواغ الكالميدية ، االجسام الحجرية ، الغزل الفطري الساكن 

اللقاحيــة وذلــك مــن خــالل تنشــيطها فــي غيــاب العائــل وبــذلك يكــون الفطــر فمــن المهــم ابــادة هــذه الوحــدات 
  .عرضة وحساس لظرف المكافحة االحيائية أو الفيزيائية أو الكيميائية

 اللقاحيـة المقاومـة والفتـرة الزمنيـة التـي تبقـى فيهـا حيـة ، فتـرة بقـاءمن المهم هنـا معرفـة مكـان هـذه الوحـدات 
تعتمد على نوع الفطر ، نـوع التربـة ، درجـة الحـرارة الرطوبـة بالتربة الوحدات التكاثرية للفطريات المستوطنة 

  .الكثافة النباتية للمحصول واألدغال
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  Genetic Resistanceالمقاومة الوراثية . هـ

يئيـة لهـا تـاثير كبيـر المفضـلة علـى كافـة طـرق المكافحـة الباالول وهـي المقاومة الوراثية هي الخط الـدفاعي 
المقاومـة للنيمـاتودا تصـبح حساسـة عنـد ارتفـاع فمـثًال الطماطـة على العالقـة بـين العائـل والمسـبب المرضـي 

  .C °35درجة الحرارة الى أعلى من 
  

  Biological controlالمكافحة االحيائية . و

حـي أو اكثـر عـدا كـائن  نشـاطالمسـبب المرضـي بواسـطة سكان المكافحة االحيائية على انها خفض تعرف 
  :فيما المكافحة االحيائية هيممكن ان تتحقق  اليتين رئيسيتيناالنسان وهنالك 

  

من خالل ادارة عـدم التوافـق بـين العائـل والمسـبب المرضـي مـن خـالل تربيـة النبـات أو تلقيحـه بواسـطة  .1
  .مسبب مرضي ضعيف

 .حماية سطح النبات بعامل مكافحة احيائيةمن خالل  .2
  الموضوع بحاجة الى تفاصيل اوسع ساتركه الى مقاله تفصيليهوالن هذا 

  
  هادي مهدي عبود .د

  هـــدائرة البحوث الزراعي

  وزارة العلوم والتكنلوجيا

  العراق-بغداد      


