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مقيمة في التربة اليتطلب من المھتمين با;مراض النباتية بشكل عام وا;مراض المتسببة عن الفطريات 
يعكس ما أريد أن أطرحه إن إضافة شرط اIھتمام ھنا .  التعامل معھاالحديث عنھا أوإھتماما خاصا عند 

يره من كغالمذكور مرض الس رَ دَ يُ . في أشجار عمتنا نخلة التمرفي ھذه المقالة عن مرض البيوض 
إسم المرض وإسم : المعلومات التي تقع تحت العناوين الثانوية التاليةأمراض أشجار البساتين من حيث 

ثم ينتقل القائم .... مسببه وا;عراض المرضية وكيفية حدوث اIصابة ووسائل إنتشاره ومكافحته
 ،محددة للتعامل مع ھذا المرض ية يتلمس الطلبة وجود خصوصبالتدريس لمرض آخر وھكذا بدون أن  

لذلك على القائمين بالتدريس لمادة ا;مراض النباتية سواء لطلبة الدراسات ا;ولية أو لطلبة الدراسات 
العليا وخاصة في الدول العربية التي تتواجد فيھا عمتنا المباركة ماعدى دول الشمال ا;فريقي كالمغرب 

 شكل تؤطره الوطنية... بشكل آخر عن ھذا المرض يتحدثوا أن ... والجزائر وتونس وموريتانيا
خطورته وكيفية التعامل معه ليتم تجنب دخول مسببه ;ي منطقة  ليتم فھمالمھنية والحرفية ،العلمية،

نشاطات بالتثقيف  يفضل أن يتضمن أو يستشھد ھذا . وحداته اللقاحية ھاخارج المناطق التي تتواجد في
... المؤسسات البحثية ذات العcقةبحثية تجري في   

وعلى الرغم من خصوصية إختيار نمط تدريس مادة ا;مراض النباتية في كليات الزراعة والعلوم ،فقد 
ھو إعتماد نوع المرض أفضل الحلول أحدفإن ،وبذلك تدريس الإختيار طريقة  المادةأمام مدرس  يتطلب

والتبقع أوالبياض الزغبي أو البياض الدقيقي أء أمراض ا;صداإن الحديث مثc عن. وليس العائل 
سيفسح  ،وأمراض تقرح السيقان وھكذاأو تعفن الثمار أو تعفن الجذور أوالذبول الوعائي اتأواللفحأ

 تكشفھا أول مرةبدأ من  ،ا;عراض المرضيةعن المجال امام القائم بالتدريس أن يتحدث بشكل  واضح 
إن إستخدام ھذا الخيار في طرح المادة سوف يوفر .عن نوع العائلبغض النظر بشكل عام ومواقع تكشفھا 

كذلك مساحة واسعة للقائم بالتدريس في التركيز على الممرضات ووحداتھا اللقاحية التي توضفھا في 
أو ) ف التشتيه أو التصيي(وكيفية بقاء الممرض خcل الظروف البيئية الغير مناسبة إنشاء مواقع إصابة 

فالبياض الدقيقي مثc سواء على الحنطة أو الشعير أو التفاح أو الخيار أو على . خcل فترات غياب العائل
لذلك فإن التقسيم المذكور سيمنع ،الحشائش له أعراض مرضية متماثلة وطرائق إنتشار ومكافحة واحدة

  . المعلومات عند كل عائل تكرار
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نخيل التمر، mبد أن يمر عبر فھم أكبر كمية من المعلومات عن  إن الحديث عن مرض البيوض في     
عام  albidinisوشخص الشكل المتخصص  1870المسبب الذي أكتشف ;ول مرة في المغرب قبل 

 Fusarium oxysporum Schled.:Fr. f.sp. albidinisفأصبح إسم مسببه ... 1930
(Killian&Maire) W.L. Gordon.  وكغيره من الفطريات المسببة للذبول فھو مقيم في التربة

(Soil Borne Pathogen) . قة الفطريات المقيمة في التربةcل  تبدا عcمع العوائل النباتية من خ
ومن خcل  جدير ذكره ھنالومن ا .تماس مباشر أو غير مباشر للوحدات اللقاحية مع جذور النبات

ضات المقيمة في التربة ، فإن تواجدھا وتأثيرھا على العوائل النباتية عادة المعلومات المتوفرة عن الممر
فقد يكون سلبا وقد يكون ... وإن التأثير ليس ثابتا بإتجاه واحد .... عوامل عديدة مساراته ما تحدد

 بعدبوقت قصير  ر تكشف ا;عراض المرضية أو تتكشففقد يتأخ.. وبلغة ا;مراض النباتية... إيجابا
ومن الحقائق المھمه ا;خرى ، عدم تكشف أية أعراض ظاھرية على النباتات التي .... حصول اIختراق

نتيجة لعوامل عديدة أربكت حدوث تناسق وتطابق بين مكونات مثلث اIصابة ... يتواجد فيھا الفطر 
  ). الوقت(أو ھرم المرض عند توفر البعد الرابع ... (Disease Pyramid)المعروف بمثلث المرض 

وعلى العكس من أمراض ا;صداء وا;مراض التي تسببھا ممرضات تنتقل وحداتھا اللقاحية في      
 من خcل ا;مراض التي تسكن ممرضاتھا التربة يمكن التحكم ب،  ( Air Borne Inoculum)الھواء 

للمناطق ا;خرى (Infection Sites)منع تطورھا أو إنتشارھا من مناطق تواجدھا قد توسائل عديدة 
لذلك على دوائر الحجر الزراعي على مستوى المدن أو ...بغض النظر إن كان داخل البلد أو خارجه

وحتى يتفھم ... المحافظات أو ا;قاليم أن تتحمل مسؤولية منع إنتشار الوحدات اللقاحية لتلك الممرضات 
تتمتع غالبا ما الشعب الزراعية التي  المزارع البسيط أھمية الحجر الزراعي mبد للجھات العاملة في

بين الحقول والمواقع  الممرضاتأن تولي موضوع خطورة إنتقال تلك ا... مع المزارعينبمصداقية 
وأن يفھم المزارع جيدا وبوضوح ومن خcل تجارب صغيرة دور المعدات الزراعية كالمحاريث ... والمدن

  ... وأدوات العمل في نقل مcيين من الوحدات اللقاحية بين حقل وآخر

لقال .. سسةلحدسي بأن لو وجه سؤال لمسؤل الحجر الزراعي عن دور تلك المؤ... أتمنى أن أكون مخطئا
، فإنه سوف التي ستمنع دخولھا  وعندما تساله ماھي ا{فات الزراعية... "منع دخول ا{فات وا;مراض"

فيقول .. ثم ينتقل لتعداد ا;مراض..... ألخيعدد الحشرات كالبق الدقيقي والحميرة وذبابة البحر المتوسط 
ومرض الجرب العميق في .. البطاطا الجرب المسحوقي فيومرض ... في نخلة التمر  لك مرض البيوض

فھو . ..وھنا مكمن الخلل في ھذه الثقافة التعليمية...وغيرھا من القائمة التي تتواجد في مكتبه.. البطاطا
لكنه ... سوف يبحث عن وجود أو عدم وجود بق دقيقي أو حشرة حميرة في المواد الزراعية الداخلة للبلد

إنه سيمنع دخول أشجار نخيل أو فسائل خوفا من أن تكون ... بيوضغير معني با{فة التي تسبب مرض ال
فنحن mزلنا نطلب .... سوؤ الفھم ھذانتيجة وبذلك سوف يخسر قطاع زراعي معين . تلك النماذج مصابة

فالمرض mينتقل .... وحقيقة عملھم ھو منع إنتشار الممرض... من الحجر الزراعي منع إنتشار المرض 

فإن عليه ... إلى مكان آخرا;خير فإن إنتقل .... بل الممرض ھو من ينتقل...{خر  من مكان
وأن تكون الظروف البيئية المحيطة بإجتماع ا;ثنين مناسبة أن يتوافق مع العائل الجديد 

  ...لكليھما بشكل عام وله بشكل خاص
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;نشاء مواقع إصابة لجميع  (Keyword)وعلى الرغم من نظرية مثلث اIصابة ھي الكلمة المفتاحية 
عندما يتعلق ا;مر بالممرضات المقيمة في ... لكن ھناك حقيقة mبد من قولھا .... الممرضات مع عوائلھا

 .F.oxysporum f. spالتربة ومنھا على سبيل المثال الفطر المسبب لمرض بيوض النخيل 
albidinisنا النخلة وفقا لما يلي، حيث يفضل التعامل مع ھذا الخطر المتوقع على عمت:  

تفعيل ا;داء العلمي في دوائر الحجر الزراعي لتكون صمام أمان بمنع دخول مسبب مرض  .1
 البيوض 

لكي يبحث العاملون عن مسبب مرض البيوض على المختصين أن يباشرو تثقيف الكوادر عن  .2
نباتية أخرى والممرضات ا;خرى التي تتواجد على أجزاء أماكن ووسائل دخول ممرض البيوض 

 ... بدون أي إستثناء على اIطcقكثمار جوز الھند و
بغض  بمسح شامل لكل بساتين النخيلدعوة المراكز البحثية المعنية بمشاكل النخيل المباشرة  .3

أو قريبة الشبه بأعراض النظر عن وجود أعراض مرضية قد يظن البعض بأنھا مماثلة 
المحيطة بالمجموع  المتواجدة أومن التربأخذ نماذج وأقصد بالمسح ھو .... البيوض
 ... إضافة إلى أجزاء من الجذور  ( Rhizosphere&Rhizoplane)الجذري

 .وكتابة المعلومات عن كل نموذج لمعرفة مواقع العزل , ترقيم النماذج .4
للحصول داخل أصص   بذور الجت أو بذور الحنة أو البرسيم زراعة ليمكن إستخدام تلك الترب  .5

على نباتات ذات مجموع جذري جيد مع مراعاة عدم حصول أي خلط أو تماس بين ترب البساتين 
 . أو المواقع المشمولة بالمسح

إستخدام ترب من نفس المناطق المشمولة بالمسح على أن تكون من مواقع غير مزروعة بأشجار  .6
 للمقارنة نخيل التمر 

أو الزراعة لقطع من الجذور والبدء بإجراءات تقلع جذور النباتات المزروعة في كل نموذج تربة   .7
 . F.oxysporumلعزل النوع  @وسط زرعي متخصص فيالتربة 

 :في لتر واحد  من الماء المقطرمن المركبات التالية يتكون الوسط الزرعي  .8
a. KH2PO4      1 gram  
b. KCl             0.5 gram 
c. MgSO4.7H2O   0.5 g (dissolved in 0.5 ml of dimethyl 

Sulfoxide)  
d. H3BO3          0.5 g 
e. Trace elements solution 0.2 ml ( TES Contained the 

followings in 95 ml of Distilled Water: 
1. Citric acid 5g 
2. FeSO4.7H2O  5g 
3. ZnSO4. 7H2O   1g 
4. CuSO4. 5H2O  0.5g 
5. MnSO4. 5H2O  0.5g 
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6. Na2MoO4. 2H2O  0.05g  
f. Chloramphenicol      0.25 gram 
g. Agar      20 g  

-Lغرام من  20يضاف للوسط  (Autoclave)دقيقة بالموصدة  15بعد تعقيم الوسط لفترة *
Sorbose   .....  مل من محلول  0.05ثمiminoctadine triacetate  ثم % ....... 25تركيز

  .مذابة في كمية قليلة من الماء المقطر   tolclofos-methylلمسحوق % 50ملغرام من  1يضاف 

من حامض % 10بإستخدام  3.9- 3.7إلى  (pH)تعدل الحامضية ... ˚م 60يترك الوسط ليبرد لدرجة *
H3PO4  ....  

  .... طبق/مل  15يوزع الوسط في ا;طباق الزجاجية وبواقع *

  ... يوم في الظcم قبل إستخدامھا 7- 3تترك ا;طباق لمدة *

 .... يستخدم الوسط المذكور لعزل افراد النوع المذكور من التربة او ا;جزاء النباتية

@: Norio Nishimura.2007. Selective media for Fusarium oxysporum 
.J.Gen. Plant Pathol. 73:342-348. 

  

 يتم تأكيد النوع من خcل الفحص المجھري للمستعمرات الفطرية وتأكيد النقاوة  .7
تحفظ نماذج العزmت حسب المناطق التي عزلت منھا الترب أو جذور النباتات التي  .8

 .. زرعت في ترب المناطق 
تمثل العزmت الموجودة مادة علمية لكثير من الدراسات والمشاريع العلمية التي  .9

وبادئات متخصصة لتمييز  RAPD-PCRلتقنيات الجزئية وخاصة توضف فيھا ا
المسبب لمرض البيوض  F.oxysporum f.sp. albidinisالشكل المتخصص 
يتم تداولھا في دراسات تھدف لتحديد تواجد الفطر على أن .... في عمتنا المباركة

 المسبب لمرض البيوض عبر التقنيات الجزيئية فقط
إن المقترح المقدم في ھذه المقالة ليس مكمc لفعاليات أخرى بغض النظر عن  .10

فقد يكون ... للتحقق من تواجد الممرض أم mالوحيدالعلمي بل ھو الحل .. تسمياتھا
 . ..متواجدا لكنه بحاجة لبناء مجتمع قادر على إنتاج أعراض مرضية واضحة للعيان

بحث رأيته منشورا في مجلة يتناول عزل فطر ... إن ما دفعني لكتابة المقالة ھذه  .11
عليھا أعراض قد يخيل للقائمين بالدراسة نخيل تمر الفيوزاريوم من سعف أشجار 
وmحظو بأن العزmت  اولوثو ا وشخصوافعزلو... بأنھا مقاربة ;عراض البيوض

جميع ومن غرائب النتائج في ھذا البحث إن . على ا;وراق سببت نفس ا;عراض
الناتجة من زراعة وريقات سعف مصفر تعود للنوع المستعمرات الفطرية 
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oxysporum.F  وسط زرعي عادي  واأستخدم ممع العلم بأنھفقط
(PDA)..... بأن النوع يمكن القول .. لذلك وبدون أن نشكك بالنتائج. F

oxysporum  موجود في بساتين نخيل التمر سواء على السعف المصفر كما جاء
إن ھذه المعلومة .  ...العراقجنوب /في البحث الذي أجري على أحد بساتين الشطرة

يمكن أن تؤكد ما ذھبت إليه بمغادرة ... وبغض النظر عن إحتمالية وجود أنواع أخرى
من خcل  يوم في تدھور النخيلھذا النوع من الدراسات المتعلقة بدور الفطر فيوزار

إن نتائج القابلية المرضية بعد العزل قد mتخدم . العزل وإختبار القابلية المرضية فقط 
الدراسات الحديثة بأن التقنية الجزئية  الھدف الذي نريد أن نصل إليه ، فقد أشارت

تمييز الشكل الخاص  ھا فقط يمكن 08Primer-OPFمحدد  التي ذكرتھا وبباديْ 
 F.oxysporumلمسبب البيوض مع جميع ا;شكال الخاصة وغير الخاصة للنوع 

... 
 

إن قناعتي العلمية بتوضيف ھذه التقنية قد فرضته عوامل عديدة m أريد ل�خوة  .12
الباحثين الشباب وحتى زمcئنا الباقين في المسيرة أن تختلط ا;مور عليھم عند رؤية 

وريقات أحد جھات السعفة أو وجود لطخات بنية في حامل السعفة أعراض إبيضاض 
أو حتى عزل النوع ...أو جفاف بعض ا;وراق ا;برية في الجزء السفلي من السعف

F.oxysporum  فقد  . سواء من السعف أو الجذور أو التربة المحيطة بالجذور
يل جزر الكناري وجد بأن الفطر المسبب لذبول نخيل الزينة أو ما يطلق عليه بنخ

Phoenixcanariensis  ُم من قبل الشكل المتخصص ھاجَ يF.oxysporum 
f.sp. canariensis  ... وإن ھذا الشكل المتخصص قد أنتج أعراض مماثلة على

على الرغم من عدم  !!!!بعد التلويث اIصطناعي  .dactyliferaPنخيل التمر 
كما إن ا;عراض المرضية .... مcحظة ا;عراض المرضية في الحالة الطبيعية

المcحظة على أوراق نخيل جزر الكناري قد لوحظت على أشجار الواشنطونيا 
Wasingtonia filifera  ية كاليفورنياmيات المتحدة / في أستراليا وفي وmالو

 ....ا;مريكية
أعراضا مرضية تسبب   F.oxysporumتوجد ثcثة أشكال متخصصه للنوع  .13

 :بشكل عام وھي في أشجار النخيليذبول فيوزارمل
a. F.oxysporum f.sp. albidinison P. dactylifera (Date-Palm)  في المغرب

 والجزائر وموريتانيا وتونس 
b. F.oxysporum f. sp. elaeidis on Elaeis guineensis  

 وھو محدد في غرب افريقيا ومناطق محددة في البرازيل وا;كوادور 
c. F.oxysporum f. sp. palmarum on Syagrus romanzoffiana and 
Washingtonia robusta � Only in Florida/USA 
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تحدثه ما التماثل الكبير في ... وحتى تكون الفكرة واضحة عن مقصدته من  مقترحي ھذا
، مما يجعل الركون إلى إختبارات القابلية المرضية F.oxysporumالفطريات التابعة للنوع 

لذلك ...على بادرات نخيل التمر ليس دليc قاطعا على إن العزلة الفcنية قد تكون مسبب البيوض
صواب المقترح لغرض تأكيد mبد أن نعرف جيدا ما تمتلكه أفراد النوع المذكور من مميزات ، 

 . المقدم

 

 

المستعمرات الفطرية لممرض البيوض  ونموذج من الغزل الفطري ومراحل تكون ا�بواغ الكونيدية 
 الصغيرة على الحوامل البوغية القصيرة

ثcثة {forma specials (f.sp.)}أو المتخصصة  ا;شكال الخاصةو F.oxysporumأفراد النوع تنتج 

 (Microconidia)ا;بواغ الكونيدية الصغيرة .... وھي تصاعديا في تكوينھا الcجنسية أنواع من ا;بواغ

تحتوي ا;بواغ .  (Clamydospores)وأخيرا ا;بواغ الكcميدية  (Macroconidia)ثم الكبيرة 

 ;بواغا تcحظ. في الكبيرة  إلى خمسة  3 بالمقارنة مع،  الصغيرة والكcميدية على خلية أو خليتين 

وعلى الرغم من وجود جسم الفطر المكون من الغزل . سوية في مواقع اIصابة  الصغيرة والكبيرة 
، فإن ل�بواغ وضيفتين رئيستين وھما تجديد المستعمرات الفطرية على العوائل  (Mycelium)الفطري 

لذلك فإن نوعي ا;بواغ ... إختراق أنسجة النبات عملية فيو... النباتية بفعل عمليات التبويغ واIنبات
... ولكن ... وضيفھا Iصابة العوائل النباتيةتيستطيع الفطر المذكور من  ا;ولية ھي وحدات لقاحية

فھي ... على وسيلة أخرى، وھي ا;بواغ الكcميدية ديمومة وجود الفطر في منطقةما mبد أن يعتمد 
مع إمكانية إنتشار الفطر ، سنة  30لفترة طويلة قد تتجاوز  في التربةديمومة الفطر لا;كيدة مانة ضال

ومن . مسبب بواسطة ا;بواغ ا;خرى خcل مياه السقي والمعدات الحقلية ومستلزمات الزراعة ال
 (Non-Host)في غير عوائلھا المميزات المثيرة للدھشة ;فراد ھذه المجموعة قدرتھا على العيش 

ھذه الميزة ;ن .... وھنا تكمن أھم مشكلة في برامج المكافحة... بوجود أو عدم وجود العائل الخاص بھا
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تتمتع بعض ا;شكال الخاصة من ھذا النوع بميزة كما ...أي فرصة نجاح الدورات الزراعية  تقلصسوف 
، وبذلك  قدرتھا على التواجد في عوائل نباتية بدون أن تتكشف أي نوع من ا;عراض المرضيةوھي فريدة

Symptomless) أعراض مرضيةتعمل كحامل للممرض بدون أية فإن تلك العوائل النباتية 

carriers)فقد .... مما يجعلھا بعيدة عن ا;نظار،يمكن أن يستدل منھا على وجود الفطر داخل أنسجتھا 

زراعة تلك لكن من رايزوماتموزليس عليھا أيه أعراض مرضية ، عزل الفطر المسبب لذبول الموز 
أفراد النوع وكمبدأ عام، فإن ..نباتات موز عcمات الذبول قبل أن تنضج الثمار الريزومات قدأنتج 

F.oxysporumموقع في التربة ، فقد يكون من الصعوبة بمكان أن نفكر في إمكانية  إن نجحت في إنشاء

;ن ا;بواغ الكcميدية قادرة على أن تكون في مرحلة سبات في التربة لفترة ... التخلص من تبعيات ذلك
يم التربة كما نفعل في التجارب المختبرية أو تجارب البيت إm إذا فكرنا بتعق... طويلة كما ذكرنا سابقا

أما في الحقل ، فليس ھناك إمكانية لتحمل كلفة .... الزجاجي عند دراسة العcقة بين العائل والممرض
 ... أما موضوع إستخدام المبيدات الفطرية فإنه مكلف من ناحية وغير حاسم  فضc عن الكلفة .... التعقيم 

 


