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  أمراض نخیل التمر الفطریة بالمملكة العربیة السعودیة
  Black Scorch Disease مرض اللفحة السوداء 

  
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
  

أو یسمى بمرض   Heart Rotأو عفن القلب   Terminal Bud Rot یسمى هذا المرض ایضًا بمرض عفن القمة النامیة
   Medjnoon or Fool Diseaseالمجنونة 

  :التوزیع الجغرافي للمرض

مارات العربیة المتحدة وعمان والبحرین والعراق وتونس والجزائر یوجد هذا المرض في المملكة العربیة السعودیة واال
وموریتانیا ومصر وغانا ونیجیریا والكامیرون والبرازیل والسلفادور وجامیكا والمكسیك وبورت ریكو وكولومبیا وجمهوریة 

  .یة في كالفورنیا واریزونا وفلوریداوفنزویال واالكوادور والفلبین وسیریالنكا وترینیداد والوالیات المتحدة االمریك الدومینكان

أول من اشار الى وجود هذا المرض بالمملكة العربیة السعودیة، كما ذكر ایوب ) م 1954عام ( Nixonوكان نیكسون 
، وان هذا  )الطواعین(ان هذا المرض قد شوهد على الرواكیب ) م1960عام ( وسعفها الحدیث الذي یظهر ملتویًا كثیرًا

  .بالمملكة من مناطق زراعة النخیل كثیر المرض ینتشر في

ونجیب ) م1982عام (هذا ولقد ذكر العروسي . وجود هذا المرض على النخیل في القصیم) م1982عام (وقد بین ابو ثریا 
  .ان المرض الیسبب خسائر كبیرة نظرًا إلصابته ألشجار فردیة متفرقة في بعض المزارع بالقطیف واألحساء) م1991عام (

أن هذا المرض قد أصبح من االمراض التي كثر انتشارها في ) م2000-1993(ي السنوات االخیرة أوضح الزیات ولكن ف
الفترة االخیرة في كثیر من مزارع النخیل في الریاض والعیینة وسدوس والمزاحمیة والعماریة والثمامة والجنادریة وتبراك 

  .تمیم والطائف وبیشة والمدینة المنورة واالحساء والقطیفسدیر والزلفي والقصیم والخرج وحوطة بني  - والمجمعة

ذلك نتیجة لزراعة فسائل نخیل مصابة أصًال بهذا المرض، وكذلك لعدم معاملة الفسائل المناسبة وكذلك لعدم  وقد یرجع
في االرض  تطهیر اآلالت المستخدمة في فصل الفسائل باالضافة الى عدم العنایة باالشجار في الحقل ولظهور الملوحة

ویصیب هذا المرض جمیع اجزاء نخیل .  بعد فترة من الزراعة مما یؤدي الى ضعف نمو االشجار وزیادة قابلیتها لالصابة
التمر، كما یصیب عدة انواع اخرى من نخیل الزینة ونخیل جوز الهند واالناناس وغیرها من االشجار الخشبیة واشجار 

  .الفاكهة
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  :المسبب المرضي
والمعروف بأسم ثیالفیوبسز بارادوكسا  .Chalara paradoxa (De Seyn.) Saccاالرا بارادوكسا هو الفطر ك

Thielaviopsis paradoxa (De Seyn.) Hohn.  وهو من الفطریات الناقصة ویتبع العائلة ،Dematiaceae  
  . Monilialesوالرتبة 

  :وهذا هو الطور الناقص الشائع في الطبیعة للفطر األسكي

 Ophiostomataceaeالذي یتبع العائلة  ) Ceratocystis paradoxa (Dade) C.Moreauتوسیستز بارادوكسا سیرا
  . Ascomycetesمن الفطریات األسكیة  Microascalesمن الرتبة 

  :وهذا الفطر ینمو سریعًا في أنسجة العائل ویكون نوعین من الجراثیم الكونیدیة الالجنسیة كما یلي
الجراثیم الكونیدیة التي تحمل على حوامل كونیدیة قائمة على تفرعات قصیرة من میسلیوم الفطر،  النوع االول هو .1

وهذه الحوامل لونها یتراوح مابین الشفاف او العدیم اللون الى البني الفاتح، وكل حامل ینتهي بخلیة طرفیة تعتبر 
ولكنها تستدق في قیمتها وبذلك تشبه القارورة اي هي الخلیة المولدة للجراثیم الكونیدیة وهذه تكون قاعدتها عریضة 

في قمة الحامل الكونیدي على هیئة  Endogenouslyوتتكون الجراثیم الكونیدیة داخلیًا .  Phialideالفیالد 
سلسة من الجراثیم الكونیدیة الصغیرة الشفافة واالسطوانیة الشكل كما ان اطراف الجرثومة الكونیدیة غالبًا ماتكون 

 ).میكرون x 2,5-6 15-7(یئة زوایا قائمة وابعادها تتراوح مابین على ه
النوع الثاني هو الجراثیم الكالمیدیة البیضاویة الشكل وذات الجدر السمیكة والملساء غالبًا في اطراف الهیفات  .2

)Aleuriospores (ائیة البسیطة ، حیث تتكون الخالیا الطرفیة ویزداد كثافة السیتوبالزم بها وتتحول المواد الغذ
الى مواد معقدة ویزداد سمك الجدر الخلویة المحیطة بها حیث یصبح لونها بني فاتح یتحول الى اللون البني 
المسود وبذلك تزداد مقاومتها لظروف البیئیة الغیر مناسبة، وتتكون في سالسل على قمم بعض التفرعات الجانبیة 

، وهذه تكون بأعداد كبیرة على االجزاء المصابة ) كرونمی x 5,5 -15 25- 9,5(لهیفات الفطر وابعادها 
 ).1شكل (المتفحمة ویكون لونها بني فاتح او بني داكن او مسودة 
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ویصیب هذا الفطر االنسجة الحدیثة مباشرة وینتشر بها بسرعة دون الحاجة لوجود الجروح، كما یمكنه القضاء على 
) مثل الندى او االمطار(ئیة المالئمة مثل توافر الرطوبة العالیة او الماء الطلیق االنسجة الناضجة عند توافر الظروف البی
ْ  25حوالي (ویتطلب االمر توافر درجات حرارة معتدلة . والتي تساعد على انبات جراثیم هذا الفطر هذه تعمل على النمو ) م

العالیة في فصل الصیف توقف تقدم المرض النها  ولكن یالحظ ان درجات الحرارة. السریع لمیسلیوم الفطر وتكوین الجراثیم
  .لنمو الفطر المسبب للمرض غیر مالئمة

وتساعد الجروح عند تواجدها على سرعة حدوث االصابة ولكنها لیست ضروریة حیث یستطیع هذا الفطر ان یخترق 
  .األنسجة السلیمة مباشرة ثم ینمو داخل خالیا العائل

نادرًا مایشاهد على نخیل التمر ولكنه یتكون على البیئات الصناعیة في المختبر حیث  إال ان الطور األسكي لهذا الفطر
تكون االجسام الثمریة األسكیة مطمورة داخل البیئة ولونها یتراوح مابین اللون الفاتح الى اللون البني الداكن وقطرها یتراوح 

اعدتها زوائد میسلیومیة، ولكل من هذه االجسام الثمریة عنق طویل لونه بني فاتح او میكرون ویحیط بق 260- 190مابین 
میكرون وعند قمته خیوط میسلیومیة بارزة، وهذه تتكون بها االكیاس االسكیة التي  1500-700اسود یصل طوله الى 

إال ان جدار الكیس األسكي یصبح . قسمةتحتوي على الجراثیم األسكیة البیضاویة الشكل والشفافة والوحیدة الخلیة والغیر م
جالتیني في مرحلة مبكرة من تكوین االجسام الثمریة، ولذلك تتحرر الجراثیم األسكیة من خالل عنق الجسم الثمري على 

  .هیئة قطرات تظهر على فتحة العنق نظرًا الن هذه الجراثیم تكون مطمورة في سائل مخاطي

  

  :أعراض المرض

ویعتقد ان الملوحة وارتفاع مستوى الماء . لسوداء من االمراض الشدیدة الخطورة على اشجار النخیلیعتبر مرض اللفحة ا
االرضي یلعبان دورًا كبیرًا في تهیئة االشجار لالصابة بهذا المرض، ویصیب هذا المرض معظم اجزاء النخلة وتظهر 

   -:اعراضه على صور مختلفة وفقًا لموضع االصابة كما یلي

جوانب السعف وخاصة الحدیث منها بقعًا خشنة سوداء او بنیة داكنة غیر منتظمة، وتبدو هذه تظهر على  - 1
االجزاء المصابة كأنها احترقت بالنار، وقد تكون االصابات منعزلة او قد تكون متصلة على طول الحافة الجانبیة 

طراف، وفي حالة االصابة من اال) الخوص(للسعفة، ویسبب ذلك تأخر نمو االوراق الحدیثة وموت الوریقات 
، وهذا  الشدیدة یحدث التواء وتشوه واحتراق لالوراق الصغیرة بمجرد خروجها وكذلك جوانب السعف االكبر عمرًا

 .العرض الممیز للمرض هو مایعرف باللفحة السوداء 
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  أعراض االصابة بمرض اللفحة السوداء

  

  

  

  

  

  
  )الجرید(لسعف وكذلك على العروق الوسطیة تظهر بقع سوداء على امتداد الحواف الجانبیة ل

  فتظهر محترقة ومشوهة
  

  

  

  

  

  

  

  قد تمتد االصابة باللفحة السوداء الى البرعم الطرفي     یظهر الجرید بمظهر محترق ومتفحم                                
  .ى احتراقه وموته في النهایةمما یؤدي ال                                                            

  

 
قد یصیب هذا المرض األغاریض الزهریة قبل تفتحها ویسبب عفنًا أسود للنورات فتظهر على السطح الخارجي  - 2

بقعًا مستدیرة الى مستطیلة نوعًا ما لونها بني داكن، أما على السطح الداخلي فیكون ) غالف األغریض(للجف 
 .لون هذه البقع احمر الى بني محمر
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كما یظهر على قواعد العذوق وهي داخل األغاریض مناطق بنیة او سوداء اللون ومستدیرة ومنخفضة عن السطح، 
وعند إصابة الطلع یؤدي الى اسوداد االزهار والشماریخ وتخیسها مع ظهور رائحة كریهة غیر مقبولة، وهو بهذا یشبه 

سوداء بینما تكون في مرض الخامج العادي بیضاء مرض الخامج، كما أن االجزاء المصابة تظهر علیها جراثیم 
 .اللون

وینتج عن ذلك تعفنه ) القلب(في بعض الحاالت یصیب الفطر البرعم الرئیسي الطرفي بقمة النخلة والفسیلة  - 3
 .واسوداده وتفحم انسجته وموته، وهذا یؤدي الى موت النخلة

سودادهاقد یسبب المرض ایضا تعفن الساق وكذلك الجذور ویؤدي الى ت - 4 ٕ ویعتبر تعفن القلب والجذع . فحیمها وا
والبرعم الطرفي من اخطر مظاهر االصابة بهذا المرض ألنها في أغلب االحوال تؤدي الى موت الشجرة او 

اما اذا كانت االصابة لم تعم كل انسجة القمة النامیة نالحظ ان الشجرة المصابة بالتعفن قد تستطیع . الفسیلة
النمو وذلك بظهور برعم جانبي من االنسجة االنشائیة السلیمة، وهذه تنمو لتعطي رأسًا جدیدة البقاء، وتستمر في 

النخلة في هذه الحالة بالنخلة  للنخلة تكون مائلة عادة ویكون تقوس الشجرة ممیزًا في منطقة االصابة، لذا تسمى
 .الفطر جزءًا فقط من االوراق كما قد یحدث تقوسًا للبرعم الطرفي عندما یهاجم).  Medjnoon(المجنونة 

  :مكافحة المرض
  

 .ینصح بتحسین الرعایة البستانیة وعملیات خدمة االشجار والفسائل وعدم احداث الجروح بها .1
یجب ازالة السعف المصاب من االشجار بمجرد االنتهاء من جمع الثمار وكذلك من الفسائل المصابة وحرقه  .2

 .من االشجار حتى الیصبح مصدرًا للعدوى وعدم تركه ملقى قریباً خارج المزرعة، 
 .عند الزراعة ینصح باستبعاد الفسائل المصابة بشدة وعدم زراعتها .3

 .دقیقة قبل الزراعة 3- 2وینصح بغمر الفسائل في محالیل أحد المبیدات الفعالة لمدة  .4

ح الناتجة عن التقلیم بعد االنتهاء من تقلیم السعف المصاب ینصح بضرورة تطهیر مقصات التقلیم وتغطیة الجرو  .5
مع اضافة مادة ناشرة (بأحد المواد الواقیة وذلك برش االشجار والفسائل رشًا جیدًا بأحد المبیدات الفعالة االتیة 

 :اسابیع 4- 3ثالث مرات بین كل منها ) الصقة
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  معدل االستعمال  إسم المبید
  لتر ماء 100/جم 200-150  بانكو بلس

  لتر ماء 100/جم 300-250  مانكوزیب

  لتر ماء 100/جم 200  ریبل

  لتر ماء 100/جم 300-250  تراي ملتوكس فورت
  لتر ماء 100/جم 250-200  50فاكرومیل بلص 

  لتر ماء 100/جم 200  إس دي 311كبروسان 

  لتر ماء 100/جم 200  ترایكوسان

  لتر ماء 100/جم 200  كالیمیكس

  لتر ماء 100/جم 200  دینفر دوبل

  لتر ماء 100/جم 150  101كوسید 

 

شجرة، او تغمر التربة حول االشجار المصابة /جم 100المحبب بمعدل % 1یمكن معاملة التربة بمبید البایفیدان  .6
لتر ماء للشجرة الواحدة على ان تروى  20تذاب في / مل 20-15بمعدل % 25بمحلول من مبید البایفیدان 
 .االرض بعد المعاملة مباشرة

  

امراض وافات نخیل التمر بالمملكة العربیة السعودیة وطرق مكافحتها، وزارة الزراعة والمیاه ادارة االرشاد  كتاب اهم: المصدر
  2002.منظمة االغذیة والزراعة لالمم المتحدة-والخدمات الزراعیة شعبة وقایة المزروعات

 
  

  

  


