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: آفات نخٌل التمر وطرق مكافحتها  

 أمراض النبات

( من مجموعة األستر 16SrI, Candidatus Phytoplasmaالتشخٌص الجزٌئى للفٌتوبالزما )

 المصاحبة لنخٌل التمر فً المملكة العربٌة السعودٌة

2جونس فٌل ، 2، اروشا ٌاٌما 1خالد عبدهللا الهدٌب  

رثموستيد ريسيرش،  2، االحساء، المملكة العربية السعودية 424معة الملك فيصل،  ص ب كلية العلوم الزراعية واالغذية،  جا 1

 (alhudaib@hotmail.comالمتحدة ) ، المممكة AL5 2JQىاربندن ، 

( بواحة االحساء بالمممكة العربية السعودية بمرض يدعى الوجام وتتمخص  .Phoenix dactylifera Lيصاب نخيل التمر )
ارمخطط عمى انصال االوراق مع حدوث تقزم في االوراق الجديدة مما يؤدى الى انخفاض انتاج محصول اعراضو باصفر 

( ىى الحشرة الناقمة لمفيتوببلزما ولكن حتى االن لم leafhopperالتمر في المراحل المتقدمة. وتعتبر حشرة نطاط االوراق )
المصابة بالوجام و السميمة باإلضافة الى  حشرات نطاط  تدرس ىذه الحشرة. وقد تم جمع اكثر عينات من اوراق النخيل

( من DNA. وقد تم استخبلص الحمض النووى )2002 -2002االوراق من المناطق المصابة بواحة االحساء وذلك خبلل 
 Nested Polymerase chain(nested PCRالعينات النباتية والحشرية ألجراء أختبارتفاعل عديد البممرة المتسمسل )

reaction  (بأستخدام بادئات خاصةP1/P7-R16F2n/R16R2).   لمكشف عن األصمبة بالفيتوببلزما وايضًا تم اختبار
 Restraction Fragment ( RFLPالسابق بواسطة أختبار شظايا الحمض النووى ) nested PCRالناتج من تفاعل الـ 

Length Polymorfism ( 16لمكشف عن شفرة الحمض النووى لـS rDNA)  ومقارنتيا بالفيتوببلزما الموجودة في بنك
الجينات. وأثبت األختبار أصابة العينات التى تم جمعيا من اوراق النخيل وكذلك وجود الفيتوببلزما فى العينات التى تم 

 ,RsaI, AluI, HinfI( باستخدام االنزيمات )RFLPاختبارىا من حشرات النطاطات. وقد كان ىناك تطابقا واضحا في اختبار)

TaqI, HpaII, KpnI, DraI, HhaI and Sau3AI( وقد كانت شفرة الحمض النووى لـ ،)16S rDNA لمفيتوببلزما متطابقة )
(، وتتشابو بنسبة DQ913091) Cicadulina bipunctata( وشفرة الحشرة الناقمة DQ913090%  لشفرة النخيل ) 000
(. و 16SrI, Candidatus Phytoplasma asteris group)( من مجموعة AF322644% مع اصفرار االستر ) 89

يعتبر ىذا التقريرالجزيئى االول في دراسة مرض الفيتوببلزما التابع ليذه المجموعة وفي تشخيص وتعريف الحشرة الناقمة 
ية حول انتقال لمفيتوببلزما والتى تصيب نخيل التمر بالمممكة العربية السعودية. وىذا سوف يساعد في الدراسات المستقبم

 الفيتوببلزما لنخيل التمر.
 ، المممكة العربية السعوديةCicadulina bipunctata: فيتوبالزما، نخيل التمر، نطاط االوراق،  دالةال كمماتال

 

 

 



www.iraqi-datepalms.net 2009 
 

 الفطرٌات المرضة لفسائل نخٌل التمر الناتجة بواسطة تكنٌك زراعة األنسجة

2فوزي راشد, لبنى عبد الرحمن عالم, محمد 1كامل كمال ثابت , جمال أمٌن غانم   

0 
جمهورية مصر العربية،  ،جامعة القاهرة ،كلية الزراعة ،قسم أمراض النبات

2
معهد بحوث أمراض النبات، مركز البحوث  

  (gamalghanem@hotmail.com)الزراعية،  الجيزة 

 Fusarium oxysporum, Phomopsis sp., Fusarium moniliforme andأستيدفت الدراسة عزل الفطريات األتية 

Fusarium solani  مــن االوراق وقواعـــد االوراق و منطقــة التــاج والجـــذور الخاصــة بنخيـــل بمــس نــاتج عـــن زراعــة االنســـجة
ولــوحظ انيــا فطريــات ممرضــة لــة وقــد ادت االصــابة الــى ذبــول االوراق ومــوت االنســجة عمــى األوراق مــع ظيــور تقرحــات فــى 

ابة الشــديدة الــى عفـن القمــب وذلــك فـى الصــوبة عمــى نباتـات عمرىــا عامــان بعـد االقممــة. أظيــرت منطقـة التــاج وقــد ادت االصـ
سبب أدى إلى حددوث  F. oxysporumدراسات اليستوباثولوجى )التشريس المرضى( لمنباتات المصابة  أن االصابة بالفطر 

بــالفطر فوموبســيس ادى الــى وجــود تيمــوزات فــى نيكروســيس وتصــم  فــى الحــزم الوعائيــة والخبليــا البرنشــيمية وكــذلك االصــابة 
داخــل وخــارج  F. moniliforme and Fusarium solaniاوعيــة الخشــب وقــد لــوحظ وجــود ميســميوم كــبل مــن الفطــرين 

االنسجة البارنشمية. ادت كل الفطريات المختبرة الى تدمير بعـض الحـزم الوعائيـة والخبليـا البرنشـيمية التـى كانـت مممـؤة بمـواد 
المون. كانت الفينوالت الحرة والمرتبطة عالية باألنسجة المصابة عنيا فى االنسجة السميمة،  بينما محتويات االنسجة من بنية 

 السكريات فى االنسجة السميمة كانت اعمى منيا فى االنسجة المصابة.
  Fusarium solani F. oxysporum,    F. moniliforme نخٌل التمر، الفطرٌات،  :الكلمات الدالة

Phomopsis sp.,  and  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عزل وتشخٌص الفطرٌات المسببة لمرض تبقع أوراق النخٌل فً البصرة ومكافحته كٌمٌاوٌا  

 محمد عامر فٌاض، عالء عودة مانع

  (m_a_fayadh@yahoo.com)وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة البصرة، العراققسم 

أجري عزل لمفطريات المرافقة ألعراض مرض تبقع أوراق نخيل التمر في البصرة، أظيـرت نتائــج العــزل وجــود العديــد مـن 
 Alternaria alternate (Fr.) keisslerريات الفطريات. وعند اختبار القدرة االمراضية لمفطريات المعزولـة استطاعت الفط

 Cladosporium herbarum (pers.) Lind andو  Biopolaris australiensis (Ellis) Tsuda & ueyamaو 

Gary  وFusarium oxyporum schelecht  وF. solani (Mort.) sacc  وphoma leveillei Boerema and 

Bollen  وPhoma glomerata (corda) wollenw  وThielaviopsis paradoxa (Deseynes) Hohn  أن
تعطي أعراض التبقع عمى األوراق المختبرة. كما وجد أن شدة اإلصابة تزداد عمى األدوار السفمى من السعف )األوراق( 

اق المقابمة لمجية مقارنة باألدوار العميا وان شدتيا عمى السطس العموي لؤلوراق أعمى من السطس السفمي كما تزداد عمى األور 
 Scorneالشمالية مقارنة بالجية الجنوبية. كمــا أظيــرت نتائــج تجربــة تقييــم فاعميــة خمسـة مبيـدات كيمياوية أن المبيد 

(difenoconozole)  ثبط بشكل كامل نمو جميع الفطريات المختبرة. وفي الحقل قممت المبيداتScorne وMancozab 
سم/يوم لمعاممة المقارنة  03080سم/يوم مقارنة بـ  03008و 03000و 03022إلى  (r)لمرض معدل تطور ا Topasو

 )الشاىد(. 
 تبقع األوراق، نخيل التمر،  فطر  الكممات الدالة:
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دراسات مرضٌة على الفطرٌات بوترٌودٌبلودٌا ثٌوبرومى والفٌوزارٌم مونٌلٌفورم 

مرضٌة فً قلب نخٌل البلح فى مصر والثٌالفٌوبسٌس بارادوكسا المعزولة من مسببات  

 2، محمود أحمد قمحاوى2، محمد إبراهٌم عمار1محمد عبد الجلٌل كراره

1 
قسم أمراض النباتات، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، جيزة، مصر و

2 
معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعية، 

 (Ammar721@yahoo.com)جيزة، مصر 

( Fm1( والفيوزاريم مونيميفورم )B1ت قدرة مرضية عالية من الفطريات بوتريوديبموديا ثيوبرومى )استعممت عزالت ذا  
لدراسة قدرتيا عمى إنتاج اإلنزيمات والتغيرات التشريحية التى تحدثيا باألنسجة. وجد أن  T5والثيبلفيوبسيس بارادوكسا )

( والسيميوليز PG( والبولى جاالكتويورينيز )PMEيل إستريز)الثبلث فطريات كانت قادرة عمى إنتاج إنزيمات البكتين ميثا
(Cx سواء في المعمل أو األنسجة المصابة ولكن بنسب متفاوتة. بصفة عامة كان إنتاج اإلنزيمات البكتينية أعمى من )

يرت أن الثبلث السميوليزية. الفحص الميكروسكوبى لقطاعات شمعية مأخوذة من أنسجة مصابة طبيعيًا أو معداة صناعيًا أظ
فطريات كانت قادرة عمى مياجمة األنسجة المختمفة لؤلجزاء القاعدية من األوراق الداخمية.  فى البداية وجد أن خبليا العائل 
عادة ما تأثرت عن طريق مواد أفرزت مقدمًا بواسطة ىيفات المسبب المرضى. مع تقدم االصابة بالمسبب المرضى حدثت 

ت الخمية مثل حدوث بمزمة وتحمل لمكـونات الخمية. لوحظ نمو ىيفات الفطر فى المسافات البينية و تأثيرات مختمفة لمحتويا
بين وداخل الخبليا مسببة درجات متباينة من التحمل لجدر الخبليا واألنسجة.غالبًا ما شوىدت جراثيم الفطريات بالخبليا 

ر تدريجى ألوعية الخشب والمحاء كما أن الحزم الوعائية شكمت البارنشيمية واألوعية. فى اإلصابة الشديدة لوحظ حدوث تدىو 
طريقًا مناسبًا لمنمو السريع لمييفات الفطرية. عديد من المبلحظات أظيرت أن الخبليا البارنشيمية باإلضافة لؤلوعية قد 

الفطر بوتريوديبموديا  ( لمتفريق بين ثبلث عزالت من كل منP1,P2,P3إمتمئت بمواد بنية المون. أستخدمت ثبلث بادئات )
( اربع عزالت من الفطر ثيبلفيوبسيس بارادوكسا Fm1,Fm4, Fm14( والفيوزاريم مونيميفورم )B1,B2,B4ثيوبرومى )

(T1,T2,T3,T5 بإستخدام تكنيك اإلكثار العشوائى لمحمض النووى متعدد األشكال وتفاعل عديد البممرة المتسمسل )RAPD-

PCRدئان . أظيرت النتائج أن الباP1,P2  كانا األفضل فى التفريق بين عزالت كل من الفطرين بوتريوديبموديا ثيوبرومى
ىو األكثر كفاءة في الكشف عن الفروق الوراثية بين عزالت الفطر فيوزاريم  P3والثيبلفيوبسيس بارادوكسا بينما كان البادىء 

أظير أن توزيع عزالت الفطرين فيوزاريم مونيميفورم ( SLمونيميفورم. وتبعًا لمبادىء المستخدم فإن مستوى التشابة )
بين  واضحة والثيبلفيوبسيس بارادوكسا لم يكن لو عبلقة بأى من القدرة المرضية أو التوزيع الجغرافى بينما لوحظ وجود عبلقة

 عزالت الفطر بوتريوديبموديا ثيوبرومى وتوزيعيا الجغرافي أو مرضيتيا.
 .عزالت الفطر، بوتريوديبموديا ثيوبرومى نخيل التمر،الكممات الدالة: 
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 أهم أمراض نخٌل التمر ومكافحتها

 عبدهللا محمود عبدالمنعم، محمد رفعت رسمً

  (dimamt@yahoo.com) معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعية، جيزه، مصر

لميكوببلزما والنيماتودا باألضافة لمعوامل يتعرض نخيل التمر لمياجمة عدد من المسببات المرضية منيا الفطريات و ا
الفسيولوجية، وغيرىا من األمراض المجيولة المسبب، ويمقى المقال الضوء عمى خريطة بالتوزيع الجغرافي ليذه األمراض 
ومدى انتشارىا. والتأكيد عمى خمو مصر من مرض البيوض الشائع في كل من المغرب والجزائر وموريتانيا. وقد ركزت 

اسة عمى األمراض الفطرية الشائعة عمى نخيل التمر في مصر ومدى األضرار الناجمة عنيا ومسبباتيا، وأىمية مصادر الدر 
عداد دراسة اقتصادية بينت زيادة  العدوى األولية ليذه األمراض. مع إجراء تطبيق لعدد من المقاييس إلدارة شاممة لمنخيل. وا 

 وى القومي بالمقارنة باإلنتاج العام تحت الظروف التقميدية. في محصول التمر وزيادة ربحية عمى المست
 أمراض، نخيل التمر، مكافحة. الكممات الدالة:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مدى حدوث مرض تعفِن طلع النخٌل )الخامج(تقٌٌم بعض أصناف النخٌل اإلٌرانٌِة الهامة ل  

  إٌ. راهخىداٌ إس . هاراشٍ

 
 (rahkhodaei@gmail.com), األهىاز، إيران 55-55366المعهد اإليراني ألبحاث الثمار االستىائيت ونخيل البلح, صندوق بريد 

 

اإليرانية. ويسبب ىذا  khouzestanاألمراِض الفطرية في محافظة "كيوزيستن"  يعتبر مرض تعفِن طمع النخيل أحد أىم
% من نخيِل البمس الكمي في ىذه 56المرض تمف لطمع ذكر وأنثى النخيل, حتى نخيل البمس المصابة َقد َتتضمن أكثر من 

ي في محافظة "كيوزيستن" صنفًا من النخيل اإليراني اليام الموجودة بشكل رئيس 52المنطقة. قيم في ىذا البحث 
khouzestan  م. اختير خمسة أشجار من كل صنف لحساب 5002لمدى حدوث ىذا المرض في منطقة األىواز في عام

، Barhee، برحي Ashgarمدى حدوث المرض. فكان حدوث المرض في األصناف كالتالي: صفر% في صنف أشجار 
، Fersee، فرسي Es-hagh، إسحاق Degal-zardزارد  -، دقلChipchab، تشيبتشاب Bent-el-sabeبنت السبع 

، Shaahaani، شاىاني Sayer، ساير Raim، ريم Jowzi، جوزي Hallaawi، حبلوي Hadal، ىدل Gantarقنطار
% في صنف خضراوي 5.1، وBobki% في صنف بوبكي 5.5، وZahidiوزاىدي أو زادي  Shakkarشكر 

Khadhrawiفي صنف حمراوي 5، و %Hamraawiفي صنف حساوي 5.1، و %Hasawiفي صنف ديري 5.3، و %
Dayriفي صنف بريم 6.2، و %Braimفي صنف سويداني 1.5، و %Sowaidani سوركة -% في صنف دقل2.5، و

Dagal-sorkhفي صنف نجمة 19.2 , و %Najmehفي صنف بيمياني 51.2، و %Belyaniفي صنف 31.5، و %
 .Khassaab datesاب % في صنف نخيِل خص22.3و Lilowiليموي 

 : مدى حدوث المرِض، مرض تعفِن طمع النخيِل، أصناف النخيل اإليراني.الكممات الدالة
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أنواع النٌماتودا المتطفلة نباتٌا والمصاحبة لنخٌل البلح  فً مصر وعالقة ذلك نوع التربة 
 واألصناف المنزرعة

 احمد محمد كرٌم، معوض محمد محمد  محمد 
 

  )moawadbondok@yahoo.com( ات، المركز القومي للبحوث  ش  التحرير، الدقي، القاهرة، مصرقسم أمراض النب
 

صنفا من أصناف البمس منيا ما ىو جاف أو نصف  02يزرع فى مصر حوالي ثمانية مبليين نخمة موزعة عمى أكثر من 
صناف فى أماكن مختمفة بيئيا من حيث نوع التربة  ومصادر المياه والمناخ السائد. وبناء عمية جاف أو طرى، وتزرع ىذه األ

كان اليدف من ىذه الدراسة ىو تقدير االنتشار والكثافة العددية لمنيماتودا المتطفمة نباتيا عمى ثبلثة من أنواع من نخيل البمس 
مفتين بيئيا من حيث نوع التربة ومصدر مياه الرى والمناخ وىما وىى ألزغمول، بنت عيشة والسيوى وذلك في منطقتين مخت

محافظة الجيزة )تربة طينية تروى غمرا بماء النيل( ومحافظة الوادى الجديد )تربة رممية طفمية ترمى بمياه اآلبار( وقد تم اخذ 
لعينات معمميا الستخبلص سم من سطس التربة، وتم تجييز ا 20عينات كثيرة من التربة والجذور من عمى عمق حوالى 

النيماتودا وفحصيا تحت المجير حسب الطرق العممية المتعارف عمييا لتحديد أجناس وأنواع النيماتودا. وقد أوضحت نتائج 
( كانت موجودة فى كل العينات المأخوذة من كل األصناف سواء Meloidogyneالحصر أن نيماتودا تعقد الجذور )

)رى ماء النيل( أو منزرعة فى أرض رممية )رى بمياه جوفية(.كذلك وجد أن النيماتودا الحمزونية  المنزرعة فى األرض الطينية
(Helicotylenchus( ونيماتودا تقزم الجذور ) Tylenchorhynchus والنيماتودا الحمقية )(Criconemella كانت )

( Pratylenchusنما نيماتودا تقرح الجذور ) منتشرة فى العينات المأخوذة من الصنف سيوى المنزرعة فى أرض طينية ، بي
( كانت مصاحبة لمصنف زعمول فقط والمنزرع فى أرض طينية، وتشير Rotylenchulus reniformisوالنيماتودا الكموية )

الدراسة إلى أن أصناف البمس الطرى والمنزرعة فى أرض طينية أو خفيفة عرضو لبلصا بو بالعديد من أنواع النيماتودا 
 رة وان اإلصابة ربما ينتج عنيا ضررا اقتصاديا .الضا

 الظروف البيئية، نخيل البمح، النيماتودا الضارة  نباتيًا. الكممات الدالة:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لبٌولوجٌة التً تؤثر على نخٌل التمر فً جنوب إٌرانالعوامل البٌولوجٌة وغٌر ا  
 ز. بنً هاشمً وس.م. تغافً

 )karampour_fz@yahoo.com)قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة شيراز، شيراز، إيران 
 

( ألـف 200( نـوع ويـزرع فـي )000ي إيـران تصـل أنواعـو إلـى )( شجرًا ميمًا فـ  Phoenix dactyliferaيعتبر نخيل التمر) 
( ألــف طــن. وىــو ينمــو فــي ظــروف بيئيــة ىامشــية. وتشــكل اآلفــات واألمــراض عــامبًل يقمــل مــن الربحيــة 800ىكتــار وينــتج )

ثيـرة عمـى والدخل. وبالرغم من انتشار النخيل في مناطق واسعة ومن تحمل النخل لمظروف البيئة القاسية ، لم يجر دراسـات ك
جوانب كثير من ىذه الشجرة. ىناك الكثير من المشاكل البيولوجية وغير البيولوجية في زراعة النخل. ويوضس المسس الذي تم 
خبلل العقد المنصرم أن الضغوط الفطرية والبكتيرية والبيئية تؤثر عمى مزارع النخيل بشكل كبير. ومن بين األمـراض الفطـري 

التي تنتشـر فـي المنـاطق الدافئـة والرطبـة.  (Mauginiella scattae)والتموث  (Graphical phoenicias)المطخة الكاذبة 
وتعتبر الجينات المريضية خطرًا أكبـر إذا اسـتخدمت فـي التمقـيس االصـطناعي. وقـد أصـبس الـتعفن البكتيـري لمزىـرة خطـرًا جـديًا 

ر الشـجرة بكامميـا. كمـا أن عـددًا مـن العوامـل غيـر الـذي يـؤدي إلـى انييـا (Pectobacterium caratovora)كما فـي حـال 
البكتيرية تسبب تحت ظروف معينة إمراضًا في السعفة والقوس وأجـزاء أخـرى. وتظيـر البقـع المرضـية عمـى الثمـر وتغـزوه مـن 

لثمـر قبل أنـواع مختمفـة مـن الفطـور ، وىـي بتيـة بشـكل ثـانوي وتـؤدي إلـى جفـاف السـعفة. أمـا حـاالت جفـاف العنقـود وسـقوط ا
فيــي ناتجــة عــن أعــراض غيــر معروفــة. وىنــاك عفونــة ذات أنــواع مختمفــة تحــت ظــروف معينــة فــي مــزارع النخيــل وحتــى بعــد 

 الجني.
 : نخيل التمر، غير بكتيري، جنوب إيران، بكتيري، التأثير.الكممات الدالة
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ستراتيجية م  كافحتواكتشاف مرض البيوض عمى نخيل التمر بموريتانيا: أىميتو، نوعيتو وا 
 موالي الحسن سدرة

المركز الجيوي لمبحث الزراعي، المعيد الوطني لمبحث  مختبر وقاية النباتات والدراسات الجينية والمكافحة المتكاممة،
 (mhsedra@yahoo.fr) الزراعي، مراكش المغرب 

لمغرب والجزائر مبليين نخمة في ا 02يعتبر مرض البيوض من أخطر أمراض نخيل التمر حيث قضى عمى أكثر من 
ويشكل حاليا تيديدا ىاما لؤلقطار األخرى المنتجة لمتمور. خبلل السنوات األخيرة تمكنا من اكتشاف ىذا المرض في بعض 
الواحات بوالية إدرار الموجودة في الشمال الغربي لموريتانيا، إال أن تفاقمو ظل بطيئا نظرا لمبيئة المختمفة والظروف غير 

. أسفرت عممية مسس عدة واحات في والية إدرار عمى التعرف عمى بؤرالبيوض وأىميتيا وتوصيف أعراضو المبلئمة النتشاره
ستراتيجية لمكافحتو. من جية أخرى، أوضحت دراسة المقارنة بين عينات من  واألمراض المرافقة لو وكذلك إنجاز برنامج وا 

ب عن تطابق جزئي في بعض الخصائص المورفولوجية سبلالت الفطر المأخوذة من موريتانيا وأخرى مأخوذة من المغر 
لمسبلالت السائدة في المغرب وعن قدرة مرضية أقل بالنسبة لمسبلالت الموريتانية. إال أن ىذه األخيرة متشابية نسبيا مع 

يمة وغير سبلالت الفطر التي تصيب نخيل الزينة )الكناري( ونبتة الحناء. يمكن القول إذن أن السبلالت الموريتانية قد
متطورة جينيا بالمقارنة مع السبلالت المغربية التي أصبحت متخصصة في إصابة نخيل التمر. ىذا يؤدي إلى وجود فرضية 
مختمفة حول موضوع أصل مرض البيوض. الدراسات القائمة حاليا عمى تحميل الحامض النووي لمسبلالت يمكن أن تساعد 

 عمى توضيس ىذه الفرضيات. 
 . (.Phoenix dactylifera L)مرض البيوض، نخيل التمر لة:الكممات الدا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مرض البٌوض على نخٌل التمر فً شمال إفرٌقٌا: انتشاره الحالً  ومالحظات حول  

 صدرهخصائصه وتشخٌصه وم

 موالي الحسن سدرة

المركز الجهوي للبحث الزراعي، المعهد الوطني للبحث الزراعي،  مختبر وقاية النباتات والدراسات الجينية والمكافحة المتكاملة،

 (mhsedra@yahoo.fr) مراكش المغرب 

حاليا ىذا المرض في  يعتبر مرض البيوض عمى نخيل التمر من أخطر األمراض في العالم التي تصعب مكافحتيا. ينتشر
بعض دول شمال إفريقيا حيث سبب، منذ ظيوره، خسائر وأضرارا جسيمة في كل من المغرب والجزائر واكتشف خبلل 
السنوات الماضية في بعض الواحات الموريتانية. وبذلك يشكل تيديدا مستمرا لمدول المجاورة وباقي األقطار المنتجة التمور. 

ي ىذه البمدان يوحي بتنوع واختبلف في إستراتيجية مكافحة ضد المرض. تبعا لممعاينات الميدانية إن تنوع الحاالت الصحية ف
والمخبرية المتعددة يبين تشخيص المرض أنو يسبب أعراضا عمى النخيل نموذجية وغير نموذجية كما يكون في بعض 

أن الفطر يفرز مواد سامة خاصة تميزه  الحاالت اختبلط مع أعراض أخرى ألمراض أخرى تصيب النخيل. وقد تبين كذلك
عن السبلالت األخرى من نفس الجنس. عمى الرغم من وجود اختبلف في مصادر عزل سبلالت الفطر وأشكال مستعمراتيا 
وبصماتيا الجزيئية، فإنيا تظير جميعيا قدرتيا اإلعدائية عمى نبتات النخيل لكن بمستوى متباين في ىذه القدرة عمى 

ير أيضا إلى ىذا التنوع كل دراسات خصائص سبلالت الفطر المعزولة من نخيل التمر ونخيل الزنة و النبتات اإلصابة. تش
العوائل الحاممة لمفطر لكن بدون أعراض. ىذا يطرح بعض التساؤالت عن مصدر أو مصادر المرض ويفتس بفاق بحوث 

 ىادفة.
 .مات جزيئية، بصFusariumنخيل التمر، مرض البيوض،  الكممات الدالة:
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 .Fusarium oxysporum f. spالكشف عن مرض الذبول الوعائً المتسبب عن الفطر

albedinis فً فسائل النخٌل بواسطة اختبار عدٌد البلمرة المتسلسل الـ PCR 

 جمال حامد إبراىيم، عبد الرحمن المينا، محمد مطاوع، طو عبد المطيف
 (rumotawei@hotmail.com) القصيم، السعودية  قسم األحياء الدقيقة، كمية العموم، جامعة

جمعت عينات من جذور أشجار نباتات نخيل البمس من مناطق مختمفة من منطقة القصيم والمشتبو إصابتيا بمرض 
البيوض الذي يصيب أشجار النخيل ويؤدي إلى موتيا خبلل فترة قصيرة وتم عزل وتنقية وتعريف جميع الفطريات 

 .Fusarium oxysporum f. sp عزالت درجة قرايتيا لمفطر 10 (F1,F2-F10). اختبرت  Fusariumالتابعة لجنس

albedinis لـ اباستخدام اختبار عديد البممرة المتسمسل  وذلكPolymerase Chain Reaction (PCR)  وذلك بغرض
ام البادئين الجزيئيين في فسائل النخيل باستخد Fusarium oxysporum f. sp. albedinisالكشف المبكر عن الفطر

BIO3- FOA1 and TL3-FOA28  0والعزلة رقم  2المتخصصين ليذا الفطر. تم التعرف عمى عزلتين ىما العزلة رقم 
(F2 , F6 بواسطة البادئات الجزيئية المتخصصة لمفطر ) Fusarium oxysporum f. sp.  Albedinis  والمسبب

في منطقة القصيم. وجدت  Fusarium oxysporum f. sp. albedinisلمرض البيوض وىذا يؤكد وجود الفطر 
وكانت  RAPD- PCRوذلك باستخدام طريقة   Fusarium oxysporumعزالت من  00لـ ااختبلفات وراثية بين 

أكثر العزالت تشابيا  Fusarium oxysporum f. sp. albedinisالمذان ينتميان إلى الفطر   F2,F6العزلتين  
 بواسطة البادئات الجزيئية المتخصصة. لمفطر   PCRلـ اا عن باقي العزالت وىذا يؤكد أىمية استخدام ويختمفان وراثي

Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis  وذلك لمتعرف عمى المسبب المرضى لمرض البيوض الذي يصيب
بأنيا   PCRأكد بواسطة والتي تم الت  F6أشجار النخيل ويسبب مشاكل خطيرة. تم عمل عدوى صناعية بالعزلة 

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis  وقد ظيرت أعراض المرض عمى البادرات المعداة بيذا الفطر بعد ثبلثة
 شيور من العدوى. 

 مرض الذبول الوعائي، اختبار عديد البممرة. الكممات الدالة:

--------------------------------------------------------------------- 
 تأثٌر العملٌات الزراعٌة الجٌدة فً مكافحة آفات وأمراض نخٌل التمر

 عماد حسٌن الطرٌحً
 (al_turaih@yahoo.com) وزارة الشؤون البلدية والزراعة، إدارة التنمية الزراعية، الدوحة، قطر 

ل عمى الثمار)التمر( في العديد من تعتبر أشجار نخيل التمر من األشجار المعمرة المستديمة الخضرة والتي تزرع لمحصو 
دول العالم، كما تستخدم أيضًا كشجرة زينة تزرع في الحدائق العامة والبيوت وعمى جوانب الطرق. وعميو فان نخيل التمر 

نوعًا  20نوعًا من الحشرات وأكثر من  20تتعرض عمى مدار العام لئلصابة بالعديد من اآلفات واألمراض تقدر بأكثر من 
مراض المختمفة. وتقسم اآلفات واألمراض التي تصيب نخيل التمر إلى نوعين: اآلفات أو األمراض التي تصيب من األ

الثمار وتسمى باآلفات أو األمراض المباشرة، واآلفات أو األمراض التي تصيب بقية أجزاء النخمة وتسمى باآلفات أو 
 Rhynchophorusل التمر ىي: حشرة سوسة النخيل الحمراء )األمراض غير المباشرة. إن من أىم اآلفات التي تصيب نخي

ferrugineus) ،  ( حفار العذوقOryctis elegans( حفار الساق ذو القرون الطويمة ،)(Pseudophilus testatus ، 
(. Thielaviopsis pardoxa( ومرض تعفن القمة النامية )oxysporium f.sp. Albedinis Fusariumمرض البيوض )

تعتبر العمميات الزراعية الجيدة والتي تشمل عمى كافة الطرق والوسائل المستخدمة بالزراعة إلنتاج محصول جيد وذات كما 
إنتاجية عالية، اخذين بعين االعتبار الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية، من أكثر الطرق فعالية في السيطرة عمى 

الدراسة عمى إن العمميات الزراعية الجيدة من الممكن أن تستخدم ضمن برامج أمراض وبفات نخيل التمر. لقد أظيرت ىذه 
اإلدارة المتكاممة لآلفات أو اإلدارة المتكاممة لممحصول أو اإلدارة المتكاممة لمتسميد وغيرىا من البرامج األخرى المستخدمة 
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ويات الزراعية. كذلك  أوضحت ىذه الدراسة ضمن أنظمة الزراعة المستدامة، كما تؤدي إلى اإلقبلل من استخدام الكيميا
زالة الفسائل والرواكيب،  أيضًا إن بعض الممارسات الزراعية المتبعة حاليًا في مزارع نخيل التمر مثل: التكريب الجائر وا 

رىا من استخدام األسمدة العضوية، كثافة أو مسافات الزراعة مابين األشجار،الري، إزالة األعشاب، الزراعة البينية، وغي
 العمميات الزراعية األخرى، تمعب دورًا ىامًا  وأساسيًا في إصابة أشجار نخيل التمر باألمراض أو الحشرات المختمفة. 

 : األمراض، اآلفات، العمميات الزراعية، نخيل التمر.الكممات الدالة
-------------------------------------------------------------------------- 

لمرض البٌوض لدى  تنقٌة وتقٌٌم فعالٌة مادة حامض الفٌوزارٌك المفرز من الفطر المسبب
 نخٌل التمور

 رٌاض درٌرة، اسماعٌل الحضرمً، نور الدٌن درٌرة، حافظ المجدوب

 (drira_riadh@yahoo.fr) مخبر التقانات الحيوية و تحسين الزراعة، كمية العموم بصفاقس، تونس
انة متميزة عمى المستوى االقتصادي والبيئي. إال أن انتشار األمراض المميتة ومن بينيا مرض البيوض يحتل نخيل التمر مك

الستخبلص  يمثل خطرا ييدد كل واحات شمال إفريقيا. ( Fusarium oxysporum f. sp. albedinis)الناجم عن فطر 
التي تؤدى إلى عزلو انطبلقا من األوساط التي تم فييا  العنصر الفعال من بين افازات الفطرقمنا في البداية بتحديد المراحل

(. ثم ethyl acetate(، تم استخبلص الجزء الطافى باستعمال )Acetoneزراعة الفطر. بعد عممية الترسيب باألستون )
المعزولة  ق. تم بعد ذلك تحديد العنصر الذي يسبب تمفا عمى مستوي األوراHPLCقمنا بتجزئة المستخمص اعتمادا عمى تقنية 

والنباتات كاممة النمو وأنسجة الكالس لصنفي مجيول و دقمة نور. تبين بعد استعمال طريقة الرنين المغناطيسي النووي أن 
دراسة الخاصيات السامة ليذا الحامض أظيرت أن فعاليتو وأعراضو  fusaric acid).المادة السامة ىي حامض الفيوزاريك )

 90م /المتر عمى األوراق المعزولة لصنف مجيول و 20د ادني من التركيز يتمثل في تبدأ في الظيور بعد تجاوز ح
مم /المتر عمى نباتات كاممة منو. إن عزل العنصر المسبب لمرض البيوض من شانو أن يساىم مستقببل في عممية انتقاء 

خاب سبلالت مقاومة بواسطة المعمقات أصناف متحممة ليذا المرض باستعمال المواد السامة المفرزة من الفطر كوسيمة النت
 الخموية الجنينية.
 بيوض، تنقية، حامض الفيوزاريك، الرنين المغناطيسي النووي، نخيل التمر. الكممات الدالة:

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٌن النخٌل كعائل والفطر كممرضبعض تفاصٌل العالقة ب  

حاتن هحوذ الذَة
1

، سراج هحوذ الشُن
1

، َىسف السعُذ عرب
2

 
قسم أمراض النباث، قسم النباث السراعي، كليت السراعت،   5قسم أمراض النباث، المركس القىمي للبحىث، الدقي، مصر،   5

 (seham_el_deeb@hotmail.com) جامعت األزهر 

ة بين إفرازات جذور أصناف نخيل البمس من حيث تأثيرىا عمى نسبة أي من الفطريات الممرضة لم تظير اختبلفات جوىري
المدروسة إلى إجمالي الفطريات الموجودة في المحيط الجذري لنخيل البمس، اختص الفطر فيوزاريوم اكسسبورم بأعمى نسبة 

نيكوم، بينما اختص الفطر بوتريودبموديا ثيوبروم بأقل عزل من المحيط الجذري يميو الفطر ثيبلفيوبسس برادوكسا ودبموديا فوي
نسبة عزل. أظير المستخمص المائي ألوراق نخيل البمس تأثيرًا مثبطًا عاليًا ضد نمو الفطر استمفميوم فالفطر الترناريا، ولوحظ 

. أظيرت الفطريات المدروسة نفس التأثير المثبط لمستخمص جذور نخيل البمس بالنسبة لنمو الفطر فوما يميو الفطر ألترناريا
إلى ظيور   PGو x Cقدرتيا عمى إفراز اإلنزيمات المحممة لمبكتين والسميولوز في المزارع الفطرية، أشار تقدير نشاط إنزيمي 

أعمى نشاط ليما في نسيج األوراق المصابة بالفطر دبموديا فيونيكوم، بينما ظير أدني نشاط ليما في النسيج المصاب بالفطر 
إلى ظيور أعمى نشاط لئلنزيم في نسيج األوراق المصابة بالفطر  PMEوزاريوم اكسسبورم، وأشار تقدير نشاط إنزيم في

 فيوزاريوم اكسسبورم، بينما ظير أدني نشاط لئلنزيم في النسيج المصاب بالفطر ثيبلفيوبسس برادوكسا.
 مرض.، فطر ، عائل التمر، نخيل الكممات الدالة:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

حساسٌة بعض أصناف التمور لتحفٌز تكوٌن سموم األفالتوكسٌن  ورصدها  باستخدام 

 جهاز التحلٌل الكروماتوجرافً بالسائل تحت الضغط العالً

2، خالد عثمان1، أحمد عسكر2، سلٌمان الرحٌان1ًجمال حامد إبراهٌم  ،1أبا الخلٌل عبد الرحمن المهنا
 

قسم إنتاج النبات ووقايته، كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة القصيم، بريدة، القصيم،  2 قسم األحياء الدقيقة، كلية العلوم، 1

 (an@yahoo.comkamosm) المملكة العربية السعودية
 

من أىم أصناف التمور من الناحية التجارية والمنتشرة في أسواق  0تم رصد بعض من الفطريات المنتجة لؤلفبلتوكسين في 
مدينة بريدة بالقصيم وىي السكري، الرشودي، روثانة، صقعي، مميفي و نبتة عمي، ثم تقدير األنواع المختمفة لؤلفبلتوكسين 

أو بعد عمل عدوي صناعية بالفطر المنتج لؤلفبلتوكسين وذلك باستخدام جياز التحميل الكروماتوجرافي  سواء المتكونة طبيعيا
بالسائل تحت الضغط العالي. أوضحت النتائج أن الصنف المنيفي كان أكثر األنواع من حيث احتواءه عمى الجراثيم يميو 

عدد من الجراثيم مساوي لمصنف روثانة  وكان الفطر السكري ثم الرشودي ثم الصقعي ثم نبتة عمي والتي احتوت عمى 
األكثر تواجدًا  في ىذه األصناف الفطر من جنس األسبرجمس. كما أظيرت النتائج أن ىناك تشابيًا في درجة نمو الفطريات 

لنتائج أن أيام. من ناحية أخرى أوضحت ا 00أو  2لمدة   A. parasiticusأو   A. flavusعند تمقيس التمور سواء بالفطر 
وأن  G2و  B1 ،B2 ،G1جميع األصناف المختبرة كانت قادرة عمى تحفيز تكوين أنواع مختمفة من األفبلتوكسينات مثل 

. كان األكثر تواجدًا في ىذه التمور. A. parasiticus أو A. flavusسواء المنتجة بواسطة    B2األفبلتوكسين من النوع 
 األفبلتوكسين في بعض أنواع التمور قد يرجع إلي ظروف التخزين السيئة.ويمكن القول بأن وجود مستويات من 

 التحميل الكروماتوجرافي بالسائل، تمور، حساسية. أفالتوكسين، الكممات الدالة:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

حدٌد الصفات المزرعٌة والتباٌن الجزٌئى للفطرٌٌن بترودبلودٌا ثٌوبرومى وثٌالفٌوبسس ت

 بارادوكسا المسببٌن لتدهور فسائل نخٌل

هجذ الورسً عىض
1

، عاَذج هحوذ الظىاهري
2

،عثذ الرازق عثذ العلُن عثذ الرازق
2

، 

هحوذ سُذ خلُل
1

 
قسم أمراض النباث، كليت السراعت، جامعت  5 لجيسة، مصر،معهد بحىث أمراض النباتاث، مركس البحىث السراعيت با 5

 (magd31166@yahoo.com)  أسيىط، مصر

أجري ىذا البحث بغرض دراسة الصفات المزرعية والقدرة المرضية والجزيئية لعزالت الفطريين بوتريودبموديا ثيوبرومى 
لبمس لمصنف الصعيدي والمسببة لمرضى عفن قواعد وثيبلفيوبسيس بارادوكسا والتي أظيرتا قدرة مرضية عمى فسائل نحيل ا

األوراق والمفحة السوداء عمى التوالي. وأظيرت النتائج اختبلف الزالت المختبرة لمفطريين في مقدرتيا المرضية ما بين قوية 
نتاج ومتوسطة وضعيفة. كما اختمفت عزالت الفطر بترودبموديا ثيوبرومى فيما بينيا في لون الميسميوم وحجم الجر  اثيم وا 

الصبغات. بينما تشابيت عزالت الفطر ثيبلفيوبسيس بارادوكسا في لون الميسميوم وقياسات الجراثيم. وأظير تقييم االختبلفات 
وثيبلفيوبسيس بارادوكسا باستخدام تكنيك التضاعف العشوائي  الوراثية بين عزالت كل من الفطريين بوتريودبموديا ثيوبرومى،

باستخدام  Polymerase  (PCR) chain reactionوتفاعل البممرة المتسمسل  )  (RAPDد األشكاللمحمض النووي متعد
أن درجة التشابو  وجود اختبلفات بين العزالت المختبرة فى أعداد الحزم المتكونة، كما  P3 ،  P2نوعين من البادئات مختمفة 

% 82و22 -08و2ر بوتريودبموديا ثيوبرومى، وبين % لمفط00و20 -00و82بين العزالت الفطرية المختبرة تقع مابين 
كان األفضل في اكتشاف االختبلفات الوراثية بين عزالت الفطر بوتريودبموديا   P2لمفطر ثيبلفيوبسيس بارادوكسا. وان البادئ

ارادوكسا، ولقد كان األفضل فى اكتشاف االختبلفات الوراثية بين عزالت الفطر ثيبلفيوبسيس ب   P3 بينما البادئ ثيوبرومى،

mailto:kamosman@yahoo.com
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وجد ارتباط بين التركيب الوراثي لعزالت الفطر وبين الموقع الجغرافي المعزولة منو، ولم يثبت ذلك بالنسبة لمفطر 
 بوتريودبموديا ثيوبرومى. 

 .تحديد الصفات المزرعية، التباين الجزيئى لمفطريين بترودبموديا ثيوبرومى وثيالفيوبسسالكممات الدالة: 

-------------------------------------------------------------------- 

انتخاب سالالت مغربٌة جدٌدة لنخٌل التمر ذات  مٌزات و خصائص زراعٌة واعدة من أجل 
 مكافحة مرض البٌوض
 موالي الحسن سدرة

ي، المعيد الوطني لمبحث المركز الجيوي لمبحث الزراع مختبر وقاية النباتات والدراسات الجينية والمكافحة المتكاممة،
 (mhsedra@yahoo.fr) الزراعي، مراكش المغرب 

نظرا لنوعية المرض والفطرالطفيمي ودورتو الحياتية وكذلك لميونة البيئة الواحتية، يعتبر مرض البيوض من أخطر األمراض 
الطريقة الوحيدة الفعالة حتى اآلن في العالم التي تصعب مكافحتيا. تبقى الطريقة الجينية باستخدام األصناف المقاومة ىي 

في حالة الواحات المصابة. إن توزيع وتعميم األصناف المقاومة في المغرب خبلل السبيعينيات لم يمقيا لدى المزارعين إقباال 
ميما بسبب ضعف مستوى جودة تمورىا, الشيء الذي جعل من عنصر جودة التمر، لقيمتيا التجارية، مطمبا ضروريا إلعادة 

مير الواحات المتضررة. تتابعت البحوث من أجل التحسين الوراثي لمنخيل وأسفرت النتائج عمى انتقاء وابتكار أصناف تع
سبلالت أنثوية  00وسبلالت جديدة تحمل في نفس الوقت جينات الجودة في التمر والمقاومة لممرض. تم انتقاء أكثر من 

ىذا التقييم أن السبلالت المختارة تمتاز بميزات وخصائص مورفموجية  وسبللتين ذكرية وتقييم ميزاتيا وخصائصيا. أوضس
وزراعية أفضل من التي تظيرىا األصناف المغربية التقميدية والشائعة. نظرا لمطمب المتزايد اآلن من طرف المزارعين ليذه 

لزراعة النسيجية في نطاق واسع السبلالت، إنو من الضروري منس المزيد من المجيوذات من أجل إكثارىا السريع عن طريق ا
وتعميميا ليس فقط إلعادة تعمير الواحات المتضررة بل أيضا إلعادة ىيكمة الواحات التقميدية ذات إنتاجية ضعيفة كما 

 ونوعيا.  
 نخيل التمر، مرض البيوض، انتقاء، الخصائص المورفموجية والزراعية والجزيئية. الكممات الدالة:

---------------------------------------------------------------------- 
انتشار هرضً عفن قىاعذ األوراق واللفحح السىداء فٍ هشاتل نخُل الثلح توحافظح الىادٌ 

 الجذَذ وهكافحتها )هصر(
 

5
هجذ الورسً عىض، 

2
عاَذج هحوذ الظىاهري، 

2
 عثذ الرازق عثذ العلُن عثذ الرازق

سم أمراض النبات، كلية الزراعة، جامعة ق  2مركز البحوث الزراعية بالجيزة، مصر،  معهد بحوث أمراض النباتات، 1
 (magd31166@yahoo.com)أسيوط، مصر

اجري ىذا البحث بغرض حصر مرضى عفن قواعد األوراق والمفحة السوداء عمى فسائل نخيل البمس المنزرعة في المشاتل 
والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والتعرف عمى الفطريات المسببة ليا، ودراسة والحقول المنتشرة بالواحات الخارجة والداخمة 

كفاءة استخدام بعض المركبات العضوية والمبيدات الحيوية والفطرية في مكافحة المرضين. ولقد تبين من الدراسة انتشار 
لحقول بدرجات متفاوتة في المناطق التي مرضى عفن قواعد األوراق والمفحة السوداء عمى فسائل نخيل البمس في المشاتل وا

شمميا الحصر. حيث اختمفت نسبة اإلصابة وشدة المرض بيذين المرضين عمى الفسائل المصابة، حيث بم  المتوسط العام 
% عمى التوالي لمرض عفن 0939 – 2230%، 0032 – 20لنسبة اإلصابة وشدتيا عمى فسائل النخيل بالمحافظة ما بين 

% عمى التوالي لمرض المفحة السوداء. واختمف التوزيع التكراري 08 – 20%،    20302 – 02. وما بين قواعد األوراق
لمفطريات المسببة لممرضين تبعا الختبلف المواقع واألجزاء المعزولة منيا. ووجد أن كبل الفطريين أكثر تكرارا عمى الجريد 

ة بجار سكروز البطاطس بالتحضيرين العضويين )فوتوفور بمس، المصاب لمفسائل يميو القمب ثم الجذر. أدت معاممة بيئ
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ايكوفوت بمس( واألربعة مبيدات حيوية )بميت ستوب، ببلنت جارد، كمين روت، ريزو ان( والخمسة مبيدات فطرية )بروكوبر، 
ر بوتريودبموديا ( بالتركيزات المختبرة إلى تثبيط نمو كل من الفط00، ريدوميل بمس، ريزولكس تى، توبسين م000كوسيد 

ثيوبرومى، والفطر ثيبلفيوبسيس بارادوكسا وكان تحمل الفطريين لمتركيزات المختبرة من ىذه المواد متباينا. كما أظيرت المواد 
المختبرة كفاءة متباينة في مكافحة أمراض عفن قواعد األوراق والمفحة السوداء عمى فسائل نخيل البمس )الصنف الصعيدي( 

، ريزولكس تى، 00كانت أفضل المواد المختبرة في مكافحة المرضين ىي المبيدات الفطرية )توبسين مفي المشاتل. و 
 وريدوميل بمس(. 
 .، نخيل التمرمرضى عفن قواعد األوراق والمفحة السوداء الكممات الدالة:

------------------------------------------------------------------------ 

النخٌل فً  فً تربة بساتٌن  T.punctulataو Thielaviopsis paradoxa رٌنتواجد الفط

 منطقة ألٌكس جنوب شرق إسبانٌا

، هانس  2, لوٌس لوركا2, خسوس سالٌناز2فٌدا ل-، سونٌا غومٌز2, إلٌنا مونفورت2، لتً اسنسٌو1سمٌر خلف عبد هللا

 2جانسن
0  

قسم علوم ا لحياة, كلية العلوم, جامعة البصرة, العراق،
2

مختبر امراض النبات, قسم العلوم البحرية واالحياء التطبيقية, جامعة   

 (samer_abdalh@yahoo.com) أليكانتا, إسبانيا 

تمر في تربة الممرضين لنخيل الT.punctulata و Thielaviopsis paradoxaأشارت الدراسة إلى تواجد وعزل الفطرين  
بساتين النخيل في منطقة أليكس جنوب شرق إسبانيا. عزل الفطرين بإستخدام اربع طرق لعزل ألفطريات شممت طريقة 
التخفيف, طريقة الصب المباشر, معاممة التربة بحامض الخميك ومعاممة التربة بالفينول. ظير الفطرين بنسب عالية إذ عزل 

% من 22فظير بنسبة   T.paradoxaمن جميع عينات التربة المختبرة. أما الفطر% و 000بنسبة   T.punctulataالفطر
ما  T.paradoxaو T.punculataغم تربة جافة لمفطرين \عينات التربة المختبرة. تراوحت نسب العد الكمي لممستعمرات 

ن بإنتاج كونيديات % من العد الكمي لمفطريات في عينات التربة. يمتاز الفطرا030 -% 032% و232-% 0302بين 
aleuroconidia ( ذات جدار سميك وداكن إما بصورة مفردةT.punculata( أو عمى شكل سمسمة )T.paradoxa )

. إن التواجد العالي لمفطرين الممرضين في التربة قد يساىم في إحتمالية phialoconidiaفضبل عن الكونيديات الفايميدية 
 ادة زراعتيا في التربة. إصابة فسائل النخيل الجديدة عند إع

  .         Thielaviopsis paradoxa ,T.punctulataإسبانيا,  تربة نخيل التمر, الكممات الدالة:

------------------------------------------------------------------------ 
 األمراض الفطرٌة لفسائل نخٌل البلح فً مصر

َىسف السعُذ عرب
،1

لذَةحاتن هحوذ ا
2

، سراج هحوذ الشُن
2

 
الدقي، مصر ، قسم أمراض النباث، المركس القىمي للبحىث 5قسم النباث السراعي، كليت السراعت، جامعت األزهر،  5

(seham_el_deeb@hotmail.com) 

المصابة. العدوي  الفطريات ثيبلفيوبسس بارادوكسا، فيوزاريوم سوالني ودبموديـــا فوينيكوم تم عزليـا من جميـع أجزاء الفسيمة
سنوات، تأثرت األوراق بشدة بالفطر ثيبلفيوبسس  2الصنـاعية تحت ظروف الصوبـة عمى فسـائل صنف مجيل عمر 

بارادوكسا ثم الفطر بتريودبموديا ثيوبروم. أما تجربة العدوي الصناعية لجذور الفسائل أثبتت أن الفطر فيوزاريوم أوكسيسبورم 
يوم سوالني كمسّبب لتعفن الجذور. فسائل صنف حياني حساسة لئلصابة بالفطر ثيبلفيوبسس أكثر قدرة من الفطر فيوزار 

تمييا فسائل صنف أميات فصعيدي، فسائل صنف زغمول أقميا تأثرًا. فسائل األميات كانت األكثر حساسية لعفن الفيوزاريوم 
 ا تأثرا.أكسيسبورم تمييا فسائل الحياني والصعيدي، وكانت فسائل صنف زغمول أقمي

 نخيل التمر، الفطريات ثيالفيوبسس بارادوكسا، فيوزاريوم سوالني ودبموديـــا فوينيكوم. الكممات الدالة:
------------------------------------------------------------------------ 
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 مرض التفحم الكاذب وعالقته باإلصابة على نخٌل التمر بالساحل اللٌبً

 الغرٌانً، الزروق أحمد الدنقلًنجاة خلٌفة 
 (edongali48@hotmail.com)  قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا

نظرًا لمبرنامج التوسعي لزراعة النخيل بميبيا فقد ظيرت أفات وأمراض عديدة، ومن أىم ىذه األمراض التي لوحظت مرض 
. أجريت دراسات ميدانية لمعرفة مدى االنتشار وعبلقتو Graphiola phoenicisفطر التفحم الكاذب الناتج عن اإلصابة ب

باألصناف المزروعة. لوحظ انتشار ىذا المرض الذي عادة يصيب األوراق مكوُنا بثرات عمى سطوحيا وعادة ما تؤذي 
دلت النتائج أن نسبة اإلصابة عالية  اإلصابة إلى اصفرار األوراق ثم موتيا وقد وجد بميبيا بمعظم مناطق زراعة النخيل. كما

في كل من الخمس، زليتن واقل نسبة إصابة في تاورغاء، تاجوراء، العجيبلت وقميمة جدًا في كل من صبراتة، جودايم، عين 
زارة ومصراتة ولم تسجل أي نسبة إصابة بباقي مناطق الحصر. أما اإلصابة فقد تركزت في أصناف الحبلوي، العامي، 

والبيوضي بنسب متفاوتة. دراسات أخرى تجرى لمعرفة عبلقة األصناف بحساسيتيا لممرض وكذلك عبلقتيا الطابوني 
 بالمنطقة. 

 التفحم الكاذب، أصناف الحالوي، العامي، الطابوني والبيوضي. الكممات الدالة:

------------------------------------------------------------------------ 

 المبٌدات
إختبار فاعلٌة بعض المبٌدات الفطرٌة على مكافحة مرض اللفحة السوداء على فسائل نخٌل 

 Thielaviopsisالبلح وإختبار أحد المركبات الحٌوٌة فى مكافحة المسبب المرضى  
paradoxa 

 محمد فوزي راشد، فاروق محمد بركات، كامل كمال ثابت

مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث أمراض النباتات، جمهورية مصر  2العربية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، جمهورية مصر  1

 (d_mfawzyrashed@yahoo.com)العربية 

المسبب لمرض المفحة  Thielaviopsis paradoxaوجد من التجارب المعممية إلختبار فاعمية المبيدات عمى فطر  
جزء فى المميون لممبيد  000دث لة تثبيط كامل عند تركيز السوداء فى نخيل البمس أن النمو الفطرى عمى األطباق ح

. 00جزء فى المميون لمتوبسن م  0000جزء في المميون لمبنميت ودياثين وتراى ممتوكس فورت وعند  200مانكوزيب وعن 
ممرض أن أقل تركيز فعال فى تثبيط الفطر المسبب ل Trichoderma harzianumوأظيرت نتائج التجارب لممبيد الحيوى 

جرثومة/مل )الجرعة الموصى بيا(  عمى األطباق وأظيرت تجارب المقاومة فى الحقل أن أكثر المبيدات فعالية  0200ىو 
لتر ماء، وكانت المعاممة  000جم/ 220لتر ماء ثم تراى ممتوكس فورت  000جم/000لمقاومة المرض كانت بنميت بتركيز 

 المبيدات وكانت المبيدات الجيازية ىى األفضل بعد اإلصابة. قبل اإلصابة أفضل من المعاممة بعدىا فى كل
 ، المفحة السوداء.Trichoderma harzianum نخيل التمر، مبيد، فطر الكممات الدالة:
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اإلسراع من تحلل فوسفٌد االلومنٌوم إلنتاج غاز الفوسفٌن عن طرٌق إضافة مانحات 

 لمكافحة دودة التمر كبدٌل لبرومٌد المٌثٌل  proton donors البروتون 

 عباس محمد العزب, محمود أبو السعد

 المملكة العربية السعودية ،كلية العلوم الزراعية واألغذية، جامعة الملك فيصل ،قسم زراعة األراضي القاحلة

(abbasazab2000@yahoo.com) 

والتي  تصيب يرقاتيا التمر في  ((Ephestia cautellaء عمى مكافحة فراشة التمرىذا البحث سوف يمقي الضو         
مراحمو المختمفة من المخزن إلى المصنع حيث يوجد مبيدين ليما استخدام عالمي في مكافحة بفات المخازن ىما بروميد 

أيام حتى يتحمل  0-2ة زمنية تتراوح بين الميثيل و فوسفيد األلمنيوم ولكن أىم عيوب مبيد فوسفيد االلومنيوم انو يحتاج فتر 
كامبل معتمدا عمى نسبة الرطوبة في الجو وىذه الفترة غير مناسبة لمصانع التمور في المممكة نظرا لتكدس التمور في فترة 

ع تحمل زمنية محدده لذا فالبديل ىو وجود مبيد فعال وفي نفس الوقت ال يحتاج إلى زمن طويل لذا فان الفكرة ىي عممية إسرا
مبيد فوسفيد االلومنيوم لكي نحصل عمى نفس النتيجة في القضاء عمى اآلفة و إيجاد بدائل لبروميد الميثيل الذي أوقف 

م والمستخدم بكثرة في مكافحة بفات المخازن التي تصيب مواد 2002استخدامو عالميا في الدول الصناعية منذ ديسمبر عام 
البدائل التي يتناوليا ىذا البحث ىو استخدام فوسفيد االلومنيوم تحت ظروف كيماوية تسرع  كثيرة   منيا التمور ولعل أىم ىذه

%( أو  2(  أو حامض الخميك )2Nمن عممية تحممو وذلك بإضافة مانحات البروتون مثل حمض الييروكموريك المخفف  )
ضافة إحدى ىذه المواد فانو يحدث تحمل كامل وبمجرد إ 0:0الماء العادي و التي أضيف إلى مبيد فوسفيد االلومنيوم بنسبة 

يوم . و تطبيق ىذه  0-2دقيقة مقارنة بأن المبيد بدون إضافات يتحمل في الظروف العادية في خبلل  5-2في خبلل 
الطريقة ضرورية في مصانع التمور نتيجة لتكدس أطنان التمور الواردة من أنحاء المممكة العربية السعودية والتي تتطمب 

%  000مة سريعة وفعالة لعمميات التدخين في فترة زمنية قصيرة. وقد أوضحت النتائج أن % موت اليرقة تصل إلى وسي
عن طريق تقدير كمية الفوسفور غير العضوي في عينات  PH3 ساعة فقط. كما تم تقدير متبقيات غاز الفوسفين 2خبلل 

حيث أوضحت النتائج أنو ليس ىناك فرق معنوي في كميات الفوسفور التمر المعاممة وغير المعاممة باستخدام الطرق المونية 
 غير العضوي بين العينات المعاممة والكنترول. 

 .: نخيل التمر، غاز الفوسفين، بروميد الميثيل، فراشة التمرالكممات الدالة
------------------------------------------------------------------------ 

  المبيدات الفطرية في مكافحة مرض خياس طمع النخيل المتسبب عن الفطر  كفاءة بعض

Mauginiella scaettae Cav. 
 1، احمد زىير إسماعيل2، احمد محمد المقصود2فضل عبد الحسين الفضل ،1إسماعيل إبراىيم الياسري

 )ismail_alyaseri@yahoo.com(اق شركة سنجنتا، بغداد، العر  2الييئة العامة لوقاية المزروعات، بغداد، العراق،  1
 Vapcomilاستخدمت فييا أربعة مبيدات والمتوفر فطريـة ىـي  2005-2004و2004 -2003نفذت الدراسة خبلل موسمي 

50 WP. (Benomylو )Score 250 EC.(Difenoconazole) و Bavistin 50 FL. (Carbendazim )وTopas 

100 EC. (Penconazole أوضحت نتائج الدراسـة فعاليـة المبيـد الفطـري .)Score 250 EC  فـي السـيطرة عمـى المـرض، إذ
 .Vapcomil 50 WP% لممعاممـة الضـابطية، وتـبله المبيـد  34.1% فـي حـين كانـت 7.92بمغت نسبة اإلصابة بعد المعاممة 

أقميـا فعاليـة فـي السـيطرة عمـى المـرض. كمـا تبـين مـن   .Topas 100 EC فـي حـين كـان المبيـد .Bavistin 50 FLثـم المبيـد 
%( فـي حـين كـان 30.4 مقارنة حساسية أصناف النخيل المشـمولة بالمعـامبلت إن الصـنف خضـراوي كـان أكثرىــا حسـاسيــة ) 

 %(. 12.1رض )الصنف بربن أقميا حساسية )صفر %( بينما تميز الصنف أسطة عمران )عمراني( باعتدال حساسيتو لمم

mailto:abbasazab2000@yahoo.com
mailto:ismail_alyaseri@yahoo.com
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 المبيدات الفطرية. .Mauginiella scaettae Cav مرض خياس طمع النخيل، الفطر الكممات الدالة:
---------------------------------------------------------------------------- 
 اختبار كفاءة أداء جهاز هٌدرولٌكً مصنع محلٌا لحقن جذوع اشجار النخٌل بالمبٌدات

 2، سعد ٌاسٌن المشهدان2ً، ابراهٌم جدوع الجبوري1اض جعفر الربٌعًرٌ
كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق 2الهيئة العامة للنخيل، وزارة الزراعة،   1  

(riadjaffer@yahoo.com) 

خمف الجرار  نفذت عدة تجارب الختبار االداء الميكانيكي لمجزئين الرئيسيين )المثقب ومضخة حقن المبيد( لجياز معمق
الزراعي يعمل بضغط الزيت الييدروليكي  جرى تصميمو وتصنيعو محميا وفق المتطمبات االساسية ألجيزة  حقن المبيدات 
داخل جذوع اشجار النخيل لمعالجة بعض افات اشجار النخيل مثل حشرة دوباس النخيل وحفار ساق النخيل وسوسة 

ز ميدانيا نفذت تجربة لمكافحة حشرة دوباس النخيل باستخدام نوعين من النخيل الحمراء. وإلثبات كفاءة أداء الجيا
المبيدات الجيازية ىما مبيد الكونفيدور والكالبسوكما وتم تقدير الجدوى  االقتصادية لمجياز.كانت نتائج االختبارات كما 

ة الببلستيكية لمضخة الحقن %. بم  اإلجياد المسمط عمى االسطوان0يأتي: بم  معامل االختبلف لتصريف مضخة الحقن 
لتر. 0032نيوتن/ممم وىو ضمن الحدود المسموح بيا. بمغت أعمى كمية من المحمول المحقون 02322بار  00تحت ضغط 

ثانية في االشجار التي تسقى عمى فترات منتظمة  00ثانية في االشجار الميممة و 20بار  0بم  زمن الشوط تحت ضغط 
 20بار ىو  20،  00قب الييدروليكي تحت ضغطين لمزيت الييدروليكي القادم من الساحبة زمن انجاز الثقب لممث -2. 
شجرة/ساعة عند  29دورة/دقيقة. بمغت إنتاجية الجياز  000ثانية عمى التوالي. عدد دورات المثقب الييدروليكي  20، 

ت.  سجل مبيد الكونفيدور اعمى مل/شجرة. لوحظ انتشار وحركة المحمول داخل الجذع  في جميع االتجاىا 222حقن 
مميونان  2222000%.  بم  صافي الدخل السنوي  90322نسبة قتل مقارنة مع مبيد الكالبسو حيث بمغت نسبة القتل 

 ومائتان وثبلثة وثبلثون الف دينار عراقي عمى اعتبار عمر الجياز خمس سنوات.
 ي.المثقب ومضخة حقن المبيد، جياز ىيدروليك الكممات الدالة:

----------------------------------------------------------------------- 
و  .Trichoderma sppتأثٌر بعض المبٌدات الفطرٌة والفطرٌات المضادة )        

Gliocladium virens على الفطر )Mauginiella scaettae Cav.  ًالمسبب الرئٌس

 لمرض الخامج وإدارة مكافحتة المتكاملة
 إس. إم. إس . تىشهُرٌ

 قسِم األمراض واآلفاث النباتيت التابع لمركس أبحاث األهىاز السراعي اإليراني
 smsboosh @ yahoo.com)) 

 

,  الــذي عــزل مــن طمــِع نخيــل الــبمس المصــاب ونمــي Mauginiella scaettaeالمســبب الرئيســي لمــرض الخــامج ىــو الفطــر 
، Propiconazole ،Tridemorph(. اســتخدمت المبيــدات الفطريــة التاليــة: PDAعمـى بيئــة بجــار البطــاطس والدكســتروز )

Thiabendazoleو ،Thiophanatemethyl Thiram  التـي ليـا القـدرة عمـى تثبـيط نمـو ميسـيميوم الفطـرM. scaettae 
 .3.1و 22, 0 ,62, 5 ,13, 5(: Ec50% مــن المعاممــة )60حيــث كــان التركيــز الفعــال المــؤثر عمــى  PDAعمــى أطبــاق 

مـــن أجـــزاء مختمفـــة مـــن إيـــران,  Gliocladiumوالفطـــر  Trichodermaعمـــى التـــوالي. جمعـــت عـــزالت عديـــدة مـــن الفطـــر 
وعزلة واحـدة مـن الفطـر  Trichodermaاختبرت ىذه العزالت ضد ىذه المبيدات الفطرية. أوضحت ثبلثة عزالت من الفطر 

Gliocladium ختيــرت واســتعممت فــي إدارة مكافحــة مــرض الخــامج المتكاممــة. أفضــل مقاومــَة ليــذه المبيــدات الفطريــة حيــث ا
خـبلل االتصـاِل الييفـي, التجويـف  والتحمـل. سـببت المـواد  M. scaettaeحـدثت بليـات النضـاد لؤلنـواع المختـارة ضـد الفطـر 

 Gliocladium virensوالمـواد األيضـية الغيـر متطـايرة لمفطـر  Trichoderma viridae (T3)األيضية المتطايرة لمفطـر 

(G1) والفطرTrichoderma harzianum (T5)  نبـات الجرثومـة عمـى التـوالي فـي اختبـارات أقصى تثبـيط لمنمـو الفطـري وا 
المختبـــر. نفـــذت تجربـــة فـــي مزرعـــة النخيـــل المعتمـــدة عمـــى نتـــائج المختبـــر فـــي تصـــميم القطاعـــات العشـــوائِية الكاممـــة بعشـــرة 
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، ومبيــد propiconazolالفطريـة فاعميــة فـي مكافحـة مـرض الخـامج ىـي: مبيـد  معـامبلت و ثبلثـة مكـررات.  أكثـر المبيـدات 
Tridemorph  ومــزيج مــن المبيــدTridemorph  و الفطــرT. koningii وأيضــًا مــزيج مــن الفطــر ،T. viride  والفطــر

Trichoderma koningii مزرعــة  حيــث أعطيــا نتيجــة جيــدة بطيئــة مقارنــة بمعاممــة المقارنــة لمكافحــة مــرض الخــامج فــي
     النخيل.

  التضاد الفطري. Mauginiella scaettae ،Trichoderma ،Gliocladium: الكممات الدالة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

بٌدات الحشرٌة من الجهاز العصبً أنزٌم األسٌتٌل كولٌن إستٌرٌز كهدف موجهة للم

 لسوسة النخٌل الحمراء

 محمود أبوالسعد ، عبدالعزٌز العجالن 

 424ص.ب.  -31912جامعة الممك فيصل، األحساء -كمية العموم الزراعية واألغذية-قسم زراعة األراضي القاحمة
(maboelsaad@yahoo.com) 

عويصة لما تسببو من خسارة فادحة لنخيل التمر عمى مستوى العالم العربي لقد أصبحت سوسة النخيل الحمراء من أىم المشاكل ال
والسيما في المممكة العربية السعودية نظرًا الىتمام المممكة بيذه الشجرة المباركة. ولعل المشكمة تكمن في خطورة ىذه اآلفة حيث 

أطوارىا داخل النخمة. ولعل بطء الوصول إلى  أن طبيعتيا تختمف عن باقي الحشرات األخرى في أنيا يمكنيا المعيشة بجميع
الحمول المثمى ليذه اآلفة ىو نقص قاعدة المعمومات الفسيولوجية والدراسات البيوكيماوية عن ىذه الحشرة، والتي سوف تمد 

عمى ىذه الباحثين في مجال كيمياء المبيدات باالختبلفات البيوكيماوية لبعض مكونات الخمية عن الكائنات األخرى وبناء 
االختبلفات يمكن تفصيل أو إيجاد مركبات ترتبط مع ىذه المكونات الغير موجودة في الكائنات األخرى وىذا ما يطمق عميو 

Tailor of insecticide و بذلك يتوقع أن تؤثر المركبات  -والتي يتحقق فييا عامل االختيارية باإلضافة إلى الكفاءة العالية
عمى اليدف التي تستخدم من أجمو فقط دون سواه من  Designable compoundsلتي يمكن تفصيميا التي يمكن اختيارىا أو ا

( عمى أساس من ىدف بيولوجى ىام و Tailored" حيث أنيا صممت )فصمت Target-orientedمكونات البيئة  لذا تسمى"
ص بيا وبالتالي نحقق ما يطمق عميو األمر الذي يمكن أن يعطى ىذه المركبات صفة التعرف عمى اليدف الخا -إختيارى

وعميو  .Intelligent compoundsأو المركبات الذكية  Environmental-friendly compoundsالمركبات صديقة البيئة 
يمكن استبدال المركبات الضارة المستخدمة حاليا بجيل بخر من المركبات الحديثة االختيارية التي ليس ليا تأثيرات سمبية عمى 

ئة أو الصحة العامة. الخطوة األولى في ىذا المجال تبدأ )وتعتمد( بالتعرف عمى أحد األىداف البيولوجية االختيارية اليامة البي
في الجياز  (AChE)في الحشرات.  ولعل أىم األىداف الحيوية التي عرفت في مجال المبيدات ىو أنزيم األسيتل كولين إستيريز 

ث يمثل ىذا األنزيم الدور الحيوي في تحمل الموصل العصبي األسيتل كولين ولعل الفكرة أعمق العصبي لمحشرات والحيوانات حي
يؤدي  Acetyl Choline receptor (AChR)من كممة تحمل الناقل العصبي حيث أن ارتباط األسيتل كولين عمى مستقببلتو 

باط بين األنزيم والمستقبل لفقدت الخمية كل طاقتيا وىذا إلى استمرار التوصيل العصبي بين الخبليا العصبية ولو استمر ىذا االرت
حيث يقوم بمثابة المفتاح الذي يحول الخمية إلى نظام  AChEيؤدي إلى موت الخمية ثم موت الكائن الحي. وىنا يأتي د ور إنزيم 

موث البيئة بالمبيدات حيث كما أن ىذا األنزيم لو أىمية قصوى في مجال قياس ت  Switching offاإلغبلق أو ما يطمق عميو 
لقياس التموث البيئي. ومن ىذا يتضس مدى مبلءمة ىذا األنزيم مع إمكانية تطبيق   Biosensorsيستخدم كترمومتر حيوي 

التكنولوجيا الحيوية الختيار مركبات عالية التخصص وبالتالي فأن دراسة مثل ىذه النظم الحيوية اليامة سوف تفتس مجاالت 
 م وكيفية الربط بين األبحاث األكاديمية واألبحاث التطبيقية. جديدة حول في
                     : أنزيم األسيتيل كولين إستيريز، سوسة النخيل الحمراء.الكممات الدالة

 كفاءة بعض المبٌدات الحشرٌة الحدٌثة ضد األطوار المختلفة لسوسة النخٌل الحمراء

 2، محمد كمال2، يسري السباعي1عدني، جميل الس1محمد إبراىيم عبد المجيد



www.iraqi-datepalms.net 2009 
 

معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث  2قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، شبرا الخيمة، القاهرة، مصر،  1

 (dimamt@yahoo.com)الزراعية، الدقي، جيزة، مصر
اليمامكتين، االباميكتين، الميفونيرون والبروفينفوس( أجرى ىذا العمل بغرض دراسة نشاط بعض المبيدات الحشرية الحديثة )ا

ضد بيض ويرقات والحشرات الكاممة لسوسة النخيل الحمراء تحت ظروف المعمل. أوضحت النتائج أن مبيد البروفينفوس كان 
تبط تقدم النمو أكثر كفاءة ضد البيض خاصة عمر يوم واحد ويومين يميو مركبات االيمامكتين، االباميكتين والميفونيرون. ار 

الجنيني لمبيضة سمبيا مع حساسية البيض لممبيدات األربعة المختبرة. بالنسبة لطور اليرقة كان مبيد االيمامكتين أكثر المبيدات 
المختبرة فعالية يميو البروفينفوس والميفونيورون واالباميكتين عمى الترتيب وذلك عمى جميع األعمار المختبرة. ارتبطت حساسية 

يدات المختبرة سمبيا مع تقدم التطور اليرقي. أوضحت الدراسات عمى طور الحشرة الكاممة أن مبيد االيمامكتين ىو أكثر المب
المبيدات المختبرة كفاءة يميو البروفينفوس والميفونيورون واالبامكتين عمى الترتيب. وعومًا فإن طور اليرقة ىو أكثر األطوار 

ضة والحشرة الكاممة عمى الترتيب. أظيرت النتائج وجود فروقا معنوية بين المبيدات المختبرة المختبرة حساسية يميو طور البي
والمقارنة في خفض القدرة التناسمية لؤلناث ما عدا مبيد البروفينفوس. عند معاممة المبيدات المختبرة بالتركيز نصف المميت 

 ضجة في مبايض اإلناث حديثة الخروج. ضد البيضة انخفضت بوضوح أعداد البويضات الناضجة وغير النا
 .، نخيل التمرااليمامكتين، االباميكتين، الميفونيرون والبروفينفوس ،المبيدات الحشرية الكممات الدالة:

------------------------------------------------------------------------ 
الدقٌق الحمراء فً التمور مركبات غٌر تقلٌدٌة لمكافحة خنفساء سورٌنام وخنفساء 

 المخزونة
 

فوقٌة عبد الفتاح مرسً 2فتحٌة إسماعٌل مصطفى،  2تراندٌل فاٌز وهبى،  2محمد سالم شعوٌر، 1   
 

قسم كيمياء وسمية  2 قسم زراعة األراضي القاحلة، كلية العلوم الزراعية واألغذية، جامعة الملك فيصل،المملكة العربية السعودية، 1
 )shawir56@hotmail.com(لية الزراعة جامعة األسكندرية، جمهورية مصر العربية المبيدات، ك

 
 

%(، بروبيونات الفينإيثايل 2%(، كحول البنزيل )2تم تقييم سمية المركبات الكيميائية الغير تقميدية التالية: ألفا تربينول )
%( 2  +%2%( ومخموط كحول الميثايل + كحول البنزيل )2 +%2يناميك + زيت فول الصويا )%( ومخموط كحول الس2)

، حامض السوربيك ، حامض األسكوربيك والنيمازول معمميًا لمكافحة خنفساء سورينام وخنفساء الدقيق الصدئية التي تواجدت 
قة لمتقييم الحيوي. أظيرت النتائج أن كحول البنزيل في عينات التمور الجافة المخزونة. استخدمت طريقة الفيمم المتبقي كطري

( ضد خنفساء سورينام يميو في التأثير كل من بروبيونات  LC50 = 0.068 mg/cm2كان أكثر المركبات فعالية ) 
 = LC50الفينإيثايل، مخموط كحول الميثايل + كحول البنزيل، ألفا تربينول و مخموط كحول السيناميك + زيت فول الصويا 

0.068, (0.096, 0.104, 0.11 and 0.175 mg/cm2  عمى التوالي. كما كان  بروبيونات الفينإيثايل  أكثر كفاءة عمى
يميو كحول البنزيل ، كحول الميثايل+ كحول البنزيل ومخموط كحول    ( LC50 = 0.17 mg/cm2)خنفساء الدقيق الصدئية 

عمى التوالي. بينما أظير كل من حامض السوربيك  (LC50 =0.20, 0.33 and 0.54)السيناميك + زيت فول الصويا 
وحامض األسكوربيك و النيمازول تأثيرات منخفضة عمى كبل الحشرتين عند خمطيما مع صنف تمر الجنديمة والذي كان 

 أكثر األصناف حساسة لئلصابة الحشرية.
 ق الحمراء.: مركبات غير تقميدية، خنفساء سورينام، خنفساء الدقيالكممات الدالة
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دراسة أولٌة عن فعالٌة مبٌدات جدٌدة فً مكافحة الجٌل الخرٌفً لحشرة دوباس النخٌل 

Ommatissus binotatus 

2، تضامن اسكندر2، عبد الستار عبد هللا الخفاج1ًناصر عبد الصاحب الجمالً  
 رة الزراعة، بغداد، العراقالهيئة العامة للبحوث الزراعية، وزا 2 كلية الزراعة، جامعة كربالء، العراق، 1

(nassir_aljamali@yahoo.com) 

كم شمال شرق بغداد. استخدمت  90نفذت الدراسة في احد بساتين النخيل ) صنف زىدي ( الواقعة في منطقة سنيجة/ديالى، 
 Phosalone (Zolone 300 ULV), Deltamethrin (Decis 12.5 ULV), Pyridaphenthionالمبيدات الحشرية 

(Ofunack25ULV), Phenthoate (Phenthold 92 ULV) and Etofenprox (Trebon 7.5 ULV)  بيدف تقييم
 . استخدمت الطائرات العمودية Ommatissus binotatusكفاءتيا في مكافحة الجيل الخريفي لحشرة دوباس النخيل 

Helicopter Mi-2  ع في رش المبيدات اعبله وبواسطة جياز التذرية مايكرونير نوAu - 5000   لتر/ىكتار. تم  2بمعدل
( ىكتار. تم 02(، مساحة المعاممة ) RCDتوزيع المعامبلت ضمنيا معاممة المقارنو )ماء فقط ( وفق تصميم تام العشوائية ) 

خوصة/شجرة  02أيام  عن طريق اخذ  00و 0، 2، 2، 0حساب شدة االصابة بالحشرة قبل الرش بيوم واحد وبعد الرش بـ 
تمتون. اظيرت النتائج بان جميع المبيدات  -خوصة/معاممة. تم حساب نسبة القتل باستخدام معادلة ىندرسون  020بواقع 

تفوق عمى بقية المبيدات حيث اعطى نسبة قتل   Etofenproxتحت الدراسة  ذات كفاءة عالية ضد الحشرة ولكن مبيد
وأن مكافحة الجيل الخريفي ثم الربيعي باستخدام مبيد  % خبلل السنة االولى والثانية عمى التوالي. 80300و 80302

Etofenprox   حشرة/خوصة  0302حشرة/خوصة مقارنة  بـ  0302اعطت وفيات عالية حيث بمغت الكثافة العددية لبلفة
 في البساتين التي تم رشيا خبلل الجيل الربيعي لمحشرة فقط.

 حشرية.  . مبيدات Ommatissus binotatusالجيل الخريفي، دوباس النخيل،  الكممات الدالة:
-------------------------------------------------------------------- 

استخدام اثنٌن من المركبات األكثر أماناً )سبٌنوساد، مٌثوكسٌفٌنوزٌد( بالتناوب لمقاومة 

بمحافظة  حشرة الحمٌره واألفستٌا على ثمار نخٌل البلح بالواحات الخارجة والداخلة

 الوادي الجدٌد بجمهورٌة مصر العربٌة

 2، أحمد أمٌن سٌد أحمد1صبحى أحمد حسن تمٌرك 

أستاذ، معهد بحوث وقاية النبات، مركز البحوث  2أستاذ، قسم بحوث وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، مصر  1
 (stemerak@hotmail.com)الزراعة، مصر 

ا ) ـ( لدراسة تناوب رش اثنين من المركبات األكثر أمان2000/2002سنتين متتاليتين ) أجريت ىذه الدراسة عمى مدى
باتراشيدرا أميدروال( واألفستيا عمى (ميثوكسيفينوزيد( المختمفين في طريقة تأثيرىم وذلك لمقاومة حشرة الحميره  –سبينوساد 

الوادي الجديد بجميورية مصر العربية ألتأثير عمى حشرة  ثمار نخيل البمس بالواحات الخارجة والداخمة عمى التوالي بمحافظة
الحميرة المبكرة في الموسم أظيرت نتائج الدراسة أن نسبة اإلصابة في الثبلث المعامبلت والتي بيا تناوب بمبيد بخر لم تكن 

ميثوكسيفينوزيد( في )SC  20)سبينوساد( في الرشو األولى ثم رنر   SC 20بينيم فروق معنوية )حيث تم استعمال تريسر 
فى الرشو  SC%  20الرشو الثانيو بالتاوب( واستنادا عمى اقل التركيزات التي تعطي نفس النتيجة وجد أن استعمال التريسر 

لتر أظير فعاليو كبيره ضد ىذه  000مممى/ 02في الرشو الثانية بتركيز  SC 20لتر ثم رنر   000مممى/ 20األولى بتركيز 
-0 ا عمى بخر فحصة لمثمار خبلل منتصف يونيو ووجد أن  نسبة اإلصابة بيذه الحشرة تراوحت ما بينالحشرة . واستناد

  12.2 %عمى التوالي. بينما بمغت في غير المعامل خبلل نفس الفترة إلى 2002و  2000خبلل أعوام   %1.8-3.و 0.9%
تيا المتأخرة في الموسم أستنادا إلى نسبة اإلصابة التأثير عمى حشرة األفس عمى التوالي 2002و 2000خبلل أعوام   %8.1و

في الرشو  SC 20في الثبلث المعامبلت والتي بيا تناوب بمبيد بخر لم تكن بينيم فروق معنوية )حيث تم استعمال تريسر 
أن استعمال في الرشو الثانية بالتاوب واستنادا عمى اقل التركيزات التي تعطي نفس النتيجة وجد  SC  20األولى ثم رنر  
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لتر  000مممي/ 02في الرشو الثانية بتركيز  SC 20لتر ثم رنر  000مممى/ 20في الرشو األولى بتركيز  SC%  20التريسر 
أظير  فعاليو كبيره ضد ىذه الحشرة. خبلل جمع المحصول، تبين أن نسبة اإلصابة  بحشرة األفستيا في الثبلث المعامبلت 

واألخير ىام من اجل  .عمى التوالي 2002و 2000خبلل أعوام  %1و  %1ن  اقل من والتي بيا تناوب تراوحت ما بي
 تخزين المحصول.

 سبينوساد، ميثوكسيفينوزيد، حشرة الحميره واألفستيا، ثمار نخيل البمح. الكممات الدالة:
----------------------------------------------------------------------- 

 ( فً نخلة التمرWG25ومتبقٌات مبٌد الثاٌومٌثوكسام )أكتارا  وزٌعسرعه انتقال وت
 

 ،3, أسامه عماد عبد المجٌد1 عبد الجبار عباس علً ,2, عماد طارق ٌوسف1عدنان أبراهٌم السامرائً

 3نوال حسن عباس
1 

وزاره العلوم والتكنولوجيا، العراق،
 2 

مكتب سنجنتا للخدمات الزراعية، بغداد العراق،
 3

ة الزراعة، مختبر المبيدات، وزار

 (adnan_ibraham@yahoo.com) العراق 

تعتبر طريقة حقن المبيدات في جذوع النخيل متناغمة مع المعايير البيئية, وقد شاعت في برامج مكافحة بفات النخيل في 
بالعصارة النباتية )المحاء والخشب( اآلونة األخيرة ويعتمد نجاح الطريقة ىذه عمى قدرة المبيد المسـتعمل في  الحركة واالنتقال 

بحيث يوفر التركيز الفعال في زمن مناسب ليبقي الكثافة السكانية لآلفة دون مستوى الحد الحرج لئلصابة. درست سرعة 
غم مادة  1, 2, 3غم مستحضر تجاري/نخمة )4, 8, 12( وذلك بحقن WG25انتقال المبيد الجيازي الثايوميثوكسام )أكتارا 

مة وتم  وتقدير تراكيز المبيد في نسيج الجذع والسعف والتمر بعد فترات مختمفة من المعاممة. اعتمدت طريقو فعالة/نخ
الكشف المناعي )أليزا( لمتشخيص النوعي في حين أستخدمت تقانو الكروموتوغرافي السائل عالي االداء لمتقدير الكمي. 

مبيد الثايوميثوكسام  يتحرك نحو األعمى في جذع النخمو بمعدل  غم مستحضر تجاري بين أن 12أشارت الدراسة بأن تركيز 
سم عن منطقو الحقن إذ 140م/ساعة. في عينات النسيج وعصارة الجذع المأخوذة من ثقب سحب العينات الذي يرتفع  2.8

سرعو نفاذ المبيد  دقيقو من الحقن عمى التوالي مما يشير الى 90و 30جزء بالمميون بعد  2.939و  0.64بمغت تراكيزالمبيد
جزء بالمميون عمى  0.016و   0.039في العصارة النباتية ومغادرتو منطقة الحقن. تركيز المبيد في السعف والتمر كان  

يوم من المعاممة  33جزء بالمميون بعد  0.008و  0.022دقيقة من المعاممة في حين تراجعت التراكيز  240التوالي بعد 
ساعة من الحقن إذ  24غم بأن المبيد قد أنتشر في عموم عصارة الجذع بعد 12و 8 معامبلت عمى التوالي. كما أوضحت 

وجد المبيد وبتركيزات مختمفة في العينات المأخوذة من ارتفاعات مختمفة في جية الحقن والجية المقابمة في الجذع. أكدت 
يصل الى السعف في وقت قصير وبذلك يمكن ينتقل بسرعو في جذع نخمو التمر و  الدراسو بأن مبيد الثايوميثوكسام 

 استخدامو حقنا في المعالجات الكيماوية السريعة ضد اإلصابات الحشرية في النخيل.
 الثايوميثوكسام, أكتارا, متبقيات المبيدات, حركة المبيدات, نخمو التمر.  الكممات الدالو:

------------------------------------------------------------------------ 
مصٌر مبٌد الداٌكوفول على ثمار نخٌل البلح : تحلٌل المتبقٌات باستخدام جهاز التحلٌل 

 الكروماتوجرافً عالً األداء فً نطاق األشعة فوق البنفسجٌة
 سلٌمان الرحٌانً وخالد أحمد عثمان

  ، القصيم، السعودية 1412ب 4يدة، صقسم إنتاج النبات ووقايته، كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة القصيم، بر

     alreh@yahoo.com   
 200تــم تقــدير مصــير مبيــد الــدايكوفول عمــى ثمــار نخيــل الــبمس مــن الصــنف الســكري وذلــك بعــد رش األشــجار بالمبيــد بمعــدل 

بعـد فتـرات مختمفـة باسـتخدام جيـاز التحميـل الكرومـاتوجرافي عـالي لتر. وقد تم تقدير المتبقيات في ثمار النخيـل  000ممميمتر/
نـانوميتر. وتعتمـد طريقـة التحميـل المسـتخدمة عمـى اسـتخبلص  220األشعة فوق البنفسجية وعمى دول موجـة (HPLC) األداء 

سـيتونيتريل: مـاء المبيد بواسطة خـبلت اإليثايـل. ىـذا وقـد تـم اسـتخدام عمـور كرومـاتوجرافي ذو وجـو معكـوس ومخمـوط مـن األ
 (HPLC)مــل/ دقيقــة. أوضــحت النتــائج أن اســتجابة جيــاز  030حكــم/ حجــم( كطــور متحــرك وبمعــدل ســريان قــدره  22: 09)

mailto:alreh@yahoo.com
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ميكروجـرام مـن الـدايكوفول وأن  230–030( فـي مـدى مـن التركيـزات قـدرىا 0389كانت خطية )قيمة معامل االرتباط أكبر من 
 032، 0322جزء في المميون عمى التوالي. وقد قدرىا  0390و  0320لمستخدمة تساوي قيم حدود التعرف وصبلحية الطريقة ا

% وانحـراف معيـاري نسـبي يتـراوح 00230 –0032جزء في المميـون وكانـت نسـبة االسـترجاع المتحصـل عمييـا تتـراوح بـين  0و
تبع النموذج ثنائي الوجو وأن تركيز %. وقد أوضحت النتائج أن اختفاء مبيد الدايكوفول من ثمار التمر ي00390- 0322بين 

أيـام  0جزء في المميـون بعـد  0380جزء في المميون قد تناقص ليصبس  00322مبيد الدايكوفول عند زمن صفر والذي يساوي 
جــزء فــي المميــون(. أيضــًا وجــد أن معــدل  2والتــي تعتبــر أقــل مــن القيمــة المســموح بتواجــدىا عمــى بعــض الثمــار والخضــروات )

(عمـى أشـجار 2/0t دايكوفول كان سريعًا في الطور األول مقارنـة بـالطور الثـاني حيـث أن فتـرات نصـف عمـر المبيـد )اختفاء ال
يـــوم، عمـــى التـــوالي. وتمتـــاز الطريقـــة المســـتخدمة فـــي ىـــذه الدراســـة بســـرعة األداء والحساســـية  29322و 0322النخيـــل تســـاوي 

 لنتائج.العالية وارتفاع نسبة االسترجاع مع إمكانية تكرار ا
 التحميل الكروماتوجرافي بالسائل، الدايكوفول، متبقيات، مصير، نخيل البمح.  الكممات الدالة:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 المٌاه على مرض ذبول عناقٌد التمر وثانً استٌت الصودٌوم ورش 45دراسة أثر الدفان م

 فرزاد كرم بور
  (karampour_fz@yahoo.com) مركز األبحاث الزراعية والطبيعية، إقليم هرمزغان، بندر عباس، إيران

 

من مقاطعة جنوب كارمان في تمور  0880لممرة األولى في  (DBFD)كانت الكتابة عن مرض ذبول عناقيد التمر 
% من محصول 0392المرض ظاىرة خطيرة عمى أنواع التمور في جنوب إيران اآلن. وىو يتمف  الموزافتي. ويشكل ىذا

التمر في مناطق مختمفة وأنواع مختمفة. وقد تحدث الباحثون عن عناصر فطرية ترافق المرض عمى أنيا. وتختبر التجربة 
في روادن بمنطقة ىرمزغان.  2002ئي عام واستيت الصوديوم والرش بالماء في تصميم عشوا 02الحالية استخدام الدفان م

واستعممت خمس معالجات وثبل عادات من الجرعات واألنواع من المواد وذلك برش األجزاء المصابة من التمر والمسمى 
يومًا ظيور أعراض 20مورداسين . تم استعمال المواد الكيماوية والرش عمى مرحمتين: األولى في مرحمة الخبلل والثانية بعد 

 Abbot)ض الذبول تمت مبلحظة النتائج في أربعة فترات وتم حساب اإلصابة بالمرض بواسطة صيغة أبوت مر 

Formula) وبينت النتائج أنو ليس ىناك اختبلفات ذات داللة إحصائية بين استخدام الماء والمانكوزب .(Mancozeb) 
المترة كان ليا أثر في خفض التمف في منطقة  جم في0% ، لكن ثاني أستيت الصوديوم عند 2% و00عند مستوى احتمال 

 ىرمزغان.

 : ذبول العنقود، مرض الجفاف، نخيل التمر.الكممات الدالة
------------------------------------------------------------------------ 

 عراقتأثٌر العوامل المناخٌة فً التوزٌع المكانً والزمانً آلفات النخٌل الرئٌسٌة فً ال

 عبد الستار عارف علً
 ((Email:abdulsattararif@yahoo.comكلية الزراعة، جامعة االنبار, االنبار,العراق  

تعد نخمة التمر من محاصيل الفاكية الرئيسية في العراق، وتعتبر اإلصابة الحشرية من العوامل المحددة إلنتاج التمور.   
  Ommatissus lybicus DeBergevinوالدوباس  Batrachadra amydraula  Meyrickإال أن حشرتي الحميرة 

ىما اآلفتان األكثر أىمية وانتشارا في معظم مناطق زراعة النخيل في القطر.نفذت الدراسة الحالية من اجل تحديد العوامل 
جغرافيا .تم الحصول عمى المناخية المؤثرة في االنتشار المكاني والزماني لياتين االفتين في مناطق زراعة النخيل المختمفة 

البيانات المناخية من دائرة األنواء الجوية  في بغداد, وتم الحصول عمى المعمومات التراكمية المتعمقة بانتشار ومكافحة ىذه 
اآلفات من الييئة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة ومن المراكز البحثية ذات العبلقة في القطر. أظيرت النتائج إن 

عوامل المناخية التي تحدث خبلل فترة نشاط ىذه الحشرات في الربيع أو الخريف )كاألمطار والعواصف الترابية ودرجات ال
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وقد تبين أن حشرة الحميرة تمتمك مدا واسعا من التحمل  تؤثر بشكل واضس في حدوث اإلصابة وانتشارىا. والرطوبة( الحرارة
بينما يبلحظ أن حشرة الدوباس يتركز وجودىا في بساتين المنطقة  نخيلالبيئي حيث توجد في معظم مناطق زراعة ال

الوسطى وفي المناطق المحصورة بين محافظة الديوانية جنوبا وحتى محافظة ديالى شماال. كما تمتد اإلصابة غربا إلى 
قد تم مناقشة تأثير كل عامل المناطق الجنوبية من محافظة صبلح الدين ولكنيا نادرا ما توجد في بساتين محافظة االنبار. و 
 مناخي في حدوث اإلصابة وانتشار ىذه اآلفات عمى النخيل في المناطق  الجغرافية المختمفة.

,  Batrachadra amydraula ,نخيل التمر، التوزيع الزماني, التوزيع المكاني , عوامل المناخيةالكممات الدالة: 
Ommatissus lybicus . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 إدارة المكافحة المتكاملة

 

 المكافحة المتكاملة لألعشاب المعمرة فً بساتٌن النخٌل المزروعة حدٌثاً 
 

 شوكت عبدهللا حبٌب

 )showkatabdulah@yahoo.comنبار, العراق )جامعة األ كمية الزراعة, قسم وقاية النبات,
 

 

كم شمال بغداد, العراق, بيدف دراسة تأثير  02في منطقة الطارمية,  2002-2000نفذت تجارب حقمية خبلل الفترة  
عشاب المعمرة في بساتين النخيل المزروعة حديثًا. نفذت التكامل بين الطرق الميكانيكية والزراعية والكيماوية في مكافحة األ

ىكتار. انتشرت في الموقع كثافة عالية من اإلعشاب  2وبمساحة  0888التجربة في بستان لمنخيل تمت زراعتو في العام 
, المديد Sorghum halapense, السفرندةImperata clyindricaالمعمرة كن من أىميا العشب الوبائي الحمفاء 

Convolvulus arvensis   وأنواع أخرى من أألدغال ألحولية. إشتممت التجربة  المعامبلت التالية: حراثة متعامدة لؤلرض
, حراثة وتنعيم  لؤلرض ثم زراعتيا بالمحصول الخانق   Medicago sativaوتنعيم ثم زراعتيا بالمحصول الخانق ألجت 

 2بمعدل رش   glyphosateثم ألرش بمبيد  أألعشاب ألجيازي َكبليفوسيت , حراثة و تنعيم   Trifolium repensألبرسيم 
رش  الَكبليفوسيت لوحده بنفس معدل الرش أعبله, حش )قطع( لثبلث مرات ثم الرش بالَكبليفوسيت  كغم مادة  فعالة/ىكتار,

. بينت ألنتائج بأن 2000لمعام  بنفس المعدل، حراثة و تنعيم فقط وألواح غير معاممة. نفذت جميع ألمعامبلت خبلل الربيع
التكامل بين عمميات الحراثة والتنعيم لؤلرض وزراعة ألمحصول الخانق ألجت كان كفوءًا في مكافحة اإلعشاب المعمرة وبقدر 
اليفوسيت لوحده أو بعد الحراثة أو بعد الحش. وقد كانت نسب التثبيط في نمو اإلعشاب المعمرة بعد  ََ كفاءة رش المبيد ِك

% لكل من معامبلت الحراثة والتنعيم ثم زراعة محصول ألجت، حراثة 00و  90، 99، 80من تطبيق المعامبلت سنة 
وتنعيم ورش المبيد َكبليفوسيت، رش المبيد َكبليفوسيت لوحده والحش )القطع( لثبلث مرات، وعمى التوالي. كان التكامل بين 

أكثر الطرق كفاءة في المكافحة المتكاممة لؤلعشاب المعمرة في بساتين طرق الحراثة والتنعيم وزراعة المحصول الخانق ألجت 
 النخيل.

 النخيل، المكافحة المتكاممة، اإلعشاب المعمرة، المحصول الخانق، َكاليفوسيت. دالة:الكممات ال
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