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من فطريات التربة المهمة التي تسبب عدة أمراض لنباتات اقتصادية تنتمي الى  Theilaviopsisيعد الفطر  
الذي يصيب القطن ،الجزر ،   Black roots rotعوائل نباتية مختلفة مثل مرض تعفن الجذور االسود 

 .Thفستق الحقل، قصب السكر ،البطاطا الحلوة وغيرها من النباتات ،يتسبب هذا المرض عن النوع 
Paradoxa  للفطر .Theilaviopsis   عدة اسماء مرادفه من أهمهاChalaropsis  وChalara . 

بنية اللون من نوع سميكة الجدار الجنسية  بتكوين أبواغ   Thielaviopsisيتميز النوع 
Aleuriospore)تتكون على هيئة سلسلة في طرف حامل كونيدي)بوغي  )تسمى احيانا أبواغ كالميدية

هذا النوع من االبواغ بهيئة مفردة على الحامل البوغي ،   Chalaropsis(متخصص، في حين يكون الجنس 
فيكون أضافة الى هذا النوع من االبواغ نوع أخر من االبواغ تتميز بكونها شفافه   Chalaraاما الجنس 

 .Phiaelosporeوتسمى االبواغ    Phailidتتكون داخل حوامل بوغية)حوامل كونيديه( متخصصه  تسمى 
من أهمها دمج االجناس الالجنسيه اعاله في بعدة تطورات    Thielaviopsisمر تصنيف الفطر(.1صورة)

. لجميع االجناس اعاله طور rDNAوخاصة   DNAوذلك اعتمادا على مؤشرات  Chalaraنس واحد هو ج
 Thielaviopsisيصنف الفطر  Mycobankلذلك وحسب مصنف  Ceratocystis جنسي واحد يعرف

:صف  Microascales: رتبة  Ceratocystidaceaeالعائلة -وفق المراتب التصنيفية االتية :
Sordariomycetes شعبة:Ascomycota مملكة:Fungi. 

 .Tو T. eucalyptiو T. Australو  T. basicolaنوع من أهمها  Thielaviopsis 23يضم الجنس 
ovoide  وT.populi وغيرها ، فضال عن نوعين ممرضين للنخيل هماT. Paradoxa  

 .T.punctulataو

 

 

 



 

والفطريات المرادفه له.  Thielaviopsisالتي يكونها الفطر ( االبواغ الكالميدية والكونيدية1صورة)

 Chalara=االبواغ الشفافه للفطر Chalaropsis 3=الفطرThielaviopsis 2=الفطر1

 

 Thielaviopsis أالعراض المتسببة عن الفطر

من عدة أعراض مرضيه منتشرة على نخيل التمر لذلك فأن االمراض التي    Thielaviopsisعزل الفطر 

يسببها اكتسبت اسمها من االعراض الشائعة اال ان أهم الحاالت المرضية التي تتسبب عن هذا الفطر في 

 النخيل هي تعفن البرعم الطرفي او مايعرف بالمجنونه و مرض اللفحة السوداء.

مثل الجزائر والمغرب ومصر  ظم مناطق زراعة النخيل في العالمفي مع مرض تعفن البرعم الطرفي ينتشر 
في الوقت ويعد  .وسلطنة عمان وغيرها واإلمارات كيةير األمات المتحدة يوالسعودية وموريتانيا والكويت والوال

بعض الدراسات  أظهرت وقد، في البساتين المهملة سيماالنخيل المهمة في العراق  أمراضمن  الحاضر
يزداد و  مثل البصرة. العراق محافظات% في بعض 34.6إلى بالمرض تصل  اإلصابةنسبة  إنالمحلية 

في النخيل المصاب بحفارات  سيماالعالية  انتشار المرض في البساتين المهملة  رديئة الصرف ذات الملوحة
يتسبب عن هذا المرض أعراض  ًا.شهر 24-6موت النخيل المصاب في غضون  إلىالسيقان ,يؤدي المرض 

البرعم الطرفي مما يؤدي  إصابةوتحصل هذه الحالة عند Terminal rotمتعددة من أهمها تعفن القمة النامية
إلى موت النخلة أو قد يتحفز برعم أبطي قريب من القمة النامية للنمو فيتكون رأس جديد  في اغلب األحيان

الحالة الثانية من األعراض فتظهر بشكل  إما(.Medjnoonيظهر بشكل مائل وهو ما يعرف بالمجنونة)



يعرف ا مناطق  خشنة سوداء على احد جانبي السعف كما يحدث التواء وتشوه واحتراق الوريقات وهو م
 .Blackscorchلفحة السوداءالب

ون حيث تظهر على العراجين المصابة مناطق العرج إصابةأما الحالة الثالثة من األعراض فتظهر عند 
كما قد تصاب الشماريخ الزهرية فتظهر األعراض مشابهة ألعراض خياس  (،2صورة) خشنه سوداء متشققة

 األدوارالحالة الرابعة  فتظهر بشكل تعفن في قاعدة رأس النخلة مما يؤدي إلى شحوب لون  أماطلع النخيل.
 Heartيعم االصفرار وضعف النمو معظم السعف ينتهي بموت النخلة السفلى من السعف وبتقدم اإلصابة 

rot سيما في مرحلة الجمري والخالل األحجام.كما قد تصاب ثمار النخيل فتظهر عليهابقع سوداء مختلفة. 
من عدة أعراض مرضية على النخيل منها انحناء   Chalaropsisو Thielaviopsisكما عزل الفطران 

االوراق  عوتبق  Dry basal rotوتعفن القاعده الجاف   Trunk rotوتعفن الجذع  Bending headالرأس 
 وغيرها. Date Palm decline syndromeومتالزمة تدهور النخيل   Leaf black spotاالسود 

أخرى من النخيل مثل نخيل الزيت والنارجيل وجوز الهند  أنواعاً نخيل التمر  أشجار إلىإضافةيصيب الفطر 
 س وقصب السكر والجزر والتبغ وغيرها.ناناوالكناري ونخيل واشنتونيا كما يصيب عوائل أخرى مثل األ

على هيئة غزل فطري نشط أو على هيئة أبواغ كونيدية من كال  إمايبقى الفطر في أنسجة النخيل المصاب 
التكريب  أدواتن طريق بواسطة الحشرات أو ع إماينتشر الفطر من النخيل المصاب إلى السليم ،و النوعين

مصابة  أو غيرها من الوسائل وتساعد الجروح الميكانيكية أوالتي تحدثها  أمهاتأوعن طريق نقل فسائل من 
قدرته ميسبب الفطر تعفن األنسجة المصابة كما يتميز بو  حفارات السيقان على دخول الفطر أنسجة النخلة.

التعفن وتحلل ألنسجة  إحداثيا النبات والتي تساعد في عدد من اإلنزيمات المحللة لجدران خال إفرازعلى 
 .مما يسبب ليونتها خاصة عندما تتركز االصابة في منطقة اتصال راس النخلة بالجذع  النخيل المصاب

ينمو الفطر في األنسجة المصابة ويتطور ببطء ومع تقدم اإلصابة يكون الفطر أعداد كبيرة من األبواغ التي و 
 أشجار نخيل أخرى. تنتشر إلى

تعتمد أجراءت مكافحة هذا المرض على قطع أجزاء النخيل المصاب وحرقه للتخلص من لقاح الفطر كما تعد 
مكافحة حشرات حفارات النخيل من أالجراءت المهمة في مكافحة هذا المرض كما يمكن حقن النخيل 

ان كل االجراءات التي تحسن من  المصاب بخليط من مبيدات الفطريات ومبيدات الحشرات وجدير بالذكر
كما بات من الضروري التخلص من صحة النخلة كالتسميد وعمليات الخدمة االخرى تخفف من االصابة.

النخيل الميت والمتهالك والذي يوجد باعداد كبيرة في بعض البساتين اذ يشكل هذا النخيل مصدر دائما للقاح 
 الفطر.



 

 
 على نخيل التمر  Thielaviopsisالفطر( أعراض مختلفة لالصابة ب2صورة)
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