
09نشرة رقم:
الفطريات الممرضة للنبات 

الفيوزاريوم و الفريتي�ض�ضيليوم : اخطر امرا�ض الذبول الوعائي يف اخل�ضروات 

مقدمة: 

اأمرا�ض الذبول الوعائي وا�سعة االنت�سار و مهلكة جدًا للنباتات، و هي تظهر على �سكل ذبزل �سريع و تتلون اجزاء النبات 
باللون البنب كما جتف االوراق و الفروع الع�سريية للنباتات و يتبع ذلك موت النبات.

يحدث الذبول نتيجة لوجود و لن�ساط الكائن املمر�ض يف ان�سجة االوعية اخل�سبية يف النبات، و ميكن ان ميوت كل النبات 
او اجزاء منه املوجدة فوق منطقة اخرتاق االوعية بوا�سطة الكائن املمر�ض خالل ا�سابيع قليلة. ي�ستمر الكائن املمر�ض 
عادة يف انت�ساره داخليًا خالل اوعية اخل�سب على �سكل مي�سيليوم او جراثيم كونيدية حتى يقل كل النبات و يبقى الفطر 
امل�سبب للذبول الوعائي حم�سورًا يف االن�سجة الوعائي ) ان�سجة اخل�سب( وبع�ض اخلاليا املحيطة و ال ي�سل اطالقًا 

اىل �سطح النبات. 

ان جميع امرا�ض الذبول الوعائي بغ�ض النظر عن الكائن امل�سبب لها متتلك �سفات خا�سة بها ب�سكل عام حيث ان اوراق 
ا�سفر  لون اخ�سر فاحت اىل  و ت�سبح متهدلة ذات  انتفاخاتها  تفقد  امل�ساب  النباتي  اوراق اجلزء  او  امل�ساب  النبات 

خم�سر  و تتدىل االوراق و اأخريًا تذبل و تتحول اىل اللون اال�سفر ثم اللون البني فتموت.

و اذا قمنا بعمل مقطع عر�سي يف ال�سيقان و االفرع امل�سابة تظهر مناطق بنية على �سكل حلقة مائلة حتتوي على ان�سجة 
وعائية متغرية اللون. كما ميكن ان جند جراثيم و مي�سيليوم الفطر امل�سبب للمر�ض يف االوعية اخل�سبية يف ال�سيقان و 

اجلذور امل�سابة.

ان امرا�ض الذبول الوعائي هي من بني ا�سعب االمرا�ض اذ ان وجود جرثومة واحدة و احداثها ال�سابة واحدة فقط 
املبيدات  ا�ستعمال  بالتايل فان  و  ينت�سر داخليًا  و  الذي ينمو فيه بعد ذلك  و  النبات  الكائن املمر�ض يف  يكفي الدخال 
الفطرية ال�سطحية ملنع اال�سابة و مقاومتها غري ممكنة عمليًا. ا�سافة اىل ان فطر الفيوزاريوم و الفريتي�سيليوم ت�ستطيع 
اي�سًا ان تبقى حية يف تربة احلقل مرتممة اىل االأبد تقريبًا و هذا يجعل املقاومة عن طريق الدورة الزراعية اأو العمليات 

الزراعية االأخرى غري عملية اأو غري فعالة.

و من اكرث الطرق فعالية يف مقامدومة ذبول الفيوزاريوم و الفريت�سيليوم هي اال�سناف املقاومة. و نظرًا لقلة حركة و 
انتقال هذه الفطرياتن�سبياو بالتايل انخفا�ستك�سف وانت�سار اية �سالالت جديدة للكائن املمر�ض،فان اال�سناف تبقى 

مقاومه ملدة من الزمن طويلة ن�سبياز.



مرض الذبول الفوزاريوم في البندورة

ان ذبول الفوزاريوم هو احد اكرث امرا�ض البندورة انت�سارا و اتالفا للنباتات ،و يوجد حيثما تزرع البندورة بكثافة، ان 
املر�ض يكون ا�سد �سررا يف املناخات الدافئة ويف االرا�سي الرملية يف املناطق الدافئة. ويتلف ذبول الفوزاريوم النباتات 

النه ي�سبب توقف منوها و�سرعان ما تذبل ومتوت. ويت�سبب هذا املر�ض عن الفطر فيوزاريوم او�سكي �سبوريوم.

أعراض المرض

تظهر االعرا�ض يف البداية على �سكل �سفافية عروق ب�سكل ب�سيط على الوريقات اخلارجية احلديثة و يتبع تديل والتفاف 
الوراق اىل الداخل)االوراق كبرية ال�سن(وذلك ب�سبب تديل اعناقها. وعندما ي�ساب النبات وهو يف طور  البادرة فانه 
النباتات الكبرية يف ل�سن اثناء وجودها يف  غالبا ما يذبل وميوت حاال بعد ظهور االعرا�ض االولية .و ميكن ان تذبل 
احلقل ومتوت فجا اذا كانت اال�سابة �سديدة واذا كان الطق�ض مالئما للكائن املمر�ض.ان االعرا�ض االكرث �سيوعا يف 
النباتات كبرية ال�سن هي �سفافية العروق وتتدىل و التفاف االوراق يلي ذلك توقف النمو و تقز النباتات وكذلك ا�سفرار 
الوراق ال�سفلية و ذبول االوراق وال�سيقان ال�سغرية وت�ساقط االوراق وموت اخلاليا فب حواف االوراق املتبقية احلية 
وهذا ي�سمى نكروزز )necrosis( واأخريًا ميوت النبات وعندما يكون النبات امل�ساب ال يزال حيا فانه اليظهر على 
�سطحه اي نوع مب�سيليوم الفطر وال اية تركيبات ثمرية للفطر . وميكن ان ت�سبح الثمرة م�سابة احيانا عندئذ تتعفن 
وت�سقط دون ان تظهر عليها اي تبقعات وميكن ان ت�ساب اجلذور اي�سا فيظهر عليها عالمات التقزم  وبعد ابتداء فرتة 

التعفن تتعفن اجلذور اجلانبية ال�سغرية.

تكشف المرض 

تعترب فطريات ذبول الفيزاريوم  من �ساكنات الرتبة حيث انها تبقى حية بني املحا�سيل يف بقايا النبات امل�ساب يف 
الرتبة على �سكل مي�سيليوم ويف جميع ا�سكال جراثيمها ولكن االكرث �سيوعًا خا�سة يف املناطق ذات احلرارة املنخف�سة 
و عن  املاء  بوا�سطة  الفطر اىل م�سافات ق�سرية  ينت�سر  و   .)chlamydospores( �سكل جراثيم كالميدية  على 
طريق االدوات الزراعية امللوثة. اما انتقاله اىل م�سافات طويلة فان ذلك يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على النباتات امل�سابة 

املنقولة من مكان اىل اأخر اأو ينتقل بالرتبة املحمولة مع الباتات امل�سابة.

يف كثري من احلاالت اذا ما ا�سبحت منطقة ما ملوثة بفطر الفيوزاريوم فاإنها تبقى ملوثة و ي�سعب حتديد املكان الذي 
و�سل اليه الفطر وهذا يعني ان الفطر ال يبقى حم�سورٍا يف مكان حمدد.

عندما تنمو نباتات �سليمة يف تربة ملوثة فان انبيب االنبات املتكونة من قبل اجلراثيم او املي�سيليوم تخرتق قمة اجلذر 
مبا�سرة اأو تدخل اجلذر عن طريق اجلروح . و يتقدم املي�سيليوم خالل ق�سرة اجلذر مارًا بني اخلاليا و بعد ذلك ي�سل 
اىل االوعية اخل�سبية و يدخل عن طريق النقر و يبقى املي�سيليوم يف االوعية اخل�سبية على وجه احل�سر و يتحرك خاللها 

اىل اأعلى باجتاه ال�ساق  ومنطقة التاج يف النبات.

و اأثناء وجود الفطر يف االوعية اخل�سبية يتفرع املي�سيليوم و يكون جراثيم كونيدية �سغرية )Microconidia( التي 
التي  الكونيدية ال�سغرية يف االماكن  النباتية و تنبت اجلراثيم  الغذائية  تيار الع�سارة  اأعلى مع  تنف�سل و حتمل اىل 
التقف فيها و هي �ساعدة اىل اأعلى و يخرتق املي�سيليوم اجلدار اخلارجي للوعاء اخل�سبي و تتكون اجلراثيم الكونيدية 



ال�سغرية يف الوعاء اخل�سبي املجاور كما يتقدم املي�سيليوم جانبيًا يف االوعية اخل�سبية املجاروة خمرتقًا اياها عن طريق 
النقر.

ان جميع العمليات املذكورة �سابقًا من املحتمل ان تعمل جميعًا مع بع�سها البع�ض و هي م�سوؤولة عن حتطيم النظام املائي 
يف النبات امل�ساب. هذه العمليات هي ان�سداد االوعية اخل�سبية باملي�سيليوم و باجلراثيم  و اجللي و ال�سموخ و حتطيم 
االأوعية اخل�سبية. و عندما تكون كمية  املاء املتوفرة لالأوراق اأقل من املتطلبات الدنيا للقيام بوظائفها عند ذلك تقفل 
الثغور و تذبل االوراق و اأخريًا متوت و يتبعها موت بقية النبات . عند ذلك يهاجم الفطر االن�سجة الربان�سيمية للنباتات 

ب�سكل �سامل و ي�سل اىل �سطح االن�سجة امليتة و هناك يتجرثم بغزارة.

و ميكن للجراثيم اأن تنت�سر اىل نباتات جديدة اأو مناطق جديدة بوا�سطة الرياح و املاء و هكذا. و اأحيانًا ميكن ان ي�سل 
الفطر اىل الثمار يف النباتات امل�سابة و يخرتق اأو يلوث البذور، و هذا يحدث ب�سكل ا�سا�سي عندما تكون رطوبة الرتبة 
مرتفعة و درجة احلرارة منخف�سة ن�سبيًا، و هي الظروف التي ت�سمح للنباتات اأن تكون انتاجًا و يفرًا رغم انها م�سابة 

بالفطر، و يف الكثري من احلاالت تتعفن الثمار و ت�سقط.

مقاومة المرض

ان الطريقة العملية املف�سلة ملقاومة هذا املر�ض يف احلقل هي ا�ستعمال ا�سناف بندورة مقاومة للمر�ض. و يوجد لدى 
�سركات البذور اليوم جمموعة من اال�سناف التي تتحلى مبناعة �سد املر�ض اأو قدرة حتمل جيدة.

و بالن�ضبة للدفيئات التي تزرع فيها البندورة فان الطريقة املتبعة اليوم ملقاومة املر�ض هي تعقيم الرتبة بغاز امليثيل 
برومايد و هي طريقة مكلفة جداً و غري متبعة يف احلقول املك�ضوفة.

ان ا�ستعمال البذور ال�سليمة و نقل النباتات ال�سليمة للحقل هو طبعًا اجراء الزامي . هذا و ميكن التو�سل اىل نتائج 
ح�سنة على االأقل يف تقليل حدة املر�ض عن طريق اتباع طريقة التعقيم ال�سم�سي و ذلك بتغطية الرتبة ب�ستائر بال�ستيك 

خالل ا�سهر ال�سيف احلارة. 

Verticillium wilts  مرض ذبول الفيرتيسيلوم

يهاجم فطر الفريتي�سيليوم اأكرث من 200 نوع من النباتات معظمها من اخل�سروات مثل البندورة و الباذجنان و الفلفل 
و ال�سمام و البطيخ و كذلك بع�ض اأنواع الزهور و املحا�سيل احلقلية و اأ�سجار الفاكهة.

أعراض المرض

ان اعرا�ض ذبول الفريت�سيليوم مماثلة الأعرا�ض ذبول الفيوزاريوم يف العوائل التي ت�ساب بكلى الفطرين. و يف الكثري 
من العوائل يف معظم املناطق فان فطر الفريتي�سيليوم يحدث الذبول يف درجات حرارة منخف�سة اأكرث منها يف حالة 

فطر الفيوزاريوم.

تتك�سف اأعرا�ض املر�ض ببطء و غالبًا ما تظهر فقط على اجلزء ال�سفلي اأو اخلارجي من النبات اأو فقط على القليل 
من اأفرعه . و توؤدي ا�سابة الفريتي�سيليوم يف كثري من العوائل اىل �سقوط االأوراق و الذبول التدريجي و موت االغ�سان 

بالتوايل اأو االنهيار املفاجئ و موت جميع النبات.



ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة الزراعة

ال�سنوات الالحقة ت�سبح املهاجمة  الفريتي�سيليوم يف احلقل تكون معتدلة و مو�سعية. و يف   ان بداية االنت�سار لذبول 
�سديدة و ينت�سر املر�ض على م�ساحات وا�سعة.

ويتعذر ا�ستمرار يف زراعة املح�سول بدون ا�ستعمال ا�سناف مقاومة للمر�ض. ان الزيادة يف �سدة املر�ض من عام الآخر 
تكون ناجتة عن زيادة بناء الطاقة اللقاحية و عن طريق ظهور �سالالت من الفطر اكرث �سدة من اال�سلية او عن طريق 

كال ال�سببني.

ومع ان بع�ض �سالالت الفطر تختار عائال خا�سا اإال ان الكثري من هذه ال�سالالت يهاجم مدى وا�سعا من العوائل النباتية 
دون تخ�س�ض.

   يخرتق الفريتي�سيليوم  اجلذور ال�سغرية يف النباتات العائل مبا�سرة او عن طريق اجلروح ، و ينتقل الفطر بوا�سطة 
الرياح و ماء الرتبة  و الطعم والرباعم و كذلك بوا�سطة  الدرنات  و  التكاثر اخل�سري  اأو بوا�سطة عقلة  امللوثة  البذور 

ال�سطحي و الرتبة نف�سها.

مقاومة المرض

تعتمد مقاومة مر�ض الفريتي�سيليوم على ا�ستعمال نباتات خالية من املر�ض يف تربة خالية من الفطر كذلك ا�ستعمال 
اأحد حما�سيل  اأو  بالبندورة  التي كانت مزروعة  القابلة لالإ�سابة يف االرا�سي  ا�سناف مقاومة ومنع زراعة املحا�سيل 

العائلة الباذجنانية االأخرى.

و بالن�سبة للمحا�سيل ذات القيمة االقت�سادية العالية كتلك التي تزرع يف الدفيئات ميكن وقاية النباتات من املر�ض عن 
طريق تعقيم الرتبة. و يف بع�ض احلاالت ميكن التو�سل اىل نتائج جيدة من طريقة التعقيم ال�سم�سي و خا�سة يف املناطق 

مرتفعة احلرارة �سيفًا. 

** نقاًل عن مقال خا�ض �سادر عن جملة جذور الزراعية، العدد 54، اآب 1999

مراجعة وحتديث:
االدارة العامة لالر�ساد والتنمية الريفية
حقوق الطبع حمفوظة © 2012     


