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أجريت عممية حصر لمرض موت األطارف في الكمثرى في موسمين 
 (2003 و 2002بدًء من شير يونيو وحتى شير أكتوبر من عامي )متتابعين 

وبمدة دروا  (محافظة القميوبية)شممت بساتين كمثرى منتشرة في القناطر الخيرية 
ومنطقة الصالحية الجديدة  (محافظة الشرقية)ومركز بمبيس  (محافظة المنوفية)
وىم جميعًا في قطاع شمال شرق الدلتا بجميورية مصر  (محافظة اإلسماعيمية)

وقد أخذت العينات المصابة إلى معامل معيد أمراض النبات بمركز . العربية
واستخدمت صوب . البحوث الزراعية بالجيزة لعزل وتعريف المسبب المرضي

المعيد إلجراء أبحاث الصوبة بداية من دراسة القدرة المرضية وحتى اختبارات 
كما أجريت عمميات التفريد الكيربي لمبروتين وعزل ومقارنة الحمض . المقاومة
. في معمل البيولوجيا الجزيئية بالمعيد (DNA)النووي 

: ويمكن تمخيص أهم النتائج المتحصل عميها فيما يمي
بعد الحصر تم تقدير شدة اإلصابة في العينات المأخوذة من أشجار  -1

 عامًا صنف ليكونت، وأثبتت النتائج أن أعمى نسبة 15كمثرى عمرىا 
وأقل نسبة إصابة  (%18.75)إصابة كانت في محافظة اإلسماعيمية 

وخاصة في موسم  (%16.21)سجمت في عينات محافظة الشرقية 
. (2003)الصيف التالي من الدراسة 

بمقارنة نتائج شدة اإلصابة في العينات المأخوذة من األربعة محافظات مع  -2
المتوسط الشيري لتقارير األرصاد الزراعية فيما يخص درجات الحرارة 

ونسبة الرطوبة وجد أن ىناك عالقة إيجابية بمعنى أن شدة المرض تزداد 
م تبدأ نسبة اإلصابة في °  30بزيادة الحرارة والرطوبة النسبية حتى 

 .  اإلنخفاض
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تم الحصول عمى مزارع نقية من الفطريات المعزولة من العينات المصابة  -3
 (ومن خالل خصائص المزارع والفحوص الميكروسكوبية لمخيوط والجراثيم)

 Botryodiplodia theobromae:  تم تعريف العزالت عمى أنيا
 Aspergillus وAlternaria solani  وFusarium solaniو

niger . 

 ىو المسئول B. theobromaeأثبتت اختبارات القدرة المرضية أن فطر  -4
عن اإلصابة بمرض موت األطارف في الكمثرى ، ولم تتمكن الفطريات 

 B. theobromae و كانت عزلة الفطر. األخرى من إحداث العدوى
 . أشد العزالت إحداثًا لممرض (1رقم )المعزولة من محافظة القميوبية 

أجريت عدة تجارب لممقارنة بين أوجو التشابو أو االختالف بين األربعة  -5
 التي تمثل األربعة محافظات موضع B. theobromaeعزالت من فطر 

 :الدراسة من عدة أوجو

  انخفضت القدرة المرضية لعزلة محافظة المنوفية عندما زادت فترة
 يوم تالىا في ذلك عزالت اإلسماعيمية والشرقية ثم 35تحضينيا إلى 

 .القميوبية

  زاد النمو الميسميومي وتكوين الجراثيم في العزالت األربعة بزيادة درجة
م دون فروق ممحوظة بينيم ثم °30 - 10حرارة التحضين ما بين 

انخفض معدل نمو الخيوط والتجرثم عندما زادت درجة حرارة التحضين 
 . م°35م وحتى وصمت °30عن 

  وحدثت نفس العالقة بين زيادة شدة المرض مع ارتفاع درجة الحرارة
م ثم تنخفض شدة اإلصابة بالعزالت األربعة دون فروق حتى °30حتى 
 .م وأنييت التجربة°35درجة 
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 تتأثر المزارع الفطرية لبعض عزالتB. theobromae  في ظروف من 
الحموضة والحرارة والرطوبة ومصدر الكربون فتتكون فييا صبغة حمراء 

غير معتاد تكوينيا في الظروف العادية ، وقد لوحظت ىذه الخاصية 
في عزلتي المنوفية واإلسماعيمية فقط حيث كونتا في مزارعيما الصبغة 

 .الحمراء ، بينما لم تتكون في عزالت القميوبية والشرقية

  لوحظ أن ىناك فروق بسيطة بين العزالت األربعة في معدل نمو
ثم عزلة  (%65)مزارعيا ، إال أن أسرعيا نوعًا كانت عزلة القميوبية 

وأخيرًا عزلة اإلسماعيمية  (%62.0)ثم عزلة المنوفية  (%64)الشرقية 
(58.4%). 

  ىناك فروق كمية غير معنوية بين األربعة عزالت في شدة ضراوتيا
من وجو النظر الوراثية بعد إجراء تفريد كيربي لمبروتين الكمي المعزول 

من العزالت األربعة ، ولكنيا قريبة الشبو بنسبة عالية من الناحية 
 .التصنيفية بعد تفريد الحمض النووي لمعزالت

  بدراسة التشريح المرضي لبادرات كمثرى عمرىا عام واحد حقنت
 بصورة منفصمة B. theobromae صناعيًا بالعزالت األربعة لفطر

. وجد أن ىناك فروق تشريحية ترجع لدرجة ضراوة العزلة عن غيرىا
وفي ىذا الخصوص كانت عزلة القميوبية ثم عزلة اإلسماعيمية ثم عزلة 

الشرقية وأخيرًا عزلة المنوفية متدرجات في شدة اإلصابة ومن ثم في 
 .  ضراوتيا

 :خطة مقاومة المرض في ىذه الدراسة شممت استخدام -6

  سبعة مبيدات فطرية تجارية مختمفة ، أظيرت خمسة منيا وىي
Kemdazinو Topsinو Rubiganو  TopasوTecto نتائج 

متميزة في خفض النمو الميسميومي والتجرثم وصل إلى حد منع النمو 
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 Kemdazinكمية تحت ظروف المعمل وكان أفضل الخمسة مبيدات 
لذلك اخخيزث للخجارب الخطبيقيت بالجزعاث Topsin  وRubiganو

المىصى بها لزش البادراث عمز سنت ححج ظزوف الصىبت بعد حقنها 

 وقد أعطت الثالثة .صناعياً بعزالث الفطز األربعت بصىرة منفصلت
مبيدات نتائج مشجعة في خفض شدة اإلصابة وخاصة عندما تم الرش 

 .بالمبيدات قبل أو بعد الحقن بالعزالت بيوم أو سبعة أيام

 إن -اختبرت مقدرة بعض المنتجات الحيوية التجارية مثل الريزو
جارد المحتوية عمى فطريات أو بكتيريا ليا تأثير مضاد -والبالنت

لبعض المسببات المرضية ، وقد أدى الرش بيما إلى منع اإلصابة 
بالعزالت األربعة وخاصة عندما تم الرش بيما بعد الحقن مباشرة أو بعد 

 .  أيام من الحقن تحت ظروف الصوبة7

 
 اخلالصة والتوصيات

لوحظ أن مرض موت األطارف في الكمثرى ينتشر بكثرة في بساتين 
الكمثرى مسببًا خسائر شديدة في المحصول وخاصة عند ارتفاع حرارة الصيف 

. المصحوبة بارتفاع الرطوبة النسبية
فقد لوحظ أن ىناك ارتباط بين شدة اإلصابة بالمرض وارتفاع درجات 
الحرارة و نسبة الرطوبة الجوية حيث تزداد شدة اإلصابة بزيادة حرارة ورطوبة 

لذلك يجب زراعة األصناف أو اليجن المقاومة لممرض وفي المواعيد . الجو
. قدر اإلمكان المناسبة لمنمو الجيد مع تالفي الظروف المناسبة لممرض

أثناء عممية التقميم البد أن يكون جائرًا نوعًا بحيث يستأصل كل آثار 
. المرض ، ثم دىان أماكن التقميم ببعض المطيرات الفطرية
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ويمكن بعد التقميم والتخمص من آثار اإلصابة الرش ببعض المركبات 
الحيوية التجارية بالجرعات الموصى بيا والتي يستفاد فييا من التأثير المضاد 
-لبعض أنواع البكتيريا والفطريات ضد المسببات المرضية مثل مركبات الريزو

. جارد-إن والبالنت
يمكن االستفادة من التكنولوجيا الحيوية في انتخاب أو تطوير أو تربية 

 .B أصناف أو ىجن مقاومة لمرض موت األطارف المتسبب عن الفطر

theobromae .


