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 الملخص
. الفطريات المصاحبة ألعفان طلوع وثمار نخيل البلح في منطقة الرياض بالمملكة 2003الشريدي، عبد العزيز محمد وإبراهيم محمد الشهوان. 

 .89-84: 21ربية السعودية. مجلة وقاية النبات العربية. الع
 1998و  1997جمعت عينات من طلوع وثمار النخيل التي تظهر عليها أعراض اإلصابة بالفطريات المسببة لألعفان خالل موسمين زراعيين متتاليين )

من العينات المأخوذة من الطلوع  Thielaviopsis paradoxa (De Seyn.) Hohn و  .Mauginiella scattae Cavللطلوع(. عزل الفطران  1999و  1998للثمار، 
دة اإلصابة بهذه األعفان المصابة المذكرة والمؤنثة، وقد وجد الفطران مختلطان في معظم العينات بينما وجد كل منهما منفردًا في عينات أخرى. كما لوحظت زيادة ش

وذلك الرتفاع نسبة الرطوبة خالل فترة التلقيح وما قبلها نتيجة لكثرة هطول األمطار في ذلك الموسم. عزل فطر ( 1998على الطلوع في الموسم الزراعي األول )
Alternaria alternata   فقط من عينات الثمار المصابة بالعفن في كال الموسمين الزراعيين، بينما لم يتم عزل أي فطر من عينات ثمار صنف المسكاني المصابة

من الثمار المصابة لنخيل البلح وذلك ألول مرة في منطقة الرياض  A. alternataمن الطلوع و  T. paradoxaقيط. يعتبر هذا أول تقرير عن عزل فطر بأعراض التر
 بالمملكة العربية السعودية.

 : عفن الطلع، عفن الثمار، الفطريات، نخيل التمر، السعودية.كلمات مفتاحية
 

 

 المقدمة
من أقدم أشجار  (.Phoenix dactylifera L)مر تعتبر نخلة الت 

الفاكهة المستديمة الخضرة التي عرفها اإلنسان واستفاد منها، حيث 
(. تعتبر المملكة 1تعود زراعتها إلى أكثر من عشرة أالف سنة )

العربية السعودية من بين أكبر الدول المنتجة للتمور حيث يوجد بها 
ألف هكتار وتنتج ما مقداره  106ة أعداد كبيرة من النخيل تشغل مساح

ألف طن، مما جعلها أهم أشجار الفاكهة المزروعة وأوسعها  649
 (.11) انتشارًا في السنوات األخيرة 

تصاب أشجار النخيل بكثير من اآلفات ومسببات األمراض 
النباتية المختلفة التي تصيب األجزاء المختلفة ومن ضمنها األزهار 

اب طلوع النخيل المذكرة والمؤنثة ببعض (، حيث تص2والثمار )
مسببات األمراض الفطرية التي ينتج عنها خسائر في الكم والنوع فيما 
لو تركت دون مكافحة. فمرض عفن الطلع والمعروف باسم الخامج 

( من أخطر األمراض 17وأحيانًا بمرض خياس الطلع أو اإلدمان )
أو المؤنثة للنخيل في الفطرية التي تصيب النورات الزهرية المذكرة 

المناطق التي تتوفر فيها الظروف الجوية المناسبة خاصة الرطوبة 
( 9في إيطاليا ) 1925العالية. عرف هذا المرض ألول مرة في عام 

(. 17أول من كتب عن هذا المرض بصورة علمية ) Cavaraويعتبر 
وينتشر هذا المرض في شمال أفريقيا ودول الخليج العربي ومصر 

(، وأول تسجيل لهذا المرض في منطقة القصيم كان عام  18نان )ولب
(. بينما تم عزل الفطر المسبب لهذا المرض وهو   12) 1984

Mauginiella scattae Cav. ( 5( والشرقية )14في مناطق الرياض ،
 ( في المملكة العربية السعودية.3( والشمالية )8

ر بأحـد إن مرض عفن الطلع يحدث نتيجة إصابة األزها
،  M. scattae ،Fusarium moniliforme Sheldon الفطريات التالية: 
Alternaria sp.  وThielaviopsis paradoxa (De Seyn.) Hohn  

(. والفطر األول عادة ما يكون المسبب الرئيس للمرض، وتظهر 17)
األعراض على الغالف الخارجي للطلع وقبل تفتحه على شكل بقع بنية 

ظهر التعفن كذلك على الشماريخ الزهرية الذكرية أو المعة، وي
 األنثوية مع وجود رائحة كريهة مصاحبة.

كما تصاب الثمار بمرض عفن الثمار الذي ينتشر في جميع  
( وله ارتباط بالظروف الجوية السائدة 17، 10مناطق زراعة النخيل )

ر في في الموسم الزراعي. ففي حالة الرطوبة العالية وتساقط األمطا
المراحل المتأخرة من النضج )الخالل والرطب ونضج الثمار(، تهاجم 
الفطريات الثمار وينتج عـن ذلك إصابة باألعفان ويشجع على ذلك 

 ،13، 10، 9، 7، 1الجروح والتشققات التي توجـد على الثمار )
(. إن تعفن 7) %75( وقد تصل نسبة الخسارة في المحصول إلى 17

ن على هيئة تعفن للطرف القمي للثمار )التعفن الثمار إما أن يكو
 ،9األسود( أو يكون على هيئة تعفن يسمى التبقع الجانبي للثمار )

17.) 
إن هدف الدراسة هو عمل حصر للفطريات المسببة لألعفان 
على الطلوع والثمار لنخيل البلح المصابة والنامية في المزارع حديثة 

ة في منطقة الرياض وذلك خالل سنة فأقل( الموجود 15الغرس )عمر 
 موسمين زراعيين متتاليين.
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 مواد البحث وطرائقه
تم القيام بعدة زيارات حقلية لمعظم المزارع الموجودة حول 
الرياض العاصمة )العيينة، الوصيل، العمارية، الدرعية، المزاحمية، 

(، وذلك في 1ديراب، الحائر، الخرج، ملهم، حريمالء، سدوس( )شكل 
األزهار واإلثمار للنخيل خالل فترة الحصر الممتدة من أول موسم 

. فحصت 1999حتى آخر شهر تموز/يوليو  1997حزيران/يونيو 
األزهار المصابة بالتعفن في موسم األزهار )آخر كانون الثاني/يناير 

(، وكذلك الثمار المصابة 1999و  1998آذار/مارس، عامي  –
 –خالل فترة اإلثمار )حزيران/يونيو بالتعفن أو الترقيط )تبقع الثمار(

(. أخذت عينات من األجزاء 1998و  1997أيلول/سبتمبر، عامي 
التي ظهرت عليها أعراض يشتبه في إصابتها بالفطريات بحيث 
تناسبت عدد العينات المأخوذة من كل صنف مع عدد أشجار النخيل 

نات المصابة، ثم وضعت العينات في أكياس بالستيكية وكتبت البيا
المتعلقة بكل عينة من حيث الصنف وعدد النخيل الكلية والمصابة في 
البستان وحفظت تلك العينات في صندوق التبريد، ومن ثم تم حفظها 

س في مختبر األمراض لحين  7-5في الثالجة عند درجة حرارة 
 القيام بعمليات العزل منها. 

ت في عينا 10و  1998عينة خالل عام  19عينة ) 29تم جميع 
(، A-2(، تم جمعها من طلوع نخيل مصابة بالتعفن )شكل 1999عام 
عينة من النخيل المؤنثة. كما تم جمع  17عينة من الذكور و  12منها 

عينة من ثمار نخيل ظهرت عليها أعراض التعفن أو الترقيط  16
وذلك من جميع  1998و  1997)تبقع على الثمار( خالل عامي 

 مزاحمية.المواقع عدا ديراب وال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خارطة توضح المواقع التي تم فيها الحصر داخل منطقة  .1شكل 
 الرياض.

Figure 1. Map showing locations where the survey was 

conducted in the Riyadh region. 

( للعزل، حيث تم غسل كل عينة من 4تم إتباع طريقة بودوين ) 
األجزاء المصابة أواًل بالماء الجاري كل على العينات المجموعة من 

حده ثم بالماء المعقم، ومن ثم أخذت قطع صغيرة من كل عينة بأبعاد 
سم بحيث تحتوي كل قطعة على جزء مصاب وآخر سليم.  0.5-0.2

بعد ذلك تم تعقيم هذه األجزاء سطحيًا عن طريق الغمر في محلول 
دقائق.  5-3اري( لمدة )هيبوكلوريت الصوديوم التج %10الكلوركس 

وباستخدام ملقط معقم تم نقل هذه القطع إلى أطباق بتري تحتوي على 
ماء مقطر ومعقم، ثم جففت باستخدام ورق معقم، بعد ذلك نقلت هذه 
القطع إلى أطباق بتري تحتوي على بيئة أجار البطاطا/البطاطس 

المضاف إليها المضاد الحيوي سلفات  (PDA)والدكستروز 
غ من  0.6توميسين )وذلك بعمل محلول أساس عن طريق إذابة السترب

مل من هذا  1مل ماء مقطر ومعقم ثم إضافة  100المضاد الحيوي/
مل بيئة(. حيث تم وضع ثالث قطع موزعة  100المحلول األساس/

توزيعًا منتظمًا في كل طبق، وتم عمل أربع مكررات لكل عينة. بعد 
أيام  7-5س ولمدة  27رارة ذلك حفظت في الحاضنة عند درجة ح

 لحين نمو الفطر أو الفطريات على البيئة، ثم فحصت مجهريًا. 
تم تنقية الفطريات المختلطة والناتجة من عمليات العزل باستخدام 
طريقة عزل جرثومة واحدة من المزرعة الفطرية حسب ما ذكره 

(. حيث تم الحصول على نمو فطري ناتج من 6شعير وقاسم )
احدة، بعد ذلك تم تنميتها على بيئة البطاطس والدكستروز جرثومة و

(PDA)  المائلة في أنابيب زجاجية(slant)  وحفظت في الثالجة عند
، 15س. تم الرجوع إلى بعض المراجع الخاصة ) 1±5درجة حرارة 

( بهدف تعريف الفطريات المعزولة، كما تم االستعانة ببعض 20، 16
بات في السعودية للمساعدة في المتخصصين في مجال أمراض الن

 التعريف أو تأكيد التعريف لتلك الفطريات.
 

 النتائج والمناقشة
 الفطور المصاحبة ألعفان الطلوع

بينت النتائج أن صنف المقفزي أكثر األصناف المصابة بهذا 
المرض، كما لوحظ ظهور بعض أعراض التعفن على األزهار 

   M. scattaeتم عزل الفطرين  المؤنثة قبل وبعد عملية التلقيح. كما
(. 1إما منفردين أو مختلطين مع بعضهما )جدول  T. paradoxaو 

 M. scattae( أن أول تسجيل لفطر 12لقد ذكر المليجي وآخرون )
تم في القصيم بالمملكة العربية السعودية، إال أن أبو  كمسبب للتعفن

من النخيل  ( أشارا إلى أنه تم عزل هذا الفطر14يمن وأبو بالن )
، كما تم عزل 1971المصابة في القصيم وصلبوخ قرب الرياض عام 

(  5هذا الفطر من النخيل في منطقة القطيف من قبل شحاته وآخرون )
( في 3( وأبو ثريا )8والعبد السالم وآخرون في المنطقة الشرقية )

 المنطقة الشمالية، كما أشارت دراسات أخرى إلى تسبب فطر
T. paradoxa (.17، 13، 10، 9، 8مرض تعفن الطلع )ل 
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( في منطقة 1999و  1998. الفطريات التي تم عزلها من العينات التي جمعت من طلوع نخيل مصابة بالتعفن خالل موسمين زراعيين متتاليين )1جدول 

 الرياض.
Table 1.  The isolated fungi that were associated with the rot disease samples of date palm inflorescences during two consecutive 

growing seasons (1998 and 1999) in the Riyadh region. 
 

 الفطريات المعزولة**
Isolated fungi** 

عدد النخيل المصاب/ عدد 
 النخيل في المزرعة

No. of diseased date 

palm/ No. of  date palm 

 
 Location الموقع Cultivar الصنف

 العام
Year 

Ms, Tp 1/2 *دخيني Dukhaini العيينة Al-Aoyaynah 1998 

Ms,Tp 1/7 ذكر Male العيينة Al-Aoyaynah 1998 

Ms,Tp 2/30 ذكر Male العيينة Al-Aoyaynah 1999 

Ms,Tp 2/4 *مقفزي Magfazi العيينة Al-Aoyaynah 1999 

Ms,Tp 3/10 *ذاوي Thawi الوصيل Al-Wasil 1998 

Ms,Tp 3/10 ذكر Male الوصيل Al-Wasil 1998 

Ms,Tp 1/8 *سكري أحمر Red Sukari العمارية Al-Ammariyah 1998 

Tp 2/3 *مقفزي Magfazi العمارية Al-Ammariyah 1999 

Ms 2/300 *خالص Khlass الدرعية Al-Diriyah 1998 

Tp 1/15 *دخيني Dukhaini الدرعية Al-Diriyah 1998 

Ms,Tp 5/5 ذكر Male الدرعية Al-Diriyah 1998 

Ms 1/30 *سلج Sillaj الدرعية Al-Diriyah 1998 

Tp 2/15 *مسكاني Maskani الدرعية Al-Diriyah 1999 

Ms 1/3 ذكر Male المزاحمية Muzahmiyah 1998 

Ms 1/3 *مقفزي Magfazi المزاحمية Muzahmiyah 1999 

Ms 1/3 ذكر Male ديراب Dirab 1998 

Tp 1/12 *دخيني Dukhaini الحائر Al-Hyre 1998 

Ms,Tp 2/8 ذكر Male الحائر Hyre 1999 

Ms 3/5000 *خالص Khlass الخرج Al-Kharj 1998 

Ms 1/30 ذكر Male الخرج Al-Kharj 1998 

Tp 2/30 ذكر Male الخرج Al-Kharj 1998 

Ms, Tp 10/150 ذكر Male الخرج Al-Kharj 1998 

Ms 3/500 قعي*ص Sagai الخرج Al-Kharj 1999 

Ms, Tp 1/3000 *نبتة سيف Nabtete Suef الخرج Al-Kharj 1999 

Ms 2/7 *مقفزي Magfazi ملهم Malham 1998 

Ms 1/3 *دخيني Dukhaini حريمالء Hurymila 1998 

Ms,Tp 1/3 ذكر Male حريمالء Hurymila 1999 

Ms 2/50 *نبتة سيف Nabtete Suef حريمالء Hurymila 1999 

Ms,Tp 1/4 ذكر Male سدوس Sadous 1998 

 (Female)* أنثى 
 **Ms =  Mauginiella scattae ،Tp  =Thielaviopsis paradoxa. 

 
لوحظ أن العينات المأخوذة من طلوع نخيل مصابة وظهر عليها 
تعفن النورات الزهرية، صاحبها ظهور رائحة كريهة على العراجين 

لمؤنثة قبل تفتحها أو بعده.  كما شوهدت بعض العراجين المذكرة أو ا
المؤنثة وقد أصيبت بالتعفن بعد إجراء عملية التلقيح، وهذا قد يكون 
راجع إما إلى تلقيحها بشماريخ زهرية أخذت من طلع مذكر مصاب 
 أو نتيجة استعمال بعض األدوات التي سبق أن استعملت في 

 ،7توافق مع دراسات سابقة )قطع شماريخ مصابة بالمرض، وهذا ي

وذلك راجع  1998(. كما لوحظ زيادة ظهور هذا المرض عام 10، 9
الرتفاع الرطوبة الناتجة عن هطول كميات كبيرة من األمطار أثناء 

 فترة التلقيح خالل هذا الموسم.

 الفطور المصاحبة ألعفان ثمار النخيل
الثمار  بينت النتائج أن صنف السلج هو األكثر إصابة بتعفن

(. لوحظ أن أعراض التلون البني المسود على الثمار ثم 2)جدول 
تعفنها تظهر على شكلين فاألول يكون التعفن فيه في قمة الثمرة قرب 

 Alternaria(. عزل فطر B-2القمع والثاني في وسطها )شكل 

alternata  عينة من عينات الثمار التي ظهرت عليها هذه  13فقط من
 ا لم يتم عزل أي فطر من ثمار صنف المسكاني المصابةالتعفنات بينم

بالترقيط )التبقع( والتي جمعت من مزارع العيينة، حريمالء، وسدوس 
 (.2)جدول 
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( في 1998و  1997. الفطريات التي تم عزلها والتعرف عليها من العينات التي جمعت من ثمار نخيل مصابة خالل موسمين زراعيين متتاليين )2جدول 

 نطقة الرياض. م
 Table 2. The isolated fungi that were associated with diseased samples of date palm fruits during two consecutive growing 

seasons (1997 and 1998) in the Riyadh region. 

 

 
 

 Symptoms األعراض

عدد النخيل عدد النخيل المصاب/ 
 في المزرعة

No. of diseased date palm/ 

No. of  date palm/farm الصنف Cultivar الموقع Location 
 عامال

Year 

 Al-Aoyaynah 1997 العيينة Sagai صقعي Rot 4/8 تعفن

 Al-Aoyaynah 1997 العيينة Maskani مسكاني Speckles 2/4 ترقيط

 Al-Aoyaynah 1998 العيينة Sillaj سلج Rot 8/13 تعفن

 Al-wasil 1997 الوصيل Sendy نديس Rot 2/8 تعفن

 Al-Diriyah 1997 الدرعية Thawi ذاوي Rot 1/3 تعفن

 Al-Diriyah 1997 الدرعية Sillaj سلج Rot 1/8 تعفن

 Al-Ammariyah 1998 العمارية Sillaj سلج Rot 10/100 تعفن

 Al-Kharj 1997 الخرج Sagai صقعي Rot 2/200 تعفن

 Al-Kharj 1997 الخرج Munifie منيفي Rot 2/200 تعفن

 Al-Kharj 1998 الخرج Sillaj سلج Rot 3/600 تعفن

 Al-hyre 1998 الحائر Sillaj سلج Rot 1/30 تعفن

 Hurymila 1997 حريمالء Sagai صقعي Rot 3/50 تعفن

 Hurymila 1997 حريمالء Maskani مسكاني Speckles 10/13 ترقيط

 Hurymila 1998 يمالءحر Dukhaini دخيني Rot 1/3 تعفن

 Malham 1998 ملهم Dukhaini دخيني Rot 1/12 تعفن

 Sadous 1998 سدوس Maskani مسكاني Speckles 7/30 ترقيط

 عدا عينات صنف مسكاني. Alternaria alternata (Fr.) Keisslerالفطر المعزول من كل العينات التي جمعت من ثمار النخيل هو 
Alternaria alternata (Fr.) Keissler was isolated fungus from all samples of date palm fruits except from the Maskani samples.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعراض اإلصابة بعفن الطلع )أ( وعفن ثمار نخيل البلح )ب(  .2شكل 
 مقارنة بالثمار السليمة أسفل الصورة.

Figure 2. Symptoms of date palm inflorescence rot (A) and 

fruit rot (B) compared with healthy fruits. 
 

كما لوحظ أن ظهور هذه األعراض ارتبط باألشجار عالية اإلثمار 
وهذا ربما يكون راجعًا إلى الحالة الفسيولوجية لألشجار أكثر من 
كونها أعراضًا لمسببات مرضية، حيث لم يالحظ ظهور هذه 

ى نفس األشجار في المواسم الالحقة بعد أن تم تخفيف األعراض عل
ثمارها. لقد أشارت الدراسات السابقة في المملكة إلى عزل هذا الفطر 
من الثمار المصابة بالتعفن في المنطقة الشرقية من قبل العروسي 

( إلى أنه تم عزل 8(، كما أشار العبد السالم وآخرون )19وآخرون )
الثمار المصابة في تلك المنطقة أيضًا.  من  .Alternaria spفطر 

هناك العديد من الفطريات األخرى التي تصاحب أعفان الثمار وسجل 
وجودها ولم يتم عزلها من الثمار المصابة بالعفن في هذه الدراسة في 

( من تمور مصابة بالتعفن 19المملكة، فقد عزل العروسي وآخرون )
 ،Aspergillus fumigatus: في المنطقة الشرقية الفطريات التالية

A. japonicus ،Auerobasidium sp. ،F. lateritium، 
F. moniliforme ،F. tenuissimum ،Botryodiplodia spp. ،

Cladosporium sp. ،Paecilomyces sp.  وPenicillium spp. .
 قد عزل من F. equiste( أن الفطر 21بينما ذكر قاسم وآخرون )
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في منطقة الجوف شمال المملكة، أما العبد السالم  ثمار مصابة بالتعفن
 ، .Helminthosporium spp( فقد عزلوا فطريات 8وآخرون )

Macrosporium sp. و Rhizopus stolonifer   من ثمار مصابة
 بالتعفن في المنطقة الشرقية. 

 يتضح من نتائج هذه الدراسة إلى أنه تم عزل فطر
T. paradoxa ة بالتعفن وفطر من طلوع نخيل مصابA. alternata 

من ثمار نخيل مصابة بالتعفن أيضًا وذلك ألول مرة في منطقة 
 الرياض بالمملكة العربية السعودية. إضافة إلى عزل الفطر

M. scattae  من طلوع مصابة بالتعفن والذي  سبق عزله من قبل في

 2و  1(. كما يتضح من الجدولين 14صلبوخ فقط بمنطقة الرياض )
عدد النخيل المصابة بتعفن األزهار أو الثمار كان قلياًل بشكل عام  أن

إذا ما قورن بعدد النخيل السليمة في كل مزرعة، عدا تلك المصابة 
 بالترقيط )التبقع( فإنها تكون مرتفعة إلى حد ما. 

 

 شكر وتقدير
يتقدم الباحثان بجزيل الشكر والتقدير إلى مركز البحوث  

راعة جامعة الملك سعود بالرياض مقابل تمويل الزراعية، كلية الز
 جزء من هذه الدراسة ضمن برنامج الماجستير للباحث األول.

 

 

Abstract 
Al-Sharidi, A.M. and I.M. Al-Shahwan. 2003. Fungi Associated with Rot Diseases of Inflorescence and Fruit of Date Palm 

in Riyadh Region, Saudi Arabia. Arab J. Pl. Prot. 21: 84-89. 
Diseased date palm inflorescence and fruit samples were collected during two consecutive growing seasons. Mauginiella scattae and 

Thielaviopsis paradoxa were isolated together from most diseased male and female inflorescence samples. Each fungus was also isolated singly 

from some samples. It was noted that these inflorescence rots were abundant in the first season (1998) as a result of heavy rain during that 

season compared to the second season (1999 season). Only Alternaria alternata fungus was associated with date palm fruit rots during the two 

seasons (1997-1998). No fungal pathogen was isolated from the Maskanny cultivar fruit samples with speckled disease symptoms.This is the 

first report regarding the isolation of T. paradoxa and A. alternata from rotted inflorescences and fruits of date palm, in the Riyadh region, 

respectively. 

Key words: inflorescence rot, fruit rot, fungi, date palm, Saudi Arabia. 
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