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  المستخلص

 بهدف معرفة فعالية المبيـدات الفطريـة ضـد مـرض 2005-2004           نفذ هذا االختبار في محافظة ديالى خالل الموسم 

 للبيئـة والـصحة األمينـة ومقارنتها مـع بعـض المـواد  ).Mauginiella scattae  Cav(ن فطر خياس طلع  النخيل المتسبب ع

 همـصابة بـالمرض نفـس) فحـل( نخلـة ذكـر 48 نخلة مثمرة مصابة بمرض خياس طلع النخيـل و99العامة ،استخدم في االختبار 

 ادخالهــا فــي تجربــة   مكافحــة المــرض  لغــرض2004 -2003وفــي منــاطق متفرقــة مــن محافظــة ديــالى وتــم تعليمهــا فــي الموســم 

 saltاســتخدم ملــح الطعــام ) غــالون /غــم 12غــالون ،انتراكــول /غــم 12غــالون ، كابتــان /غــم 6غــالون ، بافــستين / غــم 6بنليــت (

 .R.C.B.Dقسمت التجربـة الـى ثـالث مكـررات باسـتخدام تـصميم تجريبـي . غالون / غم cinder 150غالون ،رماد /  غم100
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وقـد "  وتميزت معاملة مبيد انتراكول ايجابياأرقامها في معامالت المبيدات تكاد تتقارب اإلصابةج البحث بان نسبة  نتائأظهرت، 

فـي خفـض نـسبة ) ملـح الطعـام ، الرمـاد( في معامالت المبيدات عن المقارنة ، بينمـا تميـزت معـامالت المـواد اإلصابةانخفضت 

  .ت المبيدات والمقارنة عن جميع المعامالت بما فيها معامالاإلصابة

  In florescence rot , (Mauginiella scattae Cav.) )الكلمات المفتاحية(

  

◌ِAbstract 

 

           this study was done to examine the activity of salt, cinder and some fungicides against the 

inflorescence rot caused by mauginiella scattae Cav. The experiments were carried out in dyala 

province during 2004-2005 season.there was no significant difference between the fungicides in 

its effective, Antracol- wp showed higher effectiveness,salt and cinder had highly effective 

against the disease so they could use safely at the same time.  

 

 

 المقدمة

 وعمل على زراعتها اإلنسان التي عرفها األشجار أقدم شجرة النخيل هي شجرة الحياة في المناطق الصحراوية وهي          

وقد كرمت الديانات السماوية كافة شجرة النخيل و أهتمت بزراعتها و رعايتها وكان في مسلة حمورابي قبل .  العصورأقدممنذ 

 غم من الفضة لمن يقلع شجرة نخيل 225ؤكد كرامة هذه الشجرة ،  حيث فرض غرامة قدرها  سنة  قوانين ت4000حوالي 

الذي يسببه الفطر ) 8،4،1( مرض خياس طلع النخيل أهمها كثيرة  بأمراضيصاب نخيل التمر في العراق ). 8،4(

)Mauginiella scattae Cav  (  وبنسبة اقل بالفطرFusarium sp)  10،86،1(الى خياس طلع النخيل ،  حيث يؤدي 

اهمية  ، لذا احتل هذا المرض)1( التمور وخاص عند مالئمة الظروف الجوية النتشاره إنتاجوالنورات الزهرية  ويؤثر بذلك على 

وينتشر في شمال ) 13(م 1925 مرة في ليبيا سنة ألولسجل المرض ). 8،4،1،3( النخيل آفاتكبيرة في برامج مكافحة 

في % 80 اإلصابةوكانت نسبة ) 12،11،7،8،6،5،2(، ينتشر بصورة وبائية في العراق) 15،12،10 (وسطاألافريقيا والشرق 

 كانت على معظم اإلصابة إن إلى البحوث أوضحتم 1977، وفي عام ) 11،4،1(م 1948-1949محافظة البصرة  للموسم 
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 بهذا المرض وفي اإلصابةالخسائر الناتجة  عن وقدرت . وخاصة بساتين منطقة الفاو ) 7،6،5،4،3(طلع النخيل في البصرة 

  المصابة للعام األشجارومن المعروف ان  )5( طن من التمور35338,5 بحوالي 1976محافظ البصرة وحدها في سنة 

 السعف من سنة آباطالماضي تحتفظ بمسببها المرضي للسنة التالية الن الفطر يبقى على هيئة مايسليوم في قلب الشجرة وفي 

ومن اجل السيطرة على المرض تستخدم رشات وقائية بالمبيدات الكيمياوية في مناطق خروج الطلع  . خرىأل

 وأكدت استخدام المبيدات ومضارها على البيئة خاصة أخطار جرى التشديد على األخيرةوفي السنوات ) 10،6،5،4،3،1(

 مكلفة اقتصاديا فضال عن إنها المبيدات الكيماوية ومن مميزات استخدام) 9(ضرورة استخدام بدائل في مجال المكافحة  

يزيد من خطورة هذه المبيدات على الصحة العامة كون مناطق زراعة النخيل في العراق تتداخل مع  مما تلويثها للبيئة و

 األعشابات   قسم من الباحثين بان مبيدأشارفقد .  غير مستهدفة أخرى تستهدف كائنات حية أنها باإلضافةالمناطق السكنية 

 (Applaudوالحشرات كانت لها تأثيرات سلبية على مجموعة من الكائنات الحية غير المستهدفة مثل المبيد الحشري 

buprofezin  ( جانبي على العناكب المفترسة تأثيركان له )14 .(  

  

  المواد و طرق العمل 

 همـصابة بـالمرض نفـس) فحـل( نخلـة ذكـر48 النخيـل و مـصابة بمـرض خيـاس طلـع) أنثـى( نخلة مثمـرة99 تأشير  تم            

 تــم  2005-2004 فــي تجربــة االختبــار للموســم إدخالهــا لغــرض 2004-2003وفــي منــاطق متفرقــة مــن محافظــة ديــالى للموســم 

غـــالون /غــم 12غــالون ، كابتــان /غــم 6غــالون ، بافــستين / غــم 6بنليــت (اختبــار مبيــدات فطريــة  فاعلــة فــي مكافحــة المــرض 

قـسمت )  . مـادة/غالون/لتر4(غالون/ غم cinder/150غالون ،رماد/ 100saltاستخدم ملح الطعام ) غالون /غم 12اكول ،انتر

 7( معـــامالت 7 وحـــدة تجريبيـــة موزعـــة علـــى 49 فـــي كـــل مكـــرر )R.C.B.D( ثـــالث مكـــررات وبتـــصميم تجريبـــي إلـــىالتجربـــة 

رشـت المعاملـة الواحـدة بـثالث . على كل الوحدات التجريبيـة ) ةأشرط(بضمنها معاملة المقارنة، وضعت عالمات ) معاملة/نخلة

 قيـاس الغـالون لكـل نخلـة ماسـتخدوقـد ) 2005-2004(مرتان بمحلول المـادة المـستعملة فـي الموسـم الثـاني ) نخلة 21(مكررات 

 بتــأريخ األولــىرشــة وكانــت ال. تركــت معاملــة المقارنــة بــدون رش .لــضمان وصــول المــادة الــى مايلــسيوم الفطــر المــسبب للمــرض 

 ، بعد اكتمال خروج وتتشقق جميع الطلـع علـى جميـع النخيـل الـداخل 25/4/2005 ، الرشة الثانية كانت بتأريخ 15/11/2004
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 بالمرض بعد حساب العذوق المصابة بالمرض بعد حساب العذوق المصابة و السليمة فـي اإلصابةاستخدمت نسبة . باالختبار 

  .لتقييم الفروقات بين المعامالت.L.S.D ،كما استخدم اختبار  )7(ة كل مكرر كطريقة للمعاين

  

  النتائج والمناقشة

 المـواد المناسـبة لمقاومـة مـرض خيـاس طلـع النخيـل  والـذي جـرى عـام أفـضل إليجـاد نتائج االختبار المفترض أظهرت          

 في بساتين ديالى ، بان جميع المواد المستخدمة في االختبار ومنها المبيدات الفطريـة كانـت ذات فعاليـة و تـأثير 2004-2005

  30,8 إلـى فـي المعـامالت ابةاإلصـ نـسب أرقـامحيـث تـشير )المعاملـة الـضابطية(على المرض عنـد مقارنتهـا مـع معاملـة المقارنـة

 فـي اإلصـابةبافستين  وكابتان على التـوالي  فـي حـين كانـت نـسبة ، بنليت ، في معامالت األنتراكول  % 34,6  34,2  33,2

علــى التــوالي عنــد مقارنتهــا مــع معاملــة المقارنــة التــي كانــت نــسبة ) 21،8،21،5(هــي )الرمــاد ، ملــح الطعــام ( معــامالت المــواد 

 تميـزت هـذه المـواد عـن سـابقتها والتأثير بالمبيدات الكيمياوية من ناحية الفعالية األخيرةولدى مقارنة المواد  . 53،7بها  اإلصابة

 ويوضــح الجــدول الفروقــات غيــر 0،687هــي % 5عنــد مــستوى معنــوي L.S.Dوكانــت قيمــة   .اإلصــابةكمــا دلــت بــذلك نــسب 

نويا بين مادتي ملح الطعام والرماد والمبيدات مـن جهـة وبينهمـا وبـين المعاملـة المعنوية بين المبيدات في حين كان هناك فرقا مع

  .األخرى فضال عن وجود الفرق المعنوي بين المعاملة الخيرة وبين المواد أخرىالضابطية من جهة 

  

  المناقشة

 متوسـط وقـد يعـزى تـأثيرذات             لغرض الوقوف على نتائج االختبـار يتـضح مـن الجـدول المرفـق ان المبيـدات الفطريـة 

 درجــة الرطوبــة وهطــول زخــات قليلــة مــن المطــر قــد زادت مــن مالئمــة الظــروف النتــشار المــرض وتقليــل تركيــز المبيــد إنالــسبب 

)  ملح الطعـام ،الرمـاد (األخيرة،بقي ان نقول ان تميز المواد ) ملح الطعام والرماد(على معامالت المواد " أيضاوقد ينعكس ذلك .

 عازلــة حــددت المجــال البيئــي أو كونهــا مــواد حافظــة إلــىبــيط فعــل الفطــر المــسبب لمــرض خيــاس طلــع النخيــل ربمــا يعــزى فــي تث

 فاعلية مـن المبيـدات الفطريـة وهـذا وان سـالمة موقفهـا مـن التلـوث والـصحة أكثرومحتويات المحيط الغذائي للفطر وجعلت منها 

  . قلة تكاليفها في برنامج الوقاية إلى ةإضاف استخدامها فيه فائدة بيئية وصحية إننجد 
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  التوصيات

 الفاعــل للمبيــدات الفطريــة نوصــي باســتخدامها فــي الحــد مــن انتــشار المــرض ولكــن لمعنويــة النتــائج التــأثير           مــن خــالل 

اسـتخدامها هـو  بيئيـة وصـحية عامـة واقتـصادية فـان  وألسـبابتجاه مادتي ملح الطعام والرماد ،علـى مـرض خيـاس طلـع النخيـل 

  .األفضل

  

  جدول يوضح نسب اaصابة بمرض خياس طلع النخيل في المعامXت المرشوشة والمقارنة

 

  

  

  

  

  

  المصادر

  اaصابة%   المصاب  الكلي  المعاملة/ المادة 

 Antracol 120  37  30.8          *b انتراكول

       Benlate 135  45  33.2           cبنليت 

 Bavistin 140  48  34.2  d  بافستين

 Captain 130  45  34.6  dكابتان 

 **a  21.5  28  130  ملح طعام

  **a   21.6  24  110  رماد

 e  53.7  69  130  الضابطية /مقارنة
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ومكافحتــه فــي العــراق ،الكتــاب الــسنوي  ،دراســات علــى مــرض خيــاس طلــع النخيــل) 1974(عبــد الــستار وفاضــل ، البلــداوي، .1

 .212-257 األول دالعد لبحوث وقاية المزروعات،

وتــشخيص بعــض حــاالت انحنــاء الــرأس  عــزل ،)2001(البلــداوي، عبــد الــستار ،محمــد صــادق ،ســعد الــدين شــمس الــدين ، .2

 .الطبع تحت) 12(  للعلوم الزراعية،العدداإلماراتمجلة  التمر، وتعفن القمة والجذع في نخيل

 ،phoenix dactyliferaلــى ذبــول ثمــار النخيــل ، دراســات ع) 1987(البهــادلي ، علــي حــسين وجمــال طالــب الربيعــي ، .3

 .40-33):1( العدد6مجلد /المائية  مجلة البحوث الزراعية والموارد

ومكافحته في العراق، الكتاب  طلع النخيل ، دراسات حول مرض خياس)1977(الحسن،خليل كاظم وبرهان خالد وليد ، .4

 .206- 184 األول،المجلد    السنوي لبحوث وقاية المزروعات

مـــرض خيـــاس طلـــع النخيـــل باســـتعمال  مقاومـــة ،)1976(الحـــسن ،خليـــل كاظم،حمـــد ســـعيد عبـــداهللا ،عبـــد الخـــضر عبـــود ، .5

 .236-223 األولالمجلد  ،وقاية المزروعات المبيدات الفطرية،الكتاب السنوي لبحوث

ت الفطريـة ضـد مـرض فعاليـة بعـض المبيـدا ، اختبـار) 1981(الحسن،خليل كاظم ،عبد الخضر عبود،وحمـد سـعيد عبـداهللا  .6

 آذار  12-7  بغـداد للفتـرة مـن – للنخيـل والتمـور األولالمناسـب لرشـها،المؤتمر العربـي  خيـاس طلـع النخيـل وتحديـد الوقـت

 .15-1،صفحات 

عــزل وتــشخيص الفطريــات التــي تــصيب  ،)1986( الربيعــي ،جمــال طالــب ،عبــد الــستار البلــداوي ،علــي حــسين البهــادلي، .7

        -167 ):2( العـدد 5 مجلـد –عليها،مجلـة البحـوث الزراعيـة والمـوارد المائيـة  سـات البيولوجيـةالتمـور مـع بعـض الدرا

 172   . 

علــى انتــشار مــرض خيــاس الطلــع  دراســات ،)1986(لحــسن، خليــل كــاظم الربيعــي ،جمــال طالــب ،نــزار نومــان العنبكــي، .8

                                 .                       للمرض  النخيلأفحل أصنافوحساسيته بعض 

 مديرية وقاية المزروعات العامة، وزارة 74  النباتية الشائعة في العراق ، نشرة رقماألمراض، قائمة ) 1974(حسن ، فاضل  .9

  .الزراعي ، العراق  اإلصالح الزراعة و
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