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 الملخص

  

اللون االبيض بظهور  ميز األعراض الخارجية  تت(.  SDS)المفاجئ    ذبولمتالزمة ال  من ضمنها تعاني أشجار النخيل من أمراض خطيرة للغاية  

 ةبينما تضمنت أعراض المرض الداخلي  ،من القاعدة إلى قمة الورقة حتى تموت الورقة بأكملها  الذي يتقدمعلى جانب واحد من الورقة ، و

انواع من جنس  فيوزاريوم   ةثالث  تم عزل  هذه الدراسةفى  .  ذبول وموت الشجرة  يؤدي إلى  مما  ؛وعائيةالحزم  وتصبغ ال  تلون الجذور باألحمر

(F. oxysporum    وF. proliferatum    وF. solani  )  من عينات جذور نخيل التمر المريضة، وكان الفطر الممرضF. solani    مرتبطًا

الفطريات    نميةمن خالل تالخواص المورفولوجية    من خالل تم تعريف الفطريات الثالثة  .   نخيل التمر في اإلمارات العربية المتحدة  ذبولب

تم ايضا استخدام طرق تسلسل المناطق الفاصلة المنسوخة الداخلية والوحدة الفرعية الكبيرة لمركب .  على اطباق البيئات الغذائية المختلفة

 . لمعرفة مسبب المرض  RNA (ITS\LSU rRNA) الجين الريبوزومي

اإلمارات  دولة  في   تالزمة ذبول نخيل التمر المفاجئالمرض أن المسبب الرئيسي لمتؤكد التجارب داخل البيوت البالستيكية ومؤشرات شدة  

فرازمضادات  إتعيش داخل جذور نخيل التمر على    ياالكتينوبكتيريا الت  اعليةمقارنة ف  أيضاً هذه الدراسة  وتم في    .F. solaniالعربية المتحدة هو  

والحد والتخفيف من    خاليا الفطر الممرض  رانرتها على انتاج إنزيمات محللة لجدقداختبار    يضاً أحيوية قادرة على قتل الفطر الممرض و  

تم عزل االكتينوبكتيريا من جذور نخيل التمر في اإلمارات  ولتحقيق ذلك ،. البالستيكية يوتداخل المختبر و داخل الب في نخيل التمر  المرض

الخلوية و التي   راناإلنزيمات المحللة للجد باإلضافة إلىالعربية المتحدة وتم تقييمها لقدرتها على إنتاج المضادات الحيوية القاتلة للفطريات و 

مضادات حيوية قاتلة    اتم اختبار أقوى عزلتين مثبطتين أنتجت.  ةالبيوت البالستيكي  ييمكن أن تمنع نمو مسببات األمراض في المختبر و ف

كان .  الممرض في المختبر في ظروف البيوت البالستيكيةالفطر  على تحليل خيوط    تينقادر  اللفطريات أو إنزيمات تحلل جدار الخلية وكانت

اج إنزيمات تحلل جدار الخلية أكثر فعالية بشكل كبير في  بدون إنت  فقطالذي أنتج المضادات حيوية المضادة للفطريات  BCA2االكتينوبكتريا 

بدون إنتاج المضادات الحيوية فقط والذي أنتج إنزيمات تحلل جدار الخلية  BCA1مقارنة باالكتينوبكتريا  ذبول النخيلوشدة  انتشارالحد من 

لمضادات حيوية المضادة للفطريات مقارنةً باالكتينوبكتريا   أوضحت هذه الدراسة تفوق االكتينوبكتريا القادرة على إنتاج ا.  القاتلة للفطريات

 .البيوت البالستيكية داخلفي نخيل التمر متالزمة ذبول النخيل المفاجئ في تقليل شدة فقط  االخلي انالقادرة على إنتاج إنزيمات تحطيم جدار
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