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الملخص
تعاني بساتين النخيل من أمراض خطيرة  ،بما في ذلك متالزمة االنخفاض المفاجئ ( .)SDSارتبط الفطر F. solani
بمرض  SDSفي نخيل التمر في اإلمارات العربية المتحدة .فى الدراسة الحالية أدى استخدام Cidely® Top
( difenoconazoleو  )cyflufenamidإلى تثبيط نمو الفطريات في المختبر بشكل كبير وخفض تطور  SDSعلى
شتالت نخيل التمر المحقونة مسبقًا بـ  F. solaniفي ظروف البيوت البالستيكية .تعتبر الدراسة الحالية هى األولى
من نوعها و التى تؤكد أن مبيد الفطريات الكيميائي  Cidely® Topفعّال بشكل كبير ضد  SDSعلى نخيل التمر .ال
تمنع الفطريات الممرضة نمو النبات بشكل مباشر فحسب  ،بل تحفز النبات أيضًا على تخليق هرمون االجهاد
الفسيولوجى و المعروف باسم هرمون اإليثيلين .تحدث الكثير من األضرار للنباتات المصابة بالفطريات نتيجة
الستجابة النبات لزيادة مستويات هرمون اإلثيلين .كان الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة فعالية األكتينوبكتيريا
القادرة على إنتاج إنزيم دياميناز  ، ACCمع أولئك غير القادرين على إنتاج دياميناز  ، ACCعلى تثبيط شدة  SDSفي
نخيل التمر .لتحقيق ذلك  ،تم تقييم األكتينوبكتيريا ال ُمنتِجة ألنزيم ديايميناز  ACCوالمعزولة من جذور نخيل التمر في
دولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث قدرتها على إنتاج المضادات الحيوية القاتلة للفطريات واإلنزيمات المحللة
لجدار الخلية والتي يمكن أن تمنع نمو الفطريات في المختبر .أنتجت معظم العزالت المثبطة إنزيم الكيتينز باإلضافة
إلى إنتاج المضادات الحيوية القاتلة للفطريات  ، siderophores ،كما كانت قادرة على تحليل خيوط الفطر الممرض
في المختب ر .تحت ظروف البيوت البالستيكية  ،كانت العزلة المنتجة لـ إنزيم دياميناز  ACCأكثر فاعلية في تقليل
حدوث وشدة  SDSمقارنة بالعزلة غير المنتجة لـ إنزيم دياميناز  .ACCأثبتت هذه الدراسة ألول مرة تفوق
األكتينوبكتيريا المتنافسة في منطقة الجذور ( )rhizosphereعلى تعزي ز فعاليتها كعوامل تحكم بيولوجي من خالل
قدرتها على إنتاج ديايميناز  ACCباإلضافة إلى قدرتها على إنتاج المضادات الحيوية القاتلة للفطريات واإلنزيمات
المحللة للجدار الخلوي .أظهرت النتائج بوضوح القدرة على تعزيز معظم عوامل المقاومة البولوجية إن لم يكن كلها
عن طريق تضمين قدرة إنتاج إنزيم ديايميناز  ACCفي السالالت المستخدمة فى المقاومة أو المكافحة البيولوجية أو
الحيوية.
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