
 

 

 

 Crown gall التاجي التدرن مرض
بالهيئة العامة لشئون  صرح المهندس/ غانم السند مدير إدارة اإلرشاد الزراعي

 اتاتالنب من كبيرا   عددا  يصيب  التاجي التدرن بأن مرض الزراعة والثروة السمكية

 وهو عائلة 01 من وأكثر جنسا   041 من أكثر إلى تنتمي التي والخشبية العشبية،

 .العالم أنحاء معظم في االنتشار واسع

 ما غالبا  و العائل للنبات المختلفة األجزاء على ثآليل أو أورام بتكوين المرض ويتميز

 إال اجيالت بالتدرن سمي لذا التربة سطح من بالقرب التاج منطقة في اإلصابة تظهر

 ىأخر أسماء المرض ولهذا الخضري والمجموع واألفرع والسيقان الجذور يصيب أنه

 : مثل عدة

 Rootالجذور وأورام• Root knot  الجذر وعقدة• crown knot التاج عقدة  •

tumors 

  Black knotالسوداء والعقدة• con galls العصوية والثأليل •

 يف تكون حيث اإلصابة عمر باختالف المرض يكونها التي الدرنات حجم ويختلف

 .اللون راءسم وتصبح بعد فيما تتصلب ولكنها كديمية أو بيضاء طرية تكونها بداية

 :للمرض المسبب وتتطرق إلى

 Agrobacterium البكتيريا عنيتسبب  التاجي التدرن مرض فذكران

tumefaciens ميكرون 1.0-1.4 وقطر ميكرون 3-0 بطول عصوية بكتيريا وهي 

 لصبغة سالبة ، هوائية ، أسواط 4-2 من لها قصيرة سلسلة في أو مفردة عادة توجد

 ةحاف ذات المعة بيضاء صغيرة مستعمرات بصورة االجار بيئة على تنمو غرام،

 البكتيريا أن كما Non Acid Fast للحامض مثبتة غير متجرثمة، غير مستديرة

 .والنشادر الهيدروجين وكبريت األسترول وتنتجلآلزوت  االختزان ضعيفة

 كافية كمية عادة وجود ولكن والجفاف الشمس ألشعة حساسة التاجي التدرن وبكتيريا

 .اإلصابة إحداث على قادرة البكتريا بقاء على تساعد التربة في الرطوبة من



 خاليا إلى الطبيعية النبات خاليا تغيير على قدرتها هو البكتيريا هذه يميز ما وأهم

 واالنقسام مووالن بالتكاثر المصابة الخاليا ذلك بعد تستمر ثم قصيرة فترة في درنية

 .غيابها أو البكتيريا وجود حال في

 على وتقدر لخاليال البينية المسافات في التاجي التدرن لمرض المسببة البكتيريا تعيش

 :إلى المتكونة الدرنات على البكتيريا وجود ويؤدي والتكاثر النمو

 التأليل داخل من للمرض المسبب الكائن عزل صعوبة -0

 السطح من القريبة األنسجة في المريستيمي النشاط استمرار -2

 السطحية ناتالكائ كثيرا   يغسل الماء أن حيث ملوثة التربة فيها تصبح التي السهولة -3

 .التربة إلى

 :االقتصادية األهميةكما تطرق إلى  

 هاوعمر العوائل الختالف تبعا   التاجي التدرن مرض عن الناتجة األضرار تختلف

 العائل النبات واستجابة وحجمها وعددها األورام هذه وموضع اإلصابة بدء عند

 . لإلصابة

 :فذكر األضراروأشار إىل 
 حجمها وصغر األوراق واصفرار وتقزمه للنبات النمو إضعاف -0

 الموضعية اإلصابة نتيجة والجذور األفرع قتل -2

 الشديدة الحاالت في كله النبات موت -3

  السدر وأشجار الفاكهة ألشجار إصابته عند كبيرة أضرارا   المرض ويسبب

 :الضرر سبب أو منشأوتطرق إىل  

 تهيجفت مهيجة مادة تفرز الحديثة الجروح طريق عن العائل إلى البكتريا دخول عند

 يةالتالول الخاليا عدد زيادة إلى يؤدي الذي األمر السريع باالنقسام وتأخذ الخاليا

 ضغط عن وينتج وتشوهها بها المحيطة العادية واألنسجة العادية الخاليا على وتضغط

 إلى .الغذائية والمواد الماء وصول إعاقة إلى الخشبية األوعية على التألولية الخاليا

 تتقدم عندما أنه كما الطبيعية الحالة من %21 يقارب بما النبات من العلوية األجزاء

 .الناقلة ةاألوعي تتخشب وبالتالي. قاسية وتصبح أنسجتها تتخشب بالعمر التآليل

 

 



 

 : عن ينشأ النبات وموت

 .العصارة انتقال أمام يقف ميكانيكيا   عائقا   تشكل الدرنة أنسجة -0

 . الكربوهيدراتية – المواد فيه مبالغ بشكل المتشكلة الدرنات تختزن -2

 

 يقلو جيد بشكل النمو على قادرة غير تصبح المصابة النباتات أن عامة وبصورة

 خاصةو المناسبة غير الجوية للظروف حساسية أكثر وتصبح أوراقها وتصفر إنتاجها

 الشتاء أضرار

 :املرض يصيبها التي العوائل 
 الخشبيةو العشبية النباتات من كبيرا   عددا   ذكرنا كما التاجي التدرن بكتيريا تصيب

 .النباتية المملكة من عائلة 01 من أكثر إلى تنتمي التي

 :منها نذكر

 – العنب – المشمش – الكرز – الدراق – الكمثرى - السدر - السفرجل – التفاح -0

 التوت

 الشمس عباد- الملفوف الفول – الخيار –الطماطم – البطاطا -2

 الورد – الجيرانيوم – األضاليا – الزينة نباتات -4

 :األعراض

 Endol  هرمون البكتيريا تفرز النبات أنسجة البكتيريا ودخول اإلصابة حدوث بعد

acctic acid اماألور وتكوين واالنقسام البرانشيمية الخاليا تهيج إلى يؤدي الذي 

 .الدرنات أو والتآليل

 جدا   لتدرنا ببكتريا اإلصابة عن المتكونة الدرنات تمييز يصعب اإلصابة بداية ففي

 الدرنات أن إال. الجروح لسد callus الكالوس مادة من المتشكلة الدرنات في عنها

 المتشكلة الدرنات في عنها جدا   كبيرة بسرعة تتطور بالبكتريا اإلصابة عن المتشكلة

 . Callusالكالوس مادة من

 ظممنت غير انتفاخ غير انتفاخ شكل وعلى زائدة نموات شكل على األعراض تظهر

 وكذلك ولةبسه تحطيمها يمكن اسفنجية تكون وقد النبات، األعراض يحيط النسيج في

 يغمق مث غالبا   بيضاء األمر أول في التآليل أو األورام وتكون األم النبات عن فصلها

 .تدريجيا   لونها



 على يظهر مجعدة الشكل في متطاولة أو منتظمة غير كروية الدرنات تكون وقد

 لك وعلى الحجوم مختلفة صلبة متخشبة عقد شكل على تكون وقد طيات، سطحها

 :هما الشاذ النمو من عامين بنوعين التاجي التدرن مرض يتميز

 أو لجذورا على وتتكون والشكل الحجم في تختلف التي الحقيقية النموذجية األورام-0

 .السوق أو التيجان

 .طبيعي غير زائدا   تكشفا   األعضاء في تكشف مع تورمات أو انتفاخات -2

 نأ يمكن ولكنها التربة سطح من بالقرب والسوق الجذور على عادة الدرنات تظهر

 سطح عن سم 051 على يزيد ارتفاع وعلى األوراق وأعناق األفرع على أيضا   يظهر

 (.العنب) الكرمة على بوضوح ذلك ويظهر التربة

 لوالتآلي. التكوين تام غير الوعائي الجهاز في عصاري نسيج من األورام تتكون

 وتمنع عفنوتت تتحلل عشبية نباتات أو حديثة خشبية جذور على تتكون التي الطرية

 .سطحها من جذورا   تكوين

 األحيان بعض في يظهر حيث بالبكتيريات إصابة عن دائما   ينتج ال التدرن أن ويذكر

 البكتريا لىع التحتوي البكتريا عن المتسببة األولية الثأليل جانب إلى ثانوية تآليل

 .النباتات في جينات عن ناتجة تكون فهذه جروح عندها واليوجد

 :الرتبة يف البقاء على التاجي التدرن بكرتيا قدرة
 والثقيلة منها ةالخفيف األتربة أنواع كافة في العيش على القدرة الخارجي التدرن لبكتيريا

 حتى شهرأ بين تتراوح ولمدة المعقمة وغير المعقمة والفقيرة العضوية بالمواد الغنية

 .سنين عدة

 غير بةالتر من أطول المعقمة التربة في حية البكتريا بقاء فترة فإن عامة وبصورة

 التدرن كترياوب التربة ميكروفلورا بين التنافس فقدان إلى ذلك سبب يعود وقد المعقمة

 .التعقيم عملية أثناء التربة في للنمو منشطة مواد تكوين بسبب أو التاجي

 :األتربة أنواع تأثير

 األتربة أنواع كافة في العيش على القدرة التاجي التدرن لبكتيريا بأن سابقا   ذكرت

 .والفقيرة العضوية بالمادة والغنية والثقيلة منها الخفيفة

 :التربة حرارة تأثير

 سريع تدهور هناك وكان م25 هي التربة في البكتريا لنمو المثلى الحرارة درجة إن

 .المعقمة غير التربة في م 35 حرارة درجة على البكتريا أعداد في

 



 

 :التربة رطوبة تأثير

 أكثر وفعالية بنشاط الرطبة التربة في تعيش أن تستطيع التاجي التدرن بكتريا أن ذكر

 .الجافة التربة من

 

 :التربة PH تأثير

 7.7-0.0 بين يقع اإلصابة وإحداث التاجي التدرن بكتريا لنمو األمثل التربة PHالـ إن

  العكس وعلى اإلصابة نسبة من يزيد PHالـ رفع بقصد للتربة الكلس إضافة وإن

 :الكربون إلى اآلزوت نسبة تأثير

 حوالي C/N  نسبة كانت عندما أطول كانت التربة في البكتيريا بقاء فترة أن وجد لقد

   بقائها فترة من يقلل النقصان أو بالزيادة المعدل هذا عن واالنحراف 25

 :املكافحة
 عن المتسببة الحديثة الجروح طريق عن النباتات التاجي التدرن بكتيريا تهاجم

 في جودةالمو الثعبانية والديدان الحشرات تحدثها التي الفتحات أو الزراعية العمليات

 . التربة

 :التايل اتباع جيب ملقاومتهاوذكر أن 
 .النباتات جروح إحداث تجنب -0

 .التطعيم بشمع الجروح تغطية -2

 لتحمت حتى االنتظار يجب بل المشتل من قلعها بعد مباشرة الشتالت زراعة عدم - 4

 الكالس ويتكون الجروح

 المصابة النباتات زراعة تجنب -5

 . الفورمالدهيد مثل التربة معقمات أحد باستخدام المشتل أرض تعقيم -0

 الجروح إحداث على المساعدان العامالن أنهما حيث والنيماتودا الحشرات مكافحة  -7

 الفيوريدانك النيماتودية الحشرية المبيدات أحد باستخدام وذلك البكتريا دخول وتسهيل

 . الفايدت أو الالنيت أو



 التالشت زراعة يجب جدا   خطرا   المرض يعتبر حيث المثمرة األشجار مشاتل في  -0

 .اإلصابة من خلوها من التأكد مع كمشتل استخدامها يسبق لم أرض في

 حجما   4:0 بنسبة الكحول مع الصوديوم نتروكريسول داي مادة استخدام يمكن -9

 .األورام سطح فيها يدهن بحيث

 قليل مع ةحاد بسكين األورام كشط فيمكن الدائمة األرض في المثمرة لألشجار بالنسبة

 الكحول مع الصوديوم نتركريسول داي مادة بمحلول مكانها ودهن السليم الجزء من

 نشاطل مناسبة غير الجوية الظروف حيث الشتاء في والمعالجة الكشط إجراء ويفضل

 لهذه بمناس معجون بأي الكشط مكان تغطية فيجب الصيف في جرى إذا أما البكتيريا

 .البكتيريا من والخالي النظيف بالطين تغطيته فيمكن يتوفر لم وإذا الغاية

 قوحر استبعاد وكذلك البستان أرض عن بعيدا   المكشوطة الدرنات حرق مالحظة مع

 .المصاب الغراس

 

 

 

 

 

 

 

 مرض التدرن التاجي على األشجار

 

 

 

 

 مع التحيات                       

 إدارة اإلرشاد الزراعي                       

 مدير إدارة اإلرشاد الزراعي  –م/ غانم السند                  


