
يف عاملنا �ملت�سابه �ملتباين �ملتنافر �ملتناحر، د�ئرة مقّدرة للحياة، �مليالد 

ثم �لبقاء ردحًا من �لزمن ثم �نق�ساء �لأجل. وحينما يتاأّمل �ملرء عالقة 

غالبة  �سمة  و�لهجوم  و�لنتهاز  �لرتّب�ض  يجد  ببع�ض،  بع�سها  �لكائنات 

لب �لنو�زع �جلوهرية لذلك هو �ل�سر�ع من  بينها لغر�ض �أو لآخر. ولعل �سُ

�أجل �لبقاء. وهذه و�إن كانت جُتدي نفعًا بعد موت كائن وتعّر�سه لهجوم 

كا�سح ميحو بقاياه من �لوجود، �إل �أنها تت�سّبب يف معاناة كائن حي ل حول 

له ول قوة �سوى �أنه ُيَعّد مادة �ساحلة لالنتفاع بكائن �آخر.

�ملخلوقات،  بقية  �ساأن  �ساأنها  �لأنو�ع،  تعّر�ض  �لنبات،  ومعروف يف عامل 

و�لبكترييا  كالفطر  جمهرية،  كائنات  من  �ستى،  �لهجوم  من  طرز  �إىل 

و�لطيور  كاحل�سر�ت  رقــّيــًا  �أكــرث  �أخـــرى  �إىل  و�لــفــريو�ــض،  و�لنيماتود� 

و�لفئر�ن و�جلرذ�ن و�لقو�قع وغريها. كٌل يريد �أن يعي�ض وي�ستمر بقاوؤه، 

ول غرو �أن يكون ذلك على ح�ساب �لغري معاناة �أو �إفناًء.

ويف غزو م�سّببات �لأمر��ض، قد ت�ستمر �ملعاناة ردحًا من �لزمن، ويكون 

ويعّد  روؤيته.  من  �ملجردة  �لعني  تتمّكن  ل  دقيق  كائن  عادة  هنا  �مل�سبِّب 

�لنخيل مثاًل و��سحًا على تنّوع �أمر��سه ومعاناته �ل�سامتة، من �أمر��ض 

حميدة �إىل متو�سطة �إىل �أخرى مهلكة. وي�سارع �لإن�سان بدوره- خالل 

تبيان  باأمل  تفّهمها،  حمــاوًل  �لكائنات،  تلك  مع  �لنبات-  لذلك  رعايته 

يافع،  ولينقذ ما ميلك من كائن  ليدر�أ بذلك خطرها،  مو�طن �سعفها، 

نافع كل �لنفع.
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بالفطر يتنّوع الهجوم

�لنخيل  ُي�ساب  فــطــرً�،  �لع�سرين  يناهز  مبا 

من  لعديد  م�سّببًا  ُمنهكة،  متنّوعة  باأمر��ض 

ن  وتعفُّ وتثّقبها  ولفحاتها  �لأور�ق  تبقعات 

قو�عدها، هذ� بجانب �أنو�ع متباينة من �لذبول 

وقو�عد  و�لثمار  و�لطلع  �لنامية  �لقمة  وتعّفن 

�ل�ساق و�جلذور، ناهيك عن �لأمر��ض �لأخرى 

�ملعروفة باأ�سماء خا�سة كالبّيو�ض و�لَبلعات. 

�أي�سًا  يــعــرف  �لـــذي  �لأور�ق،  م  تفحُّ مــر�ــض 

م �لكاذب،  ع �لأور�ق �جلر�فيويل �أو �لتفحُّ بتبقُّ

�أكــرث  مــن  ويعترب  »�لأور�ق«  �ل�سعف  ي�سيب 

خا�سة  و�زدهــــارً�  �نت�سارً�  �لنخيل  �أمــر��ــض 

وجــوده  يكرث  لهذ�  �لرطوبة،  مرتفع  �جلــو  يف 

�لعربية  باململكة  كالقطيف  معينة،  مبناطق 

�لفيوم  وو�حــــة  �لــدلــتــا  ومــنــطــقــة  �لــ�ــســعــوديــة 

و�ل�سود�ن  �لــعــر�ق  يف  يــتــو�رى  ل  كما  مب�سر، 

وعمان  و�ملغرب  وتون�ض  و�ليمن  وليبيا  ولبنان 

وموريتانيا و�لكويت، كما يوجد يف كل من مايل 

و�لنيجر و�ل�سنغال و�لهند وباك�ستان و�لوليات 

فقد  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  �أمــا يف  �ملتحدة. 

وتوؤّكد  بكرثة.  �لن�سيجية  �لف�سائل  على  �سوهد 

�مل�سادر �لعلمية بوجوده يف بع�ض �ملناطق على 

��سفر�ر  يف  �ملر�ض  ويت�سّبب  �ملثمر.  �لنخيل 

�إىل  يوؤدي- عند �سدته-  �لأور�ق وجفافها، ما 

بع�ض  �أن  وجد  وقد  و�إنتاجها.  �لنخلة  �سعف 

�لأ�سناف كالرَبحي و�لرحمان و�جلز�ز مقاوم 

لغزو �ملر�ض.

وينت�سر مر�ض تعفن �لقمة �لنامية يف �لأر��سي 

ــئــة �لــ�ــســرف و�لــبــ�ــســاتــني �ملُــهــمــلــة، حيث  ردي

�لأعر��ض  وتبد�أ  �جلديدة.  �لأور�ق  منو  يتاأّخر 

�ملجموع  �إ�سابة  يعقبها  �لكبرية  �لأور�ق  على 

�خل�سري باأكمله ثم موت قمة �ل�سجرة. وتظهر 

�لإ�سابة يف �سورة برث�ت بنّية تتحّول �إىل �للون 

وتكرب  ــالأور�ق.  ل �لو�سطي  �لِعرق  على  �لأ�سود 

هذه �لبرث�ت مع ��ستد�د �لإ�سابة، ما يوؤدي �إىل 

تهّدل �ل�سعف وتعّفن �لقّمة �لنامية. 

�لنخيل.  �أمر��ض  �أخطر  من  �لبّيو�ض  ومر�ض 

�أكرث  منذ  �ملغرب  يف  مــّرة  لأول  �كت�سف  وقــد 

من مائة عام، وق�سى هناك على �أكرث من 15 

نخلة  ماليني   3 نحو  على  كذلك  نخلة،  مليون 

باجلز�ئر، وكاد �أن يق�سي على �أجود �لأ�سناف 

ويتو�جد  جمــهــول«.  »�سنف  �لعربي  باملغرب 

�لفطر بالرتبة �أو يف �لف�سائل �مل�سابة و�أجز�ء 

�لنخلة �لأخرى كاجلريد و�جلذع. كما ي�سيب 

�ملر�ض بع�ض �أنو�ع نخيل �لزينة ونبات �حلّناء. 

�لأ�سناف  �أكرث  من  نور«  »دقلة  �ل�سنف  ويعّد 

قابلية لالإ�سابة.

عفن  �أو  �لــطــلــع  خــيــا�ــض  �أو  �خلــامــج  ومــر�ــض 

�لـــنـــور�ت، يــعــّد مــن �أهـــم و�أخــطــر �لأمــر��ــض 

�لــعــامل.  يف  �لنخيل  ت�سيب  �لــتــي  �لــفــطــريــة 

من الفطريات إلى البكتيريا 
إلى اختالل وظائف األعضاء 

وغيرها من أسباب الِعلل، 
من الطبيعي أن يتعّرض 
نخيل التمر- كاإلنسان 

تمامًا- إلى أمراض ُتواَجه 
بوقاية وعالج، بفارق 

ل،  جوهري يدعو لتدبُّر وتأمُّ
هو إنعام الخالق عز وجل 

وتكريمه لإلنسان. فال 
يملك مريض النبات أن 

يستلقي لراحة، أو يسعى 
طلبًا ِلَعْون. لذا كانت هناك 
دومًا حاجة ماّسة وملّحه 

إلى وقايته وإغاثته حال 
مرضه واعتالله..

�سكل 1. مر�ض �نحناء �لقمة على �ل�سعف
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�ململكة  مثل  عــديــدة  بـــدول  م�سّجل  و�ملــر�ــض 

و�لعر�ق  �ملحتلة  وفل�سطني  �ل�سعودية  �لعربية 

�لعربية  ـــار�ت  �لإم ــة  ودول وموريتانيا  وتون�ض 

و�خلــامــج  وغــريهــا.  و�ملــغــرب  وليبيا  وم�سر 

�لزهرية  �لــنــورة  عفن  على  ُيطلق  ��سطالح 

�لــذي  �لعفن  �إىل  رئي�سة  ب�سفة  يعود  ولكنه 

يف  �ملــر�ــض  �نــتــ�ــســار  وي�سيع  �لــفــطــر.  ي�سّببه 

باملناطق  خــا�ــســة  �ملهملة  �لنخيل  زر�عــــات 

قابليتها  يف  ــنــاف  �لأ�ــس وتــتــفــاوت  �لــرطــبــة. 

لــالإ�ــســابــة بــاملــر�ــض، فــاأ�ــســنــاف �خلــ�ــســر�وي 

�أكرث  عمر�ن”  “�أ�سطة  و�ل�ساير  و�خل�ستاوي 

وت�سّجع  �لزهدي و�حلــالوي. هذ�  مقاومة من 

�حلر�رة  ودرجــات  �لعالية  و�لرطوبة  �لأمطار 

�ملنخف�سة غزو �ملر�ض.

��سود�د  يت�سّبب يف  بدوره  �لطلع  ومر�ض لفحة 

وتعفن �لطلع “ي�سابه �أعر��ض مر�ض �خلامج” 

غالف  �ن�سقاق  عند  بينهما  �لتمييز  وميكن 

وجر�ثيمه  �لفطر  منــّو�ت  تظهر  حيث  �لطلع 

�ل�سود�ء يف حالة مر�ض ��سود�د �حلو�ف بينما 

مر�ض  حالة  يف  �للون  بي�ساء  �لنمو�ت  تظهر 

�خلامج. 

“مر�ض  �لأور�ق  لقو�عد  �لــدبــلــودي  و�لعفن 

باململكة  �ُسّجل  �ل�سعف”،  و�سيقان  �لف�سيل 

وتون�ض  و�ملــغــرب  وم�سر  �ل�سعودية  �لعربية 

و�لوليات  �لعربية  �لإمــار�ت  ودولة  و�لبحرين 

�مللت�سقة  �لف�سائل  موت  يف  بت�سّببه  �ملتحدة، 

�ملعّد  �ملكان  �إىل  ونقلها  ف�سلها  بعد  �أو  بــالأم 

�أي�سًا موتًا مبّكرً� لل�سعف  لغر�سها، كما ي�سّبب 

�لف�سائل  عــلــى  �لأعـــر��ـــض  وتــتــمــّيــز  ــقــدمي،  �ل

موت  يحدث  �أن  �إما  منها:  ممّيزين  بطر�زين 

�لقلب  �سعف  يظل  بينما  �خلــارجــي  لل�سعف 

�أو ميوت  �لوقت،  لبع�ض  �لرئي�ض حيًا  و�لربعم 

�لــرئــيــ�ــض قــبــل مــوت  �لــقــلــب و�لــربعــم  �سعف 

�ل�سعف �لقدمي. ومتوت �لوريقات �ل�سفلية �أوًل 

بينما تظل �لوريقات �لعلوية خ�سر�ء حتى تعّم 

فاإن  كذلك  كلها.  ومتوت  �لورقة  كامل  �لإ�سابة 

نور�تها عند  تتحّلل ومتوت  �مل�سابة  �لأغاري�ض 

تكوينها. وي�سيع �نت�سار مر�ض عفن �جلذور يف 

عديد من �لدول �ملنتجة للتمور، ويوؤدي �إىل موت 

�لعديد  �إىل تدهور  يــوؤدي  �أن�سجة �جلــذور، كما 

كثري  يف  وي�سعب  �لــزيــنــة.  نخيل  �أ�ــســجــار  مــن 

تت�سابه  حيث  �ملر�ض،  ت�سخي�ض  �حلــالت  من 

�لأمر��ض  من  لكثري  مبثيلتها  �لأولية  �أعر��سه 

�لأخرى، و�لتي تتمّثل يف ��سفر�ر وموت �لأور�ق 

و�لنق�ض �لتدريجي يف �لإنتاج و�لنمو.

حتدث  ما  غالبًا  مر�ض  �لفيوز�رمي  و�لذبول 

ب�سبب �جلروح.  �أو  �جلــذور  عــدو�ه عن طريق 

وينت�سر �لفطر �مل�سبِّب عن طريق نقل �لرتبة �أو 

ماء �لري �أو بتالم�ض �جلذور �مل�سابة بال�سليمة 

وذبــول  ��سفر�ر  ويحدث  �لرتبة.  �سطح  حتت 

�ملُ�سِفّر.  �لرمادي  �إىل  لونها  ويتحّول  لالأور�ق 

للقمة  يّتجه  ثم  �لقاعدية  �لأور�ق  موت  ويبد�أ 

جلانب  موت  يحدث  وقد  �لنخلة.  متوت  حتى 

�مل�ساب  �ل�سعف  �سق  وعند  �جلذع.  من  و�حد 

لالأن�سجة  بني  تــلــّون  يظهر  �لــتــاج  منطقة  يف 

جميع  يف  �لنخيل  �لفطر  وي�سيب  �لوعائية. 

�لأعمار وكذلك �لف�سائل. ويعد �سنف �ل�سكري 

من �لأ�سناف �حل�سا�سة للمر�ض.

طور  �أو�خـــر  يف  �لثمار  تعفن  مر�ض  ويــحــدث 

�خلالل وبد�ية طور �لُرطب وخالل فرتة ن�سج 

�لرطوبة  ذ�ت  �ملناطق  يف  خ�سو�سًا  �لتمور، 

جني  قبل  �أمطار  بها  ت�سقط  �لتي  �أو  �لعالية 

عن  �لإحــ�ــســاء�ت  قّلة  مــن  وبالرغم  �لتمور. 

فمن  �لعربية،  �لــدول  متور  يف  �خل�سارة  حجم 

ملمو�سة  خ�سائر  ي�سبب  �ملر�ض  هذ�  �أن  �ملوؤّكد 

وبتاأّخر  �لرطوبة  ن�سبة  بازدياد  حجمها  يزد�د 

مو�سم �جلني.

وقد قّدر �لباحثون خ�سائر تعفن �لثمار يف بع�ض 

بالوليات  كاليفورنيا  ولية  �ملتفّرقة يف  �ملز�رع 

�لتي  ــز�رع  �مل يف  %، �أما   25 بحو�يل  �ملتحدة 

�لتي  �أو  ورقــيــة  باأكيا�ض  �لــعــذوق  فيها  ُتغَطى 

ت�ستعمل فيها �حللقات �حلديدية لزيادة تهوية 

%5. ويف  بنحو  �خل�سارة  قــدرت  فقد  �لعذوق 

تون�ض يوؤدي �ملر�ض �أحيانًا �إىل خ�سائر خطرية 

�لعالية،  و�لــرطــوبــة  �لأمــطــار  لــظــروف  نــظــرً� 

وكـــثـــريً� مــا جُتــنــى �لــتــمــور يف طـــور �خلــالل 

ذلك  من  حلمايتها  �سناعيًا  وُتن�سج  و�لُرطب 

�لتعفن.   

يف  بتو�جده  معروف  �ل�سود�ء،  �للفحة  ومر�ض 

و�ململكة  و�جلــز�ئــر  كتون�ض  ــدول  �ل من  عديد 

�سكل 3. مر�ض �لوجام بقاعدة نخيل �سكل 2. مر�حل مر�ض �لتدهور
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�لعربية �ل�سعودية و�لعر�ق و�لكويت وموريتانيا 

وم�سر  وليبيا  وعــمــان  ــرب  ــغ و�مل ــود�ن  ــس ــ� و�ل

و�لوليات �ملتحدة و�لهند. �أما يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية فهو من �أكرث �لأمر��ض �نت�سارً� وي�سّبب 

�لقدمية  ـــز�رع  �مل بع�ض  يف  ملمو�سة  خ�سائر 

�ملُهملة. ي�سيب �ملر�ض �أ�سجار �لنخيل يف جميع 

�ساملة  �لنخلة  �أجز�ء  جميع  ويهاجم  �لأعمار، 

�أ�سكال:  باأربعة  �لأعــر��ــض  وتتباين  �جلــذور. 

جريد  عــلــى  حمــروقــة  مــنــاطــق  ظــهــور  �لأول: 

�لنخلة �أو على �خلو�ض. �لثاين: تعّفن �لطلع �أو 

�لنخلة حيث تظهر �لأزهار و�ل�سماريخ �لزهرية 

�لد�خل  من  �جلذع  تعّفن  �لثالث:  �أ�سود.  بلون 

مناطق  للجذع  �لد�خلي  بالن�سيج  يظهر  حيث 

قد  �لنهائي  للربعم  تعّفن  �لر�بع:  د�كنة.  بنّية 

ويف  �ل�سغري.  �ل�سعف  و�لتو�ء  ت�سّوه  ي�سحبه 

بع�ض �حلالت قد ت�ستاأنف �لنخلة حياتها بنمو 

�أحد  �إىل  �لنخلة  ر�أ�ــض  فيّتجه  جانبي،  برعم 

�ملر�ض  على  ُيطلق  لذ�  مائل،  ب�سكل  �جلو�نب 

�لنخلة. قمة  �نحناء  مر�ض  “�ملجنونة” �أو 
“مر�ض  �لــفــ�ــســائــل  مــــوت  مــر�ــض  ويــنــتــ�ــســر 

و�ملــمــلــكــة  ـــعـــر�ق  و�ل مــ�ــســر  يف  �لدبلوديا” 

�لعربية  �لإمـــار�ت  ودولــة  �ل�سعودية  �لعربية 

وليبيا  و�ملـــغـــرب  وتــونــ�ــض  و�لــكــويــت  وعــمــان 

وليتي  من  كل  يف  وكذلك  و�ل�سود�ن  و�ليمن 

وقد  �ملتحدة.  بالوليات  و�أريزونا  كاليفورنيا 

�سنفًا  ع�سرين  نحو  على  �ملر�ض  هذ�  �ُسّجل 

ي�سيب  نور”.  “دقلة  وبالأخ�ض  �لنخيل  من 

من  ف�سلها  بــعــد  �أو  قــبــل  �لف�سائل  �ملــر�ــض 

ي�سيب  كما  �جلديد،  �ملكان  يف  وزرعها  �لأم 

�لنخيل �ملثمر بدرجة �أقل.

ل يف �لعر�ق و�ملغرب وتون�ض  ومر�ض �لبلعات �سجِّ

�لعربية، ومعروف  �لإمـــار�ت  ــة  ودول و�جلــز�ئــر 

ويعني  �لـــدول،  بع�ض  يف  نف�سه”  “بالع  با�سم 

تدهور قمة �لنخلة و�ختفائها. وهو مر�ض نادر 

�ملهملة.  �لنخيل  زر�عـــات  يف  ويظهر  �حلــدوث 

�لنخلة  �ل�سعف �حلديث يف قمة  ويتميز بتحّول 

�إىل لون �أبي�ض ب�سورة �سريعة مفاجئة، وحدوث 

تعّفن طري يف قمة �لنخلة وموت وتدهور �لربعم 

وقد  �حلــديــث.  �لقمة  �سعف  وقــو�عــد  �لنهائي 

يف  جانبي  برعم  بنمو  حياتها  �لنخلة  ت�ستعيد 

ر�أ�سها مكونًا قمة جديدة لها ] 2 [.

�سكل 5. مر�ض �لوجام على �ل�سعف �حلديث�سكل 4. مر�ض �لوجام على �سنف �لرزيز »�أ�سفل

�سكل 6. مر�ض �لوجام ب�سعف �لنخبل
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للبكترييا وما اإليها دورها

�ل�سريع،  �لتدهور  مر�ض  يف  �لبكترييا  تت�سّبب 

�أمــر��ــض  �لفيتوبالزما  كــائــنــات  ت�سّبب  كما 

�لبي�ساء  و�لقمة  �ملميت  و�ل�سفر�ر  �لــِوجــام 

يف  �ل�سريع  �لتدهور  مر�ض  ويتو�جد  وغريها. 

مفاجئ  �سعف  يف  ويت�سّبب  �لــدول،  من  عديد 

لالأ�سجار ولفحة لبع�ض �لأور�ق، ويتطّور �ملر�ض 

ومتوت  �لق�ّض  بلون  �ل�سجرة  وتتلّون  ب�سرعة 

كبرية  كميات  بوجود  �ملر�ض  ويّت�سم  �لرب�عم. 

وهناك  �ل�سجرة.  بقلب  خماطي  �سائل  مــن 

بينما  كال�سكري  للمر�ض  ح�سا�سة  �أ�سناف 

�أ�سناف �أخرى مثل ر�سودية وحلوة مقاومة له.

لأ�سجار  �لقاتلة  �لأمر��ض  من  �لِوجام  ومر�ض 

كاململكة  �ملــنــاطــق  ببع�ض  وينت�سر  �لنخيل، 

�لعربية �ل�سعودية وم�سر وغريهما، وقد بّينت 

تقارير باأن م�سّبب �ملر�ض ينتمي ب�سفة �أ�سا�ض 

�سة  متخ�سّ بكترييا  وهي  �لفيتوبالزما،  �إىل 

تهاجم �أن�سجة حلاء �لنباتات. ويف هذ� �ملر�ض 

ت�سعف �لنخلة ويقل �إثمارها، وتتقارب �لأور�ق 

�نحناوؤها  ويــقــل  حجمها  وي�سغر  �حلــديــثــة 

فتظهر متجّمعة ومّتجهة �إىل �أعلى يف ��ستقامة. 

لل�سعف  وت�سّوه  �ختز�ل  يحدث  �ملر�ض  وب�سبب 

�حلديث �إ�سافة �إىل تلّونه بلون بني، مع ق�سر 

تدريجي  تيبُّ�ض  ثم  �جلريد  �ُسمك  يف  وزيــادة 

�ل�سجرة  يعّم  حتى  �لقدمية  �لأور�ق  من  بــدءً� 

باأكملها، ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل هالك �لنخلة. 

�أ�سفر  ويّت�سم �ملر�ض بظهور خط باهت �سيق 

لــالأور�ق  �لو�سطى  �لعروق  على  وطويل  �للون 

يف  وعفن  تلّون  �ملر�ض  وي�ساحب  �جلــديــدة، 

�جلذور ] 1 [.

النيماتودا ل ترتك ال�ضاحة

وتقّرحها  �جلذور  تعّقد  يف  �لنيماتود�  تت�سّبب 

�جلــذور  تعقد  فمر�ض  فها.  وتق�سّ وتقّزمها 

�لنيماتودي ُيالحظ على جذور �لنخيل ببع�ض 

�لدول، ويعترب مر�سًا ثانويًا، حيث ل يوؤّثر على 

�لف�سائل  على  ول  و�ملثمر  �لكبري  �لنخيل  منو 

ــكــرثة  و�ملُ �ل�سغرية  �لف�سائل  �أمـــا  �لــكــبــرية. 

“�لبادر�ت”  �لُنوى  من  �ملزروعة  �أو  ن�سيجيًا 

فاإنه يوؤّثر عليها ب�سدة ويعترب مهمًا من �لناحية 

�أو  ُعقد  بوجود  �ملر�ض  ويّت�سم  �لقت�سادية. 

�أما  �لفتّية.  ــذور  �جل على  �سغرية  �نتفاخات 

يرقات �لنيماتود� �لتي تعي�ض يف �لرتبة وت�سّبب 

“كما  �ملجردة  بالعني  ُت�ساهد  فال  �لُعقد  هذه 

ميكن  �ملز�رعني” ولكن  من  كثري  خطاأ  َيعتقد 

روؤيتها باملجهر.

�سكل 8. �إ�سابة بفطر موجينيلال �سكاتي بالطلع�سكل 7. ��سابة بفطر ثيالفيو�سب�ض يار�دوك�سا

�سكل 9. �إ�سابة بفطر بن�سيليوم
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ارتباكات وظيفية بالأع�ضاء

حدوث  يف  �لف�سيولوجية  �لرتباكات  تت�سّبب 

و�نحناء  �لثمار  كذبول  �لأمــر��ــض  من  عديد 

�لربعم �لطريف و�نق�ساف �لعر�جني، بخالف 

�أ�سر�ر زيادة �أو قّلة �ملاء وغريها. ويحدث ذبول 

و�لُرطب  و�خلــالل  �لكمري  �أطـــو�ر  يف  �لثمار 

و�لتمر، وميكن متييز نوعني منه: �لأول نتيجة 

وفيه  و�ل�سيقان،  �لــعــذوق  حــّفــار�ت  لإ�سابات 

�لذي حتدثه  و�لق�سم  �ل�سرر  �أثار  روؤية  ميكن 

هذه �لأنو�ع على �لعذوق و�لذي يوؤدي �إىل ذبول 

�أ�سبابه  تعرف  مل  �لثاين  �لثمرية.  �ل�سماريخ 

و�نكما�ض  بــذبــول  ويتمّيز  �لآن،  حتى  بــدقــة 

ويحدث  جفافها.  ثــم  �لثمرة  �سطح  وجتــّعــد 

عادة يف بع�ض �لأ�سناف مثل �للولو و�أبوكيبال 

�خل�ستاوي  و�سنف  �لعربية،  �لإمـــار�ت  بدولة 

�إىل  يعود  �لذبول  �سبب  �أن  ويعتقد  �لعر�ق.  يف 

عو�مل ف�سيولوجية وبيئية ولطبيعة منو وتركيب 

�لنخلة يف مر�حل تطّور ون�سج �لثمار.

�لأ�سناف  بع�ض  ثمار  باأن  �آخر  �عتقاد  وهناك 

فال�سنف  �لثمار،  جني  �أثناء  لّلم�ض  تتح�ّس�ض 

�أو ثمار  خ�ستاوي مثاًل يف �لعر�ق تذبل عذوقه 

بجني  �لــبــدء  مبجرد  عــذوقــه  بع�ض  �سماريخ 

�لثمار يف مرحلة �لُرطب. وقد وجد �أن �لذبول 

يحدث �إذ� مت جني �لثمار عندما تكون درجات 

�حلر�رة عالية.

خلل  وهــو  �لعر�سية،  �ملــقــاطــع  مــر�ــض  �أيــ�ــســًا 

ف�سيولوجي يت�سّمن قطعًا بقو�عد �ل�سعف �سبيه 

باحلرف �لإجنليزي “V” �أو رقم “2” بالأرقام 

مبــز�رع  متفّرقة  �أمــاكــن  يف  �سوهد  �لهندية، 

�لنخيل بدولة �لإمار�ت �لعربية، و�ُسّجل يف كل 

و�لعر�ق،  و�إير�ن  و�لأردن  وعمان  فل�سطني  من 

و�أريزونا  كاليفورنيا  وليتي  يف  �أي�سًا  ويوجد 

عادة  �ملر�ض  هذ�  ويحدث  �ملتحدة.  بالوليات 

�ل�سعف  لقو�عد  تز�حم  بها  �لتي  �لأ�سناف  يف 

ويزد�د بتقّدم عمر �لنخلة ] 2 [.

وقاية وعالج حتمي

للعمليات �لزر�عية وخا�سة �لنظافة �لب�ستانية 

�لنخيل،  �أمـــر��ـــض  مــو�جــهــة  يف  عظيم  �أثـــر 

فيهما  يفيد  �لذي  �ل�سريع  و�لتدهور  كالوجام 

�لنت�سار.  ملنع  �مل�ساب  �لنخيل  حــرق  �أي�سًا 

م�سدرً�  �مل�سابة  �لنباتية  �لأجــز�ء  ُت�سّكل  كما 

فاإن  لذ�  �لفطرية،  بالأمر��ض  للعدوى  رئي�سًا 

�ملثمرة  وللنخلة  للف�سيلة  �لقدمي  �ل�سعف  �إز�لة 

موت  مثل  �أمــر��ــض  من  يقي  �جلــروح  وتطهري 

�لف�سائل و�لذبول �لفيوز�رمي. �أي�سًا فاإن جمع 

من  يحّد  وحرقها  �مل�سابة  �لنباتية  �لأجـــز�ء 

�لأور�ق  وتفحم  �لرئي�ض  �لربعم  عفن  �نت�سار 

�لأ�سجار  �إز�لــة  فاإن  كذلك  �ل�سود�ء.  و�للفحة 

من  تقلل  وحرقها  و�مليتة  �مل�سابة  و�لف�سائل 

�لفح�ض  فـــاإن  �أيــ�ــســًا  �جلــــذور.  عفن  عـــدوى 

ذ�ت  �ملناطق  يف  وخا�سة  للنخيل-  �ملنتظم 

�مل�سابة  �لأور�ق  وتقليم  �لعالية-  �لرطوبة 

و�إعد�مها ي�سهم يف مكافحة �لعفن �لدبلودي. 

ويعد �لت�سخي�ض �ملبكر مهمًا للحد من �نت�سار 

�لأمر��ض ب�سورة وبائية.

�لأ�سجار يف مر�ض  ويفيد جتّنب �جلروح على 

�لأدو�ت  وتــعــقــيــم  �لــرئــيــ�ــض،  �لــربعــم  عــفــن 

وف�سل  �لتقليم  عمليات  �أثــنــاء  �مل�ستخدمة 

�لــذبــول  مــن  �لــوقــايــة  يف  �لأم  عــن  �لف�سائل 

تقليم  وعـــدم  �لف�سائل.  ومـــوت  �لــفــيــوز�رمــي 

�لأ�سجار تقليمًا جائرً� يحّد من �نت�سار �أمر��ض 

زيــادة  وت�ساعد  �لــنــامــيــة.  �لقمة  تعّفن  مثل 

�ل�سماريخ  بع�ض  بقطع  �لعذوق  د�خل  �لتهوية 

تعّفن  مو�جهة  �خلّف يف  عند  للثمار  �لو�سطّية 

عدم  �خلامج  مكافحة  يف  يفيد  كما  �لثمار. 

تلقيح �لنخيل بطلع ذكور م�سابة وقطع وجمع 

�مل�سابة  �لطلع  و�أغــلــفــة  �لــزهــريــة  �لعناقيد 

و�لأور�ق �لقدمية وقو�عدها وحرقها بعيدً� عن 

�لب�ستان و�ملحافظة على نظافة قلب �لنخلة.

�ل�سرف  وحت�سني  �لري  مياه  كميات  ول�سبط 

و�إعطاء كميات متو�زنة من �لأ�سمدة �لع�سوية 

�لدبلودي  �لعفن  مو�جهة  يف  �أثــره  و�ملعدنية 

و�سقوطها  �لــثــمــار  وذبــــول  �لــبــلــعــات  ومــر�ــض 

�لف�سيولوجي. وتفيد مكافحة �لآفات �حل�سرية 

يف �أوقاتها �ملنا�سبة يف مكافحة ذبول �لثمار.

هــــذ� ومَتـــنـــع �إجـــــــر�ء�ت �حلــجــر �لـــزر�عـــي 

�أمــاكــن  مــن  ف�سائل  نقل  بحظر  �لــ�ــســارمــة- 

كالبّيو�ض  �أمر��ض  �نت�سار  من  �ملر�ض-  ظهور 

�سكل 10. �سقوط �لثمار »يالحظ �لفطريات �مل�ساحبة«
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�سكل 11. تبقعات ولفحات على ورق �لنخيل

�ملقاومة  �لأ�سناف  زر�عــة  �أن  كما  و�لــوجــام. 

�لعملية  �لو�سائل  �أف�سل  مــن  �لبّيو�ض  ملر�ض 

للوقاية منه. ويفيد جتنُّب زر�عة و�إكثار �لأ�سناف 

�حل�سا�سة يف مو�جهة مر�ض �ملقاطع �لعر�سية. 

وعمومًا ُتفيد معاملة �ملبيد�ت �لفطرية �ملو�سى 

بها ملكافحة �لأمر��ض �ملت�سّببة عن �لفطريات. 

من  �لتخّل�ض  ل  يف�سّ �لــنــيــمــاتــود�  حــالــة  ويف 

�لف�سائل �مل�سابة وحرقها وعدم زر�عتها يف تربة 

خالية من �لإ�سابة ] 1 [.
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�أني�ض جنيب ونبيل جاهني.  �ل�سعيد، حممد 

�لنخيل.  �أ�سجار  يف  تدهور  �لِوجام،   .1982

�لندوة �لأوىل عن نخيل �لتمر باململكة �لعربية 

و�لأغذية،  �لزر�عية  �لعلوم  كلية  �ل�سعودية. 

جامعة �مللك في�سل، �لح�ساء، �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، 25-23 مار�ض 1982.

�لقادر  عبد  ها�سم  ه�سام  �لدكتور  4-  �لأ�ستاذ 

 .1997 حممد.  �حل�سيني  �لــديــن  و�ــســالح 

�أمر��ض �لنخيل. د�ر �ملريخ. �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية. 130 �سفحة.

م�سطفى  �ــســالــح  ـــور  �لـــدكـــت ـــاذ  ـــت ـــس 5-  �لأ�

ــري، بــ�ــســري قــ�ــســرية، �لـــــزروق  ــس ــ� ــوي ــن �ل

 .1986 ــيــل.  خــل وجــــرب  ــي  ــقــل ــدن �ل �أحـــمـــد 

يف  �لنخيل  على  �لفطرية  �لأمــر��ــض  بع�ض 

�جلماهريية �لعربية �لليبية. �لندوة �لثانية 

عن نخيل �لتمر باململكة �لعربية �ل�سعودية. 

جامعة  ــمــور،  ــت و�ل �لنخيل  بــحــوث  مــركــز 

�لعربية  �ململكة  �لح�ساء،  في�سل،  �مللك 

�ل�سعودية، 6-3 مار�ض 1986.

ــد�هلل خليل،  �لــدكــتــور جــرب عــب ــاذ  ــت ــس 6-  �لأ�

م�سطفى  و�سالح  �لدنقلي  �أحمد  ــزروق  �ل

�أ�سجار  تدهور  مر�ض   .1986 �لنوي�سري. 

نخيل  عن  �لثانية  �لندوة  ليبيا.  يف  �لنخيل 

مركز  �ل�سعودية.  �لعربية  باململكة  �لتمر 

بحوث �لنخيل و�لتمور، جامعة �مللك في�سل، 

 3-6 �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �لح�ساء، 

مار�ض 1986.

�لدنقلي،  �أحمد  �لـــزروق  �لدكتور  7-  �لأ�ستاذ 

عبد�هلل  جرب  �لنوي�سري،  م�سطفى  �سالح 

خليل ولطفي �ل�سادق. 1986. ح�سر لآفات 

�لليبية.  باجلماهريية  �لنخيل  وم�سكالت 

باململكة  �لتمر  نخيل  عــن  �لثانية  ــنــدوة  �ل

�لنخيل  بحوث  مركز  �ل�سعودية.  �لعربية 

�لح�ساء،  في�سل،  �مللك  جامعة  و�لــتــمــور، 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية، 6-3 مار�ض 1986.

 استاذ بجامعة اسيوط 
جمهورية مصر العربية

ê


