
 

 Lethal( عرف مر�ض اال�صفرار املميت اأو القاتل

yellowing( منذ �صنة 1891 كمر�ض مدمر على 

البحر  الهند يف جزيرة جاميكا يف  اأ�صجار جوز 

زراعات  يكت�صح  املر�ض  هذا  وظل  الكاريبي 

يقتل  كان  حيث  الكاريبي  جزر  يف  الهند  جوز 

مبر�ض  ي�صمى  وكان  �صنويًا  نخلة   200.000

الكاريبي حتى �صنة 1955 حيث �صوهد والأول مرة 

االأمريكية  املتحدة  بالواليات  فلوريدا  والية  يف 

1976 ق�صى  ومنذ ظهوره يف فلوريدا واىل �صنة 

جوز  نخيل  عدد  ثلث  حوايل  على  املر�ض  هذا 

من  نخلة   70.000 حوايل  وعلى  فيها  الهند 

نخيل امليالد وعدد غري حمدود من اأنواع اأخرى 

املتحدة  الواليات  خ�صارة  وقدرت  النخيل،  من 

االأمريكية بحوايل بليون دوالر.

ال�صريع  وق�صاءه  انت�صاره  ب�صرعة  املر�ض  ميتاز 

على النخيل حيث يحتاج من 3-6 اأ�صهر للق�صاء 

متتاز  التي  اأعرا�صه  ظهور  بعد  النخلة  على 

ن�صوجها  اكتمال  قبل  للثمار  �صريع  بت�صاقط 

وا�صفرار  ا�صود  بلون  الزهرية  ال�صماريخ  وتلون 

ال�صعف التدريجي ثم تدهور وموت القمة النامية 

و�صقوط راأ�ض النخلة تاركًا اجلذع عاريًا.

اأخرى  واأنواعًا  التمر  نخيل  املر�ض  هذا  ي�صيب 

التمر  نخيل  على  اأعرا�صه  وت�صبه  النخيل  من 

ظهور  عدم  با�صتثناء  الهند  جوز  على  اأعرا�صه 

ذلك  من  وبدال  التمر  نخيل  حالة  يف  اال�صفرار 

الفاحت  البني  اللون  اإىل  ويتحول  ال�صعف  يجف 

اإىل  باالإ�صافة  االآن  املر�ض  وينت�صر  الرمادي.  اأو 

دول جزر بحر الكاريبي يف والية فلوريدا ووالية 

الهند  ورمبا  اأفريقيا  غرب  دول  وبع�ض  تك�صا�ض 

والفلبني.

باملايكوبالزما  �صبيهه  اأج�صامًا  املر�ض  ي�صبب 

تعرف الفايتوبالزما)Phytoplasma(  تعي�ض يف 

وينتقل  اللحاء  لن�صيج  املنخلية  اخلاليا  ع�صري 

الأ�ستاذ الدكتور عبد ال�ستار البلداوي

خبيـر يف اأمـرا�ض النخيـل

على نخيل جوز الهند 
وتأثيره على نخيل التمر

أهمية وانتشار
مرض االصفرار القاتل Satar41@yahoo.com
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من النخيل امل�صاب اإىل ال�صليم بوا�صطة نوع من 

اأو  باملالم�صة  ينتقل  وال  االأوراق  نطاطات  ح�صرة 

ميكانيكيا.

للحجر  �صارمة  قواعد  بتطبيق  املر�ض  يقاوم 

وحقن  وحرقها  امل�صابة  االأ�صجار  وقلع  الزراعي 

ترتا�صيكلني  اأوك�صي  مبادة  امل�صابـة  االأ�صجار 

yMala  وبا�صتعمال اأ�صناف مقاومة مثل �صنـف

 Mayapan   )Mayapan  وهجني الـ an Dwarf
.)Hybrids

الأهميـة والنت�سار: 

اال�صفرار  اأو  املميت  اال�صفرار  مر�ض  يعترب 

االأمرا�ض  من    )Lethal Yellowing( القاتل 

  Cocos nuciferaالهند جوز  لنخيل  املدمرة 

الأعداد  وتدمريه  انت�صاره  ب�صرعة  ميتاز  والذي 

كبرية من النخيل بعد ا�صتيطانه يف اأي منطقة. 

ي�صيب هذا املر�ض باالإ�صافة جلوز الهند نخيل 

التمر Phoenix dactylifera  واأنواع عديدة من 

احلدائق  جتميل  يف  ت�صتعمل  التي  الزينة  نخيل 

 .McCoy, et al العامة.  وال�صوارع  وال�صاحات 

الأول  املميت  اال�صفرار  مر�ض  ظهر   .))1976

1891 يف جزيرة جاميكا يف البحر  مره يف �صنة 

الكاريبي )Heinze، 1972(، وما اإن جاءت �صنة 

1944 حتى انت�صر ب�صكل وبائي على طول �صواحل 

 200.000 ويدمر  يقتل  وكان  الكاريبي  البحر 

كاًل  انت�صاره  ف�صمل  �صنة  كل  يف  هند  جوز  نخلة 

  )Cuba(وكوبا  )Hispaniola(من جزر ه�صبانيوال

ونا�صو )Nassau(  واىل غريها من جزر الهند 

الكاريبي.  البحر  )West Indies(  يف  الغربية 

وظل هذا املر�ض حم�صورا يف هذه املنطقة حتى 

 Carbian»الكاريبي »مر�ض  ا�صم  عليه  اأطلق 

اأن �صوهد والأول مره يف مدينة  اإىل    Disease

بالواليات  فلوريدا  والية  جنوب    Key West

ينت�صر  واأخذ   .1955 �صنة  االأمريكية  املتحدة 

�صمل  وب�صرعة حتى  الوالية  يف مقاطعات هذه 

النخيل  عدد  وقدر  مقاطعاتها  من  العديد 

الذي دمر بحوايل ثلث عدد نخيل جوز الهند 

يف فلوريدا وحوايل 700.000 نخله من نخيل 

غري  اأخرى  واأعداد  امليالد 

اأخرى  اأنواع  من  حمددة 

خ�صارة  وقدرت  النخيل.  من 

االأمريكية  املتحدة  الواليات 

مع  دوالر  مليون  األف  بحوايل 

نخلة  ماليني  ثالثة  حوايل  قلع 

رفع  الذي  التقرير  ح�صب  ميتة 

اإىل موؤمتر املجل�ض االأعلى ملر�ض 

اآب  املنعقد يف  املميت  اال�صفرار 

yHo (  .1979 ل�صنة  اأغ�صط�ض 

ard, 1983; Martyne & Midy
)cap, 1975

املر�ض موجود  فان هذا  الوقت احلا�صر  اأما يف 

يف كل من كوبا، هاييتي، جمهورية الدومنيكان، 

جزيرة  و�صبه  والبهاما  �صيمان  جزر  جاميكا، 

فلوريدا وجنوب  املك�صيك. ويف والية  يوكاتان يف 

والية تك�صا�ض االأمريكية. و�صجل نف�ض املر�ض اأو 

yKai ا�صم  عليه  واأطلق  الهند  على جوز   �صبيه 

توغو،  غانا،  مثل  اأفريقيا  دول  بع�ض  يف   cope

تنزانيا، كينيا.  الكاميـرون، نيجرييا، موزمبيق، 

كما و�صجل املر�ض يف الفلبني حتت ا�صم » مر�ض 

 Mc Coy, 1976( Cadangy ذبول جوز الهند » اأو

.)cadang

اأعرا�ض املر�ض: 

ميكن اأن تت�صابه اأعرا�ض مر�ض اال�صفرار املميت 

باأعرا�ض اأي مر�ض اآخر ي�صبب ا�صفرار ال�صعف 

برعمها  تعفن  اأو  النخلة  قمة  وموت  )اخلو�ض( 

 Harrison & Jones، 2003;( النهائي وقد خل�ض

Mc Coy, 1976( اأعرا�صه على نخيل جوز الهند 

وبع�ض نخيل الزينة باأربعة اأطوار كما يلي:

1 ــ  الطور االأول: ميتاز هذا الطور ب�صقوط م�صتمر 

النظر  وب�صرف  ن�صجها  اكتمال  قبل  للثمار 

عن حجومها وتتميز الثمرة ال�صاقطة بوجود 

مبا�صرة  اأ�صود  اأو  بني  لون  ذات  لينة  منطقة 

حتت منطقة الكاأ�ض كما يف �صورة )1(.

2 ــ  الطور الثاين: ميتاز بتلون ال�صماريخ الزهرية 

اأو الطلع اجلديد بلون ا�صود ميكن مالحظته 

من  الزهرية  ال�صماريخ  خروج  حال  بو�صوح 

باأن  علما   )2( �صورة  يف  كما  الطلعة  غالف 

لون ال�صماريخ الزهرية الطبيعي يكون ذهبيا 

اأو اأ�صفر كرمييًا. اأما االأزهار الذكرية فتموت 

معظمها ويف�صل التلقيح وقد ال 

تتكون الثمار.

الطور  وهو  الثالث:  3 ــ  الطور 

الذي اكت�صب املر�ض ا�صمه منه، 

ال�صعف  يبداأ  الطور  هذا  ففي 

ابتداًء  باال�صفرار  )اخلو�ض( 

ويتقدم  القدمي  ال�صعف  من 

بالتدريج  لي�صمل  االأعلى  اإىل 

كما  النخلة  راأ�ض  �صعف  معظم 

االإ�صابة  وبتقدم   )3( �صكل  يف 

ويتحول  امل�صفر  ال�صعف  ميوت 

�سورة رقم )2(

�سورة رقم )1(
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لونه اإىل اللون البني ويتدىل من راأ�ض النخلة 

وميكن اأن ي�صحب ب�صهوله اأو يت�صاقط لوحده. 

واأحيانا واأثناء تقدم اال�صفرار التدريجي لكل 

ال�صعف  تتلون �صعفه واحدة من  �صعف النخلة 

اأ�صفر  بلون  النخلة  راأ�ض  و�صط  يف  املوجود 

لوحدها وتتدىل من النخلة متخذة �صكل العلم.

النهائي  الربعم  موت  ي�صمل  الرابع:  4 ــ  الطور 

اال�صفرار  ويتعاقب  االإ�صابة  تتقدم  حيث 

ال�صعفة  ومتوت  كما  النخلة  �صعف  كل  على 

الرحمية Spear leaf  اخلارجة من الربعـم 

االأ�صفل.  اإىل  متدلية  وت�صاهد  النهائـي 

وبتقدم االإ�صابة ي�صقط راأ�ض النخلة بالكامل 

كما  تلفون.  عمود  وكاأنه  عاريا  اجلذع  تاركا 

امل�صابة  للنخلة  وميكن  هذا   )4( �صورة  يف 

بعد  اأ�صهر   6-3 من  فرتة  خالل  متوت  اأن 

ظهور اأول اأعرا�ض االإ�صابة.

الهند  جوز  نخيل  على  تظهر  االأعرا�ض  هذه  اإن 

 Talipot palm مثل  الزينة  نخيل  اأنواع  وبع�ض 

طاحونة  ونخيل   Pritchardia نخيل  من  ونوعني 

الهواء Wind mill  ونخيل arikury، ونخيل االأمري 

 Spindle والنخيل املدور االأوراق Princess palm

palms  وكلها عبارة عن اأنواع من نخيل الزينة 

تعطى  التي  باملجموعة  املجموعة  هذه  وت�صمى 

 Yellowing  symptoms. )اال�صفرار اأعرا�ض 

.)Martyn & Midcap, 1975

اأعرا�ض املر�ض على 

نخيل التمر والأنواع 

الأخرى:

االإ�صارة  متت   1976 �صنة  يف 

نخيل  اإ�صابة  اإىل  مره  والأول 

التمر مبر�ض اال�صفرار املميت 

حيث   )Mc Coy et al, 1976(

مت العثور على االأج�صام ال�صبيهة 

حلاء  خاليا  يف  باملايكوبالزما 

النخيل امل�صاب. ومتتاز اأعرا�ض 

بجميع  التمر  نخيل  على  املر�ض 

حالة  يف  ذكرت  التي  االأطوار 

ماعدا  الهند  جوز  نخيل  اأعرا�ض 

اأن  من  وبدال  الثالث  الطور  ففي  واحدة،  �صفه 

ياأخذ ال�صعف باال�صفرار كما يحدث يف جمموعة 

وبع�ض  التمر  نخيل  �صعف  يبداأ  الهند،  جوز 

باجلفاف  املجموعة  لهذه  التابع  الزينة  نخيل 

وبالتلون بلون بني فاحت. اأما ت�صاقط الثمار وتلون 

الربعـم  وموت  اأ�صود  بلون  الزهرية  ال�صماريخ 

كما  النخلة يحدث متاما  راأ�ض  و�صقوط  النهائي 

يف االأطوار التي �صرحت �صابقًا.

  Browning اال�صمرار  اأعرا�ض  ا�صم  اأطلق  وقد 

على االأعرا�ض التي تظهر على هذه املجموعة من 

yYello رالنخيل لتمييزها عن اأعرا�ض اال�صفرا

ing  التي متتاز بها جمموعة نخيل جوز الهند. 

هذا وباالإ�صافة اإىل نخيل التمر التي متتاز بهذا 

فهناك  االأعرا�ض  من  النوع 

نخيل  اأنواع  جمموعة من 

امليالد  نخيل  مثل  الزينة 

تظهر    Borassus ونخيل 

اال�صمرار  اأعرا�ض  عليها 

 Browning  ، ) Martyn

.)& Midcap, 1975

م�سبب املر�ض: 

التي  البحوث  اأثبتت  لقد 

والية  من  كل  يف  اأجريت 

املتحدة  بالواليات  فلوريدا 

يف  االأخرى  املناطق  وبع�ض  وجاميكا  االأمريكية 

العامل يف �صنة 1972 وما بعدها،

 Harrison, et al, 1992, Thomas, 1979.(

)Beakbane et al, 1972

نوع  هو  املميت  اال�صفرار  مر�ض  م�صبب  اإن   

بالكائنات  تعرف  الدقيقة  احلية  الكائنات  من 

هذه  مثل  كانت  حيث  باملايكوبالزما   ال�صبيهة 

لن�صيج  املنخلية  اخلاليا  يف  ت�صاهد  االأج�صام 

اللحاء يف النخيل امل�صاب عند فح�صها باملجهر 

النخيل  خاليا  يف  ت�صاهد  ال  بينما  االإلكرتوين، 

ال�صليم عند اإجراء نف�ض الفح�ض.

ال�صبيهة  الكائنات  ا�صم  ا�صتعمال  ا�صتمر  لقد 

الكائنات  من  االأنواع  هذه  على  باملايكوبالزما 

حيث   1994 �صنة  حتى  زرعها  ميكن  ال  التي 

الذي  العا�صر  العاملي  املايكوبالزما  موؤمتر  اأقر 

ا�صم  اإطالق  على  بفرن�صا  بوردو  مدينة  يف  عقد 

فايتوبالزما Phytoplasma  على هذا النوع من 

املايكوبالزما.

باملايكوبالزما  ال�صبيهة  الكائنات  هذه  وجود  اأن 

املنخلية  داخل اخلاليا  )Phytoplasma(  يف  اأو 

االأنواع  وبع�ض  الهند  جوز  اأ�صجار  حلاء  لن�صيج 

االأخرى من النخيل وا�صتجابة االأ�صجار امل�صابة 

ترتا�صيكلني  ك�صي  اأو  احليوي  بامل�صاد  للعالج 

اللذان  الدليـالن  هما   )Oxytetracycline(

�سورة رقم )3(

�سورة رقم )4(
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ال�صبيهة  الكائنات  اعتبار  يف  عليهما  اعتمد 

مر�ض  اإحداث  عن  امل�صوؤولة  هي  باملايكوبالزما 

اال�صفرار املميت يف النخيل.

انتقال املر�ض: 

احل�صرات  من  نوع  بوا�صطة  املر�ض  ينت�صر 

   )Leaf hoppers(االأوراق بنطاطات  يعرف 

متتاز  حيث   Myndus crudes علميًا  وت�صمى 

تتغــــذى  فعنــــدما  وثاقـب  ما�ض  لفم  بامتالكها 

االأ�صجــار  على  النـــــوع  هـــــــذا  من  احل�صرات 

املر�ض  م�صبب  تنقل  اأن  ت�صتطيـــع  امل�صابة 

الكائنات  اأو    )Phytoplasma( الفايتوبـــالزما 

ال�صليمة  االأ�صجار  اإىل  باملايكوبالزمــا  ال�صبيهة 

yHoward, 1982; Ho ( عليهـــا. التغذي   بعد 

املر�ض  اإحداث  ميكن  ومل   .)ard et al, 1983

على  احلاوي  النباتي  الع�صري  بنقل  �صناعيا 

امل�صابة  االأ�صجار  من  واملاأخوذة  الفايتوبالزما 

املر�ض  اأن  كما  ال�صليمة.  االأ�صجار  يف  وحقنه 

�صليمة  اأخرى  اإىل  مري�صة  �صجرة  من  ينقل  مل 

عند  وال  باأخرى  نخلة  احتكاك  اأو  باالت�صال 

عادة  تتلوث  التي  التقليم  اأدوات  ا�صتعمال 

االأ�صجار  بني  ا�صتعمالها  اأثناء  بالفايتوبالزما 

هو  احل�صرات  فوجود  وال�صليمة.  امل�صابة 

وانت�صاره  املر�ض  هذا  نقل  االأ�صا�صي يف  العامل 

من منطقة اإىل اأخرى.

مقاومة املر�ض:

 Harrison & Jones، ( اأو�صح عدد من الباحثني

املحاوالت  اأن   )  2003,; McCy et al, 1979

يف  املميت  اال�صفرار  مر�ض  الحتواء  نفذت  التي 

على  اعتمدت  بالعالـم  فيها  ظهر  التي  املناطق 

تطبيق برامج مكافحة متكاملة �صملت: 

1 ــ قطع النخيل امل�صاب وحرقه.        

على  �صارم  زراعي  حجر  نظام  2 ــ  فر�ض 

وذلك  املر�ض  فيها  يوجد  التي  املناطق 

املوبوءة  املناطق  من  نخله  اأي  ت�صرب  ملنع 

يف  املر�ض  وحل�صر  ال�صليمة  املناطق  اإىل 

انت�صاره. مناطق 

بامل�صادات احليوية: من  الكيماوية  3 ــ  املعاملة 

املايكوبالزما  اأن  علميًا  الثابتة  احلقائق 

ملجموعة  ح�صا�صة  والفايتوبالزما 

ولغر�ض  للبن�صلني.  ومقاومة  الترتا�صيكلني 

اأعرا�ض  فيها  تظهر  التي  االأ�صجار  معاجلة 

بحقن  تعالج  املر�ض  من  االأول  الطور 

ترتا�صيكلني  اأوك�صي  مبادة  جذوعها 

اأ�صهر  اأربعة  كل  مرة   )oxytetracycline(

لل�صجرة  �صائل  �صماد  جرعة  اإعطاء  مع 

النخلة. حياة  طيلة  املعاجلة  وت�صتمر 

4 ــ مكافحة الناقل للمر�ض.

5 ــ زراعة االأ�صناف املقاومة.
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