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  مرض اإلصفرار الفسیولوجي ألوراق نخیل التمر 
Physiological Yellowing of Date Palm Leaves 

التسمید ، اال أن ذلك  یعتقد أن اشجار نخیل التمر من أقوى االشجار تحمًال لملوحة التربة ومیاه الري وقلة
- 3فأشجار النخیل قد تتحمل الملوحة العالیة جدًا مابین . یؤثر بالقطع على درجة نمو واثمار اشجار النخیل

یتوقف اذا تعمقت الجذور في أرض تزید اال ان انتاج الثمار ) جزء بالملیون  %30000-40000 (4
ین ان االنتاج یزداد وینتظم اذا قلت الملوحة هذا في ح) جزء في الملیون  10000% (1الملوحة بها عن 

، كما ان النخیل یتحمل قلة التسمید وفقر التربة ، حیث قد ترشح )جزء في الملیون  6000% ( 0,6عن 
او قد تتحول  بعض العناصر بسهولة من التربة وخاصة الرمیلة منها التي تقل قدرتها على تبادل الكاتیونات

ورة غیر قابلة لالمتصاص بالنبات فتصبح التربة فقیرة فیما تحتویه منها على بعض العناصر بالتربة الى ص
ولكن في الواقع فانه على الرغم من مقدرة أشجار النخیل على مقاومة سوء التغذیة . صورة قابلة لالمتصاص

نظرًا ، اال عند حد معین الیلبث ان تظهر على االشجار أعراض مرضیة ممیزة ویقل انتاجها بدرجة ملموسة 
  .ألهمیة هذه العناصر في نمو إثمار االشجار

حیث تحتاج االشجار عالوة على الماء والهواء الى بعض العناصر المعدنیة الضروریة التي   
والفسفور والبوتاسیوم تستمدها من التربة ، ولكنها تحتاج الى البعض منها بكمیات كبیرة مثل النتروجین 

والكالسیوم وهذه تعرف بالعناصر الكبرى ، في حین تحتاج الى بعض العناصر والماغنیسیوم والكبریت 
االخرى بكمیات محدودة ، بل ان زیادتها قد تسبب أضرارًا بالغة باالشجار وهذه تعرف بالعناصر الصغرى 

  .مثل الحدید والمنغنیز والنحاس والزنك والبورون والمولیبدنم والكلور وغیرها 
الكمیات التي تحتاج الیها من هذه العناصر حتى بین االصناف المختلفة من نفس وتتفاوت النباتات في 

وهذه العناصر یجب ان تتوفر للنبات بطریقة او بأخرى حتى ینمو نموًا سلیمًا ویعطي افضل . النوع
ولكن في الواقع فانه كثیرًا مایحدث خلل بتركیز هذه العناصر في التربة الزراعیة فیقل البعض . محصول

،وقد یرجع ذلك الى االسباب نها بالنبات الى الدرجة التي تسبب أعراضًا مرضیة ملموسة على النبات م
   - :االتیة
 قد یكون هناك أساسًا نقصًا للعنصر في التربة  .1
احیانًا قد یوجد العنصر في التربة بكمیات كافیة ولكنه قد یصبح على صورة غیر قابلة لالمتصاص  .2

ولذلك الیكفي التحلیل الكیمیاوي للعناصر . تمكن النبات من االستفادة منه في النبات وبالتالي لن ی
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في التربة لمعرفة كفاءتها االنتاجیة بل البد من معرفة طبیعة كل عنصر بها والصورة التي یوجد 
 .علیها 

منه  قد یوجد العنصر بالتربة بكمیات كافیة ولكن في نفس الوقت قد ال یستطیع النبات االستفادة .3
لك عندما یحدث تضاد بین هذا العنصر وبین العناصر االخرى مما یمنع هذا العنصر من وذ

 .الدخول الى النبات او االستفادة منه 
قد یوجد العنصر في التربة بكمیات كافیة ولكن الیمكن للنبات امتصاصه ایضا عندما تكون هناك  .4

 .اصر الغذائیةاصابة مرضیة بالجذور مما یجعلها غیر قادرة على امتصاص العن
ولذلك فانه یمكن تصحیح نقص هذه العناصر باضافتها للتربة اذا لم توجد عوامل تعیق االشجار 
من امتصاصها واالستفادة منها ، واال فانه یمكن اضافتها عن طریق الرش بأحد مركبات العنصر 

لظاهریة على ولتحدید نوع العنصر الذي به نقص یمكن االسترشاد بطبیعة االعراض ا. المناسبة
االشجار ، ولكن یجب اجراء تحلیل كیمیاوي للتربة ومیاه الري وكذلك ألوراق اشجار النخیل 

وفیما یلي ذكر لبعض امراض إصفرار اوراق النخیل . المصابة والسلیمة حتى یمكن تحدید ذلك بدقة
   :الفسیولوجیة

  

  ):السعف الكبیر (إصفرار االوراق القدیمة السفلیة : أوالً 
قد یحدث اصفرار مبكر لالوراق القدیمة السفلیة ألشجار النخیل مما یؤثر على كفاءتها في عملیة التمثیل 

وقد یعزي ذلك لنقص بعض العناصر مثل النیتروجین .الضوئي وصنع الغذاء الالزم لنمو االشجار واثمارها 
الوراق تبعًا للعامل المسبب لكل والماغنیسیوم والبوتاسیوم ولكن قد تختلف اعراض االصفرار الناتج على ا

 : منها كما یلي
  

                                                                           
  
  
  
  

  إصفرار السعف السفلي الكبیر                                           
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  Nitrogen Deficiency (N): اإلصفرار الناتج عند نقص النتروجین   .أ 
، وعادة مایبدأ  تصفر االوراق الكبیرة المسنة اوًال ثم تلیها االوراق االخرى اذا كان النقص شدیدًا
االصفرار من قمة السعفة في اتجاه قاعدتها ، كما ان االصفرار یبدأ من قمم الخوص نحو القاعدة 

تصفر جمیع حیث تكون الحواف والجوانب خضراء ولكنها بعد ذلك التلبث ان ) 7(على هیئة رقم 
وعادة ماتستجیب النباتات ومنها اشجار النخیل للتسمید النیتروجیني اذا تم في وقت مبكر . أنسجتها

حیث تستعید االوراق لونها االخضر بعد المعاملة ، ویفضل في هذه الحالة تجزئة السماد 
لنیتروجیني كجم للشجرة من السماد ا  ، 1,5 -1النتروجیني على دفعات خالل موسم النمو بمعدل 

  .في كل دفعة
  

  Magnesium Deficiency (Mg)صفرار الناتج عند نقص الماغنیسیوم اإل  .ب 
كثیرا مایحدث نقص في هذا العنصر في االراضي الرملیة لسهولة رشحه منها ، ولكن قد یحدث 
ذلك ایضا عندما تزداد كمیة الكالسیوم والبوتاسیوم في التربة مما یسبب ظهور اعراض نقص 

  .الماغنیسیوم رغم تواجده في التربةعنصر 
ویظهر ذلك على صورة اصفرار یبدأ باالوراق  الكبیرة من القمة الى اسفل ولكن قواعد الخوص 

تبقى مخضرة ، هذا وقد تموت بعد ذلك قمم الخوص ) الجریدة(حول العرق الوسطي للورقة 
  .المصفرة

الوراق المصفرة التستعید ثانیة لونها االخضر ولكن نود ان ننوه انه عند التسمید بالماغنیسیوم فان ا
وینصح . ، ولكن في نفس الوقت یتوقف ظهور االعراض على االوراق االخرى التي تظهر بعد ذلك

لكل شجرة، على ان تقسم هذه الكمیة على / كجم من كبریتات الماغنیسیوم للتربة 2- 1باضافة 
مركبات الماغنیسیوم حیث تكون كمیة ولكن الیفید كثیرا الرش ب. دفعات خالل موسم النمو

الماغنیسیوم التي تمتص قلیلة والیمكنها اصالح النقص في هذا العنصر ، ولذلك یجب اضافته 
 .للتربة

   Potassium Deficiency (K)اإلصفرار الناتج عند نقص عنصر البوتاسیوم   .ج 
القمة في اتجاه القاعدة حیث یبدأ االصفرار الناتج عن نقص البوتاسیوم على االوراق الكبیرة من 

یظهر اصفرار على الحواف الجانبیة للخوص بینما تكون االجزاء الداخلیة منها خضراء ، وسرعان 
  .ما تموت حواف الخوص على االوراق الكبیرة
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كجم  1سماد سلفات البوتاسیوم خالل موسم النمو بمعدل  وینصح عند ظهور هذه االعراض اضافة
   .على دفعتین خالل ابریل ومایو للشجرة على ان تقسم/ 
  
  
 
 
 
  
 
  

  اصفرار االوراق الكبیرة وموتها ابتداء من القمة الى
 االسفل ولكن تظل قواعد الخوص مخضرة

  

  :اصفرار االوراق الحدیثة بوسط تاج النخلة : ثانیًا 
  

بكمیات محدودة یحدث ذلك عند وجود نقص في احد او بعض العناصر الصغرى التي تحتاج الیها االشجار 
  .مثل الحدید او المنجنیز او الزنك حیث یظهر االصفرار على االوراق الحدیثة

فمثًال تحتاج اشجار النخیل الى كمیات ضئیلة من عنصر المنجنیز حتى تنمو نموًا جیدًا ولكن في نفس 
ئة اكاسید المنجنیز ، ویوجد المنجنیز في التربة غالبًا على هی. الوقت فان زیادة هذا العنصر یضر باالشجار

  :ولكن قد یصبح المنجنیز في حالة غیر ذائبة یصعب على االشجار االستفادة منها في الحاالت اآلتیة 
  

 .في األراضي القلویة التي ترتفع درجة الحموضة بها  .1
 . عند ارتفاع مستوى الماء االرضي وكذلك عند ارتفاع نسبة الجیر في التربة .2

 

دورًا هامًا في حیاة النبات لذلك فإن نقص هذا العنصر یؤدي الى اضطراب العدید من ولما كان للمنجنیز 
العملیات الحیویة للنبات مما ینتج عنه ظهور اعراض مرضیة واضحة ، كما ان للمنغنیز دورًا هامًا غیر 

دث في االنسجة في عملیات االكسدة واالختزال التي تح كما یلعب دورًا مباشراً . مباشر في تكوین الكلوروفیل
ورغم ان عنصر المنجنیز غیر قابل لالنتقال نسبیًا داخل النبات ، اال انه قد . ألنه یعمل كمنشط لالنزیمات
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یعاد توزیعه داخل النبات في حالة نقص هذا العنصر ، فقد تظهر اعراض نقص العنصر في النخیل ایضا 
  .راق على االوراق الریشیة الكبیرة على هیئة إصفرار لهذه االو 

ولكن في نفس الوقت فإن زیادة المنجنیز عن حد معین یعتبر عامًال مسببًا لمرض االصفرار الذي 
ینتج عن نقص عنصر الحدید رغم وجود كمیة عالیة منه في النبات، ألن الحدید یمتص على هیئة أیون 

في حالة وجود أحد في داخل الخالیا ، ولكن )  ++F(ثم یختزل الى ایون الحدیدوز )  +++F(الحدیدیك 
ولذلك یعمل المنجنیز الزائد في الخالیا كعامل مؤكسد للحدید . العوامل المؤكسدة فانه یمنع حدوث ذلك

وغیر فعال فسیولوجیًا بالنبات بالرغم من )  +++F(الى حدید غیر ذائب )  ++F(فیتحول الحدید الذائب 
  .توافره حول االشجار وبالتالي تظهر أعراض نقص الحدید على االشجار

أن النخیل المصاب بظاهرة إصفرار وتكسر السعف هو مرض ) م 1991عام (ولقد ذكر الجربي 
ستیمیة بالقمة النامیة ، فسیولوجي خطیر یؤدي في اخر مراحله الى موت الشجرة نظرًا لموت  االنسجة المر 

فقط من نسبة % ) 15(ولقد شوهد ذلك بالجزائر وتونس ، حیث تحتوي اوراق االشجار المصابة على 
المنجنیز الموجودة بالنخیل السلیم ، وعلى العكس من ذلك فقد یزداد بها ایضا تركیز عنصر الصودیوم عن 

  .ترجاع االشجار لخضرتها ولنموها السلیم وهذا یؤدي رش او حقن المنجنیز الى اس النخیل السلیم ،
لذلك یلزم اجراء تحلیل كیمیاوي للتربة والمیاه واالشجار حتى یمكن تحدید نوع العنصر الذي تحتاجه   
وحینئذ یمكن اضافة العنصر الذي تحتاج الیه االشجار للتربة مباشرة او برش االشجار بأحد . االشجار

وفي االراضي القلویة بالمملكة یجب ان یكون ).  Chelatesشیالت ( المركبات المخلبیة لهذا العنصر 
- 20وذلك بمعدل  DTBAوالمنغنیز على صورة  EDDHA والحدید على صورة EDTAالزنك على صورة 

  ).لتر ماء  100/ جم 100( للشجرة او الرش بمحلول شیالت العصر / جم 100
سم ثم تذاب كمیة العنصر المخلبي في  10 وعند معاملة التربة یتم حفر خندق حول االشجار بعمق  

  .كمیة من الماء وترش بالخندق ثم یردم بالتراب وتروى االشجار  بعد ذلك ریا عادیا
وتتم هذه المعاملة بمثل هذه العناصر بعد تمام جمع الثمار وحتى موعد االزهار في الموسم التالي ، وینصح 

  .لثمار خوفًا من حدوث اي ضرر بعدم اضافة ذلك اثناء االزهار او اثناء حمل ا
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  ظاهرة الذبول السریع في نخیل التمر
Quick Wilting of Date Palm  

السریع بالمملكة في محافظة بیشة ، وهو یعني الموت السریع للنخلة في مدة قصیرة قد  شوهد مرض الذبول
وهذا مالفت انظار بعض . التتجاوز االسبوع الواحد ، بل قد یموت قلب النخلة فجأة ربما في لیلة واحدة فقط

النخیل بالمزرعة  المزارعین وأثار الخوف في نفوسهم من احتمال انتشار هذه الظاهرة الى غیرها من اشجار
  .التي تظهر بها

  

  :األعراض 
یموت قلب النخلة فجأة في فترة قصیرة ، ویالحظ وجود تعفن رطب ذو رائحة قویة ونفاذه ، وتأخذ قواعد 
السعف المجاور للقلب اللون االحمر والذي یتالشى تدریجیا بعد ذلك وتصبح ملیئة بالماء مما یسهل انتزاع 

یعم الموت كل سعف النخلة ویتدلى على الجذع كما تسقط الثمار فجأة وهي مازالت السعف من النخلة ، ثم 
  .بلحًا اخضر ، وقد یمتد الموت الى بعض الفسائل المحیطة بالنخلة 

وتشبه هذه الظاهرة مرض االنهیار السریع او الموت العاجل الذي شوهد ببعض دول العالم ، وقد سجله كل 
) م  1951عام ( ثم بعد ذلك بارلي وولبر  Fawcett & Klotz )م 1932عام (من فوست وكلوتز 

Barley Wilbur  م في عدة مناطق بدول الخلیج العربي وشمال افریقیا  1983، كما سجله الجربي في عام
  ).م  1991الجربي عام (
  

  :المسبب المرضي 
ولعدم وجود أیة عالمات حتى وقت قریب لم یمكن تحدید مسبب هذه الظاهرة نظرًا لسرعة موت النخیل 

مرضیة ظاهرة ، حیث ان االصابة تحدث بصورة سریعة ومذهلة وبشكل منفرد ولیس على كامل النخیل في 
أعراض مشابهة لذلك بمحافظة األحساء ) م 1991عام (المكان الواحد بالمزرعة ، هذا وقد ذكر نجیب 

  .كهربائیة والبرق وذلك عقب حدوث الصواعق ال) الصواعق (أطلق علیها سیف الرعد 
ذكر الجربي ان هذه الظاهرة تعزى الى نزول االمطار الرعدیة ) م 1998/ ه 1418(وفي نهایة عام 

المصاحبة للصواعق القاتلة التي قد تحدث في هذه المناطق من بدایة فصل الربیع وحتى بدایة فصل 
  .الى االشجار السلیمة المجاورة لها ولذلك فهي تعتبر ظاهرة غیر معدیة اي ان االصابة التنتقل . الصیف
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  :مكافحة المرض 
تعتبر هذه حاالت فردیة قد تحدث في احد مزارع النخیل ، ولكن عندما تحدث ینصح بإزالة االشجار 
المصابة وحرقها مع عدم زراعة أیة فسائل جدیدة مكانها اال بعد مرور فترة مناسبة تقلب فیها التربة وتترك 

  .زم األمر معاملة التربة بأحد المبیدات الفطریة لتطهیرها قبل زراعة فسائل جدیدةمعرضة للشمس وقد یل
  

  أعراض مرض الذبول السریع في نخیل التمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  یموت السعف الداخلي بقلب النخلة في               قد یمتد الموت الى بعض الفسائل
  حول النخلة المصابة بالمرض فترة قصیرة ثم یتبعه السعف الخارجي                               

  
  
  
  
  
  
  
 
 

 تموت النخلة في فترة قصیرة ویتدلى السعف على الجذع
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أهم أمراض وآفات نخیل التمر بالمملكة العربیة السعودیة وطرق مكافحتها المتكاملة  :كتاب المصدر
هاني عبد . حسن عصام الدین متولي لقمه، د.محمد محمود الزیات ، صالح ابراهیم القعیط ، د. 2002

راعة وزارة الز . محمد عبد القادر الجربي. د.خالد سعد آل عبد السالم، مراجعة أ. د.الرحمن ظفران و أ
ادارة االرشاد والخدمات الزراعیة ، شعبة وقایة المزروعات  ومنظمة االغذیة  والزراعة لالمم , والمیاه 
  .المتحدة

  
  


