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جدول بأأمه الامراض اليت تصيب خنيل المتر

درجة الامهية الامس العلم  امس املرض الانلكزيي امس املرض العريب

+++ Thielaviopsis paradoxa Terminal bud rot

(Black Blight(

(نةاجملنو )مرض تعفن القمة االلفحة السوداء 

+++ Mauginiella scaettae : inflorescence Rot (ةتعفن النورات الزهري)خياس طلع النخيل

+ Serenomyces phoenicis, Cocoicola spp (اجلريد)لفحة السعف 

++ Fusarium spp., Armellaria mellea, Pythium sp., 

Rhzoctonia sp. 

Root Rot مرض آأعفان اجلذور وموت الفسائل

+ Graphiola phoenicis False Smut Disease

)Graphiola Leaf Smut (

(تبقع الأوراق اجلرافيوىل) التفحم الاكذب

++ Diplodia spp offshoots Death مرض موت الفسائل

+ Cladosporium cladosporioides

Alternaria alternata Keiss

Drechslera australiensis

Leaf Spots مرض تبقع السعف

+ Diplodia phoenicum Diplodia leaf Base Rot  (مرض الفس يل)عفن قواعد آأوراق النخيل



الامراض اليت تصيب النخيل

آ فة مهنا فطرايت وبكرتاي وفايروسات280خنيل المتر لال صابة بعدد كبري من ال فات الزراعية تصل اىل يتعرض 

ن ال فات املهمة ميكن حرصها مبا وفايتوبالزما وحرشات  ل ا  :ييلوَحمّل وقوارض وطيور ا 

1- اللفحرة السروداء (القمرةمررض تعفرن )) Terminal bud rot(Black Blight : ويسرمى ايضرا

هذا املرض يكن، مل هذا املرض يف معظم مناطق زراعة النخيل يف العامل ينترش : Fool’s Diseaseاجملنونة 

 البسراتني املهمرةل عرىليقترصر وجروده هماما لغاية عقد الس بعينات آأو الامثنينات من القررن املرايض حيرث اكن 

البسراتني الا انره ال ن آأصربم مرن الأمرراض املهمرة والواسرعة الانتشرار يف معظرم. وبنسب ا صابة منخفضة

%.35-30وتقدير نس بة ال صابة هبذا املرض حبدود 

 آأمههايرتبط انتشار هذا املرض بعدة عوامل من:

.الرتبة وماء الريملوحة -1

.مس توى املاء الأريضارتفاع -2

.ال صابة حبفارات الس يقانشدة -3

هامل النخيل درجة -4 (اخلدمةمس توى )ا 



الامراض اليت تصيب النخيل

الفطر//املسببThielaviopsis paradoxa

املاكحفة//

زاةلقطع-1 وتسميدريمنلالنخيخبدمةوالاعتناءوحرقهاال صابةمصدرمنللتخلصوامليتاملصابالنخيلوا 

زاةلتكريبوحراثة ظروفاا تعدالرطوبةوجودمعفهيااجلروحا حداثلأنّ القطعمناطقوتعقمياليابسالسعفوا 

.العاليةامللوحةذاتالارايضيفالنخيلزراعةوعدماملرضهذالنتشارمالمئةا 

يفبوردوجينةبع املصابةاملواقعدهنللفطر،مداخلتوفرواليتالعذوقوحفارالنخيلساقحفارماكحفة-2

،بشلكل الامثرجينبعداخلريف الأغاريضظهورقبلالربيعآأوائليفالعمليةوتكراراكملل

.وغريهابيفدان-جبلتانول-بالبنليت-آأ مثلالفطريةاملبيداتبعضاس تخدام-3



:بعض الصور عن املرض



آ لمراض اليت تصيب النخيل

2-(الزهريةالنوراتتعفن)النخيلطلعخياسمرض: inflorescence Rotاليتالامراضآأمهآأحديعد

بساتنييفملرضاينترش.(الطلع)الزهريةللنوراتاكملش بهآأواكملتلفيسببآأذالنخيلآأجشارتصيب

تزداداذسائدال البيئيةللظروفتبعااخراىلعاممناملرضعنالنامجةاخلسارةتتفاوت،العراقخنيل

نس بةقدرتالنسبية،وبةالرطابرتفاعمصحوبطويلابردبش تاءتمتزياليتالس نواتيفاملرضهبذاالاصابة

1989ويف،%48.1ب1981عامويف،%67ب1977س نةالعراقيفالنخيلطلعخبياسالاصابة

ىنس بةقدرت2009-2008عامويف%9.5-7بني2007عامويف%29.3-22.8بني2005ويف%75ب

النخيلحفولتعداذلال صابةحساسيهتايفالمترخنيلاصنافتتفاوت،%16.4-10.3بنيالاصابة

اانثاصنافتعدبيامنللمرضحساس يةالاصنافآأكرثمنخكريالصنفوخاصة(املذكرةالاصناف)

لال صابةساسةاحل الاصنافآأكرثمنواخلصابواخلس تاويوالكنطاروالربميواخلرضاويالسايرمثلالنخيل

احلساس يةمتوسطةاصنافوادليريواجلبجابواحلالويالربيحاصنافتعدحنييف





آ لمراض اليت تصيب النخيل

الفطرمرض خياس طلع النخيل بشلك اسايس عن يتسبب // املسببcav.Mauginiella scaettae

املاكحفة//

ة النخيل وحرق الطلع املصاب وعدم اس تخدام لقاح من آأحفل مصابة اضافة اىل الاهامتم بنظافازاةل -1

رشين الثاين والرشرة ماكحفة املرض عىل ان تكون الرشة الاوىل يف شهر ت يف الفطرية اس تخدام املبيدات -2

ة خرروج الطلرع ابسر تخدام رش النخيل بواسطة احدى املبيدات اخملففة قبل فرت الثاين، يكون الثانية يف اكنون 

عادة الرش لكرث الطائرات لضامن وصول املبيد اىل رآأس النخةل وابواسطة ماكئن الرش ذات الضغط العايل او 

. من مرة

Trichodermaاشارت ادلراسات ان البكرتاي -3 harzianumوالفطرPsedomonas fluorescence

تخداهمام بشرلك بشلك واحض منو الفطر املسبب داخل الاطباق وقللت من الاصرابة ابملررض عنرد اسر  ثبطت 

.النخيلمعلق رشا عىل راس 

للمرضاصناف النخيل القليةل التعرض لالصابة وحتايش زراعة الاصناف احلساسة زراعة -4



آ لمراض اليت تصيب النخيل



آ لمراض اليت تصيب النخيل

صلها يسبب هذا املرض موت الفسائل امللتصقة ابلم او بعد ف : Off shoots Deathالفسائل مرض موت -3

.لغرسها ويسبب موات مبكرا لسعف النخيل القدمي من الام واملعدة 

 املسبب//Diplodia spp

 حياا، نخةل الاول موت السعف اخلاريج بيامن يظل سعف قلب ال –ويه عىل شلكني //الاصابة اعررراض

.ياا والثانية ابلعكس موت السعف املتواجد يف قلب النخةل يف حني يظل السعف اخلاريج ح 

 انتشار املرض اس باب:

املهمةلالزراعات -1

.يدخل الفطر من خالل اجلروح الناجتة من قطع الفسائل عن اهماهتا -2

الريعدم انتظام -3

املناخ ادلاىفءتزداد شدة الاصابة حتت ظروف -4



درجة الامهية الرتبة والعائةل الامس العلم  امس الافة الانلكزيي امس الافة العريب

+++ Coleoptera

Cerambycidae

Jebusea hammerschmidti Reich 

(syn.Pseudophilus testaceus)  

Longhorn date palm stem 

borer 

ون لقرذو النخيل ع اجذر حفا

لطويلة ا

++ Coleoptera Scarabaeidae Oryctes elegans(Prell) Fruit stalk borer (لجعال ا)لنخيل  اعثق ر حفا

+ Coleoptera Bostrichidae Phonapate frontalis Frond borer للنخياسعف ر حفا

+++ Homoptera

Tropiduchidae

Ommatissus lybicus Bergevin Dubas bug (old world date 

bug) 

لنخيلس ابادو

++ Lepidoptera Momphidae Batrachedra amydraula Meyrick Lesser date moth (الصغرىلنخيل اعثة )ة  لحميرا

+ Lepidoptera Pyralidae Arenipses sabella Hampson Greater date moth (النخيل الكربىعثة)لطلعدودة ا

(+)* + Isoptera Termitidae Microcerotermes diversus Silvestri Termite (الارضة)ألبيضالنملا

+ Homoptera Diaspidae Parlatoria blanchardii Targioni Parlatoria date Scale لقشريةة الحشرا

(+)* ++ Acari Tetranychidae Oligonychus afrasiaticus (McGregor Gohbar mite (old world 

date mite) 

رلغبات اعنكبو

+ Curculionidae Coleopter Rhynchophorus ferrugineus

olivier

Red palm weevil سوسة النخيل امحلراء

جدول بأأمه آ لفات اليت تصيب خنةل المتر



اليت تصيب النخيلآ لفات احلرشية 

Batrachedraالنخيلمحريةحرشة-1 amydraula:آأوامحلريةتسمىحمليةآأسامءبعدةاحلرشةهذهتسمى

الرطوبةلرتفاعالساحليةقابملناطرضرهاينخفضآأنها لاجلافةاملناطقبعضىفكبريةخسائرتسببوىهاحلشفة

بدرجاتالعراقيفلنخيلامنومناطقمجيعيفامحلريةحرشةتوجد.الناجضغريالمترمثارعىلرئيس يةآ فةوتعترب

وختتلف.لبرصةاولس امياجلنوبيةاملنطقةيفخاصةاقتصاديةامهيةذاتولكهنا.الاصابةدرجاتمنمتفاوتة

من%60ابةالاصنس بةتصل،واحدةخنةلعذوقوحىتوالنخيلوالبساتنيواحملالتاملناطقبنيالاصابة

.الانتاج

ريقات مبارشة اذ تضع البيض عىل حوامل الازهار عندما هتامج العىل الامثر بعد العقد تتغذى الريقات // الاعراض

بواسطة خيط الامثر املصابة قد تتساقط آأو يظل بعضها ايبسا ومعلقة ابلشامرخيامجلري، مرحةل الازهار الصغرية حىت 

صل اخلسائر الاجيال الالحقة هتامج الامثر وقد تاللون، ويف محمرة وتصبم الامثر املصابة جتف الريقة، حريري تفرزه 

.من الانتاج% 60الناجتة عن هذه احلرشة اىل 

 ذكل الاهامتم بعمليات لغرض تقليل شدة الاصابة هبذه احلرشة جيب مجع الامثر املتساقطة وحرقها وك: املاكحفة

Trachogtammaخف الامثر واس تخدام املفرتسات والطفيليات مثل اس تخدام طفييل  sp. مقاومة هذه يف

Bacillus spاو البكرتاي الافة



آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل

 املبيدات املتخصصة مثل اواعامتد:

primiphos)اكتكل-1 methyl )50% 500  دومن/ مل

دومن/ مل  50% 500(dichlovos)نوكوز -2

Carbaryl)سفن -3 خنةل تعفرياا او خلطاا مع حبوب اللقاح/ مغ  10 10% (

ة تاكحف هذه احلرشة خالل شهري مايس وحزيران وبأأس تخدام الطائرات الزراعي: وقت املاكحفة 

٢بعدآأخرىمرةالرشويكرر(يوم20-15)مبدةالأوىلبعداثنيةرشةمث(آأايم10-7)مبدةالتلقيمبعدالرش

.آأس بوع٣رر

عىلوال عامتدلقصوىاالرضورةعندالكاميويةاملاكحفةقرصجيبذلاال فةلهذهاحليويةالأعداءمنالعديدوجدي

زاةلللأجشاراجليدةابخلدمةابلعنايةالوقائيةاملاكحفة والامثرالأوراقآ ابطىفودةاملوجالامثرومجعالاصابةبقاايوا 

عداهماالأرضعىلاملوجودة حرقاا،وا 



آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل



آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل

lybicus(النخيلن  مَ )ادلوابسحرشة-2 De Bergevin:Ommatissus binotatusاحلرشةهذهجسلت

حيث1934حىتالوقتذكليفاقتصاديةآأمهيةللحرشةيكنملوRAO&Duttبلق من1922 َ عامقاالعر يف

وعندمابرصةال منطقةيفالعسليةالندوةزهاراافوالنباتعصارةامتصاصهاطريقعنمبارشةراآأرض آأحدثت

رهامغمثابلطنيوطمرهاالنخيلعىلاحلرشةرضبطريقةاس تخدمت1936و1935عاميفرضرهااس تفحل

حمافظاتوخاصةرالقطمناطقمعظميفالافةهذهتنترش،وخريف ربيع جيالنللحرشة،خروهجاملنعابملاء

.دايىل،اببل،املقدسةكربالء،بغداد

ب ذكل النبات من اخلوص واجلريد والعذوق والامثر حيث يسبوالبالغات عصارة آ متصاص احلورايت/آألعراض 

تجمع علهيا الرتاب مما ابلفطرايت في الاصابة تسبب مادة دبس يه واصفرارها، فتكون حشوب هذه الأجزاء النباتية 

وتقل معلية . وابس، ويرتامك علهيا الغبار والرتاب ولهذا مسيت ابدليضعف وحيول اللون من الأخرض ا ىل الأصفر 

.المتثيل الضويئ نتيجة لمنو الفطرايت



آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل

مواد%1،8-0،2و%95-90بنس بةسكريةكربوهيدراتيةموادمنترتكباليتالعسليةالندوةآأنكام

املزروعةامحلضياتارآأجشعىلتتساقط(والأنزمياتالأوكسيناتا ىلا ضافةوآأميداتآأمينيةآأحامض)نرتوجينية

Sootyالسخايمالعفنفطرايتظهوروتسببالنخيلحتت moldالأوراقعىل.

املاكحفة//

(  الامثربسبب وجود) تمت ماكحفة هذه احلرشة خالل اجليل الربيع  فقط ول تاكحف خالل اجليل اخلريف  

.وبأأس تخدام الطائرات او الرش الاريض وهناكل جتربة اس تخدام احلقن يف جذوع النخيل 

Oligositnالبيضةطفييلوخاصةالافةهذهمقاومة sp.فطراعامتداوBenuveria sp.هذهمقاومةيف

،روابيرفوساللكو مبيد:ومهنااملتخصصةاملبيداتاعامتداوالعيدابووخنافساملناسدوكذكلالافة

الفاس يربمرثين،تريبونسوماثيون،،دلتامرثين



آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل



آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل

Dateالبيضاءالقرشيةاحلرشة-3 palm white scaleParlatoria blanchardi:مجيعيفاحلرشةهذهتوجد

احلرشاتهذهبتصيعلهياالقضاءمتحيثالامريكيةاملتحدةالولايتعداماالعامليفالنخيلزارعاتمناطق

قلبا ىلا جتهنالكاموتقلاخلارىجاجلريدسعفعىلالشديدةال صابةترتكزحيثوالامثرواجلريدالأخرضاخلوص

ولاحملصوقةلالامثرنضجوتأأخرالنخةلضعفا ىلالقرشيةاحلرشةهبذهال صابةوتؤدىالنخةل

ا ايهاحموةلارة،العصابمتصاصاخلرضاءالنخةلآأجزاءمجيععىلالاكمةلوالاانثاحلورايتتتغذى//الاعراض
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آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل

Oryctes :عذق النخيل حفار -4 elegans Fruit stalk borer

 ل، مما تتغذى احلرشات الاكمةل عىل السعف احلديث واعناق العذوق وقلب الفسائ//الاصابة اعراض

رقات تتغذى يف الانفاق يسبب كرسها وابلتايل خسارهتا وبعد وضع البيوض خالل شهر آأاير تفقس لتعط  ي

ة ادلاخلية حفر يف قواعد السعف والكرب يف مقة النخةل اذ تتغذى عىل الانسجوجود .مهنا احلفارجخر اليت 

.موهتاللنخةل مسببة 

 ازاةل السعف الاهامتم بعمليات السق  والتسميد و مايس،اذ جيب هذه احلرشة خالل شهر تاكحف //املاكحفة

:يدات املتخصصة مثل املتيبس والعناية ابلنخةل ويف الاصاابت الشديدة يمت قلع النخةل وحرقها واعامتد املب 

النخةلنرثاا يف قلب % 10ادلايزينون احملبب -1

thiqmethoxam)الاكثارمبيد -2 الاجشارحقناا يف جذوع خنةل / مغ  4 (

Beauveriaفطراس تخدام الاحياء املمرضة لريقات احلفارات مثل -3 spp معلق مايئ وبشلك.

اس تخدام املصائد الضوئية-4



آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل

Borer-longhorn stem Pseudophilusالطويلحفار ساق النخيل ذوالقرون -5 testaceus: حفار يعترب

الاصابة  من شدة ختتلفالنخيل، حيث ينترش يف مجيع مناطق زارعة العراق ساق النخيل من الافات املهمة يف 

ديدة يف لك من البرصة وحمافظة ذي قار وشمبحافظة اخلصيب واملدينة جدا يف ايب منطقة لخرى فهي  شديدة 

.  كربالء والكوفة وادلغارة والاكظمية ومنطقة الفاو

ميكن . امحلراء هذه احلفارات اىل النخيل الضعيف واملهمل والعطشان عكس سوسة النخةلتتجه // آ لعراض

زاء الساق بال يرقات هذه احلرشة اكفة آأجتصيب .مالحظة الثقوب يف جذوع الاجشار املهمةل بشلك واحض 

ة الساق اليت تصبم اس تثناء، وتؤدي ال صابة اىل افراز الشجرة مواد مصغية عند منطقة التغذية، وختريب انسج

.آأخرىعرضة لال صابة حبرشات 

 يلبنفس املبيدات اخلاصة حبفار عذق النخ تاكحف ووحزيرانشهر مايس خالل :املاكحفة وقت

نرثاا يف قلب النخةل% 10ادلايزينون احملبب -1

thiqmethoxam)مبيد الاكثار-2 حقناا يف جذوع الاجشارخنةل / مغ  4 (

Beauveriaاس تخدام الاحياء املمرضة لريقات احلفارات مثل فطر-3 spp وبشلك معلق مايئ.

اس تخدام املصائد الضوئية-4



آ لفات احلرشية اليت تصيب النخيل

:Date spider mitعنكبوت الغبار -7 Oligonychus afrasiaticus آأشد ال فات خطورة الىت من

رية آأو النخيل البالغ يسبهبا احلمل والعناكب حيث يوجد العديد من الأنواع مهنا مايصيب سعف الفسائل الصغ

فظهور بقع //الاعراض رازات كبرية يمنو علهيا صفراء تتحول ا ىل اللون البىن آأو الأسود نتيجة ملا تفرزه من ا 

 انجضة حيث تبدآأ الفطر ويلتصق هبا الأتربة فيجف السعف وميوت ، كام يصيب الامثر اخلرضاء الغري

عصارة من الامثر اخلرضاء ال صابة من مقع المثرة ومتتد ا ىل مقة المثرة حيث متتص الأطوار الاكمةل والغري اكمةل ال

ر علهيا تشققات صغرية واندراا ماتنضج الامثر نضجها الاكمل ويتحول لون الامثر ا ىل اللون البىن احملمر ويظه

لتصلم لالس هتالك ويصبم ملمسها خشن وفليىن وتقل نس بة املواد السكرية ىف الامثر املصابة وبذكل

خي املصابة نس يج عنكبوىت وتسبب ال صابة تساقط الكثري من الامثر املصابة ، وحييط ابلامثر والشامر. ال دىم 

.يفرزه الأاكروس يلتصق به ذرات الغبار ومن هنا اش تق ا مس آأاكروس الغبار 

 لرت، الهوس تاتيون/ مل 2املاكحفة اس تخدام مبيد نيوتكس سوبر، مبيد اللكثني مبعدل(Triazophos

خنةل / مغ 100لرت ماء،  زهر الكربيت مبعدل / مغ 6مبعدل  W.Pالكربيت ،لرت/ مل 1مبعدل  (40

تعفرياا 



س امتعمكلأ  آأشكرمك

آأرحب يف تعليقاتمك 

لتمكأأ ومقرتحاتمك وآأس


