
أمراض نخیل البلح

: معدیة الغیر األمراض : أوًال
Shrinking) البلح ثمار وانكماش تجعد -١ of date palm fruits)

 : األسباب
  . الثمار تكوین فترة خالل الري ماء وقلة الشدید التعطیش•
  . النضج فترة خالل الحرارة درجات في الشدید اإلرتفاع•

  : األعراض
 جفافھا ثم مبكرة مرحلة في النمو عن وتوقفھا حجمھا وصغر الثمار انكماش•

. النضج قبل مبكرَا وسقوطھا



أمراض نخیل البلح

: المقاومة
  . اإلثمار فترة خالل بالري العنایة•
  . المتوازنة التسمید بمعدالت لألشجار بالتغذیة العنایة•
  .العدد زیادة حالة في الزھریة الشماریخ خف عملیات اجراء•
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  البلح ثمار في  األسود الطرف أو األنف -٢
(Black nose of date palm fruits)

 : المسبب
  . الثمرة تكوین فترة خالل األمطار وتساقط الجو رطوبة زیادة    

  : األعراض
 تحول بدء عند نموھا مرحلة منتصف في الحر الثمرة طرف في إسوداد یحدث    

 المناطق في الظاھرة تزداد وقد األصفر أو القرنفلي إلى األخضر من الثمار لون
 الثمار خف زیادة ویساعد عالیة بدرجة تكونان والندي الرطوبة حیث الشمالیة

  . الحالة بھذه لإلصابة حساس حیاني الصنف ویعتبر الظاھرة ھذه حدوث علي



أمراض نخیل البلح

:  المقاومة 
 والتقلیم األشجار تزاحم وعدم الري في اإلسراف وعدم الجیدة الخدمة عملیات•

  . المحصول جني بعد الجافة والعذوق لألوراق
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النخیل في الرأس انحناء أو السوداء اللفحة مرض -٤
(Black scorch or head bending of date palm trees )

: المسبب
Thielaviopsis)( الناقص الفطر عن المرض یتسبب     paradoxa وطوره 

Ceratocystis الفطر وھو األسكیة الفطریات صف یتبع الكامل paradoxa
 الخلیة وحیدة كونیدیة شفافة داخلیة الجراثیم من نوعان یكون الناقص والطور 

 في األساس وھي الشكل بیضاویة اللون داكنة الخالیا عدیدة خارجیة وأخري
  اإلصابة انتقال
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  : المعدیة النخیل أمراض : ثانیًا
   : الفطریة األمراض-أ
  النخیل أوراق في الكاذب التفحم-١

(Graphiola (false) smut of date palm leaves)
 : المسبب

Graphiola) الفطر    phoenicis لصف تابع فطر وھو(
.Cl  البازیدیة الفطریات    Basidiomycetes)( رتبةالتفحمات 

(Or. Ustilaginales .Fam( عائلة ( Graphiolaceae(.
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  :األعراض   

مرتفعة عن سطح ) السعف(وجود بثرات سوداء اللون علي سطحي الوریقات     
النصل ووسط ھذه البثرات لون أصفر عبارة عن أطراف الھیفات العقیمة 

الطویلة واألوراق المصابة  تصبح باھتة اللون وتصبح قصیرة العمر وتجف 
مبكرًا وتزداد اإلصابة في األوراق األكبر عمرًا وھي األوراق الخارجیة وتقل 

.  كلما اتجھنا إلى الداخل 
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  :المرض 
 مع الجو في النسبیة الرطوبة تزداد حیث البحري الوجھ في المرض ینتشر    

 في تنعدم وقد القبلي الوجھ في  اإلصابة تقل بینما الحرارة درجة في اعتدال
  . وأسوان قنا مثل الجفاف شدیدة المناطق
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Graphiola phoenicisاألجسام الثمریة للفطر  المسبب لمرض التفحم  
الكاذب في النخیل علي األسطح السفلیة ألوراق النخیل
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 النخیل أوراق لقواعد الدیبلودي العفن -٢
(Diplodia date palm basal leaf rot)

 : المسبب 
Diplodia الفطر• phoenicum)( الناقصة الفطریات لصف تابع وھو Cl.

(Deuteromycetes)
).Orرتبة• Sphaeropsidales) من تتكون اللون غامقة الكونیدیة وجراثیمھ 

 الشكل كمثریة بیكنیدیومیة أجسام داخل وتتكون الشكل بیضاویة وھي خلیتین
  . العدوى إلحداث النضج بعد الجراثیم منھا تنطلق
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  :األعراض 

 الشرق منطقة دول ومعظم بمصر النخیل زراعة مناطق جمیع في المرض ینتشر    
 حیث المركبة لألوراق الوسطي العرق علي األعراض بدایة وتكون ، األوسط
 اللون إلى یتحول ثم سم ٥٠ –٢٠من بطول اللون أصفر تخطیط علیھ یظھر
 قواعد تبقي الوقت نفس وفي خضراء سلیمة الورقة أطراف تبقي بینما البني

 النخلة قلب من مسارًا اإلصابة تأخذ وقد ، متعفنة سوداء أوة بنیة مصابة األوراق
 تتجھ ثم الخارج من اإلصابة تبدأ. العكس أو الخارجیة لألوراق متجھة الفسیلة أو

واألوراق القلب  یموت حیث الشدیدة اإلصابة حالة في الفسائل تموت وقد للداخل
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  : المرض أھمیة
 في خاصة بالنباتات بالغًا ضررًا ویضر المھملة المزارع في المرض ینتشر    

 الحشرات بواسطة التجریح ویساعد المتزاحمة  )الصغیرة الفسائل( الخلفات
  . اإلصابة معدالت زیادة إلى الزراعیة المعامالت وبفعل النخیل ناخرات خاصة
  : المقاومة

  األم األشجار علي الخلفات أعداد وتنظیم األشجار بخدمة العنایة•
  . سلیمة مصادر من جیدة فسائل استخدام•
 بعد خاصة المرض من والعالج الوقایة في النحاسیة بالمركبات الرش یفید•

. األمھات عن الفسائل فصل أو التقلیم عملیات
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Date)    النخیل نورات عفن -٣ palm inflorescences rot)
 : المسبب

Mauginiella) الفطر     scattae) الناقصة الفطریات لصف تابع وھو Cl:
(Deuteromycetes) رتبة) Order : (Moniliales جراثیم یكون وھو      

  . بعضھا عن بسھولة تنفصل سالسل في اسطوانیة كونیدیة
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  :األعراض 

 " أفریقیا وشمال النخیل طلع خیاس العربیة الجزیرة بالد في المرض یسمي    
 الجویة الرطوبة ذات المنطق في خاصة بصفة الممرض ینتشر . " الخامج
 البحر ساحل علي سیناء محافظة في اإلنتشار شائع وھو الدلتا شمال مثل العالیة
 أغلفة علي حمراء مستطیلة بقع صورة في تكون واألعراض المتوسط األبیض
  )العذوق( للعراجین الداخلیة بالمكونات إصابات وجود علي یدل وھذا العراجین

 علي وردي أبیض عفن ووجود نفاذة رائحة منھ تخرج العرجون فتح وعند
 التلقیح عملیة وتفشل بني للون بعدھا تتحول للعرجون الداخلیة الزھریة المكونات

  . العراجین في واإلخصاب
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:المقاومة 
 
 تزاحم عدم مع الناخرات خاصة الحشرات ومكافحة تقلیم من الجیدة الخدمة•

  . الري في اإلسراف عدم مع الجیدة التھویة وضرورة الزراعة عند األشجار
 ٣.٥ كوبرانتراكول مثل النحاسیة بالمركبات الرش یفید اإلصابة ظھور بدء عند•

  . لتر / جم ٢.٥ النحاس كلورو أوكسي أو ماء لتر لكل جرام
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 النخیل في األوراق تبقع أمراض -٥
(leaf spot diseases of date palm trees)

 : المسبب
ـ: أھمھا من متعددة فطریات
   الناقصة الفطریات

•(Alternaria alternata)
•(Drecheslera australiensis)
Mycosphaerella األسكي والفطر • tassiana)(الفطر الناقص وطوره  

(Cladosporium herbarum )
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:األعراض 
 
 أسطح علي باھتة خطوط في مستطیلة بقع تتكون ألترناریا الفطر حالة في    

 صغیرة محمر بني لون ذات بقع تظھر دریشلیرا الفطر حالة وفي الوریقات
 الفطر حالة وفي الشكل منتظمة غیر كبیرة بقع تكون وقد صفوف في دائریة

 غیر أو بیضاویة داكنة سوداء بقع شكل في األعراض تكون میكوسفیریلال
 المصابة لألوراق الوسطي العرق على سنتیمترات عدة طولھا الشكل منتظمة
 األوراق بتبقعات اإلصابة تنتشر وقد ـ السعف على حجما أصغر وبصورة
 الخارجیة خاصة األوراق أو السعف جفاف إلى تؤدي الضرر شدیدة  بصورة
. كلیا أو جزئیا
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:أھمیة المرض 

بدرجة وتنتشر الخضري المجموع على كبیرا خطرا األوراق تبقع أمراض تمثل    

. بھا المعتنى الحدائق في وتقل ، المھملة الحدائق في أكبر   
: المكافحة

. النخیل في السوداء اللفحة في الذكر سبق كما     
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في أوراق النخیل) الھلمنثوسبوري(التبقع الدریشیلیري التبقع األلترناري في أوراق النخیل



)الششتاوي(التبقع الدیبلودي ألوراق نخیل البلح 
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)الششتاوي(التبقع المیكوسفیري في أوراق نخیل البلح 
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Bayoud disease of date palm) (مرض البایوض في النخیل  -٦
:المسبب 

Fusarium)(  الفطر      oxysporum f. sp. albedinisلصف لتابعا 
:Cl (الناقصة الفطریات (Deuteromycetes مرة ألول المرض اكتشف وقد 

 یحدث ألنھ نظرا بالبایوض وسمي ١٨٩٨ سنة بالمغرب درعا وادي في
 من ویعتبر نور دجلة صنف خاصة بصفة ویصیب المصابة لألوراق ابیضاضا
. الزراعي الحجر أمراض
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:األعراض 

 األخضر للون زوال صورة في العمر في الكبیرة األشجار على األعراض تبدأ    
 ابیضاض شكل في الورقة على اإلصابة وتكون ـ الداخلیة أو الخارجیة لألوراق

 على ذلك بعد األعراض تظھر ثم قمتھا إلى قاعدتھا من الورقة جوانب ألحد
 العرق على بني تلون حدوث مع ألسفل أعال من الورقة من اآلخر الجانب
 ـ وتجف الورقة تموت ثم ، مبططا المصاب السطح ویصبح للورقة الوسطي
 بانتقال النخلة تموت النھایة وفي األوراق باقي على اإلصابة تنتشر بعدھا

  األخر للجانب جوانبھا احد من اإلصابة
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  یعتبر والمرض . اإلصابة أعراض علیھا تظھر ال السوباطات أن لوحظ وقد ،   
 حتى الساق خالل الجذر من اإلصابة تنتقل حیث المسبب بالفطر جھازیة إصابتھ
 مدمر والفطر ، والكالمیدیة والمیكروكونیدیة الكونیدیة الجراثیم بواسطة األوراق

 یصیب والفطر الخطیرة األمراض ومن الجزائر وغرب المغرب في شائع وھو
 . الحناء ونبات الحجازي والبرسیم الكناري نخیل كذلك
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  :المرض إنتقال
 المتجاورة لألشجار المصابة الجذور تالمس•
 ألخر مكان من المصابة الفسائل أو المصابة النباتیة األجزاء نقل•
 عملیات أثناء الزراعیة األدوات أو الحشرات بواسطة المیكانیكي اإلنتقال•

  . الخدمة
  : المكافحة

  .والمستوردة المحلیة األصناف من للبیوض مقاومة أصناف  انتخاب - ١
 العدوي انتشار یؤخر ان یمكن الري كمیة تقلیل أن وجد  - ٢
  . الذكر سابقة اإلنتقال وسائل تجنب  - ٣



أعراض مرض البیوض علي ورقة نخیل بلح یمینًا وعلي النخلة ككل یسارًا
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مرض الوجام في نخیل البلح  -٧
(Wigam disease of date palm trees)

:  مقدمة عن المرض 
 في متناثر بشكل السعودیة العربیة المملكة في ومنتشر مسجل المرض   

 وقد ھناك المنزرع البلح أصناف جمیع ویصیب الشرقیة المنطقة
  . مسبباتھ في اآلراء اختلفت
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:  المسبب 

 المرض ان یعتقد وكان المرض أسباب في اآلراء في تباین ھناك    
Fusarium الفطر عن متسبب solani)( طبقتي في یسري والذي 
 أعلى إلى ینتشر ومنھا المصابة األشجار لجذور واللحاء القشرة
 المصابة األنسجة لون في إحمرار مسببًا الساق أنسجة إلى متجھًا
لوحظت حیث
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 باألنواع للجذور اإلصابة بین وكذلك بالمرض اإلصابة بین إیجابیة عالقة    
 واإلصابة الجذور لتعقد المحدث (Meloidogyne) للجنس التابعة النیماتودیة
Helicotylenchus) للجنس التابعة بالنیماتودا اإلصابة وكذلك بالمرض )>

 عن أساسًا یتسبب المرض أن إلى تشیر حدیثًا المنشورة البحوث بعض أن إال       
 عن المتسببة األعراض مع تتشابھ وأعراضھا(Phytoplasma) الفیتوبالزما

  . الذكر السابق الفطري المسبب
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:األعراض 
 
 حجم وصغر تقزمھا في یتمثل المصابة األشجار نمو في ضعف حدوث•

 العمر أحجام تكون وال لإلنحناء تتجھ وال وتصلبھا أعال إلى واتجاھھا األوراق
. متفاوتة ولكن متشابھة األوراق من الواحد

 اللون مع مختلطًا لألوراق الوسطي السفلي العروق في إصفرار حدوث•
. المصابة الشجرة أوراق كل بالتدریج األصفر اللون یسود ثم األخضر
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 .بالتدریج الشجرة وتموت أسفلھا إلى الشجرة أعال الجفاف في األوراق تبدأ•
 الشجرة في عددھا ویقل الزھریة الشماریخ أحجام في تفاوت أعراض تظھر•

  . الواحدة
  . األحجام متفاوتة واوراقھا النمو مشوھة تصبح الخلفات•
 الجذري المجموع ألنسجة وتحلل أعفان حدوث•



أمراض نخیل البلح

:  المقاومة 

 إلى التربة أو الفسائل نقل بمنع الشدة بمنتھي الزراعي الحجر قواعد تطبیق•
  . البالد خارج أو الداخل

  . وحرقھا المصابة النباتات تقلیع•
الزراعة عند المرض من وخلوھا الشتالت سالمة من التأكد ضرورة•
Date) (النخیل ثمار أعفان أمراض  palm fruit rot diseases

  . النخیل في النورات عفن مرض راجع


