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جوز الهند ) النارجيل (  

مقدمة :
احملاصيل  من  العديد  وإنتاج  لزراعة  مالئما  موطناً  حملافظة ظفار  الساحلية  املناطق  متثل 
من  سواها  عن  تتميز  حيث  والفافاي،  واملوز  النارجيل  مثل  الهامة  االقتصادية  الزراعية 
مناطق شبه اجلزيرة العربية مبناخ معتدل طوال العام وتتركز زراعة هذه احملاصيل في سهل 
صاللة وطاقة وقد اكسبتها شهرة اقتصادية وسياحية فريدة  عرفت بها على مر العصور. 
هذا باالضافة الى الزراعات البينية املتداخلة في معظم احليازات الزراعية كزراعة اخلضر  
والفاكهة االخرى كالبيذام والليمون واملاجنو وغيرها إضافة الى  محاصيل حقلية مختلفة. 
وهنالك مقومات بيئية ومناخية وإمكانيات كبيرة للتوسع في زراعة وإنتاج جميع احملاصيل 
الزراعية  احملاصيل  أهم  بني  من  النارجيل  محصول  ظل  العالم.  في  املعروفة  االستوائية 
التقليدية والسياحية التي حتظى باهتمام جميع احليازات الزراعية  التقليدية في ظفار، 
إال أن طرق تنميتهاوتطوير أساليب زراعتها وتسويق منتجاتها لم تشهد تغييرا جوهريا 
في السياسات الزراعية خالل اخلطط اخلمسية املاضية، وظلت هذه احملاصيل تزرع بالطرق 
وتغيير  احليازات  تفتت مساحة  نتيجة  الزراعية  الرقعة  بانحسار  وهي مهددة  التقليدية 
استخدامات االراضى وتدخل العمالة الوافدة  في تغيير منط الزراعة ، اضافة الى حتديات 
أخرى عديدة تتعلق بتنظيم التركيب احملصولي وحتديث  العمليات الزراعية وتعظيم العائد 

من إنتاجية هذه احملاصيل.

ويحتل محصول النارجيل في  سهل صاللة وسهل طاقة معظم احليازات الزراعية وتقدر 
أعداده بأكثر من 180 ألف نخلة تنتشر في مساحة تقدر بـ  450  هكتار  تقريبا في املزارع 
واحلدائق وعلى جوانب الطرقات وأفنية املنازل. ونخلة النارجيل واسعة االنتشار ومتعددة 
االستخدام والفوائد، فهي كانت ولم تزل  مصدرا من املصادر الهامة في حياة الشعوب 
أزمنة قدمية مثل محافظة ظفار ولذلك يطلق  النارجيل منذ  بزراعة  التي تعرف بلدانها 
عليها في بلدان منوها » شجرة احلياة« ويصفونها بالهدية التي وهبها اهلل للبشر، نظرا 
لتعدد استخداماتها وجمال مظهرها وإلنها ال حتتاج إلى عناية كبيرة وتتكيف مع البيئات 
األرض ملسافاة  باطن  إلى  افقيا  الرطبة وحتصل غذاءها من خالل مد جذورها  الساحلية 

بعيدة دون احلاجة الى نسبة كبيرة من مياه الري والتسميد. 

التي  النخيل  فصيلة  من  الهند،  جوز  النارجيل/  شجرة  أن  النشرة  هذه  محتويات  تشير 
تضم حوالي 200 جنس وحوالي   1500 نوع.  وتعرف ثمرة جوز الهند في ظفار بـ »الكزابة«، 
بالنارجيل في تركياوباسم  الهند يعرف  النارجيل/جوز  أن  التاريخية  املراجع  وتشير بعض 
البارجن في إيران وسماه ابن سينا اجلوز الهندي. وتكثر زراعته في مناطق مثل اندونيسيا 
املوطن  سيرالنكا  جمهورية  وتعتبر  الكاريبي،  ودول  وجاوا  واملكسيك  وموزمبيق  واملاليو 

االصلى له.
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ومن املعروف أن نخيل  النارجيل تتكاثر بواسطة الثمرة نفسها ويتراوح عدد الثمار التي 
حتملها النخلة  الواحدة من 50-200 ثمرة )حسب الصنف والعناية( وتبدأ اإلزهار  بعد 5 
-10سنوات  من بدء زراعة الشتلة، وحتتاج الثمرة الى حوالي عام كامل  من بدء التزهير 
الثمرة الناضجة على جتويف داخلي كروى الشكل ممتلئ  الى اكتمال نضجها، وتشتمل 
باملاء احللو  يغطيها اللب او مادة بيضاء اللون  يعرف محليا »بالفقيش« .وهنالك  أسماء 
محلية متعددة في ظفار حسب مراحل منو وتكوين الثمرة فتسمى »جرة« في بداية تكوين 
الثمر  يغلظ  ثم  »مشلى«  يسمى  املذاق   حلو  ماؤها  ويصبح  تنضج  أن  وبعد  الثمرة  منو 
ويسمى »جارز«  وفى آخر نضجها تسمى »ناجح أو كمازه« حيث تبدأ فى الضمور وتكون 
غير صاحلة للشرب وتستخدم فقط في استخراج الزيت وفي صناعة الطعام واحللويات.  
ويعرف ثمار النارجيل عموما بـالكزابة. ولثمار النارجيل )الكزاب( استخدامات عديدة في 
كما  البسكويت،  وصناعة  التجميل  مستحضرات  وصناعة  بأنواعها  احللويات  صناعة 
يستخدم زيت محصول النارجيل على نطاق واسع في عالج اجلروح والعدوى اجللدية وضد 
األسود  الشعر  حتول  من  وللحد  األسنان  نخر  لعالج  ويستعمل  احلنجرة  والتهابات  البرد 
إلى الشعر األشيب وينصح بشرب ماء املشلي لتنشيط الكلى والتخلص من آالم املعدة 
والديدان املعوية،ويحتوي زيت وثمار النارجيل / جوز الهند على زيوت وأحماض دهنية وعلى 

معادن مختلفة  كالفسفور والكالسيوم واحلديد والبوتاسيوم والسكر وغيرها .

وفوائد  بخصائص  للتعريف  خاصة  أهمية  تعكس  النشرة  هذه  أن  فيه  شك  ال  مما 
واستخدامات محصول النارجيل اخملتلفة، وتعطي وصفا كامال ملرفولوجية النبات ومناطق 
وبيئات زراعته، وتتناول  كذلك انتشار اآلفات التي تهدد احملصول مثل حلم ثمار النارجيل، 
وتعطي توصيات فنية زراعية ملا ميكن أن يؤدي الى حمايته وتوسيع القاعدة الوراثية من 
خالل  إدخال تقنية الزراعة النسيجية إلنتاج فسائل عالية اجلودة وتقييم وحماية الصنف 
مساحة  لتوسيع  الظروف  وتهيئة  مذاقه،  وحالوة  إنتاجه  بغزارة  املعروف  الطويل  احمللي 
أسلوب  واعتماد  النارجيل  وتصنيع مشتقات  املستوردة  األصناف  وتوطني  وتقييم  زراعته 
زراعة  في  السائدة  التقليدية  الزراعة  أنظمة  من  بدال  العضوية  والزراعة  احلديث  الري 

النارجيل حالياً.

الدكتور/ مسلم بن أحمد بن سهيل تبوك 

مدير دائرة الشؤون الزراعية مبحافظة ظفار
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الوصف النباتي :
 ) Arecaceae ( ًوعليها أيضا ) Palmae ( تنتمي للعائلة ) Cocos nucifera ( نخلة جوز الهند
واالسم اإلجنليزي الشائع )Palm Coconut  (. من النباتات دائمة اخلضرة، وحيدة الفلقة ذات 
ساق أسطواني غير متفرع، باهت اللون، ناعم امللمس نسبياً يصل ارتفاعه إلى حوالي 35 
متراً ، وهو مقسم إلى سالميات منتظمة بواسطة ندب شبه دائرية ) مواقع خروج البراعم 
واألوراق( . وتتفاوت األبعاد بني هذه الندب في أصناف جوز الهند اخملتلفة، حيُث تكون على 
أبعاد أكثر من 5سم في األصناف الطويلة، بينما ال تزيد عن 2.5سم في األصناف القصيرة 
، وذلك في النخيل البالغة املثمرة . وميكن تقدير عمر النخيل املعمرة عن طريق حساب عدد 

هذه الندب ، حيُث متثل كل 14-15 ندبة عاماً واحداً من عمر النخلة.

ريشية يصل طولها حلوالي  ، وهي مركبة  الساق  على قمة  حلزونياً  ترتيباً  مرتبة  األوراق 
6 أمتار ويتراوح عرضها بني 1-1.5 متر ، ويتكون تاج النخلة البالغة من حوالي 30 ورقة . 
ونخلة جوز الهند ثنائية اجلنس ، أحادية املسكن ، حيُث تخرج من آباط األوراق نوران زهرية 
متفرعة حتتوى على األزهار املذكرة واملؤنثة معاً . تتكون كل نورة زهرية من محور رئيسي 
يحمل في قمته عدد من الشماريخ الزهرية التي حتتوى على أعداد كبيرة من األزهار املذكرة 
التي توجد في مجموعات من 2-3 أزهار .وهي بلون أصفر فاحت وتشبه في شكلها حبة األرز 
ولكنها تصل حجماً أكبر منها قبل تفتح الزهرة . وتوجد قرب قاعدة كل شمراخ زهري 

زهرة مؤنثه واحدة .

الثمار املكتملة النمو تتباين في الشكل واحلجم واللون حسب الصنف . فالشكل يكون 
أو  البرتقالي  إلى  األصفر  إلى  األخضر  من  اللون  يتراوح  كما   ، كروي  أو  ، مطاول  بيضاوي 
األلياف  ثم طبقة من   ، ناعمة  الثمرة من قشرة خارجية  تتكون   . األلوان  مشتقات هذه 
بسمـك 4-8سم ) الغالف األوسط( ، تليها قشرة صلبه ) الغالف الداخلي( ، ثم اللحم أو 
اللب الذي يحيط بفجوة مملوءة جزئياً بسائل هو اإلندوسبرم ، والذي تقل كميته تدريجياً 
مع استمرار عمليات نضج الثمرة . ويستغرق منو الثمرة من اإلخصاب حتى اكتمال منوها 
شهراً   15-12 بعد  الثمرة  ونضج  اإلندوسبرم  تصلب  يكتمل  بينما   ، أشهر  ستة  حوالي 

حسب الصنف .

وال يوجد جذر وترى أوشعيرات جذرية في نخلة جوز الهند ، فمجموعها اجلذري يتكون من 
. وتكو ن هذه  عدد من اجلذور العرضية األولية التي تخرج من املنطقة القاعدية للساق 
املنطقة عادة منتفخة حتى ارتفاع 40-60سم ، ووجودها بهذا الشكل يساعد في مقاومة 
النخلة للرياح واألعاصير ، ونسبة لعدم وجود كامبيوم في نخلة جوز الهند - وذلك مثل 
غيرها من النباتات وحيدة الفلقة - فإن جذورها تكون بسمكك واحد ) 8-10 ملم( ال يزيد 
، وتنمو هذه اجلذور عمودياً في التربة ، كما تتفرع أيضاً أفقياً وقد تصل لعمق 10 أمتار . 
ونخلة جوز الهند معمرة ، وميكنها أن تعيش ألكثر من مائة عام ولكن عمرها االفتراضي 

هو 50 عام .
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صورة توضيحية لنخلة جوز الهند املثمرة
 صورة توضح الندب التى تقسم ساق النخلة الى

سالميات

صورة لنخلة جوز هند صغيرة بدأت اإلثمار   صورة توضح نخلة حتمل ثمار وعناقيد)شماريخ( هرية

عنقود زهرى يحتوى على شماريخ حتمل األزهار املذكرة 
واملؤنثة

شمراخ زهرى )عدد كبير من األزهار املذكرة فى أعاله 
وزهرة مؤنثه واحدة عند القاعدة
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القيمة الغذائية و األهمية االقتصادية :
يطلق البعض على نخلة جوز الهند )) شجرة احلياة (( ويصفونها بالهدية التي وهبها اهلل 
للبشر وذلك ملا لها من فوائد عديدة فهي غذاء ودواء وجمال، وتدخل كل أجزاء النخلة في 
استخدامات مختلفة ، ويجزم أهالي سريالنكا أنهم يستخدمون جوز الهند في 99 غرضاً 
مختلفاً ، ويفكرون في إكماله إلى مائة .فالثمار تستهلك طازجة أو مطبوخة ، وهي ذات 
الثمرة  . قلب  إنتاجه  في جميع مناطق  هاماً  غذائياً  ومتثل مصدراً   ، قيمة غذائية عالية 
الفسفور  املعدنية مثل  بالعناصر  ، وغني  الدهنية  الزيوت  يحتوى على نسبة عالية من 
والكالسيوم واحلديد والبوتاسيوم ، باإلضافة إلى بروتينات وسكريات . كما يحتوى ماؤها 
على 95.5 % ماء ، 0.1 % بروتني ، 0.1 % دهون ، 0.4 % أمالح معدنية ، 4 % كربوهيدرات . وتدخل 
وصناعات  الصناعي(،  )السمن  واملرجرين  والزيوت  والفطائر  احللويات  صناعة  في  الثمار 
أخرى عديدة كالصابون وبعض مركبات التجميل وزيت الشعر. وزيت جوز الهند من زيوت 
التدليك الهامة املعروفة ، كما أنه مرطب وملطف للشعر ومضاد للقشرة ويستخدمه 
البعض للحد من الصلع وحتول الشعر األسود للشعر األشيب . وتستخدم مخلفات الزيت 

كعلف للماشية والدواجن .

أما عن األخشاب واأللياف ، فأخشاب النخلة تستخدم في بعض مناطق إنتاجه في تشييد 
املنازل التقليدية وعمل األثاث . كما تدخل األلياف في صناعة احلبال وبعض أنواع السجاد 
وفي حتضير بعض البيئات الزراعية الصناعية . وفي سلطنة عمان كانت أخشاب وألياف 
النارجيل تستخدم في املاضي في صناعة قوارب الصيد الصغيرة . وفى محافظة ظفار 
تستخدم  حيُث   ، صاللة  ملدينة  املميزة  السياحية  املظاهر  إحدى  الهند  جوز  نخيل  متثل 
اجلذب  عوامل  أهم  من  واحدة  وتعتبر   ، العامة  واملتنزهات  واحلدائق  الشوارع  في  للزينة 
السياحي . كما أنها مصدر دخل لكثير من املزارعني وتدخل ثمارها في عمل احللوى وعدد 
من األطعمة ، وميثل ماء الثمار ) املشلي ( مشروباً محبباً لكثير من الناس وهو ذو خاصية 

غذائية وعالجية . 

البيئة المالئمة :
جتوز زراعة جوز الهند في املناطق االستوائية الرطبة خاصًة األجزاء الساحلية منها ، حيُث 
رطوبة  م مع   °32  –  27 للنمو هي  املثلى  احلرارة  ودرجات   . الزائدة  األمالح  النخلة  تتحمل 
جوية ال تقل عن 70 % وال يتحمل احملصول اجلفاف . ويعتبر توفر فترات كافية من الشمس 
الساطعة عامالً هاماً في جودة احملصول كماً وكيفاً . ومتثل املناطق االستوائية الواقعة بني 
خطي عرض 10°م شمال وجنوب خط االستواء والتي يتراوح فيها معدل األمطار السنوي 
بني 2000 - 2400 ملم ، وتزيد فترات الشمس الساطعة عن 2000 ساعة في العام أفضل 
أن تكون جيدة  التراب بشرط  واسع من  الهند في مدى  وتنمو نخلة جوز   . بيئة إلنتاجه 

الصرف والتهوية وتتحمل النخلة درجة حموضة تربة )PH( تتراوح بني ) 8-5 (. 



10

األصناف
توجد أصناف عديدة من نخيل جوز الهند في العالم، غير أنه في كثير من األحيان تكون 
الطويلة  النخالت  مجموعة  في  خاصة  صفاتها،  في  متماثلة  غير  الواحد  الصنف  ثمار 
وذلك ألنها خلطيه التلقيح والنباتات ال يتم إكثارها خضريا ، كما أن مواصفات النخيل 
والثمار لنفس الصنف قد تتباين من بيئة آلخري ، باإلضافة إلى ذلك فان الصنف الواحد قد 
تطلق عليه أسماء متباينة في املناطق اخملتلفة ، وبصفة عامة ميكن تقسيم نخيل جوز 

الهند إلى ثالث مجموعات رئيسية هي :

)Tall Palms( النخالت الطويلة
تتميز نخالت هذه اجملموعة بساقها الطويل الذي يصل ارتفاعها حلوالي 20 – 30 متر وهي 
بطيئة النمو ، تثمر بعد 6- 7 سنوات من الزراعة باألرض املستدمية ، وقد تعيش حلوالي مائة 
عام أو أكثر ولكن عمرها االفتراضي 50 عاما. تتباين ثمار أصناف هذه اجملموعة تباينا كبيرا 
في الشكل واحلجم واللون، فمتوسط وزن الثمرة يتراوح بني1.5 - 1.8 كجم وحتتوي على 
0.4 - 0.5 كجم من اللب ، غير أن وزن ثمار بعض األصناف قد يصل إلى 3 كجم. ولون الثمار 
يتراوح من األخضر إلى األصفر أو األحمر حسب الصنف. تستغرق ثمار هذا الصنف من 
مرحلة العقد وحتى نضج الثمار حوالي 14 - 15 شهرا. وإلنتاج طن واحد من مبشور لب 
جوز الهند  )Copra(  يلزم 4000 - 5000  من ثمار النخالت الطويلة تقريبا،  ولب النخالت 

الطويلة أكثر جوده من لب النخالت القصيرة.

بعض األصناف الهامة في هذه اجملموعة تشمل األتي:

)West African Tall( وست افريكان•

تنتشر زراعته في غرب أفريقيا. ساق النخلة رفيع نسبي وبه عادة انحناءة خفيفة عند 
قاعدته. تبدأ نخالت هذا الصنف األثمار في العادة بعد 6 -7 سنوات من الزراعة باألرض 
الظروف  حسب  ثمرة   90  -  40 بحوالي  السنوي  النخلة  إنتاج  متوسط  املستدمية.ويقدر 
البيئية السائدة، وتعطي الثمرة الواحدة في املتوسط 190 - 245 جم من مبشور اللب. 
يتراوح لون الثمار من األخضر إلى األخضر املائل للبني أو البني وتتحمل التخزين والشحن 

ملسافات بعيدة .

)Sir lanka Tall ( رسيالنكا•

هذا  يبدأ  الدولة،  في هذه  الباحثني  بواسطة  تطويره  مت  بزراعته سريالنكا، حيث  تشتهر 
الصنف اإلزهار قبل عمر 6 سنوات بقليل ويعطي بشائر ثماره في عمر 7 سنوات مبتوسط  
في  ثمرة   102  -  76 حوالي  لتصل  تدريجيا  اإلنتاجية  وتزيد  العام  في  للنخلة  ثمرة    24
العام للنخلة عند عمر 16 - 17 سنة. الثمرة بيضاوية الشكل يتراوح لونها من األخضر 
الفاحت للبرتقالي وتزن حوالي 1350 جم وحتتوي على 270 جم من لب جوز الهند اجلاف في 

املتوسط وهي قليلة األلياف.
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) Andaman Giant Tall( أندمان العمالق•

يزرع في الهند ، وتبدأ النخلة اإلثمار بعد 6 - 8 سنوات من الزراعة باألرض املستدمية حسب 
الظروف البيئية . ويبلغ متوسط إنتاج النخلة في الهند حوالي 30 - 50 ثمرة في العام عند 
عمر 15 سنة. غير أنه وجد أن متوسط إنتاجية النخلة لنفس الصنف تصل إلى60 - 110  
ثمرة في العام عند عمر 20 سنة وذلك في ساحل العاج بغرب أفريقيا. ثمار هذا الصنف 
كبيرة احلجم مضلعة ،كروية الشكل بلون اخضر يتراوح متوسط وزنها بني 1200 – 1480  

جم حسب الظروف البيئية، ومتثل األلياف نسبة كبيرة من وزن الثمرة )37 % - 47 % ( .

)Comoro Tall( كومورو•

يزرع هذا الصنف بجزر القمر وتتميز النخلة بقاعدة ساقها العريض الذي قد يبلغ قطرة 
حوالي 80 سم عند ارتفاع 20 سم من سطح التربة. تبدأ النخلة اإلثمار بعد 6 - 7 سنوات 
إلى  برتقالي  بلون  والنوعية  الشكل  في  متباينة  املستدمية.والثمار  باألرض  الزراعة  من 
الثمرة في املتوسط 400  برتقالي مائل لالخضرار، ويصل زنها حلوالي 1280 جم وتعطي 

جم من لب جوز الهند اجلاف.

)Dwarf Palms( )النخالت القصيرة )القزمية
يتراوح ارتفاع نخالت هذه اجملموعة بني 8-10 أمتار من عمر 20 سنة، وقد يصل ارتفاعها 
أحيانا إلى 15 - 20  مترا مع تقدم عمرها. وتتميز نخالت هذه اجملموعة عن النخالت الطويلة 

بأن أصنافها متماثلة التركيب الوراثي الن معظمها ذاتية التلقيح.
ملرحلة  وتصل  املستدمية،  باألرض  الزراعة  من  سنوات   4 حوالي  بعد  اإلثمار  النخلة  تبدأ   
اإلنتاجية القصوى عند عمر 9 - 10  سنوات، وتعيش لفترة 25- 45 عاما، غير أن عمرها 
االفتراضي يكون عادة في حدود 20 - 30  سنة حسب الصنف والظروف البيئية وعمليات 
  12 حوالي  الكامل  نضجها  إلى  الثمار  عقد  مرحلة  من  الالزمة  الفترة  وتقدر  اخلدمة، 

شهرا. 
تتفاوت ثمار هذه اجملموعة في اللون من األخضر إلى األصفر أو البرتقالي، ويبلغ متوسط 
 - 6000 )Copra( وزنها 600 - 1200 جم، ويلزم إلنتاج طن واحد من مبشور لب جوز الهند

8000 ثمرة.
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أهم أصناف هذه املجموعة تشمل األتي:

)Malayan Yellow Dwarf( ماليان يلو دوارف•
حساس  وهو  العالم  في  انتشارا  القزمية  النخالت  أنواع  أكثر  من  الصنف  هذا  يعتبر 
للجفاف والظروف البيئية غير املالئمة . تبدأ النخلة اإلثمار بعد حوالي عامني من الزراعة، 
ذات لون  الثمار مطاولة الشكل،  السنوي للنحلة 80- 100 ثمرة.  اإلنتاج  ويبلغ متوسط 

أصفر باهت، تزن 700- 800 حوالي جم.

)Malayan Red Dwarf( ماليان رد دوارف•
ألغراض  نخالته  وتستخدم  الباسفيك،  وجزر  بالفلبني  واملنتشرة  املعروفة  األصناف  من 

الزينة والتنسيق . 
حتت الظروف البيئية املالئمة تبدأ النخلة اإلزهار بعد 2- 3 سنة من الزراعة، ويقدر متوسط 
اإلنتاج السنوي للنخلة بحوالي  80-90 ثمرة. والثمار مطاولة الشكل بلون برتقالي فاحت، 

يتراوح وزنها بني 670-1080 جم.

)Sri lanka Green Dwarf ( رسيالنكا جرين دوارف•
تنتشر زراعته في سريالنكا، وتبدأ النخلة اإلثمار بعد 3 سنوات من الزراعة، ويبلغ متوسط 

اإلنتاج السنوي للنخلة 50- 100  ثمرة. 
الثمار صغيرة احلجم ، كروية الشكل،  ذات لون أخضر مائل للرمادي، وبالرغم من أن ثمار 
هذا الصنف ذات نوعية متواضعة غير أن أهمية هذا الصنف تأتي في مقاومته لبعض 

األمراض الفيروسية اخلطيرة.

)Thailand Green Dwarf ( تايالند جرين دوارف•
تنتشر زراعة هذا الصنف في تايالند، ويتميز ماء ثمارها و الذي يستخدم للشرب بنكهة 

 .)Aromatic( مميزة محببة ، وتوجد منه عدة سالالت ، وأهمها ساللة تعرف بإسم
الزراعة  البيئية املالئمة تبدأ نخالت هذا الصنف اإلثمار بعد 3 سنوات من  حتت الظروف 

باألرض املستدمية، وتقدر إنتاجية النخلة بحوالي 60 ثمرة بالعام.

)Hybrid ( األصناف الهجني
هي أصناف ناشئة من عمليات التهجني بني أصناف النخالت الطويلة والقصيرة بهدف 

حتسني اإلنتاجية والنوعية. 
تبدأ نخالت هذه اجملموعة اإلثمار عادة بعد حوالي 4- 5 سنوات من زراعتها باألرض املستدمية 

، وتعطي متوسط إنتاجية تقدر بحوالي 125 ثمرة للنخلة في العام.
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فتشمل  عمان  بسلطنة  ظفار  مبحافظة  حاليا  املوجودة  الهند  جوز  أصناف  أما 
األتي:

)Local Variety ( املحيل•
هو الصنف السائد في سهل صاللة، يزرع بها منذ زمن طويل ، ويسمي مجازا )احمللي(  ، 
وهو من نوع النخالت الطويلة . يصل ارتفاع ساقه حلوالي 15 مترا.  يثمر بعد 6- 7 سنوات 
من الزراعة ويعمر طويال. تتباين ثمار الصنف احمللي كثيرا في الشكل واحلجم واللون، وقد 
يكون ذلك بسبب التكاثر البذري والتلقيح اخللطي السائد في هذه األصناف والذي أدي إلى 

تدهور واضح في تركيبها الوراثي.

)Philippini Dwrf ( فلبيني دوارف•
مت استجالب هذا الصنف من دولة سريالنكا في العام 1983 لتقييمه حتت ظروف البيئة 
احمللية مبحافظة ظفار، وقد أثبت تأقلمه مع ظروف البيئة السائدة باملنطقة. ساق النخلة 
الثمار  وإنتاجيتها جيدة.  الزراعة  3 سنوات من  بعد  اإلثمار  ملرحلة  النخلة  وتصل  قصير، 

خضراء اللون، ويبلغ متوسط وزنها حوالى 980 جم .

)Kalim Bahim( كاليم باهيم•
مت استجالبه من سريالنكا في العام 1983 لتجربته حتت الظروف احمللية. يبدأ هذا الهجني 
بعد  ثماره  بشائر  ويعطي  املستدمية  باألرض  الزراعة  من  ونصف  سنوات   3 بعد  اإلزهار 

4سنوات . 
تعطى النخلة حوالي 95 ثمرة عند عمر 8 سنوات وتزيد اإلنتاجية حلوالي 110 ثمرة عند 
عمر 9-12 سنة. الثمار مطاولة الشكل، متوسط وزنها 1100 جم وقشرتها اخلارجية بلون 

أخضر مائل للبني. 
باالسم  بسريالنكا  إنتاجه  منطقة  في  محلياً  يعرف  الصنف  هذا  أن  هنا  اإلشارة  جتدر 
الصنف  نفس  انه هو  أشارت  التي صدرت مؤخراً  التقارير  أن بعض  ، غير  باهيم(  )كاليم 

 .)CRIC65( املعروف حتت اسم

)MAWA( ماوا•
)Malayan Yellow Dwarf (نشأ هذا الصنف في ساحل العاج نتيجة التهجني بني الصنفني

و ) West African Tall( ومت إدخاله إلى محافظة ظفار من ماليزيا في العام 1986 لتقييمه 
حتت الظروف البيئية احمللية ، حيث يعتبر واحد من أكثر أصناف جوز الهند استخداما في 
العالم .يعطي بشائر ثماره عادة بعد 4 سنوات من زراعته باألرض املستدمية ، غير أنه وصل 
ملرحلة اإلثمار حتت ظروف محافظة ظفار بعد 3 سنوات من زراعته باألرض املستدمية وهو 
الصنف مطاولة  ثمار هذا  للنخلة.   ثمرة  بني 80- 200  إنتاجيته  تتراوح   ، اإلنتاجية  غزير 

الشكل ، متوسطة احلجم ، تزن حوالي 900- 1200 جم، ذات لون أخضر مائل لالصفرار،
وحتتوي على نسبة عالية من اللب.
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)Dikri Ball ( ديكري بول•
مت استجالب هذا الصنف من دولة سريالنكا في العام 1983 لتجربته وتقييمه حتت الظروف 
احمللية ، نخالته متوسطة الطول ، غزيرة احملصول . الثمار ذات لون اصفر فاحت وحتتوى الثمرة 

غير تامة النضج على كمية كبيرة من املاء ) االندوسبيرم ( .

)King Coconut( كينج كوكونت•
مت استجالب هذا الصنف من دولة سريالنكا في العام 1984 ، ونخالته شبة طويلة. حاليا 
يعتبر من أكثر األصناف املستوردة انتشارا بسهل صاللة. النخلة غزيرة اإلنتاجية والثمار 

صغيرة احلجم بلون برتقالي المع.

جتدر اإلشارة هنا أن الدراسات التي أجريت على هذه األصناف املستوردة مبحطة البحوث 
الظروف  زراعة جميعها حتت  جناح  إلى  تشير  الزمان  من  بصاللة حلوالي عقدين  الزراعية 
احمللية. وتتفاوت متوسط إنتاجية النخلة لتلك األصناف بني 150- 200 ثمرة مما يشجع على 

نشر زراعتها باملنطقة خاصة وان عمليات خدمتها ورعايتها أكثر سهولة مقارنة
مع نخالت الصنف احمللي الطويل وذلك لصغر حجمها مقارنة مع الصنف احمللى . 

ثمار الصنف احمللى

)King coconut( نخلة مثمرة صنف كنج كوكونت
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اإلكثار
طريقه اإلكثار الشائعة لنخيل اجلوز هي اإلكثار بالبذرة ، وهذه الطريقة غير مستحبة ألن 
صفات النباتات الناجتة قد ال تكون مطابقة لصفات النبات األم خاصة في حالة النخالت 
الطويلة ، إذ أنها خلطيه التلقيح، وتؤدى هذه الطريقة إلى تباين واضح في صفات ثمار 

الصنف الواحد.

ومبا إن نخلة جوز الهند من النباتات املعمرة وتبدأ اإلثمار بعد عدة سنوات فإنه يجب في 
حالة اإلكثار البذري انتخاب البذور )الثمار( من أمهات منتخبة ذات إنتاجية عالية منتظمة 
اخملتارة خالية من  الثمار  وكذلك  النخلة  تكون  وأن  العام  في  ثمرة   80 تقل عن حوالي  ال 

أعراض اإلصابة باآلفات اخملتلفة. كما يجب أن تستخدم في اإلكثار الثمار الناضجة التي
عمرها حوالي سنة مع جتنب استخدام الثمار الساقطة . وهذه ميكن زراعتها مباشرة أو 
تخزينها والزراعة في وقت الحق. وفي حالة التخزين يجب أن يكون ذلك في مكان ظليل، 

جيد التهوية، حيث ميكن أن تبقى كذلك حلوالي 8- 16 أسبوعا.

ويفضل أن تكون زراعة البذور في أرض خفيفة، جيدة الصرف على مصاطب بعرض حوالي 
1- 1.5متر وعلى إبعاد 50 -75 سم بني بعضها البعض، وأال يقل ارتفاعها فوق مستوى 
سطح التربة عن 20 سم ، وذلك ألن الزراعة في مصاطب يساعد على تسهيل عمليات 
اخلدمة من ري ونظافة وتسميد وخالفه وحماية الثمار من التعفن نتيجة للرطوبة الزائدة، 
حجم  حسب  سم   30-  15 بعمق  املصطبة  في  خندق  يعمل  البذور)الثمار(  زراعة  وعند 
الثمار وطبيعة التربة وتزرع فيه البذور على أبعاد 30 سم ، وميكن وضع الثمرة في اخلندق 
الثالثة  أو راسيا وفي حالة وضعها أفقيا يجب أن يكون أعرض جانب من اجلوانب  أفقيا  
للثمرة ألعلى ، ثم تغطى الثمار بالتربة مع مراعاة أن يرتفع اجلزء األعلى للثمرة عن سطح 

التربة قليالً حلماية البرعم الطرفي عند منوه من التعفن.

بعد زراعة البذور يجب االهتمام بريها كل 2- 3 يوم مع االهتمام بعمليات إزالة احلشائش 
أول بأول. يستغرق اإلنبات عادًة حوالي 12 أسبوعاً وفي بعض احلاالت قد متتد الفترة حلوالي 
الشتالت جاهزة  تكون  أسبوعا.   24 بعد  تنبت  لم  التي  البذور  إزالة  ويفضل  أسبوعا،   18
اخملتارة  الشتالت  في  تتوفر  أن  ويفضل  شهرا،   12  -9 عمر  في  املستدمية  لألرض  للنقل 

املواصفات التالية:

1. التبكير في اإلنبات.
2. ذات مجموع خضري قوي خالي من أعراض اإلصابة بأي آفات.

3. أال تقل عدد األوراق عن 4 – 8 أوراق.
4. أال يقل محيط الساق عن 10 سم.
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شتالت جوز الهند فى مراحل منو مختلفة

الزراعــــة:
قبل الزراعة حترث األرض  جيدا ويتم تسويتها ثم جتهز اجلور والتي يعتمد حجمها على نوع 
التربة،  وبصفة عامة تعمل اجلور بأبعاد 1 × 1 × 1 متر، ثم يعاد ملئها إلى حوالي ثلثيها 
بخليط من التربة السطحية الناجتة من احلفر وكمية مناسبة من السماد البلدي املتحلل 
جيدا أو أي بيئات زراعية وأسمدة أخرى حسب الضرورة. وبعدها تغرس الشتلة، ومتأل باقي 
أال  مراعاة  ويجب  مباشرة  وتروى  اجلذري  اجملموع  حول  جيدا  التربة  وتثبت  باخلليط  اجلورة  

تغرس الشتلة على عمق أكثر مما كانت عليه قبل النقل لألرض املستدمية.

 وتعتمد األبعاد بني اجلور على نظام الزراعة، نوع التربة، وصنف النخيل املراد زراعته، غير 
أنه بصفة عامة يفضل زراعة نخالت األصناف الطويلة على أبعاد 10×10 متر في الترب 
القصيرة  األصناف  أما نخالت   ، والفقيرة  الرملية  الترب  8 في   ×  8 إبعاد  وعلى   ، اخلصبة 
)القزمية( فيمكن زراعتها على أبعاد 7 ×7 متر في الترب اخلصبة وعلى أبعاد 6  ×6 في 

الترب الفقيرة. 
وحتت الظروف محافظة ظفار ميكن زراعة جوز الهند في أي وقت في العام غير إن أفضل 
فترة للزراعة هي في شهر يونيو مع بداية موسم اخلريف ويفضل توفير بعض التظليل 
للشتالت الصغيرة في فترة حياتها األولى إذا كانت زراعتها في وقت اشتداد احلرارة. كما أن 

الشتالت حتتاج للحماية من الرياح الشديدة وحتى عمر 2 – 3 سنة.

الـــــري :
يجب أن تروى نخيل النارجيل بانتظام وتعتمد كمية مياه الري وفتراته على عمر النخلة ، 
نوع التربة والظروف املناخية السائدة. وبصفة عامة تروى الشتالت الصغيرة على فترات 
متقاربة كل2 - 3 يوم بكميات مناسبة من املاء ومع تقدم عمرها حتتاج لكميات أكبر من 
املياه، تُضاف على فترات أطول. وقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت على جوز الهند في 
سهل صاللة ان نخيل جوز الهند يجب أن تروى طبقا للمجموع اخلضري للنخلة متمثال 

في حجم )طول( الورقة أكثر من العمر طبقا للمعدل التالي :
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املياه ) لتر / نخلة /  أسبوع(متوسط طول الورقة )سم(عمر النخلة

15025

2100100

3200400

44001600

وذكرت دراسات أخرى أن نخلة النارجيل الصغيرة - بصفة عامة - حتتاج إلى حوالي 14 لتر 
من املاء يوميا، بينما ري النخالت الكبيرة املثمرة يجب أن يحسب على أساس 50 - 60 لتر 

/ يوم .

ونظرا ألهمية ترشيد استهالك املياه، يفضل استخدام طرق الري احلديثة كالري بالتنقيط 
أو النافورة، ملا لها من دور فعال في تنظيم اإلمدادات املائية ورفع كفاءة الري. وفي حالة 
تكون  بحيث  الواحدة  للنخلة  منقطات   4 وضع  ميكن  بالتنقيط  الري  نظام  استخدام 

إنتاجية املنقط الواحد 8 لتر / الساعة ويكون الري يوميا لفترة ساعتني.

تروى  أن  فيجب  األسباب  من  سبب  ألي  احلديثة  الري  نظم  استخدام  تعذر  حالة  في  أما 
النخلة املثمرة بانتظام على فترات ال تزيد على  7 - 10 يوم حسب الظروف البيئية السائدة، 

بحيث أن تكون كمية املياه املضافة في كل ريه حوالى 175 - 250 لتر.

التسميد:
تهدف عمليات إضافة األسمدة التي حتتاجها نخلة جوز الهند بشكل أساسي إلى حتسني 
خصوبة التربة وتصحيح اخللل في كميات العناصر الغذائية املتوفرة بالتربة حسب حاجة 
النخلة وبالتالي رفع إنتاجيتها وحتسني نوعية ثمارها . وعليه فان أفضل البرامج السمادية 
جوز  ونخلة  النبات.  وأوراق  التربة  حتليل  نتائج  على  تبنى  التي  تلك  هي  فعالية  وأكثرها 
الهند، مثل غيرها من احملاصيل الزراعية األخرى حتتاج لتوفير كميات كافية من العناصر 
املغذية  العناصر  وبعض  والبوتاسيوم  ،الفسفور  )النتروجني(  اآلزوت  خاصة  األساسية 
الصغرى. وعلية يجب االهتمام بإضافة األسمدة التي حتتوى على هذه العناصر بانتظام، 
باإلضافة لألسمدة العضوية التي تساعد على حتسني خواص التربة واملساعدة في زيادة 

كميات العناصر الغذائية املتيسرة للنبات.

وحتت ظروف محافظة ظفار ميكن االسترشاد بالبرنامج السمادي األساسي املقترح أدناه، 
مع إجراء التعديالت الالزمة على حسب ما تقتضي الضرورة.
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البرنامج التسميدي املقترح لنخلة جوز الهند

عمر 
النبات

كمية العنصر الغذائى للنخلة سنويا 
كمية السماد العضوي )جم(

للنخلة سنويا )كجم( آزوت  
)نتروجني(

بوتاسيومفسفور

11007530010

3 - 220010040030

5 - 440020080040

500300120060أكثر من 5

تضاف األسمدة العضوية على دفعتني، مع بداية اخلريف ) يونيو( وديسمبر، أما األسمدة 
األخرى فيفضل إضافتها على أربع دفعات مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر.

وتتمثل أعراض نقص أهم العنارص التي تحتاجها النخلة يف اآلتي :

•االزوت )النتروجني(
تظهر أعراض النقص على األوراق على شكل لون أخضر باهت، يتدرج إلي األخضر املصفر، 
ثم األصفر الكامل في حالة النقص الشديد، ويبدأ االصفرار من األوراق السفلي ثم ينتقل 
تدريجيا لألوراق العليا. وفي احلاالت املتقدمة يقل عدد األوراق وحجمها ويضعف منو النخلة 

وتتساقط األزهار خاصة املؤنثة منها وتقل اإلنتاجية بشكل ملحوظ.

•الفسفور
يلعب هذا العنصر دورا هاما في عملية منو وتكوين اجملموع اجلذري في النخلة، باإلضافة إلى 

أهميته مع العناصر املغذية األخرى في حتسني النمو اخلضري واإلنتاج بصفة عامة.
قد ال يكون من السهل حتديد أعراض نقص الفسفور على النخلة بصورة دقيقة دون أجراء 
حتليل للتربة و النبات ، غير أن نقصه - بصفة عامة- يؤدي إلى تقزم النخلة وضعف النمو 

اخلضري واإلنتاجية .

•البوتاسيوم
تتمثل  الثمرة وحتسني صفاتها.  زيادة حجم  اإلزهار، مع  تبكير  العنصر على  يشجع هذا 
أعراض نقص البوتاسيوم في اصفرار حواف األوراق القدمية والذي يبدأ من قمة الورقة يتبعه 
احتراق احلواف، وينعكس ذلك سلبا على منو النخلة وإنتاجها فيضعف النمو اخلضري وتقل 

اإلنتاجية بشكل ملحوظ، وتكون الثمار بحجم صغير. 
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التقليم :
تقتصر عمليات التقليم في نخيل جوز الهند على إزالة األوراق والشماريخ الزهرية اجلافة 
واملصابة فقط، فاألوراق القدمية تسقط عادًة تلقائياً من النخلة. و لتوفير اجلهد والوقت 

ميكن أن يتم التقليم عند تسلق النخلة جلمع احملصول كلما كانت هنالك ضرورة لذلك. 

المحصول :
تتباين أصناف نخيل جوز الهند اخملتلفة في الفترة الالزمة من الزراعة وحتى اإلثمار. فهي 
تتراوح بني 5- 8 سنوات في أصناف النخالت الطويلة ، بينما تكون حوالي 3- 4 سنوات في 
مجموعة النخالت القزمية ، وذلك حسب الظروف البيئية وعمليات خدمة النخلة ،كما 
ُوجد أنها تكون أقل من ذلك في بعض األصناف الهجني. وجتدر اإلشارة هنا أن هذه الفترة 
قد متتد أحياناً في بعض أصناف النخيل الى 15 - 20 سنة إذا كانت الظروف البيئية غير 
مالئمة وعمليات الرعاية غير جيدة. وحتمل نخلة جوز الهند الثمار عادًة في شكل عناقيد 
الكامل  النضج  الى  الثمار  عقد  من  الفترة  وتقدر   ، األوراق  آباط  من  تخرج  )عزوق(  زهرية 

بحوالي 12 شهراً ، ويختلف موعد جمع الثمار باختالف الغرض من االستهالك :

أنها في هذه • ،إذ   ) ) املشلة  النمو  الثمار في مرحلة اكتمال  إذا كانت للشرب جتمع 
املرحلة حتتوى على أكبر قدر من املاء )اإلندوسبرم أو السائل اللبني( ، ويكون ذلك بعد 

حوالى 6 - 7 شهور من عقد الثمار .
تقطف الثمار في مرحلة النضج الكامل إذا كانت لغرض استهالك اللب) اإلندوسبرم •

تصل   . واحللوى  األطعمة  لبعض  إضافته  أو  لألكل  الطازجة  حالته  في  اجليالتيني( 
الثمار هذه املرحلة بعد حوالي 11 شهراً من اإلخصاب .

جتمع الثمار في مرحلة زائدة النضج ) النضج امليت( إذا كانت لالستخدام في صناعة •
الزيت أو الصابون، ويكون ذلك بعد حوالي 12 - 13 شهراً من اإلخصاب

يتم جمع الثمار من النخلة عادًة مرة كل 6 - 8 أسابيع أي مبعدل 6 - 8 مرات في العام، 
وتتفاوت كمية احملصول من نخلة ألخرى حسب الصنف، الظروف البيئية ومستوى عمليات 
رعاية النخلة. وتتراوح - بصفة عامة - بني 60 - 100 ثمرة للنخلة في العام، وقد تصل إلى 
حوالي 200 ثمرة للنخلة حتت الظروف البيئية املالئمة والرعاية املثلى ، وميثل اللب اجلاف 
البحوث  البحوث مبحطة  نتائج  وتشير  املقشرة،  الثمرة  وزن  % من  املتوسط 30  عادًة في 
الزراعية بصاللة أن متوسط إنتاجية النخلة تصل إلى 80 - 120 ثمرة في العام حتت ظروف 

محافظة ظفار.

يتم  أن  هي  األكثر شيوعاً  والطريقة  الهند،  ثمار جوز  تستخدم طرق مختلفة في جمع 
حول  يوضع  عريض  حبل  مبساعدة  النخلة  بتسلق  تقوم  مدربة  عمالة  طريق  عن  اجلمع 
وسط العامل أو يربط حول القدم. غير أنه في بعض املناطق يتم احلصاد دون احلاجة لتسلق 
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النخلة ، حيث يستخدم عمال احلصاد عصى طويلة من نبات البامبو تنتهي في قمتها 
مبشرط حاد لفصل العزوق من النخلة وإسقاطها على األرض . وفى بعض مناطق تايالند، 
إذ تقوم بتسلق  الهند  إندونيسيا تستخدم قردة مدربة في عمليات حصاد جوز  ماليزيا، 

النخيل وإسقاط الثمار على األرض.

أهم اآلفات واإلمراض التي تصيب نخيل النارجيل 
تصاب نخيل النارجيل مبجـموعة من اآلفات احلـشرية واألكاروسـات والـديدان الـثـعبانية 
) النيماتودا( واألمراض ) الفطرية، الفيروسية و الفيتوبالزما ( إضافة إلى أضرار الفئران.      

وغير  مباشرة  كبيرة  أضرار  اخملتلفة  بأنواعها  تسبب  اآلفات  من  الطويلة  القائمة  هذه 
مباشرة على الثمار واألوراق والساق واجلذور لنخيل النارجيل.

أوال – العناكب   

 Aceria guerreronis Keifer (Acari: Eriophyidae( 1. حلم ثمار النارجيل
يعتبر حلم ثمار النارجيل مشكلة عاملية كبيرة في مناطق زراعة النارجيل ) وسط وجنوب 
القارة األمريكية ومنطقة الكاريبي – غرب أفريقيا – جنوب شرق أسيا ( وكان أول ظهور 
للحلم في غينيا اجلديدة عام 1921 م ثم في جامايكا عام 1941 م وفي عام 1960 م في 
املكسيك، مت تشخيص احللم عام 1965 م بواسطة Dr.Keifer وظهر في الهند عام 1990 
م في والية كاريال  ) جنوب الهند ( ثم في سريالنكا في نهاية 1997 م أما في السلطنة 
ظهر حلم ثمار النارجيل في صاللة في بداية التسعينيات )عام1992 م ( وفي عام 1994 م 
أصبح الوضع شديد اخلطورة حيث خالل هذا العام انتشرت اآلفة وأصابت كل زراعات نخيل 

النارجيل في محافظة  ظفار.

 الوصف العام ودورة احلياة 

•. )Mites( العناكب: هي حيوانات مفصلية األرجل، االوكاروس اجملهري يطلق عليه احللم

ميتاز هذا احللم بالشكل الدودي وله زوجان من األرجل فقط موجودة على الطرف األمامي •
للجسم على جانبي أجزاء الفم.

يعيش في قاعدة الثمرة ) حتت الكأس ( حيث ميتص العصارة النباتية .•

الفتحات الصغيرة جدا عند نقطة التقاء الكأس بالثمرة تسمح بدخول وخروج احللم •
من والى الثمار.

يغادر الثمرة قبل اكتمال منو الـثمرة ب 2الى 3 أشهر أو عندما تكـون اإلصابة أكثر من •
15 % للسطح الكلي للثمرة .
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يوجد أكثر من 1500 فرد / سم املربع ويصل إلى 4600 فرد في الثمرة الواحدة عمر من •
3 - 4 أشهر.

تضع العناكب بيضها عادة داخل كرة في تتويج األزهار يتراوح عدد البيض من 25 إلى •
2500    بيضة تبعا للنوع.

تستغرق دورة احلياة تقريبا 10 أيام في املتوسط )تبعا للظروف البيئة (.•

ميوت الذكر مبكرا بينما اإلناث تعيش ملدة تصل إلى 3 سنوات. •

عدة • حتدث  متاما،  اآلباء  تشبه   )Spiderling( تسمى  أطوار  تخرج  البيض  فقس  بعد 
انسالخات قبل اكتمال النمو ويصبح قادرا على التغذية.

االنتشار الرسيع لهذا الحلم يعد انتشارا نموذجيا للكائنات املحمولة بواسطة الرياح ويساعد 
الحجم الدقيق لهذا الحلم املجهري عىل مثل هذا االنتشار الذي يصاحب عادة الرطوبة العالية 

خاصة بعد األمطار.

a- أنثى احللم،
b- ذكر احللم

صورة مكبرة بامليكروسكوب 
للجزء األمامي حللم ثمار 

النارجيل

مجاميع احللم تتغذي على 
العصارة النباتية  لثمار 

النارجيل ) حتت كأس الثمرة (
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مظاهر اإلصابة بحلم ثمار النارجيل 

يقوم احللم بعمل أخاديد سطحية على الثمرة.•
أو • تبدأ اإلصابة على بقع مثلثيه الشكل أسفل الكأس مباشرا تسبب الحقا نتوءات 

بروزات وتصدعات طولية على سطح الثمرة.
العمر • الثمار  اإلصابة جليا على  البني وميكن مالحظة  باللون  تتلون  املتقدمة  اإلصابة 

املتوسط واملتقدم.
تتركز اإلصابة على األصناف احمللية والفلبيني املتقزمة، أما األصناف مثل ماوا و ديكري •

بول أقل إصابة وبالتالي ميكن اعتبارها مقاومة لإلصابة.
  

مرحلة متقدمة من اإلصابة بحلم ثمار النارجيل بداية مرحلة اإلصابة

نخلة نارجيل ويالحظ اإلصابة على الثمار 
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طرق مكافحة حلم ثمار النارجيل
إلى الوقت احلاضر ال توجد مكافحة فعالة لهذه اآلفة عامليا واخلوف الشديد من إمكانية 
اكتساب احللم للمناعة ضد املبيدات الكيميائية أدى إلى التفكير في بدائل أخرى آمنة 
مثل الطفيليات واملفترسات احلشرية إال أن األعداء احليوية املصاحبة لهذه اآلفة التي مت 
حصرها في بعض البلدان قليلة جدا وكفاءتها ضعيفة ضد هذا احللم إضافة إلى صعوبة 
تربيتها لهذا كان التركيز على ممرضات حلم ثمار النارجيل والذي أتضح الحقا بأن الكائنات 
املمرضة أكثر فاعلية وخاصة الفطريات   مثل الفطر ) Hirsutell thompsonii ( و الفطر   
 ) Sporothrix  fungorum( كما أن الفطر املعزول من جنوب الهند ) Verticillium lecanii (

قد حقق بعض النتائج االيجابية.

Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae( 2. حلم النخيل األحمر
وأول  املوز  فيها  مبا  األخرى  النباتات  وعدد كبير من  النخيل  أصناف  النوع كل  يصيب هذا 
أواخر  ومت تشخيصه في  الكاريبي(  )جزر  املارتينيك  مالحظة سجلت في عام 2004م في 
أكتوبر 2006م. وتشير أخر التقارير العلمية حلصر اآلفات لكلية الزراعة بجامعة فلوريدا 
موريتانيا،  مصر،  مثل  العربية  البلدان  بعض  في  انتشار  إلى  2009م(  )ابريل  األمريكية 
احللم  تأكيد بجود هذا  ليس هناك  احلاضر  الوقت  إلى  و لكن  السعودية وعمان  األمارات، 

على نخيل النارجيل في سهل صاللة .

الوصف العام 
المع احمر مع وجود زوائد كأبواق عصوية حليبي اللون على اجلسم من الناحية العلوية 
ويتميز هذا النوع عن أنواع احللم األخرى بلونه األحمر مبا فيها األرجل. توضع البيض على 
اليرقة صغيرة احلجم وحتتوي على  الورقة،  لوجه  السفلي  الطرف  شكل مجموعات في 

ثالثة أزواج من األرجل واحلورية أصغر بقليل من الطور البالغ .

صورة مكبرة للطور الكامل 
حللم نخيل النارجيل

أعداد من احللم تتغذى على 
ورق نخيل النارجيل 
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مظهر اإلصابة

يصيب األوراق ويودي إلى اصفرار وشحوب األوراق املصابة نتيجة التغذية على األنسجة •
النباتية عن طريق امتصاص العصارة .

سعف النارجيل املصابة تتدلى إلى األسفل و تبدء بالسقوط .•

في حالة اإلصابة الشديدة لألوراق ينتقل احللم إلى الثمار.•

مظهر اإلصابة على أوراق السعف اإلصابة على الورقة

 مظهر عام
                    لالصابة

 االصابة على
الثمار
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املكافحة 
يصعب استعمال مبيدات العناكب الكيميائية في مكافحة حلم النخيل األحمر وذلك 
ألن معظم مبيدات العناكب غير مجدية بحكم حجم وأعداد النخيل، لهذا يتم استخدام 
املكافحة احليوية مثل استخدام العنكبوت املفترس )Phytoseiidae( واخلنافس املفترسة 

.)Chrysopidae( وأسد املن )Chrysomelidae( من عائلة

 ثانيا – اآلفات احلشرية

Oryctes rhinoceros )Scarabaeidae olptera )1. خنفساء النارجيل السوداء                  
تعتبر من اآلفات الهامة التي أصابت نخيل النارجيل في العقود املاضية في مختلف بلدان 
العالم. انتشرت من جنوب شرق أسيا وغرب الباسفيك إلى مناطق زراعة النارجيل حول 

العالم
شتالت  دخول  نتيجة  1980م  عام  في  اآلفة  هذه  إنتشرت  فقد  ظفار  محافظة  في  أما 

النارجيل املصابة والسماد احملتوي على بيض اآلفة من خارج السلطنة.    

الوصف ودورة الحياة
 احلشرة الكاملة لونها اسود ويبلغ طولها من 30-57 ملم والعرض من 14-21 ملم وتتميز 
بقرنها القوي في مقدمة الرأس تضع األنثى بيضها في داخل اجلذوع املتحللة أو في أكوام 
السماد، يفقس البيض بعد 12 يوم أما اليرقة حوالي 165 يوم وما قبل العذراء 13 يوم ثم 
البيئية( ولها جيل  )تبعا للظروف  العذراء 28 يوم. تستغرق دورة حياتها من 4-10 اشهر 

واحد في السنة. 

الشرنقة)العذراء(البيض

 احلشرة الكاملة                           الطور اليرقي
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 الرضر ومظاهر اإلصابة

تهاجم احلشرات الكاملة نخيل النارجيل حيث تتغذى على منطقة التاج بقمة النخلة  •
بواسطة احلفر وتقرض األوراق اجلديدة بواسطة فكوكها القوية كما تتغذى على القمة 

النامية اخلضراء وتتلفها .
النخيل الصغيرة قد متوت نتيجة الضرر الذي يحدث للقمة النامية للنخلة.•
عند تكرار اإلصابة ينتج مرض عفن البرعم .•
فاقد احملصول يصل إلى أكثر من %60.•

اإلصابة على جذع السعف

اإلصابة على أوراق النارجيل 
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املكافحة

باستخدام  حيويا  اآلفة  هذه  على  السيطرة  متت 
الفيروس )Baculovirus oryctes(  مبوجب مشروع  
بني وزارة الزراعة واملعهد الدولي للمكافحة احليوية 
عام 1989م. يتم حقن الفيروس بشكل جرعات في 
الكاملة ومن ثم إطالقها في احلقول  فم احلشرة 
لتعدي حشرة أخرى سليمة، والنتيجة إما الهالك 
أي  اآلفة  هذه  تشكل  وال  لآلفة،  عقم  حدوث  أو 

خطورة في الوقت احلاضر .

)حبيبات الفيروس املستخدمة ضد 
خنفساء النارجيل السوداء(

جتمع احلشرات القشرية على سطح الورق تتغذى بامتصاص العصارة 
النباتية

       Aspidiotus destructor ) Diaspiae:homopetra )   2. احلشرات القشرية
ال تقل أهميتها االقتصادية عن خنفساء النارجيل السوداء فباإلضافة إلى النارجيل تصيب 

محاصيل كثيرة منها املوز ونباتات الفاكهة األخرى ونباتات الزينة.

الوصف ودورة احلياة
حشرة النارجيل القشرية تنتشر في املناطق االستوائية والشبه استوائية من العالم ومن  
البيض   توضع  مدرعة،  سميكة  طبقة  عن  عبارة  للحشرة  اخلارجي  الغالف  مميزاتها  أهم 
بشكل مجموعات على قشرة النبات ولونه في بداية الوضع ابيض ثم يتحول إلى اللون  
األصفر فيما بعد، احلورية لونها بني - محمر بعد مدة معينة -  تزحف احلوريات على وجه 
ورق  النبات حتى تستقر على مكان معني حيث تبدأ بالتغذية، احلشرة الكاملة شبه دائرية 
لونها  برتقالي - أو  أصفر- وتضع إلى 90 بيضة خالل مدة حياتها.متتد دورة حياتها إلى 35 

يوم ولها  من 8-10 أجيال في السنة )حسب الظروف املناخية (.
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مظهر اإلصابة على أوراق سعف النارجيل 

مظاهر اإلصابة والرضر 

تصيب األوراق والثمار، تتمركز اآلفة على السطح السفلي للورق حيث متتص العصارة •
النباتية وينتج عن ذلك اصفرار وضعف الشجرة في حال اإلصابة الشديدة جتف األوراق 

وتتساقط .
نتيجة • الفطريات  وتكوين  الغذائية  املواد  نقص  إلى  تودي  للثمار  الشديدة  اإلصابة 

اإلفرازات العسلية.

املكافحة

داعي  فال  القشرية  النارجيل  حشرة  على  وطفيل  مفترس   40 من  أكثر  وجود  بحكم 
 Chilocorus nigritus )Coccinellidae( املفترس  ويعتبر  الكيميائية.  املبيدات  الستخدام 
عام  الهند  من  استيراده  مت  حيث  النارجيل  على  القشرية  احلشرات  مفترسات  أكفأ  من 
1985م عن طريق ديوان البالط السلطاني وقد تأقلم وتكاثر بشكل تام في ظروف البيئية 
احمللية وحاليا يسيطر على تعداد احلشرات القشرية على النارجيل واحلمضيات في سهل 

صاللة.

3.فراشة سعف نخيل النارجيل 
وبحر  األفريقية  القارة  إلى  انتشرت  ومنها  اآلفة  لهذه  األصلي  املوطن  أسيا  يعتبر شرق    

الكاريبي.

Opisina arenosella Walker )Lepidoptera: Oecophoridae)  
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الوصف ودورة الحياة 

للجسم،  العلوية  األطراف  على  سوداء  بقع  وجود  مع  اللون  رصاصية  الكاملة  الفراشة 
العذراء لونها بني داكن أما اليرقة فلونها صفراء برتقالية مع وجود خطوط بنية طولية 

على طول اجلسم. 
تضع الفراشات البيض في حراشف أوراق السعف القدمية ثم يفقس البيض بعد تقريبا 
من 3 - 5 أيام إلى يرقات ثم العذراء واحلشرة الكاملة وتستغرق دورة حياتها إلى شهرين 

ونصف ) تبعا للظروف البيئية(.

مظاهر اإلصابة والرضر

•   تتغذى اليرقات على أنسجة األوراق من ناحية اجلانب السفلي.
•   تربط اليرقة نصفي الورقة مع بعض وتعمل ممرات خيطية تعيش بداخلها.

•   متت السيطرة على اآلفة بواسطة تربية األعداء احليوية كمشروع عاملي من قبل املعهد 
الدولي للمكافحة احليوية.

•   في حالة اإلصابة الشديدة متوت وتسقط كل سعف النارجيل ابتداء من األسفل لألعلى 
ماعدا 3 أو 4 اجلديدة املوجودة في قمة النخلة.

•   ال توجد دالئل بوجود اآلفة على نخيل جوز الهند في محافظة ظفار .

مظهر اإلصابة و آثار تغذية اليرقات

الطور الكامل للفراشة                                          الطور اليرقي الضار
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املكافحة

يوجد أكثر من 60 نوع من األعداء احليوية املسجلة في مختلف مناطق العام على فراش 
سعف النخيل منها الطفيليات واملفترسات احلشرية والكائنات املمرضة والتي من خاللها 
متت السيطرة على اآلفة عن طريق تربية األعداء احليوية كمشروع عاملي من قبل املعهد 

الدولي للمكافحة احليوية عام 1987 م.

  )MealyBug) 4. البق الدقيقي
الهند له تسميات  الدقيقي جلوز  القارة األمريكية وآسيا وأفريقيا.البق  ينتشر عامليا في 
علمية عديدة نظرا الرتباطه الواسع بالعوائل النباتية اخملتلفة لذلك يستخدم عادة االسم 

الشائع.

املميزات ودورة الحياة

البرتقالي جسمها مغطى  إلى  احمر   – بني  لونها  الشكل مييل  بيضاوية  البالغة  األنثى 
مبادة شمعية سميكة ضاربة إلى اللون األصفر البرتقالي مع 10 إلى 12 زوج من خيوط 
شمعية مثلثيه الشكل على حواف اجلسم، أما الذكر فشكله مستطيل وحجمه أصغر 

من األنثى، و ال ميكن بسهولة متييز الذكر عن األنثى إال بعد العمر الثالث.

حوريات البق الدقيقي                         

الطور الكامل للبق 

بيض البق الدقيقي                           

Nipaecoccus nipae )Maskell) )Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)
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الرضر ومظهر اإلصابة

هذا النوع من البق يهاجم أكثر من 40 عائلة من النباتات األخرى وهي عبارة عن حشرات 
ماصة، حيث تتغذى األنثى البالغة واحلوريات على عصارة العائل النباتي، إضافة إلى ذلك 
توجد أضرار غير مباشرة لهذه اآلفة وتتمثل في فرز ندوات عسلية على أجزاء النبات مما 
يؤدي إلى جتمع الغبار وأنواع من الفطريات واحلشرات الرمية على النبات املصاب وبالتالي 
واألفرع  الصغيرة  النباتات  موت  وبالتالي  فطرية  أمراض  وظهور  الضوئي  التمثيل  منع 
النامية. في صاللة تزداد اإلصابة في فصل الشتاء إلى حوالي 70 % و تتركز اإلصابة في 

قواعد األوراق حول الطلع الرئيسي.

املكافحة 

بحكم وجود املادة الشمعية على جسم البق الدقيقي يجعل من الصعوبة مكافحتها 
احليوية عن طريق استخدام  باملكافحة  االهتمام  لذلك كان  املبيدات احلشرية  بكثير من 
حصر  مت  صاللة  سهل  ظروف  في  العالم.  بلدان  من  كثير  في  واملفترسات  الطفيليات 
املفترس )Dicrodiplosis manihoti (  ونتيجة لدراسة بحثية وجد بأن املفترس ذات كفاءة 

عالية يزداد طرديا مع زيادة اإلصابة لذلك هذه اآلفة ال تشكل خطورة في الوقت احلاضر.

 Dicrodiplosis manihoti املفترس
الذي يفترس البق الدقيق على النارجيل   

مستعمرات البق الدقيقي تتغذى على أوراق 
النارجيل

مظاهر اإلصابة بالبق الدقيقي على النارجيل 
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) Nematodes ( )ثالثا- الديدان الثعبانية )النيماتودا 

   Rhadinaphelenchus cocophilus   مرض احللقة احلمراء 

االنتشار واألهمية االقتصادية 
يعتبر هذا النوع من أخطر أنواع النيماتودا التي تصيب نخيل جوز الهند ) النارجيل( وينتشر 
في جنوب ووسط القارة األمريكية وحوض الكاريبي وغرب الهند، كما تصيب أنواع أخرى 
من النخيل مثل نخيل الزيت اإلفريقي، نخيل الزينة ونخيل التمر وقد يصل الفاقد لنخيل 
جوز الهند إلى أكثر من 35 % ، وقد أكدت الدراسات البحثية عن وجود إصابات بالديدان 

الثعبانية) النيماتودا ( على نخيل النارجيل بسهل صاللة في الدهاريز و رزات. 

 دورة الحياة 
أيام  )تبعا للظروف املناخية(  يكمل هذا النوع من النيماتودا دورة حياتها في غضون 10 
اخلنفساء)الناقل  تضع  الرطبة.  التربة  وخاصة  التربة  في  وتعيش  تهاجر  أن  وتستطيع 
بيضها،  تضع  ما  مثل  الهند  جوز  نخيل  في  للنيماتودا  الثالث  اليرقي  الطور  للنيماتودا( 
النيماتودا وتتطور وتتكاثر، وعندما تفقس بيض  النخلة تتغذى  في مكان وضعها داخل 
اليرقية للنيماتودا تصاحب يرقات اخلنفساء حتى تصل اخلنفساء  اخلنفساء فان األطوار 
الثالث  الطور  يرقات  من  جديدة  مجموعات  مع  النخلة  تغادر  عندئذ  الكامل  الطور  إلى 

للنيماتودا التي تعدي بدورها نخيل جديدة.

الديدان الثعبانية املسببة ملرض احللقة احلمراء 
على النارجيل 

اخلنفساء التي تعتبر الناقل الرئيسي للنيماتودا
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أعراض اإلصابة وطريقة العدوى

تتركز اإلصابة في نخيل جوز الهند عمر من 4 إلى 10 سنوات أما األعمار الصغيرة والكبيرة 
من ذلك فهي أكثر مقاومة لإلصابة، وملعرفة اإلصابة ميكن قطع الساق عرضيا مبسافة 
حوالي 7 أقدام من األرض ألعلى النخلة.  تصفر األوراق اخلارجية ابتداء من األطراف، يتحول 
اللون األصفر إلى الذهبي ثم البني ومتوت في النهاية وفي بعض احلاالت النخلة املصابة 

ال تعطي ثمار.

تلعب اخلنافس دور الناقل الرئيسي خاصة اخلنفساء )Rhynchophorus palmarum ( لهذا 
النوع من النيماتودا. تغزو النيماتودا األنسجة الرئيسية للنخلة في جلذور والساق واألوراق 
وميكن إن تنتقل من جذور نخلة مصابة إلى جذور أخرى سليمة في التربة.يحتوي الكيلوجرام 

الواحد من األنسجة املصابة على أكثر من  10000)عشرة آالف(  فرد نيماتودي.

املكافحة

ملكافحة النيماتودا يجب مكافحة اخلنافس الناقلة أو استخدام احد مبيدات النيماتودا كما 
 )Rhynkolure( واستخدام الفرمون نوع )BAT( ميكن استخدام املصائد الفرمونية من نوع
وذلك جلذب اخلنافس الناقلة أثناء فترة الطيران وميكن معاملة التربة قبل الزراعة باملبيد  
فيورودان  مبعدل 20 كجم للفدان، أما بعد الزراعة فتتم املعاملة كل 4 - 6  أشهر مبعدل 

15 جم للشجرة الواحدة بنفس املبيد.

نارجيل مصابة بالنيماتودا احللقة احلمراء على جذع النخلة من أهم مميزات 
للتعرف على املرض
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رابعا – أمراض نخيل جوز الهند )النارجيل( 

1.مرض تعفن البراعم     

 كان أول تسجيل لهذا املرض في الهند عام 1906 م الذي حينها قضى على مئات اآلالف 
من نخيل النارجيل ونخيل الزيت وقد أصبح من اخطر األمراض الفطرية . ينتشر املرض 

في املناخ االستوائي الرطب وخاصة في جنوب شرق آسيا ودول أمريكا أالتينية وبعض 
بلدان الساحل األفريقي ووالية فلوريدا األمريكية .يعتبر من األمراض الفطرية املنتشرة 

في سهل صاللة على نخيل النارجيل في كافة األعمار على مدار العام وترتفع نسبة 
اإلصابة خالل شهري أغسطس وسبتمبر وتنخفض في إبريل ومايو وقد يسبب في بعض 

األحيان فاقد بنسبة أكثر من 60 % للشتالت النارجيل الصغيرة )1- 3 سنوات( .

العدوى ومظهر اإلصابة 

في الفترات اجلافة متكث العدوى في أعضاء النبات وخاصة األنسجة املصابة وفي مخلفات 
العائل النباتي )الشقوق والفتحات الطبيعية( لألنسجة امليتة حتى بداية موسم األمطار 
والرياح املوسمية وتراوح درجة احلرارة من 18- 20 درجة مئوية حيث يصبح الفطر في فترة 
وتكون  للنخيل  الناعمة  األنسجة  إصابة  عن طريق  نبات جديد  ليعدي  املناسبة  النشاط 
األوراق اخلارجية  ابتداء من  الواحدة خالل 10 – 5 شهور  النخلة  إلى  العدوى  انتقال  سرعة 
الرئيسية وحتى اجلذور ونتيجة لذلك تصاب نخيل النارجيل بشكل تام ومتوت في غضون 3 
سنوات. تنتقل العدوى بواسطة الرياح، األمطار، احلشرات، الطيور وعن طريق املواد امللوثة 
بجراثيم الفطر التي تستخدم في احلقل وتعتبر التقاوي احلاملة للفطر والتربة أهم مصادر 

اإلصابة.
ميكن مالحظة املظاهر األولية لإلصابة في الورقة واحدة أو ورقتني من األوراق النامية الصغيرة 
والتي تأخذ اللون البني ممتلئة ببقع أما في عمود األوراق يكون لون البقع أسود يصيب هذا 
النوع من الفطر نخيل النارجيل في مختلف األعمار وتتركز اإلصابة في املناطق بني قواعد 
إلى  املصابة  املنطقة  وتتحول  البرعم  ملنطقة  جفاف  يحدث  الشديدة  اإلصابة  في  األوراق 
اللون البني، تبدأ األطراف اخلارجية في اجلفاف التدريجي يؤدي إلى موت النبات في النهاية. 

                   جراثيم الفطر املسبب للمرض على النارجيل
 إصابة شديدة بالفطر 

على شتلة نارجيل
 شتلة نارجيل

سليمة

Phytophthora palmivora  
) Oomycetes;  Peronosporales; Peronosporaceae )
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املكافحة 

يجب  كما  األرض  سطح  عن  قليال  الثمرة  من  العلوي  اجلزء  يرتفع  أن  يجب  الزراعة  عند 
انتظام عملية الري أما إذا تأكد من موت البرعم فالبد من إزالة وحرق النبات املصاب.في 
  100( بودر  يستخدم مسحوق  الورقي  للعمود  العلوي  الطرف  يصاب  عندما  املرض  بداية 
جرام سولفات النحاس و 100 جرام اجلير احلي كل واحد بشكل منفصل وتخلط مع بعض 
لتكوين محلول مقدار ليتر واحد (على تاج النخلة بعد إزالة األنسجة املصابة والتنظيف 

بشكل تام.

 Lethal Yellowing 2. مرض االصفرار القاتل

الهند       جوز  نخيل  تصيب  التي  اخلطيرة  األمراض  من  يعتبر    )Kaincope( أيضا   يسمى 
)النارجيل( .أول ظهور للمرض كان في منطقة الكاريبي عام 1961 م ثم أمريكا الالتينية 
بالنسبة النتشاره في  القارة األفريقية والهند وجنوب شرق آسيا،  إلى  انتشر  وبعد ذلك 
توجد  ال  لكن  اإلصابة  أعراض  عليها  تظهر  التي  احلاالت  بعض  وجدت  فقد  السلطنة 

معلومات تشخيصية حول وجود املرض محليا. 
تنفذ  جدا  دقيقة  أجسام  وهي   )phytoplasma( تسمى  كائنات  عن  عبارة  املرض  مسبب 
خالل املرشحات البكتيرية و تنمو على البيئات املغذية. ينتقل املرض من نبات إلى أخر عن 
احلشرات  والنطاطات حيث متتص هذه  اجلاسيد  وخاصة  الثاقبة-املاصة-  احلشرات  طريق 

السائل النسيجي من النخلة املصابة وتنقله إلى أخرى سليمة وبالتالي تنقل العدوى.

مظاهر اإلصابة بالفطر على أوراق النارجيل 
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اإلصابة واألعراض 

أكدت بعض الدراسات بان املرض ال يصيب البادرات في املشتل، أما النخيل احلديثة والقدمية 
التي يزيد عمرها عن 18 شهرا فهي عرضة لإلصابة وميكن أن تستغرق املدة الزمنية منذ 
املرض على  النخلة تقريبا 6 أشهر، حيث تظهر أعراض  بداية ظهور األعراض حتى موت 
النخيل عمر من سنة ونصف إلى سنتان وذلك على شكل اصفرار يبدء من قمة األوراق 
القدمية تدريجيا إلى األوراق األصغر عمرا ويؤدي ذلك إلى انكسار سعف النخيل واحدة تلو 
األخرى وتضل معلقة بالساق لفترة معينة حتى تسقط في النهاية، أما على اجلزء الثمري 
الثمرة من  بني-على طول  احمر-  الثمرة  لون  و  الزهرة  فيكون على شكل اسوداد عنقود 

الكاس إلى األسفل وفي النهاية تسقط الثمرة.  

حشرة اجلاسيد الناقلة ملرض الفيتوبالزما                
الشكل يوضح أحد األمثلة لدورة حياة  

الفيتوبالزما و احلشرة الناقلة له

مظاهر اإلصابة باالصفرار القاتل على نخيل 
النارجيل

مظاهر اإلصابة بالفيتوبالزما على ثمار 
النارجيل

مظاهر اإلصابة الشديدة و موت  النارجيل
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املكافحة

احلجر الزراعي يعتبر أهم عنصر في منع دخول شتالت أو نخيل مصابة إلى مناطق زراعة 
النخيل محليا وفي حالة ظهور املرض على أحد النخيل فيجب مكافحة نطاطات األوراق 
واحلشرات الثاقبة-املاصة- األخرى أما إذا مت اكتشاف املرض مبكرا فيجب حقن جذع النخلة 

باملركب )Oxytracycline HCL( )OTC( كل 4 أشهر .

 Leaf Spot   3. مرض تبقع األوراق

  )Leaf Blight( يسمى أيضا ندوة األوراق
هذا املرض يصيب أوراق النارجيل وخاصة 
األمراض  من  ويعتبر  الكبيرة  األوراق 
الهامة املنتشرة بشكل واسع وتشتد 
اإلصابة في املزارع املهملة نتيجة عدم 

تقليم النخلة.

اإلصابة واألعراض

في البداية تظهر األعراض على شكل 
أوراق سعف  نقط صغيرة احلجم على 
إلى  تتحول  املرض  تطور  مع  النارجيل 
وفي  البقع  تتسع  ثم  البني  اللون 
أما في  إلى بقع ميتة,  النهاية تتحول 
أطراف  فأن  املتقدمة  اإلصابة  مراحل 

األوراق املصابة جتف شيئا فشيئا يتسع اجلفاف حتى يشمل الورقة كلها وتتمزق.

جراثيم الفطر املسبب ملرض تبقع أوراق النارجيل 

مظهر اإلصابة بالفطر املسبب ملرض تبقع األوراق 
على ورق النارجيل 

مسبب املرض الفطر  )pestalotiopsis palmarum( التابع لرتبة)Melanconiales(  وهو من 
 . )Deuteromycetes(  الفطريات الناقصة
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املكافحة 

يجب التخلص من األوراق املصابة وحرقها بعيدا عن املزرعة لكي ال تكون مصدر للعدوى 
مرة أخرى،كما يجب دوام التقليم السنوي كأجراء للتخلص من األوراق القدمية والتي تعتبر 
بالرش  النحاس  كلورايد  أوكسي  الفطري  املطهر  استخدام  وميكن  العدوى،  مصادر  احد 
على األوراق مبعدل 3جرام لكل لـتر مـاء مـضافا إليها مـواد ناشرة مثل أجـرال )0,3 %(أو 
تكتو 45 )1ملليلتر( وتكرر عملية الرش بعد 15 يوم قبل هطول األمطار املوسمية بأربعة 

أسابيع.

مسبب املرض الفطر (Helminthosporium halodes( التابع لرتبة (Melanconiales( وهو من 
. )Deuteromycetes ) الفطريات الناقصة

مظهر اإلصابة بالفطر على ورقة النارجيل جراثيم الفطر املسبب ملرض تعفن أوراق النارجيل   

مراحل االصابات اخملتلفة على أوراق النارجيل مظهر عام لنخلة مصابة
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اإلصابة واألعراض

الرياح  إلى متزقها بفعل  ذلك  ويودي  وتذبل  نهاياتها  داكن من  لونها  احلديثة يكون  األوراق 
وعلى األوراق احلديثة النامية تتكون بقع ومساحات تأخذ اللون البني التي تتسع في احلجم 
وفي النهاية يظهر عفن طري على احملور املركزي لألوراق وبذلك يتأثر احملور املركزي نتيجة 

لإلصابة.

املكافحة 

استئصال األجزاء املصابة وحرقها بعيدا عن املزرعة وحتسني الظروف العامة للنخيل عن 
طريق التسميد اجليد والتقليم، وميكن استخدام املركبات النحاسية بالرش على األوراق 
بعد التخلص من األجزاء املصابة مثل أوكسي كلورايد النحاس مبعدل 3جم لكل لتر ماء 

أو استخدام املبيد دايثني م - 45 مبعدل 2,5 جم لكل لتر ماء.  

 ) Stem Bleeding (   5 .  مرض إدماء جذع النخلة

والبادرات  الصغيرة  األشجار  يصيب  قد  لكن  املثمرة  النخيل  جذوع  يصيب  األساس  في 
ينتشر هذا املرض في مناطق متفرقة من سهل صاللة.

مسبب املرض الفطر )Thielaviopsis paradoxa( عائلة  )Ceratocystidaceae( صف 

 . )Ascomycetes( فطريات االسكي

مظهر عام لنخلة نارجيل 
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اإلصابة واألعراض

أهم  النخلة  جذع  من  السائل  إفراز  يعتبر 
العالمات على وجود املرض ويكون لونه بني داكن 
يخرج من الشقوق في األنسجة اخلارجية للجذع 
وتسمى هذه الظاهرة باإلدماء والتي تسبب حتلل 

األنسجة التي تلي القشرة.

املكافحة

يدهن مكان اإلصابة مبعجون مضاد للفطر كما 
يجب استعمال الرش الوقائي قبل حلول  موسم 
النحاس  كلورايد  أوكسي  باستخدام   اخلريف 

مبعدل 3  جرام لكل لتر ماء. 

جراثيم الفطر املسبب ملرض إدماء جذع النخلة

مرض اإلدماء على نخيل النارجيل و يالحظ 
السائل الذي يخرج من جذع النخلة 
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خامسا: أضرار الفئران   

تسبب الفئران أضرار شديدة علي ثمار النارجيل ميكن أن تصل نسبة اإلصابة إلى 35 % 
الثمار وتسبب  من احملصول الكلي حيث تتسلق هذه احليوانات النخيل وحتدث ثقوب في 

سقوطها وتستطيع الفئران القفز من نخلة إلى أخرى إذا كانت النخيل متقاربة. 

املكافحة 

ميكن استعمال الطعوم السامة املكونة من فوسفيد الزنك لكن بحذر شديد نتيجة •
خلطورته على اإلنسان واحليوان. 

 استعمال مبيد الراتاك في صالله ملقاومة الفئران قد أعطى نتائج جيدة ومشجعة عن •
طريق وضع 5 أقراص من املبيد في علبة معدنية فوق تاج النخلة.

تكون • إن  ويجب  الفئران  ملنع تسلق  النخيل  املعدنية حول سيقان  الشرائط  استعمال 
العام  املظهر  وذلك للحفاظ على  النخلة  للون ساق  بني مطابق  لونها  الشرائط  هذه 

للنخلة.  
   

مظهر اإلصابة على ثمار النارجيل

الغطاء املعدني 
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