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 :الممخص
تناول البحث اثر االمراض واآلفات عمى اشجار الفاكية في محافظة 
االنبار وسبل معالجتيا، وذلك لمتعرف عمى اىم االمراض واآلفات التي 

الدراسة واثر ىذه األمراض عمى كمية تصيب أشجار الفاكية في منطقة 
االنتاج بيدف الوقوف عمى اىم المشاكل التي تعمل عمى تدىور أشجار 
الفاكية من حيث االنتاجية، كما ييدف البحث الى الوقوف عمى اىم طرق 
وسبل المعالجة لتمك االمراض التي تصيب مختمف أشجار الفاكية بيدف 
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Abstract: 

The research dealt with the effect of diseases and pests 

on fruit trees in Anbar Governorate and the ways to treat 

them, in order to identify the most important diseases 

and pests that affect fruit trees in the study area and the 

impact of these diseases on the amount of production in 

order to identify the most important problems that work 

to defeat fruit trees in terms of productivity, as it aims to 

Search to find out the most important ways and means of 

treatment for those diseases that affect various fruit trees 

in order to reduce the impact of these diseases on the 

quality and quantity of fruits   
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 المقدمة 
عمومًا ،تدىورًا كبيرًا في السنوات األخيرة من حيث شيدت الزراعة في منطقة الدراسة 

كمية اإلنتاج مّما انعكس سمبًا عمى غمة الدونم، وقد شمل ىذا التدىور معظم المحاصيل 
الزراعية ومنيا أشجار الفاكية بسبب ما تعانيو من امراض وافات والتي انعكست عمى انتاج 

أشجار الفاكية في منطقة الدراسة، الشجرة؛ ولغرض تقديم صوره واضحة عن واقع زراعة 
سوف يتم التطرق في ىذا البحث الى اثر ىذه االمراض عمى االنتاجية وكذلك  لموقوف عمى 

 كثب عمى مدى التطور والتغير الذي طرأ عمييا :
 مشكمة البحث:

ىل أدى انتشار األمراض واآلفات بين أشجار الفاكية بمختمف انواعيا الى     
التأثير عمى كمية االنتاج بين االشجار السميمة والمصابة في منطقة الدراسة بالشكل الذي 

 انعكس عمى تباين توزيعيا مكانيًا؟
 فرضية البحث: 

ىناك مساحات واسعة من بساتين الفاكية في محافظة األنبار مصابة باألمراض     
واآلفات الزراعية، مما انعكس سمبًا عمى انخفاض شديد في كمية االنتاج بين االشجار السميمة 

 والمصابة.
 هدف البحث:

ييدف البحث الى التعرف عمى أىم األمراض واآلفات الزراعية التي تصيب أشجار  .ٔ
 ية في  منطقة الدراسة وتعمل عمى التأثير بشكل كبير عمى نوعية وكمية االنتاج.الفاك

السعي لتحديد سبل معالجة اىم االمراض واآلفات التي تفتك بأشجار الفاكية وسبل  .ٕ
 تطورىا.

 حدود البحث:
 ـ الحدود المكانية:

خطي ، شماالً °( ٘ٔ.ٖ٘ـ ٖٖ.ٖٓ) تقع محافظة االنبار فمكيًا بين دائرتي عرض    
شرقا، يحدىا من جية الشمال محافظة نينوى، و من جية °( ٓٔ.ٗٗـ ° ٘ٗ.ٖٛالطول )

الشرق محافظة بغداد، ومن الشمال الغربي الجميورية العربية السورية، ومن الغرب المممكة 
 االردنية الياشمية، اما من الجنوب فتحدىا المممكة العربية السعودية.
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 ـ الحدود الزمانية: 
ث دراسة التوزيع الجغرافي ألعداد أشجار الفاكية وأنواعيا حسب الوحدات تناول البح

 .ٜٕٔٓاالدارية واالقضية في منطقة الدراسة لسنة 
 منهجية البحث:

اعتمد البحث عمى عدة اساليب ومناىج ومنيا المنيج المحصولي، والمنيج االقميمي، 
ميدانية، المقاببلت الشخصية و كما اعتمد البحث عمى االسموب االحصائي واسموب الدراسة ال

 )استمارة االستبيان(. 
سيتم تناول اثر االمراض واآلفات عمى اشجار الفاكية في محافظة االنبار حسب 

 المحاور التالية:
 .اثر االمراض واآلفات عمى كمية انتاج اشجار الفاكية.ٔ.ٔ
 .سبل معالجة اآلفات واالمراض.ٔ.ٕ

 موقع  منطقة الدراسة(8خريطة )

 
( ٔ:ٓٓٓٓٓٔالمصدر: وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق االدارية، مقياس )   

 .ٕٚٓٓ( لسنة ٔ:ٓٓٓٓٓ٘، وخريطة األنبار االدارية، مقياس)ٕٓٓٓلسنة 
 . اثر االمراض واآلفات عمى كمية انتاج اشجار الفاكهة: 8.8
الستقرار والثبات فيو خاضع لتأثيرات يتصف اإلنتاج في منطقة الدراسة بعدم ا    

طبيعية كثيرة، فضبل عن انتشار األمراض واآلفات التي فتكة بأعداد ىائمة من اشجار الفاكية 
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مما ادت الى تباين كميات انتاج اشجار الفاكية بين منطقة واخرى ضمن منطقة الدراسة 
 وبحسب النوع:

 أشجار الحمضيات:   .ٔ.ٔ.ٔ
( ان كمية االنتاج تتباين بين االشجار السميمة والمصابة ٔيتضح من خبلل جدول ) 

لمعظم أشجار الفاكية ومنيا اشجار الحمضيات اذ يتبين ان مجموع االنتاج لؤلشجار البرتقال 
( طن، وبفارق بين ٖٗٗ( طن، اما معدل انتاج االشجار المصابة بمغ )ٜٕٓٗالسميمة بمغت )

( طن في عموم منطقة الدراسة، اما عمى مستوى االقضية فقد جاء ٖ٘ٚٚالمجموعين بمغ )
( طن، اما عن االشجار ٔٓٛٔقضاء ىيت بالمرتبة االولى بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )

( طن، وذلك بسبب تركيز الفبلحين عمى ٗٗ٘ٔ( طن، وبفارق بمغ )ٕٚ٘المصابة فقد بمغ )
حة متكاممة، في حين جاء قضاء الرطبة محصول دون غيره فضبل عن عدم وجود طرق مكاف

( طن، ٕ( طن، اما االشجار المصابة )ٛبالمرتبة االخيرة بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )
( طن، ويعود سبب انخفاض االنتاجية في قضاء الرطبة بسبب قمة عدد ٙوبفارق بمغ )

السيما  االشجار ضمن القضاء وانخفاض االنتاجية نتيجة النعدام مصادر مياه الري
 (.ٔالسطحية. شكل)

الفارق في كمية االنتاج ألشجار الحمضيات السميمة والمصابة المصابة بالمفحة (8جدول )
 النارية
 الفاكية

 
 القضاء

 البللنكي الميمون البرتقال

المصا السميمة
 بة

الفارق بين 
المصا السميمة المجموعين

 بة
الفرق بين 
المصا السميمة المجموعين

 بة
الفرق بين 

 المجمعين
 ٕٗ ٔٔ ٖ٘ ٖٜ ٙٔ ٜٓٔ ٘ٗ٘ ٛٛٔ ٖٖٚ الفموجة
 ـــ ـــ ـــ ٛ ٘ ٖٔ ٗٓٔ ٖٛ ٕٗٔ القائم
 ٕ ـــ ٕ ٚٗ ٕٗ ٜٛ ٗٗ٘ٔ ٕٚ٘ ٔٓٛٔ ىيت

 ٚ ٙ ٖٔ ٚٔ ٔٔ ٕٛ ٕٚٔٔ ٘٘ ٕٕٚٔ الرمادي
 ـــ ـــ ـــ ٕٗ ٕٔ ٖٙ ٖ٘ ٕٛ ٖ٘ٔ راوه

 ٔ ٛ ٜ ٙٙٔ ٕٔ ٚٛٔ ٓ٘ ٜٔ ٔٗٔ حديثة
 ـــ ــ ـــ ٗٔ ٕ ٙٔ ٕٙ ٓٔ ٕٚ عنو

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٙ ٕ ٛ الرطبة
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 ٖٗ ٕ٘ ٜ٘ ٜٖٙ ٜٓٔ ٛٚٗ ٖ٘ٚٚ ٖٗٗ ٜٕٓٗ المجموع
 المصدر: باالعتماد:     
ـ وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير ٔ   

 .ٜٕٔٓمنشورة، 
 ـ الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(ٕ    

 الفرق بين كمية االنتاج لألشجار البرتقال السميمة والمصابة(8شكل )

 
 (.8المصدر: باالعتماد عمى جدول )

(طن، ومجموع ٛٚٗاما اشجار الميمون فقد بمغ مجموع االنتاج لؤلشجار السميمة )    
( طن في عموم منطقة الدراسة، اما عمى ٜٖٙ( طن، وبفارق )ٜٓٔانتاج المصابة بمغ )

( ٚٛٔالقضية فقد جاء قضاء حديثة بالمرتبة االولى بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )مستوى ا
( طن، في حين جاء ٙٙٔ( طن، وبفارق بمغ )ٕٔطن، اما عن االشجار المصابة فقد بمغ )

( طن، اما االشجار المصابة ٖٔقضاء القائم بالمرتبة االخيرة بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )
 (.ٕ( طن شكل )ٛ) ( طن، وبفارق بمغ٘)

(طن، ومجموع ٜ٘اما اشجار البللنكي فقد بمغ مجموع االنتاج لؤلشجار السميمة )    
( طن في عموم منطقة الدراسة، اما عمى مستوى ٖٗ( طن، وبفارق )ٕ٘انتاج المصابة بمغ )

ا ( طن، امٖ٘االقضية فقد جاء قضاء الفموجة بالمرتبة االولى بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )
( طن، في حين جاء قضاء حديثة ٕٗ( طن، وبفارق بمغ )ٔٔعن االشجار المصابة فقد بمغ )
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( طن، ٛ( طن، اما االشجار المصابة )ٜبالمرتبة االخيرة بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )
(. ويعود سبب االختبلف في االنتاجية لؤلشجار الفاكية بين ٖ( طن شكل )ٔوبفارق بمغ )

طقة الى اخرى الى المشاكل واالمراض التي تتعرض ليا اشجار الفاكية قضاء واخر ومن من
بشكل عام، وىذا يعود الى عمميات المكافحة لؤلمراض واآلفات التي تصيب اشجار الفاكية 

 (.ٔصورة رقم )
 الفرق بين كمية االنتاج لألشجار الميمون السميمة والمصابة(2شكل)

 
 (.ٔالمصدر: باالعتماد عمى جدول )

 
 

 (الفرق بين كمية االنتاج لألشجار الميمون السميمة والمصابة3كل)ش
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 (.8المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 (مرض المفحة النارية عمى أشجار التفاح8صور )

 
 .8/2222/ 22المصدر: الدراسة الميدانية، قضاء الرمادي، جزيرة المالحمة، بتاريخ 

 جرب التفاح:معدل انتاج اشجار التفاحيات المصابة بمرض  .2.8.8
( ان كمية االنتاج تتباين بين االشجار السميمة والمصابة ٕيتضح من خبلل جدول ) 

لمعظم أشجار الفاكية ومنيا اشجار التفاحيات )التفاح، العرموط(،  اذ يتبين ان مجموع 
( طن، اما معدل انتاج االشجار المصابة بمغ ٜٕ٘ٓاالنتاج لؤلشجار التفاح السميمة بمغت )

( طن في عموم منطقة الدراسة، اما عمى ٕٚٚٔن، وبفارق بين المجموعين بمغ )( طٕٚٛ)
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( ٖٓٚمستوى االقضية فقد جاء قضاء الفموجة بالمرتبة االولى بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )
( طن، ويعود سبب ٓٙٙ( طن، وبفارق بمغ )ٔٚطن، اما عن االشجار المصابة فقد بمغ )

ب وعمميات عسكرية اثرت عمى عممية االنتاج، في حين جاء ذلك لما مر بو القضاء من حرو 
( طن، اما االشجار المصابة ٕقضاء الرطبة بالمرتبة االخيرة بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )

( طن، ويعود سبب انخفاض االنتاجية في قضاء الرطبة بسبب قمة ٔ( طن، وبفارق بمغ )ٔ)
 (.ٗشكل)عدد االشجار ضمن القضاء وانخفاض االنتاجية 

الفرق بين كمية االنتاج لألشجار السميمة والمصابة لألشجار التفاحيات المصابة (2جدول )
 بمرض بجرب التفاح

 الفاكية
 

 القضاء

 العرموط التفاح

الفارق بين  المصابة السميمة
 المجموعين

الفارق بين  المصابة السميمة
 المجموعين

 ٗٔ ٕ ٙٔ ٓٙٙ ٔٚ ٖٔٚ الفموجة
 ـــ ـــ ـــ ٖٖٚ ٖٗٔ ٙٔ٘ القائم
 ٙٔ ٔ ٚٔ ٜٖٓ ٕٔ ٕٖٔ ىيت

 ٛٔ ٕ ٕٓ ٜٕٔ ٚٔ ٖٕٙ الرمادي
 ـــ ـــ ـــ ٙٚ ٜٕ ٘ٓٔ راوه

 ٖٙ ٕ ٖٛ ٜٓ ٘ ٜ٘ حديثة
 ٖٔ ٘ ٖٙ ٙٗ ٛ ٗ٘ عنو

 ــ ـــ ـــ ٔ ٔ ٕ الرطبة
 ٘ٔٔ ٕٔ ٕٚٔ ٕٚٚٔ ٕٚٛ ٜٕ٘ٓ المجموع

 المصدر: باالعتماد:      
 .2289زراعة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، ـ وزارة الزراعة، مديرية 8  

 ـ الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(2    
 الفرق بين كمية االنتاج لألشجار التفاح السميمة والمصابة بمرض جرب التفاح(4شكل)
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 (.2المصدر: باالعتماد عمى جدول )

(طن، ومجموع ٕٚٔاما اشجار العرموط فقد بمغ مجموع االنتاج لؤلشجار السميمة بمغ )    
( طن في عموم منطقة الدراسة، اما عمى مستوى ٘ٔٔ( طن، وبفارق قد بمغ )ٕٔانتاج المصابة بمغ )

( طن، اما عن ٖٛاالقضية فقد جاء قضاء حديثة بالمرتبة االولى بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )
( طن، ويعود سبب ذلك الى كثرة االمراض ٖٙ( طن، وبفارق بمغ )ٕشجار المصابة فقد بمغ )اال

واآلفات التي والتي ادت الى زيادة الفارق في كمية االنتاج، في حين جاء قضاء الفموجة بالمرتبة 
( ٗٔ( طن، وبفارق بمغ )ٕ( طن، اما االشجار المصابة )ٙٔاالخيرة بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )

 (.٘طن شكل )
 الفرق بين كمية االنتاج لألشجار العرموط السميمة والمصابة(5شكل )

 
 (2المصدر: باالعتماد عمى جدول)

يتضح . معدل انتاج اشجار الرمان المصابة بذبابة البحر االبيض المتوسط: 3.8.8
( ان كمية االنتاج تتباين بين االشجار السميمة والمصابة لمعظم أشجار ٖمن خبلل جدول )
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الفاكية ومنيا اشجار فاكية الرمان بسبب ما تتعرض لو من امراض وافات ادت الى تباين في 
كمية االنتاج ما بين االشجار السميمة والمصابة، اذ يتبين ان مجموع االنتاج لؤلشجار الرمان 

( طن، وبفارق بين ٖٚٔ( طن، اما معدل انتاج االشجار المصابة بمغ )ٜٖٗٓلسميمة بمغت )ا
( طن في عموم منطقة الدراسة، اما عمى مستوى االقضية فقد جاء ٕٚٚٚالمجموعين بمغ )

( طن، اما عن االشجار ٜٗٓٔقضاء القائم بالمرتبة االولى بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )
 ( طن، ٖٜٙ( طن، وبفارق بمغ )ٙٛالمصابة فقد بمغ )
الفرق في كمية االنتاج لألشجار الرمان  السميمة والمصابة المصابة (3جدول )

 بذبابة البحر االبيض المتوسط
 الفاكية            
 القضاء

 الرمان
 الفرق بين المجموعين المصابة السميمة

 ٚ٘ٗ ٔٙ ٛٔ٘ الفموجة
 ٖٜٙ ٙٛ ٜٗٓٔ القائم
 ٓٚٗ ٕٛ ٜٛٗ ىيت

 ٕٛٗ ٓٔ ٕٛ٘ الرمادي
 ٛٓٔ ٕٗ ٓ٘ٔ راوه

 ـــ ـــ ٖٕٗ حديثة
 ٖٜ ٘ٔ ٛٓٔ عنو

 ٜ٘ٔ ٘ٚ ٕٓٚ الرطبة
 ٕٚٚٚ ٖٚٔ ٜٖٗٓ المجموع

 المصدر: باالعتماد:    
 .ٜٕٔٓـ وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، ٔ   

 ـ الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(ٕ    
ويعود سبب ذلك الى عدم االىتمام بعمميات مكافحة االمراض واآلفات الحشرية مما 
ادي الى ارتفاع معدل الفارق مما انعكس ذلك عمى كمية االنتاج، في حين جاء قضاء راوه  

( ٕٗما االشجار المصابة )( طن، آ٘ٔبالمرتبة االخيرة بمعدل انتاج لؤلشجار السميمة )
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( طن، ويعود سبب ذلك الى غمة عدد االشجار ضمن القضاء، ٛٓٔطن، وبفارق بمغ )
 (.ٙشكل)

الفرق بين كمية االنتاج لألشجار الرمان السميمة والمصابة بذبابة البحر االبيض (6شكل )
 المتوسط

 
 (.3المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 مى انتاج شجرة النخيل: . اثر االمراض و اآلفات ع4.8.8
( تأثير مرض خياس طمع النخيل عمى كمية االنتاج ما ٗجدول ) يتضح من خبلل

بين االشجار السميمة والمصابة بيذا المرض اذ يتبين مجموع االنتاج في االشجار السميمة 
( طن في عموم اقضية منطقة الدراسة، اما االشجار المصابة بنفس المرض ٜٔ٘ٛ٘بمغت )
( طن في جميع اقضية منطقة الدراسة وبفارق بين ٕٔٔٚٔمجموع االنتاج ) فقد بمغ

( طن في عموم منطقة الدراسة، ، اما عمى  مستوى االنتاجية ما ٚٓٗٔٗالمجموعين بمغ )
بين االقضية فقد جاء قضاء ىيت بالمرتبة االولى بمجموع انتاجية لؤلشجار السميمة 

( طن، وبفارق انتاج بين ٛٗٔ٘لمصابة بمغ )( طن، اما مجموع انتاج االشجار آٜٖٓٗ)
( طن، ويرجع سبب ذلك الرتفاع اعداد النخيل المصابة بيذا ٕٕٖٗ٘المجموعين بمغ )

المرض مما انعكس عمى كمية االنتاج ضمن القضاء، في حين جاء قضاء الرطبة بالمرتبة 
االنتاج لؤلشجار  ( طن لؤلشجار السميمة، في حين بمغ مجموعٔٗاالخيرة بمجموع انتاج بمغ )
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( طن، وذلك بسبب قمة اعداد ٛٔ( طن وبفارق انتاج بين المجموعين بمغ )ٖٕالمصابة )
 (.ٚأشجار النخيل ضمن قضاء الرطبة شكل )

 اثر خياس الطمع عمى كمية انتاج اشجار النخيل(4جدول)

 القضاء
عدد 

االشجار 
 السميمة

كمية االنتاج 
في الشجرة 

 السميمة

عدد االشجار 
 المصابة

كمية االنتاج في 
 الشجرة المصابة

الفارق بين 
 المجموعين

 ٕٗٛٗ ٘ٚٚٙ ٕٚٙ٘ٗٙ ٜٕٜ٘ ٜٖ٘ٚٓٔ الفموجة
 ٜ٘ٗ ٕٓٔ ٜٕٓٙٔ ٔٙ٘ ٖٖٛٔ القائم
 ٕٕٖٗ٘ ٛٗٔ٘ ٙٓٔٚٗٔ ٜٖٓٓٗ ٜٙٙٙٗ ىيت

 ٜٕٓٓ ٕٔٚٔ ٕٜ٘ٗٔٔ ٓٛٔٗ ٕ٘ٚٔٗ الرمادي
 ٕٔ ٕٓٔ ٖٔ٘ٓ ٖٕٔ ٜٗٗٔ راوه

 ٖٕٛ ٕٜٕٗ ٕٕٓٔٚ ٕ٘ٚٚ ٖٛٗ٘٘ حديثة
 ٜٔٛ ٜٜٕ ٛٗ٘ٛ ٜٓٔٔ ٖٕٚٔ عنو

 ٛٔ ٖٕ ٓٛ ٔٗ ٓٛٗ الرطبة

 المجموع
237209 

 
ٜ٘ٛ٘ٔ ٖٖٙٓٓ٘ ٕٔٚٔٔ ٗٔٗٓٚ 

 المصدر: باالعتماد:            
 .2289ـ وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 8           

 ـ الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(2           
 
 

 الفرق بين كمية االنتاج لألشجار النخيل السميمة والمصابة بخياس الطمع(7شكل )
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 (.4المصدر: باالعتماد عمى جدول )

يتضح . اثر اشجار النخيل المصابة بمرض عفن الثمار عمى كمية االنتاج: 5.8.8
مرض عفن الثمار عمى كمية االنتاج ما بين االشجار السميمة ( تأثير ٘جدول ) من خبلل

( طن ٔٔٛٚ٘والمصابة بيذا المرض اذ يتبين مجموع االنتاج في االشجار السميمة بمغت )
في عموم اقضية منطقة الدراسة، اما االشجار المصابة بنفس المرض فقد بمغ مجموع االنتاج 

( ٕٙٗٚ٘ارق انتاج بين المجموعين بمغ )( طن في جميع اقضية منطقة الدراسة وبف٘ٙٓ٘)
طن في عموم منطقة الدراسة، اما عمى مستوى االنتاجية ما بين االقضية فقد جاء قضاء 

( طن، اما مجموع انتاج ٜٕٕٔٙالفموجة بالمرتبة االولى بمجموع انتاجية لؤلشجار السميمة )
( طن، ٕٕ٘ٔٗمغ )( طن، وبفارق انتاج بين المجموعين بٜٗٔٔاالشجار المصابة بمغ )

ويرجع سبب ذلك الى ما مربو القضاء من حروب وعمميات عسكرية اثرت عمى كمية االنتاج 
كما ونوعا ضمن القضاء، في حين جاء قضاء الرطبة بالمرتبة االخيرة بمجموع انتاج بمغ 

( طن وبفارق ٘( طن لؤلشجار السميمة، في حين بمغ مجموع االنتاج لؤلشجار المصابة )ٖٗ)
( طن، وذلك بسبب نفس االسباب التي تم طرحيا لمرض خياس الطمع عمى ٜٕج بمغ )انتا

 (.ٛكمية االنتاج شكل )
 

 اثر مرض عفن الثمار عمى كمية انتاج اشجار النخيل(5جدول )
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عدد االشجار  القضاء
 السميمة

كمية االنتاج 
في الشجرة 

 السميمة

عدد االشجار 
 المصابة

كمية االنتاج في 
 المصابةالشجرة 

الفارق بين 
 المجموعين

 ٕٕ٘ٔٗ ٜٗٔٔ ٜٜٙٗ٘ ٜٕٕٔٙ ٖٚٓٗٚٔ الفموجة

 ٕ٘ٓٔ ٖٔ ٙٛٛ ٖٕٙٔ ٔٛٗٙٔ القائم

 ٖ٘٘ٗٔ ٛٔٙ ٔٙٙٚٔ ٔٚٔ٘ٔ ٔٔٗٙٚٔ ىيت

 ٜٓٔٚ ٜٚٔٔ ٕٜٖٖٙ ٕٛٛٛ ٕٕٔ٘ٚٔ الرمادي

 ـــ ـــ ـــ ٕٖٛ ٓٓ٘ٗ راوه

 ٜٔ٘ٗ ٕٗٗٔ ٖٛٗ٘٘ ٜ٘ٔٙ ٕٕٓٔٚ حديثة

 ٕٖٓ ٗٚ ٖٕٚٔ ٖٙٚ ٛٗ٘ٛ عنو

 ٜٕ ٘ ٓٙٔ ٖٗ ٓٓٗ الرطبة

 722461 المجموع
 

٘ٚٛٔٔ ٖٔٗٗٚٛ ٘ٓٙ٘ ٕ٘ٚٗٙ 

 المصدر: باالعتماد:            
 .2289ـ وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 8           
 ـ الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(2           

 الفرق بين كمية االنتاج لألشجار النخيل السميمة والمصابة بعفن الثمار(8شكل )
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 (.5المصدر: باالعتماد عمى جدول )
 يتضح من خبلل. اثر اشجار النخيل المصابة بحشرة الحميرة عمى كمية االنتاج: 6.8.8
بيذه ( تأثير حشرة الحميرة عمى كمية االنتاج ما بين االشجار السميمة والمصابة ٙجدول )

( طن في عموم اقضية ٕٖٖ٘٘اآلفة اذ يتبين مجموع االنتاج في االشجار السميمة بمغت )
( طن في ٖٚٗٙمنطقة الدراسة، اما االشجار المصابة بنفس اآلفة فقد بمغ مجموع االنتاج )

( طن في عموم منطقة ٜ٘ٛٛٗجميع اقضية منطقة الدراسة وبفارق بين المجموعين بمغ )
مستوى االنتاجية ما بين االقضية فقد جاء قضاء الفموجة بالمرتبة االولى الدراسة، اما عمى 

( طن، اما مجموع انتاج االشجار المصابة بمغ ٕٕٓٛٚبمجموع انتاجية لؤلشجار السميمة )
( طن، بسبب عدم اتباع طرق ٕٕٕٚٙ( طن، وبفارق انتاج ما بين المجموعين بمغ )٘ٚ٘ٔ)

مراض عمى االنتاجية، في حين جاء قضاء الرطبة مكافحة متبعة لمحد من تأثير ىذه اال
( طن لؤلشجار السميمة، في حين بمغ مجموع االنتاج ٕٚبالمرتبة االخيرة بمجموع انتاج بمغ )

( طن، وذلك بسبب اسباب تم ذكرىا سابقًا ٜٔ( طن وبفارق انتاج بمغ )ٛلؤلشجار المصابة )
 (.ٜمما اثر ذلك عمى كمية االنتاج شكل )

 ثر حشرة الحميرة عمى كمية انتاج اشجار النخيلا(6جدول )

 القضاء
عدد االشجار 

 السميمة

كمية االنتاج 
في الشجرة 

 السميمة

عدد االشجار 
 المصابة

كمية االنتاج في 
 الشجرة المصابة

الفارق بين 
 المجموعين

 ٕٕٕٚٙ ٘ٚ٘ٔ ٕٗٓ٘ٗ ٕٕٓٛٚ ٕٕٖٛٓٚ الفموجة

 ٚٙٙ ٕٕٓ ٖٛٚ٘ ٜٙٛ ٗٛ٘ٔٔ القائم

 ٙٓٓٙ ٜٖٓٓ ٖٖٓٛٛ ٜٜٙٓ ٜٙٚ٘ٓٔ ىيت

 ٕٓٚٛ ٖٚٚ ٕٕ٘ٛٓ ٖٜٗٓ ٜٜٖٔٔٔ الرمادي

 ـــ ـــ ـــ ٖٖٛ ٓٓ٘ٗ راوه

 ٕٔٔٚ ٕٗٙ ٕٚٛٚٔ ٖٙٚٚ ٖٕٜٛٛ حديثة

 ٖٔٓ ٘ٚ ٖٕٚٔ ٖٙٚ ٛٗ٘ٛ عنو

 ٜٔ ٛ ٕٓٗ ٕٚ ٕٖٓ الرطبة
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 المجموع
685845 

 ٖٖٕ٘٘ ٖٜٜٔٛٔ ٖٙٗٚ ٜٗٛٛ٘ 

 المصدر: باالعتماد:            
 .2289ـ وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 8           
 ـ الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(2           
 الفرق بين كمية االنتاج لألشجار النخيل السميمة والمصابة بحشرة الحميرة(9شكل )

 
 (.6)المصدر: باالعتماد عمى جدول 

 يتضح من خبلل. اثر اشجار النخيل المصابة بحشرة الدوباس عمى كمية االنتاج: 7.8.8
( تأثير حشرة الدوباس عمى كمية االنتاج ما بين االشجار السميمة والمصابة صورة ٚجدول )

( طن في عموم ٕٖٚ٘ٗ(، بيذه اآلفة اذ يتبين مجموع االنتاج في االشجار السميمة بمغت )ٕ)
( ٓٔٙٓٔة الدراسة، اما االشجار المصابة بنفس اآلفة فقد بمغ مجموع االنتاج )اقضية منطق

( طن في عموم ٕٖٙٚٗطن في جميع اقضية منطقة الدراسة وبفارق بين المجموعين بمغ )
منطقة الدراسة، اما عمى مستوى االنتاجية ما بين االقضية فقد جاء قضاء الفموجة بالمرتبة 

( طن، اما مجموع انتاج االشجار المصابة ٕٜٕٚٔشجار السميمة )االولى بمجموع انتاجية لؤل
( طن، ويعود سبب ذلك تقدم ٕٗٚٚٔ( طن، وبفارق ما بين المجموعين بمغ )ٓ٘ٓٗبمغ )

عمر اشجار النخيل وضعف المقاومة الىم االمراض واآلفات وكذلك عدم وجود طرق مكافحة 
موسم مما انعكس ذلك عمى اشجار  وفق برامج دورية منظمة لمكافحة ىذه االفة خبلل كل
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( طن ٖٙٚالنخيل كمًا ونوعًا،  في حين جاء قضاء عنو بالمرتبة االخيرة بمجموع انتاج بمغ )
( طن وبفارق انتاج بمغ ٗٚلؤلشجار السميمة، في حين بمغ مجموع االنتاج لؤلشجار المصابة )

ه اآلفة عمى كمية ( طن، وذلك بسبب وجود طرق مكافحة متبعة لمتقميل من اثر ىذٕٖٓ)
 (.ٓٔاالنتاج. شكل )

 اثر حشرة الدوباس عمى كمية انتاج اشجار النخيل(7جدول )

عدد االشجار  القضاء
 السميمة

كمية االنتاج في 
 الشجرة السميمة

عدد االشجار 
 المصابة

كمية االنتاج في 
 الشجرة المصابة

الفارق بين 
 المجموعين

 ٕٗٚٚٔ ٓ٘ٓٗ ٕ٘ٚ٘ٔٔ ٕٜٕٚٔ ٖٕٔٛٙ٘ الفموجة
 ٕٖٚ ٜٕٙ ٛ٘ٗٛ ٛٙٙ ٜٜٓٛ القائم
 ٖٗٔٛ ٕٕٚٗ ٕٗٙٓٚ ٘ٔٙٓٔ ٖٖٕٓٗٔ ىيت

 ٛٚٓٙ ٓٗ٘ٔ ٛٓٓٗٗ ٛٔٙٚ ٜٙٔٚٔٔ الرمادي
 ـــ ـــ ـــ ٖٖٛ ٓٓ٘ٗ راوه

 ٜ٘ٙٔ ٕٛٚٔ ٖٕٕ٘ٙ ٖٖٚٛ ٘ٔ٘ٗٗ حديثة
 ٕٖٓ ٗٚ ٖٕٚٔ ٖٙٚ ٛٗ٘ٛ عنو

 ـــ ـــ ـــ ٚٗ ٓٙ٘ الرطبة

 564039 المجموع
 ٖٕٗ٘ٚ ٖٖٕٓٓ٘ ٔٓٙٔٓ ٖٕٗٚٙ 

 المصدر: باالعتماد:            
 .2289ـ وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 8           
 ـ الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(2           

 بحشرة الدوباس(الفرق بين كمية االنتاج لألشجار النخيل السميمة والمصابة 82شكل )

 
 (.7المصدر: باالعتماد عمى جدول )
 (إصابة إحدى أشجار النخيل بحشرة الدوباس2صورة)
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 2288المصدر: مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة هيت، قسم الوقاية، بيانات غير منشورة، 

 اثر اشجار النخيل المصابة بحفار الساق عمى كمية االنتاج: .6.2.4
( تأثير حفار ساق النخيل عمى كمية االنتاج ما بين االشجار ٛجدول ) يتضح من خبلل

( طن في ٜٙٓٗ٘السميمة والمصابة بيذه اآلفة اذ يتبين مجموع االنتاج في االشجار السميمة بمغت )
( طن ٖٖٚ٘عموم اقضية منطقة الدراسة، اما االشجار المصابة بنفس اآلفة فقد بمغ مجموع االنتاج )

( طن في عموم منطقة ٖٖٚٙ٘نطقة الدراسة وبفارق بين المجموعين بمغ )في جميع اقضية م
الدراسة، اما عمى مستوى االنتاجية ما بين االقضية فقد جاء قضاء الفموجة بالمرتبة االولى بمجموع 

( طن، ٕٔٛ( طن، اما مجموع انتاج االشجار المصابة بمغ )ٖٜٕٙٙانتاجية لؤلشجار السميمة )
( طن، بسبب عدم اتباع طرق مكافحة متبعة لمحد من ٕ٘ٔٛٛالمجموعين بمغ ) وبفارق انتاج ما بين

تأثير ىذه االمراض عمى االنتاجية، في حين جاء قضاء راوه بالمرتبة االخيرة بنسبة تأثر بيذه اآلفة 
( طن لؤلشجار السميمة، في حين بمغ مجموع االنتاج لؤلشجار ٕٚٔعمى االنتاج بمجموع انتاج بمغ )

 (.ٔٔ( طن. شكل )ٕٕ( طن وبفارق انتاج بمغ )٘ٓٔ)المصابة 
 اثر حشرة حفار ساق النخيل عمى كمية انتاج اشجار النخيل(8جدول )

عدد االشجار  القضاء
 السميمة

كمية االنتاج في 
 الشجرة السميمة

عدد االشجار 
 المصابة

كمية االنتاج في 
 الشجرة المصابة

الفارق بين 
 المجموعين

 ٕ٘ٔٛٛ ٕٔٛ ٖٖٕٗٗ ٖٜٕٙٙ ٖٖٙٙٛٗ الفموجة

 ٜ٘ٓ ٖٖٔ ٙٛٛ ٖٕٙٔ ٔٛٗٙٔ القائم
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 ٕٛ٘٘ٔ ٗٔٗ ٖٛٛٔٔ ٕٚٙ٘ٔ ٖٕٕٗٛٔ ىيت

 ٖٔٔٔ ٜٕٗٗ ٜٙٓ٘ٔٔ ٚ٘ٓٗ ٜٕٛ٘ٗ الرمادي

 ٕٕ ٘ٓٔ ٕٖٓٓ ٕٚٔ ٜٛٗٔ راوه

 ـــ ـــ ـــ ٕٜٚٛ ٓ٘ٚٙٓٔ حديثة

 ـــ ـــ ـــ ٓٚٗ ٘ٛٙٓٔ عنو

 ٜٕ ٘ ٓٙٔ ٖٗ ٓٓٗ الرطبة

 ٖٖٚٙ٘ ٖٖٚ٘ ٖٕ٘٘٘ٔ ٜٙٓٗ٘ 712009 المجموع
 المصدر: باالعتماد:            
 .2289ـ وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 8           
 ـ الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(2           

 
 والمصابة بحفار ساق النخيل(الفرق بين كمية االنتاج لألشجار النخيل السميمة 88شكل )

 
 (.8المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 (اشجار النخيل المصابة بحفار ساق النخيل3صورة )
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 2288المصدر: مديرية زراعة االنبار، قسم الوقاية، بيانات غير منشورة،      

 . سبل معالجة اآلفات واالمراض:2.8
لتقميل الضرر الذي تحدثو اآلفة بإبعادىا وىي الوسائل المختمفة التي يتبعيا االنسان  

او الحد من تكاثرىا او قمتيا، اذ تعتمد مكافحة اآلفات عمى مبادئ واساسيات ايكولوجية 
تتكامل فييا طرق متعددة التخصص تساعد عمى تطوير استراتيجية النظام البيئي حتى تصبح 

، تستيدف (ٔ)العامة والبيئة عممية مكافحة اآلفات فعالة واقتصادية ووقائية لكل من الصحة
دراسة أو مكافحة األمراض واآلفات التي تصيب اشجار الفاكية اإللمام بالطرق والوسائل التي 
يمكن اتباعيا لئلقبلل من األضرار والخسائر التي تسببيا المسببات المرضية المختمفة 

وما يتبع ىذه االمراض )الفطريات، البكتيريا، الفيروسات( واآلفات الحشرية لؤلشجار الفاكية 
واآلفات من قمة اإلنتاج من حيث الكم والجودة، لذلك يجب ان يكون ىناك معرفة دقيقة 
بالمرض النباتي او الضرر الذي تسببو اآلفة ومقاومة المسبب المرضي او اآلفة المسببة ليذا 

مى أشجار ثم دراسة الطرق التي يمكن إتباعيا لمقاومة المرض او اآلفة النباتية ع المرض
،اذ استخدمت طرق عديدة لمحد من الخسائر التي تحدثيا اآلفات التي (ٕ)الفاكية المختمفة
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تياجم اشجار الفاكية كان اىميا المبيدات الكيماوية إال ان استخدام مثل تمك المبيدات سبب 
فات اضرارًا كبيرة لئلنسان والحيوان واخل بالتوازن البيئي بقتل األعداء الطبيعية وظيور أ

وفي ما يمي اهم طرق ، (ٖ)ثانوية باإلضافة الى ظيور صفة المقاومة لفعل ىذه المبيدات
المعالجة لألهم االمراض وايجاد افضل السبل والوسائل لمكافحتها واعادة تأهيمها ورفع 

 انتاجيتها قدر االمكان:
 . طرق مكافحة المفحة النارية:8.2.8

ل ازالة و جمع االوراق المصابة واالفرع تتم معالجة مرض المفحة النارية من خبل 
وحرقيا واتبلفيا سنويًا في نياية فصل الشتاء وقبل بداية فصل النمو لمقضاء عمى مصدر 

(م لعدم اتصال االغصان وانتقال ٗـ ٖاالصابة، فضبًل عن ترك مسافة ما بين شجرة واخرى )
مة لممرض كالصنف الحشرة من شجرة الى اخرى، فضبًل عن استخدام االصناف المقاو 

Kieffer  في العرموط والصنفDelicious  في التفاح مقاومين لممرض، التسميد المتوازن
 .(ٗ)حيث زيادة استخدام األسمدة النتروجينية يزيد من شدة المرض

 
 :(5). طرق مكافحة مرض جرب التفاح2.2.8

 دفن االوراق المتساقطة في ارض البستان أو حرقيا.. 8
 األعشاب الضارة والتي تمثل ممجأ جيدًا لآلفات.ازالة . 2
 االىتمام بالتقميم المناسب لكل شجرة بحد ذاتيا لمحد من اصابتيا باآلفات.. 3
فضبًل عن استخدام طرق المكافحة الكيماوية وتبدأ المكافحة برشة سباتيو قبل  .4

 ،(ٙ)ب شدة االصابةتفتح البراعم تمييا اخرى عند عقد الثمار ورشات اخرى كل اسبوعين وحس
 :(7). طرق مكافحة ذبابة البحر االبيض المتوسط3.2.8

 االىتمام بالتقميم المناسب لكل شجرة يحد من أصابتيا باآلفات.. 8
إزالة الحشائش الضارة  المتواجدة عمى جسور المساقي والتي تمثل ممجأ جيدًا  .2

 لآلفات.
في بستان واحد حتى يمكن قطع عدم زراعة أشجار الفاكية المختمفة المختمطة  .3
 دورة حياة

 :(8). طرق مكافحة مرض خياس طمع النخيل4.2.8
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قص الطمع المتعفن واتبلفو اما بالحرق او الطمر بعيدًا عن بساتين النخيل لكي ال تكون . 8
 مصدر لئلصابة، كما يجب عدم التمقيح بالنورات الذكرية المأخوذة من طمع مصاب جزئيًا. 

اقامة المبازل الفرعية والرئيسية في بساتين النخيل؛ وذلك لمتقميل من مستوى المياه وخفض  .2
 من نسبة المموحة الن النخيل الذي يعيش في ىذه المناطق يكون عرضة لئلصابة.

 مرتين مرة خبلل شير تشرين الثاني والثانية تكون Benomyالرش بمبيد البينوميل  .3
 عفن الثمار:. طرق مكافحة مرض ت5.2.8

ال يمكن استخدام المبيدات الكيماوية لرش الثمار، ولكن يتم اتخاذ االجراءات المناسبة 
لمنع حدوث االعفان الفطرية كخف الثمار في العذق والحرص عمى عدم إحداث جروح بيا 

كما يتم تغطية العذوق بأكياس من الورق لمنع وصول قطرات المطر الييا والتخزين الجيد، 
 .(ٜ)عن فصل الثمار واستبعاد المصاب منيافضبًل 

 :(82). طرق مكافحة حشرة الحميرة6.2.8
جمع الثمار المصابة عمى الشماريخ والمتساقطة عمى االرض و حرقيا بعيدًا عن  .8

 .البستان ألنيا قد تحتوي بداخميا عمى العذرى الحشرة خبلل الشتاء
القيام بعممية التكريب باعتناء وازالة الميف ومخمفات النخيل تجنبا لوجود اليرقات  .2

 .الساكنة فييا
تغميف العذوق بأكياس من مادة القماش بعد عممية التمقيح لكي تحول دون اصابو . 3

 .الثمار باآلفات بشكل عام
 

 :(88). طرق مكافحة حشرة الدوباس7.2.8
ات زمنية معمومة من السنة وباستعمال المبيدات توجيو المكافحة خبلل فتر . 8

 الحشرية لمكافحة حشرة الدوباس.
ازالة الفسائل من حول االميات؛ وذلك ألنيا تعمل عمى زيادة الرطوبة االمر الذي  .2

 يساعد عمى توفير بيئة مبلءمة ليذه الحشرة.
( م لتقميل االحتكاك وانتقال الحشرة ٓٔـ ٚترك مسافة ما بين االشجار تقدر بـ ) .3

 من شجر الى اخرى.
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االىتمام بالعمميات الزراعية مثل التكريب والتنظيف وازالة الميف العالق بين الكرب .4
 والتخمص من بقايا الثمار المتساقط.

 االستنتاجات:
ان األمراض واآلفات التي تصيب أشجار الفاكية ليا تأثير عمى كمية اتضح لنا  ـ ٔ

االنتاج لمغمة الواحدة التي ليا اثر كذلك عمى النوع والكم  في  منطقة الدراسة وما ليا من 
 مباشر في تقميل كفاءة المحاصيل الزراعية وانخفاض انتاج المنطقة من اشجار الفاكية. تأثير

بان ىناك تباينًا مكانيًا في متوسط إنتاجية الشجرة الواحدة  تبين من خبلل الدراسةـ ٕ
من قضاء الى اخر، وذلك وفقا لتباين اىم االمراض واآلفات التي تصيب اشجار الفاكية في 
منطقة الدراسة،  وىذا األمر لم ينعكس عمى الكمية فقط بل حتى عمى سعر الغمة لكل نوع من 

 الفاكية وكذلك عمى رغبة المستيمك.
 التوصيات:

ـ اعطاء االىمية لمبحوث الزراعية لتطبيقية التي تتناول دراسة أشجار الفاكية من ٔ
خبلل االىتمام بالمراكز البحثية في مختمف الكميات الزراعية في منطقة الدراسة ومراكز 
البحوث التي تيتم بدراسة الجانب الزراعي مع ضرورة االىتمام بيا وادخاليا حيز التطبيق من 

 الجيات المعنية. قبل
ـ العمل عمى استصبلح األراضي غير الصالحة لمزراعة من خبلل إجراء عمميات ٕ

غسل لمتربة ألجل التخمص من األمبلح الزائدة مما يوفر مساحة أكبر من األراضي الزراعية 
التي يمكن زراعتيا بأشجار الفاكية المتنوعة كالتفاحيات والحمضيات  او النخيل وبذلك يمكن 

 قيق التنمية الزراعية في منطقة الدراسة ومن ثم االكفاء الذاتي نظرًا ألىميتيا االقتصادية.تح
ضرورة استخدام االسمدة العضوية لمفواكو، فضبل عن اعتماد طرق مكافحة ـ ٖ

بايولوجية لمحد من تأثير االمراض واآلفات التي تصيب اشجار الفاكية تحديدًا وذلك لمحد من 
المبيدات الكيماوية عمى االشجار والذي ينعكس ذلك عمى صحة االنسان  االثر الذي تخمفو

 عند تناوليا.
 :االحاالت

( ايمان بدوي مرسي احمد، واخرون، الحشرات االقتصادية، كمية الزراعة، جامعة القاىرة، *)
 .ٗٙ، صٕٗٔٓ
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منشأة ( ابراىيم خيري عتريس إبراىيم، أمراض وافات محاصيل الخضر وطرق المقاومة، ٕ)
 .ٖٔ، صٕٙٓٓالمعارف، االسكندرية، 

(عبد المجيد، محمد إبراىيم، زيدان ىندي عبد المجيد، جميل برىان السعديني، اإلدارة ٖ)
 .ٗٚٔالمتكاممة لمكافحة أفات نخيل التمر، كانزو جروب لمنشر، جميورية مصر العربية، ص

لواحد فرحان، التدريسي في قسم ( الدراسة الميدانية، مقابمة شخصية مع الدكتور ذياب عبد ا4)
 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٓالوقاية، كمية الزراعة، جامعة االنبار، بتاريخ 

( محمد طويل، صباح المغربي، وليد عمي، دور اليوريا في برنامج مكافحة مرض جرب 5)
(، ٜٕالمجمد) التفاح الناتج عن الفطر، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية،

 .ٖٚٔص، ٕٚٓٓ(، ٘العدد)
( عبلء عبد الرزاق محمد الجميمي، جبار عباس حسن الدجيمي، انتاج الفاكية، مطبعة 6)

 .ٖ٘، صٜٜٛٔالتعميم العالي ، الموصل، 
عبد الفتاح جاد ىاشم، ذبابة الفاكية، معيد بحوث وقاية المزروعات، جميورية مصر  (ٚ)

 .ٚٔ،صٕ٘ٓٓالعربية، 
السيد عبد صالح عبيد، احد الفبلحين في ناحية  ( الدراسة الميدانية، مقابمة شخصية معٛ)

 .ٕٕٓٓ/ٕ/٘ٔحصيبة الشرقية، بتاريخ 
مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة الخالدية، قسم الوقاية، بيانات غير (وزارة الزراعة، ٜ)

 .ٕٛٔٓمنشورة، 
ت غير النبار، شعبة زراعة الرمادي، قسم الوقاية، بياناا ( وزارة الزراعة، مديرية زراعةٓٔ)

 .ٕٕٓٓمنشورة، 
( وزارة الزراعة، مديرية زراعة االنبار، شعبة زراعة الخالدية، بيانات غير منشورة، ٔٔ)

ٕٕٓٓ. 
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 إستمارة إستبيان
وآفات أشجار  )بأمراضاستمارة استبيان: الستقصاء المعمومات الميدانية الخاصة 

( أخي الفبلح: إن الغاية من ىذه االستمارة غاية عممية الفاكهة المتوطنة في محافظة األنبار
بحتة، لغرض الحصول عمى شيادة الماجستير في الجغرافية، فنرجو تعاونك معنا في تزويدنا 

حة.. ولك جزيل الشكر مسبقًا.                                          بالمعمومات الصحي
 طالب الماجستير: كريم عمي مخمف

 ( أمام ما تراه مناسبا.مبلحظة: ضع عبلمة )
  إسم القضاء

 
 .ما ىو عدد اشجار النخيل ونوعيا في مزرعتك:ٔ

صنف 
 اشجار النخيل

        

عدد 
 اشجار النخيل

        

انتاج غمة 
 الشجرةالواحدة/كغم

        

 
 .ما ىو عدد اشجار الفاكية ونوعيا في مزرعتك:ٕ

صنف 
 اشجار الفاكية

        

عدد 
 االشجار

        

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت التربيت للعلوم االنسانيت -جاهعت االنبار

 الدراساث العليا / قسن الجغرافيا
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غمة انتاج 
 الشجرةالواحدة/كغم

        

 
 ..ماىي االمراض التي تعاني منيا اشجار النخيل؟ ٖ          

 القمِة النامية )      (        تعفن ثمار النخيل )       (خياس طمع النخيل )     (       تعفن 
 أمراض اخرى  )                           (

 .ماىي اآلفات التي تصيب اشجار النخيل؟ٗ
 حشرة الدوباس )    (            الحميرة )       (                     حشرة األرضة )     (     
 حفرة غذق النخيل )      (      حفارة ساق النخيل )      (       الحشرة العشرية )       (     
 حمم الغبار )      (     آفات اخرى )                             (     

 . ماىي الطرق المستخدمة في مكافحة امراض وآفات النخيل؟٘
 )     (       حيوية )     (      اخرى )                        (بيولوجية )      (        كيميائية      

 .ماىي اآلفات التي تصيب اشجار الفاكية؟ٙ
 البق الدقيقي )    (     ذبابة البحر االبيض المتوسط )     (       دودة اوراق الحمضيات ) (     
 حفار اوراق الحمضيات )      (  دودة ثمار التفاح )      (        َمْن اوراق المشمش )     (     
 دودة ثمار خوخ )       (         آفات اخرى )                           (     

 . ماىي االمراض التي تعاني منيا اشجار الفاكية؟ٚ
 المفحة النارية )  (   (     البياض الدقيقي )     (      جرب التفاح )     (  مرض صدأ التفاح )  

 مرض موت االفرع )      (      تدرن التاجي )      (     أمراض اخرى )        (   
 .ماىي الطرق المستخدمة في مكافحة امراض وآفات الفواكو؟ٛ

 اخرى )       (.(.      بيولوجية)       (     كيماوية)    (     حيوية )       (   اخرى )  
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