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                                                           Lecture 1 / نظري  يةامراض نبات

 تشخيص المرض النباتي :

تعد عممية تشخيص المسبب المرضي أو ىوية المرض الخطوة االولى في معرفة الكيفية التي 
عممية التشخيص ىي فف تحديد يتـ بيا معالجة المرض ويعتمد ذلؾ عمى استخداـ الخبرة البحثية الف 

 العوامؿ االولية المسببة لممرض .

وىناؾ بعض االسس التي يجب اخذىا بنظر االعتبار قبؿ اجراء عممية التشخيص لالستدالؿ 
 بيا لمعرفة ىوية المرض , وىي :

االطالع عمى كيفية توزيع االعراض عمى النباتات المصابة في الحقؿ اف كانت ظاىرة عمى عدد -1
 النباتات أوكميا .مف 

 مالحظة ومعرفة الحشرات التي تكثر في الحقؿ لمتأكد مف ىوية ناقالت المرض .-2

 تحديد االمراض الشائعة التي تصيب العائؿ النباتي التي تظير نفس االعراض .-3

مراقبة تطور المرض ومراحؿ نمو النبات والظروؼ البيئية والفترة التي يظير بيا المرض مف السنة -4
. 

 معرفة كاممة عف النبات السميـ مف ناحية مظيره ووظائفو قبؿ حدوث المرض .-5

 دراسة خواص التربة الفيزياوية والكيمياوية التي زرع فييا النبات قبؿ االصابة .-6

ف ب مكاف المختصيف باالمراض النباتية ونتيجة الخبرة الحقمية والمختبرية تحديد المسبب اوا 
ابقًا مف خالؿ االعراض التي تسببيا بعض االمراض النباتية عمى العائؿ , الممرض إذا كاف معروؼ س

إال اف ىناؾ بعض عوامؿ االختالؼ في ىذا المجاؿ , إذ توجد عدد مف االمراض تصاحبيا اعراض 
مربكة مثؿ التشقؽ والتعفف الطري واالصفرار وقد تكوف متسببة باكثر مف نوع مف العوامؿ المرضية 

( في التشخيص والتي ىي عبارة signsحيوية )ظروؼ بيئية (. كما تفيد العالمات ) الحيوية وغير ال
عف تراكيب تخص المسبب المرضي كظيور الزغب في امراض البياض الزغبي أو المسحوؽ االبيض 

 المسببة المراض البياض الدقيقي .
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 فرضيات كوخ :-

منطقة اخرى لممرة الثانية ,  عندما يكوف المرض مشخص مسبقًا وعند حدوثو بنفس المنطقة أو
 فإنو يتـ االستناد في تحديد المسبب طبقًا لصفاتو أو اعراضو التي تـ تسجيميا ونشرىا .

أما إذا كاف مسبب المرض غير معروؼ مسبقا وبعد التأكد مف أنو عامؿ غير بيئي والتوجد 
فة باسـ فرضيات كوخ لتثبيت معمومات منشورة عنو ففي ىذه الحالة يمكف االستناد الى الخطوات المعرو 

 ىويتو وكما يمي :

 وجود المسبب المرضي في نباتات العائؿ المصاب .-1

 الفحص المجيري لمنسيج النباتي المريض وعزؿ المسبب عمى بيئة غذائية .-2

بعد تنمية المسبب المرضي بشكؿ نقي يجيب تمقيح نباتات سميمة مف نفس نوع العائؿ االصمي أو -3
 ب لغرض الحصوؿ عمى نفس االعراض التي ظيرت عمى النبات االصمي في الحقؿ .الصنؼ المصا

 ( .2واعادة عزؿ المسبب مرة اخرى ومقارنة صفاتو بذلؾ الذي تـ عزلو بالخطوة )-4

لقد وجد بأف فرضيات كوخ قابمة لمتطبيؽ عمى اكثر المسببات المرضية مثؿ البكتريا والفطريات 
 ) مثؿ اليالوؾ ( والديداف الثعبانية وبعض الفيروسات . والنباتات الزىرية المتطفمة

 

 دراسة المرض النباتي :-

إف دراسة المرض النباتي بمفرده يتطمب اجراء التشخيص أوال باستخداـ فرضيات كوخ لتحديد 
ىوية المسبب المرضي ولغرض التعرؼ عمى المرض بشكؿ اوسع يجب دراسة كيفية حدوث المرض 
واسبابو ودرجة انتشاره وكيفية مكافحتو والتأثيرات التي يحدثيا عمى فسمجة النبات المصاب , كما اف 

( واالىمية االقتصادية hostجمع مضيؼ  –معرفة بتاريخ المرض والمدى العائمي ) عدد المضائؼ ال
 واالعراض التي يحدثيا تعد ضرورية لمفيـ الكامؿ لممرض .

لذلؾ عمـ دراسة االسباب لمعرفة العوامؿ المشتركة كافة بشكؿ مباشر أو غير مباشر لحدوث 
نتشار وكذلؾ العدوى ومرحمة قبؿ االختراؽ وعممية االختراؽ ثـ المرض , إف ُأسس البقاء والمعيشة واال

االصابة ىي الخطوات المتسمسمة في حدوث المرض , وعمى ىذا االساس فإف الترابط بيف مسبب 



3 
 

مرضي ُمعييف مجتمعة مع ظيور االعراض تعتبر دلياًل عمى مسؤولية ىذا المسبب عند حدوث 
 ا في دراسة المرض ىي :المرض , كما إف الخطوات الواجب معرفتي

 اسـ المرض وتصنيؼ المسبب المرضي .-1

 النباتات الحساسة لممرض .-2

 تاريخ المرض والتوزيع الجغرافي .-3

 االىمية االقتصادية لممرض وتشمؿ :-4

 مدى الخسائر التي يسببيا ىذا المرض .-

 طبيعة الخسائر التي يسببيا ىذا المرض .-

 : االعراض التي يسببيا المرض-5

 دراسة المرض مف النواحي التالية :-6

 المظير , التصنيؼ , تسمية ساللة المسبب المرضي .-

 قدرة المسبب المرضي عمى احداث المرض .-

 نقاط(: 4الدراسة االولية لممسبب المرضي والتي تشمؿ )-

 معيشة المسبب المرضي -

 انتاج وانتشار المقاح المعدي .-

 مقاح المعدي .تمقيح النباتات الحساسة بال-

 ظاىرة قبؿ االختراؽ ثـ غزو المسبب لخاليا النبات .-

 دراسة وبائية المرض :-7

 مكافحة المرض وتشمؿ :-8

 مكافحة المسبب المرضي ) عزؿ الجزء المصاب والقضاء عمى مصدر االصابة (.-
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 الوقاية مف المرض ) حماية النبات واستخداـ االصناؼ المقاومة (.-

 النباتية :تصنيف االمراض -

تصاب النباتات المزروعة في الحقوؿ والمزارع بمئات االمراض التي تسبب خسائر اقتصادية 
سبب المرضي الواحد العديد مف العوائؿ النباتية لمبسبب تأثيرىا في نوعية وكمية الحاصؿ ويصيب ا

النباتية بشكؿ مجاميع  التي تنتمي الى نفس النوع أو انواع مختمفة , ولكي تتـ دراسة وتقسيـ االمراض 
 البد مف اتباع بعض المقاييس في عممية التصنيؼ , وتشمؿ ىذه المقاييس :

التقسيـ حسب االعراض التي تحدثيا المسببات المرضية ) مثؿ تعفف الجذور والجرب والذبوؿ -1
 ققات والمفحة والتبرقش (.شوالت

امراض السيقاف وامراض االوراؽ التقسيـ حسب الجزء النباتي المصاب مثؿ امراض الجذور و -2
 وامراض الثمار .

التقسيـ حسب انواع المحاصيؿ النباتية المصابة مثؿ امراض محاصيؿ حبوب وامراض محاصيؿ -3
 خضر وامراض اشجار الفاكية وامراض اشجار الغابات وامراض نباتات الثمرية.

ا لكونو اسيـ في تحديد سبب التقسيـ عمى اساس نوع المسبب المرضي وىو اكثر التقسيمات شيوع-4
المرض وكيفية انتشاره مف خالؿ معرفة صفات المسبب ومف ثـ يساعد عمى اقتراح طريقة لمعالجة أو 

 مكافحة المرض .

 كما وتصنؼ االمراض النباتية الى امراض معدية واخرى غير معدية .-

 االمراض المعدية :-أ

ويستجيب ليا عائؿ نباتي حساس تشمؿ ىذه وىي امراض نباتية تسببيا كائنات مرضية حية 
 المجموعة اكثر االمراض النباتية انتشارًا في الحقوؿ والبساتيف .

إف المسببات المرضية المعدية ىي الفطريات والبكتريا والفيروسات والديداف الثعبانية والمايكوبالزما 
 والنباتات الطفيمية الراقية .

 االمراض الغير معدية :-ب
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اض التي تحدث لمنبات نتيجة تعرضو لظروؼ بيئية مجيدة وغير حّية ينتج عنيا وىي االمر 
جرح أو موت النبات , وتعد ىذه االمراض اقؿ حدوثًا مف االمراض المعدية وتسببيا التطرفات في 

 pHدرجات الحرارة وزيادة أو نقصاف االوكسجيف وزيادة أو نقصاف رطوبة التربة والسموـ المعدنية و
قص أو زيادة الضوء ونقص أو زيادة العناصر الغذائية في التربة وتموث اليواء أو السمـو التربة ون

 والمبيدات والعمميات الزراعية الغير جيدة .

 كيفية تشخيص المسبب المرضي :-

 : تشخيص المسببات المرضية الحية : أوالً 

والبكتريا والديداف الثعبانية تمتاز االمراض التي تسببيا الكائنات المرضية الدقيقة كالفطريات 
مة بوجود اجساـ بعض ىذه المسببات أو تراكيبيا التكاثرية عمى سطح النبات فوالنباتات الزىرية المتط

 المصاب ويمكف اجماؿ خطوات تشخيص اىـ المسببات المرضية الحية فيما يأتي :

اىر الشكمية مثؿ تشخيص الفطريات : تستند عممية تشخيص المرض الفطري الى معرفة المظ-1
الخيوط الخضرية واالجساـ الثمرية والموف والشكؿ أو السبورات , إف الفحص المجيري لمنسيج النباتي 
المصاب ربما يساعد في اظيار التراكيب االكثارية لمفطر والتي تساعد في عممية التشخيص , ففي 

في ظروؼ حضانة ليشجع  حالة عدـ وجود مثؿ ىذه التراكيب فإف النسيج المصاب يمكف اف يحفظ
 المسبب المرضي عمى انشاء مثؿ ىذه التراكيب .

ىذا ويمكف عزؿ الفطر بشكؿ نقي عمى بيئة غذائية خاصة ُتيّيأ ليذا الغرض , ويتـ حفظ 
الوسط الجديد في ظروؼ معينة مف درجة حرارة ورطوبة وتيوية لكي يشجعيا عمى تكويف االبواغ , أما 

فيمكف دراستيا وعزليا مف خالؿ تمقيح العائؿ النباتي السميـ  ءتاز بنموىا البطيت االجبارية فتمالطفيميا
 بقطع مف نسيج نباتي مصاب .

تشخيص البكتريا : تستغرؽ عممية تشخيص البكتريا الممرضة لمنبات وقتا اطوؿ مما تحتاجو -2
يص دقيؽ الفطريات حيث تحتاج الى اكثر مف اسبوع لغرض العزؿ واالختبار لمحصوؿ عمى تشخ

 ومضبوط .

إف المظاىر الشكمية تساعد في تحديد ىوية البكتريا ولكف ليس بنفس الدرجة التي تستخدـ في تشخيص 
الفطريات لكوف البكتريا اصغر حجمًا والنيا تتشابو في بعض االحياف سواء البكتريا المرضية أو غير 
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اوية لمحصوؿ عمى تشخيص سريع ليذه المرضية لمنبات لذلؾ يجب اجراء اختبارات فسيولوجية وبيوكيمي
 و  Pseudomonaseالمسببات , كما توجد بيئات غذائية معينة لعزؿ اجناس بكتيرية معينة مثؿ )

Xanthmonas  وAgrobacter كذلؾ توجد طرؽ وبيئات لمكشؼ عف االنزيمات التي تنتجيا , )
 عدد مف المسببات البكتيرية .

مؼ الفيروسات النباتية عف بقية المسببات المرضية االخرى تشخيص الفيروسات النباتية : تخت-3
بكونيا اصغر حجمًا واليمكف تمييز جسيماتيا بالمجير وعدـ حساسيتيا لممضادات الحياتية كما تتكاثر 
جسيماتيما بطريقة تختمؼ عف باقي الكائنات االخرى وعدـ امكانية عزليا أو اكثارىا عمى بيئة غذائية 

 تشخيص الفيروسات النباتية ومف اىميا :, لذلؾ توجد طرؽ ل

 استخداـ العائؿ النباتي واالعراض .-

 طريقة االنتقاؿ الحشري والميكانيكي .-

 . ؿالحامو بواسطة نبات عف طريؽ البذور والتطعيـ و -

في العصارة النباتية والتي تشمؿ : درجة التثبيت اؿ؟؟؟؟ وفترة  مفيروسالخواص الفيزياوية ل دراسة-
 . منقىياوية والفيزياوية لمفيروس الالتعمير تحت ظروؼ الغرفة ودراسة الخواص البيوكيم

ومعرفة شكؿ وحجـ جسيمات الفيروس مف خالؿ استخداـ المجير االلكتروني واجراء اختبارات 
 فيروسات االخرى .االمصاؿ في دراسة عالقة الفيروس بال

 

                                                           Lecture 2 / نظري  يةامراض نبات

 ؟ هو المرض النباتي وماهي مفاهيمه ما-

يقصد بالمرض ىو انحراؼ في تركيب النبات ووظائفو الطبيعية , بحيث تكوف تمؾ االنحرافات 
االقتصادية , ويختمؼ العمماء بالنسبة لمفيوميـ لممرض فمنيـ مف يعتقد ظاىرة بالنبات وتقمؿ مف قيمتو 

مف االنساف  لحد الفاصؿ بيف الصحة والمرض لكؿاف مفيـو المرض غير ثابت ويصعب تحديد ا
 والنبات .
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اضافة الى انو يختمؼ مع مدة اعتالؿ الكائف الحي وشدة اعتاللو واثاره النيائية , كما يختمؼ 
بالنسبة لمعامميف والمختصيف في مجاؿ امراض النبات , فقد يتعرض النبات الى ذبوؿ مفيوـ المرض 

مؤقت والناجـ عف تربة جافة وارتفاع في درجة الحرارة , لكف النبات يستعيد وضعو الطبيعي عندما 
 يتوفر لو الماء وتنخفض درجة الحرارة .

, بؿ ىو نوع مف الخمؿ ) اف ىذا االعتالؿ اليعتبر مرضا مف وجية نظر بعض المختصيف 
االختالؿ( المؤقت مثؿ أي نوع مف انواع االعتالؿ المؤقت الذي يصيب االنساف كما ىو الحاؿ في 

( ىي التي تحدد ما إذا كاف النبات اف سرعة استعادة الوضع الطبيعي )الصحةبعض انواع الصداع , و 
 مريضًا أـ ال .

كاف مريضا بصورة مؤقتة , فعندما تتعرض  وقد يستعيد النبات صحتو بصورة طبيعية حتى لو
جذور بعض النباتات الى التعفف بسبب الفطريات فإف النبات ُيكوف جذورا جديدة وبسرعة , بحيث 

 التدع مجااًل لمجذور المتعفنة اف تؤثر عمى نمو النبات العاـ .

مسبباتو كما وييتـ المختصيف في امراض النبات بالنواحي العممية لممرض وكيفية حدوثو و 
والكائف الممرض وعالقتو بالنبات العائؿ , بينما ييتـ اخروف باالضرار الناجمة عف المرض , والبعض 
االخر يجمع ما بيف االثنيف معًا , فيعّرؼ المرض عمى انو اختالؿ فسمجي )وظيفي( يضر النبات أّما 

 كمو أو جزء منو فيقمؿ مف قيمتو االقتصادية .

و قصور وظيفي في عمميات النبات المختمفة , قد يحصؿ ىذا فالمرض ينطوي عمى عجز أ
القصور اثناء نمو النبات أو عندما يكوف النبات في حالة سكوف , كما اف لممرض عامؿ أو مسبب 

( واف ىذا العامؿ قد يكوف عامؿ واحد أو عدة عوامؿ , كما اف االصابة تبدأ بمرحمة Causeيدعى )
 ( .Symptomsعراض الناجمة عف االصابة تدعى )( واالInfectionاالصابة وتدعى )

ممرض وتكشفو ما ( ولsignsوتأخذ ىذه االعراض اشكااًل مختمفة تعرؼ بعالمات المرض )
( وىي المدة الزمنية ما بيف دخوؿ الطفيمي لمنبات وظيور Incubation periodيسمى بفترة الحضانة )

 ئع وىي :اعراض المرض , وتتضمف ىذه الفترة سمسمة مف الوقا

1-inoculum ( )المقاح  . 

2-Infection )االصابة(.  
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3-parasitism )التطفؿ( .   

4-Symptoms )االعراض(  .  

5-sings )العالمات(  .  

( أو امراض وبائية Endemic diseaseواالمراض المعدية تكوف أّما مستوطنة )
(Epidemic disease فاالمراض المستوطنة ىي االمراض التي تتواجد في منطقة معينة سنة بعد )

اخرى بسبب الظروؼ المالئمة في تمؾ المنطقة كما ىو الحاؿ في مرض خياس طمع النخيؿ , بينما 
ُتعّرؼ االمراض الوبائية بإنيا تمؾ االمراض التي تحدث تحت ظروؼ بيئية مالئمة وتنتشر بصورة 

اسع ليعـ المنطقة والقطر بأسره , ويقضي بذلؾ عمى محصوؿ واحد أو اكثر , سريعة وعمى نطاؽ و 
 Late blight of potato and Tomatoكما ىو الحاؿ في المفحة المتأخرة في البطاطا , والطماطـ 

  

 ثانيًا : ماهي مسببات امراض النبات ؟ وماذا تشمل ؟ 

)مسببات غير حية ( وAnimatesتشمؿ مسببات امراض النبات ) مسببات حية 
Inanimates ( و ) فيروساتViruses. ) 

 ( والتي بدورىا تشمؿ :Animatesالمسببات الحية )-أ

 المسببات الحية تشمؿ : -أ

 Nematodesالديداف الثعبانية   ←   الحيوانات-1

  Insectsالحشرات ←               

( والبكتريا Fungi( والفطريات )algaeوالتي تشمؿ الطحالب ) Thallophytesنباتات ثالوسية -2
(Bacteria. ) 

 وتشمؿ الفطريات كال مف التالي :

Chytridiomycetes , Oomycetes , Zygomycetes , Ascomycetes , 
Basidiomycetes , Deuteromycetes . 
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 . Mistletoesوالدابوؽ  Orabancheوالحاموؿ  Cuscutaنباتات زىرية مثؿ : اليالوؾ -3

 ببات الغير حية : وتشمؿ العوامؿ البيئية الغير مالئمة مثؿ : المس-ب

ودرجة  pHالتركيب الكيمياوي والفيزياوي وكمية االوكسجيف وو احواؿ التربة مثؿ كمية الرطوبة -1
 الحرارة .

االحواؿ الجوية وتشمؿ كاًل مف درجة الحرارة والرطوبة النسبية والرياح والبرد والضوء والبرؽ -2
 واالشعاعات الضارة .

االعماؿ الزراعية ومنيا االضرار الناجمة عف سوء استعماؿ المبيدات ضد البكتريا والفطريات -3
 والحشرات أو حتى ضد االعشاب .

والغبار أو تموث التربة والماء  So2و Co2فضالت المصانع والمحركات والتي تسبب تموث الجو بالػػ-4
 ببعض المواد السامة .

التي  Co2رضية الضارة الناجمة عف الفعاليات الحيوية مثؿ غاز المثيميف والكحوؿ ولعج االنوات-5
 تطمقيا الفواكو والحبوب واالزىار في المخازف .

اف جميع ىذه العوامؿ البيئية غير المالئمة تكوف مف مسببات االمراض الغير معدية النيا 
 التنتقؿ مف نبات الخر.

سات مف مسببات امراض النبات وتؤلؼ مجموعا قائما بحد ذاتو بسبب الفيروسات : تعتبر الفيرو -ج
ىناؾ عدة مسببات المراض النبات , لكف االمراض  نفسيا , ويتبيف لنا مما تقدـ اف طبيعة الفيروسات

 نشر المرض .و زايد الناجمة عف الكائنات الحية اكثرىا خطورة النيا تتصؼ بقدرتيا عمى الت

 النبات :عالمات واعراض امراض -

تعتمد عممية تشخيص الكائف المسبب لممرض وطرؽ مكافحتو عمى معرفة اعراض وعالمات 
المرض , الف العالمات تدؿ عمى حقيقة وجود الطفيمي الممرض , بينما تشير االعراض الى المناطؽ 

 المتأثرة بالمرض .
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سواء كاف بكتريا ( ويقصد بيا وجود طفيمي المرض نفسو Sings of diseaseعالمات المرض )-1
أـ فيروس أـ غزؿ فطري أـ اجساـ تكاثرية )جنسية أو الجنسية أو كالىما معًا داخؿ أو عمى انسجة 

 النبات المريض (.

ويقصد بيا ردود الفعؿ أو االنعكاسات التي يبدييا  Symptoms of diseaseاعراض المرض -2
االعراض تظير عمى النباتات المريضة  النبات العائؿ كنتيجة لالصابة بالمرض , وىناؾ مجموعة مف

بصورة واشكاؿ مختمفة , تعتمد عادة عمى طبيعة المسبب لممرض وعمى النبات العائؿ وعمى مقدار 
 (.لبيئية ) كالحرارة والرطوبةتفاعميما معًا وعمى الظروؼ ا

لذلؾ تكوف اعراض المرض غير مستقرة وتستبدؿ احيانا حسب تقدـ المرض , والظروؼ 
لذبوؿ واالصفرار والتخمؼ ة , فقد تكوف االعراض جيازية تشمؿ جميع اجزاء النبات العائؿ كاالسائد

( تشمؿ جزءًا أو مناطؽ محددة مف النبات و , أو قد تكوف االعراض موضعية )محددة( في النم)التأخر
وجود اوراـ ( أو leaf curlالمريض مثؿ التبقع في االوراؽ أو موت اطراؼ النبات أو التفاؼ االوراؽ )

 .جزاء في الساؽ أو الجذر واالوراؽعمى ا

راض المرض عبارة عف شواىد تدؿ عمى وجود المرض ولكنيا اف جميع ىذه االشكاؿ مف اع
ليست المرض بحد ذاتو , كما اف اعراض المرض تشكؿ مجموعة واسعة مف االثار الضارة في 

اميع رئيسية حسب طبيعية تمؾ االعراض وىي مج 5النباتات المريضة ولسيولة دراستيا فإنيا تقسـ الى 
 كما يمي اعراض ناجمة عف :

 ( . Colour changesتغير في الموف )-1

 ( . Death of cellsموت الخاليا )-2

 .( Under development of tissueانخفاض في معدؿ نمو االنسجة )-3

 (.Over development of tissueزيادة في معدؿ نمو وتضخـ االنسجة )-4

 ( .wiltingالذبوؿ )-5

 أواًل : االعراض الناجمة عف التغير في الموف :
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يعتبر تغير الموف الطبيعي في النبات المريض احد االعراض الشائعة التي تسترعي االنتباه , 
وقد يشمؿ تغير الموف الطبيعي جميع اجزاء النبات إال انو يكوف اكثر وضوحًا في السيقاف واالزىار 

 بصورة خاصة ( تنشأ عممية تغير االلواف في النباتات المريضة عمى عدة عوامؿ منيا :واالوراؽ ) 

 انيميا الكموروفيؿ ) الشحوب ( وبالتالي يؤدي الى االصفرار .-

 تغير في كمية الصبغة البنفسجية ) االنثوسيانيف (.-

 تكويف الصبغة البنية ) الميالنيف (.-

 لخاليا :ثانيًا : االعراض الناجمة عف موت ا-

وتتبع عادة تغير لوف المريض موت لمخاليا كنتيجة لعممية قتؿ البروتوبالـز فييا , فيدى 
( , وقد تشمؿ عممية necrotic tissueالنسيج المؤلؼ مف خاليا ميتة بالنسيج الميت أو المقتوؿ ) 

قتؿ الخاليا أما  القتؿ في ىذه الحالة خمية واحدة أو اكثر , أو قتؿ النبات كمو , لذلؾ تكوف عممية
 موضعية ) جزئية( أو كمية ) عمّمة( وتشمؿ .

 القتؿ الموضعي المحدد مثؿ :-1

 ( .leaf spotsتبقع االوراؽ )-

 ( .leaf shote-holeتشقب االوراؽ ) -

 (.blotchالتمطخ )-

 (.streakالتخطيط )-

 ( والذي يسمى الخّناؽ .  damping –off seedlingsسقوط الباذرات )-

 (.Gummosisّمغ )التص-

 (.cankerالقرحة )-

 ( .die- backموت االطراؼ )-

 ( .Anthracnoseاالنثراكنوز )-
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 ( .Internal necrosisموت االنسجة الداخمية )-

القتؿ العاـ : ىو عبارة عف موت خاليا النسيج الدائـ كميا , كما ىو الحاؿ في مرض المفحة -2
 phytophora infestansوالذي يسببو الفطر  Late blight of potatoالمتأخرة في البطاطا 

 ومرض المفحة النارية في اشجار التفاح والكمثري .

اليوائية مف النبات لتنمو داخؿ الخاليا في المسافات ففي ىذه الحالة تياجـ الطفيميات االجزاء 
رمادية  –صبح ُبنية البينية حيث يتأثر بيا العصير الخموي وجريانو , فتذبؿ االوراؽ وتصفر ثـ تجؼ وت

الموف , ويعد ىذا دلياًل عمى موت نسيج الورقة بأكممو , لذلؾ تبدو االجزاء اليوائية في ىذه الحالة 
 ( .rotعادة , ومف انواع القتؿ العاـ ىو التعفف ) scorchedممفحة 

 ثالثًا : االعراض الناجمة عف انخفاض في معدؿ نمو االنسجة :

النباتات أو تخمؼ في نموىا ويعود السبب في ذلؾ الى اعاقة  تسبب بعض االمراض تشوه في
أو منع االنقساـ الخموي وتكويف االنسجة بصورة غير طبيعية , ومف ابرز اعراض ىذا النوع ىو قصر 

 النبات أو االوراؽ والتوّرد.

 ( . resetting( والتورد )dwarfnessمالحظة : تقدـ النبات )

 زيادة معدؿ نمو االنسجة : رابعًا : االعراض الناجمة عف

وتتحفز ىذه االعراض ببعض الطفيميات كالبكتريا والفطريات والديداف الثعبانية 
(nematodes( والحشرات )insects وتحفز خاليا نسيج العائؿ حيث تأخذ باالنقساـ بصورة سريعة )

 ( .hyperplasiaوغير منتظمة فتزداد بالعدد , تدعى ىذه الحالة )

( بشكؿ يزيد عف المعدؿ hypertrophyتضخـ حجميا فتدعى ىذه الحالة ) أما في حالة
د ع( وتجTumersالطبيعي المقرر ليا فتظير االجزاء المتأثرة بيذه الحالة مف النبات عمى شكؿ اوراـ )

 ( .Elongation( واستطالة )scab( وجرب )leaf curlفي االوراؽ )
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 خامسًا : االعراض الناجمة عف الذبوؿ :

ىي حالة عدـ التوازف في كمية الماء , كأف يقؿ امتصاص الماء أو يفقد الماء مف النبات عف 
طريؽ التبخر اكثر مما يستمده مف التربة , فتذبؿ االجزاء اليوائية مف النبات وتفقد نظارتيا وتصفر , 

 الذبوؿ نوعاف :فعندما يصبح الذبوؿ بصورة دائمية فإف النبات يموت بالكامؿ وتذبؿ اجزاؤه , ويكوف 

 (.pathogenic wild) تبسبب طفيميا-

 ( .  Physiological wildبسبب ذبوؿ فسمجي )-
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                                                           lecture 3 / نظري  يةامراض نبات

   Inoculumالمادة اللقاحية -

العضوية والتي ليا القدرة عمى احداث المرض إذا ما ُلقح بيا يقصد بالمادة المقاحية ىي المادة 
نبات قابؿ الكتساب المرض , والمادة المقاحية بيذه الحالة إما اف تكوف طفيمي المرض نفسو , أو 

 وسائمو التكاثرية الجنسية منيا والالجنسية .

 تعتمد اىمية المادة المقاحية عمى التالي :

 البيئية الغير مالئمة .مدى تحمميا لمظروؼ -1

 مدى وسرعة انتشارىا .-2

مدى قدرتيا عمى احداث المرض حيف يتييئا ليا نبات قميؿ لالصابة بالمرض , فبعض الطفيميات -3
اليستمر نموىا إال إذا توفر ليا عائؿ وظروؼ بيئية مالئمة تمكنيا مف النمو بصورة مستمرة , مع العمـ 

مر , وذلؾ بسبب عدـ توفر العائؿ بصورة مستمرة , وعدـ توفر اف نمو الطفيميات يكوف غير مست
 الظروؼ المالئمة ايضا .

فبعض المحاصيؿ مثاًل تزرع بصورة حولية , كما اف بعض النباتات المعمرة تبقى في حالة 
كموف خالؿ فصوؿ معينة مف السنة كفصؿ الشتاء , لذلؾ البد لمطفيميات مف اجتياز فترة ما بيف 

 ة ما بيف المحاصيؿ المتعاقبة .الفصوؿ وفتر 

كما اف امكانية المادة المقاحية لمطفيميات الحداث االصابة بالمرض فيما بعد تعتمد عمى عدة 
 عوامؿ :

 كمية المادة المقاحية ودرجة حيويتيا .-1

ييا قابمية انتشار المادة المقاحية وسرعة تحررىا مف المادة العضوية ومف االجساـ الثمرية الموجودة ف-2
. 

 مقاومتيا لمظروؼ البيئية الغير مالئمة .-3

 كمية ومدى توقيت انتشار المادة المقاحية .-4
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 مدى توفر العوامؿ التي تساعد عمى انبات المادة المقاحية وتوطيد طفيمي المرض داخؿ العائؿ .-5

 انواع المواد المقاحية التي تنتجها الطفيميات :-

الطفيمي , ففي البكتريا والفيروسات يؤلؼ الفيروس نفسو تختمؼ المادة المقاحية باختالؼ 
والخمية البكتيرية تؤلؼ نفسيا ) ذاتيا ( المادة المقاحية , ففي ىذه الحالة إذ ليس ىنالؾ وسائؿ تكاثرية 

 خاصة في كؿ مف الفيروس والبكتريا .

تعمؿ تكوف سبورات خاصة تسمؾ كمادة لقاحية  Actinomycetesغير اف االكتينومايسيت 
عمى انتشارىا , أما الديداف الثعبانية فيمكف اف تكوف الدودة نفسيا , أو بيوضيا , أو يرقاتيا ىي المادة 
المقاحية , أما في حاؿ النباتات الزىرية الطفيمية فتشكؿ بذورىا مادتيا المقاحية , أما في الفطريات 

 فتتنوع المادة المقاحية حسب طبيعة ونوع الفطر.

 احية بالفطريات :المواد المق-

تتبع الفطريات انواع كثيرة ومختمفة مف المواد المقاحية وبطرؽ متعددة ومختمفة فيمكف اف يقـو 
( النامي أو الكامف في البذور او في اجزاء اخرى كأشكاؿ الجذور myceliumكاًل مف الغزؿ الفطري )

Rhizomorphs ( أو االجساـ الحجرية الفطريةSclerotiaوتقوـ بنفس )  وظيفة السبورات إال اف ىذه
 تنتشر بواسطة التيارات اليوائية . التراكيب تكوف اثقؿ نسبيًا , وال

إال انيا تستطيع مقاومة الظروؼ الغير مالئمة , كما بإمكانيا اف تنبت وتنتج اجساما ثمرية أو 
 Ergote)والذي يسبب  Claviceps purpuriaغزال فطريًا عند توفر الظروؼ المالئمة , فالفطر 

disease ( في نبات الشميـ )الشوفاف ( والحنطة كما يمكنو مقاومة الشتاء بواسطة االجساـ الحجرية
(Sclerotia) 

تمتد الى عمؽ عدة امتار في التربة  Rhizomorphsجذور  اشباه وبعض الفطريات تنتج
عمما اف ىذا  Armillaria mellaeوتسبب بذلؾ اصابات لمنباتات , ومف ىذه الفطريات ىو فطر 

الجذور  باهواسعة بواسطة اليواء إال اف اشالفطر يكوف اعدادا كبيرة مف السورات والتي تنتشر بصورة 
تنشر االصابة بصورة محمية وتكوف اكثر تأثيرًا مف سبورات الفطر وتعتبر السبورات الجنسية 

ف بسرعة وباعداد ىائمة كما انيا والالجنسية مف اىـ انواع المواد المقاحية بالفطريات , وذلؾ النيا تتكو 
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تكوف صغيرة الحجـ بحيث تشغؿ حيزا صغيرًا , وتنتشر معظـ انواعيا بسيولة بواسطة اليواء أو الرياح 
. 

تكوف السبورات الجنسية عادة اكثر مقاومة لمظروؼ الغير مالئمة مقارنة مع السبورات الالجنسية  س/
 ؟

 و  Oosporesج/ وذلؾ الف معظـ انواعيا ذات جدار سميؾ وتكوف ساكنة كما ىو الحاؿ في  
Zygospores وTeliospores في الفطريات البازيدية ( والػػ (Ascospores  والتي تتكوف ضمف
Ascocarps  في الفطريات الكيسيةAscomycetes . 

المحافظة عمى بقاء الفطر حيًا في اف جميع ىذه االنواع مف السبورات الجنسية تساعد في 
ا الالجنسية فتعمؿ عمى زيادة كمية المادة المقاحية بصورة سريعة لظروؼ البيئية الغير مالئمة , أما

 141( اكثر مف Peronospora spوتنشر المرض بصورة وبائية , فقد تنتج بعض انواع الفطر )
 الزغبي .مف الورقة المصابة بمرض البياض  cm2الؼ كونيديـو في 

 

 طرق انتشار المادة المقاحية :-

اف مف عوامؿ نجاح طفيميات امراض النبات في االصابة ىو انتشار موادىا المقاحية بكمية 
كافية وبوقت مناسب وكمما كاف انتشار المادة المقاحية لطفيمي المرض واسعا وبالوقت المناسب كمما 

 تصادية .كاف الطفيمي الممرض اكثر ضررا مف الناحية االق

فمثال عندما تنتشر سبورات مرض التفحـ السائب في الشعير فيجب اف يكوف انتشارىا بالوقت 
المناسب ) اي الوقت الذي تكوف فيو ازىار الشعير مكشفة وجاىزة لالصابة بالمرض ( فاالنتشار 

يا ممكنة الحدوث الفعاؿ لممادة المقاحية ىو انتشار بالنسبة الجزاء النبات بالكامؿ , حيث تكوف اصابت
 . مرضمة جدًا مف اجؿ السيطرة عمى ال, ولذلؾ فإف معرفة الطريقة التي تنتشر بيا المادة المقاحية مي

فالمواد المقاحية تنتشر بوسائؿ متعددة وطرؽ مختمفة , منيا وسائؿ حية كما ىو الحاؿ 
 باالنساف والنبات والحيواف والحشرات .
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 اآلالتواالسمدة العضوية والتربة والمياه وكذلؾ االدوات و أما الوسائؿ الغير حية كالرياح 
الزراعية المموثة وفي جميع ىذه الحاالت يمكف اعتبار كال مف االنساف والحشرات والرياح مف اىـ 

 العوامؿ التي تقـو بنشر المادة المقاحية .

 أواًل : االنتشار بواسطة الرياح :-

قطة انتاجيا الى النبات العائؿ لكي تحدث االصابة , يجب عمى المادة المقاحية اف تنتقؿ مف ن
وقد تكوف المسافة في بعض الحاالت قصيرة جدًا أو تكوف طويمة تبمغ بضعة مئات أو آالؼ مف 

 االمتار .

كما اف الرياح التعتبر عاماًل فعااًل في نقؿ الفيروسات لكنيا تساعد عمى حركة الحشرات 
ة لمبكتريا فإنيا التنتقؿ بواسطة الرياح بؿ تعتمد عمى قطرات المطر الناقمة ليا وكذا ىو الحاؿ بالنسب

 المحممة بيا , إال اف الرياح تعتبر عاماًل ميما في نشر المواد المقاحية لمفطريات .

واغمب السبورات الفطرية تكوف عادة خفيفة الوزف وصغيرة الحجـ ويمكف اف تنتقؿ بعد تحررىا 
لرياح والى مسافات بعيدة عبر المنطقة أو القطر , فقد وجدت السبورات مف تراكيبيا الثمرية بواسطة ا

والمسبب لمرض الصدأ االسود في  Puecinia graminis ( لمفطر : Uredio sporesاليوريدية )
 فوؽ الحقؿ المصاب بالمرض . 4511mساؽ نبات الحنطة وعمى ارتفاع 

عمى بعد بضعة امتار أو مئات لكف معظـ السبورات تتواجد عمى مقربة مف سطح االرض و 
االمتار مف االصابة كما اف الرياح تقوـ بنقؿ المواد المقاحية وتنشرىا بصورة محمية في الحقؿ مثؿ 
سبورات امراض البياض الزغبي والبياض الدقيقي وجرب التفاح ومرض التفحـ السائب في الحنطة 

 والشعير .

الرطوبة الجوية ودرجة حرارة الجو , فكمما يختمؼ معدؿ سقوط السبورات حسب كثافتيا ونسبة 
كانت كثافتيا النوعية قميمة سيزداد معدؿ سقوطيا ) أي اف معدؿ سقوط السبورات يزداد في حاؿ قمة 

 Urediosporesالكثافة النوعية لميواء ( وخاصة إذا كانت السبورات كبيرة الحجـ كالسبورات اليوريدية 
. 
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 الماء :ثانيًا : االنتشار بواسطة 

اليكوف الماء عاماًل ميمًا في نشر المادة المقاحية بقدر ما تكوف الرياح , لكف ىناؾ بعض 
 االمثمة يكوف فييا الماء عاماًل ميمًا في نشر المقاح وبصورة محمية .

فقد تنتشر البكتريا وسبورات بعض الفطريات بواسطة الماء المتواجد بشكؿ قطرات أو رذاذ أو 
ساقطة االتية مف المطر , أو السقي بالمرشات , وفي ىذه الطريقة ستنتشر بعض قطرات الماء ال

 Zanthomonasاالمراض البكتيرية مثؿ مرض التبقع الزاوي في اوراؽ القطف والذي تسببو البكتريا 
malva cearum  ففي ىذه الحالة تنتقؿ البكتريا مف التربة وبقايا النباتات المصابة الى اوراؽ النباتات

لسميمة بواسطة قطرات الماء التي تتصاعد أو ترتد الى االعمى عندما تصطدـ بسطح التربة ومف ثـ ا
 ترتد الرتفاع معيف تبعًا لشدة االصطداـ .

( Zoosporangiaوىناؾ جممة امراض تنتقؿ بواسطتيا حوافظ سبورات متحركة والتي تدعى )
لقطرات مف سطح التربة كما ىو الحاؿ في امراض مف التربة الى اوراؽ النبات بفعؿ ارتداد أو انعكاس ا

 ( في كال مف البطاطا والطماطـ .Late blightالبياض الزغبي والمفحة المتأخرة )

كما تنتشر مسببات االمراض المعدية بواسطة مياه السقي خصوصا تمؾ االمراض التي 
 Zoosporesات المتحركة و السبور  Nematodesتستوطف مسبباتيا في التربة , كالديداف الثعبانية 

 لبعض انواع الفطريات .

فعندما يمر ماء السقي أو البزؿ عمى ارض فعؿ موبوء بالمادة المقاحية بطفيمي المرض فإنو 
سيحمؿ طفيمي المرض نفسو أو مواده المقاحية لكي يموث بيا اجزاء النباتات السميمة في التربة الغير 

 موبوءة .

 حشرات :ثالثًا : االنتشار بواسطة ال

تعد الحشرات عوامؿ ىامة لنقؿ المواد المقاحية لعدد مف االمراض النباتية خصوصا تمؾ التي 
تسببيا البكتريا والفيروسات وبعض الفطريات وتأتي اىمية الحشرات في نقؿ المادة المقاحية بعد الرياح 

المادة المقاحية في نسيج , فيي تعد مساكف لممحافظة عمى المادة المقاحية كما وتعتبر وسائؿ الدخاؿ 
 النبات .
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( والذي يسببو الفطر Elm wiltفمثاًل تساىـ الخنافس في نقؿ مرض ذبوؿ اشجار الدردار )
(Ceratocystis ulmi( إذ ينتج ىذا الفطر اجسامًا ثمرية مف نوع الظفيرة الكونيدية , )Synemma )

 جذوع اشجار الدردار . ( داخؿ االنفاؽ التي تكونيا الخنافس تحت قمؼCorimiumأو )

حيث تتعمؽ السبورات بجسـ الحشرة اثناء مرورىا خالؿ النفؽ وحيف خروجيا منو يكوف جسميا مغطى 
بالسبورات , وحيث تذىب ىذه الحشرات الى اشجار دردار مجاورة لتتغدى وتتعمؽ بعممية القضـ حتى 

شجرة السميمة وبذلؾ تساعد عمى تصؿ لمجياز الوعائي لمشجرة , فإنيا ستدخؿ السبورات الى جسـ ال
 نشر الفطر خالؿ الجياز الوعائي لمشجرة مسببة بذلؾ ذبوليا وموتيا خالؿ فصؿ نمو واحد .

 رابعًا : االنتشار بواسطة الطيور :

تعد الطيور واسطة لنقؿ المادة المقاحية لبعض االمراض مثؿ مرض لفحة اشجار الكستناء 
(Chestnut blight الذي يسببو الفطر )Endothia parasitica  حيث تقوـ بعض الطيور الماصة

( Pycnidio spores( فتقوـ بذلؾ بنقؿ السبورات البكنيدية )Sup suckersلمعصير الخموي )
والمتواجدة مع االفرازات المزجة المتواجدة عمى ىذه االشجار وذلؾ عف طريؽ اقداـ ورؤوس الطيور 

ابة بحثا عف الحشرات , فتقـو بذلؾ بنقؿ اعداد ىائمة مف السبورات تقدر بػػ التي تزور مناطؽ االص
 الؼ سبور . 751

 خامسًا : االنتشار بواسطة االنساف :

يعد االنساف مسؤوال عف نقؿ العديد مف االمراض النباتية بصورة مقصودة أو غير مقصودة 
العنب الذي يسببو الفطر  عمى Downy powderyومف ىذه االمراض ىو مرض البياض الدقيقي 

Uncinula necator . مف الواليات المتحدة الى اوربا 

( والذي Late blight of potatoeكما قاـ االنساف بنقؿ مرض المفحة المتأخرة في البطاطا )
عندما قاـ بنقؿ درنات البطاطا مف امريكا الجنوبية ليدخؿ  Phytophthora infestansيسببو الفطر 
 بمداف اوربا .زراعتيا في 
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 سادسًا: االنتشار بواسطة التربة :

تتعرض التربة لمتموث بمسببات االمراض المختمفة عف طريؽ زراعة نباتات مصابة أو زراعة 
بذور موبوءة , وكذلؾ مف جراء زراعة التقاوي المموثة كااليصاؿ العقؿ والدرنات والكورمات باستخداـ 

 الزراعية المموثة أو بالتربة العالقة في اقداـ الحيوانات والعماؿ. اآلالت

تزداد كمية المادة المقاحية المراض النبات في التربة مف جراء تكرار زراعة محاصيؿ قابمة 
 لالصابة , مما ينجـ عنيا حدوث وانتشار لممرض بصورة وبائية .

 سابعًا: االنتشار بواسطة التقاوي :

خدـ الغراض التكثير , كالبذور وبراعـ التطعيـ تض اجزاء النباتات التي تستشمؿ التقاوي بع
ينتقؿ بواسطة البذور كما وتعد البذور  Sumtوالدرنات والكورمات واالبصاؿ والعقؿ فمرض التفحـ 

 X anthomonasوبكتريا  Pseudomonas syrngaeايضا عاماًل ميما في انتقاؿ البكتريا 
camperstis بواسطة بذور الفاصوليا. والتي تنتقؿ 

 :ثامنًا : االنتشار بواسطة بقايا المحاصيؿ والنباتات 

يقصد بالمخمفات النباتية ىي بقايا النباتات كاالوراؽ والثمار والجذور والسيقاف واالغصاف والتي 
تكوف حاممة لممرض عندما تكوف ىذه االجزاء غير سميمة , فيي تحتوي عمى المادة المقاحية لطفيمي 
المرض , وتسبب امراضا في الموسـ الزراعي الجديد كامراض جرب التفاح وتجعد االوراؽ والمفحة 

 المتأخرة في البطاطا وكذلؾ مرض المفحة النارية .
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                                                           lecture 4 / نظري  يةامراض نبات

 طرق تشخيص ودراسة امراض النبات 

تختلففطرقففشخرت فففخٌةراالشراففارربافففشراررالف متٌففار ففمختبطرااففف  متةمرارالف متففم ررالا فففم ار        

ارالظشاطررال ٌئٌار.رفمالف متم ررالاشٌضارفًررالحقالرراررال امتٌنرٌاكنررالتعشطرعلٌةمرأات خٌ ةمر اجشالر

شراراعبام ررالافشارعلٌةفم.رف فًر فلحررالحمالفاراقمشفتةمر مالف متم ررالالٌااررالاجماشةرالةمراابحظاررع

فكانرقالرعٌفمررالف م ررالاشٌارانررالف متم ررالالٌاارتح رف ف ررالظفشاطررال ٌئٌفااركفمالحشرشةراررالشقا فار

ارالضففاورارالتش ففارا.........ارالففف.راففارفففمشخرارحففالر ففاررالاافف  ررال علففًراللاففشار.رفففملررراففتقعفمرافف بر

يررارتشركٌ هررالتكم شٌارراررال كتشٌمرراررالالٌفالرنررال ع مفٌفارا م الةرعبام ررالاشاراركاجاالررالغزلررال قش

........ارالففف.رفكففانرقففالررقتش فففمراففنراعشفففاررالاافف  اراالكففنرعفففالامرٌكففانررالاففشارفم ففئمرعففنرر ففم ار

اضمع ارارٌ تشكرفٌةمرفقشراالٌالرنر ع مفٌاررارفقشرا كتشٌمررارفقشرافمٌشا ررارفٌامتاالرافمٌشا ررار

رانراعقالةرفًراعشفارريرانر لحررالق ٌلٌم ر اررالاا  ررالحقٌقًراللاشار.رجاٌعةمراعمرفمنررالظم شةرتك

االكففنر فففمكر عففارربجففشرور ررالااكفففاررالتففًرٌجففالشر فففمرابحضففتةمرااشرعمتةففمرفففًرت ففخٌةررالف ففم ر

ررالاشٌاراق ٌعاررالاشارارالاا  ر.راانر لحرربجشرور ررالتًرٌج ررت معةمرامرٌلًر:

رعلىررالف م ررالاشٌار  اشةرالقٌقار.ابحظارربعشرارارالعبام ررالظم شةرر-1

رالتمكالرانراجاالرق ٌلًررالاشارفًررالف م ررالعمئلرالالفكر  حفةرربجفزروررالا فم ار ارافقارعالافارر-2

ٌالاٌارالا م الةرغزلرفقشيرراررجاممرتكم شٌارعلىرربجزروررالا م ارفًررالف م راربنر عاررباشرار

 ارافهركامرفًرافشاررال ٌفماررالفالقٌقًررارٌاكنرا م الةرق ٌلًررالاشاررارا اشرتهرفًرربجزروررالا م

ررالزغ ًراررالت حمرراراشاررال الرر.ر

عفالامرٌكانرق ٌلًررالاشارااجاالررالرخلرخبٌمرفاٌجررالعمئلرابرٌاكنرتفاٌتهرعلىر ٌئارغلرئٌارف ًرر-3

ر لحررالحمالارٌج رعالر شرئحراراتعاملر عاررال  غم ررالا شقارارالتًرتعشطر 

Differential stainingةمررجزرورربفاجاررالا م ارا لررجفزروررال قفشراركفمالغزلررال قفشيررارالفاٌزر ر

ررال كتشٌمررارربجاممررالتكم شٌارالق ٌلًررالاشا.

ففٌاكنرتفاٌتفهرعلفىراافقرغفلرئًررFacultative parasitsفملرركمنررالق ٌلًرانررالق ٌلٌم رربختٌمشٌار

تفهر  فاشةرفقٌفارففًراافقرر قفمعًراٌج رفًر لحررالحمالارعزلررالق ٌلًرانرربفافجاررالا فم اراتفاٌ

افما را عالرلالفكرٌجف ررخت فمشرقفالشةررالق ٌلفًرففًررحفالر ررالافشاررالافشرالررالتعفشطررmediumغلرئًر

رارالتًرتتلخةر امرٌلًر:ررKochs postulatesعلٌهرالالكر مت معررفتشرضم رفشضٌاركاخر

ررنرالكلراشاراعالرق ٌلًرخمةر هراابزمرالهرعلىررالعمئلر.رر-1

قالر ااؤالٌتهرفًررحالر ررالاشارارفًررالعمئلررالا م راتفاٌتهرفًرازشعارعزلررالق ٌلًررالليرٌعتر-2

رفقٌار.

تلقٌحرعمئلرالٌمر ق ٌلًرامخالرانررالازرشعررالفقٌارارالاعالةرفًررالام خرفٌج ررنرٌفتجرف  ررالاشارر-3

راف  رربعشراررالتًر ا ال رعلىررالف م ررالاشٌارانرق ل.ر
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هراتفاٌتهرفًرازرشعرفقٌارااقمشفتهر مالازرشعررباالىرعزلررالق ٌلًر مفٌارانررالف م ررالليرتمرتلقٌحر-4

ررالتًرعال رالق ٌلًررالاشا.ر

ر

رامررلرركمنررالق ٌلًررج مشيرارالليربرٌاكنرتفاٌتهرعلىرراامقرزشعٌارفًررق مخر تشيرفمفهربرٌاكنر

فًر لحررالحمالارتق ٌخرجاٌارخقار رفشضٌم ركاخراررلرٌج رربخلر فظشرربعت مشرابزااررالق ٌلًر

ار  اشةر م تاراارابحظارربعشرارارالعبام رك ش منررارالالٌلرعلىررالتق لراركمراٌاكنراللاش

رجشرور عاررالتجمش رب  م رااؤاالٌاررالق ٌلًرفًررحالر ررالاشار مت معررالخقار ر  اشةرعالٌار

ر)فًررالاخت ش(ر.ر

 :العوامل المهيئة لالمراض النباتية

رتختلطرفًراتقل متة رفمالظشاطررنراا  م ررباشراررالف متٌا را ررالىرظشاطررالفاارارحالر ررب م ا م

ررال ٌئٌار ًرربام رعمالةرفًرا مئٌاراعالمرا مئٌارك ٌشرانررباشراررالف متٌار.

راانر لحررالعارالر:ر

ر:ررالرطوبةرر-1

رربررنركاٌاررالامورافاعهرتختلطرحا ر رنراعظمررالاا  م ررالاشضٌارتحتمجررالىررالشقا ارفًرفاا م

ر ررالارقئا رف عاررال قشٌم  رارالعمئل ررالاا   ررال ٌضٌاررMyxomycetesفاع رارال قشٌم  )رالةباٌا(

Oomycetesررالاا  م رر رالتلك رجالر رضشاشي ررالامو رفٌكان را رحٌمتةم رالاشة ربكامل ررالامو ررالى تحتمج

تحتمجررالىرااقرامئًرالبفتقملر.راكلالكرفمنررالاموررZoosporesٌارحٌ ررنرجشر ٌاةمررالام حاررالاشض

ر ررال قش رفا ب ررالاشا ر الة را مالتمالً ررب م ا رالاحالر  ررالعالالٌا ر مالك مفا رعبقا  Pythiumاله

debaryanumٌكانرجشر ٌمرام حارفًرحمالارتافشررالاموراررامرفًرحمالاررالج مطرفمفهربرٌكانرجشر ٌمرر

ر رحٌ  ررالا اشٌا ررالعل  رالانرر sporangiaتالك را م ش ررف م  رفتف   رربف م  رفً ررالا اشر  الاك

رتكاٌنرا اشر ر.

ارر.Bremia spارر   .Plasmopara spرDowny mildewرنراا  م رراشراررال ٌماررالزغ ًر

Albugo candidaرتحتمجررالىرغ مورامئًرعلىررالف متم ررالحامااربحالر ررب م ار.راكلالكررال كتشٌمر

رارالفٌامتاالر.ر

راٌاكنرتقاٌمراا  م ررباشراررالف متٌارحا ررحتٌمجةمراللشقا اررالىراجااعتٌنر:

ر ر حالاال رفا تةم راتكان رعمالٌا رشقا ا ررالى رتحتمج ررالتً ررالاشضٌا ررالاا  م  ر: ررباالى -71رالاجااعا

ررال قمقمر111 رعلى ررالاتمخشة رراشراررالل حا ررالاجااعا ر لح رات ال رراشرارا مئٌا رتا   %رالكً

مقاراراشراررال ٌماررالزغ ًرااشارت قاررباشرخراتع نرجلاشرا امشررالقشعٌم راراشرارارالقا

ررب الرو.ر

شقا اررقلراعمالةرتكانر حالاالرررالىرالاجااعاررال مفٌار:رتحتمجررالاجااعاررال مفٌارانررالاا  م ررالاشضٌار

ر41-71 رراشراررال ٌماررالالقٌقً راا  م  رحمالا رفً ررالت محررPowdery mildew%ركام راجش  ا

رارالل حاررالا كشةرعلىررال قمقمرارالقامقا.
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ر:ردرجة الحرارة -2

ر  كلرررررررررر رتفاا رف عاررالاا  م ررالاشضٌا ررالاختل ا ر الشجم ررالحشرشة ررالاا  م ررالاشضٌا تتم ش

مركامرفًراا  م رر ر15-12مرارال عاررربخشرتفاار الشجارحشرشةرارقئارر ر28-18ا مالًر االىرحشرشير

اررالزغ ًرااا  م ررالل حاررالاتمخشةرعلىررالقامقارارال قمقمر.را فمالكراا  م راشضٌارراشراررال ٌم

راختل ار رفةًرتفاارفًركمفارف الررالافاراتح رالشجم رحشرشة راالىراراارانرالشجم ررالحشرشة الةم

رالتًرتا  ررالع نررالقشيرال امشرك ٌشرانررال اركهرر.Erwinia spارال كتشٌمرر.Pythium spافةمررال قشر

رارالخضشر.

ر:رPHاالس الهيدروجيني للتربة  -3

رنر عاررالاا  م ررالاشضٌاررالااجاالةرفًررالتش ارتتم شر  كلرك ٌشر مب ررالةٌالشاجٌفًررررررررررررررر

(ر ٌفامررال قشٌم ر8,8-7اللتش ا.رفمالاا  م ررالاشضٌاررال كتٌشٌارتحتمجررالىرااقرقمعاليراٌكانرعمالةر)

رالتش ارٌؤ شرك ٌشررعلىررالاا  م ررpHابحظررنر(ارفانررال5,5-6,9حماضًرٌتشراحر)رpHتحتمجررالىر

ررالاتا  رعن رفجش ررال قمقم انررباشراررالتًرتحتمجررالىررStreptomyces scabiesررالاشضٌا.

pH(ر ٌفامررال قشر8,4-7,5قمعاليرٌتشراحر ٌنر)رPlasmodiophora brassicaرالليرٌا  راشارر

رٌحتمجر ررال االجمفٌا رعلىر5,8-5,2حماضًر)رpHرالجلاش ررالاٌقشة رفمن راعلٌه )pHرانرر رتعال رالتش ا

رالاامئلررالاةاارفًراكمفحاررالعالٌالرانررباشراررالخقٌشةررالتًرت ٌ ررالعالٌالرانررالاحم ٌلرا برالاحظر

ررالاتا  رعنررال قشر رقلل رانرر م ار مالشر ررال فجشررالاكشير) مالل ال( ررالتش ا رقمعالٌا  .Rرنرزٌمالة

solani phoma betaرر

 المواد المحفزة : -4

 RootاررSeed exudatesرنر عاررالاارالررالكٌاٌماٌارارالةشاافم ررالتًرت شز مرك ٌشرانر          

exudtesرفجلاشرر رعلىرربف م رارحالر ررب م ا رالاشرفًرراتققم ررالاا  ررالاشضًراتح ٌزح الةم

الر راشاررالل الررالااامرا برت شزر عاررالةشاافم ررالتًرتؤاليررالىررف م رربجاممررالحجشٌارارح

رتاجالر ررعلىرعفالام را فا ا رت ق ر اشعا ررالجلشٌا ررالعقال ررنر ٌاارفٌامتاال ركلالكراجال رالاكلشا ًرا

ررالظم شةراعشافارفًررالاتق ب ررالز شٌاركمالحماالر  مالقش رانرجلاشرف متم رحامااركلالكرفمنر لح

مالاتق ب ررالز شٌارارالةمالاك.راعلٌهرٌاكنررالاٌقشةرعلىر لرررالاشارانرخبلرششررالحقالررالاا ؤةر 

ر لحر رفق  ررا ررف م  رفعفال ررالزشرعا رق ل ررالكٌاٌماٌا ررالامال ررا ر مالةشاافم  ررالفٌامتاالٌا ا ٌااررالالٌالرن

ررالاا  م رفمفةمرتفاارالعالمراجاالررالعمئلر.ر

 تغذية النبات  -5

رفًرررر       رفمبفشرق را را مالعك  ررالاشضً ررالاا   رالاقمااا رقم لٌا ررك ش ركمن رقاٌم ررالف م  ركمن كلام

ررالفتشاجٌفًرٌجعلررالف متم رحاماارالك ٌشرانررباشراركمالت قعم رارب الروراراشراراا ر رالتااٌال

ٌجعلررالف م ررNPKرال مالشر راتع نررالجلاشرارباشراررال ٌشااٌاراغٌش م.ررامرراتعاملراامالراتارزنر

رارٌؤاليررالىرحالا رك ٌشرانررباش رالعفم شاقماامرالباشراررالام قار.ركلالكرزٌمالةررافقةر عار

رعلىر ررالاكشيرٌؤاليررالىرحالا رتع ن ررال فجش رفًرفًرحقال ررال اشان رفا برفقةرعف ش رال الجٌا.

رالفمجاارعنررالاا  م ررالحٌا.را مالتمالًرتةمجمررالجلاشر مال قشٌم رارال كتشٌمررالتًر ر  هر مالتع فم رالجلاشر

رتحللررالجلاشرارال ًورف اهرفًرحمالارفقةررالكمالاٌام.ر
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ر:رالرياح -6

رضشرشررالشٌمحرعلىررالعاامرتكانر عالةرر كملرانررالتم ٌشر ارفلكشرافةمرفاعٌنرشئٌاٌٌنرانررنرررررررررر

رربضشرشر ام:

رفقالرنررالامور)رالج مط(ر-ر

رٌؤاليررالىرررررررر رٌؤاليررالىراا ررباشرخراربفشعراربز مشراج مطررال امشرارحٌمفم رنرفقالرنررالامو

رالاشضٌاركامرفًراشاراا ررقشرطررضعطررالف م را لالكرٌكانرعشضارالب م ار  عاررالاا  م 

رفتٌجار ررباشرخ رحشاخرعلى ررعشرارعلىر كل ررحٌمفم راٌا  رفقةررالامو ر. رالحاضٌم ررالالٌ لاالي

رال قالرنررالاموراتشكٌزرربابحرفًرتلكررالافمقخر.

رضششراٌكمفٌكًرر- 

نرالالكرانرخبلررحالر رجشاحراخم اررب جمشرلر ررب اركرفتالخلررال قشٌم رارال كتشٌمراررررررر

رالليرٌا  راشارربف شركفازرفًررالحاضٌم رر.Colletotrichum spخبلررالجشاحركامرفًرفقشر

ر راكلالكررال قش رعنرقشٌخررالجشاحر. رشئٌاٌا رٌحال ر  اشة رالليرٌالخلرعنرر.Alternaria spفمفه

ررحالر ر رفً رك ٌشر رتامعال ررالشٌمح ر اراقا ررالاحااالا ررالشامل رفمن راكلالك ر. ررالاجشاحا ررال امش قشٌخ

ررالك ٌشرانررالف متم ر.ررالجشاحرفًر

 المواد الكيمياوية  -7

ر مالاا  م ر       ررب م ا ران رتقلل ررالف متم  رعلى ررالكٌاٌماٌا ررالاارال ر عا رراتخالرم ررن رالاعشاط

رالاشضٌاارا لررفم ًورانرااٌار لحررالاارالراللاا  ررالاشضًر.راالكنراجالررنر عار لحررالاا  م ر

رعن ر مالاا  م ررالاشضٌا ررالف متم رالب م ا رارالا  رغٌشررتةًو ر عاررالكٌاٌماٌم را قشٌخرراتخالرم

ررالاارالرتح زررالاا  ررالاشضًر ررالكٌاٌماٌم رتقللرانراقماااررالف متم رراررنر لح اعشاطر لررنر لح

 حٌ رتجعلهرقمالشرعلىررحالر ررب م اراانررا لارلالكرزٌمالةرعف شررالفحم رٌزٌالرانراشارتع نر

ر.Fusariu spارر.Penicillium spرال قمقمرفًررالتش ارارالليرٌا  هررال قش

ٌزٌالرانراشاررD-2,4علىررال مقبور.راالاحظررٌضمررنرا ٌالرربالغملررTMVااشاراازرئٌكررالت غر

رTMVرالل الررال ٌازرشاًرعلىررالقامقار.راكلالكرفمنراشك م ررالزفكرتزٌالرانراشاراازرئٌكررالت غر

ررالقام ران ررالاقمااا ر عاررب فمط ررن رالاحظ راكلالك را ررال زرالٌم رتكاشرعلى ررال ٌازرشاً راللل ال قا

ر اجاالر عاررالاارالرا ل

ر.ررSodium floride, Thioureaرارر2 اDinitrophenol-4ر

ر
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 الضوء  -8

ر         ررالضاو رقلا ر مالاا  م ررالاشضٌاررن رالب م ا ررك شرعشضا ر مالشر رضعٌ ا تؤاليررالىرتكاٌن

ررالاظللا ررالحاضٌم  ر عارر جمش ررن راالاحظ ر. راقشراتةم رضع ةم ر ا   راةٌئاررالالك رتكان ك ٌشر

رتقللرانر ررالقاٌا ررنرربضموة راالاحظررٌضم ر اشاررف شركفازررالحاضٌم رارالع نررالاخماً. الب م ا

ررالاازرئٌكر راظةش رفً رضع م رتا   ررالعمالٌا رربضموة رحٌ  ررال مٌشااٌا. ر مباشرا ررالخبٌم ر م ا

راٌبحظررنر عاررباشراررال مٌشا رانررب م ا. رٌزٌال رتظةشرحلقم ررال مٌشااًرارالتظلٌلرعمالة اٌا

را لراازرئٌكررالت غرعلىررالت غر حٌ ررنررTobacco Ringspot virusاتالرخلارعلىررالف م ررالعمئلرا

ررالخبٌمر رتتم ش رب ررالعمالٌا رربضموة ر ا  ر الة ررالفةمش رف ً رارالفةمش ررام رراللٌل رعلى رت اش ررالحمالا  لح

لٌلرتاا ررالخبٌمرا كلررتتكانر مال مٌشا راالكنرتااحرالهر مالتكم شرارالاشاشرانرخلٌاررالىررخشىرافًررال

رحلقم ر.ر

 عمر النبات  -9

رنرعاشررالف م رٌؤ شرك ٌشررفًرظةاشررارعالمرظةاشرك ٌشرانررباشراررال مٌشااٌارتكانرارضحارررررر

علىررالف متم ررال غٌشةراتقلرفًررالف متم ررالاتقالاارفًررالان.رفاشاررالل حاررالفمشٌارعلىررالعشااقرا بر

 اركمال شرعمررالاشقٌارارالز شٌاررك شراامرعلىررالفاار ررالقالٌاا.را مالاقم لرفمنرٌظةشرعلىررالفاار ررالحالٌ

رفمنراضار ر.اعلٌه رٌ ٌ ررالفاار ررالحالالٌ ا ررك شراام رف شركفازررالحاضٌم رٌ ٌ ررالفاار ررالقالٌاا

خقاراقمئٌارالحامٌاررالف متم رفًررال تشةررالتًرٌكانرفٌةمرحام رالاا  راشضًراعٌنرا لالكرٌكانررال قالر

رافاعٌاررالحم لرقلٌب.رفًركاٌا

 طرق اخرى  -01

قشخررخشىرتجعلررالف م راةٌأرالب م ار اشاراعٌنرفٌعتقالر منررالجزئٌنررالاقعاٌنرر فمالك           

راررالاشك ٌنرٌحت ظركلرافةامر حاماٌتهررارعالمرحاماٌتهرال عاررالاا  م ررالاشضٌار عالررالتحماةامر.ر

ٌقللرحاماٌتهرالب م ار مال الرررالاتا  رعنررquinceroetفقالراجالررنررالعشااقررالاقعمرعلىرر لر

رر.رر.Gymnosporangium spرال قش

رر

ر

رر

 ر

 


