
 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

Prof AYAD Al Heeti 

 أمــــــــــراض البساتين

 
 

 



 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

Prof AYAD Al Heeti 

 
 المقدمة

بنقةطر   ةاهدد نت بنختالف انواعهن اقلبنتالحظ االنساااانذ الخ اقة ان  اذ 
وخال  اقةزذ واقتساوق   وحتى حصاند اقححصاو  ور الخ قحظ  زراع  اقبخر

. واع تطور اعرف  االنساانذ واتساان    وقحان االسااتهالا او االسااتةدا 
دوائر اكتشااااانفانتان ولاد اذ اقلباانتانت بحةت ل انواعهاان اقبرقا  الهاان او  

 هي:انوا  ان االفنت االسنسا   قةحس تعرض تت اقحستزرع  
 

    Weeds اقحشنئش •
 Insects اقحشرات •
 Environmental Conditions اقبائا  اقظروف •
 (اقثعبننا  واقدقداذ واقعلنكب كنقطاور) اقحشرق  غار اقحاوانا  االفنت •
 Diseases األاراض •

 
ى   أحدكفنط  االاراضإقى درس ااراض اقبسااانتان تم اقتطرق في ساااا
أثلنء   نبنتنت اقححنصاااا اقبسااتننا اقحشاانكا اقرئاسااا  اقتي توالن  اهم 
بعاد اقحصاااااند في اقحةانزذ واالسااااواق   و في اقحناا  نوتطورها  ننحوها 

 .واقحلنز 
 قلهحن :وبشكا عن  سوف قتم اقتركاز بشكا اولز ع ى احنور 

 اقححور االو  :
 :قغطي هخا اقححور  اقجنز بنسس ااراض اقلبنت وتتضحن االتي

 افهو  اقحرض في اقلبنت. .1
 تصلال أاراض اقلبنت. .2
 اسببنت األاراض اقلبنتا . .3
 األعراض اقحةت ف  اقتي تسببهن اسببنت األاراض اقلبنتا . .4
 طرق انتشنر اقحسببنت اقحرضا .   .5
 خطوات تكشل اقحرض اقلبنتي ودورة اقحرض. .6
 كال تهنلم اقحسببنت اقحرضا  اقلبنتنت. .7
 كال تدافع اقلبنتنت عن نفسهن ضد هجو  اقحسبب اقحرضي. .8
  

 اقححور اقثنني:
 

اقبسااتننا  )اقفنكه   اقححنصاااا ااث   الهم ااراض وقغطي  هخا اقححور 
   .حسب عوائ هن اقلبنتا  ( في اقعراقونبنتنت اقزقل  واقةضر
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 :البساتيندراسة مادة امراض الهدف من 

اقلبنتا   االاراض  اهم افنهام  تزوقد اقحةتصاااان في ع و  اقبساااتلا   
  تكشاااالأو بعد قبا اضاااارارهن تن اا ان الا اقعحا ع ى واسااااببنتهن 

 عن اإلصنب  بنقحسببنت اقحرضا  اقحةت ف .      اقلنتج االاراض 
 
 

 مختارة:المراجع بعض ال
  ااسااار اجاد ورقاب عنكل واقند عبد اقواحد اقهاتي.أاراض اقلبنت. ع م  -1

 لناع  بغداد.
  2. Agriose, G. 2004. Plant  Pathology. Fifth Edition .Academic 

Press.   
3.Mukerji,K. G. 2006. Fruit and Vegetable Disease. Kluwer 
ademic Publisher. 

 
 

 مفهوم المرض في النبات
 

هو اشاااات  ان      Phytopathologyإذ اصااااط م ع م أاراض اقلبنت 
  وقتكوذ ان ثالث اننطع هي:   اقاونننا  اقندقح  اق غ 

" Phyto و   وقعلي نبنتPatho ااناطاعو ارض وقعلي Logos وقاعالاي  
 .ع م

 
 

ان   االاراض اقلبنتا هو اقع م اقخي قهتم بدراسا   فعلم أمراض النبات
 خال  دراس :

 .اقلبنتا  قألاراض اقحسبب  اقبائ  وعوااا  اقحا  اقكنئلنت ع ى اقتعرف •
 .اقحصنب بنقلبنت اقحرضي اقحسبب عالق  عن اقكشل  •
 .اقلبنتي اقحرض تكشل ااكنناكا  فهم •
 .اقلبنتي اقحرض اكنفح  أو الع طرق اقى اقتوصا  •
   

  Plant disease النباتي المرض
          

  خ ا عن عبنرة هو او. أعضانه  أحد أو ق لبنت اقطباعا  اقحنق  فى تغار هو
  اقحرضي  اقحسبب  بواسط    استحرة  إثنرة  عن  قلتج,   اقلبنت  في  وظافي

Pathogen   أعراض شااااكاا  ع ى قلشااااأ اةت فا  تاأثارات علهان تلعكس  
 . Symptoms            ارضا 

 
  اقشاااكا في طباعي غار انحراف هو   Plant Disease اقلبنتي اقحرض))

  بتنثار ق لبنت اقفساااااوقولي اقلشاااانط او اقكاحانوي اواقتركاب اقةنرلي
 ((.Causal agent حاوي غار او  حاوي عناا 
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  او( اقتركاباا ) اقشااااك اا  اقتغارات هي  Symptomsاقحرضاااااا  االعراض
  اقتعرض او االصااانب  علد اقلبنت ع ى تطرأ اقتي اواقفسااا جا  اقكاحانوق 
  واقثحنر اقزهنر اوتسانقط االوراق تبنع او اقخبو  اثا )  اقحرضاي ق حسابب

 .اقخ..........االصداء او اقتفحم او االنسج  اوت او
 

 النبات المراض االقتصادية االهمية
  اقى اقلبنتا  االاراض تساببهن اقتي االقتصاندق  االضارار او اقةسانئر تنسام

 :هحن اجحوعتان
 :باالتي وتتمثل مباشرة خسائر

 . اقبندرات سنوط او اوت ارض اثا  اقبندرات اوت او ت ل .1
 .اقخبو  ااراض اثا  بنقكناا  اقلبنت اوت .2
  واقباانض واقتبنع واقتفححانت االصاااااداء اثاا  اقلبانت ان الزاء اوت .3

 .اقدقاني واقبانض اقزغبي
  واقعراوط اقتفنح لرب اثا  ق حنصااااا  االقتصااااندق  اقناح  انةفنض .4

 .اقبطنطن ولرب
  اقتعفلنت اثا  واقحلنز  واالساااواق اقحةنزذ في اقححنصااااا  تعفن .5

  بعد اقحن ا  واقححنصاااا  واقةضاار اقفنكه  احنصاااا  تصاااب اقتي
  قالسااااتهالا صاااانقح  غار ولع هن بت فهن تتساااابب احن اقحصااااند

  اقساااانا  االقضااااا  بنقحركبنت ت وثهنق اقحاواني وحتى اقبشااااري
  اقساحو  او  Mycotoxins بنقحاكوتوكساالنت تعرف اقتي ت ق فطرقن

 .اقبكتارق 
   المباشرة غير االضرار او الخسائر. ب

 .االاراض ضد اقكاحانوق  واقتعفار اقحكنفح  تكنقال. 1
 .واالدغن  اقثننوق  اقعوائا  واكنفح  ازاق  تكنقال. 2
 .بنالاراض اقحتع ن  واقدراسنت االبحنث تكنقال.3
  االاراض دخو  بحلع اقحعلاا  واقادوائر اقزراعاا  اقحج ر تكانقال. 4

 .واقحشرات
 
 المرض حصول شروط

 
  أساااانسااااا  علنصاااار ثالث  تفنعا  ان البد اقلبنتي اقحرض قحدث وقكي
 -:وهي

 
  .  Pathogen اقحرضي اقحسبب •
  . Host قإلصنب  اقننبا  اقعنئا  •
 .Environmental Factors اقحث ى اقبائا  اقعوااا  •

  قعرف اث ث شااكا  ع ى ق حرض اقثالث اقعلنصاار هخ  تداخا  بانذ وقحكن
 .اقعلنصر ت ك ان واحد قحثا  أضالعن ان ض ع كا ". اقحرض بحث ث"
 



 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

Prof AYAD Al Heeti 

 

 ا
 
 
 
 
 :     Disease Causal  المرضي لمسببا

  ان اكثر او نو  ع ى اقحرض احداث ع ى اقنندر اقعناا او اقحساااابب هو
 : اقى حسب طباعتهن  اقحرضا  اقحسببنت تنسمو  اقلبنتنت

  اقكنئلنت  بهن وقنصاااد: living agents(  مسبببببات)  حية عوامل.1 
  اقشااااباها  اقحاا  اقكانئلانت, اقلاحانتودا, اقبكتارقان, اقفطرقانت اثاا  اقحاا 

وقط   ع اهان بان   اقحتطف ا  اقزهرقا  اقلبانتانت و, اقبروتوزوا, بانقحاكوبالزاان
Pathogen. (الطفيبل  :Parasite  اقااخي اقاادقا  اقحي اقكاانئن هو  

  اقغاخائاا  احتانلانتا  ع ى الان وقحصاااااا  اخر حي كانئن ع ى قتطفاا 
 .  Pathogenاو ان قعرف بنقحساااابب اقحرضااااي اقحي واقتكنثر ق حعاشاااا 

  اقتطفااا الباانرقاا  كاانئلاانت اااان نوعان ع ى اقحتطف اا  اقكاانئلاانت وتكوذ
Obligate Parasite   حانتهن دورة اكحن  التسااتطاع  اقتي اقكنئلنت وهي  

  تكوذ  اقتي اقكانئلانت هي اقثانني اواقلو  اقحاا  اقكانئلانت ع ى اتطف ا  اال
اقكانئلانت اقحاا  اقادقانا  اقتي   اي Facultative Parasite اقتطفاا  اختاانرقا 
  اقثنني واقجزء اخر حي كنئن ع ى اتطف   حانتهن دورة ان لزء  تنضاااي
 .    اقحا  ق كنئلنت اقعضوق  اقحة فنت ع ى راا  تعاش
  قحصااااا اقاخي  اقحي اقكانئن هو  Saprophyte:  اقحترام اقحي اقكانئن
  ان او اقحاا  ق كانئلانت اقعضااااوقا  اقحة فانت ان اقغاخائاا  احتاانلانتان ع ى

 .اوتهن بعد االحانء
  

  بهن وقنصاد:  Non-living agents(   مسبببات)الحية غير  عوامل.2
: 

  اثا ق حانة األساااانسااااا  اقعوااا  في وانةفنض ارتفن ) اقبائا  اقعوااا  .1
 (.اقخ...واقرطوب  واقضوء اقحرارة
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,  اقتربا  رطوبا  زقاندة أو ننص, اقغاخائاا  اقعلانصاااار ننص)  اقتربا  عواااا  .2
 (.  pH اقترب  ق وق  و ححوض 

  أكسااااااد وثانني, NO2 اقلاترولان أكسااااااد ثانني اثاا  اقغانزات) اقح وثانت .3
  ع ى اقح حي اقرذاذ, اقحاناضااااا  األاطانر, O3 األزوذ وغنز, SO2 اقكبرقت
 (.  واقححاطنت اقبحنر شواطئ

 .واقفاروقد اقفاروس بن وقنصد: Virus agents  فايروسية عوامل.3
  
   Host  العائل -2 

  او غخاء  ال  وقساااتحد اقطفاا  ع ا  قلحو اقحاواذ او  اقلبنت بن وننصاااد
  قإلصااااانبا  قانباا  اقعانئاا  قكوذ أذ وقجاب.  اقحي غار اقعانااا  ع اان قؤثر

 .  بنقحرض
  بنقحسااابب قالصااانب  قتعرض اقخي اقحاواذ او اقلبنت اقحي اقكنئن هو)))

 .(((اقحرضي
 
 Environmental Factors البيئية العوامل -3

  وترب  وضاوء ورطوب  حرارة درل  ان بنقلبنت اقححاط  اقعوااا  بهن وقنصاد
   .قإلصنب  قنب ا  أكثر اقلبنتنت تجعا  وهي

 
دوذ اقتحكن ان اقننفن او   اقخي قلتشار بسارع  هي حنق  اقحرضالوباء: 

حرض ان في نسااااب  عنقا  ان اقحجتحع  قانتشاااانر اي  )اقحد ان تنثار  
إذا توفرت اقعواااا  وقحصااااا ذقاك  ( واقتسااااباب بةساااانئر كبارة اقلبانتي

 اقحلنسب  اقتنقا :  
)حساانسااا   ولود عوائا عدقدة ذات درل  عنقا  ان اقننب ا  قإلصاانب   .1

 اقححصو .في صلل نبنت عنقا  (
زقندة كثنف  اقحسابب اقحرضاي, وولود ساالالت شادقدة اقحرضاا  الن  .2

 قندرة ع ى إحداث اقحرض.
ولود ظروف بائاا  االئحا  ق حرض, واسااااتحرارهان خال  فترة طوق ا  ان   .3

 اقزان.  
 
 

عائل  اصبابة بالتسببب بكائن حي مسبوولية  كيفية يمكن برهنة 
 مرض؟ال حدوثو ما 

 
 حرض اان ب كانئن حي في اصااااانبا  نو  ان اقلبانتانتقكي قتم برهلا  دور 

 .قجب تطبا  فرضا  اقعنقم كوخ

 
 ؟وخااااااااااااك  ااااااااااافرضاانهي 
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اقةطوات  وضااعهن اقعنقم كوخ   عدد انفرضااا  كوخ هي  
قبرهل  دور اقكنئلنت اقحا  اقدقان   بنصااانب  االنسااانذ او 

 .واقتسبب بنحداث اقحرضاقحاواذ او اقلبنت 
اقدقا  بنصاااانب   اقحي اقكنئن  ان اقفرضااااا  هو  برهل  دور   قغرضااذذ 

  افترض  اذحرضاااا . اق ناعراضااا  اقحرض واظهنر بنحداثاقعنئا واقتسااابب 
  اقحتط بنت ع ى وتلطوي بنساحن وهي  عرفت  تن اقتي فرضاا كوخ اقعنقم
 :االتا 
 .اقحرضا  اقحنق  اع دقا  حي كنئناو ولود  ارافن  .1
 .اقحرضا  ق حنق  اقحراف  حياق كنئناق  وتلنا  عز  .2
  اقعنئا نو  نفس ت نام علد اقحرضاا  االعراض نفس ع ى اقحصاو  .3

 .اقحرقض اقلبنت ان عزقن تم اقخي اقدقا  اقحي بنقكنئن
  اقحي  بنقكانئن ت ناحا  تم اقخي اقعانئا  ان اقكانئن نفس عز  اعندة .4

 .االعراض نفس بنعطنء وتسبب اقعدوى واحداث
وهخ  اقفرضاا  تلطب  ع ى ااراض اقلبنت واقحاواذ واالنسانذ علد   .5

اكتشااااانف اقحرض واساااابباان ق حرة االوقى.وقتم تحوقر خطوات  
خنصا  اذا كننت اقحساببنت غار  اقفرضاا  حساب طباع  اقحسابب 

 حا  او البنرق  اقتطفا.
 

 

 االهمية االقتصادية المراض النبات

تتمثل اهمية االمراض بتسببها بخسائر او اضرار اقتصادية في 

 هما: نوعينالخسائر الى تلك تقسم الحاصالت الزراعية و 

 مباشرة وتتمثل باالتي:ال او االضرار خسائرال -أ
 مثل مرض موت او سقوط البادرات .تلف او موت البادرات  .1
 موت النبات بالكامل مثل امراض الذبول. .2
موت اجزاء من النبات مثل االصداء والتفحمات والتبقع والبياض  .3

 الزغبي والبياض الدقيقي.
انخفاض القيمة االقتصادية للحاصل مثل جرب التفاح والعرموط  .4

 وجرب البطاطا.
في المخازن واالسواق والمنازل مثل التعفنات التي  الحاصالتعفن  .5

تصيب محاصيل الفاكهة والخضر والمحاصيل الحقلية بعد الحصاد 
مما تتسبب بتلفها وجعلها غير صالحة لالستهالك البشري وحتى 

الحيواني عند تلوثها بالمركبات االيضية السامة التي تعرف 
 بالميكوتوكسينات او السموم البكتيرية.
 وتتمثل باالتيب. الخسائر او االضرار غير المباشرة 
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 . تكاليف المكافحة والتعفير الكيمياوية ضد االمراض.1

 . تكاليف ازالة ومكافحة العوائل الثانوية واالدغال.2

 .تكاليف االبحاث والدراسات المتعلقة باالمراض.3

. تكاليف الحجر الزراعي والدوائر المعنية بمنع دخول االمراض 4

 .الى مناطق غير معهوده بها سابقا والحشرات

 
 Classification of plant diseasesتصنيف أمراض النبات 

 
طرق بهادف تسااااهااا دراسااااتهان وتعرقفهان  ة عادبتنساااام أاراض اقلبانت 

وبانقتانقي انانواتهان, حااث قحكن اسااااتعحان  انانقاس عادقادة كاأساااانس  
قتصاااالال أاراض اقلبنت, وتعتحد هخ  اقحننقاس ع ى اقغرض اقحنصااااود  

 الهن, حاث تنسم األاراض اقلبنتا  حسب:  
 :اثا  تسببهن اقتي األعراض .1

  .ذبو  •
  .اقجخور أعفنذ •
  .قفحنت •
 .أصداء   •
  .ب لر  •
  .أوراق تبنع  •
 .تفححنت  •
 
 :  اثا  اقحصنب اقلبنتي اقجزء- 2
 
  .  اقجخور ااراض •
  .  اقساننذ أاراض •
  .  اقةضري اقحجحو  أاراض •
 .  اقثحنر أاراض •
 
 :  اثا  اقحصنب اقلبنت نو  -3
 
  .  اقحن ا  اقححنصاا  أاراض •
  .  اقةضر أاراض •
 .  اقفواكهن أاراض •
  .  اقغنبنت أاراض •
  .  اقعشبا  اقحروج أاراض •
 .  اقزقل  نبنتنت أاراض •
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 :اثا  اقلبنت إصنب  توقات -4
 .اقحنا  بأاراض فتسحى اقحنا  في إثحنر  أو نحو  أثلنء اقلبنت إصنب  •
  اقتةزقن أو اقتسااوق  أو اقلنا  أثلنء أو اقثحنر تجفال أثلنء اإلصاانب  حدوث •
 .  اقحصند بعد ان بأاراض اقحنالت هخ  وتسحى اقشحن أو
 
   اقحرضي اقحسبب نو -5

,  اقلبانت أاراض تصاااالال في فانئادة اقحنانقاس أكثر اقتنسااااام هاخا قعتبر
  انتشاانر  وكافا ,   ق حرض اقحرضااي اقحساابب تحدقد في قساانهم حاث
  قحكنفح  اقحلنسااب  اقطرقن  ثم وان, اقحساابب صاافنت  اعرف  خال  ان

 :ذقك اثن . اقحرض
  .فطرق  أاراض •
  .فاروسا  أاراض •
 .اقحتطف   اقزهرق  اقلبنتنت أاراض •
  .بكتارق  أاراض •
  .ناحنتودق  أاراض  •
 .طفا ا  غار أاراض •
 
 : اقى تنسم اقحرض طباع   -6 
  ان تلتناا  اقتي االاراض وهي  Infectious Diseases اعادقا  ااراض •

  اقحساابب قكوذ وذقك اقحرض ع ان وتحدث اقساا ام اقى اقحصاانب اقلبنت
 .حاوي

  اقتي االاراض وهي  Non –infectious Diseases اعادقا  غار ااراض •
  الذ وذقك ارض ع ان والتحدث اقساا ام اقى اقحصاانب اقلبنت ان التلتنا 

 .حاوي غار اقحسبب
 

 
 

 Causes of plant diseasesمسببات األمراض النباتية 
 

اساااببنت اةت ف  بعضاااهن طفا ي واقبعض  تلشاااأ األاراض اقلبنتا  عن 
اآلخر غار طفا ي. وتنساااام األاراض اقلبانتاا  تبعانا قحسااااببانتهان إقى  

 اقحجنااع اقتنقا :
  Parasitic diseasesاألمراض الطفيلية  -أ

هي ت ااك األاراض اقلاانتجاا  عن كاانئلاانت حااا  دقاناا  اثااا اقفطرقاانت,  
 زهرق  اقحتطف  .اقبكتارقن, اقحاكوبالزان, اقلاحنتودا, اقلبنتنت اق

 
   Non-parasitic diseasesاألمراض غير طفيلية  -ب

تعرف هخ  األاراض بنسام األاراض اقفسااوقولا  وتلشاأ عن عوااا غار  
حا  تسااابب خ ا فسااااوقولي في عح انت اقلبنت اقحاوق  نتاج  قتأثار  
عوااا بائا  غار االئح  اثا اقصااناع اقخي قؤدي إقى احتراق األوراق أو  
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كخقك قسااع  اقشااحس. أو قد قكوذ اقتأثار ننتج عن ننص أو زقندة   حوافهن
 اقعلنصر اقحغخق  ق لبنت في اقترب .  

 
  Virus diseasesاألمراض الفيروسية  -ج

قولاد اختالف بان اقحشااااتغ ان في اجان  األاراض اقلبانتاا  حو  طباعا  
هخ  اقفاروساانت, فبعضااهم قضااعهن ضااحن اقحسااببنت اقحرضااا  اقحا .  
واقبعض اآلخر قضاعهن ضاحن اقحساببنت غار اقحا . قكن اكتشال أذ هخ  
اقفاروسانت اقتي تصااب اقلبنت اندة غار حا  القحكن تكرار نفساهن )إنتنج  

إال داخا خالقن حا . قخقك وضااعت هخ  األاراض في قساام  أفراد لدقدة( 
 خنص بهن.   

 
  Different Symptoms  المرضيةاألعراض 

 
تظهر ع ى اقلبانت أعراض وعالاانت اةت فا  ترلع إقى نو  اقحرض ونو   

 Diseaseفباألعراض المرضببببيبة اقعانئاا ودرلا  انانواتان ق حرض. 
symptoms   عبانرة عن اقتغارات اقةانرلاا  واقاداخ اا  اقتي تحادث ق لبانت

 نتاج  قإلصنب  اقحرضا . وهخ  األعراض إان أذ تكوذ:
 Morphologicalجيببة( أعراض ظبباهريببة خببارجيببة )مورفولو.1

symptoms  
وهي اقتي قحكن تحاازهن خنرلانا ع ى ساطم اقعضاو اقلبنتي اقحصانب,  
حااث تكوذ واضااااحا  ق عان اقحجردة وقحكن تحاازهان أقضاااانا بانق حس أو  

 اقشم.  
  Histological symptomsأعراض تشريحية )هستولوجية( .2

تشاااارقم  وهي اقتي قحكن تحاازهاان باانقفحص اقحجهري عن طرق  
 األنسج  اقحصنب .

 
فهي عبانرة عن اقكانئن اقححرض   Disease signsأمبا عممبات المرض 

أو ألزائن أو بعض آثنر  وإفرازاتن في أو ع ى اقعضاااو اقلبنتي اقحصااانب. و  
 ان هخ  اقعالانت:  

 اقحاسا او  واقحوااا اقجرثواا  ق فطرقنت. •
 جلسا  ق فطرقنت.اقاقجراثام اقجلسا  وغار  •

 
 أهم األعراض المرضية  

 
 Wiltingالذبول  -1

 عبنرة عن انحلنء اقلبنت ألسفا أو بعض أعضنئن نتاج :   

فند اقحنء بسااابب اقري اقغار التظم. تظهر ع ى اقلبنتنت أعراض   •
اقخبو  علد اشاااتداد حرارة اقجو في اقظهارة. وتساااتعاد اقلبنتنت حنقتهن  
اقطباعاا  بحجرد اعتادا  اقجو أو توفر اقحاان  في اقتربا , وقعرف هاخا اقاخبو   

 بنقخبو  اقحؤقت.  
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طفاا في  انسااااداد األوعا  اقةشاااابا  في اقلبنت نتاج  قلحو اق •
ت ك األوعا  أو إفراز اقطفاا قحواد سااانا  اثا ححض اقفاوزارقك. فاعحا  
ذقك ع ى تعطاا ارور اقحنء واقعصاااانرة اقغخائا  احن قؤدي إقى ق   اقحنء  
في اقسااااننذ واألوراق وبنقتنقي ظهور أعراض اقخبو , وقعرف هخا اقخبو   

 بنقخبو  اقدائم أو اقخبو  اقحرضي.  
 
 
 

 
 
 

 Blightاللفحة  -2
وقنصااد بهن اقجفنف اقحفنلئ أو اقحوت اقساارقع قكا اقحجحو  اقةضااري  
ق لبنت اقحصاانب أو لزء ان أعضاانئن. وتظهر هخ  اقحنق  في ارض اق فح   

 اقحتأخرة في اقطحنطم واقبطنطس.  
 

 
 
 
 

 Spotالتبقع  -3
عبنرة ذ ولود اساانحنت صااغارة )بناعنت( أو كبارة )قطةنت( اات  ع ى  

اقلبنت اقحةت ف  خنصاا  األوراق واقثحنر. وتةت ل اقبنع في اقشااكا  ألزاء 
واق وذ حسااب نو  اقعنئا وطباع  اقحساابب اقحرضااي. فند تكوذ اطنوق   
أو باضنوق  أو استدقرة, كحن تةت ل في اق وذ فند تكوذ سوداء أو بلا  أو  
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ححراء أو صفراء أو غار ذقك. وان األاث   ع ى هخ  اقظنهرة اقتبنع اقبلي  
 في اقفو , تبنع أوراق اقنطن.

 
 
 

 
 
 
 
 

 Rotالعفن  -4
هو تح ا األنساااج  اقحصااانب  نتاج  النهانر لدر اقةالقن واحتوقتهن بتأثار  
اإلنزقحانت اقتي قفرزهان اقكانئن اقححرض اقحهانلم, حااث قولاد نوعان ان  

 اقعفن:
: خروج سنئا خ وي ان خالقن اقلساج قصنحب تح ا  Soft rotعفن طري   •

 األنسج  اقلبنتا .
: ال تولد أي إفرازات خ وق  تصاانحب تح ا األنسااج   Dry rotعفن لنف  •

 اقلبنتا , وقبدو اقلساج لنفنا.    
 وان أاث   اقعفن عفن ثحنر اقحواقم, عفن اقجخور.
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 Cankerالتقرح  -5
هو لرح اوضااااعي احادود أو الطنا  ااتا  احادودة في ق ل اقسااااانانذ  
واقجاخور, حااث قجل اقن ل وقتشاااان  وتظهر اقشاااانوق في كثار ان  
األحانذ ع ى شاااكا دوائر اتداخ  , وقد قلسااا خ اقن ل اقحات أو تتطنقر  

 ألزاء الن. 
 
 

 
 
 

    
 Damping Off سقوط البادرات  -6

قعرف هخا اقعرض بسنوط اقبندرات اقحفنلئ وهو عبنرة عن سنوط 
اقبندرات اقصغارة نتاج  اقعفن اقسرقع علد قنعدة اقسوقن  اقجلالا ,  

وتظهر هخ  األعراض ع ى اقبخور قبا ظهورهن فوق سطم اقترب  وقعرف 
هخا اقطور بطور ان قبا اقظهور, وعلد ظهور األعراض ع ى اقبندرة بعد 

 كحن في ارضطم اقترب  قعرف ذقك بطور ان بعد اقظهور نحوهن فوق س
 سنوط اقبندرات اقحفنلئ.
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 Tumorsأورام  -7
عبنرة عن انتفنخنت اوضاااعا  أو نحوات خنرلا  تلتج عن اننسااان  خالقن  
اقعانئاا بكثرة وتزداد اقةالقان اقجادقادة في اقحجم اثاا اقتادرذ اقتانلي في  

 اقح وقنت )بكتاري(, تعند اقجخور )ناحنتودي(.  
 

 
 
 

 انتشار المسببات المرضية
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Dissemination of the Pathogens 
 

قنصااد بنالنتشاانر انتنن  اقحساابب اقحرضااي ان اكنذ اإلصاانب  إقى اكنذ  
آخر خنقي الهن. فند قلتنا اقحساابب اقحرضااي ان عضااو إقى آخر ع ى  
اقلبانت نفساااان, أو ان نبانت إقى آخر في نفس اقحناا, أو ان حناا إقى  
آخر في اقحلطن  نفسااااهن, أو ان الطن  إقى أخرى في نفس اقنطر, أو  

 ر. عحوانا قولد نوعان ان االنتشنر, وهحن:  حتى ان قطر إقى آخ
     

 Positive disseminationانتشار ايجابي   -أ
وقنصااد بن تحرا اقحساابب اقحرضااي اساانف  قصااارة احدودة بنالعتحند  
 ع ى قوتن اقخاتا  وبنقتنقي قحكلن أذ قتحرا ان نبنت إقى أخر كحن في:

اقبكتارقان اقتي قهان  قرقانت اقلاحانتودا, ولراثام بعض اقفطرقانت وكثار ان  •
 اسواط تسنعدهن في اقحرك  في اقحنء.

نحو هافانت اقفطرقانت في اقتربا  إقى اسااااانفانت تادناهان ان اقعوائاا   •
 اقحجنورة.

نثر بعض اقفطرقاانت لراثاحهاان بنوة ان ع ى حواا هاان أو ان داخااا    •
 اقتراكاب اقتي تحوقهن.

 
 وهخا اقلو  ان االنتشنر قاس قهن أهحا  كبارة في انتشنر هخ  اقكنئلنت.  

 
 Passive (Negative) disseminationانتشار سلبي    -ب

بوسانئا  وقنصاد بن هو ححا قننح اقحسابب اقحرضاي ان اكنذ إقى آخر 
عوااا اةت ف  بلنا ت ك   اعال  تسانعد  ع ى االنتشانر, حاث تنو  عدة

اقحساااببنت اقحرضاااا  الهن اقرقنح, اقحنء, اقحشااارات, اقحاواننت األخرى  
واإلنسااانذ ...اقخ. وقعتبر االنتشااانر اقسااا بي هو األسااانس في انتشااانر  

 اسببنت أاراض اقلبنت قحسنفنت قصارة أو طوق  .  
 
 

 Stages of disease( المرض مراحل تطور )تكشف
development 

 
قحر اقحرض اقلبنتي بساا ساا   ان اقحوادث أو اقحتغارات اقحتعنقب  اقتي  
تحاادث اقواحادة بعااد ألخرى واقتي تؤدي في اقلهاانقا  إقى تطور وظهور  

. وتتضاااحن دورة اقحرض  disease cycleاقحرض و تساااحى بدورة اقحرض 
 اقحراحا اقتنقا :

 
      
     
 Inoculationالتلقيح    -أوالا 

 .اقحنصود بنقت نام وصو  اقكنئن اقححرض واتصنقن بنقعنئا اقلبنتي 
 وبصف  عنا  قولد نوعنذ ان اق ننح, هحن:  



 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

Prof AYAD Al Heeti 

    Primary inoculumاللقاح االبتدائي )األولي(  -أ
هو اقجزء ان اقحساابب اقحرضااي اقخي قتساابب في إحداث اإلصاانب      

 األوقا  )االبتدائا ( ق عنئا اقلبنتي.  
    Secondary inoculumاللقاح الثانوي  -ب

وهو اق ننح اقلنتج عن اإلصااانب  األوقا  واقخي قسااابب بدورة اإلصااانب        
 اقثننوق .     

 
      

 عاده توجد:   Sources of inoculumومصادر اللقاح 
 
 

 .اقحصنب  اقلبنتنت بننقن ع ى •
 .اجنورة حنو  في أو اجنور آخر نبنت ع ى •
 .واقحعحرة اقحوقا  األعشنب ع ى •
 ع ى او في اقلواقا وخنص  اقحشرات واقدقداذ اقثعبننا  •
 .اقحرضا  بنقحسببنت اقح وث  واقبخور اقترب في •
       اقةضري اقتكنثر وألزاء اقلبنت بخور في أو ع ى اححوالا  •

 (.فسا  , شت ن, بص  , رقزوان, كوران, كدرن )
 

   Penetrationاالختراق  -ثانياا 
االختراق هو دخو  اقطفاااا إقى داخااا اقعاانئااا. وأهم طرق اختراق  

 اقطفا انت أنسج  عوائ هن ان ق ي:   
 اختراق مباشر لسطح النبات    .1

تعتبر هاخ  اقطرقنا  ان أكثر اقطرق شاااااوعانا في اقفطرقانت واقلاحانتودا  
واقلبانتنت اقزهرق  اقحتطف ا . وقتم بطرقنا  ااكانناكاا  في اقحراحا األوقى,  
ثم قنو  اقطفاااا باازفراز بعض األنزقحاانت اقتي تسااااانعااد  في عح ااا   

 االختراق.     
 

 غير مباشر اختراق أو دخول .2
i.  الطبيعيةمن خمل الفتحات 

 وأهم اقفتحنت اقطباعا  في اقلبنت ان ق ي:
تولد ع ى سااطم اقورق  وع ى بعض اقساااننذ, وتكوذ افتوح    الثغور: •

 طوا  اقلهنر, وهخا احن قسها ان دخو  كثار ان اقفطرقنت واقبكتارقن.  
تولد علد قح  وحواف األوراق وقةرج الهن   :نهاية القصبببيبات المائية   •

توح  بصاااف  اساااتحرة. وقدخا عن طرقنهن ق اا  قطرات انئا , وهي اف
 ان اقفطرقنت وأنوا  ان اقبكتارقن.  

تشاااابان اقثغور اقحانئاا  وتولاد ع ى اقبراعم اقزهرقا .   الغبدد الرحيقيبة: •
 وقدخا عن طرقنهن بعض أنوا  اقبكتارقن اقتي تسبب قفح  األزهنر.

ان  تولد ع ى اقثحنر واقساااننذ واقدرننت واقجخور, وتتكوذ  العديسببات: •
نساااج برنشاااحي افكك داخا األنسااج  اقف الا  اقحسااوبرة. وتسااتغا  

 بعض اقفطرقنت واقبكتارقن هخ  اقفتحنت الختراق أنسج  عوائ هن.     
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ii. اختراق أو دخول من خمل الجروح 

كاا اقفاروساااانت واقفاروقادات واقحاكوبالزاان تادخاا أنسااااجا  عوائ هان عن  
خنصا  اقحشارات, أو عن طرق  اقجروح  طرق  اقجروح اقتي تحدثهن نواق هن 

اقلانتجا  عن اقعح اانت اقزراعاا  كانقتن ام واقتطعام أو اقلانتجا  عن اقظروف  
اقبائاا  كهبوب اقرقانح أو اقلانتجا  عن تغاخقا  اقحاوانانت اقحةت فا . كثار ان  
اقفطرقنت واقبكتارقن تدخا أنسااااج  عوائ هن عن طرق  اقجروح اقحدقث  أو  

 اقندقح .
 

 بة  اإلصا -ثالثا
اقحنصااااود بهان هي اقحرح ا  اقتي توطاد اقطفا اانت عالقتهان بةالقان اقعانئاا  
اقحساااانس ق حصااااو  ع ى اقغاخاء اقالز  قلحوهان وتكانثرهان. ونتاجا  قهاخ   
اقعالقا  اقباوقولاا  تحادث تغارات واختالالت في اقوظانئل اقفساااااوقولاا   
  اقتي قنو  بهان اقلبانت احان قؤدي ذقاك إقى حادوث اقحرض وظهور األعراض
اقحرضاا . وتساحى اقفترة اقزالا  انبان االاسا  اقطفاا قحكنذ اإلصانب   
وبداق  ظهور األعراض اقحرضااااا  بفترة اقحضاااانن , تةت ل ادتهن بنختالف  

 اقعنئا اقلبنتي واقحسبب اقحرضي واقظروف اقبائا  اقسنئدة.
 

 الغزو -رابعاا 
اقلساااااج  تحرا اقطفااا ان اوقع اإلصاااانبا  إقى اقحلانط  اقحجانورة في 

   .اقحصنب
 التكاثر   -خامساا 

وقكي   االوقاا  بعاد غزو اقطفااا قألنسااااجا  اقحجانورة قحوقع اإلصااااانبا  
قسااااتعحر ذقاك اقحوقع اقجادقاد ع اا  أذ قتكانثر قبلانء قنانح لادقاد. وقةت ل  
اعاد  اقتكانثر بان اقطفا اانت اقحةت فا  بادرلا  كبارة إال أنهان تتحاز لحاعانا  

 بزنتنج اقعدقد ان األفراد.   
 

 االنتشار -سادساا 
بعاد اسااااتعحانر اقطفااا ألنسااااجا  اقلبانت وتكانثر  وتزاقاد أعاداد  تصاااابم  

بان أفراد اقطفااا ع ى اقحكانذ قوقا  فالباد قان ان االنتنان   اقحلانفسااااا  
 .واالنتشنر ان اوقع اإلصنب  واقحلنط  اقحجنورة إقى النط  أخرى 

 
 )الكمون( السبات -سابعاا 

بنانء اقطفا اانت في اقتربا  أو في أنسااااجا  عوائ هان وذقاك علاداان تكوذ  
.  عاانئااااوغااانب اق غار الاانسااااباا اقفازقاانئااا  و اقكاحااانئااا  ظروف اقلحو 

اقفطرقنت تبنى في صااورة  ق طفا انت صااور اةت ف  في اقبننء فحثالا في 
ااسااااا او  أو لراثام أو ألساااان  حجرق . وتبنى اقبكتارقن في صااااورة  
لراثام أو خالقن بكتارق . واقلاحنتودا تكوذ ع ى صااورة باض أو أطوار قرقا   

ائحانا في  أو أطوار بانقغا . واقفاروسااااانت واقفارودات واقحاكوبالزاان تبنى د
أنسااااج  حا  أو داخا أنسااااج  ننق هن اقحشااااري. أان اقلبنتنت اقزهرق   

 اقحتطف   فتكوذ ع ى هائ  بخور أو ع ى صورة خضرق . 
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 كيف تدافع النباتات عن نفسها ضد هجوم الكائنات الممرضة

 
قتعرض اقلبانت ق هجو  بحئانت اآلالف ان اقكانئلنت اقححرضاااا  اقتي تحنو   
أذ تتغ اب ع ى وساااانئاا اقادفان  اقتي قحت كهان اقلبانت. وتتحثاا وساااانئاا  

 اقدفن  اقتي علد اقلبنت ضد هجحنت اسببنت األاراض في:  
 
 

 Structural Defenseالدفاعات التركيبية  -أوالا 
اختراق اقكانئن اقححرض ق لبانت وكاخقاك  تعحاا كحوالز طباعاا  تحلع نحو أو 

 انتشنر  بداخ ن. وتنسم إقى:
 

 تركيبات دفاعية موجودة أصما في النبات   -أ
تحثاا هاخ  اقتركابانت اقةطوط اقادفانعاا  األوقى في اقلبانتانت ضااااد هجو   

 اقكنئلنت اقححرض , وتتضحن:  
 الشمع   .1

, وقشاكا  )اقكاوتكا( اقشاحع ع ى ساطم األوراق واقثحنرطبن  ان  ولد ت
اقغطانء اقةانرلي قةالقان اقبشاااارة, وهو ااندة طانردة ق حانء وبانقتانقي قحلع  

اال في حنق   ت ع ى ت ك اقسااااطوح. اقكنئن اقححرض االسااااتنرار أو اإلنبن
 اقحسببنت ذات االختراق اقحبنشر.

 
 الجدار الخلوي   .2

إذ ساااحنك  وصاااالب  اقجدار اقةنرلي قةالقن اقبشااارة تعتبر ان اقعوااا  
اقحهح  في اقحننوا  علد بعض اقلبنتنت ضااااد بعض اقكنئلنت اقححرضاااا   

  .  وذقك قولود اندة اق جلان اقتي تعطي اقجدار اقة وي أكثر صالب
 

 الثغور والعديسات   .3
تاأخر فتم اقثغور أثلانء اقلهانر في بعض أصاااالانف اقنحم قكساااابهان صاااافا   
اقحننوا  قعد  اندرة دخو  اقفطر اقحسااابب قحرض صااادا اقسااانق في  
اقنحم بسااااباب لفانف أنبوب  اإلنبانت ق جرثوا  اقتي نبتات أثلنء اق اا في  

تبادأ اقثغور في  ولود رطوبا  اقلادى, واع تبةر اقلادى تجل األنبوبا  قباا أذ 
 اقتفتم.    

أذ صااااغر فتحا  اقعادقساااانت اقحولودة ع ى اقثحانر تحلم انانواا  قبعض  
 األصلنف ضد بعض اقكنئلنت اقححرض  اقتي تصابهن.  

 
   شعيرات األوراق .4
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ولود هخ  اقشااااعارات بكثنف  ع ى األوراق في بعض أصاااالنف اقطحنطم  
واقبطنطس تكوذ أكثر اننوا  عن ت ك األصالنف ق ا   اقشاعارات كحن في  

 حنق  ارض اق فح  اقحتأخرة.   
 

 تركيبات دفاعية تتكون استجابة لإلصابة بالكائن الممرض -ب
 تتضحن هخ  اقتركابنت انق ي:

 
 نسيجيةتركيبات دفاعية  .1

تتكوذ هاخ  اقتراكااب أاان  أو حو  الانط  تحركز اقكانئن اقححرض في  
اقلبنت اثا طبننت اقف ان, طبننت االنفصااان , تكوقن اقتا وزات, ترسااااب  

 اقصحوغ.
 الدفاعات الكيميائية   -ثانياا 

هي عبانرة عن اركبانت تفرزهان اقلبانتانت قتنانو  فعاا اسااااببانت األاراض,  
ة بانقلبانت قباا اإلصاااانبا  أو تسااااتحاث نتاجا   وت اك اقحواد إاان تكوذ اولود

 اإلصنب  
 

 
 ايجاز باهم مسببات االمراض النباتية 

 
 Fungiالفطريات .1

تنساحان   تتبع  دقان   ااكروسكوبا حا  عبنرة عن كنئلنت اقفطرقنت 
 . Kingdom : Fungiثالث احنقاك اهحهن اح ك  اقفطرقنت  اقحنانا  

 
 

 
 

 الفطريات: طرق معيشة 

تعجز ع ى أذ تعاش شنذ اعظم اقكنئلنت اقحا  االخرى  اقفطرقنت 
بخاتهن با البد قهن ان االعتحند ع ى غارهن ان اقكنئلنت اقحا  األخرى أو 
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والستافنء احتانلنتهن ان اقحواد اقغخائا  ال اقحواد اقعضوق  اقحات  ، 
 ساحن اقحواد اقكربوهادراتا .

 اقفطرقنت فاحن ق ي : طرقن  اعاش  وقحكن تحاز 
 Obligate Parasitic Fungi :فطريات إجبارية التطفل -1

و هي اقفطرقنت اقتي تنضي دورة حانتهن ع ى االنسج  اقحا              
ال قحكن تلحاتهن اةتبرقن ع ى بائنت اقفطرقنت اقحتط ف  إلبنرقن  و. فنط

إذا قم تجد اقعنئا أو تحوت  سبنتأنهن تحر بفترة وغخائا  صلنعا  
 اقحلنسب قهن.

 Facultative Parasitic Fungi: فطريات اختيارية التطفل  -2

التي تعيش في الظروف الطبيعية مترممة على مواد الفطريات وهي 
 .  اتطفل عليهت  و  وتصيب العوائل النباتية عند توفرها عضوية متحللة 

 Fungi  Obligate Saprophytic:فطريات إجبارية الترمم -3

هي ت ك اقفطرقنت اقتي ال تستطاع أذ تعاش ع ى أحانء با تعاش 
 .ع ى اواد عضوق  اتح    سواء كننت بننقن نبنتا  أو حاوانا  

  Facultative Saprophytic Fungi :فطريات اختيارية الترمم -4

وهي اقتي تعاش عندة اتطف   وقكلهن إذا قم تجد اقعنئا اقحالئم فأنهن 
 عاش ع ى اواد عضوق  في اقترب .ت جن إقى اقترام وت

  Fungi   Symbiotic:تكافليةفطريات  -5

وهي اقتي تعاش بطرقن  اقتكنفا أي تبند  اقحلفع  اع كنئلنت حا  
اقتي تتعنقش بن بعض اقفطرقنت اع  لخور قزا كفطرقنت اقحاكورا أخرى 

اقغخائ  اننبا اقلبنتنت وتتبند  اقحلفع  اذ قزود اقفطر اقعنئا بنقعلنصر 
 حصوقن ع ى اقطنق  ان اقلبنت.

 تركيب جسم الفطر 

قتركاب لساااام اقفطرقانت ان اجحوعا  ان اقةاوط تسااااحى هافانت  
)افردهان هافان( واقتي تكوذ في اجحوعهان اان قسااااحى بانقغز  اقفطري  

  . و اقحاسا او  قد قكوذ انسم بجدر عرضا   Mycelium"اقحاسا او "  
Septa    وقعرف بنقغز  اقحنساام Septate Mycelium   وتحتوي كا خ ا

بجدر عرضااا    ع ى نواة واحدة أو أكثر, واقبعض اآلخر قكوذ غار انساام 
  وقظهر  Aseptate or Coenocytic Mycelium وقسااااحى اداج خ وي 

وهل ك نو  اخر قكوذ ع ى شكا خالقن   بشكا خ ا  واحدة عدقدة األنوق 
 .  افردة كننوا  اقةحنئر والهن خحارة اقةبز
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 تكاثر الفطريات  
 تكنثر للسي. و تتكنثر اقفطرقنت بطرقنتان: تكنثر الللسي )خضري(

 
 Asexual (Vegetative)التكاثر المجنسببي )الخضببري(  -أ

reproduction   
اقصفنت اقوراثا . وقعتبر هخا اقلو  ان  هو إنتنج أفراد اشنبه  قألبوقن في  

اقتكانثر أكثر أهحاا  ق فطر نفسااااان, حااث قتكرر حادوثان عادة ارات خال   
اوساااام اقلحو إلنتنج أعداد كبارة ان األفراد وإصاااانب  اساااانح  أكبر ان  

 اقلبنتنت. وقتم هخا اقلو  ان اقتكنثر بصور اةت ف  الهن:
و قاعطي فرداا  تفتات اقهافانت اقجسااااحاا  إقى ألزاء كاا الهان قلح •

 لدقداا.
اننساااان  بساااااط ق ة ا  اقجسااااحا  إقى خ اتان شاااانانتان   •

 اتشنبهتان.
 تبرعم اقة ا  وذقك بزعطنء برعم اقخي قلحو وقعطي فرداا لدقداا. •

إنتانج لراثام اةت فا  في اق وذ, اقحجم, اقشااااكاا, عادد اقةالقان   •
 وفي طرقن  حح هن. تعرف بنقجراثام اقالللسا  الهن اقتنقي:

: تتكوذ داخا كاس قعرف بنقكاس اثيم األسبورانجيةالجر.1
األسبورانجي, قححا هخا اقكاس ع ى حناا اسبورانجي. تتحرر هخ  



 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

Prof AYAD Al Heeti 

اقجراثام ان اقكاس علد تحزقن أو تح  ن أو عن طرق  فتحنت خنص , وقد 
 تكوذ هخ  اقجراثام: 

اتحرك  تتحرا بنألهداب )أسواط( وتسحى  •
 بنقجراثام اقسنبح .

 غار اتحرك  وتسحى بنقجراثام اقغار اتحرك .    •
   
تححاا هاخ  اقجراثام   الجراثيم الكونيبديبة: .2

 خنرلانا ع ى هافنت خنص  تعرف بنقحوااا اقكونادق .
 
عاباانرة عان تاجاحاع   البجبراثبيبم البكبممبيببديببة: .3

ساااتوبالز  اقة ا  علد أركنذ اقةالقن وقحاط نفساان بجدار سااحاك. وهخ   
اقجراثام إان أذ تكوذ طرفا  أو بالا . وقحكن أذ تبنى في اقترب  قسلوات  
عادقادة, و علاداان تتهااأ قهان اقظروف اقحالئحا  تلبات اعطاا  ااسااااا او   

 لدقد.   
 

 Sexual reproductionالتكاثر الجنسي  -ب
 حدث بنندانج نواتان اتوافنتان, حاث تتم ع ى اراحا اتحازة وهي:ق
 اندانج ساتوبالزاي.   •
 .اندانج نووي •
 (.اننسن  اختزاقي )ااوزي •
 

قلتهي هخا اقتكنثر بزنتنج لراثام للسااا  ساانكل . وقحدث هخا اقلو  ارة  
 واحدة في اقحوسم. وأهم هخ  اقجراثام, هي:    

اقكاساا   اقجراثام  -3اقجراثام اقزقجوق     -2اقجراثام اقباضاا     -1         
 .اقجراثام اقبنزقدق   -4االسكا    او 
   

 الفطريات عن المتسببة النبات أمراض مجاميع اهم
 . اقجخور وأعفنذ اقبندرات واوت اقتننوي عفن أاراض
 . اقوعنئي اقخبو  أاراض
 . اقزغبي اقبانض أاراض
 . اقدقاني اقبانض أاراض
 . واق فحنت اقتبنعنت أاراض
 . األصداء أاراض
 . اقتفححنت أاراض
 . اقثحنر أعفنذ أاراض

 
 الجذور وأعفان البادرات وموت التقاوي عفن أمراض.1

 تزر  وحاث اقبخور زراع  أحواض فى واإلبندة اقوطأة شدقدة األاراض ان •
 األلزاء فى وتؤثر اقلحو اقحدقث  اقبندرات أاراض ان اتزاحح ،  اقلبنتنت
 وانةفنض ق   قحدث اقترب  سطم فوق انتحتد وكثاراا  األرضا  اقلبنتا 

 : اقى قرلع قد وذقك األرض فى اقحا  اقبندرات عدد فى
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 بعفن اقعرض وقعرف وتتح ا  اإلنبنت فى فتفشا  ق بخور اقفطر اهنلح  •
 Seed-rotاقبخور

 اقظهور فى اقبندرة وتفشا  اقبخور تلبت أذ بعد بنقفطر اقبندرات إصنب  •
 سطم فوق اقظهور قبا  اقبندرات بحوت اقحنق   وتعرف اقترب  سطم فوق
   Pre-emergence damping- offاقترب 

-Post  ب اقحنق  وتعرف اقترب  سطم فوق وسنوطهن اقبندرات اوت •
emergence damping –off. 

 بنقسنق تحاط قد أحانننا  اقكبارة اقلبنتنت ع ى اتح    صغارة ظهوربنع •
 .اقكبارة ق لبنتنت اقةضرى اقحجحو  ذبو   اقجخور وتشحا 

 اقجخور وعفن اقبندرات قحوت اقحسبب  اقفطرقنت بعض •

كا انوا  اقةضر واقفنكه   ارض سنوط اقبندرات قصاب  اقعوائا:

اان ارض تعفن . ونبنتنت اقزقل  اقتي تزر  في اشنتا الغراض االكثنر

 اقجخور قصاب لحاع انوا  اقحزروعنت االقتصندق .
 اقحسببنت:

         فاطار:       أهاحاهاان واان  قا اتارباا  اقاناانطالاا  اقافاطارقاانت اان عاادقااد
Rhizoctonia solani    ان كال ألللانس اقتانبعا  واألنوا  Phytophthora, 
Pythium  Fusarium 

 
 :اقحالئح  اقظروف

 بهن اقتهوق  ورداءة اقعنقا  اقترب  رطوب  •
 االئح  غار حرارة درلنت فى اقلبنت نحو •
 اقترب  فى اقلاترولان زقندة •
 اتتنقا  سلوات قعدة اقحنا  نفس فى اقححصو  نفس زراع  •
 

 : اقحكنفح 
  سااطم اسااتواء قضااحنذ تزحال و حرث ان ،  اقبخور قحهد اقجاد االعداد.1

 اقترب 
 .بهن اتحنسك  كتا  ولود وعد 

  أثلنء اقشااااحسااااى بنقتشااااعاع أو بنقكاحنوقنت أو بنقبةنر اقترب  تعنام. 2
 .اقصال

  إنبنتهن نسااب  تكوذ حتى بن اوثوق اصاادر ان تننوي ع ي اقحصااو . 3
 وخنقا  ارتفع 

 . بنقتننوى تححا  اقتى اقححرضنت ان
 اعانا ا  فى اقحسااااتةاداا  اقفطرقا  اقحطهرات باأحاد اقباخور اعانا ا . 4

 اثا  اقتننوى
 اقحاوق   اقحركبنت  بنحد  او  –  تننوى  كجم/    لم  2  بحعد   ثارا   اقفاتنفنكس

 .اقبندرات وظهور اإلنبنت إلسرا  بن اقحلصوح اقزراع  بحوعد االقتزا . 5
 اقدافئ  اقترب  فى ق بخور اقسطحا  اقزراع . 6
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 الوعائي الذبول أمراض .1
تصاااب اعداد كبارة ان     األنتشاانر واسااع  األاراض ان اجحوع  هي •

 اقححنصاا اقزراعا  كنقةضر واقححنصاا واشجنر اقفنكه  ونبنتنت اقزقل 
                                

  
 العامة األعراض

 .اقف نا  األوراق ع ى شبكي اصفرار وظهور اقبندرات ذبو .1
 .اقلبنت وتنز ,  األوراق اقتفنف و وتدقي اقعروق شفنفا . 2
 ذبو  واوت نبنتنت بنعحنر اةت ف  .. 3
 .اقترب  سطم فوق اقلبنت اعظم أو كا  تهد  -3
 (. اقحصنب  واقساننذ اقجخور)  اقبلي ق وذ اقةشب أوعا  قوذ تغار -4
 .اقلبنت ألزاء كا  أو اعظم اوت -5

 العوائل :
 اقةضر واالشجنر  واقححنصاا اقحن ا  بهخ  االاراض .اصنب  كا انوا  

اخطر ااراض اقعانئ ا  اقبانذنجانناا  كانقطحانطا  واقبانذنجانذ و اقلةااا  وتعاد ان 
 واشجنر اقزقتوذ.

 
 &   Fusarium oxysporum اقفطرقنت ان اثلان عن تتسبب:  المسبب

 Verticillium dahliae 
 :  المقاومة

 زراع  اصلنف اننوا . .1
 تطبا  دورة زراعا  ق ةضر واقححنصاا. .2
 حاوق .اكنفح  كاحانئا  و / او  .3
 تعنام اقترب في اقشنتا و اقباوت اقحححا . .4

 
 

 الدقيقى البياض أمراض  .2
   االنتشنر أاراض واسع .1
 . اقكاسا  اقفطرقنت تتبع اقتطفا  إلبنرق  قهن اقحسبب  اقفطرقنت.2
  قكوذ اقحصااانب   األساااطم ع ى دقانى اظهر ظهور هو اقححاز اقعرض.3

  ع ى بغزارة اقفطر قكونهان اقتى اقشاااافانفا  اقكوناادقا  اقجراثام إقى رالعان
 .اقكونادق  حواا ن

قكوذ تطف ن   Leveillula للس عدا سااااطحان أللنسااااهن أغ اب قتطفاا .4
  انسام اقحناا  وقكوذ اقثغور ان اقحوااا  تةرج داخ ي وقصااب اقطحنط .

  اقحتطف ا  فى(  Leveillula) اغزقاا  أو براا اا  واحادة لرثواا  وقححاا 
  .داخ ان

 
  كونادق   حوااا   تكوقن  طرق   عن  الللسان  قهن  اقحسبب  اقفطرقنت  تتكنثر .5

  ذقك و اقكونادق  اقجراثام ان ساالساا  تححا  أساطواني شاك هن  قصاارة
 .خنرلان   اقحتطف   اقفطرقنت حنق  فى
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  ارتب  تكوذ أساكا  أكانس بهن كاساا  ثحنر بتكوقن اقجلساى اقتكنثرهن .6
 قد االساااكا  واقثحنر- األساااكا  اقجراثام وبداخ هن خصاااب  طبن  ع ى
  زوائد  ع اهن  األسكا   األكانس  و  -  عدقدة  أو  واحد  أسكى  كاس  بهن  قكوذ

 .أشكنقهن فى تةت ل

 اقفطرقنت اقكاسا . : عدد ان االللنسسببمال

: افراد اقعنئ   اقنرعا  واقبنذنجننا   داخا اقباوت اقحححا  وفي  العوائل

 واشجنر اقفنكه  ونبنتنت اقزقل .اقحنو  اقحكشوف  
 

  المكافحة
   اننوا  أصلنف زراع . 1
  وبتعرقض اقجاادة بانقتهوقا  تسااااحم اقلبانتانت بان اقحساااانفا  تكوذ أذ. 2

 .اقشحس ألشع  األوراق
 .بنقحزرع  اقبرق  واقلبنتنت اقحشنئش ع ى اقنضنء. 3
 ال حتى األزوتى اقتساااحاد فى اإلساااراف تجلب و بنقتساااحاد قعلنق ا. 4

 . غض  اقلحوات تكوذ
  اثاا بهان اقحوصااااى اقحباادات أحاد بانسااااتةادا  اقكاحانوقا  اقحكانفحا . 5

 .اركبنت
  باداقا  علاد اقحعانا ا  تتم أذ ع ى اقحرض ان ق وقانقا  اقحةت فا  اقكبرقات

 .ظهوراقحرض
 

 Downy Mildew الزغبى البياض أمراض.3
 

   Biotrophic اقتطفا  إلبنرق  لحاعهن قهن اقحسبب  اقفطرقنت .1
 (  .اقعنئا  نساج داخا  قلتشر اقفطر) داخ ي   تطف هن قكوذ .2
  قالوراق اقع وي اقسااطم ع ى صاافراء بنع  بظهور بنالعراض تتحاز .3

  األنساج  ع ى اقزغبا  اقلحوات اقساف ي اقساطم ع ى قننب هن و
 .  اقرطب اقجو فى اقحصنب 

 ال ارتفع ،  نسابا  رطوب  اقزغبي اقبانض اساببنت أنوا  كا  قالئم .4
 %.95 عن تنا 

عنقا  اقتةصص اقفطرقنت اقباضا     عدد ان االللنس  المسبب:  
 .بنالصنب 

ان واقى حد خنصا  اقةانر  تصااب اقةضار  في اقباوت اقحححا  العوائل: 
نبنتنت  كخقك اقحنو  اقحكشاوف  واقححنصااا اقحن ا  و تصانب  اقةضار في 

 اقعلب.اقزقل  واشجنر اقفنكه  خنص  اشجنر 
  

 :اقحكنفح 
   اقحننوا  األصلنف زراع  •
   اقحصنب  اقسنب  اقحوسم اة فنت ان اقتة ص •
   األوراق ابتال  و اقلسبا  اقرطوب  زقندة شأنن ان ان كا  تجلب •
   األزوتى اقتسحاد فى اإلسراف عد  •
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 . اقحوصى اقفطرق  بنقحبادات اقكاحنوق  اقحكنفح  برنناج الراء •
 
 
 

  Spottingواقتبنع  Blights اق فحنتااراض  .3
  افراد ان اقةضاار احنصاااا  تصاااب اقتي واقحدارة, اقةطارة األاراض ان •

  اقحالئحا  اقظروف تتوفر علاداان  واقبطانطان كانقطحانطا  اقبانذنجانناا  اقعانئ ا 
وكاخقاك تصااااااب  . عانقاا  ورطوبا  الةفضاااا  حرارة ان اقحرض النتشاااانر

 اقفنكه  ونبنتنت اقزقل .اقححنصاا اقحن ا  واشجنر 
  علهن وقعبر اقحصاانب  قالنسااج  ساارقع اوت شااكا  ع ى االعراض تظهر •

او تظهر ع ى شاااكا بنع  ذات انساااج  اات  اةت ف  اقشاااكا   بنق فح 
 واقحجم.  

 
  كحن اقلحو اوساااام خال  وقت أى في اقةضااااري اقحجحو  اقحرض قنتا  •

  اقلناا أثلانء أو اقحناا  في زاقات اان وهى  تتعفن قاد اقتي اقادرنانت قهانلم
  ان بنقحرض اإلصاانب  عن اقلنتج  اقةساانئر وتةت ل. واقتسااوق  واقتةزقن
  اقسانئدة واقرطوب  اقحرارة درل  حساب ألخرى سال  وان ألخرى الطن 

  اقحكاانفحاا  طرقناا  وحساااااب اقلحو اوساااام خال  اعالاا  فترات في
 .اقحستةدا 

 

 .تتبع عدة صفوف اقحسببنت: عدد ان االللنس اقفطرق  
اقعوائا: افراد اقعنئ   اقبنذنجننا  واقنرعا  واشااجنر اقفنكه  ونبنتنت اقزقل   

 واقححنصاا اقحن ا .
 

 اقحكنفح 
 
نفس اقححانصااااااا    زراعا  بهان تتعانقاب ال االئحا  زراعاا  دورة إتبان . 1
 .اقحنا  نفس في  واقطحنطم نقبطنطسك
 .اقعدوى اصندر ان ق تة ص اقحصنب  اقلبنتنت وبننقن اة فنت حرق.  2
 .ق حرض اننوا  أصلنف استةدا .  3
 . بهن اقحوصى اقفطرق  اقحبادات بعض  استةدا.  4
 
 

  Rust Diseases األصداء أاراض .4
 
  تظهر اقى األعراض ألذ نظرا االسااام هخاع ى هخ  اقحجحوع     أط   •

 . ا حسن و قونن اقحدقد صدأ تشب  بثرات اقلبنت ع ى
  اإللبنرق  اقفطرقنت شاااأذوتحتنز   ، اتطفالت البنرق    األصاااداء فطرقنت •

  وأنهن اقضااعاف  اقلبنتنت دوذ اقنوق  اقلبنتنت تصاااب بأنهن االخرى  اقتطفا 
 .اقلشنط أوج ارح   فى هى و عندة اقلبنتنت تصاب
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  ان تتكوذ اقكنا   حانتهن دورة  عوائ هن ع ى اقتةصااص عنقا    فطرقنت •
 . بنزقدى تا اتى،  قورقدقلى،  أسادى،  بكلى،  هى لرثواا  أطوار خحس

 
 
  اقحانقا  هاخ  فى اقححرض قعرف و واحاد عانئاا  ع ى اقحاانة دورة تتم قاد •

  صاااادأ فاكوذ عنئ ان ع ى اقحانة دورة  تتم قد و اقعنئا  وحاد صاااادأ بأنن
 .  اقعنئا  ثلنئى

 .اقتي تتبع اقفطرقنت اقبنزقدق  عدد ان االللنس اقفطرق  المسببات:  
غانقبان اانتصااااااب هاخ  اقحجحوعا  اقححانصااااااا اقحن اا  قكن قاد  :العوائبل

تصاانب بعض اقةضاار بنقحرض وخنصاا  اقبصااا واقثو    واحنصاااا اقةضاار  
  كنقحشاااحش واقةوخ اقفنكه  واشاااجنر  كنقفنصاااوقانء واقبنقالء  اقبنوقا 

   .واقتفنح واقعراوط
 :المكافحة

 . اننوا  أصلنف زراع  •
 (  اقشتوق  اقححنصاا  فى عندة اقتبكار) اقزراع  اوعد فى اقتحكم •
   األزوتى اقتسحاد فى االعتدا  •
 اقري فى االعتدا  •
 األار قز  إذا اقكاحنوق  اقحكنفح  •
 

  Smut Diseases اقتفححنت أاراض .5
  فى تكوذ قهان اقحسااااببا  اقفطرقانت ألذ نظرا االساااام هاخا ع اهان أط   •

  األعضااااانء داخاا  اق وذ داكلا  تا اتاا  لراثام ان كتال اقحصااااانبا  األلزاء
 .اقحصنب 

 .اقتي تتبع اقفطرقنت اقبنزقدق  : عدد ان االللنس اقفطرق المسببات

: غنقبن انتصانب بهخ  االاراض اقححنصااا اقحن ا  وتصااب  اقخرة  العوائل
 اقسكرق  واقبصا واقثو  واقكراث.

 
 :المكافحة

 .  اننوا  أصلنف زراع  و تربا  •
  اقحححو  اق نانح ع ى ق نضااااانء اقفطرقا  بانقحباادات اقتنانوى اعانا ا  •

 .بنقتننوى
 تطبا  دورات زراعا . •

 اقحصند انبعد أاراض .6
  عح انت  ان  اقجحع  وانق ى  اقجحع  أثلنء  تتكشل  اقتى  األاراض  ت ك  هى •

  فى اقححصااو  تةزقن وأثلنء اقسااوق اقى اقححصااو  وننا  وتعبئ  تدرقج
 . اقحسته ك اقى وأخاراا  االسواق  وفى اقحوانىء

  قانب اتهان زادت ك حان عصاااانرقا  أو غضاااا  اقلبانتاا  اقحلتجانت كاننات ك حان •
 .  قالصنب 

 .واقبكترقن  اقفطرقنت  ان  عدقد  عن  رئاسى  بشكا   األاراض  هخ   تتسبب •
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  Aspergillusاثا انوا  ا    : عدد ان اقفطرقنت اقحةزنا  المسبببببات 
اواسااببنت ااراض    Botrytis وا    Rhizopus وا         Penicilliumوا  

بعااد اقحصاااااند او اقجلي وبعض االاراض اقحن ااا  قحكلهاان اقتطور ع ى  
 .Alternariaوا    Fusarium اثا  اقحنصالت في اقحةنزذ

انوا  اقةضاااار واقفانكها   واالزهانر اقتي تحفظ في  اكا : لعوائبلا
 اقةزذ اقحبرد او اقعندي اضنف  قحنصالت اقحبوب في اقحةنزذ.

 
 

   Bacteriaالبكتيريا  -ثانياا 
  Prokaryotic      كنئلنت حا  دقان  وحادة اقة ا  بدائا  اقلواة اي انهن

اقكروفاا فهي اان تعاش التحت ك نواة حنانا  واقبكترق  خنقا  ان 

اتراح  او اتطف   ع ى االنسنذ او اقحاواذ او اقلبنت وتتسبب بنحداث 

 عدد ان االاراض ع اهن.

 
 .صغارة لدا ال ترى إال بنقحجهروحادة اقة ا   كنئلنت حا   .1
اقبكتارقن اقححرض  ق لبنت كنئلنت راا  اختانرق  اقتطفا قحكن تلحاتهن  .2

 ع ى بائنت غخائا  صلنعا . 
تنرقبن عصوق  اقشكا بنستثلنء وحادة اقةالقن  لحاع اقةالقن اقبكتارق   .3

فهي خاطان  ,Streptomyces "نوعان قتبع اقجلس "ستربتوااساس
 . 

سم االننسن  اقثلنئي تتكنثر اقبكتارقن بطرقن  ال للسا  تعرف بن .4
اقبساط . تسبب اقبكتارقن أاراضن ق لبنت, وتحت اقظروف اقبائا  

 اقحالئح  قد تكوذ اه ك  إقى حد بعاد. 

امثلة على االمراض التي تسببها البكتريا على المحاصيل 
 :الزراعية

 .  اقنرعانت في اقبكتاري اقخبو  •
  .    اقةضراوات في اقبكتاري اقطري اقعفن •
 .  اقبطنطس في اقعندي اقجرب •
  .اقبطنطس في اقح ني اقعفن •
 .   اقزراعا  اقححنصاا  ان اقعدقد ع ى اقتنلي اقتدرذ •

   

 
 

 Mycoplasmaالميكوبمزما        -ثالثاا 
ي قاس قلواتهن غالف كنئلنت حا  وحادة اقة ا  عدقح  اقجدار اقة و •

نووي, قهن غشنء بالزاي قحاط بنقة ا . ترى تحت اقحجهر االقكتروني. 
. وقهن أشكن  DNAو  RNAتحتوي ع ى رقبوسوانت وححض نووي 
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اةت ف  فند تكوذ كروق  أو باضنوق  ق االا أو خاطان أو غار التظح  
تلحا  وقحكن اقشكا. وتتكنثر بنقتبرعم واالننسن  اقثلنئي اقحستعرض. 

بعضهن ع ى بائ  غخائا  صلنعا  اعندة, حاث تكوذ استعحرات دقان  
قهن صفنت اظهر اقباض  اقحن ا  أي ذات اركز أصفر احنط  بهنق  باضنء. 

وتلتنا هخ  اقكنئلنت بواسط  اقتطعام واقحشرات خنص  نطنطنت 
 أاراضنا ق لبنت الهن: هخ  اقكنئلنتوتسبب  األوراق.

   
  .اقةضروات في األستر اصفرار • 
 .  اقهلد لوز في اقححات االصفرار •
  .اقكحثرى تدهور ارض •
 .اقةوخ في( X) إكس ارض •

         
 Spiroplasmaالسبيروبمزما    -رابعاا 

هاخ  إال أنهان ح زوناا  اقشااااكاا. وتسااااباب  اقحاكوبالزاانكانئلانت تشاااانبان 
 أاراضنا ق لبنت الهن: اقكنئلنت

 
  .اقححضانت في األثحنر ق  اقتحرذ او   ارض •  

 .اقخرة تنز  ارض •
 

 Parasitic اقلبنتنت اقزهرق  اقحتطف    -خامساا 
Flowering Plants 

عبنرة عن نبنتنت راقا  تكوذ أزهنر تحنثا في تركابهن وتشرقحهن اقلبنتنت 
اقزهرق  اقعندق  إال أنهن تعتحد اعتحندا ك ان ع ى عوائ هن اقلبنتا  في 

 النهن  اقحصو  ع ى اقحنء واقعلنصر اقغخائا  اقالزا  قبننئهن ونحوهن 
ألضرار اقتي . وان ااقفعن   اندة اقك وروفاا واقحجحو  اقجخري هن قلنص

  :تسببهن هخ  اقلبنتنت ع ى عوائ هن اقلبنتا  ان ق ي
 
  تن اا اقغخاء اقالز  ق عنئا.  •
  إعنق  عح انت اقحصند.  •
 .زقندة تكنقال تلظال اقبخور •
   .اوت اقلبنتنت اقعنئ   في حنق  شدة اإلصنب  •
 
 

تتطفل العديد من النباتات الزهرية على غيرها من النباتات االصلية      

عن طريق اعتمدها على الغذاء الجاهز الذي تاخذه من هذه النباتات 

وكذلك عن طريق اخذها للماء االصلي الموجود في هذه النباتات 

 االصلية 
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 تنقسم النباتات الزهرية المتطفلة حسب طبيعة تطفلها الى مجموعتين 

متطفالت هوائية  : وهي المتطفالت على اجزاء النباتات الكائنة فوق  -1
 سطح التربة كأسيقان واغصان نبات الحامول.

متطفالت ارضية : حيث تتطفل هذه المجموعة على اجزاء النبات  -2
 .الكائنة تحت سطح التربة كالجذور

 
نبنت  اقعراقوان أاث   اقلبنتنت اقزهرق  اقحتطف   اقحلتشرة في 

قصاب او  اقخي قتطفا ع ى اقعدقد ان اقعوائا اقلبنتا  االقتصندق  اقحن
ونبنت اقهنقوا اقخي قتطفا ع ى لخور  . اقطفاا اعظم انوا  اقةظر

 كنقطحنطم واقبنقالء اقكثار ان اقلبنتنت
 

 Virusesالفيروسات  -سادساا 
عبانرة عن لساااااحانت دقانا  ال ترى إال بانقحجهر االقكتروني, ال قحكلهان  
تكرار نفسااااهان )إنتانج أفراد لادقادة( إال داخاا خالقان حاا . قاخقاك تعانااا  
كطفا اانت إلبانرق . وتتركب اعظم اقفاروساااانت اقلبانتاا  ان ححض نووي  

RNA  "اغ ل باانقبروتان قسااااحى غالف "كاانبسااااااادCapsid  وتتةااخ  .
 اةت ف  فند تكوذ عصوق  أو خاطا  أو كروق .  اقفاروسنت أشكن  

تادخاا اقفاروساااانت أنسااااجا  اقعانئاا خال  اقجروح إاان ااكانناكاانا أو عن   
طرق  اقحشاااارات أو خال  حبوب اق نانح. وعلاداان قادخاا اقفاروس داخاا  

 RNAخالقن اقعنئا قتحرر ان اقغالف اقبروتالي وقصاابم اقااااااححض اقلووي 
إنزقحنت تعحا ع ى تضانعل اقاااااححض   عنري ثم قدفع اقة ا  ع ى إنتنج

اقلووي وتكوقن اقغالف اقبروتالي ق فاروس اقجادقاد. وقلتناا اقفاروس ان  
خ ا  إقى أخرى عن طرق  خاوط اقبالزاودزانتن )اقحوصااالت بان اقةالقن(.  
بعد ذقك قصااا إقى نساااج اق حنء ثم قهنلر إقى أساافا اقلبنت. ثم قلتنا  

اا ( عن طرق  أوعاا  اقةشااااب اع اقحواد  إقى األلزاء اقع اان )اقنحا  اقلانا
 اقحجهزة إقى لحاع أنسج  اقلبنت.                

وق فاروسااانت أهحا  اقتصاااندق  بنقغ  ع ى كثار ان احنصااااا اقحنا   
 واقةضر واقفنكه  حاث تسبب قهن كثار ان األاراض اقهنا  الهن:

  .  اقةانر اوزاقك فاروس •
  .   اقحوز في اقنح  تورد فاروس •
 .اقبطنطس أوراق اقتفنف فاروس •
  .اقعلب في اقحروحا  اقورق  فاروس •
  .اقحواقم في اقسرقع واقتدهور اقنوبنء فاروس •

 
 
 

 Viroidsالفيرويدات  -سابعاا 
أصااغر اقحسااببنت اقحرضااا  حجحنا. تشاابن اقفاروساانت إال أنهن اكون  ان  

اقفاروقدات اقححرضاا   أححنض نووق  عنرق  قاس قهن غالف بروتالي. وأهم 
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ق لبنت: فارود اقدرن  اقحغزقا  في اقبطنطس, وفارود تشان  ق ل أشاجنر  
 اقححضانت.

 Nematodesالنيماتودا   -ثامناا 
حاواننت ال فننرق  أسااطوانا  اقشااكا, تعاش حرة في اقحان  اقحنقح  أو  
اقعااخباا  أو في اقترباا , حاااث تعاش اتراحاا , أو تتغااخى ع ى األحااانء  

 اقدقان , وقد قتطفا بعضهن ع ى اإلنسنذ واقحاواذ واقلبنت.  
واقلاحانتودا اقلبانتاا  إلبانرقا  اقتطفاا فناد تكوذ طفا اانت خانرلاا  أو شاااابان 

خانرلاا . وتتحاز اقلاحانتودا اقحتطف ا  ع ى اقلبانت باألزاء فم  داخ اا  أو
ازودة برام قسانعدهن ع ى اختراق أنساج  عوائ هن. وتتكوذ دورة حانتهن  
ان ساااات  أطوار: اقباضاااا ، وأربع  أطوار قرقا ، ثم اقطور اقبنقل، و تتة ا  
دورة اقحانة أربع  انسااااالخنت, انسااااالخ واحد ق ي كا طور قرقي حتى  

وقاد تتةاخ إنانث بعض األنوا  أشااااكانالا اةت فا  في أطوار نحوهان  اقب وغ. 
وتهانلم   .اقحتاأخرة فناد تاأخاخ شااااكاا اقكحثرى أو اقك وي أو اق احوني

 . احدث  قهن أاراضن وأضرارا بنقغ  اقلاحنتودا اقلبنتنت
 
 ن االعراض اقتي تلتج عن االصنب  بنقدقداذ اقثعبننا  او

 تنز  اقلبنت  .1
 ت وذ غار طباعي ق حجحو  اقةضري .2
  .اقخبو  .3
 .نحو غار طباعي ق حجحو  اقةضري .4
اقننف نحو اقحجحو  اقجخري واوت اوضعي قلسب  كبارة ان  .5

 .نساج اقجخر
 ظهور نحوات وتفرعنت في اقحجحو  اقجخري .6

 
 
 انق ي:  اقتي تسببهن اقدقداذ اقثعبننا  ان هخ  األاراض و
 
  .  اقجخور تعند ارض •
 .اقحواقم في اقبطيء اقتدهور ارض •
 ارض اقلاحنتودا اقحوص ا  ع ى اقبطنطن. •
  

أاراض اقلبنت اقحتسبب  عن اقعوااا اقبائا  غار 
 اقحالئح  )االضطرابنت اقفساوقولا (

 
)حرارة و رطوب  وضوء ورقنح  قؤدى أى انحراف ق عوااا اقبائا  اقحث ى 

بنقزقندة أو اقلنصنذ إقى اعنننة اقلبنت فساوقولان احن علنصر غخائا ( 
قؤدى اقى ظهورأعراض ارضا  تعرف بنالضطرابنت اقفساوقولا  تتحاز 

 بحنق ى:
 التلتنا بنقعدوى ان نبنت اقى أخر  •
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 ا نحو اقلبنتتظهر فى أى ارح   ان اراح •
 تزداد شدتهن بزقندة اقعناا اقحؤثر  •
صعوب  تشةاص ت ك األاراض بسبب تداخا أكثر ان عناا وتحتنج اقى  •

 خبرة زراعا  انتدرة.
 

 
 

 Solanaceae  Diseases امراض العائلة الباذنجانية

اهم افراد اقعنئ   اقبنذنجنق  هي اقطنطم واقبطنطن واقبنذنجنذ واقف فا ، تتعرض هخ  

اقةضر علد زراعتهن في اقحنو  اقحكشوف  او اقحغطنة قعدد كبار ان االاراض ذات االثر  

 االاراض في اقفنرات اقتنقا . االقتصندي اقكبار وسوف قتم اقتطرق الهم هخ  

 

 Late Blight  اللفحة المتأخرة

اقحلنخ  النط    خنص  في  في اقعنقم  ع ى اقبطنطناسجا أهم ارض وبنئي 

. وع ى اقرغم ان  1845-1845 اقبنرد اقرطب. وقد سبب كنرث  اقحجنع  في اقرقلدا عن 

ال انن سجا في  بشكا وبنئي ا اذ النخ اقعراق ال قسنعد ع ى انتشنر هخا اقحرض 

اقعدوى  اقحلنط  اقشحنقا  وبدأ قظهر في اقوسط واقجلوب النتنن   بعض اقسلان في 

قصاب اقحرض اضنف  اقى اقبطنطن احنصاا اقطحنط  واقف فا   نقتننوي اقحصنب .ب

    واقبنذنجنذ.

بنع انئا  غار التظح  ع ى اقسطم اقع وي تبدأ االعراض ع ى شكا   األعراض 

ق ورقننت علد اقحواف تتسع بنقجو اقرطب و تتحو  االصنب  اقى قفح  ذات قوذ  بلي  

تظهر ع ى اقسطوح اقحصنب  خنص  اقسف ا  قالوراق نحو زغبي قحثا االلزاء   . غنا  

نت ع ى اقتكنثرق  ق حسبب. تلتشر االصنب  ع ى االوراق االخرى وكخقك تظهر اق فح

قكناا بتوفر اقحرارة اقحلةفض  واقرطوب   بناقساننذ وفي االصنب  اقشدقدة قتعفن اقلبنت  

اقعنقا  . اان ع ى اقدرننت فتظهر االصنب  بشكا بنع غار التظح  ارلوانا  سوداء او بلا   

وعلد قطع اقدرن  تظهر االنسج  اقحصنب  طرق  وب وذ بلي . ع ى ثحنر اقطحنط  تتكوذ 

 اء راندق  اشبع  بنقحنء .بنع خضر

(  (Oomycetes ان اقفطرقنت اقباضا    Phytophthora infestansاقفطر المسبب :

 اقترب اقح وث . اقحة فنت اقلبنتا  و اصدر اقعدوى االوقا  اقدرننت اقحصنب  او

 . زراع  تننوي س اح  -1 المقاومة:

 وبنقعكس.عد  زراع  اقطحنط  بنقنرب ان اقبطنطن   -2   

- 10 غم/قتر انء اع اقتكرار كا2 او كوقد 78MZ رش اقلبنتنت اقحصنب  بنقرقدوااا -3

 .  قو 15

 اقتة ص ان بننقن اقححصو  بنقحنا.  - 4  

 زراع  اصلنف اننوا . -5 
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 disease Early Blight مرض اللفحة المبكرة

اقبنذنجننا  شاوعنا وهو  قلتشر اقحرض في اقحلنط  اقدافئ  وهو ان اكثر ااراض اقةضر 

 وخنص  ع ى احصو  اقطحنط  كخقك اهم ع ى اقبطنطن.   اهم لداا بنقزراع  اقحححا 

 االعراض والعممات : 

قصاب اقحرض كا الزاء اقلبنت ان اوراق وساننذ وثحنر في كنف  اطوار نحوهن.              

صغارة استدقرة او  اصنب  اقبندرات قسبب اوتهن. اان ع ى اقلبنت اقكبار فتظهر بنع

باضوق  بلا  داكل  او سوداء ع ى االوراق اقسف ى ان اقلبنت . تتحاز اقبنع  بولود  

كحن   وتجل وتسنط  نقحصنب  ح ننت اتحدة اقحركز احنط  بهنق  صفراء ثم تصفر االوراق

علد اصنب    تظهر ع ى اقساننذ بنع بلا  داكل  غنئرة وقسبب اقحرض سنوط االزهنر

. وع ى اقثحنر تظهر بنع بلا  او سوداء الةفض  اغطنة بلحو ت اقزهرق حناا اقلورا

قطافي بشكا ح ننت اتداخ   بنقنرب ان اتصن  اقفر  بنقثحرة. اان ع ى اقبطنطن فتكوذ 

 بهاأة بنع غنئرة اسف هن نساج ف الي قعدة ا احترات.

 المسبب ودورة المرض : 

اقفطرقنت اقلنقص  اقح ون  ان  Alternaria  solani قسبب اقحرض اقفطر  

قكوذ سبورات داكل  انسح  بجدر طوقا  واستعرض  ذات ذنب طوقا.  

تبدأ االصنب  االوقا  ان اقحنقس ام اقحولود اع بننقن اقلبنتنت او االدغن  او  

 .اقبخور

اقرش بنقداكوناا   . 2 . اقتة ص ان بننقن اقححصو  بنقحنا1    المقاومة :

غم /قتر انء اع تكرار اقرش كا اسبوعان اذا  M 45 , 2 اوبرافو اوداقثان

 دعت اقحنل .
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 Fusarium Wilt الذبول الفيوزارمي

قلتشر اقحرض في لحاع حنو  اقةضر اقبنذنجننا  بنقجو اقدافىء وهو ان  

     تعحا   حاث   االاراض اقةطرة لداا خنص  اذا كننت اقترب اوبوءة بنقدقداذ اقثعبننا 

اقى نساج اقعنئا وتشنرا اقفطر في تكوقن ان قعرف   الفخ قدخو  اقفطر نتاج  اقدقداذ 

 . بنقحعند اقحرض

  االعراض والعممات :

وخنص  اقطحنط  في لحاع اراحا نحوهن اذ تتعرض اقلبنتنت قصاب اقحرض اقلبنتنت 

قالصنب  في ارح   اقبندرات في اقحشنتا  وقد تتسبب االصنب  ان قتا اقشتو  

اقصغارة  او تكوذ اصدر قتطور اقحرض بعد اقلنا. و في اقحنو  احكن اذ تصنب نبنتنت 

اقححصو  بعد اقلنا اان عن طرق  اقشتو  اقحصنب  او اقحناا ق حسببب او تصنب في 

 اقحنا  في اي ارح   ان اراحا اقلحو.

تظهر االعراض بظهور شحوب في قوذ عروق اقورقننت اقصغارة ثم اصفرارهن وتكوذ  

حوافهن بنق وذ اقبلي تتهد  االوراق اقكبارة اقسف ا  ثم تجل وتسنط وقد تظهر االعراض  

ع ى فر  واحد او اكثر تلتنا االصنب  تدرقجان اقى االع ى وعلد عحا انطع طوقي  

اع ولود ت وذ   بنعراض اقخبو  . وقحاز اقلبنت اقحصنب فاظهر ت وذ االوعا  ب وذ بلي قنتم

تحدث االصنب  عن طرق  اقحجحو   قالنسج  اقةشب  قساننذ اقلبنتنت اقحصنب  .

اقجخري الذ اقفطر ان فطرقنت اقترب  ثم قهنلم اقحسبب االنسج  اقلنق   وقؤدي اقى 

ى ظهور اعراض  غ   حز  اقةشب واقتسبب بنعنق  حرك  اقحنء ان اقترب  احنقؤدي اق

 اقخبو  واصفرار االوراق اقسف ا  ق لبنتنت اقحصنب .

اقخي Fusarium oxysporum  قسبب اقحرض اقفطر اقلنقص  : المسبب ودورة المرض

    Microconidiaقصغارةا قكوذ ثالث  انوا  ان اقسبورات غار اقجلسا  هي اقكونادقن 

الج ا  اقشكا ادبب    Macrocnidia اقكونادقن اقكبارةباضوق  وحادة اقة ا  او ثلنئا  

سحاك  اقجدراذ اننوا    Chlamydospores تنساحنت اقجراثام اقكالاادق 6-2 اقطرفان

قسبب اقحنقس ام او اقسبورات اقكالاادق  االصنب  االوقا  اكون    ق ظروف اقبائا . 

قعدة سلوات قغزو  اقكونادات اقصغارة واقكبارة كحن قحكن ق فطر اذ قعاش اترام

اقحنقس ام االوعا  اقلنق   )اقةشب( اذ ذبو  اقلبنت قرلع اقى اذ اقحنء اقحفنود اكثر ان  

 -: اقححتص بعدة اسبنب هي

. انسداد كاحانوي بنالنزقحنت 2    .انسداد ااكنناكي بجسم اقفطر واقكونادات.1

داخا   Tyloses زات. تكوذ برو3      واقكاحانوقنت اقتي قفرزهن اقفطر اسببن اقغ نن.

االوعا  كرد فعا دفنعي قسبب اقغ   تشتد االصنب  بنقحرض في اقشهور اقحنرة وق   

 االسحدة اقبوتنسا  وزقندة االسحدة اقلنقترولالا  تسبب زقندة اقحرض.

اكنفح    -2    تعنام اقترب بنقحشنتا بنقحبادات او اقطنق  اقشحسا . -1  المقاومة :

 سلوات. 4 اقدورات اقزراعا  قحدة-4زراع  االصلنف اقحننوا .   - 3     .  اقدقداذ اقثعبننا 
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 Powdery  Mildew مرض البياض الدقيقي

خنص  علد ارتفن  اقرطوب  اقلسبا     ان االاراض اقحهح  في اقباوت اقحححا   

 اقف فا واقبنذنجنذ واقطحنط . اقحرض قصاب فاهن اذ 

 االعراض والعممات : 

قةت ل ارض اقبنض اقدقاني ع ى اقعنئ   اقبنذنجننا  عن بنقي انوا  اقبانض  

اقدقاني ع ى بنقي اقححنصاا كوذ االصنب  بحسبب اقبنتض اقدقاني ع ى اقعنئ    

اقبنذنجننا  قكوذ فاهن اقحسبب اتطفا داخ ي في حان تكوذ لحاع اسببنت اقبنض 

 اقدقاني ع ى بنقي اقححنصاا تطف هن خنرلي . 

تتحو  اقى غار اححد اقحواف  بنع صغارة بنهت  ر االعراض ع ى شكا تظه

قظهر نحوات زغبا  ع ى اقسطم    وبتوفر اقرطورة  الوراق اقسطم اقع وي قع ى صفراء 

نقتي اقحسبب ت  لراثام اقفطر وحوااا اق تحثاتتحو  اقى اقراندي  اقسف ى ق بنع 

وتتسبب االصنبنت  اق وذ اقبلي تحو  اقبنع اقى تةرج ان فتحنت اقثغور ثم تتحو  

 سنوط االوراق اقحصنب .ب اقشدقدة 

 المرض: ودورة المسبب

ع ى اقطحنط  واقبنذنجنذ  Leveillula  taurica قسبب اقحرض اقفطر  اقكاسي

ع ى اقف فا وقتحاز اقفطر بتطف ن اقداخ ي ارسالا حوااا ولراثام   L. capsicola  واقفطر

اقحوااا لرثوا  كونادق  واحدة تتكوذ اخرى بعد سنوطهن  خنرج االوراق تححا هخ   

ع ى الزاء اقلبنت اقحتبنا   Cleistothecia قبنى بشكا السن  ثحرق  كروق  اغ ن 

بنقحنا وعلد توفر اقرطوب  تتحزق االكانس اط ن  سبورات كاسا  تسبب االصنب   

ذ االلسن  اقثحرق  قتعاد  االوقا  اان اقثننوق  فتسببهن اقكونادات وفي نهنق  اقحوسم تتكو

 دورة اقحانة .

غم/ 2 اقرش قنقروباغنذ او بل ات -2    تلظال اقحنا ان بننقن اقلبنتنت -1  المقاومة :

 استةدا  االصلنف اقحننوا .  - 3     قتر انء
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 Black  Scurf of Potato  البطاطاعلى  القشرة السوداء 

اقبطنطن اؤثرا في كحا  اقحنصا اع انةفنض قاحتهن ارض اهم لدا ع ى               

 اقتسوقنا .

 االعراض والعممات : 

قصاب اقفطر ادى واسع ان اقعوائا اقلبنتا  ان احنصاا احنا واقةظر واشجنر 

بخور وتعفن اقجخور .  اقفنكه  ونبنتنت اقزق  وقتسبب بحرض سنوط اقبندرات ىنو عفن اق

ع ى اقساننذ اقهوائا  بهائ  تنرحنت سوداء اق وذ تحاط  تظهر االعراض ع ى اقبطنطن 

بنقسنق اؤدق  اقى اوت اقلبنت اع اصفرار االوراق وضعل اقلبنت وتظهر كتا سوداء 

ع ى اقدرننت قهخا  ق فطر  ((Sclerotia اةت ف  االحجن  عبنرة عن االلسن  اقحجرق 

اقى تعفن اقدرننت  عرف اقحرض بحرض اقنشرة اقسوداء وغنقبن ان  تؤدى االصنب  

     بنقحةزذ " تعفن لنف". 

 المسبب ودورة المرض : 

ان اقفطرقنت اقعناح  القكوذ  Phizoctonia  solani قسبب اقحرض فطر ننقص

حجرق  سوداء اق وذ ع ى   لراثام وقتكنثر بنقحنقس ام وفي نهنق  اقحوسم قكوذ السن 

اقدرننت قبنى بشكا السن  حجرق  في اقترب  او ع ى سطم اقدرننت وهحن اصدر 

 االصنب  االوقا  اان اقثننوق  فهي انقس ام اقفطر وااللسن  اقحجرق  اقحتكون .

 المقاومة :

 زراع  تننوي خنقا  ان اقحرض.-1

 انء.غم/ قتر 2 اعنا   اقدرننت بنقراقزوقكس او ب ات -2

 غم/ قتر انء.2 رش اقحنا بنقحبادات راقزوقكس او ب ات-3

 استةدا  االصلنف اقحننوا .-4

 Tomato  Leaf Mold  عفن اوراق الطماطة
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 ان االاراض اقحهح  لداا في اقباوت اقحححا  وتنا اهحاتن بنقحنو  اقحكشوف  . 

التصل عحر   تظهر اعراض االصنب  بهخا اقحرض  غنقبن علد    االعراض والعممات :

صفراء تتسع تدرقجان بتوفر اقرطوب  واقحرارة غار التظح   بنع صغارة اقلبنت ع ى هائ  

هي لراثام اقفطر وحواا هن ثم   اقبنع ع ىاقحالئح  قظهر نحو قطافي راندي اةضر 

قتحو  قوذ اقبنع اقى اقبلي احتال اسنحنت كبارة ان االوراق وقسبب سنوط االوراق  

 حنر قضرب  اقشحس.واوتهن كنشفنا اقث

   

قكوذ  Cladosporium fulvum قسبب اقحرض اقفطر اقلنقص  المسبب ودورة المرض :

نوعان ان اقجراثام الهن اقة ا  واالخر اقة اتان داكل  اق وذ قبنى اقفطر اقفترة بان  

اوسحان بهاأة انقس ام ع ى اة فنت اقعنئا وهي اصدر االصنب  االوقا  حاث قلشط 

لراثام تتطنقر بنقرقنح او اقحشرات تلبت احدث  االصنب  االوقا  وبعدهن تكوذ لراثام  اكونن 

 تسبب االصنب  اقثننوق . 

  ازاق  االدغن  واة فنت اقعنئا - 2        استةدا  اصلنف اننوا  -1  المقاومة :

قتر او  /  ³سم2 اقرش بنقحباد بنفستان-4      تهوق  اقباوت اقحححا  - 3

 قتر انء/ غم2 داكوناا

 

 

 

 

 

 Black  Shank الساق االسود في الفلفل )الذبول الفايتوفثوري(

 .ان االاراض اقحهح  ع ى اقف فا في اقباوت اقحححا   

ذبو  اقلبنتنت اع ت وذ بلي ع ى الطن  اقتنج في اقف فا وقوذ   االعراض والعممات :

اقلبنت اقحصنب قالحظ تةاس  اسود في اقتبل وقؤدي اقحرض اقى اوت اقلبنت وعلد ق ع 

 اقجخور وت ونهن بنق وذ اقبلي اقغنا . 
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ان اقفطرقنت   spp.  Phytophthorn قسبب اقحرض اقفطر المسبب ودورة المرض :

اقباضا  قكوذ لراثام سنبح  في اقحنء تسبب االصنب  االوقا  اان اقثننوق  فعن طرق   

 واقحتلن   اع انء اقري . اقجراثام اقسنبح  اقحتكون  بنقلبنت اقحصنب 

عد  اقسحنح قحنء اقري بنالنتنن  ان اقحسنح   -2   ق ع اقلبنتنت اقحصنب -1 المقاومة :

 غم/قتر انء سنانا . 2او كوقد  MZ اقرش بنقراادوااا-3     اقحصنب  اقى اقس اح 

 

 White  Mold of Eggplant  العفن األبيض بالباذنجان

 واقةطرة في اقباوت اقحححا  . ان االاراض اقحهح  

بنع انئا  تحاط بنحد اقفرو  او بنقسنق اقرئاسي اؤدق  اقى   األعراض والعممات :

في حنق  اصنب  اقسنق اقرئاسي او ت ل اقلساج  او اقلبنت بأكح ن اقحصنب  ذبو  اقفر  

 اع ظهور نحو كثال اباض اق وذ وعلد عحا انطع بنقسنق او اقفر االوراق اقحنصنب  

اقحصنب قالحظ ولود السن  ص ب  بحجو  واشكن  اةت ف  داخا اقفر  او اقسنق 

اقرئاسي هي االلسن  اقحجرق  ق فطر اقحسبب تسنط اقى اقترب  او تبنى اع 

 اة فنت اقعنئا. 

 Sclerotenia قسبب اقحرض اقفطر اقكاسي المسبب ودورة المرض :

sclerotiorum  لسن  اقحجرق  في اقترب  او بننقن  تتسبب االصنب  االوقا  عن طرق  اال

اقلبنت حاث تعطي نحوات تشبن اقنحع ع اهن السن  تححا لراثام في اكانس عبنرة 

( تلط   اقسبورات اقكاسا  بولود اقرطوب   Appotheciaعن اقطور اقجلسي ق فطر )

 انطالق فعن  قتصاب اقلبنت . اان االصنب  اقثننوق  فتسببهن قطع اقحنقس ام او االلسن 

 اقحجرق  اقحتكون  بعد االصنب  االوقا . 

  ازاق  اة فنت اقعنئا-2           ازاق  اقفرو  او اقلبنتنت اقحصنب -1    المقاومة :

 غم/قتر .1 او اقروناالذ  غم/قتر2 اقرش بنقبل ات-4  اقحراث  اقعحان  قطحر االلسن -3  
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 Bacterial   Soft Rot of Potato التعفن الطري البكتيري على البطاطا

كبا  بححصو  اقبطنطن ةسنئر اقحرض ببب تسقان االاراض االقتصندق  اقحهح  حاث 

اضنف  الصنب  اقحرض قعدد كبار ان اقححنصاا االقتصندق  ان   في اقحنا واقحةزذ

اقفنكه  واقةضر اذ قعد اقحرض ان بان اهم اسببنت ااراض ان بعد اقجلي او االاراض  

 .نا اقحةز

حو   ع ى احصو  اقبطنطن ع ى اقدرننت اذ تظهر    تبدأ االصنب    األعراض والعممات :

بنع ب وذ بلي اشبع  بنقحنء تحتد االصنب  نحو اقداخا اع انبعنث رائح    اقعدقسنت 

.  كرقه  وتتحو  اقدرن  اقى كت   هالاا  وتجل االنسج  اقحصنب  وتعطي رائح  كرقه  

اان ان اقزراع  في ترب ا وث  اوزراع  درننت اصنب  او ا وث    وتحدث االصنب  بنقحنا  

قتسبب اقحرض بتعفن اقدرننت اال  واقواعد اقساننذ  اقهوائا  واوتهن وتحتنز االنسج   

قنواعد اقساننذ ب ت ونهن بنق وذ االسود قهخا قغرف اقحرض بحرض اقسنق االسود  

Black   ledge    صنب  بنقحرض في اقحنا في اقترب  اقثنا   اقغدق  وفي وتزداد اال

 اقحةنزذ علد اقةزذ تحت درلنت اقحرارة اقحرتفع  اقتي تسحم بلشنط اقحسبب. 

 

تبنى  carotovora  Erwinia  ن  قتسبب اقحرض ان اقبكترق المسبب ودورة المرض :

اقتي تحدثهن عح انت  عن طرق  اقجروح  وتصاب اقبكترقن اان اقبكترقن اع بننقن اقلبنت 

خدا  اقححصو  في اقحنا او اقحنصا بعد اقن ع اثلنء اقتداو  واقةزذ او عن طرق   

ع ى اقعدقسنت االصنب  عن طرق   او  اقجروح اقتي تحدثهن اقحشرات واقدقداذ اقثعبننا  

كتارق  قتسبب االصنب  اقثننوق  وكخقك  وتتفسخ اقدرننت اط ن  االقان اقةالقن اقب اقدرننت 

 ان لراء تحنس اقدرننت اقحصنب  اع اقس اح .

  -3     تجلب احداث اقجروح - 2   250/ 1 تطهار اقحةنزذ بنقفورانقان -1 المقاومة :

تغطاس اقدرننت -5اكنفح  اقحشرات اقلنق   بنقحةزذ واقحنا - 4   ° 4 اقتةزقن ع ى

 استة ص اقثو . %1غم/قتر او  0.5 بنالكرانقسان
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  Brown Rot  Bacterial wilt)او التعفن البني ) الذبول البكتيري

  ان اهم االاراض اقتي تصاب احصو  اقطحنط  في اقحزار  اقحححا  في اقعراق 

االنتشنر   واسع وهو ان االاراض وقعرف بنقتعفن اقبلي او اقخبو  اقبكتاري اقجلوبي .

قصاب اجحوعن كبار  ان اقةضنر كنقطحنطم واقبطنطن وفي النط  عدقدة ان اقعنقم 

 .واقبنذنجنذ واقف فا

 

 :أعراض المرض

في نبنت اقطحنطم   تبدأ أعراض اإلصنب  بتدقي األوراق اقسف ا  ،وق ي ذقك ذبو  عن  .  

نطم عرضانا  وقظهر ع ى اقسنق قرب اقننعدة لخور هوائا  . وإذا قطعت سنق اقطح

قالحظ ولود إفرازات بكتارق  ، كحن أذ اقحز  اقوعنئا  تت وذ بنق وذ اقبلي . قاس هلنا 

أعراض اعال  ع ى ثحنر اقطحنطم . أان في اقبطنطن ، فبنإلضنف  إقى أعراض اقخبو  ،  

قظهر ع ى اقدرننت اقحصنب  ت وذ بلي ، وإفرازات بكتارق  حو  اقبراعم ، وقد قحتد اقعفن  

  .اخا اقدرن  ، وقؤدي إقى ت فهن خال  فترة اقتةزقنإقى د

 : اقحرض اقحسبب

 

Pseudomonas solanacearum   

Rolstonia solanacearum 

 

  :دورة المرض

قعاش هخا اقحاكروب في اقترب  قحدة طوق   تحتد إقى بضع سلان . وقدخا  

قلتنا إقى اقلبنت ان خال  اقجروح اقتي تحدث في اقحجحو  اقجخري ، والهن 

اقحز  اقوعنئا  اقتي بواسطتهن قتنبع انتشنر  إقى اقجزء اقع وي في اقلبنت . 

اقحرارة واقرطوب  اقحرتفعتنذ تسنعداذ ع ى تطور اقحرض . قخقك ، فزذ هخا  

اقحرض التشر أسنسنا في اقحلنط  اقحعتدق  واقدافئ  ، ونندراا ان قولد في 

  .اقحلنط  اقبنردة

 :مكافحة المرض

دورات زراعا  قتة  هن زراعا  اقحبوب اقلجا ا  ، أو اقنرنباط ، أو    طبا  ت  . 1

   .غارهن ان اقلبنتنت اقحننوا    
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تجلب ترا اة فنت اقلبنتنت اقحصنب  ازاق  اقلبنتنت اقحصنب  حن  تكشل اقحرض و  .1

 .في اقحنا ، با قجب لحعهن وحرقهن

ستربتوانقسان أدى إقى إحداث بعض اقحلنع   استعحن  اقحضندات اقحاوق  اثا  .2

 .قدى اقبكتارقن اقحسبب ق حرض

 

 

 

 Tomato Gray Mold الطماطم في الرمادي لعفنا

    

 وقسبب ع ى احصو  اقطحنط  في اقحزار  اقحححا و   اقراندي اقعفن  ارض قلتشر

 فاظهر اةت ف  بنشكن  واقثحنر واقساننذ األوراق ع ى  أعراضن تظهر حاث كبارة خسنئر

  اقثحنر ع ى  وتبنع وعفن  اقسنق ع ى وتنرحنت األوراق ع ى  قفح  شكا في اقحرض

  Botrytis cinerea اقحسبب:  

 اةت ف   عوائا ان اقلبنتنت ان اقكثار قصابننقص   فطر وهو

  وظهور األوراق ع ى احاننن صفراء حنف   ذات راندق  وتبنعنت  قفح  : المرض أعراض

 وتجل اقحتعفل  اقثحنر وع ى اقسنق ع ى واقتنرحنت األوراق ع ى ق فطر راندق  نحوات

  النط  في تكوذ اقسنق ع ى اقتنرحنت, اقراندي بنقعفن واغطنة اع ن  وتظن األوراق

  وتجل بنق فح  األزهنر تصنب كحن بنقعل ، اقثحنر اتصن  والطن  األوراق وقص اقتن ام

 .أقضن

  اقبات نفس في آخر اقى  نبنت وان اقحصنب  وبنقبخور بنقهواء اقفطر قلتنا:  االصنب   اصدر

 .اقعحن  بأقدي اقح وث  اقلبنتنت رفع خاوط خال  وان اقحححي

 وتزاحم اقرطوب  نسب  وارتفن  قإلصنب  اقننب   األصلنف أوال: ق حرض اقحلنسب  اقظروف

 ائوق   درل 25 ان أقا اقحرارة درل   وانةفنض اقلبنتنت

 :  المرض مكافحة

 .  اقراندي ق عفن اننوا  أصلنفزراع   .1

 تكثل قحلع في اقباوت اقحححا  تهوق  وتوفار عدد  وتن اا اقرطوب  نسب   خفض .2

 .واقساننذ األوراق ع ى اقحنء

 كنقبوتراذ او اقبل ات او توبسن ا . اكنفح  كاحانئا  بنستةدا  احدى اقحبادات   .3
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 Common Scab of Potato  البطاطاالجرب العادي في 

 ان االاراض اقثننوق  في اقبطنطن.

اقدرن  ف الا  تتشن  بعد فترة   بنع خشل  ارتفع  عن سطم األعراض والعممات :

وقبدو اظهر اقدرن  قخراا غار ارغوب ان قبا اقحسته ك وقد قكوذ اقجرب سطحي او 

عحا  بسبب اقحشرات واالضرار االخرى وقظهر اقحرض في اقترب اقتي تحاا اقى 

 اقن وق  وكخقك ذات اقلسب  اقعنقا  ان اقراا . 

             

حنق  انتننقا  بان    Streptomyces scabies قسبب اقحرض المسبب ودورة المرض :

حاث قكوذ  Actinomycetes قفطرقنت اقشعنعا ان قسحى بن اقبكترقن واقفطرقنت قتبع 

غز  فطري دقا  لداا قهن فرو  هوائا  ح زونا  تححا اقجراثام اقكونادق  االسطوانا   

ونادق  في اقترب  او  بشكا سالسا قحضي اقفترة بان اوسحان ع ى هائ  لراثام ك

 اة فنت اقعنئا. 

                   

اسحدة كاحانوق  تن ا ان قنعدق  اقترب  -2   استةدا  درننت س اح -1 المقاومة :

 )كبرقتنت االاوناو  او اقسوبرفوسفنت(.
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 تجعد والتفاف اوراق الطماطة الفايروسي 

(TYLCV  ) leaf curl  virus   Tomato yellow 

ان االاراض اقحهح  في اقنطر وقعتبر ان االاراض اقححددة قزراع  اقطحنط  في    

 اقباوت اقحححا  واقزراع  اقحكشوف .

تبرقش خفال واصفرار نصا اقورق  اع تشو  وتجعد في االوراق  األعراض والعممات :

اختزا  قح  اقلبنت    ع  اواقتفنف حوافهن اقى االع ى او اقى االسفا  واختزا  في اقحجم 

 . فاهن االزهنر وانةفنض نسب  اقعند اقحصنب وتنزان واختزا  عدد وتفتم  

، قلتنا عن طرق  اقخبنب  TYLCY  فنقروس تجعد واقتفنف أوراق اقطحنط  المسبب :

 االباض واقتطعام.

 

اقةانر اع زراع  نبنتنت - 2   اكنفح  حشرة اقخبنب االباض بنستحرار -1 المقاومة :

 ق ع اقلبنتنت اقحصنب  واتالفهن . - 3      اقطحنط  قجخب وتلظال اقحشرات

 

 

 

 Root  Knot  العقد الجذرية

في اقعراق  ان االاراض اقحهح  في احنصاا اقةضر قعتبر ان احددات اقزراع  

وعدد كبار   شدةبنقحنو  اقحكشوف  واقحححا  وقصاب احنصاا اقطحنطم واقبنذنجنذ ب

 .ان احنصاا اقةضر واقفواكن واقزقل 

تنز  اقلبنت واصفرار اوراقن تظهر اعراض االصنب  ع ى هائ     األعراض والعممات : 

ث نتاج  افراز وعلد كشل اقجخور قالحظ اورا  وانتفنخنت ع ى اقجخور بشكا عند تحد 

  وتزداد   Hypertrophy اقدقداذ اقتي تهنلم اقةالقن فازداد حجحهن

تكبر اقعند اع تند  االصنب  قكوذ اقلبنت لخور لدقدة سرعنذ   Hypoplasia عدادهنا

 انتصنب وتظهر اقلبنتنت اقخبو  علد ارتفن  حرارة اقجو . 

 المسبب ودورة المرض :    

 .Mو  M . arenaria و Meloidogyne javanica اقلاحنتوداتسبب اقحرض  

incognita    تبنى بشكا باوض في اقترب  تفنس عن قرقنت اقطور اقثنني تهنلم اقجخور
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اتغ غ   اقى االوعا  اقلنق   وتتكوذ االننث بشكا كحثري اان اقخكور فردق  حرة بنقترب  

باض   2000-500 ا تص  بنقجخر بشكا كتاتضع االننث اقباض احنط بحندة لالتالا  

 اسنباع. 5- 4 وقحكلهن اقتكنثر اقعخري وتستغرق دورة اقحانة

  

 .  Rossel  ,Marmar   ,VFN8 اصلنف اننوا -1   المقاومة :

  تعنام اقترب قبا اقزراع-3     سلوات 4-3  اقدورات اقزراعا تطبا  -2

 اع انء اقري . ² /  ³سم5 ناحنكاور

 

 

 

 

 Sun  Scald لفحة الشمس بالطماطة

اقشحس اقعنقا  وضوء  اقى حرارة  واقثحنر  قحدث اقحرض علد تعرض اوراق اقطحنط 

اؤدقن اقى ظهور بنع باضنء تتحو  اقى بلي لنف  ع ى االوراق اان اقثحنر فتكوذ ل دق   

االسود كحن تصنب الةفض  ب وذ اباض عنلي تصنب بنقفطرقنت اقثننوق  اتحوالا قونهن اقى 

 ثحنر اقبنذنجنذ واقف فا بلفس اقحنق  . 

 اشع  اقشحس اقحبنشرة .    المسبب :

تغطا  ثحنر اقطحنط  بنقنش  -2   اننوا  اسببنت سنوط واوت االوراق-1  المقاومة :

      .او سعل اقلةاا
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 Blossom  End Rot تعفن الطرف الزهري

اقزهري قثحنر اقطحنط  واقرقي قبا اقلضج او خالقن تكبر بنع انئا  في الطن  اقطرف  

بسرع  وقصبم قونهن غنا  وقتص ب اقلساج اقحصنب وبنقلهنق  قت وذ بنالسود قسبب  

اقحرض اقجفنف اقطوقا قعنبن ري غزقر وقظهر اقحرض في االراضي اقرا ا  واذ قلنص 

 اقكنقساو  تنثار في ظهور اقحرض .

رش األسحدة -3   وعد  تخبخبهن  اقعلنق  بنقري- 2    تسحاداقتوازذ بنق-1  المقاومة :

 اقورقا  اقححتوق  ع ى اقكنقساو  .

    

 

 

 Parasitic   Higer  Plants المتطفمت الزهرية

 تعتبر اقحتطفالت اقزهرق  ان اقحسببنت اقحهح  قكثرة انتشنرهن وتعدد عوائ هن . 

 Dodder  الحامول

اقلبنتنت اقحزروع  واقبرق  وقحدث اقضرر بناتصنص اقعصنرة قتطفا ع ى عدد كبار ان   

 .  اقلبنتا  كحن وقعحا كلنقا قالاراض اقفنقروسا 

قظهر اقلبنت اقطفاا ع ى اقعنئا بشكا خاوط رفاع  برتننقا    األعراض والعممات :

اق وذ او صفراء تلحو وت تل حو  اقساننذ والزاء اقعنئا فوق سطم اقترب  ارسالا  

داخا هخ  االنسج  اقى االوعا  تحتص اقعصنرة اؤدق  اقى ضعل اقلبنت احصنت 

 وبنقتنقي اقحنصا . 
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قولد الن اكثر ان انئ  وخحسان نوعن قححا اقسنق   spp.  Cascutaالمسبب :  

حراشل دقان  بدالا ان االوراق وقكوذ ازهنر في اجنااع وثحنر  بهائ  ع ب اتفتح  كا  

راندق  او اححرة استدقرة بغار انتظن  ذات غالف سحاك بخور صغارة 5-2 ثحرة تحوي

تلضج خال  عدة اسنباع قنضي اقشتنء بنقترب  بشكا بخور او اع بخور اقعنئا وتبنى حا   

سل  وعلد توفر اقرطوب  تلبت اكون  اننباب صفراء بدوذ لخور تتحرا دائرقن 20 -10قحدة

اقحز  اقوعنئا  وقفرز انزقم  بحثن عن اقعنئا فت تل حو  اقسنق ارسالا احصنت داخا 

 قح ا اقغخاء اقحةزوذ بنقلبنت كنقلشنء.

ازاق   - 3قطع او حرق اقبنع اقحصنب  بنقحنا  -2      زراع  بخور نظاف  -1  المقاومة :

  اقلبنت قبا تكوقن االزهنر .

 

 

 

 

 

       

 

 Broomrape الهالوك

واقةضر نبنت زهري عدقم اقك وروفاا قتطفا تطفا كناا ع ى اقطحنط  واقبنذنجنذ 

فنقلبنتنت اقحصنب  ضعاف  اتنزا  اصفرة االوراق وتخبا وفي حنق   اقورقا  اقصافا  

 االصنب  اقشدقدة تحوت اقلبنتنت وتظهر اقشحنرقخ اقزهرق  ق طفاا بجوار اقعنئا . 

شحراخ طوقا ذو قنعدة التفة  تةرج الهن   قتكوذ ان spp.  Orobanche المسبب :

احصنت تةترق لخور اقعنئا الاتصنص اقعصنرة وقن اوراق حرشفا  بلا  قححا نورة  

زهرق  سلب ا  تححا عدد كبار ان االزهنر ب وذ اصفر او ازرق او بلفسجس واقثحنر 

بشكا ع ب وقكوذ اقشحراخ حواقي ربع ا اوذ بخرة واقبخور اقصغارة تحنفظ ع ى 

عن  والتلبت اال بتوفر اقعنئا حاث تتنثر بنفرازات لخور اقعنئا . تلبت  16 وقتهن قحدةحا

اقبخور نتاج  افرازات بخور اقعنئا اكون  اننباب انبنت ت تص  بجخور اقعنئا ثم قكوذ قنعدة 

التفة  ترسا الهن احصنت اخرى اقى لخور اقعنئا ثم قكوذ اقشحنرقخ اقزهرق  فوق  

 قبخور بسرع . سطم اقترب  وتلضج ا

اقحراث  اقعحان   -2   لحع اقلبنتنت )اقهنقو ( قبا نضج اقبخور وحرقهن-1  المقاومة :

 زراع  احنصاا صنئدة قبا اقححصو  اقرئاسي.-3     قطحر اقبخور
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 Cucurbitaceae  Diseases  امراض العائلة القرعية

تصنب بعدد ان   واقرقي واقنر اهم احنصاا اقعنئ   اقنرعا  هي اقةانر واقبطاخ 

 .االاراض اقحهح  في اواقع زراعتهن في اقحنو  اقحكشوف  او في اقحزار  اقححا 

 Downy  Mildew  البياض الزغبي

 بنقدرل  االوقى خصوصن في اقباوت اقحححا  وكخقك قصاب  قصاب اقحرض اقةانر  

 .  اقنرعا  اقضن اقعنئ   كحن قصاب االدغن   واقنر  اقبطاخ 

ع ى اقسطم بنع خضراء بنهت  تظهر االعراض ع ى شكا   األعراض والعممات :

ازوق  او ذات زواقن تحددهن اقعروق  ع ى االوراق  تكوذ  اقع وي او صفراء تشبن اقتبرقش 

زغبي ذو قوذ تتحو  تدرقجان اقى قوذ بلي قننب هن ع ى اقسطم اقسف ي نحو اقكبارة 

قحاا اقى اقبلفسجي قحثا حوااا ولراثام اقفطر تتحد اقبنع وتجل وتصفر  راندي 

 االوراق وتسنط. 

قسبب اقحرض اقفطر  المسبب ودورة المرض :     

غور وقلحو بان  قةترق االوراق عن طرق  اقث Pseudoperonspora  cubensis اقباضي

اقةالقن ارسال احصنت داخ هن ثم قرسا حوااا سبورنجا  في اجنااع ان ثغور االوراق   

بنقسطم اقسف ي تححا ع ى طرفهن اكانس سبورنجا  ع ى اطراف ادبب  واالكانس  

باضوق  اقشكا تلتشر بنقرقنح اسبب  االصنب  اقثننوق  بتوفر اقظروف اقجوق  وهي اقحرارة  

واقرطوب  اقعنقا  وقد قكوذ في نهنق  اقحوسم اقسبورات  ° 20-15 اقحعتدق 

 . Oosporeاقباضا 

   قطع االوراق اقحصنب  وحرقهن-2    تهوق  اقباوت اقحححا -1 المقاومة :

، سنندوفنذ، برقفكاور ع ى اذ 78MZ ابتن  برنناج ق رش اقحتكرر بنقحبادات رقدوااا-3

 تستبد  اقحبادات كا فترة.
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 البياض الدقيقى فى القرعيات

Powdery Mildew of Cucurbits 

 

وقحكن أذ  اقحزار  اقحححا قصاب اقحرض لحاع اقلبنتنت اقنرعا  اقلناا  فى اقحنو  أو 

قسبب خسنئر كبارة علد زراع  أصلنف قنب   قإلصنب  واشتداد اإلصنب  بنقحرض .قحكن أذ 

 .قكوذ اقحرض ان اقعوااا اقححددة قإلنتنج خنص  فى اقةانر 

  االعراض والعممات:

تبدأ األعراض فى اقظهور اع اقتراب ارح   اقتزهار و تشنهد ع ى األوراق اقسف ى أوال 

ع ى و تكوذ ع ى هائ  بنع استدقرة  باضنء اق وذ ع ى أى ان سطحى  ثم األوراق األ

. تتسع هخ  اقبنع وت تحم اعن  وع ى اعلنق االوراق واقساننذ واقثحنر اقصغارة اقورق 

وقترتب ع ى ذقك شحوب اقورق  ثم اصفرارهن ثم تتهد  وتجل وقكلهن تظا اتص   

تكوذ صغارة اقحجم وقد تتشو  ، تنا  بنقلبنت  . أان اقثحنر فال تصنب بنقحرض و قكلهن 

فاهن نسب  اقحندة اقص ب  وبنقتنقى تكوذ ردقئ  اقطعم و تكوذ أكثر عرض  قإلصنب  بأاراض  

ان بعد اقحصند .اقلبنتنت اقحصنب  تصا قحرح   اقشاةوخ  ابكرا فتنا فترة اإلنتنج  

 .  .اقلبنتنت اقحصنب  تكوذ أكثر عرض  قإلصنب  بأاراض أخرى 

 

  المسبب

Sphaerotheca fuliginea   اوErysiphe cichoracearum  

 

  :دورة المرض

نظرا قلدرة تكوذ اقثحنر األسكا  ق فطر فزذ اقكونادقنت اقحححوق  بواسط  اقهواء ان  

نبنتنت قرعانت اصنب  تكوذ هى اصدر اق ننح األوقى وذقك ألذ اقنرعانت تزر  طو  اقعن  

أقن  .ال قكوذ اقفطر اقطور األسكى إال  8 – 7بحاوقتهن قحدة  تنرقبن . تحتفظ اقكونادقنت

لراثام أسكا  عندة    8نندرا  . اقثحرة األسكا  بهن كاس أسكى واحد قحتوى ع ى 

أقن  تبعن ق ظروف  7 – 3.تستغرق اقفترة ان حدوث اإلصنب  إقى ظهور أعراض اقحرض 

كونادقنت بحاوقتهن وع ى إنبنتهن ،  اقبائا  .تعحا اقرطوب  اقجوق  اقحرتفع  ع ى احتفنظ اق
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% ( . تحدث  50إال أذ إنبنت اقكونادقنت قحكن أذ قتم فى رطوب  الةفض  نسبان ) 

°س.و قتوقل تند  اقحرض  27-20°س و اقحث ى  35 – 10اإلصنب  فى نطنق حرارى 

  . °س 38تحنان إذا ب غت درل  اقحرارة 

  :المكافحبة

  .Tolerant اقحننوا  أو اقهجن اقحننوا  أو اقحتحح   ق حرضزراع  األصلنف . 1

اقحكنفح  اقكاحانئا  ، قحكن اكنفح  أاراض اقبانض اقدقانى بنستةدا  أحد  .2

 M-Topsin كن اقحتةصص  

   .اقحكنفح  اقحاوق استةدا   3. 

   .اقحبادات اقلبنتا  .4

 . اقحننوا  اقحستحث  .5

 

 

 White  Mold )السكلروتيني (العفن االبيض 

 قرالع كحن في اقعنئ   اقبنذنجننا  .   

 Rot Phytophthora تعفن الفايتوفثورا

قسبب اقحرض ضرراا كباراا قلبنت اقشجر واقنر  اقعس ي واقةانر وثحنر  في اقةزذ واثلنء 

 اقلنا . 

تعفن طري ع ى اقتسبب بخبو  اقلبنتنت اقحصنب  و ظهور     االعراض والعممات :

وكخقك تتسبب الصنب  ع ى  اقجخور واقسنق في الطن  اقتنج اقنرقب  ان سطم اقترب  

عفن ع ى اقثحنر اثلنء اقلنا واقةزذ ع ى اقحسنحنت اقحصنب  بشكا نحو  اقثحنر تتحثا بت

 اباض اع قاون  قالنسج  اقحصنب  .

قكوذ اكانس سبورنجا     Phytophthoraفطرقنت باضا  اقا  المسبب ودورة المرض :

اقجدراذ قنضي عن طرقنهن    سحاك   Oospores وسبورات باضا    وذات ح ح  طرفا  

 اقفترة بان اوسحان . 

                 

اقدورات اقزراعا  بدوذ تطبا   - 2       اقتة ص ان بننقن اقلبنت وحرقهن-1  المقاومة :

قبا    G5 اعنا   اقترب بنقحباد رقدوااا-3    اقنرعانت قعدة سلواتزراع  

 . 78MZ او اقرش بنقرقدوااا ²غم/   15  اقزراع 

 

 

 

 

 Rhizopus   Rot تعفن ثمار الشجر الرايزوبي

وقد  واقحنو  اقحكشوف  ع ى اقشجر  اقحرض اهم في اقباوت اقحححا  في اقعراق

 % .30 تصا نسب  االصنب  بن اقى اكثر ان
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 تصنب اقثحنر بنقنرب ان اقلهنق  اقزهرق  فتخبا اقزهرة وتحوت   االعراض والعممات :

قتحو   فنذ اقجزء اقحصنب  اان اذا كننت اقثحرة كبارةقبا اقعند او بنقحراحا االوقى ق عند 

اقبلي وتشحا االصنب  اعظم اقثحرة وقظهر ع اهن عفن   قونهن اصفر ثم قتحو  اقى اق وذ 

اباض كثال قحوي السن  سوداء اق وذ بحجم رأس اقدبوس عبنرة عن سبورنجانت 

 اقفطر اقحسبب وقصاب اقفطر اقثحنر اثلنء اقتسوق  واقةزذ .

 Rhizopusكوتيقتسبب اقحرض عن اقفطر اقزاق المسبب ودورة المرض :

Stolonifer   قحضي اقفترة بان اوسحان بهاأة لراثام سبورنجا  او زاقكوتا  )طور

للسي ( وعلد سنوطهن ع ى اانكن اجروح  حدقثنا اع توفر اقرطوب  قتحدث االصنب   

 االوقا  اعطا  غز  فطري ولراثام سبورنجا  تسبب االصنب  اقثننوق  . 

تهوق  اقحةنزذ وتطهارهن - 2     عد  ادخنقهن اقحةنزذفرز اقثحنر اقحصنب  و-1 المقاومة :

اقرش بنقداقثان اع  -4عد  احداث اقجروح بنقثحنر -3     240/ 1بنقفورانقان

 %.0.1  اقكنراثان

 

  

 

 

 Bacterial Wilt ذبول البكتيريال

 قعتبر  اقرقيوقعد  وخنص  اقةانر واقبطاخ واقنر  اقعس ي انوا  اقنرعانت اقحرض قصاب 

 ق حرض .  اننو 

ذبو  ورق  او اكثر بتهد  حنفنتهن ق اهن انتشنر اقخبو  قجحاع  االعراض والعممات :

االوراق وعلد عحا انطع عرضي بنقسنق واقضغط ع ان تظهر افرازات بكتارق  

 .  Ooz قزل 

     trachephila  Erwinia قتسبب اقحرض عن اقبكترقنالمسبب ودورة المرض :   

فترة اقشتنء في اعدة خلنفس اقنثنء اقحةطط  واقحبنع  اقتي تعتحد اقحسبب تنضي 

ع اهن اقبكترقن في االنتشنر وفي اقرباع علد تغخق  اقحشرة ع ى اقنرعانت تدخا اقبكترقن 

تتكنثر فاهن التشرة اقى الزاء اقلبنت عن طرق  اقجروح التن   اقى االوعا  اقةشبا  

تعحا افرازات اقبكترقن ع ى غ   االوعا  اسبب  اقخبو  قلتشر اقحرض بواسط  خلنفس  

 اقنثنء.
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% او 85اكنفح  خلنفس اقنثنء بنقسني -2      زراع  االصلنف اقحننوا -1 المقاومة :

 % ق حد ان انتشنر اقبكترقن اقحسبب  ق حرض .60دقنزقلوذ 

 

 Root Kont الجذرية العقد

 قرالع اقحرض كحن في اقطحنط  )اقعنئ   اقبنذنجننا  ( . 

 White  Mold العفن االبيض )السكلروتيني (

 قرالع كحن في اقعنئ   اقبنذنجننا  .   

 

 

 

      

 Cucumber  mosaic virus الخيار أوراق تبرقش

   

 فى تةت ل سالالت عدة وقن اقعراق  فى وانتشنر شدةاقةانر  االاراض  اكثر ان     

 .اخرى اقتصندق  احنصاا  الصنبتن اقحرض اهحا  وترلع اقحرضا  حدوثهن وفى اعراضهن

 - :  االعراض 

  اع اتبندق  اق وذ وصفراء بنهتن اسنحنت)  االوراق تبرقش هو ظهورا االكثر  اقعرض       

  ع ى تبدا االوراق سطم  تجعد قحدث التظم غار  أو التظم(  غنان  حضراء اسنحنت

 توزقع حسب ع ى شك هن قتحدد شفنف   شبن  اصفرة عنب صورة  فى اقحدقث  االوراق

 اقلبنتنت وتتنز  االوراق انصن  تتشو  اقحرض تند وب اوزقك اقى تتحو  بنقورق  اقعروق

 وقعطى اقتزهار ع ى اقحرض قؤثر ااتن اسنحنت وتظهر اقندقح  االوراق قوذ قصفر ثم

 .ق ا   وثحنرا ازهنرا

 قبنقى قلتشر ثم اقثحرة قنعدة علد قبدا اوزقك شكا فى اقثحنر ع ى اقحرض قظهر

 نفس ق ثحرة تشوهنت تسبب التظم غار وسطحهن بنهتنا  قونهن قصبم تظهر و اقثحرة

 .  اقكوسن ع ى تظهر األعراض هخ 

    Cucumber mosaic virus  -: اقحرضى اقحسبب

  RNA اقس س   احندى اقلووى نننواتراقححض 29 حواقى قطرهن كروق  اقفاروس لزقئنت

 اقسالالت.  ان عدقد وقن

 : االنتقال وسائل

 .  اقحن حشراتب انااكنناك اقحسبب قلتنا.1

 .  اقبخور ان انوا  طرق   عن  تلتنا اقسالالت بعض . 2

 اقحصنب بنقفاروس. اقحناو .االصنب بطفاا 3

 :  العوائل 
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  اقنر - اقبطاخ – اقةانر الهن نبنتى نو  775 حواقى اقى قصا واسع ادى ق فاروس    

 – االححر بلجر – اق وبان – اقفنصوقان – اقكوسن – اقف فا  - اقطحنطم -اقعس ى

 اقحشنئش بعض-اقحوز –  اقجالدقوس

 

 المرض من الوقاية

 واقشحن  اقةانر ان ق حرض اقحتحح   او اقحننوا  االصلنف استةدا  .1

 .واقكوس 

 . بهن اقحوصى اقحبادات بنستةدا  اقلنق   اقحشرة اننوا  .2

 .قدقم قرعانت احصو  بجوار لدقد احصو  زراع  تجلب .3

 . اقفاروسا  االاراض ان خنقا  تننوى إستةدا  .4

 . االخرى اقعدوى واصندر اقحشنئش  ان اقتة ص .5

 .واعداان اقحصنب  اقلبنتنت إزاق  .6

 بنقحناو .اننوا  االصنبنت  .7

 

 

 

 Cruciferae diseases الصليبيةالعائلة  أمراض خضر 

واقبروك ي واقك م  تشحا اقعنئ   احنصاا شنئع  الهن اق هنن  واقنرننباط واقشوندر 

 واقفجا.

 

 White Rust الصدأ االبيض

 اقحرض اق هنن  واقش غم واقفجا واقس جم وهو ق اا االهحا . قصاب 
تظهر االصنب  ع ى االوراق واقساننذ بشكا بثرات باضنء او  األعراض والعممات :

( وعلد انفجنرهن قصبم اظهرهن طحالي Soriصفراء فنتح  دائرق  ارتفع  عن اقلساج )

 اباض وان هخ  اقصف  اشت  اسم اقحرض.
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قكوذ في    Albugo candida قسبب اقحرض اقفطر اقباضي المسبب ودورة المرض :

اقطور اقالللسي اكانس سبورنجا  بشكا سالسا ع ى حوااا صوقجننا  اان في  

اقطور اقجلسي فاكوذ سبورات باضا  ذات حواف اسلل  تسبب االصنب  االوقا  وتكوقن  

سنبح  اهدب  اان االصنب  اقثننوق  فتحدث عن طرق  اقجراثام حوص   تححا سبورات 

 اقالللسا  اقحتكون  في اقبثرات .

      

اقرش بنقحباد - 2    حرق بننقن اقححصو  واالدغن -1  المقاومة :

 اوبرقفكاور او سنندوفنذ حسب اقحنل .   78MZ رقدوااا

 

 

 

 

 Leaf Spot تبقع االوراق

واقنرننباط واقش غم واقفجا اسببن تعفن ق بخور واوت ق بندرات علد  قصاب اق هنن   

 اقزراع  وتبنعن قالوراق وت وذ ق نرص اقزهري في اقنرننباط.

بنع غنئرة داكل  او سوداء ع ى االوراق اقف نا  واقسوقنا    : األعراض والعممات

ة فتظهر بشكا بنع  اقجلالا  قحتد اقى االسفا اسببن اوت اقبندرة اان بنقلبنتنت اقكبار

ع ى االوراق اقسف ا  اقكبارة ذات ح ننت دائرق  اتحدة اقحركز ب وذ اسود فححي 

 وع ى اقنرننباط تظهر االصنب  ع ى اقنرص اقزهري بشكا ت وذ بلي اسود. 

قكوذ   brassicola  Alternaria قسبب اقحرض اقفطر اقلنقص : المسبب ودورة المرض

قصارة تتحاز بتنساحنتهن اقعرضا  واقطوقا  قححا  سبورات ا ون  تححا في سالسا 

تحت اغ ف  اقبخور او كت وقث خنرلي اسببن االصنب     اقحنقس ام بنقبخور بصورة كنال 

االوقا  اان اقثننوق  فتسببهن اقجراثام اقحتكون  ع ى االوراق بكحانت كبارة قبنى اقفطر  

 اع اقحة فنت.

اعنا   اقبخور قبا اقزراع  بنقحنء  -2      راع استةدا  بخور س اح  بنقز -1 المقاومة :
غم /   M- 45 3 رش اقحنا اقحصنب بنقداقثان- 3     دقان  30قحدة °  50 اقسنخن

   اقتة ص ان بننقن اقححصو  .-4  قتر 

 Damping off               سقوط البادرات  
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 .قصاب اقحرض لحاع افراد اقعنئ   اقص ابا 
 اقحرضان: األعراض 

 اقفطر اقحسبب قسبب خسنئر كبار  فى اقحشنتا تحت ظروف ان اقرطوبن اقعنقان -
اقفطر قسبب اوت اقشتالت قبا ظهورهن فوق سطم اقتربن، أو تحوت اقشتالت بحجرد   -

 ظهروهن فوق سطم اقتربن
قؤدى اقى غانب   إذا حدثت اإلصنبن قبا ظهور اقشتالت فوق سطم اقتربن فزذ ذقك -

ن اقجور فى اقحنا، بالحن إذا حدث اقحرض بعد ظهور اقشت ن فوق سطم اقتربن  كثار ا
فزذ ذقك قؤدى اقى اوت كثار ان اقشتالت حاث قنو  اقفطر بزصنب  اقلبنت علد الطن   

 .إتصنقن اع سطم اقتربن وتصبم هخ  اقحلطنن طرقن ال تنوى ع ى ححا اقلبنت

 
 Pythium debaryanum        اقحسبب اقحرضي

 مكافحه:ال
 قجب أذ تكوذ اقتربن اقحزرو  فاهن اقحشتا لادة اقصرف -1
 تن اا كحانت اقرى إلذ زقندة اان  اقتربن تشجع حدوث اإلصنبنت -2
 إستةدا  اطهرات اقبخور قبا اقزراعن قن ا كثارا ا ان فرص حدوث اإلصنبن -3
 

 Wire stem of cabbage          الساق الرفيعه          

 
 األعراض اقحرضان: 
 ان األاراض اقةطار  اقتى تسبب خسنئر كبار  خنص  فى اقحشنتا -
ان سطم    قظهر ع ى سنق اقلبنت اقحصنب بنعن قونهن بلي قحاا قإلححرار بنقنرب -

 اقتربن، قكوذ ان نتاج  ذقك حدوث إقتواء فى سنق اقلبنت
بنع اقحولود  ع ى  فى بعض اقحنالت تكحا اقشت ن نحوهن وهى اصنبن. تتحاز اق -

 اقسنق بأنهن تكوذ غنئر  أو الةفضن وقصبم اقجخر رفاع)اقسنق اقس كان(
  إذا حدث تح ا  ق بنعن حو  قطر اقسنق فزذ ذقك قؤدى اقى اوت اقلبنت -
 

 Rhizoctonia solani           اقفطر اقحسبب 

 المكافحه:
 قجب أذ تكوذ ارض اقحشتا لادة اقصرف -
 عن حنل  اقلبنت قتن اا اقرطوبن حو  اقلبنت تجلب اقرى اقزائد -
  تجلب اقزراعن اقكثافن حتى قتة ا اقهواء بان اقلبنتنت -

 استةدا  اقحبادات اقفطرق -
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 Clubroot of Cabbage         الجذر الصولجاني

 

 
 األعراض اقحرضان: 

 إنتشنر اقحرضاقتربن اقحناضان اقرطبن ان أهم اقعوااا اقتى تسنعد ع ى تطور  -
اقفطر قؤدى اقى إنتفنخوتور  لخور اقلبنتنت اقحصنبن وقصا طو  هخ  اقجخور إقى  -

 سم وقحدث هخا فى اقجخور اقكبار  أسفا سطم اقتربن15-10حواقى 
 أسنباع ان حدوث اقعدوى 3األعراض اقحرضان ال تظهر إال بعد ارور  -
  إصنب  اقلبنتنت فى اقحشتا قؤدى اقى اوتهن -
ًا ان تؤدى اقى اوت اقلبنت وقكن قحدث ننص شدقد فى إص - نب  اقلبنتنت اقكبار  نندرا َ

اقجخور اقلنق ن ق حنء واقغخاء احن قؤدى اقى ذبو  اقلبنت وتتنز  األوراق وقتحو  قونهن اقى 
   .اق وذ األصفر

 Plamodiophora  brassicae         اقحسبب اقحرضي

 
 اقحكنفحن:

  حناضان  تجلب اقزراعن فى تربن  -
 .سلوات6إتبن  دورة زراعان ال تنا عن  -

 

 White mould         لعفن األبيض ا
 

 
 األعراض اقحرضان: 

 أثلنء اقتسوق -اقحةنزذ -اقحرض قسبب حدوث خسنئر كبار  فى اقحنا -
اإلصنبن قد تحدث ع ى اقسنق علد اسوى سطم اقتربن وذقك ع ى األوراق اقح تصنن   -

 بنقتربن
األعراض فى اقظهور ع ى شكا بنعن انئان طرقن تأخخ شكا دائري سرعنذ ان تبدأ  -

 تغطى بعفن أباض ان نحو اقفطر
األنسجن اقحصنبن تصبم طرق  اقح حس وتلتنا األصنبن اقى رهوس اقكرنب وقعطى   -



 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

Prof AYAD Al Heeti 

 نحوات وتراكاب سوداء اق وذ هى األلسن  اقحجرقن
 Sclerotinia sclertiorum           اقفطر اقحسبب 

 اقحكنفحن:
 تجلب اقزراعن فى أرض سب  إصنبتهن بنقحرض -
 .اكنفح  كاحانئا  -

  Downy mildew       البياض الزغبي
 

 
 األعراض اقحرضان: 

وتعتبر اقرطوبن اقعنقان   -اقحرض قحكن أذ قحدث فى اقحشتا كحن قحدث فى اقحنا -
 وإنتشنرهنواقضبنب ان اقعوااا اقتى تسنعد ع ى حدوث اإلصنبن 

تظهر األعراض ع ى شكا بنعن صغار  قونهن أخضر قحاا قألصفرار وذقك ع ى اقسطم  -
 اقع وى قألوراق ثم بتند  اإلصنبن تلتنا هخ  اقبنع اقى اقسطم اقسف ى

 قتحو  قوذ اقبنع اقى اق وذ األصفر وتكبر فى اقحجم -
اقسطم اقسف ى  علدان تتوافر اقرطوبن قظهر عفن أباض قحاا اقى اقراندى ع ى -

 قألوراق
 قلتهى األار بحوت األوراق اقحصنبن. -

 prenspora parasitica             اقفطر اقحسبب 

 
 اقحكنفحن:

 .تطبا  دورة زراعا  النسب .1
 زراع  اصلنف اننوا  او اتحح   ق حرض.. 2

 .استةدا  ابادات اتةصص  كنقرقدوااا واقتوبسن ا . 3

 

 

 Leaf blight                  لفحة األوراق

 
 

 األعراض اقحرضان: 
 قعتبر هخا اقحرض ان األاراض اقةطار  اقتى تصاب اقكرنب -
  األوراق اقندقحن تعتبر هى األكثر قنبا ن قإلصنبن حاث قظهر ع اهن بنع صفراء داكلن -
  احنطن بهنقن صفراءبتند  اإلصنبن تزداد اقبنع إتسنعن ا وقد تصبم دائرقن  -
بتند  شدة اقحرض تحوت األوراق اقداخ ان فى اقكرنب وقظهر ع اهن بنع بلفسجا   -

 .اق وذ 

 Alternaria brassica                 اقحسبب اقحرضي 
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 اقحكنفحن:

 خنقا  ان اقحسبب اقحرضي.إستةدا  بخور  -

 .زراعان ةإتبن  دور -
      او بوقارا  دي اف.  او بنفستان او انتراكو  بوكسوك  اقحبادات االتا :إستةدا  أحد  -

           

 

 Fusarium wilt    ذبول الفيوزاريوم
 

 
 األعراض اقحرضان : 

اقحرض قصاب اقشتالت اقصغار  في اقحشتا أال أذ اقلبنت قد ال تظهر ع ان األعراض   -
 أسنباع ان اقزراعن فى اقحنا 4-2إال بعد ارور  

  األعراض ع ى هائ  قو أخضر قحاا اقى اإلصفرار ع ى أحد لوانب اقلبنتقبدأ ظهور  -
  قحدث إقتواء قألوراق واقساننذ اقحصنبن اع حدوث ذبو  اقجزء اقسف ى ان اقورقن -
 تتحو  األوراق اقسف ى اقى اق وذ األصفر ثم تحتد اإلصنبن قألوراق اقع ان -
قى اق وذ اقبلي وتجل األنسجن اقحصنبن بزقندة شدة اإلصنبن األوراق اقصفراء تتحو  ا -

 .وتسنط تنركن ثنوب ع ى اقورقن

 oxysporium  Fusarium         اقحسبب اقحرضي 

 اقحكنفحن:
 .   إتبن  دورة زراعان-
 .اعنا ن اقبخور بزستةدا  اقحطهرات اقفطرقن -

 زراع  اصلنف اننوا . -

 
 
 Black leg        القدم السوداء

 
 اقحرضان: األعراض 

قظهر ع ى األوراق بنع شنحبن اق وذ غار التظح  اقشكا ع ى األوراق ثم تتحو  اقى  -
 اق وذ اقراندي ع اهن ننط سوداء اق وذ

قظهر ع ى اقسنق بنعن استطا ن قونهن أرلوانى وذقك بنقنرب ان سطم اقتربن ثم  -
ع ى اقجزء  تحتد اقبنع  اقى األلزاء أسفا سطم اقتربن احن قلتج علن عفن أسود 

 اقسف ي ان اقسنق وكخقك ع ى اقجخور
  اقحصنبن وتحوت  بتند  اقحرض تتنز  اقلبنتنت -
 األصنبن قحكن أذ تلتنا اقى رهوس اقكرنب فى اقحةنزذ -
 

 phoma lingum  اقفطر اقحسبب 

 اقحكنفحن:
         اقحبادات اقكاحانئا  اثا اقداكوناا.إستةدا   -
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 ن  قبا نن هن ق حنا عد  تعرقض اقشتالت ق حا   -
 .اكنفح  اقحشنئش -
 
 

    Powdery Mildewالبياض الدقيقي

  
 األعراض اقحرضان: 

قظهر ع ى كا ان سطحى اقورقن نحو أباض دقاني كحن تصنب اقبتالت وساننذ  -
 .اقلبنتنت بلفس األعراض

اقسف ى ثم تحدث األصنبن أوال ا ع ى األوراق علد الطن  اقتنج وذقك ع ى اقسطم  -
 قظهر ع ى اقسطم اقع وى ق ورقن بنع صفراء اق وذ.

  .اقلبنتنت اقكبار  تصنب أوال ا وعندة ان تحوت األوراق اقحصنب -
قظهر ع ى ثحنر اقكرنب لراثام سوداء اق وذ عبنر  عن لراثام اقفطر اقبكلادقن احن  -

 . قفند اقثحنر قاحتهن اقتسوقنان

 
 Erysiphe cichoracearum         اقحسبب اقحرضي

 
 

 المكافحه:
 .زراع  اصلنف اننوا . 1

 .تطبا  دورة زراعا .2

 .اكنفح  كاحانئا .3

 

 Black rot                   العفن األسود

       
 األعراض اقحرضان

 اإلصنبن تحدث ق لبنتنت فى أى ارح   ان اراحا اقلحو -
اق وذ األصفر وسنوط األوراق اقسف ى إصنب  اقشتالت اقصغار  تؤدى اقى تحوقهن اقى  -

 ثم تحوت اقشت ن
حاث اقبكترقن داخا األوراق   –اإلصنبن ع ى األوراق قد تحدث ع ى احد اقجوانب فنط  -

 ان خال  أحد اقفتحنت اقطباعان ع ى حنف  اقورقن 
 األنسجن اقحصنبن تتحو  اقى اق وذ األخضر اقبنهت ثم تتحو  اقى اق وذ اقبلي وتحوت. -
  وغنقبنا ان تسنط األوراق اقحصنبن  Vحلطنن اقحصنبن تأخخ شكا حرف  اق -
 رهوس اقلبنتنت اقحصنبن تظا صغارة وغار ارغوب فاهن تسوقنان ا -

 

 Xanthomonas campesteis pv. campesteis        اقحسبب اقحرضي 
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 Compositae Diseases  أمراض الخضر المركبة

 واقطرطوف    واقةرشوف واقشاكورقن واقهلدبنء كنقةس اقحركب  اقعنئ   خضر تصنب

 - : ق ي فاحن اقجنزهن بعدد كبار ان االاراض اهحهن قحكن

 Damping offالسقوط البادرات

 االعراض واقعالانت واقحكنفح : ارالع  ارض سنوط اقبندرات اقحوضح  سنبنن. 

 المسبب:

 Pythium spp 

Phtophthora spp. 

Rhizoctonia spp 

 المكافحة: مراجعة ما هو مذكور  سابقا بخصوص مكافحة  المرض.  

 Downy Mildew       الزغبي البياض

 :    االعراض

  اقع وي اقسطم ع ي اق وذ صفراء(   زواقن ذات)  زاوق  بنع صورة في االعراض تظهر

  نحو اقسف ي اقسطم ع ي وقننب هن_  تدرقجان تكبر_  اقورق  عروق تحدهن ، قالوراق

 اقح حس زغبي فطري

 Bremia lactucae      فطر:   اقحسبب اسم

 

رقدوااا   ، اقحلنسب  اقفطرق  بنقحبادات اقدوري بنقرش اقحرض وقكنفم.   اقحكنفح  

 وسلدوفنذ واركبنت اقلحنس.

 

 Powdery Mildew   الدقيقي البياض

 

 واقطرطوف  واقةرشوف واقشاكورقن واقهلدبنء اقةس ان اقحرض كال  قصاب

  تعم اذ اقي تدرقجان تكبر ، اق وذ باضنء بنع اقع وي اقسطم ع ي تظهر:  .  االعراض

 االصنبنت في ق ورق  اقسف ي اقسطم ع ي احنث   اعراض وتظهر ،  ك ن اقورق  سطم

 . اقشدقدة
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 Erysiphe cichoracearum      فطر:   اقحسبب اسم

 .  واقبالوااا ، اقكنراثان  اثا  ، اقحلنسب  اقفطرق  بنقحبادات اقدوري بنقرش:    اقحكنفح 

 

 Gray Mold   الرمادي العفن

  بننعدة اق وذ قنتح  راندق  اتح     طرق  بنع صورة في االعراض تظهر:   االعراض

 االلسن  وتظهر ، قنعدتهن اصنب  قدي االوراق ذبو  اقي وتؤدي ، بسرع  تلتشر اقسنق

 .  اقحتح    االنسج  في ق فطر اقحجرق 

 Botrytis cinerea    فطر:   اقحسبب اسم

  وتحسان ، اقترب  في عحانن ودفلهن اقسنب  اقححصو  بننقن ان بنقتة ص:    اقحكنفح 

 .  اقحصند تنخار وعد  ، اقصرف

 Bottom Rot   القاعدة عفن

  وغنئرة صدئ   بنع  بظهور اقترب  سطم  تالاس اقتي االوراق في االصنب  تبدا:  االعراض

  ، اقلصا ع ي قزج  بلي عفن ظهور قعنبهن ، اقوسطي واقعرق االوراق اعلنق ع ي ق اال

 اقدافيء اقجو في االصنب  تلتشر.  كنقحواانء اقلبنت وقصبم ، اقحصنب  االنسج  تجل ثم

 . اقرطب

 Rhizoctonia solani  فطر:   اقحسبب اسم

 .   طوق   زراعا  دورة واتبن  اقصرف  وتحسان اقحصنب  اقلبنتنت بننقن بنزاق :    اقحكنفح 

 

 

 

 Selerotinia Drop سكليروتينيا سقوط

  والسفا الع ي تلتشر ثم  ، اقترب  سطم علد اقلبنت سنق ع ي االصنب  تبدا:   االعراض

 استحرار اع االخري ت و  ورق  وتسنط ، قنواعدهن اقفطر اهنلح  قدي االوراق وتتدقي ،

 اق وذ اباض زغبي نحو اقحصنب  االلزاء في وقظهر.  اع ي اقي اقسنق ع ي اقفطر نحو

.   صغارة سوداء وهي ق فطر اقحجرق  االلسن  فان تبدو ، اقفطر ااسا او  عن عبنرة

 .  طوق   قفترة رطب  تبني اقتي االرض وفي ، اقرطب اقبنرد اقجو في اقحرض قلتشر

 Sclerotinia sclerotiorum    ,S. minor:               اقحسبب اسم

 اقفطرق  بنقحبادات اقرش اع ، لنفن اقترب  سطم بننء ع ي بنقححنفظ :    اقحكنفح 

 .  اقلحو ان اقحبكرة اقحراحا في اقحلنسب 
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 Lettuce Mosaic Virus     الخس موزايك فيرس

 

 .  اقةس لننب اقي اقشاكورقن قصاب

  قلتنا .  اقلبنتنت وتنز  ، بنالوراق وتبرقش اصفرار  شكا ع ي االصنب   وتظهر:   االعراض

 . اقبخور طرق   وعن ، اقحن ان اةت ف   انوا  وبواسط  ، بنق حس_  ااكنناكان_  اقفارس

 اقحن واكنفح  ، بنو  اوال اقحصنب  اقلبنتنت ان واقتة ص ، س اح  بخور بزراع : اقحكنفح 

 

 

 

 الخضببر البقوليببةأمراض 

 

 Ascochyta  Blight لفحة االسكوكايتا على الباقمء والبزالياا

 قلتشر اقحرض ع ى اقبنقالء بصورة واسع  وقلتنا عن طرق  اقبخور.

بنع راندق  فنتح  في اقوسط ذات حواف اححرة او بلفسجا    األعراض والعممات :

صغارة كخقك تظهر ع ى اقساننذ واعلنق داكل  ع ى االوراق تظهر بهن ننط سوداء 

االوراق بشكا اتطنو  اان ع ى اقنروذ فتظهر اقبنع اثا االوراق وتصا اقى اقبخور 

 فتت وذ ببنع بلا  داكل  . 

قكوذ    fabae  Ascochyta قسبب اقحرض اقفطر اقلنقص المسبب ودورة المرض :

عدقح  اق وذ استطا     السن  بكلادق  دورقا  اقشكا قاس قهن عل  بداخ هن سبورات

اعظحهن ان خ اتان قبنى اقفطر بهانة انقس ام في غالف وف ننت اقبخور اقحصنب  

قاسبب االصنب  االوقا  اان اقثننوق  فتسببهن دفعنت اقجراثام اقحتكون  واقحلتشرة في 

             اقهواء اقرطب او قبنى اع اتبنانت اقلبنتنت بنقحنا .

 غم/ كغم   5 اعنا   اقبخور بنقكنبتنذ-2       ر س اح زراع  بخو-1 : لمقاومة

  M-45 رش اقحنا اقحصنب بنقكنبتنذ او اقداقثان-4     لحع وحرق بننقن اقححصو -3

 قتر انء. غم/  3
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 Root &  Foot Rot تعفن جذور وسيقان الفاصولياء

ظهورهن وتعفن  تعفن ق بخور واوت ق بندرات قبا ظهورهن او بعد  : األعراض والعممات

ق جخور اع تنرحنت بلا  ححراء ع ى اقسنق اسفا سطم اقترب  وتسبب تح ا  كناا  

. وفي حنق   Rhizoctonia  solani ق سنق اسببن اوتن وفي هخ  اقحنق  فنقحسبب

فنالعراض بشكا تعفن ق بخور واوت اقبندرات بدوذ ت وذ اع    Pythium االصنب  بنقفطر

فنقفطر قسبب تعفن لنف ق جخور اع  Fusarium  solani حنق  اقفطرتهرأ اقجخور. اان في 

ظهور قرح ع ى اقجزء اقسف ي ق سنق اسببن ضعل اقلبنت فنط . اان  

فهو قسبب اوت اقبندرات وذبو  االوراق واالفر    Sclerotinia  sclerotiorumاقفطر

ننذ اقضن اقحدقث  اع ظهور نحو اباض بن السن  حجرق  سوداء كحن تولد في اقسا

 وقسبب تعفن طري ق نروذ . تبنى اقفطرقنت اقحسبب  ق حرض في اقترب  وبننقن اقلبنت . 

 غم/ كغم بخور5 اعنا   اقبخور بنقبل ات - 2   بخور خنقا  ان اقحسبب -1 المقاومة :

 اقعلنق  بنقري واقتسحاد.-5  لحع بننقن اقلبنت وحرقن -3

 Broad Bean Rust  صدأ الباقمء

ااراض اقبنقالء وقظهر ابتداء ان شهر اذار حسب توفر اقرطوب  قصاب اقضن ان اهم 

 اقبزاقان واالدغن  اقبنوقا  . 

بثرات ع ى اقسطم اقع وي واقسف ي قالوراق واعلنق االوراق  :األعراض والعممات

واقفرو  واقثحنر باضوق  استدقرة صغارة برتننقا  اق وذ احنط  بهنق  صفراء وارتفع   

ق االا عن سطم اقورق  وهي ب وذ قشبن صدأ اقحدقد عبنرة عن اقسبورات اقاورقدق  

ق فطر اقحسبب تتحو  اقبثرات اقى قوذ اسود في نهنق  اقحوسم تحثا اقسبورات 

 اقتا ا .

تسبب اقسبورات Uromyces fabae اقفطر اقبنزقدي : المسبب ودورة المرض

الدغن  في اقحنا او ت ك اقتي تحح هن اقرقنح اقاورقدق  اقتي تبنى ع ى بننقن اقلبنت وا

ان ب داذ اقحجنورة تتحاز بشك هن اقباضوي وقونهن اقبرتننقي اع ولود اشواا رقان  ع ى 

سطحهن تلبت اكون  انبوب انبنت قةترق عن طرق  اقثغور وهي اقتي تكرر االصنب  في  

داكن . اقفطر ذو   اقحنا وفي نهنق  اقحوسم قكوذ اقفطر بثرات تا ا  ذات عل  وب وذ

 دورة حانة طوق   وقم تشنهد االطوار اقبكلا  او االسادق  في اقعراق . 

تجلب  -3     اقتة ص ان بننقن اقححصو  واالدغن -2     اصلنف اننوا -1 المقاومة :

 قتر انء وقكرر علد اقحنل . / 3  غم1 اقرش بنقبنق توذ-4   اقزراع  اقكثاف  وخفض اقرطوب 
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 Common Blight اللفحة العادية في الفاصوليا

النط  خضر او فنتح  او اشبع  بنقحنء وسطحهن اصفر اق وذ   األعراض والعممات :

تحوت اكون  تنرحنت وقد تشحا اقبنع لزء كبار ان نصا اقورق  اع ت وذ بلي في 

 اقشدقدة . اقجهنز اقوعنئي وظهور ت طةنت انئا  ع ى اقنروذ ولفنفهن في حنق  االصنب  

عصوق  قصارة سنقب   Xanthomonas phaseoli بكترقن المسبب ودورة المرض :

قصبغ  كرا  اتحرك  بسوط واحد طرفي تكوذ استعحرات صفراء ع ى اقوسط اقغخائي  

اقةنص تبنى سنكل  في اقبخور او بننقن اقلبنت اقحصنب بنقحنا اسبب  االصنب  االوقا  

 اقبكترقن اقحلنوق  بنقهواء اقحححا بنقرطوب . اان االصنب  اقثننوق  فتسببهن 

ازاق  بننقن   -4    دورات زراعا -3   تننوي نظاف  -2    اصلنف اننوا  -1 المقاومة :

 غم/ قتر انء(.0.2 غحر اقبخور بنقستربتوانقسان ) -5  اقححصو 
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 Common Bean Mosaic  موزائيك الفاصوليا

االوراق وتجل وتتدقى اقى االسفا .  تتجعد    االعراض :

اوزائاك ع ى االوراق واقتفنفهن قالسفا وتنز  اقلبنت اع قروذ  

 صغارة ضنارة.

 المسبب:

 Bean mosaic فنقروس اوزائاك اقفنصوقان

virus (BMV)  حسب وقت  50-30 قلنا بنقبخور بلسب %

 اقحن.اصنب  اقلبنت. قلنا اقفنقروس خال  حبوب اق ننح وحشرة 

 اكنفح  اقحشرة اقلنق  . -3  بخور س اح -2    اصلنف اننوا -1  : المقاومة

 

 

 

 

 (النرجسيبببةالزنبقية ) أمببراض العائلبببة 

 .اقثو  واقكراثو اقبصا اهم  افرادهن في اقعراق هي 

 Downy Mildew of Onion البياض الزغبي في البصل

ع اهن نحو زغبي بلفسجي بنع صفراء  األعراض والعممات :

اق وذ اتطنوق  وتحوت انسجتهن وتصفر االوراق وتخبا ان  

اقنح  اقى اقننعدة واالبصن  صغارة وطرق  وغار صنقح  

 ق تةزقن.

اقفطر   المسبب ودورة المرض :

دورة اقحرض كحن في   Pernospora  destractor اقباضي

 اقحننوا .ااراض اقبانض اقزغبي اقسنبن . وكخقك 
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 Coarlic Rust صدأ الثوم

% قصاب اقثو  واقبصا 100 ان اهم ااراض اقثو  وتصا االصنب  في بعض اقسلان

واقكراث وتتوقل اقةسنئر ع ى وقت االصنب  فنذا حدثت ابكرة فتؤدي اقى انعدا  تكوذ 

 اقفصوص اان اذا حدثت اتأخرة فتؤدي اقى صغر حجم اقفصوص.

تتكوذ بثرات صفراء اقى برتننقا  ع ى االوراق عبنرة عن اقطور   : والعمماتاألعراض  

اقاورقدي وفي نهنق  اقحوسم تتحو  اقبثرات اقى سوداء عبنرة عن اقطور اقتا ي ق فطر  

 وتؤدي االصنب  اقى صغر او انعدا  اقرهوس.

واقتا ا  باضوق   اقجراثام اقاورقدق  كروق   porii  Puccinia المسبب ودورة المرض :

 تتكوذ ان خ اتان وقم تشنهد اطوار  اقبكلا  او االسادق  في اقعراق.

                

 اقتة ص ان بننقن اقححصو .-2اقرش بنقبنق توذ اع استعحن  اندة ننشرة. -1 المقاومة :
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 اللفحة االرجوانية على البصل 

 

الخضري ويؤدي إلى جفافه في    يصيب المجموع . والثومويصيب محصولي البصل المرض عالمي االنتشار 
وكذلك جفاف   ءوس الثوم كًما ونوًعاحالة اإلصابة الشديدة ويؤدي ذلك إلى نقص محصول األبصال أو ر

 البذور الشماريخ الزهرية للبصل الروس التي تؤدي شدة المرض إلى تكسرها مسببًا نقًصا كبيًرا في كمية 
ذا المرض غالبًا ما تكون مصاحبة لإلصابة بمرض البياض الزغبي حيث تظهر اإلصابة  واإلصابة به وسالمتها 

.بالبياض الزغبي في الجو البارد الرطب  ).  
 

: األعراض   
تكون بقع باهتة غائرة على أوراق البصل والثوم وكذلك الشماريخ الزهرية في البصر الروس وتتسع تلك البقع  

البيضاوي مع وجود حلقات متداخلة ذات مركز أرجواني أو مسود. في النهاية تجف  وتأخذ الشكل المستدير أو 
األنسجة المصابة وتتحول إلى اللون القرمزي ثم البني وتؤدي إصابة الشماريخ الزهرية إلى تعرضها للكسر  

 .وبالتالي فقد محصول البذرة تماًما وتعلب الظروف البيئية دوًرا كبيًرا في شدة المرض

 المقاومة:     

 . االنتراكو نقداكوناا و زراع  اصلنف اننوا  واستةدا  اقحبادات اقفطرق  اقحتةصص  ك

 

 

 Gray Mold of Onion عفن الرقبة الرمادي

 قسبب اقحرض ت وذ اقبصا واقثو  في اقحنا واقحةزذ خصوصن في اقجو اقبنرد واقرطب.

اقحصند واقجحع بظهور طراوة ع ى االوراق  تظهر االعراض بعد   األعراض والعممات :

نتاج  الفراز اقفطر انزقم قخقب اقبكتان اقرابط بان  Soft Rot اقحرشفا  اع تعفن رخو

لدراذ اقةالقن وتظهر نحوات اقفطر ع ى االبصن  ب وذ راندي وفي اقلهنق  تلكحش 

 اقبص   .

صنب  االوقا  ان اقغز  تحدث اال allii  Botrytis اقفطر اقلنقص المسبب ودورة المرض :

اقفطري او االلسن  اقحجرق  اع بننقن اقلبنت اقحصنب وقكوذ اقفطر حوااا كونادق  تكسو  

االلزاء اقحصنب  او االلسن  اقحجرق  اع بننقن اقلبنت اقحصنب وقكوذ اقفطر حوااا  

 كونادق  تكسو االلزاء اقحصنب  اكون  طبن  راندق  اق وذ وفي اقلهنق  تتكوذ االلسن 

 ا م( ق فطر اقكونادات تسبب االصنب  اقثننوق  . 5- 1 اقحجرق  )
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عد  احداث اقجروح اثلنء اقن ع   -2    زراع  االصلنف اقحننوا   -1 المقاومة :

 تهوق  اقحةنزذ قتن اا اقرطوب .  - 3    واقةزذ

 

 

 

 Black Mold العفن االسود في البصل

 واقرطوب  اقحلةفض .قلتشر اقحرض بنقحرارة اقحرتفع  

اسحوق دقاني اسود اق وذ بان اقحراشل اع تعفن رخو   األعراض والعممات :

وظهور غز  فطري اباض اق وذ اكسو بحسحوق دقاني اسود عبنرة عن كونادات اقفطر 

 اقحسبب.

تسبب  Aspergillus niger قسبب اقحرض اقفطر اقلنقص المسبب ودورة المرض :

اقحولودة اع بننقن اقعنئا االصنب  االوقا  تةترق عن طرق  اقجروح قاغزو خالقن اقكونادات 

اقعنئا بنقحسنفنت اقبلا  ثم قكوذ حوااا كونادق  وكونادات سوداء اق وذ قلتشر اقفطر 

 بهائ  كونادات في اقهواء ال ساحن في اقحةنزذ واقغرف واقصنالت.

                 

حفظ االبصن   -2   واقحةزذ ان بننقن اقلبنت اقحصنبتلظال اقحنا  -1 المقاومة :

-10 % القتئن  اقجروح ثم نن هن ق حةنزذ ذات حرارة90 ورطوب  °  30-26 بحةنزذ بدرل 

 االصلنف اننوا .-3    اع تهوق  لادة. ° 16
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 أمراض الزينة

 Glaediolus Wilt سذبول الكمديولي

 .   1955 ا اوذ دوالر في ف ورقدا2 اقحرض خسنرةان اخطر ااراض اقكالدقوقي سبب 

: اصفرار االوراق ان اقحنف  اقع ان قالوراق اع تنز  اقلبنتنت ولفنفهن  األعراض واقعالانت

واوتهن وع ى اقكورانت بنع غنئرة بلا  داكل  ثم تتعفن اقكورا  تلتنا االصنب  ان  

 اقكورا  اال  اقى اقكورانت اقجدقدة .

قلحو بحدى واسع ان   fs gladioli  Fuserium  oxysporum ودورة اقحرض :اقحسبب 

قلنا عبر اقكورانت وقلتشر الهن اقى اقجخور اسببن تعفن اقكورانت  °  5-35 اقحرارة 

واوت اقلبنت وت وذ اقجخور بنق وذ اقبلي قكوذ اقفطر كونادات صغارة وكبارة وسبورات 

 اوسحان .كالاادق  قبنى عن طرقنهن اقفترة بان 

 دقان  ( 15غم/قتر )5 اعنا   اقكورانت بنقبل ات-1  اقحننوا  :

 ازاق  اقلبنتنت اقحصنب  وحرقهن . -3    زراع  اقكورانت اقس اح .2
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 Powdery Mildew of Roses البياض الدقيقي في الورود

 : كحن في ااراض اقبانض اقدقاني اقسنبن  األعراض واقعالانت

انقس ام فترة اقشتنء  قبنى في اقبراعم بهائ     Sphaerotheca  pannosa : اقحسبب

. 

 كحن في ااراض اقبانض اقدقاني . اقحننوا  :

 Rose Rust صدأ الورد

: بثرات قورقدق  ب وذ اصفر برتننقي ع ى اقسطم اقسف ي قالوراق   األعراض واقعالانت

اقتا ا  اقسوداء اق وذ وتسبب االصنب  ضعل اقلبنت في نهنق  اقحوسم تظهر اقبثرات 

 وسنوط االوراق . 

فطر بنزقدي اقسبورات اقتا ا   Phragmidium  mucronatum اقحسبب ودورة اقحرض :

خالقن بحناا طوقا وحاد اقعنئا قبنى   9-6 استطا   قهن ح ح  استدق  علد اقنح 

في اقرباع اكون  سبورات بنزقدق   بهائ  سبورات تا ا  او انقس ام داخا االنسج  تلبت 

تصاب االوراق واقساننذ اكون  اقسبورات اقاورقدق  اقتي تكرر االصنب  بنقسطم اقسف ي 

 قالوراق .

 غم/قتر .,50اقرش بنقبنق توذ -2   تن ام اقشجارات وحرق االوراق اقحصنب -1 اقحننوا  :
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 Crown Gall التدرن التاجي بالورد

 

 

 كحن في اقتفنح .   Agrobacterium  tumefaciensاقحسبب :

 

 أمبراض المشاتل

قعد ارض اوت اقبندرات ان اهم ااراض اقحشنتا واقباوت اقحححا  وهو واسع االنتشنر  

في لحاع ارلنء اقعنقم كحن انن قصاب اةت ل احنصاا اقةضر واقفنكه  واقزقل  وغارهن 

االصنب  حسب نو  اقلبنت واقحسبب ورطوب   ان اقلبنتنت االقتصندق  وتتفنوت شدة 

 - وحرارة اقترب  وقحدث بثالث حنالت :

تهنلم اقحسببنت اقبخور اسبب  تعفن واوت األلل    :  Seed Dccay تعفن اقبخور-أ

 خفض نسب  اإلنبنت .  إقى

 :    Pore-emergance damping-off اوت اقبندرات قبا ظهورهن فوق سطم اقترب -ب

درات قبا ظهورهن فوق سطم اقرتب  نتاج  قحهنلح  اقحسببنت وهي حنق  اوت اقبن

 وهي حنق  غار الظورة . 

 :   Post-emergance damping-off اوت اقبندرات بعد ظهورهن فوق سطم اقترب -ج

حاث تحوت اقبندرات بعد ظهورهن فوق سطم اقترب  بزصنب  قواعد ساننذ اقبندرة 

شتالت اقى اقحنا اقحستدقم بفترة قصارة بنقحسبب وقد تحتد اقحنق  حتى بعد ننا اق

 احن قضطر اقحزار  اقى اعندة اقزراع  اسببن عد  انتظن  اقلحو ق لبنتنت .

اذ اقحنقتان االوقى واقثننا  هي حنالت غار الظورة النهن تحدث تحت سطم  االعراض :

رة تهنلم  اقترب  وقكن قستد  ع اهن بننةفنض نسب  االنبنت اان اقحنق  اقثنقث  فنذ اقبند

علد استوى سطم اقرتب  او اسف ن حاث تكوذ انسج  اقبندرة غض  ان اقسها  

اختراقهن قتصبم اقحلطن  اقحصنب  طرق  بلا  اق وذ ق اال وخالقنهن رقان  اثا اقةاط  

قتصبم اقحلطن  اقحصنب  طرق  بلا  اق وذ ق اال وخالقنهن ظنارة رقان  اثا اقةاط احن 

 اقبندرة اسببن سنوطهن .  قجع هن غار قندرة ع ى ححا

قسبب اقحرض واحد او اكثر ان فطرقنت عدقدة تصا اقى اربعان فطرا قولد   اقحسببنت :

قححا اقبعض الهن ع ى غالف اقبخرة خنرلان  Soil borne بعضهن بنقترب  فتسحى

)ت وث ( وقححا اقبعض الهن داخا اقف   او االلل    Seed infestation فتسحى

( . ان اقفطرقنت اقحسبب  قهخا اقحرض  Seed borne )  Seed infection فتسحى

قحدثنذ  P. ultimun و   P. dearyanum تولد عدة انوا  فنقلوعنذ  Pythium اقفطر

 .P و P. aphemidermetum اان اقلوعان ° 15 االصنب  بحرارة الةفض 

buteeri  اقفطر اقى اقفطرقنت  وقعود  ° 30 فاحدثنذ االصنب  بدرل  حرارة عنقا  حواقي

اقباضا  قكوذ سبورنجان كروق  تححا طرفان او لننبان ع ى حناا سبورنجي تحوي ع ى 

سبورات سنبح  تسبم بنقحنء قعدة دقنئ  ثم تتحوصا وتلبت قتةترق اقعنئا ااكنناكن او 

كاحانوقن )انزقحنت اح    ق بكلان واقس ا وز ( ونتاج  نشنط اقفطر فننن قؤدي اقى تح ا  
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)اقطور اقجلسي ( قسبب االصنب    Oospore االنسج  قكوذ اقفطر سبورات اننوا  هخ 

 بنالنبنت اقحبنشر او تكوقن حوص  . االصنب  اقثننوق  تسببهن اقسبورنجانت .

فهو ان اقفطرقنت اقلنقص  اقعناح  قن طور للسي ان   Rhizoctonia  solani اان اقفطر

قكوذ بنقطور اقلنقص هنقفنت تتفر   Thanatephorus  cucumeris اقفطرقنت اقبنزقدق 

بزواقن قنئح  اع ولود تةصر او اختلنق في احا اقتفر  وهو انسم . قكوذ السن  

ننتج  ان تجحع هخ  اقةاوط تتبنقن بنقشكا واقحجم قعاش ااقفطر  Sclerotia حجرق 

ت اتراحن ع ى اقحواد اقعضوق  اقى اذ قجد اقعنئا اقحلنسب قشجعن في ذقك افرازا

 لخقر اقعنئا اةترقن االنسج  اقلبنتا  ااكنناكن وكاحانوقن .

 تهوق  ترب اقحشنتا وعد  اقزراع  اقكثاف  وتعناحهن بنقطنق  اقشحسا -1  اقحننوا :

 االعتدا  بنقري واقصرف قتن ان اقرطوب -2

 غم/ كغم بخور5 تعنام اقبخور بنقكنبتنذ قبا اقزراع  او اقلب ات او اقثادا -3

 MZ 78 رب  في حنق  االصنب  بنقراقزوقكس او اقحونسرقن اع اقرقدواااري اقت-4

  أمبببراض الفاكهة 

 اقتفنحا ) تحت عنئ      Rosaceae  ااراض فنكه   افراد اقعنئ   اقوردق 

Pomoideae  )   في اقعراق هي اقتفنح واقكحثرى اهم انوا  اقفنكه  اقتفنحا 

 واقسفرلا.

 

 Apple Scab جرب التفاحمرض 

ان االاراض اقحهحن اقتي تهنلم اشجنر اقتفنح في لحاع النطل زراع  اقتفنح 
ننصن في االنتنج اقك ي نتاج  قسنوط عدد كبار ان  اقحرض في اقعنقم  وقسبب  

االزهنر واقثحنر اقصغارة بنالضنف  اقى رداءة نوعا  اقثحنر اقحتبنا  بسبب اقبنع 
 ض قاحتهن اقتسوقنا  .واقتشوهنت اقحولودة ع اهن احن قؤدي اقى خف

 
 األعراض والعممات

قصااااااب اقحرض اقبراعم اقزهرقا  واقورقاا  اقحتفتحا  في اوائاا اقرباع ، وكاخقاك   -1
 االوراق واقثحنر .

تتحاز اعراض اقحرض ع ى االوراق بولود بنع دائرقاا  او غار التظحاا  تب ل  -2
ونهن زقتوني  ساام تبدا ان اقسااطم اقسااف ي ثم اقع وي ق ورق  ، وقكوذ ق5حواقي 

غانا  ثم رااندي ذات ا حس قطافي واقبنع تكوذ احانطان بهانقا  في اقسااااطم  
 اقع وي عكس اقسطم اقسف ي قالوراق .

االعراض ع ى اقثحنر اقحصاااانب  قكوذ ع اهن بنع راندق  اق وذ تتسااااع تدرقجان    -3
وقحدث تشان  ق ثحرة نتاج  ق لحو غار اقحتسانوي قألنساج  اقحصانب  واألنساج   

 .اقس اح  
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 اعراض مرض جرب التفاح
 المسبب المرضي  

 (االسكا  )  Ascomycetes  اقكاسا  فطر ان اقفطرقنت
 Venturia  inaequalisلرب اقتفنح       

   pirina            Venturiaلرب اقعراوط        

 
 Venturia inaequalis دورة حانة اسبب ارض لرب اقتفنح

 
   المقاومة

 
 االوراق اقتفنح واقعراوط اقحصنب  وحرقهن النهن تححا اقطور اقسنكن ق فطر .لحع  -1
عحاا برناناج ق حكانفحا  اقكاحاانوقا  وذقاك برش االشااااجانر في طور اقسااااكوذ قباا   -2

تفتم االزهنر ثم رشااان سااابنتا  في شااابنط وتكوذ اقحعنا   ببعض اقحبادات اثا  
 غم / قتر 2 – 1.5بتركاز   Topsinبل ات و 

 صلنف في اقبستنذ اقواحد وعد  اقزراع  اقكثاف  .عد  خ ط اال -3



 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

Prof AYAD Al Heeti 

 .استلبنط األصلنف اقحننوا -4

 

 

 

 Powdery Mildewالبياض الدقيقي مرض 

وهو ان اهم  قتفنح واقعراوط واقسفرلا كنقصاب اقحرض افراد اقعنئ   اقوردق  
 ااراض اقتفنح في لحاع النط  اقزراع  في اقعراق.

 األعراض والعممات 

واالصنب   قصاب اقحرض  االغصنذ واالوراق واقثحنر وقد قتسبب بتشوههن واوتهن
. شنذ االصنب  بناراض اقبانض ع ى االزهنر تؤدي اقى فشا تفتحهن او عندهن
عراض ع ى شكا بنع صغارة باضنء اقدقاني ع ى بنقي انوا  اقححنصاا تظهر اال

ت بث هخ  اقبنع بنالتسن  واالنتشنر قتغطي  تحثا اقلحو اقسطحي ق حسبب ال
تتركز االصنبنت ع ى اقسطوح واسنحنت واسع  ان سطوح االلزاء اقحصنب . 

اقع ان قالوراق وبعد تند  االاصنب  بنقعحر تبدا االنسج  اقحصنب  بنقحوت واقت وذ 
قجفنف. اان االصنب  ع ى االغصنذ اقطرق  فتؤدي االصنب  اقى بنق وذ اقبلي ثم ا
تظهر ع ى االنسج  اقحصنب  .  صنب  تت وذ انسجتهن بنق وذ قتا االغصنذ اقح

كرات سوداء تحثا االلسن  اقثحرق  ق حسبب . اان االصنبنت ع ى اقثحنر  فتكوذ 
او صنئي بحسنحنت اتفنوت  ، تتحو   اقى انسج  خشل  اقح حس ذات قوذ بلي 

 وقد تتشن  اسطم االنسج  اقثحرق  اقحصنب .
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 اعراض ارض اقبانض اقدقاني ع ى اقتفنح

 

قكوذ ثحنر كاسا    Podosphaera  leucotricha  :اقحسبب اقحرضي
 تحوي كاس واحد ازود بزوائداتفرع  اقلهنق  )شجارق (.Cleistotecia اغ ن 

كحن في لحاع انوا  ااراض اقبانض اقدقاني ع ى   : دورة اقحرض واقحننوا 
اقححنصاا  قبنى اقحسبب في اة فنت اقلبنت ان اوراق وثحنر ع ى شكا 

السن  ثحرق  تحوي اكانس في داخ هن لراثام كاسا  تبدا االصنب  االوقا  او 
ى ع ى ع ى شكا غز  فطري سنبت في االنسج  االلزاء اقحصنب  اقتي تبن

 .االشجنر وتتكرر االصنبنت اقثننوق  بنقطور االللسي 

 

 Podosphaera  leucotricha  دورة حانة اسبب اقبانض اقدقاني 

 

 المقاومة والمكافحة: 
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 ازاقت االغصنذ اقحصنب  واتالفهن بنقحرق او اقطحر في اقترب ’, .1
تكرار اقحكنفح  اقحكنفح  بنقحبادات اقفطرق  اقحتةصص  قد قتط ب االار  .2

 اقكاحانوق  الكثر ان ارة.

 

 Branch Wilt ساق )ذبول االفرع (الاسوداد مرض 

وع ى     1972 عن   اقتفنح ثم ع ىع ى اقعلب   1965 سجا في اقعراق عن 
واقةوخ وااللنص  1979 اقغنبنتوع ى  و 1973 اقعراوط واقتوت االباض واالسود

قحالئح  اقظروف اقبائا  وقتعدد عوائ ن واقحرض اهم  1979 واق وز واقكنكي
 بنقعراق.

   األعراض والعممات

بنع سحراء اق وذ ع ى بعض االغصنذ تتسع قتشحا اعظم سطم اقغصن قلتج  
علن ذبو  اقغصن وسنوط اوراقن تلتنا االصنب  اقى الزاء اخرى ان اقشجرة اع 

نرة عن لفنف اقن ل وتشننن وسهوق  انسالخن كنشفنا عن اسحوق اسود عب
 لراثام اقفطر اقسوداء اق وذ .

 

 

 

 اعراض اسوداد الساق على التفاح

 

 

  المسبب ودورة المرض
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قكوذ كونادات    Hendersonula  toruloidea قلنقصااقفطراسبب اقحرض  
سوداء اق وذ وحادة اقة ا   تتكوذ ان تجزء اقغز  اقفطري تلتنا اقسبورات 

واقحشرات اقى االشجنر اقس اح  احدث  االصنب  اقسوداء بنقرقنح واالاطنر 
 اقثننوق  قسنعدهن قفح  اقشحس وتضرر بشرة انسج  اقعنئا .

  المقاومة

 تعنام االدوات اقحستعح  -2  ازاق  االفر  واالغصنذ اقحصنب  وطالء اقجروح-1  

اقرش -4  االعتلنء بنالشجنر ان ننحا  اقري واقتسحاد واكنفح  اقحفنرات-3
 غم/قتر انء .2 تانبنقبنفس

 

 

 Fire Blightاللفحة النارية 

واقحرض اولود في اقحلنط   Burrill  1878ان قبا   سجا اقحرض الو  ارة
ة راوط بشدة وقتسبب بنضرار كباراقع اقتفنح و وقصاب اقشحنقا  في اقعراق 
كخقك قصاب اقحرض اشجنر اقفنكه  ذات اقلواة اقحجرق   ع ى االشجنر اقحصنب 

 وبعض اشجنر نبنتنت اقزقل . 

  األعراض والعممات

بنقرباع حاث تصبم االزهنر اشبع   Blossom blight)قبدأ اقحرض ب نح  االزهنر ) 
بنقحنء وتخبا وتجل سرقعنا اتحوالا قونهن اقى اقبلي فنالسود وتبنى عنقن  

بشكا قطةنت بلا  Leaf Blight تسنط ثم تظهر قفح  بنالوراق .بنالشجنر او 
ع ى اقعرق  اقوسطي او اقجننبا  وع ى اقلسج  قورقا  احنقؤدي اقى لفنفهن 

واوتهن  وتبنى عنقن  واتدقا  وكأنهن احروق   وقد تعرضت اقى اقلنر قهخا سحي 
ث تخبا حا Twig Blight اقحرض بنق فح  اقلنرق  كخقك  تظهر قفح  االغصنذ

االغصنذ واقسرطنننت ان اقنح  اقى اقننعدة  اع اسوداد اقن ل كخقك  اصنب  
فتصبم بلا  فنتح  وفي اقكحثري  تكوذ سوداء تبنى عنقن   Fruit Blight اقثحنر

تصنحب االصنب  افرازات قزل  تجل حن  تعرضهن ق هواء في االلزاء اقرطب  تحوي 
 .Ooz اعداد هنئ   ان اقبكترقن
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  ضالمسبب ودورة المر

بكترقن عصوق  قصارة سنقب   Erwinia amylovoraاسبب اقحرض هي اقبكترقن  
قصبغ  كرا  .تنضي اقبكترقن فترة اقشتنء في االلزاء اقحصنب  تلشط في اقرباع 
وتعتبر اقحصدر االو  قحدوث اقعدوى. االصنب  اقثننوق  تسببهن االفرازات ااقحنوق  

اقةالقن اقحسبب  في االانكن اقحصنب  تلتنا بواسط  اقحشرات اقى ع ى 
االزهنر اقس اح  احدث  اقعدوى اقثننوق  او بواسط  رذاذ اقحطر تفرز اقبكترقن 

 ورطوب  عنقا . °  26 انزقحنت تح ا اقحواد اقبكتالا  قالئم اقبكترقن
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  المقاومة

 زراع  اصلنف اننوا . -1

  وحرقهن وطالء اقجروح بك ورقد اقزئبناك او سانناد قطع االغصنذ اقحصنب -2
 %. 0.1 اقزئبناك

اقعلنق  بنقبستنذ وتن اا االسحدة اقلنقترولالا  وتجلب زراع  اقتفنح قرب -3
 اقعراوط الذ اقثنني حسنس.

  غم /قتر انء اسبوعانا.5 اقرش بحح و  بوردو-4

 كعناا اننوا  حاوق .   Erwinia herbicolaاستةدا  بكترقن  .5

 

 Crown Gall التدرن التاجي

وق حرض عوائا  1807 عن  Smith و  Erwin او  ان عرف اذ اقحرض بكتاري هحن
عنئ   الهن اقسفرلا وااللنص واقكرز 60 للس الكثر ان 140كثارة تصا اقى

 واقةوخ واقكرو  عالوة ع ى اقتفنح واقعراوط.

   األعراض والعممات

نحوات ع ى اقجخور واقساننذ بنقنرب ان سطم  تظهر االعراض ع ى شكا 
اقترب  بشكا اورا  فنتح  اق وذ طرق  تحاا قالستدارة تكبر بنقحجم وقتجعد 

 اقسطم وتتحو  اقى قوذ بلي غنا  اسود بسبب اوت االنسج  وقد تظهر 

  ن.الورا  ع ى اقفرو  اع تنز  اقلبنت اقحصنب وصغر اوراقن اع اصفرارها
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 اعراض ارض اقتدرذ اقتنلي

 

 المسبب ودورة المرض

بكترقن عصوق  افردة او في سالسا   Agrobacterium tumefaciens اقحسبب 
اسواط قطبا  قهن اقندرة ع ى تحوقا خالقن اقعنئا 4 -2 سنقب  قصبغ  كرا  قهن

سلوات اقى خالقن سرطننا  )زقندة نحو واننسن ( تبنى في اقترب  راا  قعدة 
تدخا عن طرق  اقجروح تلشط اقةالقن اسبب  االورا  اقتي تهنلم ان قبا 

 اقحشرات قتحطحهن اسبب  انتشنر اقبكترقن بنقحنء اقى اشجنر اخرى.

 المقاومة :

 استةدا  شتالت خنقا  ان االصنبنت.-1

اقبسنتان . تعنام ادوات اقتن ام واقتطعا  واقتربا  بنقحطهرات اقبكتارق  في 2
 اقتي تظهر بهن االصنبنت.

   ..تجلب احداث اقجروح اثلنء اقعح انت اقزراعا 3 



 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

Prof AYAD Al Heeti 

   .  قشط االورا  اع تطهار اقجروح بعجال  بوردو.4 

 . زراع  االصلنف اقحننوا .5

 

 

 أمبببراض الفاكهبببة ذات النواة الحجببرية 

تصنب بعدد  اهم فواكه  اقعنئ   هي اقحشحش واقةوخ وااللنص واقكر

 كبار ان االاراض اهحهن في اقعراق هي:

   Peach Leal Curl تجعد اوراق الخوخ

في  1978 قلتشر اقحرض في اقعراق في اعظم اقبسنتان وانتشر في عن 
 % كحن قصاب اق وز وااللنص . 70احنفظ  بغداد ووص ت االصنب 

  األعراض والعممات

تصنب اقلحوات اقحدقث  وقظهر ع ى االوراق اسنحنت اتعرل   تؤدي اقى تجعد  
االوراق نتاج   عد  اقلحو  اقحلتظم بزقندة نحو انسج  االلزاء اقحصنب  

(Hyperplasia( ) أننسن ,Hypertrophy ان اقورق  اع بننء اقعرق )كبر حجم ,
ار قوذ سطم اقوسطي دوذ استطنق  احنقؤدي اقى تحوج اقلساج و قد قتغ

االنسج  اقحصنب   اقع وي اقى قوذ فضي الاع  وتصبم االنسج  واقفرو  اقحصنب  
ذات قوذ  اصفر ثم اححر قرافنهن افرازات صحغا  . وقد قلتج عن االصنب  سنوط 

 االزهنر  واقثحنر في االصنبنت اقحبكرة.

 

     

 المسبب ودورة المرض 

ع ى اقةوخ واق وز  Taphrina  deformans قسبب اقحرض اقفطر اقكاسي
ع ى االلنص ان اقفطرقنت اقكاسا  االوقا  حاث قكوذ اكانس عنق   T.  pruni و

بدوذ السن  ثحرق  تحت طبن  اقكاوتكا.  وتتكوذ اقسبورات اقكاسا  قبا 
تسنقط االوراق وتلتشر وتسنط ع ى اقشنوق  اقن ل ق ساننذ واالغصنذ وع ى 
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اقبراعم حاث تتبرعم هخ  اقجراثام وتكوذ سبورات او لراثام كونادق  حراشل 
تبنى سنبت  اقى اقرباع اذ تعنود اقلشنط بعد االنتشنر الصنب  االوراق اقحاث  

 ن.قواقبراعم اقزهرق  واقثحنر حدقث  اقتكو

 

غم /غنقوذ انء 40-30 تن ام االشجنر بنقشتنء اع اقرش بحباد بوردو  : المقاومة
في اوائا اقرباع قبا تفتم اقبراعم ورش  ثنقث  بعد عند اقثحنر والتلفع قعند 

 اقحكنفح  علد حصو  االصنب  .

 

  Powdery Mildew البياض الدقيقي 

 .قصاب اقحرض لحاع افراد اقعنئ   ذات اقلواة اقحجرق 

  األعراض والعممات

عن ارض اقبانض اقدقاني  نكحن سب  اقضنحهاالعراض  واقعالانت ودورة اقحرض 
 .قتفنحع ى ا

   Spheroatheca pannosa اقكاسي   اقفطر:  المسبب 

 

 

  Brown Rot التعفن البني

قصاب اقحرض  اعظم اقفواكن ذات اقلواة اقحجرق  كناللنص واقكول  واحاننن اقةوخ 
نقتفنح واقعراوط في كخقك قصاب افراد اقعنئ   اقوردق  ك واقكرز واقحشحش واق وز
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علد وبعد اقحصند  اقحلنط  غزقرة االاطنر اسببن اشنكا ق ثحنر في اقبسنتان و
  واقتسوق . واقةزذ  اقشحن

 األعراض والعممات

تظهر االصنب  ع ى االزهنر ع ى شكا بنع بلا  ع ى االزهنر ثم قظهر اسحوق   
قغطي االلزاء اقحصنب  وتؤدي االصنبنت اقى  لفنف االزهنر دقاني بلي او راندي 

وكخقك  تظهر االصنبنت ع ى  االغصنذ اقصغارة اقحنا   قالزهنر ع ى شكا 
تنرحنت باضوق  غنئرة ذات قوذ بلي وقد تؤدي االصنبنت اقى قفح  اقبراعم و ع ى 

دي اقثحنر تظهر االصنبنت ع ى شكا بنع صغارة استدقرة اغطنة بحسحوق ران
تسنط  Mummy بهائ  ح ننت دائرق  التظح  تتعفن اقثحرة وتجل وتصبم اواانء

 او تبنى اع ن  بنقغصن.

 

   

 اصنب  قبا اقجفنفاعراض اقتعفن اقبلي ع ى  اقةوخ اواانء وثحرة 

 المسبب ودورة المرض

 Moniliniaاقطور اقالللسي  )  Sclerotinia fructicola اقفطر اقكاسي
fructicola)  قكوذ السن  ثحرق  بهائ  طبApothecia  تححا اكانس داخ هن

قنضي اقشتنء بهاأة السن    سبورات كاسا  وهو اقطور اقكناا ق فطر اقلنقص
حجرق  او كونادقن ع ى سطم اقثحنر اقحصنب  او في اقترب  وفي اقرباع تتكوذ 

اقكاسا  او اقكونادق  تسبب اقثحنر اقكاسا  بداخ هن االكانس. واقسبورات 
االصنب  االوقا  تنخف اقسبورات اقكاسا  بنوة واقكونادات تلتنا بنقهواء اسبب  

 . °  8 االصنب  اقثننوق  قالئم اقحرض
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 دورة حانة اسبب ارض اقتعفن اقبلي ع ى اق وزقنت

   

 المقاومة 

 واحراقهنازاق  االغصنذ اقحصنب  ولحع اقثحنر اقحصنب  بنقصال -1

اقرش بنقبلا ات او اقكنبتنذ او اقكبرقت اقننبا ق ب ا تبندقان بثالث رشنت علد -2
 . تفتم اقبراعم حتى سنوط اقبتالت

 .عد  احداث اقجروح ع ى اقثحنر-3

 اقتةزقن اقجاد ق ثحنر بحرارة الةفض  ورطوب  النسب  واعنا تهن بنقكنبتنذ.-4

 

 Shot hole تثقب االوراق

 اقةوخ واقحشحش واق وز في وسط وشحن  اقعراق .قصاب 

ولود ثنوب صغارة دائرق  في االوراق اع اوت اقبراعم  األعراض واقعالانت :
 وتصحل االفر  اقصغارة وتكوذ بثرات دائرق  صغارة ع ى سطم اقثحنر .
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 اعراض ارض تثنب االوراق ع ى اقحشحش

 

فطر ننقص قكوذ حزا  ان  Stigmina carpophila  اقحسبب ودورة اقحرض :
خالقن بحوالز 9-3 اقسبورات ب وذ بلي فنتم انسح  Acervlus اقحوااا اقكونادق 

بدرل    والقلشط  ° 25-20 عرضا  كا خ ا  تلبت بتكوقن انبوب انبنت بدرل 
 .   ° 30 اع ى ان

  اقحننوا  :   

 .وسم اقلحوبداق  ا غم/قتر انء في اقرباع 2 رش االشجنر بنقبلا ات

 

  Crown and Root Rot    تعفن التاج والجذور

 قصاب اقحرض اقةوخ واقكرز واقحشحش في بغداد ونالوى واقس احننا  .

 األعراض والعممات

بنع بلا  فنتح  ع ى سنق اقشجرة بنقنرب ان سطم اقترب  تكبر ظهور   
اقحلطن  انئا  وغنئرة بنقحسنح  وتحاط بنقسنق وقلشأ علهن قرح  بلا  ثم تصبم 

قساا الهن صحل اع ت وذ األوراق ب وذ اححر وا تف  ثم لفنفهن تتعفن اقجخور 
 وقلتج علن ذبو  األفر  واوت اقشجرة .
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 اعراض ارض تعفن اقتنج واقحجحو  اقجخري

 

       

  المسبب ودورة المرض

 .P و  Phytophtora  cactroum قتسبب اقحرض عن اقفطر اقباضي
cinnamomi  تعاش في اقترب  وتهنلم اقساننذ بنقنرب ان سطم اقترب  وقلنسب

انتشنر اقحرض اقرطوب  اقحرتفع  في اوسم اقرباع تحتد االصنب  اقى اقجخور 
في اقترب  قكوذ في اقطور  Oosporeفتتعفن وتحوت االشجنر قبنى اقفطر بشكا 

وي سبورات اقالللسي حوااا وسبورنجانت قاحونا  اقشكا ذات ح ح  تح 
 سنبح .
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  المقاومة

غم/قتر انء او Mz 2 سني االشجنر بحح و  اباد رقدوااا -2     اقعلنق  بنقصرف-1
 . ²غم/  5G 15 اعنا   اقترب  بنقرقدوااا اقححبب

 

 Gummosis of Stone Fruit trees تصمغ االشجار ذات النواة الحجرية

واقحشحش واقةوخ وخصوصن في قؤدي اقحرض اقى حدوث خسنئر قاللنص  
 االراضي ذات اقصرف اقرديء واقحستوى اقحنئي اقحرتفع . 

  األعراض والعممات

ضعل عن  وظهور افرازات صحغا  ع ى فرو  تعرض االشجنر اقحصنب  اقى 
ذبو  االفر  قد قظهر  وساننذ االشجنر اع اصفرار االوراق ولفنفهن وسنوطهن 

اوت االشجنر اقحصنب  وضعل في اقحصا    ثم  حجحو  اقجخري وتعفن ق وضعل 
 .بنعحنر اةت ف 

 

 

 

 

االرضي واختلنق قحدث اقتصحل نتاج  الرتفن  استوى اقحنء  اقحسبب :      
 اقجخور.

اقتطعام ع ى اصو   -2    خفض استوى اقحنء االرضي بنقحبنز  -1  اقحننوا  :
 ذات لخور سطحا  اثا انرقننن وانقروبالذ واقةوخ اقصافي .
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 أمببببراض العنببب 

 تصنب اشجنر اقعلب بعدد كبار ان االاراض اهحهن في اقعراق االاراض ادنن .

 Downy Mildew of Grapes  البياض الزغبي

وقلتشر في  1834 قوحظ اقحرض ع ى اقعلب اقبري في اارقكن الو  ارة عن 
احنفظنت اق ام كردستنذ  حاث تكوذ اقظروف االئح  قحدوث اقحرض وهي 

 االلواء اقرطب  واقحرارة اقحلةفض  .

 األعراض والعممات

 اقحةت ف  اقزراعا ااراض اقبانض اقزغبي اقتي تصاب اقححنصاا لحاع كحن في  
تظهر االعراض ع ى االوراق بشكا بنع صغارة شنحب  اق وذ ع ى اقسطم 

اقع وي وقد تتسع هخ  اقبنع قتعم اسنح  ان سطم اقورق  اع اقوقت تحوت 
االنسج  اقحصنب  وقتحو  قونهن اقى بلي قننبا االنسج  اقحصنب  ع ى اقسطم 

قوذ راندي غنا  .في اقسف ي نحوزغبي اباض قتحو  بتند  اقحرض اقى 
االصنبنت اقشدقدة تحوت الزاء كبا  ان االوراق وتتسنقط اع ظهور االعراض 

ع ى االغصنذ اقصغارة واقححنقا  بشكا بنع بلا  ع اهن نحو زغبي  وقد تصنب 
اقثحنر وتؤدي االصنب  اقى فشا ت ناحهن وعندهن وكخقك تصنب اقثحنر وتتوقل عن 

 راحا التصل تطور اقثحنر .اقلحو اذا حص ت االصنبنت في ا

 

 

 

 المسبب ودورة المرض

 Plasmopare viticola    . قحسبب ان اقفطرقنت ا وهو ان اقفطرقنت اقباضا
البنرق  اقتطفا قنضي اقفطر فترة اقتشتا  ع ى شكا سبورات باضا  في 

انسج  االشجنر اقحصنب  او قد قبنى ع ى شكا غز  فطري سنكن في 
ق ساننذ واقبراعم وكال اقحصدرقن تشكا اقحصدر االوقي قالصنب  االنسج  اقحا  

  االوقا  وتتكرر االصنبنت خال  اقحوسم عدة ارات وقد قكوذ اقحرض وبنئي.
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  المقاومة

 .اقتة ص ان بننقن اقلبنت ان اوراق واغصنذ اصنب  وحرقهن-1

 .واقنرقب  ان سطم اقترب  تن ام االفر  اقحصنب .2

 او سنندوفنذ او برقفكاور اع تكرارهن بعد اسبوعان. Mz بنقرقدوااا اقرش . 3

 .زراع  االصلنف اقحننوا .4

 

 Powdery Mildew البياض الدقيقي

قلتشر اقحرض في اةت ل احنفظنت اقنطر وع ى لحاع االصلنف اؤدقن اقى 

كبارة في ب د  1940 فنداذ اقحنصا ورداءة نوعاتن وادى اقحرض اقى خسنئر عن 

 احنف  دقنقى.

نفس ان ذكر عن ااراض اقبانض اقدقاني ع ى اقعوائا  األعراض واقعالانت :
اقسنبن .  تبدا االصنبنت في اراحا اةت ف  ان بداق  اوسم اقلحو وغنقبن انتكوذ 
ان بدا اقتزهار وعند اقثحنر واقى نهنق  اقحوسم.  تظهر االعراض ع ى شكا بنع 

ي قحثا اقلحو اقسطحي باضنء اةت ف  االحجن  واالشكن  ذات اظهر دقان
ق حسبب اقخي قحثا اقغز  اقطري واقحوااا اقكونادق  واقكونادقن. و تؤدي  اصنب  

اقثحنر واالفر  ذبو  االوراق وتوقل اقثحنر عن اقلحو وتتشن  ونندراا ان تصنب اقثحنر 
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اقحكتح   اقلحو اان اقثحنر اقحصنب  بنالعحنر االوقى فاتشو  شك هن واظهرهن 
 غار صنقح  قالستهالا. وغنقبن تكوذ

 

 

     

 

 

ان اقفطرقنت اقكاسا  قكوذ   Uncinula  necator اقحسبب ودورة اقحرض :
السن  ثحرق  ذات زوائد كالبا  اي ا تف  اقلهنق   وقحتوي اقجسم اقثحري ع ى 

 عدة اكانس تحوي بداخ هن لراثام كاسا .

لراثام كاسا  او لراثام قنضي اقفطر دورة اقحانة فترة اقتشتا  ع ى شكا 
كونادق  وغز  فطري ع ى االلزاء اقلبنتا  اقتي تبنى احتفظ  بحاوقتهن خال  

 اشهر اقشتنء.

تشكا االبواغ او اقجراثام اقكاسا  واقكونادق  واقحنقس او  اقكنان في انسج  
اقعنئا اصدر االصنب  االوقا  اقتي تتكرر بعدهن االصنبنت اقثننوق  بتكوذ وانتشنر 

 قجراثام اقكونادق .ا

 

 . نظنف  اقحنو  واقتة ص ان اقحة فنت اقحوسم اقسنب .1  اقحننوا  :
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 تن ام االشجنر وازاق  االغصنذ واقفرو  اقحصنب . .3
 تربا  اقلبنت قضحنذ تهوق  النسب  قتن اا فرص االصنب . .4
استةن  اقحننوا  واقحكنفح  اقكاحانوق  بنستةدا  اقحبادات اقحتةصص   .5

 روباغنذ واقكبرقت واقبلوااا.كنستةدا  اق

 

 Black Rot of  Grapes     على العنب االسود تعفنمرض ال

 ان ااراض اقعلب اقةطرة في اقحلنخ اقدافىء اقرطب قهنلم اقثحنر بصف  خنص . 

   األعراض والعممات

تظهر االعراض  ع ى اقلحوات اقحدقث  ان اوراق واغصنذ وثحنر في اقرباع بشكا  
ع ى سطحي اقورق   تكوذ  استدقرة ححراء في بندىء االار بان بنع بلا  

اقعروق   تولد اتجحع  او التشرة تتسع وتسود حنفنتهن وقتحو  اركزهن اقى 
بلي وتظهر قرب حنفنت اقبنع  السن  دقان  سوداء كروق  هي االلسن  اقثحرق   

اقشكا .  اان   ع ى االغصنذ اقحدقث  تكوذ اقبنع  ارلوانا  اق وذ غنئرة واتطنوق 
اقثحنر تصنب  في التصل حجحهن بشكا بنع داكل  استدقرة بحنفنت بلا  تظهر 

 السن  ثحرق  سوداء اع انكحنش في انسجتهن تتجعد وتصبم اواانء .

 

 

 اعراض ارض اقتعفن االسود ع ى اقعلب

 المسبب ودورة المرض

قكوذ ثحنر  Guignardia  bidwellii قتسبب اقحرض عن اقفطر اقكاسي  
بداخ هن اكانس صوقجننا  ذات سبورات وحادة اقة ا  ثم  Peritheciaدورقا 

تنسم اقى قسحان غار اتسنوقان اان طور  اقالللسي 
قكوذ السن  بكلا  دورقا  تحوي سبورات وحادة اقة ا  .   Phoma  uvicola هو

قبنى اقفطر بشكا ثحنر كاسا  ع ى  االغصنذ اقحصنب  واقثحنر او في  االوراق 
اقعنقن  ع ى اقشجرة او اقسنقط  في اقترب  و قلشط اقحسبب في اقرباع وتنخف 
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ا  تنتا اقسبورات اقكاسا  بنوة اسبب  االصنب  االوقا  و قفرز اقفطر اواد سن
 اقةالقن وتتسبب االصنب  اقثننوق  بتكوذ وانتشنر اقجراثام  اقبكلادق  .

 

اقرش في -2     اقتن ام اقجاد واقتة ص ان اقثحنر اقحصنب  بنقحرق-1 اقحننوا  :
 غم / قتر تعند قبا االزهنر وثنقث  بعد اقعند . M-45  2,5اوائا اقرباع بنقداقثان
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 أمببراض الحمضببيات 

 

     Gummosis (Brown Rot) لتصمغ )التعفن البني(مرض ا

قعتبر ان اخطر ااراض اقححضانت في اقعراق اسببن اوت كثار ان اشجنر 

 . 1948 عن  Alison اقححضانت سجا اقحرض في اقعراق ان قبا 

   األعراض والعممات

اقنرقب  ان سطم اقترب  واحاننن اقثحنر. تبدا تصنب اقجخور واقجع واالفر  اقرئاسا  

االصنب  غنقبن  بنقجخور اقشعرق  وقبدأ اقفطر بتحطام دفنعنت اقعنئا قاغزو اقجخور 

احتداا اقى اقجخور اقرئاسا  وقواعد اقساننذ اشتحالا اقنشرة واق حنء واقكناباد  

لد تعرضهن اؤدقن اقى تشن  اقن ل رأسان قصحبن تكوقن افرازات صحغا  تتجحد ع

ق هواء وتت وذ االنسج  بنق وذ اقبلي  قهخا سحي اقحرض بنقتعفن اقبلي. تتعفن 

االنسج  اقحصنب  البعث  الهن رائح  اقبرتنن  اقحتعفن وقد تسبب تح ا  الطن  

اقجخ  اؤدق  اقى الع انتنن  اقحنء واقحواد اقغخائا  قالع ى قلتج علهن اصفرار 

اان اذا ااتدت االصنب  عحودقن فاحوت لزء ان  االوراق وتسنقطهن واوت اقشجرة

  اقشجرة او له  واحدة الهن.

  

 اعراض ارض اقتصحل او اقتعفن اقبلي ع ى اقححضانت

  المسبب ودورة المرض

                 و     Phytophthora  citrophthoraعن اقفطرقنتاقحرض  قتسبب   

P. parasntica   حوافضقكوذ اقفطر   .اكثر ولودا في اقعراق اقلو  االو و 

ع ى حناا طوقا اتفر   (Zoaspores) سبورانجا  داخ هن سبورات  سنبح 

سبور تةرج ان  30 واقسبورنجانت قاحونا  اقشكا بح ح  طرفا  تحوي ع ى

اقح ح  وتسبم في انء اقترب  اسبب  اصنب  االشجنر اقس اح  وقالئم 
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دائح  في اقترب  اع ولود اقجروح واقةدوش وقلتشر اقحرض ورطوب   ° 25اقحرض

ع ى اصو  قنب   قالصنب  اثا اقلواي ح و واقحناض خنص  اذا دفلت النط  

اقطعو .اصدر االصنب  االوقا  هي اقحسبب استوطلن في اقترب  او النو  اع  

 اان  اقري او زراع  شتو  اصنب  او حنا   ق حسبب.

 

 

 

  المقاومة

عد  تض اا -3   تعنام ترب اقحشنتا -2   لنط  اقطعو  اكشوف ابننء ا-1

اقتطعام ع ى اصو  -4   اقحشنتا واقزراع  بكثنف  النسب  وعد  تزاحم اقشتو  

تلظام طرقن   -5  اننوا  اثا اقلنرنج واقبرتنن  ثالثي االوراق والقلكي ك اوبنترا

احداث اقجروح اثلنء تجلب -6  اقزراع  قتجلب االاس  انء اقري قساننذ االشجنر

تزا  االنسج  اقحصنب  بسكان حندة وطالء اقجروح بعجال  بوردو -6  اقةدا 

  .²غم /   15 بلسب  G5 واعنا   اقترب  بحندة اقرقدوااا 
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 Anthracnose Disease االنثراكنوز

قلتشر اقحرض في نطنق واسع وقهنلم اقبرتنن  واق احوذ اقح و واقكرقب فروت 

 واقحناض.

: تظهر االعراض  ع ى الزاء اقلبنت اقحةت ف   ع ى  األعراض والعممات

تبنع ع ى االوراق واوت  االطراف.  واقبنع صغارة سوداء اق وذ ع ى  شكا 

االوراق غار التظح  وبعد اوت االفر  قالحظ تكوذ السن  صغارة سوداء اق وذ 

 ود داكن.ص ب  كحن تظهر ع ى اقثحنر واقبنع ع اهن ب وذ اس

  

 

  : المسبب ودورة المرض

السن  ثحرق   قكوذ  Colletotrichum  gloeosporioidesننقص   فطر اقحسبب  

اقلساج اقحصنب بداخ هن حوااا كونادق  قصارة  ع ى   Acervulus غار للسا  

 واقسبورات اقكونادق  وحادة اقة ا  شفنف  استطا  .

غم / قتر او 2 اقرش بنقبل ات-2     بنقعح انت اقزراعا اقعلنق  -1  اقحننوا  :

. لحع االلزاء اقحصنب  ان اغصنذ واوراق وثحنر وحرقهن قتن اا اصدر 3اقكنبتنذ .

 االصنب  االوقا .

 Diplodia Die Back موت األطراف الدبلودي

االصلنف قلتشر اقحرض في اعظم بسنتان اقعراق وقعتبر اقكرقب فروت ان اكثر 

 قنب ا  قالصنب  بنقحرض .

  األعراض والعممات

ضحور االفر  ان اقنح  اقى االسفا اع ولود حد فنصا بان تؤدي االصنب  اقى 

اقلساج اقحصنب واقس ام وقد تحوت االنسج  ان له  واحدة. اقحلنط  اقحصنب  
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 بلا  فنتح  ذات حنفنت بلا  داكل  اع تكوذ صحل تحت اقنشرة وتصنب اقثحنر

 بظهور بنع فنتح  ثم تصبم داكل  وقد تسنط.

 Diplodia قسبب اقحرض اقفطر اقلنقص اقحسبب ودورة اقحرض :

natalensis   تتكوذ في النط  االصنب  بكلادات تةرج ان فوهتهن سبورات باضوق

وحادة اقة ا  عدقح  اق وذ ثم تصبم داكل  فاتحو  قونهن اقى اقبلي اع ولود 

خ اتان وفي نهنق  اقحوسم قكوذ اقفطر ثحنر كاسا   حنلز عرضي قنسحهن اقى

دورقا  سوداء في اجنااع ذات سبورات صوقجننا  عدقح  اق وذ وحادة اقة ا  

تلتنا اقسبورات اقبكلادق  اقى االشجنر اقس اح  بنقرقنح واالاطنر وتةترق عن 

طرق  اقجروح وفي نهنق  اقحوسم قكوذ اقفطر اقثحنر اقكاسا  ع ى االغصنذ 

 حات  او اقسنقط  ع ى االرض.اق

استئصن  االفر  اقحصنب  -2    اقعلنق  بنقعح انت اقزراعا .-1 اقحننوا  :

 غم / قتر انء. 2 اقرش بنقبل ات-3   وحرقهن

 Slow Decline Citrus في الحمضيات  التدهور البطيء

بنقعنقم في بعنوب  واو  ارة  1965 شوهد اقحرض الو  ارة في اقعراق عن 

 في ك فورنان وهو ان االاراض اقحهح  ع ى اقححضانت . 1912 عن 

قصر في االشجنر اقحصنب  اع صغر االوراق واصفرارهن  : األعراض واقعالانت

وتسنقطهن وصغر حجم اقثحنر واقجفنف اقتدرقجي قالغصنذ ان اقنح  اقى اقننعدة 

  اع تجحع حبابنت اان اقجخور فتكوذ اقا عددا اع تفسةهن وتكوذ بلا  غنان

اقترب  ع ى اقجخور قولود اندة قزل  تفرزهن أننث اقلاحنتودا اع اقباض كحن اذ 

 اقجخور تكوذ سه   االنسالخ عن االسطوان  اقوعنئا .

تولد   Tylenchulus   semipenetrans    اقلاحنتودا اقحسبب ودورة اقحرض :

قعل  اغروسان في االننث ع ى اقجخقرات شبن داخ   بحاث قكوذ اقرأس وا

الطن  اقنشرة وبنقي اقجزء اقحلتفخ خنرج اقجخر. اقخكور تعاش في اقترب  قفنس 

- 6 اقباض عن قرقنت اقطور اقثنني تهنلم اقجخور وتكحا دورة حانتهن بحدة

 اسنباع تلتشر اقدقداذ بواسط  االلزاء اقلبنتا  اقحصنب  واقترب  اقح وث . 8
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زراع  شتالت خنقا  ان االصنب  او  -2 اقتطعام ع ى اصو  اننوا  -1 :اقحننوا  

اعنا   ترب -3  /قتر انء قبا اقزراع   ³سم 5 غحر اقشتالت بحح و  اباد ناحنكور

 / اتر اربع )بعد للي اقثحنر(.  ³سم 5 اقبسنتان بحح و  اقحباد اقلحنكور بلسب 

 . تجلب استةدا  اقسحند اقعضوي اقح وث.4
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 مببببراض الزيتببببونا

 اهم االاراض اقتي تصاب اشجنر اقزقتوذ في اقعراق هي:

 Spot Bird's eye   عين الطائر مرض تبقع  

 Peacock eye Spot عان او رقش اقطنهوس عانتبنع كخقك بوقعرف اقحرض 
قلتشر اقحرض في دو  حوض اقبحر اقحتوسط  وسجا اقحرض في احنفظ  

 اقعراق.نالوى في 

  األعراض والعممات

تظهر االعراض ع ى شكا بنع استدقرة ع ى االوراق ع ى اقسطم اقع وي 
ب وذ زقتوني او بلي احنط  بهنق  صفراء تجع هن تشبن عان اقطنئر او بنع 

اقطنووس وتظهر اقبنع ان شبنط اقى ناسنذ وتؤدي االصنب  اقى اصفرار االوراق 
 . وسنوطهن

 المسبب ودورة المرض

قكوذ حوااا كونادق   Cycloconium oleaginum قسبب اقحرض اقفطر اقلنقص 
قصارة تحت اقكاوتكا ع اهن كونادقن بصورة الفردة كحثرق  اقشكا تولد نتوءات 
ع ى لدارهن قبنى اقفطر بشكا انقس ام خال  اقصال ع ى االوراق اقحصنب  

اقكونادقن اقتي تسبب االصنب  في اقشجرة وقعنود نشنطن خال  اقرباع التجن 
االوقا  وتتكرر االصنب  بواسط  االلان  اقحتعنقب  ان اقكونادات كحن قحكن اذ 

 قبنى اقفطر ع ى االوراق اقحتسنقط  اقحصنب  .

   

 

 اعراض ارض تبنع عان اقطنهوس ع ى اقزقتوذ

رش االشجنر بلهنق  اقةرقل قبا اوسم االاطنر -1  المقاومة
 لحع االوراق اقحتسنقط  وحرقهن .-2   غم/قتر.M  45  3 بنقداقثان

 

 Olive Knot   تعقد الزيتونمرض 

وتؤدي  قولد اقحرض في اقحلنط  اقشحنقا  ان اقعراق وخنص  نالوى وكركوا
االصنب  اقى ق   كحا  اقثحنر وصغر حجحهن وانةفنض احتواهن اقزقتي وقد تكوذ 

 . غار استسنغ  طعم
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انتفنخنت صغارة ع ى االفر  واالغصنذ اقحدقث  غار التظح   األعراض واقعالانت :
تزداد بنقحجم اع تشن  اقسطم وتكوذ داخا اقعندة خالقن اسفلجا  تحوي 

ان اقةالقن اقبكتارق  كحن قحكن اذ تتكوذ اقعند ع ى  تجنوقل بهن اعداد كبارة
االوراق وتؤدي االصنب  اقى لفنف االغصنذ وقحكن اذ تحصا االصنب  ع ى اقجخ  

 اقرئاسي ق شجرة .

 

 

 

 

عصوق  قصارة  Pseudomonas savastanoi اقبكترقن  اقحسبب ودورة اقحرض :
.تنضي اقةالي اقبكتارق   فترة  طرفا اسواط 4-1 سنقب  قصبغ  كرا  اتحرك  با

اقصال اقحنر او اقشتنء اقبنرد داخا اقعند وبح و  اوسم االاطنر تظهر بشكا 
افرازات قزل  تلتشر بنقرقنح اقححح   بنالاطنر اسبب  االصنب  ع ى االلزاء 

اقس ا   حاث تدخا اقبكترقن اقى انسج  اقعنئا عن طرق  اقجروح كحن تلتشر 
ادة بواسط  حشرة ذبنب اقزقتوذ واقلنا بنقوقولي الذ اقبكترقن اقى اسنفنت بع

 تدخا اقى ااعنء اقحشرة وتلتنا عبر االلان  . 

 المقاومة

  تعنام ادوات اقتن ام واقتطعام-2  اصلنف اننوا  -1 

اكنفح  حشرة ذبنب  -4   % 1., ازاق  اقعند وتطهار اوضعهن بك ورقد اقزئبناك-3
. االكثنر بعنا غار اصنب  وان اصو  خنقا  ان 3% .60 بنقدقنزقلوذثحنر اقزقتوذ 

 اقحرض.
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  Olive Verticillium Wilt الزيتونالذبول الفرتسلي على مرض 

 قلتشر اقحرض بصورة واسع  في اعظم النط  اقعراق وحتى اقحدائ  اقحلزقا  .

اقسل  االوقى وفي ذبو  وتابس اوراق احد اقفرو  خال   األعراض واقعالانت :
اقسل  اقثننا  تشنهد االعراض ع ى فرو  اخرى اع ظهور السن  سوداء اق وذ 

بحجم راس اقدبوس ع ى االفر  اقحتابس  ان اقعن  اقحنضي وفي بعض االحانذ 
قظهر اقخبو  ع ى اقشجرة بنلحعهن اع ت وذ االوعا  اقلنق   بنق وذ اقبلي اقحنئا 

 ق خهبي .

ان اقفطرقنت  Verticillium dahliae اقفطر اقلنقص :اقحسبب ودورة اقحرض 
اقوعنئا  حاث تؤدي نحوات اقفطر اقى غ   االوعا  عالوة ع ى تةرقبن قهخ  

االوعا  اؤدقن اقى عد  انتظن  وصو  اقحنء ان اقجخور اقى االع ى قكوذ اقفطر 
د تححا كا الهن سبور كونادي افرد وحا  °  45حوااا كونادق  اتفرع  بزاوق  

اقة ا  باضوي اقشكا قلتشر اقفطر عن طرقنهن بواسط  انء اقري اسببن االصنب  
اقثننوق  كحن قكوذ السن  حجرق  سوداء بحجم راس اقدبوس ع ى اقفرو  

اقحتابس  تسنط في اقترب  قتعاد دورة اقحرض . اصدر اقعدوى االوقا  اقترب 
 او اان  اقري اقح وث . اقح وث  واالسحدة اقعضوق  واقشتو  اقحصنب  او اقح وث 

 

 

 اعراض ارض اقخبو  اقفرتس ي ع ى اقزقتوذ

 

 المقاومة

عد  زراع  اقةضر في ارض اقبسنتان اع -2   تن ام االفر  اقحصنب  وحرقهن-1 
. 4غم/قتر انء .2 رش االشجنر وسناهن بحح و  اباد بل ات-3    ازاق  االدغن 

 اقحصنب .اقبسترة اقشحسا  قترب اقبسنتان 
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 أمبببراض النخيبببل

قصنب اقلةاا بعدد ان االاراض في اقعنقم وفي اقعراق وان االاراض اقحهح  
 في اقعراق االتي:

 Inflorescence Rot خياس طلع النخيل )الخامج(

ان اهم ااراض اقلةاا االقتصندق  خصوصن في الطن  اقبصرة وتسنعد  برودة 
اعروف في اقطنقان واقجزائر وتونس واقسعودق  واصر اقشتنء اقطوق   واقحرض 

 وشحن  افرقنان .

القحكن تحاز اقلةاا اقحصنب عن اقس ام االبعد خروج اقط ع  األعراض واقعالانت :
الذ اقحرض قصاب اقبراعم اقزهرق  وهي التزا  تحت ابط اقورق  وقظهر اقحرض 

الف اقط ع  تتسع بظهور بنع صغارة  ذات قوذ بلي ع ى اقجزء اقع وي ان غ
اقبنع التشرة ع ى اسنح  اكبر فتشتحا لزء كبار ان اقط ع او لحاعهن وتلتنا 

االصنب  اقى االزهنر واقشحنرقخ وعلدان تكوذ االصنب  ابكرة وشدقدة التتفتم 
اقط ع  اقحصنب  واذا تفتحت تظهر االزهنر اقحصنب  اغطنة بحسحوق اباض اقخي 

 هو تراكاب اقفطر اقحسبب .

 قتسبب اقحرض عن اقفطر  : المسبب ودورة المرض
قنضي اقفطر فترة اقسكوذ ع ى هاأة انقس ام   Mauginiella  scaettae قلنقص

داخا انسج  ابنط االوراق وقواعد اقسعل واقنح  اقلناا  وعلد تحنس اقط ع اع  
نء اقفطر قصابهن وقلحو اع اقط ع اسببن االصنب  االوقا  واذا انتشرت االصنب  اثل
نفس اقحوسم التظهر في نفس اقحوسم با بنقحوسم اقنند  . قكوذ اقفطر 

كونادات عدقح  اق وذ بهاأة سالسا ذات خ ا  واحدة او خ اتان هي عبنرة عن 
 تنطعنت اقحنقس ام .
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 قطع اقط ع اقحصنب وحرقن وتع ام اقلةاا اقحصنب-1 :المقاومة 

رش اقلةاا بنقحباد تا ات -3     بنقت نامعد  استعحن  ط ع اقخكور اقحصنب  -2
غم/قتر انء قرشتان االوقى اوائا تشرقن اقثنني واقثننا  3غم/قتر انء او فنقكوذ 2

 اوائا كننوذ او 

 زراع  االصلنف اقحننوا  اثا اقحالوي واقزهي . -4

 

 )  (Fools Disease Terminal Bud Rot المجنونة )تعفن القمة النامية (

في اقبسنتان اقحهح   واقلةاا اقضعال غار اقحعتلى بن واع قظهر اقحرض 
 .االصنبنت اقحشرق 

 األعراض والعممات

تظهر االعراض بنشكن  عدة ففي حنق  االصنب  اقطفاف  تظهر تشوهنت ع ى  
سعل اقلةاا قصنحبهن تحرقنت بلا  ع ى لوانب اقسعف  اع ظهور قوذ اسود 

اقلة   اقحصنب  عد  انتظن  اقسعل فتظهر في قواعد اقسعل احن قعطي 
اشوه  وان هخا اقعرض اخخ اسم اقحرض )اقحجلون ( وفي حنق  االصنب  

اقشدقدة فنذ اقنح  اقلناا  ق لة   تحاا اقى احد اقجهنت نتاج  تةاس انسج  
اقنح  وتحوقهن اقى كت   سوداء وتؤدي االصنب  اقى سنوط راس اقلة   وعلد 

اقلةاا اقحصنب قالحظ بنع دائرق  ب وذ بلي تتسع عحا انطع في ساننذ 
 تدرقجان حتى تشحا اقسنق بألحعن .
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 اعراض ارض اقحجلون  ع ى اقلةاا

 

قكوذ نوعان ان  Calara  paradoxa اقفطر اقلنقص اقحسبب ودورة اقحرض :
اقجراثام اقكونادقن االوقى وحادة اقة ا  شفنف  واقثننا  اكبر حجحن وا ون  تتكوذ 

 بسالسا قصارة  وق فطر طور للسي .

اقرش بنقبل ات -2   قطع وازاق  اقسعل حو  اقنح  اقلناا  وحرقن-1 اقحننوا  :
لحع وحرق اقرهوس اقسنقط  في ارض -3  غم/قتر انء ك حن دعت اقحنل 2

 اقبستنذ .

البيوض من اهم امراض النخيل في بالذبول الفيوزارمي او ما يعرف 
تسبب االصابة ذبول اشجار النخيل وموتها  وقد تسبب بتلف العالم  اذ 

اعداد هائلة من النخيل في دول المغرب العربي لكن المرض غير 
 مسجل في العراق والحمد هلل.,
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 أمبببراض التيبببن

 Fig Mosaic اوزائاك اقتان

وانك ترا قلتشر اقحرض في اعظم ازار  اقتان في اقعراق وسورقن واقطنقان 
 واقوالقنت اقحتحدة واستراقان .

تبرقش االوراق اظهرة اقحوزائاك او بهاأة خطوط خضراء  األعراض واقعالانت :
بنهت  واشرط  ارتبط  بنقعروق اقكبارة تتشو  االوراق في حنق  االصنب  

 لضج اقشدقدة وتسنط وتظهر االصنب  ع ى اقثحنر بشكا بنع وتسنط قبا تحن  اق

 

 

 

 ( قلنا بنقتطعام وبنقح م اقعندي واالرقوفي FMV) Fig Mosaic Virus اقحسبب :

Aceria ficus  . والقلنا ااكنناكن 

اكنفح  اقح م اقلنقا -2      استةدا  طعو  س اح  واقال -1 اقحننوا  :
 ق فاروس .

 بببوزجأمبببراض ال

 اسوداد اقسنق )كحن في اقتفنح (ارض 

 Bacterial Blight اقبكتارق اق فح  ارض 

 قولد اقحرض في اق ام كردستنذ  )دهوا وارباا واقس احننا  ( .

بنع سوداء اات  ع ى االوراق واالغصنذ واقراعم واقلورات  األعراض واقعالانت :
اقزهرق  واقثحنر اقحدقث  وتسنط اقثحنر قبا اقلضج وتحوت االغصنذ ان اقنح  نحو 

 اقننعدة .
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 اق فح  اقبكتارق  ع ى اقجوزاعراض 

بكترقن عصوق  قصارة  Xanthomonas  juglandis اقحسبب ودورة اقحرض :
اتحرك  بسوط طرفي واحد تكوذ استعحرات صفراء قزل  ع ى اقوسط اقغخائي 
االصنب  االوقا  ان اقبكترقن اقسنكل  في اقبراعم او اقثحنر وتلنا بنقح م واقثننوق  

 وحبوب اق ننح .بنطرات اقحطر 

-PPM200 رش اقحضند اقحاوي ستربترفنقسان اواكرانقسان-1 اقحننوا  :
 % وثنقث  بعد تحن  اقتزهار . 20 % ان االزهنر وثننا  بعد 10 بعد تفتم 100

 

 الحلبي  أمببراض الفستببق

 Pistachio Wilt ذبو  اشجنر اقفست 

واالغصنذ وتعفن اقجخور وت وذ االوعا  ذبو  ولفنف االوراق  األعراض واقعالانت : 
 اقةشبا  ب وذ بلي انئا ق خهبي اؤدقن اقى اوت االشجنر .

ان  .Fusarium Spp و Verticillium  albo-atrum اقحسبب ودورة اقحرض :
فطرقنت اقترب  تدخا عن طرق  اقجروح قتغزو االنسج  اقلنق   )ارالع  ذبو  

 اقزقتوذ ( .

 

 

 اقخبو  اقفرتس ي ع ى اشجنر اقفست  اقح بياعراض 
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رش -3      اقتة ص ان االدغن -2     ق ع االشجنر اقحصنب  وحرقهن-1 اقحننوا  :
 غم/قتر انء .2 االشجنر وسناهن بحح و  اباد بل ات

 

 أمببراض ما بعد الجني )بعد الحصاد(

 ثمار الحمضياتعلى  العفن االخضر واالزرق 

طرق  اقجروح ق ثحنر وتلتشر بنقحةزذ اسبب  قاون  في تحدث االصنب  عن 
االنسج  اع ولود نحو اباض دائري اقشكا قظهر اسحوق اخضر بداخ ن اع  

ولود حنف  باضنء عرقض  )اقعفن االخضر ( اان في اقعفن االزرق فنذ اقلحو االباض 
 قولد فان نحو ازرق واقحنف  اقباضنء اضا  .

 

  

 واالخضر ع ى اقححضانتاقعفن االزرق 

 

 

 Penicillium اقحسبب ودورة اقحرض :
digitatum   االخضر   P.  italicum    قكوذ اقفطر حوااا كونادق  بشكا   األزرق

 كل تححا سالسا ان اقكونادات تلتشر في اقهواء

 اقتةزقن بدرلنت الةفض -2    عد  احداث اقجروح اثلنء اقجلي-1 اقحننوا  :

 قتر ./ °  2 % اوكنبتنذ4 تطهار اقثحنر بنقبوراكس-3

 التفاحعلى العفن االزرق 

 ارض قسبب خسنئر بنقلنا واقتةزقن واقتسوق  .
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بنع طرق  ب وذ اصفر بنهت  او بلي ع ى سطم اقثحرة ثم  األعراض واقعالانت
تحتد بسرع  داخا االنسج  اع انتشنرهن ثم تصبم انئا  ع اهن نحواباض قتحو  

 االخضر اقحزرق اع ولود رائح  نفنذة وطعم الذ  . اقى

فطر ننقص قصاب عن طرق   Peiicillium expansum اقحسبب ودورة اقحرض :
اقجروح ان تغخق  اقحشرات او اقةدوش اثلنء اقنطل واقتةزقن كحن قدخا عن 

 طرق  اقعدقسنت .

 

 اعراض اقعفن االزرق ع ى اقتفنح

 

 

تطهار اقثحنر -3  اقتةزقن في اقصفر  -2    اقجروحتالفي حدوث -1 اقحننوا  :
 % . 0,5بهنقبوك ورات اقصودقو 

 Dry Rot التعفن الجاف في البطاطا

 تبدا االصنب  ان اقحنا وتستحر بنقحةزذ

: بنع اتعفل  لنف  داكل  بنق وذ الةفض  تتسع وتتعح   األعراض واقعالانت
لنف  وص ب  اع ولود نحو اباض دقاني بنزدقند اقحرض تفند اقدرن  اقحنء وتصبم 

 ع ى سطحهن اقةنرلي قحاا اقى اقوردي اع ت ل اقدرننت وتحوقهن اقى اواانء .

فطر ننقص قدخا عن طرق  اقجروح  Fusarium solani اقحسبب ودورة اقحرض :
وتحدث االصنب  ان اقحنا وتلتشر بنقحةزذ بتحنس اقدرننت اقحصنب  واقس اح  

 ن كبارة وصغارة وسبوركالاادي .قكوذ اقفطر كونادق

حفظ اقدرننت قفترة اسبو  -2   عد  احداث اقجروح اثلنء اقن ع-1 اقحننوا  :
-4     فرز اقدرننت واستبعند اقحصنب -3  ( Curingالندانج اقجروح ) °   20 في

 طهار اقحةنزذ وتهوقتهن .ت
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 اعراض اقعفن اقجنف ع ى اقبطنطن

 

 

 Black Mold العفن االسود

 -ارض قصاب اقفنكه  :

 Black Mold of  Pomegranate ع ى اقرانذ-أ

اسود ع ى اقثحنر بعد حدوث اقجروح او انفالق اقثحنر قغطي هخ  اقحكنننت  نحو
قلتشر داخا اقثحرة اسببن تعفلهن قكنفم قتجلب احداث اقجروح وفرز اقثحنر 

 اقحلف ن  .

 

 

 

 Black Mold of Fig  ع ى ثحنر اقتان-ب

نحو اسود غزقر ع ى ثحنر اقتان وداخ هن ثم لفنف اقثحنر واسوداد قونهن وقط   
ع ان اسم اقتفحم نتاج  قظهور اعداد كبارة ان اقجراثام اقسوداء اق وذ تبدا 
االصنب  بنقبستنذ قزداد في اقحةزذ وقننو  بحننوا  حشرة دودة ثحنر اقتان 

   واقتةزقن بحرارة الةفض  ونظنف  اقحةنزذ .واقتة ص ان اقثحنر اقحتعفل
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فطر ننقص راي او ضعال   Aspergillus niger اقحسبب ق حنالت اقسنبن  :
 اقتطفا قدخا خال  اقجروح واقةدوش وقلحو بحدى واسع ان اقحرارة واقرطوب 

 

 


