
 

 األعراض والعالمات المرضية 
  

 األعراض والعالمات المرضٌة 

تعتبر دراسة األعراض و العالمات المرضٌة من األمور المهمة جدا فً عملٌة تشخٌص 
من انتشاره. وٌمكن المسبب المرضً وبالتالً تحدٌد الطرق المناسبة لمقاومته والحد 

تشخٌص المرض حقلٌا عن طرٌق مالحظة العالمات واألعراض المرضٌة . وهذا ٌتم من قبل 
مختصٌن فً هذا المجال ولكن بسبب تشابه األعراض المرضٌة للعدٌد من األمراض النباتٌة 

فمن الضروري جدا دراسة األعراض والعالمات المرضٌة مختبرٌا لتشخٌص الحالة المرضٌة 
بات والتعرف على المسبب المرضً بصورة أكٌدة ودقٌقة .فما المقصود إذن باألعراض للن

 والعالمات المرضٌة؟
 

 األعراض المرضٌة

وٌقصد بها ردود الفعل او االنعكاسات التً ٌبدٌها العائل النباتً نتٌجة إصابته بالمسبب 
ت بعد إصابته بمرض المرضً او هً التغٌرات الخارجٌة او الداخلٌة التً تطرأ على النبا

معٌن. وتعتمد األعراض على نوع المسبب المرضً ونوع النبات وعلى درجة التفاعل فٌما 
بٌنهما والظروف البٌئٌة المحٌطة.وتكون األعراض اما على جزء من النبات وتسمى هنا 

مثل أعراض التبقع ، التفاف األوراق، موت  locally Symptomsأعراضا موضعٌة 
، وجود أورام على الساق والجذور ....، او ان تصٌب النبات بأكمله فتسمى أطراف النبات 

 . مثل االصفرار ، الذبول ، التقزم Systemic Symptoms حٌنئذ أعراضا جهازٌة

 وٌمكن تقسٌم األعراض المرضٌة الى خمسة مجموعات حسب طبٌعة تلك االعراض :

 أعراض تغٌر اللون -أوال

 موت األنسجة األعراض الناجمة عن -ثانٌا

 األعراض الناجمة عن انخفاض فً معدل نمو األنسجة -ثالثا

 األعراض الناجمة عن زٌادة فً معدل نمو األنسجة -رابعا

 أعراض الذبول  -خامسا

 

 

 أعراض تغٌر اللون -أوال

ونعنً بذلك تغٌر لون األوراق او األجزاء النباتٌة األخرى كالسٌقان واألزهار نتٌجة لحدوث 
تكوٌن الكلوروفٌل تحدثه كائنات حٌة دقٌقة )مسببات مرضٌة( او نتٌجة لوجود نقص خلل فً 

 فً بعض العناصر الغذائٌة او ألسباب أخرى.

 وأعراض تغٌر اللون تشمل:

 Chlorosis( الشحوب )أنٌمٌا الكلوروفٌل -1

وهو حالة تحول اللون األخضر للنبات الى اللون األصفر نتٌجة لتحلل او نقص فً كمٌة 
 الصبغة الخضراء )الكلوروفٌل( وهذا االصفرار قد ٌكون بعدة أشكال منها :

وهً حالة تحول اللون األخضر للنبات الى اللون األصفر الفاتح  Itiolationقصر اللون  أ
نتٌجة لحجب ضوء الشمس عنه ولكن ٌستطٌع النبات  itiolin بسبب تكوٌن الصبغة الصفراء

 .ذا ما تعرض للضوء ثانٌة وبوقت مناسباسترداد لونه األخضر الطبٌعً ا

اصفرار ناتج عن نقص بعض العناصر الغذائٌة الالعضوٌة فً النبات كالنتروجٌن  ب
 والبوتاسٌوم والحدٌد والزنك.

 اصفرار ناتج عن تطفل بعض الكائنات الحٌة وٌكون اما: ت

اللون او اصفرار موضعً لبعض خالٌا نسٌج العائل النباتً بشكل بقع خضراء فاتحة  -
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صفراء ، وقد تحاط بهالة صفراء كما فً مرض التبقع الذي تسببه البكتٌرٌا 
Pseudomonas tabaci  حٌث تنتج هذه البكتٌرٌا نوعا من السم الذي ٌمنع تكوٌن

الكلوروفٌل فً األنسجة المصابة. كذلك تسبب بعض أنواع الفاٌروسات اصفرارا موضعٌا على 
، او بشكل شفافٌة  Ring spots البقع الحلقٌة فً التبغالنبات بشكل بقع كما فً مرض 

وهو تبادل فً لون الورقة بٌن األخضر واألخضر الفاتح او  Vien Clearing العروق
 .األصفر كما فً مرض فاٌروس العرق الكبٌر فً الخس

اصفرار عام للنبات ، وٌحدث هذا النوع من االصفرار نتٌجة ألصابة النبات ببعض المسببات  -
المرضٌة التً تسبب تعفن الجذور فتصبح غٌر قادرة على نقل المواد الغذائٌة والماء الى بقٌة 

 .أجزاء النبات مما ٌؤدي الى ظهور حالة من االصفرار العام على النبات
 

 

 Albinism االبٌضاض -2

بب وهً حالة تحول اللون األخضر للنبات الى اللون األبٌض لعدم تكون الكلوروفٌل نهائٌا بس
 وراثً.

الى جانب :  Changes in Anthocyanin تغٌر فً صبغة االنثوسٌانٌن البنفسجٌة -3
الصبغة الخضراء )الكلوروفٌل( توجد هناك صبغات ذائبة فً عصٌر الخلٌة النباتٌة كصبغة 

االنثوسٌانٌن البنفسجٌة التً تعطً األلوان الزاهٌة الوراق النبات فً الخرٌف . وقد وجد ان 
بغة تزداد فً النباتات التً تعانً نقصا فً عنصر الفسفور فتظهر األوراق بلون هذه الص
 .بنفسجً

تتكون األنسجة المصابة : Melanin Formation( تكوٌن الصبغة البنٌة )المٌالنٌن -4
بلون بنً غامق وخاصة تلك التً تصاب بأمراض الذبول الوعائً الذي ٌسببه كل من الفطر 

Fusarium  والفطرVerticillium  بسبب تكون صبغة المٌالنٌن التً تلون األنسجة
المصابة بلون بنً غامق الى اسود مثل مرض الذبول الفٌوزارمً والذبول الفرتسٌلً فً 

القطن. كذلك ٌمكن ان ٌكون تكوٌن هذه الصبغة دلٌل على موت خالٌا النسٌج المصاب كما فً 
حٌث تتلون أنسجة Rhizoctonia solaniمرض سقوط البادرات الذي ٌسببه الفطر 
 .السوٌقة بلون بنً غامق ثم تسود وتموت

 

  Nicrosis Tissuesاالعراض الناجمة عن موت األنسجة –ثانٌا 
 

تموت األنسجة المصابة كنتٌجة لقتل بروتوبالزم الخالٌا المصابة فٌها، وقد ٌكون الموت لجزء 
، لذا ٌكون القتل اما قتل موضعً او قتل او اجزاء محددة من النبات او قد ٌشمل النبات بأكمله 

 عام:
 

 : Localized Nicrosis القتل الموضعً -1

وهو موت مساحة محددة من أنسجة النبات بغض النظر عن حجمها وفً أي جزء من النبات 
 وٌكون بعدة أشكال:

 Leaf Spotsتبقع األوراق  أ

 Leaf Shot-Holeتثقب األوراق  ب

 Blotchالتلطخ  ت

 Streakط التخطٌ ث

 Damping-off Seedlingموت البادرات  ج

 Exudateاإلفرازات  ح

 Cankerالقرحة  خ



 Die Backموت األطراف  د

  Anthracnoseاالنثراكنوز  ذ

 Sun Scaldضربة الشمس  ر
 

 :  Leaf Spotsتبقع األوراق أ

ات وهو موت مساحة محددة من خالٌا النسٌج النباتً المصاب بسبب مهاجمة بعض المسبب
المرضٌة للنسٌج النباتً مسببة موت الخالٌا المحٌطة بمنطقة دخولها فتظهر بشكل بقع 

 Pseudomonasمرٌضة ومحددة مثل مرض تبقع أوراق الجت الذي تسببه بكتٌرٌا 
medicginis  وتكون البقع محددة المساحة عادة بسبب إحاطتها بنسٌج فلٌنً ٌفرزه العائل

المسبب المرضً فً منطقة محددة ، مثل مرض التبقع كوسٌلة للدفاع عن نفسه لحصر 
 . الحلقً والتبقع الزاوي فً القطن

وقد ٌسبب النقص فً بعض العناصر المعدنٌة أعراض موت موضعٌة بشكل بقع صغٌرة 
رمادٌة اللون كما فً مرض النقطة الرمادٌة فً الشوفان المتسبب عن نقص المنغنٌز او 

 لبورون وبعض المبٌدات الكٌمٌائٌة.بسبب زٌادة فً بعض العناصر كا
 

 : Hole-Leaf Shotتثقب األوراق-ب 
 

وهً حالة البقع المٌتة من األجزاء المصابة التً تترك ورائها ، بعد تٌبسها وسقوطها ، ثقوبا 
 Coryneumعلى سطح الورقة كما فً مرض تثقب أوراق الخوخ الذي ٌسببه الفطر 

beyerinckii . 
 

 : Blotchالتلطخ –ت 

وهً عبارة عن أنسجة مٌتة ومتحللة بشكل بقع محددة مختلفة األحجام ، ٌختلف لونها عن 
اللون الطبٌعً للنبات كما فً مرض التلطخ البقعً فً الشعٌر الذي ٌسببه الفطر 

Helminthosporium sativum  . 
 

 : Streakالتخطٌط -ث 

العروق ثم تتحد مع بعضها  وهو موت األنسجة بشكل أشرطة او بقع طوٌلة وضٌقة تمتد بٌن
لتشمل مساحة واسعة من الورقة ٌمتد الى الغمد، كما فً مرض الصدأ المخطط فً الشعٌر 

 . Puccinia glumarumالذي ٌسببه الفطر 
 

 : off Seedling-Dampingسقوط البادرات -ج 

وهو موت مساحة محددة فً منطقة السوٌقة الجنٌنٌة وتعفنها بسبب بعض المسببات 
 Rhizoctoniaوالفطر  Pythium spرضٌة الموجودة فً التربة مثل أنواع الفطر الم

sp  وتكون فٌها األنسجة المصابة رخوة ، مائٌة ، بنٌة الى سوداء اللون ، لذلك تسقط
 .السوٌقة الجنٌنٌة مٌتة بسبب ضعف وتلف منطقة اإلصابة

 

 : Exudateاإلفرازات –ح 

 Gummosisع من اإلفرازات اما بهٌأة كتل صمغٌة وهنا تكون البقع المٌتة مصحوبة بنو
 Phytophthoraكما فً مرض التصمغ او التعفن البنً فً الحمضٌات الذي ٌسببه الفطر 

citrophthora او بهٌأة إفرازات تحتوي على خالٌا بكتٌرٌة تسمى ، Ooze  ًكما ف
 . Erwinia amylovoraمرض اللفحة النارٌة فً العرموط والتفاح الذي تسببه البكتٌرٌا 

 



 : Cankerالقرحة -خ 

وهً عبارة عن بقع مٌتة محددة النمو ، غائرة على أغصان وسٌقان األشجار والشجٌرات ، 
محاطة بطبقة فلٌنٌة لمنع انتشار المسبب المرضً وتوسع البقعة ، وتكون البقع اما طولٌة او 

صعود الماء والمواد الغذائٌة  حلقٌة تحٌط بالساق ، وهذه االخٌرة اخطر النها تمنع نزول او
 فً النبات .

 

 : Die Backموت األطراف -د 

حالة مرضٌة تبدأ بموت األفرع واألغصان ابتداءا من الطرف العلوي نزوال الى األسفل ،  وهً
وٌسمى الموت الرجعً ، وٌحدث فً األشجار والشجٌرات عادة كما فً مرض "التدهور 

 Tylenchulus semipenetrarsالبطًء" فً الحمضٌات الذي تسببه نٌماتودا 
 .فً الحمضٌات Tristeza الترستٌزا والمرض الفاٌروسً "التدهور السرٌع" او

 

 : Anthracnoseاالنثراكنوز -ذ

عبارة عن بقع مٌتة محددة النمو ، بنٌة الى سوداء اللون ، دائرٌة الشكل ، منخفضة قلٌال عن 
ملم ، كما فً مرض  1 – 5.5سطح النسٌج النباتً وذات حواف مرتفعة قلٌال ، بقطر 

، ٌظهر  Colltotricum spاقالء المتسبب عن الفطر انثراكنوز الفاصولٌا والبازالء والب
 (.على أجزاء النبات المختلفة ) الثمار ، البذور ، األوراق ، السٌقان

 

 : Sun Scaldضربة الشمس –ر 

وهً احتراق وموت أنسجة النبات بشكل بقع صفراء غائرة على الجزء النباتً المقابل ألشعة 
 للون البنً نتٌجة موت األنسجة.الشمس ، تنكمش فٌما بعد وتتحول الى ا

 

 

 : General Necrosis القتل العام -2

وهو عبارة عن الموت الكامل لخالٌا النسٌج النباتً نتٌجة مهاجمتها من قبل المسببات 
 المرضٌة ونموها داخل خالٌا النسٌج والمسافات البنٌة للخالٌا ، ومن أنواع القتل العام :

 

 : Blight or Scorchاللفحة -أ

وٌقصد به الموت الكامل لألجزاء الهوائٌة )الثمار ،البراعم ، األوراق ، األزهار ، السٌقان ( 
نتٌجة إصابتها ببعض المسببات المرضٌة كما فً مرض اللفحة المتأخرة فً البطاطا والذي 

، ومرض اللفحة النارٌة فً التفاح  Phytophtora infestansٌسببه الفطر 
 والعرموط . 

 

 : Rotعفنالت –ب 

وهو عبارة عن موت األنسجة النباتٌة وتحللها بشكل كامل بفعل بعض انزٌمات التحلل كأنزٌم 
الٌكتنٌز الذي ٌحلل مادة الٌكتٌن لجدران خالٌا النبات الذي تفرزه بعض انواع الفطرٌات 

ب تعفنها والبكتٌرٌا عند مهاجمتها االجزاء النباتٌة )السٌقان ، الجذور ، الثمار ، البذور( فتسب
 ، والتعفن على نوعٌن :

 

 : Soft Rotالتعفن الطري )الرخو( · 

وهو التحلل الكامل ألنسجة النبات من قبل المسبب المرضً حٌث تتجمع العصارة النباتٌة 
بشكل مواد سائلة وٌصبح قوام النسٌج النباتً رخوا هالمً الملمس ومصحوب برائحة كرٌهة 

وع من التعفن بالطري او الرخو ، كما فً أمراض تعفن أحٌانا ، لذلك ٌطلق على هذا الن



 Rhizopusوالفطر  Erwinia caratovoraالفواكه والخضر المتسبب عن البكتٌرٌا 
stolonifer . 

 

  Dry Rotالتعفن الجاف: · 

وهذا النوع من التعفن ال ٌكون مصحوبا بمواد سائلة او رخوة القوام ، اذ ٌتحول التعفن 
 اف اذا ما تعرض لدرجات حرارة عالٌة ورطوبة نسبٌة منخفضة .الطري الى تعفن ج

 

وقد تتعفن الجذور بفعل بعض المسببات المرضٌة فٌسبب التعفن عجز الجذور على تجهٌز 
النبات بالماء فٌصفر وٌذبل وتجف أوراقه كما فً مرض تعفن جذور البنجر السكري. وقد 

فً تعفن أزهار العصفر الذي ٌسببه الفطر تتعفن األزهار بفعل بعض المسببات المرضٌة كما 
Botrytis sp . 

 االػشاع ٔانؼالياخ انًشػٛح ػهٗ انُثاخ / انمغى انصاَٙ

 

 األػشاع انُاجًح ػٍ اَخفاع يؼذل ًَٕ األَغجح  –شانصا 

اٌ ظٕٓس ْزِ األػشاع ُٚرج ػٍ إطاتح انُثاخ تثؼغ انًغثثاخ انًشػٛح انرٙ ذؼًم ػهٗ إػالح 

انخهٕ٘ ٔذكٍٕٚ األَغجح تظٕسج ؽثٛؼٛح ، ْٔزا ٚؤد٘ انٗ ظٕٓس َٕع يٍ انرشِٕ أ يُغ االَمغاو 

 :أ انرخهف فٙ ًَٕ انُثاخ ، ٔيٍ ذهك األػشاع يا ٚأذٙ

 : Dwarfnessنرمضوا -1

ْٕٔ ػذو ًَٕ انُثاخ ًَٕا ؽثٛؼٛا أ ٔطٕنّ انٗ دجًّ انطثٛؼٙ ، ٔٚذذز رنك َرٛجح نظغش دجى 

، نزنك ذكٌٕ انؼمذ فٛٓا يرماستح  Hypoplasia ف اَمغايٓألهح أ ذٕل Hypotrophy انخالٚا

َغثٛا ارا يا لٕسَد تانُثاذاخ انغهًٛح يٍ دٛس االسذفاع ، كًا فٙ يشع انرفذى انمضيٙ فٙ 

ٔيشع انرمضو األطغش فٙ انشؼٛش انز٘  Tilletia cariesانذُطح انز٘ ٚغثثّ عالنح يٍ انفطش 

 .Barly Yellow Dwarf Virus أ( BYDV) ٚغثثّ فاٚشٔط انرمضو فٙ انشؼٛش

 :  Rosetting انرٕسد -2

ٔٚذذز َرٛجح لظش فٙ ؽٕل عاليٛاخ األغظاٌ ٔاألفشع ٔذماستٓا تغثة ذٕلف خالٚاْا ػٍ 

االعرطانح انطثٛؼٛح دٛس ذرجًغ األٔساق انًٕجٕدج ػهٗ انغاليٛاخ تشكم يرماسب فرظٓش 

 أ(  PRV) ثّ فاٚشٔط ذٕسد انخٕركانضْشج كًا فٙ يشع ذٕسد األٔساق فٙ انخٕر انز٘ ٚغث

Peach Rosette Virus . 

 

 

 األػشاع انُاجًح ػٍ صٚادج فٙ يؼذل ًَٕ األَغجح –ساتؼا 

ُْٔا ذثذٔ األػشاع يؼاكغح نهذانح انغاتمح )شانصا( دٛس ٚذذز اَمغاو عشٚغ ٔغٛش يُرظى فٙ 

تغثة  Hypertrophy ٔٚرؼخى دجًٓا Hyperplasia خالٚا انُغٛج انُثاذٙ فٛضداد ػذدْا

إطاتح انُثاخ تثؼغ انًغثثاخ انًشػٛح انرٙ ذؼًم ػهٗ ذذفٛض خالٚا أَغجح انُثاخ ػهٗ انضٚادج 

 : غٛش انطثٛؼٛح يًا ٚؤد٘ انٗ ظٕٓس ًَٕ غٛش ؽثٛؼٙ ػهٗ انُثاخ ، ٔيٍ ْزِ األػشاع يا ٚأذٙ

 : Tumors األٔساو -1

ُثاخ انًظاب ، ذُشأ َرٛجح ْٔٙ ػثاسج ػٍ ًَٕاخ شارج أ اَرفاخاخ يٕػؼٛح ػهٗ أجضاء ان

اَمغاو انخالٚا تظٕسج يركشسج ٔذؼخًٓا تظٕسج غٛش ؽثٛؼٛح ، ْٔزِ األٔساو ذأخز أشكاال 

كًا فٙ يشع انرذسٌ انراجٙ انز٘  Galls يخرهفح فمذ ذظٓش ػهٗ لٕاػذ انغٛماٌ فرغًٗ ذذسَاخ

كًا فٙ يشع  Knot ، أ لذ ذظٓش ػهٗ انجزٔس تشكم ذؼمذ Agrobacterumذغثثّ انثكرٛشٚا 

 . Meloidogyn spذؼمذ انجزٔس انز٘ ذغثثّ انًُٛاذٕدا 

 

 : Leaf Curl ذجؼذ األٔساق -2



ْٕٔ َٕع آخش يٍ انًُٕ ٔذؼخى األَغجح دٛس ذذظم صٚادج فٙ ًَٕ عطخ ٔادذ يٍ انٕسلح دٌٔ 

اٜخش يًا ٚؤد٘ إنٗ انرفاف ٔذجؼذ انٕسلح كًا فٙ يشع ذجؼذ أٔساق انخٕر انز٘ ٚغثثّ انفطش 

Taphrina deformans . 

 

 : Scab انجشب -3

ْٕٔ ػثاسج ػٍ تمغ لششٚح يٛرح يذذدج انًُٕ يشذفؼح ٔخشُح انًهًظ ، ذُشأ ػادج يٍ ًَٕ صائذ 

غٛش ؽثٛؼٙ نألَغجح انغطذٛح نألٔساق أ انصًاس أٔ انذسَاخ ، ٔانرٙ ذرشمك فرظثخ راخ ذشكٛة 

 Venturia inaequalisثثّ انفطش فهُٛٙ كهًا ذمذيد اإلطاتح يصم يشع جشب انرفاح انز٘ ٚغ

 Elongation االعرطانح -4

ْٔٙ انضٚادج انذاطهح فٙ ؽٕل خالٚا األَغجح انًظاتح ػٍ انًؼذل انطثٛؼٙ ٔانرٙ ذؤد٘ تذٔسْا 

انٗ اعرطانح انؼمذ أ انغاق تظٕسج غٛش ؽثٛؼٛح ، ٔٚؼضٖ عثة صٚادج انطٕل انٗ ْشيٌٕ 

 .ض خالٚا انُثاخ ػهٗ االعرطانحانجثشٚهٍٛ انز٘ ٚفشصِ انًغثة انًشػٙ فٛذف

 

 

  Wilt أػشاع انزتٕل –خايغا 

ْٔٙ دانح فمذاٌ انذٕٛٚح ٔانُشاؽ فٙ األٔساق ٔاألغظاٌ ٔاَكًاشٓا ٔذذنٛٓا َرٛجح نذذٔز خهم 

فٙ ٔظٛفح انجزس ) ايرظاص َٔمم انًاء انٗ انُثاخ( ٔتانرانٙ فاٌ كًٛح انًاء انرٙ ذظم انٗ 

 : نزا ذذظم ظاْشج انزتٕل. ْٔٙ ػهٗ َٕػٍٛانُثاخ ذكٌٕ الم يٍ انذاجح ، 

 :انزتٕل انًرغثة ػٍ اإلطاتح تانًغثثاخ انًشػٛح أ

 

ٔٚذذز ْزا انُٕع يٍ انزتٕل َرٛجح الطاتح انُثاخ ٔخاطح إطاتح يُطمح األٔػٛح انُالهح ، 

 :تانًغثثاخ انًشػٛح ، ٔنٓزا انُٕع يٍ انزتٕل ػذج َظشٚاخ ،ْٙ

 : َظشٚاخ انزتٕل

 :اد األٔػٛح انُالهح نهًاء )أٔػٛح انخشة( ٔٚرى رنك كًا ٚاذَٙظشٚح اَغذ -1

 . Fusariumغهك األٔػٛح انُالهح ترشاكٛة انفطش انًًشع يصم فطش  أ

غهك األٔػٛح انُالهح تانصاٚهٕعاخ ْٔٙ ذصخُاخ فٙ جذاس انٕػاء انُالم ، ذركٌٕ َرٛجح نرذفٛض  ب

 .انًغثة انًشػٙ نجذساٌ انٕػاء انُالم ػهٗ ذكُٕٚٓا

إفشاص األَضًٚاخ يٍ لثم انًغثة انًشػٙ ٔانرٙ ذؼًم ػهٗ ذذهم انجذاس انذاخهٙ نألٔػٛح  خ

انُالهح انًكَٕح يٍ يادج انغهٛهٕص ٔانثكرٍٛ فرؼًم ْزِ انًٕاد كغذاداخ ذغهك األٔػٛح انُالهح ٔذؼٛك 

 .ػًهٛح طؼٕد انًاء

  Toxicity Theory َظشٚح اإلفشاصاخ انغايح -2

 Fusariumٙ ٚمٕو تفشص يٕاد عايح ذمرم األٔػٛح انُالهح يصم انفطش دٛس اٌ انًغثة انًشػ

 .انرٙ ذغثة رتٕل انُثاخ Fusaric acid انز٘ ٚفشص انًادج انغايح فٕٛصاسٚك اعٛذ

 

  Physiologic Wilt الذبول الفسيولوجي ب
 

ظم نّ ْٕٔ انزتٕل انز٘ ٚذظم َرٛجح َمض أ ػذو ذٕفش انًاء انالصو نهُثاخ فٙ انرشتح نزنك ٚذ

دانح يٍ انزتٕل انًؤلد ، نكٍ ًٚكٍ نهُثاخ اٌ ٚغرؼٛذ دٕٛٚرّ َٔؼاسذّ ارا يا ذٕفش انًاء انالصو 

نّ ، أيا إرا اعرًشخ دانح َمض انًاء أ اَؼذايّ فاٌ انزتٕل انًؤلد عٛرذٕل انٗ رتٕل دائى 

 . ٔتانرانٙ يٕخ انُثاخ
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ٔجٕد ؽفٛهٙ انًشع )انًغثة انًشػٙ( َفغّ عٕاء كاٌ فطشا أٔ تكرٛشٚا أٔ ًَٛاذٕدا  ٔٚمظذ تٓا

تأ٘ ذشكٛة يٍ ذشاكٛة انًغثة انًشػٙ انجُغٛح أٔ انخؼشٚح ) انالجُغٛح ( داخم أٔ ػهٗ 

 .أَغجح انُثاخ انؼائم

 

ْٔٙ ػالياخ يشػٛح تشكم كرم ذفذًٛح عٕداء ْٔٙ ػثاسج ػٍ جشاشٛى :  Smut انرفذى -1

 طش انًًشع كًا فٙ أيشاع انرفذىانف

ْٔٙ ػثاسج ػٍ تصشاخ تشكم ًَٕاخ تاسصج تًغاداخ طغٛشج ػهٗ عطخ :  Rust انظذأ -2

انُثاخ انًظاب ذشثّ طذأ انذذٚذ ْٔٙ ػثاسج ػٍ جشاشٛى انفطش انًًشع كًا فٙ أطذاء انذُطح 

 .ٔانشؼٛش

نًًشع ذغطٙ األٔساق ْٕٔ ػثاسج ػٍ ًَٕاخ دلٛمٛح نجشاشٛى انفطش ا:  Mildew انثٛاع -3

 اتٛغ انهٌٕ أٔ تٛاع صغثٙ Powdery Mildew ٔاألغظاٌ ٔٚكٌٕ أيا تشكم تٛاع دلٛمٙ

Downy Mildew ٌٕسياد٘ انه. 

 


