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 :  Non parasitic Diseasesاألمراض غير الطفيلية 

وهً االمراض التً تنتج من خلل أو اضطراب فً الظروف البٌئٌة والمناخٌة المختلفة المحٌطة 

واضطرابات التغذٌة المعدنٌة ) نقص بالنبات واألمراض الناتجة عن اضطرابات ظروف التربة 

العناصر ( وعن االصابات المٌكانٌكٌة والكٌمٌائٌة وعن استخدام المبٌدات الكٌمٌائٌة واألمراض 

 الناتجة عن االشعاعات.

 من أهم صفاتها :

تحدث فً غٌاب الكائنات الممرضة أي أنها ال تنتقل من نبات الى آخر ولذلك تسمى  -1

عدٌة وكذلك ال تتكاثر كما فً األمراض الطفٌلٌة بوسائل أحٌانا باألمراض غٌر الم

 التكاثر.

تظهر أعراضها فً وقت واحد على مساحات واسعة )شاملة( وتكون هذه األمراض  -2

 ممٌزة على النبات.

فً النباتات فً جمٌع أطوار نموها أي تؤثر فً انبات البذور وفً البادرات وفً تؤثر  -3

عظم االمراض الطفٌلٌة التً تفضل طوراً من أطوار النبات البالغ وفً الثمار بعكس م

 النبات.

تسبب االمراض غٌر الطفٌلٌة كما األمراض الطفٌلٌة نقص كبٌر فً االنتاج قد ٌصل  -4

% وغالبا ما ترافق االمراض غٌر الطفٌلٌة مع االمراض الطفٌلٌة حٌث تقوم 55الى 

طفٌلً وتسمى االمراض عن طرٌق اضعاف النبات وزٌادة قابلٌته باالصابة بالمرض ال

 فً هذه الحالة باألمراض المترافقة.

 

 وتشمل االمراض غٌر الطفٌلٌة االمراض الناجمة عن اضطرابات مناخٌة وهً :

 :  Temperatureأوال : الحرارة  

 حٌث تتأثر بالتغٌرات الكبٌرة فً درجة الحرارة للوسط الخارجً وتشمل :

 وتشكل خطراً قاتال على النبات  low temperatureتأثير الحرارة المنخفضة  –أ 

فاالنخفاض السرٌع الحاد للحرارة ٌؤدي الى موت النبات فً حٌن االنخفاض البطًء والتدرٌجً 

ٌكون أقل ضررا وٌؤدي الى بطأ نمو البنات فمثالً عند درجة الصفر المئوي ٌتطباطأ نموه 

ض عملٌات البناء وٌعد الصقٌع وتجمد وأصفرار أوراقه وتتشوه وٌزداد شدة التنفس وتنخف

األنسجة من أشد األمور ضرراً للنبات تؤدي الى تلف األنسجة بالكامل وموت الخالٌا نتٌجة 

خروج الماء الموجود بداخلها الى المسافات البٌنٌة بسبب الخخل بالضغط األزموزي وحدوث 

وخاصة فً بداٌة  الشتاءأو  البلزمة , أن التقلبات الحادة فً درجات الحرارة أثناء الخرٌف

الربٌع تسبب ما ٌسمى بالسمطة الشتوٌة على قلف االشجار حٌث تدفع أشعة الشمس خالٌا القلف 

 لتأثٌر الحرارة المنخفضة أثناء اللٌل.للخروج من طور السكون فتصبح أكثر حساسٌة 
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 االجراءات المتبعة لتقليل خطر الحرارة المنخفضة

المعدنٌة وحسب طبٌعة المحصول المراد حماٌته تزوٌدا متوازٌا تزوٌد النبات بالعناصر  -1

م التركٌز على عنصر البوتاسٌوم الذي ٌزٌد من كثافة العصارة الخلوٌة وبالتالً ٌقلل 

 من خطر تجمدها.

تغطٌة النباتات الحولٌة كالطماطم وغٌرها بالقش مع ضرورة إزالته عند زوال خطر  -2

 الصقٌع.

ها الرئٌسٌة بمحلول الكلس لمنع حدوث سمطة الشمس طالء جذوع االشجار وفروع -3

 الشتوٌة.

استعمال التدفئة بالحرارة وذلك بحرق نشارة الخشب أو القش أو الخشب فً مواقد  -4

 خاصة أو استخدام الزٌوت البترولٌة األكثر فاعلٌة لهذا الغرض.

سائلة الى اللجوء الى الري بالرذاذ حٌث تقوم جزٌئات الماء عند تحولها من الحالة ال -5

الصلبة بإطالق كمٌة من الطاقة الحرارٌة تؤدي الى رفع درجة حرارة الجو المحٌط 

 بالنبات.

استخدام مراوح ضخمة محمولة على أبراج معدنٌة عالٌة لتحرٌك الهواء فوق البستان  -6

ومنع بقاء الهواء البارد جدا واالثقل وزنا بالقرب من االشجار وهذه الطرٌقة حدٌثة 

 ءة ال بأس بها فً حماٌة البساتٌن.وأظهرت كفا

وأخٌرا لبد من التنوٌه إلى أهمٌة التنبأ واألنذار المبكر بإمكانٌة حدوث الصقٌع لكً  -7

 ٌتمكن المزارع من اتخاذ االجراءات الالزمة قبل فوات األوان.

 

 :  high temperatureتأثير الحرارة المرتفعة  –ب 

ة للنباتات خاصة تلك التً ذات المحتوى المائً تسبب درجات الحرارة المرتفة أمراض كثٌر

الكبٌر وٌختلف الضرر الناتج عن ارتفاع الحرارة حسب حجم وعمر النبات فالبادرات تكون 

أكثر تضرراً نظراً ألفتقارها للمجموع الخضري الكبٌر باالضافة الى قربها من سطح التربة 

مس والتً تظهر على الجهة المعرضة ومن األمراض التً تسببها الحرارة المرتفعة سمطة الش

وٌمكن ظهور الحروق الشمسٌة على  –من الثمار اللحمٌة كالتفاح والخضراوات للشمس 

األوراق نتٌجة تسخٌن قطرات الماء العالقة على سطح الورقة بعد الري أو بعد سقوط المطر 

الموجودة تحت حٌث تعمل قطرات الماء عمل العدسة المجمعة ألشعة الشمس فتحترق االنسجة 

القطرة وتظهر بقع داكنة مختلفة االشكال واالحجام ومن االمراض الشائعة التً تسببها الحرارة 

ٌة التً تؤثر بها درجات الحرارة العالٌة فً لالمرتفعة مرض القلب المائً فً التفاح أم اال

احداث االضرار للنبات فتتمثل فً تثبٌط بعض التفاعالت االنزٌمٌة وتنشٌط تفاعالت انزٌمٌة 

كما ٌمكن للحرارة أخرى مما ٌؤدي الى حدوث تفاعالت باٌوكٌمٌائٌة غٌر عادٌة وموت الخلٌة 

واالغشٌة أما االجراءات المتبعة للتقلٌل من  تسبب تخثر وتغٌر طبٌعة البروتٌنات العالٌة جدا أن

 اضرار الحرارة المترفعة فهً : 
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 التقٌد بمواعٌد الزراعة وعدم تأخٌر موعد زراعة العروة الصٌفٌة. -1

العناٌة بالنبات من حٌث الخدمة والتسمٌد والملكافحة لتأمٌن مجموع خضري جٌد ٌظلل  -2

 وٌمنع تعرضها ألشعة الشمس مباشرة.الثمار 

ة الثمار المكشوفة بالقش كثمار الطماطم وعناقٌد العنب فً التربة االرضٌة تغطٌ -3

 الزاحفة.

 استخدام اشباك خاصة للتظلٌل فً البٌوت المحمٌة. -4

 طالء جذوع االشجار بمحلول كلسً لمنع حدوث السمطة الشمسٌة. -5

 

   Moistureثانياً : الرطوبة 

ند النباتات وتسبب لها أضرار جسٌمة وعندما تؤثر رطوبة الهواء تأثٌر كبٌر فً عملٌات النتح ع

تنخفض أو تزٌد عن الحد المطلوب خاصة عندما ٌترافق ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة وهبوب 

بسب اللفحة على محاصٌل الحبوب حٌث  الرٌاح فالهواء الجاف المترافق مع حرارة مرتفعة

تتلون االجزاء الخضراء من النبات باللون البنً وقد ٌصل االمر الى الموت الكامل للنبات 

وبالتالً انخفاض الكبٌر باالنتاج كما أن الهواء الجاف المترافق مع الحرارة المرتفعة ٌسبب 

ما ٌؤدي الى تساقط كثٌف ألزهار فشل عملٌة التلقٌح عند محاصٌل الحبوب واالشجار المثمرة م

االشجار المثمرة كالزٌتون وفً محاصٌل الحبوب تكون سنابل فارغه تماما أو تحوي عدد قلٌل 

من الحبوب سرعان ما ٌتحول لونها الى االبٌض وتجف ونظرا لخفة وزنها تبقى هذه السنابل 

ض عادة أسم السنبلة منتصبة فً حٌن تنحنً النسابل السلٌمة بالحبوب وٌطلق على هذا المر

 البٌضاء أو السنبلة الفارغة.

 

 :  Lightثالثاً : الضوء 

ٌعتبر الضوء ضروري لتكوٌن صبغة الكلوروفٌل وفً حالة نقص االضاءة تصبح  النبتات 

وتصبح االنسجة الخارجٌة للنبات رقٌقة وٌسهل على الكائنات الممرضة طوٌلة وشاحبة 

ٌمكن أن تعطل النمو الطبٌعً للنبات فأشعة الشمس المباشرة  مهاجمتها وبالمقابل زٌادة االضاءة

 ٌمكن أن تؤدي الى تخرٌب صبغة الكلورفٌل وبالتالً شحوب واصفرار النباتات المحبة للظل.
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 رابعاً : العوامل المناخية األخرى : 

فالبرد ٌسبب اضرار جسٌمة لألوراق واألزهار والثمار وٌمكن التقلٌل من أضرار البرد بإضافة 

االسمدة االزوتٌة االضافٌة بعد حدوث االضرار كما وأن االمطار الغزٌرة وخاصة المترافقة مع 

 رٌاح قوٌة تؤدي الى تكسٌر النبتات والى اضطجاع المحاصٌل الحقلٌة.

ٌست فقط على االشجار بل على النباتات العشبٌة أٌضا فتظهر علٌها أم البرق فٌسبب أضرار ل

بقع دائرٌة ممٌزة أما على االشجار فتظهر االعراض على شكل نكرزة تشققات فً االنسجة 

 البرنكٌمٌة والخشب والقلف.

أما الثلج والجلٌد عند سقوطهما ٌؤدي الى اضرار بالغة لالشجار والشجٌرات حٌث تتكسر 

 مزق أجزاء القلف وبالتالً السماح للكائنات الممرضة بالدخول.االغصان وتت

والرٌاح ٌمكن أن تحدث اضرار للنبات ال سٌما عندما تكون محملة بالرمال تؤدي الى تكسر 

 اغصان االشجار.

 

 خامساً : الظروف الناجمة عن اضطرابات ظروف التربة :

المقصود بظروف التربة هً الحرارة والرطوبة والبناء أو القوام والتهوٌة والتركٌب الكٌمٌائً 

كل هذه العوامل مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا وثٌقا وأي    ph  للتربة ودرجة الحموضة 

االخرى أن رطوبة التربة المناسبة تختلف حسب تغٌر فً احداها ٌنعكس مباشرة على العوامل 

النبات فمستوى الرطوبة المناسب لمحصول ما قد ٌكون غٌر كافً لمحصول آخر لكن نوع 

عموما التقلبات الحادة فً مستوى الرطوبة تضعف النبات وتجعله أكثر حساسٌة لالصابة 

 باالمراض خاصة امراض تعفن الجذور.

زما أو وأن ارتفاع مستوى رطوبة التربة ٌؤدي الى بطء شدٌد فً نمو النباتات فٌصبح متق

ضعٌفا ومصفرا مع مجموع خضري ضعٌف النمو وذلك ان الرطوبة العالٌة فً التربة تخرب 

نظام التهوٌة فٌها فتقل نسبة االوكسجٌن فً منطقة الجذور وتؤثر حرارة التربة فً درجة كبٌرة 

فً النباتات فمثال عند انخفاض حرارة التربة تمتص الجذور الماء ببطء فتظهر اعراض الذبول 

الرغم من توفر الرطوبة ٌؤثر قوام التربة فً تحدٌد مقدرتها على االحتفاظ بالماء ودرجة ب

تهوٌتها وسرعة نمو جذور النباتات المزروعة فٌها ففً الترب الثقٌلة تعانً النباتات من نقص 

التهوٌة فتتكون على سطح هذه الترب طبقة صلبة تمنع التبادل الغازي والمائً مع السوط 

أما ما ٌتعلق بدرجة حموضة التربة وعدم مالئمتها للنبات المزروع قد تسبب ضعف الخارجً 

نموه وأحٌاناً تسبب موته كامالً كما تؤثر تأثٌراً كبٌراً فً إمكانٌة استفادة النباتات من العناصر 

المعدنٌة ففً الترب الكلسٌة تنخفض مقدرة النبات من االستفادة من الحدٌد والمغنٌسٌوم على 

  م من وجودها بكمٌات كافٌة.الرغ


