
 امراض النبات الغير معدية او االضطرابات الفسلجية              
 

تشمل ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة ، الرطوبة ، الضوء ، االوكسجن ، نقص العناصر الغذائية وسمية 

 المبيدات . ومايخص نقص العناصر الغذائية وتاثيرها على نمو النبات تشمل مايلي :ـ 

الى حدوث اصفرار على االوراق السفلى ثم يمتد الى االوراق الحديثة النمو ، النتروجين : نقصه يؤدي 

 كذلك ضعف النبات ثم تقزمه وصغر حجم االوراق وقلة تفرعات الجذور .

 
 

الفسفور : سقوط مبكر لالوراق وتقزم النباتات المصابة وظهور لون اخضر داكن على االوراق وبتقدم 

 ذلك يؤدي النقص الى ضعف المجموع الجذري . االصابة يصبح لونها محمرًا ، ك

 

 



البوتاسيوم : ظهور بقع صفراء متبادلة مع اخرى خضراء على االوراق كذلك تجعد االوراق والتفافها الى 

 االسفل وكذلك يؤدي الى تقزم النبات وضعف نموه وهذا يؤدي الى قلة المحصول .

 
 

  Mitesالحلم   ) العنكبوت (           

وكذلك يعود الى هذا الصنف العقارب والقراد . يتميز جسم  Arachnidaيعود الحلم الى صنف العنكبوتيات 

العنكبوت بانه مقسم الى جزء امامي وخلفي ، اليمتلك قرون استشعار ، ذات جسم طري بيضوي وغير 

سيطة ، التنفس مقسم الى حلقات ، تحمل المنطقة الرأسية الصدرية أربعة أزواج من االرجل وعيون ب

بواسطة القصبات الهوائية او الرئات الكتابية . تتغذى افرادها على الحشرات وقسم منها طفيلي على النباتات 

وألهمية الحلم ترجع الى ان منها افات , . تتطور الحلم يكون من بيضة ـ يرقة ـ حورية ـ حيوان كامل .

 نباتية تسبب : 

ى اوراق النبات او تمتص عصارته مما يسبب الى الضعف واألصفرار ــ ضرر مباشرللنبات حيث تتغذى عل 1

 والذبول .

ــ ضرر غير مباشر بافرازها خيوط ) غزل ( عنكبوتي على األوراق والثمارلتستعمله في الحركة والتنقل  2

 لورقة غور التنفسية فيضعف تنفس اونتيجة لتلك الخيوط المتراكمة على سطح الورقة تتراكم األتربة وتسد الث



 لفرق بين الحشرات والعناكبا

  العناكب                                                   الحشرات                   

 ـ ينقسم الجسم الى منطقتين  1ـ ينقسم الجسم الى ثالثة مناطق )الراس ،الصدر ،البطن (     1

 ) غير مقسم الى حلقات (                                                                      

 ـ اليوجد قرون استشعار في العنكبوت  2ـ يوجد في الحشرات زوج من قررون األستشعار .              2

 مركبة واحيانا تتواجد عيون ـ التوجد عيون  3  شرات .                  ــ توجد عيون مركبة في الح 3

 بسيطة .                                                                    

 ــ توجد اربعة ازواج من األرجل . 4ـ توجد ثالثة ازواج من األر جل                              4

 التوجد اجنحة في العناكب . ـ 5   حة الحقيقية في الحشرات .      ـ توجد زوجين من األجن 5

 ــ اليوجد طور العذراء في العناكب . 6ـ يوجد طور العذراء في الحشرات تامة التشكل  .            6

 ) بيضة ، يرقة ، عذراء ، بالغة (                       ) بيضة ، يرقة ، حورية ، حيوان كامل (         

 ــ ال تحمل اي زوائد في نهاية بطن العناكب . 7               ئد ـ في نهاية جسم الحشرات تتواجد زوا 7

                                   ، الة السفاد ، الة اللسع ( . ) الة وضع البيض 

 

 عنكبوت الغبار 

يعتبرعنكبوت الغبار من األفات المهمة التي تصيب ثمار النخيل في العراق ، حيث تمتص اليرقات والحوريات 

والكامالت العصارة النباتية من الثمار في مراحل تكونها األولية ) مرحلتي الجمري والخالل ( تكون الثمار 

ع وجود شبكة من الخيوط المصابة خشنة الملمس او فلينية ويظهر على سطحها تشققات صغيرة م



الحريرية في المسافات البينية بين الثمار ، تحتوي على جلود األنسالخ وتتراكم عليها األتربة واالوساغ 

 وتعطي مظهر غباري على الثمار لذلك سمي بعنكبوت الغبار .

 

 


