
 امراض المحاصيل الزيتية

 امراض زهرة الشمس

 Sun flower 



مرض البياض الزغبي على زهرة 

 الشمس

 الفطر -:المسبب المرضي

Plasmopara halestidi , P. Helianthi 

 -:والعالماتاالعراض 

بقع صفراء على السطح العلوي يقابلها نمو زغبي 

تمثل الحوامل والعلب  لالوراقعلى السطح السفلي 

وكذلك التفاف وتشوه  . والكونيدية السبورانجية

تكون فارغة  واالقراص .النبات  وتقزماالوراق 

 .الحبوب لعدم تكون 

 -:المرضمقاومة 

 . بالدايثينمعاملة البذور -1

 . ريدوميلرش النباتات بمبيد -2

 



مرض البياض الدقيقي على زهرة 

 الشمس

 الفطر الكيسي -:المسبب المرضي

Erysiphe cichrocearum 

 -:والعالماتاالعراض 

تمثل  لالوراقعلى السطح العلوي  دقيقيةبقع 

ثم تظهر نقاط بنية  الكونيديةالحوامل والجراثيم 
في نهاية   Cleistotheciaالثمريةتمثل االجسام 

 .الموسم 

 -:المرضمقاومة 

  Topazeو   Rubigan روبيكانبمبيد  النباتارش 

 .لتر /مل 0.4-0.5



 مرض التعفن الفحمي 

Charcoal Rot 

 الفطر الناقص -:المسبب المرضي

Macrophomina phaseolina 

 -:والعالماتاالعراض 

تظهر االعراض بشكل ذبول النباتات واسوداد 

الساق من االسفل قرب التربة ثم تكون اعداد كبيرة 

 .الساق من االجسام الحجرية داخل وخارج 

 -:المرضمقاومة 

اتباع دورة زراعية تزرع فيها محاصيل ال -1

 .بالمرض تصاب 

 . بينوميلرش النباتات بمبيد -2

 



 Rust Diseaseمرض الصدأ 

 البازيديالفطر  -:المسبب المرضي

Puccinia helianthi 

 -:والعالماتاالعراض 

تمثل  لالوراقصفراء على السطح العلوي  بثرات

وبقع صفراء على السطح السفلي  البكنيةاالجسام 

 بثراتوفي الصيف تتكون  اليشيةتمثل االجسام 

بنية على سطحي الورقة تتكون تحت بشرة العائل 

ثم تتحول في نهاية الموسم  اليوريدية البثراتتمثل 

 . التيلية البثراتسوداء اللون تمثل  بثراتالى 

 -:المرضمقاومة 

 .بالدايثين النباتارش -1

 .زراعة اصناف مقاومة-2



 مرض تعفن االقراص

 Rhizopusالفطر  -:المسبب المرضي

 -:والعالماتاالعراض 

تصبح البذور هالمية القوام نتيجة افراز الفطر 

انزيمات تحلل الجدران وظهور نمو ابيض اللون 

في البداية وتظهر على هذا النمو اجسام سوداء 

 . السبورانجيةصغيرة تمثل العلب 

 -:المرضمقاومة 

 .الثانوية العوائلالقضاء على -1

 .الحجرية تخليص البذور من االجسام -2



 امراض العصفر



مرض البياض الزغبي على 

 العصفر

 الفطر -:المسبب المرضي

Bremia lactucae f. sp. Carthami 

 -:والعالماتاالعراض 

بقع صفراء على السطح العلوي يقابلها نمو زغبي 

تمثل الحوامل  لالوراقابيض على السطح السفلي 

تبدأ من االوراق ,  والكونيدية السبورانجيةوالعلب 

 .العليا السفلى وتنتقل الى 

 -:المرضمقاومة 

 .النباتية التخلص من البقايا -1

   .لتر /غم3 ريدوميلرش النباتات بمبيد -2



مرض تعفن الجذور وقواعد 

  Root and stem Rotالسيقان 

 الفطر البيضي -:المسبب المرضي

Phytophthora drechsleri 

 -:والعالماتاالعراض 

البادرة  سويقويظهر تعفن على  البادراتتصاب 

ثم موت البادرة اما على النباتات الكبيرة فتظهر 

 واحياناالساق  واسفلاالعراض بشكل تعفن الجذور 

 .النبات يؤدي الى الذبول وموت 

 -:المرضمقاومة 

 .العناية بالصرف الجيد-1

    .مقاومةزراعة اصناف -2



 مرض صدأ العصفر

 البازيديالفطر  -:المسبب المرضي

Puccinia carthami 

 -:والعالماتاالعراض 

البادرة من جانب واحد وبالتالي التواء  سويقانتفاخ 

وقسم منها  سويقعلى  بثراتالبادرة ثم تظهر 

ولكن االكثر اهمية هي  البكنيةتتكون عليها االجسام 

من  البادراتتأتي االصابة في ,  االيشيةاالجسام 

 التيليةالناتجة من انبات الجراثيم  البازيديةالجراثيم 

اما , التربة المحمولة بالبذور او الموجودة في 

اصابة النباتات الكبيرة فتكون نتيجة االصابة 

التي تتكون اثناء الموسم والتي  اليوريديةبالجراثيم 

 .الرياح تحمل بواسطة 

 -:المرضمقاومة 

 .زراعة اصناف مقاومة-1

 .اتباع دورة زراعية-2

 



 Phyllodyمرض تورق االزهار 

 -:المرضيالمسبب 

والناقل لهذا  Phytoplasma الفايتوبالزمانوع من 

المرض نوع من قفازات االوراق والذي يقضي فيه 

(  فترة عدم وجود المحصول) التشتيهالمسبب فترة 

 .في داخل اجسام هذه الحشرات

 -:والعالماتاالعراض 

 كأسيةالى اوراق خضراء  التويجيةتحول االوراق 

ثم عقم النبات وكثرة التفرعات بما يؤدي الى ظهور 

اذ يؤدي المسبب الى  .الساحرة اعراض مكنسة 

احداث خلل هرموني في النبات وبالتالي ظهور 

 .االعراض 

   -:المرضمقاومة 

 .مقاومة الحشرة الناقلة



 امراض السمسم



 مرض التعفن الفحمي

 Charcoal Rot 

 الفطر الناقص -:المسبب المرضي

Macrophomina phaseolina 

 -:والعالماتاالعراض 

تؤدي الى تعفن اسفل الساق وكذلك منطقة الجذر 

وعند ازالة القشرة يالحظ االجسام الحجرية السوداء 

وكذلك تالحظ خطوط سوداء على االنسجة ثم 

 .االوراق اصفرار وتساقط 

 -:المرضمقاومة 

اتباع دورة زراعية تزرع فيها محاصيل ال -1

 .تصاب بالمرض

 .تنظيف الحقل وغمره قبل الزراعة-2



 الفيوزارميمرض الذبول 

 الفطر -:المسبب المرضي

Fusarium oxysporium f. sp. Sesami 

 -:والعالماتاالعراض 

عكس الذبول في )االسفل ذبول يبدأ من القمة نحو 

ثم تساقط اوراق النبات ثم جفاف ( محاصيل اخرى

وموت النبات مع تلون اوعية الخشب بلون اسود 

وعند قلع النباتات يالحظ تعفن الجذور كلي او 

كان التعفن جزئي كان الذبول جزئي اما  فاذاجزئي 

 .كلي اذا كان التعفن كلي كان الذبول 

 -:المرضمقاومة 

 . بينوميلمعاملة التربة بمبيد 



 االلترناري التبقعمرض 

 الفطر الناقص -:المسبب المرضي

Alternaria sesami 

 -:العالماتواالعراض 

ظهور بقع على االوراق والسيقان ذات لون بني 

وفي الظروف المالئمة تظهر حلقات متداخلة 

 .المركز  ومتحددة

   -:المرضمقاومة 

 .الدايثيناستخدام مبيد 



 السركوسبوري التبقعمرض 

 -:المرضيالمسبب 

Cercospora sesami 

 -:والعالماتاالعراض 

بقع زاوية تظهر على االوراق بشكل رئيسي بين 

 الكونيديةاللون ثم تظهر الحوامل  سزداءالعروق 

ابرية او  كونيديةوسط البقعة تتكون عليها جراثيم 

 .اقسام اسطوانية ومقسمة عرضيا الى عدة 

 -:المرضمقاومة 

 .رش النباتات بالمبيدات الفطرية-1

 .ازالة البقايا النباتية-2



 Phyllodyمرض تورق االزهار 

 -:المرضيالمسبب 

والناقل لهذا  Phytoplasma الفايتوبالزمانوع من 

المرض نوع من قفازات االوراق والذي يقضي فيه 

(  فترة عدم وجود المحصول) التشتيهالمسبب فترة 

 .في داخل اجسام هذه الحشرات

 -:والعالماتاالعراض 

 كأسيةالى اوراق خضراء  التويجيةتحول االوراق 

ثم عقم النبات وكثرة التفرعات بما يؤدي الى ظهور 

اذ يؤدي المسبب الى  .الساحرة اعراض مكنسة 

احداث خلل هرموني في النبات وبالتالي ظهور 

 .االعراض 

 -:المرضمقاومة 

 .مقاومة الحشرة الناقلة

 

 

 



 امراض القطن



 الزاوي التبقعمرض 

(Angular leaf spot ) او اللفحة

 (Bacterial blight)البكتيرية 

 بكتريا  -:المسبب المرضي

Xanthomonas Campestris 

 -:والعالماتاالعراض 

ظهور بقع دائرية او متطاولة مشبعة بالماء 

خضراء غامقة تتحول الى لون بني عند تقدم 

وتظهر على  للبادرات الفلقيةاالصابة على االوراق 

الجنينية بقع سوداء اللون تؤدي الى موت  السويقة

 .البادرة 

 -:المرضمقاومة 

 .زراعة اصناف مقاومة-1

 .زراعة بذور من نباتات خالية من االصابة-2



  (خناق القطن)القطن موت بادرت 

Seeding stem canker 

 الفطر الناقص -:المسبب المرضي

Rhizoctonia solani 

 -:والعالماتاالعراض 

بظهور نمو ابيض  البادراتتظهر االعراض على 

 .االولية وهو الغزل الفطري في حالة االطوار 

فوق سطح التربة مناطق بنية  البادراتتظهر على 

تحت سطح التربة بعد  السويقاللون على الجذر او 

مناطق االصابة فتبدو واضحة على  تتاكلذلك 

سطح النسيج وهذا ما يسمى بالخناق وتذبل 

وتثخن ثم تسقط على االرض نتيجة تلف  البادرات

 .الناقلة االوعية 

 -:المرضمقاومة 

 .استعمال اصناف مقاومة-1

 .عدم زراعة البذور عميقا في التربة-2



 الفرتسيليمرض الذبول 

Verticllium wilt 

 من الفطريات الناقصة -:المسبب المرضي

Verticllium dahlia , V. aldo-atrum 

 -:والعالماتاالعراض 

ظهور بقع صفراء باهتة غير منتظمة تتحول 

تدريجيا الى اللون البني يميل الى اللون الرمادي 

تجف االوراق وتسقط وتظهر النباتات جرداء 

وتتلون انسجة الجذور والسيقان باللون البني عند 

عمل مقطع طولي او عرضي في اعلى االغصان 

 . لالوراقوحتى في الحزم الوعائية 

 -:المرضمقاومة 

 .استخدام اصناف مقاومة-1

زراعة بذور مأخوذة من حقول لم يظهر فيها -2

   .المرض



   الفيوزارميمرض الذبول 

Fusarium wilt 

 الناقصالفطر  -:المسبب المرضي

Fusarium oxysporum f. sp. Vasinfectum 

 -:والعالماتاالعراض 

االوعية )الخشب يظهر المرض بتلون اوعية 

بلون بني غامق عند عمل مقطع طولي في ( الناقلة

ويظهر هذا التلون على هيئة , مصاب ساق نبات 

مباشرة عند عمل مقطع عرضي  القلفحلقات تحت 

في الساق وتعد هذه االعراض من االعراض 

   .للمرض المميزة 

 -:المرضمقاومة 

 .مالئمة اتباع دورة زراعية -1

 .مقاومة زراعة اصناف -2



   االلترناري التبقعمرض 
Alternaria leaf spot 

   -:المرضيالمسبب 

Alternaria gossypina 

 -:والعالماتاالعراض 

عند اكتمال تكوينها الى بني  التبقعيتحول لون 

ويجف مركزها ويتحول الى لون رمادي وقد يتشقق 

ويسقط وفي الظروف المالئمة تظهر البقع على 

 ( .تداخلةم)المركز هيئة دوائر متحدة 

 -:المرضمقاومة 

 .الفطرية معاملة البذور بالمبيدات -1

 .النباتات تجنب احداث جروح في -2



 الجوزامراض تعفن 



 الديبلودي الجوزمرض تعفن 

Diplodia boll rot 

  Diplodia gossypina-:المرضيالمسبب 

 -:والعالماتاالعراض 

تظهر االعراض على هيئة بقع صغيرة بنية اللون 

تتسع لتشمل  بهاالمحيطة  واالوراق الجوزعلى 

ويتحول لونها في المراحل االخيرة  الجوزةمعظم 

الى لون اسود نتيجة لتشابك الخيوط الفطرية 
تتكون عليها االجسام ( stroma) حشوةوتكوين 

والتي تظهر على هيئة نقاط صغيرة بنية  البكنيدية

 . الجوزةاللون على 

 -:المرضمقاومة 

 .زراعية اتباع دورة -1

 .مقاومة زراعة اصناف -2



  الفيوزارمي الجوزمرض تعفن 

Fusarium 

 

 -:المرضيالمسبب 

Fusarium moniliforme 

 -:والعالماتاالعراض 

 لالوراقتظهر بقع ميتة على الحواف المسننة 
(  capsula)العلبة ثم تهاجم  بالجوزةالمحيطة 

وتسبب تعفنها وتحولها الى لون بني او اسود 

 الكونيديةويكون الفطر كتل من الجراثيم  مزرق

 .الرمادي الصغيرة والكبيرة ذات اللون 

 -:المرضمقاومة 

 .زراعية اتباع دورة -1

 .مقاومة زراعة اصناف -2

 



 البكتيري الجوزمرض تعفن 

Xanthomonas 

 -:المرضيالمسبب 

Xanthomonas malvacearum 

 الجوزبكتريا من المتطفالت الرئيسية التي تهاجم 

عن طريق الثغور  الجوزةوتسبب تعفنه تدخل 

والغدد الرحيقية تنتقل بقطرات الماء او تحمل 

بواسطة الحشرات تهاجم البكتريا البذور ايضا 

وتبقى محمولة عليها او بداخلها وتصبح البذور 

 .داخليا مصابة 

 -:المرضمقاومة 

 .زراعية اتباع دورة -1

 .مقاومة زراعة اصناف -2

 



المتسبب عن  الجوزمرض تعفن 

 Aspergillus flavusالفطر 

 

يحدث المرض في الحقل فقط الن المحتوى المائي 

وهو الحد % 15في البذور اثناء الحصاد اقل من 

االدنى المالئم لنمو الفطر ويفرز الفطر سمومه من 
في البذور ويالئم خدمت ( Aflatoxin)نوع 

-20)حرارة درجة  الجوزاالصابة وتعفن 

حرارة وينتج الفطر سموم على درجة ( مئوية45

ومن االعراض المميزة يكون ألياف ( م25-35)
(  Yellow spot)عليها بلون اصفر والتي يطلق 

فوق البنفسجية  لالشعةتكون االصفر عند تعرضها 
 .البذور في ( Aflatoxin)وجود مما يدل على 

 



 مرض تعفن الجذور االسود
Black root rot 

 الناقصالفطر  -:المسبب المرضي

Thielaviopsis basicola 

 -:والعالماتاالعراض 

ومنطقة  للبادراتيهاجم الفطر المجموع الجذري 

الساق الكائنة تحت التربة فتتلون المناطق المصابة 

اما على النباتات الكبيرة فتظهر  .اسود بلون 

الحديثة  واالفرع لالوراقاعراض ذبول مفاجئ 

فتظهر بقع بنية محمرة على منطقة التاج تتحول 

ينتفخ الجزء القاعدي من  .اسود الى لون بني او 

الساق والجذر فتظهر اعداد كبيرة من الجراثيم 

في طبقة سوداء على السطح وتعتبر هذه  الكالميدية

 .للمرض من العالمات المميزة 

 -:المرضمقاومة 

ينصح بزراعة المحصول عندما تصل درجة -1

او اكثر وتعد هذه الطريقة  م16حرارة التربة الى 

الوحيدة الفعالة لمقاومة المرض وذلك لعدم وجود 

 .له اصناف مقاومة 

اتباع دورة زراعية يستخدم فيها نباتات من -2

    .للمرض غير حساسة  النهاذوات الفلقة الواحدة 



 الصوياامراض فول 



مرض البياض الزغبي على فول 

 الصويا

 الفطر البيضي -:المسبب المرضي

Peronospora manshurica 

 -:والعالماتاالعراض 

بقع صفراء على السطح العلوي يقابلها نمو زغبي 

تمثل الحوامل  لالوراقابيض على السطح السفلي 

تظهر البقع  البادراتولكن على  .السبورية والعلب 

 .االولية  الفلقيةالصفراء على قواعد االوراق 

 -:المرضمقاومة 

تقليل الرطوبة واالعتناء بالصرف الجيد الن -1

 .العالية المرض يالئمه الرطوبة 

 .النباتية التخلص من البقايا -2



مرض التعفن الفحمي على فول 

 Charcoal Rot الصويا

 الفطر الناقص -:المسبب المرضي

Macrophomina phaseolina 

 -:والعالماتاالعراض 

تلون اسود وتعفن اسفل الساق وكذلك منطقة الجذر 

وعند ازالة القشرة يالحظ االجسام الحجرية السوداء 

 .االوراق واصفرار وتساقط 

 -:المرضمقاومة 

اتباع دورة زراعية تزرع فيها محاصيل ال -1

 .بالمرض تصاب 

 . بينوميلرش النباتات بمبيد -2



تبقع االوراق )البني  التبقعمرض 

 (السبتوري

Brown spot 

 الفطر الناقص -:المسبب المرضي

Septoria glycines 

 -:والعالماتاالعراض 

يصيب المرض جميع اجزاء النبات وخصوصا 

االجزاء القريبة من سطح التربة اذ تظهر بقع بنية 

 الكونيديةعلى السطح السفلي ثم تظهر الجراثيم 

على البقعة وقد يؤدي البقع بتطور االصابة الى 

تساقط االوراق على التربة وتتكون عليها اجسام 

بكثرة او قد تظهر االعراض على االوراق  بكنيدية

 . بكنيديةوعليها تتكون اجسام  الفلقية

 -:المرضمقاومة 

 .الجيد العناية بالصرف -1

 .مقاومة زراعة اصناف -2



  الصويافول  موزائيكمرض 
Soybean 

 

  SMV الفايروس -:المسبب المرضي

 -:والعالمات االعراض 

النبات ويؤثر  تقزمعلى االوراق مع  موزائيك

على تكوين العقد وحيويتها وبالتالي  الموزائيك

 .النتروجين التأثير على عملية تثبيت 

 -:المرضمقاومة 

 .الناقل مكافحة 



 امراض الكتان



 مرض البياض الدقيقي 
Powdery Mildew 

 Erysiphe polygoni  -:المرضيالمسبب 

 -:والعالماتاالعراض 

تظهر اعراض المرض على شكل مسحوق ابيض 

دقيقي المظهر على سطح الورقة والساق ويمثل 

وبتقدم  الكونيديةالغزل الفطري والحوامل والجراثيم 

االصابة يالحظ تكون تراكيب صغيرة الحجم 

سوداء دائرية تتخلل النمو الفطري وهي عبارة عن 
 . Cleistotheciaالمغلقة فقط  الثمريةاالجسام 

 -:المرضمقاومة 

 .مقاومة زراعة اصناف -1

 .زراعية اتباع دورة -2

 

   



 Flax Rustمرض صدأ الكتان 

 Melampsora lini -:المرضيالمسبب 

 -:والعالماتاالعراض 

تظهر اعراض المرض بهيئة اوعية بكنية او اجسام 

صغيرة الحجم ذات لون شاحب على  سبيروماكونية

تحت البشرة في فصل  لالوراقالسطح العلوي 

الربيع والتي قد تكون غير ظاهرة نسبيا لهذا اول 

 االيشية البثراتظهور االعراض هو ظهور 

الصفراء او البرتقالية على السيقان وعلى السطح 

وتبدو االعراض اكثر وضوحا  لالوراقالسفلي 

ذات اللون االصفر  اليوريدية البثراتبظهور 

المحمر على االوراق والسيقان والعلب وتحاط 

  البثراتمناطق مصفرة في نهاية الموسم تتكون 

السوداء اللون على السيقان بكثرة لكنها  التيلية

تظهر على االوراق والعلب بدرجة اقل ويكون 

مستطيل وقد تتحد مع بعضها  التيلية البثراتشكل 
 .بارزه وتكون  Crustsويطلق عليها القشور 

 -:المرضمقاومة 

زراعة بذور خالية من بقايا النباتات المصابة -1

 . التيليةوغير حاملة للسبورات 

   .المقاومةاتباع دورة زراعية وزراعة االصناف -2



   الفيوزارميمرض الذبول 
Fusarium Wilt 

 -:المرضيالمسبب 

Fusarium oxysporum f. sp. Lini 

 -:والعالماتاالعراض 

تتباين االعراض تبعا لعمر النبات والصنف 

والظروف البيئية والسالالت الفسيولوجية للفطر 

 :وهي وهناك اربع انواع من الذبول 

ويحدث في  البادراتالذبول المبكر او سقوط -1

 .  الفلقيةمرحلة االوراق 

 . التزهيرفي مرحلة  المتأخرويحدثالذبول -2

الذبول الجزيئي تبقي الجذور والبراعم في قاعدة -3

 .المبكر الساق في مرحلة الذبول 

ذبول جانبي واحد من النبات يحدث عندما -4

 .الساق يصاب جانب واحد من 

 -:المرضمقاومة 

 .مقاومة زراعة اصناف -1

 .زراعية اتباع دورة -2

 


