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  مقدمة
لإلص  ابة بكثی  ر م  ن اآلف  ات تتع  رض ق  د أن العدی  د م  ن محاص  یل الخ  ضر الت  ي ت  زرع ف  ي بالدن  ا 

  ).وجودتھكمیة المحصول، (على اإلنتاج من حیث الكم والكیف ًا  التي تؤثر سالبواالضطرابات
 في طور النم و المتق دم ب أمراض س قوط وم وت و طور البادرات أيسواء فنباتات التصاب قد  ربما

 عوربم  ا ق  د ت  صاب األوراق ب  أمراض اللفح  ة والتبقی   .الب  ادرات، عف  ن الج  ذور، ال  ذبول الوع  ائي
قرح والت  درن الت  اجي، وربم  ا ق  د ت  صاب الثم  ار ب  الثقوب  ق  د ی  صاب ال  ساق ب  التا، وربم  والتثقی  ب

، وربما یحدث موت للبراعم وسقوط الثم ار وھ ي  والجربواألعفان وأمراض االنثراكنوز والت وه
  . صغیرة

تكلف ھ ا یصعب على المزارع متابعتھا ومالحقتھا وأن نجح فأنھا ق د ممأن المسببات المرضیة عدیدة 
  ً. وماالجھدا

م وتحدید المسبب للم رض ی ساھم ف ي الح د م ن الم رض والعم ل ب سرعة عل ى ع دم التشخیص السلی
  .انتشاره ومحاصرتھ ومن ثم أبادتھ

اإللمام بدورة حیاه المسبب تساعد إلي حد ما بمعرفة كیف یمكن كسرھا للسیطرة عل ى ھ ذا الطفی ل، 
 أم راض النب ات أو كما اإللمام بالعوامل البیئی ة الم ساعدة عل ى انت شار الم رض ق د ت ساعد أخ صائي

  .المزارع في كیفیة وقایة المحصول من اإلصابة
أن إتباع برنامج المكافحة المتكاملة یمثل األسلوب األمثل واألنجع لل سیطرة عل ى األم راض النباتی ة 

  .سواء في الحقل أو بعد الحصاد
لخ ضر  التي تصیب محاص یل اواالضطراباتفي ھذا الكتیب محاولة تسلیط الضوء على األمراض 

  . والمكافحةجمع ذكر أعراضھا والظروف التي تساعد على انتشارھا وكیفیة العال
م زارعین  إلخوانن ا الخی ر مع ین یك ون ھأن أكون ق د وفق ت فیم ا ابتغی ھ، لعل من هللا عز وجل أتمني 

  . بھذه األمراض، وهللا المستعانحتى یكونوا على درایة وإلمام
  

  محمود دیب عبد الرازق. م 
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  المرض النباتي
ھو أي انحراف غیر طبیعي في نمو ون شاط النب ات ین تج عن ھ ظھ ور أع راض ت سبب أعاق ة للنب ات 

  .ًتؤثر سلبا على اإلنتاج
 ھ  ي مجم  وع التغی  رات الظاھری  ة الت  ي تط  رأ عل  ى النب  ات الم  صاب  :Symptomsاألع  راض 

  .ون النسیج النباتي أو شكلھ أو قوامھ كالتغیر في ل، بالمرض 
ًو غالبا ما تكفي مشاھدة األعراض لت شخیص األم راض ال شائعة تشخی صا حقلی ا ً و لك ن ف ي بع ض . ً

األحی  ان عن  دما ی  صعب الت  شخیص باالعتم  اد عل  ى األع  راض نلج  أ للفح  ص المجھ  ري أو للدراس  ة 
  .المخبریة قبل تحدید ھویة المرض

كمشیجة الفط ر ، ت الكائن الممرض نفسھ التي قد تظھر للعین المجردة  فھي بنیا :Signeالعالمات 
والت ي یكف ي فح ص ش كلھا و لونھ ا وتوزعھ ا ، والمتحجرات والبثور و األوعیة و الحوامل البوغیة 

  .على النبات لتشخیص المرض 
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  أھم أعراض األمراض النباتیة
  

   التغیر في اللون– 1
ًولكن یمكن أیضا أن یظھر على األزھار والثمار ،  األوراقیظھر التغیر في اللون بشكل خاص على

  :ولھ عدة أشكال. والسوق والجذور
  
   الشحوب الیخضوري – أ

وھ   و ظھ   ور الن   سیج النب   اتي بل   ون أخ   ضر ف   اتح أو ش   احب نتیج   ة ت   دھور ال   صبغات الخ   ضراء 
ة أو نتیج  ، نق  ص الحدی  د، نق  ص اآلزوت(وتختل  ف درج  ة ال  شحوب ح  سب ال  سبب ، )الكلوروفی  ل(

  .قد یظھر الشحوب أحیانا في العروق فقط أو یظھر على النصل بین العروق) . إصابة فیروسیة
   االبیضاض –ب 

وتنتج ھذه الظاھرة عن غی اب ك ل أن واع ال صبغات الموج ودة . ًوفیھ یتحول اللون إلى األبیض تماما
امل ھ أو عل ى ج زء یمكن أن یكون االبیضاض من منشأ وراثي وقد یظھر على النب ات بك. في النبات

  ).مبیدات األعشاب التي تؤثر على الصبغات الخضراء (وقد یكون سببھ من منشأ خارجي . منھ فقط
   االصفرار –ج 

ًق  د یك  ون تراج  ع ال  صبغات الخ  ضراء م  صحوبا بب  روز أل  وان ال  صبغات ال  صفراء الناتج  ة ع  ن 
وق د یك ون ، یولوجیة ال طفیلی ةًقد یكون االصفرار ناجما عن أسباب ف س. الكاروتینات أو الكزانثوفیل

  .مازًناجما عن اإلصابة بالفیروسات أو المیكوبال
   االحمرار –د 

وھو بروز ألوان الصبغات الحمراء الناتج إما ع ن ت دھور ال صبغات الخ ضراء ال ذي ی سمح بب روز 
أو إنت اج ال صبغات ، الموج ودة ب شكل طبیع ي ف ي األن سجة ) األنثوس یانین(لون ال صبغات الحم راء 

  .الحمراء بشكل غیر طبیعي نتیجة إلصابة مرضیة 
   التبرقش -ھـ 

وتعتب  ر . حی  ث تظھ  ر م  ساحات متناوب  ة متفاوت  ة ف  ي كثاف  ة الل  ون ، یك  ون تغی  ر الل  ون غی  ر من  تظم 
  .أعراض التبرقش كداللة أولیة على إصابة النبات بمرض فیروسي 

   األخضر الداكن –و 
ًضفي على األع ضاء النباتی ة مظھ را مزرق اوھو زیادة في كثافة اللون األخضر مما ی وتظھ ر ھ ذه . ً

  . عن  د النب  ات المعن  ي أو العط  ش ال  شدیداآلزوتاألع  راض ع  ادة ف  ي حال  ة ع  وز الف  سفور أو زی  ادة 
   اسمرار األنسجة –ز 

و یب دو أن . تشكل مركب ات قاتم ة الل ون نتیج ة ت راكم المیالن ین والت ي تن تج ع ادة ع ن فع ل مرض ي
  .ًزى غالبا لفعل أنزیمات األوكسیداز على المركبات الفینولیةاسمرار األنسجة یع

  
   أعراض الذبول –2 

یشمل مظھر الذبول ارتخاء األع ضاء النباتی ة الغ ضة یرافق ھ اص فرار وجف اف وس قوط األوراق ث م 
  .موت األفرع وربما النبات بأكملھ عندما یستفحل الخلل في توازنھ المائي

ًئا أو تدریجیاو یمكن أن یكون الذبول مفاج ً.  
  : وأسباب الذبول قد تكون

ً بیئیة تتعلق بعدم توفر الم اء ف ي الترب ة أو بازدی اد فق د الم اء م ن األوراق نظ را ولوجیةیفس •
 . لجفاف الجو وشدة الحرارة

ًال  سبب طفیلی  ا كاألعف  ان الت  ي ت  صیب الج  ذور أو فطری  ات ال  ذبول الت  ي ت  دخل ع  ن طری  ق  •
 وص ول الم اء والعناص ر المعدنی ة لألج زاء العلوی ة م ن الجذر وتستقر في الخشب وتعرق ل

 .النبات
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   أعراض التنكرز أو الموت الموضعي– 3
والطفیلیات التي تؤدي إلى تم وت الن سیج ، وھو تموت األنسجة والخالیا التي تعرضت لغزو الطفیل

ة التطف ل أم ا الكائن ات حتمی . المحیط ھ ي ع ادة م ن غی ر حتمی ات التطف ل م ن الفطری ات والبكتری ا 
كالفیروسات وفطریات الصدأ والبی اض الزغب ي وال دقیقي فإنھ ا ال ت دمر الن سیج النب اتي وبالت الي ال 

  :وفیما یلي أھم أشكال التنكرز.تدخل أعراضھا ضمن ھذه الزمرة
  
    :Blight اللفحة –أ 

 وثم ار الموت المفاجئ ألجزاء من النب ات بأكملھ ا كال سوق واألف رع بم ا تحمل ھ م ن أزھ ار وأوراق
  . وتلونھا باللون البني القاتم دون أن تسقط 

ت  نجم اللفح  ة ع  ن اإلص  ابة بفط  ور أو بكتری  ا س  ریعة التك  اثر كاللفح  ة الناری  ة ولفح  ة المونیلی  ا عل  ى 
وی شبھ منظ ر النب ات بع د س اعات م ن تعرض ھ لح رارة اللھ ب عن د إش عال الن ار . األشجار المثم رة 

  .بقربھ 
    :off-Dampingالبادرات  الذبول الطري أو سقوط –ب 

تحل  ل موض  عي للن  سیج النب  اتي ق  رب س  طح الترب  ة مم  ا ی  ؤدي إل  ى انحن  اء الب  ادرات ورقودھ  ا عل  ى 
   .التربة

   :Die back الموت الطرفي أو الموت التراجعي –ج 
  .ًھو الموت التدریجي ألطراف الساق أو الفروع واألغصان بدأ من قممھا 

    :Spot التبقع –د 
و یختل ف . یتة محددة الشكل والمساحة على األعضاء النباتیة الفتی ة ك األوراق والثم ار ظھور بقع م

ًوتعتب ر ص فات البقع ة مؤش را ھام ا ف ي الت شخیص . شكل وقطر ولون البقع ة م ن نب ات إل ى آخ ر  ً .
  .ومعظم التبقعات ناتجة عن تطفل فطور أسكیة أو ناقصة 

    :hole-Shot التثقب الخردقي -ھـ 
ًشكال التبقعات الذي یصیب األوراق وینتھي بانفصال النسیج النباتي وسقوطھ تاركا ثقوبا شكل من أ ً

  .محدودة 
    :Blotch التلطخ –و 

  . ی      شبھ التبق      ع ولك      ن المنطق      ة المیت      ة تك      ون غی      ر مح      ددة ف      ي الم      ساحة أو ال      شكل 
    :Scab الجرب –ز 

خشن س طح الثم رة أو الدرن ة وت شققھ تفلن سطحي غیر طبیعي في خالیا النبات یؤدي فیما بعد إلى ت
  .في موضع اإلصابة 

   :Russet القشب –ح 
ات س طحیة كالبی اض ال دقیقي أو ح ساسیتھا لی یوھو تفلن خالیا البشرة في الثمار نتیج ة إص ابتھا بطف

ًتفل ن الق شب یك ون أق ل عمق ا و ت شققا م ن تفل ن . للمبیدات أو تعرضھا لظ روف جوی ة غی ر مناس بة  ً
  .الجرب 

    :Rot التعفن –ط 
حی ث یف رز الم سبب . ًیشاھد عادة على الثمار والدرنات واألب صال و أحیان ا عل ى الج ذور وال سوق 

 مما یؤدي إل ى تحل ل الج در الخلوی ة للن سیج ،أنزیمات وخاصة األنزیمات المحللة للبكتین والسیللوز
وق د یك ون للعف ن ل ون . م ر ًو كثی را م ا یراف ق ال تعفن روائ ح تخ. النباتي وخروج العصارة الخلویة 

  .ًممی  ز ھ  و ل  ون م  شیجة الفط  ر الم  سبب فیق  ال م  ثال عف  ن أزرق أو عف  ن رم  ادي أو أخ  ضر أو بن  ي 
    :Mummification التحنط –ي 

وھو عرض الحق للتحنط حیث تج ف الثم رة المتعفن ة وت ضمر وتبق ى معلق ة عل ى النب ات أو ت سقط 
تكون المحنطة حاویة عادة على بنیات مسبب العف ن و. وتسمى المحنطة أو المومیاء ، على األرض 

  .كالمشیجة الساكنة أو األجسام الحجریة 
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    ) :Canker) Chancre التقرح –ك 
وف ي حال ة . وھو موت موضعي لألنسجة المعمرة من خشب ولحاء على األفرع والسوق و الج ذور 

یحاول إقفال القرحة بأنسجة یولدھا التقرح یوجد الكائن الحي في صراع دائم مع النسیج النباتي الذي 
  .الكامبیوم المجاور للنسیج المیت 

  
   أعراض التشوه – 4
   :Nanism التقزم –أ 

ًوغالب ا م ا یك ون التق زم ناجم ا ع ن اإلص ابة . عدم بلوغ النبات أو بع ض أع ضائھ حجمھ ا الطبیع ي  ً
  .باألمراض الفیروسیة والمیكوبالسمیة و الوراثیة 

    :Tumor التدرن –ب 
 الزائ د للخالی ا أو نتیج ة ازدی اد أحج  ام االنق ساموھ و ت ضخم غی ر طبیع ي للن سیج النب اتي ن  اجم ع ن 

و ھن  اك ش  كالن م  ن الت  درن یح  دث األول نتیج  ة إف  راز م  واد ذات طبیع  ة . ًالخالی  ا أو كلیھم  ا مع  ا 
 أوك  سینیة تح  رض عل  ى النم  و الزائ  د كم  ا ھ  و الح  ال ف  ي م  رض س  ل الزیت  ون البكتی  ري وف  ي العق  د

و الشكل اآلخر أشبھ بالسرطان الحقیقي حیث یحدث مسبب المرض . الجذریة التي تسببھا النیماتودا 
كم ا ھ و الح ال ف ي ، تغیر وراثي في الخلیة النباتیة فتتحول إلى خلیة مسرطنة ذات انق سام ع شوائي 

  .مرض التدرن التاجي البكتیري 
    :Curl التجعد –ج 

ویراف ق التجع د ع ادة تغل ظ أو ت سمك غی ر ، ش كال غی ر منتظم ة حیث تتجعد األوراق وتلت وي ف ي أ
  .كما ھو الحال في مرض تجعد أوراق الدراق واللوز ، منتظم في نسیج الورقة 

    :Rosette التورد –د 
  .وتقترب األوراق من بعضھا وبذلك یمكن تشبیھھا بتویجات الورد ، حیث تتقزم سالمیات الساق 

    :Phyllody التورق -ھـ 
والت ورق یعتب ر ع رض . ًقصد بھ تورق الزھرة حیث تحاط بوریقات خ ضراء ب دال م ن التویج ات ی

   .هشائع في بعض األمراض المیكوبالسمیة مثل مرض ستولبور البندور
    :Hairy root الجذر الشعري –و 

  .كم  ا ف  ي م  رض الج  ذر ال  شعري البكتی  ري ، ًحی  ث تت  شكل ج  ذور غزی  رة التف  رع ورفیع  ة ج  دا 
    :Proliferationوالد المتداخل  الت–ز 

مثل تشكل أزھار متداخل ة ، وھو تشكل عضو نباتي ما بصورة غیر طبیعیة على عضو أخر مشابھ 
ًوھ ي غالب ا م ن أع راض . في األقحوان أو تشكل عرانیس جانبیة على العرنوس األصلي في ال ذرة 

  .التشوھات الوراثیة 
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   الرصد والفحص والتشخیص
  :الرصد
ملیة متابعة ومراقبة وإحصاء بھدف الوقوف على تعداد الحشرات المتواجدة داخل بیئة الحقل، ھي ع

ویتم باستعمال المصائد اللونیة الالصقة الموزعة داخل الحق ل توزیع ا منتظم ا و ال یق ل ع ددھا ع ن 
  ).كشوف م– غطيم(ًدونم تبعا لنوع الزراعة المتبع  / 100 - 50

م صیدة، حینھ ا یمك ن اتخ اذ ق رار /  ح شرة 20ت الملتصقة یزی د ع ن وإذا كان متوسط عدد الحشرا
  .المكافحة

  
  :الفحص

ھو عملیة احترازیة الھدف منھا الوقوف على مدي صحة النباتات في الحقل، ویتم باستخدام من اطق 
فح  ص مخت  ارة ثابت  ة موزع  ة ع  شوائیة داخ  ل الحق  ل ی  تم أس  بوعیا زیارتھ  ا وفح  ص نباتاتھ  ا م  ن 

یة، وم  ن خاللھ  ا ی  ستدل عل  ى أول بقع  ة مرض  یة داخ  ل الحق  ل وم  ن ث  م اتخ  اذ اإلص  ابات المرض  
  .اإلجراءات الوقائیة لمحاصرة المرض والتصدي لھ لعدم انتشاره

  
  :التشخیص

ھي عملیة استنتاج من خالل المالحظ ات والمناق شات والمعلوم ات بھ دف تحدی د الم سبب المرض ي 
  .ومن ثم اتخاذ إجراءات المكافحة الالزمة

  : قد یساھم إلي حد ما في تحدید المسبب حیثالحظة نظام أو نمط توزیع المرض في الحقلم -
ظھ  ور أع  راض بطریق  ة ع  شوائیة عل  ي نبات  ات بالحق  ل یرج  ع أن الحال  ة راجع  ة إل  ى أح  د  .1

 . الفطریات المحمولة بالھواء
حیھ ظھور أعراض علي جمیع نباتات الحقل یرجع أن الحالة راجعة إلى أحد العوامل الغیر  .2

  .  في التربة، كنقص العناصر، أو في الجو كتأثیر ملوثات الھواء
ظھور الحالة كبقع متناثرة في الحقل یرجع أن الحالة راجعھ إلى أحد الممرض ات المحمول ة  .3

وعلى المشخص أن یالحظ ما إذا ك ان . بالتربة مثل أمراض عفن الجذور و الذبول الوعائي
 . بوغرافیة الحقلھناك عالقة بین توزیع الحالة و ط

  ظھور الحالة على حافة الحقل یرجح أنھا راجعة إلى ممرض محمول بالحشرات  .4
  : مالحظة توزیع األعراض على النبات -

تختلف توزیع األعراض على النبات باختالف العامل المم رض و أحیان ا تبع ا للظ روف البیئی ة ف ي 
اإلص ابة ف ي األوراق الحدیث ة وھن اك فھن اك ممرض ات تتمی ز بأنھ ا تح دث . حالة الممرض الواح د

ممرضات تحدث اإلصابة في األوراق المتقدمة في العمر، وربما یكون تف ضیل بع ض الممرض ات 
لألوراق السفلى راجع إلى أنھا تحتاج إلى رطوبة مرتفعة تكون أكث ر ت وفرا ف ي الج زء ال سفلى م ن 

  . النبات، قرب سطح التربة
   :لي النبات فحص األعراض و العالمات بدقة ع-

 یكون المشخص على درایة تامة بالحالة الطبیعیة للنبات و المظھر العام للنمو في مث ل ھ ذا  إنیجب
العمر و تحت مثل تلك الظروف حتى یمكنھ أنھ یضع ی ده عل ى الخل ل الح ادث ف ي النم و، وعلی ھ أن 

الت  أثیر و علی  ھ یق وم بفح  ص األع  راض بدق  ة عل ي نبات  ات مختلف  ة یب  دو علیھ  ا درج ات متفاوت  ة م  ن 
فحص العالمات المرض یة بدق ة، وعلی ھ أن ی ستعین بعدس ة إذا ل زم األم ر عن د فح ص األع راض و 

كما یجب علیھ أن یصنف تلك األعراض تبعا لنوع العملیات الحیوی ة الت ي ح دث بھ ا خل ل .العالمات
ات، وھ ى عل ى في النبات، فكل نوع من أنواع الخلل یشیر إلى االرتباط بنوعیة معینة م ن الممرض 

  :  النحو التالي
  حدوث عجز في نمو األعضاء و األنسجة  •

مثل حاالت التقزم الع ام أو ق صر ط ول س المیات النب ات أو عج ز نم و الج ذور وك ذا أو نق ص ع دم 
  . انتظام تكون الكلوروفیل أو الصبغات األخرى، أو فشل اإلزھار أو عقد الثمار

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  موت أنسجة أو أجزاء من النبات  •
ن  ت تل  ك م  ن أكث  ر نوعی  ات األع  راض ظھ  ورا وھ  ى تت  ضمن تبق  ع األوراق و االحت  راق ربم  ا كا

  . الحواف و موت أوارف بالكامل والموت الطرفي لألفرع و أعفان الثمار
  التغیر العام في المظھر  •

 و كالموزایی و تتضمن حاالت عدم انتظ ام توزی ع الكلوروفی ل ف ي األوراق واألزھ ار، مث ل أنم اط 
  . األزھارتفسخ األوان 

  حدوث زیادة في النمو عن الحالة الطبیعیة  •
  .  مثل األورام وتجعد األوراق وتكون عقد على السوق والجذور ومكنسة الساحرة و اإلزھار الغزیر

  :  وبوجھ عام یجب على المشخص عند فحص األعراض مراعاة األتي
حتى أنھا تدخل في االسم  بینما تكون بعض األعراض ممیزة ومرتبطة تماما بأمراض معینة   ·

ال  شائع للم  رض، فھن  اك ممرض  ات تعط  ي أع  راض ش  دیدة الت  شابھ ب  ل أنھ  ا ق  د تت  شابھ م  ع 
  . أضرار بیئیة

  . قد تختلف أعراض المرض الواحد باختالف الظروف البیئیة    ·
  . قد یسبب ممرض ما أعراضا مختلفة علي نفس العائل باختالف مراحل نموه    ·
ن سجة الم صابة وج ود ك ائن ح ي دقی ق أو أكث ر و لك ن ذل ك ل یس بالعالم ات قد یصاحب األ    ·

المرض  یة وال ھ  ي بم  سبب الم  رض إذ أن الكثی  ر م  ن الرمی  ات لھ  ا الق  درة عل  ي النم  و عل  ي 
  . وقد تكون الحالة متسببة عن أكثر من ممرض. النسیج المصاب سریعا

ابة ب الممرض تك ون ف ي قد تظھر أعراض الم رض عل ى المجم وع الخ ضري إال أن اإلص     ·
الج  ذور، عل  ى س  بیل المث  ال كم  ا ف  ي ح  االت إص  ابة ج  ذر النب  ات بفطری  ات أعف  ان الج  ذور 
ونیماتودا الجذور و التي تظھر على المجموع الخضري أعراض العطش و نقص العناصر 

  . وقد یصل األمر إلى  حدوث موت في أنسجة الورقة بما یشبھ تبقعات األوراق  
الت تكون اإلصابة مركبة بمعنى أن أنھا ناتج ة ع ن ممرض ین أو أكث ر، مث ل    في بعض الحا  ·

من ناحیة أخرى ق د .wilt complex-  Root rotالمرض المركب عفن الجذور و الذبول 
تظھر على النبات أعراض لمرض طفیلي مع أخرى ناتجة عن اض طرابات ف سیولوجیة، و 

 الوع  ائي وأعف  ان الج  ذور واألم  راض م  ن أمثل  ة ذل  ك أن إص  ابة النب  ات ب  أمراض ال  ذبول
النیماتودیة الت ي ت صیب الج ذور غالب ا م ا ی صاحبھا أع راض نق ص مرك ب للعناص ر لع دم 

  . حصول النبات على احتیاجاتھ على نحو كاف عند اإلصابة بمثل ھذه األمراض
ة قد یظھر على النبات إلى جانب المرض المسبب للمشكلة أحد األمراض غیر المؤثرة بدرج   ·

كبیرة على ذلك المحصول في مثل تلك الظروف، ویجب على الشخص أن یراعى ذلك بدقة 
  . و ال یجتذب انتباھھ المرض القلیل األھمیة عن المرض المسئول فعال عن المشكلة

عل  ى الم  شخص المبت  دئ أن ی  ستعین بكت  ب أو كتیب  ات أم  راض النب  ات ذات ال  صور الملون  ة    ·
 للت  شابھ الكبی  ر ب  ین أع  راض أكث  ر م  ن م  رض عل  ى النب  ات لیط  ابق علیھ  ا م  ا ی  راه، نظ  را

  . الواحد
علي المشخص أن یكون علي درایة تامة باألعراض المختلفة التي تح دثھا اإلص ابة باآلف ات    ·

  . الحشریة حتى ال یلتبس علیھ األمر
وی  ستدل عل  ى األم  راض المعدی  ة الناتج  ة ع  ن اإلص  ابة بأح  د الكائن  ات الحی  ة الممرض  ة وخاص  ة 

األوراق، (الفطریات و البكتیریا م ن خ الل وج ود مث ل ھ ذه الكائن ات عل ى س طح النبات ات الم صابة 
ف ي حال ة نم و ون شاط مم ا یح تم علین ا األخ ذ )  الج ذر-الن سیج الوع ائي (أو ب داخلھا ) الساق، الثم ار

فطری ات باالعتبار بأنھا ھي قد تكون المسبب الرئیسي للمرض أو من الممكن أن یكونا م ن أح دي ال
  .أو البكتیریات الرمیة التي تكون نمت على األنسجة النباتیة المیتة نتیجة لإلصابة بمسبب أخر

ویمكن التع رف عل ى ھ ذه الكائن ات م ن خ الل الع ین المج ردة الخبی رة أو بواس طة عدس ة مكب رة أو 
ري الفح ص المیكروس  كوبي، وإذا ل  م یوج  د مث  ل ھ  ذه الكائن  ات الممرض  ة عن  دھا یك  ون م  ن ال  ضرو
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البحث عن األعراض ومدي مطابقتھا مع األعراض المذكورة في كتب أمراض النبات، عندئذ یكون 
  ً.التشخیص كامال

أن الفیروس  ات ت  سبب أع  راض متمی  زة عل  ى عوائلھ  ا وبالت  الي ی  سھل تعری  ف الم  رض الفیروس  ي 
  .بواسطة األعراض

ق  ة الج  ذور ی  دل عل  ى أنھ  ا عل  ى أن وج  ود أن  واع النیم  اتودا النباتی  ة عل  ى أوراق النب  ات أو ف  ي منط
  .األرجح ھي الكائن الممرض المسبب للمرض

ًن  امي عل  ى النب  ات العائ  ل یك  ون كافی  ا ) الح  امول، الھ  الوك(كم  ا أن وج  ود النب  ات الراق  ي المتطف  ل 
  .لتشخیص المرض

ًإذا لم یكن ھنالك كائن ممرض عندھا یجب أن نقرر حتما بأن المرض تسبب عن عوامل بیئی ة غی ر 
وخاصة من خالل مالحظة التغییرات المناخیة واالستفسار على برنامج الت سمید وال ري المتب ع حیة 

م  ن قب  ل الم  زارع، كم  ا أن البیئی  ة ت  سبب أع  راض خاص  ة عل  ى النب  ات ت  ساعد ف  ي تحدی  د م  سبب 
  .المرض
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  مكافحة األمراض النباتیة
 

  :الطرق التشریعیة والقانونیة: أوال 
والب ذور وثم ار   دخ ول الم واد الزراعی ة كال شتالتأوعملی ة س ن الق وانین الخاص ة اس تیراد  عتب رت

 النباتی ة األم راض انت شار ھالھام ة بوج   الحبوب من الوسائل الوقائی ةأوالفاكھة ومحاصیل الخضر 
ط رق  اللھذه تدخل الدولة بوضع الضوابط الخاصة أن.منھا   مناطق خالیةإلىمن مناطق موبؤة بھا 

 : طریق  عنإما تحقیقھیمكن 
 .الحجر الزراعي )1
 .  الحقول وتفتیشھافيفحص النباتات  )2

 
 :الطرق الزراعیة: ثانیا 

بكیفی ة   المرض یة ع ن طری ق ال تحكماإلص ابات ال تخلص م ن إل ىاستخدام الط رق الزراعی ة  یھدف
 لتجن ب زراعت ھ  یج بال ذي زراعة النباتات المختلفة خاصة فیما یتعلق بموسم الزراعة والمحصول

 إزال ة أی ضاكم ا یت ضمن . موس م الزراع ة ف ي  یكث ر انت شارھاالت ي ناقالتھ ا أوالم سببات المرض یة 
 خل ق ظ روف غی ر مناس بة لتك اثر أوخطرا عل ى النبات ات ال سلیمة   قد تكونوالتيالنباتات المصابة 
 . المسبب المرضى
 : تيأی الطرق فیما أھمویمكن تلخیص 

 .لنباتالقضاء على العائل ا )1
 .التخلص من مصادر العدوى )2
 . تحسین ظروف نمو النبات وخلق ظروف غیر مناسبة للمسبب المرضى )3

 
 :الطرق الحیویة:ثالثا 

الم سببات المرض یة   فیھ ا كائن ات حی ة لمكافح ةمت ستخد التي والوسائل المختلفة األسالیببھا  یقصد
  :  الطرقھذه المكافحة وتتضمن في الحیویة بالطرق

 .المقاومة األصناف •
 .المكافحة العرضیة والتداخل •
 . وحالة التضاداالعتیاديالتطفل غیر  •

 
 :الطرق الفیزیائیة: رابعا

  :وأھمھا النبات أمراض مكافحة في الحراریةوتشمل استخدام المعامالت 
 .استخدام الحرارة المرتفعة •
 .استخدام النیترة الشمسیة •
 .استخدام الحرارة المنخفضة •
 .اإلشعاعاستخدام  •

 
 : الطرق الكیماویة: خامسا

 الحقل فيسواء   النباتیةاألمراض وسائل المكافحة شیوعا مع العدید من أكثر من الوسیلة ھذه تعتبر 
 م ن اس تخدام األساس یة الغای ة إن .  خ زن المنتج ات الزراعی ةأثن اء أو الزجاجي البیت أو المشتل أو

 نف سھز ھو لمنع المسبب المرضى من تثبی ت  غاأومسحوق  أوالمبیدات الكیماویة سواء بشكل سائل 
  تلح قالت ي الخ سارة االقت صادیة أو وم ن ث م تقلی ل ال ضرر النب اتيالعائ ل  ف ي اإلص ابة إح داث أو

 . بالنبات من جراء المرض خاصة مع المحاصیل ذات القیمة العالیة
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 : طرق استعمال المكافحة الكیماویة
 الكیم    اوي بالمبی    د معاملت    ھ الج    زء الم    راد یمك    ن تق    سیم ط    رق المكافح    ة الكیماوی    ة وح    سب

 : تيیأفیما 
 .الخضريرش وتعفیر المجموع  •
 .ریةاثكت النبات الأجزاءمعاملة  •
 .معاملة التربة •
 .معاملة جروح الشجرة •
 .الزراعي خزن الحاصل أماكنتعقیم  •
  .ةمكافحة الناقالت الحشری •
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  اآلفات الزراعیة ً-الأو
 عن المألوف مما یساھم في ظھور ھكائن حي یصیب النبات بضرر یعمل على خروج نشاطھي كل 

ًأعراض مرئیة خارجیة على النبات أو داخلیة في أنسجتھ، قد تعیق نمو وتطور النب ات طبیعی ا، مم ا 
 وتسمي األمراض التي تنتج من ھذه اآلفات باألمراض المعدیة أي التي تب دأ .ًتؤثر سلبا على اإلنتاج

ًث م ینت شر الم رض ش یئا ف شیئا وس رعان م ا یفت ك بالنب ات وی صبح ) بقعة(ھور أعراضھا محدودة ظ ً
وباء في الحقل، یمكن انتشاره إلي الحقول المجاورة، وذلك في ظل توفر العوامل والظ روف البیئی ة 

  .المناسبة النتشاره ونموه ونشاطھ
  :یمكن تقسیم ھذه الكائنات المسببة لألمراض إلي ما یلي

 :الحشرات .1
وھي تعمل على إصابة النباتات عند تغذیتھا على ع صارة النب ات مم ا ت ؤذي النب ات وت سبب ض رر 

ونتیجة لھ ذا ال ضرر تظھ ر األع راض المرض یة، كم ا معظ م ھ ذه الح شرات وتمزق وثقوب ووخز 
 .تقوم بنقل الفیروسات من نبات مصاب إلى أخر، مما تساھم في سرعة انتشار األمراض

  ):العناكب (اآلكاروسات .2
 األب یض، عنكب وت ص دأ الم والح وھ ي العنكب وت األحم ر، العنكب وت ل تشمحیوانیةوھي مجموعة 

ًتسبب ضررا عند تغذیتھا على عصارة أنسجة النبات وخاصة األوراق واألزھار وأیضا الثمار مم ا  ً
 .تسبب إرھاق للنبات المصاب وتشوه المنتج

  ):النیماتودا(الدیدان الثعبانیة  .3
 أو إجباری  ةلی  ات ی تتب  ع المملك  ة الحیوانی  ة وبع  ضھا یع  یش معی  شة رمی  ة وال  بعض األخ  ر طفوھ  ي

 .ً، ومنھا ما یسبب أمراضا نباتیة خطیرة على معظم محاصیل الحقل والخضر والفاكھةاختیاریة
  :)الحامول، الھالوك (النباتات الزھریة .4

 وتتغ ذي عل ى ع صارة النب ات مم ا وھي مجموعة نباتیة تعیش معیشة طفیلی ة عل ى النب ات التربوی ة
  . اإلرھاق وضعفھ تؤثر على نموه مسببة 

  :الحشائش واألعشاب البریة .5
وھي مجموعة نباتیة تنمو داخل الحقل وتزاحم النباتات التربویة بالتنافس على مصادر موارد النم و 

ة الن   اتج مم   ا تعی   ق نم   وه وتط   وره مؤدی   ة إل   ى ض   عف نم   و النب   ات وقل   ) الغ   ذاء، الم   اء، الترب   ة(
 .المحصولي

  :القوارض .6
وھي تسبب أضرار بالغة للمزروع ات حی ث تتغ ذي . وھي مجموعة حیوانیة تشمل الفئران، الخلوند

 .  الخضري والثمارعبالقرض على البذور والمجمو
 : الكائنات الحیة الدقیقة .7

ر الع  ادي أو ، ق  د یمك  ن رؤیتھ  ا ب  العین المج  ردة أو ب  المجھةوھ  ي مجموع  ة كائن  ات تت  سم بأنھ  ا دقیق  
 :المجھر االلكتروني، وھي تسبب أمراض عدیدة للنبات نتیجة لتطفلھا علیھ، وتنقسم إلى ما یلي

a. الفطریات:  
ھي كائنات دقیقة تتكون من خیوط تسمي ھیفات، وال تحتوي على م ادة الكلوروفی ل، وبن اء علی ھ ال 

ول على غذائھ على كائنات حیة أخري یمكنھ القیام بعملیة التمثیل الغذائي بنفسھ، لذا یعتمد في الحص
 .أو من بقایا المواد العضویة الناتجة من تحلل كائنات میتة

b. البكتیریا:  
ومعظ م البكتیری ا الم سببة لألم راض ) عصوي، كروي، ل ولبي(ھي كائنات دقیقة تختلف في الشكل 

 .للنبات یكون شكلھا عصوي وال تنتج جراثیم
c. الفیروسات:  

ب روتین وھ ي تن شط دائم ا داخ ل الخالی ا كون من ح امض ن ووي مح اط ب ھ ي شبھ كائنات حیث تتھ
  .ن رؤیتھا إال بالمجھر االلكترونيالحیة، وھي مجموعة ال یمك
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  اتالحشر -1

  الذبابة البیضاء
على شكل ذبابة بیضاء ثلجیة اللون ص غیرة الحج م ال یزی د طولھ ا ع ن واح د  تكون الحشرة الكاملة

ل ون الیرق ة ھ و األب یض . ضل العیش على السطح السفلي لألوراق على الطیران وتف میلیمتر قادرة
  . وھي غیر نشطة  المخضر

 حی ث تف ضل القط ن، الباذنج ان، –ھذه الحشرة تعیش على نباتات حقلیة كثی رة : األضرار المباشرة
البرسیم وتسبب أضرار كبیرة نتیجة التغذیة على عصارة النبات، وتكون بأع داد كبی رة خاص ة ف ي 

حل األولي للنبات، حیث تفرز الندوة العسلیة مما ی ؤدي إل ي نم و فطری ات ال تعفن الت ي تغط ي المرا
سطح الورقة العلوي مما یحد من كفاءة عملیة التمثیل الكلوروفیلي في األوراق، ویؤدي إل ي جف اف 

  .األوراق وسقوط الثمار أو یكون حجمھا صغیر ومغطي بالعفن األسود مما یقلل من جودتھا
ترجع خطورة ھذه الحشرة في نقلھ ا الكثی ر م ن األم راض الفیروس یة مث ل  :ار الغیر مباشرةاألضر

  . في البندوره والبطاطس األوراقفیروس تجعد واصفرار
أثن  اء عملی  ة التغذی  ة عل  ى ع  صارة النب  ات ف  أن الح  شرة تف  رز م  واد س  امة تعم  ل عل  ى ت  سمم النب  ات 

  .ض في الكوسایونتیجة لذلك تظھر ظاھرة التبی
  

  :المكافحة
 . أو رشھا مع المحصول باستخدام مبید متخصصالتخلص من األعشاب البریة داخل الحقل •
 .صفراء مغطاة بمادة الصقةوضع مصائد  •
 .زراعة أصناف لھا القدرة على تحمل المقاومة ضد األمراض الفیروسیة •
 .استخدام الشبك الواقي في الدفیئات أو الشاش الواقي في الزراعات المكشوفة •
 .غطیة تربة الزراعة بشرائح من البالستیك األصفرت •
 :استخدام المبیدات التالیة •

  لتر ماء100/ الكمیة   المبید
   تجریع3سم60  اكتارا

   تجریع3سم100  كونفیدور
  3سم150  سمبوش أو كراتیھ
  3سم200  برودكس تمارون

  جم100  النییت
  3سم300  فایدیت

 

عمل خمیرة البیرة مع الدیازینون أو محلول السكر  حیث تستة السامةم الجاذبول الطعاستعما •
ً ویغط ى ج زء م  ن النب ات بھ ذا الطع م حی ث یك  ون ذل ك كافی ا لج ذب الح  شرة المالثی ونم ع 

  .وإتالفھا وال داعي لتغطیة النبات بكاملھ كما یجب جمع الثمار المصابة  .للطعم والتھامھ
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  المن حشرات 
لون ھ یختل  ف ب  اختالف المح صول ، ھن  اك الم  ن   ح  شرة ص غیرة عدیم  ة األجنح  ة ف ي البدای  ة ،يھ 

ًاألخی رة یتج نح ویك ون أط وارا جن سیة ت تالقح فیم ا  األخضر واألصفر والبني واألسود وفي أجیالھ
المن فترة الشتاء بشكل بی وض عل ى األش جار والح شائش ث م تفق س  یقضي. د دورة الحیاة بینھا لتعی

ب سرعة عل ى ) توال د بك ري ( ًإل ى األش جار والخ ضار وتتوال د ال جن سیا  ف ي أوائ ل الربی ع وتنتق ل
 ًوإذا لم تقاوم تتكاثر في آخر الصیف وینتج عنھا أجیاال مجنحة تنتقل إلى. لألوراق  األسطح السفلیة

 .مكان آخر للتزاوج ووضع البیوض
  الخی ار والبط یخ والبط اطسل مث الخ ضرمن الحشرات الھامة الت ي ت صیب الكثی ر م ن المحاص یل 

وتع رف أع راض اإلص ابة عن  د الم زارعین باس م الن  دوة الع سلیة وذل ك ن سبة إل  ى ب راز الم ن ال  ذي 
األوراق واألف رع ال صغیرة یظھر كمادة ع سلیة عل ى النبات ات الم صابة ویتواج د الم ن بكث رة عل ى 

، كذلك یساعد على حدوث اإلصابة والبراعم حیث یمتص عصارتھا مما یسبب تجعدھا واصفرارھا
باألمراض الفطریة والبكتیریة نتیجة عمل ج روح أثن اء عملی ة االمت صاص، كم ا یق وم م ن الزھ رة 

اص  ة ف  ي خیة والملف  وف، م  ن الخ  وخ األخ  ضر، م  ن البط  یخ، م  ن الب  صل بنق  ل األم  راض الفیروس  
  .القرعیات

  
  :المكافحة

  لتر ماء100/ الكمیة   المبید
  3سم60  دیمكرون

  3سم100  میتاسیسوكس أو قطنیون أو دوبیان
  3سم150  مارشال

  3سم200  برودكس تمارون
  3سم300  ثیونكس

  

  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  التربس
  . ملم1.5حشرة صغیرة الحجم ولكنھا اكبر من المن لونھا ذھبي إلى بني طولھا 

والع دس  تصیب حشرات التربس عوائل عدیدة من أھمھا القطن والبرسیم والقم ح وال شعیر والف ول 
 . بصلوالقرعیات وال

اإلص ابة وتظھ ر أع راض  أو األزھار أو الثمار األوراق وخاصة  النباتحیث تتغذى على عصارة 
تتحول البقع الف ضیة إل ى ل ون أس مر وتج ف قد و اللون مما یؤدي إلي تشویھا، على شكل بقع فضیة 

  . الشدیدة  حالة اإلصابةفيوتموت 
   .  الفترة من أكتوبر حتى أبریل وتقل أعداد التربس بعد ذلكفيتظھر اإلصابة بالتربس 

  .رهكما ینقل تربس األزھار فیروس ذبول الشتول في البندو
 

  المكافحة
 .  بالعملیات الزراعیة وتقویة النباتات لتعویض آثار التغذیةاالھتمام •
 . ترقیع الجور المصابة •
الب صل   بمكافحة التربس عند التحمیل إذ ینتقل التربس م ن المح صول المحم ل إل ىاالھتمام •

 . أو العكس
  .  أفراد10لنبات الرش بأحد المركبات التالیة بالتبادل عند وصول عدد األفراد على ا •

  لتر ماء100/ الكمیة   المبید
  جم100  النییت
  3سم100  40 أو لیباسید أو روجردیفیبان
  3سم200  دلتانیت

  3سم250  برودكس تمارون
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  صانعات األنفاق
ت ضع األنث ى . مل م بنی ة الل ون تتح ول إل ى الل ون األس ود 2الحج م طولھ ا  عب ارة ع ن ذباب ة ص غیرة

ول ال  صغیرة لطراوتھ  ا حی  ث ال  سفلى ألوراق النب  ات وخاص  ة وریق  ات ال  شت الب  یض تح  ت الب  شرة
یفقس الب یض لیعط ي یرق ات ص غیرة طولھ ا ح والي . أن تخترق البشرة بسھولة  تستطیع آلة البیض

 . لونھا اصفر إلى بني تحدث أنفاقا بین بشرتي الورقة ثم تتسرب إلى الفروع ثم الساق میلیمتر واحد
  . رتین وعندما تموت الیرقة تتحول إلى اللون األسود القاتم بین البش

تخلفھ ا فتظھ ر ف ي تھت ك األوراق واألن سجة النباتی ة وض عف ف ي عملی ة التمثی ل  أما األض رار الت ي
ف ي  باإلضافة إلى اصفرار النبات لعدم انتقال الغذاء ب ین األن سجة یلیھ ا ص غر حج م الثم ار الضوئي

 . النباتات المصابة وموت النباتات الحقا
إذا ك  ان المح  صول ورق  ي مث  ل الخ  س أو الملوخی  ة أو كم  ا ی  سبب ت  شویھ لمنظ  ر النب  ات وخاص  ة 

  .السبانخ
  

  :المكافحة
  لتر ماء100/ الكمیة   المبید

  3سم100  فیرتمیك
  جم100  افیسكت

  جم25  تریجارد
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  ءاثخنفساء الق
ً على جذور وسیقان النباتات تح ت س طح الترب ة الت ي ت سبب ض عفا لھ ا قثاءخنفساء ال تتغذى یرقات

  .وقد تجف وتموت عند اشتداد اإلصابة
كما تقوم ھذه الحشرة بنقل العدید من األمراض البكتیری ة والبی اض ال دقیقي ف ي القرعی ات وخاص ة 

  .الخیار
  

  :المكافحة
 .المصائد الضوئیة أو الفرمونیة الخاصة بكل منھا في أثناء موسم التكاثراستعمال  •
 المخزونة ومنتجات األغذیة باس تخدام الغ ازات مث ل غ از اإلیثیل ین أو الحبوبقتل حشرات  •

 .راص الفوستوكسینأق
 .استخدام دورات زراعیة تحرم الحشرة من عائلھا لموسم أو اثنین حتى تقل أعدادھا بقدر اإلمكان •
 .دونم ویكرر العالج كلما لزم األمر /  كجم 4 – 3التعفیر بمادة الدبتریكس بمعدل  •
 التي تتضمن رش مبیدات قلیلة السمیة لإلنسان، وسریعة المكافحة المتكاملةاستعمال برامج  •

 .التحلل للحد من تلوث البیئة
ن  شر األع  داء الحی  ویین لھ  ذه الح  شرات مث  ل البكتیری  ا القاتل  ة لیرق  ات الخن  افس األرض  یة  •

ألنواع الضارة في أطوارھا الساكنة، بھدف إعادة التوازن والنباتیة والفطور المتطفلة على ا
 بسالالتھا المختلفة من Bacillus thuringiensisوتعد بكتیریا  .البیئي إلى الوسط المحیط

 فھ و م ن Beauveria bassianaأم ا فط ر ال ـ . األعداء الحیویین للخنافس في طور الیرقة
 Penicillium وتحتھ   ا، وی   دخل فط   ر الترب   ةاألن   واع المتطفل   ة عل   ى الخن   افس ف   وق 

larvarum ضمن ھذه الفئة، وكذلك فطر Crodycepmiliaris.  
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  ار ــــالحف
. ف  ي الترب  ة   س  م لھ  ا أرج  ل أمامی  ة قوی  ة مع  دة للحف  ر5وھ  ـو ح  شرة كبی  رة الحج  م طولھ  ا ح  والي 

الت راب ث م تفق س إل ى   بی ضة تح ت500ت ضع األنث ى ح والي . واألجنحة الخلفیة ص الحة للطی ران 
شرة وھ ذه الح . فتتلفھ ا  یرق ات وتتح ول إل ى ح شرات كامل ة تتغ ذى عل ى ج ذور النبات ات وال شتول

 ل  سھولة أكث  رال  شتول ال  صغیرة  وتعتب  ر األض  رار عل  ى. تف  ضل األرض الغنی  ة ب  المواد الع  ضویة 
 . قرضھا

ویصیب الكثیر من محاصیل الخضر حیث یتغذى على المجموع الجذري للنبات ات ویمك ن التع رف 
  .على أعراض اإلصابة بتمزق جذور النباتات وسوقھا تحت سطح التربة مباشرة

  .كجم ثم الري بعد یوم واحد4 – 3برودان أو سفسان بمعدل باستعمال الطعم السام ویقاوم الحفار 
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  نطاط األوراق
وھى حشرات  ونطاط أوراق البطاطس األوراق ھما نطاط أوراق الفول یوجد نوعین من نطاطاتو

تنشط ھذه الحشرة  .  تتمیز بالقفز السریع والطیران-ذات أجزاء فم ثاقبة ماصة لونھا أخضر مصفر 
نباتات الخضر  جمیعوھى تصیب  أثناء الربیع ویزداد ظھورھا خالل الفترة من سبتمبر إلى دیسمبر

 . العوائل الموصلة لإلصابة بالحاسة  السنة وتعتبر اللوبیا منفي أجیال 4-3ولھا من 
 

 : مظھر اإلصابة
 ف  يوالح  شرات البالغ  ة م  ن األض  رار ال  ضارة حی  ث یم  تص الع  صارة ال  صانعة  عتب  ر الحوری  اتت 

 وراق تتجع  دوراق حی  ث یتح  ول الب  رعم م ن الل  ون األخ  ضر الم  صفر واألاألو الب راعم ال  صغیرة
بل ون   عن د الح واف یمت د إل ى ال داخل حی ث ی شمل س طح الورق ة ت دریجیا وتظھ ربن يوتتلون بل ون 

ون شاھد   قم ة النبات اتواص فرارمحروق یسمى حروق النطاطات عالوة على ظھ ور م رض تجع د 
 .  الصباح الباكر حیث تكون أقل حركةفيالحشرة 

 
 : المكافحة

 . وإعدامھاجمع األوراق المصابة بالفیروس  •
 . الحشائش والمخلفات النباتیة  بنظافة الحقل مناالھتمام •
 . المائیة  المصائد الصفراء الالصقة أواستخدامیفضل  •
 :الرش بالمبیدات التالیة •

  لتر ماء100/ الكمیة   المبید
  3سم100  روجر

  3سم60  50دیمكرون 
  3سم200  تمارون
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  الدیدان القارضة
 ت سبب خ سائر كبی رة للب ادرات حی ث ق د ی ضطر الت يتعتبر الدی دان القارض ة إح دى اآلف ات الھام ة 

 ت أخر نم و النب ات وع دم إل ى إعادة الزراعة مرة أخرى مما ی ؤدى إلى اإلصابةالمزارع عند اشتداد 
ض الزراع  ات  قل  ة المح  صول كم  ا تتع  رإل  ىح  صولھ عل  ى احتیاجات  ھ الحراری  ة كامل  ة مم  ا ی  ؤدى 

  . اإلصابة باآلفات األخرىإلىالمتأخرة 
 أطوار نموھ ا في أن ھذه الیرقات إلى تسمیة یرقات ھذه الحشرة بالدودة القارضة فيویرجع السبب 

األخیرة تك ون غی ر ق ادرة عل ى ت سلق النبات ات نظ را لخل و أرجلھ ا البطنی ة الكاذب ة م ن الخط اطیف 
زحف على سطح التربة فقط وتتغذى على ما یقابلھا من سیقان وعلى ذلك فان ھذه الیرقات تكتفي بال

  . النباتات الغضة وغالبا ما یكون القرض كامل 
 

  : اإلصابةمظھر 
 الحقل ویرجع سبب ظھورھ ا في بالدیدان القارضة بأنھا تظھر فجأة وفى بقع متناثرة اإلصابةتتمیز 

 وم  ن –ة وخروجھ  ا ل  یال للتغذی  ة تح  ت س  طح الترب  ) الط  ور ال  ضار(  وج  ود الیرق  ات إل  ىالفج  ائي 
مظاھر اإلصابة وجود سیقان البادرات مائلة فوق سطح التربة نتیجة قرض الیرقات للبادرات سواء 
كان كلیا أو جزئی ا، وذل ك م ن ف وق س طح الترب ة مباش رة وك ذا وج ود بع ض فت ات األوراق بج وار 

 الترب ة ، وم ن الممك ن أن تج د البادرات المقروضة نتیجة قرض الیرقات لألوراق القریبة من سطح
الیرقات أسفل النباتات المقروضة أو قریبة منھا ون ادرا م ا تج د أكث ر م ن یرق ة واح دة أس فل النب ات 

 األعم ار فيلوجود ظاھره االفتراس فیما بینھا ، ھذا ویفضل اكتشاف اإلصابة عندما تكون الیرقات 
  . األولى

  
   :ة والحفار مظھر اإلصابة بین الدودة القارضفيالفرق 

 ط  ور الب  ادرة ف  وق س  طح الترب  ة مباش  رة ب  القرض ف  ي حال  ة ال  دودة القارض  ة تظھ  ر ف  ياإلص  ابة • 
  . حال   ة األعم   ار األول   ىف   ي األوراق الفلقی   ة ف   يالجزئ   ي أو الكل   ى للب   ادرة ، أو ح   دوث ثق   وب 

ر أو أن ج زء  حالة الحفار فتظھر البادرة ذابلة وعند نزعھا من الترب ة ال یظھ ر للب ادرة ج ذفيأما • 
  .كبیر منھ غیر موجود

   
   :دورة الحیاة

یوجد عدة أنواع من الدودة القارضة أھمھا الدودة القارضة السوداء ولھ ذه الح شرة نح و س تة أجی ال 
 نھای ة ش ھر ف ي ال سنة أخطرھ ا ھ و الجی ل الثال ث أو الراب ع وال ذي یتواف ق م ع ظھ ور الب ادرات في

 یوم حسب الظروف البیئیة وف ى خ الل ف صل 40 -32ل من مارس وأوائل ابریل وتستمر فترة الجی
 المن اطق الب اردة إل ى أنھ ا تھ اجر إل ى منتصف ش ھر یونی و تك اد تختف ي وت دل األبح اث فيالصیف 

  . ناحیة الشمال
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   :طرق المكافحة
ع  خدم  ة األرض والعنای  ة بإزال  ة الح  شائش حی  ث أنھ  ا تج  ذب الفراش  ات لوض  ف  يالتبكی  ر  .1

الب  یض كم  ا أنھ  ا ت  أوي األعم  ار ال  صغیرة م  ن الیرق  ات وك  ذا الح  شائش الموج  ودة عل  ى 
 .وإجراء عملیة العزیق على فترات متقاربة، المراوي

 :استخدام الرشات العالجیة التالیة .2
  لتر ماء100/ الكمیة   المبید  نوع الدودة

  3سم300  ثیونكس
  )ھلیوتس(دیدان خضراء   3سم120  دوبیان

   تعفیر- كجم 4 – 3  قطونیون
  3سم100  100دوبیان 

  3سم200  النییت
  3سم200 – 150  دورسبان

  )بلوزیا( دیدان قیاسیة

   تعفیر- كجم 4 – 3  دبتركس
  3سم250  النییت
  دودة البرودینا واالجروتس  3سم50  ماتش

  3سم100  اتبارون
  3سم200 – 150  دورسبان

  3سم100  بروتار
  مج25  مولیت
  3سم100 – 75  بیسس

  3سم100 – 50   تیتان–سمبوش 

  یرقات صغیرة

  3 سم150 – 100   كراتیھ–سمش 
  كجم كطعوم سامة4 – 3   سفسان–برودان   یرقات كبیرة
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  دودة ورق القطن
ھ ي  ) Spodoptera littoralis: االس م العلم ي(دودة ورق القط ن أو دودة ورق القط ن األفریقی ة 

 . ملم38-27 ملم وأجنحتھا 18-14طول جسمھا ما بین . Noctuidaeفراشة من عائلة 
  . المتوسطوحوض البحر أفریقیاتنتشر في . تعتبر دودة ورق القطن حشرة مضرة بالمزروعات

  
  ةدورة الحیا

في كل مرحلة تضع ما بین ثالثین إلى ب ضعة مئ ات م ن .  بیضة في عدة مراحل1000تضع األنثى 
مك سورة ب شعیرات " رزم ة"یكون البیض متجمعا في . یتم وضعھا على كل أجزاء النباتات. البیض

ف اوت م دة تط  ور تت. بل ون بن ي مائ ل إل ى األص  فر، ھ ذه ال شعیرات تت ساقط م ن ط  رف ج سم األنث ى
 أی ام وف ي ال شتاء 6-3 أیام منذ وض عھا وحت ى فق س الب یض، ف ي الخری ف 3-2في الصیف : البیض

دودة ورق القطن لھا م دى عوائ ل واس ع أي ل یس ل دیھا عائل ة نباتی ة مف ضلة، یمكنھ ا .  یوما10-18
ث  ل ت  ضع الب  یض عل  ى مختل  ف المزروع  ات الحقلی  ة م.  عائل  ة نباتی  ة40التغ  ذي عل  ى أكث  ر م  ن 

  .، مختلف الخضروات والنباتات وحتى األعشابوالخس الملفوف، البروكولي
یمك ن أن . ر الف اتحم ن الرم ادي، البن ي وحت ى األخ ض:  أشكال وأل وان متع ددةCaterpillar للیرقة

ت ساعدھم ھ ذه األش كال عل ى التموی ھ . تكون ملساء أو ذات شعر، مخططة منقط ة أو بل ون متج انس
تأك  ل الیرق  ات ال  صغیرة الورق  ة م  ن جانبھ  ا ال  سفلي حت  ى الب  شرة . عل  ى النب  ات ال  ذي تتغ  ذى علی  ھ

epidermis ف  رازاتھم الكروی  ة الیرق  ات البالغ ة تأك  ل ك ل الورق  ة ت اركین إ". نواف  ذ ش فافة" ت اركین
 درجات من التطور حتى الدرجة الثالثة فإنھم حساسون للح ر والجف اف، 6للیرقة . الصغیرة السوداء

 وحی  دة ف  ي الجان  ب األس  فل م  ن ع  یشبع  د المرحل  ة الثالث  ة ف  إن الیرق  ات ت. ویحی  ون ف  ي مجموع  ات
 یوما وفي الشتاء 30-20 یوما، في الخریف والربیع 18-12تستمر فترة الیرقة في الصیف . الورقة

  . یوما70-85
م دة الع ذراء ف ي .  س م22-18لون الع ذراء بن ي أحم ر وطول ھ . تقوم الیرقة بالتشرنق داخل األرض

  . یوما31-21 یوما وفي الشتاء 19-14 أیام، في الخریف والربیع 10-5الصیف 
تضع األنثى البیض بعد ب ضعة س اعات إل ى ی ومین بع د . ، یتزاوج البالغونالشرنقةبعد الخروج من 

  .حیاة البالغون قصیرة جدا في الصیف یومین حتى أسبوع. التزاوج
، ومع  دالت )بی  ضة، یرق  ة، ع  ذراء وبالغ  ة( ك  ل فت  رات تطورھ  ا دودة ورق القط  ن ح  ساسة ج  دا ف  ي

  .، خاصة في الفصول الباردةيالوفاة عندھا عال
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  المكافحة
 .یمكن التعرف على الیرقات وجمعھا إلعدامھا. حدیقة المنزلیةیمكن اإلبادة یدویا في ال •
 .وإعدامھاجمع اللطع بالید وكذلك الیرقات والثمار المصابة  •
االھتم ام بخدم ة األرض ب الحرث والعزی ق ومكافح ة الح شائش وع دم الزراع ة بع د برس یم  •

 .تحریش
 أو م لء قن وات  على الج سور الفاص لةحيعند الزراعة بجوار قطن أو برسیم یوضع جیر  •

 . ووضع كیروسین بھاالري
 . لقتل الیرقات والعذارى بالتربةكیروسین أو سوالر لتر 7 األرض یضاف ريعند  •
 .استخدام مصاید الفرمون أو المصاید الضوئیة لخفض التعداد •
أو % 90النی ت :  المركب ات التالی ةبأح دعند بدء ظھور فقس حدیث أو یرقات یمكن ال رش  •

  .مامن أي منھدونم /  جم 100بمعدل % 90نیودرین 
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   والعناكباآلكاروسات -2
  العنكبوت األحمر

. ًیصیب على مدار السنة محاصیل الخضر وال سیما العائلة القرعیة الذي یعتب ر الخی ار واح دا منھ ا
 عصارة النباتات حیث تتمیز اإلصابة بظھور بقع حمراء اللون أو عنكبوت األحمروتمتص حشرة ال

 فتج ف ف ضيح السفلي لألوراق وما تلبث أن یتحول لون البقع إلى الل ون الصفراء باھتة على السط
 وخاصة في الباذنجان والخیار، ویقوم العنكبوت بنسج الخی وط لیحم ي نف سھ الخالیا النباتیة وتموت

  .من األعداء الطبیعیة
  

  :المكافحة
اء العملی ات الزراعی ة كم ا أن إج ر. تعفیر النباتات بالكبریت یفید من الح د م ن انت شار ھ ذه الح شرة

  .الالزمة بانتظام یفید في الحد من انتشار ھذه اآلفة
  لتر ماء100/ الكمیة   المبید

  3سم100  فیرتمیك أو كراتیھ
  جم150  %25اكریتال أو لینتكس أو بروبال

  جم200   30اومایت 
  3سم200  أو سمش أو مارشال% 18.5اكرین 

  

  
  

  
  

  العناكب الصدائیة
تكون بدایة اإلصابة على السطح العل وي للورق ة بمح اذاة الع روق خاص ة الع رق الوس طي : الضرر

لحدیث ة، وتك ون الرئیسي ثم ینتشر على السطح السفلي للورقة، وھو یفضل القم م النامی ة واألوراق ا
أعراض اإلصابة واضحة عند اشتداد اإلصابة حیث یظھر التفاف في األوراق إلي أعل ى م ع تح ول 

  .السطح السفلي للورقة إلي اللون الرمادي مع لمعان برونزي
  

  :المكافحة
  لتر ماء100/ الكمیة   المبید

  3سم150  مارشال أو كراتیھ أو نیرون أو بروبال
  3سم200  سمبوش
  3سم350  ثیونكس
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  الدیدان الثعبانیة - 3

  )النیماتودا (
ًتشتمل الدیدان الثعبانیة على عدد كبیر من األنواع التي تتبع المملكة الحیوانیة ویعرف حالیا أكثر 

ً نوع منھا تتطفل على أغلب النباتات االقتصادیة محدثة أضرارا جسیمة لھا وخاصة في 500من 
رة تطفلھا كافة الخضراوات والمحاصیل ونباتات الزینة األجواء الحارة والمعتدلة ویدخل ضمن دائ

  .المزروعة في األماكن المغطاة بالبالستیك أو الزجاج
 مم 5.0 -0.5الدیدان الثعبانیة التي تصیب النباتات ذات أجسام صغیرة الحجم یتراوح طولھا بین 

ولھا أجھزة . لونأسطوانیة ملتویة ومن ھنا جاءت تسمیتھا بالدیدان الثعبانیة وھي عدیمة ال
  .متخصصة للحركة والتغذیة والھضم واإلخراج والتناسل

  .ًوتتمیز فیھا األجناس فاإلناث أكبر حجمھا وأكثر تطفال من الذكور
 أن بعضھا یتطفل على إالًتوجد الدیدان الثعبانیة أساسا في التربة حیث تھاجم جذور النباتات 

و في أنسجة النبات حیث یفقس البیض وتخرج وھي تضع بیضھا في التربة أ. المجموع الخضري
 بعد إالمنھ الیرقات لتمر بعدة أطوار یعقب كل منھا انسالخ للدیدان وال تصبح قادرة على التكاثر 

  .آخر انسالخ

  
  

  :أعراض اإلصابة بالدیدان الثعبانیة
لنباتات تعطي الدیدان التي تتطفل على المجموع الجذري للنباتات أعراض ضعف واصفرار وتقزم ل

ًالمصابة مع ظھور أعراض سوء التغذیة، إال أن ھذه األعراض قد تلتبس علینا حیث تعمل كثیرا 
من العوامل األخرى الممرضة للنبات على إحداث أعراض مشابھة، ولھذا فلتشخیص مثل تلك 
الحاالت یجب الكشف على المجموع الجذري حیث تبدي بعض أنواع الدیدان الثعبانیة أعراض 

ة ممیزة مثل حدوث تعقد الجذور إال أنھ في غالبیة األحوال یحتاج األمر إلى الفحص واضح
  .المیكروسكوبي الدقیق للتعرف على المسبب الحقیقي
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  :دور الدیدان الثعبانیة في التمھید ونقل مسببات األمراض األخرى
یة المؤھلة لذلك یمھد من المعروف أن اختراق أنسجة البشرة الواقیة للنبات من قبل الدیدان الثعبان
 الذي طرأ على الوخزالطریق لدخول عدد كبیر من الكائنات الطفیلیة ویتوقف ذلك على مدى 

األنسجة في منطقة دخول النیماتودا، وفي بعض الحاالت یكون الضرر الناتج عن دخول الطفیلیات 
دیدان لتستمر ھي الثانویة أشد من الضرر الذي تحدثھ الدیدان نفسھا ال بل قد توقف نشاط ال

  .بنشاطھا
ًھذا وتلعب الدیدان الثعبانیة دورا كبیرا في انتشار بعض األمراض الفطریة والبكتیریة وخاصة  ً

  .أمراض الذبول الفیوزاریومي
  

  Root Knotمرض تعقد الجذور النیماتودي 
  Meloidogyne Spp: المتسبب عن دیدان المیلویدوجین

یوجد في أنواعھا تخصص واضح حیث تصیب جذور   حیث الھذه الدیدان ذات مدى عوائلي واسع
 وتزداد حدة المرض في هرووالبند نوع منھا الخیار 2000عدد كبیر من النباتات یصل إلى حوالي 

  .م30ْ -16األراضي الخفیفة والرملیة وتناسبھ درجات الحرارة مابین 
  

  :األعراض
ا أعراض نقص التغذیة والذبول وخاصة تتقزم النباتات وتصبح ذات لون أخضر باھت وتظھر علیھ

في األجواء الحارة، أما على المجموع الجذري فتظھر عقد متفاوتة الحجم تختلف حسب نوع النبات 
والظروف وتكثر تفرعات الجذر بالقرب من مكان اإلصابة ھذا وتؤدي اإلصابة الشدیدة إلى موت 

  .النباتات
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  :المكافحة
 .زراعة أصناف مقاومة •
 ). كیمائیا–شمسیا (تعقیم التربة  •
 : بأحد المبیدات التالیة الكیماویةوقایةال •

 – 75مادة نیماكور قبل الزراعة بأسبوعین على األقل وخاصة للمحاصیل التي تنتج ثمارھا بعد  -
 .اعة یوم من الزر90

 أسابیع بمادة فایدیت 4 – 3بمعدل مرة كل   مرات خالل الموسم الزراعي4 – 3تجریع النباتات  -
 .دونم مع میاه الري/  لتر 0.5بمعدل 

  .لترماء100 / 3سم300الرش مادة فایدیت بمعدل  -
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  النباتات الزھریة المتطفلة -4
  

 الحامول
  

       
  

ً المنتشرة في جمیع أنحاء العالم مسببا خ سائر كبی رة النباتات الطفیلیة أحـد أھم أخطر  الحامولیعتبر
 ط رق المكافح ة ال سلیمة وذل ك ألن ھ ینت شر بإتباعللمحاصیل الزراعیة المختلفة ویجب القضاء علیھ 

 وقائی ة ص ارمة لمن ع انت شاره والق ضاء علی ھ، وھ و یمث ل إج راءاتبشكل وبائي، مما یوج ب اتخ اذ 
ًتھدیدا اقتصادیا كبیرا نظرا لما یسببھ من خسائر مالیة فادحة ً ً ً. 

تي تتطفل على العدید من  الParasitic plant evolutionالحامول ھو من أخطر النباتات الطفیلیة 
 ل ذلك الیخضوراألشجار والمحاصیل، ویتكون من ساق خیطیة الشكل صفراء اللون ألنھا خالیة من 

  .التمثیل الضوئي عملیات وإتمامال تتمكن من إنتاج ما یلزم من غذاء 
 المحاص  یل وبع  ض األش  جار مث  ل الكونوك  اربس وثم  ار وأوراق س  اقوتخت  رق مم  صات الح  امول 

د س جلت إص ابات عل ى نبات ات الودلی ا، ویت شوه مظھرھ ا ب سبب مناف سة والتي ینخفض إنتاجھ ا، وق 
  .الحامول لھا في غذائھا، وتؤدي إلى ضعفھا وقد تؤدى إلى موتھا في النھایة

وال یمكنھا أن تبقى حیة بمفردھا بل تطفل عل ى العائ ل . ً نوعا150تبلغ أنواع الحامول إلى أكثر من 
 احتیاجاتھا الغذائیة نتیجة ع دم ق درتھا عل ى القی ام بعملی ة التمثی ل ًوتعتمد علیھ اعتمادا كلیا في توفیر
  . مما یؤثر بشدة على العائللالكلوروفیالضوئي وذلك لخلوھا من صبغة 

  
  طرق انتشارھا

 یتكاثر الحامول عن طریق البذور وتنتج البذرة الواح دة آالف الب ذور والت ي كامن ة ف ي الترب ة إل ى -
  .ظروف البیئیة المناسبة للنموعدة سنوات حتى تتوافر ال

وقد تكون متواجدة في الترب ة أو ال سماد أو مخلف ات الحی وان أو المی اه وتتوس ع ف ي النم و واالنت شار 
  .أخربانتقالھا من مكان إلى 

 تنمو في بقعة محدودة سرعان ما تنتشر وتتكاثر وتتوس ع رقع ة اإلص ابة بالح امول م سببة خ سائر -
  .مادیة كبیرة

 طری  ق مالب  س العمال  ة القائم  ة عل  ى ص  یانة النبات  ات الم  صابة، ل  ذلك یج  ب اس  تبدال  تنت  شر ع  ن-
  .المالبس الخاصة بالعمالة بعد مالمستھا لألشجار والنباتات المصابة

  . تنتشر عن طریق نقل مخلفات التقلیم للنباتات المصابة من مكان إلى آخر-
 مخلف ات الحیوان ات أو المی اه المختلط ة  أوالع ضوي تنتشر ع ن طری ق اس تیراد الب ذور أو ال سماد -

  . السیارات ومعدات الزراعةوإطاراتببذور الحامول 
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  میكانیكیة حدوث اإلصابة
  .تنبت بذور الحامول عند توافر الظروف البیئیة المناسبة •
  .تنمو البادرة معتمدة على الغذاء المخزون في اندوسوم البذور لمدة حوالي أسبوع •
تربة باحثة عن العائ ل وبمج رد مالم ستھا ل ھ ترس ل المم صات الت ي تخترق البادرة سطح ال •

ًتخترق سطح البشرة والقشرة وصوال إلى خالیا الحزم الوعائیة حیث یمكنھا الحصول على 
  .وفى حالة عدم العثور على العائل تموت البادرة خالل أیام قلیلة. احتیاجاتھا الغذائیة

االلتف  اف ح  ول العائ  ل مكون  ة ش  بكة كثیف  ة م  ع ت  ستمر ال  ساق ف  ي االس  تطالة والتف  ریخ م  ع  •
 س  اق وأف  رع العائ  ل وك  ذا النبات  ات أن  سجةاس  تمرار تك  وین المم  صات الت  ي تق  وم ب  اختراق 

  .المجاورة لھ
یموت الجزء السفلى من ساق الحامول ویصبح غی ر مت صل بالترب ة بمج رد أن ی تم  عادة ما •

  .اختراق ممصات الحامول للعائل
ي نھایة الموسم حیث یتم نضج البذور وتنتثر في التربة مسببة عدوى  فلثمار الحاموتتكون  •

 بعد عملی ات الح صاد حی ث تتمی ز بط ول فت رة حیویتھ ا ل صالدة التقاويجدیدة أو تنتقل مع 
  .قصرة البذرة ولذا فإنھا تنبت في فترات زمنیة واسعة

ة والتي یجب القضاء علیھ بذلك یتضح أن الحامول من الحشائش الفتاكة للمحاصیل الزراعیة المختلف
  . طرق المكافحة السلیمةبإتباع

  
  طرق المكافحة الحامول

 یجب إتباع الخطوات التالیة بالترتیب لضمان مكافحة الحامول م ع مراع اة ع دم إھم ال أي خط وة -
  .من الخطوات التالیة

  .سرعة التعامل فور ظھور اإلصابة .1
  .استخدام مبیدات تعمل بالمالمسة .2
ل والنبات المعیل من جذورھا وعدم رمیھا خارج ح دود موق ع اإلص ابة حت ى اقتالع الحامو .3

  .ال تنتشر بذورھا، والتخلص منھا بحرقھا في نفس منطقة اإلصابة
  .عزیق التربة ألكثر من مرة .4
  . للتربةالحراريتغطیة التربة المصابة باألغطیة البالستیكیة بعد ریھا لتتم عملیة التعقیم  .5
 ،تجرى عملیات التعقیم الكیم ائي حی ث ی تم تغطی ة الترب ة باألغطی ة للتربةالتعقیم الكیمیائي  .6

البالستیكیة ثم یتم تعقیم التربة، ویفضل عدم الزراعة في األراضي التي أصیبت في السابق 
 ریھا باس تمرار للعم ل عل ى نم و الب ذور الكامن ة ف ي الترب ة، لمدة ال تقل عن سنھ مع متابعة

 س  م م  ن الترب  ة الم  صابة 20 إزال ةوعن د زراع  ة نف  س المنطق  ة م ن الترب  ة الم  صابة فیج  ب 
  .واستبدالھا بتربة نظیفة خالیة من بذور الحشائش

س یجب استبدال مالبس العمالة واألحذیة فور االنتھاء من معامل ة المن اطق الم صابة ف ي نف  .7
 . لتعقیمھاأكیاسمنطقة اإلصابة وجمعھا في 

  
  طرق الوقایة

  .فحة خالیة من بذور الحامول، وھي من مبادئ طرق المكاتقاوياستخدام  •
  .یمنع استیراد البذور والتقاوي التي تحتوى على بذور نبات الحامول •
  .منع انتقال الحیوانات من المواقع المصابة إلى المواقع السلیمة •
منع انتقال المزارعین والعم ال ب ین المواق ع الم صابة واألم اكن ال سلیمة، حی ث أن اآلف ة ق د  •

 .عمل والمالبس واألحذیةتنتقل من موقع مصاب إلى آخر سلیم عبر أدوات ال
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 الھالوك
  

     
  

 أو أس د الع دس أو خ انق الكرس نة أو ش یطان البرس یم أو خب ز األرن ب أو ع شبالھالوك أو الجعفیل 
 .الجعفیلیة الفصیلة یتبع طفیلي زھري نبات، وھو الثیران

ً، تتطفل خارجیا، وإجباری ا عل ى المحاص یل الزراعی ة، وعل ى معمرة كثیرة، معظمھا أنواعللھالوك  ً
إضافة إلى ) الفولمثل  (البقولیةكثیر من األعشاب التابعة لمختلف الفصائل النباتیة وخاصة الفصیلة 

  .الباذنجانیة التي تتبع الفصیلة البندورةمحاصیل من فصائل أخرى مثل 
   .أكثر أنواع الھالوك من األعشاب الضارة غیریة التغذیة كاملة التطفل

  
 البیئة ومناطق االنتشار والموسم

ب  اآلزوت وحم  ض :  الغنی  ة خاص  ةة الخ  صبة ی  الدبالی  ة والطمیب  ة ًالوك طبیعی  ا ف  ي الترینم  و الھ  
ًینتشر الھالوك تقریب ا ف ي جمی ع أنح اء الع الم وخاص ة ف ي المنطق ة المعتدل ة . الفوسفوریك والبوتاس

، )ال خ.. م صر(ش مال أفریقی ا ) ال خ.. جن وب لبن ان، غ رب فرن سا(أوروب ا : لحوض البحر المتوسط
لمناطق الشمالیة والوسطى من ھ أكث ر لبنان، فلسطین، سوریا وفي العراق إذ ینتشر في ا:  غرب آسیا

حیث ینت شر ف ي :  من المناطق الجنوبیة ویجد منھ إحدى عشر نوعا مصنفا أھمھا الھالوك المصري
: لمزروع  ة والح  دائق، واألم  اكن غی  ر اح  راجاإلالحق  ول والم  روج المروی  ة، كم  ا نعث  ر علی  ھ ف  ي 

 أنواع كثیرة معظمھا معم رة بالدرن ة،  والسواحل الغربیة الرملیة للھالوك،كالجبال والھضاب الجافة
  .تمتد أطوارھا الخضریة من الشھر الرابع حتى العاشر فالھالوك إذن عشب ربیعي صیفي

  
  وصف المرض

ًتنب  ت ب  ذور الھ  الوك عن  د ت  وفر الرطوب  ة مكون  ة انبوب  ة تلت  صق بالج  ذور الثانوی  ة للعائ  ل ث  م ترس  ل  ً
ً وینم و ویك ون ش مراخا فیتغ ذىابیب الوعائیة ممصات لداخل الجذر وتتعمق فیھ حتى تصل إلى األن

ً وتنتج عددا كبیرا من البذور- وھي ذات لون بنفسجي أو بني -تتفتح األزھار . ًزھریا أو أكثر ً.  
ف ي حال ة . تؤدي اإلصابة بالھالوك إلى ض رر كبی ر بالمحاص یل، فتتق زم وت ضعف وت صفر أوراقھ ا

  .اإلصابة الشدیدة تموت األوراق
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  مضار الھالوك
یعتبر الھالوك من النباتات الضارة بمحاص یلنا الزراعی ة االقت صادیة، ویمك ن تلخ یص أض راره بم ا 

  :یلي
 مزاحمة الھالوك النباتات االقتصادیة على احتیاجاتھا الغذائیة، وھ و یتمت ع بق درة كبی رة م ن حی ث -

  .ھ المفضلشراھتھ المتصاص الماء والغذاء، وذلك بواسطة ممصاتھ التي یرسلھا في جذور عائل
 إن انتشار الھالوك بكثرة ب ین محاص یلنا االقت صادیة م ن العوام ل الم ساعدة عل ى إص ابتھا ب بعض -

  .األمراض النباتیة والحشرات، نتیجة إضعافھ لنباتات المحصول
 یؤثر الھالوك على المواصفات الكمیة والنوعیة للمحاص یل االقت صادیة فیقل ل م ن إنتاجھ ا النھ ائي -

فض مردود الدونم كما في نباتات المراعي، كما یسيء إلى مواصفاتھا النوعیة كم ا ھ و وبالتالي ینخ
  .الخ...كصغر الحبة، أو عدم نضجھا أو عقم بعض األزھار: الحال في المحاصیل الحبیة

 یحت  اج الحق  ل الموب  وء بالھ  الوك لم  رات عدی  دة م  ن الفالح  ات ال  سطحیة والعمیق  ة الستئ  صالھ م  ن -
كل ھذا یتطلب الكثیر من األیدي . ًوسم التبذیر، ھذا فضال عن عملیة تنقیة البذارأصولھ، وذلك قبل م

  .العاملة والجھد والوقت وبالتالي زیادة النفقات
. ویمكن القول أن الھالوك في كل األحوال یعمل على قلة اإلنتاج وقلة ھذا اإلنت اج كخ سارة ملحوظ ة

ة العامة ف ي االقت صاد .لك یضعف مفعول القاعوإجھاد األرض وإفقارھا كخسارة غیر ملحوظة، وبذ
الحصول على أكبر ربح ممكن وبأقل التكالیف م ع المحافظ ة عل ى خ صوبة " الزراعي والتي تقول 

  ".التربة
  

  المكافحة الحیویة 
یتطف ل عل ى نب ات طفی ل الھ الوك  Phytomyza orobanchiaeھناك ن وع خ اص م ن الح شرات 

       ولكنھ  اياالتح  اد ال  سوفییتإج  راء دراس  ات علیھ  ا ف  ي جن  وب ویج  ري اآلن تربی  ة ھ  ذه الح  شرات و
  .مازالت قید التجربة والدراسة

أو تل ك الت ي )ت صاب ب ھ  ب ذور الھ الوك والإنب اتتساعد عل ى (فضال عن استخدام النباتات الصائدة 
).  اقت صادیة قلیل ةأھمی ةوھي نباتات تصاب ولكنھ ا بالمقاب ل ذات  (Catch cropsتعرف بالقابضة 

 Fusariumوم  ن األع  داء الطبیعی  ة األخ  رى الت  ي تھ  اجم الھ  الوك ھ  ي الفطری  ات مث  ل الن  وع 
orobanche والن وع Phytophthora nicotianae والن وع Macrophomina phasedina ،

  . بالھالوكاإلصابةكما أن للدیدان الخیطیة دور في خفض نسبة 
  

  الكیماویةالمكافحة 
طفی ل ل م یثب ت نجاحھ ا بع د وال زال ت م ستمرة وق د أجری ت تج ارب عل ى المكافحة الكیماویة لھذا ال

ًمنخف  ضة ج  دا مكافح  ة ھ  الوك الف  ول باس  تخدام مبی  د األع  شاب وذل  ك برش  ھ بع  د اإلنب  ات بجرع  ات 
  .وكانت نتائجھا مرضیة

از بواسطة بخاخ مع الحفاظ على ع دم جویمكن القضاء على نبات الھالوك عند رشھ مباشرة بمادة ال
 ھ ذه الم ادة للمح صول الرئی سي وذل ك بوض ع ح اجز ب ین نب ات الھ الوك ونب ات المح صول مالمسة

  .الرئیسي
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  األعشاب -5
  أنواع الحشائش

   : الحشائش الحولیة -:أوال
 : وھى التي تتم دورة حیاتھا خالل موسم زراعي واحد شتوي أو صیفي ومنھا

  الحشائش الحولیة عریضة األوراق ) أ (  
  :ت الفلقتین وتعطى ورقتین فلقیتین عند إنباتھا ومن أھم الحشائش التابعة لھا ما یليوھى تتبع ذوا

  : الحشائش الحولیة عریضة األوراق الشتویة-1 
وھ  ذه ی  تم إنب  ات ب  ذورھا ف  ي الخری  ف ونموھ  ا الخ  ضري ف  ي ال  شتاء ویكتم  ل نموھ  ا الثم  ري قب  ل  

  :الدخول في الصیف ومنھا
  

  Ammi majus الخلـــة
  Anagallis arvensis )عین القط ( زغلنت 

       Beta vulgaris السلـق
 Brassica Kaber الكبـر

        Capsella bursa-pastoris       كیس الراعى
  Chenopodium sp الزربیح
 Cascuta sp الحامول

     Malva parviflora )الخبازى البرى(الخبیزة الشیطانى 
 Rumex dentatus                     الحمیض
 Urtica urens )حریق ( الحراقة 

  Orobanche crenata          ھالوك الفول
 Orobanche aegyption ھالوك الطماطم

  Orobanche minor           ھالوك البرسیم
 Sonchus oleraceus              الجعضیـض

  Euphorbia sp                      لبینھ
 Coronopus sp                       د البررشا

 Emex spinosus              ضرس العجوز
         Vicia sativa   )جلبان ( بسلة شیطانى 

 Cichorium endivia                 السریس
Medicago polymorpha             النفـل         

Melilotus indica                    الحندقوق    
  Senecio glaucus                     قریـص

 Calendula arvensis               عین البقر
 Lathyrus hirsutus              دحریج
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  : الحشاش الحولیة عریضة األوراق الصیفیة-2
  .في الشتاءوھذه یتم إنباتھا في الربیع ونموھا الخضري في الصیف وتثمر وتنضج قبل الدخول 

  
 Euphorbia spp  أم لبن–لبن الحماره 

 Sida alba ملوخیة إبلیس
 Corchorus olitorius ملوخیة

 Xanthium strumarium شبیط
 Amaranthus spp عرف الدیك
 Hibiscus trionum تیل شیطانى

 Portulaca oleraceae رجلـة
 Solanum nigrum عنب الدیب

 Eclipta alba  السویدة-السعدة 
 Ammani aegyptiaca رجل الحمامة

   
   

  :شائش الحولیة الضیقة األوراق وھى ذوات الفلقة الواحدة الح) ب ( 
  -: ومنھامتوازيو وتعطى ورقة شریطیة عند إنباتھا والتعریق فیھا 

  :  الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الشتویة-1
  

 Avena spp یرالزم 
 Polypogen monspeliens دیل القط
 Phalaris sp الفالرس

 Lolium temulentum الصامة
   

  :  الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الصیفیة-2
   

 Eleusine indica نجیل حولى
 Echinochloa colonum أبو ركبــة

 Echinochloa crus – galli الدنیبة
 Digitaria sangunalis الدفیـرة

 Dactyloctenium aegyptius  نعیم الصلیب–رجل الحربایة 
 Cenchrus ciliaris  شبطة-خدنى معاك 

 Brachiaria eruciformis حشیشة األرانب
 Dinebra retroflexa نجیل النمــر

 Setaria viridis  دیل الفار-الصیفیة 
 Cyperus difformis العجیرة

  
یالحظ أن ظھور الحشیشة في موسم الزراع ة ل یس بثاب ت فق د تظھ ر الخل ة ف ي الزراع ات ال صیفیة 

  .وأبو ركبة في الزراعات الشتویة أو یظھر عرف الدیك طول العام وھذا یرجع إلى أجیالھا المتعاقبة
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   -: الحشائش ثنائیة الحول -:ثانیا  
 ال سنة األول ى وف ى ف ي س نتین تنم و خ ضریا وتخ زن الم واد الغذائی ة فيا  تتم دورة حیاتھالتيوھى 

  .السنة الثانیة تزھر وتكون البذور مثل الشوك وخس البقر و الجزر البرى
   
   -: الحشائش المعمرة -:ثالثا  

وتمك  ث بالترب  ة م  ن س  نة وتزی  د ع  ن ال  ثالث س  نوات مت  ى ت  وفرت ظ  روف النم  و لھ  ا وھ  ى ص  عبة 
الدرنات  األبصال أو  أوالریزومات ا تتكاثر بأكثر من طریقة فقد تتكاثر بالبذرة أوالمكافحة حیث أنھ

   -: إلى  وتنقسم.الجذور الزاحفة أو
   

  : الحشائش المعمرة عریضة األوراق ) أ (  
   

 Convolvulus arvensis العلیـق
 Alhagi spp لعاقـولا

 Conyza discoroides البرنـوف
   

   :الحشائش المعمرة ضیقة األوراق ) ب ( 
   

 Cynodon dactylon )المعمر (  النجیل البلدى 
 Impreta cylindrical حلفـا

 Arundo donax )غاب ( بوص 
 Cyperus spp  المر-سمار 

 Phragmites spp حجنـھ ) 5 (
 Cyperus spp السعـد ) 6( 

   
أن األع  شاب ال  ضارة لھ  ا الق  درة عل  ى التكی  ف م  ع ظ  روف البیئ  ة یتمث  ل ف  ي ال  صمود ف  ي ظ  روف 
معیشیة قاسیة واحتفاظ البذور بحیویتھا م دة طویل ة، ولألع شاب البری ة بع ض الخ واص الت ي تطی ل 

  :فترة صمودھا في الظروف القاسیة أھمھا
ً بعض األعشاب البری ة تق وم بن شر ب ذورھا ح اال –نشر وتوزیع البذور في فترة مبكرة  •

 .بعد األزھار
 .دورة حیاة األعشاب البریة تشبھ دورة حیاة النباتات التربویة •
 . الكثیر من بذور األعشاب البریة یشبھ بذور النباتات التربویة–تشابھ شكل البذور  •
 عمیق ة ومتفرع ة وھ ي ق ادرة عل ى اس تغالل الم اء لمعظم األعشاب البریة شبكة ج ذور •

 .والغذاء من التربة أكثر من النباتات التربویة
ًلألعشاب البریة قدرة تكاثر بالغة جدا، وھي تقوم بإنت اج العدی د م ن الب ذور الت ي تك ون  •

 وتنجح األعشاب البریة في إنتاج بذورھا في ظروف الجفاف أی ضا، ً-عادة صغیرة جدا
والط   رق الرئی  سیة النت   شار ب   ذور . ك  ون أحیان   ا منف  صلة ع   ن الترب  ةوحت  ى عن   دما ت

 .األعشاب البریة ھي بواسطة الریح والماء والزبل العضوي
لبذور األعشاب البریة حاالت مختلفة من ال سبات مم ا ی ساعد عل ى اإلنب ات ف ي فت رات  •

 .متواصلة كذلك فأن البذور تحتفظ بحیویتھا سنوات طویلة
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  :لبریةأضرار األعشاب ا
ال ضوء، الم اء، العناص ر (أن األعشاب البریة تنافس النباتات التربویة على وس ائل اإلنت اج  .1

 ).الغذائیة
ًتستخدم األعشاب البریة كعائل مؤقت للح شرات والفیروس ات وم سببات األم راض وأحیان ا  .2

ًال تظھر علیھا أي أعراض مرضیة غیر أنھا تكون مصدرا ھاما للعدوى ً. 
 . تؤدي إلي تقلیل جودة المنتوجاألعشاب البریة .3
 .عرقلة أعمال الفالحة وعملیات الجني والحصاد .4
 .إلحاق الضرر بشبكة الري .5
 .المساس بجودة البیئة وبالصحة .6
أن ج ذور األع  شاب داخ ل الترب  ة تف رز م  واد تعرق  ل نم و وتط  ور بع ض النبات  ات التربوی  ة  .7

 .اإلفرازاتالمزروعة في مواضع 
  

   محاصیل الخضرفي عشاب والحشائشمكافحـة األ
 ت  أثیر ض  ار عل  ى محاص  یل الخ  ضر أيالمكافح  ة المتكامل  ة ل  ضمان تالف  ى   أس  لوباس  تخدامیل  زم 

 : أو البیئة المحیطة بھا مع التأكید على المنزرعة أو الالحقة
 . من بذور الحشائش وخاصة الطفیلیة  نظیفةبتقاويالحرص على الزراعة  -
  .لالمھد المناسب لبذور المحاصی ًخدمة التربة جیدا قبل الزراعة لتوفیر -
 الكذاب ةالمنتشرة بھ ا الح شائش حی ث أن الری ھ  األراضي فيإتباع طریقة الزراعة الحراتى  -

ً یمك ن ال تخلص منھ ا مبك را ب الحرث قب ل وبالت الي تتیح لبذور تلك الحشائش اإلنبات والنمو
 . الزراعة

 عل ى ع الوةًبك را ع ن الح شائش حیث الشتالت یت اح لھ ا فرص ة النم و م : الزراعة بالشتل  -
 . المستدیمة من الحشائش عند الشتل األراضيخلو 

لطبیع  ة الترب  ة وللظ  روف المناخی  ة حی  ث أنھ  ا طریق  ة   ال  دورة الزراعی  ة المناس  بةاس  تخدام -
 . الحشائش المصاحبة والمالزمة لمحصول معین ناجحة لمقاومة الحشائش الطفیلیة أو

تنم  و م  ع محاص  یل الخ  ضر ب  صفة دوری  ة وم  ستمرة  الت  يیت  والى ال  تخلص م  ن الح  شائش  -
واألمراض مع ضعف الق درة التناف سیة لمعظ م   للعدوى بالحشراتالرئیسيلكونھا المصدر 

 . محاصیل الخضر للحشائش المصاحبة لھا
 
 : بن                                                                   دورهال -ًأوال 

ال شتل  بع ددون م /  ج م 75بمع دل   WP %70الحولی ة ی ستخدم مبی د س نكور  لمكافح ة الح شائش 
 ش ھر ح والي  أسبوعین ویمكن التخلص من الح شائش المتخلف ة م ن المكافح ة الكیماوی ة بع داليبحو

 .  أو بالنقاوة الیدویةالسطحي بالعزیق -ونصف 
     أو EC % 12.5المبی  دین س  لكت س  وبر   م  نأيی  ستخدم  ةلمكافح  ة الح  شائش النجیلی  ة الحولی   

ًرش ا عام ادون م  / 3 س م125بمع دل  EC % 5تارج ا س وبر  عل ى نبات ات المح صول والح شائش  ً
 .  أوراق5 - 2طور في الخضراء النشطة عندما تكون 

 : البط                                                 اطس -ًثانی                                                 ا 
دون م م ع حج م می اه /  ج م 75بمع دل   WP %70الحولیة ی ستخدم مبی د س نكور  لمكافحة الحشائش

ظھور ف وق ًلتر بالماتور الكبیر وذلك رشا عند بدء إنبات الدرنات و100لتر بالرشاشات أو 50حتى 
  .سطح التربة مباشرة

 0.5بمعدل  EC %12.5یستخدم مبید فیوزیلید سوبر  النجیلیة الحولیة والمعمرة لمكافحة الحشائش 
للنجی ل   س م15 - 10 ح والي ورق ھ أو بط ول 4 - 2 ط ور م ن ف يًلتر رشا على النجیلی ات الحولی ة 

 .   دون م/لت ر 50 وم ع حج م م اء حت ى المعمر واألرض بھا نسبة رطوبة كافیة أثناء التطبیق البلدي
عزق ة خ الل موس م النم و عل ى أن  2 - 3 وإن لم تتوفر مبیدات الحشائش ف إن البط اطس تحت اج إل ى
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ال  سماد بالترب  ة م  ع ت  سلیك الخط  وط أم  ا  ًتك  ون العزق  ة األول  ى بغ  رض إزال  ة الح  شائش أی  ضا خل  ط
ول نبات ات البط اطس م ن ورف ع الت راب ح  العزقات األخرى فتجرى بغرض التخلص من الح شائش

 ی وم 70 - 60عندما تبلغ عم ر النبات ات م ن   منتصف الخط ویمنع العزیقفيالجھتین بحیث تصبح 
  . ًلتشابك النباتات خوفا من تكسرھا

 
 : ًثالث                                                    ا الب                                                     سلة

 بعد الزراعة وقبل دونملتر لل 0.6بمعدل  EC %48یستخدم مبید أمیكس  لمكافحة الحشائش الحولیة
  .  الزراعة الحراتىفي الكذابةعة العفیر أو قبل الریة الزرا في الري

  
  إرشادات ھامة عند إجراء المكافحة للحشائش بالمبیدات

 ال رش م ن رشاش ات وموت ورات وع دم وج ود ف يص الحیة األدوات الم ستخدمة  التأكد من •
 . یحدث تسرب منھا أثناء الرش خراطیمھا حتى ال ثقوب بھا أو

 للب شابیر أو ان سدادیح دث  األم الح وحبیب ات الط ین حت ى ال م ن میاه نظیف ة خالی ة استخدام •
 . تتفاعل مع المبید

  ب ھ م اء م ع التقلی ب الجی د ث م ی ضاف المحل ولخ ارجي و دل ف يیراع ى إذاب ة كمی ة المبی د  •
 .  التقلیباستمرارللبرمیل ویستكمل مع 

 .  الت سمم ع صا أو ف رع ش جرة حمای ة لإلن سان م ناس تخدام  ویمك نباألی ديتجنب التقلی ب  •
 

 . سلیمة للمبیدات عند التحضیرلمعاییر ومكایی استخدام •
 . ذل         كف         يالدق         ة التام         ة  وت         وخي عمال         ة مدرب         ة باس         تخدامال         رش  •

 
 . رشھا أكثر من مرة تترك أماكن بدون رش أو إعادة تجانس الرش بحیث ال •
 . التوصیات في الوقت المناسب للمعاملة كما ھو مذكور فيالرش  •
 . الزراعة مباشرة  تستخدم على سطح التربة بعدالتيلمبیدات  عقب إضافة االري •
والمط ر عن د رش المبی دات بع د   وج ود الن دىف يًعدم الرش أثناء ھبوب الریاح عموم ا أو  •

 .المبی    دات القابل    ة للتط    ایر  ح    رارة الج    و والترب    ة عن    د رشارتف    اعاإلنب    ات أو عن    د 
 األوق  ات ف  يالت الموص  ى بھ  ا بالمع  د  مبی  دات الح  شائش ی  تماس  تخدامویج  ب مراع  اة أن 

مكافح ة اآلف ات الت ابع ل وزارة الزراع ة ،   نشرة برنامجفيواألعمار المناسبین والموضحة 
 شھر ونصف من حواليالمكافحة الكیماویة بعد  وأن یتم التخلص من الحشائش المتخلفة من

یط الترب ة أو التقلی ع بالی د ، الح رص عل ى تم ش ال سطحيالتطبیق على أن ی تم ھ ذا ب العزیق 
عملی  ات العزی  ق للحولی  ات والمعم  رة ب  صفة خاص  ة  وتنقیتھ  ا م  ن الح  شائش وبقایاھ  ا بع  د

حرقھ  ا بعی  دا ع  ن المحاص  یل المنزرع  ة أو  أع  ضاء التك  اثر الخ  ضریة األرض  یة ث  م ی  تم
الح شائش عن د تحمی ل مح صولین مع ا أو   مبی داتاس تعمالاألش جار ، الح رص عل ى ع دم 

القتل للحشائش وأح د المح صولین  اختیاریة انعدامفا من تحمیل محصول تحت األشجار خو
 ف  يالحولی ة عن  د إنب ات ب ذورھا أو  ، ونخ ص بال ذكر أن أن سب أوق  ات المكافح ة للح شائش

 ب دایات ف يمراح ل نموھ ا الن شطة أو  ف يأطوار نموھا األول ى أم ا الح شائش المعم رة فت تم 
 مباشرة أما مبیدات بعد اإلنبات الريا لھ التزھیر ، وأن المبیدات األرضیة بعد تطبیقھا یلزم

أثن اء التطبی ق ل ضمان الفعالی ة الجی دة للمكافح ة  فیلزم لھا وجود نسبة رطوبة كافی ة بالترب ة
  .األخرىطرق المكافحة الطبیعیة  الكیماویة مع الحرص على تكاملھا مع
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  القوارض -6
 الفأر

الفئ ران بك ل .الف أر البیت يالنوع الشائع لھ في الع الم ھ و .  الصغیرةارضالقو لرتبة تابع حیوان لبون
 ف روجسمھ مغط ى .سم9تبلغ أطوال معظم الفئران حتى .  بالقرب من بیئة البشرش للعیموتنواعھا أن

تعتب ر الفئ ران .عدا الذیل ألون معظمھا بین البن ي واألب یض ف ي ح ین تع دد أل وان فئ ران المختب رات
ھ  ا عملی  ا تل  تھم ك  ل ش  يء تقریب  ا، أخ  شاب، أوراق، لح  م، وحت  ى جث  ث الفئ  ران حیوان  ات نباتی  ة ولكن

یعیش الفأر .  متطورة تساعدھا في البحث عن الغذاءشمالفئران تنشط لیال وھي لدیھا حاسة .األخرى
ا یفل ح بالوص ول لھ ذا العم ر س الما فغالب ا م ا یك ون حوالي ثالث سنوات لكنھ بسبب أعدائھ الكثر قلم

  . عن البشر الذین یكافحونھ بال ھوادة ناھیكوالبوم والثعابین والثعالب البریة والكالب للقططفریسة 
 

 مواصفات عامة
 جرام لون أبدانھا بني 57-7 سم بما في ذلك الذیل وھي تزن بین 21- 12یتراوح طول الفئران بین 

ذی  ل .واألن  ف األذن  ینمعظ  م الفئ  ران لھ  ا ب  وز طوی  ل وش  عیرات تح  سس ح  ول .أو أب  یض أو رم  ادي
  .ألرضیات كما یحسن بعضھا النط والقفزالفئران طویل ورفیع وھي تحسن الركض على ا

  
  االنتشار

وق ارة أفریقی ا  )قارتي أوروبا وآس یا(معظم أنواع الفئران تستوطن المنطقة الواسعة المسماة إیروسیا
  . وھي تستوطن مختلف المناطق التضاریسیة من السھول المنخفضة وحتى الجبال

 وس یریالنكا وجن وب ش رق آس یا إذ  ف ي الھن د والباك ستانpyromysوقد أحصي خمسة دون ج نس 
  . ووسط الغابات في المناطق العشبیة المجردة من األشجارالعشبیة تختار لنفسھا مناطق السھول أنھا

  
  التكاثر

للفئران نظام تكاثر فعال في مواجھة المخاطر الجمة الت ي تعترض ھا فھ ي ت صل ل سن التك اثر للم رة 
 أحیان ا ف ي الت سافدذكور واإلناث علما بأن اإلن اث تطل ب األولى عند بلوغھا خمسین یوما لكال من ال

 الن زاء یوم وھي تتكاثر على مدار السنة وھي تدخل في حال ة 40-25وقت أقل من ذلك یتراوح بین 
 تت سافد ةأنھ ا ع اد س اعة خ الل ك ل م ساء إذ 12 أیام تكون مھی أة خاللھ ا للت سافد 5-4لفترة تبلغ من 

 التلق یح بع د  تح دد فت رة الن زاء ویح دثأنھ ا المھبلی ة دور ن افع ل دى الفئ ران إذ اإلفرازاتتؤدي .لیال
 ساعة بعد اللقاء حیث أن وجود الحیوانات المنوی ة 24انسداد الجراب التناسلي في المھبل ألكثر من 

 دور مھم للفیرموناتكذلك الحظ العلماء أن .في السائل المھبلي یكون خیر ضمانة على تأكید التلقیح
في تزاوج الفئران فاإلناث ال ت دخل حال ة ال شبق ف ي ظ ل غی اب ال ذكور ب ل تن تظم دورتھ ا ف ي ظ ل 

غریب ة ف ي فت رة عرض ت لفیرمون ات ذك ور ت  فرص الحم ل أذا م ااألنثىوجود الذكور كذلك قد تفقد 
  . التزاوج 

 ن  وع من  ھ، منھ  ا ال  صغیر ال  ذي ال یزی  د وزن  ھ عل  ى ب  ضعة غرام  ات وال  ذي ق  د یع  یش ف  ي 38ن اك ھ
المن  ازل ب  القرب م  ن المن  اطق الزراعی  ة إل  ى ع  دة مئ  ات م  ن الغرام  ات ومنھ  ا الف  أر البن  ي أو ف  أر 

رام ول ھ ذی ل طوی ل  غ 300المجاري ھو من القوارض قویة البنیة حیث یزن في المتوسط أكثر م ن 
  .جداوھو قارض عدائي وماكر 

 
  غذاء الفأر

 الحب  وب والثم  ار ب  شكل خ  اص، مم  ا جعلھ  ا إح  دى الم  سببات -ًتعت  اش الفئ  ران عموم  ا عل  ى النب  ات 
كذلك، قد تأكل جثث الفئ ران األخ رى، ول وحظ أنھ ا تق ضم م ن ذیلھ ا ف ي . الرئیسیة لتلف المحاصیل

 الحیوان ات لك ي تتغ ذى فق ط و لك ن علیھ ا أن تفع ل ذل ك لك ي ال تق رض ھ ذه.حال عدم ت وافر الغ ذاء
تحفظ تآكل قواطعھا األمامی ة فھ ذه األس نان تنم و باس تمرار ط وال حی اة الحی وان ف إذا تغ ذى حی وان 
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قارض على طعام لین و منع من قرض أي شيء ص لب ف إن قواطع ھ األمامی ة تنم و حت ى ال ی تمكن 
  .الحلق و یموت الحیوان في كلتا الحالتینالحیوان من غلق فكیھ و قد تخترق سقف 

 بدرجة كبیرة و عند إمدادھا بكمیات كبیرة من المحاصیل المزروع ة فإنھ ا ولوده القوارض معظمو 
تتك  اثر ب  سرعة لدرج  ة أن أي ش  يء ینم  و یؤك  ل ف  ي الح  ال و تعتب  ر الفئ  ران و الحیوان  ات ال  شبیھة 

 خطیرة عند تخزین الطعام و ال سیما الحبوب بكمی ات الفئرانبالفئران و تصبح القوارض و خاصة 
  . بنقل مرض الطاعون الدملي الذي البراغیث التي تتطفل علیھاجرذانالكبیرة ، تقوم 
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  الخلند
الفلسطیني من الثدییات الحقیقیة الحفارة حیث ینتم ي لعائل ة الخل دات العمی اء  و ) الخلند(یعتبر الخلد 

) أب و عمای ة(یطلق على الحیوان اس م . رتبة القوارض  التي تعتبر أكبر رتب الثدییات عددا و تنوعا
معظ م حیات ھ تح ت األرض ین شط الحی وان ل یال و نھ ارا و یق ضي . لكونھ ض امر العین ین و ال ی رى

یحفر أنفاقا  و جحورا أرضیة مت شعبة و غی ر عمیق ة ب ین ج ذور و ب صالت و درن ات المزروع ات 
 س نتیمترا، 30-15یبل غ ط ول الحی وان م ن . التي یتغذى علیھا و یخزنھا و بالتالي یسبب لھا الھ الك

  . جراما300-150كما یبلغ وزنھ من 
تحت األرضیة و یعرف بین حیوانات المنطقة بجسمھ الممتلئ و تكیف الخلد الفلسطیني على الحیاة  

األسطواني و أرجلھ القصیرة و عیونھ الضامرة التي یغطیھا الفرو و بعدم وجود األذن الخارجی ة و 
یتمیز فروه . ال تمتلك األقدام مخالب قویة خاصة و ھذا ما لم یعھده أحد في الحیوانات الحفارة. الذیل

ی ستخدم الخل د الفل سطیني قواطع ھ القوی ة  . نھ قصیر و منتصب و ذو ملم س قطیف يالرمادي القاتم بأ
ف ي الحف ر كم ا ی ستخدم رأس  ھ الق وي و الثقی ل و الع ریض ف ي دف  ع الترب ة الرخ وة و ال سائبة ألعل  ى 

عندما یصبح التراب داخل األنفاق على شكل كوم ة تعی ق . مكونا األكوام و التالل الصغیرة  الممیزة
وان فإن ھ یعم د إل ى ال دوران العك سي ث م ی دفع كوم ة الت راب بواس طة جبھت ھ العری ضة و حركة الحی

. بمساعدة أطرافھ األمامیة إلى سطح األرض و یوزع التراب عند المدخل على ش كل أك وام ص غیرة
ال تتأثر أنشطة الخل د الفل سطیني بوج ود اإلن سان و ت زداد عملی ة حف ر األنف اق ف ي الف صول الرطب ة 

تندر بشدة رؤیة الحیوان و ھو یتجول خارج أنفاقھ التي یبنیھا و ینشط .  في الفصول الجافةأكثر منھ
. ب  داخلھا ألن أي ن  شاط ل  ھ عل  ى س  طح األرض یعرض  ھ لخط  ر االفت  راس و الس  یما بواس  طة الب  وم

یغامر الخلد الفلسطیني بالخروج من جحره أثناء اللیل عن دما یتأك د أن ھ ل ن یم سك ب ھ م ن قب ل ط ائر 
وم و عندما یكون على س طح األرض فإن ھ یتغ ذى عل ى جمی ع أن واع الح شائش والحب وب وك ذلك الب

یع  رف ع  ن ھ  ذا الحی  وان أن  ھ یف  ضل الع  یش ف  ي الترب  ة الخ  صبة حی  ث ت  زرع الخ  ضار . الح  شرات
  .والنباتات المختلفة فیقوم بمھاجمتھا و إحداث أضرار بلیغة فیھا

   
  انتشار وتناسل الخلد الفلسطیني

لخلد في المواطن البیئیة المتوسطیة ذات الطبیعة الشجیریة المتواجدة في كل م ن فل سطین و ینتشر ا 
ف ي . األردن و لبنان و سوریا و العراق و مصر و لیبیا و تركیا و بع ض دول جن وب ش رق أوروب ا

ني یبني الخلد الفلسطی. سنة/  ملم 100یشیع الحیوان في كافة البیئات التي یتجاوز ھطولھا ، فلسطین
تكب ر ال ذكور اإلن اث حجم ا و یح دث الت زاوج . تالال تناسلیة لتشمل غرف العش و الطعام و النظاف ة

 یوم ا 28في أو حول التالل التناس لیة و تبل غ فت رة الحم ل الت ي تح دث م رة واح دة ف ي الع ام ح والي 
  . صغارا خالل األشھر من ینایر إلى مارس4-2لیعطي فیما بعد من 

   
  عالقتھ باإلنسان 

یبح  ث الخل  د الفل  سطیني دوم  ا و یتغ  ذى عل  ى الب  صالت و الج  ذور و الریزوم  ات و الكورم  ات و 
النبات  ات الخ  ضراء الطازج  ة، و بن  اء عل  ى ذل  ك، ی  بغض المزارع  ون ھ  ذه الق  وارض و یكرھونھ  ا 

  . لكونھ        ا ت        ستھلك ج        ذور محاص        یلھم الزراعی        ة التجاری        ة و ت        سبب لھ        ا الھ        الك
  . العض أو بالحفر السریع في األرضویحمي ھذا الحیوان نفسھ بواسطة
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  األمراض الفطریة -7-1
  

 و عفن الجذورمرض سقوط البادرات 
لمحاص  یل تنت  شر الفطری  ات الم  سببة ف  ي كاف  ة المن  اطق الزراعی  ة فھ  ي ت  صیب دائ  رة كبی  رة م  ن ا

وفي مختلف الظروف وم ن  الزراعیة وعلى األخص محاصیل الخضر وفي أطوار نموھا المختلفة 
  .ھنا تنبع خطورة ھذه المسببات

 المسببة تنشط في ظروف الرطوبة العالی ة فطریات في مراقد البذور كون الاألشتالیصیب المرض 
 ف ل والفلهالبن دورلحق ل نبات ات مح صول  كما یصیب في ا.ة اإلضاءةمع رداءة التھویة في التربة وقل

   . والتوت األرضي والبازالءوالفاصولیا والملفوف والكوسا والخیار والبطیخ زھرةوال
  :وتسبب مرض سقوط البادرات فطریات من أجناس مختلفة أھمھا

 Rhizoctonia Solani    فطر الرایزوكتونیا  •
  Botritis Spp                           فطر البوترتیس •
                                           Phoma Spp   فطر الفوما •
                                                                   Spp Pythium فطر البیثیوم •
                                             Spp Fuzarium  فطر الفیوزاریوم •
                                            Alternaria Spp   فطر االلترناریا •
     Sclerotinia Spp  فطر السكلیروتنینا  •
    

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

  
  

  :األعراض
  : مظاھرلھذا المرض عدة

تھاجم الفطریات المسببة البذور بمجرد زراعتھا في الترب ة وقب ل إنباتھ ا وت سبب تعفنھ ا ق د  )1
تصیب البذور النابتة قبل ظھور البادرة حیث تفشل البادرات في الظھور فوق سطح الترب ة 

 .ویعزى ذلك خطأ إلى ضعف في حیویة البذور
ف ي منطق ة الرقب ة المالص قة للترب ة إصابة البادرات بعد ظھورھا فوق س طح الترب ة وذل ك  )2

وی سبب ف ي فت  رة ق صیرة تعف  ن ال سویقة الجنینی  ة ویأخ ذ الن  سیج الم صاب ل  ون أب یض ق  ذر 
وتسقط البادرات قبل أن تظھ ر علیھ ا أع راض ال ذبول، وتتمی ز النبات ات ب سھولة انف صالھا 

 .من المنطقة المتعفنة
لج  ذور ق  د تظ  ل قابل  ة لإلص  ابة إال أن ا: بع د ت  صلب أن  سجة الب  ذرة ت  صبح مقاوم  ة للم  رض )3

  .وتتعفن حیث تموت النباتات وھي صغیرة السن مع بقائھا قائمة
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  :الظروف المالئمة
فھو ینتشر تحت ظ روف جوی ة  -ًنظرا لتعدد الفطریات المسببة ألمراض السقوط المفاجئ للبادرات 

تعم ل  الفط ر ال سائد والوفي الحقیقة فإن درجات الحرارة والرطوبة تحدد وتتحكم ف ي ن وع . متباینة
على الحد من المرض، ففي الشتاء یسود فط ر البیثی وم المتحم ل للب رودة وال ذي یحت اج إل ى رطوب ة 

طر الفیوزاریوم المتحمالن للح رارة والجف اف ھم ا ال سائدان  وفاالرایزوكتونیعالیة بینما یتمنع فطر 
  :في فصل الصیف كما یبین الجدول التالي

  

 نسبة الرطوبة في التربة الحرارةدرجة   الفطر السائد
% 

 %80 20 البیثیوم

 %80 25 الرایزوكتونیا

 %40 30 الفیوزاریوم
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  ه في البندوريالفیوزاریوم ذبولال
 Fusarium Oxysporium F. Lycopersiciالمتسبب عن فطر 

 والباذنجان فل من العائلة الباذنجانیة مثل الفل نباتات أخرىهیصیب ھذا الفطر باإلضافة إلى البندور 
  .سوالبطاط

  

  
  

  :األعراض
تبدأ بظھور شحوب یعتري األوراق یتحول إلى اللون األصفر فیما بعد ثم تنحني أعناق األوراق 

ًمتد تدریجیا تبدأ األعراض عادة من األوراق السفلى حیث ت. مبدیة مظاھر الذبول ثم تجف و تموت
) وقد تصاب أفرع من النبات دون أخرى فال تظھر علیھا أعراض المرض(إلى األوراق العلیا، 

  .وتنتھي األمر إلى ذبول النبات كلھ وموتھ
. ًعند قطع الجذر الرئیسي أو الساق طولیا یالحظ لون زیتي داكن أو بني في منطقة األوعیة الناقلة

ًب لعدة أیام فإنھ ینمو على سطحھ نموا فطریا أبیض غزیرا ھو وإذا وضع القطع في مكان دافئ رط ً ً
  .عبارة عن میسلیوم الفطر

  
  :الظروف المناسبة النتشار المرض واإلصابة

 - 27یوافق ھذا المرض األجواء الدافئة إلى الحارة ودرجات الحرارة المناسبة لحدوث اإلصابة ھي 
 - 50وبة المعتدلة أي عندما تحتوي التربة على  م، أما الرطوبة األرضیة المناسبة فھي الرط29ْ
  .من سعتھا الحقلیة، لذا فأكثر ما یصادف ھذا المرض في الزراعات الصیفیة% 60

م الفطر بالعملیات الزراعیة ومع میاه الري وبقایا النباتات المصابة وكذا األسمدة یثا ینتقل جر
  .العضویة
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  ذبول الفرتسلیومال
    المتسبب عن الفطر

Verticillium albo- atrum  
Verticeillium dahliaeوھو األكثر خطورة واألكثر انتشارا.ً  

 نوع نباتي مختلف تضم تحتھا المحاصیل الخضریة مثل 400بمقدور ھذا المرض إصابة حوالي 
 والباذنجان والخیار والبطیخ والكوسا، كما یصیب نباتات عشبیة حولیة ونباتات فل والفلهالبندور

  .طرفار وشجیرات التي تعتبر مخازن طبیعیة لمصادر العدوى بالمعمرة وأشج
  :األعراض

 ویصعب) ذبول، اصفرار(تشابھ أعراض ھذا المرض مع الذبول الناشئ عن فطر الفیوزاریوم 
التفریق بینھما إال بعد الفحص المخبري لمقاطع من النبات المصاب، ھذا ویمكن اكتشاف میسلیوم 

ة، وقد یالحظ على المقاطع الطولیة لون داكن أو نقط سوداء مما یمیز الفطر ضمن األوعیة الناقل
 زتھرافأھذا الفطر عن غیره ویعزى سبب الذبول لیس إلى انسداد األوعیة بنموات الفطر بل إلى 

  .السامة في األنسجة الوعائیة
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  :االنتشار واإلصابة
على ھیئة أجسام حجریة، ویستطیع البقاء ینتقل الفطر مع بقایا النباتات المصابة إلى التربة ویبقى 

  .ً سنوات محافظا على حیویتھ10-8في التربة لمدة 
 المیسلیوم الذي ینفذ إلى أنسجة العائل عن ناتجةفي حال توفر الرطوبة المناسبة تنمو ھذه األجسام 

  .بةًالحشرات محدثا اإلصا طریق الخدوش والجروح الناشئة عن العملیات الزراعیة المختلفة أو
  .تصاب النباتات في كافة أعمارھا ولعل الفترة الحرجة ھي طور البادرة وفترات النمو النشط

  
  :الظروف البیئیة المناسبة

یالئم ھذا المرض التربة الرطبة واألجواء الدافئة، كما أن زیادة التسمید اآلزوتي تعمل على 
 التي تؤدي إلى إحداث جروح أو أضعاف مقاومة النبات وكذا الحال بالنسبة للعملیات الزراعیة

  .خدوش في الجذور
  
  :ةكافحمال

  :في مراقد البذور
 .استخدم الترب الخفیفة جیدة التھویة جیدة الصرف .1
 .فترات الريمیاه الري وتنظیم كمیة االعتدال في  .2
معتمدة ومن مصدر موثوق منھ، تتصف بأنھا معاملة ب المطھرات الفطری ة،  استخدام تقاوي .3

 . أمراض الذبوللھا قدرة تحمل
الھروب من (تغطیة البذور بالرمل لیساعد على اإلنبات السریع والخروج فوق سطح التربة  .4

 ).اإلصابة
  :في الحقل قبیل غرس األشتال

 .تعقیم التربة .1
 :التالیة إحدى المواد المذكورة إلیھترطیب التربة بكمیة كافیة من الماء المضاف  .2

  . دونم / م ج100 بافستین بمعدل – بنلیت –ألییت 
  :في الحقل بعد غرس األشتال

 . ، مرة كل أسبوعمرات4 الوقائیة السابقة تكرر العملیة •
وخاصة منطقة العن ق والترب ة المحیط ة بھ ا بأح د خالل فترة تأسیس األشتال،  شتالرش األ •

لت ر م اء أو داین ون بمع دل 100/ ج م 250 بمع دل ری دومیلأو دای اثین : المطھرات الفطریة
 ..لتر ماء100 / 3سم250

 .التھویة والعزیق والصرف وتنظیم الري واإلضاءة الجیدة: ة الزراعیالعنایة بعملیات •
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 البیاض الدقیقي القرعیات
  Erysiphe Cichoraccarumالمتسبب عن الفطر 

  .یصیب ھذا الفطر جمیع نباتات العائلة القرعیة ماعدا البطیخ
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  :األعراض واإلصابة
ھا تنتشر إلى األوراق ن حول قاعدة النبات وم المسنةتبدأ اإلصابة عادة على األوراق القدیمة

الحدیثة، وتظھر بشكل بقع بیضاء رمادیة دقیقة على السطح السفلي لألوراق، وبتقدم المرض یمتد 
لبقع حتى یعم السطح المصاب بكاملھ، یلي ذلك إلى السطح العلوي لألوراق ویزداد حجم ھذه ا

  .أما الثمار فیضمر حجمھا وینقص عددھا. جفاف المناطق المصابة وسقوطھا
وتنتقل اإلصابة من نبات آلخر بواسطة الریاح . یالئم ھذا الفطر الجو الدافئ والرطوبة المرتفعة

ي إلیھا الفطر في غیاب النباتات والحشرات مثل خنفساء القثاء، كما أن النباتات البریة التي یأو
  .ًالقرعیة مصدرا للعدوى

  
  
  

  :لمكافحةا
  :تعمال المواد التالیةیفضل الرش الوقائي عند ظھور أول بقعة في الحقل  ویبدأ الرش باس

 .لتر ماء100/  جم 250میكروني بمعدل كبریت  -
 .لتر ماء100 / 3سم50 – 30روبیجان أو سستان بمعدل  -
 .لتر ماء100 / 3سم100بایفیدان أو أوفیر أو سبرول بمعدل  -
 .لتر ماء100 / 3سم20فولیكور بمعدل  -
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  البیاض الزغبي
 من الفطریات القادرة على إصابة الكثیر من المحاصیل تسبب ھذه األمراض عن مجموعة كبیرة

الزراعیة الھامة مسببة لھا أضرار بالغة، الفطریات المسببة لھذه األمراض متخصصة أي تطفل كل 
یملك المقدرة على إصابة غیره، لذلك نعمد إلى تسمیة  منھا ینحصر على عائل محدد خاص بھ وال

  :األمراض على سبیل المثالالفطر المسبب باسم العائل، ومن ھذه 
 Bremia Lactucaeالبیاض الزغبي في الخس المتسبب عن الفطر 

 وھو یصیب أوراق نباتات Peronoplasmapara cubensisالبیاض الزغبي في القرعیات 
 .تصاب بھ الثمار البطیخ والخیار والكوسا وال

  
  :أعراض اإلصابة

 تظھر على ھیئة بقع ا على النباتات حیثتشترك جمیع ھذه األمراض باألعراض التي تحدثھ 
صفراء زیتیة باھتة على السطح العلوي لألوراق تتحول بتقدم اإلصابة إلى اللون الرمادي القاتم أو 
البني، یقابل ذلك على السطح السفلي نمو زغبي أبیض أو رمادي اللون ھو عبارة عن حوامل 

ة، وفي حال اشتداد اإلصابة تمتد البقع وتتحد األكیاس الجرثومیة للفطر التي تخرج من مسام الورق
بعضھا بالبعض اآلخر لتعم اإلصابة معظم أجزاء الورقة، ھذا وتصاب باإلضافة لألوراق أعضاء 

  .نباتیة أخرى مثل سوق النباتات الغضة واألزھار والثمار

      
   :العوامل البیئیة المناسبة

یالئم انتشار ھذه الفطریات األجواء ذات الرطوبة المرتفعة ودرجات الحرارة المتوسطة والتي تمیل 
ما یزید من خطورة ھذه األمراض في الزراعات المغطاة حیث تكون الحرارة إلى البرودة وھذا 

  .والرطوبة مثالیة لتطورھا وانتشارھا
  

  :المكافحة
 برنامج وقائي لمنع حدوث اإلصابة أو الحد منھا ومن بإتباع أمراض البیاض الزغبي كافحت

  :اإلجراءات الوقائیة المتبعة
مسافات زراعة (على سھولة التھویة بین النباتات  العملیات الزراعیة التي تساعد إتباع •

وكذلك العنایة بفتح نوافذ التھویة عند ارتفاع نسبة الرطوبة وذلك في األوقات ) مناسبة
 .الدافئة

 .إزالة األجزاء الخضریة المصابة والتخلص منھا بالحرق أو الدفن •
المبیدات  برنامج رش وقائي وقبل حدوث اإلصابة وعلى فترات مناسبة من إتباع •

المستخدمة لھذا الغرض المركبات النحاسیة مثل الكوبرافیت أو الكوبرازان أو مركبات 
 . 45 -الداي ثیوكربامایت مثل الدایثین م

لتر ماء أو 100/ جم 350في حالة اإلصابة یتم الرش بأحد المبیدات العالجیة مثل ریدومیل  •
لتر ماء أو ألییت 100/ جم 250معدل سندوفان أو ریدومیل نحاس أو انتراكول أو داكونیل ب

 .لتر ماء100/ جم 200بمعدل 
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   اللفحة المبكرة
 Alternaria Solaniالمتسبب عن فطر 

 وتتراوح س والفلفل والبطاطهیصیب ھذا المرض أغلب نباتات العائلة الباذنجانیة وخاصة البندور
  %.20 - 5الخسائر الناجمة عن اإلصابة بھذا المرض بین 

  
  :األعراض

یصیب الفطر سیقان النباتات وأوراقھا في كافة مراحل نموھا من البادرة وحتى النباتات الناضجة 
  .كما تصاب الثمار وأعناق األوراق

على الوریقات تظھر األعراض بشكل بقع صغیرة بنیة داكنة ال تلبث أن تتحول إلى اللون األسود 
ة ال تلبث أن تكبر في  البدایة صغیرة مبعثرخاصة على األوراق السفلى القدیمة وتكون ھذه البقع في

مم وتظھر فیھا حلقات متداخلة محاطة بلون أصفر یتبع ذلك جفاف األوراق السفلى 3 -2الحجم 
  .وسقوطھا

أما على األفرع وأعناق األوراق فتكون البقع غائرة ومتطاولة ذات حواف داكنة مما یعرض األفرع 
المرض في كافة مراحل تشكل الثمرة، بشكل بقع بنیة أو للكسر على ثمار البندورة تظھر أعراض 

  .سوداء وقد تمتد اإلصابة إلى داخل الثمرة على ھیئة عفن جاف

      

      
  

  : واإلصابةانتشار المرض
  .یكمن الفطر في بقایا النباتات المصابة بالتربة أو في البذور بشكل ساكن

تنتشر جراثیم الفطر بالریاح والحشرات حیث تبدأ األعراض بالظھور بعد یومین أو ثالثة من 
ویتوقف نشاط الفطر المرضي على قوة النبات والظروف الجویة، فالنباتات . حدوث العدوى

  .اق القدیمة أكثر عرضة لإلصابةالضعیفة واألور
  

  :العوامل البیئیة المناسبة
م والرطوبة الجویة المرتفعة مما 28 - 25 نلحرارة المعتدلة التي تتراوح بییناسب الفطر درجات ا

  .یزید من أخطارھا ھذا المرض في الزراعات المغطاة
  

  :مقاومة مرض اللفحة المبكرة
  .للمرضاستخدام األصناف المعروفة بمقاومتھا  §
 .زراعة التقاوي المعروفة ومن مصدر موثوق منھ  §
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 إجراء إلىًبمجرد ظھور أولى أعراض اإلصابة على النباتات البالغة یجب المبادرة فورا  §
- 10عملیة الرش حیث یمكن إیقاف تقدم المرض وتقلیل األضرار على أن یكرر الرش كل 

 :ةً یوم مرة وفقا لحالة اإلصابة ومن المواد المستخدم15
لتر ماء أو سندكور أو 100/ جم 250لتر ماء أو مانسیدان أو مانكوبر 100/ جم 200داكونیل 

  .لتر ماء100/ جم 350سنكور أو ریدومیل بمعدل 
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   المتأخرةاللفحة
  . وھو من الفطریات البیضیةPhytophthora Infeatansالمسبب فطر 

داخل األنسجة ویرسل ممصاتھ لداخل الخالیا للحصول على  یوم ینمو بین الخالیایشكل الفطر میسل
البوغیة للفطر من خالل الثغور التنفسیة والعدیسات على السطح السفلي  غذائھ ، ثم تظھر الحوامل

تحمل أكیاس بوغیة لیمونیة الشكل تنتفخ أطراف الحوامل قبل تمام نضج األكیاس  لألوراق ، وھي
 ًیخرج من االنتفاخ الطرفي نمو آخر یحمل في طرفھ كیسا آخر ، وتسمى ھذه الظاھرةو البوغیة

انتفاخات متتابعة  ولھذا یتمیز الحامل البوغي لھذا الفطر بوجود Proliferation بالتوالد المتداخل
الھواء ، ویتم التكاثر  تحدد أماكن خروج األكیاس البوغیة ، وتنتشر األكیاس البوغیة بواسطة

تشكل مصدر العدوى األولیة في  نسي بتكوین األبواغ البیضیة داخل األنسجة المصابة وھيالج
الدرنات المصابة على شكل میسلیوم ینتشر في  الربیع ، كما یمكن أن یقضي الفطر فصل الشتاء في

  .في األماكن التي ال یتشكل فیھا الطور الجنسي أنسجة الدرنات ویشكل مصدر العدوى األولیة
 

  
  

   . ساعات3 -1الجاف خالل  وتموت األبواغ الھدبیة في الجو
ًیشكل الفطر عددا كبیرا من األجیال خالل فترة النمو رة بین اإلصابة الخضري للنبات ، وتستمر الفت ً

  . أیام4الظروف المثالیة حوالي  وحتى تشكل األكیاس البوغیة الجدیدة في
أكثر ، وھذا ما یفسر االنتشار الوبائي الخطیر  ً أبواغ ھدبیة وأحیانا8 -3 بوغىویعطي كل كیس 

المرض على جمیع النباتات في الحقل خالل أسبوع أو  لھذا المرض ، حیث یمكن أن یقضي ھذا
  .الظروف المناسبة ین على األكثر إذا توفرت لھأسبوع
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  :األعراض
تظھ  ر عل  ى جمی  ع أج  زاء المجم  وع الخ  ضري بق  ع غی  ر منتظم  ة ال  شكل وتك  ون واض  حة ف  ي الج  و 
الرطب، لونھا في البدایة بن ي غ امق عل ى ال سطح العل وي للورق ة كم ا یوج د نم وات فطری ة زغبی ة 

 األس ود مم ا ی ؤدي إل ي جف اف األوراق وس قوطھا، بیضاء على السطح السفلي، ثم تتحول لونھا إلي
  .كذلك یؤدي إلي تشویھ الثمار

كما یصیب ھذا المرض درنات البطاطس تح ت س طح الترب ة حی ث تظھ ر اإلص ابة عل ى ش كل بق ع 
  .مائیة بنیة غامقة وفي النھایة تصبح المنطقة المصابة صلبة وجافة

     
  

  :العوامل البیئیة المناسبة
لحرارة یناسب الفطر درجات اینتشر ھذا المرض في المناطق التي تزرع في الخریف والشتاء، 

 ا ھذا المرضخطریزید من  م والرطوبة الجویة المرتفعة 15 - 10 ن التي تتراوح بینخفضةالم
  .بة المرضیةتوفر الندي على سطح األوراق لحدوث اإلصا

  
  

  :المكافحة
یجب أعطاء رشات وقائیة عن د اكتم ال حج م النب ات حی ث تت وفر الرطب ة الموض عیة ح ول النبات ات 

/ ج م 250وخاصة في الدفیئات ویكون بمع دل رش ة ك ل أس بوع، وذل ك باس تعمال مان سیدان بمع دل 
  .لتر ماء100

لت ر م اء أو 100/ ج م 200لییت بمع دل أ: ةفي حالة حدوث إصابة یتم العالج بالرش بالمبیدات التالی
  .لتر ماء100/ جم 300ریدومیل مانكو أو منكور بمعدل 
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  االنثراكنوز 
  الرطبة في األجواء الدافئة  ینتشر المرض بشدة

  .حیث یصیب نباتات العائلة القرعیة: Colletotrichum orbiculare   ویسببھ الفطر
  . یصیب نباتات العائلة الباذنجیةColletotrichum  coccodes     بینما الفطر

 
 : األعراض

على البادرات یسبب المرض ذبول لألوراق الفلقیة وندب عند قاعدة الساق ، وعلى األوراق البالغة 
تظھر مساحات باھتة مشبعة بالماء بالقرب من العروق تتسع بسرعة وتتحول إلي اللون الرمادي 

مركز البقع الجاف یتشقق . تكون لفحة قد تؤدي إلي موت الورقة بالكاملإلي البني، قد تلتحم البقع و
 التقرحات علي عنق أوویتمزق غالبا معطیا مظھرا مھلھال للمجموع الخضري وتكون الندب 

  .الورقة والساق مستطیلة غائرة قلیال
 علیھا قرح  أصیب عنق الثمرة، بینما الثمار الكبیرة تتكونأذاقد تسود وتموت الثمار الصغیرة  

دائریة غائرة قلیال خضراء قاتمة إلي سوداء وقد تفرز في الجو الرطب مادة لزجة ذات لون 
الثمار المصابة ذات طعم مر أو غیر مستساغ وتتلف بسرعة خاصة بالثالجة ). بني فاتح( السلمون 

  .خاصة عندما تصاب بكائنات أخري ثانویة
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  :مصدر المرض
، كما ینتقل ائش على الحشأو بقایا المحصول بالتربة أویعیش الفطر بین المواسم على البذور 

وینتشر المرض بشدة في وجود األمطار . بواسطة الخنافس التي تتغذي على نباتات العائلة القرعیة
  .ال یحتاج الفطر للجروح إلحداث اإلصابة . والرطوبة المرتفعة ودرجة الحرارة الدافئة 

  
  :المرض إدارة
 .استخدم فقط بذور معتمدة •
 .لاتبع دورة زراعیة لمدة عام على األق •
 . بالحقل المصابةالتخلص من الحشائش ونباتات القرعیات •
 .عمیقا بالتربةدفنھا  أوجمع بقایا المحصول وحرقھا  •
 120تجنب جرح الثمار عند الحصاد ، ویمكن غمر الثمار في ما ء یحتوي الكلور بتركیز  •

 .جزء في الملیون
 . أصناف مقاومة للمرض ةعازر •
  . مبكرا للوقایةأویة سطحي الورقة جیدا إلبادة الفطر استخدم المكافحة الكیماویة مع تغط •

  :المكافحة الكیماویة
 :رش النباتات بعد حوالي شھر من الزراعة بأحد المبیدات اآلتیة بالتبادل

 .  لتر ماء100/  جم100بمعدل   أو روفرالبنلیت §
 .  لتر ماء100/ جم250انتراكول بمعدل  §
 . ماء لتر 100/  جم350كوبرو انتراكول بمعدل  §
 .  لتر ماء100/  جم250كبریت میكروني بمعدل  §
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  لفحة الساق الصمغیة 
  Didymella bryoniae: یسببھ الفطر

 وھو الطور citrullina أو Mycospharella melonisوكان الفطر یعرف قبل ذلك باسم 
  .الجنسي لمرض لفحة الساق الصمغیة في القرعیات

وینتقل المرض عن طریق البذرة حیث یكمن بداخلھا الفطر .  أغلب القرعیاتویصیب المرض
ولذلك فإن أول األعراض تبدأ في الظھور على البادرات حیث تنتقل العدوى من . المسبب للمرض

البذور المصابة إلى األوراق الفلقیة فیظھر علیھا بقع سوداء منخفضة عن سطح الفلقة ویوجد 
  .قیقة تحتوي على جراثیم الفطربداخلھا أجسام سوداء د

وربما تؤدي ھذه اإلصابة إلى موت البادرات عند إصابة البرعم الطرفي أو السویقة الجنینیة السفلى 
وتظھر األعراض على أوراق النباتات األكبر سنا في صورة بقع دائریة صغیرة سوداء أو أحمر 

. صفراء، وتجف ھذه البقع وتتشقق مم محاطة في بعض األحیان بھالة 5قاتم یصل قطرھا حوالي 
كما . ویمكن أن تبدأ اإلصابة من حواف األوراق بشكل ذبول یتقدم نحو الداخل لتسبب لفحة األوراق

تتركز اإلصابة على الساق عند منطقة التاج القریبة من التربة والفروع حیث تظھر اإلصابة في 
ات صمغیة لونھا بني محمر منغمس صورة تقرحات وتشققات طولیة ذات لون بني مصحوبة بإفراز

فیھا أحیانا أجسام الفطر الثمریة الصغیرة ذات اللون األسود وفي النھایة تتجعد ھذه المناطق ویموت 
كما تظھر على الثمار بقع شبھ مائیة صغیرة مستدیرة لونھا . عرش النبات أعلى منطقة اإلصابة

ا اإلفرازات الصمغیة وأجسام الفطر أخضر زیتوني یتحول إلى اللون األسود وقد یظھر علیھ
  .السوداء أیضا

    
  

  :ةكافحالم
  

استخدام تقاوي نظیفة ومعاملة البذور بأحد المطھرات الفطریة كما سبق لمنع انتقال  •
 . المرض عن طریق البذور

 :  العملیات الزراعیة التي تحد من انتشار المرض مثلإتباع •
 .لجیدة للنفق والتخلص من المخلفات النباتیة المصابة بالحرقالتھویة ا -
 . التخلص من الحشائش وعدم إحداث أي جروح على النباتات -
 .تعقیم أواني الزراعة بالمشتل -
 .  دورة زراعیة مناسبةإتباع -
 :رش النباتات بعد حوالي شھر من الزراعة بأحد المبیدات اآلتیة بالتبادل •
 .  لتر ماء100/  جم100بمعدل بنلیت  -
 .  لتر ماء100/ جم250انتراكول بمعدل  -
 .  لتر ماء100/  جم350كوبرو انتراكول بمعدل  -
  .  لتر ماء100/  جم250كبریت میكروني بمعدل  -
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  ) عفن األسكلیروتینیا(العفن األبیض 
  .Sclerotinia Sclerotiorumیسببھ الفطر 

 یمكن أن ینتقل عن طریق التربة أو وتكمن خطورة ھذا المرض في أن الفطر المسبب لھذا المرض
عن طریق الھواء، حیث یكون أجساما حجریة سوداء یمكن أن تظل بالتربة وتتحمل الظروف غیر 
المناسبة لعدة سنوات وعند انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة ینشط الفطر ویھاجم النبات 

 سطح التربة وتكون بشكل بقع وتظھر األعراض على أي جزء من النبات وخاصة على الساق قرب
صغیرة مائیة تتحول للون البني، ویمكن لإلصابة أن تمتد إلى أعلى لتصیب قواعد وأعناق األوراق 

ثم یبدأ ظھور . وقد تمتد اإلصابة إلى أسفل لتصیب المجموع الجذري. وتسبب اصفرارھا وذبولھا
 األجسام الحجریة السوداء بداخلھ نمو الفطر األبیض القطني على الجزء المصاب من الساق وتشاھد

بأحجام مختلفة قد تصل إلى حجم بذرة البسلة، كما تصاب الثمار أیضا ویشاھد علیھا النمو األبیض 
  .القطني وتصبح طریة ثم سریعا ما تتعفن

    
  

  :كافحةالم
 . دورة زراعیة طویلة نظرا الن الفطر یمكث في التربة لعدة سنواتإتباع •
 .مرضحرق المخلفات النباتیة المصابة لتالفي حدوث ال •
 أسابیع على األقل قبل الزراعة یفید في التخلص من األجسام 3 غمر األرض لمدة  •

 . الحجریة
 . تنظیم الري وعدم زیادتھ •
 . تحسین التھویة في األنفاق لخفض الرطوبة •
 .تعقیم التربة •
 .  مراعاة عدم إحداث جروح بالنباتات •
ر ماء عند عمر شھر من  لت100/  جرام250 بمعدل ينالمیكروالرش الوقائي بالكبریت  •

 . الزراعة
 : في حالة ظھور اإلصابة یوصى برش النباتات بالتبادل بأحد المبیدات اآلتیة •
 .  لتر ماء100/  جم100بمعدل بنلیت  -
 .  لتر ماء100/  جم100رونیالن بمعدل  -
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 الذبول المفاجئ 
و الخیار حیث یظھر عادة  أشمامیحدث ھذا المرض عادة في وقت متأخر نسبیا من حیاة نبات ال

ویعتبر . على النباتات في مرحلة اإلثمار وخاصة على النباتات التي تحمل عددا كبیرا من الثمار
 والخیار من المحاصیل الحساسة للذبول المفاجئ حیث یظھر المرض عند مرحلة شمامكال من ال

صة وسط النھار أثناء تكوین الثمار وتبدأ األعراض في صورة ارتخاء وتھدل بسیط لألوراق خا
  .ارتفاع الحرارة وذلك برغم توفر رطوبة كافیة بالتربة

وبتقدم الوقت یزداد األمر سوءا حیث إن معظم النباتات تذبل تماما في خالل ثالثة أو أربعة أیام، 
وفي خالل خمس إلى ستة أیام تنھار النباتات تماما تاركة فقط غیر مكتملة النمو معراة بدون أي 

وتفتقر النباتات المصابة إلى الجذور المغذیة بینما الجذور األخرى تصبح مشوھة نوعا ما عروش، 
وسمیكة ولم یعرف السبب الحقیقي لھذا المرض إال أن االعتقاد السائد حالیا ھو أن الذبول المفاجئ 

د أن یتسبب عن خلیط من مسببات أعفان الجذور التي تھاجم الجذور وتتغلغل في أنسجتھا، كما یعتق
الضغوط التي یعاني منھا النبات مثل الجفاف أو رطوبة التربة الزائدة والفترات الطویلة من 
التعرض للبرد الشدید أو اإلصابة بالعدید من األمراض الفیروسیة تعمل منفردة أو متجمعة على 

ا عزل إضعاف النباتات األمر الذي یؤدي إلى سرعة مھاجمة الجذور بفطریات التربة، وأمكن حدیث
  .وتعریف الفطر مونوسبوراسكس كأحد مسببات ھذا المرض

  

  
  

  :ةكافحالم
 . زراعة القرعیات في أراضي جدیدة لم یسبق زراعة القرعیات فیھا •
 .  وقبل زراعتھ مرة أخرى بغاز برومید المیثایلشماملتعقیم التربة عقب زراعة ا •
تحاشي تعطیش النباتات أو التغریق أثناء الري حیث إن ذلك یقلل من فرصة حدوث الذبول  •

  . المفاجئ
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 مرض صدأ الفاصولیا 
  :  األعراض 

حول وخاصة السطح السفلى وسرعان ما یت) جراثیم الفطر( صورة بثرات فيتظھر على األوراق 
وتكون البثرات مرتفعة قلیال على السطح  ) ببرادة صدأ الحدید( المحمر شبیھ البنيلونھا إلى 

ویتحول الطور الیوریدى إلى التیلي ویكون لونھا أسود وزیادة ھذه البثرات تجف الورقة وتسقط 
  .ویكمل الفطر دورة حیاتھ على نفس النبات

    
  

 : لمالئمةالظروف ا
وكذلك نشاط ، الرشحقول المرویة بنظام ال فيوینتشر ) م25-18(رطوبة مرتفعة ودرجة حرارة 

  .والشتوي الخریفي یناسبھ العروة أيالریاح 
  

   :المكافحة
 .التخلص من بقایا المحصول السابق -1
  .استخدام مصدات ریاح -2
  .وعدم مالمسة النباتاتالتنبیھ على العمالة بعدم التنقل الكثیر داخل الحقل  -3
  .الماضي نفس األرض المصابة من العام فيمحاولة تجنب الزراعة  -4
  ).ال توجد إصابة( لتر ماء 100/ جم250 المیكروني بالكبریت الوقائيالرش  -5
  . بإحدى المبیدات بإحدى المبیدات الموصى بھاالعالجيالرش  -6
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  األمراض البكتیریة -2- 7
  العفن البكتیري

 ( Erwinia carotovora): سبب المرض م
الخیار ، البصل ، الفجل ، الجزر، كالبطاطس: یصیب ھذا المرض مجموعھ كبیره من الخضروات 

وھذا المرض منتشر في ، والسبانخ  , والخس، والملفوف  ، بندورهوال، والباذنجان ، والكوسة ، 
  .وخاصة أثناء التخزین، ء النقل وأثنا وھو یصیب الخضراوات في الحقل، جمیع أنحاء العالم 

 
 :ضاعراأل

وأول ما یشیر . ًالمرض متشابھة تقریبا في جمیع الخضار التي یصیبھا إن األعراض التي یسببھا
ًوتزداد عمقا في النسیج النباتي ، تكبر مع الزمن ، ظھور بقع مائیة رخوة  , إلى وجود المرض

 خوة في النھایة كما یتغیر لون السطح الخارجيإلى أن یصبح األجزاء المصابة كلھا ر , المصاب
   خالل ً كلیاسالبطاطإن ھذا المرض قد یؤدي إلى تعفن ثمار البندوره أو درنات . للجزء المصاب

 صابةاإلفإن  ومع سرعة التبخر تجف األجزاء المصابة وبالتالي.  أیام في المناطق الجافة5 ـ 3
أجزاء النبات التي  وأكثر)  أو جذر درنةثمرة أو ( بالمرض ال تنتشر إلى كامل الجزء المصاب 

كالدرنات أما الساق واألوراق فإن  التخزینیةتتعرض لإلصابة بھذا المرض ھي الثمار أو األعضاء 
م وتقتل إذا 22البكتیریا إلحداث المرض ھي   المثلى لھذهوالحرارة مھمةإصابتھا تكون غیر 

  .م50عرضت لدرجة 

  
 

 :دورة المرض
راثیم ھذا المرض من موسم إلى آخر في بقایا المحصول المصاب بالمرض كما أنھا تبقى ج تبقى

  .القادم التربة وفي عذارى بعض الحشرات وھذه كلھا تكون مصدر العدوى في الموسم في
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 :مكافحة المرض
 النظافة والمعامالت الزراعیة المختلفة والتي إتباع  علىيتعتمد مكافحة ھذا المرض بشكل رئیس

 :تتلخص بالتالي
أن تزال جمیع بقایا المحصول من غرف التخزین ویجب تعقیم الجدران بمحالیل  یجیب -

 .لیناالفورم قمھ مثلعم
من خالل ھذه الجروح تبدأ   انھإذ اإلمكان بقدر المختلفة النباتیةیجب تجنب جرح األجزاء  -

 .صابةاإل
 .حرقھا مباشره وإزالتھامصابھ یجب   درناتس وجد أثناء تخزین البطاطإذا -
 أنھ في حالة تعفن ثمار إالعام لمقاومة ھذا المرض   غیر مستعملھ بشكلالكیماویةالمبیدات  -

س بھا كما أن بعض المضادات الحیویة أنتائج ال ب الطماطم فإن رش محلول بوردو أعطى
 أن إالالمرض في الحقل أو في غرف التخزین  مثل ستریبتومایسین تقلل اإلصابة بھذا

في خاصة لما یتركھ من بقایا كیماویھ و الھ غیر مرغوب فیھ في بعض البلداناستعم
  .لتؤك التياألجزاء 
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  )عین العصفور(البكتیري التقرح 
  Corynebacteruim michiganese:المتسبب عن البكتریا

ًمن الثمار وقد یؤدي أحیانا إلى خسائر ال یستھان بھا على محصول النباتات ھذا المرض ویسبب 
  .موت النبات

  
  :اإلصابة واألعراض

  .تحدث اإلصابة في كافة أطوار نمو النبات ویصیب كافة أجزاء النبات
یمیز ھذا المرض ذبول النباتات المصحوب بجفاف األوراق وقد یؤدي إلى موت النبات بشكل 

  .كامل
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أما على الساق . ً وتمتد فترة الذبول لمدة شھر تقریباحیث یبدأ ظھور األعراض من األوراق السفلى،
واألفرع فتظھر تقرحات أو تشققات داكنة، على المقطع الطولي للساق تالحظ اإلصابة على 

  .األوعیة الناقلة بشكل نقط داكنة
تنتقل البكتریا من األوعیة الناقلة إلى الثمار فتؤدي إلى تشوھات فیھا في حاالت اإلصابة المبكرة 

اسوداد البذور، أما في اإلصابة المتأخرة فتحفظ الثمار بشكلھا الطبیعي وتكون البذور قادرة على و
  .اإلنبات إال أنھا حاملة للبكتریا وتعمل على نقل العدوى

یالحظ على البشرة الخارجیة بقع دائریة منتظمة ذات لون فاتح یتمركز في وسطھا نقطة سوداء 
  .میة المرضتشبھ عین العصفور حیث ظھرت تس

تعتبر البذور والبقایا النباتیة المصابة مصادر العدوى الرئیسیة إذ أن للبكتریا المسببة القدرة على 
ل والعزیق وكذلك تاشاألعند غرس اإلصابة عبر الجروح والخدوش أثناء العملیات الزراعیة مثل 

  .من نشاط الحشرات الثاقبة الماصة ومع رذاذ میاه الري
  

  :كافحةالم
 خدام األصناف المقاومةاست •
  ة  المعقمتقاوي استخدام ال •
 العنایة بالعملیات الزراعیة أثناء التشتیل والعزیق •
 مقاومة الحشرات •
 اتات المصابة استبعاد النب •
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  الذبول البكتیري في القرعیات
      Erwinia Tracheiphilaالمتسبب عن البكتریا 
  .اتات العائلة القرعیة وبشكل خاص الخیار والبطیخ تصیب ھذه البكتریا نب

  
  :األعراض

ًتتھدل حواف األوراق في الجو الحار وبتقدم المرض یصبح لون األوراق أخضر داكنا وتظھر 
علیھا بقع متسخة باھتة تنتشر على أسطح األوراق یعقبھا ذبول فجائي لألوراق یلیھا ذبول الساق 

  . یخرج من الحزم الوعائیة سائل ھالمي لزج یحوي على البكتریاًعند قطع الساق عرضیا. وجفافھا
وقد تلتبس األعراض مع أعراض الذبول الفطري والبد ھنا من إجراء عملیة عزل العامل المسبب 

  .في المخبر لیتم التأكد منھ ووضع خطة المقاومة المالئمة
  

  

  
  

 ذبول القرعیات بواسطة حشرة خنفساء الخیار المخططة التي تتغذى تنتقل البكتریا المسببة لمرض
 إلى األوعیة الخشبیة حیث یتكاثر فیھا مفرزة توكسینات بعلى األوراق ومنھا ینتقل المیكرو

  .خاصة تؤدي إلى موت الخالیا وتكوین مواد ھالمیة األمر الذي یؤدي إلى ذبول النبات وموتھ
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  :العوامل البیئیة المناسبة
ئم المرض درجات الحرارة المنخفضة ویتوقف نشاط المیكروب المسبب عنھ على درجة حرارة تال
المجھزة بوسائل التحكم الدفیئات الزراعیة  م وبذلك یمكن والى حد ما مقاومتھ ضمن 33ْ

  . بدرجات الحرارةياألوتوماتیك
  

  :المكافحة
 وخاصة خنفساء الخیار التي مقاومة الحشرات الثاقبة الماصة التي تنقل البكتریا المسببة •

 .تلعب دور الحافظات الطبیعیة للمكروب وذلك في األطوار المبكرة للنمو
 .  لتر ماء100/ جم250الرش بأحد المركبات النحاسیة مثل جالبین نحاس تركیز  •
  .  زراعة أصناف مقاومة •
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  : تبقع األوراق الزاوي
  Pseudomonas syringaeبكتیریا الـ : المسبب المرضي

وینتشر المرض تحت . یصیب المرض بعض القرعیات إال أن المرض أكثر خطورة في الخیار
ظروف الرطوبة المرتفعة والحرارة العالیة وتعتبر البذور وسیلة االنتقال الرئیسیة للبكتیریا وتظھر 

 مضلعة وغیر منتظمة على األوراق األعراض في صورة بقع مائیة صفراء اللون أو خضراء باھتة
وتظھر اإلفرازات البكتیریة من البقع . وتنتشر البقع على امتداد العروق إلى أن تشمل كل الورقة

. على السطح السفلي لألوراق في الصباح الباكر وتتحول بعد ذلك إلى قشرة رقیقة بیضاء اللون
  .أیضاوتظھر على الثمار المصابة بقع دائریة بھا قشور بیضاء 

     
  

  :ةكافحالم
 .استعمال تقاوي نظیفة •
 . تخلص من بقایا المحصول السابق ال •
  .وقایة النباتات من الحشرات •
 .االعتدال في الري •
 . رش النباتات المصابة بأحد المركبات النحاسیة •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :التبقع البكتیري
 .( Xanthomaoas vesicatoria) كزانثوموناس فسیكاتوریا: مسبب المرض

 .  والفلفلبندورهًالم وھو یصیب أساسا الالع ینتشر ھذا المرض في مناطق كثیرة من
 

 :ضاعراأل
 وعن دما بندورهوساق ال أول األعراض التي تالحظ ھي ظھور بقع صغیره غامقة اللون على أوراق

الكبی رة ف أن األع راض تظھ ر فق ط عل ى  ًتكون ھذه البقع بأعداد كبیره فأنھا تسبب تلف ا كبی را للنب ات
وھ ي ( یظھ ر علیھ ا ف ي ط ور النم و ا فأنھ بن دورهال ھا أما ثم رةاألوراق القدیمة مما قد یسبب سقوط

اإلصابة یظھر على ھذه البقع ھالة بیضاء ومع ازدی اد حج م  بقع صغیره مائیة وفي بدایة) خضراء 
حولھا تتالش ى ولك ن مرك ز ھ ذه البق ع یتل ون ب اللون البن ي وت صبح غ ائرة  ھذه البقع فأن الھالة التي

 ن  صف س  نتیمتر والخ  سارة الكبی  رة نقطرھ  ا ع  ً البق  ع ن  ادرا م  ا یزی  د الثم  رة ھ  ذه قل  یال ع  ن س  طح
المرض ناتجة عن إصابة الثمار إذ انھ بجانب قل ة المح صول  لمحصول الطماطم عندما یصاب بھذا

   .ًكثیرا فان قیمتھا التجاریة تتدنى

    
 
  :المرض دورة 

ھ ذا الترب ة م ن موس م آلخ ر و تنقل ھذه البكتیریا على سطح بذور الطماطم والفلفل كما أنھا تبقى في
الموج ودة عل ى س طح الورق ة ومنھ ا   النب ات م ن خ الل الثغ وروإص ابةالمیكروب قادر على دخول 

سطح ثمار الطماطم فان البكتریا أو الجروح  یتقدم إلى األجزاء األخرى وبما أنھ ال یوجد ثغور على
 .الحشرات التي تحدثھا

 
  :المرض مكافحة 

 .استعمال بذور خالیھ من مسبب المرض •
  .رة زراعیة مناسبة دوإتباع •
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  األمراض الفیروسیة -7-3
  موزاییك الطماطم

  (Tomato mosaic virus) فی     روس موزایی     ك الطم     اطم: م     سبب الم     رض 
تقلل من إنت اج الطم اطم المزروع ة ف ي  إن ھذا المرض منتشر في جمیع أنحاء العالم ، واإلصابة بھ

 . ًھذا المرض الفلفل أیضاویصیب . الحقل أو في البیوت الزجاجیة أو البالستیكیة
 

 : أعراض المرض
ویعن ي ذل ك ع دم  كثر األعراض شیوعا لھذا المرض ظھور م ا ی سمى بالموزایی ك عل ى األوراق ،أ

م ساحات خ ضراء قاتم ة ،  انتظام تلونھا باللون األخضر ، أي ظھور بقع خضراء باھتة متبادلة م ع
الح رارة وش دة ال ضوء ، فف ي  ًرا بدرج ةوھ ذه األع راض تت أثر كثی ) . ش كل ( بدون حدود واضحة 

المذكورة ش دیدة ، ولك ن ب دون ت أثیر  حاالت الحرارة المرتفعة واإلضاءة الشدیدة ، تكون األعراض
المنخفضة واإلضاءة القلیلة ، كما ھي الحال أثن اء  وفي حاالت الحرارة. كبیر على نمو النبات العام 

كون خفیفة ولكن النباتات الم صابة تتق زم ، ویح دث الموزاییك ت فصلي الخریف والشتاء ، فأعراض
وفي بعض األحیان تختزل األوراق ، وتأخذ . حیث تظھر بشكل غیر طبیعي  خلل في نمو أوراقھا ،

ًوفي بعض المناطق تظھر األع راض أی ضا عل ى الثم ار خ الل الفت رة المت أخرة . الرفیع شكل الخیط
 بب بعض سالالت ھذا المرض موت أن سجة ال ساقوتس. نضجھا بشكل تلوث بني داخل الثمرة  من

 واألوراق والثمار ، تظھر ھذه األعراض على الساق بشكل خطوط على ط ول ال ساق فیطل ق عل ى
 . ھذه الحالة تخطط الساق
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 : دورة المرض
 ًأساسا بواسطة اللمس ، فالعمال الذین یلمسون النباتات المصابة أثن اء العملی ات ینتشر ھذا الفیروس

وبعكس كثی ر م ن  . الزراعیة المختلفة ، ثم یلمسون نباتات سلیمة ، فإنھم ینتقلون بذلك المرض إلیھا
ویبق ى ھ ذا . ھذا الم رض  ا في نقلًاألمراض الفیروسیة األخرى ، فإن الحشرات ال تلعب دورا مھم

 . المصابة ، وفي البذور الفیروس من موسم إلى آخر في التربة ، وفي بقایا المحصول
باإلض افة إل ي فی روس آخ ر ف ي نف س  ف ي بع ض المن اطق تح صل إص ابة الطم اطم بھ ذا الفی روس 

   .سالوقت وھو فیروس البطاط
ویطلق على ھذا الم رض اس م تخط ط الطم اطم . أنسجة الساق واألوراق  وأھم تلك األعراض موت

 . المزدوج
 
 :مكافحة ال
 :  بحسب أھمیتھاإتباعھاالوسائل الممكن  وسندرج ھنا. ن مكافحة ھذا المرض ممكنة أ 

وھناك أصناف عدیدة م ن الطم اطم مقاوم ة . المقاومة لھذا المرض  تعمال أصناف الطماطماس: أوال
للتأكد من مقاومتھ ا وم ن ، یكون بتجربة ھذه األصناف في البیئة المحلیة  واختبار أحدھما، للمرض 

 أن صنفا معین ا یظھ ر، إن التجارب العدیدة أثبتت أنھ من الممكن . للسوق المحلي  صالحیة ثمارھا
ف ي  الخ تالف، قد یصاب بالمرض نفسھ في منطق ة أخ رى ، مقاومة لھذا الفیروس في منطقة معینھ 

  .ساللة الفیروس المسبب لھذا المرض
 . الفیروس استعمال بذور سلیمة من: ثانیا ً
ًبدال من تركھا ف ي ، الموسم  حرق بقایا المحصول الذي یظھر علیھ أعراض المرض في أخر: ًثالثا 

ًوتك ون م صدرا للع دوى ، م سبب الم رض  إذ إن مثل ھذه البقایا تحم ل، خلطھا مع التربة و، الحقل 
 .في الموسم المقبل

ًألن مسبب ھذا المرض موجود أیضا ، أثناء القیام بالعملیات الزراعیة المختلفة  عدم التدخین: ًرابعا 
وال صابون  األی دي بالم اءكما یجب غسل ، ویمكن انتقالھ إلى الطماطم عن طریق اللمس ، التبغ  في

  . وخاصة بعد لمس النباتات المصابة، بین فترة وأخرى 
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 مالطماط أوراق االلتفاف واالصفرار في
  .الطماطم ار في أوراقفیروس االلتفاف واالصفر: مسبب المرض 

 (Tomato yellow leaf curl virus)  
كبی  ره ف  ي إنت  اج  وی  سبب خ  سارة، ینت  شر ھ  ذا الم  رض ب  شكل وب  ائي ف  ي منطق  ة ال  شرق األوس  ط 

ًھذا المرض منشرا في بالد  وقد یكون. والسودان ، والعراق ، واألردن ، الطماطم في كل من لبنان 
یبدو فأن ھذا المرض یصیب الطماطم  وعلى ما. یر تؤكد ذلك إال أنھ لیس ھناك تقار، عربیھ أخرى 

 .بھذا المرض إذ لیس ھناك ما یشیر بأن خضراوات أخرى تصاب، فقط 
 

 :عراض األ
ابت داء ظھ ور اإلص ابة  أھم أعراض اإلصابة بھذا المرض التفاف وریق ات الطم اطم إل ى أس فل عن د

ھ ذا وی صاحب . ملتف ة إل ى أعل ى  تك ون وریقاتھ ا، ًوأغلب األوراق التي تتكون الحقا . على النبات 
  .األوراق كلتا الحالتین في بعض األحیان اصفرار خفیف في

 
  

 : دورة المرض
ف ي لبن ان واألردن ھ ذا  وم ن المالح ظ أن ھ.ال دخان البی ضاءینتشر ھذا المرض بواسطة حشرة ذبابھ 

الذباب ة البی ضاء ھ ي العام ل  وعل ى م ا یب دو أن. الم رض ب شكل وب ائي ف ي الزراع ة الخریفی ة فق ط 
ق د ، الت ي تتك اثر فیھ ا ھ ذه الح شرة  ل ذلك ف إن معرف ة األوق ات م ن ال سنة، الوحید في نق ل الم رض 

 .المرض تساعد في إیجاد حل لمكافحة
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  :مكافحة ال
  .في تقلیل الخسارة  استعمال مبیدات حشریة في الفترة األولى من نمو الطماطم یساعد: ًأوال

البد من الرش مره كل ثالثة أی ام  إال أن التجارب أثبتت أنھ للحصول على نتائج عملیھ بھذه الطریقة
 .مكلفة وھذه عملیھ

 . دیم موعد الزراعةمن الممكن الھروب من اإلصابة بتأخیر أو تق: ًثانیا 
أال أن ، مقاوم ة لھ ذا الم رض  ًولسوء الحظ ال یوجد حالی ا أص ناف. استعمال أصناف مقاومة : ًثالثا 

ًھناك جھودا كبیره تبذل حالیا للوصول إلى صنف مقاوم ً.   
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  الطماطم الذبول التبقعي في
 .الطماطم عي فيفیروس الذبول التبق: مسبب المرض 

Tomato spotted wilt virus 
البالد العربیة ھ ي أق ل م ن  أال أن الخسارة الناتجة عنھ في، ینتشر ھذا المرض في كل أنحاء العالم  

وی صیب ھ ذا . أوراق الطم اطم  أو م رض التف اف واص فرار، تل ك الت ي ی سببھا موازیی ك الطم اطم 
 .الزینة اتوبعض نبات، والدخان ، ًالمرض أیضا الفلفل 

 
  :عراضاأل

ًاألوراق الجدی دة قل یال إل ي  أول األعراض التي تظھر عل ى نبات ات الطم اطم ف ي الحق ل ھ ي التف اف
وال ذي یعتب ر م ن األع راض الخاص ة بھ ذا  , یلي ذلك ظھور التلون البرونزي على األوراق، أسفل 

رق البرون زي ال و( ھ ذا الم رض بم رض  مم ا یجع ل ال بعض ف ي بع ض المن اطق ی سمى، الم رض 
ومع تقدم الم رض یظھ ر عل ى األوراق تبق ع  ) مرض الذبول البرونزي في الطماطم( أو ) للطماطم

 . واصفرار واضحان
أم ا . یظھر علیھ ا أي أع راض  ال، فإن تلك التي تتكون قبل إصابة النبات بالمرض ، بالنسبة للثمار 

أو ، بقع باھتھ من الل ون األحم ر الف اتح  ضجفإنھ یظھر علیھا عند الن، تلك التي تتكون بعد اإلصابة 
 تتفاوت من التبقع غیر المنتظم إل ى أش كال دائری ة، مختلفة  ًوھذه البقع تأخذ أشكاال. اللون األصفر 

 .واضحة

  
 

 : دورة المرض
عدی دة م ن الت ربس  وھن اك أن واع. ھذا الفیروس ینتشر في حقول الطماطم بواس طة ح شره الت ربس 

ًأیضا بواسطة بذور الطم اطم  كما أن الفیروس المسبب لھذا المرض ینتقل. لعدوى قادرة على نشر ا
 .آخر مما یساعده على البقاء من موسم إلى، 
  

 :مكافحة ال
ف إن ، إلى خسارة اقت صادیة  تؤدي، في حال وجود ھذا المرض في منطقة معینھ بنسبة عالیة : ًأوال 

ت  ؤدي إل  ى تخف  یض واض  ح لن  سبة النبات  ات ، یةمقاوم  ة ح  شرة الت  ربس بواس  طة المبی  دات الح  شر
 . المصابة

ًھ ذا الم رض ویستح سن دائم ا  وھذه وسیلھ فعال ھ لمقاوم ة، استعمال بذور سلیمة من المرض : ًثانیا 
 ،ل ھذه البذور الخالیة من الفیروسإلكثار مث لدیھا الخبرة الكافیة’ شراء البذور من مصادر موثوقة 

  .ًمعا یؤدي إلي أفضل النتائج لمذكورتینكما أن اعتماد الطریقتین ا
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   :تبرقش الخیار
  Cucumber Mosaic Virusیسببھ فیروس تبرقش الخیار 

 والبطیخ، ومظاھر اإلص ابة ف ي نبات ات الخی ار ھ ي تك ون بق ع ص فراء شماموھو یصیب الخیار وال
ات ات ویق ل مخضرة نصف شفافة بالعروق ثم تتبرقش الورق ة بل ون أص فر مم ا ی ؤدي إل ى تق زم النب

 ف إن األوراق ال صغیرة ی شوبھا شمامالمحصول بصورة كبیرة مع إنتاج ثمار مشوھة وقلیلة، وفي ال 
  .بعض االصفرار وتنحني إلى أسفل ثم تظھر التبرقشات الصفراء والخضراء

وفي البطیخ نتیج ة القم م النامی ة للف روع األعل ى ف ي م ستوى أعل ى م ن م ستوى النب ات ویق ل ط ول 
  .تصبح األوراق الصغیرة متزاحمة وملتفة ویمكن منع اإلصابة بمقاومة حشرة المنالسالمیات و

  
  

  :تبرقش البطیخ 
 Watermelon Mosaic Virusفیروس تبرقش البطیخ یسببھ 

عن طریق ح شرة الم ن الت ي ت ؤدي إل ى ح دوث تبرق شات واض حة التي  تنقل  من الفیروسات ووھ 
 ب  األوراق وتق  زم النب  ات وص  غر حج  م األوراق الحدیث  ة التك  وین وت  شوھھا كم  ا ت  ؤدي اإلص  ابة إل  ى

  .ظھور نموات سطحیة صغیرة مرتفعة عن األوراق

  
  
  

  :اصفرار عروق أوراق الخیار
 Cucumber Vein Yellowing Virus یسببھ فیروس اصفرار عرق أوراق الخیار 

ی ا  واألع راض ھ ي ح دوث ش فافیة للع روض وش حوب وم وت الخالشماموھو یحدث في الخیار وال
  .والبد من مكافحة الذبابة البیضاء ورش جمیع العوائل الخاصة بھا للقضاء علیھا
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  االضطرابات الزراعیة - ًثانیا 
 في الظ روف تتحت تأثیر تغییرا ظھور أعراض مرضیة ھً ناتجا عنھي أي انحراف لسلوك النبات

  .البیئیة، مما یؤثر سلبا على طبیعة نمو وتطور النبات وبالتالي على الناتج المحصولي
 غی  ر معدی  ة أي ال تنق  ل بوس  ائل اوتتمی  ز بأنھ  وت  سمي ھ  ذه االض  طرابات ب  األمراض الف  سیولوجیة 

 فق  ط طالم  ا ظل  ت اى النبات  ات الم  صابة وتنت  شر علیھ  االنت  شار المرض  یة المعروف  ة، ب  ل تظ  ل عل  
  . وتكون اإلصابة جماعیة أي كل نباتات الحقل تصاب بھ.الظروف البیئیة غیر مناسبة لنمو النبات

  : أحداث المرضفي تأثیر العوامل البیئیة على النبات
  

  
  

 ف ي ھ ذه –ت الظروف البیئیة غیر مالئمة لنمو ونشاط الطفی ل، ومناس بة لنم و وتط ور النب ا -
 .الحالة ال یحدث مرض

 –ًالظروف البیئیة غیر مالئمة لنمو ونشاط الطفیل، وأیضا غیر مناسبة لنمو وتطور النبات  -
 ).ضرر فسیولوجي(في ھذه الحالة یحدث مرض غیر معدي 

 ف ي ھ ذه الحال ة –الظروف البیئیة مالئمة لنمو ونشاط الطفیل، ومناسبة لنمو وتطور النبات  -
، ، نباتات زھریة متطفلة، قوارضفطري، بكتیري، فیروسي، حشري(دي یحدث مرض مع

 .)كاروسات، دیدان ثعبانیةآ
 ف ي ھ ذه –الظروف البیئیة مالئمة لنمو ونشاط الطفیل، و غیر مناسبة لنم و وتط ور النب ات  -

 .الحالة یحدث مرض مركب أو عدة أمراض متداخلة
  

  :باتأھم العوامل البیئیة المؤثرة على نمو وتطور الن
  : عوامل جویة-
 .الحرارة •
 .ةالرطوبة الجوی •
 .اإلضاءة •
  : عوامل التربة-
• PH التربة . 
 .العناصر الغذائیة •
 . تلوث البیئیة بالملوثات الكیمیائیة والمبیدات-
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  : التي تصیب محاصیل الخضراألمراض الفسیولوجیةأھم 
  : عفن الطرف الزھري للثمار-1
  

    

    
  

عبارة عن ظھور بقعة صغیرة بنی ة الل ون عن د الط رف الزھ ري للثم رة، حی ث یتوق ف نم و الن سیج 
ً الم صاب غ ائرا قل یال المصاب ویصبح مسطح بزیادة حجم الثم رة، وم ع ن ضج الثم رة یب دو الن سیج ً

  ً.إال أذا أصیب إصابة ثانویة بكائن یسبب العفن سیصبح النسیج طریا. ًوصلبا وجلدي الملمس
  :وتظھر ھذه الظاھرة نتیجة حدوث نقص حاد في الماء داخل النبات ألي سبب من األسباب

 .نقص الرطوبة األرضیة •
 .زیادة ملوحة التربة أو میاه الري •
 .كبیرةزیادة النتح بدرجة  •
 .الري الغزیر یؤدي إلي حدوث اختناق الجذور وموتھا •

ویعتب  ر نق  ص عن  صر الكال  سیوم أثن  اء فت  رة تك  وین الثم  ار م  ن أھ  م األس  باب الرئی  سیة لح  دوث ھ  ذه 
ًالظ  اھرة، كم  ا ی  ؤدي أی  ضا زی  ادة الت  سمید النتروجین  ي والت  سمید البوتاس  ي إل  ي ح  دوث نق  ص ف  ي 

  .امتصاص عنصر الكالسیوم
 ً ھذه الظروف بمجرد ظھور أعراض المرض وعموما إذا ظھرت اإلصابة فیمكنویمكن تفادي

 .الرش بمادة كلورید الكالسیوم لمنع ظھور المرض في الثمار الجدیدة
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  : التشققات-2
حیث تظھر شقوق على الثمار سواء سطحیة أو غائرة وقد تكون طولیة أو دائریة أو عرضیة، ومن 

: ة ح دوث خل ل ف ي الت وازن الم ائي داخ ل النب ات ألي س بب م ن األس بابأسباب حدوث ھذه الظاھر
مث  ل ع  دم انتظ  ام ال  ري، كم  ا ی  ؤدي زی  ادة الت  سمید النتروجین  ي وانخف  اض الت  سمید بالبوتاس  یوم إل  ي 
ًحدوث ھذه الظاھرة، وتحدث أیضا عند استخدام األصناف الحساسة ذات الثمار كبیرة الحجم، رقیقة 

  .القشرة
  

  
     تشقق عرضي              تشقق دائري   قق غائر                           تش

  
  : لفحة الشمس-3

تصاب الثمار بھ عندما تتعرض إلي ل سعة ش مس قوی ة ب صورة مباش رة حی ث ی ؤدي ذل ك إل ي رف ع 
حرارة النسیج المواجھة للشمس ویتلون باللون األبیض أو األصفر، ویستمر على ھ ذا الوض ع بینم ا 

قیة الثمرة بصورة طبیعیة، وال یلبث النسیج المصاب أن ی نكمش وق د یتع رض إل ي اإلص ابة تتلون ب
  .بالكائنات المسببة للعفن

وتحدث ھذه الظاھرة خاصة في األصناف ذات النمو الخضري المحدود أو الضعیف الذي ال یغط ي 
رض فیھ ا الثم ار وال ینصح بزراعة ھ ذه األص ناف إال ف ي الع روات الت ي تتع . الثمار بصورة جیدة

وق  د تح  دث عن  دما تتع  رض الثم  ار فج  اءه ألش  عة ال  شمس القوی  ة ب  سبب . ألش  عة ال  شمس القوی  ة
الممارسات الزراعیة الخاطئة مثل قلب النباتات عند الحصاد أو عن د العزی ق دون أعادتھ ا لوض عھا 

ًوأیضا . الحشریةالطبیعي، كذلك تحدث عندما تفقد النباتات أوراقھا في حالة اإلصابات المرضیة أو 
  .عند تعرض الثمار التي حصدت ألشعة الشمس المباشرة في األیام شدیدة الحرارة
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  : االخضرار-4
ھو ظھور لون أخضر على ال درنات أو األب صال أو الج ذور ل بعض النبات ات ، وس بب ح دوث ھ ذه 

  :ةالظاھرة ھو تعرضھا إلي الضوء لمدة طویلة وذلك لسبب من األسباب التالی
 .عدم التردیم الجید حول النباتات في الحقل أثناء نموھا •
تعرض الثمار الدرنات أو األبصال أو محصول الجزر التي تم حصدھا للضوء ویؤدي ذلك  •

 .إلي تكون الكلوروفیل

  
 

، حیث ظھ ور وتكمن خطورة االخضرار  في درنات البطاطس إلي تكون مادة السوالنین السامة بھا
الل  ون األخ  ضر ف  ي ال  درنات ی  ستدل من  ھ عل  ى تك  ون ھ  ذه الم  ادة ال  سامة نتیج  ة لتعرض  ھا لل  ضوء 
األزرق، بینما مادة الكلوروفیل تظھر عن د تع رض ال درنات لل ضوء األص فر أو األحم ر، وف ي ھ ذه 

ان، الحالة ینصح بعدم اس تھالك درن ات البط اطس الم صابة باالخ ضرار م ن قب ل اإلن سان أو الحی و
ًوأیضا ال ینصح باستخدام ھذه الدرنات كتقاوي، ألنھا في ھذه الحالة قد تكون مصابة بحشرة فراش ة 

  .  درنات البطاطس
  
  :الفجوات البینیة المركزیة بالبذور -5

حیث تظھر فجوات بنیة اللون في مركز البذور في الفلقات، ویمك ن رؤیتھ ا عن د ف صل الفلق ات ع ن 
ث ھذه الظاھرة ھو نقص عنصر المنغنیز، وتكثر ف ي حال ة األراض ي بعضھما البعض، وسبب حدو

  .القلویة حیث یحدث نقص لعنصر المنغنیز المیسر للنباتات
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  : عدم انتظام تلون الثمار أو التبقعات-6
ت ذات ل ون حی ث تك ون ھ ذه التبقع ا/ حیث تظھر تبقعات ذات لون مخالف إلي لون الثمرة الطبیع ي

أخ ضر أو أص فر أو أحم ر ض  ارب إل ي ال صفرة أو أحم  ر باھ ت،  وق د تتل ون ك  ل ثم رة بل ون غی  ر 
  :طبیعي أو بألوان ردیئة، وقد تظھر ھذه الثمار من الداخل ثالثة أنواع من األنسجة

 .نسیج ذات لون طبیعي •
 .نسیج أبیض اللون •
 .نسیج بني اللون •

ًوتظھ ر أی ضا ف ي حال ة نق ص . الرئی سي لھ ذه الظ اھرةویعتبر نقص عنصر البوتاسیوم ھو المسبب 
عنصر البورون، وتظھر أیضا في حالة زیادة التسمید النتروجیني وخاص ة عن د أض افتھ عل ى ھیئ ة 

كم  ا تظھ  ر ف  ي ح  االت اإلض  اءة ال  ضعیفة أو عن  د انخف  اض درج  ات الح  رارة وارتف  اع ف  ي . آمونی  ا
  .رضیة والتي تكثر في حالة الزراعة تحت الدفیئاتًالرطوبة النسبیة  وارتفاع أیضا في الرطوبة األ

  

  
  

   
  

  : الساق الجوفاء-7
ًحیث تظھر تشققات وفجوات داخل الساق، وذلك عند شق الساق طولیا، وسبب ظھور ھذه الظ اھرة 
ھو توفر الظروف البیئیة التي تشجع على نمو س ریع للنبات ات مث ل الت سمید النتروجین ي الغزی ر م ع 

ً معتدل  ة االرتف  اع، وأی  ضا زی  ادة الم  سافة ب  ین النبات  ات وبع  ضھا، وإذا ظھ  ر ل  ون درج  ات الح  رارة
  .رمادي في أنسجة ھذا التجویف فأنھ یستدل على وجود نقص في عنصر البورون
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  : النموات الثانویة بدرنات البطاطس-8
وه ش كلھا، حیث تظھر النموات الثانویة بدرنات البطاطس كب روز ملت صق بالدرن ة األص لیة مم ا ی ش

  : من أسباب ظھور ھذه الظاھرة–حیث یتوقف نمو الدرنة األصلیة بمجرد ظھور ھذه النموات 
 .ارتفاع درجة الحرارة حیث یؤدي إلي كسر طور سكون الدرنات •
تعرض الدرنات إلي أي ظروف تحف ز النم و بع د فت رة م ن التوق ف مث ل ع دم انتظ ام ال ري  •

 إل ي وق ف نم و ال درنات، وبع د ت وفر الرطوب ة حیث یؤدي نقص الرطوب ة األرض یة  لفت رة
األرضیة  بع د ذل ك تب دأ ال درنات ف ي النم و م رة أخ ري مم ا ی ؤدي إل ي نم و غی ر متج انس 
ًللدرنة وتتكون بذلك نموات ثانویة، كما یؤدي أیضا عدم انتظام التسمید إلي ظھور النم وات 

 .لي زیادة حدتھاعموما یؤدي الري بعد بدء ظھور النموات الثانویة إ.الثانویة
یؤثر الصنف في ظھور ھذه النموات الثانویة فھي متفاوتة من صنف إلي أخر، حیث تحدث  •

 .في األصناف ذات الدرنات المستطیلة والكبیرة أكثر من األصناف المستدیرة والصغیرة
  

    
  

  : القلب األسود بدرنات البطاطس-9
ول م ن الل ون الطبیع ي إل ي ال وردي ث م إل ي حیث یحدث تغییر في لون األن سجة الداخلی ة حی ث تتح 

ًالبني ثم األسود، ویكون النسیج المصاب صلبا وقد یصبح رخویا عند تعرض الدرنات إل ي درج ات  ً
  .حرارة عالیة

  :والسبب الرئیسي لھذا المرض ھو نقص عنصر األكسجین، ویزید من حدة ھذا المرض
 .رداءة التھویة في المخازن •
 .ما یزید من استھالك األكسجین خالل تنفس الدرناتارتفاع درجة الحرارة م •
لذا یوصي بع دم زی ادة س مك .تخزین الدرنات في طبقات سمیكة مما یؤدي إلي سوء التھویة •

 .م20سم تحت درجات حرارة ال تزید عن 90الطبقات المخزنة عن 
 .یزداد ظھور ھذه الظاھرة في الدرنات الكبیرة الحجم عن الدرنات الصغیرة •
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  :  القلب األجوف بدرنات البطاطس -10
ًحیث یظھر تلم أو شق مجوف في داخل الدرنة نجمی ة ال شكل تقریب ا، ال ی ري إال عن د قط ع الدرن ة، 
ونادرا ما یحدث تعف ن داخل ي، وتح دث اإلص ابة ع ادة ف ي ال درنات كبی رة الحج م، وت زداد ح دة ف ي 

رتف  اع درج  ات الح  رارة أو زی  ادة ًالح  االت الت  ي یك  ون فیھ  ا النم  و الخ  ضري س  ریعا وذل  ك ب  سبب ا
ًالرطوبة األرضیة عند بدایة تك وین ال درنات، ت زداد الحال ة س وءا بزی ادة الت سمید اآلزوت ي، وزی ادة 

  .المسافة بین النباتات
  

  
  

  : األبصال المزدوجة-11
  

  
  

تعتبر ظاھرة األبصال المزدوجة ظاھرة وراثیة حیث تختلف من صنف إلي أخر، ولك ن تت أثر بع دة 
  :عوامل بیئیة، وسبب ظھور ھذه الظاھرة

توفر الظروف التي تشجع على نم و خ ضري ق وي مث ل زی ادة مع دالت الت سمید اآلزوت ي،  •
 .وزیادة مسافة الزراعة

كم ا یزی  د م ن ح  دتھا غ رس ش  تالت كبی رة الحج  م عن د الزراع  ة، ع دم انتظ  ام ال ري، ع  دم  •
 .انتظام درجات الحرارة
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  :یخ عنق الزجاجة في ثمار البط-12
حیث یظھر على صورة ضعف في نمو الثمرة من جھة اتصال طرفھا بالعنق، ویرجع سبب ظھ ور 
ھذه الظاھرة إلي ضعف عملیة التلقیح واإلخ صاب ب سبب ع دم ت وفر ح شرات النح ل أو ض عف ف ي 
نشاطھا بسبب سوء األحوال الجویة وقت التزھیر والعقد لذا یجب االھتمام بتوفیر خالی ا نح ل داخ ل 

  .نتاج البطیخحقول إ
  

  
  

  : تعدد الرؤوس في الملفوف-13
حیث یظھر أكث ر م ن رأس للنب ات وتك ون ص غیرة وعدیم ة القیم ة االقت صادیة، وس بب ظھ ور ھ ذه 

  .الظاھرة ھو حدوث ضرر للقمة النامیة
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  : الجیوب أو المساكن الفارغة في ثمار الطماطم-14
  

    
  

ة بالم  ادة الجیالتینی  ة والب  ذور وت  صبح الثم  ار خفیف  ة ال  وزن حی  ث تك  ون م  ساكن الثم  رة غی  ر ممتلئ  
ومفرغ ة م ن ال  داخل، وم ضلعة، ویك  ون س طحھا أق  ل اس تدارة ف  وق ك ل حج  رة، وال تختل ف الثم  ار 
ًالمصابة عن الثمار السلیمة في سمك جدار القشرة الخارجیة، وأیضا ف ي س مك الج دار الفاص ل ب ین 

مصابة بصورة طبیعیة، وال تظھر علیھا أي أعراض خارجیة المساكن عن بعضھا، وتتلون الثمار ال
  .مرئیة

وس بب ظھ  ور ھ  ذه الظ  اھرة ھ  و ف  شل ف  ي ح دوث التلق  یح واإلخ  صاب، وف  شل نم  و أن  سجة الم  شیمة 
  :بصورة جیدة بعد العقد، والعوامل التي تزید من حدة ظھور ھذه الظاھرة ھي

 .یظھر في األصناف المضلعة والمستطیلة •
 .نخفاض درجات الحرارة عن المجال المناسب للعقد الجید للثمارعند ارتفاع أو ا •
 .عند استخدام الھرمونات المحسنة للعقد •
 .عندما تتعرض النباتات للتظلیل بعد األزھار •
 .التفریط في التسمید النتروجیني •

  وجد أن التسمید بالماغنسیوم یقلل من حدة ظھورھا
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  :نقص العناصر الغذائیة
ً لطبیعة الزراعة المكثفة والمجھدة للتربة ضمن البیوت البالستیكیة كثیرا ما تالحظ على ًنظرا

النباتات النامیة فیھا أعراض نقص العناصر التي تستھلك بسرعة والتي یتطلب تعویضھا باستمرار 
 ًوإال فستصاب المحاصیل باختالالت وظیفیة مبدئیا أعراض نقص العناصر، ویجدر أن ننوه ھنا أن

ًلزیادة بعض العناصر في التربة آثارا سلبیة تعادل أحیانا آثار نقصھا ً.  
  :اآلزوت 

یدخل اآلزوت في تركیب بروتوبالزم الخلیة النباتیة لذلك فھو ضروري لنمو وتطور األعضاء 
ویحتاجھ النبات بكمیات كبیرة وتظھر أعراض نقصھ ) السوق واألوراق والبذور(النباتیة المختلفة 

ًراق المسنة أوال نظرا لسھولة تحركھ نحو القمم النامیة للنبات، ومن على األو   :أعراض نقصھً
 .بطء نمو القمم النامیة والجذور )1
 .قصر األفرع حیث تتجھ نحو النمو العامودي والمغزلي وقلة التفریع بشكل عام )2
 صغر حجم األوراق وشحوب لونھا أو اصفرارھا ثم تحولھا إلى اللون األصفر )3
 ر لألوراق السفلىتساقط مبك )4
  قلة األزھار وصغر حجم الثمار وصالبتھا )5

أما زیادة عنصر اآلزوت في التربة فتعمل على زیادة النمو الخضري على حساب األجزاء األخرى 
الدرنیة أو الزھریة، یعالج نقص اآلزوت بسھولة عن طریق إضافة األسمدة اآلزوتیة التي تضاف 

ھولة تحركھا بالتربة، تضاف الدفعة األولى من األسمدة ًعلى دفعات نظرا لسرعة ذوبانھا وس
 یوم، وفي حالة المحاصیل الورقیة 30 -15اآلزوتیة مع الزراعة والدفعة الثانیة بعد الزراعة بـ 

  ً.حول النباتات وخلطھ بالتربة جیدا: ًتضاف دفعة ثالثة وفقا لحاجة النبات، مع مالحظة إضافتھ
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  :الفوسفور
ضروري لتكوین البذور ولھ أھمیة بالغة في نمو الجذور ونضج البذور والثمار من أعراض نقصھ 

  .زوت إلى حد ماالتي تتشابھ مع أعراض نقص اآل
 .ًبطء نمو النبات خصوصا في األطوار األولى للنمو )1
ًتلون األوراق باألخضر الداكن أو البرونزي یصاحب ذلك أحیانا احتراق حواف  )2

 .األوراق وتلونھا باللون البني
 .تتمیز الثمار بلونھا األخضر وصالبة اللب )3
ر عرضة لإلصابة تنخفض درجة مقاومة النبات لألمراض الطفیلیة فتصبح الجذو )4

بفطریات التربة أما المجموع الخضري فیكون عرضة لإلصابة بالصدأ والبیاض 
  .وأمراض التبقع المختلفة

  .یعالج نقص الفوسفور بإضافة األسمدة الفوسفاتیة
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   :البوتاسیوم
یمتاز البوتاسیوم بقدرتھ على االنتقال على األنسجة الغضة، لذا تظھر أعراض نقصھ على األوراق 

  .ًالمسنة أوال ومن أعراض نقصھ
 . تجعد والتفاف أنصال األوراق حول العرق الوسطي )1
 .ق وظھور مناطق صفراء على الورقةتخطط األورا )2
 احتراق قمة أو حواف األوراق )3
  وقلة المحصول) تقزم وقصر السالمیات(ضعف عام  )4

  تعالج حاالت نقص ھذا العنصر بالتسمید البوتاسي المتوازن مع باقي العناصر السمادیة
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  :العناصر الصغرى
مثل الحدید، المنغنیز، (ھناك مجموعة من العناصر المعدنیة التي یحتاجھا النبات بكمیات ضئیلة 

نبات حیث یؤدي نقصھا إلى اضطرابات ولكنھا ذات أھمیة بالغة لل...) البورون، الزنك والنحاس
  .وتشوھات في األوراق والسوق

تعالج نقص العناصر الصغرى بإضافتھا عن طریق رش المجموع الخضري ببعض المركبات التي 
  .ًظھرت مؤخرا باألسواق وقد أعطب نتائج جیدة باإلضافة لكونھا منشطات للنمو
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  ..)مبیدات فطریة ومبیدات أعشاب ومنشطات نمو(سوء استعمال المواد الكیماویة 
واد الكیماویة مثل مبیدات األعشاب ومنشطات النمو والمبیدات الفطریة یؤدي سوء استعمال الم

 واستعمال نسب مخالفة للنسب المقررة إلى حرق األوراق وتبقعھا أو شحوب لونھا أو   والبكتیریة
كما یؤدي إلى سقوط األزھار أو . ًتلفھا وسقوطھا وأحیانا حصول تشوھات في األوراق واألغصان

  .لثمارفشل العقد أو تشوه ا
  : األثر الضار للمواد الكیماویة-

مع التقدم العلمي في مجال الكیمیاء تم استنباط العدید من المواد الكیماویة المختلفة في طبیعتھا 
المعدنیة أو العضویة المستخدمة في الزراعة أما كمبیدات فطریة أو بكتیریة أو مبیدات أعشاب أو 

حیث یؤدي سوء استخدام ھذه المواد سواء بعدم ) ھرمونات(المستخدم منھا كمنشطات للنمو 
استعمال التراكیز المناسبة أو عدم أخذ االحتیاطات الضروریة في نقلھا والتعامل بھا ومعرفة 

مما ینعكس بشكل أضرار محققة على النباتات ) أثرھا المتبقي(خصائصھا ومدى احتفاظھا بفعالیتھا 
  .ًوأحیانا على اإلنسان والحیوان

ذه األضرار مظاھر متنوعة كالذبول الذي یعتري النبات وتقرح القمم النامیة والتبقعات وتأخذ ھ
ًوالحروق على األوراق والثمار أو حدوث تشوھات مختلفة في األعضاء النباتیة وذلك وفقا لنوع 

   .المادة والظروف التي أثرت بھا من حرارة ورطوبة ودرجة تركیزھا
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  :أمثلة مختلفة عن اضطرابات فسیولوجیة
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 ضرر الصقیع على نباتات الحقل

  
  تلوث الھواء
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