
 المحاضرة الثانية

أعراض األمراض النباتية وكيفية 

 تشخيصها



ف • بأنها جميع  Disease symptomsأعراض المرض ُتعرَّ
التغيرات المرئية وغير المرئية في الشكل والوظيفة التي تطرأ 

 .على النبات المصاب

 

وُتعرف مجموعة األعراض التي يمكن من خالل مشاهدتها •
 .Disease syndromeتشخيص المرض باسم 

 

 الطفيلفهي أجزاء من  Disease signs عالمات المرضأما •
وبنيات  –أجسام حجرية  –الفطر  كمشيجةالمسبب للمرض 

 .وتوجد على الجزء المصاب  إلخ… إثمارية
 





ويمكن تقسيم أعراض المرض حسب طبيعة ظهورها إلى •

عدة مجموعات رئيسية تشمل كل مجموعة عدداً من 

    :األعراض

 



 :وتشمل Discolorationتغير اللون  :أولا 

 : Yellowingاالصفرار  -1•

 الصبغاتالخضراء وظهور  البالستيداتينشأ غالباً نتيجة تحلل اليخضور أو •

وقد يكون موضعياً في جزء معين أو يعم أجزاء  .الكاروتيناتخاصة  والصفراء 

 .النبات كلها



 :وتشمل Discolorationتغير اللون  :أولا 

  Chlorosis اليخضوريالشحوب  -2•

هو تلون النسيج النباتي باللون األخضر الباهت نتيجة لقلة في تركيز اليخضور، •
 .حيث يكون الضوء غير كاف لتخليق اليخضور



 :وتشمل Discolorationتغير اللون  :أولا 

   Reddeningاالحمرار  -3•

الحمراء  الصبغاتهو احمرار النسيج أو النبات المصاب نتيجة ظهور •
 .وقد يكون موضعياً في جزء معين أو يعم أجزاء النبات كلها كاألنثوسيانين



 :وتشمل Discolorationتغير اللون  :أولا 

  Albinismاالبيضاض  -4•

بيضاء اللون في الذرة  بادراتهو تحول لون النبات إلى اللون األبيض كظهور •
  .والقطن والقرع نتيجة الطفرات الوراثية



 :وتشمل Discolorationتغير اللون  :أولا 

 Mosaic and Mottling     والتبرقش الموزاييك-5•

هو تغير اللون تغيراً غير منتظم، حيث يظهر لون أخضر باهت أو أصفر متداخل •
 .مع اللون األخضر الطبيعي في الجزء المصاب



 :وتشمل Discolorationتغير اللون  :أولا 

  Silveryاللون الفضي  -6•

في بعض الحاالت يمكن أن يصبح لون األوراق فضياً كما في مرض الورقة •
 .الفضية في الخوخ والتفاح

 Bronzingاللون البرونزي  -7•

يمكن أن تتلون األجزاء المصابة باللون البرونزي كما هو الحال في أوراق •
 .البقعيالبندورة المصابة بفيروس الذبول 

 

 



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

 Blight  اللفحة -1•

وهي الموت المفاجئ السريع للبراعم والثمار الصغيرة واألزهار واألوراق •

ويبدو النبات المصاب  .وبقاؤها عالقة على النباتواألفرع، وتلونها باللون الداكن 
  .كأنه تعرض لحرارة اللهب جراء إشعال النار بقربه



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

 Damping – off( الذبول الطري)  البادراتسقوط أو موت  -2•

هو تموت أنسجة أو أجزاء من البادرة قرب سطح التربة يؤدي إلى ضعف البادرة •
 .في البندورة  البادراتوسقوطها كما في مرض سقوط 

 



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

  Diebackالموت التراجعي  -3•

  .هو الموت التدريجي للفروع يبدأ من القمة ويتجه نحو األسفل•



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

  Spot التبقع -4•

  .وجود مناطق صغيرة ميتة على أجزاء النبات المختلفة خاصة األوراق والثمار•



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

    Blotchالتلطخ  -5•

ولكنها  التبقعموت وتحلل األنسجة بمساحات غير محدودة وتشبه إلى حد كبير •
  تكون عادة كبيرة نسبياً وغير منتظمة الشكل



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

  hole -Shot  الخردقي التثقب -6•

هو ظهور بقع ميتة مستديرة تقريباً على األوراق، ومن ثم تسقط هذه األجزاء •
 الميتة تاركًة ثقوباً صغيرة محددة 



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

  Rotالتعفن  -7•

للخلية النباتية  والبروتوبالزمينشأ عن تحليل أو اختالل في تركيب الجدار الخلوي •
  بتأثير أنزيمات يفرزها مسبب العفن



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

 Mummificationالتحنط  -8•

يظهر على الدرنات والثمار عندما تفقد ماءها ويصبح نسيجها صلباً وتأخذ الشكل •
 .المجعد، وهو عرض الحق للتعفن 



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

   Cankerالتقرح  -10•

  يظهر نتيجة موت مناطق في قشرة أفرع وسوق وجذور النباتات•



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

    Scabالجرب  -11•

على األوراق أو الثمار أو الدرنات أو  ومتفلنةظهور بقع محددة مرتفعة خشنة •
 .     السوق



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

   Gummosis التصمغ -12•

هو ظهور إفرازات صمغية بصورة غير طبيعية على الساق واألفرع، وقد تظهر •
 . على الثمار أو الجذور



  Necrosis( موت الخاليا واألنسجة) النكرزة: ثانياا 

   Russetالقشب  -13•
خاليا البشرة في الثمار والدرنات نتيجة إصابتها بطفيليات سطحية كما  تفلنهو •

 .في البياض الدقيقي على ثمار العنب

أو كردة فعل لبعض المؤثرات الخارجية كالمبيدات والظروف الجوية غير  •
  .المالئمة كما في ظاهرة قشب التفاح



  Wiltالذبول : ثالثاا 

وينجم عن الخلل في التوازن •

المائي داخل النبات، وله 

مسببات عديدة منها مسببات 

ومنها بيئية،  فسيولوجية

مسببات طفيلية كإصابة 

المجموع الجذري للنبات 

بالفطور أو البكتيريا أو 

الديدان الخيطية أو 
 . الفيروسات



  Deformationالتشوه : رابعاا 

 Dwarfing التقزم -1•

  .هو عدم بلوغ النبات أو بعض أعضائه الحجم الطبيعي•



  Deformationالتشوه : رابعاا 

  Elongationالطول الزائد  -2•

 . هو زيادة غير طبيعية في طول النبات•

سببها إفراز الكائن الممرض كميات •

 .الجبريلينكبيرة من 

 Gibberella fujikouriمثال ذلك الفطر •

المسبب لمرض البادرة الحمقاء على 
 .األرز



  Deformationالتشوه : رابعاا 

  Tumors التدرنات ـاألورام  -3•

الخاليا المصابة بسبب إفراز  زيادة في حجمموضعية تنتج إما عن  انتفاخاتهي •
ض على النمو الزائد، أو عن  أوكسينيةالكائن الممرض مواّد ذات طبيعة  تحرَّ

الخاليا حيث تتحول الخاليا المصابة وتحت تأثير العامل الممرض  سرعة انقسام
  .ذات انقسام عشوائي مسرطنةإلى خاليا 



  Deformationالتشوه : رابعاا 

  Rosettingالتورد  -4•

هو قصر سالميات الساق أو الفرع وتقارب العقد وبالتالي تقارب األوراق التي •
 . تبدو كأنها خارجة من مكان واحد وتأخذ شكل الوردة



  Deformationالتشوه : رابعاا 

   Curlالتجعد  -5•

ويحدث نتيجة زيادة سرعة انقسام الخاليا وزيادة حجمها في أحد الجوانب دون •
  الجانب اآلخر، أي نتيجة نمو غير متكافئ على الجانبين



  Deformationالتشوه : رابعاا 

   Fasciationالتفلطح  -6•

هو تشوهات تظهر على األفرع حيث يتحول مقطعها من الشكل الدائري أو •
  بيضويالمضلع إلى شكل متطاول أو 



  Deformationالتشوه : رابعاا 

  phyllody التورق -7•

الزاهية اللون أوراق  البتالت، أي يتكون بدالً من متورقةحيث تصبح األزهار •
   (فيتوبالزميةأمراض (خضراء اللون



  Deformationالتشوه : رابعاا 

  Witches’ broomمكنسة الساحرة  -8•

من قبل المسبب المرضي والتي  مفرزة هرموناتيحدث هذا العرض نتيجة لتأثير •
عندئذ تنشط براعم جانبية عديدة وتعطي فروعاً  ،القميةتسبب تثبيط ظاهرة السيادة 

 . كثيرة متوازية وضعيفة تشبه شكل المكنسة



  Deformationالتشوه : رابعاا 

  Leaf Malformationتشوه األوراق  -9•

ويوجد منه حاالت كثيرة؛ كأن تأخذ الورقة شكل المروحة، أو تتحول الورقة أو •
 .أجزاء منها إلى ما يشبه الخيوط



  Deformationالتشوه : رابعاا 

 Fruit Malformationتشوه شكل الثمار  -10•

تصبح الثمار في كثير من األحيان  صغيرة الحجم نتيجة اإلصابة باألمراض، •
  ويحدث في  أحيان أخرى تشوه في شكل الثمار



  Deformationالتشوه : رابعاا 

  Hairy rootالجذر الشعري  -11•

وفيه يحدث تشكل كميات كبيرة من جذور صغيرة رفيعة تخرج من الساق أو •
  الجذر



  Deformationالتشوه : رابعاا 

  Proliferationالتوالد المتداخل  -12•

  هو نشوء عضو نباتي ما بصورة شاذة على عضو آخر مشابه•

http://www.huntingtonbotanical.org/Rose/resources/imagesspringlg/Proliferation.jpg


 تشخيص أمراض النبات

هو علم ومهارة التعرف على وجود مرض وذلك تشخيص المرض •

، وخصائصه بناًء على الحس الدقيق واإلدراك الواعي ألعراضه 

 .ومن ثم التعرف على المرض والممرض

من التعريف السابق يتضح أن القائم بعملية التشخيص البد أن يقترن •

لديه العلم والمهارة؛ فالعلم هو ما نستقيه من معلومات عن األمراض 

أما المهارة فتتمثل فى ، عليها النباتية ومسبباتها والعوامل المؤثرة 

القدرة على المالحظة الجيدة والقدرة على الخروج باالستنتاجات 

الصحيحة، وهى تكتسب من تراكم الخبرات في تشخيص األمراض 

النباتية لمحصول ما أو مجموعة معينه من المحاصيل بحيث تكون 

 .مألوفة لدى المشخص



تماثل تماماً الكشف عند الطبيب بالنسبة  تشخيص المرض النباتىعملية •

وعلى ، المرض لإلنسان، حيث أنها هي األساس الذي يعتمد عليه مكافحة 

ذلك فإن دقة التشخيص وسرعته أيضاً يكون لهما بالغ األثر في محاصرة 

على العكس من ذلك فإن ، االقتصادية الحالة ومنع أو تقليل الخسارة 

التشخيص الخاطئ سيؤدي إلى عدم فعالية اإلجراءات المتخذة وهذا يعني 

تفاقم المشكلة من ناحية، وإلى مزيد من الخسائر من ناحية أخرى، فلو 

افترضنا على سبيل المثال أن المشخص يقوم بتشخيص أحد األمراض 

وكان هذا المرض متسبب عن فطر مثالً إال أن المشخص أخطأ وقام 

بتشخيصه على أنه متسبب عن بكتيريا وعلى هذا األساس أعطى توصية 

ففى هذه الحالة ، البكتريا بإجراء أحد المعامالت المستخدمة فى مكافحة 

، وأن المزارع تكبد نفقات تزداد سيالحظ بمرور الوقت أن شدة اإلصابة 

الضرر الواقع على النبات قد ازداد وربما   مكافحة ال طائل منها وأن

 .أصبحت السيطرة على الحالة أكثر صعوبة

http://kenanaonline.com/users/Abedata/tags/104439/posts


 خطوات التشخيص الحقلي

تشخيص المرض هو الخطوة األساسية الهامة لمكافحة العامل •

 :الممرض والتخفيف من أضراره

 هل األضرار ناتجة عن إصابات مرضية أم إصابات أخرى ؟ -1 •

 هل المرض ناتج عن كائن ممرض أم عامل بيئي ؟ -2•

 :تشخيص األمراض المعدية -أوالا •

المشاهدة بالعين المجردة )وجود الكائن الممرض هو الذي يؤكد ذلك •

 (. أو بالمكبرة أو بالمجهر

 تشخيص األمراض غير المعدية -ثانياا •

 معرفة الظروف البيئية التي سبقت ظهور األعراض•

 

 



 خطوات التشخيص الحقلي

 :الحقلمالحظة توزيع المرض في  -أ•
 

تؤدي طريقة توزيع المرض في الحقل إلى ترجيح االحتمال تجاه ممرض ما أو •
 :ذلكمجموعة معينة من الممرضات ومن األمثلة على 

ظهور أعراض بطريقة عشوائية على نباتات  في الحقل يعنى أن الحالة  -1•
 .راجعة إلى أحد الفطريات المحمولة بالهواء

ظهور أعراض على جميع نباتات الحقل معناه أن الحالة راجعة إلى أحد  -2•
العوامل غير الحية في التربة، كنقص العناصر أو في الجو كتأثير ملوثات 

    .الهواء

ظهور الحالة كبقع متناثرة في الحقل يرجح أن الحالة راجعه إلى أحد  -3•
وعلى  .الوعائيالممرضات المحمولة بالتربة مثل أمراض عفن الجذور والذبول 

 .المشخص أن يالحظ ما إذا كان هناك عالقة بين توزيع الحالة وطبوغرافية الحقل

ظهور الحالة على حافة الحقل يرجح أنها راجعة إلى ممرض محمول  -4•
 .بالحشرات

 



 خطوات التشخيص الحقلي

 :النباتمالحظة توزيع األعراض على  -ب•

يختلف توزيع األعراض على النبات باختالف العامل الممرض •

فهناك  .الواحدوأحياناً تبعاً للظروف البيئية فى حالة الممرض 

ممرضات تتميز بأنها تحدث اإلصابة فى األوراق الحديثة وهناك 

، وربما يكون تفضيل الكبيرة ممرضات تحدث اإلصابة فى األوراق 

بعض الممرضات لألوراق السفلى راجع إلى أنها تحتاج إلى رطوبة 

مرتفعة تكون أكثر توفراً فى الجزء السفلى من النبات قرب سطح 

 .التربة



 خطوات التشخيص الحقلي
 :األتيمراعاة  وبوجٍه عام يجب على المشخص عند فحص األعراض•

بينما تكون بعض األعراض مميزة ومرتبطة تماماً بأمراض معينة حتى أنها  -1•
تدخل في االسم الشائع للمرض، فهناك ممرضات تعطي أعراض شديدة التشابه 

 .بل أنها قد تتشابه مع أضرار بيئية

 .قد تختلف أعراض المرض الواحد باختالف الظروف البيئية -2•

 .قد يسبب ممرض ما أعراضاً مختلفة على نفس العائل باختالف مراحل نموه -3•

قد يصاحب األنسجة المصابة وجود كائن حي دقيق أو أكثر ولكن ذلك ليس  -4•
بالعالمات المرضية وال هي بمسبب المرض إذ أن الكثير من الرميات لها القدرة 

متسببة عن أكثر من   وقد تكون الحالة .سريعاً على النمو على النسيج المصاب 
 .ممرض

قد تظهر أعراض المرض على المجموع الخضري إال أن اإلصابة بالممرض  -5•
تكون فى الجذور، على سبيل المثال كما فى حاالت إصابة جذر النبات بفطريات 

الجذور والتى تظهر على المجموع الخضري أعراض  ونيماتوداأعفان الجذور 
العطش ونقص العناصر وقد يصل األمر إلى حدوث موت فى أنسجة الورقة بما 

 .األوراق تبقعاتيشبه 

 



 خطوات التشخيص الحقلي

قد يظهر على النبات إلى جانب المرض المسبب للمشكلة أحد  -6•

األمراض غير المؤثرة بدرجة كبيرة على ذلك المحصول فى مثل تلك 

، ويجب على المشخص أن يراعى ذلك بدقة وال يجتذب الظروف 

فعالً عن  المسؤولانتباهه المرض القليل األهمية عن المرض 

   .المشكلة

 



 :الفطريةتشخيص األمراض  -1

 الميسليوم، التركيبات )لألعراض للفطر المرافق  المجهريةالدراسة

 (.واألبواغ، الثمرية

مقارنة ذلك مع المراجع العلمية للتأكد من كونه كائن ممرض. 

 (تشخيص كامل) .المراجعتطابق أعراض اإلصابة مع ما ذكر في 

 إن لم يكن كذلك يعد الفطر رمياا، أو أنه لم يذكر سابقاا كممرض

 .وذلك يقتضي المتابعة .للنبات



 :الفطريةتشخيص األمراض  -1

 الميسليوم، التركيبات )لألعراض للفطر المرافق  المجهريةالدراسة

 (.واألبواغ، الثمرية

مقارنة ذلك مع المراجع العلمية للتأكد من كونه كائن ممرض. 

 (تشخيص كامل) .المراجعتطابق أعراض اإلصابة مع ما ذكر في 

 إن لم يكن كذلك يعد الفطر رمياا، أو أنه لم يذكر سابقاا كممرض

 .وذلك يقتضي المتابعة .للنبات



 :البكتيريةتشخيص األمراض  -1

وجود أعداد كبيرة من البكتيريا في المنطقة المصابة. 

عزل البكتيريا وتنميتها في بيئة نقية 

 استعمال المستعمرة المنفردة إلعادة حقنها في نبات عائل قابل

 .لإلصابة ومقارنة األعراض

 السيرولوجيةاستعمال الطرق األكثر حداثة وهي االختبارات 

   (المصلية)



 :الفيروسيةتشخيص األمراض  -1

يمكن أحياناا تشخيصها من خالل أعراضها المميزة. 

 (الدالة)الكاشفة عن طريق اختبارات العدوى االصطناعية للنباتات 

 السيرولوجيةعن طريق االختبارات المصلية أو. 

 عن طريق المجهر اإللكتروني 

طريقة الهجرة الكهربائية أو الرحالن الكهربائي. 

 المتسلسل  البوليميريطريقة التفاعل(PCR.) 



 

 :  تشخيص المرض غير المعروف سابقاا  -

 :(Koch's Rules) قوانين كوخ• 
يجب أن يكون الكائن الممرض موجوداً ومرافقاً للمرض في جميع النباتات  -1•

 .المصابة المدروسة

يجب أن ُيعزل الكائن الممرض وُينمى في مزارع نقية على بيئات مغذية أو  -2•
على نباتات حساسة لإلصابة بالمرض، وتوصف مميزاته ومظهر اإلصابة 

 .وتأثيراتها

يجب أن يؤخذ الكائن الممرض من المزرعة النقية ويحقن في نباتات سليمة  -3•
من  نوع أو صنف النبات الذي ظهر عليه المرض نفسه، حيث يجب أن ينتج 

 .على النباتات المحقونة أعراض اإلصابة نفسها

يجب أن ُيعزل الكائن الممرض مرة ثانية من النباتات المحقونة في الخطوة  -4•
السابقة وُينمى على بيئة مغذية في مزرعة نقية، ويجب أن تكون مميزاته مشابهة 

وعند إجراء الخطوات السابقة والتأكد التام . تماماً لتلك المشاهدة في الخطوة الثانية
 .عن المرض المسؤولمن صحتها يمكن الجزم بأن الكائن المدروس هو 

 

 


