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       أيطاض تساتٍٍ عًهً /ضاتع وقاٌح                                                                                                           األونىانًحاظطج 

 األعطاض انًطظٍح وانعالياخ 

Symptoms and Signs of Diseases 
 

ضرر١ت ِررٓ ةضِررٛض ةٌّّٙررت مررسة شررٟ  ١ٍّررت حمررر١  ةٌّؽررب  ةٌّطضررٟ حعخبررط زضةؼررت ةض ررطةع ٚ ةٌعلِرر ث ةٌّط    

ٚب ٌخ ٌٟ ححس٠س ةٌططق ةٌّٕ ؼبت ٌّم ِٚخٗ ٚةٌحس ِٓ ةٔخم ضٖ. ٠ّٚىٓ حمر١  ةٌّطع حم١ٍر   رٓ يط٠رك ِلحارت ةٌعلِر ث 

 ٚةض رطةع ةٌّطضرر١ت . ٚ٘رصة ٠ررخُ ِررٓ لبرً ِرخارر١ٓ شررٟ ٘رصة ةٌّترر ي ٌٚىررٓ بؽرب  حمرر بٗ ةض ررطةع ةٌّطضر١ت ٌٍعس٠ررس ِررٓ

ةضِطةع ةٌٕب ح١ت شّٓ ةٌضطٚضٞ مسة زضةؼت ةض رطةع ٚةٌعلِر ث ةٌّطضر١ت ِرخبط٠ر  ٌخمرر١  ةٌح ٌرت ةٌّطضر١ت ٌٍٕبر ث 

 ٚةٌخعطف  ٍٝ ةٌّؽب  ةٌّطضٟ باٛضة أو١سة ٚزل١مت .

 فًا انًقصىز إشٌ تاألعطاض وانعالياخ انًطظٍح؟  

 

  Diseases Symptomsاألعطاض انًطظٍح   
٘رٟ ةٌخي١رطةث  أٚةالٔعى ؼ ث ةٌخٟ ٠بس٠ٙ  ةٌع ئً ةٌٕب حٟ ٔخ١تت إص بخٗ ب ٌّؽب  ةٌّطضٟ  أٚ ٠ٚماس بٙ  ضزٚز ةٌفعً  

ةٌسةذ١ٍت ةٌخٟ حطرطأ  ٍرٝ ةٌٕبر ث بعرس إصر بخٗ بّرطع ِعر١ٓ. ٚحعخّرس ةض رطةع  ٍرٝ ٔرٛم ةٌّؽرب  ةٌّطضرٟ  أٚةٌر ضم١ت 

 ٍٝ معء ِٓ ةٌٕب ث ٚحؽّٝ  إِ ْ ةض طةع ٚٔٛم ةٌٕب ث ٚ ٍٝ زضمت ةٌخف  ً ش١ّ  ب١ّٕٙ  ٚةٌاطٚف ةٌب١ئ١ت ةٌّح١طت.ٚحىٛ

ِزً أ طةع ةٌخبمع ، ةٌخف ف ةضٚضةق، ِٛث أيطةف ةٌٕبر ث ، ٚمرٛز أٚضةَ   locally Symptomsٕ٘  أ طةض  ِٛضع١ت 

ِزرً   Systemic Symptomsحار١  ةٌٕبر ث بموٍّرٗ شخؽرّٝ ح١ٕئرص أ طةضر  مٙ ظ٠رت   أْ أٚ ٍرٝ ةٌؽر ق ٚةٌترصٚض ....، 

 ، ةٌخمعَ .ةالصفطةض ، ةٌصبٛي 

 

 : األعطاضذًسح يدًىعاخ حسة غثٍعح تهك  إنىوًٌكٍ تقسٍى األعطاض انًطظٍح    

 

 Discoloration                                            أعطاض تغٍط انهىٌ -أوال 

 Necrosis Tissues                       األعطاض انُاخًح عٍ يىخ األَسدح -ثاٍَا 

 Low in tissue growth rate  طاض انُاخًح عٍ اَرفاض فً يعسل ًَى األَسدحاألع -ثانثا 

  High in tissue growth rate     األعطاض انُاخًح عٍ ظٌازج فً يعسل ًَى األَسدح -ضاتعا 

    Wilt                                            أعطاض انصتىل   -ذايسا 

 

 colorationDisأعطاض تغٍط انهىٌ   -أوال
ٔخ١تررت ٌحررسٚد ذٍررً شررٟ حىرر٠ٛٓ ٚٔعٕررٟ بررصٌه حي١ررط ٌررْٛ ةضٚضةق ةٚ ةضمررعةء ةٌٕب ح١ررت ةضذررطٜ و ٌؽرر١م ْ ٚةضظ٘رر ض   

ححسرررٗ و ئٕر ث ح١ررت زل١مرت تِؽرربب ث ِطضر١تة ةٚ ٔخ١تررت ٌٛمرٛز ٔمرر  شرٟ بعررة ةٌعٕ صرط ةٌيصةئ١ررت ةٚ ضؼررب    ةٌىٍٛضٚش١رً

 أذطٜ.

 ٚأ طةع حي١ط ةٌٍْٛ حمًّ: 

 Chlorosisٍا انكهىضوفٍم( انشحىب )أًٍَ -1

ٔخ١تت ٌخحًٍ ةٚ ٔم  شٟ و١ّت ةٌابيت ةٌرضطةء ةٌٍْٛ ةضصفط  إٌٝٚ٘ٛ ح ٌت ححٛي ةٌٍْٛ ةضذضط ٌٍٕب ث 

 ٚ٘صة ةالصفطةض لس ٠ىْٛ بعسة أشى ي ِٕٙ  : تةٌىٍٛضٚش١ًة

 ويُها: َاتح عٍ يسثثاخ غٍط حٍح اصفطاض - أ

  ْٛلاط ةٌٍرEtiolating  ةٌٍرْٛ  إٌرٌٍٕٝبر ث ٚ٘رٟ ح ٌرت ححرٛي ةٌٍرْٛ ةضذضرط

ٔخ١تررت ٌحترر  ضررٛء  Etiolinةضصررفط ةٌفرر حب بؽررب  حىرر٠ٛٓ ةٌارربيت ةٌاررفطةء 

ِ  حعطع  إشةةٌمّػ  ٕٗ ٌٚىٓ ٠ؽخط١ع ةٌٕب ث ةؼخطزةز ٌٛٔٗ ةضذضط ةٌطب١عٟ 

 ٌٍضٛء ر ١ٔت ٚبٛلج ِٕ ؼ .

  َٛٔم  بعة ةٌعٕ صط ةٌيصةئ١ت ةٌل ضر٠ٛت شرٟ ةٌٕبر ث ور ٌٕخطٚم١ٓ ٚةٌبٛح ؼر١

 .ٚةٌعٔه ٚةٌحس٠س
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 :إياوٌكىٌ  (تطفم تعط انكائُاخ انحٍحيسثثاخ حٍح )اصفطاض َاتح عٍ  - ب

ٌبعة ذل٠  ٔؽ١ج ةٌع ئً ةٌٕب حٟ بمرىً بمرع ذضرطةء ش ححرت ةٌٍرْٛ ةٚ صرفطةء ،  اصفطاض يىظعً -

ح١رذ    Pseudomonas tabaciٚلس حح ي بٙ ٌت صفطةء وّ  شٟ ِطع ةٌخبمع ةٌصٞ حؽببٗ ةٌبىخ١ط٠  

ِرٓ ةٌؽرُ ةٌرصٞ ٠ّٕرع حىر٠ٛٓ ةٌىٍٛضٚش١رً شرٟ ةضٔؽرتت ةٌّار بت. ورصٌه حؽرب  حٕخج ٘صٖ ةٌبىخ١ط٠  ٔٛ   

بمرىً شرف ش١ت  ةٚ ، Ring spotsبعة أٔٛةم ةٌف ٠طٚؼ ث ةصفطةضة ِٛضع١   ٍٝ ةٌٕبر ث بمرىً بمرع 

حب زي شٟ ٌْٛ ةٌٛضلرت بر١ٓ ةضذضرط ٚةضذضرط ةٌفر حب ةٚ ةضصرفط وّر   ٚة Vien Clearingةٌعطٚق 

 ب١ط شٟ ةٌرػ.شٟ ِطع ش ٠طٚغ ةٌعطق ةٌى

ةٌٕبر ث بربعة ةٌّؽربب ث  إلصر بت، ٠ٚحرسد ٘رصة ةٌٕرٛم ِرٓ ةالصرفطةض ٔخ١ترت  اصفطاض عاو نهُثاخ -

بم١رت أمرعةء  إٌرٝحؽب  حعفٓ ةٌتصٚض شخابب غ١ط ل زضة  ٍٝ ٔمً ةٌّٛةز ةٌيصةئ١ت ٚةٌّ ء  ٟةٌّطض١ت ةٌخ

 ظٙٛض ح ٌت ِٓ ةالصفطةض ةٌع َ  ٍٝ ةٌٕب ث. إٌٝةٌٕب ث ِّ  ٠ؤزٞ 

 

   
 

 

   Albinismالتٍعاض ا -2

 ٟٚ٘ ح ٌت ححٛي ةٌٍْٛ ةضذضط ٌٍٕب ث ةٌٝ ةٌٍْٛ ةضب١ة ٌعسَ حىْٛ ةٌىٍٛضٚش١ً ٔٙ ئ١  بؽب  ٚضةرٟ.
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ةٌٝ م ٔ  ةٌابيت ةٌرضطةء :  Changes in Anthocyaninتغٍط فً صثغح االَثىسٍاٍٍَ انثُفسدٍح  -3

ح١ت وابيت ةالٔزٛؼ١ ١ٔٓ ةٌبٕفؽت١ت ةٌخٟ حعطٟ تةٌىٍٛضٚش١ًة حٛمس ٕ٘ ن صبي ث شةئبت شٟ  ا١ط ةٌر١ٍت ةٌٕب 

ةٌٕب ث شٟ ةٌرط٠ف . ٚلس ٚمس ةْ ٘صٖ ةٌابيت حعزةز شٟ ةٌٕب ح ث ةٌخٟ حع ٟٔ ٔما  شٟ  ضٚضةقةضٌٛةْ ةٌعة١٘ت 

  ٕاط ةٌفؽفٛض شخاٙط ةضٚضةق بٍْٛ بٕفؽتٟ.
 

 
 

 

ْٛ ةضٔؽرتت ةٌّار بت بٍرْٛ بٕرٟ غر ِك ٍرحخ :  Melanin Formationتكىٌٍ انصثغح انثٍُةح )انًٍالَةٍٍ(   -4

ٚةٌفطرررط  Fusariumٚذ صررت حٍرره ةٌخررٟ حارر   بررمِطةع ةٌررصبٛي ةٌٛ ررر ئٟ ةٌررصٞ ٠ؽررببٗ وررً ِررٓ ةٌفطررط 

Verticillium ٌٚبىخ١ط٠رر  ةٌررصبٛي ةٌٛ رر ئٟ ف١ررٛظةضِٟ ٚةٌررصبٛي ةٌفطحؽرر١ٍٟ شررٟ ةٌمطررٓ. ِزررً ِررطع ةٌررصبٛي ة

Corynebacterium  ةؼٛز  إٌٝبؽب  حىْٛ صبيت ة١ٌّل١ٔٓ ةٌخٟ حٍْٛ ةضٔؽتت ةٌّا بت بٍْٛ بٕٟ غ ِك 
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  Tissues  Necrosisاالعطاض انُاخًح عٍ يىخ األَسدح  –ثاٍَا 
  

حّٛث ةضٔؽتت ةٌّا بت وٕخ١تت ٌمخً بطٚحٛبلظَ ةٌرل٠  ةٌّا بت ش١ٙ ، ٚلس ٠ىْٛ ةٌّٛث ٌتعء ةٚ ةمعةء ِحسزة 

 ً   َ:ِٓ ةٌٕب ث ةٚ لس ٠مًّ ةٌٕب ث بموٍّٗ ، ٌصة ٠ىْٛ ةٌمخً ةِ   لخً ِٛضعٟ ةٚ لخ

 

 : crosis  eLocalized Nانقتم انًىظعً  -1
ٚ٘ٛ ِٛث ِؽ حت ِحسزة ِٓ أٔؽتت ةٌٕب ث بية ةٌٕاط  ٓ حتّٙ  ٚشٟ أٞ معء ِٓ ةٌٕب ث ٠ٚىْٛ بعسة 

 أشى ي:

      Leaf Spotsتثقع األوضاق   - أ

  Leaf Shot-Holeتثقة األوضاق   - ب

  Blotchانتهطد  - خ

   Streakانترطٍػ  - ث

  Damping-off Seedlingيىخ انثازضاخ   - ج

      Exudatesاإلفطاظاخ  - ذ

   Cankerانقطحح  - خ

  Die Backيىخ األغطاف  - ز

     Anthracnoseاالَثطاكُىظ  - ش

 Sun Scaldظطتح انشًس  - ض

 

 :  Leaf Spotsتثقع األوضاق   - أ

ٚ٘ٛ ِٛث ِؽ حت ِحسزة ِٓ ذل٠  ةٌٕؽ١ج ةٌٕب حٟ ةٌّا   بؽب  ِٙ مّت بعة ةٌّؽبب ث ةٌّطض١ت               

ِزرً ِرطع ٕب حٟ ِؽرببت ِرٛث ةٌرل٠ر  ةٌّح١طرت بّٕطمرت زذٌٛٙر  شخاٙرط بمرىً بمرع ِط٠ضرت ِٚحرسزة  ٌٍٕؽ١ج ةٌ

ٚحىررْٛ ةٌبمررع ِحررسزة  Xanthomonas   malvacearum حؽررببٗ بىخ١ط٠رر ةٌررصٞ  ةٌخبمررع  ةٌررعةٚٞ شررٟ ةٌمطررٓ

ٌّطضرٟ شرٟ ةٌّؽ حت   زة بؽب  إح يخٙ  بٕؽ١ج ش١ٍٕٟ ٠فطظٖ ةٌع ئً وٛؼ١ٍت ٌٍسش م  رٓ ٔفؽرٗ ٌحارط ةٌّؽرب  ة

 ِٕطمت ِحسزة ،.

ٚلس ٠ؽب  ةٌٕم  شٟ بعة ةٌعٕ صط ةٌّعس١ٔت أ طةع ِٛث ِٛضع١ت بمىً بمع صري١طة ضِ ز٠رت   

ةٌٍْٛ وّ  شٟ ِطع ةٌٕمطت ةٌطِ ز٠ت شرٟ ةٌمرٛش ْ ةٌّخؽرب   رٓ ٔمر  ةٌّٕي١ٕرع ةٚ بؽرب  ظ٠ر زة شرٟ بعرة 

 .ةٌعٕ صط و ٌبٛضْٚ ٚبعة ةٌّب١سةث ةٌى١ّ١ ئ١ت
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 : Hole-Leaf Shotتثقة األوضاق  -ب 

ّا بت ةٌخٟ حخطن ٚضةئٙ  ، بعس ح١بؽٙ  ٚؼمٛيٙ  ، رمٛب   ٍٝ ؼطب ٟٚ٘ ح ٌت ةٌبمع ة١ٌّخت ِٓ ةضمعةء ةٌ   

 . Coryneum  beyerinckiiةٌٛضلت وّ  شٟ ِطع حزم  أٚضةق ةٌرٛخ ةٌصٞ ٠ؽببٗ ةٌفطط 

 

 
 

 

 

 

 : Blotchانتهطد    –خ 

ٟٚ٘  ب ضة  ٓ أٔؽتت ١ِخت ِٚخحٍٍت بمىً بمع ِحسزة ِرخٍفت ةضحت َ ، ٠رخٍرف ٌٛٔٙر   رٓ ةٌٍرْٛ   

 ١Helminthosporium  sativumعٟ ٌٍٕب ث وّ  شٟ ِطع ةٌخٍطد ةٌبمعٟ شٟ ةٌمع١ط ةٌصٞ ٠ؽببٗ ةٌفطط ةٌطب
 Watermelon Bacterial Fruit Blotch . ٚةٌخٍطد ةٌبىخ١طٞ شٟ ةٌطلٟ
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 :  Streakانترطٍػ    -ث 

خحرس ِرع بعضرٙ  ٚ٘ٛ ِٛث ةضٔؽتت بمرىً أشرطيت ةٚ بمرع ي٠ٍٛرت ٚضر١مت حّخرس بر١ٓ ةٌعرطٚق ررُ ح  

ةٌيّس، وّ  شٟ ِطع ةٌارسأ ةٌّرطرف شرٟ ةٌمرع١ط ةٌرصٞ ٠ؽرببٗ ةٌفطرط  إٌٌٝخمًّ ِؽ حت ٚةؼعت ِٓ ةٌٛضلت ٠ّخس 

Puccinia  glumarum . 

 

     
 

 

 :  off Seedling-Dampingسقىغ انثازضاخ     -ج 

ث ةٌّطضر١ت ٚ٘ٛ ِٛث ِؽ حت ِحرسزة شرٟ ِٕطمرت ةٌؽر٠ٛمت ةٌت١ٕ١ٕرت ٚحعفٕٙر  بؽرب  بعرة ةٌّؽربب   

ٚحىرْٛ ش١ٙر  ةضٔؽرتت    Rhizoctonia  spٚةٌفطرط   Pythium spةٌّٛمرٛزة شرٟ ةٌخطبرت ِزرً أٔرٛةم ةٌفطرط 

ةٌّا بت ضذٛة ، ِ ئ١ت ، ب١ٕت ةٌٝ ؼٛزةء ةٌٍْٛ ، ٌصٌه حؽمف ةٌؽر٠ٛمت ةٌت١ٕ١ٕرت ١ِخرت بؽرب  ضرعف ٚحٍرف ِٕطمرت 

 .ةإلص بت
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 : Exudateاإلفطاظاخ     –ذ 

وّر    Gummosisب١ٙرمة وخرً صرّي١ت  إِر ةٌبمع ة١ٌّخت ِاحٛبت بٕٛم ِٓ ةإلشرطةظةث ٕٚ٘  حىْٛ   

،   Phytophthora  citrophthoraشٟ ِطع ةٌخاّغ ةٚ ةٌخعفٓ ةٌبٕٟ  شٟ ةٌحّضر١ ث ةٌرصٞ ٠ؽرببٗ ةٌفطرط  

فر   وّ  شٟ ِطع ةٌٍفحت ةٌٕ ض٠رت شرٟ ةٌعطِرٛي ٚةٌخ  Oozeةٚ ب١ٙمة إشطةظةث ححخٛٞ  ٍٝ ذل٠  بىخ١ط٠ت حؽّٝ 

 .   Erwinia  amylovoraةٌصٞ حؽببٗ ةٌبىخ١ط٠  

 

   
Gummosis                                                                                     Ooze 

 

 

 : ankerCانقطحح     -خ 

ٟٚ٘  ب ضة  ٓ بمع ١ِخت ِحسزة ةٌّٕٛ ، غ ئطة  ٍٝ أغا ْ ٚؼ١م ْ ةضشت ض ٚةٌمت١طةث ، ِح يت بطبمت   

 ةضذ١طةي١ٌٛت ةٚ حٍم١ت حح١ف ب ٌؽ ق ، ٚ٘صٖ  إِ ش١ٕ١ٍت ٌّٕع ةٔخم ض ةٌّؽب  ةٌّطضٟ ٚحٛؼع ةٌبمعت ، ٚحىْٛ ةٌبمع 

 . ١ت شٟ ةٌٕب ثحّٕع ٔعٚي ةٚ صعٛز ةٌّ ء ٚةٌّٛةز ةٌيصةئ ضٔٙ ةذطط 
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 :    Die Back() انًىخ انطخعًيىخ األغطاف -ز 

ةضؼرفً ،  إٌرٟٝٚ٘ ح ٌت ِطض١ت حبسأ بّٛث ةضشطم  ٚةضغا ْ ةبخسةءة ِٓ ةٌططف ةٌعٍٛٞ ٔعٚال   

، ٠ٚحررسد شررٟ ةضشررت ض ٚةٌمررت١طةث  ر زة وّرر  شررٟ ِررطع  "ةٌخررس٘ٛض ةٌبطررٟء" شررٟ   ةةٌّررٛث ةٌطمعررٟت٠ٚؽرّٝ 

ٚةٌّطع ةٌف ٠طٚؼٟ "ةٌخس٘ٛض ةٌؽط٠ع"    Tylenchulus  semipenetrarsحؽببٗ ١ّٔ حٛزة   ةٌحّض١ ث ةٌصٞ

 .ثشٟ ةٌحّض١   Tristezaةٚ ةٌخطؼخ١عة 

 

    
 

 

 : Anthracnoseاالَثطاكُىظ    -ش

 ب ضة  ٓ بمع ١ِخرت ِحرسزة ةٌّٕرٛ ، ب١ٕرت ةٌرٝ ؼرٛزةء ةٌٍرْٛ ، زةئط٠رت ةٌمرىً ، ِٕرفضرت لٍر١ل  رٓ   

ٍِرُ ، وّر  شرٟ ِرطع ةٔزطةوٕرٛظ ةٌف صر١ٌٛ    1 – 5.5ؼطب ةٌٕؽ١ج ةٌٕب حٟ ٚشةث حٛةف ِطحفعرت لٍر١ل ، بمطرط 

، ٠اٙرط  ٍرٝ أمرعةء ةٌٕبر ث ةٌّرخٍفرت ت ةٌزّر ض ،  Colletotricum spٚةٌب ظالء ٚةٌب للء ةٌّخؽب   رٓ ةٌفطرط 

 ةٌبصٚض ، ةضٚضةق ، ةٌؽ١م ْة.
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 :  Sun  Scaldظطتح انشًس  –ض 

ٟٚ٘ ةحخطةق ِٚٛث أٔؽتت ةٌٕبر ث بمرىً بمرع صرفطةء غر ئطة  ٍرٝ ةٌترعء ةٌٕبر حٟ ةٌّم برً ضشرعت   

 ةٌٍْٛ ةٌبٕٟ ٔخ١تت ِٛث ةضٔؽتت. إٌٝةٌمّػ ، حٕىّش ش١ّ  بعس ٚحخحٛي 

 

   
 

 

 

 :    General  Necrosisانقتم انعاو   -2
مّخٙر  ِرٓ لبرً ةٌّؽربب ث ةٌّطضر١ت ٚ٘ٛ  ب ضة  ٓ ةٌّٛث ةٌى ًِ ٌرل٠  ةٌٕؽ١ج ةٌٕب حٟ ٔخ١تت ِٙ   

 ّٚٔٛ٘  زةذً ذل٠  ةٌٕؽ١ج ٚةٌّؽ ش ث ةٌب١ٕت ٌٍرل٠  ، ِٚٓ أٔٛةم ةٌمخً ةٌع َ :

 

 :  Blight   or  Scorchانهفحح   -أ

٠ٚماررس بررٗ ةٌّررٛث ةٌى ِررً ٌهمررعةء ةٌٙٛةئ١ررت تةٌزّرر ض ،ةٌبررطة ُ ، ةضٚضةق ، ةضظ٘رر ض ، ةٌؽرر١م ْ ة   

 ث ةٌّطضرر١ت وّرر  شررٟ ِررطع ةٌٍفحررت ةٌّخررمذطة شررٟ ةٌبط يرر  ٚةٌررصٞ ٠ؽررببٗ ةٌفطررط ٔخ١تررت إصرر بخٙ  برربعة ةٌّؽرربب

Phytophtora  infestans   ، ةٌفططةٌّخؽببت  ٓ   نفحه أوضاق انصضجِٚطع Helmenosporium . 
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 :  Rotانتعفٍ   –ب 

ةٌخحٍرً ورمٔع٠ُ  إٔع٠ّر ثٚ٘ٛ  ب ضة  ٓ ِٛث ةضٔؽرتت ةٌٕب ح١رت ٚححٍٍٙر  بمرىً و ِرً بفعرً بعرة   

ةٌفطط٠رر ث ٚةٌبىخ١ط٠رر   ٕررس  أٔررٛةمىخرر١ٓ ٌتررسضةْ ذل٠رر  ةٌٕبرر ث ةٌررصٞ حفررطظٖ بعررة بةٌررصٞ ٠حٍررً ِرر زة ةٌ ةٌبىخ١ٕررع

 ، ةٌزّ ض ، ةٌبصٚضة شخؽب  حعفٕٙ  ، ٚةٌخعفٓ  ٍٝ ٔٛ ١ٓ :ةٌٕب ح١ت تةٌؽ١م ْ ، ةٌتصٚض  ةضمعةءِٙ مّخٙ  

 

   )انتعفٍ انططي )انطذىSoft  Rot : 

ٚ٘ٛ ةٌخحٍرً ةٌى ِرً ضٔؽرتت ةٌٕبر ث ِرٓ لبرً ةٌّؽرب  ةٌّطضرٟ ح١رذ حختّرع ةٌعار ضة ةٌٕب ح١رت         

أح١ ٔ  ،  بمىً ِٛةز ؼ ئٍت ٠ٚابب لٛةَ ةٌٕؽ١ج ةٌٕب حٟ ضذٛة ٘لِٟ ةٌٍّّػ ِٚاحٛ  بطةئحت وط٠ٙت

ٌصٌه ٠طٍك  ٍٝ ٘صة ةٌٕٛم ِٓ ةٌرخعفٓ  بر ٌططٞ ةٚ ةٌطذرٛ ، وّر  شرٟ أِرطةع حعفرٓ ةٌفٛةورٗ ٚةٌرضرط 

 . Rhizopus  stoloniferٚةٌفطط   Erwinia caratovoraةٌّخؽب   ٓ ةٌبىخ١ط٠   

   
 

 

  : انتعفٍ اندافDry Rot  

٠خحررررٛي                       إشةٌمررررٛةَ ،  ٚ٘ررررصة ةٌٕررررٛم ِررررٓ ةٌررررخعفٓ ال ٠ىررررْٛ ِاررررحٛب  بّررررٛةز ؼرررر ئٍت ةٚ ضذررررٛة  

 ِ  حعطع ٌسضم ث حطةضة   ١ٌت ٚضيٛبت ٔؽب١ت ِٕرفضت . إشةحعفٓ م ف  إٌٝةٌخعفٓ ةٌططٞ 

   
ٚلس حخعفٓ ةٌتصٚض بفعً بعة ةٌّؽبب ث ةٌّطض١ت ش١ؽب  ةٌخعفٓ  تع ةٌتصٚض  ٍٝ حت١ٙع ةٌٕب ث     

فٓ مصٚض ةٌبٕتط ةٌؽىطٞ. ٚلس حخعفٓ ةضظ٘ ض بفعً بعة ب ٌّ ء ش١افط ٠ٚصبً ٚحتف أٚضةلٗ وّ  شٟ ِطع حع

 .  Botrytis   spةٌّؽبب ث ةٌّطض١ت وّ  شٟ حعفٓ أظ٘ ض ةٌعافط ةٌصٞ ٠ؽببٗ ةٌفطط  
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 األعطاض انُاخًح عٍ اَرفاض يعسل ًَى األَسدح  –ثانثا 
ٝ إ  لت ةٚ ِٕع ةالٔمؽر َ ةٌرٍرٛٞ ظٙٛض ٘صٖ ةض طةع ٠ٕخج  ٓ إص بت ةٌٕب ث ببعة ةٌّؽبب ث ةٌّطض١ت ةٌخٟ حعًّ  ٍ إْ 

ٚلٍررت ةٚ حٛلررف ةٔمؽرر ِٙ     ٠ٚHypotrophyحررسد شٌرره ٔخ١تررت ٌارريط حتررُ ةٌرل٠رر   ٚحىرر٠ٛٓ ةضٔؽررتت باررٛضة يب١ع١ررت ،

Hypoplasia  ،  ٞظٙٛض ٔٛم ِٓ ةٌخمٖٛ ةٚ ةٌخرٍف شٟ ّٔٛ ةٌٕب ث ، ِٚٓ حٍه ةض طةع ِ  ٠محٟ: إٌٝٚ٘صة ٠ؤز 

 :  Dwarfnessنتقعو   ا -1 

 إشةحتّٗ ةٌطب١عٟ ، ٌصٌه حىْٛ ةٌعمس ش١ٙ  ِخم ضبت ٔؽرب١   إٌٝٛ  سَ ّٔٛ ةٌٕب ث ّٔٛة يب١ع١   ةٚ ٚصٌٛٗ ٚ٘ 

ط شٟ ةٌمع١ط ةٌرصٞ ٠ؽرببٗ شر ٠طٚغ فِ  لٛضٔج ب ٌٕب ح ث ةٌؽ١ٍّت ِٓ ح١ذ ةالضحف م ، وّ  شٟ ِطع ةٌخمعَ ةضص

 .Barley Yellow Dwarf Virusة ةٚ  BYDVةٌخمعَ شٟ ةٌمع١ط   ت

 

     
 

 :  Rosetting انتىضز   -2

٠ٚحررسد ٔخ١تررت لاررط شررٟ يررٛي ؼررل١ِ ث ةضغارر ْ ٚةضشررطم ٚحم ضبٙرر  بؽررب  حٛلررف ذل٠ ٘رر   ررٓ ةالؼررخط ٌت   

ةٌطب١ع١ت ح١ذ حختّع ةضٚضةق ةٌّٛمٛزة  ٍٝ ةٌؽل١ِ ث بمىً ِخمر ض  شخاٙرط ور ٌع٘طة وّر  شرٟ ِرطع حرٛضز 

 .   Peach Rosette Virusة ةٚ  PRVت  ةضٚضةق شٟ ةٌرٛخ ةٌصٞ ٠ؽببٗ ش ٠طٚغ حٛضز ةٌرٛخ
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 األعطاض انُاخًح عٍ ظٌازج فً يعسل ًَى األَسدح –ضاتعا 
ٕٚ٘  حبسٚ ةض طةع ِع وؽت ٌٍح ٌت ةٌؽ بمت تر ٌز ة ح١ذ ٠حسد ةٔمؽ َ ؼط٠ع ٚغ١ط ِٕخاُ شٟ ذل٠  ةٌٕؽر١ج ةٌٕبر حٟ ش١رعزةز    

إصر بت ةٌٕبر ث بربعة ةٌّؽربب ث ةٌّطضر١ت ةٌخرٟ حعّرً بؽرب   ٠ٚHypertrophyخضررُ حتّٙر    Hyperplasia سز٘  

 ٍٝ ححف١ع ذل٠  أٔؽتت ةٌٕب ث  ٍٝ ةٌع٠ زة غ١ط ةٌطب١ع١ت ِّ  ٠ؤزٞ ةٌٝ ظٙٛض ّٔٛ غ١ط يب١عٟ  ٍرٝ ةٌٕبر ث ، ِٚرٓ ٘رصٖ 

 ةض طةع ِ  ٠محٟ :

 :  Tumorsاألوضاو   -1

، حٕمررم ٔخ١تررت ةٔمؽرر َ ٚ٘ررٟ  برر ضة  ررٓ ّٔررٛةث شرر شة ةٚ ةٔخف ذرر ث ِٛضررع١ت  ٍررٝ أمررعةء ةٌٕبرر ث ةٌّارر   

ةٌرل٠  باٛضة ِخىطضة ٚحضرّٙ  باٛضة غ١ط يب١ع١رت ، ٚ٘رصٖ ةضٚضةَ حمذرص أشرى ال ِرخٍفرت شمرس حاٙرط  ٍرٝ 

 Agrobacteriumوّ  شٟ ِطع ةٌخسضْ ةٌخ مٟ ةٌصٞ حؽرببٗ ةٌبىخ١ط٠ر   Gallsلٛة س ةٌؽ١م ْ شخؽّٝ حسضٔ ث 

حعمرررس ةٌترررصٚض ةٌرررصٞ حؽرررببٗ ة١ٌّٕررر حٛزة وّررر  شرررٟ ِرررطع  Knot، ةٚ لرررس حاٙرررط  ٍرررٝ ةٌترررصٚض بمرررىً حعمرررس 

Meloidogyne  sp . 

     
Galls                                                                                            Knot 

 

 

 

 : Leaf Curlتدعس األوضاق    -2

س ِرٓ ةٌٛضلرت زْٚ ة٢ذرط ٚ٘ٛ ٔٛم آذط ِٓ ةٌّٕٛ ٚحضرُ ةضٔؽتت ح١ذ ححاً ظ٠ زة شٟ ّٔٛ ؼرطب ٚةحر

  Taphrinaِّ  ٠ؤزٞ إٌٝ ةٌخف ف ٚحتعس ةٌٛضلت وّ  شٟ ِطع حتعرس أٚضةق ةٌررٛخ ةٌرصٞ ٠ؽرببٗ ةٌفطرط 

deformans . 
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 : Scabاندطب   -3

ٚذمرٕت ةٌٍّّرػ ، حٕمرم  ر زة  ةٚ ِٕرفضت ةح١ ٔ  ٚ٘ٛ  ب ضة  ٓ بمع لمط٠ت ١ِخت ِحسزة ةٌّٕٛ ِطحفعت      

ب١عرٟ ٌهٔؽرتت ةٌؽرطح١ت ٌرهٚضةق ةٚ ةٌزّر ض أٚ ةٌرسضٔ ث ، ٚةٌخرٟ حخمرمك شخاربب شةث ِٓ ّٔٛ ظةئس غ١ط ي

 Venturia  inaequalisحطو١  ش١ٍٕٟ وٍّ  حمسِج ةإلص بت ِزً ِطع مط  ةٌخف   ةٌصٞ ٠ؽببٗ ةٌفطط 

             
 

 

 

 Elongationاالستطانح   -4

 بت  رٓ ةٌّعرسي ةٌطب١عرٟ ٚةٌخرٟ حرؤزٞ برسٚض٘  ٟٚ٘ ةٌع٠ زة ةٌح صٍت شٟ يٛي ذل٠  ةضٔؽتت ةٌّا        

ةٌٝ ةؼخط ٌت ةٌعمس ةٚ ةٌؽ ق باٛضة غ١ط يب١ع١ت ، ٠ٚععٜ ؼب  ظ٠ زة ةٌطٛي ةٌٝ ٘طِْٛ ةٌتبرط١ٍ٠ٓ ةٌرصٞ 

 ٠فطظٖ ةٌّؽب  ةٌّطضٟ ش١حفع ذل٠   ةٌٕب ث  ٍٝ ةالؼخط ٌت.

 

 
 

 

 

   Wiltأعطاض انصتىل  –ذايسا 
ةضٚضةق ٚةضغا ْ ٚةٔىّ شٙ  ٚحس١ٌٙ  ٔخ١تت ٌحسٚد ذًٍ شٟ ٚظ١فت ةٌتصض ت  ٟٚ٘ ح ٌت شمسةْ ةٌح٠ٛ١ت ٚةٌٕم ي شٟ 

ةِخا ص ٚٔمً ةٌّ ء ةٌٝ ةٌٕب ثة ٚب ٌخ ٌٟ ش ْ و١ّت ةٌّ ء ةٌخٟ حاً ةٌٝ ةٌٕب ث حىْٛ ةلً ِٓ ةٌح مت ، ٌرصة ححارً ظر ٘طة 

 ةٌصبٛي. ٟٚ٘  ٍٝ ٔٛ ١ٓ :

 انصتىل انًتسثة عٍ اإلصاتح تانًسثثاخ انًطظٍح:  - أ

ةٌٕب ث ٚذ صت إص بت ِٕطمت ةضٚ ١رت ةٌٕ لٍرت ، ب ٌّؽربب ث ةٌّطضر١ت ،  إلص بتصة ةٌٕٛم ِٓ ةٌصبٛي ٔخ١تت ٠ٚحسد ٘

 ٌٚٙصة ةٌٕٛم ِٓ ةٌصبٛي  سة ٔاط٠ ث ،ٟ٘:

 ٔاط٠ ث ةٌصبٛي :
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 :ٌأتًَظطٌح اَسساز األوعٍح انُاقهح نهًاء )أوعٍح انرشة( وٌتى شنك كًا  -1

 .  Fusariumّطع ِزً شطط غٍك ةضٚ ١ت ةٌٕ لٍت بخطةو١  ةٌفطط ةٌّ - أ

غٍك ةضٚ ١ت ةٌٕ لٍت ب ٌز ٠ٍٛؼ ث ٟٚ٘ حزرٕ ث شٟ مسةض ةٌٛ  ء ةٌٕ لً ، حخىْٛ ٔخ١تت  ٌخحف١ع  -  

 ةٌّؽب  ةٌّطضٟ ٌتسضةْ ةٌٛ  ء ةٌٕ لً  ٍٝ حى٠ٕٛٙ .

إشطةظ ةضٔع٠ّ ث ِٓ لبً ةٌّؽب  ةٌّطضٟ ٚةٌخٟ حعًّ  ٍٝ ححٍرً ةٌترسةض ةٌرسةذٍٟ ٌهٚ ١رت  - ث

ٓ ِ زة ةٌؽ١ٍٍٛظ ٚةٌبىخ١ٓ شخعًّ ٘رصٖ ةٌّرٛةز وؽرسةزةث حيٍرك ةضٚ ١رت ةٌٕ لٍرت ةٌٕ لٍت ةٌّىٛٔت ِ

 ٚحع١ك  ١ٍّت صعٛز ةٌّ ء.

 

  Toxicity Theoryَظطٌح اإلفطاظاخ انسايح     -2

ةٌصٞ    Fusariumح١ذ ةْ ةٌّؽب  ةٌّطضٟ ٠مَٛ بفطظ ِٛةز ؼ ِت حمخً ةضٚ ١ت ةٌٕ لٍت ِزً ةٌفطط 

 ةٌخٟ حؽب  شبٛي ةٌٕب ث.    Fusaric acid ؼ١سأ٠فطظ ةٌّ زة ةٌؽ ِت ش١ٛظةض٠ه 

 

    
 

   Physiologic Wiltانصتىل انفسٍىنىخً -ب

ٚ٘ٛ ةٌصبٛي ةٌصٞ ٠حاً ٔخ١تت ٔم  ةٚ  سَ حٛشط ةٌّ ء ةٌرلظَ ٌٍٕبر ث شرٟ ةٌخطبرت ٌرصٌه ٠حارً ٌرٗ ح ٌرت        

شط ةٌّرر ء ةٌررلظَ ٌررٗ ، أِرر  إشة ِررٓ ةٌررصبٛي ةٌّؤلررج ، ٌىررٓ ٠ّىررٓ ٌٍٕبرر ث ةْ ٠ؽررخع١س ح٠ٛ١خررٗ ٚٔضرر ضحٗ ةشة ِرر  حررٛ

 ةؼخّطث ح ٌت ٔم  ةٌّ ء ةٚ ةٔعسةِٗ ش ْ ةٌصبٛي ةٌّؤلج ؼ١خحٛي ةٌٝ شبٛي زةئُ ٚب ٌخ ٌٟ ِٛث ةٌٕب ث. 

 

 

 

 Diseases  Signsانعاليـــــــاخ  انًطظٍح  
أي وٌقصس تها وخىز غفٍهً انًطض )انًسثة انًطظً( َفسه سىاء كاٌ فططا أو تكتٍطٌا أو ًٍَاتىزا ت  

 تطكٍة يٍ تطاكٍة انًسثة انًطظً اندُسٍح أو انرعطٌح ) انالخُسٍح ( زاذم أو عهى أَسدح انُثاخ انعائم.

 

ٟٚ٘  لِ ث ِطض١ت بمىً وخً حفح١ّت ؼرٛزةء ٚ٘رٟ  بر ضة  رٓ مرطةر١ُ ةٌفطرط ةٌّّرطع وّر  شرٟ :  Smutانتفحى   -1

 أِطةع ةٌخفحُ
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ّٔٛةث ب ضظة بّؽ ح ث صي١طة  ٍٝ ؼطب ةٌٕب ث ةٌّار   حمربٗ  : ٟٚ٘  ب ضة  ٓ بزطةث بمىً Rustانصسأ -2

 صسأ ةٌحس٠س ٟٚ٘  ب ضة  ٓ مطةر١ُ ةٌفطط ةٌّّطع وّ  شٟ أصسةء ةٌحٕطت ٚةٌمع١ط.

 

    
 

: ٚ٘ٛ  ب ضة  ٓ ّٔٛةث زل١م١ت ٌتطةر١ُ ةٌفطط ةٌّّطع حيطٟ ةضٚضةق ٚةضغار ْ ٠ٚىرْٛ  Mildewانثٍاض -3

 ضِ زٞ ةٌٍْٛ. Downy Mildewةب١ة ةٌٍْٛ أٚ ب١ ع ظغبٟ   Powdery Mildewأِ  بمىً ب١ ع زل١مٟ 

           


