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 أيطاض يحاصٍم عًهً / ضاتع وقاٌح                                                                                                          األونىانًحاظطج 

 األعطاض انًطظٍح وانعالياخ 

Symptoms and Signs of Diseases 
 

ةضِررٛض ةٌّّٙررت فررسة يررٟ  ١ٍّررت حبررر١ر ةٌّؽررب  ةٌّط ررٟ  حعخبررط زضةؼررت ةض ررطةع ٚ ةٌعلِرريث ةٌّط رر١ت ِررٓ    

ٚبيٌخيٌٟ ححس٠س ةٌططق ةٌّٕيؼبت ٌّميِٚخٗ ٚةٌحس ِٓ ةٔخبيضٖ. ٠ّٚىٓ حبر١ر ةٌّطع حم١ٍري  رٓ يط٠رك ِلحارت ةٌعلِريث 

ٚةض رطةع ةٌّط ر١ت . ٚ٘ررصة ٠رخُ ِررٓ لبرً ِرخذرر١ٓ يرٟ ٘ررصة ةٌّ ريي ٌٚىررٓ بؽرب  حبرريبٗ ةض رطةع ةٌّط رر١ت ٌٍعس٠رس ِررٓ 

ةع ةٌٕبيح١ت يّٓ ةٌضطٚضٞ فسة زضةؼرت ةض رطةع ٚةٌعلِريث ةٌّط ر١ت ِرخبط٠ري ٌخبرر١ر ةٌحيٌرت ةٌّط ر١ت ٌٍٕبريث ةضِط

 ٚةٌخعطف  ٍٝ ةٌّؽب  ةٌّط ٟ بذٛضة أو١سة ٚزل١مت .

 فًا انًقصىز إشٌ تاألعطاض وانعالياخ انًطظٍح؟  

 

  Diseases Symptomsاألعطاض انًطظٍح   
٘رٟ ةٌخي١رطةث  أٚٔعىيؼيث ةٌخٟ ٠بس٠ٙي ةٌعيلً ةٌٕبيحٟ ٔخ١ ت صايبخٗ بيٌّؽب  ةٌّط رٟ ةال أ٠ٚٚمذس بٙي ضزٚز ةٌفعً   

ةٌسةذ١ٍت ةٌخرٟ حطرطأ  ٍرٝ ةٌٕبريث بعرس صاريبخٗ بّرطع ِعر١ٓ. ٚحعخّرس ةض رطةع  ٍرٝ ٔرٛر ةٌّؽرب  ةٌّط رٟ  أٚةٌريضف١ت 

 ٍٝ فعء ِٓ ةٌٕبيث ٚحؽّٝ  صِيطةع ٚٔٛر ةٌٕبيث ٚ ٍٝ زضفت ةٌخفي ً ي١ّي ب١ّٕٙي ٚةٌاطٚف ةٌب١ئ١ت ةٌّح١طت.ٚحىْٛ ةض 

ِزً أ طةع ةٌخبمع ، ةٌخفيف ةضٚضةق، ِرٛث أيرطةف ةٌٕبريث ، ٚفرٛز أٚضةَ   locally Symptomsٕ٘ي أ طة ي ِٛ ع١ت 

ِزرً   Systemic Symptomsحذر١  ةٌٕبريث بموٍّرٗ يخؽرّٝ ح١ٕئرص أ طة ري فٙيظ٠رت   أْ أٚ ٍرٝ ةٌؽريق ٚةٌ رصٚض ....، 

 عَ .ةالافطةض ، ةٌصبٛي ، ةٌخم

 

 : 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  ُاخًح عٍ اَرفاض فً يعسل ًَى األَسدحاألعطاض ان -ثانثا 

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

    Wilt                                            أعطاض انصتىل   -ذايسا 

 

 tionDiscoloraأعطاض تغٍط انهىٌ   -أوال
ٔخ١ ررت ٌحررسٚد ذٍررً يررٟ حىرر٠ٛٓ ٚٔعٕررٟ بررصٌه حي١ررط ٌررْٛ ةضٚضةق ةٚ ةضفررعةء ةٌٕبيح١ررت ةضذررطٜ ويٌؽرر١ميْ ٚةضظ٘رريض   

ححسرررٗ ويلٕرريث ح١ررت زل١مررت مِؽرببيث ِط رر١تل ةٚ ٔخ١ ررت ٌٛفررٛز ٔمررر يرٟ بعررو ةٌعٕياررط ةٌيصةل١ررت ةٚ ضؼرربي   ةٌىٍٛضٚي١رً

 أذطٜ.

 ٚأ طةع حي١ط ةٌٍْٛ حبًّ: 

 Chlorosisهىضوفٍم( انشحىب )أًٍٍَا انك -1
ٔخ١ ت ٌخحًٍ ةٚ ٔمر يٟ و١ّت ةٌذبيت ةٌرضطةء ةٌٍْٛ ةضافط  صٌٝٚ٘ٛ حيٌت ححٛي ةٌٍْٛ ةضذضط ٌٍٕبيث 

 ٚ٘صة ةالافطةض لس ٠ىْٛ بعسة أشىيي ِٕٙي : مةٌىٍٛضٚي١ًل

 ويُها: َاتح عٍ يسثثاخ غٍط حٍح اصفطاض - أ

  ْٛلذررط ةٌٍررEtiolating ةٌٍررْٛ  صٌررٝ ٚ٘ررٟ حيٌررت ححررٛي ةٌٍررْٛ ةضذضررط ٌٍٕبرريث

ٔخ١ ررت ٌح رر   ررٛء  Etiolinةضاررفط ةٌفرريحب بؽررب  حىرر٠ٛٓ ةٌذرربيت ةٌذررفطةء 

ِي حعطع  صشةةٌبّػ  ٕٗ ٌٚىٓ ٠ؽخط١ع ةٌٕبيث ةؼخطزةز ٌٛٔٗ ةضذضط ةٌطب١عٟ 

 ٌٍضٛء ري١ٔت ٚبٛلج ِٕيؼ .

  َٛٔمر بعو ةٌعٕياط ةٌيصةل١رت ةٌل ضر٠ٛت يرٟ ةٌٕبريث وريٌٕخطٚف١ٓ ٚةٌبٛحيؼر١

 ٚةٌعٔه. ٚةٌحس٠س
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 :إياوٌكىٌ  (تطفم تعط انكائُاخ انحٍحيسثثاخ حٍح )اض َاتح عٍ اصفط - ب
ٌبعو ذل٠ي ٔؽ١ج ةٌعيلً ةٌٕبيحٟ ببرىً بمرع ذضرطةء ييححرت ةٌٍرْٛ ةٚ ارفطةء ،  اصفطاض يىظعً -

ح١رذ    Pseudomonas tabaciٚلس ححيي بٙيٌت افطةء وّي يٟ ِطع ةٌخبمع ةٌصٞ حؽببٗ ةٌبىخ١ط٠ي 

ُ ةٌرصٞ ٠ّٕرع حىر٠ٛٓ ةٌىٍٛضٚي١رً يرٟ ةضٔؽر ت ةٌّذريبت. ورصٌه حؽرب  حٕخج ٘صٖ ةٌبىخ١ط٠ي ٔٛ ري ِرٓ ةٌؽر

ببرىً شرفيي١ت  ةٚ ، Ring spotsبعو أٔٛةر ةٌفي٠طٚؼيث ةافطةضة ِٛ رع١ي  ٍرٝ ةٌٕبريث ببرىً بمرع 

حبيزي يرٟ ٌرْٛ ةٌٛضلرت بر١ٓ ةضذضرط ٚةضذضرط ةٌفريحب ةٚ ةضارفط وّري  ٚة Vien Clearingةٌعطٚق 

 ةٌرػ. يٟ ِطع يي٠طٚغ ةٌعطق ةٌىب١ط يٟ

ةٌٕبريث بربعو ةٌّؽرببيث  إلاريبت، ٠ٚحرسد ٘رصة ةٌٕرٛر ِرٓ ةالارفطةض ٔخ١ رت  اصفطاض عاو نهُثاخ -

بم١رت أفرعةء  صٌرٝحؽب  حعفٓ ةٌ صٚض يخذبب غ١ط ليزضة  ٍٝ ٔمً ةٌّٛةز ةٌيصةل١ت ٚةٌّريء  ٟةٌّط ١ت ةٌخ

 ظٙٛض حيٌت ِٓ ةالافطةض ةٌعيَ  ٍٝ ةٌٕبيث. صٌٝةٌٕبيث ِّي ٠ؤزٞ 

 

   
 

 

   Albinismض االتٍعا -2

 ٟٚ٘ حيٌت ححٛي ةٌٍْٛ ةضذضط ٌٍٕبيث ةٌٝ ةٌٍْٛ ةضب١و ٌعسَ حىْٛ ةٌىٍٛضٚي١ً ٔٙيل١ي بؽب  ٚضةرٟ.
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ةٌٝ فئ  ةٌذبيت ةٌرضطةء :  Changes in Anthocyaninتغٍط فً صثغح االَثىسٍاٍٍَ انثُفسدٍح  -3

بيت ةالٔزٛؼ١ي١ٔٓ ةٌبٕفؽ ١ت ةٌخٟ حعطٟ مةٌىٍٛضٚي١ًل حٛفس ٕ٘ين ابييث شةلبت يٟ  ذ١ط ةٌر١ٍت ةٌٕبيح١ت وذ

ةٌٕبيث يٟ ةٌرط٠ف . ٚلس ٚفس ةْ ٘صٖ ةٌذبيت حعزةز يٟ ةٌٕبيحيث ةٌخٟ حعئٟ ٔمذي يٟ  ضٚضةقةضٌٛةْ ةٌعة١٘ت 

  ٕذط ةٌفؽفٛض يخاٙط ةضٚضةق بٍْٛ بٕفؽ ٟ.
 

 
 

 

ْٛ ةضٔؽر ت ةٌّذريبت بٍرْٛ بٕرٟ غريِك ٍرحخ :  Melanin Formationتكىٌٍ انصبثغح انثٍُبح )انًٍالَبٍٍ(   -4

ٚةٌفطرررط  Fusariumٚذياررت حٍررره ةٌخرررٟ حذررري  بررمِطةع ةٌرررصبٛي ةٌٛ ررريلٟ ةٌرررصٞ ٠ؽررببٗ ورررً ِرررٓ ةٌفطرررط 

Verticillium ٚبىخ١ط٠رري ةٌررصبٛي ةٌٛ رريلٟ ِٟ ٚةٌررصبٛي ةٌفطحؽرر١ٍٟ يررٟ ةٌمطررٓ. ِزررً ِررطع ةٌررصبٛي ةٌف١ررٛظةض

Corynebacterium  ةؼٛز  صٌٝبؽب  حىْٛ ابيت ة١ٌّل١ٔٓ ةٌخٟ حٍْٛ ةضٔؽ ت ةٌّذيبت بٍْٛ بٕٟ غيِك 
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  Tissues  Necrosisاالعطاض انُاخًح عٍ يىخ األَسدح  –ثاٍَا 
  

حّٛث ةضٔؽ ت ةٌّذيبت وٕخ١ ت ٌمخً بطٚحٛبلظَ ةٌرل٠ي ةٌّذيبت ي١ٙي، ٚلس ٠ىْٛ ةٌّٛث ٌ عء ةٚ ةفعةء ِحسزة 

 ِٓ ةٌٕبيث ةٚ لس ٠بًّ ةٌٕبيث بموٍّٗ ، ٌصة ٠ىْٛ ةٌمخً ةِي  لخً ِٛ عٟ ةٚ لخً  يَ:

 

 : crosis  eLocalized Nانقتم انًىظعً  -1
ٚ٘ٛ ِٛث ِؽيحت ِحسزة ِٓ أٔؽ ت ةٌٕبيث بيو ةٌٕاط  ٓ ح ّٙي ٚيٟ أٞ فعء ِٓ ةٌٕبيث ٠ٚىْٛ بعسة 

 أشىيي:

      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 ِؽيحت ِحسزة ِٓ ذل٠ي ةٌٕؽ١ج ةٌٕبيحٟ ةٌّذي  بؽب  ِٙيفّت بعو ةٌّؽببيث ةٌّط ١ت               

ِزرً ِرطع ِؽرببت ِرٛث ةٌرل٠ري ةٌّح١طرت بّٕطمرت زذٌٛٙري يخاٙرط ببرىً بمرع ِط٠ضرت ِٚحرسزة  ٌٍٕؽ١ج ةٌٕبيحٟ 

ٚحىررْٛ ةٌبمررع ِحررسزة  Xanthomonas   malvacearum حؽررببٗ بىخ١ط٠رريةٌررصٞ  ةٌخبمررع  ةٌررعةٚٞ يررٟ ةٌمطررٓ

يرٟ ةٌّؽيحت  يزة بؽب  صحييخٙي بٕؽ١ج ي١ٍٕٟ ٠فطظٖ ةٌعيلً وٛؼ١ٍت ٌٍرسيير  رٓ ٔفؽرٗ ٌحذرط ةٌّؽرب  ةٌّط رٟ 

 ِٕطمت ِحسزة ،.

ٚلس ٠ؽب  ةٌٕمر يٟ بعو ةٌعٕياط ةٌّعس١ٔت أ طةع ِٛث ِٛ ع١ت ببىً بمع اري١طة ضِيز٠رت   

ةٌٍْٛ وّي يٟ ِطع ةٌٕمطت ةٌطِيز٠ت يرٟ ةٌبرٛييْ ةٌّخؽرب   رٓ ٔمرر ةٌّٕي١ٕرع ةٚ بؽرب  ظ٠ريزة يرٟ بعرو 

 .ةٌعٕياط ويٌبٛضْٚ ٚبعو ةٌّب١سةث ةٌى١ّ١يل١ت
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 : Hole-Leaf Shotتثقة األوضاق  -ب 

ةٌخٟ حخطن ٚضةلٙي ، بعس ح١بؽٙي ٚؼمٛيٙي ، رمٛبي  ٍٝ ؼطب ٟٚ٘ حيٌت ةٌبمع ة١ٌّخت ِٓ ةضفعةء ةٌّذيبت    

 . Coryneum  beyerinckiiةٌٛضلت وّي يٟ ِطع حزم  أٚضةق ةٌرٛخ ةٌصٞ ٠ؽببٗ ةٌفطط 

 

 
 

 

 

 

 : Blotchانتهطد    –خ 
ٟٚ٘  بيضة  ٓ أٔؽ ت ١ِخت ِٚخحٍٍت ببىً بمع ِحسزة ِرخٍفت ةضح ريَ ، ٠رخٍرف ٌٛٔٙري  رٓ ةٌٍرْٛ   

 Helminthosporium  sativumٕبيث وّي يٟ ِطع ةٌخٍطد ةٌبمعٟ يٟ ةٌبع١ط ةٌصٞ ٠ؽببٗ ةٌفطط ةٌطب١عٟ ٌٍ
 Watermelon Bacterial Fruit Blotch . ٚةٌخٍطد ةٌبىخ١طٞ يٟ ةٌطلٟ
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 :  Streakانترطٍػ    -ث 
بعضرٙي  ٚ٘ٛ ِٛث ةضٔؽر ت ببرىً أشرطيت ةٚ بمرع ي٠ٍٛرت ٚ ر١مت حّخرس بر١ٓ ةٌعرطٚق ررُ حخحرس ِرع  

ةٌيّس، وّي يٟ ِطع ةٌذرسأ ةٌّرطرف يرٟ ةٌبرع١ط ةٌرصٞ ٠ؽرببٗ ةٌفطرط  صٌٌٝخبًّ ِؽيحت ٚةؼعت ِٓ ةٌٛضلت ٠ّخس 

Puccinia  glumarum . 

 

     
 

 

 :  off Seedling-Dampingسقىغ انثازضاخ     -ج 

 ر١ت ٚ٘ٛ ِٛث ِؽيحت ِحرسزة يرٟ ِٕطمرت ةٌؽر٠ٛمت ةٌ ١ٕ١ٕرت ٚحعفٕٙري بؽرب  بعرو ةٌّؽرببيث ةٌّط  

ٚحىرْٛ ي١ٙري ةضٔؽر ت    Rhizoctonia  spٚةٌفطرط   Pythium spةٌّٛفرٛزة يرٟ ةٌخطبرت ِزرً أٔرٛةر ةٌفطرط 

ةٌّذيبت ضذٛة ، ِيل١ت ، ب١ٕت ةٌٝ ؼٛزةء ةٌٍْٛ ، ٌصٌه حؽرمف ةٌؽر٠ٛمت ةٌ ١ٕ١ٕرت ١ِخرت بؽرب   رعف ٚحٍرف ِٕطمرت 

 .ةإلايبت
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 : Exudateاإلفطاظاخ     –ذ 
وّري   Gummosisب١ٙرمة وخرً ارّي١ت  صِرية١ٌّخت ِذحٛبت بٕٛر ِرٓ ةإليرطةظةث ٕٚ٘ي حىْٛ ةٌبمع   

،   Phytophthora  citrophthoraيٟ ِطع ةٌخذّغ ةٚ ةٌخعفٓ ةٌبٕٟ  يرٟ ةٌحّضر١يث ةٌرصٞ ٠ؽرببٗ ةٌفطرط  

وّي يٟ ِطع ةٌٍفحت ةٌٕيض٠رت يرٟ ةٌعطِرٛي ٚةٌخفري    Oozeةٚ ب١ٙمة صيطةظةث ححخٛٞ  ٍٝ ذل٠ي بىخ١ط٠ت حؽّٝ 

 .   Erwinia  amylovoraصٞ حؽببٗ ةٌبىخ١ط٠ي ةٌ

 

   
Gummosis                                                                                     Ooze 

 

 

 : Cankerانقطحح     -خ 

ٟٚ٘  بيضة  ٓ بمع ١ِخت ِحسزة ةٌّٕٛ ، غيلطة  ٍٝ أغذيْ ٚؼ١ميْ ةضش يض ٚةٌب ١طةث ، ِحييت بطبمرت   

 ةضذ١رطةي١ٌٛت ةٚ حٍم١ت حح١ف بيٌؽيق ، ٚ٘صٖ  صِيي١ٕ١ٍت ٌّٕع ةٔخبيض ةٌّؽب  ةٌّط ٟ ٚحٛؼع ةٌبمعت ، ٚحىْٛ ةٌبمع 

 . ةٌٕبيثحّٕع ٔعٚي ةٚ اعٛز ةٌّيء ٚةٌّٛةز ةٌيصةل١ت يٟ  ضٔٙيةذطط 
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 :    Die Back() انًىخ انطخعًيىخ األغطاف -ز 

ةضؼرفً ،  صٌرٟٝٚ٘ حيٌت ِط ١ت حبسأ بّٛث ةضيطر  ٚةضغذيْ ةبخسةءة ِٓ ةٌططف ةٌعٍٛٞ ٔرعٚال   

، ٠ٚحررسد يررٟ ةضشر يض ٚةٌبرر ١طةث  رريزة وّري يررٟ ِررطع  ءةٌخرس٘ٛض ةٌبطررٟءء يررٟ   لةٌّررٛث ةٌطفعرٟم٠ٚؽرّٝ 

ٚةٌّطع ةٌفي٠طٚؼٟ ءةٌخس٘ٛض ةٌؽرط٠عء    ١ٔTylenchulus  semipenetrarsّيحٛزة   ةٌحّض١يث ةٌصٞ حؽببٗ

 .ثيٟ ةٌحّض١ي  Tristezaةٚ ةٌخطؼخ١عة 

 

    
 

 

 : acnoseAnthrاالَثطاكُىظ    -ش

 بيضة  ٓ بمرع ١ِخرت ِحرسزة ةٌّٕرٛ ، ب١ٕرت ةٌرٝ ؼرٛزةء ةٌٍرْٛ ، زةلط٠رت ةٌبرىً ، ِٕرفضرت لٍر١ل  رٓ   

ٍِرُ ، وّري يرٟ ِرطع ةٔزطةوٕرٛظ ةٌفيار١ٌٛي   1 – 5.5ؼطب ةٌٕؽ١ج ةٌٕبيحٟ ٚشةث حرٛةف ِطحفعرت لٍر١ل ، بمطرط 

أفرعةء ةٌٕبريث ةٌّرخٍفرت م ةٌزّريض ،  ، ٠اٙرط  ٍرٝ Colletotricum spٚةٌبيظالء ٚةٌبيللء ةٌّخؽرب   رٓ ةٌفطرط 

 ةٌبصٚض ، ةضٚضةق ، ةٌؽ١ميْل.
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 :  Sun  Scaldظطتح انشًس  –ض 

ت ةٌٕبريث ببرىً بمرع ارفطةء غريلطة  ٍرٝ ةٌ رعء ةٌٕبريحٟ ةٌّميبرً ضشرعت ٟٚ٘ ةحخطةق ِٚٛث أٔؽ   

 ةٌٍْٛ ةٌبٕٟ ٔخ١ ت ِٛث ةضٔؽ ت. صٌٝةٌبّػ ، حٕىّش ي١ّي بعس ٚحخحٛي 

 

   
 

 

 

 :    General  Necrosisانقتم انعاو   -2
ةٌّط ر١ت ٚ٘ٛ  بيضة  ٓ ةٌّٛث ةٌىيًِ ٌرل٠ي ةٌٕؽ١ج ةٌٕبيحٟ ٔخ١ ت ِٙيفّخٙري ِرٓ لبرً ةٌّؽرببيث   

 ّٚٔٛ٘ي زةذً ذل٠ي ةٌٕؽ١ج ٚةٌّؽيييث ةٌب١ٕت ٌٍرل٠ي ، ِٚٓ أٔٛةر ةٌمخً ةٌعيَ :

 

 :  Blight   or  Scorchانهفحح   -أ

٠ٚمذررس بررٗ ةٌّررٛث ةٌىيِررً ٌهفررعةء ةٌٙٛةل١ررت مةٌزّرريض ،ةٌبررطة ُ ، ةضٚضةق ، ةضظ٘رريض ، ةٌؽرر١ميْ ل   

ةٌٍفحررت ةٌّخررمذطة يررٟ ةٌبطييرري ٚةٌررصٞ ٠ؽررببٗ ةٌفطررط ٔخ١ ررت صارريبخٙي برربعو ةٌّؽررببيث ةٌّط رر١ت وّرري يررٟ ِررطع 

Phytophtora  infestans   ، ةٌفططةٌّخؽببت  ٓ   نفحه أوضاق انصضجِٚطع Helmenosporium . 
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 :  Rot انتعفٍ  –ب 
ةٌخحٍرً ورمٔع٠ُ  صٔع٠ّريثٚ٘ٛ  بيضة  ٓ ِٛث ةضٔؽر ت ةٌٕبيح١رت ٚححٍٍٙري ببرىً ويِرً بفعرً بعرو   

ةٌفطط٠رريث ٚةٌبىخ١ط٠رري  ٕررس  أٔررٛةرىخرر١ٓ ٌ ررسضةْ ذل٠رري ةٌٕبرريث ةٌررصٞ حفررطظٖ بعررو بةٌررصٞ ٠حٍررً ِرريزة ةٌ ةٌبىخ١ٕررع

 ب  حعفٕٙي ، ٚةٌخعفٓ  ٍٝ ٔٛ ١ٓ :ةٌٕبيح١ت مةٌؽ١ميْ ، ةٌ صٚض ، ةٌزّيض ، ةٌبصٚضل يخؽ ةضفعةءِٙيفّخٙي 

 

   )انتعفٍ انططي )انطذىSoft  Rot : 

ٚ٘ٛ ةٌخحٍرً ةٌىيِرً ضٔؽر ت ةٌٕبريث ِرٓ لبرً ةٌّؽرب  ةٌّط رٟ ح١رذ حخ ّرع ةٌعذريضة ةٌٕبيح١رت         

ببىً ِٛةز ؼيلٍت ٠ٚذبب لٛةَ ةٌٕؽ١ج ةٌٕبيحٟ ضذٛة ٘لِٟ ةٌٍّّػ ِٚذحٛ  بطةلحت وط٠ٙت أح١ئي ، 

ٝ ٘صة ةٌٕٛر ِٓ ةٌرخعفٓ  بريٌططٞ ةٚ ةٌطذرٛ ، وّري يرٟ أِرطةع حعفرٓ ةٌفٛةورٗ ٚةٌرضرط ٌصٌه ٠طٍك  ٍ

 . Rhizopus  stoloniferٚةٌفطط   Erwinia caratovoraةٌّخؽب   ٓ ةٌبىخ١ط٠ي  

   
 

 

  : انتعفٍ اندافDry Rot  
                  ٠خحررررٛي     صشٚ٘ررررصة ةٌٕررررٛر ِررررٓ ةٌررررخعفٓ ال ٠ىررررْٛ ِذررررحٛبي بّررررٛةز ؼرررريلٍت ةٚ ضذررررٛة ةٌمررررٛةَ ،   

 ِي حعطع ٌسضفيث حطةضة  ي١ٌت ٚضيٛبت ٔؽب١ت ِٕرفضت . صشةحعفٓ فيف  صٌٝةٌخعفٓ ةٌططٞ 

   
ٚلس حخعفٓ ةٌ صٚض بفعً بعو ةٌّؽببيث ةٌّط ١ت ي١ؽب  ةٌخعفٓ   ع ةٌ صٚض  ٍٝ ح ١ٙع ةٌٕبيث     

ٚلس حخعفٓ ةضظ٘يض بفعً بعو  بيٌّيء ي١ذفط ٠ٚصبً ٚح ف أٚضةلٗ وّي يٟ ِطع حعفٓ فصٚض ةٌبٕ ط ةٌؽىطٞ.

 .  Botrytis   spةٌّؽببيث ةٌّط ١ت وّي يٟ حعفٓ أظ٘يض ةٌعذفط ةٌصٞ ٠ؽببٗ ةٌفطط  
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 األعطاض انُاخًح عٍ اَرفاض يعسل ًَى األَسدح  –ثانثا 
َ ةٌرٍرٛٞ ظٙٛض ٘صٖ ةض طةع ٠ٕخج  ٓ صايبت ةٌٕبيث ببعو ةٌّؽببيث ةٌّط ١ت ةٌخٟ حعًّ  ٍٝ ص يلت ةٚ ِٕرع ةالٔمؽري صْ 

ٚلٍررت ةٚ حٛلررف ةٔمؽرريِٙي    ٠ٚHypotrophyحررسد شٌرره ٔخ١ ررت ٌذرريط ح ررُ ةٌرل٠رري  ٚحىرر٠ٛٓ ةضٔؽرر ت بذررٛضة يب١ع١ررت ،

Hypoplasia  ،  ٞظٙٛض ٔٛر ِٓ ةٌخبٖٛ ةٚ ةٌخرٍف يٟ ّٔٛ ةٌٕبيث ، ِٚٓ حٍه ةض طةع ِي ٠محٟ: صٌٝٚ٘صة ٠ؤز 

 :  Dwarfnessنتقعو   ا -1 
 صشةح ّٗ ةٌطب١عٟ ، ٌصٌه حىْٛ ةٌعمس ي١ٙي ِخميضبرت ٔؽرب١ي  صٌٝيب١ع١ي  ةٚ ٚاٌٛٗ ٚ٘ٛ  سَ ّٔٛ ةٌٕبيث ّٔٛة  

ط يٟ ةٌبرع١ط ةٌرصٞ ٠ؽرببٗ يري٠طٚغ فِي لٛضٔج بيٌٕبيحيث ةٌؽ١ٍّت ِٓ ح١ذ ةالضحفير ، وّي يٟ ِطع ةٌخمعَ ةضا

 .Barley Yellow Dwarf Virusل ةٚ  BYDVةٌخمعَ يٟ ةٌبع١ط   م

 

     
 

 :  ingRosett انتىضز   -2
٠ٚحررسد ٔخ١ ررت لذررط يررٟ يررٛي ؼررل١ِيث ةضغذرريْ ٚةضيررطر ٚحميضبٙرري بؽررب  حٛلررف ذل٠ي٘رري  ررٓ ةالؼررخطيٌت   

ةٌطب١ع١ت ح١ذ حخ ّع ةضٚضةق ةٌّٛفٛزة  ٍٝ ةٌؽل١ِيث ببىً ِخمريض  يخاٙرط وريٌع٘طة وّري يرٟ ِرطع حرٛضز 

 .   Peach Rosette Virusل ةٚ  PRVةضٚضةق يٟ ةٌرٛخ ةٌصٞ ٠ؽببٗ يي٠طٚغ حٛضز ةٌرٛخ  م
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 األعطاض انُاخًح عٍ ظٌازج فً يعسل ًَى األَسدح –ضاتعا 
ٕٚ٘ي حبسٚ ةض طةع ِعيوؽت ٌٍحيٌت ةٌؽيبمت مريٌزيل ح١ذ ٠حسد ةٔمؽيَ ؼط٠ع ٚغ١ط ِٕخاُ يٟ ذل٠ري ةٌٕؽر١ج ةٌٕبريحٟ ي١رعزةز    

ببيث ةٌّط ر١ت ةٌخرٟ حعّرً بؽرب  صاريبت ةٌٕبريث بربعو ةٌّؽر ٠ٚHypertrophyخضررُ ح ّٙري   Hyperplasia رسز٘ي 

 ٍٝ ححف١ع ذل٠ي أٔؽ ت ةٌٕبيث  ٍٝ ةٌع٠يزة غ١ط ةٌطب١ع١ت ِّي ٠ؤزٞ ةٌٝ ظٙٛض ّٔٛ غ١ط يب١عٟ  ٍرٝ ةٌٕبريث ، ِٚرٓ ٘رصٖ 

 ةض طةع ِي ٠محٟ :

 :  Tumorsاألوضاو   -1
ٚ٘ررٟ  برريضة  ررٓ ّٔررٛةث شرريشة ةٚ ةٔخفيذرريث ِٛ ررع١ت  ٍررٝ أفررعةء ةٌٕبرريث ةٌّذرري  ، حٕبررم ٔخ١ ررت ةٔمؽرريَ 

رل٠ي بذٛضة ِخىطضة ٚحضرّٙي بذٛضة غ١رط يب١ع١رت ، ٚ٘رصٖ ةضٚضةَ حمذرص أشرىيال ِرخٍفرت يمرس حاٙرط  ٍرٝ ةٌ

 Agrobacteriumوّي يٟ ِطع ةٌخسضْ ةٌخيفٟ ةٌرصٞ حؽرببٗ ةٌبىخ١ط٠ري  Gallsلٛة س ةٌؽ١ميْ يخؽّٝ حسضٔيث 

ة١ٌّٕررريحٛزة  وّررري يرررٟ ِرررطع حعمرررس ةٌ رررصٚض ةٌرررصٞ حؽرررببٗ Knot، ةٚ لرررس حاٙرررط  ٍرررٝ ةٌ رررصٚض ببرررىً حعمرررس 

Meloidogyne  sp . 

     
Galls                                                                                            Knot 

 

 

 

 : Leaf Curlتدعس األوضاق    -2
ٚ٘ٛ ٔٛر آذط ِٓ ةٌّٕٛ ٚحضرُ ةضٔؽ ت ح١ذ ححذً ظ٠يزة يٟ ّٔٛ ؼرطب ٚةحرس ِرٓ ةٌٛضلرت زْٚ ة٢ذرط 

  Taphrinaِّي ٠ؤزٞ صٌٝ ةٌخفيف ٚح عس ةٌٛضلت وّي يٟ ِطع ح عرس أٚضةق ةٌررٛخ ةٌرصٞ ٠ؽرببٗ ةٌفطرط 

deformans . 
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 : Scabاندطب   -3

ٚذبرٕت ةٌٍّّرػ ، حٕبرم  ريزة  ةٚ ِٕرفضت ةح١ئي ٚ٘ٛ  بيضة  ٓ بمع لبط٠ت ١ِخت ِحسزة ةٌّٕٛ ِطحفعت      

هٚضةق ةٚ ةٌزّريض أٚ ةٌرسضٔيث ، ٚةٌخرٟ حخبرمك يخذربب شةث ِٓ ّٔٛ ظةلس غ١رط يب١عرٟ ٌهٔؽر ت ةٌؽرطح١ت ٌر

 Venturia  inaequalisحطو١  ي١ٍٕٟ وٍّي حمسِج ةإلايبت ِزً ِطع فط  ةٌخفي  ةٌصٞ ٠ؽببٗ ةٌفطط 

             
 

 

 

 Elongationاالستطانح   -4
ٚةٌخرٟ حرؤزٞ برسٚض٘ي ٟٚ٘ ةٌع٠يزة ةٌحياٍت يٟ يٛي ذل٠ي ةضٔؽ ت ةٌّذريبت  رٓ ةٌّعرسي ةٌطب١عرٟ         

ةٌٝ ةؼخطيٌت ةٌعمس ةٚ ةٌؽيق بذٛضة غ١ط يب١ع١ت ، ٠ٚععٜ ؼب  ظ٠يزة ةٌطٛي ةٌٝ ٘طِْٛ ةٌ برط١ٍ٠ٓ ةٌرصٞ 

 ٠فطظٖ ةٌّؽب  ةٌّط ٟ ي١حفع ذل٠ي  ةٌٕبيث  ٍٝ ةالؼخطيٌت.

 

 
 

 

 

   Wiltأعطاض انصتىل  –ذايسا 
ّيشٙي ٚحس١ٌٙي ٔخ١ ت ٌحسٚد ذًٍ يٟ ٚظ١فت ةٌ صض م ٟٚ٘ حيٌت يمسةْ ةٌح٠ٛ١ت ٚةٌٕبيي يٟ ةضٚضةق ٚةضغذيْ ٚةٔى 

ةِخذيص ٚٔمً ةٌّيء ةٌٝ ةٌٕبيثل ٚبيٌخيٌٟ ييْ و١ّت ةٌّيء ةٌخٟ حذً ةٌٝ ةٌٕبيث حىْٛ ةلً ِٓ ةٌحيفرت ، ٌرصة ححذرً ظري٘طة 

 ةٌصبٛي. ٟٚ٘  ٍٝ ٔٛ ١ٓ :

 انصتىل انًتسثة عٍ اإلصاتح تانًسثثاخ انًطظٍح:  - أ
ةٌٕبيث ٚذيات صايبت ِٕطمرت ةضٚ ١رت ةٌٕيلٍرت ، بيٌّؽرببيث ةٌّط ر١ت ،  إلايبت ت ٠ٚحسد ٘صة ةٌٕٛر ِٓ ةٌصبٛي ٔخ١

 ٌٚٙصة ةٌٕٛر ِٓ ةٌصبٛي  سة ٔاط٠يث ،ٟ٘:

 ٔاط٠يث ةٌصبٛي :
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 :ٌأتًَظطٌح اَسساز األوعٍح انُاقهح نهًاء )أوعٍح انرشة( وٌتى شنك كًا  -1
 .  Fusariumغٍك ةضٚ ١ت ةٌٕيلٍت بخطةو١  ةٌفطط ةٌّّطع ِزً يطط  - أ

غٍك ةضٚ ١ت ةٌٕيلٍت بيٌزي٠ٍٛؼيث ٟٚ٘ حزرٕيث يٟ فسةض ةٌٛ يء ةٌٕيلً ، حخىْٛ ٔخ١ ت  ٌخحف١ع  -  

 ةٌّؽب  ةٌّط ٟ ٌ سضةْ ةٌٛ يء ةٌٕيلً  ٍٝ حى٠ٕٛٙي.

صيطةظ ةضٔع٠ّيث ِٓ لبً ةٌّؽب  ةٌّط ٟ ٚةٌخٟ حعًّ  ٍرٝ ححٍرً ةٌ رسةض ةٌرسةذٍٟ ٌهٚ ١رت  - ث

١ٓ يخعّرً ٘رصٖ ةٌّرٛةز وؽرسةزةث حيٍرك ةضٚ ١رت ةٌٕيلٍرت ةٌٕيلٍت ةٌّىٛٔت ِٓ ِيزة ةٌؽ١ٍٍٛظ ٚةٌبىخ

 ٚحع١ك  ١ٍّت اعٛز ةٌّيء.

 

  Toxicity Theoryَظطٌح اإلفطاظاخ انسايح     -2
ةٌرصٞ    Fusariumح١ذ ةْ ةٌّؽب  ةٌّط ٟ ٠مَٛ بفطظ ِٛةز ؼيِت حمخً ةضٚ ١ت ةٌٕيلٍت ِزً ةٌفطط 

 خٟ حؽب  شبٛي ةٌٕبيث.ةٌ    Fusaric acid أؼ١س٠فطظ ةٌّيزة ةٌؽيِت ي١ٛظةض٠ه 

 

    
 

   Physiologic Wiltانصتىل انفسٍىنىخً -ب

ٚ٘ٛ ةٌصبٛي ةٌصٞ ٠حذً ٔخ١ ت ٔمر ةٚ  سَ حٛيط ةٌّيء ةٌرلظَ ٌٍٕبريث يرٟ ةٌخطبرت ٌرصٌه ٠حذرً ٌرٗ حيٌرت        

ِرري صشة ِررٓ ةٌررصبٛي ةٌّؤلررج ، ٌىررٓ ٠ّىررٓ ٌٍٕبرريث ةْ ٠ؽررخع١س ح٠ٛ١خررٗ ٚٔضرريضحٗ ةشة ِرري حررٛيط ةٌّرريء ةٌررلظَ ٌررٗ ، أ

 ةؼخّطث حيٌت ٔمر ةٌّيء ةٚ ةٔعسةِٗ ييْ ةٌصبٛي ةٌّؤلج ؼ١خحٛي ةٌٝ شبٛي زةلُ ٚبيٌخيٌٟ ِٛث ةٌٕبيث. 

 

 

 

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

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

 

ٟٚ٘  لِيث ِط ١ت ببىً وخً حفح١ّت ؼرٛزةء ٚ٘رٟ  بريضة  رٓ فرطةر١ُ ةٌفطرط ةٌّّرطع وّري يرٟ :  Smutانتفحى   -1

 أِطةع ةٌخفحُ
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ي١طة  ٍٝ ؼطب ةٌٕبريث ةٌّذري  حبربٗ : ٟٚ٘  بيضة  ٓ بزطةث ببىً ّٔٛةث بيضظة بّؽيحيث ا Rustانصسأ -2

 اسأ ةٌحس٠س ٟٚ٘  بيضة  ٓ فطةر١ُ ةٌفطط ةٌّّطع وّي يٟ أاسةء ةٌحٕطت ٚةٌبع١ط.

 

    
 

: ٚ٘ٛ  بيضة  ٓ ّٔٛةث زل١م١ت ٌ طةر١ُ ةٌفطط ةٌّّطع حيطرٟ ةضٚضةق ٚةضغذريْ ٠ٚىرْٛ  Mildewانثٍاض -3

 ضِيزٞ ةٌٍْٛ. Downy Mildewب١يع ظغبٟ ةب١و ةٌٍْٛ أٚ   Powdery Mildewأِي ببىً ب١يع زل١مٟ 

           


