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هو العلم الذي یهتم بدراسة المرض النباتي من خالل دراسة: علم أمراض النبات

ة المسببة لألمراض النباتیة.یعوامل البیئالالكائنات الحیة و -1
عالقة المسبب المرضي بالنبات المصاب. -2
میكانیكیة تكشف المرض النباتي.-3
مكافحة المرض النباتي.الطرق المختلفة لمنع أو -4

Plant diseaseالمرض النباتي 
هــو عبــارة عــن خلــل او اضــطراب فــي ســیر العملیــات الحیویــة التــي یقــوم بهــا النبــات نتیجــة دخــول 
كــائن غریــب كــأن یكــون فطــر او بكتریــا او فیــروس فــي نســیج النبــات او نتیجــة حــدوث تغیــر فــي 

الظروف البیئیة المحیطة والتي لها تأثیر على النمو الطبیعي للنبات .  

-بد من تفاعل ثالثة عناصر أساسیة وهي:ولكي یحدث المرض النباتي ال

  .المسبب المرضي .العائل القابل لإلصابةىالعوامل البیئیة المثل .

) یعـــرف "بمثلـــث 1ویمكـــن بیـــان تـــداخل هـــذه العناصـــر الـــثالث للمـــرض علـــى شـــكل مثلـــث (شـــكل 
المـرض". كــل ضــلع مــن أضــالعه یمثــل واحــد مــن تلــك العناصــر. وســوف نشــرح دور كــل عنصــر 

من هذه العناصر إلتمام حدوث المرض.   



): مثلث المرض 1شكل (

Disease agentالمسبب المرضي -اوال 
یستخدم هذا االصطالح عادة لإلشارة إلى العوامل األساسیة التالیة:

ویقصـد بــه الكائنـات الحیــة مثـل الفطریــات، البكتیریــا، :living agentالعامـل الحــي -1
النیمـــــاتودا، الكائنـــــات الحیـــــة الشـــــبیهة بالمیكوبالزمـــــا، البروتـــــوزوا، و النباتـــــات الزهریـــــة 

المتطفلة.
ویقصد به :non-living agentحي العامل الغیر-2

العوامل البیئیة (ارتفاع وانخفاض في العوامل األساسیة للحیاة مثـل الحـرارة والضـوء -أ
والرطوبة...الخ).

عوامل التربة ( نقص العناصر الغذائیة، نقص أو زیـادة رطوبـة التربـة، حموضـة و -ب
). pHقلویة التربة 

غیرها .واألمطار الحامضیةو الملوثات الغازات -ت
ویقصد به الفیروس والفیروید.:Virus agentالعامل الفیروسي -3

ویجب أن یتداخل هذا المسبب المرضي في إحداث وتكشف المـرض، بحیـث یكـون فـي طـوره 
إلحــداث المــرض. لــذلك فهــو یحتــاج إلــى ظــروف بیئیــة معینــة infective stageالمعــدي 

لیسبب الضرر على العائل.

مكن أن تسبب المرض للنباتات بعدة طرق: منهافالكائنات الممرضة ی
.استهالك المادة الغذائیة الالزمة لنمو النبات



لقتــل خالیـــا العائــل أو إعاقـــة عملیـــة إفــراز مـــواد ســامة أو أنزیمـــات أو منظمــات نمـــو
التحول الغذائي في النبات.

ه العائل باستمرار بأخذ الغذاء منإضعاف خالیا  .
غــذاء و المغــذیات المعدنیــة و المــاء بجــراثیم أو بــأجزاء مــن الكــائن ســد األوعیــة الناقلــة لل

الحي المسبب للمرض. 
Hostالعائل  -ثانیاً 

غـذاءه. هویسـتمد منـیه المسبب المرضـيبارة عن كائن حي ینمو علونقصد به النبات وهو ع
ویجب أن یكون العائل قابل لإلصابة بالمرض، حیث یتعرض العائـل لإلصـابة إمـا فـي مكـان 

. ویجـــب أن یكـــون بـــین المســـبب ..الخ) أو قـــد یصـــاب النبـــات بأكملـــهمعـــین (الجـــذر، الســـاق.
، یحمــل ذلــك المســبب المرضــي إلــى العائــل (مثــل الحشــرات، vectorالمرضــي والعائــل ناقــل 

الخ).الریاح، الماء.....

العوامل البیئیة -ثالثاً 
ویقصـــد بهـــا العوامـــل المحیطـــة بالنبـــات والمســـبب المرضـــي مـــن درجـــة حـــرارة ورطوبـــة وضـــوء 
وتربة وغیر ذلك. وهذه العوامل تعمل إما منفردة أو مجتمعة مع بعضها البعض، وتؤثر علـى 

كــًال علــى كــل مــن المســبب المرضــي والعائــل. ویرجــع تأثیرهــا علــى المســبب المرضــي والعائــل
حده وكذلك على التفاعل بینهما كما یلي:

جعل النباتات أكثر قابلیة لإلصابة..1
تؤثر على تكوین مصدر االصابة األولیة والثانویة..2
تؤثر فـي حـدوث اإلصـابة األولیـة وظهـور المـرض، وكـذلك فـي تكـوین طـور السـكون .3

(طور التشتیة).

ض) ینشــأ نتیجــة فعــل وتــأثیر مجموعــة مــن ممــا تقــدم یتضــح أن المــرض فــي النبــات (مثلــث المــر 
كـل لعائـل وعوامـل البیئـة المحیطـة بالعوامل المختلفة المتعلقة بكل من المسـبب المرضـي والنبـات ا

من المسبب المرضي  والعائل أثناء حدوث اإلصابة وتكشف المرض. فإن كانت تلك العوامل في 
صـالح النبـات فـإن المسـبب المرضـي ال صالح انتشـار المـرض فإنـه یـزداد انتشـارًا، وٕان كانـت فـي 

ینتشر بصورة كبیرة. وٕان العالقة بین:
العائل والمسبب المرضي تتمثل في مدى قابلیة العائل لإلصابة.-أ
المسبب المرضي والعائل تتمثل في مدى قابلیة الكائن الممرض على إحداث المرض.-ب



عة نمو العائل وجعلـه قابـل العائل وعوامل البیئة تتمثل في تأثیر عوامل البیئة على طبی-ت
لإلصابة.

الكائن الممرض وعوامل البیئة تتمثل في أن تكون عوامل البیئة في أحسن الحاالت أي -ث
تكون مالئمة لنجاح العدوى وتكشف المرض.

ویمكــن أن یصــبح المــرض وبائیــا فــي النباتــات إذا تــوفرت لــه العوامــل المناســبة التالیــة التــي تحــدد 
ته: قیاس حدوثه وشدة وطأ

وجـــود عوائـــل عدیـــدة ذات درجـــة عالیـــة مـــن القابلیـــة لإلصـــابة فـــي صـــنف نبـــات -1
المحصول.

زیــادة كثافــة المســبب المرضــي، ووجــود ســالالت شــدیدة المرضــیة منــه قــادرة علــى -2
إحداث المرض.

وجود ظروف بیئیة مالئمة للمرض، واستمرارها خالل فترة طویلة من الزمن. -3

ونتیجة لهذا التوافق بین تلك العوامل فإن المرض یتطور وینتشر بسرعة ویصـیب النبـات المـزروع 
محدثًا الوباء..  

توقیت إصابة النبات مثل:
.إصابة النبات أثناء نموه أو إثماره في الحقل فتسمى بأمراض الحقل
خــزین أو الشــحن أو أثنــاء النقــل أو التســویق أو التحاصــلحــدوث اإلصــابة أثنــاء تجفیــف ال

وتسمى هذه الحاالت بأمراض ما بعد الحصاد.  

Causes of Field Crop  diseasesمسببات أمراض المحاصیل الحقلیة  

حقیقیة النواة غیر ذاتیة التغذیة لعدم احتواءها على الكلوروفیل كائنات حیة-اوًال / الفطریات :
فهي مترممة او تتطفل على الكائنات الحیة االخرى مثل النباتات . والفطریات تتكاثر جنسیا او
الجنسیا بواسطة السبورات . وان العدید من الفطریات تكون سبورات على المنطقة المصابة في 

ن هنالك عدد من الفطریات مثل ٳحتها ، وبعدها تتحرر خارجیا في الجو . اال العائل او ت
الفطریات المسببة لمرض الذبول الوعائي تكون سبورات داخل االنسجة المصابة ولیس لها القدرة 

على التحرر خارجیا حتى موت العائل وتحطمه .



ومن Prokarioteوهي كائنات حیة صغیرة الحجم بدائیة النواة:Bacteriaثانیا/ البكتریا
االجناس البكتیریة التي تسبب امراض للنبات 

وCorynobacteriumوStreptomycesوAgrobacteriumوErwiniaهي
PseudomonasوXanthomonasجمیعها سالبة لصبغة كرام ماعدا و

Flagllaعصویة الشكل وتتحرك بواسطة االسواطوجمیعا Corynbacteriumالجنس
او تتكاثر جنسیًا Binary fissionتتكاثر البكتریا الجنسیًا بطریقة االنقسام الثنائي البسیط

دخول البكتریا الى انسجة النبات یكون غیر مباشر عن Conjugationبواسطة االقتران
طریق الجروح او الفتحات الطبیعیة .

: وهي كائنات حیة حقیقیة النواة متعددة الخالیا اجباریة (النیماتودا )الدیدان الثعبانیةثالثًا: 
.و Stayletالتطفل وتتمیز الدیدان الممرضة للنبات من غیر الممرضة باحتواءها على الرمح

میكانیكیاً تتكاثر عن طریق البیوض ، تخترق الدیدان الثعبانیة سطوح النباتات بتسلیط ضغطاً 
على خالیا العائل وان تطفلها اما یكون داخلیًا او خارجیًا او شبه داخلي .

: كائنات مجهریة ترى بالمجهر االلكتروني مكونة من حامض نووي Virusرابعًا: الفایروسات
) سواءًا كان من شریطًا واحد او شریطین .RNAاوDNAوبروتین (

والدخول الى الخلیة وتحتاج الى خلیة حیةReplicationأما تكاثرها یحدث بطریقة التضاعف
او انسجة النبات 

عن طریق الجروح التي تحدثها الحشرات او غیرها -1
عن طریق النواقل-2

وینتقل میكانیكیًا فقط RNAهو حامض نووي فقط من نوعViroidخامسًا: الفایرویدات :
بواسطة سكاكین التطعیم او التقطیع .

في خالیا اللحاء أماوداخلیًا إجباریاتتطفل هي بكتریا:Rickietssaea: الریكتسیاسادساً 
او في خالیا الخشب وتحتوي على جدار خلوي مفصص وهي حساسة للبنسلین وغیر حساسة 

للتتراسیكلین .

*******************************************************
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امراض الحنطة
Smutامراض التفحم اوالً /  Disease

Covered Smutمرض التفحم المغطى -1

بسبب تمیز Stinking Smutاو التفحم النتن Common smutیطلق على ھذا المرض ایضا التفحم العادي 

الحبوب الملوثة برائحة كریھة غیر مقبولة 

ان باتات السلیمة االنتكون النباتات المصابة بصورة عامة اقصر من ال-:اعراض المرض 

ھر اال بعد ظھور السنابل حیث یكون لونھا اخضر مزرق وتكون القنابع ظاالعراض الممیزة للمرض ال ت

الكتل التفحمیة مكان الحبوب ویكون حجم ھذه الكتل الزھریة للسنابل المصابة منفرجة مقارنة بالسلیمة لوجود 

یستھلك الفطر المسبب جمیع محتویات الحبة عدا االغلفة مقارب لحجم الحبوب ولونھا داكن وذات شكل كروي و



Tilletia caries-:المسبب المرضي   

Tilletia foetida

-مقاومة المرض :
استخدام اصناف مقاومھ 1

والبنلیت  ) 60معاملة البذور بالمبیدات الفطریھ قبل الزراعة كالمبید ( دایثن اس . 2

ینصح بالزراعة المبكرة للھروب من المرض وخصوصا في المناطق المرویة .3

Loose Smut-مرض التفحم السائب  :-2

تكون النباتات المصابة اطول من النباتات السلیمة وتظھر السنابل على النباتات -:اعرض المرض

المصابة ذات لون اخضر غامق مع المصابة قبل ظھورھا على النباتات السلیمة وتبدو االوراق على النباتات 

ظھور خطوط صفراء طولیة علیھا اال انھ الیمكن تمییز النباتات المصابة عن السلیمة بوضوح اال بعد تكون 

السنابل حیث یھاجم الفطر جمیع مكونات السنبلة ویحولھا الى كتلة تفحمیة عدا المحور وغشاء رقیق من انسجة 

ان یتمزق بمجرد خروج السنبلة وتتطایر الجراثیم التیلیة .النبات یحیط بالسنبلة ال یلبث اال

Ustilago-المسبب المرضي : tritici



-:مقاومة المرض

استخدام اصناف مقاومة واستخدام بذور خالیة من المسبب المرضي -1

العنایة بالعملیات الزراعیة -2

ساعات ثم تنقل البذور 6م مدة 30-26معاملة البذور بالماء الحار اي تغطیس البذور بماء درجة حرارتھ -3

دقائق ثم 10م مدة 54مدة دقیقة واحده بعدھا في ماء درجة حرارتھ م 49المعاملة الى ماء درجة حرارتھ 

توضع مباشرتھ في ماء بارد وتجفف ومن ثم تزرع 

غم / كغم بذور قبل الزراعة 2ھازیة لمقاومة المرض مثل الكاربوكسین بمعدل تستخدم حالیا مبیدات ج-4

Flag Smut- مرض التفحم اللوائي :-3

تظھر االعراض بشكل رئیسي على االوراق قرب ظھور السنابل في الربیع -اعراض المرض :

ویبدا تكون اء تحت البشرة دوالصیف اذ تظھر على انصال االوراق واغمادھا خطوط طولیة رمادیة الى سو

اق القمیة مما یؤدي الى تغیر اتجاه االوراق والتفافھا جانبا وقد تؤدي االصابة الى عدم تكون البثرات في االور

السنابل 

Urocystis- المسبب المرضي : tritici

-مقاومة المرض :

تعتبر ھذه الطریقة من افضل واكفأ طرق مقاومة المرض استخدام اصناف مقاومة اذ-1

تجنب الزراعة في اعماق كبیرة حیث یساعد ھذا على التقلیل من االصابة -2



غم /كغم بذور قبل 2بمعدل معاملة البذور بالمبیدات الجھازیة مثل مبید كاربوكسین والبینومیل -3

الزراعة 

Septoriaمرض تلطخ االروراق السبتوري -4 Leaf Blotch

تظھر اعراض المرض على جمیع االجزاء الھوائیة من النبات طیلة موسم -:اعراض المرض

ولیة على ھیئة مناطق فاقدة للكلوروفیل على االوراق السفلیة من النبات خصوصا النمو وتكون االعراض اال

المالمسة لسطح التربة بین العروق تتطور بتقدم المرض الى بقع غیر منتظمة الشكل تكون مائیة في البدایة ثم 

تصبح صفراء ثم یتحول لونھا الى بني محمر عند اكتمال نموھا 

Septoria-:المسبب المرضي spp

-:مقاومة المرض

زراعة االصناف االكثر تحمال للمرض -1

التخلص من بقایا النباتات في الحقل وحرثھا عمیقا -2

خلص من مصدر االصابة االولى دورة زراعیة ثالثیة تساعد في التاتباع -3



یجب عدم الزراعة الكثیفة وتفادي االفراط في التسمید النتروجیني -4

تأخیر الزراعة الى الخریف مما یؤخر من نمو النباتات في الصیف وبذلك یحدث النمو الخضري في جو -5

حار ال یالئم نمو الفطر المسبب 

استخدام بذور خالیة من المسبب المرضي -6

غم / غالون ماء 15بمعدل 45-والدایثین م80-رش النباتات بالمبیدات الفطریة كالدایثین ز-7

Spike Blight-بل :مرض لفحة السنا-5

تظھر االعراض على ھیئة تجعد االوراق حدیثة النمو وتظھر بعض االحیان -اعراض المرض :

عندما تجف على السنابل واالسطح العلویة لالوراق افرازات بیضاء اللون 

Corynebacterium-المسبب المرضي : tritici

ومقاومة الدیدان الثعبانیة الناقلة للبكتریا .العنایة بالصرف الجید للتربة -مقاومة المرض :

Rusts-ثانیاً / امراض الصدأ :

Stem Rust-مرض صدأ الساق :-1

بثرات طولیة موازیة للمحور تظھر االعراض في البدایة على ھیئة -:اعراض المرض

تظھر بثرات برتقالیة اللون على القنابع الزھریة والسفا في لساق والورقة والغمد تحت البشرة ثم الرئیسي ل

المراحل االخیرة من النمو وعند نھایة الموسم تتحول الى بثرات سوداء 



Puccinia-المسبب المرضي : graminis f.sp.tritici

-مقاومة المرض :
استخدام اصناف مقاومة -1

استخاد مبیدات فطریة كالكبریت والداي كلون والزینب ومزیج من الزنك والمانب اما في الوقت -2

الحاضر فتستخدم المبیدات الجھازیة كالكاربوكسین 

یجب تجنب الزراعة الكثیفة -3

Leaf Rust-مرض صدأ الورقة :-2

یطلق ایضا على ھذا المرض الصدأ البني او الصدأ البرتقالي 

تظھر بثرات بیضویة الشكل برتقالیة مائلة للون االحمر او البني -:اعراض المرض

على السطح العلوي لالوراق واغمادھا وفي نھایة الموسم تظھر بثرات سوداء اللون 



Puccinia recondite-:المسبب المرضي f.sp. tritici

-مقاومة المرض :
استخدام االصناف المقاومة -1

عدم الزراعة في المناطق المنخفضة وفي الترب ردیئة الصرف مع االعتدال بأضافة االسمدة النتروجینیة -2

والبینومیل والكاربوكسین Bayletanمعاملة البذور ببعض المبیدات الفطریة مثل مبید -3

Stripe Rust-مرض الصدأ المخطط :-4

ابع الزھریة یطلق على ھذا المرض ایضاً الصدأ االصفر او صدأ القن

تظھر اعراض المرض في بدایة الربیع على ھیئة بثرات صفراء متطاولة -:اعراض المرض
على االوراق والسنابل وعلى الجانب الداخلي من القنابع وعلى الحبوب ایضا وفي نھایة الموسم تظھر على 

.ھیئة خطوط سوداء طولیة 



triticif.spstriiformisPuccinia.-:المسبب المرضي

-:مقاومة المرض 

زراعة اصناف مقاومة -1
تجنب الزراعة الكثیفة واالعتدال بالري واالسمدة النتروجینیة -2

Downy Mildew-ثالثاً/ مرض البیاض الزغبي :

حیث تكون متزاحمة التفرعات تشاھد النباتات المصابة متقزمة كثیرة -اعراض المرض :

عدد السنابل في اق شحمیة سمیكة، وأحیاناً ما تلتف األوراق على بعضھا یقل ردو الساق واألویبمشوھة

.ال تعطي النباتات المصابة حبوباً في العادة أو تعطي حبوباً ضامرة ضعیفة اإلنباتاوالنباتات المصابة

Sclerospora graminicola-المسبب المرضي :

-:المرض قاومةم

مع تفادى زراعة القمح بعد محاصیل مصابة أو قابلة لإلصابة اتباع دورة زراعیة مناسبة .1

.بالمرض

.االعتدال في الرى والعنایة بالصرف.2

جمع النباتات المصابة والتخلص منھا بالحرق.3



Powdery Mildew-رابعاً/ مرض البیاض الدقیقي :

بني غیر منتظمة تتحول إلي اللون البیضاءدأ إصابة األوراق على شكل بقع بت-:اعراض المرض

ق الممیز لھذا المرض على السطح العلوى لألوراق ثم تنتقل البقع إلي السطح السفلي، ثم تأخذ المظھر الدقی

بتقدیم اإلصابة ومع توافر الظروف البیئیة المالئمة تعم جمیع األجزاء الخضریة للنبات وتتصل ھذه البقع 

.صغیرة في حجم رأس الدبوس وتصفر األوراق المصابةببعضھا ویظھر بھا نقط سوداء 

Erysiphe-المسبب المرضي : graminis f.sp.tritici

-مقاومة المرض :
استخدام اصناف مقاومة -1

ازالة بقایا الحاصل للموسم السابق -2

التسمید المتوازن -3



والكاراثین والنمرود .استخدام المبیدات الفطریة الجھازیة ویستخدم ایضا الكبریت القابل للبلل -4

Root Rot and Damping off-مرض تعفن البذور وموت البادرات :خامساً/ 

یعتمد ھذا المرض على عمر النبات اذ تموت البذور قبل االنبات -اعراض المرض :

وتصبح رخوة ویتحول لونھا الى بني اما بعد االنبات تصاب البادرات قبل خروجھا من سطح التربة او 

بعد خروجھا فوق سطح التربة اذا تصبح المناطق المصابة رخوة نتیجة الفراز الفطر انزیمات تحلل 

ة على سطح االرض الخالیا فتسقط البادر

Pythium aphanidermatum-المسبب المرضي :

-مقاومة المرض :
بالمبیدات الفطریة الوقائیة مثل الكابتان وبعض المبیدات الجھازیة مثل الریدومیل معاملة البذور -1

العنایة بالعملیات الزراعیة -2

الزراعة في تربة جیدة الصرف وتفادي االفراط باالسمدة النتروجینیة -3



وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

جامعة واسط -كلیة الزراعة  

قسم المحاصیل الحقلیة 

المرحلة الثالثة 

امراض المحاصیل الحقلیة العملي 

نور كاظم كریم الزبیدي م.ة                                                                    لثالمحاضرة الثا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امراض الشعیر 
Powdery Mildew-مرض البیاض الدقیقي :-1

27,1یسبب المرض نقص عدد الحبوب في السنبلھ وخفض وزن الحبة وقد یصل حجم الخسائر التي یسببھا المرض 
%

تظھر بقع بیضاء او رمادیة فاتحة على السطح العلوي لالوراق وعلى االغماد واالجزاء - اعراض المرض :
یدیة للفطر تتسع ھذه البقع وتصبح داكنة اللون بتقدم النباتات الزھریة تمثل الغزل الفطري والحوامل والجراثیم الكون

یتحول لون االوراق نحو النضج وتظھر على المناطق المجاورة للبقع على االوراق مناطق میتة بنیة اللون احیانا 
.المصابة الى اصفر في البدایة ثم الى لون بني وكثیرا مایؤدي الى موت الورقھ بالكامل 

Erysiphe-المرضي :المسبب  graninis f. sp.hordei

-مقاومة المرض :



زراعة اصناف مقاومھ -1

رش النباتات المصابھ  بالمبیدات الفطریة الجھازیة - 2

Ergot Disease-مرض االركوت :-2
ھذهتاتي اھمیة ھذا المرض من خالل تكوینھ اجسام حجریة سامھ محل بعض الحبوب في السنبلة . ان اختالط 

استھلكھوالحیوان حتى وان لإلنسانبلیغةصحیة أضرارالحجریة بالحبوب ومنتجاتھا یؤدي الى حدوث األجسام
السامةErgotinبكمیات قلیلة لفترة طویلة ذلك الحتوائھا على مادة االركوتین 

- المرض :أعراض
عسلیة صفراء لزجھ على االجزاء الزھریة المصابة وتتجمع في قطرات تلتصق على إفرازاتتظھر على ھیئھ 

تتجمع حول االزھار المصابة وقد تكون وسطا لنمو بعض الفطریات الیھا الحشرات التي تتغذى علیھا السطح تجذب 
محل الفطر بتكوین االجسام الحجریة الرمیة مما یعطي السنابل اللون االسود وعند وصول النباتات مرحلة النضج یبدا

.الحبوب في السنبلة وھي صلبة سوداء الى سوداء مزرقة یطلق علیھا االجسام االركوتیة بعض

Claviceps-:المسبب المرضي  purpurea

- :مقاومھ المرض 
بة قبل الزراعة رحراثھ عمیقھ للتدفن االجسام الحجریة عمیقا باجراء -1
مقاومة نباتات االدغال المحیطھ بالحقل خصوصا التابعھ للعائلة النجیلیة للتخلص من احتمال كونھا عوائل ثانویة -2

للفطر 
اتباع دورة زراعیة مناسبة تستخدم فیھا محاصیل بقولیة او محصول الذرة -3
ام الحجریة من البذور سعزل االج-4



Fusariumیمكن استخدام الفطر -5 roseum البایلوجیة بالمكافحة

Stem Rust-مرض صدا الساق :-3

-اعراض المرض:
حمراء اللون في البشرة على الساق واالوراق واغماد االوراق والقنابع الزھریة تمثل البثرات –تظھر بثرات برتقالیة 

رات تیلة سوداء اللون یسبب الیوریدیة للفطر المسبب . تتكون الجراثیم التیلیة من البثرات الیوریدیة القدیمھ مكونھ بث
.المرض ظمور البذور وتلون الساق بلون بني ثم یجف ویتكسر عند تقدم االصابة 

Puccinia-المسبب المرضي : graminis f.sp. secalis

-مقاومة المرض :
زراعة اصناف مقاومة -1
القضاء على العائل الثاني ان وجد في الحقل او الحقول المجاورة -2



-مرض التفحم المغطى :-4
- اعرض المرض :

ظھور السنابل حیث تخرج سوداء اللون نتیجة تكون كتل من جراثیم الفطر محل الحبوب مغلفة بغشاء تظھر عند 
رقیق ابیض مائل الى الرمادي 

Ustilago-المسبب المرضي : hordei

-مقاومة المرض :
زراعة اصناف مقاومة -1
معاملة البذور بالمبیدات الفطریة الجھازیة -2

-مرض التفحم السائب :-5
تظھر االعراض على االوراق قبل ظھور السنابل حیث یتحول لونھا الى اخضر غامق مع -:اعراض المرض

ظھور خطوط صفراء على امتداد النصل اما االعراض الممیزة للمرض تظھر عند ظھور السنابل حیث تتحول 
سنبلة من الغمد الجراثیم التیلیة للفطر وتكون محاطة بغشاء رقیق الیلبث ان یتمزق بمجرد خروج الالى كتل من 

محررا كتل مسحوقیة من جراثیم الفطر المائلة للون االسود . تتطایر الجراثیم بواسطة الریاح بحیث ال یبقى من 
السنبلة اال محورھا الرئیسي .



Ustilago-المسبب المرضي : nuda

-مقاومة المرض :
معاملة البذور بالمبیدات الجھازیة مثل الكاربوكسین -1
زراعة اصناف مقاومة -2

Net Blotch-مرض التلطخ الشبكي :-6
تصاب االوراق والسیقان والبذور وتظھر اولى اعراض المرض في طور البادرات على -اعراض المرض :

ھیئة بقع بنیة او تلطخ قرب قمة النصل ونادرا ماتظھر عند قاعدتھ وتظھر على البقع الحدیثة خطوط ضیقة بنیة 
ظھر الشبكي اللون تمتد طولیا وعرضیا على المناطق الفاتحة من البقعة مما یعطیھا الم

Helminthosporium-المسبب المرضي : teres



-مقاومة المرض :
معاملة البذورورش النباتات  بالمبیدات الفطریة -1
سنوات 3اتباع دورة زراعیة تستخدم فیھا محاصیل اخرى غیر الشعیر مدة -2
تنظیف الحقل من بقایا النبات-3
زراعة اصناف مقاومة -4

Spot Blotch- مرض تبقع االوراق :-7
سوداء اللون على البادرات قرب سطح التربة –تظھر االعراض على ھیئة بقع بنیة داكنة - اعراض المرض :

او عند قاعدة اغماد االوراق . تتطور االصابة فتسبب اصفرار البادرات وموتھا قبل خروجھا او في الغالب بعد 
ظھر على االوراق بقع بنیة داكنة كما ویسبب المرض تقزم خروجھا فوق سطح التربة اما على النباتات الكبیرة فت
وقد التتكون السنابل واذا تكونت فتكون الحبوب فارغة غیر النباتات ومیلھا الى تكوین اعداد كبیرة من التفرعات 

ممتلئة .

Helminthosporium-المسبب المرضي : sativum

-:مقاومة المرض 
العنایة بالعملیات الزراعیة وتنظیف الحقل من بقایا النباتات واتباع دورة زراعیة -1
معاملة البذور بالمبیدات الفطریة -2
استخدام اصناف مقاومة -3

Stipe Disease-مرض التخطط :-8
یطلق على ھذا المرض ایضا تخطط الشعیر او التخطط الھلمنثوسبوري او تخطط االوراق 



یبدا ظھور االعراض بشكل واضح من بدء تكون التفرعات الى نضج المحصول تظھر في -:اعراض المرض 
البدایة على ھیئة بقع صفراء على االوراق وتتكسف االعراض قبل خروج السنابل بعدة اسابیع بشكل خطوط 

الخطوط الى صفراء على انصال االوراق القدیمة وعلى االغماد تكون متوازیة على امتداد النصل ثم تتحول ھذه 
لون بني داكن او محمر مع بقاء مركزھا بني فاتح .

Helminthosporium-المسبب المرضي : gramineum

-مقاومة المرض :
استخدام اصناف مقاومة -1
العنایة بالعملیات الزراعیة والتعشیب المستمر -2
معاملة البذور ببعض المبیدات الفطریة -3

Root Rot- مرض تعفن الجذور :-9
یسبب المرض ضعف مقاومة النبات وعدم قدرتھ على تكوین التفرعات ویؤدي الى تقزم -اعراض المرض :

النبات ویتحول لون النبات المصاب الى اخضر شاحب وتفقد السنابل قدرتھا على الخروج من االغماد ، تجف 
جذري وتظھر احیانا بقع بنیة االوراق السفلیة من النباتات ویتحول لونھا الى بني بسبب ضعف حجم المجموع ال

اللون على الجذور الرئیسیة .

Pythium graminicola- المسبب المرضي :

- مقاومة المرض :
معاملة البذور بالمطھرات الفطریة -1



العنایة بالصرف الجید في الحقل لتقلیل من احتمال حدوث االصابة-2



جامعة واسط -كلیة الزراعة  

قسم المحاصیل الحقلیة 

المرحلة الثالثة 

امراض المحاصیل الحقلیة العملي 

م. نور كاظم كریم الزبیدي رابعة المحاضرة ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rice Diseasesامراض الزر 

Bacterial Blight- :مرض اللفحة البكتیریة -1
یبدا ظھور االعراض على السطح العلوي لالوراق على ھیئة خطوط مشبعة - اعراض المرض :

بالماء تمتد بمحاذاة الحواف على امتداد النصل ثم تتحول الى لون اصفر عند تقدم االصابة ثم تتسع 

نتیجة لنمو الفطریات الخطوط لتغطي معظم سطح الورقة محولھ ایاه الى لون اصفر ثم الى رمادي 

االصابة الشدیدة تمتد الخطوط على اغماد االوراق والقنابع الزھریة ، تظھر الرمیة وفي حاالت

أسابیع من شتل البادرات .3-2االصابة عادة بعد 



Xanthomonas- المسبب المرضي : oryzae

-مقاومة المرض :

زراعة اصناف مقاومة -1

جمع مخلفات العائل وحرقھا -2

وھي فعالة في Phenazineوالـ Cellocidinوالـ Chloromphenicolرش النباتات بالـ -3

مقاومة المرض 

Blastمرض الشرى :-2
و لفحة البریكوالریا ویعتبر من بین Rotten neckیطلق على المرض ایضا اسم عفن الرقبة 

اخطر االمراض التي تصیب الرز 

تصاب النباتات بھذا المرض في جمیع مراحل نموھا وتظھر االعراض -اعراض المرض :

على االوراق ، العقد السفلیة من الساق ، النورة الزھریة وتفرعاتھا ، حامل النورة الزھریة وایضا 

على الحبوب ، اذ تظھر على االوراق بقع صغیرة مشبعة بالماء في البدایة بیضاء الى رمادیة 

وبة لتشمل مساحات اوسع من سطح الورقة وفي المراحل النھائیة للمرض لرطااللون تتسع بوجود 

تصبح البقع مدببة النھایتین ومتطاولة ذات وسط ابیض مائل للرمادي وحافات بنیة او محمرة ، 

الى لون اسود ویسبب المرض موت اجزاء العقد السفلیة من الساق وتتحول قاعدة الغمد تصاب 

ون على النورة الزھریة وتفرعاتھا وحامل النورة واخطر مواقع ظھور النبات  وتظھر بقع بنیة الل

ھذه البقع ھو حامل النورة الزھریة حیث تتعفن المنطقة والیقوى الحامل على حمل النورة الزھریة 

فتسقط وتموت ومن ھنا جاءت اسم المرض ( عفن الرقبة ) .



Pyricularia-المسبب المرضي : oryzae

-:مقاومة المرض 
( الصنف یاریت ، الصنف نعیمة )زراعة اصناف مقاومة  مثل -1

45–زراعة بذور سلیمة او معاملة ببعض المبیدات الفطریة قبل الزراعة مثل الدایثین م -2

0،2بمعدل Tricyclazolغم / كغم بذور واستخدام المبید الجھازي 2بمعدل z-78والدایثین 

غم /كغم بذور .

ید النتروجیني والعنایة بالتسمید المتوازن تفادي االفراط بالتسم-3

المحافظة على مستوى معقول من الماء في الحقل بصورة مستمرة -4

جمع مخلفات العائل واالدغال -5

التبكیر في الزراعة -6

بمعدل z-78والدایثین 45–رش النباتات حال ظھور االصابة بالمبیدات الكیمیاویة الدایثین م -7

غم/ غالون ماء 12

Stem Rot-مرض تعفن الساق :-3

تظھر االعراض المرضیة على النباتات في جمیع مراحل نمو النبات اال ان -اعراض المرض :

اسابیع 6-4ظھورھا یزداد في مراحل متأخرة من الموسم وقت وصول النبات مرحلة التفرع قبل 

الوراق عند مستوى تظھر بقع غیر منتظمة الشكل سوداء اللون على اغماد امن ظھور السنابل 

ج لیؤدي الى تعفنھ وظھور اعداد كبیرة من االجسام رسطح الماء تتسع لتغطي معظم الغمد من الخا

تنتشر المناطق السوداء حول الساق وداخل انسجتھ ریة بین الغمد من الخارج والساق والحج

المناطق المصابة وتتعفن السالمیات السفلى من الداخل ویؤدي المرض اخیرا الى تكسر الساق في 

واضطجاع النبات مما یحعل عملیة الحصاد صعبة .



Sclerotium-المسبب المرضي : oryzae

-مقاومة المرض :
زراعة اصناف مبكرة النضح للھروب من االصابة -1

IR22 ،IR8نفین زراعة اصناف مقاومة مثل الص-2

اضافة السماد البوتاسي ومراعاة االعتدال بالتسمید النتروجیني -3

رفع مستوى الماء عند الري وتصریف المیاه في المراحل المبكرة من االصابة -4

اتباع عملیا الغمر بعد حصاد المحصول لطمر االجسام الحجریة -5

Trichodermaمقاومة المسبب المرضي بیولوجیا باستخدام الفطر -6 spp.

حرق بقایا المحصول ورة زراعیة اتباع د-7

- مرض تعفن الحبوب والنورات :-4

تتركز اعراض المرض على النورات الزھریة حیث یظھر نمو رمادي - اعراض المرض :

غامق او بني یمثل الغزل الفطري وجراثیم الفطر وحواملھا ممایؤدي الى تعفن الحبوب وتلون 

النورة الزھریة بلون اسود او بني غامق .



Cladosporium-المسبب المرضي : herbarum

-مقاومة المرض :
معاملة الحبوب ببعض المبیدات الفطریة -1

تنظیف بقایا النباتات المصابة من الحقل -2

Foot Rot-مرض تعفن الجذور وقواعد السیقان :-5

تظھر اعراض المرض بشكل رئیسي في المشاتل حیث تذبل النباتات ثم -اعراض المرض :

فة صفراء اللون حیث تظھر البادرات المصابة نحیتجف وتموت قبل او بعد نقلھا الى ارض الحقل 

منطقة الجذور وقواعد السیقان مناطق واطول من البادرات السلیمة اما على النباتات الكبیرة فتكون 

نمو ابیض او وردي ، تموت االوراق بعد فترة قصیرة واذا تكونت السنابل ذات لون بني وتتغطى ب

تكون فارغة 



Fusarium- :المسبب المرضي moniliforme

-مقاومة المرض :
معاملة البذور ببعض المبیدات الفطریة كالكابتان والثیرام -1

45زراعة اصناف مقاومة كالحویزاوي و نعیمة -2

Sheath Blight-مرض لفحة الغمد :-6

تبدا االعراض بالظھور بشكل واضح عند وصول النباتات عند مرحلة التفرع -اعراض المرض :

حیث تظھر بقع بیضویة رمادیة مخضرة على اغماد االوراق تمتد احیانا الى النصل عندما تكون 

سط وذات الظروف مالئمة لتطور المرض ،تتسع البقع بتقدم االصابة لتصبح رمادیة فاتحة في الو

حواف بنیة غامقة وتظھر االجسام الحجریة البنیة اللون في وسط البقعة ویمكن ازالتھا بسھولة .



Rhizoctonia-المسبب المرضي : solani

-مقاومة المرض :

زراعة اصناف مقاومة -1

عدم الزراعة الكثیفة والزراعة على المسافات الموصى بھا -2

استخدام مبیدات فطریة لمقاومة المرض عند ظھوره -3

Rice Ream-مرض ریم الرز :-7

تظھر نموات على شكل طبقة سمیكة عند سطح التربة تمثل نمو المسبب -اعراض المرض :

المرضي ، ان وجود طبقات من ھذا النمو طافیة على سطح الماء تعمل على قلع النباتات مما یؤدي 

عنھا وھي في المراحل االولى من نموھا مما یؤدي الى موتھا كذلك ، الى موتھا او حجب الضوء

ان زیادة التنفس لھذه الكائنات یقلل من كمیة االوكسجین الجاھزة لجذور نباتات الرز مما یعمل 

على اضعافھا .

Spirogyraانواع عدیدة من السبایروجیرا  -المسبب المرضي : spp.

-مقاومة المرض :
ایام مما یعمل على موت المسبب قبل الزراعة 4-3تجفیف االراضي مدة -1

استخدام كبریتات النحاس مع میاه الري -2



Straight Head- مرض الراس المنتصب :-8

ان اھم مایمیز ھذا المرض ھو بزوغ واتجاه النورات لالعلى بشكل مستقیم -اعراض المرض :

بعد النضج بسبب عدم تكون الحبوب او تكون عدد قلیل منھا غیر كافي لجعل النورة تنحني الى 

االسفل 

یعتقد ان المسبب الرئیسي لھذ المرض ھو االفراط في التسمید النتروجیني - المسبب المرضي :

كبیرة من النباتات غیر المتحللة في التربة اال ان االرجح ھو ان ھذا المرض ناتج ووجود كمیات 

عن تداخل الكثیر من العوامل والظروف البیئیة الغیر مالئمة في التربة .

-مقاومة المرض :
خفض مستوى الماء في الحقل باستمرار -1

العنایة بتسمید متوازن وعدم االفراط بالتسمید النتروجیني والتخلص من بقایا النبات بعد -2

الحصاد 



جامعة واسط -كلیة الزراعة  

قسم المحاصیل الحقلیة 

المرحلة الثالثة 

امراض المحاصیل الحقلیة العملي 

م. نور كاظم كریم الزبیدي لخامسة المحاضرة ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذرة الصفراء امراض ا

Bacterial Wilt- مرض اللفحة البكتیریة :-1

تظھر االعراض على النباتات المصابة على ھیئة اعراض ذبول تشبھ - اعراض المرض :

اعراض عطش شدید او نقص عناصر تتكون على االوراق المصابة خطوط خضراء مصفرة الى

.تجف ھذه الخطوط وموازیة للعروقصفراء حوافھا غیر منتظمة الشكل على امتداد نصل الورقة  

یتحول لونھا الى البني وقد تتحد ھذه الخطوط مؤدیة الى موت الورقة بالكامل . كما بتقدم االصابة 

عالمات وتصل البكتریا احیانا الى البذور وتصیبھا ومن الوتنتشر البكتریا في الحزم الوعائیة 

الممیزة للمرض ھي ظھور افرازات صفراء ملیئة بالبكتریا من الحواف المقطوعة لورقة او ساق 

مصابة .



Erwinia- المسبب المرضي : stewartii

- مقاومة المرض :

استخدام اصناف مقاومة -1

استخدام المبیدات الحشریة بشكل مبكر للقضاء على الحشرات الناقلة والحاملة للبكتریا -2

االعتناء بتسمید متوازن وعدم االفراط في التسمید النتروجیني او الفسفوري .-3

Crazy Top-مرض القمة المجنونة :-2

تختلف االعراض باختالف موعد  االصابة وتركیز الفطر المسبب في - اعراض المرض :

تراكیب ورقیة تنمو بشكل كثیف ومن النبات ، تتحول النورة الزھریة الذكریة كلیا او جزئیا الى

ھنا جاءت تسمیة " القمة المجنونھ " الیكون النبات حبوب لقاح في ھذه الحالة بسبب تشوه االزھار 

والتفاف االوراق العلیا من النبات ویتوقف بشكل كامل یرافقھ اعراض تقزم وكثرة التفرعات  

.صتكوین العرانی



Sclerophthora-المسبب المرضي : macrospora

-مقاومة المرض :
مقاومة االدغال التي تكون مصدر االصابة االولیة -1

العنایة بالصرف الجید وتجنب الزراعة في المناطق المنخفضة الرطبة -2

Pythium aphanidermatumمرض تعفن الساق المتسبب عن الفطر   -3

یصیب ھذا المرض النباتات في جمیع مراحل نموھا اال انھ یكون اكثر شدة -اعراض المرض :

بعد تكون  النورات الزھریة الذكریة بفترة قصیرة یتركز العفن على السالمیة االولى القریبة من

التربة للساق اذ تتلون المنطقة المصابة بلون بني وتصبح رخوة مشبعة بالماء وقد یلتوي الساق 

.النباتات المصابة خضراء قائمة لعدة اسابیع بسبب بقاء االوعیة الناقلة سلیمةویتشوه وتبقى 



زراعة اصناف مقاومة-مقاومة المرض :

-الدیبلودي :والعرانیص مرض تعفن الساق -4

على ھیئة تظھر اعراض االصابة بعد تكون الخیوط الحریریة بعدة اسابیع- اعراض المرض :

موت مفاجئ للنباتات ، ذبول وجفاف لالوراق وتحول لونھا الى اخضر مائل للرمادي ثم الى لون 

بنیة او محمرة وتمتد االصابة بني غامق ن تظھر االعراض على اغماد االوراق على ھیئة لطخ 

نیة داكنة الى العرانیص وتسبب تعفنھا ومن العالمات الممیزة لھذا المرض ظھور اجسام بكنیدیة ب

الى سوداء اللون تحت البشرة في فصل الخریف .



Diplodia-المسبب المرضي : maydis

-مقاومة المرض :

زراعة اصناف مقاومة -1



العنایة بالتسمید وعدم االفراط بالسماد النتروجیني وتفادي نقص البوتاسیوم -2

تجنب الزراعة الكثیفھ -3

حصاد المحصول بصورة مبكرة لمنع تعرض المحصول الى المطر -4

% او اقل لمنع نمو العفن 15تجفیف الحبوب حتى یصل محتواھا الرطوبي الى -5

معاملھ البذور التي یراد استخدامھا للزراعة بالمبیدات الفطریة -6

التخلص من بقایا النباتات وحرقھا-7

- تعفن الساق الجبرلي :-5

تظھر بقع یتحول لون االوراق الى اخضر مائل الى الرمادي ثم الى البني -:اعراض المرض 

داكنھ على العقد وتمتد الى  السالمیات السفلى من الساق حیث تصبح رخوة بنیة اللون وتظھر البقع 

احیانا على ھیئة دوائر متحدة المركز ویسبب المرض انفصال اللب وتغیر لونھ وتبقى الحزم 

من اھم مایمیز ھذا المرض ظھور اجسام ثمریة صغیرة الحجم سوادء اللون كرویة الوعائیة سلیمة 

الشكل على سطوح المناطق المصابة .

اما على العرانیص یسمى بتعفن العرانیص االحمر اذ یظھر على قمة العرنوص عفن احمر اللون 

امل والحبوب ویعتبر من العالمات الممیزة وقد تسبب االصابة المبكرة تعفن العرنوص بالك

المصابة بھذا الفطر تكون سامة لالنسان والحیوان 



Gibberella-المسبب المرضي : zeaیسبب تعفن الساق

Gibberella roseum f.sp. cerealisیسبب تعفن العرانیص

-مقاومة المرض :

زراعة اصناف مقاومة -1



في التسمید النتروجیني وتفادي نقص البوتاسیومالعنایة بالتسمید وعدم االفراط-2

-الفیوزارمي :والعرانیص تعفن الساق -6

بسبب تشابھ للساق یصعب تمییز ھذا المرض عن مرض التعفن الجبرلي - اعراض المرض :

على اما العرانیص فتظھر االصابة على قمة العرنوص اواالعراض لحد كبیر بین المرضین 

بعض الحبوب المتفرقة ویختلف لون الحبوب المصابة بین الوردي الخفیف والبني المحمر وعند 

تقدم المرض یظھر عفن وردي دقیقي او قطني

Fusarium moniliforme-المسبب المرضي :

-مقاومة المرض :

زراعة اصناف مقاومة -1

تجنب الزراعة الكثیفھ -2

التسمید المتوازن -3

% او اقل 15تجفیف الحبوب الى محتوى رطوبي -4



ینصح بحصاد المحصول مبكرا لمنع تلف الحبوب-5

Penicillium Oxalicumتعفن العرانیص المتسبب عن الفطر -7

یتركز التعفن على قمة العرنوص اال انھ قد یحدث على اجزاء اخرى منھ -اعراض المرض :

میكانیكیة بواسطة الحشرات اذ یظھر عفن دقیقي فیحدث على العرانیص التي تتعرض الى اضرار

اخضر الى اخضر مزرق على الحبوب او بینھا او على الحبوب المخزونھ ذات المحتوى الرطوبي 

.العالي

% او اقل بعد الحصاد14تجفیف الحبوب الى محتوى رطوبي -مقاومة المرض :

Rhizopusو Aspergillusتعفن العرانیص المتسبب عن الفطرین -8

تسببب انواع عدیدة من ھذین الفطرین تعفن العرانیص اذ تكون االنواع التابعة للجنس 

Aspergillus نمو اسود مخضر مائل لالصفر على وبین الحبوب ویكون الفطرRhizopus

عفن ابیض مع وجود نقاط سوداء منتشرة تمثل العلب السبورانجیة .



Head Smut- مرض التفحم الراسي :-9

تظھر االعراض عند ظھور النورات الزھریة اذ تظھر بثرات تفحمیة على - اعراض المرض :

العرانیص والنورات الذكریة تكون في البدایة مغطاة بغشاء رقیق ال یلبث ان یتمزق محررا كتل 

مسحوقیة من جراثیم تیلیة سوداء اللون كرویة الشكل محاطة بنتوءات تشبة االشواك وتظھر 

.تي اصیبت اجزاؤھا الزھریة الذكریة شدیدة التقزم كثیرة التفرعات النباتات ال

Sphacelotheca reliana-المسبب المرضي :

-مقاومة المرض :

زراعة اصناف مقاومة -1

اتباع دورة زراعیة حیث ان الساللة التي تصیب الذرة الصفراء التصیب البیضاء وبالعكس -2

الفطریة قبل  الزراعةمعاملة التربة والبذور بالمبیدات -3

Common Smut-مرض التفحم العادي :- 10

تظھر على اوراق وسیقان البادرات المصابة اجسام درنیة صغیرة -اعراض المرض :

على النباتات الكبیرة یخترق الغزل الحجم قد تؤدي الى موت البادرات اوبقائھا متقزمة اما

الفطري للمسبب المرضي المناطق المصابة ویحفز الخالیا على االنقسام السریع والتضخم 

وتتكون نتیجة لذلك االجسام الدرنیة التي تكون كبیرة الحجم على العرانیص واالجزاء العلیا 



لماع یتحول الى فضي من النبات تكون ھذه االجسام اوال مغطاة بغشاء رقیق ابیض مخضر

مائل للزیتوني فیما بعد اما داخل ھذه االجسام یتحول الى داكن ثم الى كتل مسحوقیة من 

.جراثیم تیلیة بنیة الى زیتونیة اللون 

Ustilago maydis-المسبب المرضي :

-مقاومة المرض :
زراعة اصناف مقاومة -1

الزراعیة تفادي حدوث خدوش على النباتات اثناء العملیات -2

الحفاظ على مستوى متوازن من خصوبة التربة -3

ازالة االجسام الدرنیة من النباتات المصابة وحرقھا قبل انفجارھا-4

مرض تقزم الذرة - 11

تظھر اولى االعراض على ھیئة اصفرار حواف الورقة الحدیثة یعقبھ - اعراض المرض :

القدیمة وظھور بقع فاقدة للكلوروفیل في قواعد االوراق حمرار في قمم االوراقظھور اال

للنباتات الحدیثة

یسبب ھذا المرض نوع من الكائنات الحلزونیة المتحركة تعود للجنس  - المسبب المرضي :

Spiroplasmaاالوراق .وینقل مسبب المرض بواسطة نوع من قفازات



-مقاومة المرض :
قة الوحیدة االكثر ضمان لمقاومة المرض زراعة اصناف مقاومة وھي الطری-1

استخدام المبیدات الحشریة لمقاومة الحشرة الناقلة-2

-مرض موزائیك وتقزم الذرة :- 12

تظھر على قواعد االوراق الحدیثة اعراض تبرقش وموزائیك غیر - اعراض المرض :

خطوط طولیة ضیقة خضراء فاتحة منتظم اصفر واخضر فاتح تتطور مع تقدم االصابة الى

الى صفراء على امتداد العروق ویظھر تقزم طفیف على النباتات وصغر حجم العرنوص 

والبذور 

MDMVفایروس موزائیك وتقزم -المسبب المرضي :

الصورة ادناه تمثل المقارنھ بین تعفن العرانیص الدیبلودي والجبرلي- مالحظة :

Penicilliumوتعفن العرانیص بواسطة الفطر 





جامعة واسط -كلیة الزراعة  

قسم المحاصیل الحقلیة 

المرحلة الثالثة 

امراض المحاصیل الحقلیة العملي 

نور كاظم كریم الزبیدي م.سادسة المحاضرة ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمراض زھرة الشمس 

Downy Mildew-مرض البیاض الزغبي :-1

لالصابة بالمرض في جمیع مراحل نموھا اذ تظھر تتعرض جمیع نباتات عباد الشمس -:األعراض

على البادرات مناطق خضراء فاتحة او صفراء تنتشر من العرق الوسطي للسطح العلوي 

لالوراق ویظھر نمو ابیض على السطح السفلي لالوراق خصوصا في الجو الرطب . تلتف 

صا اعتیادیة اال انھا تكون االوراق وتتجعد وتتقزم بتقدم االصابة وتكون النباتات المصابة اقرا

.منتصبة ومعظم الحبوب فیھا فارغة 



Plasmopara helianthi-المسبب المرضي :

-مقاومة المرض :
زراعة بذور سلیمة خالیة من المسبب المرضي -1

سنوات في نفس التربة 5تطبیق دورة زراعیة خماسیة تزرع فیھا نباتات عباد الشمس مرة كل -2

االدغال في الحقل مقاومة نباتات -3

االعتدال بالري والزراعة في تربة جیدة الصرف -4

رش النباتات المصابة ببعض المبیدات الفطریة -5

Powdery Mildew-مرض البیاض الدقیقي :-2

تظھر مناطق دقیقیة بیضاء اللون تمثل الغزل الفطري والجراثیم الكونیدیة-:اعراض المرض

وراق اال ان جمیع اجزاء النبات فوق للفطر المسبب تظھر ھذه االعراض على السطح العلوي لال

سطح التربة عرضة لالصابة بھذا المرض یتحول لون االوراق البیضاء الى رمادي وتظھر 

.وسطھا اجسام صغیرة سوداء بتقدم االصابة تمثل االجساك الثمریة للفطر المسبب 

Erysiphe cichoracearum-المسبب المرضي :

لھذا فأن الضرر الذي یحدثھ ال لكون المرض یحدث في نھایة الموسم -:مقاومة المرض

یستحق المقاومة 



Rust-مرض الصدأ :-3

تظھر بقع صفراء الى برتقالیة على ھیئة تجمعات على السطح العلوي -:اعراض المرض

للفطر المسبب وتظھر االجسام االسیدیة على السطح السفلي لنفس لالوراق تمثل االجسام البكنیة

االوراق على ھیئة بقع صفراء الى برتقالیة وفي منتصف فصل الصیف تظھر بثرات بنیة داكنة 

دقیقیة المظھر على كال السطحین لالوراق تمثل البثرات الیوریدیة وفي نھایة الموسم تظھر 

بثرات التیلیة .بثرات بنیة داكن او سوداء تمثل ال

Puccinia helianthi-المسبب المرضي :

-مقاومة المرض :
زراعة اصناف مقاومة -1

تطبیق دورة زراعیة وعدم زراعة عباد الشمس سنة بعد اخرى في نفس الحقل -2

ینصح بالزراعة المبكرة حیث لوحظ ان االصابة في ھذه الحالة اقل -3

القضاء على نباتات عباد الشمس التي تظھر اثناء الموسم في الحقول المجاورة -4



امراض تعفن االقراص 

Rhizopusتعفن االقراص المتسبب عن الفطر -1 spp.

تتحول انسجة االقراص المصابة الى لون بني وتصبح رخوة فیما بعد نتیجة -:اعراض المرض

تحلل الصفیحة الوسطى للخالیا وفي الجو الرطب یظھر نمو الفراز الفطر المسبب انزیمات

فطري بوضوح على الحبوب وبینھا في االقراص وتتكون في النھایة تراكیب ثمریة للفطر 

المسبب وتكون سوداء اللون على الخیوط الفطریة 

زراعة االصناف ذات الراس المائل حیث تكون اقل عرضة لالصابة من تلك -:مقاومة المرض

لتي یكون رأسھا قائما وذلك النخفاض نسبة الرطوبة بین محتویات الراس ا

Sclerotinia sclerotiorumتعفن االقراص المتسبب عن الفطر -2

تظھر بقع مائیة في البدایة على البذور تجف بتقدم االصابة مسببة تلون -:اعراض المرض

ي بتعفن ھالحبوب في القرص وتنتو قطني بین االنسجة المصابة بلون مائل للوردي . یظھر نم

تاركا االوعیة الناقلة وااللیاف سلیمة مما یعطي االقراص مظھر فرشاة القرص كلیا او جزئیا 

ومن العالمات الممیزة للمرض ھي ظھور اجسام حجریة سوداء كبیرة الحجم على مناطق 

.االصابة 



-:مقاومة المرض
لحبوب لكونھا ال تصاب بالمرض تطبیق دورة زراعیة تستخدم فیھا محاصیل ا-1

الحجریة األجسامزراعة بذور خالیة من -2

مقاومة االدغال الموجودة في الحقل -3

الحراثة العمیقة لمخلفات النبات لدفن االجسام الحجریة في التربة وعدم اعطائھا فرصة لالنبات -4



جامعة واسط - كلیة الزراعة  

قسم المحاصیل الحقلیة 

المرحلة الثالثة 

امراض المحاصیل الحقلیة العملي 

م. نور كاظم كریم الزبیدي سابعةالمحاضرة ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمراض العصفر 

-مرض البیاض الزغبي :-1

ح العلوي لالوراق تظھر االعراض بشكل مساحات شاحبة او مصفرة على السط-اعراض المرض:

الكبیرة القریبة من سطح التربة یقابلھا على السطح السفلي نمو زغبي ابیض اللون وبتقدم االصابة یتحول 

ھذا النمو الى لون بني ینتھي بجفاف وموت االوراق المصابة 

Bremia lactucae-المسبب المرضي :

-مقاومة المرض :

ینصح بزراعة محصول العصفر في وقت مبكر -1

االصابة قد ادى غم / لتر قبل او بعد ظھور 3بمعدل MZ-28رش النباتات المصابة بمبید الریدومیل -2

الى القضاء التام على المرض 

التخلص من بقایا النباتات المصابة خصوصا االوراق المصابة المتساقطة على سطح التربة -3

اكثرھا UC-26و Th.5صنف الساسیة اصناف العصفر المختلفة وجد ان في دراسة الختبار ح-4

المعتمد في Gelaویأتي بالدرجة الثانیة الصنف VF-STR-1و Th-10حساسیة تلیھا االصناف 

والذي نجحت زراعتھ في القطر اال انھ الیوجد صنف مقاوم US-10القطر واكثرھا مقاومة الصنف 

بشكل كامل للمرض 

Rust-مرض صدأ العصفر :-2

ھناك طورین ممیزین لألعراض األول في مرحلة البادرات والثاني على -اعراض المرض :

المجموع الخضري للنباتات الكبیرة تأتي االصابة في الطور االول من الجراثیم البازیدیة الناتجة عن 



الموجودة بالتربة وتظھر اعراض الطور الثاني نتیجة اوانبات الجراثیم التیلیة المحمولة بالبذور 

االصابة بالجراثیم الیوریدیة التي تتكون اثناء الموسم والتي تحمل بواسطة الریاح 

تصاب السویقة الجنینیة للبادرة وتنتفخ وتنحني او تلتف من جھة واحدة ، تظھر بثرات ذات لون بني 

تتركز كما واالوراق الفلقیة تمثل ھذه االجسام االسیدیة على السویقة بشكل رئیسي وبدرجة اقل على 

االصابة على البادرات في مستوى سطح التربة او تحتھا بقلیل فتضعف وتموت اما على النباتات 

الكبیرة فیظھر تحلیق او تضخم واضح عند قاعدة الساق وال تلبث ھذه النباتات ان تتكسر بواسطة 

الریاح والعواصف المطریة 

Puccinia carthami-المرضي :المسبب

-مقاومة المرض :
تطبیق دورة زراعیة مع محاصیل اخرى -1

حراثة بقایا النباتات عمیقا في التربة -2

أیام لتقلیل كمیة اللقاح في التربة 7غمر التربة بالماء لمدة -3

زراعة اصناف مقاومة -4

معاملة البذور بالمبیدات الفطریة لحمایة البادرات من االصابة-5

-مرض التورق :-3

تبد االعراض بالظھور بتكون براعم جانبیة غیر طبیعیة على الساق تبدأ -اعراض المرض :

سم ویكون الساق العدید من التفرعات الجانبیة التي تتفرع 30-20عندما یصل ارتفاع النبات الى 

سرعة لتعم الساق بأكملھ بدورھا الى تفرعات اصغر وھكذا تبدأ التفرعات عادة في قمة النبات وتنتشر ب

ویبدأ النبات في ھذه المرحلة بتكوین اوراق صغیرة صفراء وبعد عدة اسابیع من االصابة تظھر 

تفرعات عدیدة تبدأ من نقطة بأتجاه االعراض التي یطلق علیھا مكنسة الساحرة في قمة النبات وھي

.المصابة بذور األزھاروالتكون األعلى

اللحاء أوعیةكائنات شبیھھ بالمایكوبالزما تتكون من خلیة واحدة تتركز في -المسبب المرضي :

الجدار الخلوي ، ینقل المسبب المرضي بواسطة قفازات إلىتتكاثر باالنشطار والتبرعم وتفتقر 

.األوراق

األدغالوذلك باستخدام المبیدات الحشریة ومقاومة األوراقتنحصر بمقاومة قفازات -المقاومة :

.األدغالمبیدات باستخداموالحشائش الموجوده في الحقل والحقول المجاورة 



امراض السمسم 

Charcoal Rot-مرض التعفن الفحمي :-1

یھاجم ھذا المسبب سیقان السمسم مما یؤدي الى تعفنھا -االعراض :

یكو نمو النباتات وتحولھا الى اللون االسود وفي المراحل المبكرة لالصابة

ضعیفا وتبقى متقزمة كما یموت عدد منھا ویتأثر تكوین القرنات في النباتات 

المصابة ویالحظ وجود اجسام حجریة صغیرة سوداء مع البذور في القرنات  

Macrophomina phaseoli-المسبب المرضي :

كغم 5/غم 2,4-0,3بمعدل Benomylمعاملة التربة بمبید ال -المقاومة :

فاعل .تربة ادى الى خفض شدة االصابة بشكل

-مرض التبقع االلترناري :-2

تظھر االصابة المبكرة على البادرات بشكل بقع داكنة -اعراض المرض :

مشبعة بالماء على االوراق والسیقان مما یؤدي الى تحلل انسجة السیقان 

واالوراق والقرنات وسقوط البادرات وموتھا .كما یھاجم الفطر السیقان 

للنباتات البالغة . تظھر االعراض على السطح العلوي لالوراق بشكل بقع 

دائریة او غیر دائریة منتظمة تتخللھا احیانا حلقات متحدة المركز ذات لون 

بني غامق اما على السیقان والقرنات فتكون البقع اقل وضوحا ولكنھا ذات 

.مظھر مائي وقد تمتد لتشمل كامل الساق



Alternaria-المسبب المرضي : sesami

-مقاومة المرض :
زراعة اصناف مقاومة -1

زراعة بذور نظیفة مأخوذة من حقول خالیة من االصابة -2

جمع مخلفات العائل وحرقھا -3

اتباع دورة زراعیة مناسبة للتقلیل من االصابة -4

Phyllody-مرض تورق االزھار :-3

تتمیز االعراض بنمو غیر طبیعي للنباتات المصابة -اعراض المرض :

حیث تتحول االجزاء الزھریة بضمنھا الكرابل الى تراكیب خضراء اللون 

شبیھھ باالوراق عدا المتك والتتفتح والتقوم باالخصاب وعادة یزداد تكوین 



البراعم االبطیة في النباتات المصابة ممایؤدي الى غزارة في تكوین الفراوع 

لسالمیات القصیرة واالوراق الصغیرة الملتویة مما یعطي النباتات ذات ا

المصابة مظھر القمة العنقودیة او مكنسة الساحرة 

نقل بواسطة قفاز تاجسام شبیھ بالمایكوبالزما-المسبب المرضي :

االوراق

-مقاومة المرض :
انتخاب وزراعة اصناف مقاومة -1

مقاومة الحشرات الناقلة -2

موعد الزراعة المناسب یخفض كثیرا من شدة االصابة ففي بعض -3

المناطق یوصى بالزراعة المتأخرة 



جامعة واسط -كلیة الزراعة  

قسم المحاصیل الحقلیة 

المرحلة الثالثة 

امراض المحاصیل الحقلیة العملي 

م.م. نور كاظم كریم الزبیدي ثامنھ     المحاضرة ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امراض السمسم 

Charcoal Rot-مرض التعفن الفحمي :-1

یھاجم ھذا المسبب سیقان السمسم مما یؤدي الى تعفنھا -االعراض :

وتحولھا الى اللون االسود وفي المراحل المبكرة لالصابة یكو نمو النباتات 

ضعیفا وتبقى متقزمة كما یموت عدد منھا ویتأثر تكوین القرنات في النباتات 

المصابة ویالحظ وجود اجسام حجریة صغیرة سوداء مع البذور في القرنات 

Macrophomina phaseoli-المسبب المرضي :

كغم 5غم /2,4-0,3بمعدل Benomylال معاملة التربة بمبید -المقاومة :

فاعل .تربة ادى الى خفض شدة االصابة بشكل

-مرض التبقع االلترناري :-2

المبكرة على البادرات بشكل بقع داكنة تظھر االصابة-اعراض المرض :

مشبعة بالماء على االوراق والسیقان مما یؤدي الى تحلل انسجة السیقان 

وسقوط البادرات وموتھا .كما یھاجم الفطر السیقان واالوراق والقرنات 

للنباتات البالغة . تظھر االعراض على السطح العلوي لالوراق بشكل بقع 

نتظمة تتخللھا احیانا حلقات متحدة المركز ذات لون دائریة او غیر دائریة م



بني غامق اما على السیقان والقرنات فتكون البقع اقل وضوحا ولكنھا ذات 

.مظھر مائي وقد تمتد لتشمل كامل الساق 

Alternaria-المسبب المرضي : sesami

-مقاومة المرض :
زراعة اصناف مقاومة -1

زراعة بذور نظیفة مأخوذة من حقول خالیة من االصابة -2

جمع مخلفات العائل وحرقھا -3

اتباع دورة زراعیة مناسبة للتقلیل من االصابة -4



Phyllody-:مرض تورق االزھار -3

تتمیز االعراض بنمو غیر طبیعي للنباتات المصابة -اعراض المرض :

الى تراكیب خضراء اللون حیث تتحول االجزاء الزھریة بضمنھا الكرابل 

شبیھھ باالوراق عدا المتك والتتفتح والتقوم باالخصاب وعادة یزداد تكوین 

البراعم االبطیة في النباتات المصابة ممایؤدي الى غزارة في تكوین الفراوع 

ذات السالمیات القصیرة واالوراق الصغیرة الملتویة مما یعطي النباتات 

ة او مكنسة الساحرة المصابة مظھر القمة العنقودی

نقل بواسطة قفاز تاجسام شبیھ بالمایكوبالزما-المسبب المرضي :

االوراق

-مقاومة المرض :
انتخاب وزراعة اصناف مقاومة -1

مقاومة الحشرات الناقلة -2

موعد الزراعة المناسب یخفض كثیرا من شدة االصابة ففي بعض -3

المناطق یوصى بالزراعة المتأخرة 



جامعة واسط -كلیة الزراعة  

قسم المحاصیل الحقلیة 

المرحلة الثالثة 

امراض المحاصیل الحقلیة العملي 

المحاضرة التاسعة                                                             م.م. نور كاظم كریم الزبیدي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السكري امراض البنجر 

Powdery Mildew-:ألدقیقيمرض البیاض -1

األوراقبیضاء اللون على بقع دقیقیھاألعراض على ھیئة تظھر -:المرضأعراض

تمثل الغزل الفطري والحوامل والجراثیم الكوینیدیة للمسبب المرضي وتعتبر ھذه من 

إلىوتحولھا لألوراقالممیزة للمرض كما یسبب المرض موت وسقوط مبكر األعراض

المصابة األوراقلون بني مع استمرار وجود النمو الفطري على سطوح 

Erysiphe polygni-رضي :المسبب الم

-مقاومة المرض :
رش النباتات المصابة بالمبیدات الفطریة قبل استفحال المرض -1

زراعة االصناف االقل حساسیة للمرض -2

مرض صدأ البنجر -2

وحواملھ على ھیئة بثرات تظھر اعراض االصابة على االوراق-اعراض المرض :

السطح ومحاطة بھالھ برتقالیة اللون تحت سطح البشرة ومرتفعة قلیال عن مستوى 

صفراء تمثل البثرات الیوریدیة تتكون الجراثیم الیوریدیة بكمیات كبیرة في ھذه البثرات 

مما یحدث ضغطا على طبقة البشرة تؤدي بالنھایة الى انفجارھا وتحرر كتل منھا وتكون 

برتقالیة اللون یتحول لون البثرات في نھایة الموسم الى لون بني غامق تمثل الجراثیم 

التیلیة للفطر .

Uromyces betae-المسبب المرضي :



-مقاومة المرض :

استخدام اصناف مقاومة -1

التخلص من االدغال القابلة لالصابة وجمع بقایا النباتات وحرقھا -2

45-م –والدایثین 78-ز–المبیدات الفطریة المناسبة كالدایثین رش النباتات باحد-3

ابتداءا من اول ظھور البثرات ویكرر الرش كل ثالثة اسابیع 

-السیركوسبوري :عمرض التبق-3

تظھر االعراض على االوراق الخارجیة الكبیرة من النبات وعلى -اعراض المرض :

بقع صغیرة دائریة ذات لون مائل الى االبیض في البدایة تتسع البقع حوامل االوراق

بسرعة ویتحول لونھا الى بني مائل الى االحمر عند تقدم االصابة واكتمال تكوینھا 

ویتحول لون البقع في النھایة الى رمادیة من الوسط نتیجة لتكون الحوامل والجراثیم 

من الحواف وعند ظھور البقع بلون احمر الكونیدیة للفطر المسبب وبني غامق مشوب 

اوراق حدیثة اخرى باعداد كبیرة على االوراق تصفر وتموت ویعمل النبات على تكوین 

التلبث ھي االخرى ان تصاب وتموت مما یعمل على استطالة منطقة التاج وتحولھا الى 

شكل مخروطي 

Cercospora beticola-المسبب المرضي :

-مقاومة المرض :

استخدام بذور خالیة من المسبب المرضي او زراعة بذور ال یقل عمرھا عن -1

ثالث سنوات حیث یموت المسبب المرضي في ھذه الفترة 

اتباع دورة زراعیة باستخدام عوائل نباتیة التصاب بالمرض -2

رش النباتات في مھاد البذور وفي الحقل ببعض المبیدات الفطریة مثل بینومیل -3

ت اخرى والمانیب ومبیدا

زراعة اصناف مقاومة -4
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