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 المحاضرات النظرية

 امراض المحاصيل الزيتية

 Sunflower diseases              امراض زهرة الشمس 
 Downy Mildew Diseases مرض البياض الزغبي   -1

بقع صفراء  تظهر االعراض على هيئة (النباتات الكبيرة  إلىيصيب البادرات وينتقل ) -: والعالمات األعراض
الكونيدية  أو والحوافظتمثل الحوامل  لألوراقعلى السطح العلوي يقابلها نمو زغبي على السطح السفلي 

النباتات ُتكون اقراص اعتيادية منتصبة الن معظم  .وتقزم النبات  األوراقكذلك التفاف وتشوة . (عالمات)
  .الحبوب فيها فارغة ويقل المحصول ونسبة الزيت

            Plasmopara halstedii                P. helianthi    -: المسبب المرضي
Phylum: Oomycota          C:Oomycetes       O: Peronosporales 

 ةوالفروع متعامدة وفي نهاية الفروع تحمل الحوافظ على ذنيبات وبتوفر الرطوب يكون حوامل سبورية متفرعة
 .Oospores الجنسي يكون وفي الطور  Zoosporesتنبت إنبات غير مباشر تعطي 

 

  
  :مكافحة المرض  
 . تطبيق دورات زراعية خماسية - 2زراعة بذور سليمة خالية من المسبب المرض  - 1
االعتدال بالري والزراعة في ترب  - 4   مكافحة نباتات االدغال في الحقل حيث تعمل كعوائل ثانوية - 3

 رش النباتات المصابة ببعض المبيدات الفطرية - 5        جيدة الصرف
يعمل على أذ ، subtilisus Bacillus التي يكون فيها العامل الحيوى البكتيريافيد المبيدات الحيوية ت - 6

  منع إنبات الكونيديات و تثبيط نمو أنابيب اإلنبات و تثبيط عملية االلتصاق بسطح العائل



 

 

 

 
 

 Plasmopara       helianthiالفطر البياض الزغبي المتسسب عن مرض دورة 
 

 Powdery Mildew Diseases مرض البياض الدقيقي  -2

تمثل الغزل الفطري والجراثيم الكونيدية للفطر )بشكل بقع بيضاء ذات مظهر دقيقي  االعراض والعالمات
يتحول لون  اإلصابةبتقدم . على السطح العلوي ، يقابلها علي السطح السفلي بقع صفراءتظهر ( المسبب

الثمرية الكيسية  األجسامصغيرة سوداء تمثل  أجسامالمناطق البيضاء الى اللون الرمادي وتظهر في وسطها 
وعند توافر الظروف خاصة إرتفاع درجة الحرارة والرطوبة يغطي النمو الدقيقي .  Cleistotheciaمن نوع 

 .  جفافها وسقوطهاالى جميع أسطح األوراق مما يؤدي 

  Erysiphe cichrocearum  -:المرضي  المسبب

Phylum Ascomycota   C : Plectomycetes .Erysiphe sp. 

الطور الالجنسي  وفي Cleistotheciaنوع ثمرية كروية   أجسامفطر كيسي يكون بالطور الجنسي 
بيضوية على قصيرة على سطح النبات المصاب تحمل سبورات كونيدية كروية الشكل او حوامل كونيدية  يكون

 . هيئة سالسل 

 . لكون المرض يحدث قرب نهاية الموسم لهذا فان الضرر الذي يحدث ال يستحق المكافحة: مكافحة المرض



 

 

 Erysiphe cichrocearum    الفطر المتسسب عن   البياض الدقيقيمرض دورة 

     

           
 Rust Diseaseمرض الصدأ  -3

 بثراتالبكنية و  األجسامتمثل  لألوراقعلى السطح العلوي الى برتقالية صفراء  بثرات -: والعالمات اإلعراض
على سطحي ذات لون احمر صدئي االيشية وفي الصيف تتكون بثرات  األجسامصفراء على السطح السفلي تمثل 

سوداء اللون تمثل  اليوريدية ثم تتحول في نهاية الموسم الى بثرات السبوراتالورقة تتكون تحت بشرة العائل تمثل 
 . التيلية  السبورات

  helianthi   Puccinia                                                     المسبب المرضي

Phylum:    Basidiomycota  C :      Urediniomycetes     
C :      Urediniomycetes    O:   Uredinales 

 تطبيق دورات زراعية وعدم الزراعة سنة بعد اخرى  - 2 زراعة اصناف مقاومة  - 1: مكافحة المرض 

 .ينصح بالزراعة المبكرة حيث لوحظ ان االصابة اقل  - 3
 

   Charcoal Rot                    مرض التعفن الفحمي - 4

بشكل واضح قرب نضج المحصول  األعراضوتظهر ( بادرات)مبكرة  اإلصابةمن االمراض المهمة جدا تبدأ 
 ( الصيف)



 

 

ونقص محصول ا بعد التزهير مباشرة ، األقراص فارغة من البذورتظهر األعراض    -: والعالمات اإلعراض

بشكل مفاجئ ،يسبب المرض تشقق الساق النباتات  ذبول .البذرة وما تحتويه من الزيت نقًصا كبيًرا كًما ونوًعا
 ( .عالمات )الحجرية السوداء  ويمكن مالحظة األجسام 

   Macrophomina phaseolina:  المسبب المرضي 
بكنيدية  وأجساموهو الطور االكثر إحداثآ لالصابة  microsclerotiaصغيرة  حجرية أجسامناقص يكون  فطر

 .تحت الظروف الطبيعية إال تحت ظروف خاصة  واليتكون  ضرراوهو الطور االقل  بداخلها سبورات  بكنيدية 

   Trichodermaاستخدام الفطر   -3رش النباتات بمبيد بينوميل   - 2اتباع دورة زراعية  -1       : المكافحة
 .عدم االفراط في التسميد االزوتي واالهتمام بالتسميد الفوسفاتي والبوتاسي-4.  كمقاومة احيائية 

 
 Discs rot disease                 األقراصامراض تعفن  - 5

 ومسبباتها كثيرة 
  Rhizopusمرض تعفن االقراص المتسبب عن الفطر  - 1

  المرضية والعالمات األعراض
 االنسجة تتحول انسجة االقراص المصابة الى لون بني وتصبح رخوة فيما بعد نتيجة إلفراز الفطر انزيمات تحلل 

الحوافظ وتتكون في النهاية . وفي الجو الرطب يظهر نمو فطري بوضوح على الحبوب وبينها في االقراص .
 .للفطر المسبب وتكون صغيرة سوداء اللون على الخيوط الفطرية السبورية 

 
 sp Rhizopus                         . :المسبب المرضي 

Phylum: Zygomycota         O: Mucorales              C: Zygomycetes 

من الفطريات الالقحية ، يعيش بشكل مترمم على بقايا النباتات ، تتكون السبورات الحافظية وتحمل بواسطة الرياح 
 . يالئم المرض جو رطب بعد تكون االزهار .الى اقراص نباتات اخرى لتحدث االصابة 

 

  
 
 



 

 

 Rot Disease Sclerotinaالسكلروشي  األقراصتعفن   - 2
مسببة تلون االنسجة المصابة  اإلصابةتظهر بقع مائي في البداية على البذور، تجف بتقدم : والعالمات األعراض

تنتهي بتعفن القرص  يظهر نمو قطني بين الحبوب في القرص خصوصا في ظروف الرطوبة ،. بلون مائل للوردي 
 أيضامظهر فرشاة ،وتتلون البذور  األقراصكليًا او جزئياً  تاركًا فقط االوعية الناقلة واأللياف سليمة مما يعطي 

للمرض هي ظهور االجسام الحجرية السوداء الكبيرة الحجم على مناطق  العالمات المميزةومن . نتيجة للتعفن
 . االصابة تحت البذور وحولها  

 
 :  المسبب المرضي 

 Sclerotina sclerotiorum          O:Helotiales 
C: Hymenoascomycetes            Phylum:Ascomycota   

الحجرية عند توفر الظروف المالئمة  األجسامحجرية سوداء  ، تنبت  أجساممن الفطريات الكيسية ، يكون الفطر 
 أكياسذات عنق طويل، تحمل على سطحها   Apothecia نوع  نم تراكيب كيسيةمن حرارة ورطوبة وينتج عنها 
 . اسكية متراصة بجوار بعضها 

 
 :  مكافحة المرض 

 . بالمرض  ألتصابتطبيق دورة زراعية تستخدم فيها محاصيل الحبوب لكونها  - 1
 الحجرية  األجسامزراعة بذور خالية من  - 2
 . ثانوية للمسبب  حيث تعمل عوائل األدغالمكافحة  - 3
 . فرصة لإلنبات  إعطائهاالحجرية في التربة وعدم  األجسامالحراثة العميقة لمخلفات النبات لطمر  - 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       sclerotiorum Sclerotina  الفطر المتسسب عن  السكلروشي  األقراصتعفن دورة مرض 
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 المحاضرات النظرية

 

 Safflower diseaseر     العصف إمراض

 

  Downy mildew diseaseمرض البياض الزغبي  -1

تمثل  لألوراقبقع صفراء على السطح العلوي يقابلها نمو زغبي ابيض على السطح السفلي  -: والعالمات اإلعراض
 العليا  إلى السفلى وتنتقل األوراقتبدأ من , الكونيدية أو الحوامل والعلب السبورانجية

  Bremia lactucae f.sp. carthami       -:المسبب 
 على ذنيباتالسبورانجية الحوافظ شبه الكف تحمل ي انتفاخفطر بيضي يكون حوامل سبورية متفرعة وفي نهايتها 

 .Oosporesوفي الطور الجنسي يكون سبورات بيضية  Zoospores تنبت إنبات غير مباشر تعطي

 : مكافحة المرض 
 تأخيربينما . ينصح بزراعة محصول العصفر في وقت مبكرة قد يؤدي الى خفض معدل سرعة انتشار المرض - 1

 مع عمر النبات  الى سرعة انتشار المرض نظرًا لتداخل العوامل البيئية يؤديموعد الزراعة قد 
  22ريدوميل  أو MZ 22رش النباتات المصابة بمبيد الريدوميل  - 2
 . األولية اإلصابةالمتساقطة على سطح التربة للتخلص من مصدر  واألوراقا النباتات التخلص من بقاي - 3
 

 



 

 

 
 Rust Diseaseمرض صدأ العصفر  -2

في  األولى: اإلصابة تمر في مرحلتين ( يعتبر من إمراض البذور)ينتقل عن طريق البذور : والعالمات  األعراض
على البادرة بمستوى سطح  اإلصابةتتركز ,  هاالبادرة من جانب واحد وبالتالي التواء انتفاخ سويق :مرحلة البادرات

فيظهر تحليق وتضخم واضح عند  لنباتات الكبيرةاعلى  ةالثانيالمرحلة  .التربة او تحتها بقليل فتضعف وتموت 
 إلى اإلصابة وتنتقل. اصفقاعدة الساق وال تلبث هذه النباتات تتكسر عند منطقة التحليق بواسطة الرياح والعو 

وفي نهاية الموسم باإلزهار المحيطة  األوراقتظهر البثرات اليوريدية على سطحي الورقة وعلى  إذالمجموع الخضري 
  في البذور أو تبقى في التربة  نتيجة لتكوين الجراثيم التيلية األسوداللون  إلىتتحول هذه البثرات 

  Puccinia carthami: مسبب المرض 
Phylum:    Basidiomycota   

C :  Urediniomycetes      O:   Uredinales 
على نبات العصفر, طويل دورة الحياة حيث يكون خمسة  أطوارهالعائل يكون جميع  أحاديمن الفطريات البازيدية, 

 . كروية  أوفوحيدة الخلية وهي بيضوية الشكل  السبورات اليوريدية إما. السبورات التيلية ثنائية الخلية ومعنقة . أطوار
 الحراثة العميقة لطمر البقايا النباتية -2. زراعة اصناف مقاومة  1-:المرض  مكافحة 

 ايام يقلل من اللقاح  7غمر التربة بالماء لمدة  -3  
 . لحماية البادرة من االصابة    Daithaneمعاملة البذور بالمبيد  -2اتباع دورة زراعية   -4
 



 

 

 
 Puccinia carthami      الفطر المتسسب عن  صدأ العصفر دورة حياة مرض

  Alternaria Leaf Spotااللترناري  األوراقتبقع  - 3

في البداية على اإلعراض تظهر ف والبادراتتعفنها، بويسب يهاجم البذورالمسبب المرضي  :والعالمات األعراض
. على الساق يؤدي الى موت النبات بشكل كامل األسود إلىعلى هيئة بقع بنية,وتلون بني مائل الفلقية  األوراق

على النباتات الكبيرة فتظهر بقع بنية داكنة  إما. دقيقيً تتكون السبورات الكونيدية على البقع مما يعطيها مظهرا 
 اإلصابةتتسع البقع بتقدم . ان بين بنية داكنة وفاتحة حلقات متداخلة ومتبادلة االلو  إلى اللون صغيرة الحجم تتطور

وقد يظهر  وتذبل وتموت إصابتهاتصاب قاعدة الزهرة ايضاً وال تتفتح البراعم عند . لتشمل مساحة كبيرة من الورقة
 .بقع بنية منخفضة قليال على غالف البذرة المصابة 

  Alternaria carthami : المسبب المرضي 
, مقسمة بنية اللون تحمل سبورات كونيدية صولجانية الشكل ومتعرجةيكون الفطر حوامل كونيدية بسيطة منخفضة 

 .على شكل سالسل قصيرة , وذات منقار وتحتوي على حواجز عرضية وطوليةأو مفردة  إماوتكون 
 : مكافحة المرض 

 مقاومة  أصنافزراعة  - 2                        زراعة بذور ناتجة من نباتات غير مصابة - 1 
 معاملة البذور ببعض المبيدات الفطرية الجهازية - 3

  



 

 

 
 Alternaria carthami      الفطر المتسسب عن االلترناري  األوراقتبقع   دورة حياة مرض

 
 Safflower phyllody        مرض التورق -4

المرض بالظهور بتكوين براعم جانبية غير طبيعية على الساق عندما يصل  إعراضتبدأ :  والعالمات األعراض
تفرعات اصغر وهكذا , هذه التفرعات تبدأ في قمة النبات  إلىسم , تتفرع بدورها  32 - 22ارتفاع النبات الى 

كنسة الساحرة مالتي يطلق عليها  اإلعراضتظهر  اإلصابةمن  أسابيعوبعد عدة . بأكملهوتنتشر بسرعة لتعم النبات 
وأوراق  سيقانتتكون  .األعلىوهي ظهور تفرعات عديدة تبدأ من نقطة باتجاه   Wiches broomفي قمة النبات 

النباتات السليمة تحمل  إما. بذور المصابة ال تكون اإلزهار. العادية األنبوبية اإلزهارالمصابة بدال من  اإلزهارعلى 
 .ملونة  ه العلوي يحمل كل منها زهرةفي جزئ أفرع 5- 1ساق واحد يتفرع بين 

  Mycoplasma - like bodies: مسبب المرضي 

الجدار  إلىاللحاء,تتكاثر باالنشطار والتبرعم,تفتقر  أوعيةكائنات شبيهة بالمايكوبالزما تتكون من خلية, تتركز في 
 .للبنسلين  ةوغير حساسين لالخلوي, حساسة للمضادات الحيوية نوع تيتراسايك

تقضي المايكوبالزما فترة عدم وجود المحصول في العديد من .  األوراقينقل المسبب المرضي بواسطة قفازات : الناقل 
 . تنقل اليها بواسطة الناقل في الموسم التالي األوليةلإلصابة  الحولية والمعمرة تعمل مصدر األدغال

 

 



 

 

 السمسم إمراض 
  Charcoal Rot( األسود ) مرض التعفن الفحمي  - 1

  signs &Symptoms المرضية والعالمات  األعراض

بالمرض في صورة عفن أسود للجذور يمتد للساق ,يظهر تلون منطقة التاج  اإلصابةتظهر أعراض  
وتؤدى االصابة بهذا المرض إلي سهولة نزع القشرة الخارجية للجذر والساق حيث يشاهد أسفلها نقط  األسودباللون 

الساق نحو الفروع و االزهار  ىتمتد االصابة إلي أعل. للفطر ( االسكلروشيات)سوداء عبارة عن االجسام الحجرية 
ون الفحمي نتيجة تكوين االجسام الحجرية بسرعة حيث تتحول النباتات المصابة إلي الل اإلصابةوالقرون وتتكشف 

وموتها في النهاية   السوداء المميزة للفطر ويؤدى المرض في النهاية إلي جفاف النباتات المصابة و سهولة كسرها
,ويقل محصول البذرة والزيت كمآ ونوعآ باالضافة إلي إنتاج بذور مصابة تنقل االصابة في الموسم التالي ,كذلك 

مقارنة بالنباتات السليمة حيث تندفع لتكوين البذور للمحافظة علي  بإنها تكون مبكرة النضجات المصابة تتميز النبات
 .  نوعها

 
 -:الظروف المالئمة لظهور وإنتشار المرض 

هذه الظروف من ضراوة الفطر وتكوينه لالجسام  حيث تزيد( التعطيش) يجفاف التربة نتيجة نقص أومنع الر 
إلي إرتفاع درجة الحرارة , كذلك رى النباتات وقت الظهيرة واالفراط في التسميد االزوتي والتأخير في  الحجرية باالضافة

 . بهذا المرض أيضآ  لإلصابةالزراعة وزراعة أصناف حساسة لالصابة من الظروف المهيئة 

 

ويكون هذا الفطر نوعين من التراكيب التكاثرية وهي     Macrophomina phaseolina:  المسبب المرضي 
والطور االخر هو عبارة عن االوعية  لإلصابةوهو الطور االكثر إحداثآ  microsclerotiaاالجسام الحجرية الصغيرة 

إال تحت  تحت الظروف الطبيعية وال يتكون لإلصابةالبكنيدية التي تحتوى علي الجراثيم البكنيدية وهو الطور االقل إحداثآ 
 .ظروف خاصة 

 

 

 



 

 

 : المرض  مكافحة
 حيث تخفض من االصابة بشكل كبير  ( ايارإلي أواخر نيسان  منتصف)  السمسم الزراعة المبكرة لمحصول -1
 .التخلص من بقايا النباتات المصابة بالحرق خارج الحقل  -2
قبل الحصاد بفترة و تكوين القرون و االنتظام في الرى وعدم تعطيش النباتات لفترة طويلة خاصة أثناء فترة التزهير  -3

 .سليمة خالية من االصابة ومأخوذة من أماكن موثوق بها  بذورزراعة  -4 ( .طويلة
 للبذرة  الفطريةقبل الزراعة بأحد المطهرات  البذورمعاملة  -2
معاملة البذور قبل الزراعة بأحد البدائل الفعالة واالمنة للمبيدات لتقليل وترشيد إستخدام المبيدات مثل نقع البذور  -6

 . مض البيوتريكامض السلسليك أوأندول حاأحد المواد المحفزة للمقاومة مثل ح أو نباتية في مسخلصات 

 
  Fusarium wiltمرض الذبول الفيوزاريومي  -  2

  signs &Symptoms المرضية والعالمات  األعراض
منها  العلويةسفل ثم تصاب االوراق الوراق النبات السفلية وتدليها إلي االبشكل عام إصفرار أ  تظهر أعراض المرض  

المصابة يشاهد  النباتاتوسيقان وعند عمل شق طولي لجذور  , األسفلوتصفر وتذبل ثم تجف قمة النبات وتنحني إلي 
وعندما تصاب النباتات الصغيرة فانها   . تلون بني في أوعية الخشب مما يؤدى إلي ذبول النباتات المصابة وموتها

  .غير مكتملة ومجعدة  تكون عدد قليل من القرنات , اما البالغة فتتكون فيها قرنات ولكنها تحتوي على بذور

نتشار المرض    -:الظروف المالئمة لظهور وا 

وتكرار   االفراط في التسميد االزوتي يالءم هذا المرض توفر الحرارة المرتفعة والرطوبة المتوسطة , ويعتبر      

في نفس االرض سنوات متتالية بدون إسخدام دورة زراعية من أهم الظروف المهيئة  السمسم محصولزراعة 

 . السمسم لالصابة بالذبول الوعائي في

   Fusarium oxysporum f.sp.sesami:      المسبب المرضي 

للعديد  الناقصة  التي تنقل عن طريق البذور والتربة حيث يستطيع ان يعيش في التربةوهو من الفطريات 

 Chlamydosporeو   Microconidiaو   Macroconidiaيكون . من السنوات

 

 الطريقة الوحيدة الفعالة لمقاومة هذا المرض استنباط وزراعة األصناف المقاومة تعتبر - 1:  المكافحة
   .معاملة التربة بالمبيد بينوميل   - 2
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      Alternaria Leaf Spotمرض تبقع األوراق االلترناري  - 3
تظهر اإلصابة المبكرة على البادرات بشكل بقع داكنة مشبعة بالماء مما تؤدي الى تحلل أنسجة : والعالماتاإلعراض 

تظهر األعراض على السطح  ,ركبسوالت البذو كما يهاجم الفطر السيقان واألوراق و  .السيقان وسقوط البادرات وموتها 
العلوي لألوراق بشكل بقع دائرية أو غير منتظمة تتخللها أحيانا حلقات متحدة المركز ذات لون بني غامق تتحد مع 

فتكون   ربسوالت البذو كإما على السيقان و  .بعضها لتشكل مساحات واسعة مما يؤدي إلى موت األوراق وسقوطها 
اإلصابة الشديدة . البقع اقل وضوحًا من تلك التي ظهرت على األوراق ولكنها ذات مظهر مائي وتشمل كامل الساق 

 .تؤدي الى موت النبات 

 sesami Alternaria: المسبب المرضي 

مقسمة ذات لون بني فاتح ملساء تحمل سبورات  الفطريات الناقصة , يكون الفطر حوامل كونيدية بسيطة متعرجة , من
وتكون إما  ران طولية وعرضية جدب هكونيدية صولجانية الشكل تستدق لتكون منقار بسيط أو متفرع والسبورات  مقسم

  .مفردة أو على شكل سالسل قصيرة 
 : المكافحة 

 خالية من االصابة زراعة بذور نظيفة ماخوذة من حقول  - 2    زراعة األصناف المقاومة  - 1
تباع دورات زراعية مناسبة تساعد على تقليل شدة االصابة  - 3  جمع مخلفات العائل وا 

 phyllodyمرض تورق اإلزهار  - 4

إلى  تتميز اإلعراض بنمو غير طبيعي للنباتات المصابة حيث تتحول األجزاء الزهرية بضمنها الكرابل:  اإلعراض
تراكيب خضراء اللون شبيهة باألوراق عدا المتك التي تحتفظ بشكلها ولكنها تتحول إلى اللون األخضر وال تتفتح وال يتم 

خصابها وعادة يزداد تكوين البراعم االبطية في النباتات المصابة مما يؤدي إلى غزارة في تكوين الفروع ذات إ
وية مما يعطي النباتات المصابة مظهر القمة العنقودية أو مكنسة الساحرة السالميات القصيرة واألوراق الصغيرة الملت

Wiches broom  . 

  Mycoplasma - like bodies: مسبب المرض 

 للمسبب مدى. ينتقل المسبب بواسطة قفاز األوراق ويمضي المسبب فترة حضانة داخل الناقل وفي العائل 
. للمسبب نباتات الحمص و القطن الذي ينتقل إليه من السمسم بواسطة القفاز عائلي واسع ومن أهم العوائل

الحقل بمبيدات االدغال  مكافحة القفازات بالمبيدات الحشرية ومكافحة االدغال الموجودة في: مكافحة
 .للتخلص من مصدر االصابة االولية
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