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البكتیریا وأمراض النبات

أمراض النبات المتسببة عن 
اإلصابات البكتیریة

ما ھى المستعمرات البكتیریة

التكاثر فى البكتیریا 

منحنى النمو الطبیعى للبكتیریا

أین تتواجد البكتیریا الممرضة للنبات 
وكیف تنتشر؟

ما ھى الطرق الرئیسیة إلنتشار
أمراض النبات؟ 

كیف یمكن التعرف على البكتیریا للنبات؟نبذة تاریخیة عن أمراض النبات البكتیریة

تشخیص أمراض النبات البكتیریة

كیف یمكن للنبات أن یتحقق من
طبیعة البكتیریا المھاجمة لھ؟ 

تقدیر وتعریف البكتیریا فى األنسجة
النباتیة 

طرق مقاومة أمراض النبات البكتیریة

صفات البكتیریا المسببة ألمراض النبات

اللفحة الناریة فى الكمثرى والتفاح

المحتویاتالمحتویات

إنھاء العرضإنھاء العرض



نبذة تاریخیة عن أمراض النبات البكتیریةنبذة تاریخیة عن أمراض النبات البكتیریة
عل ى ی د الع الم توم اس بری ل       ١٨٧٨أكتشفت البكتیریا كمس ببات ألم راض النب ات ع ام     •

Thomas Burrill       أس تاذ النب ات ف ى جامع ة الین وىIllinois    بالوالی ات المتح دة
فبینما كان یخ دم ف ى س لك اإلرش اد الزراع ى      . األمریكیة  وھو أحد طالب لویس باستیر

لحل المشاكل المرضیة إنتشرت أعراض لفحة على أشجار الكمثرى سببت  ھ الك االف  
وبمحاوالتة المستمرة لمعرفة المسبب وتطبیق فروض كوخ أمكن ة  . األشجار المنزرعة

ع  زل بكتیری  ا م  ن ھ  ذه األش  جار المص  ابة وبتنمیتھ  ا ف  ى مزرع  ة نقی  ة مس  تخدمًا نف  س   
األسلوب المتبع فى دراسة البكتیریا الممرضة لألنسان والحیوان والتى تعلمھا عل ى ی د   

. أستاذة لویس باس تیر أمكن ة إثب ات ان المس بب المرض ى ھ و نف س البكتی ره المعزول ة         
وقد ظھر بع د ذل ك أن ھ ذة البكتی ره      Micrococcus amylovorusوقد أسماھا 

وب ذلك  . Erwinia amylovoraمنتشرة ف ى بق اع كثی رة م ن الع الم وتس مى حالی ًا        
توال ت اإلكتش افات   . فقد كان بریل أول م ن أك د أن ھن اك بكتیری ا تس بب أمراض ًا للنب ات       

وق د أعتق د   . فیما بعد حیث أكتشفت أنواع كثیرة من البكتیریا المسببة لألمراض النباتیة
إال أن ھ  . البعض فى تلك األونة أن البكتیره المسببة للفحة الناریة تحدث كعدوى  ثانوی ة 

 .Eُحس    م ھ    ذا األعتق    اد وثب    ت بال    دلیل الق    اطع أن البكتی    ره    ١٩٢٠ف    ى س    نة 
amylovora ھى المسبب الحقیقى لمرض اللفحة الناریة.
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البكتیریا وأمراض النباتالبكتیریا وأمراض النبات
 والبكتیریا .نباتیة أمراضًا مسببة البكتیریا من نوعًا مائتى حوالى النباتات یھاجم •

 العائل وجود وعند العادة، فى رمیة معیشة تعیش أنھا أى التطفل إختیاریة كائنات
  .طفیلیة معیشة علیة وتعیش تصیبة فإنھا المناسب النباتى

 تتبع ممیزة غیر بدائیة نواة على تحتوى دقیقة كائنات فھى الوراثیة الناحیة ومن •
 البكتیریة الخلیة تحتوى حیث Prokaryotes البدائیة النواه ذات الكائنات مملكة

 المیتوكوندریا تقابل داخلیة أجسام أو نووى غشاء یوجد وال ، حلقى كروموسم على
.الكلوروبالست أو

 من ھائًال عددًا وجیزة فترة فى لتنتج بسیطًا ثنائیًا إنقسامًا البكتیریة الخلیة تنقسم •
 .الدافىء والجو المعتدلة الرطوبة توفرت أینما البكتیریة األمراض وتنتشر .الخالیا
 تدمر قد لھا مناسبة بیئیة ظروف وتحت ، النباتات أنواع معظم تصیب ما وغالبًا

.كلیًة المحصول
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صفات البكتیریا المسببة ألمراض النباتصفات البكتیریا المسببة ألمراض النبات

    الجنسالجنس  ذلكذلك  عنعن  ویشذویشذ  العصوى،العصوى،  الشكلالشكل  النباتالنبات  ألمراضألمراض  المسببةالمسببة  البكتیریاالبكتیریا  معظممعظم  تأخذتأخذ••
StreptomycesStreptomyces  المزارعالمزارع  فىفى  العصویةالعصویة  البكتیریاالبكتیریا  حجمحجم  یتراوحیتراوح  ..الشكلالشكل  الخیطىالخیطى    

  المزارعالمزارع  وفىوفى  ..قطرًاقطرًا  میكرومیترمیكرومیتر  ١١  ــــ  ٥٥..٠٠  ،،  طوًالطوًال  میكرومیترمیكرومیتر  ٥٥..٣٣- - ٦٦..٠٠  بینبین  الحدیثةالحدیثة
  أكثرأكثر  العصویةالعصویة  البكتیریاالبكتیریا  أنواعأنواع  بعضبعض  تظھرتظھر  قدقد  العالیةالعالیة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  عندعند  أوأو  القدیمةالقدیمة
  XX  أشكاًالأشكاًال  منتجةمنتجة  العصویةالعصویة  البكتیریاالبكتیریا  بعضبعض  تنقسمتنقسم  خیطى،خیطى،  شكلشكل  فىفى  تظھرتظھر  وأحیانًاوأحیانًا  طوًال،طوًال،

..قصیرةقصیرة  سالسلسالسل  فىفى  أوأو  أزواجأزواج  فىفى  البكتیریاالبكتیریا  توجدتوجد  قدقد  كذلككذلك  ..متشعبةمتشعبة  أشكاًالأشكاًال  أوأو  YY  أوأو

  ویسمىویسمى  رقیقًارقیقًا  یكونیكون  قدقد  ھالمیةھالمیة  بطبقةبطبقة  األجناساألجناس  معظممعظم  فىفى  للبكتیریاللبكتیریا    الخلوىالخلوى  الجدارالجدار  یحاطیحاط••
SlimeSlime LayerLayer  بالغالفبالغالف  ویسمىویسمى  أوسمیكًاأوسمیكًا  CapsuleCapsule..    
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  علىعلى  منتشرةمنتشرة  أسواطأسواط  علىعلى  النباتالنبات  ألمراضألمراض  المسببةالمسببة  البكتیریاالبكتیریا  معظممعظم  تحتوىتحتوى••
  الخلیةالخلیة  تحتوىتحتوى  ..نفسھانفسھا  الخلیةالخلیة  منمن  أطولأطول  األسواطاألسواط  ھذهھذه  تكونتكون  ماما  وعادةوعادة  أجسامھاأجسامھا
  علىعلى  األخراألخر  البعضالبعض  یحتوىیحتوى  بینمابینما  واحدواحد  سوطسوط  علىعلى  األنواعاألنواع  لبعضلبعض  البكتیریةالبكتیریة

  أوأو  واحدواحد  سوطسوط  علىعلى  تحتوىتحتوى  قدقد  أوأو  الخلیة،الخلیة،  منمن  طرفطرف  فىفى  األسواطاألسواط  منمن  خصلةخصلة
..الخلوىالخلوى  السطحالسطح  كلكل  علىعلى  األسواطاألسواط  تتوزعتتوزع  وقدوقد  طرفطرف  كلكل  عندعند  أسواطأسواط  خصلةخصلة

  مقسمةمقسمة  غیرغیر  متفرعةمتفرعة  خیوطخیوط  منمن  StreptomycesStreptomyces  الجنسالجنس  أنواعأنواع  خالیاخالیا  تتكونتتكون••
  محمولةمحمولة  سالسلسالسل  فىفى  الكونیدیةالكونیدیة  الجراثیمالجراثیم  وتنتجوتنتج  لولبیًالولبیًا  شكًالشكًال  مجموعھامجموعھا  فىفى  تأخذتأخذ  قدقد

..ھوائیةھوائیة  ھیفاتھیفات  علىعلى

  یمیلیمیل  أبیضأبیض  لونلون  ذاتذات  شفافةشفافة  میكروسكوبیًامیكروسكوبیًا  فحصھافحصھا  عندعند  البكتیریاالبكتیریا  تظھرتظھر••
..العادىالعادى  بالمجھربالمجھر  للخالیاللخالیا  الداخلیةالداخلیة  التفاصیلالتفاصیل  مشاھدةمشاھدة  یصعبیصعب  ماما  وعادةوعادة  لإلصفرارلإلصفرار
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StreptomycesStreptomyces
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Figure.  Bacterial colonies growing in a Petri-dish containing 
nutrients.
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Figure.  Gram stain
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Size and fundamental shapes of Bacteria 
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ما ھى المستعمرات البكتیریة؟ما ھى المستعمرات البكتیریة؟
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عندما تتاح الفرصة لخلیة بكتیریة ان تتكاثر على سطح بیئ ة غذائی ة فإنھ ا تن تج وبس رعة      عندما تتاح الفرصة لخلیة بكتیریة ان تتكاثر على سطح بیئ ة غذائی ة فإنھ ا تن تج وبس رعة      ••
تختل ف المس تعمرات لألن واع المختلف ة ف ى      تختل ف المس تعمرات لألن واع المختلف ة ف ى      . . كتلة م ن النم و مرئی ة تع رف بإس م مس تعمرة      كتلة م ن النم و مرئی ة تع رف بإس م مس تعمرة      
وھذه الصفات تساعد فى التعرف على ھذه وھذه الصفات تساعد فى التعرف على ھذه . . الحجم والشكل واإلرتفاع والحافة واللون الخ الحجم والشكل واإلرتفاع والحافة واللون الخ 

وھ ى أم ا دائری ة أو    وھ ى أم ا دائری ة أو    . . م م إل ى ع دة س نتیمترات    م م إل ى ع دة س نتیمترات      ١١یتراوح قطر المس تعمرات ب ین   یتراوح قطر المس تعمرات ب ین   . . البكتیریاالبكتیریا
أما حوافھا فاما ان تك ون ناعم ة أو متموج ة أو ذات زوای ا     أما حوافھا فاما ان تك ون ناعم ة أو متموج ة أو ذات زوای ا     . . بیضیة أو ذات أشكاًال منتظمةبیضیة أو ذات أشكاًال منتظمة

أم ا م ن   أم ا م ن   . . ال خ ال خ ... ... ومن ناحیة اإلرتفاع فأما ان تكون مس تویة أو مرتفع ة أو مجع دة    ومن ناحیة اإلرتفاع فأما ان تكون مس تویة أو مرتفع ة أو مجع دة    . . الخالخ.. .. 
ناحیة اللون فیمكن ان تكون مائل ة لل ون األب یض أو رمادی ة أو ص فراء أو حم راء أو ذات       ناحیة اللون فیمكن ان تكون مائل ة لل ون األب یض أو رمادی ة أو ص فراء أو حم راء أو ذات       

..وتفرز بعضھا صبغات فى البیئة النامیة علیھاوتفرز بعضھا صبغات فى البیئة النامیة علیھا. . الوان أخرىالوان أخرى

تحتوى الخلی ة البكتیری ة عل ى ج دار خل وى ص لب نس بیًا، كم ا تحت وى عل ى غش اء خل وى             تحتوى الخلی ة البكتیری ة عل ى ج دار خل وى ص لب نس بیًا، كم ا تحت وى عل ى غش اء خل وى             ••
ومن خصائص الجدار الخلوى أنھ یسمح بم رور الم واد الغذائی ة واخ راج مخلف ات      ومن خصائص الجدار الخلوى أنھ یسمح بم رور الم واد الغذائی ة واخ راج مخلف ات      . . داخلىداخلى

یوج  د ب  داخل الخلی  ة البروتوبالس  ت ویح  اط    یوج  د ب  داخل الخلی  ة البروتوبالس  ت ویح  اط    . . التغذی  ة واإلنزیم  ات وغیرھ  ا م  ن المركب  ات   التغذی  ة واإلنزیم  ات وغیرھ  ا م  ن المركب  ات   
بالغشاء السیتوبالزمى الذى یحدد درج ة النفاذی ة اإلختیاری ة للمركب ات المختلف ة م ن وال ى        بالغشاء السیتوبالزمى الذى یحدد درج ة النفاذی ة اإلختیاری ة للمركب ات المختلف ة م ن وال ى        
الخلی   ة ام   ا الس   بتوبالزم فیتك   ون م   ن خل   یط م   ن البروتین   ات وال   دھون والكربوھی   درات   الخلی   ة ام   ا الس   بتوبالزم فیتك   ون م   ن خل   یط م   ن البروتین   ات وال   دھون والكربوھی   درات   

..ومركبات أخرى ومعادن وماءومركبات أخرى ومعادن وماء
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  التكاثر فى البكتیریاالتكاثر فى البكتیریا
  ثنائیًاثنائیًا  أنقسامًاأنقسامًا  أنقسامھاأنقسامھا  طریقطریق  عنعن  للنباتللنبات  الممرضةالممرضة  العصویةالعصویة  البكتیریاالبكتیریا  أعدادأعداد  تتزایدتتزاید••

  ھذةھذة  أثناءأثناء  وفىوفى  ..MesosomeMesosome  المیزوسومالمیزوسوم  منطقةمنطقة  فىفى  نتوءنتوء  یتكونیتكون  حیثحیث  بسیطًابسیطًا
  إنقسامإنقسام  یتبعةیتبعة  المتكونینالمتكونین  الخلیتینالخلیتین  علىعلى  یتوزعیتوزع  ثمثم  البكتیرىالبكتیرى  الكروموسومالكروموسوم  یتناسخیتناسخ  العملیةالعملیة

  منطقةمنطقة  فىفى  الخلویةالخلویة  الجدرالجدر  منمن  طبقتینطبقتین  وتكوینوتكوین  متماثلینمتماثلین  جزئینجزئین  إلىإلى  السیتوبالزمالسیتوبالزم
    تنفصلتنفصل  الجدرالجدر  ھذةھذة  تكوینتكوین  یتمیتم  وعندماوعندما  ..الرئیسىالرئیسى  الخلوىالخلوى  بالجداربالجدار  تتصلتتصل  اإلنفصالاإلنفصال
..بكتریتینبكتریتین  خلیتینخلیتین  وتنتجوتنتج  المتكونتینالمتكونتین  الطبقتینالطبقتین

الطبیعة؟الطبیعة؟  فىفى  البكتیریاالبكتیریا  تكاثرتكاثر  معدلمعدل  ھوھو  ماما
  البكتیریةالبكتیریة  الخلیةالخلیة  تنقسمتنقسم  المناسبةالمناسبة  الظروفالظروف  فتحتفتحت  للغایة،للغایة،  سریعسریع  بمعدلبمعدل  البكتیریاالبكتیریا  تكاثرتكاثر••

    تتكونتتكون  أنأن  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  ..دقیقةدقیقة  عشرونعشرون  عنعن  تزیدتزید  الال  قدقد  زمنیةزمنیة  فترةفترة  فىفى  خلیتینخلیتین  لتكونلتكون
..ساعاتساعات  عشرعشر  فترةفترة  فىفى  واحدةواحدة  خلیةخلیة  منمن  بكتیریةبكتیریة  خلیةخلیة  ملیونملیون

المحدودة؟المحدودة؟  البیئةالبیئة  ظروفظروف  فىفى  معملیًامعملیًا  البكتیریاالبكتیریا  تكاثرتكاثر  معدلمعدل  ھوھو  ماما
  والعواملوالعوامل  الیضیةالیضیة  المنتجاتالمنتجات  وتراكموتراكم  الغذاء،الغذاء،  كمیةكمیة  مثلمثل  ..لإلنقساملإلنقسام  المحددةالمحددة  للعواملللعوامل  نظرًانظرًا••

    ..یتوقفیتوقف  وقدوقد  فترةفترة  بعدبعد  یقلیقل  بلبل  واحدةواحدة  وتیرةوتیرة  علىعلى  یتمیتم  الال  التكاثرالتكاثر  معدلمعدل  فانفان  للنموللنمو  المحددةالمحددة
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::  ھىھى  أطوارأطوار  أربعةأربعة  منمن  یتكونیتكون  للبكتیریاللبكتیریا  الطبیعىالطبیعى  النموالنمو  منحنىمنحنى
LagLag::  التلكوءالتلكوء  أوأو  الركودالركود  طورطور  ــــ  ١١ phasephase

..زمنیةزمنیة  لفترةلفترة  ثابتًاثابتًا  یظلیظل  الخالیاالخالیا  عددعدد  انان  أىأى  الصفرالصفر  مساویًامساویًا  النموالنمو  معدلمعدل  یكونیكون  وفیھوفیھ
LogLog::  اللوغارتیمىاللوغارتیمى  النموالنمو  طورطور  ــــ  ٢٢ phasephase

..ثابتثابت  الجیلىالجیلى  الوقتالوقت  ویكونویكون  بإنتظامبإنتظام  الخالیاالخالیا  وتنقسموتنقسم  لھلھ  حدحد  أقصىأقصى  إلىإلى  النموالنمو  معدلمعدل  یصلیصل  وفیھوفیھ
StationaryStationary      ::  الثباتالثبات  طـورطـور  ــــ  ٣٣ phasephase

    أوأو  اإلنقساماإلنقسام  آخریتوقفآخریتوقف  بمعنىبمعنى  أوأو  ثابت،ثابت،  یظلیظل  التعدادالتعداد  انان  اىاى  الصفرالصفر  مساویًامساویًا  النموالنمو  معدلمعدل  یكونیكون
  األیضیةاألیضیة  النواتجالنواتج  لتراكملتراكم  نتیجةنتیجة  وذلكوذلك  الخالیاالخالیا  موتموت  ومعدلومعدل  التكاثرالتكاثر  معدلمعدل  بینبین  توازنتوازن  یحدثیحدث

..الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  لنفاذلنفاذ  أوأو  السامةالسامة
DeathDeath::  التدھورالتدھور  أوأو  الموتالموت  طورطور  ــــ  ٤٤ oror DeclineDecline phasephase

    لوغاریتمیًالوغاریتمیًا  طورًاطورًا  فیحدثفیحدث  الحیةالحیة  الخالیاالخالیا  تعدادتعداد  یتدھوریتدھور  اىاى  سالب،سالب،  فیھفیھ  النموالنمو  معدلمعدل  ویكونویكون
  اللوغاریتمىاللوغاریتمى  الموتالموت  علیھعلیھ  یطلقیطلق  واحیانًاواحیانًا  للنمو،للنمو،  اللوغاریتمىاللوغاریتمى  الطورالطور  عكسعكس  الخالیاالخالیا  لموتلموت

PhasePhase ofof LogarithmicLogarithmic DeathDeath  فترةفترة  بعدبعد  البكتیریةالبكتیریة  الخالیاالخالیا  تحللتحلل  ذلكذلك  ویتبعویتبع  
    ..البكتیریةالبكتیریة  الخلویةالخلویة  الكتلةالكتلة  تقلتقل  وبالتالىوبالتالى
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أین تتواجد البكتیریا الممرضة للنبات وكیف تنتشر؟أین تتواجد البكتیریا الممرضة للنبات وكیف تنتشر؟
 فى كمترممات واحیانًا المصابة، النبات أنسجة فى للنبات الممرضة البكتیریا معظم تعیش
 البیئیة الظروف تحت إنتشارھا درجة فى البكتیریا من المختلفة األنواع تتباین .التربة

Erwinia مثل البكتیریات بعض فمثًال المتماثلة amylovora اللفحة مرض تسبب التى  
 .كبیرة بسرعة التربة فى تعدادھا یقل بینما العائل أنسجة فى تتكاثر الكمثرى فى الناریة
 على إنتشارھا فى وتعتمد آلخر، موسم من المرض إنتشار فى التربة تساھم فال وبذلك

 األجزاء وفى النبات أنسجة فى الدائم البكتیریا تواجد طبیعة أن فربما غالبًا، الحشرات
 البكتیریات بعض وفى .التربة فى المعیشة على القدرة أفقدھا قد الجذور وفى الخضریة

Agrobacterium البكتیره مثل األخرى tumefaciens التدرن مرض تسبب التى  
 نما فإذا التربة، فى تتحرر عندما یقل تعدادھا ولكن العائل أنسجة فى تتكاثر فإنھا التاجى

  وفى .العدوى نتیجة فیھا یزداد البكتیره تعداد فإن التربة ھذه مثل فى لإلصابة قابل عائل
 فى تعدادھا یتزاید Psedomonas و Erwinia اجناس من األخرى البكتیریا بعض

.التربة
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  ما وقلیًال النباتیة، األنسجة على تعیش ما فغالبًا التربة فى البكتیریا تتواجد عندما •
 ویمكن .لھا مالئمة الغیر العوامل من تحمیھا التى إفرازاتھا على أو مترممة تعیش

  الحشرات فى أو نباتیةأخرى أجزاء فى أو البذور على أو فى تعیش ان ایضًا للبكتیریا
.الخ ....

  األنسجة أوداخل Epiphytically والجروح البراعم فى سطحیًا البكتیریا تعیش قد •
 نبات من النباتیة لألمراض المسببة البكتیریا تنتشر .لھا ضررًا احداث دون النباتیة

.اإلنسان ــ الحیوان ــ الحشرات ــ المیاه بواسطة النبات نفس على جزء من أو آلخر
النبات؟ ألمراض المسببة البكتیریا نشر فى دورًا لألسواط ھل   

 إنتقالھا فى ھامًا دورًا البكتیریة األنواع بعض أجسام على الموجودة األسواط تلعب ال •
 تعتمد عندما جدًا قصیرة لمسافات الحركة على إال تساعد ال انھا حیث آلخر مكان من

.اإلنتشار فى نفسھا على
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 ما ھى الطرق الرئیسیة إلنتشار أمراض النبات؟

 التربة من أو النبات نفس على آلخر نبات من البكتیریا نشر على األمطار  میاه تعمل  •
 أخرى مناطق إلى البكتیریا حمل على الرى میاه تعمل كما النبات من السفلى الجزء إلى

  إلى البكتیریا حمل على فعلھا یقتصر فال الحشرات عن أما المناسبة، العوائل حیث بعیدة
 األحوال بعض وفى .البكتیریا نشر على النباتات تلقیح اثناء أیضًا تعمل ولكنھا النباتات

  أحوال وفى .الحشرات على وانتشارھا حیاتھا فى كلیًا للنبات الممرضة البكتیریا تعتمد
 تعمل .اإلنتشار عملیة فى أساسى غیر ولكن ھامًا دورًا لھا یكون الحشرات فأن أخرى

 یعمل بینما أجسامھا، على البكتیریا حمل على النباتات تزور التى والقوارض الطیور
  نقلھا على یعمل وكذلك الحقل، فى وتعاملة تنقلة اثناء آلخر نبات من نقلھا على اإلنسان

  النباتات ھذه مثل بجلب أو منھا أجزاء أو المصابة النباتات نقل طریق عن بعیدة لمسافات
 محمولة تكون البكتیریا فإن البذور فیھا تصاب التى األحوال وفى .منطقتة إلى المصابة

 .المختلفة النقل وسائل بإحدى بعیدة أو قصیرة مسافات إلى تنتقل حیث البذور فى أو على
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كیف یمكن التعرف على البكتیریا الممرضة للنبات؟

  علمًا المختلفة األجناس بیم التمییز خاصة بیئات على البكتیریا زراعة طریق عن یمكن •
 المیسیلیوم بتكوینة األجناس بقیة عن بسھولة تمیزه یمكن  Streptomyces جنس بأن

 أجناس بین بالتمییز یختص فیما أما .یكونھا التى الكونیدیة الجراثیم وكذلك المتفرع
 المرئیة الصفات على فقط تعتمد ال حیث ومعقدة صعبة عملیة فھى العصویة البكتیرییا

  واألنتجیینیة الكیماویة صفاتھا دراسة إلى تحتاج بل واللون، والتركیب والشكل كالحجم
  بالفیروسات اصابتھا ودرجة المرضیة وقدرتھا تغذیتھا وطرق اإلنزیمى ونشاطھا
  ھذه فأن .البكتیریا وشكل حجم ناحیة فمن .اإلختیاریة البیئات على ونموھا البكتیریھ

  الحرارة ودرجة للبیئة pH ودرجة وتركیبھا المزرعة عمر بإختالف تختلف الصفة
 الخالیا شكل على ما حد إلى اإلعتماد یمكن معینة ظروف فتحت الصبغ، وطریقة

  وجود عدم أو بوجود أیضًا اإلستعانة ویمكن .الصفات بعض على التعرف فى وترتیبھا
 بواسطة أو خاصة بصبغة األسواط بصبغ وذلك الخلیة سطح على وترتیبھا األسواط

 .األلكترونى المیكروسكوب
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 بعض بواسطة البكتیریا خالیا فى المركبات لبعض الكیمیائى التركیب عن الكشف یمكن •
  على التعرف على المساعدة فى المعلومات ھذه تفید حیث المتخصصة الصبغ طرق

.البكتیریا

  بین التمییز فى الجرام لصبغة البكتیریة الخالیا إستجابة عدم أو إستجابة تساھم •
.جرام لصبغة سالبة أو موجبة مجموعتین فى ولتضعھا البكتیریا

 أو إستخدام على البكتیریا قدرة على االستدالل منھا فیمكن البكتیریا لتغذیة بالنسبة اما •
 فى خارجیًا البكتیریا تفرزھا التى فاإلنزیمات .غذائیة كمادة معین مركب إستخدام عدم

.البكتیریا على التعرف فى الوسائل كأحد تتخذ أن یمكن علیھا والتغذیة لتحلیلھا البیئة
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 خالیا قدرة مدى لمعرفة ُیجرى ھام أختبار فھو للبكتیریا المرضیة القدرة وبخصوص •
 ولو كافیًا األحوال بعض فى اإلختبار ھذا ویعتبر .المدروسة بالبكتیریا التأثر على النبات

 .للمرض المحدثة البكتیریا على للتعرف مبدئیة بصورة

 الممرضة البكتیریا على للتعرف ومتطورة سریعة كوسیلة السیرولوجیة الطرق تستخدم •
 Antisera المضادة األمصال توافر لعدم واسع نطاق على مستخدمة لیست انھا إال

 وسالاللتھا البكتیریا أنواع على التعرف یمكن قلیلة حاالت وفى .النامیة البالد فى خاصة
.البكتریوفاج أو البكتیري الفیروس إستخدام بواسطة

العودة للشریحة الرئیسیة



  فىفى  BacteriocinsBacteriocins  بالبكتریوسینبالبكتریوسین  المسماهالمسماه  المركباتالمركبات  مجموعةمجموعة  حدیثًاحدیثًا  تستخدمتستخدم    ••
    حیثحیث  المركباتالمركبات  لھذهلھذه  انتلجھاانتلجھا  أوأو  حساسیتھاحساسیتھا  درجةدرجة  بإختباربإختبار  البكتیریةالبكتیریة  العزالتالعزالت  بینبین  التفرقةالتفرقة

  البكتیریاالبكتیریا  سالالتسالالت  بعضبعض  تنتجھاتنتجھا  البكتیرىالبكتیرى  للنموللنمو  مضادةمضادة  موادمواد  إالإال  ھىھى  ماما  المركباتالمركبات  انان
  ..للخالیاللخالیا  التلقائىالتلقائى  التحللالتحلل  عنعن  ناتجةناتجة  انھاانھا  ویعتقدویعتقد  قلیلةقلیلة  بكمیاتبكمیات  البیئةالبیئة  فىفى  وتفرزوتفرز  الممرضةالممرضة

  البكتیریاالبكتیریا  منمن  معینةمعینة  سالالتسالالت  وتحللوتحلل  تثبطتثبط  متخصصةمتخصصة  بروتیناتبروتینات  منمن  المركباتالمركبات  ھذهھذه  وتتكونوتتكون
    عدمعدم  فىفى  عنھعنھ  تختلفتختلف  انھاانھا  إالإال  للخلیة،للخلیة،  تحلیلیةتحلیلیة  ناحیةناحیة  منمن  البكتربوفاجالبكتربوفاج  عملعمل  تعملتعمل  فھىفھى

    علىعلى  موجودةموجودة  جیناتجینات  بواسطةبواسطة  المركباتالمركبات  ھذهھذه  وُتحكموُتحكم  ..البكتیریاالبكتیریا  خالیاخالیا  فىفى  تناسخھاتناسخھا
    تحتفظتحتفظ  حینماحینما  بھابھا  ویتواجدویتواجد  البكتیریاالبكتیریا  فىفى  یتناسخیتناسخ  والذىوالذى  PlasmidPlasmid--DNADNA  البالزمیدالبالزمید

..المرضیةالمرضیة  بقدرتھابقدرتھا

    ھىھى  علیھاعلیھا  والتعرفوالتعرف  البكتیریاالبكتیریا  لعزللعزل  اختیاریةاختیاریة  غذائیةغذائیة  بیئاتبیئات  استخداماستخدام  طریقةطریقة  تعتبرتعتبر  ••
  معینةمعینة  غذائیةغذائیة  موادمواد  علىعلى  تحتوىتحتوى  األختیاریةاألختیاریة  البیئةالبیئة  ألنألن  المستخدمةالمستخدمة  التعرفالتعرف  وسائلوسائل  أحسنأحسن
  ھذاھذا  منمن  وبالرغموبالرغم  ..األخرىاألخرى  األنواعاألنواع  تثبطتثبط  بینمابینما  البكتیریاالبكتیریا  منمن  معینةمعینة  أنواعأنواع  بنموبنمو  تسمحتسمح

    النباتالنبات  أمراضأمراض  حقلحقل  فىفى  للعاملینللعاملین  بالنسبةبالنسبة  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى  شائعةشائعة  غیرغیر  زالتزالت  ماما  فإنھافإنھا
..الروتینىالروتینى  العملالعمل  فىفى  خاصةخاصة  توافرھاتوافرھا  أمكانیةأمكانیة  لعدملعدم  وذلكوذلك  البكتیریة،البكتیریة،
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لفحة أبو فرو لفحة أبو فرو .. Chestnut blightChestnut blight
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تشخیص أمراض النبات البكتیریة
  المرض لتشخیص كوسیلة الظاھریة األعراض على االعتماد یمكن ال أنھ الثابت من •

 البكتیري الطري العفن أعراض تتشابھ المثال سبیل فعلى .األعراض لتشابھ وذلك
Bacterial البكتیریة التدرنات وتتشابھ .الفطري الطري والعفن galls والحشریة  

Insect galls.
.الفطري والذبول البكتیري الذبول یتشابھ كما •
 البكتیریا من أجناس تسببھ قد البكتیري الطري العفن أن نجد أخرى ناحیة ومن •

Erwinia البكتیریا من أو Pseudomonas. ال أنھ تؤكد األمثلة من العدید وھناك 
  لفحات من العدید فمثًال المرض لتعریف بمفردھا األعراض على االعتماد یمكن

 والذرة السكر قصب في والتخطیط الطماطم فى والثمار األوراق وتبقعات الفاصولیا
.سلیمًا التشخیص یصبح حتى المسبب تعریف ثم عزل إلى تحتاج كلھا والسورجم

  والجھد الوقت عوامل تتداخل حیث التشخیص من الرئیسي الھدف معرفة یجب كذلك •
 أو للمزارع توصیة إعطاء ھدفھ سریع تشخیص ھناك فمثًال الھدف في والتكالیف
 المسبب تحدید ھو المطلوب یكون وقد ."إفتراضى تشخیص وھو" للمقاومة البستاني

  إلى الحاالت معظم تحتاج ما وعادة أكبر وتكالیف جھد إلى یحتاج وھذا بدقة
.إلخ ...وتنقیة عزل إلى یحتاج منھا وقلیل السریع التشخیص
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تشخیص أمراض النبات البكتیریة التى تظھر فى صورة
ذبول وعائى–عفن طرى –أورام –لفحات –تخطیط –تبقعات أوراق 

::العیناتالعینات  وجمعوجمع  األعراضاألعراض  ::أوًالأوًال
    المرضیةالمرضیة  لألعراضلألعراض  الدقیقالدقیق  التسجیلالتسجیل  علىعلى  البدایةالبدایة  فىفى  للمرضللمرض  السلیمالسلیم  التشخیصالتشخیص  یعتمدیعتمد••

  فيفي  بھابھا  االستعانةاالستعانة  یمكنیمكن  العلمیةالعلمیة  المراجعالمراجع  منمن  العدیدالعدید  وھناكوھناك  للعائلللعائل  السلیمالسلیم  التعریفالتعریف  وأیضًاوأیضًا
    المحفوظةالمحفوظة  العیناتالعینات  تفیدتفید  وأیضًاوأیضًا  الفوتوغرافیةالفوتوغرافیة  الصورالصور  منمن  األعراضاألعراض  علىعلى  التعرفالتعرف

HerbariumHerbarium  ذلكذلك  فيفي..
    یؤدىیؤدى  قدقد  لذلكلذلك  الحقلالحقل  منمن  جمعھاجمعھا  بعدبعد  مباشرةمباشرة  المصابةالمصابة  العیناتالعینات  فحصفحص  عدمعدم  الشائعالشائع  منمن••

..العزلالعزل  عملیاتعملیات  فشلفشل  إلىإلى  والتخزینوالتخزین  النقلالنقل    فترةفترة  طولطول
  ثمثم  إثیلینإثیلین  البولىالبولى  منمن  أكیاسأكیاس  فيفي  جمعھاجمعھا  فورفور  النباتیةالنباتیة  العیناتالعینات  توضعتوضع  أنأن  یجبیجب  ذلكذلك  ولتالفىولتالفى••

IceIce  حفظحفظ  صندوقصندوق  فيفي  األكیاساألكیاس  توضعتوضع BoxBox  بھبھ  BlueBlue IceIce  تعریضتعریض  تجنبتجنب  معمع  
  منمن  األكیاساألكیاس  فيفي  وضعھاوضعھا  قبلقبل  العیناتالعینات  تجفیفتجفیف  یجبیجب  كماكما  ..للشمسللشمس  الصندوقالصندوق  أوأو  العیناتالعینات

  أعراضھاأعراضھا  كانتكانت  سواءسواء  لألعراضلألعراض  ممثلةممثلة  العیناتالعینات  تكونتكون  أنأن  الضرورىالضرورى  ومنومن  ..الزائدالزائد  الماءالماء
..إلخإلخ  ........  الثمارالثمار  أوأو  األزھاراألزھار  أوأو  األوراقاألوراق  أوأو  الساقالساق  أوأو  الجذرالجذر  علىعلى

العودة للشریحة الرئیسیة



  منمن  الجذرالجذر  لتخلیصلتخلیص  العینةالعینة  منمن  جزءجزء  یغسلیغسل  الجذورالجذور  تصیبتصیب  التيالتي  األمراضاألمراض  حالةحالة  فىفى••
    اآلخراآلخر  الجزءالجزء  ویتركویترك  العینةالعینة  نقلنقل  قبلقبل  الزائدةالزائدة  والرطوبةوالرطوبة  المیاهالمیاه  منمن  تجففتجفف  ثمثم  األتربةاألتربة

    فىفى  للجذرللجذر  المالصقةالمالصقة  التربةالتربة  إستخدامإستخدام  إلىإلى  العزلالعزل  یحتاجیحتاج  قدقد  حیثحیث  التربةالتربة  إزالةإزالة  بدونبدون
..حولھحولھ  منمن  األتربةاألتربة  تساقطتساقط  لمنعلمنع  الجذرالجذر  حولحول  جیدًاجیدًا  الكیسالكیس  لفلف  ضرورةضرورة  معمع  العزلالعزل

  منمن  بكثیربكثیر  أفضلأفضل  لإلصابةلإلصابة  المبكرةالمبكرة  األعراضاألعراض  تمثلتمثل  عیناتعینات  إستخدامإستخدام  أنأن  الثابتالثابت  منمن••
    فرصةفرصة  ومنعومنع  العزلالعزل  عملیةعملیة  لتسھیللتسھیل  وذلكوذلك  المتأخرةالمتأخرة  ُتظھراألعراضُتظھراألعراض  عیناتعینات  إستخدامإستخدام

..ثانویةثانویة  أخرىأخرى  مسبباتمسببات  عزلعزل
WaterWater  مائیةمائیة  شبھشبھ  بقعبقع  تسببتسبب  والتىوالتى  األوراقاألوراق  علىعلى  تظھرتظھر  التىالتى  المرضیةالمرضیة  األعراضاألعراض••

soakedsoaked  أفضلأفضل  تكونتكون  للضوءللضوء  تعرضھاتعرضھا  عندعند  شفافھشفافھ  شبھشبھ  أعراضأعراض  أوأو  مظھرھامظھرھا  فىفى    
..NecroticNecrotic  المتقرحةالمتقرحة  أوأو  البنىالبنى  المظھرالمظھر  ذاتذات  العیناتالعینات    منمن  العزلالعزل  فىفى

    بینبین  ضغطھاضغطھا  بعدبعد  جافةجافة  النماذجالنماذج  ببعضببعض  اإلحتفاظاإلحتفاظ  یجبیجب  األوراقاألوراق  تبقعاتتبقعات  حالةحالة  فىفى••
    اللزوماللزوم  عندعند  إلیھاإلیھا  للرجوعللرجوع  الترشیحالترشیح  ورقورق  أوأو  األصباغاألصباغ  منمن  الخالىالخالى  الورقالورق  منمن  طبقتینطبقتین

..منھامنھا  العزلالعزل  یمكنیمكن  وأیضًاوأیضًا  كمعشبكمعشب
  لمددلمدد  الجافةالجافة  األنسجةاألنسجة  فىفى  تعیشتعیش  أنأن  یمكنھایمكنھا  الممرضةالممرضة  البكتیریاالبكتیریا  منمن  العدیدالعدید  أنأن  لوحظلوحظ••

  فمثًالفمثًال  أخرىأخرى  مراتمرات  العزلالعزل  فىفى  إستخدامھاإستخدامھا  ویمكنویمكن  سنواتسنوات  لعدةلعدة  شھرشھر  بینبین  تتراوحتتراوح
  األنسجةاألنسجة  فىفى  المعیشةالمعیشة  یمكنھایمكنھا  XanthomonasXanthomonas  الـجنسالـجنس  منمن  البكتیریاالبكتیریا  معظممعظم

..العامالعام  عنعن  تزیدتزید  لمددلمدد  الجافةالجافة
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::المیكروسكوبىالمیكروسكوبى  الفحصالفحص  ::ثانیًاثانیًا
..الواضحةالواضحة  البكتیریةالبكتیریة  لإلصاباتلإلصابات  المیكروسكوبىالمیكروسكوبى  الفحصالفحص  یجبیجب  العزلالعزل  محاولةمحاولة  قبلقبل  ••
  عنعن  المصابةالمصابة  العیناتالعینات  منمن  OozesOozes  لزجةلزجة  إفرازاتإفرازات  منمن  راشحراشح      خروجخروج  منمن  التأكدالتأكد  یمكنیمكن  ••

    یشاھدیشاھد  وقدوقد  المعةالمعة  رقیقةرقیقة  طبقةطبقة  آثارآثار  مشاھدةمشاھدة  فیمكنفیمكن  المصابةالمصابة  األوراقاألوراق  أسطحأسطح  إلىإلى  النظرالنظر  طریقطریق
..البتالتالبتالت  وعلىوعلى  السیقانالسیقان  أسطحأسطح  علىعلى  أیضًاأیضًا  ذلكذلك

    فغالبًافغالبًا  عالیةعالیة  رطوبةرطوبة  وجودوجود  فىفى  أیامأیام  لعدةلعدة  حیةحیة  مازالتمازالت  وھيوھي  المصابةالمصابة  األجزاءاألجزاء  حضنتحضنت  ماما  إذاإذا  ••
..علىالتقرحاتعلىالتقرحات  OozesOozes  الـالـ  تظھرتظھر  ماما
..PP  بالبكتیریابالبكتیریا  المصابةالمصابة  الطازجةالطازجة  البطاطسالبطاطس  •• solanacearumsolanacearum  أوًالأوًال  عیونھاعیونھا  فحصفحص  یجبیجب  

..الدرنةالدرنة  مداداتمدادات  منمن  أیضًاأیضًا  OozeOoze  یخرجیخرج  كماكما  OozesOozes  صورةصورة  فىفى  البكتیریاالبكتیریا  منھامنھا  تخرجتخرج  فقدفقد
  المجاورةالمجاورة  الوعائیةالوعائیة  الحزمالحزم  منمن  مممم  ٤٤  حوالىحوالى  قطعقطع  یجبیجب  والتخطیطوالتخطیط  األوراقاألوراق  تبقعاتتبقعات  حالةحالة  فىفى  ••

  علىعلى  وضعھاوضعھا  بعدبعد  میكروسكوبیًامیكروسكوبیًا  وتفحصوتفحص  المیاهالمیاه  منمن  قطراتقطرات  فىفى  تحملتحمل  ثمثم  المصابةالمصابة  للمنطقةللمنطقة
  بإستخدامبإستخدام  الفحصالفحص    ویفضلویفضل  XX100100  ،،  XX4040  تكبیرتكبیر  وإستخداموإستخدام  CoverCover  بـبـ  وتغطیتھاوتغطیتھا  شریحةشریحة

PhasePhase contrastcontrast microscopymicroscopy
  مسنةمسنة  كانتكانت  إذاإذا  أماأما  مباشرةمباشرة  منھامنھا  سیخرجسیخرج  OozeOoze  الـالـ  فإنفإن  طازجةطازجة  النباتیةالنباتیة  األنسجةاألنسجة  كانتكانت  إذاإذا  ••

..القطعالقطع  حوافحواف  عندعند  خاصةخاصة  ببطئببطئ  فسیخرجفسیخرج
..OozesOozes  الـالـ  فىفى  الحركةالحركة  مشاھدةمشاھدة  ویمكنویمكن  باألسواطباألسواط  متحركةمتحركة  الممرضةالممرضة  البكتیریاالبكتیریا  معظممعظم  ••
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    بـبـ  المصابةالمصابة  األنسجةاألنسجة  منمن  الخارجالخارج  OozeOoze  فالـفالـ  آلخرآلخر  مسببمسبب  منمن  OozesOozes  طبیعةطبیعة  تختلفتختلف  ••
XanthomonasXanthomonas  البكتیریاالبكتیریا  عنعن  الناتجالناتج  منمن  تماسكًاتماسكًا  أكثرأكثر  PseudomonasPseudomonas..

  البكتیریةالبكتیریة  اإلصاباتاإلصابات  منمن  تخرجتخرج  OozesOozes  الـالـ  فإنفإن  AgrobacteriumAgrobacterium  البكتیریاالبكتیریا  بإستثناءبإستثناء  ••
    ھذهھذه  تغیبتغیب  فقدفقد  ذلكذلك  منمن  الرغمالرغم  وعلىوعلى  ..القطعالقطع  مكانمكان  فىفى  البكتیریةالبكتیریة  النمواتالنموات  منمن  كتلكتل  تظھرتظھر  أوأو

  یكونیكون  وقدوقد  بكتیریةبكتیریة  إصابةإصابة  وجودوجود  عدمعدم  خطأخطأ  البعضالبعض  فیظنفیظن  الحاالتالحاالت  بعضبعض  فىفى  الظاھرةالظاھرة
    بالفحصبالفحص  ذلكذلك  مالحظةمالحظة  ویمكنویمكن  الفطریاتالفطریات  مثلمثل  ثانوىثانوى  آخرآخر  مسببمسبب  تداخلتداخل  ھوھو  ذلكذلك  فىفى  السببالسبب

..المكبرةالمكبرة  بالعدساتبالعدسات  أوأو  المیكروسكوبىالمیكروسكوبى
    اللبناللبن  فیشخصفیشخص  األمراألمر  یختلطیختلط  الال  حتىحتى  المیكروسكوبىالمیكروسكوبى  الفحصالفحص  عندعند  التامةالتامة  الدقةالدقة  یجبیجب  ••

    فاالختالففاالختالف  بكتیریةبكتیریة  خالیاخالیا  أنھاأنھا  علىعلى  النشاالنشا  حبیباتحبیبات  أوأو  البالستیداتالبالستیدات  أوأو  LatexLatex    النباتيالنباتي
    الـالـ  إستخدامإستخدام  حالةحالة  فىفى  علیھمعلیھم  الضوءالضوء  إنعكاسإنعكاس  ودرجةودرجة  والحجموالحجم  الشكلالشكل  فىفى  واضحواضح  بینھمبینھم

PhasePhase contrastcontrast microscopymicroscopy..    
  فيفي  شكلھاشكلھا  عنعن  مورفولوجیًامورفولوجیًا  مختلفةمختلفة  OozesOozes  الـالـ  منمن  المعزولةالمعزولة  البكتیریاالبكتیریا  تظھرتظھر  قدقد  ••

..الصلبةالصلبة  المزرعةالمزرعة
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::العزلالعزل  طرقطرق  ::ثالثًاثالثًا
  المصابةالمصابة  العینةالعینة  منمن  جزءجزء  قطعقطع  ھوھو  التالیةالتالیة  الخطوةالخطوة  فإنفإن  OozeOoze  الـالـ  وجودوجود  منمن  التأكدالتأكد  عندعند  ••

PhosphatePhosphate  أوأو  معقممعقم  ماءماء  مممم  ٣٣--٢٢  فىفى  تعلقتعلق  ثمثم  معقمـةمعقمـة  تشــریحتشــریح  أدواتأدوات  بإستخـدامبإستخـدام
bufferbuffer  السائلالسائل  فىفى  البكتیریاالبكتیریا  تنتشرتنتشر  حتىحتى  معقمةمعقمة  سائلةسائلة  بیئةبیئة  أوأو  معقممعقم..

  البكتیریةالبكتیریة  اإلبرةاإلبرة  تغمستغمس  ثمثم  الغرفةالغرفة  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  دقیقةدقیقة  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  لمدةلمدة  العینةالعینة  تتركتترك  ••
..أطباقأطباق  عدةعدة  فيفي  وتكرروتكرر  المناسبةالمناسبة  الصلبةالصلبة  البیئةالبیئة  علىعلى  وتخططوتخطط  المعلقالمعلق  منمن

  السطحالسطح  علىعلى  ستسبحستسبح  البكتیریاالبكتیریا  فإنفإن  وإالوإال  جافجاف  البیئةالبیئة  سطحسطح  یكونیكون  أنأن  جدًاجدًا  الضرورىالضرورى  منمن  ••
    ذلكذلك  ولتنفیذولتنفیذ  ..فردیةفردیة  مستعمراتمستعمرات  علىعلى  الحصولالحصول  یمكنیمكن  والوال  ممتزجةممتزجة  نمواتنموات  وتتكونوتتكون  المبللالمبلل

  درجـةدرجـة  عليعلي  المصبوبةالمصبوبة  األطباقاألطباق  وتتركوتترك  صبھاصبھا  قبلقبل  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٤٥٤٥  إلىإلى  البیئةالبیئة  تبردتبرد
  الطبـقالطبـق  تـركتـرك  مـامـا  إذاإذا  الوقتالوقت  اختصـاراختصـار  ویمكـنویمكـن  ..ساعةساعة  ٤٨٤٨- - ٢٤٢٤  لمدةلمدة  الغـرفةالغـرفة  حـرارةحـرارة

Laminar(Laminar)    فـىفـى    مفتـوحًامفتـوحًا flowflow apparatus)apparatus) BiologicalBiological saftysafty cabinetcabinet  لمدةلمدة  
..لإلستعماللإلستعمال  صالحصالح  بالتھویةبالتھویة  الخاصالخاص  الفلترالفلتر  یكونیكون  أنأن  مالحظةمالحظة  معمع  دقیقةدقیقة  ١٥١٥
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  العینةالعینة  منمن  جزءجزء  قطعقطع  ھوھو  التالیةالتالیة  الخطوةالخطوة  فإنفإن  OozeOoze  الـالـ  وجودوجود  منمن  التأكدالتأكد  عندعند  ••
    أوأو  معقممعقم  ماءماء  مممم  ٣٣--٢٢  فىفى  تعلقتعلق  ثمثم  معقمـةمعقمـة  تشــریحتشــریح  أدواتأدوات  بإستخـدامبإستخـدام  المصابةالمصابة

PhosphatePhosphate bufferbufferفىفى  البكتیریاالبكتیریا  تنتشرتنتشر  حتىحتى  معقمةمعقمة  سائلةسائلة  بیئةبیئة  أوأو  معقممعقم  
..السائلالسائل

  البكتیریةالبكتیریة  اإلبرةاإلبرة  تغمستغمس  ثمثم  الغرفةالغرفة  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  دقیقةدقیقة  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  لمدةلمدة  العینةالعینة  تتركتترك  ••
..أطباقأطباق  عدةعدة  فيفي  وتكرروتكرر  المناسبةالمناسبة  الصلبةالصلبة  البیئةالبیئة  علىعلى  وتخططوتخطط  المعلقالمعلق  منمن

  علىعلى  ستسبحستسبح  البكتیریاالبكتیریا  فإنفإن  وإالوإال  جافجاف  البیئةالبیئة  سطحسطح  یكونیكون  أنأن  جدًاجدًا  الضرورىالضرورى  منمن  ••
  ..فردیةفردیة  مستعمراتمستعمرات  علىعلى  الحصولالحصول  یمكنیمكن  والوال  ممتزجةممتزجة  نمواتنموات  وتتكونوتتكون  المبللالمبلل  السطحالسطح
  المصبوبةالمصبوبة  األطباقاألطباق  وتتركوتترك  صبھاصبھا  قبلقبل  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٤٥٤٥  إلىإلى  البیئةالبیئة  تبردتبرد  ذلكذلك  ولتنفیذولتنفیذ
  تـركتـرك  مـامـا  إذاإذا  الوقتالوقت  اختصـاراختصـار  ویمكـنویمكـن  ..ساعةساعة  ٤٨٤٨--٢٤٢٤  لمدةلمدة  الغـرفةالغـرفة  حـرارةحـرارة  درجـةدرجـة  عليعلي

Laminar(Laminar)    فـىفـى    مفتـوحًامفتـوحًا  الطبـقالطبـق flowflow apparatus)apparatus) BiologicalBiological saftysafty
cabinetcabinet  صالحصالح  بالتھویةبالتھویة  الخاصالخاص  الفلترالفلتر  یكونیكون  أنأن  مالحظةمالحظة  معمع  دقیقةدقیقة  ١٥١٥  لمدةلمدة    

..لإلستعماللإلستعمال

العودة للشریحة الرئیسیة



    عليعلي  بیضبیض  أوأو  جراثیمجراثیم  صورةصورة  فيفي  البالدالبالد  إلىإلى  تدخلتدخل  أنأن  یمكنیمكن  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  أنأن  وحیثوحیث  ••
LatentLatent  مستترةمستترة  إصابةإصابة  تحدثتحدث  قدقد  أوأو  متوقعمتوقع  غیرغیر  عائلعائل infectioninfection  وبعضوبعض  البذورالبذور  عليعلي    

    خطواتخطوات  ھناكھناك  فإنفإن  التكاثریةالتكاثریة  األجزاءاألجزاء  ھذهھذه  معاملةمعاملة  بعدبعد  حتيحتي  األخرياألخري  التكاثریةالتكاثریة  األعضاءاألعضاء
    تحتتحت  لتظللتظل  زجاجیةزجاجیة  صوبصوب  فيفي  النباتاتالنباتات  تنمیةتنمیة  مثلمثل  الزراعيالزراعي  الحجرالحجر  محطاتمحطات  فيفي  تتخذتتخذ

    الشتالتالشتالت  عليعلي  أیضًاأیضًا  ذلكذلك  ویطبقویطبق  حالةحالة  كلكل  طبیعةطبیعة  حسبحسب  الزمنالزمن  منمن  محددةمحددة  لمدهلمده  المالحظةالمالحظة
    التأكدالتأكد  عندعند  ..للبالدللبالد  ضارةضارة  مرضیةمرضیة  مسبباتمسببات  دخولدخول  فرصةفرصة  تقلیلتقلیل  ھدفھھدفھ  ھذاھذا  وكلوكل  ..المستوردةالمستوردة

  بإستخـدامبإستخـدام  المصابةالمصابة  العینةالعینة  منمن  جزءجزء  قطعقطع  ھوھو  التالیةالتالیة  الخطوةالخطوة  فإنفإن  OozeOoze  الـالـ  وجودوجود  منمن
PhosphatePhosphate  أوأو  معقممعقم  ماءماء  مممم  ٣٣- - ٢٢  فىفى  تعلقتعلق  ثمثم  معقمـةمعقمـة  تشــریحتشــریح  أدواتأدوات bufferbuffer

..السائلالسائل  فىفى  البكتیریاالبكتیریا  تنتشرتنتشر  حتىحتى  معقمةمعقمة  سائلةسائلة  بیئةبیئة  أوأو  معقممعقم
  البكتیریةالبكتیریة  اإلبرةاإلبرة  تغمستغمس  ثمثم  الغرفةالغرفة  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  دقیقةدقیقة  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  لمدةلمدة  العینةالعینة  تتركتترك  ••

..أطباقأطباق  عدةعدة  فيفي  وتكرروتكرر  المناسبةالمناسبة  الصلبةالصلبة  البیئةالبیئة  علىعلى  وتخططوتخطط  المعلقالمعلق  منمن
  السطحالسطح  علىعلى  ستسبحستسبح  البكتیریاالبكتیریا  فإنفإن  وإالوإال  جافجاف  البیئةالبیئة  سطحسطح  یكونیكون  أنأن  جدًاجدًا  الضرورىالضرورى  منمن  ••

    ذلكذلك  ولتنفیذولتنفیذ  ..فردیةفردیة  مستعمراتمستعمرات  علىعلى  الحصولالحصول  یمكنیمكن  والوال  ممتزجةممتزجة  نمواتنموات  وتتكونوتتكون  المبللالمبلل
  درجـةدرجـة  عليعلي  المصبوبةالمصبوبة  األطباقاألطباق  وتتركوتترك  صبھاصبھا  قبلقبل  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٤٥٤٥  إلىإلى  البیئةالبیئة  تبردتبرد

  الطبـقالطبـق  تـركتـرك  مـامـا  إذاإذا  الوقتالوقت  اختصـاراختصـار  ویمكـنویمكـن  ..ساعةساعة  ٤٨٤٨--٢٤٢٤  لمدةلمدة  الغـرفةالغـرفة  حـرارةحـرارة
LaminarLaminar))    فـىفـى    مفتـوحًامفتـوحًا flowflow apparatus)apparatus) BiologicalBiological saftysafty

cabinetcabinet  صالحصالح  بالتھویةبالتھویة  الخاصالخاص  الفلترالفلتر  یكونیكون  أنأن  مالحظةمالحظة  معمع  دقیقةدقیقة  ١٥١٥  لمدةلمدة  
..لإلستعماللإلستعمال

العودة للشریحة الرئیسیة



::طریقـــــــــة عــــــــــــــــــــزل أخـــــــــــــــرىطریقـــــــــة عــــــــــــــــــــزل أخـــــــــــــــرى
وھى طریقة إقتصادیة ویستخدم فیھا أدوات زجاجیة معقمة مثل المستخدمة فى عزل  وھى طریقة إقتصادیة ویستخدم فیھا أدوات زجاجیة معقمة مثل المستخدمة فى عزل  

::الفطریــــــــــــــــــــــات كاالتـــــــــــــــــــــيالفطریــــــــــــــــــــــات كاالتـــــــــــــــــــــي
یوضع جزء صغیر من النسیج النباتى المصاب قرب حافة الطبق المحتوي علي بیئة یوضع جزء صغیر من النسیج النباتى المصاب قرب حافة الطبق المحتوي علي بیئة   --

..دقیقةدقیقة  ٢٠٢٠--١٥١٥صلبة  ثم یوضع علي ھذا النسیج قطرة من ماء معقم ویترك لمدة صلبة  ثم یوضع علي ھذا النسیج قطرة من ماء معقم ویترك لمدة 
یخطط ھذا المعلق مباشرة فى الطبق والھدف من ترك العینة لھذه المدة ھو السماح یخطط ھذا المعلق مباشرة فى الطبق والھدف من ترك العینة لھذه المدة ھو السماح 

..للبكتیریا بالخروج من النسیج المصاب إلى الماء وتحررھاللبكتیریا بالخروج من النسیج المصاب إلى الماء وتحررھا
..یمكن رفع كفاءة ھذه الطریقة بالضغط على النسیج النباتى بإبرة معقمةیمكن رفع كفاءة ھذه الطریقة بالضغط على النسیج النباتى بإبرة معقمة  --

التعقیم السطحى بالمطھرات غیر مطلوب فى عزل البكتیریا إال فى حاالت نادرة وأیضًا فى  التعقیم السطحى بالمطھرات غیر مطلوب فى عزل البكتیریا إال فى حاالت نادرة وأیضًا فى  
أما السبب فى عدم أما السبب فى عدم ..حالة ما إذا كان السطح طارد للماء كما فى حالة أوراق قصب السكرحالة ما إذا كان السطح طارد للماء كما فى حالة أوراق قصب السكر

التعقیم ھو أن المواد الداخلة فى التعقیم تمتص بسرعة فائقة فى األنسجة النباتیة وتقتل التعقیم ھو أن المواد الداخلة فى التعقیم تمتص بسرعة فائقة فى األنسجة النباتیة وتقتل 
..البكتیریا الموجودة بھاالبكتیریا الموجودة بھا

% % ٠.٥٠.٥أھم المواد المستخدمة فى التعقیم ھى ھیبوكلوریت الصودیوم ویستخدم بنسبة أھم المواد المستخدمة فى التعقیم ھى ھیبوكلوریت الصودیوم ویستخدم بنسبة   --
..لمدة دقیقتین ثم الشطف بالماء المعقم عدة مراتلمدة دقیقتین ثم الشطف بالماء المعقم عدة مرات

وعمومًا فإن األفضل ھو غسل األجزاء النباتیة بالماء الجارى عدة مرات ثم المعقم وذلك وعمومًا فإن األفضل ھو غسل األجزاء النباتیة بالماء الجارى عدة مرات ثم المعقم وذلك   --
..قبل إجراء تقطیع للنسیجقبل إجراء تقطیع للنسیج

العودة للشریحة الرئیسیة



NeedleNeedle  بـبـ  العزلالعزل  طریقةطریقة puncturepuncture methodmethod::
,Goth,Goth  نفذھانفذھا••   نطاقنطاق  علىعلى  اآلناآلن  وتستخدموتستخدم  الفاصولیاالفاصولیا  منمن  البكتیریاالبكتیریا  لعزللعزل  وذلكوذلك  19651965

..كاالتيكاالتي  وتتموتتم  أخرىأخرى  محاصیلمحاصیل  فىفى  واسعواسع
  غمسھاغمسھا  یعادیعاد  ثمثم  اإلصابةاإلصابة  مكانمكان  فىفى  معقمةمعقمة  مدببةمدببة  إبرةإبرة  تغمستغمس  المصابةالمصابة  القرونالقرون  منمن  للعزلللعزل••

..البكتیریاالبكتیریا  بإبرةبإبرة  تفردتفرد  ثمثم  الثقبالثقب  مكانمكان  فىفى  معقممعقم  ماءماء  قطرةقطرة  ویوضعویوضع  اآلجاراآلجار  بیئةبیئة  فىفى
  اإلبرةاإلبرة  تغمستغمس  ثمثم  اآلجاراآلجار  سطحسطح  علىعلى  سطحیًاسطحیًا  المغسولةالمغسولة  العینةالعینة  توضعتوضع  األوراقاألوراق  تبقعاتتبقعات  فىفى••

  وتفردوتفرد  علیھاعلیھا  معقممعقم  ماءماء  قطرةقطرة  ویوضعویوضع  العینةالعینة  ترفعترفع  ثمثم  البقعةالبقعة  مكانمكان  فىفى  المعقمةالمعقمة  المدببةالمدببة
..البكتیریاالبكتیریا  بإبرةبإبرة

العودة للشریحة الرئیسیة



::البیئات االختیاریةالبیئات االختیاریة

  لوجودلوجود  نظرًانظرًا  صعبةصعبة  عملیةعملیة  المتحللةالمتحللة  النباتیةالنباتیة  األجزاءاألجزاء  منمن  أوأو  التربةالتربة  منمن  العزلالعزل  عملیةعملیة  تعتبرتعتبر  ••
  غیرغیر  بیئیةبیئیة  ظروفظروف  تخلقتخلق  وقدوقد  نموھانموھا  فىفى  أسرعأسرع  واألولىواألولى  والمتطفالتوالمتطفالت  المترمماتالمترممات  منمن  خلیطخلیط

  غیرغیر  pHpH  خلقخلق  أوأو  الغذاءالغذاء  علىعلى  التنافسالتنافس  خاللخالل  منمن  وذلكوذلك  الممرضةالممرضة  البكتیریاالبكتیریا  لنمولنمو  مالئمةمالئمة
..إلخإلخ  ................  حیویةحیویة  مضاداتمضادات  إنتاجإنتاج  أوأو  مناسبمناسب

  إختیاریةإختیاریة  شبھشبھ  الواقعالواقع  فىفى  وھىوھى  إختیاریةإختیاریة  مجازًامجازًا  المسماةالمسماة  البیئاتالبیئات  إلىإلى  نلجأنلجأ  المشكلةالمشكلة  ھذهھذه  ولحلولحل  ••
    ظھورظھور  تنشیطتنشیط  ھىھى  منھامنھا  والفكرةوالفكرة  ..المتطفالتالمتطفالت  تنموتنمو  بینمابینما  المترمماتالمترممات  نمونمو  منمن  تقللتقلل  وھذهوھذه

  األخرىاألخرى  الكائناتالكائنات  منمن  كبیرةكبیرة  بأعدادبأعداد  المخلوطةالمخلوطة  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  القلیلةالقلیلة  األعداداألعداد
..التربةالتربة  فىفى  الموجودةالموجودة

العودة للشریحة الرئیسیة



::البیئاتالبیئات  ھذهھذه  إستخدامإستخدام  فىفى  ثغراتثغرات  عدةعدة  وھناكوھناك••
..التحضیرالتحضیر  صعبةصعبة  – – التكالیفالتكالیف  مرتفعةمرتفعة  - -   معقدةمعقدة§§
  الموادالمواد  لوجودلوجود  وذلكوذلك  المعزولةالمعزولة  البكتیریاالبكتیریا  تعدادتعداد  عنعن  حقیقیةحقیقیة  غیرغیر  نتائجنتائج  تعطىتعطى  قدقد§§

..البیئةالبیئة  فىفى  المثبطةالمثبطة
  الممرضةالممرضة  البكتیریاالبكتیریا  لحیاةلحیاة  الكمیةالكمیة  الدراساتالدراسات  حالةحالة  فىفى  خاصةخاصة  عدیدةعدیدة  فوائدفوائد  ذاتذات  أنھاأنھا  إالإال••

  PhyllospherePhyllosphere  الـالـ  منطقةمنطقة  وفىوفى  RhizosphereRhizosphere  الریزوسفیرالریزوسفیر  منطقةمنطقة  فىفى  والرمیةوالرمیة
..النباتیةالنباتیة  واألجزاءواألجزاء  البذورالبذور  علىعلى  وأیضًاوأیضًا

    مصادرمصادر  وجودوجود  فىفى  خاصةخاصة  الدورةالدورة  علىعلى  التعرفالتعرف  یمكنیمكن  حیثحیث  العدوىالعدوى  دورةدورة  فىفى  مھمةمھمة  أیضًاأیضًا••
..الحقلالحقل  فىفى  عدوىعدوى

    التركیبالتركیب  ذاتذات  المختلفةالمختلفة  البیئاتالبیئات  فيفي  الكربونالكربون  مصادرمصادر  فيفي  التحكمالتحكم  علىعلى  البیئاتالبیئات  ھذهھذه  وتعتمدوتعتمد••
..المعقدالمعقد

    الحیویةالحیویة  المضاداتالمضادات  أوأو  الحیویةالحیویة  والمضاداتوالمضادات  للصبغاتللصبغات  InclusionInclusion  التداخلالتداخل  فىفى  وأیضًاوأیضًا••
..للمسببللمسبب  المحببةالمحببة
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:العدوى إختبارات :رابعًا
.المرضیة القدرة إلثبات كوخ الشتراطات استكماال وذلك العزل بعد التالیة الخطوة ھى

  بالرغم عدوى إختبارات النباتیة األنسجة شرائح أو الثمار بتلقیح الخاصة الطرق تعتبر ال
.المترممة عن الممرضة البكتیریا فصل على والمساعدة التشخیص فى الھام دورھا من

:الشائعة اإلختبارات
Hypersensitive الدخان أوراق فى الحساسیة فرط reaction.
."الفاصولیا أمراض إلختبار" الفاصولیا قرون تلقیح

Infiltration الحقن technique.
.Otomization الرش
.والجذور السیقان تلقیح
  لـ التـابعـــــة البكتیریــــا على التعـرف فى مفیــدة طـریقة وھــى البطاطس شرائــح تلقیح

E. carotovora إختبار مجرد ولكنھا عدوى طریقة لیست ھذه أن مالحظة مع.
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كیف یمكن للنبات أن یتحقق من طبیعة البكتیریا المھاجمة لھكیف یمكن للنبات أن یتحقق من طبیعة البكتیریا المھاجمة لھ
  PLANT RECOGNITION SYSTEMPLANT RECOGNITION SYSTEM

COMPATABILITYCOMPATABILITY  واإلنسجامواإلنسجام  التوافقالتوافق  - - ١١
** RhizobiumRhizobium..
** AgrobacteriumAgrobacterium tumefacienstumefaciens (Dicot(Dicot Interaction)Interaction)..

AgrobacteriumAgrobacterium  البكتیریاالبكتیریا  تعتبرتعتبر•• tumefacienstumefaciensفىفى  الوحیدالوحید  المثالالمثال  ھىھى  
::بھابھا  یوجدیوجد  التىالتى  البكتیریةالبكتیریة  األمراضاألمراض

••PositivePositive hosthost recognitionrecognition..
••CompatibilityCompatibility ofof plantplant pathogenicpathogenic bacteriabacteria      بـبـ  مصحوبًامصحوبًا                            
AgrobacteriumAgrobacterium  البكتیریاالبكتیریا  منمن  ممرضةممرضة  بساللةبساللة  إصابةإصابة  لحدوثلحدوث••

tumefacienstumefaciensاآلتىاآلتى  حدوثحدوث  منمن  البدالبد::
  البدالبد  اإللتصاقاإللتصاق  وھذاوھذا  المجروحةالمجروحة  النباتالنبات  خالیاخالیا  معمع  البكتیریاالبكتیریا  لخالیالخالیا  طبیعىطبیعى  التصاقالتصاق••

  العائلالعائل  خالیاخالیا  إلىإلى  البكتیریاالبكتیریا  منمن  TiTi--PlasmidPlasmid  للـللـ  متسلسلمتسلسل  نقلنقل  یتبعھیتبعھ  أنأن  منمن
  تصبحتصبح  وبالتالىوبالتالى  البكتیریاالبكتیریا  تستخدمھتستخدمھ  الذىالذى  OpinesOpines  النباتیةالنباتیة  الخالیاالخالیا  وتنتجوتنتج

..وراثیًاوراثیًا  متطفلةمتطفلة

العودة للشریحة الرئیسیة



Carbohydrate الكربوھیدراتى الــبروتین یشـــترك• protein 
Lipopoly فى الموجود saccharides (LPS) كبسول فى الخاص 

.العائل بخالیا البكتیریا ربط فى البكتیریا ھذه
 كمستقبالت "الفلقتین ذوات" خالیا جدر فى البكتینیة المركبات تعمل ـ ج•

.البكتیریا إلتصاق تسھل
 كثرة إلى یرجع فذلك !الواحدة؟ الفلقة ذوات فى الخطوة ھذه تفشل لماذا أما•

 ذلك یؤدى والذى الواحدة الفلقة ذوات بكتین فى )-CH3( المثیل مجامیع
Agrobacterium البكتیریا فشل إلى tumefaciensتكوین فى 

 فقیر مستقبل یعتبر المثیل بمجامیع الغنى البكتین أن الثابت فمن .بھا األورام
.البكتیریا لھذه جدًا

•* The highly methylated pectic substance of
several monocots are relativily poor receptors for

the bacteria.

العودة للشریحة الرئیسیة



INCOMPATIBILITYINCOMPATIBILITY  التنافرالتنافر  - - ٢٢
LectinsLectins  ..أأ  
  بعضھابعضھا  معمع  مرتبطةمرتبطة  GlycoproteinsGlycoproteins  جلیكوبروتیناتجلیكوبروتینات  أوأو  بروتیناتبروتینات  ھىھى  LectinsLectins  الـالـ  **

..الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  التراكیبالتراكیب  ببعضببعض
  طبیعةطبیعة  دراسةدراسة  فىفى  إستخدامھإستخدامھ  علىعلى  یساعدیساعد  ممامما  عالىعالى  أنتیجینىأنتیجینى  تخصصتخصص  ذاتذات  LectinsLectins  الـالـ  **

..البكتیریةالبكتیریة  الخالیاالخالیا  سطحسطح  علىعلى  الموجودةالموجودة  الكربوھیدراتالكربوھیدرات
  تعملتعمل  الراقیةالراقیة  النباتاتالنباتات  فىفى  البالزمیةالبالزمیة  واألغشیةواألغشیة  الخالیاالخالیا  جدرجدر  فىفى  LectinsLectins  الـالـ  وجودوجود  إنإن  **

RecognitionRecognition  للتعرفللتعرف  كعناصركعناصر elementselements  الممرضةالممرضة  غیرغیر((  متوافقةمتوافقة  الغیرالغیر  للسالالتللسالالت((  
..))المتوافقةالمتوافقة((  الممرضةالممرضة  عنعن

AgglutinateAgglutinate  البكتیریةالبكتیریة  الخالیاالخالیا  تخثیرتخثیر  علىعلى  القدرةالقدرة  LectinsLectins  الـالـ  لبعضلبعض  أنأن  ثبتثبت  **
bacterialbacterial cellscells  معملیًامعملیًا  InIn--vitrovitro..

LypopolysaccharidesLypopolysaccharides  تفرزتفرز  التىالتى  البكتیریاتالبكتیریات  بعضبعض  أنأن  وجدوجد  ** (LPS)(LPS)  كبیرةكبیرة  بكمیاتبكمیات    
ExtraExtra  بإسمبإسم  المعروفالمعروف  وھووھو cellularcellular polysaccaridespolysaccarides (EPS)(EPS)  النباتالنبات  لھالھا  ُیحدثُیحدث  الال    

RecognitionRecognition  التصاقالتصاق  وأیضًاوأیضًا  AttachmentAttachment  العائلالعائل  بخالیابخالیا..
  النباتالنبات  مقاومةمقاومة  ومنعومنع  المرضیةالمرضیة  القدرةالقدرة  إحداثإحداث  فىفى  ھامھام  عاملعامل  EPSEPS  إعتبارإعتبار  فیمكنفیمكن  وعلیھوعلیھ

..))شاذةشاذة  حاالتحاالت  وجودوجود  معمع((
PlantPlant  منعمنع  علىعلى  القدرةالقدرة  لھالھا  البكتیریاالبكتیریا  بعضبعض  أنأن  آخرآخر  وبمعنىوبمعنى recognitionrecognition  طرقطرق  عنعن  
    إحداثإحداث  فىفى  دورھادورھا  تلعبتلعبEPSEPS  أنأن  القولالقول  یمكنیمكن  وبالتالىوبالتالى  EPSEPS  منمن  كبیرةكبیرة  لكمیاتلكمیات  إفرازھاإفرازھا
..المھاجمةالمھاجمة  البكتیریاالبكتیریا  تمییزتمییز  یمكنھیمكنھ  فالفال  النباتالنبات  تقلیلتقلیل  طریقطریق  عنعن  اإلصابةاإلصابة

العودة للشریحة الرئیسیة



The Apple The Apple Erwinia amylovoraErwinia amylovora. . بب   systemsystem
أخرى؟أخرى؟  سالالتسالالت  تحدثھاتحدثھا  الال  بینمابینما  إصابةإصابة  السالالتالسالالت  بعضبعض  تحدثتحدث  لماذالماذا••
  محفزةمحفزة  میكانیكیةمیكانیكیة  دفاعدفاع  وسائلوسائل  ٣٣  إلىإلى  اإلصابةاإلصابة  إحداثإحداث  فىفى  السالالتالسالالت  بعضبعض  فشلفشل  یعزىیعزى••

InducedInduced  یحدثیحدث  البارانشیمیةالبارانشیمیة  بالخالیابالخالیا  تلتصقتلتصق  عندماعندما  ""ممرضةممرضة  الغیرالغیر""  فالسالالتفالسالالت  
::لھالھا

••**  HypersensitiveHypersensitive reactionreaction..
..تتحطمتتحطم  فإنھافإنھا  الخشبالخشب  بارانشیمةبارانشیمة  بینبین  انتشرتانتشرت  وإذاوإذا  **••
..تتجلطتتجلط  فإنھافإنھا  األوراقاألوراق  فىفى  الخشبالخشب  أوعیةأوعیة  إلىإلى  إنتقلتإنتقلت  وإذاوإذا  **••
  كبسولكبسول  تكوینتكوین  فىفى  تبدأتبدأ  ولكنھاولكنھا  ––الممرضةالممرضة  البكتیریةالبكتیریة  للخالیاللخالیا  یحدثیحدث  تمامًاتمامًا  ذلكذلك  وعكسوعكس••

    غنىغنى  جالكتوزجالكتوز((  AmylovorinAmylovorin  أمیلوفرینأمیلوفرین  یسمىیسمى  PolysaccharidesPolysaccharides  بالـبالـ  غنىغنى
))بالبولىسكریدزبالبولىسكریدز

••““GalactoseGalactose-- richrich capsularcapsular polysaccharidepolysaccharide calledcalled
amylovorin”amylovorin”

HostHost  المتخصصةالمتخصصة  السمومالسموم  كأحدكأحد  یعملیعمل  المركبالمركب  وھذاوھذا•• specificspecific toxintoxin..  وبھذاوبھذا  
CapsularCapsular  دوردور  معرفةمعرفة  بوضوحبوضوح  یمكنیمكن EPSEPS  الـالـ  عملیةعملیة  وقفوقف  فىفى  RecognitionRecognition  

  الدفاعالدفاع  طلبطلب  عنعن  اإلمتناعاإلمتناع  وبالتالىوبالتالى  العائلالعائل  خالیاخالیا  علىعلى  البكتیریةالبكتیریة  الخالیاالخالیا  تسقطتسقط  عندماعندما
ActiveActive  النشطالنشط  الكیماوىالكیماوى defensedefense mechanismmechanism..

العودة للشریحة الرئیسیة



The soybeanThe soybean--Pseudomonas syringae Pseudomonas syringae pvpv. . جج   glycineaglycinea systemsystem
    حدوثحدوث  إلىإلى  یؤدىیؤدى  العائلالعائل  خالیاخالیا  بواسطةبواسطة  PhytoalexinsPhytoalexins  الـالـ  إنتاجإنتاج  أنأن  المعروفالمعروف  منمن  **

..HRHR  الحساسیةالحساسیة  فرطفرط
  إنتاجإنتاج  مــعمــع  متالزمــًامتالزمــًا  كــانكــان  الحالــةالحالــة  ھذهھذه  فىفى  واإلنتشارواإلنتشار  النموالنمو  عنعن  البكتیریاالبكتیریا  توقفتوقف  أنأن  وجدوجد  **

SoybeanSoybean  الـالـ phytoalexinsphytoalexins  جلیسالنجلیسالن  بإسمبإسم  المعروفالمعروف  GlyceollinGlyceollin  فىفى  
HypersensitiveHypersensitive  األنسجةاألنسجة tissuetissue..

  إفرازإفراز  ھوھو  ذلكذلك  سببسبب  یكونیكون  ربماربما  ))مقاومةمقاومة((  HRHR  بھابھا  یحدثیحدث  التىالتى  النباتیةالنباتیة  األنسجةاألنسجة  أنأن  بمعنىبمعنى  **
GlyceollinGlyceollin  البكتیریاالبكتیریا  تعدادتعداد  منمن  فیحدفیحد  األنسجةاألنسجة  ھذهھذه  فىفى  كبیرةكبیرة  بكمیةبكمیة..

  متوافقةمتوافقة  بكتیریةبكتیریة  سالالتسالالت  تصیبھاتصیبھا  التىالتى  األوراقاألوراق  فىفى  فقطفقط  یحدثیحدث  المركبالمركب  ھذاھذا  تراكمتراكم  أنأن  وجدوجد  **
..التوافقالتوافق  یحدثیحدث  متوافقةمتوافقة  غیرغیر  بسالالتبسالالت  بخلطھابخلطھا  إنإن  كماكما

          avav vv av+vav+v
              
            HRHR -- HRHR  

  فىفى  تتكونتتكون  التىالتى  البكتیریاالبكتیریا  تعدادتعداد  فىفى  بقلةبقلة  مصاحبًامصاحبًا  یكونیكون  الجلیسیالنالجلیسیالن  تراكمتراكم  أنأن  ذلكذلك  منمن  یتضحیتضح  **
..))یصابیصاب  الال  الذىالذى((  المتوافقالمتوافق  الغیرالغیر  النباتالنبات

RecognitionRecognition  تمتلكتمتلك  الصویاالصویا  فولفول  منمن  المقاومةالمقاومة  األصنافاألصناف  أنأن  أیضًاأیضًا  إتضحإتضح
mechanismmechanism  البكتیریاالبكتیریا  منمن  والمتوافقةوالمتوافقة  متوافقةمتوافقة  الغیرالغیر  الخالیاالخالیا  بینبین  التمییزالتمییز  یمكنھیمكنھ    

PseudomonasPseudomonas syringaesyringae pvpv glycineaglycineaفىفى  دوردور  للجلیسالنللجلیسالن  أنأن  كماكما    
..المقاومةالمقاومة  عملیةعملیة
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33.. BacterialBacterial ElicitorsElicitors ofof phytoalexinsphytoalexins andand thethe hypersensitivehypersensitive
reactionreaction (HR)(HR)

          CELLCELL SURFACESURFACE POLYSACCHARIDESPOLYSACCHARIDES ANDAND RECOGNITIONRECOGNITION
    تفاعالتتفاعالت  فىفى  ھامًاھامًا  دورًادورًا  البكتیریةالبكتیریة  الخالیاالخالیا  جدرجدر  فىفى  الموجودةالموجودة  للكربوھیدراتللكربوھیدرات  أنأن  ثبتثبت••

..المقاومةالمقاومة
LPSLPS  كفاءةكفاءة  فىفى  تتحكمتتحكم  عواملعوامل  وھناكوھناك•• ,, EPSEPS  إلحداثإلحداث  HRHRوتراكموتراكم  PhytoalexinsPhytoalexins  

::وھىوھى
            التعرفالتعرف  عملیةعملیة  حدوثحدوث  قبلقبل  متوافقمتوافق  الغیرالغیر  النباتالنبات  فىفى  للبكتیریاللبكتیریا  تراكمتراكم  حدوثحدوث  الضرورىالضرورى  منمن••

((Recognition)Recognition)  النباتیةالنباتیة  البیئةالبیئة  فىفى  البكتیریاالبكتیریا  منمن  كبیرةكبیرة  أعدادأعداد  دخولدخول  یستلزمیستلزم  وھذاوھذا  
..HRHR  الحساسیةالحساسیة  فرطفرط  لحدوثلحدوث  تمھیدًاتمھیدًا

  شرطشرط  ألنألن  المرضالمرض  حدوثحدوث  یسببیسبب  قدقد  البكتیریاالبكتیریا  منمن  قلیلةقلیلة  أعدادأعداد  وجودوجود  أنأن  ذلكذلك  ومعنىومعنى••
RecognitionRecognition  البكتیریاالبكتیریا  منمن  كبیرةكبیرة  أعدادأعداد  وجودوجود..

LPSLPS  تركیزتركیز  فإنفإن  أخرىأخرى  ناحیةناحیة  ومنومن•• ,, EPSEPS  مرتفعةمرتفعة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب  النباتالنبات  خالیاخالیا  فىفى  
  المادةالمادة  تفقدتفقد  الممرضةالممرضة  البكتیریاالبكتیریا  أنأن  ذلكذلك  یؤكدیؤكد  ومماومما  ..توجدتوجد  لملم  أمأم  البكتیریاالبكتیریا  وجدتوجدت  سواءسواء

LPSLPS  اللزجةاللزجة ,, EPSEPS  علىعلى  یساعدھایساعدھا  للكبسولللكبسول  البكتیریاالبكتیریا  ففقدففقد  النباتالنبات  ألنسجةألنسجة  دخولھادخولھا  عندعند    
..العائلالعائل  ودخولودخول  المھاجمةالمھاجمة
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 على LPS فى للكربوھیدرات أن البكتیرى بالفیروس الخاصة الدراسات أوضحت •
.Pathovars الـ تحدید فى دورًا البكتیریة الخالیا

 البكتیریا فى حتى كبیر تباین بھا لجرام السالبة الخالیا فى LPS للـ O-chain تركیب •
 كمادة تعمل O-chain تجعل (Plasticity) المطاطیة وھذه المتقاربة العالقات ذات

Geneبھا یحدث التى النباتات طریق عن بدقة تمییزھا یمكن وسطیة for gene
interaction. وأیضًا المعقدة الكربوھیدراتیة التراكیب إعتبار یمكن وعلیھ LPS ,

EPS لتفاعل متخصصة مستقبالت Gene for gene interaction.
                               

O O O O ضیقة

                    OOO Oواسعة
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تقدیر وتعریف البكتیریا في األنسجھ النباتیھتقدیر وتعریف البكتیریا في األنسجھ النباتیھ
Detection and Identification of BacteriaDetection and Identification of Bacteria

  تعریفتعریف  فيفي  ودقیقودقیق  سریعسریع  إختیارإختیار  إجراءإجراء  فيفي  النجاحالنجاح  درجھدرجھ  عليعلي  المقاومھالمقاومھ  كفاءهكفاءه  تعتمدتعتمد
..كثافتھاكثافتھا  وتقدیروتقدیر  البكتیریاالبكتیریا

::البذورالبذور  فیھافیھا  بمابما  المختلفھالمختلفھ  النباتیھالنباتیھ  األجزاءاألجزاء  فيفي  البكتیریاالبكتیریا  كثافھكثافھ  تقدیرتقدیر  طرقطرق
                                      ..  مباشرهمباشره  طرقطرق  ــــ      أأ

..مباشرهمباشره  غیرغیر  طرقطرق  ــــ  بب
  إجراءإجراء  أوأو  علميعلمي  بحثبحث  ھلھل((  المطلوبالمطلوب  الغرضالغرض  ::ھيھي  عواملعوامل  عدهعده  عليعلي  الطرقالطرق  ھذهھذه  تعتمدتعتمد  ــــ

))روتینيروتیني
  أمأم  السرعھالسرعھ  وجھوجھ  عليعلي  األختیاراألختیار  مطلوبمطلوب  ھلھل((  الزمنالزمن  عاملعامل  ــــ  النباتالنبات  فيفي  البكتیریاالبكتیریا  موقعموقع  ــــ

  المشخصینالمشخصین  مھارهمھاره  ــــ  توافرھاتوافرھا  ومديومدي  المعاونھالمعاونھ  األجھزهاألجھزه  ــــ  ))الوقتالوقت  منمن  متسعمتسع  ھناكھناك  انان
  تموتتموت  عندهعنده  والذيوالذي  النباتيالنباتي  الجزءالجزء    فيفي  البكتیریاالبكتیریا  تعدادتعداد  مستويمستوي  ــــ  العینھالعینھ  فيفي  البكتیریاالبكتیریا  كثافھكثافھ

    ..األعراضاألعراض
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Directالمبــــــــــــاشره الطــــــرق ــ أ Detection
:الـبــــــــــذور    

Growing        والنمو االنبات طریقھ ــ ١          – on – test
.مباشره الحقل في أو الزجاجیھ الصوبھ في الطریقھ ھذه تنفیذ ویمكن
  ــ ١ نسبھ أي )%١٠ ــ ١( البذور في عالیھ بنسبھ تتواجد التي البكتیریا تناسب وھي

 المحمولھ الفطریات حالھ في مناسبھ اكثر الطریقھ وھذه .اللوط في مصابھ بذور %١٠
 أي أقل او %٠و١ التتعدي بالبكتیریات األصابھ ان نجد حیث البكتیریات عن البذور علي

.قلیلھ كثلفتھا
  تعداد علي للحصول كعینھ بذره )اآلف عشره(١٠و٠٠٠ الي نحتاج قد فإننا وعلیھ ــ

.للوقت ومضیعھ جدًا مكلفھ الطریقھ ھذه فإن لذلك .البكتیریھ الخالیا من مقبول
 علي المحافظھ مشاكل ــ البیئیھ بالظروف البذور تأثر ھو أیضًا الطریقھ ھذه عیوب من ــ

 الممرضھ الكائنات مع األعراض في التداخل ــ طویلھ لفتره المرض من خالیھ نباتات
.األخري
 ثم التربھ في مباشره إصابتھا المحتمل البذور زراعھ علي الطریقھ ھذه تنفیذ ویعتمد
.النباتات من العینھ ھذه علي ظھورھا المتوقع المرضیھ األعراض متابعھ

.البكتیریات علي التعرف في الطریقھ ھذه أستخدمت وقد
glycinae.pvsyringae.P-Phaseoli.pvcampestris.X

pisi.pvsyringae.PCampestris.pvcampestris.X
malvacearum.pvcampestris.X

  االختیاریھ نصف البیئات خاصھ مباشره الغذائیھ البیئات علي الزراعھ طریقھ - ٢           
Semi selective media  
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البكتیرایاالبكتیرایا  لتقدیرلتقدیر  تطبیقیھتطبیقیھ  أمثلھأمثلھ
الصلیبیاتالصلیبیات  بذوربذور  فيفي      

    ٣٣  لمدهلمده  %%55  تركیزهتركیزه  ))الكلورالكلور  محلولمحلول((  الصودیومالصودیوم  ھیبوكلوریتھیبوكلوریت  محلولمحلول  فيفي  البذورالبذور  تعقمتعقم
LaminarLaminar  تحتتحت  إماإما  وتجففوتجفف  تشطفتشطف  ثمثم  دقائقدقائق flowflow hoodhood  معقممعقم  ترشیحترشیح  ورقورق  بینبین  أوأو..
  تحضنتحضن  ثمثم  المالئمھالمالئمھ  الغذائیھالغذائیھ  البیئاتالبیئات  بھابھا  بتريبتري  اطباقاطباق  فيفي  معقمھمعقمھ  ظروفظروف  تحتتحت  البذورالبذور  تزرعتزرع

..المصابھالمصابھ  البذورالبذور  حولحول  البكتریھالبكتریھ  النمواتالنموات  فتظھرفتظھر
  كلكل  تتسعتتسع  غذائیھغذائیھ  بیئاتبیئات  بھابھا  أحواضأحواض  فيفي  الطریقھالطریقھ  ھذهھذه  لتنفیذلتنفیذ  سریعھسریعھ  میكانیكیھمیكانیكیھ  طرقطرق  توجدتوجد{{

    ..}}الواحدهالواحده  المكررهالمكرره      فيفي  بذرهبذره١٠٠٠١٠٠٠  لــلــ  منھامنھا
    قبلقبل  أنتاجھاأنتاجھا  لفحصلفحص  للبذورللبذور  المنتجھالمنتجھ  الشركاتالشركات  فيفي  الروتینیھالروتینیھ  التقدیراتالتقدیرات  الطریقھالطریقھ  ھذهھذه  تناسبتناسب

..للبیعللبیع  عرضھعرضھ
XX  البكتیریاالبكتیریا  عنعن  الكشفالكشف  فيفي  الطریقھالطریقھ  ھذهھذه  كفاءهكفاءه  تظھرتظھر .. campestriscampestris pvpv.. campistriscampistris

الصلیبیاتالصلیبیات  فيفي  األسوداألسود  العرقالعرق  أوأو  األسوداألسود  للعفنللعفن  المسببھالمسببھ
  BlackBlack rotrot oror BlackBlack reinrein inin cruciferscrucifers

..""األسواقاألسواق  فيفي""  األوراقاألوراق  منمن  عیناتعینات  مطلوبمطلوب
األعراضاألعراض  وتتابعوتتابع  المعزولھالمعزولھ  بالبكتیریابالبكتیریا  وتعديوتعدي  كرنبكرنب  شتالتشتالت  تزرعتزرع

العودة للشریحة الرئیسیة



IndirectIndirect              مباشرهمباشره  الغیرالغیر  الطرقالطرق    ــــ  بب MethodsMethods
ViableViable  الحیھالحیھ  الطریقھالطریقھ  ــــ  ١١             methodmethod

العائلالعائل  النباتالنبات  تلقیحتلقیح  **
..مباشرهمباشره  البذورالبذور  منمن  المستخلصالمستخلص  بالمعلقبالمعلق  النباتالنبات  حقنحقن  یتمیتم  ومنھاومنھا

..مباشرهمباشره  الخامالخام  بالمستخلصبالمستخلص  الرشالرش  أوأو
VacuumVacuum  تفریغتفریغ  تحتتحت  البذورالبذور  اليالي  البكتیریھالبكتیریھ  الخالیاالخالیا  إدخالإدخال  أوأو infiltratedinfiltrated withwith

extractextract
GrowthGrowth    نمونمو  غرفھغرفھ  فيفي  البذورالبذور  تزرعتزرع  ثمثم chamberschambers

  ببعضببعض  اإلصابھاإلصابھ  عنعن  ناشئھناشئھ  اخرياخري  أعراضأعراض  ظھورظھور  إمكانیھإمكانیھ  ھوھو  األخیرهاألخیره  الطریقھالطریقھ  ھذهھذه  وعیبوعیب
  مالئمھمالئمھ  الغیرالغیر  البیئیھالبیئیھ  الظروفالظروف  بسبببسبب  أوأو  التلقیحالتلقیح  فيفي  الخشنالخشن  األسلوباألسلوب  بسبببسبب  أوأو  المترمماتالمترممات

  النباتاتالنباتات  منمن  المسببالمسبب  عزلعزلإعادهإعاده  الضروريالضروري  منمن  یكونیكون  ذلكذلك  ولتفاديولتفادي  المیكروبالمیكروب  لنشاطلنشاط
  ومضیعھومضیعھ  للفایھللفایھ  مكلفھمكلفھ  الطریقھالطریقھ  ھذهھذه  تصبحتصبح  وبذلكوبذلك  واختبارھاواختبارھا  البذورالبذور  زراعھزراعھ  یعادیعاد  ثمثم  المصابھالمصابھ

..للوقتللوقت
  منمن  محدودًامحدودًا  عددًاعددًا  انان  حیثحیث  BaitBait  كطعمكطعم  یعملیعمل  العائلالعائل  النباتالنبات  انان  األختباراألختبار  ھذاھذا  میزهمیزه  أماأما

..أعراضًاأعراضًا  وتعطيوتعطي  داخلھداخلھ  تتكاثرتتكاثر  انان  یمكنھایمكنھا  البكتیریاالبكتیریا

العودة للشریحة الرئیسیة



اآلجار بیئھ علي العزل*
Semi-selective  توافر علي الطریقھ ھذه نجاح یعتمد   media من فإنھ ذلك ومع 

 البكتیریا مثل العادیھ البیئات علي العزل علي مبدئیًا األعتماد الممكن
                                                        P . syringae pv. phaseolicola

(KB) بیئھ علي عزلھا یمكن التي King’s Medium “B”
X  البكتیریا واما . campestris pv. Phaseoli  بیئھ علي عزلھا فیمكن 

Nutrient Agar
 المسببات بھذه كبیره بدرجھ الملوثھ البذور عینات في كفاءه ُتظھر الطریقھ وھذه

 عاده الظروف ھذه توافر عدم وبسبب لذلك المترممات من بسیطھ باعداد أو السابقھ
.النجاح محدوده الطریقھ فھذه

العودة للشریحة الرئیسیة



Non  حیھ الغیر الطرق ــ ٢ Viable Methods
 علي التعریف یعتمد حیث نفسھ الحي الكائن وجود الطرق ھذه في الضروري من لیس

  دلیًال التعطي نتائجھا ان إال تكلفتھا وقلھ بسرعتھا الطریقھ ھذه وتتمیز الكیماوي التفاعل
 المیتھ للخالیا السیرولوجیھ الطرق وأن میتھ تكون الخالیا الن النتائج   صحھ علي قلطعًا

  في تستخدم مازالت فإنھا ذلك من وبالرغم والعدوي العزل طرق من حساسیھ اقل
.الروتینیھ األختبارات
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السیرولوجیھ الطرق ــ أ
 النامیھ للبكتیریات خاصھ للتعریف بھا معترف كطرق فائده واكثرھا للتعریف الطرق أسرع

اآلجار علي تشمل وھذه
Agglutination   التجلط إختبار ــ ١ test

P  حالھ في تستخدم وھذه       . s. pv. Phaseolicola
Agar           المنتشر اآلجار ــ ٢ Diffusion test    

.P  حالھ في وتصلح      s. pv. phaseslicala
                    X. c. pv. phasesli

ImmunImmun  ــــ  ٣٣ ofof luoresenceluoresence StaningStaning (I(I F)F)
مورفولوجیامورفولوجیا  الخالیاالخالیا  مشاھدهمشاھده  ویمكنویمكن  جدًاجدًا    حساسھحساسھ  طریقھطریقھ          
              PP..ss..pvpv.. phaseolicolaphaseolicola

XX..cc..pvpv.. campestriscampestris
XX..cc..pvpv.. phaseoliphaseoli

EnzymeEnzyme  ــــ  ٤٤ LinkedLinked ImmunosorbantImmunosorbant AssayAssay [[ ELISA]ELISA]
..pp..ss..pvpv    حالھحالھ  فيفي  وتصلحوتصلح           phasealicalaphasealicala
    فيفي  أساسیھأساسیھ  فھيفھي  ذلكذلك  منمن  وبالرغموبالرغم  البذورالبذور  منمن  كبیرهكبیره  كمیاتكمیات  اليالي  تحتاجتحتاج  األختباراتاألختبارات  وھذهوھذه        

    دوندون  فرنسافرنسا  اليالي  الطماطمالطماطم  بذوربذور  بدخولبدخول  الیسمحالیسمح  الفرنسيالفرنسي  القانونالقانون  ممتالممتال  الدولالدول  بعضبعض
I(I)  الختبارالختبار  شھادهشھاده F)F)
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Agar الــ فمثًال مختلفھ اشكال السیرولوجیھ وللطرق diffusian test غیر طریقھ 
  یظھر فال السالالت كل مع یتفاعل ان Antiserium لالتتسیرم ویمكن حساسھ

.التخصص
  فإن موجبھ نتیجتھا ظھرت اذا ان ھو السیرولوجیھ الطرق استخدام علي اعتراض أھم أما

.نھائیھ غیر تكون النتائج
ELISA  االیلیزا وطریقة test

Enzyme linked Immunosorbant Assay  أدخلھا Clark & Adams 1977 
.والفیروسات البكتیریا علي للتعرف إستخدامًا السیرولوجیھ الطرق اكثر وأصبحت

األختبار فكره
Antibodies بین تفاعل إحداث & antigen الــ تعلیم طریق عن مشاھدتھ یمكن 

Antibodies لون فیتكون معھا یتفاعل ماده بإضافھ االنزیم ھذا عن الكشف ثم بإنزیم 
.اللونیھ بالطرق شدتھ وقیاسھ تقدیره یمكن

DNA الــ طریقھ probes الـــ سالسل أو DNA Long chain polymer
الــ تقدیر في وتستخدم Viroids الــ تعریف في الطریقھ ھذه تشتھر

                                                                       P. s. pv. phasoolicala
 الي مستقبًال التحتاج ربما العدوي وإختبارات DNA الــ تكنولوجیا في السریع وبالتقدم

.المرضي الجین علي التعرف یتم عندما خاصھ البكتیریا تعریف
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البكتیريالبكتیري  الفاجالفاج  إستخدامإستخدام  طریقطریق  ــ
CombinationCombination ofof ViableViable andand nonnon viableviable methodsmethods

  البذورالبذور  فيفي  ھولنداھولندا  فيفي  فمثًالفمثًال  الفحصالفحص  فيفي  حیھحیھ  والغیروالغیر  الحیھالحیھ  الطریقتینالطریقتین  إستخدامإستخدام  یمكنیمكن
II““  بــبــ  اوًالاوًال  تفحصتفحص FF””  المرضیھالمرضیھ  القدرهالقدره  لتقیملتقیم  اطباقاطباق  عليعلي  تزرعتزرع  ثمثم..

..XX  حالھحالھ  فيفي  بنجاحبنجاح  وتستخدموتستخدم cc.. pvpv.. campestriscampestris

الخــــــــــــالصھالخــــــــــــالصھ
  المسببالمسبب  عزلعزل  ھيھي  البذورالبذور  عليعلي  المحمولھالمحمولھ  البكتیریاتالبكتیریات  فيفي  خاصھخاصھ  حالیًاحالیًا  المتاحھالمتاحھ  الطرقالطرق  أفضلأفضل

))  السیرولوجیھالسیرولوجیھ  األختباراتاألختبارات  ثمثم  إختیاریھإختیاریھ  نصفنصف  بیئھبیئھ  عليعلي  المرضيالمرضي II FF   التيالتي  والعیناتوالعینات  ((
..الصناعیھالصناعیھ  العدويالعدوي  اختباراتاختبارات  لھالھا  یجريیجري  موجبھموجبھ  نتائجنتائج  تعطيتعطي
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  اتخاذ یجب لذلك للغایة، صعبة عملیة البكتیریة النبات أمراض مقاومة عملیة تعتبر •
 لألمراض المسببة بالبكتیریا المنزرعة والمحاصیل الحقل تلوث لتقلیل مختلفة وسائل

 اللقاح لتقلیل الوقائیة التدابیر واتخاذ سلیمة نباتات أو بذور زراعة طریق عن وذلك
 البكتیریا انتشار وتقلیل المصابة األفرع أو النباتات من بالتخلص الحقل، فى المرضى

 .المصابة النباتات مع التعامل عقب واألیدى الزراعیة األدوات تلوث بمنع آلخر نبات من
 النبات الیصبح حتى والرى األسمدة مثل الغذائیة اإلحتیاجات نسب فى التحكم كذلك

.لإلصابة عرضة فیھا یكون التى الفترات خالل الالزم من أكثر عصارى
  لیست ولكنھا المحدود، العوائلى المدى ذات األمراض حالة فى الزراعیة الدورة تفید •

 أصناف إلستخدام بالنسبة اما .واسع عوائلى مدى لھا التى البكتیریا حالة فى فعالة
 ان حیث المقاومة طرق احسن من واحدة فتعتبر البكتیریة األمراض لبعض مقاومة
  فى مستمرة جھود وھناك الواحد، النوع أصناف بین بالفعل موجودة المقاومة درجات

.المنتجة األصناف فى المقاومة درجة لزیادة النباتات تربیة محطات

طرق مقاومة أمراض النبات البكتیریة* 
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  منمن  تقللتقلل  التىالتى  الزراعیةالزراعیة  باإلحتیاطاتباإلحتیاطات  مقرونةمقرونة  مقاومةمقاومة  أصنافأصناف  إستخدامإستخدام  فإنفإن  وعمومًاوعمومًا    ••
    یجبیجب  التىالتى  الطریقةالطریقة  لھىلھى  األمراألمر  لزملزم  اذااذا  الكیماویةالكیماویة  للمقاومةللمقاومة  اللجوءاللجوء  معمع  اإلصابةاإلصابة  شدةشدة

  مالئمةمالئمة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تكونتكون  عندماعندما  خاصةخاصة  البكتیریةالبكتیریة  األمراضاألمراض  لمقاومةلمقاومة  اتباعھااتباعھا
  نتائجنتائج  تعطىتعطى  البكتیریةالبكتیریة  لألمراضلألمراض  الكیماویةالكیماویة  المقاومةالمقاومة  أنأن  مالحظةمالحظة  معمع  المرض،المرض،  إلنتشارإلنتشار

..الفطریةالفطریة  األمراضاألمراض  حالةحالة  فىفى  عنھاعنھا  فاعلیةفاعلیة  أقلأقل
  الساخنالساخن  بالبخاربالبخار  التعقیمالتعقیم  بواسطةبواسطة  الملوثةالملوثة  التربةالتربة  فىفى  البكتیریةالبكتیریة  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة  یمكنیمكن  ••

    فقطفقط  یطبقیطبق  ھذاھذا  لكنلكن  الكلوربیكرین،الكلوربیكرین،  أوأو  الفورمالدھیدالفورمالدھید  مثلمثل  بالكیماویاتبالكیماویات  أوأو  بالحرارةبالحرارة  أوأو
    تطبیقاتتطبیقات  البالدالبالد  بعضبعض  تجرىتجرى  وحالیًاوحالیًا  ..الصغیرةالصغیرة  والمزارعوالمزارع  الزجاجیةالزجاجیة  البیوتالبیوت  مستوىمستوى  علىعلى

    علىعلى  ذلكذلك  فىفى  معتمدةمعتمدة  التربةالتربة  فىفى  األمراضاألمراض  لمقاومةلمقاومة  SolarizationSolarization  الشمسیةالشمسیة  الطاقةالطاقة
    ھذهھذه  تعملتعمل  حیثحیث  الزراعیةالزراعیة  التربةالتربة  فوقفوق  الطرىالطرى  البالستیكالبالستیك  شرائطشرائط  منمن  شفافةشفافة  قطعقطع  نشرنشر
    الذىالذى  الحدالحد  إلىإلى  التربةالتربة  حرارةحرارة  درجةدرجة  ورفعورفع  الشمسالشمس  منمن  الساقطةالساقطة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  حفظحفظ  علىعلى

    حتىحتى  أوأو  التربةالتربة  فىفى  الممرضةالممرضة  الحیةالحیة  الكائناتالكائنات  منمن  لكثیرلكثیر  المیكروبىالمیكروبى  اللقاحاللقاح  تقلیلتقلیل  علىعلى  یعملیعمل
..كلیًةكلیًة  علیھاعلیھا  القضاءالقضاء
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  الصودیومالصودیوم  كلوریتكلوریت  ھیبوھیبو  بمحلولبمحلول  وذلكوذلك  بالبكتیریابالبكتیریا  خارجیًاخارجیًا  الملوثةالملوثة  البذورالبذور  معاملةمعاملة  یمكنیمكن  ••
  حامضحامض  منمن  مخففمخفف  محلولمحلول  فىفى  أیامأیام  لعدةلعدة  بغمرھابغمرھا  أوأو  الھیدروكلوریكالھیدروكلوریك  حامضحامض  محلولمحلول  أوأو

    ھذهھذه  فانفان  الجنینالجنین  فىفى  أوأو  البذرةالبذرة  غالفغالف  داخلداخل  فىفى  المرضىالمرضى  المسببالمسبب  یكونیكون  وعندماوعندما  ..الخلیكالخلیك
..مجدیةمجدیة  غیرغیر  تكونتكون  السابقةالسابقة  المعاملةالمعاملة

  انان  حیثحیث  البكتیریةالبكتیریة  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة  فىفى  التفیدالتفید  فأنھافأنھا  الساخنالساخن  بالماءبالماء  البذورالبذور  معاملةمعاملة  أماأما••
  ..البذورالبذور  جنینجنین  یتحملھایتحملھا  التىالتى  منمن  نسبیًانسبیًا  أعلىأعلى  حرارةحرارة  درجةدرجة  تتحملتتحمل  البكتیریاالبكتیریا

  ومعومع  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  أمراضأمراض  لمقاومةلمقاومة  جیدةجیدة  نتائجنتائج  النحاسالنحاس  بمركباتبمركبات  الرشالرش  یعطىیعطى••
  إلنتشارإلنتشار  مثالیةمثالیة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تكونتكون  عندماعندما  ُمرضیةُمرضیة  غیرغیر  تكونتكون  قدقد  النتیجةالنتیجة  فانفان  ھذاھذا

    ..المرضىالمرضى  المسببالمسبب
  مقاومةمقاومة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة  الموادالمواد  أكثرأكثر  ھماھما  النحاسالنحاس  ومركباتومركبات  بوردوبوردو  مزیجمزیج  ویعتبرویعتبر••

  ایضًاایضًا  ZinebZineb  الزینبالزینب  یستخدمیستخدم  كماكما  البكتیرىالبكتیرى  األوراقاألوراق  وتبقعوتبقع  البكتیریةالبكتیریة  اللفحةاللفحة  أمراضأمراض
    تتأثرتتأثر  قدقد  التىالتى  الصغیرةالصغیرة  النباتاتالنباتات  لرشلرش    العضوىالعضوى  الكبریتالكبریت  مركباتمركبات  الغرض،الغرض،  لنفسلنفس

..النحاسالنحاس  مركباتمركبات  بإستخدامبإستخدام
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  فبعضفبعض  المقاومة،المقاومة،  فىفى  مشجعةمشجعة  نتائجنتائج  تعطىتعطى  حیثحیث  الحیویةالحیویة  المضاداتالمضادات  أحیانًاأحیانًا  تستخدمتستخدم••
  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  وعائیةوعائیة  بطریقةبطریقة  داخلةداخلة  وتتوزعوتتوزع  النباتالنبات  بواسطةبواسطة  تمتصتمتص  الحیویةالحیویة  المضاداتالمضادات

    الحیوىالحیوى  المضادالمضاد  ویعتبرویعتبر  ..شتلھاشتلھا  قبلقبل  البادراتالبادرات  لغمرلغمر  أوأو  رشرش  ھیئةھیئة  علىعلى  استخدامھااستخدامھا
  الحیویةالحیویة  المضاداتالمضادات  أھمأھم  منمن  تتراسیكلینتتراسیكلین  األوكساألوكس  معمع  منھمنھ  مخلوطمخلوط  أوأو  سترتبومیسینسترتبومیسین

  حیویةحیویة  مضاداتمضادات  وجودوجود  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ..البكتیریةالبكتیریة  النباتالنبات  أمراضأمراض  مقاومةمقاومة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة
  ..األناألن  حتىحتى  التجارىالتجارى  اإلستخداماإلستخدام  نطاقنطاق  تدخلتدخل  لملم  أنھاأنھا  إالإال  عالیةعالیة  فاعلیةفاعلیة  ذاتذات  حدیثةحدیثة  أخرىأخرى

  ))البكتیرىالبكتیرى  الفیروسالفیروس((  البكتریوفاجالبكتریوفاج  بعضبعض  انان  وجدوجد  فقدفقد  الحیویةالحیویة  المقاومةالمقاومة  عنعن  أماأما
  ھذاھذا  یلعبیلعب  أنأن  المتوقعالمتوقع  ومنومن  ..للنباتللنبات  الممرضةالممرضة  البكتیریاالبكتیریا  منمن  معینةمعینة  أنواعأنواع  علىعلى  متخصصمتخصص

  أمكنأمكن  التجاربالتجارب  نطاقنطاق  وعلىوعلى  الحاالتالحاالت  بعضبعض  ففىففى  البكتیریة،البكتیریة،  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة  فىفى  دورًادورًا
  بالبكتویوفاجبالبكتویوفاج  رشھارشھا  بواسطةبواسطة  البكتیریةالبكتیریة  األمراضاألمراض  ببعضببعض  اإلصابةاإلصابة  شدةشدة  خفضخفض

  متخصصمتخصص  بروتینبروتین((  BacteriocinsBacteriocins  البكتریوسینالبكتریوسین  بواسطةبواسطة  أوأو  علیھاعلیھا  المتخصصالمتخصص
  فىفى  أماأما  یستخدمیستخدم  حیثحیث  ))أخرىأخرى  سالالتسالالت  یضادیضاد  البكتیریاالبكتیریا  منمن  سالالتسالالت  بعضبعض  بواسطةبواسطة  ینتجینتج

  البكتیریاالبكتیریا  مقاومةمقاومة  حالةحالة  فىفى  كماكما  للمقاومةللمقاومة  لھلھ  المنتجةالمنتجة  السالالتالسالالت  تستخدمتستخدم  أوأو  نقیةنقیة  صورةصورة
AgrobacteriumAgrobacterium tumefacienstumefaciens  البكتیریاالبكتیریا  بواسطةبواسطة  AA..radiobacterradiobacter

strainstrain 8484  ..
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::ومن أمثلة المبیدات البكتیریة المستخدمة ما یلىومن أمثلة المبیدات البكتیریة المستخدمة ما یلى
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أمراض النبات المتسببة عن اإلصابات البكتیریةأمراض النبات المتسببة عن اإلصابات البكتیریة

Bacterial الـبكتیرى الـذبول أمــراض ـ أ vascular wilts
    كالخضراواتكالخضراوات  فقطفقط  العشبیةالعشبیة  النباتاتالنباتات  علىعلى  الوعائىالوعائى  البكتیرىالبكتیرى  الذبولالذبول  أمراضأمراض  تؤثرتؤثر

..القاریةالقاریة  المناطقالمناطق  ونباتاتونباتات  الزینةالزینة  نباتاتنباتات  الحقلیة،الحقلیة،  والمحاصیلوالمحاصیل
  

::ھىھى  األعراضاألعراض  منمن  النوعالنوع  لتلكلتلك  المسببةالمسببة  البكتیریاالبكتیریا  ھذهھذه  وأھموأھم
    ::  ھىھى  ھامةھامة  أنواعأنواع  أربعةأربعة  یتبعةیتبعة  ::  CorynebacteriumCorynebacterium  جنسجنس        

CC.. InsidiosumInsidiosum    الحجازىالحجازى  البرسیمالبرسیم  فىفى  البكتیرىالبكتیرى  الذبولالذبول  وتسببوتسبب    
AlfalfaAlfalfa

CC.. FlacumfaciensFlacumfaciens    الفاصولیاالفاصولیا  فىفى  البكتیرىالبكتیرى  الذبولالذبول  وتسببوتسبب..
CC.. SepedonicumSepedonicum    البطاطسالبطاطس((  البطاطاالبطاطا  فىفى  الحلقىالحلقى  العفنالعفن  وتسببوتسبب((..
CC.. MichiganenseMichiganense    الطماطمالطماطم  فىفى  والذبولوالذبول  التقرحالتقرح  وتسببوتسبب..
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Bacterial vascular wilts
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::ومنھ األنواعومنھ األنواع  ErwiniaErwiniaجنس جنس 
E. stewartiiE. stewartii     وتسبب الذبول أو وتسبب الذبول أوStewart’s wiltStewart’s wilt   فى الذرة والبكتیره فى الذرة والبكتیره

E. tracheiphilaE. tracheiphila    وتسبب الذبول البكتیرى فى القرعیاتوتسبب الذبول البكتیرى فى القرعیات..
::ومنھا ومنھا       PseudomonasPseudomonasجنس جنس 

P. solanacearumP. solanacearum   وتسبب الذبول البكتیرى فى النباتات التابعة للعائلة وتسبب الذبول البكتیرى فى النباتات التابعة للعائلة
 .P. Pفى الموز والبكتیره  فى الموز والبكتیره    MokoMokoالباذنجانیة كذلك مرض موكو الباذنجانیة كذلك مرض موكو 

earyophylliearyophylli  وتسبب الذبول البكتیرى فى القرنفلوتسبب الذبول البكتیرى فى القرنفل  .  .
::ومنھ  ومنھ        XanthomonasXanthomonasجنس  جنس  

X. campestrisX. campestris   وتسبب العفن األسود أو العرق األسود فى الصلیبیات و وتسبب العفن األسود أو العرق األسود فى الصلیبیات و
X. vascularumX. vascularum  وتسبب مرض التصمغ فى قصب السكروتسبب مرض التصمغ فى قصب السكر..
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  الجھازالجھاز  فىفى  وتحركھاوتحركھا  وجودھاوجودھا  یؤثریؤثر  حیثحیث  النباتاتالنباتات  أوعیةأوعیة  إلىإلى  الوعائىالوعائى  الذبولالذبول  بكتیریابكتیریا  تدخلتدخل
    فوقفوق  النامیةالنامیة  النباتاتالنباتات  أجزاءأجزاء  فتترھلفتترھل  الغذائیةالغذائیة  والعناصروالعناصر  المیاهالمیاه  إنتقالإنتقال  عملیةعملیة  علىعلى  الوعائىالوعائى
  الذبولالذبول  عنعن  المتسببةالمتسببة  األعراضاألعراض  معمع  األعراضاألعراض  ھذهھذه  تتشابةتتشابة  ..تموتتموت  ثمثم  وتذبلوتذبل  التربةالتربة  سطحسطح

CeratocystisCeratocystis  بالفطریاتبالفطریات  الفطریةالفطریة  اإلصاباتاإلصابات  عنعن  الناشىءالناشىء  الوعائىالوعائى ,, FusariumFusarium ,,
VerticilliumVerticillium..  باألنسجةباألنسجة    موجودهموجوده  تظلتظل  المسبباتالمسببات  فأنفأن  الفطرىالفطرى  الذبولالذبول  حالةحالة  فىفى  أنھأنھ  إالإال    

  ُتحطمُتحطم  ماما  غالبًاغالبًا  البكتیریاالبكتیریا  فأنفأن  البكتیرىالبكتیرى  الذبولالذبول  حالةحالة  فىفى  بینمابینما  ..النباتالنبات  یموتیموت  حتىحتى  الوعائیةالوعائیة
  المرحلةالمرحلة  فىفى  تمزقھاتمزقھا  تسببتسبب  أوأو  الوعائیةالوعائیة  الخشبالخشب  ألنسجةألنسجة  الخلوىالخلوى  الجدارالجدار  منمن  جزاءًاجزاءًا  تذیبتذیب  أوأو

    تسببتسبب  لألوعیةلألوعیة  المالصقةالمالصقة  األنسجةاألنسجة  فىفى  وتكاثرھاوتكاثرھا  وبإنتشارھاوبإنتشارھا  اإلصابةاإلصابة  حدوثحدوث  منمن  األولىاألولى
  ..المتھتكةالمتھتكة  األنسجةاألنسجة  وبقایاوبقایا  والضموغوالضموغ  بالبكتیریابالبكتیریا  ممتلئةممتلئة  جیوبًاجیوبًا  مكونةمكونة  جدرھاجدرھا  وإذابةوإذابة  موتھاموتھا

  تخرجتخرج  السكرالسكر  وقصبوقصب  الذرةالذرة  تصیبتصیب  التىالتى  الوعائیةالوعائیة  البكتیرىالبكتیرى  الذبولالذبول  أعراضأعراض  بعضبعض  فىفى
  البینیةالبینیة  المسافاتالمسافات  فىفى  لتنتشرلتنتشر  الوعائیةالوعائیة  الحزمالحزم  طریقطریق  عنعن  لألوراقلألوراق  وصولھاوصولھا  بمجردبمجرد  البكتیریاالبكتیریا
    علىعلى  الموجودةالموجودة  التشققاتالتشققات  أوأو  الثغورالثغور  خاللخالل  منمن  للخارجللخارج  إفرازاتھاإفرازاتھا  تخرجتخرج  وربماوربما  الورقةالورقة  لنسیجلنسیج
  ھیئةھیئة  علىعلى  البكتیریاالبكتیریا  تخرجتخرج  حیثحیث  القرنفلالقرنفل  فىفى  الوعائىالوعائى  الذبولالذبول  ذلكذلك  أمثلةأمثلة  ومنومن  ..الورقةالورقة  سطحسطح

  یمكنیمكن  وأحیانًاوأحیانًا  البكتیریةالبكتیریة  الجیوبالجیوب  فوقفوق  المتكونةالمتكونة  الشقوقالشقوق  خاللخالل  الساقالساق  سطحسطح  منمن  إفرازاتإفرازات
  حادحاد  بسالحبسالح  الساقالساق  قطعقطع  طریقطریق  عنعن  البكتیرىالبكتیرى  الوعائىالوعائى  بالذبولبالذبول  إصابةإصابة  وجودوجود  عنعن  الكشفالكشف

  لزجةلزجة  موادمواد  مشاھدةمشاھدة  یمكنیمكن  عندئذعندئذ  ..ببطىءببطىء  المقطوعینالمقطوعین  الجزئینالجزئین  وسحبوسحب  عرضیًاعرضیًا  قطعًاقطعًا
  الساقالساق  منمن  صغیرصغیر  جزءجزء  أخذأخذ  أیضًاأیضًا  یمكنیمكن  كماكما  ..فصلھافصلھا  بدایةبدایة  عندعند  القطعالقطع  سطحىسطحى  بینبین  موجودةموجودة

  حیثحیث  میكروسكوبیًامیكروسكوبیًا  فحصةفحصة  ثمثم  الماءالماء  منمن  قطرةقطرة  فىفى  ووضعةووضعة  ..المصابةالمصابة  األوراقاألوراق  أعناقأعناق  أوأو
..الوعائیةالوعائیة  للحزمللحزم  المقطوعةالمقطوعة  الحافةالحافة  منمن  خارجةخارجة  البكتیریاالبكتیریا  منمن  كتلكتل  تظھرتظھر
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:الوعائى الذبول بكتیریا عمل میكانیكیة
  الوعائى الذبول میكانیكیة عن كثیرًا الوعائى الذبول بكتیریا عمل میكانیكیة یختلف ال

 التسكر عدیدات من  أساسًا المكونة البكتیریا إفرازات تسبب حیث .الفطریات عن المتسبب
Polysaccharides للمواد محللة إنزیمات أیضًا البكتیریا تفرز كما األوعیة بعض سد فى 

  الخلویة الجدر مكونات لتكسر  Cellulases للسلیلوز ومحللة Pectinases البكتینیة
  لتكون النتحىللنبات النظام خالل الناقلة األوعیة نھایات إلى المتھتكة األجزاء ھذة وتحمل

  كذلك .المیاه حركة ومنع الثقوب سد على یعمل األجزاء ھذه فى صمغى أو جیالتینى تكتل
 قد .وتذبل األنسجة فتترھل وطراوتھا الخلویة الجدر ضعف فى اإلنزیمات ھذه نشاط یسبب

  الخالیا بواسطة أو البكتیریا بواسطة Phenoloxidas أوكسیدیز  فینول إنزیمات ُتفرز
  میالنین مكونة  تتجمع كینونیة مركبات إلى الفینولیة المركبات  فتتأكسد المتھتكة النباتیة

Melanoid substances نسیج ألى أو الخلویة للجدر بنیًا لونًا تعطى األخیرة وھذه. 
  الخالیا عدد فى زیادة فتسبب الممرضة البكتیریا بواسطة النمو منظمات بعض تفرز

Hyperplasia  تایلوزات لتكوین الخشب أوعیة فتدفع الخشب لبارنكیمیة Tylosis 
.متنوعة سمومًا تفرز الوعائى للذبول المسببة البكتیریا أنواع بعض وھناك
  البذور فى أو التربة فى أو النباتات بقایا فى الشتاء الوعائى الذبول بكتیریا تقضى

 تدخل .الناقلة الحشرات أجسام فى األحوال بعض وفى التكاثریة، الخضریة واألجزاء
 وتنتقل فیھا وتنتشر لتتكاثر الوعائیة األنسجة إلى ومنھا الجروح خالل النباتات البكتیریا

  تسھل جروح من تحدثة بما والنیماتودا الزراعیة األدوات تلوث طریق عن آلخر نبات من
.للنبات الوعائى الجھاز إلى البكتیریا دخول
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:الـــمقاومة
 الزراعة فى مقاومة أصناف إستخدام یمكن أنھ إال األمراض من النوع ھذا مقاومة یصعب

 من خالیة تكاثریة خضریة أجزاء أو بذور وإستخدام .مناسبة زراعیة دورة إتباع مع
  المصابة النباتات من التخلص مع وجدت إن الناقلة الحشرات مقاومة كذلك .اإلصابة
.وبقایاھا
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Bacterial : القرعیات فى الوعائى الذبول ـ ١ wilt of cucurbits

Erwinia  : المسبب tracheiphila 

 ویعتبر .القرعیة للعائلة التابعة البریة النباتات من كثیرًا لیصیب المرض ھذا ینتشر
 ثم Pumpkin العسلى فالقرع الكوسة یلیة بالمرض، تأثرًا العوائل أكثر من الخیار

  .المرض لھذا مقاوم فھو البطیخ أما Muskmelon )األصفر البطیخ( القاوون

  بموت ینتھى والعروق الخضرى للمجموع مفاجىء ذبول صورة فى المرض یظھر
  شدة وتختلف المخزن فى القرع ثمار على ھالمیًا عفنًا البكتیریا تسبب كما النباتات
  إلى تصل قد شدیدة إلى فردیة إصابة ومن ألخرى منطقة ومن آلخر موسم من اإلصابة

.الحقل فى المحصول من ٪٩٥ ھالك
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: األعـــراض
 ھذه تنتشر .النبات تفرعات أحد فى أكثر أو لورقة ترھل ھیئة على األعراض تبدأ

 األوراق تجف .المصابة للتفرعات وضعفًا النبات أوراق لبقیة ذبوًال لتسبب األعراض
 األعراض تنتشر  .تجف ثم ذابلة اللون شاحبة طریة المصابة السیقان وتصبح الذابلة

 المرض إلنتشار مالئمة الغیر الظروف تحت أو لإلصابة قابلیة األقل النباتات فى ببطىء
 بعمل .الخضرى النمو إكتمال قبل والكثیف السریع للتزھیر النبات ویندفع النمو معدل فیقل
 قطرات منھ تخرج األصابع بین علیة الضغط ثم المصاب النبات ساق فى عرضى قطع

  وعلى باألصابع اللزجة اإلفرازات ھذه تلتصق .البكتیریة اإلفرازات عن عبارة اللون فاتحة
 رھیفة خیوطًا تكون فإنھا برفق اإلفرازات ھذه سحبت فاذا .الساق من المقطوع السطح

  لعصارة واللبنى اللزج المظھر األحوال بعض فى ویستخدم .سنتیمترات لعدة تستطیل ربما
.المرض لھذا التشخیصیة الصفات كأحد المصابة النباتات
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 داخل ینتشر الھالمى العفن فأن المخزن فى القرع ثمار على األعراض تكشف عند
  الخارجى السطح فیة یظھر قد الذى الوقت فى الثمرة أجزاء لكل فسادًا ویسبب األنسجة

 لطع أو سوداء بقع صورة فى الثمرة سطح على فتظھر اإلصابة تتقدم وعادة .سلیمًا لھا
 إنتشار یستمر قد .السوداء األنسجة من كبیرة مساحة لتكون وتكبر ببعضھا تتصل

 الكائنات مھاجمة إلى المصابة الثمار أثنائھا تتعرض المخزن فى أشھر لعدة المرض
.الطرى للعفن المسببة األخرى

 أسابیع من أكثر لفترة جافة مصابة أنسجة فى المعیشة الوعائى الذبول بكتیریا التستطیع
  من لكل الھضمى الجھاز فى تعیش أن ویمكنھا .للجفاف الحساسیة شدیدة أنھا حیث قلیلة

Acalymma المخططة الخیار خنفساء vittata المنقطة الخیار وخنفساء 
Diabrotice undecimpunctata وقضاء وإنتقالھا إنتشارھا فى علیھما تعتمد حیث 

.أجسامھا فى الشتاء فترة
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: الــمرض دورة
  الخیار خنافس من نسبیًا قلیل لعدد الھضمیة القناة فى الشتاء فصل أثناء البكتیریا تكمن

 تحدث القرع أوراق على الحشرات ھذه تغذیة وأثناء الربیع فى .والمنقطة المخططة
  فى البكتیریا تسبح .الحشرات ھذه براز فى الموجودة البكتیریا منھا تدخل عمیقة جروحًا
 كل إلى وتنتشر بھا تتكاثر حیث الخشب أنسجة إلى لتدخل الجروح فى الموجود العصیر
.الثغور خالل األنسجة دخول على قادرة غیر أنھا ویالحظ .النبات أجزاءا

 اإلمتصاصیة األوعیة كفاءة من تقلل فإنھا الخشب أنسجة فى البكتیریا تنتشر عندما
  النباتات فى تایلوزات تتكون وأحیانًا .األوعیة ھذة فى صمغیة مواد تترك أنھا إلى باإلضافة
 .النتج عملیات أعاقة فى والتایلوزات الصمغیة المواد تسبب األحوال بعض فى .المصابة

  فى عنھا المصابة النباتات فى النتج معدل ینخفض الظھور فى الذبول أعراض تبدأ فعندما
 خمس إلى یصل الذابلة النباتات فى المیاه اندفاع قوة أن لوحظ وقد .السلیمة النباتات

.الناقلة األوعیة سد فى البكتیریا فعل إلى ذلك ویشیر .السلیمة النباتات فى نسبتھا
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 طریق عن وأحیانًا الخنافس، طریق عن األمر بادىء فى آلخر نبات من البكتیریا تنتقل
 تتلوث المصابة النباتات على الحشرات ھذه تتغذى فعندما .النطاطات مثل أخرى حشرات

  فى نضعھا حیث البكتیریا معھا تحمل سلیمة نباتات الى وبانتقالھا بالبكتیریا، فمھا أجزاء
 سلیمة نباتات ٤ ــ ٣ عدوى فى واحدة خنفساء وتتسبب .تحدثھا التى الجدیدة الجروح

 على قادرة الخنافس بعض أن وجد وقد ھذا .مصاب نبات من واحدة تغذیة عقب األقل على
 .مصاب نبات من واحده تغذیة عقب أسابیع ثالثة عن تزید لمدة البكتیریا نشر استمرار
 تتمكن حتى النباتیة األنسجة على الماء من غشاء توفر عند إال التحدث العدوى أن ویالحظ

 فى الذبول أعراض تبدأ .الخشب أنسجة إلى واإلنتقال الجروح إلى الوصول من البكتیریا
  بعد وذلك بالذبول مصابة النباتات كل فتصبح العدوى حدوث من أیام ٧ ــ ٦ بعد الظھور

  بعد شھرین إلى شھر خالل فى المصابة األوعیة فى الموجودة البكتیریا تموت .یومًا ١٥
  أو النباتات بذور فى أو التربة فى تعیش أن للبكتیریا الیمكن .وجفافھا النباتات موت

.علیھا
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    حیثحیث  والثماروالثمار  األزھاراألزھار  طریقطریق  عنعن  وأیضًاوأیضًا  الناقلةالناقلة  األوعیةاألوعیة  طریقطریق  عنعن  القرعالقرع  ثمارثمار  تصابتصاب
..البكتیریاالبكتیریا  إنتشارإنتشار  علىعلى  فتعملفتعمل  النموالنمو  فصلفصل  خاللخالل  الخنافسالخنافس  علیھاعلیھا  تتغذىتتغذى

    كبیرةكبیرة  أعدادًاأعدادًا  تواجدتواجد  عندعند  اإلصابةاإلصابة  تشتدتشتد  حیثحیث  المرضالمرض  إنتشارإنتشار  علىعلى  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  تؤثرتؤثر
    جوًاجوًا  وجودوجود  فيفي  عصاریةعصاریة  صغیرةصغیرة  النباتاتالنباتات  تكونتكون  عندماعندما  وأیضًاوأیضًا  المنطقةالمنطقة  فىفى  الخنافسالخنافس  منمن

..بالرطوبةبالرطوبة  مشبعًامشبعًا

::المقاومةالمقاومة
  (sevin)(sevin)  مثلمثل  الحشریةالحشریة  المبیداتالمبیدات  بإستخدامبإستخدام  الخیارالخیار  خنافسخنافس  إبادةإبادة  علىعلى  المقاومةالمقاومة  تعتمدتعتمد

  المبكرةالمبكرة  المقاومةالمقاومة  وتعتبروتعتبر  RotenoneRotenone  أوأو  MethoxyehlorMethoxyehlor  أوأو  CarboryCarbory  أوأو
    منمن  التخلصالتخلص  یجبیجب  كذلككذلك  ..المرضالمرض  إنتشارإنتشار  منمن  تحدتحد  التىالتى  العواملالعوامل  أھمأھم  منمن  للخنافسللخنافس

  ..دوریةدوریة  بصفةبصفة  المخزنالمخزن  فىفى  القرعالقرع  لثمارلثمار  عفنعفن  حدوثحدوث  ولتجنبولتجنب  ..وحرقھاوحرقھا  المصابةالمصابة  النباتاتالنباتات
  أصنافأصناف  عدةعدة  القرعیاتالقرعیات  أنواعأنواع  منمن    نوعنوع  لكللكل  فیوجدفیوجد  المقاومةالمقاومة  األصنافاألصناف  جھةجھة  منمن  أماأما

..مقاومةمقاومة

العودة للشریحة الرئیسیة



RingRing  ::  البطاطسالبطاطس  فىفى  الحلقىالحلقى  العفنالعفن  ــ  ٢٢ rotrot ofof PotatoPotato
CorynebacteriumCorynebacterium    ::  المسببالمسبب   sepedonicumsepedonicum
    تظھرتظھر  وقدوقد  ..النموالنمو  إكتمالإكتمال  قبلقبل  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  أعراضأعراض  المصابةالمصابة  النباتاتالنباتات  علىعلى  یظھریظھر  الال

    فىفى  ..المتأخرةالمتأخرة  اللفحةاللفحة  مرضمرض  مثلمثل  أخرىأخرى  أمراضأمراض  أعراضأعراض  فىفى  فتختبىءفتختبىء  متأخرةمتأخرة  األعراضاألعراض
    أوأو  الساقالساق  علىعلى  تقزمتقزم  بظھوربظھور  تبدأتبدأ  اإلصابةاإلصابة  فإنفإن  الحارالحار  والصیفوالصیف  الباردالبارد  الربیعالربیع  ذاتذات  السنواتالسنوات

  الظھریةالظھریة  المنطقةالمنطقة  تصفرتصفر  ..طبیعیةطبیعیة  النباتالنبات  أجزاءأجزاء  بقیةبقیة  تظھرتظھر  بینمابینما  النباتالنبات  سیقانسیقان  منمن  أكثرأكثر
..متقرحةمتقرحة  مناطقمناطق  بھابھا  ویظھرویظھر  أعلى،أعلى،  إلىإلى  حوافھاحوافھا  وتلتفوتلتف  للوریقاتللوریقات

    یجفیجف  وعندئذوعندئذ  األوراقاألوراق  كلكل  یشملیشمل  حتىحتى  یستمریستمر  ذبولذبول  حدوثحدوث  األوراقاألوراق  إصفرارإصفرار  یصاحبیصاحب
  عندعند  الساقالساق  قطعقطع  إذاإذا  ولكنولكن  ..ملحوظملحوظ  داخلىداخلى  تلونتلون  الذابلةالذابلة  السیقانالسیقان  علىعلى  یظھریظھر  الال  ..الساقالساق

    لونلون  ذاتذات  لزجةلزجة  إفرازاتإفرازات  الوعائیةالوعائیة  أنسجتةأنسجتة  منمن    یخرجیخرج  األصابةاألصابة  بینبین  علیةعلیة  وضغطوضغط  القاعدةالقاعدة
..فاتحفاتح  أصفرأصفر
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::األعراضاألعراض
    علىعلى  توجدتوجد  وربماوربما  الحصاد،الحصاد،  بعدبعد  أوأو  قبلقبل  سواءسواء  الدرناتالدرنات  علىعلى  للمرضللمرض  الممیزةالممیزة  تظھراألعراضتظھراألعراض

  الدرنةالدرنة  معمع  الساقالساق  إتصالإتصال  بنھایةبنھایة  مبتدئةمبتدئة  اإلنتشاراإلنتشار  فىفى  األعراضاألعراض  وتبدأوتبدأ  ..اآلخراآلخر  دوندون  البعضالبعض
    حلقىحلقى  تلونتلون  علیھاعلیھا  یظھریظھر  مصابةمصابة  درنةدرنة  منمن  قطعقطع  عملعمل  وعندوعند  ..الوعائیةالوعائیة  األنسجةاألنسجة  إلىإلى  فتتجةفتتجة

  منمن  البكتیریةالبكتیریة  اإلفرازاتاإلفرازات  بعضبعض  تخرجتخرج  وربماوربما  ..الوعائیةالوعائیة  الحزمالحزم  منطقةمنطقة  فىفى  فاتحفاتح  أصفرأصفر  لونلون  ذوذو
  فىفى  فاتحفاتح  بنىبنى  أوأو  أصفرأصفر  عفنعفن  یتكونیتكون  المرضالمرض  بتقدمبتقدم  ..الدرنةالدرنة  علىعلى  الضغطالضغط  عندعند  المناطقالمناطق  ھذهھذه

    المناطقالمناطق  منمن  لزجةلزجة  إفرازاتإفرازات  تخرجتخرج  فإنھافإنھا  الدرنةالدرنة  علىعلى  ضغطضغط  فإذافإذا  الوعائیةالوعائیة  الحزمالحزم  مناطقمناطق
  حیثحیث  الوعائیةالوعائیة  الحزمالحزم  منطقةمنطقة  فىفى  األنسجةاألنسجة  تعفنتعفن  بزیادةبزیادة  المتكونةالمتكونة  الجیوبالجیوب  تزدادتزداد  ..المصابةالمصابة
..علیھاعلیھا  تأتىتأتى  والتىوالتى  الطرىالطرى  العفنالعفن  ببكتیریاببكتیریا  الثانویةالثانویة  لإلصاباتلإلصابات  عرضةعرضة  تصبحتصبح

  ویمكنویمكن  ..جرامجرام  لصبغةلصبغة  موجبةموجبة  أنھاأنھا  البكتیریاالبكتیریا  لھذهلھذه  الممیزةالممیزة  المورفولوجیةالمورفولوجیة  الصفاتالصفات  منمن
  ھذهھذه  وتصیبوتصیب  ..المحصولالمحصول  علىعلى  یحدثھایحدثھا  التىالتى  األعراضاألعراض  طریقطریق  عنعن  للمرضللمرض  المبدئىالمبدئى  التعرفالتعرف
..والفلفلوالفلفل  الطماطمالطماطم  منھامنھا    العوائلالعوائل  منمن  محدودًامحدودًا  عددًاعددًا  البكتیرهالبكتیره
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  علىعلى  جافةجافة  إفرازاتإفرازات  ھیئةھیئة  علىعلى  أوأو  المصابةالمصابة  الدرناتالدرنات  فىفى  الشتاءالشتاء  فترةفترة  البكتیریاالبكتیریا  تقضىتقضى
  عنعن  بسھولةبسھولة  البكتیریاالبكتیریا  تنتشرتنتشر  ..الخالخ  ............  واألقفاصواألقفاص  التعبئةالتعبئة  وأكیاسوأكیاس  الزراعیةالزراعیة  األدواتاألدوات

    وتعملوتعمل  السكاكینالسكاكین  تتلوثتتلوث  لزراعتھالزراعتھا  إستعدادًاإستعدادًا  الدرناتالدرنات  تقطیعتقطیع  فأثناءفأثناء  التقطیعالتقطیع  سكاكینسكاكین  طریقطریق
  ٢٠٢٠  حوالىحوالى  فىفى  البكتیریاالبكتیریا  نشرنشر  علىعلى  واحدةواحدة  مرةمرة  السكینالسكین  تلوثتلوث  ویعملویعمل  ..البكتیریاالبكتیریا  نشرنشر  علىعلى

  أنسجةأنسجة  لتصیبلتصیب  فقطفقط  الجروحالجروح  خاللخالل  النباتاتالنباتات  البكتیریاالبكتیریا  تدخلتدخل  ..الدرناتالدرنات  منمن  األقلاألقل  علىعلى  قطعةقطعة
  األنسجةاألنسجة  إلىإلى  التحركالتحرك  البكتیریاالبكتیریا  تستطیعتستطیع  ..إنسدادھاإنسدادھا  تسببتسبب  وربماوربما  بھابھا  وتتكاثروتتكاثر  الخشبالخشب

    البكتیریاالبكتیریا  تغزوتغزو  ..بالبكتیریابالبكتیریا  ممتلئةممتلئة  جیوبًاجیوبًا  مكونھمكونھ  الخشبالخشب  بأوعیةبأوعیة  المحیطةالمحیطة  البارنكیمیةالبارنكیمیة
    النباتاتالنباتات  علىعلى  األعراضاألعراض  ظھورظھور  فىفى  بذلكبذلك  فتشاركفتشارك  الصغیرةالصغیرة  الجذورالجذور  تلفتلف  مسببھمسببھ  الجذورالجذور

..الموسمالموسم  نھایةنھایة  قربقرب  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق
  یتركبیتركب  بكتیریابكتیریا  سمًاسمًا  إفرازإفراز  إلىإلى  وكذلكوكذلك  بالبكتیریابالبكتیریا  األوعیةاألوعیة  إنسدادإنسداد  إلىإلى  النباتاتالنباتات  ذبولذبول  ویعزىویعزى

..glucopeptidesglucopeptides  الجلیكوببتیداتالجلیكوببتیدات  منمن  أساسًاأساسًا
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::  الـــمقاومةالـــمقاومة
  للتربةللتربة  وبالنسبةوبالنسبة  ..اإلصابةاإلصابة  منمن  خالیةخالیة  مختبرةمختبرة  بطاطسبطاطس  درناتدرنات  بزراعةبزراعة  المرضالمرض  ھذاھذا  یقاومیقاوم

    علىعلى  الشتاءالشتاء  فترةفترة  قضاءقضاء  یمكنھایمكنھا  ولكنولكن  ..بھابھا  الشتاءالشتاء  فترةفترة  تقضىتقضى  البكتیریاالبكتیریا  أنأن  یسجلیسجل  فلمفلم
  یجبیجب  لذلكلذلك  ..الخالخ  ..........  المخزنالمخزن  فىفى  وأیضًاوأیضًا  والنقلوالنقل  الزراعةالزراعة  اداواتاداوات  فىفى  جافةجافة  إفرازاتإفرازات  ھیئةھیئة

  أماأما  ..والفورمالدھیدوالفورمالدھید  النحاسالنحاس  كبریتاتكبریتات  مثلمثل  بالمطھراتبالمطھرات  واألماكنواألماكن  األدواتاألدوات  ھذهھذه  معاملةمعاملة
  فىفى  أوأو  الصودیومالصودیوم  ھیبوكلوریتھیبوكلوریت  محلولمحلول  فىفى  دوریةدوریة  بصفةبصفة  غمرھاغمرھا  فیجبفیجب  التقطیعالتقطیع  سكاكینسكاكین

..المغلىالمغلى  الماءالماء
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Botrytis

BacterialBacterial  ::  البكتیرىالبكتیرى  الذبولالذبول  ــــ  ٣٣ wiltwilt
GranvilleGranville  ::  منھامنھا  أخرىأخرى  أسماءأسماء  عدةعدة  المرضالمرض  ھذاھذا  علىعلى  یطلقیطلق wiltwilt  إلىإلى  نسبةنسبة  التبغالتبغ  فىفى  

SlimeSlime  واسمواسم  ..المتحدةالمتحدة  الوالیاتالوالیات  فىفى  مرةمرة  ألولألول  ظھورهظھوره  منطقةمنطقة diseasedisease  جاوةجاوة  فىفى    
  علیةعلیة  ویطلقویطلق  الموزالموز  ویصیبویصیب  الیابانالیابان  فىفى  LchobyoLchobyo  أوأو  KuromushiKuromushi  واسمواسم  وسوماطراوسوماطرا

MokoMoko  اسماسم diseasedisease  البنىالبنى  والعفنوالعفن  BrownBrown sotsot  البطاطسالبطاطس  یصیبیصیب  عندماعندما..
PseudomonasPseudomonas  ::  الــمسببالــمسبب solanacearumsolanacearum

  البكتیریاالبكتیریا  وبإستثناءوبإستثناء  ..الباذنجانیةالباذنجانیة  للعائلةللعائلة  تابعةتابعة  نباتاتنباتات  تزرعتزرع  أینماأینما  المرضالمرض  ینتشرینتشر
AgrobacteriumAgrobacterium tumefacienstumefaciens  البكتیریاالبكتیریا  ھذهھذه  فإنفإن  PP.. solanacearumsolanacearum  أكثرأكثر  ھىھى  

  إلىإلى  تابعًاتابعًا  نباتیًانباتیًا  نوعًانوعًا  ١٩٧١٩٧  منمن  أكثرأكثر  تصیبتصیب  حیثحیث  المختلفةالمختلفة  النباتیةالنباتیة  لألنواعلألنواع  إصابةإصابة  البكتیریاتالبكتیریات
  ..الواحدةالواحدة  الفلقةالفلقة  لذواتلذوات  تابعتابع  منھامنھا  وقلیلوقلیل  الفلقتینالفلقتین  ذواتذوات  منمن  معظمھامعظمھا  نباتیةنباتیة  عائلةعائلة  ٣٣٣٣

  الجنسالجنس  ویعتبرویعتبر  ..لإلصابةلإلصابة  القابلةالقابلة  األنواعاألنواع  منمن  عددعدد  أكثرأكثر  علىعلى  الباذنجانیةالباذنجانیة  العائلةالعائلة  وتحتوىوتحتوى
NicotianeNicotianeمنمن  كثیركثیر  مقاومةمقاومة  درجةدرجة  درستدرست  وقدوقد  ..بالمرضبالمرض  تصابتصاب  التىالتى  األجناساألجناس  أشھرأشھر  

  أماأما  ..الطبیعةالطبیعة  فىفى  التصابالتصاب  واللوبیاواللوبیا  الصویاالصویا  فولفول  أنأن  فوجدفوجد  المرضالمرض  لھذالھذا  الھامةالھامة  المحاصیلالمحاصیل
  منمن  عددًاعددًا  وجودوجود  أثبتتأثبتت  الحدیثةالحدیثة  الدراساتالدراسات  أنأن  إالإال  ..فمنیعةفمنیعة  والبطیخوالبطیخ  الحلوةالحلوة  والبطاطاوالبطاطا  القطنالقطن

  ..البكتیریاالبكتیریا  لھذهلھذه  السالالتالسالالت
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Botrytis

 .الدافئة المناطق فى خاصة والبطاطس الطماطم لزراعات بالغة أضرارًا المرض یسبب
 .اإلستوائیة المناطق فى الموز أشجار على یقضى كما ھالكة إلى مؤدیًا التبغ فیصیب
Brownبنیًا عفنًا المرض ویسبب rotثالث األقل على ویوجد .البطاطس درنات على  
األولى فالساللة العوائلى النطاق طریق عن بینھا التفریق یمكن البكتیره ھذه من سالالت

Race  ثنائى والموز الباذنجانیة العائلة نباتات من والعدید والطماطم التبغ تصیب1
Race أما الكرموسونى األساس Raceو الكروموسومى األساس ثالثى الموز فتصیب 2

  العائلة نباتات على المرضیة القدرة وقلیلة والطماطم للبطاطس أساسًا ممرض 3
.األخرى الباذنجانیة
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: األعــــراض
  على أما .موتھا إلى یؤدى البادرات على مفاجىء ذبول بحدوث األعراض ظھور تبدأ

  النباتات وتموت سقوطھا ثم لألوراق وتلون ذبول أعراض علیھا یظھر فقد الكبیرة النباتات
 عرضیة جذورًا الطماطم حالة فى كما المصابة النباتات جذور على ینشأ قد .النھایة فى

 باللون  البطاطس حالة فى والدرنات  والجذور للسیقان الوعائیة األنسجة وتتلون غزیرة
  توجد حیث منھا لزج سائل فیشاھد األجزاء ھذه في عرضى قطع عمل عند أما .البنى

  ویظھر الجذور تتعفن القشرة وفى النخاع فى الوعائیة الحزم حول عادة البكتیریة الجیوب
 إنسداد إلى فیعزى الذبول سبب أما النھایة فى وتموت النباتات على التدریجى الذبول

  فى وتساعد للنبات سامة أنھا یعتقد التسكر عدیدة مواد تكوین بجانب بالبكتیریا األوعیة
 .الذبول إحداث
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::  المرضالمرض  دورةدورة
  المحاصیلالمحاصیل  بعضبعض  فىفى  البذورالبذور  وعلىوعلى  والریزوماتوالریزومات  المصابةالمصابة  الدرناتالدرنات  فىفى  الشتاءالشتاء  البكتیریاالبكتیریا  تسكنتسكن

    السكاكینالسكاكین  بواسطةبواسطة  وكذلكوكذلك  الرىالرى  میاهمیاه  معمع  تنتشرتنتشر  ثمثم  بریةبریة  أوأو  منزرعةمنزرعة  سواءسواء  لإلصابةلإلصابة  القابلةالقابلة
..الناقلةالناقلة  الحشراتالحشرات  بواسطةبواسطة  األحوالاألحوال  بعضبعض  وفىوفى  والریزوماتوالریزومات  الدرناتالدرنات  تقطیعتقطیع  فىفى  المستخدمةالمستخدمة

    عنعن  وأیضًاوأیضًا  الزراعیةالزراعیة  اآلالتاآلالت  تحدثھاتحدثھا  التىالتى  الجروحالجروح  خاللخالل  منمن  النباتاتالنباتات  إلىإلى  البكتیریاالبكتیریا  تدخلتدخل
  إلىإلى  البكتیریاالبكتیریا  تصلتصل  ..الثانویةالثانویة  الجذورالجذور  خروجخروج  نتیجةنتیجة  تتكونتتكون  التىالتى  الطبیعیةالطبیعیة  الجروحالجروح  طریقطریق
    خاللخالل  منمن  البكتیریاالبكتیریا  تتسربتتسرب  ..األوعیةاألوعیة  امتدادامتداد  علىعلى  النباتاتالنباتات  فىفى  تنتشرتنتشر  ومنھاومنھا  الخشبالخشب  أوعیةأوعیة

  الخلویةالخلویة  الجذرالجذر  تحللتحلل  حیثحیث  والنخاعوالنخاع  القشرةالقشرة  فىفى  البارنكیمیةالبارنكیمیة  الخالیاالخالیا  إلىإلى  البیئیةالبیئیة  المسافاتالمسافات
..المتحللةالمتحللة  النباتاتالنباتات  وبقایاوبقایا  البكتیریةالبكتیریة  الخالیاالخالیا  منمن  لزجةلزجة  بكتلبكتل  ممتلئةممتلئة  جیوبًاجیوبًا  وتكونوتكون
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::  الـــمقاومةالـــمقاومة
    دورةدورة  وإتباعوإتباع  توفرھاتوفرھا  حالةحالة  فىفى  مقاومةمقاومة  أصنافأصناف  إستخدامإستخدام  ھوھو  السلیمةالسلیمة  المقاومةالمقاومة  فىفى  األساساألساس
  وتعقیموتعقیم  النظیفةالنظیفة  التقاوىالتقاوى  انتقاءانتقاء  كذلككذلك  ..المقاومةالمقاومة  األصنافاألصناف  توفرتوفر  عدمعدم  حالةحالة  فىفى  سلیمةسلیمة  زراعیةزراعیة
    عقبعقب  مغلىمغلى  ماءماء  أوأو  ٪٪١٠١٠  فورمالدھیدفورمالدھید  محلولمحلول  فىفى  بوضعھابوضعھا  السكاكینالسكاكین  مثلمثل  الزراعیةالزراعیة  األدواتاألدوات

  اإلصابةاإلصابة  بدائرةبدائرة  المحیطةالمحیطة  النباتاتالنباتات  وكذلكوكذلك  المصابةالمصابة  والدرناتوالدرنات  النباتاتالنباتات  حرقحرق  ..أستخدامأستخدام  كلكل
  معمع  عامعام  لمدةلمدة  تبویرھاتبویرھا  یمكنیمكن  الملوثةالملوثة  التربةالتربة  حالةحالة  وفىوفى  ..بعدبعد  األعراضاألعراض  علیھاعلیھا  یظھریظھر  لملم  والتىوالتى

..البكتیریاالبكتیریا  تموتتموت  كىكى  النباتاتالنباتات  بقایابقایا  تجفیفتجفیف  فىفى  لألسراعلألسراع  وذلكوذلك  المستمرالمستمر  تقلیبھاتقلیبھا
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:الصلیبیات فى األسود العرق أو األسود العفن ـ ٤
                                                 Black rot or black vein of crucifers

Xanthomonas     : الـــمسبب campestris
  شدید نقص إلى أحیانًا ویؤدى .الصلیبیة العائلة ویصیب العالم أنحاء كل فى المرض ینتشر

 تبدأ حیث أعمارھا من عمر أى فى النباتات المرض یصیب .المنزرع المحصول فى
 العوائل بعض فى ولكن .التربة سطح فوق الموجودة األجزاء على الظھور فى األعراض

 .جافًا عفنًا مكونة تصاب قد األجزاء ھذه فإن شحمیة جذورًا تكون والتى والفجل اللفت مثل
 األوراق تسقط .منھ واحد جانبًا ینمو حیث النبات نمو یتشوه كما المصابة البادرات تتقزم

.الساق على السفلیة
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: األعــــراض
 شكل تأخذ األوراق حواف قرب مصفرة تبقعات صورة فى الظھور فى األعراض تبدأ

 بین العروق لون ویتحول للورقة الوسطى العرق تجاه اإلصابة تنتشر ما وغالبًا V حرف
 البنى اللون إلى أیضًا المصابة المناطق تتحول كما .األسود اللون إلى المصفرة المناطق

 ینتشر ومنھ أسفل وإلى أعلى إلى اإلتجاھین فى الساق إلى العروق تلون یمتد .تجف ثم
 وفى علیھا یظھر بالبكتیریا وعائیًا مصابة األوراق تصبح وعندما .والبذور األوراق إلى
 قبل األخرى تلو واحدة المصابة األوراق سقوط إلى تؤدى مصفرة بقع النصل من مكان أى

 عمل عند ولكن .ظاھریة أعراضًا المصاب النبات فى الساق على الیظھر .نضجھا تمام
 من قلیلة كمیات تتكون وربما الوعائیة األنسجة فى وأسوداد تلون یشاھد بھ عرضى قطع

  النخاع فى بالبكتیریا ممتلئة جیوب تتكون وأحیانًا البكتیریا من مصفرة لزجة إفرازات
 فى الشحمیة الجذور تصاب كذلك .وتتلون والقرنبیط الكرنب  رؤوس أیضًا تتأثر .والقشرة

  تحلل حیث الطرى العفن ببكتیریا بعد فیما المصابة األنسجة تھاجم .الخ ... والفجل اللفت
.كریھة رائحة منھا وتخرج األنسجة
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 وعندما .داخلھا فى أو البذور وعلى المصابة النباتات بقایا فى الشتاء البكتیریا تقضى
  والثغور الثغور خالل إلیھا تدخل فإنھا بالبكتیریا المستدیمة أو الفلقیة األوراق تتلوث

 األنسجة إلى تصل ومنھا للخالیا البینیة المسافات فى تتنتشر حیث الجروح أو المائیة
  .البذور ذلك فى بما النبات أجزاء كل إلى ذلك بعد وتنتشر بداخلھا وتتكاثر لتغزوھا الوعائیة

 البیئیة المسافات فى تنتشر فإنھا الخشب نسیج فى البكتیریا تواجد وأثناء الوقت نفس وفى
 عندما .بالبكتیریا ممتلئة جیوبًا تكون ثم الخالیا ھذه تمیت حیث الخشب بارنكیمة لخالیا
 سواء الجروح أو المائیة الثغور خالل األوراق سطح إلى تصل البكتیریا فإن الورقة تصاب

 تنتشر حیث الزراعیة العملیات نتیجة تحدث التى أو تغذیتھا أثناء الحشرات تحدثھا التى
  أوراق إلى الزراعیة األدوات بواسطة تنتقل كما والریاح األمطار میاه طرطشة بواسطة
 األعراض تظھر الدافىء الجو فى خاصة المطر أنتشار وبزیادة .لتغزوھا السلیمة النباتات

.ساعات عدة غضون فى
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::  الـــمقاومةالـــمقاومة
  واإلقتصارواإلقتصار  نظیفةنظیفة  بذوربذور  أستخدامأستخدام  علىعلى  مقاومتةمقاومتة  وتعتمدوتعتمد  مقاومتھامقاومتھا  یصعبیصعب  التىالتى  األمراضاألمراض  منمن

    فىفى  الزراعةالزراعة  عدمعدم  وأیضًاوأیضًا  المشتلالمشتل  فىفى  علیھاعلیھا  أعراضًاأعراضًا  ظھورظھور  عدمعدم  منمن  المتأكدالمتأكد  الشتالتالشتالت  نقلنقل  علىعلى
  ٣٣ــــ  ٢٢  لمدةلمدة  األقلاألقل  علىعلى  تتركتترك  حیثحیث  السابقةالسابقة  السنواتالسنوات  فىفى  المرضالمرض  بھابھا  ظھرظھر  التىالتى  األرضاألرض
    الساخنالساخن  بالماءبالماء  البذورالبذور  معاملةمعاملة  تفیدتفید  قدقد  ..الصلییةالصلییة  للعائلةللعائلة  تابعةتابعة  نباتاتنباتات  زراعةزراعة  دوندون  سنواتسنوات

..البكتیریاالبكتیریا  مقاومةمقاومة  فىفى  ))ساعةساعة  نصفنصف  لمدةلمدة  مم  ْْ  ٥٠٥٠((
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البكتیریة واللفحات التبقعات ـ ب
 األوراق على الحجم مختلفة تبقعات أعراض للنبات الممرضة البكتیریا بعض عن یتسبب

 بعضھا مع تتصل تقرحات صورة على األعراض بعض وتظھر .والثمار والبراعم والسیقان
 النبات كل على اللفحة تنتشر أن الممكن ومن .باللفحات یسمى ما محدثة اإلصابة بتقدم

 مرض فى الحادث ھو كما النبات على مختلفة نقط من واحد آن في اإلصابة تبدأ وقد لتقتلة
  المتقرحة البقع تظھر .الوقت نفس فى النبات كل على األعراض فتظھر الناریة اللفحة

  البكتیریة التبقعات تتحدد .صفراء بھالة تحاط األحوال بعض وفى منتظمة غیر أو مستدیرة
  حیث الكبیرة الثانویة العروق أو الوسطى العرق بواسطة الفلقتین ذوات النباتات أوراق فى

 األوراق على تظھر اإلصابة فأن الواحدة الفلقة ذوات فى أما .أركان ذات بقع تظھر
  الجو وفى الورقة فى التعریق نظام ذلك فى یحددھا شرائط أو خطوط صورة فى والسیقان
  تنتشر البكتیریا من لزجة إفرازات المصابة األنسجة من یخرج ما غالبًا بالرطوبة المشبع

 ھذه مثل فى یحدث ما وغالبًا .اإلصابة فتتكرر جدیدة لنباتات أو المتجاورة األنسجة إلى
 ذات الشكل منتظمة غیر أو مستدیرة ثقوبًا تاركة المیتة األنسجة تسقط أن البیئیة الظروف

 .... والثمار والسیقان األوراق على البكتیریة التبقعات أمراض معظم تحدث .صلبة حواف
 بینما ، XanthomonasXanthomonas وPseudomonasPseudomonas لجنس التابعة البكتیریا بواسطة الخ

Pseudomonas لجنس التابعة البكتیریا عن اللفحات تتسبب , Erwinia .
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 األجناس لھذه التابعة البكتیریة األنواع تسببھا التى اللفحات أھم التالى الجدول ویوضح
:المختلفة النباتات على

Pseudomonas جـنس spp.

المرضالمرضالنوعالنوع
P. tabaci     P. tabaci      الدخانالدخان((إحتراق أوراق التبغ إحتراق أوراق التبغ   (   (WildfireWildfire
P. angulataP. angulata التبقع الزاوى أو األحتراق التبقع الزاوى أو األحتراق        Angular leaf spot orAngular leaf spot or

blackfire of tobaccoblackfire of tobacco        األسود لألوراق فى التبغ       األسود لألوراق فى التبغ       
P. lacrymans   P. lacrymans    التبقع الزاوى فى الخیار التبقع الزاوى فى الخیارAgular leaf spot of cucumberAgular leaf spot of cucumber
P. phaseolicola  P. phaseolicola  اللفحة الھالیة فى الفاصولیااللفحة الھالیة فى الفاصولیا            Halo bligt of beansHalo bligt of beans
P. cronafaciens           P. cronafaciens                  اللفحة الھالیة فى الشوفان       اللفحة الھالیة فى الشوفان          Halo bligt of OatsHalo bligt of Oats

P. pisi P. pisi          اللفحة البكتیریة فى البازالء         اللفحة البكتیریة فى البازالءBacterial blight of peasBacterial blight of peas

P. delphinil P. delphinil   العایقالعایق((البقعة السوداء فى الدلفینیم  البقعة السوداء فى الدلفینیم   (   (Black spot of delphiniumBlack spot of delphinium
P. woodsii   P. woodsii      التبقع البكتیرى فى القرنفل   التبقع البكتیرى فى القرنفلBacterial leaf spot of carnationBacterial leaf spot of carnation
P. gardeniaeP. gardeniae التبقع البكتیرى فى الفردنیا التبقع البكتیرى فى الفردنیاof gardinia   Bacterial leaf spotof gardinia   Bacterial leaf spot
P. glycinaeP. glycinae اللفحة البكتیریة فى فول الصویا اللفحة البكتیریة فى فول الصویاBacterial leaf spot of soybean Bacterial leaf spot of soybean 
P. syringaeP. syringae اللفحة البكتیریة فى اللیلج اللفحة البكتیریة فى اللیلج      lilac   Bacterial leaf spot oflilac   Bacterial leaf spot of
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Halo blight 
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Halo blight Halo blight 

Angular leaf spot of cucumberAngular leaf spot of cucumber Angular leaf spot of cucumberAngular leaf spot of cucumber
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XanthomonasXanthomonasجـنسجـنس

المرضالمرضالنوعالنوع
X. phaseoliX. phaseoli اللفحة العادیة فى الفاصولیا اللفحة العادیة فى الفاصولیاCommon blight of beansCommon blight of beans                                              
X. phaseoli var. sojensisX. phaseoli var. sojensis     التبثرات البكتیریة فى فول الصویا     التبثرات البكتیریة فى فول الصویاBacterial pustule of soybeanBacterial pustule of soybean
X. malvasearumX. malvasearum     التبقع الزاوى فى القطن     التبقع الزاوى فى القطنAngular leaf spot of cottonAngular leaf spot of cotton
X. oryzeaX. oryzea  لفحة األوراق البكتیریة فى األرز  لفحة األوراق البكتیریة فى األرزBacterial leaf blight of  riceBacterial leaf blight of  rice
X. translucens f. sp. oryzicolaX. translucens f. sp. oryzicola التخطیط البكتیرى فى أوراق األرز التخطیط البكتیرى فى أوراق األرزBacterial leaf streak of riceBacterial leaf streak of rice
X. pruniX. pruni        التبقع البكتیرى فى الثمارات        التبقع البكتیرى فى الثماراتBacterial spot of stone fruits  Bacterial spot of stone fruits  

ذات النواه الحجریة                                            ذات النواه الحجریة                                            
X. vesicatoriaX. vesicatoriaالتبقع البكتیرى فى الطماطم والفلفلالتبقع البكتیرى فى الطماطم والفلفل

              Bacterial spot of tomato and peppeBacterial spot of tomato and peppe

X. rubrilineansX. rubrilineansفى قصب السكر                         فى قصب السكر                           التخطط األحمر وعفن القمةالتخطط األحمر وعفن القمة
Red stripe and top rot of sugarcanRed stripe and top rot of sugarcan                      

X. bogoniaeX. bogoniae         التبق ع ال ورقى البكتی رى ف ى البیجونی ا         التبق ع ال ورقى البكتی رى ف ى البیجونی اBegonia leaf spot top rot of Begonia leaf spot top rot of 
sugarcaneicesugarcaneiceى للورقة ــ ن فى آن واح د  ى للورقة ــ ن فى آن واح د  ..اكز البقع وتعطى مظھر البثراتاكز البقع وتعطى مظھر البثرات

حیث تختلط األعراض وتظھر األعراض بكرة فى صورة حیث تختلط األعراض وتظھر األعراض بكرة فى صورة 
X. gummisudansX. gummisudans     لفحة األوراق فى الجالدیوس     لفحة األوراق فى الجالدیوسLeaf blight of gladiolusLeaf blight of gladiolus
X. plargoniiX. plargonii التبقع الورقى وعفن الساق فى الجیرانیوم التبقع الورقى وعفن الساق فى الجیرانیوم

Geranium leaf spot and stem rot           Geranium leaf spot and stem rot           
X. juglandisX. juglandis  لفحة الجوز  لفحة الجوز    Walnut blight Walnut blight 
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ErwiniaErwiniaجــــنسجــــنس

المرضالمرضالنوعالنوع

E. amylovoraE. amylovora                                                                     اللفح  ة الناری  ة ف  ى الكمث  رى                                                                     اللفح  ة الناری  ة ف  ى الكمث  رىFire blight of Fire blight of 
pome fruits   pome fruits   

                والتفاح وعوائل اخرى                   والتفاح وعوائل اخرى                   

E. carotovora var E. carotovora var 
chrysanthemichrysanthemi

  Bacterial blight of  Bacterial blight of            )                            )                            الكری زنثیم الكری زنثیم ((اللفح ة البكتیری ة ف ى ال داوودى     اللفح ة البكتیری ة ف ى ال داوودى     
chrysanthemum  chrysanthemum  
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Bacterial Soft Rot
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Bacterial Soft Rot
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Bacterial Soft Rot
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  مظھرمظھر  علىعلى    واللفحاتواللفحات  البكتیریةالبكتیریة  للتبقعاتللتبقعات  المسببھالمسببھ  لألمراضلألمراض  المبدئيالمبدئي  التشخیصالتشخیص  یعتمدیعتمد
  فىفى  البكتیریاالبكتیریا  وجودوجود  عنعن  الكشفالكشف  المباشرالمباشر  المیكرسكوبىالمیكرسكوبى  بالفحصبالفحص  یمكنیمكن  الال  ولكنولكن  اإلصابةاإلصابة

    لــلــ  أمكنأمكن  أنھأنھ  إالإال  ..النباتیةالنباتیة  األنسجةاألنسجة  تصیبتصیب  التىالتى  الفطریاتالفطریات  فىفى  حادثحادث  ھوھو  كماكما  األنسجةاألنسجة  داخلداخل
BashanBashan  الورقیةالورقیة  لألصاباتلألصابات  المسببةالمسببة  البكتیریاالبكتیریا  مشاھدةمشاھدة  منمن  ١٩٨١١٩٨١  سنةسنة  وآخرونوآخرون    

    عدةعدة  بعدبعد  وذلكوذلك  الضوئىالضوئى  المیكروسكوبالمیكروسكوب  بإستخدامبإستخدام  الورقةالورقة  ألنسجةألنسجة  المباشرالمباشر  بالفحصبالفحص
  االنیناالنین  بصبغةبصبغة  فصبغھافصبغھا  بالقلویاتبالقلویات  معاملتھامعاملتھا  ثمثم  األنسجةاألنسجة  ترویقترویق  فىفى  تتمثلتتمثل  لھالھا  معامالتمعامالت

AlanineAlanine  الزرقاءالزرقاء blueblueیظلیظل  بینمابینما  الداكنالداكن  األزرقاألزرق  باللونباللون  البكتیریةالبكتیریة  الخالیاالخالیا  فتنصبغفتنصبغ  
..الباھتالباھت  األزرقاألزرق  بالونبالون  ضعیفًاضعیفًا  تلوینًاتلوینًا  ملونملون  أوأو  اللوناللون  عدیمعدیم  النباتىالنباتى  النسیجالنسیج
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  أوأو  المصابةالمصابة  األجزاءاألجزاء  علىعلى  الشتاءالشتاء  فترةفترة  األعراضاألعراض  منمن  النوعالنوع  لھذالھذا  المسببةالمسببة  البكتیریاالبكتیریا  تقضىتقضى
  األدواتاألدوات  أوأو  المصابةالمصابة  النباتاتالنباتات  بقایابقایا  علىعلى  أوأو  البذورالبذور  علىعلى  أوأو  المستدیمةالمستدیمة  النباتاتالنباتات  منمن  السلیمةالسلیمة

  األمطاراألمطار  بواسطةبواسطة  آلخرآلخر  مكانمكان  منمن  تنتشرتنتشر  ..التربةالتربة  فىفى  أوأو  النقلالنقل  فىفى  المستخدمةالمستخدمة  الزراعیةالزراعیة
  كالنحلكالنحل  الناقلةالناقلة  بالحشراتبالحشرات  المباشرةالمباشرة  المالمسةالمالمسة  طریقطریق  عنعن  أوأو  بالریاحبالریاح  المصحوبةالمصحوبة  خاصةخاصة

  حیثحیث  ..الخالخ  ......  الزراعةالزراعة  أدواتأدوات  بواسطةبواسطة  أوأو  شتلھاشتلھا  أوأو  النباتاتالنباتات  نقلنقل  عندعند  أوأو  الذبابالذباب  أوأو  أوالنملأوالنمل
  البینیةالبینیة  المسافاتالمسافات  حتىحتى  وتغزوهوتغزوه  والجروحوالجروح  الطبیعیةالطبیعیة  الفتحاتالفتحات  خاللخالل  منمن  العائلالعائل  خالیاخالیا  إلىإلى  تدخلتدخل

    قدقد  ..المطرالمطر  فصلفصل  خاللخالل  خاصةخاصة  بالمیاهبالمیاه  األنسجةاألنسجة  تشبعتشبع  ذلكذلك  فىفى  ویساعدھاویساعدھا  البارنكیمیةالبارنكیمیة  لألنسجةلألنسجة
..الخلویةالخلویة  الجدرالجدر  بھابھا  تذیبتذیب  وسلیلوزیةوسلیلوزیة  بكتینیةبكتینیة  أنزیماتأنزیمات  البكتیریاالبكتیریا  ھذهھذه  تفرزتفرز

    والدودةوالدودة  المقاومةالمقاومة  األصنافاألصناف  إستخدامإستخدام  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة((  البكتیریةالبكتیریة  واللفحاتواللفحات  التبقعاتالتبقعات  تقاومتقاوم
  عرضةعرضة  النباتاتالنباتات  فیھفیھ  تكونتكون    الذىالذى  الفصلالفصل  خاللخالل  مراتمرات  عدةعدة  رشھارشھا  بواسطةبواسطة  ))الزراعیةالزراعیة

  المضاداتالمضادات  أوأو  الزینبالزینب  أوأو  المختلفةالمختلفة  النحاسالنحاس  مركباتمركبات  أوأو  بوردوبوردو  مزیجمزیج  یستخدمیستخدم  حیثحیث  لإلصابةلإلصابة
  بالمضاداتبالمضادات  حقنھاحقنھا  یمكنیمكن  المعمرةالمعمرة  األشجاراألشجار  وفىوفى  ..والتتراسیكلینوالتتراسیكلین  ستریتومیسینستریتومیسین  مثلمثل  الحیویةالحیویة
..الحیویةالحیویة
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Case studyCase studyدراسة حالة دراسة حالة 
Fire BlightFire Blightاللفحة الناریة في الكمثري والتفاح   اللفحة الناریة في الكمثري والتفاح   

""العوامل المؤثرة علي المرض وطرق مقاومتھاالعوامل المؤثرة علي المرض وطرق مقاومتھا""

الناریة؟الناریة؟  اللفحةاللفحة  ھىھى  ماما
ErwiniaErwinia  البكتیریاالبكتیریا  تسببھتسببھ  مرضمرض  ھوھو  الناریةالناریة  اللفحةاللفحة amylovoraamylovora  الكمثريالكمثري  یصیبیصیب    

  أوًالأوًال  األزھاراألزھار  وتصابوتصاب  ..الوردیةالوردیة  للعائلةللعائلة  التابعةالتابعة  الزینةالزینة  نباتاتنباتات  منمن  وعدیدوعدید  السفرجلالسفرجل  وو  والتفاحوالتفاح
..النھایةالنھایة  فيفي  األسوداألسود  اللوناللون  إليإلي  وتتحولوتتحول  تذبلتذبل  ثمثم  الملمسالملمس  مائیةمائیة  البتالتالبتالت  تبدوتبدو  حیثحیث

للمرض؟للمرض؟  الممیزةالممیزة  االعراضاالعراض  ھىھى  ماما
    تصابتصاب  الشدیدةالشدیدة  الحاالتالحاالت  وفيوفي  واألفرعواألفرع  األوراقاألوراق  اسوداداسوداد  ھوھو  للمرضللمرض  الممیزةالممیزة  األعراضاألعراض  أھمأھم

    یحتويیحتوي  لزجلزج  سائلسائل  المصابةالمصابة  األجزاءاألجزاء  منمن  یخرجیخرج  وقدوقد  الخطاطیفالخطاطیف  شكلشكل  اليالي  وتتحولوتتحول  األفرعاألفرع
    للبكتیریاللبكتیریا  ویمكنویمكن  الصیفالصیف  موسمموسم  منمن  بدًءابدًءا  األعراضاألعراض  وتظھروتظھر  ..البكتیریةالبكتیریة  الخالیاالخالیا  مالیینمالیین  عليعلي

..التالىالتالى  الربیعالربیع  موسمموسم  بدءبدء  وحتيوحتي  المتقرحةالمتقرحة  األنسجةاألنسجة  فيفي  الشتاءالشتاء  فترةفترة  قضاءقضاء
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Apple flowers infected with Erwinia amylovora
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Apple fruit infected with Erwinia amylovora
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Fire blight infected pear fruit with bacterial ooze 
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The "shepard's crook" symptom on apple shoots 
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Shoot blight on pear produced by Erwinia amylovora
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Canker blight on apple trunk
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Rootstock blight on apple 
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Bacterial ooze from canker on apple 
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ما ھى خـــطورة الــمرض؟ما ھى خـــطورة الــمرض؟
تعتبر اللفحة الناریة  واحدة من أھم األمراض المدمرة ألشجار الكمثري والتفاح ویظھر تعتبر اللفحة الناریة  واحدة من أھم األمراض المدمرة ألشجار الكمثري والتفاح ویظھر 
المرض في مواسم متفرقة ولكن یمكنھا إحداث إصابة شدیدة لألشجار لینتشر المرض المرض في مواسم متفرقة ولكن یمكنھا إحداث إصابة شدیدة لألشجار لینتشر المرض 

.  .  بصورة وبائیة فیقضي علي األزھار واألفرع الخضریة ـ وأحیانًا علي الشجرة بأكملھابصورة وبائیة فیقضي علي األزھار واألفرع الخضریة ـ وأحیانًا علي الشجرة بأكملھا

ما ھى البیئة المالئمة إلنتشار المرض؟ما ھى البیئة المالئمة إلنتشار المرض؟
یعتمد انتشار مرض اللفحة الناریة في الكمثري علي التفاعل بین أشجار الكمثري  یعتمد انتشار مرض اللفحة الناریة في الكمثري علي التفاعل بین أشجار الكمثري  

وذلك تحت مظلة من الظروف البیئیة والتي  وذلك تحت مظلة من الظروف البیئیة والتي  " " ایروینیا أمیلوفوراایروینیا أمیلوفورا""والبكتیریا المسببة والبكتیریا المسببة 
وھناك عوامل اساسیة تحدد درجة وھناك عوامل اساسیة تحدد درجة . . تشتمل علي الطقس ووجود الحشرات الناقلة للبكتیریاتشتمل علي الطقس ووجود الحشرات الناقلة للبكتیریا

القابلیة لإلصابھ بالمرض وھي موقع المزرعة و حالة التربة و تغذیة األشجار والعملیات  القابلیة لإلصابھ بالمرض وھي موقع المزرعة و حالة التربة و تغذیة األشجار والعملیات  
الزراعیة في البستان  والظروف البیئیة المناسبة لكل من البكتیریا والعائل وتفاعلھما  الزراعیة في البستان  والظروف البیئیة المناسبة لكل من البكتیریا والعائل وتفاعلھما  

..خالل موسم النموخالل موسم النمو
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المختلفة النباتیة االجزاء على المرض أعراض
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وبائیة؟وبائیة؟  صورةصورة  إلىإلى  االصابةاالصابة  تتحولتتحول  كیفكیف
  لصالحلصالح  العواملالعوامل  لكللكل  مثليمثلي  الظروفالظروف  تكونتكون  أنأن  یستلزمیستلزم  وبائیةوبائیة  صورةصورة  فيفي  المرضالمرض  ولحدوثولحدوث
::فيفي  العواملالعوامل  ھذهھذه  وتتلخصوتتلخص  ""امیلوفوراامیلوفورا  ایرویناایروینا""  البكتیریاالبكتیریا

:مقاومة النبات للفحة -ا
جنسًا من العائلة الوردیة اھمھا الكمثري  ٤٠نوع نباتي تتبع ٢٠٠ــ سجلت اللفحة الناریة علي حوالي 

.والتفاح
".بیرس كمیونس"ــ یعتبر مرض اللفحة الناریة من األمراض المدمرة للكمثري 

ــ من المالحظات أیضا أن األنواع الجیدة من الكمثري الملساء ذات الرائحة الذكیة ھي أكثر األصناف  
.عرضة  للمرض

:العضو النباتي وعمره-ب
احداث لفحة لألزھار و لفحة للنموات الخضریة العصاریة و لفحة   " أیروینیا أمیلوفورا"ــ یمكن للبكتیریا 

ففي لفحة األزھار لیس من الضروري إحداث جروح في األزھار لذلك فان برنامج المكافحة  . للثمار
.للمرض یجب أن یتجھ بدایة الي تقلیل حدوث لفحة األزھار

ــ من الثابت أیضًا أن األنسجھ العصاریة سریعة النمو تكون أكثر قابلیة لألصابة من البطیئة لذلك تكثر   
    .اإلصابة  في المزارع الحدیثة عن القدیمة من نفس النوع

الـــعــائــــلالـــعــائــــل: : أوًال أوًال  الـــعــائــــلالـــعــائــــل: : أوًال أوًال 
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::األشجاراألشجار  وتغذیةوتغذیة  التربةالتربة  حالةحالة  --جج
  ــــ  حموضتھاحموضتھا  درجةدرجة  ــــ  الرطوبةالرطوبة  منمن  محتواھامحتواھا  ــــ  التربةالتربة  نوعنوع((  التربةالتربة  ظروفظروف  تؤثرتؤثر  ــــ

  عليعلي  تساعدتساعد  التيالتي  والتربةوالتربة  الناریةالناریة  اللفحةاللفحة  بمرضبمرض  اإلصابةاإلصابة  درجةدرجة  عليعلي  ))الغذائيالغذائي  المحتويالمحتوي
  تسمیدھاتسمیدھا  أوأو  حامضیةحامضیة  سیيءسیيء  صرفصرف    ذاتذات  ثقیلةثقیلة  تربةتربة  تكونتكون  ماما  عادةعادة  المرضالمرض  انتشارانتشار

    فيفي  فقیرةفقیرة  أرضأرض  فيفي  المنزرعةالمنزرعة  األشجاراألشجار  فيفي  عالیةعالیة  بدرجةبدرجة  المرضالمرض  وینتشروینتشر    ..زائدزائد
  المنزرعةالمنزرعة  باالشجارباالشجار  قورنتقورنت  ماما  إذاإذا  قلیلقلیل  بوتاسیومبوتاسیوم  مستوىمستوى  معمع  للحامضیةللحامضیة  تمیلتمیل  الصرفالصرف

  ذلكذلك  یوضعیوضع  أنأن  یجبیجب  لذلكلذلك  ..البوتاسیومالبوتاسیوم  منمن  العاليالعالي  المستويالمستوي  ذاتذات  الصرفالصرف  جیدةجیدة  أرضأرض  فيفي
  منمن  المطلوبةالمطلوبة  المستویاتالمستویات  یبینیبین  االتياالتي  والجدولوالجدول  ..التغذیةالتغذیة  برنامجبرنامج  عملعمل  عندعند  الحسبانالحسبان  فيفي

..))أغسطسأغسطس  نھایةنھایة  فيفي  المجموعةالمجموعة((  األوراقاألوراق  فيفي  والصغريوالصغري  الكبريالكبري  العناصرالعناصر
المستوي المطلوب العنصـــــــــر

%٢و٦ــ    ٢و٤ النیتروجیــــــن
%٠و٣٣ــ  ٠و١٣ الفوســـفـــــــور
%١و٨٥ــ  ١و٣٥ البوتاسیــــــوم
%٢و٠٠ــ  ١و٣٠ الكالسیــــــــوم
%٠و٥٠ــ  ٠و٣٥ الماغنســـــیوم
ملیون/ جزء ٥٠ــ   ٣٥ البــــــــورون
ملیون/ جزء ٥٠ــ  ٣٥ الــــــزنــــــك

ملیون/ جزء  ١٢ــ   ٧  النـــــحـــــاس
ملیون/ جزء  ١٥٠ــ    ٥٠ المنجنیــــــــز
ملیون/ فأكثر  جزء  ٥٠ الحدیــــــــــد 
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  مصدرمصدر  االعتباراالعتبار  فيفي  الوضعالوضع  معمع  تجنبھتجنبھ  فیجبفیجب  الزائدالزائد  النیتروجینيالنیتروجیني  التسمیدالتسمید  أماأما  ــــ
    عليعلي  یعملیعمل  الباردةالباردة  المناطقالمناطق  فيفي  أنھأنھ  حیثحیث  العضويالعضوي  السمادالسماد  تجنبتجنب  فیجبفیجب  السمادالسماد
    الیھاالیھا  تجذبتجذب  النموالنموموسمموسم  منمن  متأخرةمتأخرة  مرحلةمرحلة  فيفي  عصاریةعصاریة  أنسجةأنسجة  تنشیطتنشیط

    ..البكتیریاالبكتیریا
  تركیزاتتركیزات  تقلیلتقلیل  عليعلي  یعملیعمل  فانھفانھ  البوتاسیومالبوتاسیوم  منمن  عاليعالي  مستويمستوي  أضافةأضافة  أماأما  ــــ  

  وقدوقد  ..العنصرینالعنصرین  ھذینھذین  مسكمسك  عليعلي  تأثیرتأثیر  ولھولھاألوراقاألوراق  فيفي  والمغنسیوموالمغنسیوم  الكالسیومالكالسیوم
  الكالسیومالكالسیوم  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  عليعلي  تحتويتحتوي  التيالتي  األشجاراألشجار  أنأن  األبحاثاألبحاث  أثبتتأثبتت

..الناریةالناریة  اللفحةاللفحة  لمرضلمرض  مقاومةمقاومة  أكثرأكثر  تكونتكون  أوراقھاأوراقھا  فيفي  والمغنسیوموالمغنسیوم
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  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  - - دد
  وجودوجود  عليعلي  تأثیرھاتأثیرھا  خاللخالل  منمن  الناریةالناریة  اللفحةاللفحة  انتشارانتشار  عليعلي  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  تؤثرتؤثر  ــــ

    تكونتكون  وھذهوھذه  حدیثةحدیثة  نمواتنموات  تكوینتكوین  عليعلي  یساعدیساعد  الزراعیةالزراعیة  فتأخیرالعملیاتفتأخیرالعملیات  النیتروجینالنیتروجین
          ..بالبكتیریابالبكتیریا  التأثرالتأثر  شدیدةشدیدة

    للنیتروجینللنیتروجین  مثبتةمثبتة  تحمیلتحمیل  محاصیلمحاصیل  فیھافیھا  تزرعتزرع  التيالتي  الحدائقالحدائق  فيفي  أیضُاأیضُا  المرضالمرض  ویشتدویشتد  ــــ
    ھذهھذه  استبدلتاستبدلت  عندماعندما  حدتھحدتھ  قلتقلت  قدقد  المرضالمرض  أنأن  بالفعلبالفعل    وجدوجد  وقدوقد  البرسیمالبرسیم  مثلمثل

..نجیلیةنجیلیة  تحمیلتحمیل  بمحاصیلبمحاصیل
  التأثرالتأثر  شدیدةشدیدة  الغضةالغضة  النمواتالنموات  تكوینتكوین  تنشیطتنشیط  عليعلي  یعملیعمل  الجائرالجائر  التقلیمالتقلیم  أنأن  وجدوجد  وقدوقد  ــــ

  منمن  للوقایةللوقایة  أسلوبًاأسلوبًا  یعتبریعتبر  المحدودالمحدود  الموسميالموسمي  التدریجيالتدریجي  التقلیمالتقلیم    فانفان  لذلكلذلك  بالمرضبالمرض
  البكتیریاالبكتیریا  دخولدخول  اليالي  یؤديیؤدي  مباشرةمباشرة    التزھیرالتزھیر  قبلقبل  التقلیمالتقلیم  أنأن  أیضًاأیضًا  وجدوجد  كماكما  المرضالمرض

..وانتشارھاوانتشارھا  الجروحالجروح  خاللخالل  منمن
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    األشجاراألشجار  حولحول  الجویةالجویة  الرطوبةالرطوبة  زیادةزیادة  اليالي  یؤديیؤدي  بالرشبالرش  الريالري  انان  الفنیةالفنیة  التقاریرالتقاریر  اثبتتاثبتت  ــــ
  إليإلي  یؤديیؤدي  الرطوبةالرطوبة  ارتفاعارتفاع  فإنفإن  التزھیرالتزھیر  أثناءأثناء  أماأما  لألفرعلألفرع    شدیدةشدیدة  إصاباتإصابات  وحدوثوحدوث
..للبراعمللبراعم  لفحةلفحة  حدوثحدوث

  ..لالصابةلالصابة  عرضةعرضة  أكثرأكثر  تكونتكون  المنخفضةالمنخفضة  المناطقالمناطق  فيفي  الموجودةالموجودة  الحدائقالحدائق  ــــ
  واألحذیةواألحذیة  والمالبسوالمالبس  المالمسةالمالمسة  طریقطریق  عنعن  تنتشرتنتشر  البكتیریاالبكتیریا  انان  ایضًاایضًا  اإلعتباراإلعتبار  فيفي  یوضعیوضع    ــــ

    ..مصابةمصابة  ألجزاءألجزاء  مالصقتھامالصقتھا  عندعند  الزراعیةالزراعیة  اآلالتاآلالت  إطاراتإطارات  وو
..المصابةالمصابة  األزھاراألزھار  كمیةكمیة  منمن  تزیدتزید  النموالنمو  منظماتمنظمات  استخداماستخدام    ــــ
..ألخريألخري  قارةقارة  منمن  األنتشاراألنتشار  وسائلوسائل  أھمأھم  منمن  والریاحوالریاح  المھاجرةالمھاجرة  الطیورالطیور  تعتبرتعتبر    ــــ
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 األعراض تصاحب التي اللزجة اإلفرازات في عادة "أمیلوفورا أیروینیا" البكتیریا تتواجد ــ
 أیضًا توجد كما السائلة الحالة ھي فأبسطھا اإلفرازات حالة تكون الجو لحالة وتبعُا المرضیة

 في تتمركز البكتیریا فإن األزھار في أما .الثمار أو السیقان من تبدأ طولیة خیوط صورة في
.الزھرة من المؤنث العضو

 كما قلیلة بأعداد البراعم وأسطح األوراق علي نشطة غیر صورة في أیضًا البكتیریا تتواجد ــ
 مفھوم غیر األخیرة الحالة في ووجودھا الوعائي للجھاز البراتشیمیة األنسجة في أیضُا توجد
.اآلن حتي
 التي المناطق ففي البكتیریة الخالیا من كافي عدد وجود علي المرض انتشار یعتمد ــ

  التقرحات ناتج من تحدث اإلصابة فإن منتظمة بصورة المرض ویحدث المسبب فیھا یستوطن
.السابق الموسم من الموجودة

 علي تعتمد اإلصابة شدة فإن منتظمة بصورة المرض فیھا الیحدث التي المناطق وفي ــ
  ولمسافات بالحشرات النقل خاصة العدوي طریق عن  الحدیقة     إلي یصل الذي اللقاح
.القارات عبر بعیدة لمسافات البكتیریا نقل علي تعمل والطیور الریاح أن المألوف ومن .كبیرة

المسببالمسبب: : ثانیًاثانیًا المسببالمسبب: : ثانیًاثانیًا
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::الطــقـــــــــسالطــقـــــــــس  --اا
    وتكاثرھاوتكاثرھا  نموھانموھا  فيفي  رئیسیًارئیسیًا  اعتمادًااعتمادًا  الطقسالطقس  عليعلي  ""أمیلوفوراأمیلوفورا  أیروینیاأیروینیا""  البكتیریاالبكتیریا  تعتمدتعتمد  ــــ  

..))الحرارةالحرارة  ــــ  النسبیةالنسبیة  الرطوبةالرطوبة--    النديالندي  ــــ  المطرالمطر((
  أنأن  منمن  بالرغمبالرغم  مم  هه٢٩٢٩  ــ  ٢٤٢٤  بینبین  تتراوحتتراوح  حرارةحرارة  درجاتدرجات  فيفي  عالیةعالیة  بدرجةبدرجة  اللفحةاللفحة  تنتشرتنتشر    ــــ

..مم  هه  ٣٢٣٢  ــ  ٤٤  بینبین  یتراوحیتراوح  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  منمن  واسعواسع    مديمدي  فيفي  یحدثیحدث  المرضالمرض
  یعملیعمل  ذلكذلك  فإنفإن  عالیةعالیة  نسبیةنسبیة  رطوبةرطوبة  توفرتوفر  معمع  مم  هه  ٢٥٢٥  عنعن  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  ترتفعترتفع  عندماعندما  ــــ

..لإلصابةلإلصابة  القابلیةالقابلیة  شدیدةشدیدة  تكونتكون  وھذهوھذه  العصاریةالعصاریة    األنسجةاألنسجة  منمن  زائدةزائدة  نمواتنموات  إنتاجإنتاج  عليعلي
  تبعتبع  فاذافاذا  النموالنمو  موسمموسم  بدایةبدایة  فيفي  خاصةخاصة  اإلصابةاإلصابة  وحدوثوحدوث  المرضالمرض  نشرنشر  عليعلي  المطرالمطر  یعملیعمل  ــــ

  وتقلوتقل  كبیرةكبیرة  بدرجةبدرجة  المرضالمرض  ینتشرینتشر  أنأن  فالمتوقعفالمتوقع  عالیةعالیة  نسبیةنسبیة  ورطوبةورطوبة  دافيءدافيء  جوجو  ذلكذلك
..المطرالمطر  فیھافیھا  ینعدمینعدم  التيالتي  المناطقالمناطق  فيفي  اإلصابةاإلصابة

    ..الجوالجو  جفافجفاف  منمن  بالرغمبالرغم  فتتساقطفتتساقط  لألزھارلألزھار  وبائیةوبائیة  إصاباتإصابات  تحدثتحدث  فقدفقد  حالحال  أیةأیة  وعليوعلي    
..البكتیریاالبكتیریا  دخولدخول  عليعلي  تعملتعمل  األوراقاألوراق  فيفي  جروحجروح  إحداثإحداث  اليالي  الشدیدةالشدیدة  الریاحالریاح  تؤديتؤدي  ــــ
  یؤديیؤدي  أیضًاأیضًا  عالیةعالیة  أرضیةأرضیة  رطوبةرطوبة  یالزمھایالزمھا  عالیةعالیة  جویةجویة  رطوبةرطوبة  حدوثحدوث  أنأن  ایضًاایضًا  معروفمعروف  ــــ

..البكتیریاالبكتیریا  وبقاءوبقاء  تكاثرتكاثر  معدلمعدل  تنشطتنشط  وھذهوھذه  األانسجةاألانسجة  بینبین  المسافاتالمسافات  فيفي  الرطوبةالرطوبة  زیادةزیادة  إليإلي
    فيفي  نسبیةنسبیة  رطوبھرطوبھ  %%٧٠٧٠  فتكفيفتكفي  البكتیریاالبكتیریا  النتشارالنتشار  األمطاراألمطار  توفرتوفر  الضروريالضروري  منمن  لیسلیس  ــــ

..العدويالعدوي  لحدوثلحدوث  األنسجةاألنسجة  أسطحأسطح  عليعلي  رطوبةرطوبة  صورةصورة  فيفي  حتيحتي  أوأو  نديندي  أوأو  ضبابضباب  صورةصورة

الظروف البیئیةالظروف البیئیة: : ثالثًاثالثًا الظروف البیئیةالظروف البیئیة: : ثالثًاثالثًا

العودة للشریحة الرئیسیة



:الحشــــــــــرات ـ ب
  أو أجسامھا علي البكتیریا تحمل حیث المرض انتشار في رئیسیًا دورًا الحشرات تلعب ــ

 التفاح من ــ النمل( : ھي المرض انتشار علي تساعد التي الحشرات وأھم تغذیتھا أثناء
 ــ البیضاء الذبابة ــ االوراق نطاطات ــ العسل نحل ـ المنزلیة الذبابة ــ البق ــ الصوفي

.)الذنابیر
  لھا كان فإذا معھا المیكروب تحمل اللزجة البكتیریة إالفرازات علي تتغذي التي والحشرات

.الخضریة األفرع إلي فتنقلھ ماصة حشرات كانت واذا لألزھار فتنقلھ التلقیح في دور

العودة للشریحة الرئیسیة



 برنامج تنفیذ یجب بل المرض مقاومة في علیھا اإلعتماد یمكن منفردة طریقة التوجد ــ
 المسببة البكتیریا من لكل الكیماویة والمقاومة الزراعیة العملیات   علي یشتمل متكامل

.تنفیذھا مواعید إحكام مع والحشرات
  تھدید الحسبان في یوضع ان یجب زراعتھا إعادة أو كمثري بستان  زراعة في التفكیر قبل ــ

 حموضة ــ الصرف ــ التربة بنوع السابقة معرفتنا ضوء علي وذلك للحدیقة اللفحة مرض
.لإلصابة واألصناف األصول قابلیة درجة وأیضًا المرض بشدة ذلك وعالقة االرض

 الصرف سیئة الفقیرة المزارع في تتركز الناریة اللفحة مرض مشاكل معظم أن الثابت من ــ
 غیرھا دون فیھا المعیشة لتحملھا الكمثري لزراعة المزارع ھذه تختار ما الغالب في أنھ حیث

  جذب علي یعمل التربھ وضعف ضعیفة أشجارًا تنتج أنھا إال كالخوخ الفاكھھ أشجار من
.الكمثري الشجار المرض

ما ھى كیفیة مقاومة اللفحة الناریة في الكمثري؟

العودة للشریحة الرئیسیة



 والزراعة التسمید : أوًال

: اآلتي لتنفیذ التسمید برنامج یصمم
.المتأخرة الخضریة األفرع تكوین تشجیع عدم ــ ١
 التسمید في الزیادة تجنب اإلعتبار في الوضع مع الرئیسیة للعناصر غذائي توازن إحداث ــ ٢

.النیتروجیني
.التربة بحالة اإلھتمام ــ ٣
٠التربة وتحسن وجدت إن الزائدة الحموضة لمعادلة الجیر إضافة ــ ٤
.المنطقة طبیعة حسب أسلوب بأي الصرف تحسین ــ ٥

العودة للشریحة الرئیسیة



 التسمید فصل المفضل من أنھ إال الربیع موسم في عادة یتم التسمید أن من بالرغم ــ ٦
 بدء قبل التربة في الكمیة نصف فتضاف خاص برنامج لھ ویتبع البرنامج عن النیتروجیني

  النصف ویضاف المنطقة في عادة التحدث األزھار عدوي كانت اذا األقل علي بشھر النمو
 نیتروجین صورة في البتالت سقوط بعد األرض علي رشًا أو ورقي سماد صورة في اآلخر
.ذائب

 متناول في تكون أنھا حیث نترات صورة في النیتروجین یضاف الصرف سیئة التربة في ــ ٧
 األشجار مقاومة علي الكالسیوم سیساعد حیث الكالسیوم نترات وتفضل مباشرة األشجار

.للفحة
 من كبیرة كمیات بتوفیر المتأخر النمو تشجع ألنھا المتأخرة الزراعة تجنب یجب ــ ٨

.لألشجار الصالح النیتروجین
.الصیف منتصف في بالنمو لھا یسمح ثم مبكرًا التحمیل محاصیل حش یجب ــ ٩

 منافسة علي یعمل األخیر حیث البرسیم مثل البقولیات عن النجیلیة الحشائش یفضل ــ١٠
 سبق كما لألشجار المطلوبة النیتروجین كمیة في التحكم معھ الیمكن كما النمو في األشجار

.شرحھ

العودة للشریحة الرئیسیة



الضارة التراكیب من والتخلص التقلیم : ثانیًا
 أن حیث مراحل علي محدودًا تقلیمًا األشجار تقلیم أي المتدرج الموسمي التقلیم دائمًا یفضل ــ

 التقلیم أن إلي باإلضافة لألصابة القابلیة شدیدة األفرع من العدید نمو یشجع الجائر التقلیم
.التقرحات من للتخلص الفرصة یعطي الدوري

 دخول الي یؤدي قد جروح إحداث أن حیث المتكونة السرطانات من التخلص یحظر ــ
 تزال حیث السكون موسم في یجري منھا والتخلص  .بالكامل وموتھا الشجرة الي البكتیریا

 نمو علي تعمل التربة سطح فوق المتبقیة األجزاء وھذه التربة سطح من قلیلة مسافة علي
 تكوین علي سیعمل سنوات لعدة العملیة تلك فتكرار وعلیھ الجدید الموسم في حدیثة أنسجة

.للفحة مقاومة تراكیب
.باللفحة اإلصابھ احتماالت علي یساعد السرطانات علي الحشائشیة المبیدات رش ــ
 لإلصابھ التتعرض حتي الشجرة جذوع علي تتكون التي المھامیز من التخلص یجب ــ

.بالمرض
 باللفحة اإلصابھ من الھروب علي سیساعدھا ذلك ألن لألشجار المبكر اإلثمار تشجیع یجب ــ

 األزھار إصابھ احتمال في خطورتھ لھ المبكر التزھیر ان معرفة المزارعین علي ولكن
.بالمنطقة الحدوث شائعة األزھار لفحة كانت إذا باللفحھ

العودة للشریحة الرئیسیة



البكتیریا لقاح خفض : ثالثًا
 ھذه من التخلص یجب فانھ التقرحات في تبیت أمیلوفورا ایروینیا البكتیریا ألن نظرًا ــ

.الحیة األنسجة من جزء مع حتي كاملة إزالة بإزالتھا التقرحات
 معدني زیت إلیھ مضاف بوردو بمزیج الكمثري أشجار ترش النمو موسم بدایھ في ــ

.لألشجار خسائر تسبب التي الثانویة العدوي تقل وبالتالي السطحي اللقاح لتقلیل وذلك

العودة للشریحة الرئیسیة



السابق الموسم تقرحات من التخلص : رابعًا
 األمر استدعي ولو ازالتھا یجب الماضي الموسم من األشجار علي تقرحات وجود عند ــ ١
 الشتاء موسم نھایة في منھا التخلص ھي الطرق وأسھل .بأكملھا الشجرة من التخلص إلي

 إجراء حالة وفي التقرحات ھذه ازالة في المستخدمة األدوات تطھیر مراعاة مع وتحرق
 من فیكون الشتاء نھایة غیر أخري مواعید في األجزاء ھذه من والتخلص التقلیم عملیات

 مع %١٠ الكلور محلول ویفضل مطھر محلول في قطع كل عقب األدوات تطھیر المحتم
 ثم بالماء غسلھا الیوم نھایة في ویجب لألدوات كاو المحلول ھذا إن اإلعتبار في الوضع

.وتزییتھا تجفیفھا
  أو الكبیر الفرع محیط نصف عن القرحة قطر الیزید عندما التقرحات كشط الي یلجأ ــ ٢

 الصغیرة واألفرع المھامیز التقاء مناطق في تكثر التقرحات ھذه بأن العلم مع الجذع
 السلیم القلف الي نصل حتي المتقرحھ المناطق في القلف كل كشط ویتم .الكبیرة باألفرع

 مقوسھ حافھ ذو تقلیم سكین ذلك في ویستخدم القرحة حافة من األقل علي سم٢ ولمسافھ
  .الكالوس تكوین لتشجیع الفرع علي وعمودي بیضاوي شكل ذي كشط لتكوین وذلك

 األجزاء تغطي ثم %١٠ بالكلور أو  %٧٠ بالكحول المكان مسح یجب الكشط وعقب
.الجروح بعجینة المعاملة

العودة للشریحة الرئیسیة



المبكرة األزھار إصابات من التخلص : خامسًا
 حتي بالغة بعنایة إزالتھا یتم أن فیجب باللفحة مصابة األزھار من مجامیع ظھرت إذا ــ

 المناطق اسفل سم٣٠ ــ ١٥ لمسافة منھا التخلص ویتم سلیمة أخري مجامیع إلي التنتشر
.األعراض علیھا یظھر أن دون للبكتیریا حاملة تكون األنسجة أن حیث المصابة

 وجود الحتمال األشجار علي الكشف یجب یوم ١٤ ـــ ١٠ بین تتراوح بمدة التزھیر قبل ــ
 المناطق أسفل بالید المصابھ األفرع فتكسر المصابھ األفرع علي إصابات وجدت فاذا اصابات

 مناطق أسفل سم ١٥ لمسافة منھا التخلص فیتم مصابة مھامیز وجدت واذا المصابھ
.األصابھ

.تالیة أسابیع ولعدة أسبوعیًا مرتین األجزاء ھذه من والتخلص الدوري الكشف ویتم
األشجار في المرض تقدم منع : سادسًا

  الحشرات مقاومة طریق عن األشجار في المرض انتشار في التحكم طریق عن ذلك یتم
  لتثبیط الكیماویة المعاملة طریق عن بالعائل المحیطة الظروف في والتحكم للبكتیریا الناقلة

.البكتیریا تكاثر

العودة للشریحة الرئیسیة



الكیماویةالكیماویة  المقاومةالمقاومة  ::سابعًاسابعًا
    األشجاراألشجار  نمونمو  منمن  محددةمحددة  فتراتفترات  فيفي  الناریةالناریة  اللفحةاللفحة  مرضمرض  عليعلي  البكتیریھالبكتیریھ  المبیداتالمبیدات  تؤثرتؤثر
  بالكیماویاتبالكیماویات  المعاملھالمعاملھ  ونتیجةونتیجة    ..التزھیرالتزھیر  بعدبعد  ماما  طورطور  ــــ  التزھیرالتزھیر  طورطور  ــــ  الكمونالكمون  طورطور  وھيوھي
    اإلصاباتاإلصابات  وتمتنعوتمتنع  الحدیقةالحدیقة  فيفي  المرضالمرض  ویقلویقل  البكتیریاالبكتیریا  انتشارانتشار  یتحددیتحدد  الفتراتالفترات  تلكتلك  فيفي

..العددالعدد  وقلیلةوقلیلة  محدودمحدود  تأثیرتأثیر  ذاتذات  ))الحیویةالحیویة  المضاداتالمضادات((  البكتیریةالبكتیریة  والمبیداتوالمبیدات  ..الجدیدهالجدیده
::الكیماویةالكیماویة  للمقاومةللمقاومة  نظاماننظامان  ھناكھناك

  مركباتمركبات  أنأن  الثابتالثابت  ومنومن  ..الحیویةالحیویة  المضاداتالمضادات  استخداماستخدام  أوأو  النحاسالنحاس  مركباتمركبات  استخداماستخدام  إماإما
  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  النحاسالنحاس  مركباتمركبات  وأشھروأشھر  الحیویھالحیویھ  المضاداتالمضادات  كفاءةكفاءة  فيفي  لیستلیست  النحاسالنحاس
  ومزیجومزیج  ))١٠١١٠١  كوسیدكوسید((  والكبریتوالكبریت  النحاسالنحاس  ایدروكسیدایدروكسید  خلیطخلیط  ھوھو  الناریةالناریة  اللفحةاللفحة  مقاومةمقاومة

..بكثرهبكثره  ویستعملویستعمل  بوردوبوردو
    تشوھاتتشوھات  أوأو  األوراقاألوراق  فيفي  اصفراراصفرار  حدوثحدوث  اليالي  تؤديتؤدي  النحاسالنحاس  مركباتمركبات  انان  أیضًاأیضًا  معروفمعروف
..الثمارالثمار  عليعلي
  أكفاءأكفاء  وھيوھي  ))اجریسترباجریسترب  ــــ  أجریمیسنأجریمیسن((  ستربتومیسنستربتومیسن  ھيھي  الحیویةالحیویة  المضاداتالمضادات  أھمأھم  ــــ

  الوعائيالوعائي  انتشارھاانتشارھا  أنأن  إالإال  البكتیریاالبكتیریا  تكاثرتكاثر  منمن  تحدتحد  حیثحیث  للمقاومةللمقاومة  المتداولةالمتداولة  المضاداتالمضادات
..المتفتحةالمتفتحة  غیرغیر  األزھاراألزھار  لرشلرش  فعالةفعالة  غیرغیر  یجعلھایجعلھا  المحدودالمحدود

    یضافیضاف  كفاءتھكفاءتھ  ولرفعولرفع  رشًارشًا  الملیونالملیون  فيفي  جزءجزء  ١٠٠١٠٠  ــــ  ٥٠٥٠  بتركیزبتركیز  االجریسترباالجریسترب  ویستخدمویستخدم
  لتتمكنلتتمكن  خاللھخاللھ  أوأو  الظالمالظالم  بدایةبدایة  معمع  الرشالرش  یتمیتم  أنأن  عليعلي  ریجیولیدریجیولید  مثلمثل  للبللللبلل  قابلقابل  عاملعامل  الیھالیھ

..المحدودالمحدود  الجفافالجفاف  ظروفظروف  ظلظل  فيفي  الجیدالجید  األمتصاصاألمتصاص  منمن  األشجاراألشجار
  استخداماستخدام  عنعن  بدیلبدیل  ھناكھناك  والیكونوالیكون  لالستربتومیسنلالستربتومیسن  مقاومةمقاومة  البكتیریاالبكتیریا  منمن  سالالتسالالت  تظھرتظھر  قدقد  ــــ

..النحاسالنحاس  مركباتمركبات  أوأو  ))تیرامیسنتیرامیسن((  االوكسیتتراسیكلیناالوكسیتتراسیكلین
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::  الــــــــــــرشالــــــــــــرش  مواعیـــــــدمواعیـــــــد
::  السكونالسكون  طورطور    --اا

  منمن  عاليعالي  تركیزتركیز  یرشیرش  السابقالسابق  الموسمالموسم  فيفي  بشدةبشدة  المرضالمرض  فیھافیھا  ظھرظھر  التيالتي  البساتینالبساتین  فيفي    
  یؤخریؤخر  وھذاوھذا  المعدنيالمعدني  الزیتالزیت  معمع  النحاسالنحاس  ایدروكسیدایدروكسید  أوأو  المعدنيالمعدني  الزیتالزیت  معمع  بوردوبوردو  مزیجمزیج
  زیتزیت  %%١١++١٠٠١٠٠  ::  ٨٨    ::  ٨٨  ھيھي  المفضلةالمفضلة  والنسبوالنسب    ..التقرحاتالتقرحات  فيفي  مرضيمرضي  لقاحلقاح  انتاجانتاج
    النحاسالنحاس  ایدروكسیدایدروكسید  منمن  خلیطخلیط  أوأو  النحاسالنحاس  ایدروكسیدایدروكسید  منمن  كیلوكیلو  ٢٢  ــــ  ١١  أوأو  معدنيمعدني

  لكمیةلكمیة  كافیةكافیة  تكونتكون  الكمیةالكمیة  وھذهوھذه  ..المعدنيالمعدني  الزیتالزیت  ویضافویضاف  جالونجالون  ١٠٠١٠٠  لكللكل  والسلفیثوالسلفیث
    ٦٦  بطولبطول  نامیةنامیة  قمةقمة((  التفتحالتفتح  قبلقبل  أوأو  البراعمالبراعم  امتالءامتالء  مرحلةمرحلة  بعدبعد  فدانفدان  //جالونجالون  ٣٢٠٣٢٠

..))مللیمترمللیمتر
  لھالھا  یكونیكون  حیثحیث  النموالنمو  منمن  المتأخرةالمتأخرة  المراحلالمراحل  فيفي  النحاسالنحاس  مركباتمركبات  استخداماستخدام  تجنبتجنب  یالحظیالحظ  ــــ

..الطورالطور  ھذاھذا  فيفي  شدیدةشدیدة  سمیةسمیة
    واألكاروساتواألكاروسات  الحشراتالحشرات  تعدادتعداد  تقلیلتقلیل  فيفي  دورًادورًا  تلعبتلعب  السكونالسكون  طورطور  فيفي  بالزیوتبالزیوت  المعاملةالمعاملة  ــــ

..المرضالمرض  تنقلتنقل  التيالتي
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::التزھیرالتزھیر  طورطور  --بب
  عنعن  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  ترتفعترتفع  فعندمافعندما  لألصابةلألصابة  قابلةقابلة  األصنافاألصناف  جمیعجمیع  أزھارأزھار  أنأن  الثابتالثابت  منمن  ــــ      
    وقائیًاوقائیًا  رشًارشًا  فورًافورًا  الرشالرش  وجبوجب  %%٦٠٦٠  نسبیةنسبیة  رطوبةرطوبة  أوأو  األمطاراألمطار  تواجدتتواجدت  إذاإذا  خاصةخاصة  مم1818ْْ

  وحتيوحتي    %%١٠٠١٠٠،،  ٥٠٥٠،،  ٥٥  التزھیرالتزھیر  نسبھنسبھ  تكونتكون  عندماعندما  أوأو  بالتبادلبالتبادل  أیامأیام  ٥٥  كلكل  الرشالرش  ویكونویكون
  وذلكوذلك  الرشالرش  منمن  فالبدفالبد  بدقةبدقة  النسبالنسب  ھذهھذه  تحدیدتحدید  معھمعھ  الیمكنالیمكن  بحیثبحیث  سریعاسریعا  التزھیرالتزھیر  كانكان  لولو  إذاإذا

  المستخدمةالمستخدمة  المركباتالمركبات  أنأن  كماكما  لإلصابةلإلصابة  الحساسیھالحساسیھ  شدیدهشدیده  تكونتكون  حدیثًاحدیثًا  المتفتحھالمتفتحھ  األزھاراألزھار  ألنألن
..متفتحةمتفتحة  الغیرالغیر  األزھاراألزھار  عليعلي  التؤثرالتؤثر  المقاومةالمقاومة  فيفي
..ألخريألخري  جغرافیةجغرافیة  منطقةمنطقة  منمن  التزھیرالتزھیر  أثناءأثناء  الوقائيالوقائي  بالرشبالرش  الخاصةالخاصة  التوصیاتالتوصیات  تتباینتتباین  ــــ
    المرضالمرض  مقاومةمقاومة  عليعلي  یساعدیساعد  محدودمحدود  وعائيوعائي  تأثیرتأثیر  النحاسالنحاس  ومركباتومركبات  الحیویھالحیویھ  للمضاداتللمضادات  ــــ

  فمثًالفمثًال    ..المكافحةالمكافحة  برنامجبرنامج  إطارإطار  فيفي  اإلصابةاإلصابة  حدوثحدوث  قبلقبل  المركباتالمركبات  بھذهبھذه  المعاملةالمعاملة  یجبیجب  لذلكلذلك
..األزھاراألزھار  لفحةلفحة  یناسبیناسب  ١٠٠١٠٠  ::  ٣٣  ::  ٣٣  أوأو  ١٠٠١٠٠    ::  ٢٢::٦٦  بتولیفتھبتولیفتھ  بوردوبوردو  مزیجمزیج
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::التزھیرالتزھیر  بعدبعد  ماما  طورطور  --جج
  یومیوم  ٢١٢١ــــ  ٧٧  كلكل  الرشالرش  فیستمرفیستمر  اللفحةاللفحة  النتشارالنتشار  المناسبةالمناسبة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  استمرتاستمرت  إذاإذا  ــــ

  التزھیرالتزھیر  بعدبعد  مراتمرات  ٣٣  الرشالرش  یكونیكون  الصیفالصیف  ففيففي  ..والصنفوالصنف  البیئةالبیئة  ظروفظروف  حسبحسب  بالتناوببالتناوب
    الجیدةالجیدة  المقاومةالمقاومة  الضروريالضروري  منمن  فإنھفإنھ  البكتیریاالبكتیریا  نقلنقل  فيفي  ھامًاھامًا  دورًادورًا  الحشراتالحشرات  تلعبتلعب  وحیثوحیث

..لألشجارلألشجار  الخضريالخضري  النموالنمو  أثناءأثناء  للحشراتللحشرات
  الرطوبةالرطوبة  ترتفعترتفع  عندماعندما  خاصھخاصھ  وسبتمبروسبتمبر  أغسطسأغسطس  نھایةنھایة  فيفي  جدیدةجدیدة  أفرعأفرع  تتكونتتكون  ماما  كثیرًاكثیرًا  ــــ

    وانتشاروانتشار  البكتیریاالبكتیریا  نقلنقل  عليعلي  یساعدیساعد  الذيالذي  المنالمن  انتشارانتشار  عليعلي  تعملتعمل  وھذهوھذه  جفافجفاف  موسمموسم  بعدبعد
..مباشرةمباشرة  مقاومتھمقاومتھ  الضروريالضروري  منمن  كانكان  لذلكلذلك  المرضالمرض

::الناقلةالناقلة  الحشراتالحشرات  مقاومةمقاومة  - - دد
  التزھیرالتزھیر  موسمموسم  قبلقبل  مقاومتھامقاومتھا  كانتكانت  لذلكلذلك  األولیةاألولیة  اإلصابةاإلصابة  فيفي  أساسیًاأساسیًا  دورًادورًا  الحشراتالحشرات  تلعبتلعب    

..حتمیةحتمیة
  الحشراتالحشرات  انتشارانتشار  منمن  الحدالحد  عليعلي  تساعدتساعد  السكونالسكون  فتراتفترات  فيفي  بالزیوتبالزیوت  األشجاراألشجار  معاملةمعاملة  ــــ

..الزاحفةالزاحفة
  خاصةخاصة  الخضریةالخضریة  لألفرعلألفرع    العدويالعدوي  نقلنقل  عواملعوامل  تعتبرمنتعتبرمن    المنالمن  خاصةخاصة  الماصةالماصة  الحشراتالحشرات  ــــ

  احداثھااحداثھا  بجانببجانب  فإنھفإنھ  التغذیةالتغذیة  وأثناءوأثناء    ..كثیفھكثیفھ  الخضریھالخضریھ  النمواتالنموات  تكونتكون  حیثحیث  المشاتلالمشاتل  فيفي
  منمن  االنتشاراالنتشار  عليعلي  تساعدتساعد  أنھاأنھا  اليالي  باإلضافھباإلضافھ  البكتیریاالبكتیریا  دخولدخول  عليعلي  تعملتعمل  فانھافانھا  للجروحللجروح

    ..الفرعالفرع  عليعلي  آلخرآلخر  مكانمكان
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تلخیص لبرنامج المكافحة المتكاملة لمقاومة اللفحة الناریةتلخیص لبرنامج المكافحة المتكاملة لمقاومة اللفحة الناریة
وللحفاظ علي أدني مستوي من اإلصابةوللحفاظ علي أدني مستوي من اإلصابة

..المعروفةالمعروفة  الصرفالصرف  طرقطرق  بتحسینبتحسین  تطویرهتطویره  ویمكنویمكن  ألصرفألصرف  الجیدالجید  البستانالبستان  یختاریختار  ــــ١١
..بالبستانبالبستان  الحشراتالحشرات  تعدادتعداد  لتقلیللتقلیل  التحمیلالتحمیل  محاصیلمحاصیل  باستمرارباستمرار  تحشتحش  ــــ٢٢
..الكمونالكمون  موسمموسم  فيفي  السرطاناتالسرطانات  منمن  تخلصتخلص  ــــ٣٣
    أشجارأشجار  أوأو  الكمثريالكمثري  أشجارأشجار  عليعلي  سواءسواء  البستانالبستان  فيفي  باللفحةباللفحة  المصابةالمصابة  األفرعاألفرع  منمن  تخلصتخلص  ــ٤٤

  األقلاألقل  عليعلي  مم  ٨٠٠٨٠٠  مسافةمسافة  ذلكذلك  یشملیشمل  أنأن  ویجبویجب  العائلةالعائلة  نفسنفس  منمن  والشجیراتوالشجیرات  الزینةالزینة
..البستانالبستان  حولحول

..كبیرةكبیرة  جروحجروح  تكونتكون  لتجنبلتجنب  جائرجائر  غیرغیر  دوریًادوریًا  تقلیمتقلیم  عملیةعملیة  ٌتجرىٌتجرى  ــــ٥٥
  األفرعاألفرع  منمن  للتخلصللتخلص  الصیفالصیف  وبدایةوبدایة  التزھیرالتزھیر  موسمموسم  خاللخالل  للبستانللبستان  دوریًادوریًا  كشفًاكشفًا  ٌیجريٌیجري  ــــ٦٦

  سمسم  ٦٠٦٠  ــــ  ٤٥٤٥  المصابھالمصابھ  األفرعاألفرع  قطعقطع  یكونیكون  انان  مالحظةمالحظة  معمع  وحرقھاوحرقھا          باللفحھباللفحھ  المصابھالمصابھ
..المرئیةالمرئیة  األعراضاألعراض  أسفلأسفل

  وتغسلوتغسل  ثوانيثواني  ٣٣  ــــ  ٢٢  ولمدهولمده  %%١٠١٠  كلوركلور  محلولمحلول  فيفي  قطعقطع  كلكل  عقبعقب  األدواتاألدوات  تعقمتعقم  ــــ٧٧
..الصدأالصدأ  لمنعلمنع  وتزیتوتزیت  تجففتجفف  ثمثم  الیومالیوم  نھایةنھایة  فيفي  بالماءبالماء  األدواتاألدوات

اختیار مكان البستان والحفاظ علیھاختیار مكان البستان والحفاظ علیھ: : أوًال أوًال  اختیار مكان البستان والحفاظ علیھاختیار مكان البستان والحفاظ علیھ: : أوًال أوًال 
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                                        ..المقاومةالمقاومة  واألصنافواألصناف  األصولاألصول  ٌتختارٌتختار  أمكنأمكن  كلماكلما  ــــ  ١١
    للحفاظللحفاظ  بالتسمیدبالتسمید  واھتمواھتم  لألوراقلألوراق  دوريدوري  تحلیلتحلیل  خاللخالل  لألشجارلألشجار  الصحیةالصحیة  الحالةالحالة  اختبراختبر  ــــ  ٢٢

..))بوتاسیومبوتاسیوم  ــــ  فوسفورفوسفور  ــــ  نیتروجیننیتروجین((  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  منمن  متوازنمتوازن  مستويمستوي  عليعلي
..احتیاجاتھااحتیاجاتھا  عنعن  الرشادكالرشادك  التربةالتربة  بتحلیلبتحلیل  قمقم  ــــ  ٣٣
..بالتنقیطبالتنقیط  الريالري  استخداماستخدام  ویمكنویمكن  بالرشبالرش  الريالري  تجنبتجنب  ــــ  ٤٤

اختیار األشجار والتغذیة وتحلیل التربةاختیار األشجار والتغذیة وتحلیل التربة: : ثانیًا ثانیًا  اختیار األشجار والتغذیة وتحلیل التربةاختیار األشجار والتغذیة وتحلیل التربة: : ثانیًا ثانیًا 
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..جیدةجیدة  بصورةبصورة  ونظافتھاونظافتھا  الرشالرش  آآلتآآلت  أداءأداء  مستويمستوي  عليعلي  حافظحافظ  ــــ  ١١
    ((  بوردوبوردو  بمزیجبمزیج  باكملھاباكملھا  الحدیقةالحدیقة  برشبرش  قمقم  المصابةالمصابة  للحدیقةللحدیقة  التقلیمالتقلیم  منمن  األنتھاءاألنتھاء  عقبعقب  ــــ  ٢٢

  الیھالیھ  مضافًامضافًا  ))ماءماء  جالونجالون  ١٠٠١٠٠  ++  حيحي  جیرجیر  كجمكجم  ٣٣رر٥٥  ++  نحاسنحاس  كبریتاتكبریتات  كجمكجم  ٣٣رر٥٥
..مللیمترمللیمتر  ٦٦  لطوللطولالخضراءالخضراء  القممالقمم  ظھورظھور  عندعند  وذلكوذلك  معدنيمعدني  زیتزیت  %%١١

  أیامأیام  خمسھخمسھ  كلكل  أوأو  تزھیرتزھیر  %%  ٥٠٥٠  ،،  %%٥٥  عندعند  الحیویةالحیویة  بالمضاداتبالمضادات  الرشالرش  عملیةعملیة  اجراجر  ــــ  ٣٣
..التزھیرالتزھیر  موسمموسم  خاللخالل  رطبًارطبًا  ــــ  ممطرًاممطرًا  ــــ  دافئًادافئًا  الطقسالطقس  استمراستمر  إذاإذا  خاصةخاصة  بالتناوببالتناوب

  مقاومةمقاومة  برنامجبرنامج  عليعلي  حافظحافظ  ولكنولكن  التزھیرالتزھیر  أثناءأثناء  الحشریةالحشریة  بالمبیداتبالمبیدات  الرشالرش  عنعن  امتنعامتنع  ــــ  ٤٤
..لنمولنمو  موسمموسم  خاللخالل  الحشراتالحشرات

اعتبارات في المقاومھاعتبارات في المقاومھ: : ثالثًا ثالثًا  اعتبارات في المقاومھاعتبارات في المقاومھ: : ثالثًا ثالثًا 
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