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  ومسبباتھا المرضیة األعراض دراسة من المتوقع العائد یكون أن الطبیعي من•
  إتباعھا یجب التي الكیفیة في المنطقي التفكیر ھو اإلصابھ بھا تتم التي والكیفیة
 إبتكار وأیضاًَ .ونوعًا كمًا النبات إنتاجیة تحسین أجل من األمراض ھذه لمحاربة

 العائل والنبات المرضي المسبب نوع باختالف تختلف للمكافحة مختلفة طرق
. المتغیرة األخري العوامل من العدید بجانب بینھما والتفاعل



.فردیـــة كحاالت ولیس كمجموعـــة النباتات تعامـل األمـــراض مقاومة وفي
Plants are generally treated as population rather than as
individuals.

  النباتات وأحیانًا الزینة ونباتات األشجار خاصة معینة عوائل فھناك ذلك من وبالرغم
:فإنھ ھوعلیـــفردیة كحاالت تعامل أن یجب بالفیروسات المصابة

 عالجھا یمكن التي ھي المعدیة األمراض من محدودة اعدادًا أن أیضًا الثابت من •
  علي العالج نتائج بأن علمًا .مرضیة نتائج لتعطي الحقل في الكیماویة بالمبیدات
.%١٠٠ إلي یصل التجارب مستوي



    فيفي  یؤخذیؤخذ  أالأال  یجبیجب  النباتاتالنباتات  منمن  فردیةفردیة  أعدادأعداد  منمن  الناشيءالناشيء  الفقدالفقد  فإنفإن  األشجاراألشجار  بإستثناءبإستثناء••
    ھوھو  المقاومةالمقاومة  منمن  الھدفالھدف  فیكونفیكون  وبالتاليوبالتالي  ..اقتصادیةاقتصادیة  قیمةقیمة  الیمثلالیمثل  أنھأنھ  حیثحیث  األعتباراألعتبار

    ..فردیةفردیة  كحاالتكحاالت  ولیستولیست  كمجموعكمجموع  النباتاتالنباتات  حمایةحمایة

 حالة في األھمیة بالغة طرق النبات أمراض مكافحة في التنظیمیة الطرق تعتبر•
  مما عام بعد عامًا لتزید مرة ألول معینة منطقة تدخل التي الخطیرة األمراض

  تمثل النباتات حمایة فإن وعلیھ وتطورھا إنتشارھا بعد المقاومة معھا یصعب
.العالج من أكثر خاصة أھمیة



تقسیم أسالیب المقاومةتقسیم أسالیب المقاومة

RegulatoryRegulatory  التنظیمیةالتنظیمیة  الطرقالطرق•• ControlControl measuresmeasures  إستبعادإستبعاد  منھامنھا  الھدفالھدف  
  ..معینةمعینة  جغرافیةجغرافیة  منطقةمنطقة  منمن  استبعادةاستبعادة  أوأو  العائلالعائل  عنعن  المرضيالمرضي  المسببالمسبب

  ..المرضيالمرضي  بالمسبببالمسبب  اإلتصالاإلتصال  عدمعدم  عليعلي  النباتاتالنباتات  مساعدةمساعدة  ھدفھاھدفھا  الزراعیةالزراعیة  الطرقالطرق••
  فيفي  وایضًاوایضًا  الحقلالحقل  وفيوفي  النباتالنبات  فيفي  المرضيالمرضي  اللقاحاللقاح  انقاصانقاص  أوأو  التخلصالتخلص  وأیضًاوأیضًا
..الجغرافیةالجغرافیة  المنطقةالمنطقة

BiologicalBiological  البیولوجیةالبیولوجیة  الطرقالطرق•• controlcontrol methodsmethods  الطرقالطرق  بعضبعض  معمع  المندمجةالمندمجة    
  ممرضةممرضة  غیرغیر  حیةحیة  كائناتكائنات  إستخدامإستخدام  أوأو  العائلالعائل  مقاومةمقاومة  تحسینتحسین  ھدفھاھدفھا  الزراعیةالزراعیة
..المرضيالمرضي  للمسببللمسبب  مضادةمضادة



  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  منمن  النباتاتالنباتات  وحمایةوحمایة  وقایةوقایة  ھدفھاھدفھا  والكیماویةوالكیماویة  الطبیعیةالطبیعیة  الطرقالطرق••
  ..الحادثةالحادثة  اإلصابھاإلصابھ  عالجعالج  إليإلي  باإلضافةباإلضافة

EpidemiologicalEpidemiological  األوبئةاألوبئة  دراسةدراسة•• studiesstudies  المقاومةالمقاومة  طرقطرق  تقییمتقییم  فىفى  تساعدتساعد    
    إستبعــادإستبعــاد  أوأو  خفضخفض  طریقـــةطریقـــة  وتعتبروتعتبر  العملیــةالعملیــة  الناحیـــةالناحیـــة  مــنمــن  المختلفــةالمختلفــة

ReductionReduction oror excludingexcluding  فيفي  للتحكمللتحكم  تأثیرًاتأثیرًا  الطرقالطرق  أكثرأكثر  ھيھي  األولاألول  المسببالمسبب  
MonocyclicMonocyclic  الدورةالدورة  وحیدةوحیدة  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات pathogenspathogens  ههھذھذ  وتعتمدوتعتمد  
  المتبادلةالمتبادلة  العوائلالعوائل  منمن  والتخلصوالتخلص  مناسبةمناسبة  زراعیةزراعیة  دورةدورة  تنفیذتنفیذ  عليعلي  الطریقةالطریقة

AlternateAlternate hostshosts  األولياألولي  اللقاحاللقاح  خفضخفض  وو  التربةالتربة  تبخیرتبخیر  وو..



PolycyclicPolycyclic  الدورةالدورة  متكررةمتكررة  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  حالةحالة  فيفي•• pathogenspathogens  كمیةكمیة  فإنفإن    
    محاوالتمحاوالت  تكونتكون  انان  یجبیجب  لذلكلذلك  النموالنمو  موسمموسم  خاللخالل  مراتمرات  عدةعدة  تزدادتزداد  المرضيالمرضي  اللقاحاللقاح
    أوأو  الكیماویةالكیماویة  الطرقالطرق  مثلمثل  المختلفةالمختلفة  الحمایةالحمایة  بطرقبطرق  مصاحبةمصاحبة  المرضيالمرضي  اللقاحاللقاح  تقلیلتقلیل

HorizontalHorizontal    ))األفقیةاألفقیة((  المتوازیةالمتوازیة  المقاومةالمقاومة resistanceresistance..  

    ))تنظیمیةتنظیمیة  طرقطرق((  العائلالعائل  عنعن  المسببالمسبب  استبعاداستبعاد••
  ControlControl methodsmethods thatthat excludeexclude thethe pathogenpathogen fromfrom thethe hosthost   ..



    یحدثیحدث  فلنفلن  بعضھمابعضھما  عنعن  بعیدینبعیدین  والعائلوالعائل  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  أنأن  طالماطالما  أنھأنھ  الثابتالثابت  منمن••
  ..المرضالمرض

  ولھذاولھذا  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  تخلوتخلو  العالمالعالم  منمن  مناطقمناطق  فيفي  النباتاتالنباتات  منمن  العدیدالعدید  ینموینمو••
  وزاریةوزاریة  قرراتقررات((  تنظیمیةتنظیمیة  وطنیةوطنیة  قوانینقوانین  وھناكوھناك  ..المرضیةالمرضیة  اإلصاباتاإلصابات  منمن  تخلوتخلو  فھيفھي

    المعینالمعین  المحصولالمحصول  وتداولوتداول  وتوزیعوتوزیع  زراعةزراعة  فیھافیھا  یتمیتم  التيالتي  الحاالتالحاالت  تنظمتنظم  ))الخالخ......  ــ
  الحجرالحجر  صورةصورة  فيفي  تطبقتطبق  التنظیمیةالتنظیمیة  الطرقالطرق  وھذهوھذه  ..وبعضھاوبعضھا  البالدالبالد  وبینوبین  البلدالبلد  داخلداخل

  المخزنالمخزن  أوأو  الحقلالحقل  فيفي  للنباتاتللنباتات  InspectionInspection  وفحصوفحص  QuarantineQuarantine  الزراعيالزراعي
WarehouseWarehouse  وأیضًاوأیضًا  ــ  الثانویةالثانویة  التطوعیةالتطوعیة  العوائلالعوائل  منمن  التخلصالتخلص  أیضًاأیضًا  ومنھاومنھا  

    المناخیةالمناخیة  الظروفالظروف  أنأن  نتیجةنتیجة  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  منمن  تمامًاتمامًا  خالیةخالیة  مناطقمناطق  فيفي  الزراعةالزراعة
  منمن  النوعالنوع  ھذاھذا  ویسميویسمي  الناقلةالناقلة  العوائلالعوائل  ونقصونقص  والجفافوالجفاف  األمطاراألمطار  قلةقلة  مثلمثل  ھھتناسبتناسب  الال

..(Evasion)(Evasion)    الزوغانالزوغان  أوأو  اإلحتیالاإلحتیال  أوأو  بالمراوغةبالمراوغة  األستبعاداألستبعاد



الحجر الزراعي والفحصالحجر الزراعي والفحص١١- - ١١
  Quarantine & InspectionQuarantine & Inspection

  قبلقبل  منمن  فیھافیھا  یتواجدیتواجد  لملم  معینةمعینة  جغرافیةجغرافیة  منطقةمنطقة  إلىإلى  ماما  مرضيمرضي  مسببمسبب  یدخلیدخل  عندماعندما••
epidemicepidemicوبائیةوبائیة  كارثةكارثة  سیسببسیسبب  أنھأنھ  المتوقعالمتوقع  فمنفمن CatastrophicCatastrophicالال  والتىوالتى  

    النباتاتالنباتات  انان  ذلكذلك  فيفي  والسببوالسبب  المنطقةالمنطقة  تلكتلك  فيفي  الموجودالموجود  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  یحدثھایحدثھا
  ..فرصةفرصة  أمامھاأمامھا  الیكونالیكون  الجدیدالجدید  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  ھذاھذا  غیابغیاب  فيفي  تنموتنمو  التيالتي

  التىالتى  الوبائیةالوبائیة  الحاالتالحاالت  أمثلةأمثلة  ومنومن  ..بھبھ  التأثرالتأثر  شدیدةشدیدة  تكونتكون  ولذلكولذلك  ھھلمقاومتلمقاومت  اإلنتخاباإلنتخاب••
::ھيھي  الظاھرةالظاھرة  ھذهھذه  نتیجةنتیجة  تحدثتحدث











Western Australia's Agricultural Quarantine Checkpoint





"When you need the light 
transmission of glass & the 
thermal efficiency of poly"

"Cosecant curved rafter roof 
profile gives growers unbeatable 

greenhouse performance"

"A high air volume clear-span 
structure with quality rack and 

pinion roof ventilation:



PlasmoparaPlasmopara    الفطرالفطر  یسببھیسببھ  الذيالذي  العنبالعنب  فيفي  الزغبيالزغبي  البیاضالبیاض•• viticolaviticola  والذيوالذي  
..  المتحدةالمتحدة  الوالیاتالوالیات  منمن  أورباأوربا  إليإلي  انتقلانتقل

PseudomonasPseudomonas  البكتیریاالبكتیریا  تسببةتسببة  الذيالذي  الموالحالموالح  فيفي  البكتیريالبكتیري  التقرحالتقرح..•• syringaesyringae
pvpv.. syringaesyringae  مناطقمناطق  جمیعجمیع  إليإلي  انتقلانتقل  ثمثم  آسیاآسیا  وجنوبوجنوب  الیابانالیابان    فيفي  والمتوطنوالمتوطن    

..  اوربااوربا  فيفي  الموالحالموالح  زراعةزراعة

ChestnutChestnut  فروفرو  أبوأبو  لفحةلفحة..•• blightblight  الفطرالفطر  یسببھیسببھ  والذيوالذيPhonectriaPhonectria
(Indothia)(Indothia) parasiticaparasiticaالبلوطالبلوط  أشجارأشجار  یصیبیصیب  والذيوالذي  OakOak  انتشرانتشر  ثمثم  أمریكاأمریكا  فيفي    

    ..وأسیاوأسیا  أورباأوربا  إليإلي



الحامل الجرثومى للفطر 
Plasmopara viticolaPlasmopara viticola 



البیاض الزغبي في العنبالبیاض الزغبي في العنب



البیاض الزغبي في العنبالبیاض الزغبي في العنب



البیاض الزغبي في العنبالبیاض الزغبي في العنب



التقرح البكتیري في الموالحالتقرح البكتیري في الموالح



التقرح البكتیري في الموالحالتقرح البكتیري في الموالح



لفحة أبو فرو لفحة أبو فرو .. Chestnut blightChestnut blight



Cryphonectria
parasitica

لفحة أبو فرو لفحة أبو فرو ..
Chestnut blightChestnut blight



••diseasedisease DutchDutch ElmElm    الفطرالفطر  ھھیسببیسبب  الذيالذي          OphiostomaOphiostoma
(Ceratocystis)(Ceratocystis) ulimulimانتشرانتشر  ومنھاومنھا  ١٩٢١١٩٢١  سنةسنة  ھولنداھولندا  فيفي  ھھأكتشافأكتشاف  أولأول  كانكان  وقدوقد    

    أمریكاأمریكا  فيفي  سجلسجل  كماكما  أمریكاأمریكا  شمالشمال  فيفي  الباردةالباردة  المناطقالمناطق  وبعضوبعض  وأسیاوأسیا  أورباأوربا  اليالي
    انتشرانتشر  ومنھاومنھا  ــ  ١٩٣٠١٩٣٠  عامعام  الشرقیةالشرقیة  الوالیاتالوالیات  وبعضوبعض  أوھایوأوھایو  والیةوالیة  فيفي  مرةمرة  ألولألول
  األمراضاألمراض  أھمأھم  منمن  المرضالمرض  ھذاھذا  ویعتبرویعتبر  ١٩٧٣١٩٧٣  عامعام  الغربالغرب  فيفي  الوالیاتالوالیات  باقيباقي  اليالي
    یصیبیصیب  حیثحیث  الحاليالحالي  الوقتالوقت  فيفي  المتحدةالمتحدة  الوالیاتالوالیات  فيفي  الظلالظل  أشجارأشجار  عليعلي  تقضيتقضي  التيالتي
  أعراضأعراض  وتتمثلوتتمثل  ..األمریكیةاألمریكیة  األنواعاألنواع  ھيھي  تأثرًاتأثرًا  أكثرھاأكثرھا  ولكنولكن  اإللماإللم  أشجارأشجار  أنواعأنواع  كلكل

..  الشجرةالشجرة  بموتبموت  تنتھىتنتھى  واألفرعواألفرع  لألوراقلألوراق  مفاجئمفاجئ  ذبولذبول  حدوثحدوث  فيفي  المرضالمرض



HeteroderaHeterodera    الصویاالصویا  فولفول  فيفي  المتحوصلةالمتحوصلة  النیماتوداالنیماتودا  •• glycinesglycines  أمریكاأمریكا  فيفي  
  إحصائیةإحصائیة  دراسةدراسة  اجریتاجریت  فقدفقد  المثالالمثال  سبیلسبیل  وعلىوعلى  ..أسیاأسیا  منمن  البالدالبالد  دخلتدخلت  والتىوالتى

PhakopsoraPhakopsora  الفطرالفطر  عنعن  المتسببالمتسبب  الصویاالصویا  فولفول  صدأصدأ  مرضمرض  أثرأثر  مديمدي  بخصوصبخصوص
pachyrrhizipachyrrhizi  النتیجةالنتیجة  فانفان  الثمانیاتالثمانیات  فيفي  المتحدةالمتحدة  الوالیاتالوالیات  دخلدخل  أنھأنھ  قدرقدر  لولو  

  ٧٧  منمن  أكثرأكثر  قیمتھاقیمتھا  خسائرخسائر  ستعادلستعادل  كانتكانت  الصویاالصویا  فولفول  إنتاجإنتاج  فىفى  للنقصللنقص  اإلجمالیةاإلجمالیة
..سنویًاسنویًا  دوالردوالر  بلیونبلیون



النیماتودا المتحوصلة في فول الصویا  النیماتودا المتحوصلة في فول الصویا  
Heterodera glycinesHeterodera glycines



النیماتودا المتحوصلة في فول الصویا  النیماتودا المتحوصلة في فول الصویا  
Heterodera glycinesHeterodera glycines



النیماتودا المتحوصلة في فول الصویا  النیماتودا المتحوصلة في فول الصویا  
Heterodera glycinesHeterodera glycines



  والحدائقوالحدائق  الزراعاتالزراعات  وحمایةوحمایة  الدخیلةالدخیلة  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  إستبعادإستبعاد  أجلأجل  ومنومن••
  أوأو  منعمنع  الرئیسيالرئیسي  ھدفةھدفة  جدًاجدًا  ھامھام  بدوربدور  یقومیقوم  بلدبلد  كلكل  فيفي  الزراعيالزراعي  الحجرالحجر  فإنفإن  والغاباتوالغابات

    أوأو  یحتملیحتمل  أخريأخري  موادمواد  أوأو  تربةتربة  أوأو  نباتیةنباتیة  منتجاتمنتجات  أوأو  نباتاتنباتات  مرورمرور  أوأو  دخولدخول  تحدیدتحدید
  ..البلدالبلد  تلكتلك  فيفي  منتشرةمنتشرة  أنھاأنھا  یثبتیثبت  لملم  مرضیةمرضیة  مسبباتمسببات  تحملتحمل  أنھاأنھا  فيفي  ھھیشتبیشتب

    بإستثناءبإستثناء  العالمالعالم  بالدبالد  معظممعظم  فيفي  تطبقتطبق  الزراعيالزراعي  بالحجربالحجر  الخاصةالخاصة  القوانینالقوانین  وھذهوھذه  ••
  لمراقبةلمراقبة  الزراعيالزراعي  الحجرالحجر  إداراتإدارات  توجدتوجد  دولةدولة  كلكل  مداخلمداخل  ففيففي..النامیةالنامیة  الدولالدول  بعضبعض

  والیھاوالیھا  جدیدةجدیدة  مرضیةمرضیة  مسبباتمسببات  دخولدخول  لمنعلمنع  البضائعالبضائع  منمن  والوارداتوالواردات  المسافرینالمسافرین
..الزراعیةالزراعیة  الكوارثالكوارث  منمن  البالدالبالد  حمایةحمایة  فيفي  الفضلالفضل  ييززیعیع



    أوأو  جراثیمجراثیم  صورةصورة  فيفي  البالدالبالد  إلىإلى  تدخلتدخل  أنأن  یمكنیمكن  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  أنأن  وحیثوحیث••
LatentLatent  مستترةمستترة  إصابةإصابة  تحدثتحدث  قدقد  أوأو  متوقعمتوقع  غیرغیر  عائلعائل  عليعلي  بیضبیض infectioninfection  
  األجزاءاألجزاء  ھذهھذه  معاملةمعاملة  بعدبعد  حتيحتي  األخرياألخري  التكاثریةالتكاثریة  األعضاءاألعضاء  وبعضوبعض  البذورالبذور  عليعلي

    النباتاتالنباتات  تنمیةتنمیة  مثلمثل  الزراعيالزراعي  الحجرالحجر  محطاتمحطات  فيفي  تتخذتتخذ  خطواتخطوات  ھناكھناك  فإنفإن  التكاثریةالتكاثریة
    كلكل  طبیعةطبیعة  حسبحسب  الزمنالزمن  منمن  محددةمحددة  لمدهلمده  المالحظةالمالحظة  تحتتحت  لتظللتظل  زجاجیةزجاجیة  صوبصوب  فيفي

  فرصةفرصة  تقلیلتقلیل  ھدفھھدفھ  ھذاھذا  وكلوكل  ..المستوردةالمستوردة  الشتالتالشتالت  عليعلي  أیضًاأیضًا  ذلكذلك  ویطبقویطبق  حالةحالة
  ..للبالدللبالد  ضارةضارة  مرضیةمرضیة  مسبباتمسببات  دخولدخول

    مصرمصر  فىفى  البطاطسالبطاطس  تقاوىتقاوى  مثلمثل  التقاوىالتقاوى  لبعضلبعض  دورىدورى  إستیرادإستیراد  یحدثیحدث  ماما  وكثیرًاوكثیرًا••
  فىفى  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  زیارةزیارة  یستدعىیستدعى  وھذاوھذا  الجالدیولسالجالدیولس  أبصالأبصال  وأیضًاوأیضًا  ))الصیفیةالصیفیة  العروةالعروة((

..  داخلىداخلى  فحصفحص  إجراءإجراء  إلىإلى  الحاجةالحاجة  دوندون  األمراضاألمراض  منمن  خلوھاخلوھا  منمن  للتأكدللتأكد  الحقلالحقل



    األبیضاألبیض  العفنالعفن((  مثالمثال  ::الواحدةالواحدة  الدولةالدولة  داخلداخل  المناطقالمناطق  بینبین  ایضًاایضًا    الزراعىالزراعى  الحجرالحجر  یتمیتم••
  بھذابھذا  یصابیصاب  حیثحیث  القبليالقبلي  الوجةالوجة  منمن  البصلالبصل  وتداولوتداول  نقلنقل  منعمنع  قانونقانون    ::البصلالبصل  فيفي

  ..))البحريالبحري  الوجةالوجة  إليإلي  المرضالمرض

  وھيوھي  التقاويالتقاوي  عنعن  المسئولةالمسئولة  الجھاتالجھات  تنظمھاتنظمھا  وقوانینوقوانین  بلوائحبلوائح  محكوممحكوم  التقاويالتقاوي  إنتاجإنتاج••
    بعضبعض  معمع  سنویًاسنویًا  التقاويالتقاوي  إنتاجإنتاج  عليعلي  بالتعاقدبالتعاقد  تقومتقوم  حیثحیث  للتقاويللتقاوي  المركزیةالمركزیة  األداراتاألدارات

  قبلقبل  الحقليالحقلي  الدوريالدوري  بالفحصبالفحص  ھيھي  وتقوموتقوم  معینةمعینة  بمواصفاتبمواصفات  المزارعینالمزارعین
    منمن  ونقلھاونقلھا  األمراضاألمراض  إلنتشارإلنتشار  قويقوي  سببسبب  المھاجرةالمھاجرة  الطیورالطیور  أنأن  معروفمعروف..اعتمادھااعتمادھا

    ..فیھافیھا  التحكمالتحكم  امكانیةامكانیة  دوندون  العالمالعالم  منمن  ألخرألخر  مكانمكان



المراوغة ـ اإلحتیال  المراوغة ـ اإلحتیال    ٢٢- - ١١
  Evasion or avoiding of PathogenEvasion or avoiding of Pathogen

  لمراوغةلمراوغة  المحاوالتالمحاوالت  عليعلي  كبیرًاكبیرًا  إعتمادًاإعتمادًا  الحاالتالحاالت  منمن  كثیركثیر  فيفي  المقاومةالمقاومة  تعتمدتعتمد••
evadeevade  المثالالمثال  سبیلسبیل  وعليوعلي  المرضيالمرضي  المسببالمسبب::  

BeanBean    الفاصولیاالفاصولیا  أنثراكنوزأنثراكنوز  منمن  كلكل  ینتقلینتقل  •• anthracnoseanthracnose))الـفطرالـفطر  یسببھیسببھ  والـذيوالـذي    
ColletotrichumColletotrichum lindemuthianumlindemuthianum((  الـفاصولیاالـفاصولیا  فـيفـي  الـبكتیریةالـبكتیریة  واللـفحاتواللـفحات    

XanthomonasXanthomonas  البكتیریاالبكتیریا  تسببھاتسببھا  والـتيوالـتي(( phaseoliphaseoli && PseudomonasPseudomonas
phaseolicolaphaseolicola((  الفاصولیاالفاصولیا  تزرعتزرع  التيالتي  البالدالبالد  معظممعظم  فيفي  وذلكوذلك  البذورالبذور  طریقطریق  عنعن  

  التيالتي  الجافةالجافة  المناطقالمناطق  فيفي  أماأما  المسبباتالمسببات  بھذهبھذه  والبذوروالبذور  النباتاتالنباتات  منمن  جزءجزء  لیصابلیصاب
  لذلكلذلك  إنتشارھمإنتشارھم  عليعلي  التساعدالتساعد  المنخفضةالمنخفضة  الرطوبةالرطوبة  ظروفظروف  أنأن  نجدنجد  الريالري  عليعلي  تعتمدتعتمد
  منمن  التقاويالتقاوي  عليعلي  الحصولالحصول  دائمًادائمًا  فینصحفینصح  وعلیھوعلیھ  اإلصابھاإلصابھ  منمن  خالیةخالیة  النباتاتالنباتات  تنموتنمو
..مستقبًالمستقبًال  األمراضاألمراض  ھذهھذه  مثلمثل  إنتشارإنتشار  عدمعدم  لضمانلضمان  المناطقالمناطق  ھذهھذه  مثلمثل



أنثراكنوز الفاصولیا  أنثراكنوز الفاصولیا   Bean anthracnoseBean anthracnose



    تقاويتقاوي  استیراداستیراد  یتمیتم  ولذلكولذلك  صیفُاصیفُا  الفیروسیةالفیروسیة  باألمراضباألمراض  مصرمصر  فيفي  البطاطسالبطاطس  تصابتصاب••
  ــ  اسكتلندااسكتلندا  مثلمثل  النباتیةالنباتیة  الفیروساتالفیروسات  فیھافیھا  الینتشرالینتشر  باردةباردة  مناطقمناطق  منمن  الصیفیةالصیفیة  العروهالعروه
..للفیروساتللفیروسات  الناقلالناقل  المنالمن  إنتشارإنتشار  یقلیقل  حیثحیث  ھولنداھولندا

  المصابةالمصابة  الحقولالحقول  عنعن  معزولةمعزولة  مناطقمناطق  فيفي  المحاصیلالمحاصیل  تزرعتزرع  األحوالاألحوال  منمن  كثیركثیر  فيفي••
CropCrop  ذلكذلك  ویسميویسمي  المرضالمرض  بإنتشاربإنتشار  التسمحالتسمح  كبیرةكبیرة  بمسافةبمسافة isolationisolation  وھذهوھذه  
PerennialPerennial  المستدیمةالمستدیمة  النباتاتالنباتات  فيفي  دائمًادائمًا  تحدثتحدث cropscrops  الخوخالخوخ  أشجارأشجار  مثـلمثـل      

..الفیتوبالزماالفیتوبالزما  تسببةتسببة  والذيوالذي    XX--diseasediseaseوو

  الفطرالفطر  معمع  المراوغةالمراوغة  أسلوبأسلوب  إستخدامإستخدام  عليعلي  الالتینیةالالتینیة  أمریكاأمریكا  فيفي  الموزالموز  إنتاجإنتاج  یعتمدیعتمد••
FF.. oxysporumoxysporum ff.. CubenseCubense  أوأو  الفیوزاریومىالفیوزاریومى  الذبولالذبول  مرضمرض  یسببیسبب  الذيالذي    

panamapanama  الموزالموز  فىفى  بنمابنما  مرضمرض diseasedisease  تزرعتزرع  التىالتى  بالمناطقبالمناطق  بالتحركبالتحرك  وذلكوذلك    
  إصابةإصابة  حدوثحدوث  بمجردبمجرد  وذلكوذلك  قبلقبل  منمن  فیھافیھا  یزرعیزرع  لملم  مناطقمناطق  إلىإلى  بإستمراربإستمرار  الموزالموز

  ..المحصولالمحصول  وتأثروتأثر  بالمنطقةبالمنطقة



مرض بنما فى الموز مرض بنما فى الموز  Panama diseasePanama disease



  المراوغةالمراوغة  طرقطرق  إحدىإحدى  ھيھي  ثالثةثالثة  أوأو  سنتینسنتین  كلكل  البالستیكیةالبالستیكیة  الصوبالصوب  تحریكتحریك  یعتبریعتبر••
..الصوبالصوب  أمراضأمراض  ضدضد

  المسببالمسبب  مراوغةمراوغة  إلىإلى  تھدفتھدف  التىالتى  الزراعیةالزراعیة  األنشطةاألنشطة  منمن  العدیدالعدید  المزارعینالمزارعین  یباشریباشر••
::إستخدامإستخدام  مثلمثل  المرضىالمرضى

vigorousvigorousقویةقویة  بذوربذور    - - ١١§§ seedsseeds
..))متاخرمتاخر  أوأو  مبكرمبكر((  مناسبمناسب  زراعةزراعة  میعادمیعاد  إختیارإختیار    - - ٢٢§§
..المناسبةالمناسبة  الزراعةالزراعة    أماكنأماكن  --33§§
..الخطوطالخطوط  وبینوبین  الحقولالحقول  بینبین  المناسبةالمناسبة    المسافاتالمسافات  علىعلى  الحفاظالحفاظ    --44§§
  ..والحشراتوالحشرات  للحشائشللحشائش  المناسبةالمناسبة  المقاومةالمقاومة    - - ٥٥§§

  المرضىالمرضى  المسببالمسبب  منمن  خالىخالى  العائلالعائل  یظلیظل  أنأن  فىفى  الفرصةالفرصة  ُتزیدُتزید  العملیاتالعملیات  ھذهھذه  وكلوكل••
..العائلالعائل  إلىإلى  المرضىالمرضى  المسببالمسبب  یصلیصل  أنأن  قبلقبل    لإلصابةلإلصابة  القابلیةالقابلیة  مرحلةمرحلة  یجتازیجتاز  أوأو



إستخدام أجزاء نباتیة خالیة من اإلصابھإستخدام أجزاء نباتیة خالیة من اإلصابھ٣٣--١١
  Use of pathogenUse of pathogen--free propagating materialfree propagating material

 البذورـ ( التكاثریة األجزاء عن المرضى المسبب إستبعاد من تمكنا إذا•
 ویظل العائل ینجو ما العادة في فإنھ )الشتالت ـ األبصال ـ الدرنات

  . حیاتھ بقیة المرضي المسبب من خالیًا

 ولفترة المرضي بالمسبب إصابتة دون النمو من العائل تمكن إذا.•
 حتي جید محصول إنتاج علي قادرًا یكون فإنھ حیاتھ من مناسبة زمنیة
 و الفیروسیة اإلصابات ذلك أمثلة ومن  المتأخرة لإلصابة تعرض ولو

.النیماتودا و البكتیریا و الفطریات و المیكوبالزما



إستخدام أجزاء نباتیة خالیة من اإلصابھإستخدام أجزاء نباتیة خالیة من اإلصابھ



  منمن  ھھفإنفإن  أعليأعلي  محصولمحصول  یعطيیعطي  اإلصابھاإلصابھ  منمن  الخاليالخالي  العائلالعائل  أنأن  بھبھ  المسلمالمسلم  منمن••
  منمن  األقلاألقل  عليعلي  أوأو  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  ھھخالیخالی  تقاويتقاوي  بإنتاجبإنتاج  األھتماماألھتمام  الضروريالضروري
    معلوممعلوم  غیرغیر  تقاويتقاوي  بإستخدامبإستخدام  قورنتقورنت  ماما  اذااذا  التكلفةالتكلفة  كانتكانت  مھمامھما  الخطیرةالخطیرة  المسبباتالمسببات
    انان  یمكنھایمكنھا  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  أنواعأنواع  كلكل  أنأن  الثابتالثابت  منمن  ألنھألنھ  ومحتواھاومحتواھا  مصدرھامصدرھا

::ذلكذلك  أمـثلةأمـثلة  ومنومن  التكاثریةالتكاثریة  األجزاءاألجزاء  عليعلي  أوأو  فيفي  ُتحملُتحمل

::    البذورالبذور•• SeedsSeedsوالبكتیریاوالبكتیریا  الفطریاتالفطریات  منمن  كبیرًاكبیرًا  عددًاعددًا  الحقیقیةالحقیقیة  البذورالبذور  تحملتحمل    
  ))الصویاالصویا  فولفول  موزیكموزیك  ــ  الكوسةالكوسة  قرعقرع  موزیكموزیك  ــ  الخسالخس  موزیكموزیك((  مثلمثل  والفیروساتوالفیروسات

إلخإلخ  ........



  كلكل  الخضریةالخضریة  التكاثریةالتكاثریة  األعضاءاألعضاء  تحملتحمل    ::الخضریةالخضریة  التكاثریةالتكاثریة  األعضاءاألعضاء••
    بجانببجانب  األمھاتاألمھات  منمن  المنقولةالمنقولة  البكتیریاالبكتیریا  وو  الفطریاتالفطریات  وو  البرتوزواالبرتوزوا  وو  الفیتوبالزماالفیتوبالزما  منمن
  ھذهھذه  عليعلي  تحملتحمل  أنأن  یمكنیمكن  التيالتي  النیماتوداالنیماتودا  وو  البكتیریاالبكتیریا  وو  الفطریاتالفطریات  منمن  كبیركبیر  عددعدد

  التكاثریةالتكاثریة  األجزاءاألجزاء  فيفي  داخلیًاداخلیًا  تحملتحمل  النیماتوداالنیماتودا  أنواعأنواع  وبعضوبعض  ..خارجیًاخارجیًا  األعضاءاألعضاء
  األعضاءاألعضاء  عليعلي  أوأو  ))الریزوماتالریزومات  ــ  الكورماتالكورمات  ــ  الدرناتالدرنات((  مثلمثل  التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت

..التكاثریةالتكاثریة



البذور الخالیة من المسببات المرضیة البذور الخالیة من المسببات المرضیة ١١--٣٣- - ١١
Pathogen Pathogen –– Free SeedFree Seed

  ماما  عادةعادة  الفیروسیةالفیروسیة  ــ  البكتیریةالبكتیریة  ــ  الفطریةالفطریة  األصاباتاألصابات  منمن  خالیةخالیة  بذوربذور  عليعلي  للحصولللحصول••
    ::  منمن  علیھاعلیھا  نحصلنحصل

ØØالمرضيالمرضي  المسببالمسبب  عنعن  معزولةمعزولة  مناطقمناطق    ــ      أأ  ..
ØØالجافةالجافة  المناطقالمناطق  مثلمثل  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  إلنتشارإلنتشار  مناسبةمناسبة  غیرغیر  مناطقمناطق    ــ  بب  AridArid..
ØØالناقلالناقل  إلنتشارإلنتشار  مالئمةمالئمة  غیرغیر  مناطقمناطق  ــ  جج  VectorVector  األمراضاألمراض  حالةحالة  فيفي  

  تخلوتخلو  أنأن  الضروريالضروري  منمن  أنھأنھ  الفیروسیةالفیروسیة  األمراضاألمراض  حالةحالة  فيفي  ویالحظویالحظ..الفیروسیةالفیروسیة
  قلیلةقلیلة  أعدادأعداد  زراعةزراعة  مجردمجرد  ألنألن  وذلكوذلك    اإلصابھاإلصابھ  منمن  ))%%١٠٠١٠٠بدرجةبدرجة((  تمامًاتمامًا  البذورالبذور

    ینتشرینتشر  انان  الفیروسالفیروس  یستطیعیستطیع  الحشراتالحشرات  طریقطریق  وعنوعن  بالفیرسبالفیرس  المصابةالمصابة  البذورالبذور  منمن
::ذلــكذلــك  وأمــثلةوأمــثلة    ..واسعًاواسعًا  أنتشارًاأنتشارًا



Seed health testing



Pathogen Pathogen –– Free SeedFree Seed



 علي یعمل بذرة ٠٠٠,٣٠من مصابة واحدة بذرة أن وجد  ::الخیارالخیار  موزیكموزیك••
Lettuce الخس موزیك حالة في كما المحصول باقي الي منھا المرض إنتشار

Mosic Virus (LMV).

 البذور في الخس موزیك فیروس اختبار في ُبدء الماضي القرن من الثمانیات في•
  اإلیلــیزا أھمھــا خاصــة سیرولوجیـــــــــــــــــــــة طــرق بواسطــة

Enzyme–Linked immunosorbent assay (ELISA) علي تعتمد والتي 
 سریعة طریقة وھي لوني مركب ُیكون إنزیم معھ المضاد الجسم یحمل ان

 مقرر راجع( المستخدمة التقلیدیة بالطرق قورنت ما إذا التكلفة وقلیلة وحساسة
  .)الفیروسیة النبات أمراض

 البذور صحة إختبار یجري حیث البذور تفحص والفطریة البكتیریة اإلصابات في•
(SHT) Seed health testing العدوي تجري ثم المرضیة المسببات وتعزل  

 علي للتعرف وغیرھا السیرولوجیة الطرق إلي یلجأ كما Koch شروط وتطبق
.والفیروسات البكتیریا حالة في المرضي المسبب



موزیك الخیارموزیك الخیار



موزیك الخیارموزیك الخیار



ELISA



ELISA



    لكللكل  التشخیصالتشخیص  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  الطرقالطرق  حساسیةحساسیة  زادتزادت  الماضيالماضي  القرنالقرن  منمن  التسعینیاتالتسعینیات  فيفي••
PolymerasePolymerase  طریقةطریقة  بإستخدامبإستخدام  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات chainchain reactionreaction (PCR)(PCR)  وتعتمدوتعتمد    

    بتعظیمبتعظیم  وذلكوذلك  بالمسبببالمسبب  الخاصالخاص  DNADNA  الـالـ  منمن  أثارأثار  مجردمجرد  وجودوجود  كشفكشف  عليعلي  الطریقةالطریقة  ھذهھذه
  ذلكذلك  بعدبعد  بسھولةبسھولة  عنھعنھ  الكشفالكشف  یمكنیمكن  حتيحتي  AmplificationAmplification  البسیطالبسیط  األثراألثر  ھذاھذا  إكثارإكثار  أوأو

  أصبحتأصبحت  األلفیةاأللفیة  ھذهھذه  منمن  األولياألولي  السنواتالسنوات  وفيوفي  DNADNA  للـللـ  المختلفةالمختلفة  اإلختباراتاإلختبارات  وبإستخداموبإستخدام
NucleicNucleic  طریقةطریقة acidacid hypridizationhypridization assayassay PrintPrint Hypridization,Hypridization, TPH)TPH)

(Tissue(Tissue  الحیةالحیة  األنسجةاألنسجة  فيفي  الفیروساتالفیروسات  تقدیرتقدیر  فيفي  وسرعةوسرعة  وحساسیةوحساسیة  دقةدقة  األكثراألكثر  ھيھي..    

    المسبباتالمسببات  منمن  للتخلصللتخلص  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٥٠٥٠  درجةدرجة  علىعلى  الساخنالساخن  بالھواءبالھواء  البذورالبذور  تعاملتعامل••
BlackBlack  الكرنبالكرنب  فىفى  األسوداألسود  العفنالعفن  مرضمرض--::بنجاحبنجاح  األتیةاألتیة  المرضیةالمرضیة rotrot ofof cabbagecabbage    

XanthomonasXanthomonas  البكتیریاالبكتیریا  تسببةتسببة  والذيوالذي campestriscampestris pvpv.. campestriscampestrisمرضمرض    
BlackBlack  الكرنبالكرنب  فىفى  األسوداألسود  الساقالساق legleg ofof cabbagecabbage  الفطرالفطر  ھھیسببیسبب  والذيوالذي    PhomaPhoma

lingamlingam--  والنجیلیاتوالنجیلیات  القمحالقمح  فىفى  السائبالسائب  التفحمالتفحم  مـرضمـرض  LooseLoose smutsmut ofof wheatwheat  
UstilagoUstilago  الفطرالفطر  یسببھیسببھ  والذيوالذي spsp ..



Cabbage plants infected with black rot 
(V-shaped lesions on leaves). 

Severe black rot in a cabbage 
field. 

Typical "V-shaped" 
lesion on cabbage. 

Lesion originating from 
insect feeding injury. 

Vascular blacking on 
cabbage. 



PCRPCR





  الوعائیةالوعائیة  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  خالیةخالیة  خضریةخضریة  تكاثریةتكاثریة  أجزاءأجزاء  علىعلى  للحصولللحصول••
  بعضبعض  أوأو  العنیدةالعنیدة  البكتیریاالبكتیریا  أوأو  الفیتوبالزماالفیتوبالزما  أوأو  الفیرویداتالفیرویدات  أوأو  الفیروساتالفیروسات  مثلمثل

  ::األتىاألتى  إتباعإتباع  یجبیجب  للذبولللذبول  المسببةالمسببة  الوعائیةالوعائیة  والبكتیریاوالبكتیریا  الفطریاتالفطریات

  المرضیةالمرضیة  اإلصاباتاإلصابات  منمن  خالیةخالیة  إنھاإنھا  عنھاعنھا  معروفمعروف  مختبرةمختبرة  أمھاتأمھات  إختیارإختیار  ــ  أأ••
  تصابتصاب  ولمولم  األمراضاألمراض  منمن  خالیةخالیة  األمھاتاألمھات  علىعلى  تتكونتتكون  التىالتى  البراعمالبراعم  أنأن  منمن  وللتأكدوللتأكد
    للتعرفللتعرف  كاشفةكاشفة  نباتاتنباتات  بھبھ  ُتعديُتعدي    العصارةالعصارة  منمن  جزءجزء  منھامنھا  یؤخذیؤخذ  الفترةالفترة  تلكتلك  خاللخالل
  تربةتربة  فيفي  منھامنھا  المأخوذةالمأخوذة  النباتاتالنباتات  ذلكذلك  بعدبعد  تزرعتزرع  ثمثم  عدمةعدمة  منمن  المسببالمسبب  وجودوجود  عليعلي
    تختبرتختبر  وحالیًاوحالیًا  ..طویلةطویلة  زمنیةزمنیة  ولفترةولفترة  والناقالتوالناقالت  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  خالیةخالیة

TPHTPH  طریقةطریقة  مثلمثل  المتطورةالمتطورة  بالطرقبالطرق  بنجاحبنجاح  والبكتیریاوالبكتیریا  الفیروساتالفیروسات ,, PCRPCR ,,
ELISAELISA  األخرياألخري  والحیویةوالحیویة  الكیماویةالكیماویة  الطرقالطرق  بعضبعض  وكذلكوكذلك..



    ــ  ٣٥٣٥((  الساخنالساخن  بالماءبالماء  الدرناتالدرنات  مثلمثل  الساكنةالساكنة  التكاثریةالتكاثریة  األعضاءاألعضاء  تعاملتعامل  أنأن  یجبیجب  ــ  بب••
..ساعاتساعات  وعدةوعدة  دقائقدقائق  عدهعده  بینبین  تتراوحتتراوح  ولمددولمدد  ))مئویةمئویة  درجةدرجة  ٥٤٥٤

  أنسجتھاأنسجتھا  تتأثرتتأثر  االاال  مالحظةمالحظة  معمع  الساخنالساخن  بالھواءبالھواء  نفسھانفسھا  النباتاتالنباتات  تعاملتعامل  أنأن  یمكنیمكن  ــ  جج••
    تتراوحتتراوح  حیثحیث  الساخنالساخن  الماءالماء  منمن  أفضلأفضل  الساخنالساخن  الھواءالھواء  نتائجنتائج  بأنبأن  علمًاعلمًا  بالحرارةبالحرارة
    فیمافیما  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  تزرعتزرع  أنأن  عليعلي  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٥٤٥٤  ــ  ٣٥٣٥  بینبین  فیةفیة  المستخدمةالمستخدمة  الدرجةالدرجة

..المستدیمةالمستدیمة  الزراعةالزراعة  قبلقبل  أسبوعأسبوع  ٤٤  ــ  ٢٢  بینبین  تتراوحتتراوح  لمدةلمدة  تحضینتحضین  غرفغرف  فيفي  بعدبعد

    النباتاتالنباتات  منھامنھا  لتتخلصلتتخلص  شھورشھور  ٨٨  ــ  ٢٢  بینبین  تتراوحتتراوح  مددمدد  إليإلي  تحتاجتحتاج  الفیروساتالفیروسات  بعضبعض••
  عددعدد  وو  البكتیریاالبكتیریا  وو  الفیتوبالزماالفیتوبالزما  كلكل..أسبوعأسبوع  منمن  أكثرأكثر  مدةمدة  منھامنھا  البعضالبعض  الیحتاجالیحتاج  بینمابینما
..علیھاعلیھا  تقضيتقضي  أنأن  الحراریةالحراریة  للمعاملةللمعاملة  یمكنیمكن  الفیروساتالفیروسات  منمن



إقصاء المسببات المرضیة عن مالمسة سطح النبات عن طریق ٣-٣-١
التغطیة بمركبات مانعة       

Exclusion of Pathogens From Plant Surfaces by 
Epidermel Coatings

    النباتاتالنباتات  سطحسطح  مالمسةمالمسة  منمن  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منعمنع  فيفي  نجاحًانجاحًا  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  اثبتتاثبتت••
    رقیقرقیق  غشاءغشاء  تتركتترك  أمنةأمنة  بمركباتبمركبات  الخضريالخضري  المجموعالمجموع  برشبرش  وذلكوذلك  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق

  وھذهوھذه  لھلھ  ھھواختراقواختراق  بالعائلبالعائل  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  إتصالإتصال  یثبطیثبط  النباتالنبات  سطحسطح  عليعلي  مستمرمستمر
DodecyleDodecyle  منمن  مائيمائي  مستحلبمستحلب  مثلمثل  الجودةالجودة  عالیةعالیة  دھوندھون  عنعن  عبارةعبارة  المركباتالمركبات
alcoholalcohol  ولكنولكن  الكربونالكربون  أكسیدأكسید  وثانيوثاني  األكسجیناألكسجین  بإنتشاربإنتشار  یسمحیسمح  الغشاءالغشاء  فھذافھذا  
    لحواليلحوالي  بالنباتبالنبات  ملتصقملتصق  ویظلویظل  بالماءبالماء  الیغسلالیغسل  أنھأنھ  كماكما  خاللھخاللھ  بالمروربالمرور  للماءللماء  الیسمحالیسمح

    ویزیدویزید  الماءالماء  عليعلي  فیحافظفیحافظ  أیضًاأیضًا  النتحالنتح  یمنعیمنع  الغشاءالغشاء  ھذاھذا  فإنفإن  وبالتاليوبالتالي  یومیوم  ١٥١٥
  حمایةحمایة  فيفي  نجاحةنجاحة  ثبتثبت  وقدوقد  باألمراضباألمراض  اإلصابھاإلصابھ  منمن  النباتاتالنباتات  ویحميویحمي  المحصولالمحصول
    منھامنھا  األمراضاألمراض  منمن  العدیدالعدید  منمن  واألرزواألرز  والقمحوالقمح  والبنجروالبنجر  الطماطمالطماطم  وو  الخیارالخیار  زراعاتزراعات
  عليعلي  بعدبعد  تستخدمتستخدم  لملم  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  ولكنولكن  والسیقانوالسیقان  األوراقاألوراق  لفحاتلفحات  وو  الدقیقيالدقیقي  البیاضالبیاض

..التجاريالتجاري  المستويالمستوي



المـرضيالمـرضي الــتخلـص أو إنـقـــاص اللـقـــــاحالــتخلـص أو إنـقـــاص اللـقـــــاح--٢٢
Eradicate or reduce the pathogen InoculumEradicate or reduce the pathogen Inoculum

  الضروريالضروري  منمن  فإنھفإنھ  مصابةمصابة  المرضيالمرضي  للمسببللمسبب  العائلةالعائلة  النباتاتالنباتات  معظممعظم  كانتكانت  إذاإذا••
  الفكرةالفكرة  ھذهھذه  تتأأبدبد  وقدوقد  ..وبائیةوبائیة  بصورةبصورة  المرضالمرض  إنتشارإنتشار  لمنعلمنع  جمیعًاجمیعًا  منھامنھا  التخلصالتخلص

  ملیونملیون  بإعدامبإعدام  وذلكوذلك  الموالحالموالح  فيفي  البكتیريالبكتیري  التقرحالتقرح  مرضمرض  معمع  فلوریدافلوریدا  فيفي  ١٩١٥١٩١٥  عامعام
  إعدامإعدام  وتموتم  المكانالمكان  نفسنفس  فيفي  الحالةالحالة  نفسنفس  تكررتتكررت  ١٩٨٤١٩٨٤  سنةسنة  وفيوفي  ــ  موالحموالح  شجرةشجرة
  مثلمثل  األمراضاألمراض  بعضبعض  تكمنتكمن  أیضًاأیضًا  الحشائشالحشائش  وفيوفي  ..الموالحالموالح  منمن  األشجاراألشجار  مالیینمالیین
    ..جمیعًاجمیعًا  منھامنھا  التخلصالتخلص  یجبیجب  لذلكلذلك  CMVCMV  فیرسفیرس

    البطاطاالبطاطا  وو  اللفتاللفت  وو  كالبطاطسكالبطاطس  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  تنموتنمو  التيالتي  المحاصیلالمحاصیل  حالةحالة  فيفي••
    فيفي  كالدرناتكالدرنات  األرضاألرض  فيفي  المتروكةالمتروكة  األجزاءاألجزاء  فإنفإن  إلخإلخ  ..........  السودانيالسوداني  الفولالفول  وو

  حاملةحاملة  نباتاتنباتات  وتعطيوتعطي  تنبتتنبت  أنھاأنھا  حیثحیث  مستقبلیًامستقبلیًا  لإلصابةلإلصابة  مصدرًامصدرًا  تكونتكون  قدقد  البطاطسالبطاطس
  اليالي  العدويالعدوي  وتنتقلوتنتقل  الزراعيالزراعي  الموسمالموسم  حلولحلول  حتيحتي  بھبھ  تظلتظل  المرضيالمرضي  للمسببللمسبب

      اللقاحاللقاح  لتقلیللتقلیل  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  منمن  التخلصالتخلص  الضروريالضروري  منمن  كانكان  لذلكلذلك  ..الجدیدالجدید  المحصولالمحصول
..المرضيالمرضي



  صدأصدأ  مثلمثل  حیاتھاحیاتھا  دورةدورة  إلستكمالإلستكمال  متبادلینمتبادلین  عائلینعائلین  عليعلي  تعیشتعیش  التيالتي  النباتاتالنباتات  بعضبعض••
PP    القمحالقمح .. graminisgraminis triticitritici  منمن  كلكل  إليإلي  تحتاجتحتاج  BarberryBarberry && wheatwheat  لذلكلذلك  
  إضطرابإضطراب  عليعلي  یعملیعمل  اإلقتصادیةاإلقتصادیة  الناحیةالناحیة  منمن  أھمیةأھمیة  األقلاألقل  العائلالعائل  منمن  التخلصالتخلص  فإنفإن

  ناجحةناجحة  الطریقةالطریقة  وھذهوھذه  ..المرضالمرض  دورةدورة  تنكسرتنكسر  وبالتاليوبالتالي  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  حیاهحیاه  دورةدورة
    شجیراتشجیرات  منمن  التخلصالتخلص  طریقطریق  عنعن  القمحالقمح  فيفي  الساقالساق  صدأصدأ  مرضمرض  مقاومةمقاومة  فيفي  جدًاجدًا

))للمرضللمرض  الثانيالثاني  العائلالعائل((..الباربريالباربري



Teliospores of Puccinia graminis f. 
sp. tritici



P . graminis triticiP . graminis tritici





  الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة٢٢--١١- - ٢٢
  Crop rotationCrop rotation

  أنواعأنواع  عدةعدة  أوأو  واحدواحد  تصیبتصیب  والتيوالتي  التربةالتربة  فيفي  المحمولةالمحمولة  األمراضاألمراض  منمن  التخلصالتخلص  یمكنیمكن••
    بھابھا  التصابالتصاب  نباتیةنباتیة  وأنواعوأنواع  عائالتعائالت  تتبعتتبع  محاصیلمحاصیل  بزراعةبزراعة  وذلكوذلك  نباتیةنباتیة  عائالتعائالت  أوأو

  التيالتي  الفطریاتالفطریات  لمقاومةلمقاومة  ناجحةناجحة  الطریقةالطریقة  وھذهوھذه  سنواتسنوات  ٤٤  ــ  ٣٣  منمن  تتراوحتتراوح  لمدةلمدة  وذلكوذلك
    ..النباتاتالنباتات  بقایابقایا  عليعلي  أوأو  نباتیةنباتیة  حیھحیھ  عوائلعوائل  عليعلي  وتعیشوتعیش  التربةالتربة  تغزوتغزو

SoilSoil  المسميالمسمي  النوعالنوع  منمن  الفطرالفطر  كانكان  اذااذا  أماأما•• inhabitorinhabitor  ماما  ینتجینتج  انھانھ  ذلكذلك  فمعنيفمعني    
LongLong  یسميیسمي LivedLived sporesspores  ٦٦  ــ  ٥٥  بینبین  تتراوحتتراوح  لمددلمدد  رمیةرمیة  معیشةمعیشة  یعیشیعیش  أنھأنھ  أوأو  

    البكتیریاالبكتیریا  حالةحالة  فيفي  وأیضاًًوأیضاًً  ..الحالةالحالة  ھذهھذه  فيفي  التفیدالتفید  الزراعیةالزراعیة  الدورهالدوره  فإنفإن  ولھذاولھذا  سنواتسنوات
AgrobacteriumAgrobacterium  مثلمثل  ،،  التربةالتربة  فيفي  عامًاعامًا  ٢٠٢٠  ــ  ٨٨  عنعن  تزیدتزید  مدةمدة  تعیشتعیش  التيالتي

tumefacienestumefacienes



Agrobacterium tumefaciens Bakteriyel 
Gal 







 Verticillium مثل الفطریات بعض مقاومة في أیضاًًًً الزراعیة الدوره تصلح•
  ولفتره للفطر الحساسة النباتات من عالي محصول علي الحصول یمكن وبھذا
 .سنوات ٤ ـ ٣ من تتراوح

 زیادة علي یعمل لفترة Fallow التربھ إراحة فإن الحار الصیف ذات المناطق في•
  المسببات وبعض النیماتودا تعداد في شدید إختزال فیحدث وجفافھا حرارتھا درجة

 .األخري المرضیة
 فالحة من لالقالل الحشائش مبیدات استخدام إلي األخري األنظمة بعض تحتاج قد•

 Ecofallow العملیة ھذه وتسمي )والبوار الفالحة تقلیل أو( Tillage األرض
 الساق عفن مثل المرضیة المسببات بعض إختزال في نجحت األنظمھ وھذه

Stalk rot الفطر یسببھ والذي السورجم في Fusarium moniliformeوعلي 
 علي تعمل الطریقة ھذه ان تبین فقد القمح في Septoria فطر حالة في العكس
.اإلصابة زیادة





Verticillium wilt



Fusarium moniliforme



Fusarium moniliforme



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة



    ))الطب الوقائيالطب الوقائي((التدابیر الصحیة التدابیر الصحیة ٣٣--١١- - ٢٢
SanitationSanitation

  اللقاحاللقاح  كمیةكمیة  إنقاصإنقاص  أوأو  التخلصالتخلص  اليالي  الھادفةالھادفة  األدمیةاألدمیة  األنشطةاألنشطة  كلكل  تشملتشمل  وھذهوھذه
  إنتشارإنتشار  لمنعلمنع  وذلكوذلك  أوالمخزنأوالمخزن  الحقلالحقل  فيفي  سواءسواء  النباتالنبات  عليعلي  الموجودالموجود  المرضيالمرضي
  ھذهھذه  ومنومن  النباتیةالنباتیة  المنتجاتالمنتجات  أوأو  السلیمةالسلیمة  النباتاتالنباتات  إلىإلى  المرضيالمرضي  المسببالمسبب
    ..األنشطةاألنشطة

  لألشجارلألشجار  المصابھالمصابھ  األفرعاألفرع  وحرقوحرق  وحرقھاوحرقھا  الحقلالحقل  فيفي  المصابھالمصابھ  النباتاتالنباتات  منمن  التخلصالتخلصأأ--
..المرضالمرض  إنتشارإنتشار  منمن  الحدالحد  عليعلي  ذلكذلك  یعملیعمل  حیثحیث  النباتاتالنباتات  وبقایاوبقایا

    بفیروسبفیروس  اإلصابھاإلصابھ  فرصةفرصة  لتقلیللتقلیل  الطماطمالطماطم  حقولحقول  فيفي  العاملینالعاملین  المدخنینالمدخنین  أیديأیدي  غسلغسل  - - بب  
  غسلغسل  أنأن  فوجدفوجد  الغسیلالغسیل  مراتمرات  عددعدد  عليعلي  تجاربتجارب  أجریتأجریت  وقدوقد  TMVTMV  الدخانالدخان  موزیكموزیك
  األصابعاألصابع  ثنایاثنایا  منمن  الفیروسالفیروس  إلزالةإلزالة  األدنياألدني  الحدالحد  ھوھو  مراتمرات  ٣٣  السائلالسائل  بالصابونبالصابون  األیدياألیدي



التخلص أو إنقاص كمیة اللقاح المرضيالتخلص أو إنقاص كمیة اللقاح المرضي



  منمن  الحدالحد  عليعلي  یعملیعمل  للعملللعمل  آلخرآلخر  مكانمكان  منمن  نقلھانقلھا  قبلقبل  الزراعیةالزراعیة  األدواتاألدوات  غسلغسل  - - جج
    والسكاكینوالسكاكین  المقصاتالمقصات  مثلمثل  التقطیعالتقطیع  أدواتأدوات  أماأما  ..التربةالتربة  فيفي  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  انتشارانتشار
    الال  حتيحتي  وتزیتوتزیت  وتجففوتجفف  بالماءبالماء  تغسلتغسل  ثمثم  ثوانيثواني  لعدةلعدة  %%١٠١٠  كلوركلور  محلولمحلول  فيفي  فتنقعفتنقع

    ..للصدأللصدأ  تتعرضتتعرض

  تقلیلتقلیل  عليعلي  ذلكذلك  یعملیعمل  المخازنالمخازن  حوائطحوائط  وو  بھابھا  المحمولةالمحمولة  واألوعیةواألوعیة  الثمارالثمار  غسلغسل  --دد
٠٠المرضيالمرضي  اللقاحاللقاح



خـلق ظـروف غـیر مـالئـمة للمــسبب الـمـرضـيخـلق ظـروف غـیر مـالئـمة للمــسبب الـمـرضـي٤٤--١١--٢٢
Creating Conditions Unfavorable to the PathogenCreating Conditions Unfavorable to the Pathogen

  مما السطح علي رطوبة تكون لمنع تھویتھا یجب :المخزنة المنتجات حالة في•
  .والفطر البكتیریا بنمو یسمح

  زیادة لمنع مناسبھ النباتات بین المسافات تكون أن یجب : الصوب وفي الحقل في•
.Botrytis الفطر مثل المرضیة المسببات وانتشار الرطوبة

  والفطر النیماتودا مثل المرضیة المسببات بعض تعداد یقلل للتربھ الجید الصرف•
Pythium. 

 إلي التربھ pH درجة في تغیر الي یؤدي كمخصبات المناسبة األسمدة إختیار•
.المرض إلنتشار مناسبة غیر درجة

 المرضیة المسببات تعداد من یقلل طویلة لفترات تجفیفھا أو بالماء الحقول غمر•
  ونقص التجویع طریق عن وذلك ـ والنیماتودا Fusarium الفطر مثل بھا

.Desiccation والتجفیف األكسجین



Botrytis



Botrytis



Botrytis



Botryti
s



  سمادسماد  استخداماستخدام  فإنفإن  ،،  أوعیةأوعیة  فيفي  تنمیتھاتنمیتھا  عندعند  خاصھخاصھ  ،،  المحاصیلالمحاصیل  منمن  عدیدعدید  إنتاجإنتاج  فيفي••
    المسبباتالمسببات  تعدادتعداد  إقاللإقالل  عليعلي  یعملیعمل  للزراعةللزراعة  كبیئةكبیئة  األشجاراألشجار  قلفقلف  منمن  ناتجناتج  عضويعضوي
FusariumFusarium  مثلمثل  المرضیةالمرضیة –– PythiumPythium –– RhizoctoniaRhizoctonia –– PhytophthoraPhytophthora  
  ..الحیةالحیة  الكائناتالكائنات  لھذهلھذه  ممیتممیت  تأثیرتأثیر  لھالھا  مركباتمركبات  تطایرتطایر  إلىإلى  المثبطالمثبط  التأثیرالتأثیر  ویعزيویعزي

    فيفي  دورًادورًا  لھالھا  أنأن  ثبتثبت  والتيوالتي  المنزلیةالمنزلیة  خاصةخاصة  المدورةالمدورة  العضویةالعضویة  المخلفاتالمخلفات  إستخدامإستخدام••
..وغیرھموغیرھم  البطاطسالبطاطس  فيفي  البنيالبني  العفنالعفن  ــ  الفیوزاریومالفیوزاریوم  مثلمثل  األمراضاألمراض  بعضبعض  مقاومةمقاومة





Pythium structures



Pythium



PhytophthoraPhytophthora



PhytophthoraPhytophthora



PhytophthoraPhytophthora



مصائد البولى إثیلین والتغطیة بالبالستیك٥- ١-٢
Polyethylene Trap and Mulches

  والذىوالذى  الفلفلالفلفل  فىفى  CMVCMV  مثلمثل  النباتیةالنباتیة  بالفیروساتبالفیروسات  تصابتصاب  التىالتى  النباتاتالنباتات  حالةحالة  فىفى••
  عمودىعمودى  وضعوضع  فىفى  اللوناللون  صفراءصفراء  لزجةلزجة  شرائطشرائط  استخداماستخدام  أنأن  وجدوجد  فقدفقد  المنالمن  ینقلھاینقلھا

VerticalVerticalًُجدًاجدًا  كبیرةكبیرة  أعدادأعداد  جذبجذب  علىعلى  یعملیعمل  لإلصابةلإلصابة  القابلالقابل  الحقلالحقل  حوافحواف  منمن  قریباًُقریبا  
  الناقلةالناقلة  الحشراتالحشرات  تعدادتعداد  منمن  الحدالحد  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  الزجةالزجة  بالموادبالمواد  والتصاقھاوالتصاقھا  المنالمن  منمن

    ..بالفیروسبالفیروس  اإلصابھاإلصابھ  وبالتالىوبالتالى

  أشھرأشھر  خاللخالل  الشفافالشفاف  إیثلینإیثلین  بالبوليبالبولي  شرائطشرائط  أوأو  القصدیرالقصدیر  منمن  عاكسةعاكسة  رقائقرقائق  استخداماستخدام••
  ))سمسم٥٥((  التربةالتربة  منمن  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  حرارهحراره  درجةدرجة  رفعرفع  عليعلي  یعملیعمل  الحارالحار  الصیفالصیف

  حرارتھاحرارتھا  التصلالتصل  حیثحیث  مغطاةمغطاة  الغیرالغیر  بالمناطقبالمناطق  بالمقارنةبالمقارنة  مم٥٠٥٠  منمن  أعليأعلي  درجةدرجة  اليالي
  عدهعده  أوأو  أیامأیام  لعدهلعده  التغطیةالتغطیة  استمراراستمرار  فإنفإن  لذلكلذلك..عادةعادة  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٣٧٣٧  منمن  أعليأعلي  إليإلي

SoilSoil  بـبـ  یسميیسمي  وماوما  أسابیعأسابیع SolarizationSolarization  المحمولھالمحمولھ  الفطریاتالفطریات  تثبیطتثبیط  عليعلي  یعملیعمل  
VerticilliumVerticillium  مثلمثل  التربھالتربھ  فيفي –– CephalosporiumCephalosporium  ..



CephalosporiumCephalosporium





الـــطرق البیولوجیةالـــطرق البیولوجیة--٣٣
Biological Methods that Eradicate or Biological Methods that Eradicate or 

reduce the Inoculumreduce the Inoculum

    نتیجةنتیجة  الطبیعةالطبیعة  فيفي  تعدادھاتعدادھا  منمن  إالقاللإالقالل  المرضیةالمرضیة  للمسبباتللمسببات  البیولوجیةالبیولوجیة  المقاومةالمقاومة  تعنيتعني••
  عليعلي  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  الیقويالیقوي  األحیاناألحیان  منمن  كثیركثیر  فيفي  ..أخريأخري  حیھحیھ  بكائناتبكائنات  مھاجمتھامھاجمتھا
  مثبطھمثبطھ  تربھتربھ  لھلھ  بالنسبھبالنسبھ  التربھالتربھ  فتسميفتسمي  معینةمعینة  زراعیةزراعیة  تربھتربھ  فيفي  واإلنتشارواإلنتشار  اإلستمراراإلستمرار

SuppressiveSuppressive soilsoil  إليإلي  ذلكذلك  ویرجعویرجع  ::    

  ..المرضيالمرضي  المسببالمسبب  تضادتضاد  دقیقةدقیقة  حیھحیھ  كائناتكائنات  عليعلي  تحتويتحتوي  التربھالتربھ  أنأن  --اا••

    المسببالمسبب  مھاجمھمھاجمھ  بعدبعد  أوأو  قبلقبل  منمن  طبیعیًاطبیعیًا  لقحلقح  أنأن  سبقسبق  ألنھألنھ  یصابیصاب  لملم  النباتالنبات  أنأن  أوأو  - - بب••
    منمن  ممرضةممرضة  غیرغیر  سالالتسالالت  ھىھى  ربماربما  الحیھالحیھ  الكائناتالكائنات  وھذهوھذه  ..مضادهمضاده  حیھحیھ  بكائناتبكائنات
..HypovirulenceHypovirulence  تسميتسمي  المقاومةالمقاومة  منمن  الحالةالحالة  وھذهوھذه  نفسةنفسة  المسببالمسبب



TrapTrap  كمصائدكمصائد  استخدامھااستخدامھا  یمكنیمكن  الراقیةالراقیة  النباتاتالنباتات  بعضبعض•• plantsplants  بعضھابعضھا  انان  كماكما    
    ھذهھذه  تنفیذتنفیذ  األخیرهاألخیره  السنواتالسنوات  فيفي  أمكنأمكن  وقدوقد  الطفیلالطفیل  تقتلتقتل  التربھالتربھ  فيفي  سامھسامھ  موادمواد  یفرزیفرز

    الدیبالدیب  عنبعنب  وو  البصلالبصل  وو  الثومالثوم  زراعةزراعة  عندعند  نباتیةنباتیة  أمراضأمراض  عدهعده  مقاومھمقاومھ  فيفي  الطرقالطرق
..    إلخإلخ  ....  الكافورالكافور  أشجارأشجار  وقلفوقلف  الحلبةالحلبة  مخلفاتمخلفات  وو  النیمالنیم  اشجاراشجار  مخلفاتمخلفات  وو  والقطیفةوالقطیفة

    منمن  لعدیدلعدید  یتعرضیتعرض  ))البیولوجيالبیولوجي((  الحیويالحیوي  التضادالتضاد  أنأن  إلیھإلیھ  اإلنتباهاإلنتباه  یجبیجب  ومماومما••
  فيفي  دوردور  لھلھ  یكونیكون  انان  المتوقعالمتوقع  ومنومن  ..الشدیدالشدید  اإلحتیاطاإلحتیاط  یجبیجب  لذلكلذلك  البیئیةالبیئیة  الصدماتالصدمات

  ..المستقبلالمستقبل  فيفي  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  كبیرةكبیرة  أعدادأعداد  مقاومةمقاومة

  فيفي  إنتشرتإنتشرت  النباتالنبات  أمراضأمراض  مسبباتمسببات  بإستخدامبإستخدام  للحشائشللحشائش  البیولوجیةالبیولوجیة  المقاومةالمقاومة••
  متخصصةمتخصصة  أخريأخري  حیةحیة  كائناتكائنات  أوأو  فطریاتفطریات  بإستخدامبإستخدام  وتتموتتم  العالمالعالم  منمن  كثیرةكثیرة  جھاتجھات
  الحشائشالحشائش  ھذهھذه  مھاجمةمھاجمة  لھالھا  یمكنیمكن  مالئمةمالئمة  صورةصورة  فيفي  وتجھیزھاوتجھیزھا  الحشائشالحشائش  ھذهھذه  عليعلي

..علیھاعلیھا  والقضاءوالقضاء







التربة المثبطةالتربة المثبطة  ١١- - ٣٣
            Suppressive SoilSuppressive Soil    

.Fالفطر مثل التربة في المحمولة المرضیة المسببات من الكثیر ینتشر•
oxysporiumوالفطر الوعائي للذبول المسببPhytophthora

cinnamomiوالفطرالفاكھة أشجار في الجذور لعفن المسببPythium spp 
Dampingللبادرات المفاجئ السقوط لمرض المسبب off والنیماتودا 

Heteroderaالشعیر في المتحصولة avenaeاألراضي من معینة أنواع في 
بـ األراضي من األنواع ھذه وتسمي للمحصول مدمرة أمراضًا مسببة

Conductive soilsالتربة من اخري أنواع في بكثیر أقل بدرجة تنتشر بینما  
suppressiveبـ التربة ھذه وتسمي شدة أقل أعراضًا وتسبب soils یكون وقد  
 الحیھ الكائنات من عدید أو واحد بواسطة األمر باديء في یتم التثبیط أن السبب
  غیر التثبیط بھا یحدث التي المیكانیكیة ان إال المرضي المسبب تضاد التي الدقیقھ

:إما سببھ یكون قد التضاد ھذا أن كما بدقة واضحة



التربة المثبطةالتربة المثبطة



  عليعلي  التنافسالتنافس  أوأو  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  عليعلي  مباشرمباشر  تطفلتطفل  أوأو  حیویھحیویھ  مضاداتمضادات  إفرازإفراز  --اا••
  الذيالذي  الحدالحد  اليالي  تعدادهتعداده  أرتفاعأرتفاع  أوأو  باإلنتشارباإلنتشار  المرضيالمرضي  للمسببللمسبب  الیسمحالیسمح  بمابما  الغذاءالغذاء
    منمن  العدیدالعدید  بھابھا  یتواجدیتواجد  SuppressiveSuppressive  الـالـ  التربةالتربة  ففيففي  ..وبائيوبائي  مرضمرض  معھمعھ  یسببیسبب

TrichodermaTrichoderma::امثلتھاامثلتھا  ومنومن  التثبیطالتثبیط  فيفي  بدورھابدورھا  تقومتقوم  التيالتي  الدقیقةالدقیقة  الكائناتالكائنات ,,
PenicilliumPenicillium ,, SporidesmiumSporidesmium  والبكتیریاوالبكتیریا  PseudomonasPseudomonas ,, BacillusBacillus

  األقاللاألقالل  عليعلي  یعملیعمل  ذلكذلك  فإنفإن  ConductiveConductive  بتربھبتربھ  SuppressiveSuppressive  تربھتربھ  خلطخلط  فعندفعند
  ھذهھذه  نجحتنجحت  وقدوقد  ..المضافةالمضافة  الدقیقةالدقیقة  الكائناتالكائنات  تأثیرتأثیر  نتیجةنتیجة  المرضيالمرضي  اللقاحاللقاح  كمیةكمیة  منمن

..الباباظالباباظ  جذورجذور  فيفي  الفیتوفثوريالفیتوفثوري  العفنالعفن  منمن  كلكل  مقاومةمقاومة  فيفي  الطریقةالطریقة

••PhytophthoraPhytophthora rootroot rotrot ofof PapayaPapaya  فيفي  الباباظالباباظ  بادراتبادرات  بزراعةبزراعة  وذلكوذلك
SuppressiveSuppressive soilsoil  بالفطربالفطر  ملوثةملوثة  حدائقحدائق  فيفي  حفرحفر  داخلداخل  phytophthoraphytophthora

palmivorapalmivoraالـالـ  فيفي  العملیةالعملیة  ھذهھذه  تكرارتكرار  فإنفإن  اآلخراآلخر  الجانبالجانب  وعليوعلي  ConductiveConductive
soilsoil  عدةعدة  بعدبعد  المرضیةالمرضیة  للمسبباتللمسببات  المضادةالمضادة  الدقیقةالدقیقة  الحیةالحیة  الكائناتالكائنات  تعدادتعداد  ستزیدستزید  

    تلكتلك  بتعقیمبتعقیم  ھذهھذه  SuppressivenessSuppressiveness  التثبیطالتثبیط  عملیةعملیة  منمن  التأكدالتأكد  ویمكنویمكن  سنواتسنوات
  منمن  التخلصالتخلص  عليعلي  تعملتعمل  فھذهفھذه  ساعةساعة  نصفنصف  لمدةلمدة  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٦٠٦٠  درجةدرجة  عليعلي  التربھالتربھ
..المقاومةالمقاومة  فيفي  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  أھمیةأھمیة  تظھرتظھر  وبالتاليوبالتالي  نھائیًانھائیًا  التثبیطالتثبیط  عملیةعملیة



خفض اللقاح المرضي من خالل إستخدام كائنات مضادةخفض اللقاح المرضي من خالل إستخدام كائنات مضادة٢٢--٣٣
Reducing amount of pathogen inoculum Reducing amount of pathogen inoculum 

through antagonistic microorganismsthrough antagonistic microorganisms

    أوأو  علیھاعلیھا  وتتطفلوتتطفل  مرضیةمرضیة  مسبباتمسببات  للنباتللنبات  ممرضةممرضة  الغیرالغیر  الدقیقةالدقیقة  الكائناتالكائنات  بعضبعض  تھاجمتھاجم••
PythiumPythium  الفطریاتالفطریات  فمثًالفمثًال  تحللھاتحللھا ,, PhytophthoraPhytophthora ,, RhizoctoniaRhizoctonia ,,

SclerotiumSclerotium andand SclerotiniaSclerotinia  ممرضةممرضة  غیرغیر  أخريأخري  فطریاتفطریات  علیھاعلیھا  یتطفلیتطفل  
    العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتسميوتسمي  تحللھاتحللھا  أوأو  MycoparasitismMycoparasitism  بإسمبإسم  العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتسميوتسمي

MycolysisMycolysis  الفطریاتالفطریات  ھذهھذه  وتتبعوتتبع  HyphomycetesHyphomycetes ,, ChytridiomycetesChytridiomycetes ,,
OomycetesOomycetes  لـلـ  التابعةالتابعة  البكتیریاالبكتیریا  وبعضوبعضPseudomonas,Pseudomonas, ActenomycetousActenomycetous

bacteriabacteriaللنباتللنبات  الممرضةالممرضة  الفطریاتالفطریات  منمن  للعدیدللعدید  الساكنةالساكنة  الجراثیمالجراثیم  تصیبتصیب  وھذهوھذه..



  النیماتوداالنیماتودا  فمثًالفمثًال  باألمراضباألمراض  أیضًاأیضًا  للنباتللنبات  الممرضةالممرضة  النیماتوداالنیماتودا  تصابتصاب••
XiphenemaXiphenema ,,والمتحصولةوالمتحصولة  ,, CystCyst nematodenematode HeteroderaHeterodera     تتطفلتتطفل,,

NematophagousNematophagous  تسميتسمي  فطریاتفطریات  علیھاعلیھا FungiFungiالـالـ  منھامنھا  VerticilliumVerticillium
chalamydosporiumchalamydosporiumالجذورالجذور  تعقدتعقد  نیماتودانیماتودا  امااما  MeloidogyneMeloidogyne  فیتطفلفیتطفل  

ArthrobotrysArthrobotrys  الفطریاتالفطریات  علیھاعلیھا ,, DactyellaDactyella  النوعالنوع  أماأما  MM.. javanicajavanica  
((BacillusBacillus))..البكتریاالبكتریا  علیةعلیة  فیتطفلفیتطفل PasteuriaPasteuria penetrancepenetrance..





المسببات المرضیة الھوائیةالمسببات المرضیة الھوائیة٢٢--٢٢- - ٣٣
  Arial pathogensArial pathogens

    تصیبتصیب  التيالتي  الفطریاتالفطریات  منمن  العدیدالعدید  تثبطتثبط  أوأو  تضادتضاد  الفطریاتالفطریات  منمن  العدیدالعدید  یوجدیوجد••
ChaetomiumChaetomium  ٠٠    منھامنھا  للنباتللنبات  الخضريالخضري  المجموعالمجموع spsp  تكوینتكوین  یثبطیثبط  الذيالذي  
VenturiaVenturia  للفطرللفطر  والكونیدیةوالكونیدیة  األسكیةاألسكیة  الجراثیمالجراثیم inaequalisinaequalis  الحیةالحیة  األوراقاألوراق  فيفي  
AmpelomycesAmpelomyces  والفطروالفطر  والمیتةوالمیتة quisqualisquisqualisمنمن  العدیدالعدید  عليعلي  یتطفلیتطفل  الذىالذى    
..الدقیقيالدقیقي  البیاضالبیاض  أمراضأمراض





Venturia inaequalisVenturia inaequalis



Venturia inaequalisVenturia inaequalis



Venturia inaequalisVenturia inaequalis



Venturia inaequalisVenturia inaequalis



Venturia inaequalisVenturia inaequalis



Venturia inaequalisVenturia inaequalis



Left: Grape cluster infected with powdery mildew.
Center: Light micrograph of a pycnidium of A. quisqualis which has
formed in place of a conidium atop the conidiophore of Uncinula
necator. Conidia of A. quisqualis have been released from a rupture of
the pycnidial wall.
Right: Electron micrograph of powdery mildew colony on grape leaf
showing pycnidium of A. quisqualis in conidiophor of U. necator.
D.Gadoury (all photographs).

Ampelomyces quisqualisAmpelomyces quisqualis



  میكانیكیة عمل الكائنات المضادةمیكانیكیة عمل الكائنات المضادة٣٣--٢٢- - ٣٣
Mechanisms of actionMechanisms of action

    والحدوالحد  النباتالنبات  أمراضأمراض  مسبباتمسببات  مقاومةمقاومة  فيفي  الدقیقةالدقیقة  الحیةالحیة  الكائناتالكائنات  فعلفعل  میكانیكیةمیكانیكیة••
  العواملالعوامل  منمن  أكثرأكثر  أوأو  واحدواحد  إلىإلى  تعزيتعزي  ولكنھاولكنھا  بدقةبدقة  مفھومةمفھومة  غیرغیر  تعدادھاتعدادھا  منمن

    ::اآلتیةاآلتیة  األربعةاألربعة

.. Direct Parasitism Direct Parasitismالتطفل المباشر التطفل المباشر ١١..

..ثم موت المسبب المرضيثم موت المسبب المرضي  hydrolysishydrolysisالتحلیل التحلیل ٢٢..

..التنافس مع المسبب المرضي علي الغذاء التنافس مع المسبب المرضي علي الغذاء ٣٣..

التأثیر السام الغیر مباشر علي الطفیل بواسطة مواد طیارة مثل اإلیثلین  التأثیر السام الغیر مباشر علي الطفیل بواسطة مواد طیارة مثل اإلیثلین  ٤٤..
EthyleneEthylene  الذى یتحرر نتیجة العملیات الحیویة الناشئة عن التضادالذى یتحرر نتیجة العملیات الحیویة الناشئة عن التضاد..



إستخدام النباتات المضادهإستخدام النباتات المضاده٢٢- - ٣٣
Control through Antagonistic PlantsControl through Antagonistic Plants

  جولدجولد  وماريوماري  ،،  AsparagusAsparagus  األسبرجساألسبرجس    مثلمثل  النباتاتالنباتات  منمن  محدودةمحدودة  أعدادأعداد  ھناكھناك••
MarigoldsMarigolds  المتطفلةالمتطفلة  النیماتوداالنیماتودا  منمن  لعدیدلعدید  سامةسامة  موادمواد  تفرزتفرز  زراعتھازراعتھا  عندعند  وھذهوھذه  

    األخرىاألخرى  النباتاتالنباتات  جذورجذور  وفىوفى  التربةالتربة  فىفى  للنیماتوداللنیماتودا  الكلىالكلى  التعدادالتعداد  تنقصتنقص  فإنھافإنھا  وعلیةوعلیة
  الجدوىالجدوى  لقلةلقلة  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى  التستخدمالتستخدم  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  أنأن  إالإال  ..  معھامعھا  المنزرعةالمنزرعة

..العملیةالعملیة  لھذهلھذه  اإلقتصادیةاإلقتصادیة



إستخدام النباتات المضادهإستخدام النباتات المضاده٢٢- - ٣٣



الحمایة المتبادلة والتداخلالحمایة المتبادلة والتداخل٤٤- - ٣٣
        Cross Protection & InterferanceCross Protection & Interferance

CrossCross  اصطالحاصطالح  یستخدمیستخدم•• ProtectionProtection  بواسطةبواسطة  النباتاتالنباتات  حمایةحمایة  عندعند  خصیصًاخصیصًا  
  العالیةالعالیة  المرضیةالمرضیة  القدرةالقدرة  ذاتذات  العادیةالعادیة  ساللتةساللتة  ضدضد  فیروسفیروس  منمن  MildMildمضعفةمضعفة  ساللةساللة
  مقاومةمقاومة  فيفي  بنجاحبنجاح  التستخدمالتستخدم  الطریقةالطریقة  وھذهوھذه  ..المحصولالمحصول  فيفي  شدیدشدید  فقدفقد  تسببتسبب  والتيوالتي

    منمن  الخوفالخوف  منمن  باإلضافةباإلضافة  إنتاجھاإنتاجھا  فيفي  شاقشاق  جھدجھد  إلىإلى  إلحتیاجھاإلحتیاجھا  النباتالنبات  أمراضأمراض
    إستخدامھاإستخدامھا  منمن  الخوفالخوف  وكذلكوكذلك  النباتاتالنباتات  عليعلي  ضررًاضررًا  أشدأشد  تكونتكون  قدقد  طفراتطفرات  حدوثحدوث
..تمرضھاتمرضھا  قدقد  أخريأخريمحاصیلمحاصیل  عليعلي



إستخدام النباتات الصائدهإستخدام النباتات الصائده٥٥- - ٣٣
      Control through trap plantsControl through trap plants

  مزرعةمزرعة  حولحول  خطوطخطوط  عدةعدة  فيفي  الرايالراي  أوأو  الذرةالذرة  مثلمثل  طویلةطویلة  نباتاتنباتات  زراعةزراعة  عندعند••
    التيالتي  للفیروساتللفیروسات  الناقلةالناقلة  المنالمن  حشراتحشرات  منمن  العدیدالعدید  فإنفإن  الكوسةالكوسة  أوأو  الفلفلالفلفل  أوأو  الفاصولیاالفاصولیا

  الزمنالزمن  منمن  فترهفتره  علیھاعلیھا  وتمكثوتمكث  أوًالأوًال  الطویلةالطویلة  النباتاتالنباتات  ستزورستزور  المحاصیلالمحاصیل  ھذهھذه  تصیبتصیب
  الفیروسیةالفیروسیة  األمرضاألمرض  معظممعظم  أنأن  وحیثوحیث  المذكورةالمذكورة  المحاصیلالمحاصیل  اليالي  تنتقلتنتقل  أنأن  قبلقبل

NonNon  طویلةطویلة  فترةفترة  الحشرهالحشره  بجسمبجسم  التعیشالتعیش  المنالمن  عليعلي  المحمولةالمحمولة persistentpersistent  وعلیةوعلیة  
  إلىإلى  التحركالتحرك  فيفي  تبدأتبدأ  عندماعندما  المحمولالمحمول  الفیروسالفیروس  ستفقدستفقد  المنالمن  حشراتحشرات  منمن  العدیدالعدید  فإنفإن
  الذيالذي  الفیروسىالفیروسى  المرضيالمرضي  اللقاحاللقاح  لكمیةلكمیةإختزالإختزال  حدوثحدوث  یمكنیمكن  وبھذاوبھذا  المحاصیلالمحاصیل  تلكتلك

    بطریقةبطریقة  ولكنولكن  النیماتوداالنیماتودا  ضدضد  أیضًاأیضًا  الصائدةالصائدة  النباتاتالنباتات  وتستخدموتستخدم  ..للمحصولللمحصول  یصلیصل
    بعضبعض  إفرازإفراز  عليعلي  القدرةالقدرة  لھالھا  بالنیماتودابالنیماتودا  تصابتصاب  التيالتي  النباتاتالنباتات  فبعضفبعض  ..أخريأخري

    ولكنولكن  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  فتدخلفتدخل  الیرقاتالیرقات  أماأما  ــ  البیضالبیض  فقسفقس  تحفیزتحفیز  عليعلي  تعملتعمل  المركباتالمركبات
    البیضالبیض  وضعوضع  عليعلي  قادرةقادرة  اناثاناث  وإنتاجوإنتاج  حیاتھاحیاتھا  دورهدوره  إستكمالإستكمال  عليعلي  القدرةالقدرة  لھالھا  الیكونالیكون

TrapTrap  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  تسميتسمي  لذلكلذلك  ــ cropscrops  برامجبرامج  فيفي  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  مثلمثل  وإستخداموإستخدام    
::ذلكذلك  وأمثاــةوأمثاــةالتربةالتربة  فيفي  النیماتوديالنیماتودي  اللقاحاللقاح  إنقاصإنقاصعليعلي  یعملیعمل  الزراعةالزراعة



  یجذبیجذب  CortalariaCortalariaالكورتالریاالكورتالریا  أوأو  ))الذبابالذباب  نتاشنتاش((  النتاشالنتاش  نباتنبات  إستخدامإستخدام  --اا••
..MeloidogyneMeloidogyneالجذورالجذور  تعقدتعقد  نیماتودانیماتودا

SolanumSolanum))  الدیبالدیب  عنبعنب  نباتنبات  إستخدامإستخدام  - - بب•• nigrumnigrum)) BlackBlack nightshadenightshade  
eteroderaeteroderaالذھبیةالذھبیة  النیماتوداالنیماتودا  تعدادتعداد  إختزالإختزال  عليعلي  یعملیعمل rostochiensisrostochiensis

(Golden(Golden nematode)nematode)  ..

  قبلقبل  وتعدموتعدم  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  تقلعتقلع  حیاتھاحیاتھا  دورهدوره  اكتمالاكتمال  وقبلوقبل  إصابتھاإصابتھا  وعقبوعقب  بالنیماتودابالنیماتودا  ••
..الكاملھالكاملھ  االنثياالنثي  مرحلةمرحلة  اليالي  النیماتوداالنیماتودا  وصولوصول



الطرق الطبیعیة المستخدمھ في التخلص أو إنقاص اللقاح المرضيالطرق الطبیعیة المستخدمھ في التخلص أو إنقاص اللقاح المرضي
  Physical Methods That Eradicate or Reduce the InoculumPhysical Methods That Eradicate or Reduce the Inoculum

  الھواءالھواء  وو  المنخفضةالمنخفضة  أوأو  المرتفعةالمرتفعة  سواءسواء  الحرارهالحراره  إستخدامإستخدام  عليعلي  الطرقالطرق  ھذهھذه  تتركزتتركز••
    منمن  األخرياألخري  األنواعاألنواع  وو  معینمعین  موجھموجھ  وبطولوبطول  للطفیلللطفیل  مالئممالئم  الغیرالغیر  الضوءالضوء  وو  الجافالجاف

    ..اإلشعاعاإلشعاع

ControlControl    الحرارةالحرارة  بإستخدامبإستخدام  المقاومةالمقاومة•• byby heatheat treatmenttreatment  ..  

byby  بالحرارهبالحراره  التربھالتربھ  تعقیمتعقیم•• heatheat SoilSoil sterilizationsterilization  ..







    طریقطریق  عنعن  أوأو  الكھربائیةالكھربائیة  الحرارهالحراره  بواسطھبواسطھ  عادهعاده  البذرهالبذره  ومراقدومراقد  الصوبالصوب  تربةتربة  تعقمتعقم••
  خاصةخاصة  أوعیةأوعیة  فيفي  التربھالتربھ  وضعوضع  طریقطریق  عنعن  وذلكوذلك  الساخنالساخن  الماءالماء  أوأو  الماءالماء  بخاربخار

  ..التربةالتربة  تتخللتتخلل  أنابیبأنابیب  فىفى  بإمرارهبإمراره  أوأو  ضغطضغط  تحتتحت  البخارالبخار  یتخللھایتخللھا

  بعضبعض  وو  النیماتوداالنیماتودا  وو  المیاهالمیاه  أعفانأعفان  فإنفإن  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٥٠٥٠  حرارةحرارة  درجةدرجة  فعندفعند••
  ..علیھاعلیھا  القضاءالقضاء  یتمیتم  OomycetesOomycetes  البیضیةالبیضیة  الفطریاتالفطریات

slugsslugs  الرخویاتالرخویات  وو  والدیدانوالدیدان  والبكتیریاوالبكتیریا  الممرضةالممرضة  الفطریاتالفطریات  معظممعظم••   أربعةأربعة  أمأم  ,,
  ٧٠٧٠ــ  ٦٠٦٠  بینبین  تتراوحتتراوح  حرارةحرارة  درحةدرحة  عليعلي  تموتتموت  ماما  عادةعادةcentipedscentipedsوأربعینوأربعین

    ..مئویةمئویة  درجةدرجة

    وو  الفیروساتالفیروسات  وو  للنباتللنبات  الممرضةالممرضة  البكتیریاالبكتیریا  معظممعظم  تموتتموت  مئویةمئویة  درجةدرجة  ٨٢٨٢  عندعند••
..للحرارةللحرارة  المقاومةالمقاومة  الحشائشالحشائش  بذوربذور  وو  الحشراتالحشرات



  ))مم001001ْْ  ــ  ٩٥٩٥((  الغلیانالغلیان  نقطةنقطة  قربقرب  أوأو  عندعند  تموتتموت  TMVTMV  مثلمثل  الفیروساتالفیروسات  بعضبعض••
  ٨٢٨٢  درجةدرجة  عليعلي  ساعةساعة  نصفنصف  مدةمدة  فیھافیھا  جزءجزء  أبردأبرد  ظلظل  إذاإذا  معقمةمعقمة  التربةالتربة  وتعتبروتعتبر
..أعليأعلي  أوأو  مئویةمئویة  درجةدرجة

  قتلقتل  ــ::إليإلي  سیؤديسیؤدي  إرتفاعھاإرتفاعھا  ألنألن  ذلكذلك  عنعن  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تزیدتزید  االاال  مالحظةمالحظة  المھمالمھم  منمن••
    أمالحأمالح  مثلمثل  التربةالتربة  فيفي  سامةسامة  أمالحأمالح  تكونتكون  ــ..التربةالتربة  فيفي  المترممةالمترممة  الدقیقةالدقیقة  الكائناتالكائنات
    التأزتالتأزت  بكتیریابكتیریا  موتموت  بسبببسبب  وذلكوذلك  سامسام  بمعدلبمعدل  االمونیااالمونیا  غازغاز  تراكمتراكم  بجانببجانب  المنجنیزالمنجنیز

NitrifyingNitrifying bacteriabacteria  لالمونیالالمونیا  المنتجةالمنتجة  البكتیریاالبكتیریا  قتلقتل  قبلقبل  AmmonifyingAmmonifying
bacteriabacteria      معــادلةمعــادلة::

Ammonia Nitrite Nitrate
Ammonifying 

bacteria
Nitrifying 
bacteria



المقاومة لألجزاء التكاثریة بالماء الساخن  المقاومة لألجزاء التكاثریة بالماء الساخن  ٢٢--١١- - ٣٣--٣٣
  Hot water treatment for Propagative OrgansHot water treatment for Propagative Organs

  األجزاءاألجزاء  فيفي  الكامنةالكامنة  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  بعضبعض  لمقاومةلمقاومة  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تستخدمتستخدم••
  قصرةقصرة  فيفي  الموجودةالموجودة  وخاصةوخاصة  الشتالتالشتالت  وو  األبصالاألبصال  وو  seedsseedsالبذورالبذور  مثلمثل  التكاثریةالتكاثریة

    مثليمثلي  كطریقةكطریقة  مستخدمةمستخدمة  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  ظلتظلت  وقدوقد  ..الخالخ  ......  األبصالاألبصال  وحراشیفوحراشیف  البذورالبذور
  والتيوالتي  النجیلیاتالنجیلیات  فيفي  السائبالسائب  التفحمالتفحم  مثلمثل  معینةمعینة  أمراضأمراض  مقاومةمقاومة  فيفي  عدیدةعدیدة  لسنواتلسنوات
  وكذلكوكذلك  الیةالیة  الوصولالوصول  الكیماویاتالكیماویات  والتستطیعوالتستطیع  البذورالبذور  داخلداخل  شتاؤهشتاؤه  الفطرالفطر  فیھافیھا  یقضيیقضي

    تـتواجدتـتواجد  التيالتي  النیماتوداالنیماتودا  منمن  تخلصةتخلصة  الساخنالساخن  بالماءبالماء  والشتالتوالشتالت  األبصالاألبصال  معاملةمعاملة  فإنفإن
RodopholusRodopholusمـثلمـثل  بـھابـھا similissimilis ,, DitylenchusDitylenchus dipsacidipsaciھذهھذه  كفاءةكفاءة  وتعتمدوتعتمد    

    تتحملھاتتحملھا  التيالتي  منمن  أعليأعلي  حرارةحرارة  درجاتدرجات  تتحملتتحمل  األجزاءاألجزاء  ھذهھذه  انان  عليعلي  الطریقةالطریقة
  ،،  الماءالماء  حرارةحرارة  درجةدرجة  بینبین  عالقةعالقة  أنھاأنھا  أيأي  ..محددةمحددة  زمنیةزمنیة  لفترةلفترة  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات

  تعاملتعامل  ..  القمحالقمح  فيفي  السائبالسائب  التفحمالتفحم  حالةحالة  فيفي  فمثًالفمثًال  ..بالطفیلبالطفیل  العائلالعائل  وعالقةوعالقة  ،،  الزمنالزمن
  لمقاومةلمقاومة  األبصالاألبصال  فيفي  بینمابینما  دقیقةدقیقة  ١١١١  لمدةلمدة  مم2525ْْ  درجةدرجة  عليعلي  الساخنالساخن  بالماءبالماء  البذورالبذور

..DDالنیماتوداالنیماتودا dipsacidipsaciساعاتساعات  ٣٣  لمدةلمدة  مم3434ْْ  درجةدرجة  عليعلي  تعاملتعامل..





الھواء الساخن لمقاومة أمراض التخزینالھواء الساخن لمقاومة أمراض التخزین٣٣--١١- - ٣٣--٣٣
Hot Air treatment of storage OrgansHot Air treatment of storage Organs

  عليعلي  یعملیعمل  وھذاوھذا  الساخنالساخن  بالھواءبالھواء  التخزینالتخزین  أجزاءأجزاء  بعضبعض  تعاملتعامل  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وفيوفي••
  سرعةسرعة  عليعلي  والعملوالعمل  األسطحاألسطح  عليعلي  نسبتھانسبتھا  وخفضوخفض  المرتفعةالمرتفعة  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  منمن  الحدالحد
  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  ببعضببعض  اإلصابھاإلصابھ  منمن  حمایتھاحمایتھا  عليعلي  العملالعمل  وبالتاليوبالتالي  الجروحالجروح  التئامالتئام

  ذلكذلك  فیعملفیعمل  أسبوعینأسبوعین  لمدةلمدة  مم2323ْْ  ــ  ٢٨٢٨  درجةدرجة  عليعلي  البطاطاالبطاطا  تحفظتحفظ  فمثًالفمثًال..الجرحیةالجرحیة
    العفنالعفن  ببكتیریاببكتیریا  وایضًاوایضًا  RhizopusRhizopus  بالفطربالفطر  اإلصابھاإلصابھ  وعدموعدم  الجروحالجروح  التئامالتئام  عليعلي

..الطريالطري



المقاومة بإزالة موجات معینة من الضوءالمقاومة بإزالة موجات معینة من الضوء٢٢- - ٣٣--٣٣
Control By eliminating certain light wavelengthsControl By eliminating certain light wavelengths

AlternariaAlternaria  الفطریاتالفطریات  تعتبرتعتبر•• ,, BotrytisBotrytis ,, StemphyliumStemphyliumللفطریاتللفطریات  امثلةامثلة    
360360  موجىموجى  طولطول  عندعند  البنفسیجیةالبنفسیجیة  فوقفوق  لالشعةلالشعة  تتعرضتتعرض  عندماعندما  تتجرثمتتجرثم  التيالتي nmnm..    

    بأنواعبأنواع  بتغطیتھابتغطیتھا  البالستیكیةالبالستیكیة  الصوبالصوب  فيفي  الفطریاتالفطریات  ھذهھذه  مقاومةمقاومة  یمكنیمكن  فأنھفأنھ  وعلیھوعلیھ
UVUV  تسميتسمي  البنفسجیةالبنفسجیة  فوقفوق  لألشعةلألشعة  الماصةالماصة  الفینیلالفینیل  بالستیكبالستیك  منمن -- absorbingabsorbing

VinylVinyl filmfilm  390390    منمن  أقلأقل  موجىموجى  طولطول  ذاتذات  األشعةاألشعة  تحجبتحجب  حیثحیث nmnm..





تجفیف الحبوب والثمار المخزنةتجفیف الحبوب والثمار المخزنة٣٣- - ٣٣--٣٣
        Drying Stored grains and FruitsDrying Stored grains and Fruits

    والبكتیریاوالبكتیریا  الفطریاتالفطریات  منمن  العدیدالعدید  NutsNuts  ))الكرزاتالكرزات((والنقلیاتوالنقلیات  الحبوبالحبوب  كلكل  تحملتحمل••
  ھذاھذا  ومثلومثل  الالزمةالالزمة  الرطوبةالرطوبة  توافرتتوافرت  إذاإذا  وذلكوذلك  األعضاءاألعضاء  لھذهلھذه  تحللتحلل  تسببتسبب  التىالتى

  قبلھاقبلھا  ولیسولیس  النضجالنضج  إكتمالإكتمال  مرحلةمرحلة  فىفى  البذورالبذور  جمعتجمعت  اذاذ  علیھعلیھ  التغلبالتغلب  یمكنیمكن  التحللالتحلل
  ثمثم  %%١٢١٢  حواليحوالي  إليإلي  بھابھا  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  تھبطتھبط  أنأن  الىالى  الھواءالھواء  فىفى  لتجفلتجف  تركتتركت  ثمثم

    المراوحالمراوح  طریقطریق  عنعن  بإستمراربإستمرار  الھواءالھواء  تقلیبتقلیب  معمع  جیدةجیدة  تھویةتھویة  ذاتذات  مخازنمخازن  فيفي  تخزنتخزن
    الیسمحالیسمح  حتيحتي  %%١٢١٢  منمن  أعليأعلي  مستويمستوي  اليالي  الرطوبةالرطوبة  تراكمتراكم  لمنعلمنع  وذلكوذلك  والشفاطاتوالشفاطات

..المخازنالمخازن  فطریاتفطریات  بنشاطبنشاط



FleshyFleshy  الشحمیةالشحمیة  الثمارالثمار  كلكل•• FruitsFruits  فيفي  جمعھاجمعھا  یجبیجب  الفراولةالفراولة  ــ  الخوخالخوخ  مثلمثل  
  معھامعھا  التحملالتحمل  انھاانھا  منمن  للتأكدللتأكد  الضبابالضباب  إنحسارإنحسار  بعدبعد  وأیضًاوأیضًا  ..الیومالیوم  منمن  متأخرةمتأخرة  ساعةساعة
    بالفطریاتبالفطریات  الثمارالثمار  تحللتحلل  تسببتسبب  والتيوالتي  نقلھانقلھا  أوأو  تخزینھاتخزینھا  عندعند  السطحالسطح  عليعلي  رطوبةرطوبة

..والبكتیریاوالبكتیریا

    التھاجمھاالتھاجمھا  حتيحتي  جیدًاجیدًا  جففتجففت  اذااذا  طویلةطویلة  لفترةلفترة  مخزنةمخزنة  حفظھاحفظھا  یمكنیمكن  الثمارالثمار  منمن  العدیدالعدید••
  وو  العنبالعنب    ::ذلكذلك  وأمثلةوأمثلة  ثابتةثابتة  حرارةحرارة  درجةدرجة  عليعلي  المخزنالمخزن  فيفي  تحفظتحفظ  ثمثم  األمراضاألمراض
    والقرصیاوالقرصیا  وو  الزبیبالزبیب  إلنتاجإلنتاج  شمسیًاشمسیًا  تجفیفھاتجفیفھا  یمكنیمكن  وھذهوھذه  التینالتین  وو  البلحالبلح  وو  البرقوقالبرقوق

PrunesPrunes  فإنھافإنھا  الصورةالصورة  وبھذهوبھذه  ..المجففالمجفف  التینالتین  وو  ))الثمورالثمور((  المجففالمجفف  البلحالبلح  وو  
  الخوخالخوخ  وو  التفاحالتفاح  شرائحشرائح  أنأن  حتيحتي  جافةجافة  حفظتحفظت  طالماطالما  والبكتیریاوالبكتیریا  بالفطریاتبالفطریات  التتأثرالتتأثر

    بالفطریاتبالفطریات  والتحللوالتحلل  اإلصابھاإلصابھ  عنعن  بعیدًابعیدًا  تظلتظل  انان  یمكنیمكن  الجوافةالجوافة  وو  المشمشالمشمش  وو
..  الشمسيالشمسي  بالتجفیفبالتجفیف  والبكتیریاوالبكتیریا



تجفیف الحبوب والثمار المخزنةتجفیف الحبوب والثمار المخزنة



المقاومة بالتبریدالمقاومة بالتبرید٤٤- - ٣٣--٣٣
            Disease Control By RefrigerationDisease Control By Refrigeration

  الحصادالحصاد  بعدبعد  أمراضأمراض  مقاومةمقاومة  فيفي  استخدامًااستخدامًا  الطرقالطرق  أكثرأكثر  منمن  التبریدالتبرید  طریقةطریقة  تعتبرتعتبر••
PostPost harvestharvest diseasesdiseases..  الحرارةالحرارة  فدرجةفدرجة  ..ومنتجاتھاومنتجاتھا  الشحمیةالشحمیة  النباتاتالنباتات  خاصةخاصة  

    فيفي  أوأو  عليعلي  كانتكانت  سواءسواء  مرضیةمرضیة  مسبباتمسببات  أيأي  التقتلالتقتل  ))التجمدالتجمد  قربقرب((  المنخفضةالمنخفضة
    ..المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  ھذهھذه  مثلمثل  ونشاطونشاط  نمونمو  توقفتوقف  أوأو  فقطفقط  تثبطتثبط  ولكنھاولكنھا  األنسجةاألنسجة
    عقبعقب  مباشرةمباشرة  تبردتبرد  والخضرواتوالخضروات  PerishablePerishable  التلفالتلف  سریعةسریعة  الثمارالثمار  ومعظمومعظم
..للمستھلكللمستھلك  تصلتصل  وحتيوحتي  التلفالتلف  منمن  علیھاعلیھا  للمحافظةللمحافظة  مبردةمبردة  ناقالتناقالت  فيفي  وتنقلوتنقل  الحصادالحصاد



    الھواءالھواء  منمن  شدیدشدید  تیارتیار  بتوجیةبتوجیة  العصاریةالعصاریة  الثمارالثمار  فيفي  وخاصةوخاصة  العاديالعادي  التبریدالتبرید  یتمیتم••
  فرصةفرصة  ولمنعولمنع  الحرارةالحرارة  منمن  الزیادةالزیادة  وطردوطرد  المنتجاتالمنتجات  ھذهھذه  تبریدتبرید  منمن  لإلسراعلإلسراع  الباردالبارد
  الیمكنالیمكن  التبریدالتبرید  طریقطریق  عنعن  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة  أھمیةأھمیة  فإنفإن  وعلیةوعلیة  إصابةإصابة  أيأي  حدوثحدوث
..المستھلكالمستھلك  أوأو  للمنتجللمنتج  بالنسبةبالنسبة  اغفالھااغفالھا



المقاومة عن طریق اإلشعاعالمقاومة عن طریق اإلشعاع٥٥- - ٣٣--٣٣
                    Disease Control by RadiationDisease Control by Radiation

ElectromagneticElectromagnetic  الكھرومغناطسیةالكھرومغناطسیة  الموجاتالموجات  منمن  العدیدالعدید•• radiationradiation  ..

LightLightمـثلمـثل•• δδ ray,ray, XX--rayray ,, UVUV  الجزیئيالجزیئي  اإلشعاعاإلشعاع  وكذلكوكذلكparticulateparticulate
radiationradiation  مثلمثلββ––particlesparticles.. ,, αα particlesparticlesمقاومةمقاومة  عليعلي  القدرةالقدرة  لھملھم  

  ھذهھذه  فإنفإن  الحظالحظ  ولسوءولسوء  ..والفاكھةوالفاكھة  الخضرالخضر  فيفي  الحصادالحصاد  بعدبعد  النباتالنبات  أمراضأمراض
  لإلستخداملإلستخدام  الیصلحالیصلح  استخدامھااستخدامھا  فإنفإن  لذلكلذلك  النباتیةالنباتیة  األنسجةاألنسجة  عليعلي  تؤثرتؤثر  األشعاعاتاألشعاعات

..التجاريالتجاري



الطرق الكیماویة للتخلص من اللقاح المرضيالطرق الكیماویة للتخلص من اللقاح المرضي٤٤--٣٣
Chemical Methods that Eradicate or reduce the Chemical Methods that Eradicate or reduce the 

InoculumInoculum

    منمن  النباتالنبات  ألسطحألسطح  المباشرةالمباشرة  الحمایةالحمایة  عليعلي  المقاومةالمقاومة  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  الكیماویاتالكیماویات  تعملتعمل••
    ویوجدویوجد  ..بالفعلبالفعل  النباتالنبات  أصابتأصابت  التيالتي  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  التخلصالتخلص  أوأو  اإلصابھاإلصابھ

  قـبلقـبل  المرضيالمرضي  اللقاحاللقاح  مـنمـن  اإلقـاللاإلقـالل  ھوھو  ھدفھاھدفھا  الكیماویةالكیماویة  المعامالتالمعامالت  منمن  محدودمحدود  عددعدد
  ::  فـيفـي  الـمعامالتالـمعامالت  ھـذهھـذه  وتتمثلوتتمثل  الـنباتالـنبات  إلـىإلـى  وصولةوصولة

..)   )   التبخیرالتبخیر((أ ـ معامالت التربة أ ـ معامالت التربة   ••
    ..ب ـ تطھیر المخازن ب ـ تطھیر المخازن ••
..مقاومة الحشرات الناقلة للمسببات المرضیةمقاومة الحشرات الناقلة للمسببات المرضیة  - - جج••





معاملة التربة بالكیماویاتمعاملة التربة بالكیماویات١١- - ٤٤--٣٣
  Soil treatment with ChemicalsSoil treatment with Chemicals

  القیمةالقیمة  ذاتذات  المحاصیلالمحاصیل  وو  الزینةالزینة  أشجارأشجار  وو  بالخضرواتبالخضروات  تزرعتزرع  التيالتي  التربةالتربة  تعاملتعامل••
  النیماتوداالنیماتودا  لمقاومةلمقاومة  بالكیماویاتبالكیماویات  ..إلخإلخ  ٠٠٠٠٠٠  الدخانالدخان  ــ  الفراولةالفراولة  مثلمثل  العالیةالعالیة  األقتصادیةاألقتصادیة

..والحشائشوالحشائش  التربةالتربة  فيفي  المحمولةالمحمولة  والفطریاتوالفطریات  البكتیریاالبكتیریا  وأیضًاوأیضًا

  صورةصورة  عليعلي  أوأو  بالتبلیلبالتبلیل  كمسحوقكمسحوق  التربةالتربة  فيفي  توضعتوضع  الفطریةالفطریة  المبیداتالمبیدات  بعضبعض••
DampingDamping  المفاجيءالمفاجيء  الذبولالذبول  لمقاومةلمقاومة  وذلكوذلك  حبیباتحبیبات offoff  وو  البادراتالبادرات  لفحاتلفحات  وو    

  ..الريالري  میاهمیاه  توفرتوفر  عندعند  وذلكوذلك  األخرياألخري  األمراضاألمراض  منمن  وعدیدوعدید  التاجالتاج  وعفنوعفن  الجذورالجذور  عفنعفن
  إستخدامإستخدام  عندعند  خاصةخاصة  مباشرةمباشرة  الريالري  ماءماء  اليالي  نفسةنفسة  المبیدالمبید  یضافیضاف  أخريأخري  أحیانأحیان  وفيوفي
..  SprinklersSprinklers  بالرشاشاتبالرشاشات  الريالري  نظامنظام



MetalaxylMetalaxyl        ::ھيھي  التربةالتربة  معاملةمعاملة  فيفي  تستخدمتستخدم  التيالتي  المبیداتالمبیدات  وأھموأھم•• ,, CaptanCaptan ,,
DiazobenDiazoben ,, PCNBPCNB andand ChloronebChloroneb..    معامالتمعامالت  معظممعظم  أنأن  الشائعالشائع  ومنومن    

  متطایرةمتطایرة  فھيفھي  المستخدمةالمستخدمة  الموادالمواد  أماأما  ــ  النیماتوداالنیماتودا  مقاومةمقاومة  عليعلي  تتركزتتركز  التربةالتربة
VolatileVolatileالتربةالتربة  فيفي  تتوغلتتوغل  ابخرتھاابخرتھا  فإنفإن  لذلكلذلك..  

..بھابھا  وتتوزعوتتوزع  الريالري  میاهمیاه  فيفي  تذوبتذوب  ولكنھاولكنھا  متطایرةمتطایرة  غیرغیر  النیماتودیةالنیماتودیة  المبیداتالمبیدات  بعضبعض••



التبخیرالتبخیر١١- - ١١--٤٤- - ٣٣
  FumigationFumigation

    لمقاومةلمقاومة  الطرقالطرق  أفضلأفضل  ھيھي  FumigantsFumigants  بالمدخناتبالمدخنات  المسماهالمسماه  المبیداتالمبیدات  إستخدامإستخدام••
  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  المبیداتالمبیدات  أھمأھم  ومنومن  األخرياألخري  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  وبعضوبعض  النیماتوداالنیماتودا
    ..  المقاومةالمقاومة

••MethylMethyl bromidebromide ,, MetaMeta sodiumsodium ,, ChloropicrinChloropicrin ,, dazometdazomet ,,
  قبلقبل  للمقاومةللمقاومة  األغراضاألغراض  متعددةمتعددةغازاتغازات  وھيوھي  التربةالتربة  فيفي  تنتشرتنتشر  غازاتغازات  تنتجتنتج  وھذهوھذه••

    للنیماتوداللنیماتودا  باإلضافةباإلضافة  التربةالتربة  فيفي  الدقیقةالدقیقة  الكائناتالكائنات  منمن  كثیركثیر  عليعلي  تأثیرتأثیر  ولھاولھا  الزراعةالزراعة
..الثمنالثمن  غالیةغالیة  لألسفلألسف  ولكنھاولكنھا..والحشراتوالحشرات  والحشائشوالحشائش  الفطریاتالفطریات  منمن  وعدیدوعدید







    منمن  بواحدبواحد  التربةالتربة  تبخیرتبخیر  طریقطریق  عنعن  یتمیتم  األراضياألراضي  فيفي  النیماتوداالنیماتودا  مقاومةمقاومة  فإنفإن  وعملیًاوعملیًا••
  متخصصةمتخصصة  غیرغیر  المبیداتالمبیدات  ھذهھذه  بأنبأن  علمًاعلمًا  ..الزراعةالزراعة  قبلقبل  وذلكوذلك  النیماتودیةالنیماتودیة  المبیداتالمبیدات

    غیرةغیرة  منمن  أصعبأصعب  النیماتوداالنیماتودا  بعضبعض  انان  منمن  بالرغمبالرغم  النیماتوداالنیماتودا  أنواعأنواع  كلكل  تقاومتقاوم  ألنھاألنھا
..للمبیدللمبید  اإلستجابةاإلستجابة  فيفي

MyloneMylone  النیماتودیةالنیماتودیة  المبیداتالمبیدات•• ,, MethylMethyl bromidebromide ,, ChloropicrinChloropicrin ,,
VapamVapamیجبیجب  لذلكلذلك  الطیفالطیف  واسعةواسعة  ولكنھاولكنھا  السعرالسعر  عالیةعالیة  النیماتودیةالنیماتودیة  المبیداتالمبیدات  منمن    

    عليعلي  استخدامھااستخدامھا  یتركزیتركز  السببالسبب  ولھذاولھذا  ــ  اثیلیناثیلین  بالبوليبالبولي  تغطیتھاتغطیتھا  للتربةللتربة  إضافتھاإضافتھا  عقبعقب
..الصغیرةالصغیرة  المساحاتالمساحات  وفيوفي  ))المشاتلالمشاتل((  البذرةالبذرة  مراقدمراقد



DDDD      نـیمافیننـیمافین  الـمبیدالـمبید•• (Nemafene)(Nemafene)33,,11  عـنعـن  عـبارةعـبارة dichloropropanedichloropropane &&
dichloropropandichloropropan ((22 isomers)isomers)   رائحةرائحة  ذوذو  لإلشتعاللإلشتعال  قابلقابل  سائلسائل  وھووھو22..11

  عليعلي  ومؤثرومؤثر  السعرالسعر  رخیصرخیص  وھووھو  العضویةالعضویة  والموادوالمواد  الماءالماء  فيفي  یذوبیذوب  ممیزةممیزة
  التربةالتربة  بةبة  وتعاملوتعامل  ..المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  وبعضوبعض  الحشراتالحشرات  ویرقاتویرقات  النیماتوداالنیماتودا
MethylMethyl  معمع  بخلطةبخلطة  ینصحینصح  التربةالتربة  فطریاتفطریات  مقاومةمقاومة  فيفي  كفاءتةكفاءتة  ولزیادةولزیادة bromidebromide

oror ChloropicrinChloropicrin oror VapamVapam  ..

  عليعلي  تنفیذھاتنفیذھا  یمكنیمكن  الزراعةالزراعة  قبلقبل  تستخدمتستخدم  التيالتي  النیماتودیةالنیماتودیة  المبیداتالمبیدات  جمیعجمیع  أنأن  یالحظیالحظ••
  للمحاصیلللمحاصیل  ذلكذلك  فیكونفیكون  الزراعةالزراعة  عقبعقب  تستخدمتستخدم  عندماعندما  ولكنولكن  الزراعاتالزراعات  أنواعأنواع  جمیعجمیع
NonNon  التؤكلالتؤكل  التيالتي foodfood cropscrops  الغیرالغیر  األشجاراألشجار  ــ  الزینةالزینة  نباتاتنباتات  ــ  النجیلالنجیل  مثلمثل    

    شدیدةشدیدة  النیماتودیةالنیماتودیة  المبیداتالمبیدات  انان  ایضًاایضًا  ویالحظویالحظ..))  الشوارعالشوارع  وأشجاروأشجار  ــ  الظلالظل  ((  مثمرةمثمرة
..شدیدشدید  بحرصبحرص  معھامعھا  التعاملالتعامل  یجبیجب  لذلكلذلك  والحیوانوالحیوان  لألنسانلألنسان  السمیةالسمیة



    تطھیر المخازنتطھیر المخازن٢٢- - ١١--٤٤- - ٣٣
  Disinfestation of WarehousesDisinfestation of Warehouses

  فيفي  المتراكمةالمتراكمة  بالمسبباتبالمسببات  المرضیةالمرضیة  اإلصاباتاإلصابات  منمن  الزراعیةالزراعیة  المنتجاتالمنتجات  لمنعلمنع••
    ــ::اآلتياآلتي  عملعمل  یجبیجب  سابقةسابقة  سنواتسنوات  مديمدي  عليعلي  المخازنالمخازن

  ..المخلفاتالمخلفات  وتحرقوتحرق  جیدًاجیدًا  المخازنالمخازن  تنظفتنظف••

  جالونجالون١٠١٠//نحاسنحاس  كبریتاتكبریتات  جرامجرام  كیلوكیلو((  نحاسنحاس  كبریتاتكبریتات  بمحلولبمحلول  الحوائطالحوائط  تغسلتغسل••
    ..))ماءماء

  بالكلوربكرینبالكلوربكرین  المخزنالمخزن  تبخیرتبخیر  أوأو  ــ..٢٤٠٢٤٠  ::  ١١  بتركیزبتركیز  الفورمالینالفورمالین  بمحلولبمحلول  ترشترش  أوأو••
ChloropicrinChloropicrin  ٣٣قدمقدم١٠٠٠١٠٠٠  //كلوربكرینكلوربكرین  كیلوكیلو  نصفنصف  بنسبةبنسبة  ..





..  ٣٣قدمقدم١٠٠٠١٠٠٠//كجمكجم  نصفنصف  بنسبةبنسبة  المخزنالمخزن  فيفي  الكبریتالكبریت  بحرقبحرق  المخزنالمخزن  تبخیرتبخیر  یمكنیمكن••

    بوتاسیومبوتاسیوم  برمنجناتبرمنجنات  جرامجرام  كیلوكیلو  حواليحوالي  یوضعیوضع  حیثحیث  الفورمالدھیدالفورمالدھید  غازغاز  بواسطةبواسطة  أوأو••
    اإلنسحاباإلنسحاب  ویتمویتم  ))جردلجردل٢٢  حجمحجم((  كبیركبیر  معدنيمعدني  وعاءوعاء  فيفي  تجاريتجاري  فورمالینفورمالین  لترلتر  ٢٢  اليالي

    غازغاز  النتاجالنتاج  كافیةكافیة  تكونتكون  الكمیةالكمیة  وھذهوھذه  المخزنالمخزن  إغالقإغالق  ویمكنویمكن  اإلضافةاإلضافة  عقبعقب  بسرعةبسرعة
    سیكونسیكون  التفاعلالتفاعل  أنأن  ویالحظویالحظ  ))٣٣مم٨٠٨٠  حواليحوالي((  ٣٣قدمقدم  ١٠٠٠١٠٠٠  لتعقیملتعقیم  الفورمالدھیدالفورمالدھید

  أوأو  زجاجیةزجاجیة  أوعیةأوعیة  إستخدامإستخدام  ُیحذرُیحذر  لذلكلذلك  وفورانوفوران  شدیدةشدیدة  حرارةحرارة  بإنتاجبإنتاج  مصحوبمصحوب
  لتأدیةلتأدیة  ساعةساعة  ٢٤٢٤  مدةمدة  للغازاتللغازات  فرصةفرصة  إعطاءإعطاء  یجبیجب  الحاالتالحاالت  جمیعجمیع  وفيوفي  ..بالستكیةبالستكیة

..  تمامًاتمامًا  مغلقةمغلقة  والفتحاتوالفتحات  واألبوابواألبواب  عملھاعملھا



مقاومة الحشرات الناقلةمقاومة الحشرات الناقلة٣٣- - ١١--٤٤- - ٣٣
  Control ofControl of Insect VectorsInsect Vectors

    تصبحتصبح  مقاومتھامقاومتھا  فإنفإن  الحشراتالحشرات  طریقطریق  عنعن  ینتقلینتقل  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  كانكان  ماما  إذاإذا••
    وتعتبروتعتبر  الناقلالناقل  مقاومةمقاومة  ھوھو  الحالةالحالة  ھذهھذه  فيفي  للمسببللمسبب  المقاومةالمقاومة  طرقطرق  وأسھلوأسھل  ..ضروریةضروریة

  عليعلي  المحمولةالمحمولة  الفطریاتالفطریات  جراثیمجراثیم  ــ  البكتیریاالبكتیریا  مقاومةمقاومة  فيفي  ناجحةناجحة  الطریقةالطریقة  ھذهھذه
FastidiousFastidious  وو  الفیتوبالزماالفیتوبالزما  ــ  الفیروساتالفیروسات  حالةحالة  الحشراتفيالحشراتفي BacteriaBacteria  والتيوالتي  

  فيفي  التحكمالتحكم  فيفي  فقطفقط  یفیدیفید  الحشراتالحشرات  مقاومةمقاومة  فإنفإن  نقلھانقلھا  وسائلوسائل  أھمأھم  الحشراتالحشرات  تعتبرتعتبر
    بعضبعض  تتبقيتتبقي  الكیماویةالكیماویة  المقاومةالمقاومة  وبعدوبعد  العادةالعادة  فيفي  ألنھألنھ  مقاومتةمقاومتة  فيفي  ولیسولیس  المرضالمرض

..المرضالمرض  لنشرلنشر  كافیةكافیة  تكونتكون  المحدودالمحدود  بتعدادھابتعدادھا  وھذهوھذه  للمبیدللمبید  المقاومةالمقاومة  الحشراتالحشرات



  الفیروسیةالفیروسیة  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة  فيفي  جیدجید  أسلوبأسلوب  إستخدامإستخدام  أمكنأمكن  الحدیثةالحدیثة  السنواتالسنوات  فيفي••
    مراتمرات  عدةعدة  النباتاتالنباتات  برشبرش  وذلكوذلك  لھالھا  الناقلالناقل  المنالمن  لديلدي  التغذیةالتغذیة  عادةعادة  تغییرتغییر  طریقطریق  عنعن

    وبقاءھاوبقاءھا    إنتقالھاإنتقالھا  سرعةسرعة  منمن  ذلكذلك  یقللیقلل  حیثحیث  الواحدالواحد  الموسمالموسم  فيفي  المعدنیةالمعدنیة  بالزیوتبالزیوت
  عليعلي  CMVCMV  مقاومةمقاومة  فيفي  بنجاحبنجاح  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  طبقتطبقت  وقدوقد  إنتشارھاإنتشارھا  عدمعدم  وبالتاليوبالتالي
virusvirus  لمقاومةلمقاومة  وایضًاوایضًا  والفلفلوالفلفل  الخیارالخیار YY PotatoPotato  الفلفلالفلفل  فيفي..



إستحداث المناعة وتحسین المقاومة للعائلإستحداث المناعة وتحسین المقاومة للعائل--٣٣
Disease control by Immunizing or improving Disease control by Immunizing or improving 

the resistance of the hostthe resistance of the host

    إنتاجإنتاج  نظامنظام  منمن  خلوھاخلوھا  فيفي  والحیوانوالحیوان  اإلنساناإلنسان  عنعن  تختلفتختلف  النباتاتالنباتات  أنأن  المعروفالمعروف  منمن••
AntibodyAntibody  المضادةالمضادة  األجساماألجسام ProceedingProceeding SystemSystemالنباتاتالنباتات  التستطیعالتستطیع  أیضًاأیضًا    
CanCan  المضادةالمضادة  باألمصالباألمصال  الحقنالحقن  طریقطریق  عنعن  المناعةالمناعة  إكتسابإكتساب notnot bebe

ImmunizedImmunized byby VaccinationVaccinationالمرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  معینةمعینة  بأنواعبأنواع  والمعاملةوالمعاملة    
  المقاومةالمقاومة  صفةصفة  تعطيتعطي  وبالتاليوبالتالي  للنباتللنبات  دائمةدائمة  أوأو  مؤقتةمؤقتة  مناعةمناعة  اليالي  یؤديیؤدي  ماما  غالبًاغالبًا

..المرضيالمرضي  للمسببللمسبب



CrossCross  اسماسم  علیھاعلیھا  یطلقیطلق  الفیروساتالفیروسات  فیھافیھا  تستخدمتستخدم  التيالتي  المعامالتالمعامالت  حالةحالة  ففيففي••
ProtectionProtection  ))مضعفةمضعفة  ساللةساللة  استخداماستخدام  MildMild  ذاتذات  األصلیةاألصلیة  لساللتةلساللتة  فیروسفیروس  منمن  

    التيالتي  الحاالتالحاالت  فيفي..))للمحصولللمحصول  شدیدشدید  فقدفقد  تسببتسبب  والتيوالتي  العالیةالعالیة  المرضیةالمرضیة  القدرةالقدرة
  المناعةالمناعة  استحداثاستحداث  بإسمبإسم  تعرفتعرف  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  أخريأخري  انواعانواع  فیھافیھا  تستخدمتستخدم

InducedInduced resistanceresistanceالنباتيالنباتي  للعائلللعائل  مقاومةمقاومة  استحداثاستحداث  یمكنیمكن  األحیاناألحیان  بعضبعض  فيفي  
    ))الخالخ  ........  الصرفالصرف  أوأو  الريالري  أوأو  المخصباتالمخصبات((  النموالنمو  ظروفظروف  تحسینتحسین  طریقطریق  عنعن

ImprovingImproving thethe growinggrowing conditionconditionشیوعًاشیوعًا  وأكثرھاوأكثرھا  الطرقالطرق  أحسنأحسن  وتعتبروتعتبر  
UsingUsing  لھالھا  والتربیةوالتربیة  مقاومةمقاومة  أصنافأصناف  إستخدامإستخدام  ھوھو ResistantResistant varitiesvarities



الحمایة المتبادلةالحمایة المتبادلة١١- - ٣٣
      Cross ProtectionCross Protection

    الفیروسالفیروس  منمن  مضعفةمضعفة  بساللةبساللة  بمعاملتةبمعاملتة  وذلكوذلك  النباتالنبات  حمایةحمایة  األصطالحاألصطالح  بھذابھذا  یقصدیقصد••
    نباتاتنباتات  حمایةحمایة  فيفي  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  الفیروسنجحتالفیروسنجحت  نفسنفس  منمن  الممرضةالممرضة  الساللةالساللة  ضدضد

    منمن  مضعفةمضعفة  بساللةبساللة  النباتاتالنباتات  بمعاملةبمعاملة  وذلكوذلك  TMVTMV  بالفیروسبالفیروس  اإلصابھاإلصابھ  منمن  الطماطمالطماطم
TMVTMV..

  فیروسفیروس  منمن  مضعفةمضعفة  بساللةبساللة  الموالحالموالح  اشجاراشجار  معاملةمعاملة  فيفي  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  نجحتنجحت  ایضًاایضًا••
CitrusCitrusالتراستیزاالتراستیزا tristezatristeza virusvirusالممرضالممرض  بالفیروسبالفیروس  اإلصابھاإلصابھ  منمن  للوقایةللوقایة..    

  نطاقنطاق  عليعلي  تطبیقاتتطبیقات  اآلناآلن  حتيحتي  تلقيتلقي  لملم  المتبادلةالمتبادلة  الحمایةالحمایة  طریقةطریقة  فإنفإن  ذلكذلك  منمن  بالرغمبالرغم••
  كافةكافة  فيفي  متوفرةمتوفرة  لیستلیست  الفیروساتالفیروسات  منمن  المضعفةالمضعفة  السالالتالسالالت  ــ::اآلتیةاآلتیة  لألسبابلألسباب  واسعواسع

  ..الحاالتالحاالت



    حتيحتي  تلقيتلقي  لملم  المتبادلةالمتبادلة  الحمایةالحمایة  طریقةطریقة  فإنفإن  ذلكذلك  منمن  بالرغمبالرغم••
    ــ::اآلتیةاآلتیة  لألسبابلألسباب  واسعواسع  نطاقنطاق  عليعلي  تطبیقاتتطبیقات  اآلناآلن

  ..الحاالتالحاالت  كافةكافة  فيفي  متوفرةمتوفرة  لیستلیست  الفیروساتالفیروسات  منمن  المضعفةالمضعفة  السالالتالسالالت••
    ..LaboriousLaborious  شاقةشاقة  عملیةعملیة  الحقلالحقل  فيفي  التنفیذالتنفیذ  عملیةعملیة••
  إصابةإصابة  حدوثحدوث  أوأو  شراسةشراسة  أكثرأكثر  سالالتسالالت  وانتاجوانتاج  تطفرتطفر  حدوثحدوث  منمن  خطورةخطورة  ھناكھناك••

DoubleDouble        مضاعفةمضاعفة infectioninfection  تكنتكن  لملم  أخريأخري  محاصیلمحاصیل  إلىإلى  اإلنتقالاإلنتقال  أوأو  
..قبلقبل  منمن  الفیروساتالفیروسات  بھذهبھذه  تصابتصاب



))المستحدثةالمستحدثة((المقاومة المستجلبة أو المحفزة المقاومة المستجلبة أو المحفزة ٢٢--٣٣
Induced Resistance(systeniic aquired resistance)Induced Resistance(systeniic aquired resistance)

    النباتالنبات  تلقیحتلقیح  عقبعقب  مقاومةمقاومة  فیھافیھا  یحدثیحدث  التيالتي  الحاالتالحاالت  عليعلي  اإلصطالحاإلصطالح  ھذاھذا  یطلقیطلق••
  طبیعیةطبیعیة  أوأو  كیماویھكیماویھ  بموادبمواد  المعاملةالمعاملة  عقبعقب  أوأو  مختلفةمختلفة  بیولوجیةبیولوجیة  عواملعوامل  بواسطةبواسطة
  أوأو  فطریةفطریة  سواءسواء  المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  كبیرةكبیرة  مجموعةمجموعة  ضدضد  ھناھنا  المقاومةالمقاومة  وتكونوتكون
    ..الخالخ  ........  الحشراتالحشرات  حتيحتي  أوأو  فیروسیةفیروسیة  أوأو  بكتیریةبكتیریة

  كنتیجةكنتیجة  معینمعین  مرضمرض  ضدضد  النباتالنبات  فيفي  مقاومةمقاومة  لحدوثلحدوث  األمثلةاألمثلة  منمن  العدیدالعدید  یوجدیوجد••
    ..آخرآخر  بمرضبمرض  لألصابةلألصابة

    بھذابھذا  النباتاتالنباتات  لقحتلقحت  ماما  اذااذا  معینمعین  مرضيمرضي  مسببمسبب  ضدضد  للنباتللنبات  مقاومةمقاومة  حدوثحدوث  وأیضاًًوأیضاًً••
  منمن  األولياألولي  المراحلالمراحل  فيفي  تكونتكون  ماما  عادةعادة  والتىوالتى  المناعةالمناعة  مرحلةمرحلة  فيفي  وھووھو  المسببالمسبب
  ..النموالنمو

    األجباریةاألجباریة  الفطریاتالفطریات  لبعضلبعض  مقاومةمقاومة  تصبحتصبح  السكرالسكر  وبنجروبنجر  الفاصولیاالفاصولیا  انان  وجدوجد••
..الفیروساتالفیروسات  ببعضببعض  تلقیحھاتلقیحھا  عندعند  وذلكوذلك  الدقیقيالدقیقي  والبیاضوالبیاض  الصدأالصدأ  مثلمثل  التطفلالتطفل



  الفیروسالفیروس  ضدضد  لیسلیس  جھازیةجھازیة  مقاومةمقاومة  یحدثیحدث  TMVTMV  بالفیروسبالفیروس  النباتاتالنباتات  معاملةمعاملة••
PhytophthoraPhytophthora  مثلمثل  وفطریاتوفطریات  أخريأخري  فیروساتفیروسات  ضدضد  ولكنولكن  مستقبًالمستقبًال

parasiticaparasitica varvar nicotiananicotiana  البكتیریاالبكتیریا  ضدضد  وایضًاوایضًا  PseudomonasPseudomonas tabacitabaci  
..AphidsAphids  المنالمن  أنواعأنواع  لبعضلبعض  وحتيوحتي

..EE  بالبكتیریابالبكتیریا  الكمثريالكمثري  أشجارأشجار  تلقیحتلقیح  عندعند•• herbicolaherbicola  للبكتیریاللبكتیریا  مقاومةمقاومة  تصبحتصبح  EE..
amylovoraamylovora..

االنثراكنوزاالنثراكنوز  لمرضلمرض  المسببالمسبب  بالفطربالفطر  مبكرمبكر  سنسن  فيفي  وھيوھي  القرعیاتالقرعیات  معاملةمعاملة  عندعند••
ColletotricumColletotricum legenariumlegenarium  اإلصابھاإلصابھ  مرحلةمرحلة  عندعند  مقاومةمقاومة  تصبحتصبح  فإنھافإنھا  

..بالفطربالفطر



  حكحك  طریقطریق  عنعن  استحداثةاستحداثة  یمكنیمكن  المرضيالمرضي  للمسببللمسبب  المقاومةالمقاومة  انان  حدیثًاحدیثًا  عرفعرف••
injectioninjection –– infiltrationinfiltration –– RubbingRubbing  طبیعیةطبیعیة  لمركباتلمركبات  النباتالنبات  فيفي    

--٢٢..TMVTMV  فيفي  البروتینيالبروتیني  الغالفالغالف--  ١١::مثلمثل  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  منمن  مستخلصةمستخلصة
PseudomasPseudomas  البكتیریاالبكتیریا  منمن  GlycoproteinGlycoprotein  جزیئاتجزیئات  أوأو  بروتینیةبروتینیة  مركباتمركبات

solanacearumsolanacearum  الفطرالفطر  دھوندھون  مثلمثل  الفطریاتالفطریات  منمن  دھوندھون  أوأو    PhytophthoraPhytophthora
infestanceinfestance  النباتاتالنباتات  معاملةمعاملة  طریقطریق  عنعن  المقاومةالمقاومة  إستحداثإستحداث  ایضآایضآ  یمكنیمكن٠٠    

  مستخلصاتمستخلصات  إستخدامإستخدام  مثلمثل  المرضییةالمرضییة  بالمسبباتبالمسببات  لھالھا  عالقةعالقة  الال  طبیعیةطبیعیة  بمركباتبمركبات
    تسكرتسكر  عدیداتعدیدات  أوأو  NocardiaNocardia  نوعنوع  منمن  ممرضةممرضة  الغیرالغیر  للبكتیریاللبكتیریا  الماءالماء  فيفي  ذائبةذائبة

PolysaccharidesPolysaccharides  معزولةمعزولة  بروتناتبروتنات  أوأو  ممرضةممرضة  غیرغیر  فطریاتفطریات  منمن  مستخلصةمستخلصة  
  منمن  والعدیدوالعدیدTMVTMV        بـبـ  اإلصابھاإلصابھ  تقاومتقاوم  كلھاكلھا  وھذهوھذه  الصلةالصلة  بعیدةبعیدة  نباتاتنباتات  منمن

..األخرياألخري  األمراضاألمراض



تحسین ظروف النموتحسین ظروف النمو٣٣- - ٣٣
  Improving the gowing conditionsImproving the gowing conditions

    المسبباتالمسببات  لھجوملھجوم  مقاومتھمقاومتھ  لزیادةلزیادة  النباتالنبات  قوةقوة  تحسینتحسین  اليالي  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  تھدفتھدف••
  ــ  المناسبالمناسب  الريالري  ــ  الجیدالجید  الصرفالصرف  ــ  المناسبةالمناسبة  األسمدةاألسمدة  استخداماستخدام  مثلمثل..المرضیةالمرضیة
    نمونمو  تحسنتحسن  عليعلي  تعملتعمل  ھذهھذه  وكلوكل  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  ــ  النباتاتالنباتات  بینبین  المعتدلةالمعتدلة  المسافاتالمسافات

..معینمعین  مرضمرض  مقاومةمقاومة  فيفي  مباشرمباشر  غیرغیر  أوأو  مباشرمباشر  دوردور  لھالھا  یكونیكون  وربماوربما  النباتالنبات







استخدام األصناف المقاومةاستخدام األصناف المقاومة٤٤- - ٣٣
  Using Resistant varietiesUsing Resistant varieties

  األمراضاألمراض  لمقاومةلمقاومة  فاعلیةفاعلیة  وو  أمنآأمنآ  وأكثرھاوأكثرھا    واسھلھاواسھلھا  الطرقالطرق  أرخصأرخص  ھذهھذه  تعتبرتعتبر  ••
  ..النباتیةالنباتیة

  اليالي  أیضًاأیضًا  بلبل  مقاومةمقاومة  نباتاتنباتات  انتاجانتاج  فقطفقط  التھدفالتھدف  المقاومةالمقاومة  األصنافاألصناف  واستخدامواستخدام••
  األمراضاألمراض  منمن  العدیدالعدید  فإنفإن  ذلكذلك  اليالي  والمقاومةإضافةوالمقاومةإضافة  الرشالرش  تكالیفتكالیف  منمن  التخلصالتخلص
  السائدةالسائدة  المقاومةالمقاومة  طرقطرق  استخداماستخدام  معھامعھا  یصعبیصعب  الفیروسیةالفیروسیة  واألمراضواألمراض  الوعائیةالوعائیة
  فىفى  المتبعھالمتبعھ  تعتبرالطرقتعتبرالطرق  حیثحیث  الجذورالجذور  وأعفانوأعفان  النجیلیاتالنجیلیات  فيفي  األصداءاألصداء  بعضبعض  وایضًاوایضًا

  ھوھو  مقبولمقبول  محصولمحصول  ألنتاجألنتاج  الوحیدةالوحیدة  الطریقةالطریقة  تصبحتصبح  لذلكلذلك  ــ  اقتصادیةاقتصادیة  غیرغیر  مقاوماتھامقاوماتھا
..مقاومةمقاومة  أصنافأصناف  انتاجانتاج



Resistance Susceptible



ـ الحمایة المباشرة للنبات بإستخدام المقاومة الكیماویةـ الحمایة المباشرة للنبات بإستخدام المقاومة الكیماویة٤٤
Direct Protection By Chemical controlDirect Protection By Chemical control

    حیثحیث  النباتاتالنباتات  أمراضأمراض  لمقاومةلمقاومة  الشائعةالشائعة  الطرقالطرق  أشھرأشھر  منمن  الكیماویةالكیماویة  المقاومةالمقاومة  تعتبرتعتبر••
  أوأو  أوإنباتةأوإنباتة  نموةنموة  تثبیطتثبیط  عليعلي  تعملتعمل  المرضىالمرضى  للمسببللمسبب  سامةسامة  كیماویةكیماویة  موادمواد    تستخدمتستخدم
  المرضىالمرضى  المسببالمسبب  نوعنوع  عليعلي  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  قتلةقتلة  عليعلي  تعملتعمل  أوأو  تكاثرةتكاثرة

::اليالي  الكیماویاتالكیماویات  ھذهھذه  وتقسموتقسم٠٠وصفاتةوصفاتة

BactericidesBactericides  بكتیریةبكتیریة  مبیداتمبیدات    --١١••
    FungicidesFungicides  فطریةفطریة  مبیداتمبیدات    --٢٢••
ViriocidesViriocides  فیروسیةفیروسیة  مبیداتمبیدات      --٣٣••
NematicidesNematicides  نیماتودیةنیماتودیة  مبیداتمبیدات      --٤٤••
  المسبباتالمسببات  كلكل  أوأو  لمعظملمعظم  سامسام  ھوھو  منمن  فمنھافمنھا  المركباتالمركبات  ھذهھذه  سمیةسمیة  درجةدرجة  وتتباینوتتباین••

  مجموعةمجموعة  عليعلي  یؤثریؤثر  منمن  ومنھاومنھا  منھامنھا  واحدواحد  نوعنوع  عليعلي  یؤثریؤثر  منمن  ومنھاومنھا  المرضیةالمرضیة
      ٠٠المرضیةالمرضیة  المسبباتالمسببات  منمن  محدودةمحدودة

  



    النباتیةالنباتیة  واألجزاءواألجزاء  الخضريالخضري  المجموعالمجموع  أمراضأمراض  لمقاومةلمقاومة  تستخدمتستخدم  الكیماویاتالكیماویات  معظممعظم••
..التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق

..اإلصابةاإلصابة  منمن  والدرناتوالدرنات  واألبصالواألبصال  البذرةالبذرة  وتطھیروتطھیر  لحمایةلحمایة  یستخدمیستخدم  بعضھابعضھا••

          تستخدمتستخدم  InsecticidesInsecticides  الحشریةالحشریة  المبیداتالمبیدات  مثلمثل  األخرياألخري  الكیماویاتالكیماویات  بعضبعض••
..لألمراضلألمراض  الناقلةالناقلة  الحشراتالحشرات  لمقاومةلمقاومة

  تعالجتعالج  أوأو  التوقفالتوقف  وانھاوانھا  اإلصابھاإلصابھ  منمن  النباتالنبات  تحميتحمي  المستخدمةالمستخدمة  الكیماویاتالكیماویات  معظممعظم••
..حدوثةحدوثة  بعدبعد  المرضالمرض

  تنتقلتنتقل  أوأو  تمتصتمتص  فالفال  المعاملةالمعاملة  النباتالنبات  أجزاءأجزاء  عليعلي  فقطفقط  تؤثرتؤثر  الكیماویاتالكیماویات  ھذهھذه  غالبیةغالبیة••
..النباتالنبات  فيفي

  وتسميوتسمي  الوعائيالوعائي  الجھازالجھاز  إليإلي  إمتصاصھاإمتصاصھا  بعدبعد  تنتقلتنتقل  الكیماویاتالكیماویات  ھذهھذه  منمن  قلیلقلیل••
SystemicSystemic  الجھازیةالجھازیة  المبیداتالمبیدات  ومنھاومنھا  وعائیةوعائیة  كیماویاتكیماویات  أوأو  مبیداتمبیدات

FungicidesFungicides  الحیوِِیةِِالحیوِِیةِِ  والمضاداتوالمضادات  AntibioticsAntibiotics..    



¯̄ ̄¯طرق المقـاومة الكیــماویة طرق المقـاومة الكیــماویة 

. .                Foliage Sprays and   Dusts             Foliage Sprays and   Dustsرش المجموع الخضريرش المجموع الخضري    --١١
. .   Seed treatmentSeed treatmentمعاملة البذور                               معاملة البذور                                 --٢٢
. .                                   Soil treatment                                Soil treatmentمعاملة التربةمعاملة التربة  --٣٣
. .                      Treatment of tree wounds                   Treatment of tree woundsمعالجة الجروحمعالجة الجروح  --٤٤
   Control of post harvest   Control of post harvestمقاومة األمراض التي تظھر بعد الحصاد          مقاومة األمراض التي تظھر بعد الحصاد            --٥٥

diseases diseases    . .
Disinfestation of warehouseDisinfestation of warehouseتطھیر المخازنتطھیر المخازن  --٦٦





̄¯طبیعة الكیماویات المستخدمة لمقاومة أمراض النباتطبیعة الكیماویات المستخدمة لمقاومة أمراض النبات̄¯
Types of chemicals used for plant disease Types of chemicals used for plant disease 

controlcontrol
  فيفي  العالجالعالج  أوأو  للحمایةللحمایة  المستخدمةالمستخدمة  الكیماویاتالكیماویات  منمن  مئاتمئات  عدةعدة  الحاليالحالي  الوقتالوقت  فيفي  یوجدیوجد••

التعفیرالتعفیر  ––البذورالبذور  معاملةمعاملة  ––الدھاناتالدھانات  ––الرشالرش  ––العجائنالعجائن    --  المدخناتالمدخنات  مثلمثل  مختلفةمختلفة  صورصور
    ..  ٤٤    إلىإلى  السمیھالسمیھ  شدیدشدید  ١١    منمن  مركبمركب  لكللكل  السمیھالسمیھ  درجھدرجھ  وتتباینوتتباین..الجھازیةالجھازیة  المقاومةالمقاومة  ––

Copper CompoundsCopper Compoundsمركبات النحاس  مركبات النحاس  : : أوًالأوًال••
  Bordeaux mixtureBordeaux mixture     (class III) (class III)مزیج بوردو مزیج بوردو 

))لبن الجیرلبن الجیر) () (الكالسیومالكالسیوم((عبارة عن تفاعل بین كبریتات النحاس وأیدركسید عبارة عن تفاعل بین كبریتات النحاس وأیدركسید 
ویعتبر ھذا المركب أوسع المركبات النحاسیة إستعماال في مقاومة أمراض النباتویعتبر ھذا المركب أوسع المركبات النحاسیة إستعماال في مقاومة أمراض النبات

في كل أنحاء العالم حیث یعطي نتائج جیدة في مقاومة العدید من التبقعات المتسببةفي كل أنحاء العالم حیث یعطي نتائج جیدة في مقاومة العدید من التبقعات المتسببة  
    ..التقرحاتالتقرحات––البیاض الزغبي البیاض الزغبي ––األنثراكنوز األنثراكنوز ––اللفحات اللفحات ––عن الفطریات والبكتیریا عن الفطریات والبكتیریا 



  بزیادة المزیج ھذا سمیة تقلیل یمكن ولكن األوراق إحتراق یسبب أنھ عیوبھ من•
 لھ تولیفة وأشھر .السمیة یحدث ھوالذي النحاس ان حیث الكبریتات :الجیر نسبة
  الصغیرة النباتات لرش .ماء جالون ١٠٠ : كبریتات كجم ٣.٥ : جیر كجم ٣.٥ھو

  جیر كجم١ : نحاس كجم١ لتصبح والجیر النحاس كبریتات نسبة تقلیل یجب
 .ماء جالون ١٠٠:



II((  ذائبذائب  الغیرالغیر  النحاسالنحاس  --بب ,II,II ,III,III ((ClassClass FixedFixed copperscoppers  ..  
TricopTricop    ھيھي  المتاحةالمتاحة  مركباتھمركباتھ  وأشھروأشھر –– oxycopoxycop -- HydrocopHydrocop   - -      BordocopBordocop

-- CuproxCuprox  ولكنھولكنھ  بوردوبوردو  منمن  فاعلیةفاعلیة  أقلأقل  ولكنةولكنة  الماءالماء  فيفي  للذوبانللذوبان  قابلیةقابلیة  اقلاقل  وھيوھي  
  ..المذابةالمذابة  النحاسالنحاس  ایوناتایونات  لقلةلقلة  للنباتللنبات  سمیةسمیة  أقلأقل

II((    كوسیدكوسید  – – جـجـ ((ClassClass    kocidekocide  ..
OHOH((CupricCupric((22وتركیبةوتركیبة  والبكتیریاوالبكتیریا  للفطریاتللفطریات  یصلحیصلح  مبیدمبید  عنعن  عبارةعبارة hydroxidehydroxide

oror CopperCopper hydroxidehydroxide CuCuالیسببالیسبب  – – الماءالماء  فيفي  الذوبانالذوبان  سریعسریع  بأنھبأنھ  ویتمیزویتمیز    
CoppercideCoppercide  مشتقاتةمشتقاتة  أشھرأشھر  الرشاشاتالرشاشات  بشاییربشاییر  إنسدادإنسداد KocideKocide..وو  5050 101101  



    ::أستخداماتھأستخداماتھ

  ––اللوزاللوز  – – األفوكادواألفوكادو  ––البرقوقالبرقوق  ..  األتیةاألتیة  المحاصیلالمحاصیل  فيفي  السابقةالسابقة  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة
  – – الجزرالجزر  ––الشمامالشمام  – – الكانتالوبالكانتالوب  ––البطیخالبطیخ  ––القرنبیطالقرنبیط  ––الكرنبالكرنب  – – الفاصولیاالفاصولیا
  ––الكمثريالكمثري  ––السودانيالسوداني  الفولالفول  – – النكتارینالنكتارین  – – الخوخالخوخ  – – العنبالعنب  ––الخیارالخیار  ––الموالحالموالح
  – – التفاحالتفاح  ––الفراولةالفراولة  – – الكوسةالكوسة  قرعقرع  ––العسليالعسلي  القرعالقرع  ––البطاطسالبطاطس  ––الفلفلالفلفل  ––البسلةالبسلة

    ٠٠الطماطمالطماطم  ––السكرالسكر  بنجربنجر  ––البصلالبصل  ––الخسالخس  ––الباذنجانالباذنجان



Sulfur CompoundsSulfur Compounds    مركبات الكبریتمركبات الكبریت: : ثانیًاثانیًا

InorganicInorganic  عضویةعضویة  الغیرالغیر  الكبریتالكبریت  مركباتمركبات  - - ١١•• SulfurSulfur compoundscompounds    
    ““عالجيعالجي  وقائيوقائي""  فعلھفعلھ    ::الكبریتالكبریت••
  وذلكوذلك  سائلسائل  – – عجائنعجائن  – – التعفیرالتعفیر  منھامنھا  عدیدةعدیدة  صورصور  فيفي  الكبریتالكبریت  عنصرعنصر  یستخدمیستخدم••

    تبقعاتتبقعات  – – األصداءاألصداء  بعضبعض  – – النباتاتالنباتات  منمن  عدیدعدید  عليعلي  الدقیقيالدقیقي  البیاضالبیاض  لمقاومةلمقاومة
الثمارالثمار  عفنعفن  ––األوراقاألوراق

  واللفحاتواللفحات  الدقیقيالدقیقي  البیاضالبیاض  أمراضأمراض  عليعلي  التأثیرالتأثیر  شدیدةشدیدة  الكبریتالكبریت  ومركباتومركبات••
..والتبقعاتوالتبقعات

..اإلنباتاإلنبات  منمن  الفطریاتالفطریات  جراثیمجراثیم  منعمنع  أبخرتةعليأبخرتةعلي  تعملتعمل  حیثحیث  للحمایةللحمایة  رشارشا  یستخدمیستخدم••



    ::عليعلي  الكبریتالكبریت  یعملیعمل  حیثحیث  للعالجللعالج  رشارشا  یستخدمیستخدم••
  ..الفطرالفطر  خالیاخالیا  فيفي  الدھونالدھون  ذوبانذوبان  --  أأ

  فيفي  خاصةخاصة  ))  زنكزنك  ––نحاسنحاس  ––منجنیزمنجنیز  ––حدیدحدید  ((  الفطرالفطر  فيفي  المعدنیةالمعدنیة  العناصرالعناصر  یربطیربط  - - بب
..الفطرالفطر  فيفي  المیتابولزمالمیتابولزم  عملیاتعملیات  فيفي  إضطرابإضطراب  إليإلي  یؤديیؤديsulfidssulfids    ویكونویكون  انزیماتةانزیماتة

  
HH22    للھیدروجینللھیدروجین  كمستقبلكمستقبل  یعملیعمل  - - جج receptorreceptor  تفاعالتتفاعالت  تتوقفتتوقف  وبالتاليوبالتالي  

HH22SS  تكوینتكوین  نتیجةنتیجة  DehydrogenisesDehydrogenisesالدیھیدروجینیزالدیھیدروجینیز

..اوكسیدیزاوكسیدیز  سیتوكرومسیتوكروم  ––اللكتیزاللكتیز  ––الكاتالیزالكاتالیز  لإلنزیماتلإلنزیمات  أیضاأیضا  سامسام  المتكونالمتكون  HH22SS  ––دد



LimeLime  الجیريالجیري  الكبریتالكبریت•• SulfurSulfur ((ClassClass II))  

  البیاضالبیاض  ––األنثراكنوزاألنثراكنوز  مقاومةمقاومة  فيفي  ویستخدمویستخدم  الكبریتالكبریت  معمع  الجیرالجیر  بغلیانبغلیان  یتكونیتكون••
    الكمثريالكمثري  أوراقأوراق  التفافالتفاف  – – الحلویاتالحلویات  ثمارثمار  فيفي  البنيالبني  العفنالعفن  ––التفاحالتفاح  جربجرب  – – الدقیقيالدقیقي
..miticidemiticide  والحلموالحلم  ScalecideScalecide  القشریةالقشریة  للحشراتللحشرات  حشرىحشرى  مبیدمبید  وأیضًاوأیضًا

  الجارىالجارى  بالماءبالماء  تغسلتغسل  العینالعین  تعرضتعرض  حالةحالة  فىفى  للجلدللجلد  تھیجتھیج  ،،  للعینللعین  أضرارًاأضرارًا  یسببیسبب  --••
..متصلةمتصلة  دقیقةدقیقة  ١٥١٥  لمدةلمدة



مركبات الكبریت العضویةمركبات الكبریت العضویة  - - ٢٢
  Organic Sulfur Compounds  (CarbamatesOrganic Sulfur Compounds  (Carbamates))

Toxicity(Toxicity)((    زیرامزیرام  --اا  •• ,, classclass IIIIII ThiramThiramأھمأھم  
    ::استخداماتھاستخداماتھ

SeedSeedالبذورالبذور  حمایةحمایة•• protectionprotection  ..
..التربةالتربة  فيفي  البذورالبذور  تحللتحلل  منمن  یقللیقلل••
DampingDamping  لمقاومةلمقاومة•• offoff  األمراضاألمراض  منمن  عدیدعدید  عنعن  المتسببةالمتسببة  البادراتالبادرات  ولفحاتولفحات    

..البذورالبذور  وعليوعلي  التربةالتربة  فيفي  المحمولةالمحمولة
  ––البصلالبصل  ––الفراولةالفراولة  – – الخوخالخوخ  – – التفاحالتفاح  فيفي  األمراضاألمراض  منمن  لعدیدلعدید  فطريفطري  مبیدمبید••

..الخضراءالخضراء    المسطحاتالمسطحات  وفيوفي  الطماطمالطماطم  ––الكرفسالكرفس



))فربامفربام--بب IV  classIV  class) ) FerbamFerbam""  یدخل في تركیبة  یدخل في تركیبة
  ""الحدیدالحدید

التفاف أوراق الخوخ وللحمایة ضد عدة أمراض التفاف أوراق الخوخ وللحمایة ضد عدة أمراض ––مبید فطري ضد جرب التفاح مبید فطري ضد جرب التفاح ¦¦
.  .  فطریة في محاصیل أخريفطریة في محاصیل أخري

--Dithane ZDithane Zیشتھر بأسم یشتھر بأسم   class IVclass IV ( (ZinebZineb((زینب زینب   --جج
7878  

یدخل في تركیبة الزنك ویعتبر من المبیدات متعددة اإلستخدامات ویصلح في یدخل في تركیبة الزنك ویعتبر من المبیدات متعددة اإلستخدامات ویصلح في ¦¦
..أعفان الثمار في الخضر والفاكھةأعفان الثمار في الخضر والفاكھة––اللفحات اللفحات ––مقاومة التبقعات الورقیة مقاومة التبقعات الورقیة 



QuinonesQuinonesالكینونات  الكینونات  : : ثالثًاثالثًا

مركبات یكونھا النبات وتنشأ من اكسدة المركبات الفینولیة وقد أمكن تخلیقھا  مركبات یكونھا النبات وتنشأ من اكسدة المركبات الفینولیة وقد أمكن تخلیقھا  ••
::صناعیا وإستخدمھا في المقاومة وأھمھاصناعیا وإستخدمھا في المقاومة وأھمھا

  class class IIIIII    ChloranilChloranil))((كلورانیل  كلورانیل    --اا••
رش المجموع  رش المجموع  ––ویستخدم في معاملة البذور واألبصال ویستخدم في معاملة البذور واألبصال   SpergonSpergonیشتھر بإسم یشتھر بإسم 

ذبول ذبول ––الخضري لمقاومة بعض األمراض مثل البیاض الدقیقي في البطیخ الخضري لمقاومة بعض األمراض مثل البیاض الدقیقي في البطیخ 
..البادراتالبادرات



  class class lIIlII((  DichloneDichlone((داي كلون  داي كلون  - - بب
ویستخدم في معاملة البذور لبعض النجیلیات والخضر للحمایة ویستخدم في معاملة البذور لبعض النجیلیات والخضر للحمایة   PhygonPhygonیشتھر باسم یشتھر باسم 

....التقرحات في الخضر والفاكھةالتقرحات في الخضر والفاكھة––أعفان الثمار أعفان الثمار     - - والتخلص من بعض اللفحات والتخلص من بعض اللفحات 

    Aromatic CompoundsAromatic Compoundsمركبات البنزین الحلقیة مركبات البنزین الحلقیة : : رابعًا رابعًا   
یوجد عدید من المركبات الحلقیة ذات تأثیر سام للكائنات الدقیقة وتستخدم علي نطاق  یوجد عدید من المركبات الحلقیة ذات تأثیر سام للكائنات الدقیقة وتستخدم علي نطاق    

::تجاري وأھمھا تجاري وأھمھا 



  ElgetolElgetol  بـبـ  یشتھریشتھر  DinitroDinitro––OO--CresolCresol  - - أأ  ••
  قدقد  إنتاجةإنتاجة  أنأن  إالإال    الجروحالجروح  معالجةمعالجة  وو  والزینةوالزینة  الفاكھةالفاكھة  أشجارأشجار  أمراضأمراض  لمقاومةلمقاومة  ویستخدمویستخدم  

..أمریكاأمریكا  فيفي  ١٩٩٣١٩٩٣  منذمنذ  توقفتوقف
classclass--بب  •• IV)IV)((  ((HCBHCB)) HexachlorobenzeneHexachlorobenzene    
..البذورالبذور  معاملةمعاملة  فيفي  یستخدمیستخدم  
class(class)جج•• III)III) --  ))PCNBPCNB((  PentachloronitrobenzenPentachloronitrobenzenee))ھھانتاجانتاج  

                ))أمریكاأمریكا  فيفي  قریباقریبا  یتوقفیتوقف
  والتيوالتي  التربةالتربة  فيفي  المحمولةالمحمولة  الفطریاتالفطریات  منمن  عدیدعدید  مقاومةمقاومة  وفيوفي  التربةالتربة  لمعاملةلمعاملة  یستخدمیستخدم

  ٠٠اآلتیةاآلتیة  الفطریاتالفطریات  ضدضد  یستخدمیستخدم  كماكما  – – الزینةالزینة  ونباتاتونباتات  والعشبیاتوالعشبیات  الخضرالخضر  تصیبتصیب
RhizoctoniaRhizoctonia،،  SclerotiniaSclerotinia ,, PlasmodiophoraPlasmodiophoraعليعلي  الیؤثرالیؤثر  لكنھلكنھ  

..PythiumPythium  الفطرالفطر

((  دینوكابدینوكاب  --دد•• DinocapDinocap ((classclass IIIIII    علیھعلیھ  یطلقیطلق  KarathaneKarathane oror
MildexMildex                                                                                                                                                                                                                                                          

  محاصیلمحاصیل  عليعلي  الدقیقيالدقیقي  البیاضالبیاض  لمقاومةلمقاومة  رشارشا  یستخدمیستخدم  – – واكاروسيواكاروسي  فطريفطري  مبیدمبید
    ٠٠للبللللبلل  قابلقابل  مسحوقمسحوق  – – سائلسائل  – – تعفیرتعفیر  یستخدمیستخدم  الزینةالزینة  ونباتاتونباتات  والفاكھةوالفاكھة  الخضرالخضر



DexonDexonویشتھر بأسم ویشتھر بأسم     Diazaben (class Diazaben (class IIII((دیازوبن دیازوبن     - - ھـ ھـ ••
عفن الجذور عفن الجذور ––لمعاملة البذور والتربة في الصوب وضد أمراض ذبول البادرات لمعاملة البذور والتربة في الصوب وضد أمراض ذبول البادرات 

و  و  PythiumPythiumلعدید من نباتات الزینة والخضر والفاكھة التي تسببھا الفطریات لعدید من نباتات الزینة والخضر والفاكھة التي تسببھا الفطریات 
..Phytophthora Phytophthora 

(class l(class l))و ـ كلوروثالونیل و ـ كلوروثالونیل •• I  I  ChlorothalonilChlorothalonil ویشتھر بأسم ویشتھر بأسمBravoBravo
البیاض الزغبي  البیاض الزغبي  ––وھو مبید واسع الطیف یستخدم لمقاومة عدید من تبقعات األوراق وھو مبید واسع الطیف یستخدم لمقاومة عدید من تبقعات األوراق 

الغي في مصر سنة الغي في مصر سنة ((  ٠٠عفن الثمارعفن الثمار––الجرب الجرب     - - األنثراكنوز األنثراكنوز ––األصداء األصداء ––
للعفن األسود في للعفن األسود في . . في الفول السودانيفي الفول السوداني% % ٥٠٥٠وحل محلة ریزولكس تي وحل محلة ریزولكس تي   ٠٠))١٩٩٦١٩٩٦
% ) % ) ٥٠٥٠ Delsene Delseneودیلسین ودیلسین %  %  ١٩١٩وكوبروكسات وكوبروكسات %  %  ١٢١٢روبیجان روبیجان ( ( القطن القطن 

٠٠%)%)٤٦٤٦جالیین نحاس جالیین نحاس ((ولعالج الندوة المبكرة في البطاطس والطماطم ولعالج الندوة المبكرة في البطاطس والطماطم 



المركبات الحلقیة المتباینةالمركبات الحلقیة المتباینة: : خامسًا خامسًا 
Heterocyclic CompoundsHeterocyclic Compounds

::تحتوي ھذه المجموعة علي مبیدات ھامة أھمھاتحتوي ھذه المجموعة علي مبیدات ھامة أھمھا••

    أرثوسیدأرثوسید  بأسمبأسم  یشتھریشتھر  ))١٩٩٦١٩٩٦  سنةسنة  مصرمصر  فيفي  الغيالغي((      CaptanCaptan    كابتانكابتان  --اا
OrthocideOrthocide

  – – والخضروالخضر  الفاكھةالفاكھة  فيفي  الثمارالثمار  عفنعفن  ––اللفحاتاللفحات  ––األوراقاألوراق  تبقعاتتبقعات  لمقاومةلمقاومة  یستخدمیستخدم
  فيفي  ١٩٩٦١٩٩٦  سنةسنة  الغيالغي٠٠والفاكھةوالفاكھة  بالخضربالخضر  الخاصةالخاصة  البذورالبذور  ولحمایةولحمایة  الزینةالزینة  نباتاتنباتات
TopsinTopsin  ھوھو  المتاحالمتاح  والبدیلوالبدیل  مصرمصر MM 7070 –– KemazidKemazid   البذورالبذور  إعفانإعفان  لعالجلعالج  5050

..والتفاحوالتفاح  القرعیاتالقرعیات  فيفي  والجربوالجرب  والذبولوالذبول
FolpetFolpet            فولبیتفولبیت  - - بب
  الغيالغي  ..الدقیقيالدقیقي  البیاضالبیاض  أمراضأمراض  عليعلي  الفعالالفعال  تأثیرةتأثیرة  إليإلي  باألضافةباألضافة  CaptanCaptanالـالـ  تأثیرتأثیر  لھلھ

RidomilRidomil  المتاحالمتاح  والبدیلوالبدیل  ١٩٩٦١٩٩٦  سنةسنة  مصرمصر  فيفي plusplus –– KocidKocid 101101..



المبیدات الفطریة الجھازیةالمبیدات الفطریة الجھازیة: : سادسًا سادسًا 
  Systemic FungicidesSystemic Fungicides

تمتص ھذه المبیدات من خالل المجموع الخضري أو الجذري وتنتقل إلي أعلي تمتص ھذه المبیدات من خالل المجموع الخضري أو الجذري وتنتقل إلي أعلي ••
داخلیا خالل نسیج الخشب وعادة  تنتقل مع تیار النتج وقد یحدث لھا تجمع عند  داخلیا خالل نسیج الخشب وعادة  تنتقل مع تیار النتج وقد یحدث لھا تجمع عند  

  ..حواف األوراقحواف األوراق

ما یحدث لھا إنتقال ألسفل خالل نسیج اللحاء وبالتالي فأنھ الینتقل الي ما یحدث لھا إنتقال ألسفل خالل نسیج اللحاء وبالتالي فأنھ الینتقل الي " " نادرانادرا••
..النموات السفلیةالنموات السفلیة

معظم ھذه المبیدات تصبح جھازیة اذا ما عوملت بھا البذور أوغمرت فیھا الجذور  معظم ھذه المبیدات تصبح جھازیة اذا ما عوملت بھا البذور أوغمرت فیھا الجذور  ••
..أو حدث تبلل للتربة وأیضا عند حقن جذوع األشجارأو حدث تبلل للتربة وأیضا عند حقن جذوع األشجار

األساسیة في األساسیة في Succinic dehydrogenasesSuccinic dehydrogenasesتؤثر ھذه المجموعة علي أنزیمات تؤثر ھذه المجموعة علي أنزیمات ••
    ..عملیة تنفس الفطریاتعملیة تنفس الفطریات



أھم المبیدات الجھازیةأھم المبیدات الجھازیة

:     :     األسم العلمياألسم العلمي                    BenlateBenlateبنلیت بنلیت :   :   األسم الشائعاألسم الشائعأأ--
Benomyl Benomyl                   سمیتةسمیتة    :    :ClassIVClassIV  

  ::صفاتة صفاتة 
ویستخدم في الخضر ومحاصیل ویستخدم في الخضر ومحاصیل ) ) األكاروساألكاروس((مبید واسع الطیف یؤثر أیضا علي الحلم مبید واسع الطیف یؤثر أیضا علي الحلم ١١..

.  .  الفاكھة والنجیل الفاكھة والنجیل 
..الجربالجرب  --األعفان األعفان   --یستخدم لمقاومة تبقعا ت األوراقیستخدم لمقاومة تبقعا ت األوراق٢٢..
..لمقاومة األمراض المحمولة في البذور وفي التربةلمقاومة األمراض المحمولة في البذور وفي التربة٣٣..
..فعال ضد البیاض الدقیقي علي جمیع المحاصیلفعال ضد البیاض الدقیقي علي جمیع المحاصیل٤٤..
..فعال ضد جرب التفاح والكمثري والبكانفعال ضد جرب التفاح والكمثري والبكان٥٥..



..فعال ضد العفن البني في أشجار الحلویات وأعفان الثمارفعال ضد العفن البني في أشجار الحلویات وأعفان الثمار٦٦..

.. Cercospora leaf spots Cercospora leaf spotsضد التبقع السركوسبوري ضد التبقع السركوسبوري   ٧٧..

..BotrytisBotrytisأمراض أمراض ––لفحة األرز لفحة األرز ––تبقع أوراق الفراولة تبقع أوراق الفراولة ٨٨..

..التفحم المعظي في القمح والشعیرالتفحم المعظي في القمح والشعیر––التفحم  السائب في القمح والشعیر التفحم  السائب في القمح والشعیر ٩٩..
 ,Rhizoctonia, Rhizoctonia  ٠٠المبید شدید التأثیر علي الفطریاتالمبید شدید التأثیر علي الفطریات  ٠١٠١..

Fusarium,VerticilliumFusarium,Verticillium
وأیضا الیؤثر علي وأیضا الیؤثر علي   PhycomycetesPhycomycetesھذا المبید الیؤثر علي الفطریات الطحلبیة ھذا المبید الیؤثر علي الفطریات الطحلبیة 

  بعض الفطریات البازیدیةبعض الفطریات البازیدیة



:    :    األسم العلمياألسم العلمي                RidomilRidomil:       :       ریدومیلریدومیل  - - بب
MetalaxylMetalaxyl                السمیةالسمیة      :      :III ClassIII Class  

أفضل المبیدات الجھازیة لمقاومة فطریات أفضل المبیدات الجھازیة لمقاومة فطریات    Ridomil Ridomilیعتبر الـ یعتبر الـ ••
OomycetesOomycetes  فھوفھو::    

..Long lastingLong lastingثابت ثابت ••
PythiumPythiumیستخدم بدرجة واسعة في التربة وفي معاملة البذور لمقاومة یستخدم بدرجة واسعة في التربة وفي معاملة البذور لمقاومة •• root root 

rot rot   --  ..PhytophthoraPhytophthora root rot root rot 
التقرحات  التقرحات  ––PhytophthoraPhytophthoraیستخدم لمقاومة عفن الساق المتسبب عن الفطریستخدم لمقاومة عفن الساق المتسبب عن الفطر••

.  .  في الحلویات المستدیمة وفي مقاومة بعض أنواع البیاض الزغبيفي الحلویات المستدیمة وفي مقاومة بعض أنواع البیاض الزغبي



  Ridomil mz (class Iv)Ridomil mz (class Iv)ج ـ ج ـ 
(Metalaxyl + mancozeb)(Metalaxyl + mancozeb)مبید للحمایة مبید للحمایة + + خلیط من مبید جھازي خلیط من مبید جھازي ••
ویستخدم لمقاومة أمراض المجوع الخضري المتسببة عن اإلصابھ بالفطریات  ویستخدم لمقاومة أمراض المجوع الخضري المتسببة عن اإلصابھ بالفطریات  ••

البیضیة ومنھا البیاض الزغبي واللفحة في العدید من المحاصیل الحقلیة والخضر البیضیة ومنھا البیاض الزغبي واللفحة في العدید من المحاصیل الحقلیة والخضر 
.  .  والفاكھةوالفاكھة

یشتھر بأسم   یشتھر بأسم        Thiophanate ethyl Thiophanate ethylثیوفینات إیثیل  ثیوفینات إیثیل  ––د د 
TopsinTopsin  

( ( فعال ضد عدید من أمراص الجذور والمجموع الخضري في النباتات العشبیة فعال ضد عدید من أمراص الجذور والمجموع الخضري في النباتات العشبیة ••
))١٩٨٩١٩٨٩توقف إنتاجة في أمریكا منذ توقف إنتاجة في أمریكا منذ 



ThiophanateThiophanate    میثیلمیثیل  ثیوفیناتثیوفینات  – – ھـھـ•• methylmethyl  بأسمبأسم  یشتھریشتھر    
..TopsinTopsin MM

  أمراضأمراض  منمن  عدیدعدید  ،،  BotrytisBotrytisالزغبيالزغبي  البیاضالبیاض  لمقاومةلمقاومة  الطیفالطیف  واسعواسع  مبیدمبید••
  ــ  القمحالقمح  ــ  السودانيالسوداني  الفولالفول  ــ  الصویاالصویا  فولفول  ــ  والفاكھةوالفاكھة  الخضرالخضر  الخضريالخضري  المجموعالمجموع
  والفطریاتوالفطریات    األعفاناألعفان  وو  الجربالجرب  وكذلكوكذلك  النجیلالنجیل  ــ  الموزالموز  ــ  السكرالسكر  بنجربنجر  ــ  األرزاألرز

..التربةالتربة  فيفي  المحمولةالمحمولة
CarbendazimCarbendazim  كربنداذیمكربنداذیم  ــ  وو•• (Delsene(Delsene))
  أسماءأسماء  ولھولھ  العالمالعالم  دولدول  منمن  العدیدالعدید  فيفي  ینتجینتج  CllassIVCllassIV  السمیةالسمیة  محدودمحدود  جھازيجھازي  مبیدمبید••

kemdazinkemdazin  منھامنھا  عدیدةعدیدة  تجاریةتجاریة ,, AcidazimAcidazim ,, EquitdazinEquitdazin ,,
FungistemicFungistemic ,, CarbenCarben ,, CarzimCarzim ,Cekudazim,Cekudazim

  یتكونیتكون  كماكما  النباتالنبات  داخلداخل  البنلیتالبنلیت  تحللتحلل  منمن  الرئیسيالرئیسي  الناتجالناتج  المركبالمركب  ھذاھذا  ویعتبرویعتبر••
  التخزینالتخزین  عندعند  أوأو  الحرارةالحرارة  أوأو  البنفسجیةالبنفسجیة  الفوقالفوق  األشعةاألشعة  لتأثیرلتأثیر  البنلیتالبنلیت  یتعرضیتعرض  عندماعندما
..عالیةعالیة  رطوبةرطوبة  وجودوجود  فيفي

  البازیدیةالبازیدیة  منمن  وعددًاوعددًا  والناقصةوالناقصة  األسكیةاألسكیة  الفطریاتالفطریات  منمن  العدیدالعدید  لمقاومةلمقاومة  ویستخدمویستخدم••
  السكرالسكر  وبنجروبنجر  الزینةالزینة  ونباتاتونباتات  والموزوالموز  واألعنابواألعناب  والثماروالثمار  الحبوبالحبوب  عليعلي  خاصةخاصة
    جمیعجمیع  تحتتحت  وینجحوینجح  المشرومالمشروم  أمراضأمراض  وحتيوحتي  والخضراواتوالخضراوات  والنجیلوالنجیل  الصویاالصویا  وفولوفول

    ..العسلالعسل  لنحللنحل  سامسام  غیرغیر  أنھأنھ  كماكما  ..العالمالعالم  فيفي  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف



..  Soil FumigationsSoil Fumigationsتبخیر التربة   تبخیر التربة   : : سابعًا سابعًا ••

..  AntibioticsAntibioticsالمضادات الحیویة   المضادات الحیویة   :  :  ثامنًا ثامنًا ••
 Organic Organicالمضادات الحیویة عبارة عن جزیئات عضویة تقتل البكتیریا  المضادات الحیویة عبارة عن جزیئات عضویة تقتل البكتیریا  ••

molecules that kill bacteriamolecules that kill bacteria   ففي الطبیعة تنتج بواسطة بعض أنواع ففي الطبیعة تنتج بواسطة بعض أنواع
..األعفان والبكتیریا كسالح كیماوي ضد بعضھااألعفان والبكتیریا كسالح كیماوي ضد بعضھا

How Antibiotics Fight DiseasesHow Antibiotics Fight Diseases: :   طـریـقة فـعلھاطـریـقة فـعلھا••



Growth RegulatorsGrowth Regulatorsمنظمات النمومنظمات النمو: : تاسعًا تاسعًا 

––بعض منظمات النمو تقلل اإلصابھ بالمسببات المرضیة مثل الفیوزاریوم بعض منظمات النمو تقلل اإلصابھ بالمسببات المرضیة مثل الفیوزاریوم 
Phytophthora  Phytophthora  وذلك عن طریق تركیزھا للمواد التي تعطي صفة المقاومةوذلك عن طریق تركیزھا للمواد التي تعطي صفة المقاومة..

لم تتمكن نیماتودآ لم تتمكن نیماتودآ    Maleic hydrazide Maleic hydrazideعند معاملة نباتات الدخان بالمنظم عند معاملة نباتات الدخان بالمنظم ::١١مثال مثال 
..تعقد الجذور من إتمام دورة حیاتھاتعقد الجذور من إتمام دورة حیاتھا

قبل أو بعد اإلصابھ مباشرة بالفیروسات یمنع  قبل أو بعد اإلصابھ مباشرة بالفیروسات یمنع     Kinetin Kinetinمعاملة األوراق بالمعاملة األوراق بال  ::٢٢مثال مثال 
حدوث اإلصابھ إال أن إستخدام منظمات النمو في ھذا المجال مازالت تستخدم حدوث اإلصابھ إال أن إستخدام منظمات النمو في ھذا المجال مازالت تستخدم 

 Gibberellic .Gibberellic.علي نطاق محدود أو تحت التجربة بإستثناء حمض الجبریلك علي نطاق محدود أو تحت التجربة بإستثناء حمض الجبریلك 
acid acid 



AntioxidantsAntioxidantsمضادات األكسدةمضادات األكسدة: : عاشرا عاشرا 

    الفطریةالفطریة  األمراضاألمراض  منمن  العدیدالعدید  مقاومةمقاومة  فيفي  ھامآھامآ  دورآدورآ  األكسدةاألكسدة  لمضاداتلمضادات  أنأن  حدیثآحدیثآ  وجدوجد
..البذورالبذور  عليعلي  المحمولةالمحمولة  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة  فيفي  وأیضاوأیضا  المحاصیلالمحاصیل  منمن  كثیركثیر  فيفي

::المستخدمةالمستخدمة  األكسدةاألكسدة  مضاداتمضادات  أھمأھم
AscorbicAscorbic acidacid –– BenzoicBenzoic acidacid --TannicTannic acidacid –– MannitolMannitol ––sodiumsodium

benzoatebenzoate-- SodiumSodium citratecitrate –– HydroquinoneHydroquinone
--FreeFree    األكسدةاألكسدة  مضاداتمضادات  وتعتبروتعتبر radicalradical ScavengersScavengers  أمراضأمراض  بقسمبقسم  وتجريوتجري    

  بجامعةبجامعة  الزراعةالزراعة  بكلیةبكلیة  وكذلكوكذلك  المجالالمجال  ھذاھذا  فيفي  البحوثالبحوث  المنصورةالمنصورة  بزراعةبزراعة  النباتالنبات
    ..المنیاالمنیا

    قاومتقاومت  التيالتي  المركباتالمركبات  أكفأأكفأ  منمن  ھیدوركینونھیدوركینون  األكسدةاألكسدة  مضادمضاد  أنأن  األناألن  حتيحتي  ثبتثبت  وقدوقد
    المحاصیلالمحاصیل  منمن  والعدیدوالعدید  والقمحوالقمح  السودانيالسوداني  الفولالفول  فيفي  البذورالبذور  فيفي  المحمولةالمحمولة  األمراضاألمراض
المنصورةالمنصورة  زراعةزراعة  ––النباتالنبات  أمراضأمراض  قسمقسم((  االخرىاالخرى



 تسجيل 
IPRIPR النتائج



غیر معاملغیر معامل  معاملمعامل

كثافة النباتاتكثافة النباتات



الحصادالحصاد

غیر معاملغیر معامل  معاملمعامل

متر مربعمتر مربع  ١١إنتاج إنتاج 



ناتج حبة واحدةناتج حبة واحدة

الحصادالحصاد

غیر  غیر    معاملمعامل
معاملمعامل



ناتج حبة واحدةناتج حبة واحدة

الحصادالحصاد

غیر  غیر    معاملمعامل
معاملمعامل

عدد األشطاء وكثافة المجموع الجذرىعدد األشطاء وكثافة المجموع الجذرى



•• اإلصابة فى المساحاتاإلصابة فى المساحات  
الغیر معاملةالغیر معاملة  



نبات واحد مصاب لكلنبات واحد مصاب لكل  
نباتنبات  ١٠٠٠١٠٠٠  

••   اإلصابة فى المساحاتاإلصابة فى المساحات  
المعاملةالمعاملة

نبات واحد مصاب لكلنبات واحد مصاب لكل  
نباتنبات    ٥٠٠٠٥٠٠٠





  األمــالحاألمــالح: : الحادي عشر الحادي عشر 

CarbonateCarbonate  الكربوناتالكربونات  مركباتمركبات  --أأ•• compoundscompounds
::منھامنھا

    وذلكوذلك  البوتاسیومالبوتاسیوم  بیكروناتبیكرونات  ،،  االمونیوماالمونیوم  بیكربوناتبیكربونات  ،،  الصودیومالصودیوم  بیكربوناتبیكربونات••
    امراضامراض  لمقاومةلمقاومة  %%١١  معدنيمعدني  زیتزیت  ++  ))لترلتر//جرامجرام  ٥٥  حواليحوالي((    مولمول  ٠٦٠٦..٠٠    بتركیزبتركیز
    التبقعالتبقع  وایضًاوایضًا  الخیارالخیار  تصیبتصیب  التىالتى  الفطریاتالفطریات  منمن  والعدیدوالعدید  الوردالورد  فىفى  الدقیقىالدقیقى  البیاضالبیاض
SclerotiumSclerotium  الفطرالفطر  عنعن  المتسببةالمتسببة  واللفحاتواللفحات  الوردالورد  فىفى  االسوداالسود rolfsiirolfsii  والعفنوالعفن  
BotrytisBotrytis  الفطرالفطر  عنعن  المتسببالمتسبب  الرمادىالرمادى cinereacinerea



PhosphatePhosphate  والفوسفوناتوالفوسفونات  الفوسفاتالفوسفات  مركباتمركبات  ــ  بب andand
PhosphonatePhosphonate compoundscompounds

  أوأو  KHKH22POPO44  االحادیةاالحادیة  البوتاسیومالبوتاسیوم  فوسفاتفوسفات  بمحلولبمحلول  والعنبوالعنب  الخیارالخیار  رشرش  انان  وجدوجد
  لھذینلھذین  الدقیقىالدقیقى  البیاضالبیاض  مقاومةمقاومة  فىفى  مرضیةمرضیة  نتائجنتائج  تعطىتعطى  KK22HPOHPO44  الثنائیةالثنائیة
..النباتینالنباتین

FerricFerric  ــ  جج•• chloridechloride
الحدیدالحدید  كلوریدكلورید  أمالحأمالح
    ضعیفضعیف  مائيمائي  بمحلولبمحلول  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،  النموالنمو  أطوارأطوار  أثناءأثناء  رشاترشات  عدةعدة  األرزاألرز  رشرش  أنأن  وجدوجد

    إنتاجإنتاج  منمن  ویزیدویزید  اللفحةاللفحة  مرضمرض  منمن  حمایةحمایة  عليعلي  یعملیعمل  ))مللمولمللمول  ١٠١٠((  التركیزالتركیز
..الحبوبالحبوب



میكانیكیة عمل المواد الكیماویة المستخدمة في  میكانیكیة عمل المواد الكیماویة المستخدمة في  ̄¯
̄¯مقاومة أمراض النباتمقاومة أمراض النبات

    مقاومةمقاومة  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  الكیماویاتالكیماویات  معظممعظم  بھابھا  تعملتعمل  التيالتي  المیكانیكیةالمیكانیكیة  مازالتمازالت§§
..كثیرةكثیرة  حاالتحاالت  فيفي  معروفةمعروفة  غیرغیر  النباتالنبات  أمراضأمراض

  عنعن  ربماربما  الطفیلالطفیل  ضدضد  النباتالنبات  مقاومةمقاومة  زیادةزیادة  طریقطریق  عنعن  اإلصابھاإلصابھ  یقللیقلل  بعضھابعضھا§§
..العائلالعائل  فيفي  للخالیاللخالیا    الخلويالخلوي  الجدارالجدار  محتویاتمحتویات  تغییرتغییر  طریقطریق

  لصالحلصالح  العائلالعائل  منمن  معینمعین  إنزیميإنزیمي  مرافقمرافق  عليعلي  الحصولالحصول  فرصةفرصة  تقلیلتقلیل  أوأو§§
..الطفیلالطفیل

  أفضلأفضل  وضعوضع  فيفي  تجعلةتجعلة  العائلالعائل  فيفي  الحیویةالحیویة  العملیاتالعملیات  إتجاةإتجاة  أوأو  معدلمعدل  تغییرتغییر  أوأو§§
..الطفیلالطفیل  منمن  نفسةنفسة  لحمایةلحمایة



  الطفیلالطفیل  عليعلي  مباشرآمباشرآ  ساماساما  تأثیراتأثیرا  تحدثتحدث  الكیماویاتالكیماویات  منمن  العظميالعظمي  الغالبیةالغالبیة§§
  التيالتي  لھلھ  الغذائيالغذائي  التمثیلالتمثیل  تثبیطتثبیط  طریقطریق  عنعن  الطفیلالطفیل  دخولدخول  منطقةمنطقة  فيفي  وتعملوتعمل
..للعائلللعائل  الخلويالخلوي  الجدارالجدار  موادمواد  فیھافیھا  یستخدمیستخدم

..المرضيالمرضي  للمسببللمسبب  الخلويالخلوي  للغشاءللغشاء  تحطیمھاتحطیمھا  أوأو  إذابتھاإذابتھا  طریقطریق  عنعن  أوأو§§
CoCo  معمع  معقداتمعقدات  تكوینتكوین  طریقطریق  عنعن  أوأو§§ –– enzymesenzymes  بالطفیلبالطفیل  الخاصةالخاصة..
..المرضيالمرضي  بالمسبببالمسبب  الخاصالخاص  البروتینالبروتین  وترسیبوترسیب  اإلنزیماتاإلنزیمات  تثبیطتثبیط  أوأو§§
  منمن  واحدةواحدة  عملیةعملیة  عليعلي  وتؤثروتؤثر  تخصصًاتخصصًا  أكثرأكثر  الجھازیةالجھازیة  الفطریةالفطریة  المبیداتالمبیدات§§

    ونشوءونشوء  طفراتطفرات  حدوثحدوث  فرصةفرصة  فإنفإن  لذلكلذلك  الطفیلالطفیل  فيفي  الحیویةالحیویة  العملیاتالعملیات
..غیرھاغیرھا  منمن  أعليأعلي  یكونیكون  إستخدامھاإستخدامھا  منمن  جدیدةجدیدة  سالالتسالالت



̄¯مقاومة الطفیلیات للمواد الكیماویةمقاومة الطفیلیات للمواد الكیماویة̄¯

    نتیجةنتیجة  الحیویةالحیویة  للمضاداتللمضادات  مقاومةمقاومة  جدیدةجدیدة  سالالتسالالت  تنشأتنشأ  لإلنسانلإلنسان  یحدثیحدث  كماكما••
  المضاداتالمضادات  إستخدامإستخدام  عندعند  للنباتللنبات  بالنسبةبالنسبة  الحالالحال  وكذلكوكذلك  إستخدامھاإستخدامھا  إلستمرارإلستمرار
..  الجھازیةالجھازیة  المبیداتالمبیدات  أوأو  الحیویةالحیویة

  عليعلي  مقصورآمقصورآ  النباتالنبات  أمراضأمراض  مقاومةمقاومة  فيفي  المبیداتالمبیدات  استخداماستخدام  كانكان  أنأن  فبعدفبعد••
    وبعدوبعد  واحدواحد  آنآن  فيفي  حیویةحیویة  عملیاتعملیات  عدةعدة  عليعلي  تؤثرتؤثر  التيالتي  الطیفالطیف  واسعةواسعة  المبیداتالمبیدات

    التؤثرالتؤثر  والتيوالتي  جدآجدآ  الفعالالفعال  التأثیرالتأثیر  ذاتذات  المتخصصةالمتخصصة  الجھازیةالجھازیة  المبیداتالمبیدات  عرفتعرفت  أنأن
    عددعدد  یحكمھایحكمھا  التيالتي  الطفیلالطفیل  فيفي  الحیویةالحیویة  العملیاتالعملیات  منمن  فقطفقط  اثنیناثنین  أوأو  عملیةعملیة  االعلياالعلي
    حدوثحدوث  لعدملعدم  بسھولةبسھولة  طفراتطفرات  ظھورظھور  عليعلي  ذلكذلك  ساعدساعد  فقدفقد  الجیناتالجینات  منمن  محدودمحدود
  األمراألمر  یعقدیعقد  ممامما  بالمبیدبالمبید  التتأثرالتتأثر  السالالتالسالالت  وھذهوھذه  الطفیلالطفیل  جیناتجینات  فيفي  كبیركبیر  تغییرتغییر
..بدیلةبدیلة  مبیداتمبیدات  عنعن  البحثالبحث  اليالي  یدفعیدفع  ومماومما



WideWide  الطیفالطیف  واسعةواسعة  مبیداتمبیدات  إستخدامإستخدام  الضروريالضروري  منمن  كانكان  لذلكلذلك•• SpectrumSpectrum
ProtectantProtectant FungicidesFungicides  لمالحقةلمالحقة  وذلكوذلك  الجھازیةالجھازیة  المبیداتالمبیدات  بجانببجانب  

    الرشالرش  یتمیتم  حیثحیث  الجھازیةالجھازیة  المبیداتالمبیدات  إستخدامإستخدام  نتیجةنتیجة  تنشأتنشأ  قدقد  التيالتي  الجدیدةالجدیدة  السالالتالسالالت
  والنصفوالنصف  بأحدھمابأحدھما  الموسمالموسم  نصفنصف  یرشیرش  أوأو  المبیداتالمبیدات  منمن  النوعینالنوعین  بینبین  بالتناوببالتناوب

..  الثانيالثاني  بالنوعبالنوع  األخراألخر

    المرضالمرض  لمقاومةلمقاومة  الوقتالوقت  معظممعظم  یعملیعمل  الجھازيالجھازي  المبیدالمبید  فإنفإن  الجدولةالجدولة  ھذهھذه  وبمثلوبمثل••
  مقاومةمقاومة  تظھرتظھر  قدقد  التيالتي  السالالتالسالالت  عليعلي    ProtectantProtectant  الـالـ  المبیدالمبید  یقضيیقضي  بینمابینما
..للمبیدللمبید



حدود إستخدام المبیدات الكیماویة في مقاومة  حدود إستخدام المبیدات الكیماویة في مقاومة  ̄¯
̄¯أمراض النباتأمراض النبات

    المبیداتالمبیدات  منمن  سمیةسمیة  أقلأقل  النباتیةالنباتیة  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  المبیداتالمبیدات  معظممعظم١١..
II  منمن  درجاتھادرجاتھا  وتقسموتقسم  سامةسامة  كیماویاتكیماویات  حالحال  أيأي  عليعلي  ولكنھاولكنھا  الحشریةالحشریة –– IVIV  تبعاتبعا    
  أنأن  األعتباراألعتبار  فيفي  الوضعالوضع  معمع  IVIV  رقمرقم  وأقلھاوأقلھا  II  رقمرقم  سمیةسمیة  فأكثرھافأكثرھا  السمیةالسمیة  لدرجةلدرجة

    نباتينباتي  ولیسولیس  حیوانيحیواني  بتركیببتركیب  تتعلقتتعلق  أنھاأنھا  حیثحیث  السمیةالسمیة  شدیدةشدیدة  النیماتودیةالنیماتودیة  المبیداتالمبیدات
    السریعالسریع  العالجالعالج  وطریقةوطریقة  مبیدمبید  كلكل  إستخدامإستخدام  عندعند  تحذیراتتحذیرات  توضعتوضع  لذلكلذلك  ))النیماتوداالنیماتودا((

..  الحیوانالحیوان  أوأو  اإلنساناإلنسان  بجسمبجسم  إتصالةإتصالة  حالةحالة  فيفي



تقسیم السمیةتقسیم السمیة
Toxicity ( Human)Toxicity ( Human)

  
•• I = Danger                                                                            I = Danger                                                                            

II = Warning.II = Warning.
•• III = Caution.III = Caution.
•• IV =IV = Caution . Caution . 



إكــتـشاف الـمبـیـداتإكــتـشاف الـمبـیـدات

  منمن  أورباأوربا  إليإلي  العنبالعنب  فيفي  الزغبيالزغبي  البیاضالبیاض  مرضمرض  دخلدخل  ١٨٢٨١٨٢٨  عامعام  فيفي    ــ  ١١••
    ..ھناكھناك  العنبالعنب  مزارعمزارع  خربخرب  حیثحیث  وإنتشروإنتشر  األمریكیةاألمریكیة  المتحدهالمتحده  الوالیاتالوالیات

  بھبھ  یرشیرش  الذيالذي  األبیضاألبیض  المخلوطالمخلوط  أنأن  MillardetMillardet  الحظالحظ  ١٨٨٢١٨٨٢  عامعام  فيفي    ــ  ٢٢••
    الموسمالموسم  أثناءأثناء  العنبالعنب  أوراقأوراق  تساقطتساقط  یمنعیمنع    األعناباألعناب  سرقةسرقة  منمن  المتسللینالمتسللین  لمنعلمنع  العنبالعنب
  النحاسالنحاس  منمن  خلیطخلیط  عنعن  عبارهعباره  المخلوطالمخلوط  وھذاوھذا  معاملمعامل  الغیرالغیر  فيفي  تسقطتسقط  بینمابینما

  ھذاھذا  عليعلي  مكثفھمكثفھ  تجاربتجارب  بإجراءبإجراء  الفورالفور  عليعلي  قامقام  وقدوقد  ٠٠والجیروالجیر  ))النحاسالنحاس  كبریتاتكبریتات((
  كبریتاتكبریتات  مزیجمزیج  أنأن  ١٨٨٥١٨٨٥  عامعام  فيفي  وأعلنوأعلن  التولیفاتالتولیفات  منمن  عدیدعدید  وأجريوأجري  الخلیطالخلیط
HydratedHydrated  الحيالحي  والجیروالجیر  النحاسالنحاس limelime  البیاضالبیاض  مرضمرض  بكفاءهبكفاءه  یقاومیقاوم  أنأن  یمكنھیمكنھ    
  بوردوبوردو  مزیجمزیج  بإسمبإسم  بعدبعد  فیمافیما    المخلوطالمخلوط  ھذاھذا  عرفعرف  وقدوقد  ..العنبالعنب  فيفي  الزغبيالزغبي

BordeauxBordeaux mixturemixture  الزغبيالزغبي  البیاضالبیاض  مقاومةمقاومة  فيفي    بنجاحبنجاح  األناألن  حتىحتى  ویستخدمویستخدم  
    ..الخضريالخضري  المجموعالمجموع  تصیبتصیب  التيالتي  األخرياألخري  األمراضاألمراض  منمن  عدیدعدید  وو



  المرضالمرض  أنأن  ))البنالبن  صدأصدأ  مرضمرض  یدرسیدرس  كانكان  الذيالذي((  WardWard  الحظالحظ  ١٨٨٢١٨٨٢  عامعام  فيفي    ــ  ٣٣
  حیثحیث  البرازیلالبرازیل  فيفي  منھامنھا  اكثراكثر  سیالنسیالن  فيفي  البنالبن  مزارعمزارع  ویدمرویدمر  كبیرهكبیره  بدرجھبدرجھ  ینتشرینتشر
  فيفي  بینمابینما  MonoclturesMonoclturesالبنالبن  منمن  شاسعھشاسعھ  مساحاتمساحات  تزرعتزرع  سیالنسیالن  أنأن  وجدوجد

  فقدفقد  لذلكلذلك  األشجاراألشجار  منمن  أخرىأخرى  بأنواعبأنواع  البنالبن  یختلطیختلط  حیثحیث  بھابھا  المزارعالمزارع  تتنوعتتنوع  البرازیلالبرازیل
    كوارثكوارث  حدوثحدوث  لتجنبلتجنب  كبیرهكبیره  مساحاتمساحات  فيفي  النباتاتالنباتات  منمن  واحدواحد  نوعنوع  زراعھزراعھ  منمن  حذرحذر

..مرضیھمرضیھ
    مركباتمركبات  بواسطةبواسطة  البذورالبذور  معاملةمعاملة  طریقةطریقة  RhiemRhiem  ریمریم  أدخلأدخل  ١٩١٣١٩١٣  عامعام  فيفي    ــ  ٤٤

  العضویةالعضویة  الزئبقالزئبق
    المركباتالمركبات  ھذهھذه  سمیةسمیة  اكتشفتاكتشفت  عندماعندما  ١٩٦٠١٩٦٠  عامعام  حتيحتي  مستخدمةمستخدمة  المعامالتالمعامالت  ھذهھذه  وظلتوظلت

..االسواقاالسواق  منمن  جمیعھاجمیعھا  وسحبتوسحبت
ThiramThiram  منھامنھا    DithiocarbamateDithiocarbamate  مركباتمركبات  اكتشفتاكتشفت  ١٩١٣١٩١٣  عامعام  فيفي    ــ  ٥٥ ,,

FerbamFerbam ,, ZinebZineb  حمایةحمایة  مبیداتمبیدات  عدةعدة  ظھرتظھرت  وبعدھاوبعدھا  ProtectantsProtectants..    



systamicsystamicجھازيجھازي  مبیدمبید  أولأول  أنتجأنتج  ١٩٦٥١٩٦٥  عامعام  فيفي    ــ  ٦٦ fungicidesfungicides  وھووھو  
(vitavax)(vitavax) CarboxinCarboxin                            

  أمراضأمراض  مقاومھمقاومھ  فيفي  مرهمره  ألولألول  الحیویھالحیویھ  المضاداتالمضادات  أستخدمتأستخدمت  ١٩٥٠١٩٥٠  عامعام  فيفي    ــ  ٧٧
..النباتالنبات

  منمن  العدیدالعدید  ضدضد  واسعواسع  مستويمستوي  عليعلي  الجھازیھالجھازیھ  المبیداتالمبیدات  أستخدمتأستخدمت  السبعیناتالسبعینات  فيفي    ــ  ٨٨
..األمراضاألمراض  لھذهلھذه  مقاومھمقاومھ  سالالتسالالت  ظھورظھور  تتبعھاتتبعھا  األمراضاألمراض

    بإستخدامبإستخدام  النباتالنبات  ألمراضألمراض  البیولوجیةالبیولوجیة  المقاومةالمقاومة  طریقةطریقة  استخدمتاستخدمت  ١٩٧٢١٩٧٢  عامعام  فيفي    ــ  ٩٩
AgrobacteriumAgrobacterium  التاجيالتاجي  التدرنالتدرن  مقاومھمقاومھ  مثلمثل  مضادهمضاده  حیھحیھ  كائناتكائنات  منمن  سالالتسالالت

tumefacienstumefaciens
..AA  البكتریاالبكتریا  منمن  ٨٤٨٤  رقمرقم  الساللھالساللھ  بواسطھبواسطھ radiobacterradiobacter

  الحشائشالحشائش  مقاومھمقاومھ  فيفي  النباتیھالنباتیھ  األمراضاألمراض  إستخدامإستخدام  فكرهفكره  بدأتبدأت  ١٩٧٥١٩٧٥  عامعام  فيفي    ــ  ١٠١٠
..الضارهالضاره



التخوف من إستخدام المبیدات الكیماویھالتخوف من إستخدام المبیدات الكیماویھ
Public concern about chemicalPublic concern about chemical pesticidespesticides

  وكلمةوكلمة  سامةسامة  مركباتمركبات  الكیماویھالكیماویھ  المبیداتالمبیدات  أنأن  طویلطویل  زمنزمن  ومنذومنذ  المعروفالمعروف  منمن    **
PesticidePesticide  معناھامعناھا    

PestPest KillerKiller  واآلفھواآلفھ  “Pest”“Pest”  الحشائشالحشائش  ــ  الحشراتالحشرات  ــ  الفطریاتالفطریات  ــ  البكتیریاالبكتیریا  تشملتشمل    
    والحیوانوالحیوان  اإلنساناإلنسان  حیاهحیاه  عليعلي  سلبًاسلبًا  تؤثرتؤثر  التيالتي  الحیةالحیة  الكائناتالكائنات  منمن  وغیرھاوغیرھا  القوارضالقوارض  ــ

  ھناكھناك  فمثًالفمثًال  بإسمھابإسمھا  لھالھا  القاتلالقاتل  المبیدالمبید  یسميیسمي  اآلفھاآلفھ  نوعنوع  عليعلي  واعتمادًاواعتمادًا  ..والنباتوالنبات
  والنیماتودیةوالنیماتودیة  FungicidesFungicides  والفطریةوالفطریة  BactericidesBactericides  تسميتسمي  بكتیریةبكتیریة  مبیداتمبیدات

NematicidesNematicides  الحشریةالحشریة  والمبیداتوالمبیدات  InsecticidesInsecticides  الحشائشالحشائش  ومبیداتومبیدات  
HerbicidesHerbicides  الخالخ..



    أكثرأكثر  منھامنھا  والعدیدوالعدید  بالمئاتبالمئات  سنویًاسنویًا  تنتجتنتج  المبیداتالمبیدات  منمن  المختلفھالمختلفھ  األنواعاألنواع  كانتكانت  ولقدولقد    **
    وكذلكوكذلك  والنباتیھوالنباتیھ  الحیوانیھالحیوانیھ  واآلفاتواآلفات  المیكروباتالمیكروبات  تضرتضر  أوأو  فتقتلفتقتل  سبقھسبقھ  ممامما  سمیھسمیھ

    ..سابقتھاسابقتھا  عنعن  أسرعأسرع  وبصورةوبصورة  للغایھللغایھ  ضئیلضئیل  بتركیزبتركیز  واإلنسانواإلنسان  الراقیھالراقیھ  الحیواناتالحیوانات

    تعرضھاتعرضھا  نتیجھنتیجھ  وذلكوذلك  قلیلةقلیلة  بفترةبفترة  بھابھا  المعاملةالمعاملة  بعدبعد  تتكسرتتكسر  السامھالسامھ  المبیداتالمبیدات  ھذهھذه  بعضبعض    **
    عدیمةعدیمة  أوأو  سمیةسمیة  أقلأقل  مركباتمركبات  اليالي  وتتحولوتتحول  والھواءوالھواء  والشمسوالشمس  والحرارةوالحرارة      للرطوبةللرطوبة
  ..السمیةالسمیة

ChlorinatedChlorinated  والـوالـ  DDTDDT  الـالـ  مثلمثل  المبیداتالمبیدات  ھذهھذه  بعضبعض    ** hydrocarbonshydrocarbons  
..نھایھنھایھ  ماالماال  إليإلي  أوأو  عدیدهعدیده  لسنواتلسنوات  سامةسامة  تظلتظل  للتكسیرللتكسیر  مقاومةمقاومة  تراكیبتراكیب  علىعلى  تحتوىتحتوى



    الخمسیناتالخمسینات  فيفي  وذلكوذلك  المبیداتالمبیدات  استخداماستخدام  منمن  بالتحذیربالتحذیر  المنادیھالمنادیھ  األصواتاألصوات  إرتفعتإرتفعت    **
  الذيالذي  للدورللدور  نظرًانظرًا  المجتمعالمجتمع  اليالي  تصلتصل  لملم  األصواتاألصوات  ھذهھذه  ولكنولكن  الماضيالماضي  القرنالقرن  منمن
  وقدوقد  إلستخدامھاإلستخدامھا  المفیدةالمفیدة  والنتائجوالنتائج  اآلفاتاآلفات  منمن  العدیدالعدید  عليعلي  القضاءالقضاء  فيفي  المبیداتالمبیدات  لعبتھلعبتھ

    ولیسولیس  أمنأمن  استخدامھااستخدامھا  بأنبأن  بالتأكیدبالتأكید  المبیداتالمبیدات  وشركاتوشركات  العلماءالعلماء  دعمدعم  ذلكذلك  فيفي  ساعدھاساعدھا
    ..والحیوانوالحیوان  األنساناألنسان  عليعلي  خطورهخطوره  لھلھ

  األثراألثر  منمن  تحذرتحذر  باألدلھباألدلھ  مدعمھمدعمھ  كتاباتكتابات  الماضيالماضي  القرنالقرن  منمن  الستیناتالستینات  فيفي  ظھرتظھرت    **
  وزیادهوزیاده  أجسامھاأجسامھا  فيفي  تراكمھاتراكمھا  نتیجةنتیجة  واألسماكواألسماك  الطیورالطیور  عليعلي  المبیداتالمبیدات  لھذهلھذه  الممیتالممیت
FoodFood  الغذاءالغذاء  سلسلھسلسلھ  اثناءاثناء  بھابھا  تركیزھاتركیزھا chainchain  لھذهلھذه  المعارضھالمعارضھ  منمن  وبالرغموبالرغم  
  وبدأتوبدأت  القضیھالقضیھ  تفھمتفھم  فيفي  بدأوابدأوا  العلماءالعلماء  انان  إالإال  الوقتالوقت  بعضبعض  استمرتاستمرت  والتيوالتي  الكتاباتالكتابات
  األرضاألرض  دیداندیدان  ــ  الحشراتالحشرات  عليعلي  المبیداتالمبیدات  لھذهلھذه  الممیتالممیت  األثراألثر  عليعلي  تجريتجري  التجاربالتجارب

  وحتيوحتي  البحیراتالبحیرات  ــ  والجداولوالجداول  األنھاراألنھار  ــ  الحیواناتالحیوانات  ــ  النباتاتالنباتات  ــ  األسماكاألسماك  ــ  الطیورالطیور  ــ
..والعیونوالعیون  الجوفیھالجوفیھ  والمیاهوالمیاه  نفسھانفسھا  التربھالتربھ



    الملوثاتالملوثات  عنعن  الناشيءالناشيء  التلوثالتلوث  جذبجذب  الماضيالماضي  القرنالقرن  منمن  الستینیاتالستینیات  منتصفمنتصف  فيفي    **
    الھوائیھالھوائیھ

    AirAir PoleutionPoleution  ــ  والمصانعوالمصانع  السیاراتالسیارات  عوادمعوادم  سببھسببھ  والذيوالذي  العلماءالعلماء  إھتمامإھتمام  
  بھذهبھذه  العامالعام  الرأيالرأي  وانشغلوانشغل  والنوویھوالنوویھ  الكیماویھالكیماویھ  والمخلفاتوالمخلفات  للمصانعللمصانع  السائلھالسائلھ  المخلفاتالمخلفات
  عنصرعنصر  عليعلي  المحتویھالمحتویھ  المبیداتالمبیدات  كلكل  األمریكیھاألمریكیھ  الحكومھالحكومھ  ادانتادانت  أنأن  إليإلي  القضیھالقضیھ
chlorinatedchlorinated  ثمثم  DDTDDT  الـالـ  ثمثم  MercuryMercury  الزئبقالزئبق hydrocarbonshydrocarbons  وصدرتوصدرت  
    لحیواناتلحیوانات  سرطانسرطان  تسببتسبب  أنھاأنھا  ثبتثبت  التيالتي  المبیداتالمبیدات  ھذهھذه  إستخدامإستخدام  تحرمتحرم  قوانینقوانین

  ..الدقیقھالدقیقھ  الكائناتالكائنات  فيفي  طفراتطفرات  تسببتسبب  أوأو  التجاربالتجارب

    وعندماوعندما  ومراجعھومراجعھ  لقیودلقیود  خاضعھخاضعھ  األسواقاألسواق  فيفي  الموجودهالموجوده  المبیداتالمبیدات  كلكل  وأصبحتوأصبحت    **
  الدقیقھالدقیقھ  الحیھالحیھ  للكائناتللكائنات  أوأو  التجاربالتجارب  لحیواناتلحیوانات  السرطانالسرطان  یسببیسبب  أحداھاأحداھا  أنأن  یثبتیثبت

..األسواقاألسواق  منمن  ویسحبویسحب  فورًافورًا  یستبعدیستبعد



  المبیداتالمبیدات  منمن  %%٨٠٨٠  حواليحوالي  منمن  التخلصالتخلص  تمتم  الماضيالماضي  القرنالقرن  منمن  الثمانیاتالثمانیات  بدایةبدایة  معمع    **
  بأنبأن  علمًاعلمًا  إنتاجھاإنتاجھا  وأوقفوأوقف  النباتالنبات  أمراضأمراض  مقاومةمقاومة  فيفي  قبلقبل  منمن  مستخدمةمستخدمة  كانتكانت  التيالتي
  اإللغاءاإللغاء  إليإلي  الطریقالطریق  فيفي  اإلستخداماإلستخدام  الساریھالساریھ  المبیداتالمبیدات  منمن  أخريأخري  مجموعةمجموعة  ھناكھناك
..إنتاجھاإنتاجھا  ووقفووقف

    ..تخصصًاتخصصًا  وأكثروأكثر  سمیھسمیھ  أقلأقل  مبیداتمبیدات  عنعن  للبحثللبحث  ملحھملحھ  حاجھحاجھ  ھناكھناك  أصبحأصبح    **

  الحیویةالحیویة  المقاومةالمقاومة  إستخدامإستخدام  مثلمثل  للمقاومةللمقاومة  بدیلةبدیلة  طرقطرق  عنعن  للبحثللبحث  المحاوالتالمحاوالت  بدأتبدأت    **
    أكثرأكثر  بطرقبطرق  وإستبدالھاوإستبدالھا  المستخدمةالمستخدمة  الزراعیةالزراعیة  الطرقالطرق  وتعدیلوتعدیل  ))مضادةمضادة  میكروباتمیكروبات((

    التجارىالتجارى  المستوىالمستوى  عليعلي  وإنتاجھاوإنتاجھا  لألمراضلألمراض  مقاومةمقاومة  أصنافأصناف  إستخدامإستخدام  وایضًاوایضًا  كفاءهكفاءه
..الوراثیھالوراثیھ  الھندسھالھندسھ  تكنولوجیاتكنولوجیا  بإستخدامبإستخدام  أوأو  ))التھجینالتھجین((  التقلیدیةالتقلیدیة  بالطرقبالطرق  سواءسواء



الطـــرق البدیلھ لمقاومھ أمراض النبـــــاتالطـــرق البدیلھ لمقاومھ أمراض النبـــــات
Alternative Controls For Plant DiseasesAlternative Controls For Plant Diseases

  بدأتبدأت  العامةالعامة  الصحةالصحة  عليعلي  المبیداتالمبیدات  خطورةخطورة  والتجاربوالتجارب  البحوثالبحوث  أظھرتأظھرت  أنأن  بعدبعد    **
  فيفي  القدیمةالقدیمة  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  لتقییملتقییم  الماضىالماضى  القرنالقرن  منمن  السبعیناتالسبعینات  فىفى  المحاوالتالمحاوالت

  أمراضأمراض  منمن  للتخلصللتخلص  مساعدهمساعده  طریقةطریقة  لتكونلتكون  تطویعھاتطویعھا  بھدفبھدف  لتطویرھالتطویرھا  محاولةمحاولة
  منمن  المصابةالمصابة  واألجزاءواألجزاء  الزراعیةالزراعیة  المخلفاتالمخلفات  منمن  التخلصالتخلص  مثلمثل  مقاومتھامقاومتھا  أوأو  النباتالنبات
  الدوراتالدورات  وإتباعوإتباع  المرضیةالمرضیة  اإلصاباتاإلصابات  منمن  خالیةخالیة  بذوربذور  وإستخداموإستخدام  ــ  النباتاتالنباتات
  عليعلي  تؤثرتؤثر  مرضیةمرضیة  بمسبباتبمسببات  لإلصابھلإلصابھ  منیعةمنیعة  نباتاتنباتات  إستخدامإستخدام  معمع  السلیمةالسلیمة  الزراعیةالزراعیة
  بینبین  زمنیةزمنیة  لفترهلفتره  ))إراحتھاإراحتھا((  األرضياألرضي  تبویرتبویر  إلىإلى  إضافةإضافة  األخرىاألخرى  المحاصیلالمحاصیل
  الفواكةالفواكة  مزارعمزارع  فيفي  خاصةخاصة  األرضاألرض  فالحةفالحة  عملیاتعملیات  وتقلیلوتقلیل  وبعضھاوبعضھا  الزراعاتالزراعات
  والرىوالرى  محصولمحصول  لكللكل  المالئمةالمالئمة  بالنسببالنسب  والتسمیدوالتسمید  الحشائشالحشائش  علىعلى  والقضاءوالقضاء  المثمرهالمثمره
  الناقلةالناقلة  الحشراتالحشرات  تدفقتدفق  عدمعدم  وتأمینوتأمین  الحصادالحصاد  ومیعادومیعاد  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  وضبطوضبط  المقننالمقنن

  حیثحیث  الوبائیھالوبائیھ  األمراضاألمراض  لظھورلظھور  المبكرالمبكر  األنذاراألنذار  وسائلوسائل  وأستخداموأستخدام  ــ  لألمراضلألمراض
  میعادمیعاد  قبلقبل  المرضالمرض  إنتشارإنتشار  لعدملعدم  المناسبةالمناسبة  األحتیاطاتاألحتیاطات  ألتخاذألتخاذ  التنبیھالتنبیھ  اليالي  ذلكذلك  یؤديیؤدي
  أصبحتأصبحت  وقدوقد  المقاومةالمقاومة  فيفي  الكیماویاتالكیماویات  إستخدامإستخدام  ترشیدترشید  عليعلي  ذلكذلك  فیساعدفیساعد  حدوثةحدوثة
المرضیةالمرضیة  لآلفاتلآلفات  المتكاملةالمتكاملة  المكافحةالمكافحة  برامجبرامج  منمن  جزءاًًجزءاًً  الوسائلالوسائل  ھذهھذه

IntegratedIntegrated pestpest managementmanagement (IPM)(IPM)



األھتمام بالمیكانیكیھ التي ُیحدث بھا المسبب المرضي لألصابھاألھتمام بالمیكانیكیھ التي ُیحدث بھا المسبب المرضي لألصابھ
Interest in the Mechanisms by which pathogens Interest in the Mechanisms by which pathogens 

cause diseasescause diseases

    بمجردبمجرد  النباتیةالنباتیة  األمراضاألمراض  إحداثإحداث  فيفي  الدقیقةالدقیقة  الكائناتالكائنات  عملعمل  بمكانیكیھبمكانیكیھ  األھتماماألھتمام  ُبدءُبدء••
  ..المرضالمرض  احداثاحداث  فيفي  السببالسبب  إنھاإنھا  معرفةمعرفة

debarrydebarry  الحظالحظ••   SclerotiniaSclerotinia  بالفطربالفطر  اإلصابھاإلصابھ  تسببةتسببة  الذيالذي  الجزرالجزر  عفنعفن  أنأن  18861886
SclerotiniaSclerotinia  والمسميوالمسمي rotrot diseasedisease ofof carrotcarrot  خالیاخالیا  تموتتموت  أنأن  فیةفیة  یحدثیحدث    

  األنسجھاألنسجھ  منمن  الناتجالناتج  العصیرالعصیر  أنأن  الحظالحظ  كماكما  فیھافیھا  الفطرالفطر  ھیفاتھیفات  توغلتوغل  قبلقبل  العائلالعائل
  ھذاھذا  غليغلي  سبقسبق  اذااذا  التتأثرالتتأثر  بینمابینما  بھبھ  عوملتعوملت  ماما  إذاإذا  السلیمةالسلیمة  الخالیاالخالیا  تتخللتتخلل  المتعفنةالمتعفنة
    خالیاخالیا  بتكسیربتكسیر  تقومتقوم  وسموموسموم  إنزیماتإنزیمات  ینتجینتج  المرضيالمرضي  المسببالمسبب  أنأن  استنتجاستنتج  وقدوقد  العصیرالعصیر
..غذائھغذائھ  عليعلي  منھامنھا  یحصلیحصل  انان  الفطرالفطر  یستطیعیستطیع  حتيحتي  النباتالنبات



..LL..RR  سجلسجل•• JonesJones  خلویھخلویھ  إنزیماتإنزیمات  وجودوجود  ١٩٠٥١٩٠٥  عامعام  CytolyticCytolytic enzymesenzymes  
SoftSoft  الطريالطري  العفنالعفن  أمراضأمراض  منمن  عدیدعدید  فيفي rotrot diseasesdiseases  الخضرالخضر  فيفي  البكتیرىالبكتیرى..

PecticPectic  البكتینیھالبكتینیھ  اإلنزیماتاإلنزیمات  وجودوجود  ُسجلُسجل  ١٩١٥١٩١٥  عامعام  فيفي•• enzymesenzymes  كنتیجھكنتیجھ    
..الفطریھالفطریھ  المرضیھالمرضیھ  المسبباتالمسببات  لمھاجمھلمھاجمھ

PseudomonasPseudomonasالبكتیریاالبكتیریا  أنأن  إقتراحإقتراح  ھناكھناك  كانكان  ١٩٢٥١٩٢٥  عامعام  فيفي•• tabacitabaci  المسببھالمسببھ  
    مسؤوًالمسؤوًال  ToxinToxinسمًاسمًا  تنتجتنتج  ))التبغالتبغ((  الدخانالدخان  فيفي  WildfireWildfireاألوراقاألوراق  إحتراقإحتراق  لمرضلمرض

  األقتراحاتاألقتراحات  ھذهھذه  ولكنولكن  األوراقاألوراق  وتبقعاتوتبقعات  الوعائيالوعائي  الزبولالزبول  مرضمرض  حدوثحدوث  عنعن
    تفرزتفرز  البكتیریاالبكتیریا  انان  ثبتثبت  حیثحیث  ١٩٣٤١٩٣٤  عامعام  ذلكذلك  تمتم  وقدوقد  لتأكیدھالتأكیدھا  تجاربتجارب  اليالي  إحتاجتإحتاجت

  عليعلي  المحتویةالمحتویة  بالھاالتبالھاالت  محیطةمحیطة  ھالیةھالیة  تبقعاتتبقعات  وجودوجود  عنعن  المسؤولالمسؤول  ھوھو  ُسماُسما
..البكتیریاالبكتیریا



WildfireWildfire  السمالسم  كانكان•• ToxinToxin  عامعام((  نقیةنقیة  صورةصورة  فيفي  یعزلیعزل  بكتیريبكتیري  سمسم  أولأول  
١٩٥٠١٩٥٠((..

HelminthosporiumHelminthosporium  الفطرالفطر  أنأن  ١٩٤٧١٩٤٧  عامعام  فيفي  سجلسجل•• (Bipolaris)(Bipolaris)  المسببالمسبب    
    نفسنفس  یعطيیعطي  السمالسم  وھذاوھذا  VictorinVictorin  باسمباسم  عرفعرف  سمًاسمًا  یفرزیفرز  OatOat  الشوفانالشوفان  للفحةللفحة

..بالفطربالفطر  اإلصابھاإلصابھ  أعراضأعراض
    حیثحیث  فعلھافعلھا  میكانیكیةمیكانیكیة  ودرستودرست  والفطریةوالفطریة  البكتیریةالبكتیریة  السمومالسموم  منمن  عدیدعدید  إنتاجإنتاج  سجلسجل••

    الكلوروبالستالكلوروبالست  عليعلي  أوأو  المیتوكوندریاالمیتوكوندریا  فيفي  محددمحدد  موقعموقع  عليعلي  یؤثریؤثر  بعضھابعضھا  أنأن  وجدوجد
    الخالیاالخالیا  مثلمثل  معینةمعینة  خالیاخالیا  عليعلي  أوأو  ــ  محددةمحددة  انزیماتانزیمات  عليعلي  أوأو  ــ  البالزميالبالزمي  الغشاءالغشاء  أوأو

GuardGuardالحارسةالحارسة CellsCells  السمومالسموم  لھذهلھذه  البیوكیمائیةالبیوكیمائیة  التفاصیلالتفاصیل  ایضًاایضًا  درستدرست  كماكما  ــ    
  أوأو  النباتیةالنباتیة  الخالیاالخالیا  لقتللقتل  السمومالسموم  بھابھا  تؤثرتؤثر  التيالتي  المیكانیكیةالمیكانیكیة  توضیحتوضیح  بھدفبھدف  وذلكوذلك
تثبیطھاتثبیطھا  أوأو  السمومالسموم  ھذهھذه  فعلفعل  وتجنبوتجنب  لمقاومةلمقاومة  الخالیاالخالیا  بھابھا  تعملتعمل  التيالتي  الكیفیةالكیفیة


