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الصحة النباتية وأهمية النباتات
في المائة من 80النباتات نسبة تصل إلى وتشّكل. تعتمد صّحتنا وسالمة كوكبنا على النباتات

وتعتبر مصدر للبناء والعالج والجمال والمتعةالطعام الذي نتناوله

النباتات الطبية والعطرية        



نتنفسهمصدر لألكسجين الذي 
مصدر للمواد العضوية

أكسيد ثانىووسيلة للتخلص من 
الكربون





أسباب تغير المناخ وزيادة 
غازات االحتباس الحرارى



في المناخ وزيادة الظواهر الجوية التغير ❑
تفاع المتطرفة من بين األسباب الكامنة وراء االر

.العالمي في معدالت الجوع وسوء التغذية

منظمة األغذية والزراعة التابعة أوضحت 
في تقرير مشترك مع(الفاو)لألمم المتحدة 

الصندوق الدولي للتنمية والزراعة وبرنامج
األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن 

شخصا تأثروا مليون 828و702ما بين "
%  9.8، أي حوالى "2021بالجوع في العام 
.من سكان العالم



ر وأنشطة اإلنسان إلى تغييتغير المناخيؤدي•
وتلحق الضرر بالتنوعالنظم اإليكولوجية 

فيه مالذ جديد تتكاثر، بموازاة إيجاد البيولوجي
.اآلفات

ا بما يصل اآلفات واألمراض النباتية سنوي  تتسبب•
في المائة من الخسائر في المحاصيل 40إلى 

ويؤثر ذلك على األمن الغذائي .الغذائية
والزراعة، وهما المصدر الرئيسي للدخل في 

.المجتمعات الريفية الضعيفة

ها التي زاد حجمالرحالت والتجارة الدوليةتساهم•
ثالثة أضعاف خالل العقد الماضي، في نشر 

ن وعلينا أن نحمي النباتات م. اآلفات واألمراض
أجل السكان وكوكب األرض، ولكل منا دور 

.يؤديه لتحقيق ذلك





Disease Triangle المثلث المرضي

Hostلالصابةالقابل العائل النباتي•

الممرض القادر على احداث الكائن •
Pathogenاالصابة 
شرية افة ح–فيروس –بكتريا –فطر 

نيماتودا–

 Environmentalالظروف البيئية •
conditions

–الرطوبة النسبية–درجات الحرارة 
-الضوء -حموضة التربة –االمطار 
الرياح 

الظروف البيئية

الكائن الممرض العائل النباتي

ضالمر



تأثير درجات الحرارة

يكون عندها نموه وتكاثره أكبر وأسرع ما يمكن.Optimum tempمثلىإلى درجة حرارةحىيحتاج كل كائن ▪

حرارة درجة الحرارة عن هذه الدرجة فإن معدل النمو يقل أو يتوقف تماما وتشمل درجة الإنخفاضأو إرتفاععند ▪
:ما يلى

:درجة الحرارة الجوية❖
وية درجات حرارة جوبعض األمراض تحتاج إلى درجات الحرارة المنخفضة حيث تالئم بعض مسببات األمراض 

مرتفعة

ول مرض التبقع البنى في الف

Botrytis fabae“18-20°م  ”

الفطر المسبب لمرض الندوة 

المتأخرة في البطاطس والطماطم 
Phytophthora infestans

” م18-22°“

مرض اللفحة في األرز 

Magnaporthe grisea(م°٣٠-٢٥  )



تأثير درجات الحرارة
:درجة حرارة التربة❖

درجة حرارة متوسطة تعيش في التربة إلى التىاوالبكتريالفطرياتتحتاج بعض 

رارة والطماطم وبعَضها تحتاج الى درجة حالفطريات المسببة ألمراض الذبول في البطاطس مثل
الذى تسببهBacterial stalk rot (soft rot)عفن الساق البكتيري مرتفعة مثل 

Erwinia chrysanthemiبكتريا

(م ورطوبة جوية عالية˚35جو حار )

درجات حرارة تربة منخفضةاآلخر تالئمه والبعض 

 )م  10-5(القمحوالتفحم النتن في اللوائىمثل فطريات التفحم 
)م  15–10(درجة حرارة التربة .المغطى في الشعيروالتفحم 

التغير في درجة الحرارة يؤثر على نسبة وشدة االصابة❑

التغير في درجة الحرارة يؤثر على مقاومة و فسيولوجيا النبات❑



الرطوبة

طوبةردرجةمرضىمسببلكلأنوالمعروفبالمسبب،المحيطةالبيئةفيالماءنسبةبهاقصد•
آلئمةمغيرأصبحتإنخفضتأوالرطوبةدرجةزادتإذاأما.بشدةويتكاثرنموهيزدادعندهامثالية
.اإلصابةمنالنباتاتوتهربالمرضىالمسببنمويقفأوفيقل

:يلىماالرطوبةوتشمل•

:الجويةالرطوبة❖
فقدطريةالفالجراثيممعظمإلنباتالمحددالعاملتعتبرحيثالفطرجراثيمعلىفعالأثرذاتوهى•

Botrytisفطرجراثيممثل%100إلىتصلقدجويةرطوبةلبعضهايتطلب fabaeللتبقعالمسبب
الفولفيالبنى

ياضالبفطرياتجراثيممثلجراثيمهإلنباتذلكمنأقلرطوبةإلىيحتاجقداآلخروالبعض•
.الدقيقى

مثلتنبتلكىالندىأواألمطارماءمثلحرماءإلىالفطرياتمنكثيرجراثيمتحتاجوقد•
Phytophthoraفطرجراثيم infestansالطماطموالبطاطسفيالمتأخرةللندوةالمسبب.

.ياتالفطرمنالعظمىالغالبيةجراثيمإلنباتمناسبةاألكثرهى%95الجويةالرطوبةنسبةوتعتبر•

https://agronomie.info/%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a-powedery-mildew/
https://agronomie.info/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b6%d9%8a%d8%a9/
https://agronomie.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%85%d8%a7%d8%b7%d9%85-2/


الرطوبة

:الرطوبة األرضية❖

الدباليةمادة تعيش في التربة على المخلفات النباتية والالتىهناك الكثير من الفطريات •
هذه . ي التربةبعضها نافع والبعض اآلخر يسبب أمراضا للنباتات تسمى باألمراض الكامنة ف

النمو، المجموعة من الفطريات تحتاج إلى كمية مناسبة من الماء حتى تتمكن من اإلنبات و
اج إلى المسبب لمرض خناق القطن تحتسوالنىالريزوكتونيالفطر فاألجسام الحجرية

مراض التفحم رطوبة أرضية عالية إلنبات تلك األجسام الحجرية، بينما الفطريات المسببة أل
تحتاج اريومالفيوزفطريات ذبول المغطى في القمح والشعير تحتاج إلى رطوبة منخفضة ، و

.األخرى إلى رطوبة أرضية أقل حتى تتمكن جراثيمها من اإلنبات والنموهى

https://agronomie.info/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d8%b1-%d8%b1%d9%8a%d8%b2%d9%88%d9%83%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a7/
https://agronomie.info/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b7%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%85-diseases/


الضوء
ضوءللالفطرياتبعضتحتاجحيثالفطرياتنموعلىالمباشرالشمسضوءيؤثر•

يساهمقدكماالصدأفطرياتبعضفيكماالجراثيموإنتاجوالتكاثرللنموللشمسالمباشر
شدةفاضوإنخ.المختلفةالفطريةاألنواعجراثيممنكثيرقتلفيالمباشرالشمسضوء
كلوروفيلالوتكوينالضوئىالتمثيلعملياتخفضفيمباشربشكلتساهمقدالضوء
ةلإلصابمعرضايجعلهمماللنباتالحيويةالعملياتفيالخللمنالكثيروحدوث

.باألمراض

الرياح
يا األمراض النباتية، كما في الفطريات والبكترتقوم الرياح بنقل 

والسيما عند اشتداد الرياح الرطبة والحارة، وتعمل على احتكاك 

النباتات السليمة بالمريضة عن طريق سرعتها وحركتها، مما يؤدي
إلى انتقال المرض من النباتات المريضة إلى السليمة





الصدأ األصفر في القمح

من االمراض الخطيرة التي الصدأ األصفر

خسائر كبيرة جد ا في محصول القمح،تسبب

خاصة عند الحالة الوبائية

العوامل التي تساعد على حدوث المرض 

الصنف القابل لإلصابة➢

مسبب مرضي قادر على إحداث اإلصابة➢

الظروف البيئية المناسبة➢

المواسم الباردة وطويلة األمطار ▪

رطوبة نسبية عالية ▪

درجة 15إلى 10درجات حرارة من ▪

مئوية مع فرق واسع بين درجة حرارة 

والتي لها دور كبير في الليل والنهار

حدوث اإلصابة بالصدأ األصفر

كما تساهم الرياح في زيادة انتشار ▪
.المرض

https://www.elwatannews.com/news/details/3933414


الندوة المتأخرة في البطاطس

وهو،األخيرةالسنواتخاللمصرفيالمرضهذاانتشر

%20-10بينماسنويابهاإلصابةنسبةوتتراوح،الطماطموالبطاطسيصيب
.الجنيهاتمنالماليينبمئاتالخسارةوتقدر

Phytophthoraفطريسببه infestansالرطبالباردالجوالمرضهذاويالئم،

تنخفضثوحيوالضبابالمطرحيثللدلتاالشماليةالمناطقفيانتشارهكثرلذلك

.الحرارةدرجة

،مئوية°22-18حوالياألسبورانجيةاألكياسلتكوينحرارةدرجةأنسبأنوجد

الجرثوميةاألكياسوتحتاج.مئوية°13-10حواليالهدبيةالجراثيمولتكوين
(نسبيةرطوبة%100)عاليةجويةرطوبةإلنباتها

لغزيراوالنديباألمطارالمصحوبالباردالجومنفتراتبعداإلصابةشدةتزداد

الطينيةاألراضيفيتشتدالدرناتفياإلصابةأنأيضا  لوحظوقد.الضبابأو
.الخفيفةاألراضيفيوتقل

https://agronomie.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d8%b7%d8%b3/
https://agronomie.info/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%85%d8%a7%d8%b7%d9%85-2/


الزغبي البياض 
اطموالطموالكينواالذرة)عديدةمحاصيلتصيبالتيالخطيرةإالمراضاحد•

وسببه  المكشوفةالحقوليصيبإذ(والخياروالشجروالبطيخ
Pseudoperonoفطر Spara  درجاتمننشطةمناخيةظروفتصاحبه

.العاليةالتربةرطوبةمع(م  30-10)بينماتتراوححرارة

دوثلحالحرارىالمدىوالدفىءأوللبرودةمائلرطبجوفىالمرضينتشر•
المرضتقدميتوقفو،م°28:م°10حوالىبينيتراوحعامبوجهاإلصابة

.الجافالحارالجوفى

فىأقلةبدرجوالمتأخرةالصيفيةالزراعاتفىكبيرةبدرجةالمرضينتشر•
.الربيعزراعات

6لمدة%100نسبيةرطوبةتوافراإلصابةحدوثوالكونيدياتإنباتيتطلب•
لىمثالحرارةودرجةفىالكونيدياتوالكونيديةالحواملتتكونو.ساعات
.م°22–م°18بينتتراوح

بسمالوأيدىبواسطةوالمطررزازوالهواءتياراتبواسطةالممرضينتشر•
.بالعملالقائمين



Crazy Top

ةبدرجوالمتأخرةالصيفيةالزراعاتفىالمرضيظهر•
.والدلتاالبحرىالوجهفيالربيعزراعاتفىأقل

طوبةرتوافراإلصابةحدوثوالكونيدياتإنباتيتطلب•
الحواملتتكونو.ساعات6لمدة%100نسبية

بيناوحتترمثلىالحرارةدرجةفىالكونيدياتوالكونيدية
.م°22–م18°



Late Wilt of Maize  الذبول
المتأخر في الذرة الشامية

ب مرض فطرى يصيب الذرة الشامية ويسب➢

فطر ذبوال وعائيا للنباتات، حيث يخترق ال

جة األنسفىالمسبب جذور النباتات ثم يمر 

ا إلى أن يصل إلى أوعية الخشب ويستعمره

النهاية إلى موت النبات فىوقد يؤدى 

أخرة اإلصابات الخفيفة أو المتفىالمصاب أما 

امرة فتتكون كيزان صغيرة تتحمل حبوبا ض

.األقتصاديةعديمة القيمة 

ة الناتجة عن مرض الشلل في الذرالخسائر ➢

من محصول % 37بحوالىالشامية تقدر 

ر النباتات المصابة ويقدر متوسط الخسائ

من محصول % 15بحوالىالسنوية الكلية 

الحبوب موضحا ان هذا المرض من 

البقاء ةيمكنالتربة حيث فىالكامنهالفطريات 

.فيها لسنوات عديدة



Anthracnose االنثراكنوز

أو الحرق هو مرض االنثراكنوز•
يصيب العديد من الخضار 
لف والفواكه، والذي يتسبب في ت

أوراق النبات والسيقان واألزهار 
ضافة والثمار ببقع غائرة بنية، باإل
.إلى ذلك يهاجم البراعم النامية

ا هاما في تع• زيز تلعب البيئة دور 
اإلصابة، فدرجات الحرارة من 

ة مئوية، والحموضة العالي30: 20
ات ، ورطوبة األوراق لفتربالترية

طويلة جميعها تعمل كظروف 
.مواتية لنمو الفطريات



دودة الحشد
حاصيل الخريفية أخطر اآلفات الزراعية التي تهدد المدودة الحشدتعد•

لقطن الصيفية إذ إنها تتغذى على محصول الذرة والقصب واألرز وا
ا إذ إنّه يمكن للحش رة بشراهة، وتعد من أكثر الحيوانات انتشار 

ب كيلو متر في اليوم الواحد، وتبيض ما يقر100الطيران لمسافة 
.في الشهر2000من 

ة أمريكا وانتشرت اآلفة الخطيرة في كل الدول اإلفريقية قادمة من قار•
ادة الجنوبية، وقضت على ماليين األفدنة وتسببت في أزمات ح

كر، للمزارعين حيث قضت على محاصيل الذرة والقطن وقصب الس
.والعديد من المحاصيل التي تتغذى عليها الحشرة

https://www.elwatannews.com/news/details/6125872


ىالسركسبورالتبقع

شهرىأخطر األمراض التي تصيب بنجر السكر وخاصة زراعات من 

إلى 15أغسطس وسبتمبر وقد تصل نسبة الخسائر بنسبة قد تزيد عن 

في حالة شدة اإلصابة، مشيرا إلى أن المسبب هو فطر % 20
Cercospora beticola.

-12وأشار إلى أنه يبقى الفطر في مخلفات المحصول المصاب لمدة من 

واسطة ، واالنتشار بالتقاوىمن خالل اإلنتقالشهرا، ويستطيع الفطر 18

، المعدات، والظروف البيئية المالئمة رطوبة المياه،الحشراتطرطشة 
.عالية وحرارة دافئة





Come Forward……..

Join Hands……

Save Agriculture……

To Sustain Ourselves….


