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 : ولالسؤال اال 
 ب تفسربم - أ

 مراعاة بعد المسافة بٌن المناحل وبساتٌن التفاح والكمثري -1

 حٌث تعمل حشرة النحل علً نقل مرض اللفحة النارٌة فً التفاح والكمثري وبذلك ٌمكن الحد من انتشار المرض

 

 وٌرجع ذلك   انتقال الكثٌر من الفٌروسات عن طرٌق البذورعدم  -2

 (Antibiotic) حالة تأثٌر مضاد   -أ

ث هذه الحالة فبذور الكاملة النضج لضعؾ العملٌات الحٌوٌة كما تتجمع فً البذور  الناضجة بعض المواد تحد

 .التً تؤثر على بعض الفٌروسات

( فً جدران الخالٌا المرستٌمٌة فً جنٌن الذرة وبالتالً عدم وجود خٌوط بالزمٌة Pits)  عدم وجود نقر -ب

(Plasmodesmataٌالتً تصل بٌن الخال )ا ببعضها والذي ٌجعل الفٌروس ؼٌر قادر على االنتقال إلٌها. 

 .عدم تمكن الفٌروس من االدمصاص ببروتٌن البذور ٌسبب عدم قدرة الفٌروس على التكاثر -ج

 

 االقالل من التسمٌد باألسمدة الفوسفاتٌة فً حاله اإلصابة باألمراض الفٌروسٌة -3

  Thielaviopsisوالموالح لفطر  MVلفٌروس زٌادة عنصر الفوسفور ٌقلل مقاومة القرع الن 

 

 انتشار مرض التفحم الكاذب فً النخٌل فً الدلتا وٌكاد ٌكون منعدم فً جنوب مصرزٌادة  -4

 لتوافر الرطوبة العالٌه و درجات الحرارة المعتدلة فً الدلتا والمناسبة النتشار المرض وعدم توافرها فً جنوب مصر

 

 مرض صدأ الساق فً القمح من انتشار الحدمكافحة الحشرات تعمل علً  -5

الحشرات تعتبر عوامل للتهجٌن بٌن بعض الفطرٌات المعٌنة، فالجراثٌم البكنٌة لمعظمم فطرٌمات األصمداخ تخمرج الن 
على هٌئة قطرات سائلة من األوعٌة البكنٌدٌة فً محلول سكري ذي رائحة جمٌلة تجمذب الحشمرات، وألن فطرٌمات األصمداخ 

بكنٌمة كلهما متباٌنمة المٌسمٌلٌوم، فمحن الحشمرات تنقمل الجمراثٌم البكنٌمة ممن أحمد األوعٌمة البكنٌمة إلمى هٌفما  التً تكون أوعٌمة
 استقبال فً وعاخ بكنً مخالؾ له فً الجنس لتتزاوج معها وتكون مٌسٌلٌوم ثنائً النواٌات تنتج عنه الجراثٌم األسٌدٌة.

 

 

 

 

 



 ر األمراض النباتية )أكتب في أثنين فقط(:ل التالية في انتشاموضح دور كال من العوا  -ب
          

 الهواخ       -1

تنتشر معظم الجراثٌم الفطرٌة وإلى حمد مما بمذور معظمم النباتمات المتطفلمة بواسمطة التٌمارات الهوائٌمة التمً تحملهما 
لحواممل الجرثومٌمة أو أثنماخ كأجزاخ خاملة إلى مسافات مختلفة. تلتقط التٌارات الهوائٌمة الجمراثٌم والبمذور معماي بعٌمداي عمن ا

قذفها بقوة أو لدى سقوطها عند النضج. وهذا ٌعتممد علمى سمرعة واضمطراب الهمواخ وبمذلك ٌمكمن أن تحممل الجمراثٌم إلمى 
أعلممى أو أفقٌمماي بطرٌقممة تشممبه الجزٌئممات الؽبارٌممة الموجممودة فممً الممدخان. بٌنممما ٌكممون الهممواخ حممامالي للجممراثٌم فممحن بعممض 

مس سطوحاي رطبة وبذلك تلتصق بها وعندما تقؾ حركة الهمواخ أو عنمد حمدوث أمطمار فمحن الجمراثٌم الجراثٌم ٌمكن أن تال
الباقٌة تسقط أو تنقل إلى أسفل من الهواخ بواسطة قطمرات المطمر. معظمم الجمراثٌم تسمقط علمى أي شمًخ ولكمن إذا وقعمت 

ٌع. اإلنتشمار النماجح للجمراثٌم ٌمكنمه االحتفماظ الجراثٌم علمى سمطوح كبٌمرة ؼٌمر النباتمات القابلمة لفصمابة فحنهما تفقمد وتضم
الحبموب تكمون عالٌمة القمدرة  خجمراثٌم فطرٌمات أخمرى خاصمة أصمداو لبعض مئمات الالؾ ممن األمتمار، اي بحٌوٌته والبقاخ حٌ

ن جمراثٌم همذه لمذا فمحعلى االحتمال وتظهر بشكل عام علمى كمل المسمتوٌات وعلمى ارتفاعمات عالٌمة فموق الحقمول المصمابة 
ٌدة تبلػ كٌلمومترات عدٌمدة، وقمد وجمدت جمراثٌم صمدأ السماق علمى ارتفماع بعمسافات إلى ٌات ؼالباي ما تكون محمولة الفطر
ألؾ قدم فوق الحقول المصابة، كما وجدت جراثٌم فطرٌات مختلفمة علمى ارتفماع كبٌمر فموق سمطح البحمر علمى مسمافة  41

ة حسمب كثافمة الجرثوممة ودرجمة تشمبع مٌل ممن الشماط، ، وٌختلمؾ معمدل سمقوط الجمراثٌم نتٌجمة ا 666 لجاذبٌمة األرضٌم
الجو بالرطوبة ودرجة حرارة الجو . ففً الجو الرطب ٌزداد وزن الجرثومة نتٌجة امتصاصها للماخ وتقمل الكثافمة النوعٌمة 

ة علمى الجمراثٌم خصوصماي  المتناهٌمة للهواخ عند ارتفاع درجة الحرارة فٌزداد معدل سقوط الجراثٌم وتأثٌر الجاذبٌة األرضٌم
الصؽر ٌكون ضعٌفاي نسبٌاي ومن المحتمل أن مثل هذه الجراثٌم تبقى معلقمة فمً الهمواخ لممدة طوٌلمة ممما ٌسماعد علمى نقلهما 

 إلى مسافات شاسعة. 

كما فً حالة مرض المتفحم السمائب فمً القممح  محدود المدىوانتقال مسببات األمراض بواسطة الرٌاح إما أن ٌكون 
كمما فمً حالمة صمدأ السماق  بعٌمدة الممدىض الندوة المتأخرة فً البطاطس والطماطم. أو ٌكمون والشعٌر وكذا فً مر

فً القمح ، فقد ثبت من التجارب التً أجرٌت فً مصر خالل شهر مارس أن الجراثٌم الٌورٌدٌة للصدأ توجمد بكثمرة 
 قدم. 1666فً الوجه البحري على ارتفاع ٌزٌد على 

 

 

    األنسان                -2 

اإلنسان هو أحمد العواممل الهاممة لنقمل العمدوى بممرض فٌمروس موزاٌمك المدخان ألن الفٌمروس ال ٌنتقمل عمن طرٌمق 
الحشممرات تحممت ظممروؾ الحقممل، ولكممن إذا مسممحت سممطوح األوراق للنباتممات السمملٌمة بعصممٌر النباتممات المصممابة بالٌممد تنتقممل 

وس لممه قممدرة ؼٌممر عادٌممة تمكنممه مممن مقاومممة تممأثٌر الحممرارة اإلصممابة وتظهممر األعممراض علممى النباتممات السمملٌمة وهممذا الفٌممر
حتمى فمً أوراق المدخان المعاملمة وأٌمدي الممدخنٌن الملوثمة وبمذلك  اي المرتفعة والجفاؾ والزٌادة فً العمر، وٌمكنه البقاخ حٌم

ذا الفٌمروس فمً نباتمات ٌمكنهم نقل اإلصابة الفٌروسٌة لنباتات الدخان بسهولة، وكما هو الحال بالنسبة إلنتشمار اإلصمابة بهم
الباذنجان بالرؼم من عمدم زراعمة نباتمات المدخان فمً مصمر و كمذلك فٌمروس اكمس البطماطس و القمادر علمى احمداث العمدوى 

اسابٌع. وتنتقل كائنات ممرضة أخرى عن طرٌمق األدوات، مثمال ذلمك بكتٌرٌما العفمن الحلقمى فمى البطماطس  6لفترة تزٌد عن 
الملوثممة و المسممتعملة فممى تقطٌممع التقمماوى و ٌنممتج عممن ذلممك تلمموث اعممداد كبٌممرة مممن الممدرنات االنتقممال عممن طرٌممق السممكاكٌن 

المستعملة كتقاوى و بالتالى ٌنتشر المرض بشدة و لذا نجد أن درنة واحدة مصابة تعمل على نقل المرض الى درنات أخمرى 
ة )مثمل الكمثمرى المصمابة بممرض اللفحمة عدٌدة. او عن طرٌمق مقصمات التقلمٌم الملوثمة عنمد اسمتعمالها علمى نباتمات مرٌضم

 النارٌة البكتٌري( ثم تستعمل على نباتات سلٌمة. 
ٌنقل اإلنسان الكائنات الممرضة عن طرٌمق نقمل التربمة الملوثمة علمى أقداممه أو أدواتمه الزراعٌمة أو علمى األجمزاخ و

ٌضاي باسمتعمال حاوٌمات ملوثمة. وٌنشمر اإلنسمان النباتٌة المصابة المنقولة مثل البذور وأصول المشاتل والبراعم الخشبٌة، وأ
المرض عن طرٌق استٌراد أصناؾ جدٌمدة إلمى المنطقمة. حٌمث أن تلمك األصمناؾ قمد تكمون حاملمة للكائنمات الممرضمة والتمً 

 تدخل دون التعرؾ علٌه.
ى قمد تكمون وكذلك ٌنشر اإلنسان الكائنمات الممرضمة عمن طرٌمق تنقالتمه حمول العمالم واسمتٌراده الؽمذاخ وممواد أخمر

حاملة لكائنمات ممرضمة نباتٌمة. وممن األمثلمة علمى دور اإلنسمان كناقمل للكائنمات الممرضمة دخمول فطمر ممرض لفحمة المدردار 



الهولندي إلى الوالٌات المتحدة وفطر مرض الصدأ البثري فً الصنوبر األبٌض وبكتٌرٌا تشقق الحمضٌات. أما دور اإلنسان 
 ل الواضح هو أمراض البٌاض الدقٌقً والبٌاض الزؼبً فً العنب.اثالموفً إدخال األمراض إلى أوربا 

ممن أمرٌكما الجنوبٌمة إلمى  Phytophthora infestansالفطروأٌضاي إنتقال مرض اللفحة المتأخرة الناتج عن 
أؼلمممب أنحممماخ العمممالم عمممن طرٌمممق درنمممات البطممماطس المسمممتوردة، وكمممذلك ممممرض البٌممماض الزؼبمممً المتسمممبب عمممن الفطمممر 

Plasmopara viticola  الممذي انتقممل مممن أمرٌكمما الشمممالٌة إلممى فرنسمما علممى بعممض أصممول العنممب األمرٌكممً المعروفممة
 .Phylloxeraلحشرة  ابمقاومته

 
 

 المخلفات النباتٌة -3
المخلفات النباتٌة ولو أنها لٌست فً أهمٌة األجمزاخ والمنتجمات النباتٌمة ممن حٌمث تمداولها إال أن تراكمهما قمد ٌكمون 

فً إنتشار مسببات األمراض، فأكوام درنات وعروش البطاطس المصمابة بممرض النمدوة المتمأخرة تحممل مسمبب  عامالي هاماي 
المرض إلى الموسم التالً خاصة إذا كان الشمتاخ معتمدالي فتتكمون جمراثٌم تعممل كمصمدر لعمدوى المحاصمٌل المجماورة القابلمة 

 أطوار المسبب توجد مع بقاٌا المحصول.لفصابة، وكذلك فً مرض البٌاض الزؼبً فً البصل فحن بعض 
ومخلفات التقلٌم واألوراق المتساقطة ممن النباتمات المصمابة ٌمكمن اعتبارهما ممن العواممل الهاممة فمً نشمر مسمببات 

ن المخلفات النباتٌة ولو أنها لٌست فً أهمٌة األجزاخ والمنتجات النباتٌة من حٌث تداولها إال أن تراكمها كاألمراض حٌث تم
كون عامالي هاماي فً إنتشار مسببات األمراض، فأكوام درنات وعروش البطاطس المصابة بمرض الندوة المتأخرة تحممل قد ٌ

مسبب المرض إلى الموسم التالً خاصة إذا كمان الشمتاخ معتمدالي فتتكمون جمراثٌم تعممل كمصمدر لعمدوى المحاصمٌل المجماورة 
 البصل فحن بعض أطوار المسبب توجد مع بقاٌا المحصول. القابلة لفصابة، وكذلك فً مرض البٌاض الزؼبً فً

ومخلفات التقلٌم واألوراق المتساقطة ممن النباتمات المصمابة ٌمكمن اعتبارهما ممن العواممل الهاممة فمً نشمر مسمببات 
 ن األمراض من اإلنتشار والبقاخ حٌة فمً موسمم النممو التمالً كمما فمً البٌماض الزؼبمً فمً العنمب وصمدأكاألمراض حٌث تم

 الورد وجرب الكمثرى وتجعد أوراق الخوخ. لذا ٌنصح بالتخلص من المخلفات بجمعها وحرقها.
 B. cinereaو فى أحٌان أخرى تتجرثم بعض الفطرٌات و تزداد فى العدد على المخلفمات النباتٌمة كمما فمى حالمة فطمر 

فمات النباتٌمة لحمٌن وجمود العائمل التمى كما تنمو بعض الفطرٌمات المتطفلمة اإلختٌارٌمة علمى المخل .Penicillium sppأو 
و تبقى كثٌر من الطفٌلٌات على المخلفات النباتٌة لحٌن زراعة أو ظهور عوائلها   Rhizoctonia solani ٌصٌبها مثل 

و المثال على ذلك أوراق النباتات المتساقطة لألشجار الحولٌة حٌث تبقى علٌهما الطفٌلٌمات للموسمم التمالى مثمل ممرض جمرب 
 .Diplocarbon rosaeو البقعة السوداخ فى الورد و المتسبب عن الفطر  التفاح

من اإلنتشار والبقاخ حٌة فً موسم النمو التالً كمما فمً البٌماض الزؼبمً فمً العنمب وصمدأ المورد وجمرب الكمثمرى 
 وتجعد أوراق الخوخ. لذا ٌنصح بالتخلص من المخلفات بجمعها وحرقها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 السؤال الثاني:

 التنبؤ دراستها لفهم إمكانٌةوامل الواجب وما الع ما هً محددات التنبؤ الجٌد باألمراض وضح - أ

 نبؤ المبنى علً نشاط اللقاح اولً. مع شرح مثال ٌوضح التبمرض ما

 

 -:محددات التنبؤ الجٌد باألمراض

 ( .(Bourke 1970لكً ٌكون التنبؤ معقوالُ ومجدٌاُ ٌجب توفر العوامل األربعة األتٌة كما أوضحها 

كلما كان المرض ذو أهمٌة اقتصادٌة كبٌرة . إذ أن الوصول إلى تنبؤ جٌد ٌحتاج إلى وقت   ٌكون التنبؤ فعاال و هاما  -1
وجهد الكثٌر من الباحثٌن وما ٌستنتج ذلك من نفقات. ولن ٌكون العائد االقتصادى كبٌر إذا كان المحصول أو المرض قلٌل 

 األهمٌة .

ؤ ضرورٌاُ إذا كان المرض ٌظهر فى حاالت طارئة . حٌث إذا كان المرض خطٌراُ وٌظهر بصفة دائمة فحن ٌكون التنب  -2
 المزارعٌن ٌطبقون وسائل المكافحة دون انتظار أى تنبؤ . 

فى ٌمكن االستفادة من التنبؤ فى حالة تٌسر تقنٌات المكافحة فقط . وعلى سبٌل المثال وجود المبٌد الفطرى المناسب كما -3
 حالة جرب التفاح والذى ٌجب أن ٌتخلل الكٌوتٌكل لٌقضى على أعضاخ االختراق قبل تكشؾ المرض.

ضرورة وجود وسائل االتصال المناسبة لتحقٌق االستفادة من تشخٌص المرض . بعض التنبؤات ٌجب أن ٌعقبها إجراخ   -4
ارع وجهة االختصاص، أو أن تقوم جهة االختصاص سرٌع لمكافحة المرض وٌتطلب ذلك إمكانٌة االتصال الهاتفى بٌن المز

   باإلبالغ عن طرٌق اإلذاعة أو التلفزٌون أو من خالل شبكة المعلومات .

 التنبؤ بمرض ما العوامل الواجب دراستها لفهم إمكانٌة

 اللقاح األولى: -1

وبائٌمة و لكنهما لٌسمت من المؤكد أن الظروؾ البٌئٌة ذات تمأثٌر فعمال فمى تحمول االصمابة بممرض مما المى حالمة 
وحدها المسئولة عن حدوث المرض بل البد من وجود الطفٌل نفسه داخل النطاق الذى ٌنمو فٌمه العائمل و كلمما 

 زادت كمٌة اللقاح زادت فرصة حدوث االصابة و بالتالى وصولها الى حد الخطورة.
لهما أهمٌمة كبٌمرة و ٌجمب العناٌمة  و بمعنى الخر فحن كمٌمة اللقماح المذى ٌحمدث االصمابة االبتدائٌمة )األولٌمة(

بتقدٌرها جٌداي و عمادةي مما ٌكمون اللقماح االبتمدائى باقٌماي ممن اصمابة المحصمول السمابق و لمذلك فمالمالحظ أنمه فمى 
شمدٌدة بمنفس الطفٌمل و همذا ٌفسمر  التمالًالسنوات التى تكون فٌها االصمابة وبائٌمة تكمون االصمابة فمى الموسمم 

فى اٌرلندا.  الماضًلها محصول البطاطس بالندوة المتأخرة خالل أربعٌنات القرن االصابة الشدٌدة التى تعرض 
و هكذا ٌكمون ارتفماع و  التالًفتكرار االصابة الشدٌدة بالمرض ٌؤدى الى زٌادة كمٌة اللقاح االولى فى الموسم 

بالتمالى الكمٌمة منمه  انخفاض االصابة راجعاي الى اثر الظمروؾ البٌئٌمة علمى الطفٌمل نفسمه خمالل فتمرة التشمتٌة و
 التى تصل الى النبات فى أول الموسم.

و قد ٌحدث أن ٌتخذ الطفٌل لنفسمه ممأوى فمى األشمهر البماردة كمما ٌحمدث للبكتٌرٌما المسمببة لممرض المذبول فمى 
الذرة و التى تقضى فصل الشتاخ داخل أجسام الحشرات الناقلة لها مثل الخنمافس البرؼوثٌمة و لمما كانمت أشمهر 

 الدافئة تزٌد من حٌوٌة هذه الحشرات فهى بالتالى تتسبب فى زٌادة فرص حدوث المرض بحالة وبائٌة.الشتاخ 
أما فى حالة مرض التفحم المؽطى فى القمح و الشمعٌر فحنمه ٌمكمن التنبمؤ بممدى خطورتمه فمى الموسمم التمالً و 

لة منه كما أن مالحظة الظروؾ البٌئٌمة ذلك باختبار وجود الفطر فى الحبوب بالفحص المٌكروسكوبى لعٌنة ممث
فممى موسممم التزهٌممر و مممدى توافقهمما مممع الظممروؾ المالئمممة لحممدوث االصممابة ٌسمماعد أٌضمماي علممى معرفممة النسممبة 

 بالمرض. لفصابةالمتوقعة 
و فى حالة فطرٌات التربة مثل الفرتٌسٌلٌوم فحنه ٌمكن معرفة كمٌة اللقاح الموجودة بالتربمة و فاعلٌتهما و ذلمك 
باختبممار زراعممة نباتممات الطممماطم فممى كمٌممة معلومممة مممن هممذه التربممة ثممم مقارنممة نسممبة ممموت البممادرات بالجممداول 



المعروفة. أما فٌما ٌختص بنٌماتودا التربمة فمحن تقمدٌر عمددها أو بوٌضماتها ٌمكمن أن ٌسماعد فمى التنبمؤ بمقمدار 
 ضررها.

ضاراي على الطفٌل الى الحد الذى ٌمؤدى المى القضماخ  و قد ٌحث أحٌاناي أن ٌؤثر فصل الشتاخ فى منطقة ما تأثٌراي 
علٌه تقرٌباي و فى هذه الحالة فحن فرصة تجدد االصابة فى الموسم التالً تتوقؾ على كمٌة اللقماح التمى تحملهما 
الرٌاح من الدول المحٌطة و التى ٌظهر فٌها المرض مبكراي و على ذلك ٌصبح دراسة اتجماه همذا الرٌماح و شمدة 

ى المناطق المحٌطة و مقدار ما تحمله من جراثٌم ممؤثراي للداللمة علمى ممدى خطمورة الممرض فمى همذا المرض ف
 الموسم. 

مما سبق ٌمكننا القول بأن تقدٌر كمٌة اللقاح االولى تعتبر ذات أهمٌة كبٌرة فى التنبمؤ بماألمراض النباتٌمة حٌمث 
و ذلمك إمما بزراعمة محصمول الخمر أو  أن اعطاخ تحمذٌر مبكمر ٌمكمن علمى أساسمه وضمع خطمة لمقاوممة الممرض

 التحكم فى العملٌات الزراعٌة أو اللجوخ الى المقاومة الكٌماوٌة و ذلك تبعاي لطبٌعة المرض و نوع المحصول.

 تزاٌد اللقاح: -2
عندما ٌتواجد اللقاح األولى للطفٌل داخل االطار الذى ٌنمو فٌه العائل فحن هذا الطفٌل لكى ٌزٌمد ممن قدرتمه علمى 

اث العمدوى ٌبمدأ فمى تكموٌن جمراثٌم أو خالٌما أو وحمدات تقموم بتكمرار حمدوث االصمابة و كلمما تكمررت دورة إحد
الطفٌل و زادت كمٌة اللقاح التى ٌنتجها كلما زادت فرص انتشاره و تحوله الى حالة وبائٌة و بالتالى فمحن علمى 

ل الممؤثرة علمى تكمرار حمدوث االصمابة و الباحث أن ٌضع فى اعتباره )نجاح تنبؤه بخطورة هذا الطفٌل( العوامم
 انتشار الطفٌل خالل فترة وجود المحصول.

و مما ال شك فٌه أن للظروؾ البٌئٌة بجمٌع عناصرها المختلفة تأثٌراي كبٌمراي علمى الطفٌمل فكثٌمراي ممن األممراض 
د بنمى الكثٌمر ممن مثل فطرٌات البٌاض الزؼبى و الندوة المتأخرة ٌرتبط نشاطها بالطقس الرطب و علمى ذلمك فقم

الباحثٌن نظرٌاتهم عن التنبؤ بهمذه األممراض علمى رطوبمة الجمو و درجمة الحمرارة السمائدة و التمداخل بمٌن فعمل 
 العاملٌن مجتمعٌن.

اذا وجممد فممى درجممة حممرارة  Phytophthora infestanseأن الفطممر  1334و لقممد ذكممر جروسممٌر عممام 
اكثر فمحن همذا كمافى إلنتماج الجمراثٌم الهدبٌمة و تحمدث  درجة مئوٌة( لمدة نصؾ ساعة أو 15-5منخفضة )من 

العدوى خاصة اذا اسمتمرت الظمروؾ الرطبمة لممدة أطمول، كمما أنمه أوضمح أٌضماي أنمه ال ٌكفمى ان تكمون ظمروؾ 
الحرارة و الرطوبة مثالٌة لتكموٌن الجمراثٌم الهدبٌمة بمل ٌجمب أن ٌكمون هنماك كمٌمة ممن األكٌماس االسمبورانجٌة 

 رة على االنبات و تكوٌن جراثٌم هدبٌة.بحالة جٌدة و قاد
و من المؤكد أن دراسة الظروؾ المثالٌمة لتكموٌن اللقماح البمد و أن ٌوافقهما دراسمة الظمروؾ المثالٌمة لتحمرر و 
انتثار اللقاح و وصوله الى العائل المناسب و من همذه العواممل الرٌماح و المماخ و الحشمرات و التربمة و ؼٌرهما 

 من العوامل المختلفة.

 انتقال اللقاح: -3
عند تكوٌن اللقاح ٌنفصل عن الطفٌل لتنتقل االصابة الى العائل المناسب ، فحن هذا االنتقال ٌمتم عمادةي بوسمائل ال 
ٌمكن للطفٌل نفسه أن ٌتحكم فٌها أو ٌؤثر علٌها مثل الرٌاح أو الماخ أو التربة. فى حٌن أنه ٌمكن لنا أن نتحكم 

لتنبؤ بأهمٌمة همذه األممراض. و علمى سمبٌل المثمال فحنمه اذا كمان االنتقمال عمن طرٌمق فى هذه العوامل و بالتالى ا
التربة فؽن تقسٌم االراضى الى مناطق محدودة و عمل دراسة دورٌة لتحدٌد أنمواع الطفٌلٌمات الموجمودة بهما و 

قممة علممى كثافتهمما ٌسمماعد علممى رسممم طرٌقممة تمكننمما بممالتنبؤ بالضممرر النمماتج عممن زراعممة محصممول ممما فممى أى منط
 الخرٌطة كما تساعد أٌضاي على اتخاذ اإلجراخات المناسبة لتقلٌل ضرر هذه الطفٌلٌات أو القضاخ علٌها.

و اذا كان االنتقال بواسطة الحشرات مثل المن الناقل للكثٌر من الفٌروسمات فمحن دراسمة العواممل الممؤثرة علمى 
األممراض الفٌروسمٌة. و ٌالحمظ بصمفة عاممة أن  زٌادة و انتشار هذه الحشرات ٌساعد على التنبؤ بأضمرار همذه

انتشار مثل هذه الفٌروسات ٌقل بدرجة كبٌرة بزٌادة المسافة بٌن أماكن تكاثر الحشرة و المنطقة التى ٌمكمن أن 
 بالفٌروسات. لفصابةتهاجر الٌها و أٌضاي بمدى قابلٌة األصناؾ المنزرعة 

استه ٌحدد ممدى الضمرر المذى ٌمكمن حدوثمه عنمد االصمابة بأحمد أما االنتقال بواسطة ماخ الرى أو المطر فحن در
أمما بالنسمبة لفنتقمال بمالهواخ فالدراسمات علٌمه  –الطفٌلٌات التى تنتقل بالماخ و ذلك عنمد تموفر طرٌقمة انتقالهما 

ذا كثٌرة و عموماي فكلما زادت المسافة بٌن منطقة اللقماح و المنطقمة المنقمول الٌهما كلمما قلمت كمٌمة و فاعلٌمة هم
 اللقاح.

 اصطٌاد اللقاح: -4
عنممدما تمممر كمٌممة مممن اللقمماح فمموق مسمماحة معٌنممة مممن الحقممل أو النباتممات فممحن جممزخاي منهمما ٌلتصممق بالتربممة أو 
بالنباتممات و كلممما زادت فرصممة االلتصمماق كلممما زادت فرصممة حممدوث االصممابة و ٌممؤثر علممى هممذه العملٌممة عوامممل 

رٌاح و كمٌة بخار المماخ بمالهواخ كمما أن قابلٌمة الجمراثٌم لفلتصماق كثٌرة منها كثافة اللقاح و كمٌة و سرعة ال
بأسطح النباتات ٌحددها حجم الجراثٌم و عرض ورقة النبات و سرعة الرٌاح و ٌؤثر أٌضاي سقوط األمطار علمى 



زٌادة فرص التصماق اللقماح بأسمطح النباتمات فممن المعمروؾ أن المطمر ٌتسمبب فمى ؼسمل الجمو و تخلٌصمه ممن 
ٌم العالقة به لتسقط على أسطح النباتات أو التربة فمى حمٌن أنمه ٌقلمل كمٌمة اللقماح الموجمودة بمالهواخ اذا الجراث

 كانت التٌة من مسافات بعٌدة.
و بصفة عامة على الباحث أن ٌأخذ فى اعتباره مناطق تكوٌن اللقاح و المسافة التى ٌقطعها و العوامل المؤدٌة 

فممى ذلمك علممى خمرائط الطقممس التممى توضمح حركممة الرٌماح علممى االرتفاعممات  المى فقممد اللقماح فممى الطرٌمق معتمممداي 
 المنخفضة و طبٌعة النباتات المنزرعة و نوع الطفٌل تحت الدراسة.

 العدوى: -5
بعد أن ٌتخطى الطفٌل كل ما ٌقابله من عقبات فى رحلته ممن الموضمع المذى تكمون علٌمه حتمى ٌصمل المى سمطح 

و كلما زاد عدد الجراثٌم الموجودة كلما زادت االصابة و ذلك  بحنباتث العدوى النبات فحن علٌه بعد ذلك أن ٌحد
على اساس وجودها بحالة حٌة و نشطة. و تحدد طبٌعة الطفٌل نفسه مدى مقاومته للظروؾ البٌئٌمة و وصموله 

الحشمرات لدرجة عالٌمة ممن الحٌوٌمة المى أسمطح العائمل. ممثالي جمراثٌم األصمداخ و الفٌروسمات التمى تنتقمل خمالل 
تكممون حٌوٌتهمما مرتفعممة أو ال تكمماد تفقممد شممٌئاي مممن حٌوٌتهمما بٌنممما جممراثٌم فطرٌممات البٌمماض الزؼبممى فحنهمما تتممأثر 

و همذا ممما ٌجمب وضمعه فمى االعتبمار عنمد  –بالجفاؾ و أشعة الشمس الى الحد الذى قد ٌفقدها حٌوٌتهما تمامماي 
 التنبؤ بمرض ما.

 لعوامل البٌئٌة المختلفة على ذلك كاآلتى:ثم ٌلى ذلك انبات الجراثٌم حٌث تؤثر ا
تختلؾ احتٌاجات الفطرٌات لكمٌة الرطوبمة فممثالي تحتماج فطرٌمات البٌماض الزؼبمى المى نسمبة  تأثٌر الرطوبة: -ا

رطوبة عالٌة بعكس الحال فى فطرٌات البٌاض الدقٌقى و ٌجمب تموافر الرطوبمة المالئممة لممدة كافٌمة فمى الوقمت 
 ٌم مالصقة ألسطح النباتات و بحالة حٌة و بأعداد مناسبة.الذى تكون فٌه الجراث

تحممدد الحممرارة الفتممرة الالزمممة لبقمماخ الرطوبممة فٌهمما عنممد الحممد األمثممل إلمكممان اتمممام االنبممات  تممأثٌر الحممرارة: -ب
 و بمعنى الخر فحن الفترة الحرجة من الرطوبة إلنبات الجراثٌم ٌحددها أساساي درجة الحرارة. –للجراثٌم 

كمما ٌحمدث فمى حالمة أممراض األصمداخ فمى : جود العائل المناسب القابل لفصابة بساللة الطفٌمل الموجمودةو -ج
القمح فحن جمراثٌم الصمدأ الموجمودة بحالمة حٌمة و فمى ظمروؾ مالئممة لحمدوث العمدوى قمد تفشمل فمى ذلمك لعمدم 

حمدث عمادة عنمد تموافر الظمروؾ . و بالنسمبة لفطرٌمات التربمة فمحن االصمابة تلفصابةوجود ساللة القمح القابلة 
فبالنسبة ألممراض مموت البمادرات ٌمكمن التنبمؤ بحمدوثها اذا  –البٌئٌة المناسبة للمرض و أهمها درجة الحرارة 

ما عرؾ الطفٌل المسبب فمثالي تزداد االصابة بمالفطر بٌثمٌم و فرتٌسمٌلٌوم فمى الجمو البمارد و بمالفطر فٌوزارٌموم 
 فى الجو الداف،.

 نة:فترة الحضا -6
تعتبر مدة فتمرة الحضمانة و همى الفتمرة التمى ٌقضمٌها الطفٌمل داخمل العائمل منمذ حمدوث االصمابة )العمدوى( حتمى 
تكوٌن جمراثٌم جدٌمدة ذات تمأثٌر علمى عمدد المدورات التمى ٌكمون فٌهما نشمٌطاي قبمل حلمول الظمروؾ البٌئٌمة الؽٌمر 

 مالئمة و دخوله فى فترة التشتٌة.
ثمر وضموحاي ممن الرطوبممة علمى الممدة التمى تسمتؽرقها همذه المرحلمة و ذلممك ألن و تمؤثر درجمة الحمرارة بشمكل أك

كمثمال  Phytophthora infestansالطفٌل ٌكون موجوداي داخل أنسجة العائمل الؽضمة و اذا اخمذنا الفطمر 
درجمة  16و  26درجمة مئوٌمة( المى ) 15و  23لوجدنا أن انخفاض درجتى الحرارة القصوى و الصؽرى )من 

 6ممرات بمدالي ممن  5% أى أن الطفٌمل ٌتزاٌمد بمقمدار 25ى الترتٌب فحن فترة الحضمانة تزٌمد بمقمدار مئوٌة( عل
 25و  35درجممة مئوٌممة الممى  15و  23ممرات خممالل الشممهر الواحممد كممما أن رفممع درجممة الحممرارة القصمموى مممن 
 درجة مئوٌة ٌؤدى الى القضاخ تماماي على الطفٌل داخل انسجة العائل.

األمثلة على تأثٌر ارتفاع و انخفاض الحرارة على إطالة أو تقصٌر فتمرة الحضمانة للطفٌلٌمات  و هناك العدٌد من
و ٌسمماعد معرفممة هممذه الفتممرة الباحممث فممى التعممرؾ علممى فممرص انتشممار الطفٌممل خممالل موسممم زراعممة  -المختلفممة

ٌممه و أٌضماي علمى المحصول و كذلك ٌستفاد من تتبع الظمروؾ البٌئٌمة و ممدى تأثٌرهما علمى انتماج الطفٌمل لجراث
 حدوث العدوى.

فلو كانت الظروؾ البٌئٌة مالئمة إلنتاج الجراثٌم و اإلسمراع ممن فتمرة الحضمانة ثمم أعقمب ذلمك ظمروؾ مالئممة 
لحدوث العدوى فحن ذلك ٌختلؾ تماماي لو حدث العكمس أى تموافرت ظمروؾ حمدوث العمدوى قبمل أن ٌكمون هنماك 

 جراثٌم إلحداث العدوى. 
 
 
 
 
 



 نبؤ المبنى علً نشاط اللقاح اولًمثال ٌوضح الت

  Venturia inequalisعن الفطر جرب التفاح المتسبب **

قد ٌكون لقاح أحد األمراض كثٌفاي إال أن اإلصابة قد تتباٌن من موسم آلخر وٌرجع ذلك إلً اختالؾ تمأثٌر الظمروؾ 
البٌئٌة علً عملٌة حدوث المرض. والتنبؤ بهذه األمراض ٌعتمد علً تقدٌر تلك العوامل الجوٌة لتحدٌد مدي مالئمتها لنشاط 

وهمو فطمر  Venturia inequalisلً. والمثل علً ذلك هو التنبمؤ بممرض جمرب التفماح المتسمبب عمن الفطمر اللقاح األو
عدٌد المدورة إال أن اللقماح األولمً عمادة ٌكمون موجموداي بكثافمة كبٌمرة وهنماك عمدد محمدود المدورات الثانوٌمة وعلمً ذلمك فمحن 

المرض. وٌعطمً التنبمؤ المبنمً علمً ممدي مالئممة الظمروؾ الظروؾ البٌئٌة تلعب دورا هاما فً تكشؾ اإلصمابات الوبائٌمة بم
 البٌئٌة لفعالٌة اللقاح األولً نتائج دقٌقة ومناسبة. 

اللقمماح األولممً للفطممر هممو الجممراثٌم األسممكٌة المتكونممة داخممل الثمممار األسممكٌة التممً تعبممر الشممتاخ علممً أوراق التفمماح 
ممن الثممار األسمكٌة إذا مما صمادؾ تلمك الثممار درجمة مناسمبة ممن  المتساقطة. عند نضج الجراثٌم األسكٌة فحنها تنطلمق بقموة

االبتالل. وتكون ثمار أوراق التفاح قابلة لفصابة لفترة وجٌزة. وعلً ذلك فحن األنسجة الؽضة فقط هً التً ٌجمب حماٌتهما. 
ممن المزمن، بمذلك تكمون  تستؽرق الثمار األسمكٌة وقتماي طموٌالي لكمً تنضمج وتنطلمق الجمراثٌم األسمكٌة علمً ممدي فتمرة طوٌلمة

الجراثٌم األسكٌة متاحة خالل شهر إلً شهرٌن من فترة النمو السرٌع للشمجرة عنمد حمدوث اإلصمابة فمحن الفطمر ال ٌسمتوطن 
النسٌج سرٌعاي إذ أن عملٌة االختراق تستؽرق فترة وٌبقً الفطر عدة أٌام فً طبقمة الكٌوتٌكمل وبمذلك ٌمكمن مكافحمة الممرض 

لمعاملمة بأحمد المبٌممدات التمً تتخلمل الكٌوتٌكمل وٌعتممد التنبمؤ بممالمرض خمالل همذه الفتمرة بالمعاملمة بأحممد خمالل همذه الفتمرة با
والتمً تعتممد بمدورها علمً  Infection periodالمبٌدات التً تتخلل الكٌوتٌكل وٌعتمد التنبؤ بالمرض علً فترة العمدوي 

ؾ فمحن اإلصمابة °56ساعة عند درجة حرارة  26ل سطح األوراق فترة ابتالل األوراق ودرجة الحرارة. فحذا كانت فترة ابتال
ؾ فقط فحن اإلصمابات تكمون قلٌلمة جمداي. وعلمً ذلمك ٌسمتطٌع الممزارع أن °46تكون متوسطة، بٌنما إذا كانت درجة الحرارة 

بمؤ بوضمع أجهمزة ٌقدر مدي الحاجة إلً إجراخ المعاملمة بالمبٌمد فمً الوقمت المناسمب. أجرٌمت حمدٌثاي تحسمٌنات فمً نظمام التن
% وكذا درجات الحمرارة وتتصمل أجهمزة 36قٌاس دقٌقة لتقدٌر فترات االبتالل وما ٌتخللها من جو جاؾ أو رطوبة أكثر من 

القٌاس بحاسب اللً مبرمج لٌعطً التنبؤ باإلصابة بالمرض. وقد أصمبح نظمام التنبمؤ بممرض جمرب التفماح دقٌقماي وشمائعاي فمً 
 اح وٌشكل فٌها هذا المرض أهمٌة كبٌرة. معظم المناطق التً تزرع التف
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 التفحم السائب فً القمح  -1

نسبة الرطوبة فتشتد اإلصابة بهذا المرض فى الدلتا  بارتفاعٌنتشر هذا المرض بشكل وبائى فى المناطق التى تمتاز 
النٌل الحار مما ٌساعد على تفادى  بدرجة أكبر من الوادى وٌرجع ذلك الى سرعة إنبات البادرات فى جو وادى

 24 – 13درجة الحرارة ما بٌن  تتراوحاإلصابة بهذا المرض , حٌث ٌالئم الفطر المسبب الجو الرطب على أن 
  . م حتى و لو توفرت جمٌع الظروؾ البٌئٌة األخرى 29م و ال تحدث اإلصابة إذا ارتفعت درجة الحرارة الى 

 

 البلديصدأ الفول  -2
الرطوبة الجوٌة المحٌطة بالنباتات  ارتفاعالمرض الرطوبة األرضٌة المرتفعة حٌث تعمل على  وانتشار ٌالئم ظهور

لذا تشتد  22و  16والتى تساعد على نشاط وسرعة إنبات الجراثٌم وخاصة إذا كانت درجة الحرارة ما بٌن 
هذا المرض أضراراي كبٌرة فى  اإلصابة به فى مراكز دلتا النٌل وبدرجة متوسطة فى شمال الوادى و ال ٌحدث

 جنوب الوادى
 
   التبقع الشبكً فً الشعٌر  -3

ٌوجد المرض عامة فى مناطق زراعة الشعٌر ذات الجو الرطب نوعاي وفى مصر ٌكثر المرض فى الجهات الشمالٌة 
 . من الدلتا خاصة فى محافظة كفر الشٌخ حٌث تسبب اإلصابة أحٌاناي القضاخ على المحصول كله

تحدث  م و ال 26 – 16هذا المرض الجو الرطب المعتدل و أفضل درجة حرارة لنمو الفطر المسبب ما بٌن ٌالئم 
  . 27اإلصابة إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 

 لذا ٌنتشر المرض بصورة شدٌدة فى دلتا النٌل خاصة الجهات الشمالٌة منها وٌقل كلما اتجهنا جنوباي ناحٌة الوادى
 
 صدأ التٌن  -4

هذا المرض من اهم أكثر األمراض التى تصٌب اشجار التٌن إنتشاراي فى العالم ولو أن األضرار الناتجة عنه ٌعتبر 
تقل فى المناطق الجافة وتشتد اإلصابة بالمرض فى زراعات التٌن المتاخمة لساحل البحر األبٌض المتوسط وذلك 

هنا جنوباي حتى ٌكاد ٌندر وجوده فى محافظات لتوفر الرطوبة الجوٌة المرتفعة وتقل اإلصابة بالمرض كلما اتج
 .الصعٌد

 
 اللفحة وخناق الرقبة فً األرز  -5

م لذلك تشتد اإلصابة به  27 -22ٌالئم هذا المرض الجو الرطب المعتدل حٌث تتراوح درجة الحرارة المثلى ما بٌن 
كلما اتجهنا جنوباي نظراي  رهانتشاردٌئة الصرؾ وٌقل  واألراضًفى دلتا النٌل خاصة فى الزراعات المتأخرة  

 . الرطوبة النسبٌة بدرجة كبٌرة انخفاضدرجات الحرارة فى شهر ٌولٌو و أؼسطس وسبتمبر و  الرتفاع

   البٌاض الدقٌقً فً القرعٌات -6
 

وفً درجات  %75-56فطرٌات البٌاض الدقٌقً تكون االصابة بها شدٌدة عندما تتراوح الرطوبة النسبٌة بٌن 
 دلهالحرارة المعت

 

 الندوة المتأخره فً الطماطم -7
المناطق ؼزٌره االمطار درجات الحرارة المنخفضة وبصوره وبائٌه فً  الطماطمٌنتشر مرض الندوه المتاخره فً 

وتقل خطورته فً المناطق التً ٌنخفض فٌها معدل سقوط االمطار وٌندر ٌحدوثه فً المناطق الجافه فٌما عدا 
وقد ٌمكن تعلٌل ذلك بتاثٌر المطر علً العائل وجعله اكثر قابلٌه  لري المعروؾ.تلك التً تستخدم فٌها وسائل ا

 لالصابه وانا ؼزراه االمطار تساعد علً بناخ وتكوٌن كمٌات كافٌه من اللقاح المعدي للفطر الممرض 
 

    د/جمال عاشور                    مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح           


