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  ٔيُبفؼٓب أظشاس انؾششاد//  ٗاألٔن انًؾبظشح

 

 أظشاس انؾششاد

رَجت اُؾْواد ثؤٗٞاػٜب أُقزِلخ أٙواهاً ٓزؼلكح ُإلَٗبٕ ٝاُؾ٤ٞإ ٝاُ٘جبد ٝال روعغ      

أ٤ٔٛخ اُؾْواد ألػلاكٛب اٌُج٤وح كوٜ ٌُٖٝ ألكٝاهٛب اُقط٤وح ك٢ ؽ٤بح اإلَٗبٕ ٝث٤ئزٚ ٝاٌُبئ٘بد 

كبٌُض٤و ٖٓ اُؾْواد ٣ٌٕٞ ٙوهٙ ٓجبّواً ثزـن٣زٜب ػ٠ِ أُ٘زغبد ٝأُٞاك اُز٢  ,ُٚ أُؼب٣ْخ

٣َزؼِٜٔب اإلَٗبٕ أٝ ٣ٌٕٞ اُٚوه ؿ٤و ٓجبّو ث٘وِٚ اُؼل٣ل ٖٓ َٓججبد األٓواٗ ُإلَٗبٕ 

ٝروَْ ٛنٙ األٙواه ؽَت أُبكح أُزٚوهح ٝٛج٤ؼخ  ,ٝاُؾ٤ٞإ ٝاُ٘جبد ٓئك٣بً ا٠ُ فَبئو كبكؽخ

 :- اُٚوه ا٠ُ

 

 :انُجبد ػهٗانؾششاد أظشاس  –ٔالً أ

ا٥كبد اُيهاػ٤خ ٢ٛ ٓغٔٞػخ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ اُز٢ رزٞاعل ػ٠ِ اُ٘جبد االهزٖبك١ أٝ ؽُٞٚ      

كز٘بكَٚ ػ٠ِ اُـناء ٝأُبء ٝأٌُبٕ كزَجت ٙؼق ٗٔٞٙ ٝهِخ اٗزبع٤زٚ أٝ ٓٞرٚ ٓٔب ٣َجت ٗوٖبً ك٢ 

ٝاُؼ٘بًت ٝاُل٣لإ اُضؼجب٤ٗخ َٝٓججبد األٓواٗ ٖٓبكه ٓوٞٓبد ؽ٤بح اإلَٗبٕ, ٝرَْٔ اُؾْواد 

اُلطو٣خ ٝاُجٌز٤و٣خ ٝاُل٤و٤ٍٝخ ٝاألػْبة اُٚبهح ٝاُوٞاهٗ ٝثؼ٘ اُط٤ٞه ٝاُوٞاهغ 

ٝاُوف٣ٞبد ٝؿ٤وٛب. ٝرؼزجو ٛنٙ ا٥كبد ثؤٗٞاػٜب أُقزِلخ ٖٓ أْٛ ٓؼٞهبد اُ٘ٔٞ ٝاُزٍٞغ 

ظوٝف اُ٘ٔٞ ُٜب ٓغ ػلّ أُزبثؼخ أٝ اُيهاػ٢, ٝهل ريكاك ا٥كخ ك٢ أػلاكٛب ًٝضبكزٜب ؽَت رٞكو 

أُوبٝٓخ اُ٘بعؾخ ٓٔب ٣ٖؼت ٓؼٚ ك٢ ٜٗب٣خ األٓو اُزـِت اٌُبَٓ ػ٤ِٜب. ٌُٖ ٣غله اُز٣ٞ٘ٚ ثؤٕ ٛنٙ 

 ,اٌُبئ٘بد ال رؼزجو آكبد اال ػ٘ل ٓٞاعٜزٜب أُجبّوح ٓغ اإلَٗبٕ أٝ رؤص٤وٛب ػ٠ِ اُزٞاىٕ اُج٤ئ٢

ٍٞاء ًبٗذ ؽْو٣خ أٝ ٓو٤ٙخ أٝ أػْبة ػ٘ل ريكاك اُقَبئو اُ٘برغخ ٖٓ آكبد أُؾب٤َٕ ٝ

ظٜٞهٛب ؿبُجبً ثؤػلاك ًج٤وح َٗج٤بً ك٢ اُج٤ئخ اُيهاػ٤خ. ًٔب ٣زجب٣ٖ ؽغْ اُقَبئو ٖٓ ٓ٘طوخ ألفوٟ 

 -:رجؼبً ُْلح اإلٕبثخ ُِٝٔؼبٓالد ٝاٍُٞبئَ االػز٤بك٣خ أُزجؼخ ك٢ ٓوبٝٓزٜب ٖٝٓ رِي األٙواه

رووٗ أٗٞاع ًض٤وح ٖٓ اُؾْواد األٝهام أٝ اُجواػْ أٝ األىٛبه أٝ اُضٔبه أٝ اُوِق أٝ  .1

ٝهم أكٝكح  –اَُبم أٝ اُغنه ٝػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ رؤص٤و اُغواك ػ٠ِ أُؾب٤َٕ أُقزِلخ 

 .اُوطٖ

اُؾْواد اُوْو٣خ ( أعياء  –رٜبعْ األٗٞاع أُقزِلخ ٖٓ اُؾْواد اُضبهجخ أُبٕخ ) أُٖ  .2

ُٔقزِلخ كزٔزٔ اُؼٖبهح اُ٘جبر٤خ اُغبٛيح ٝثبُوؿْ ٖٓ ٕـو ؽغْ ٛنٙ اُؾْواد كبٕ اُ٘جبد ا

 .ًضوح أػلاكٛب رغؼَ ٙوهٛب ًج٤وا ٝهل رٞك١ ثؾ٤بح اُ٘جبد
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رؾلو ثؼ٘ اُؾْواد أٗلبهب ك٢ اُغنه أٝ اَُبم أٝ اُجواػْ أٝ األٝهام أٝ اُضٔبه آٝ اُجنٝه  .3

لصخ أٙواها ثبُـخ هل رٞك١ ثؾ٤بح اُ٘جبد ٝرزـنٟ ػ٠ِ أُؾز٣ٞبد اُلاف٤ِخ ُٜنٙ األػٚبء ٓؾ

ٕٝؼٞثخ ٌٓبكؾزٜب الفزلبئٜب كافَ اُ٘جبد ٗنًو ٜٓ٘ب ؽلبه ٍبم اُزلبػ ٝكواّبد اُجواػْ 

 .هاد اُضٔبه ٝك٣لإ اُِٞىبهاد األٝهام ٝؽلبٝؽل

رلوى ثؼ٘ اُؾْواد ٓٞاك ثلافَ األَٗغخ اُ٘جبر٤خ ٓؾلصخ أٝهآب ٝاٗزلبفبد رٌَٖ ٝرزـنٟ  .4

 .ٜٓ٘ب ؽْوح ك٤ًَِٞزوا اُؼ٘تثلافِٜب ٗنًو 

ٖٓ اُزلبػ  ٓضَ رزـنٟ ثؼ٘ اُؾْواد رؾذ ٍطؼ اُزوثخ ثبُووٗ أٝ االٓزٖبٓ أٝ اُؾلو .5

  اُوط٢٘ أٝ اُيؿج٢

 .رَجت اٌُض٤و ٖٓ اُؾْواد األٙواه ُِ٘جبد ػ٘ل ٝٙغ اُج٤٘ .6

ر٘وَ اٌُض٤و ٖٓ اُؾْواد األٓواٗ اُل٤و٤ٍٝخ اٝ اُجٌز٤و٣خ اٝ اُلطو٣خ ٖٓ ػبئَ ٖٓبة ا٠ُ  .7

  .آفو ٤ٍِْ

رَجت آكبد اُؾجٞة أُقيٝٗخ أٙواه ثبُـخ ُِؾجٞة أُقيٝٗخ ٝرْ٘ؤ ٛنٙ األٙواه ٗز٤غخ  .8

رـن٣خ اُؾْواد ػ٠ِ ٛنٙ أُٞاك َٓججخ ٗوٖب ك٢ ٤ًٔزٜب ٝاٗقلبٙب ك٢ عٞكرٜب ٓضَ أٗٞاع 

اَُ٘ٔ األث٤٘ أُقزِلخ ٝاُٖوا٤ٕو ٝاُق٘بكٌ ٝاًَُٞ ٢ٛٝ رٜبعْ اُ٘جبد ٝرؾلس أٙواها 

 .زٖبٕٜب اُؼٖبهح اُ٘جبر٤خ كزئك١ ا٠ُ فل٘ اُو٤ٔخ ا٤ٌُٔخ ٝاُ٘ٞػ٤خٓجبّوح ثبٓ

 

  :صبَٛبً : أظشاس انؾششاد نإلَغبٌ
 

% كوٜ ٖٓ ٓغٔٞع أٗٞاع اُؾْواد , رزطلَ ثؼ٘ 1إلَٗبٕ ال رٔضَ أًضو ٖٓ ُاُؾْواد اُٚبهح 

األٗٞاع اُؾْو٣خ فبهع٤ب ػ٠ِ اإلَٗبٕ كزٔزٔ كٓٚ آٝ رَْٜ ث٘وَ األٓواٗ ٖٓ كوك ٖٓبة ا٠ُ 

  .ًؤٗٞاع اُؤَ ٝاُجواؿ٤ش ٝاُجؼٞٗ ٤ٍِْآفو 

 

  :انمًم . أ
 

ُٚ اٌُض٤و ٖٓ أُْبًَ اُٖؾ٤خ  ٣ؼزجو اُؤَ ٖٓ أْٛ اُؾْواد اُٚبهح اُز٢ ر٤ٖت اإلَٗبٕ ٝرَجت

مُي ألٕ اُؤَ ٣ؼ٤ِ ٤ِٛخ ؽ٤برٚ ٓزطلال ٝ ,ًَ ٖٓ اُؾ٤ٞاٗبد اُضل٣خ ٝاُط٤ٞه , ًٝنُي ر٤ٖت

٣ؼزجو اُؤَ اُ٘بهَ ٝػ٠ِ اُؼبئَ ؽ٤ش ٣ٔزٔ كٓٚ ًَ ثٚغ ٍبػبد ثٔب ٣ؼبكٍ صِش ٝىٗٚ , 

 -: اُوئ٢َ٤ ٌُض٤و ٖٓ أَُججبد أُو٤ٙخ أٜٛٔب

  .اُٞثبئ٢ ؽ٠ٔ اُز٤لًٞ  -1

 .ؽ٠ٔ اُواعؼخ   -2

  .ؽ٠ٔ اُق٘بكم  -3
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 : انجشاغٛش.ة
 

رؼزجو اُجواؿ٤ش ٛل٤ِ٤بد فبهع٤خ ػ٠ِ اُؼٞائَ صبثزخ كهعخ اُؾواهح ؽ٤ش ر٤ٖت اإلَٗبٕ , 

ٝرزـنٟ ػ٠ِ اُلّ ٝأُؾب٤َُ أُبئ٤خ ٓضَ ثوؿٞس اإلَٗبٕ اُن١ ٣ؼزجو ٖٓ اُؾْواد اُٚبهح 

 -: ٝاُز٢ روّٞ ث٘وَ اٌُض٤و ٖٓ أَُججبد أُو٤ٙخ ٜٝٓ٘ب

 اُطبػٕٞ -1

 اُز٤لًٞ أُٞه٢٘٣ -2

 رَجت اُزَْٔ اُـنائ٢ - 3 

 . رِؼت كٝه اُؼبئَ ا٤ٍُٜٞ ٌُض٤و ٖٓ اُل٣لإ اُْو٣ط٤خ -4

 

 : انجؼٕضط. 

 

٣ؾزَ اُجؼٞٗ ٌٓبٗخ ٛج٤خ ٛبٓخ ث٤ٖ اُؾْواد اُطج٤خ الٗزْبهٙ ُٝ٘وِٚ ٌُِض٤و ٖٓ أَُججبد      

اُْٜ٘ ؽ٤ش ٣َٖ ثٞاٍطخ اُط٤وإ ا٠ُ أٓبًٖ أُو٤ٙخ اُقط٤وح .٣٘زْو اُجؼٞٗ آب ثبُ٘وَ 

ٓقزِلخ , ًٔب ٣٘زْو ثٞاٍطخ اُ٘وَ اَُِج٢ ا٠ُ َٓبكبد ٣ِٞٛخ , ٝٗؼ٢٘ ثبالٗزْبه اَُِج٢ اٗزوبٍ 

اُجؼٞٗ ػٖ ٛو٣ن اُز٤بهاد اُٜٞائ٤خ ٝا٤َُبهاد ٝاُوطبهاد ٝاُؾ٤ٞاٗبد , ًٔب ٣ٌٖٔ االٍزلالٍ 

ال رجزؼل ػٖ أٓبًٖ رٞاُلٛب َُٔبكخ أًضو ٖٓ  ػ٢ِ أٓبًٖ رٞاُل اُجؼٞٗ ػ٘ل هإ٣خ اُنًٞه ألٜٗب

  .ٓزو ػٌٌ اإلٗبس 100

خ ٝؽٍٞ ٣و٢ٚ اُجؼٞٗ كزوح اُٜ٘به ك٢ هاؽخ كافَ أُ٘بىٍ أٝ فبهعٜب ك٢ األٓبًٖ اُظ٤ِِخ اُلاكئ

ـنٟ اٗبس اُجؼٞٗ ػ٠ِ آزٖبٓ اُلّ ُؾبعزٜب ُِجوٝر٤ٖ ُٞٙغ زر, اُ٘جبربد اٌُض٤لخ ٝاُْوٞم

كّ اٌُض٤و ٖٓ اُضل٤٣بد ٝاُط٤ٞه ٝاُجوٓبئ٤بد ٝاألٍٔبى ٝاُيٝاؽق اُج٤٘ , ٝرَزط٤غ آزٖبٓ 

فو ٣زلبٝد ْٗبٛ اُؾْوح ٖٓ ٗٞع ٥ ,ٝمُي ُطج٤ؼخ أعياء كٜٔب اُضبهجخ أُبٕخ ػٌٌ اُنًو

ك٢ٜ ٝافياد ٤ِ٤ُخ  انكٕٛنٛكظرؼزجو ٝافياد ٤ِ٤ُخ اُْ٘بٛ أٓب ثؼٞٙخ  األَٕفٛهٛظكجؼٞٙخ 

 . ٜٝٗبه٣خ اُْ٘بٛ

 

 :-  ٜٝٓ٘ب ٣ؼزجو اُجؼٞٗ ٗبهَ ٌُض٤و ٖٓ أَُججبد أُو٤ٙخ أُؼوٝكخ 

 .ؽ٠ٔ اُٚ٘ي. 1 

 .أُاله٣ب. 2

 .اُل٤وًٝ أَُجت ُؾ٠ٔ اُٖلواء. 3

 .اُل٤وًٝ أَُجت إلعٜبك أُـ. 4

 .ك٣لإ اُل٤اله٣ب. 5
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اُٖؾ٤خ ًٔب ٣زَجت اُجؼٞٗ ك٢ ؽلٝس اُزٜبثبد اُغِل ٝاُؾَب٤ٍخ ٝاُؾٌخ ٝاُزؤص٤و ػ٢ِ اٌُلبءح 

 . ٝاُجل٤ٗخ

 

 د . رثبثخ انشيم
 

٣ز٤ٔي مثبة اُوَٓ ثٖـو اُؾغْ ٝإُِٞ األٕلو أٝ اُج٢٘ , ًٔب ٣ـط٢ اُغَْ ّؼ٤واد ًض٤لخ      

ٝاألػ٤ٖ ًج٤وح اُؾغْ ث٤ٚب٣ٝخ , ٝاألع٘ؾخ ػو٣ٚخ ك٢ اٍُٜٞ ٣ز٤ٔي اُنًو ػٖ األٗض٠ ثٞعٞك 

ىٝط ٖٓ أُالهٜ اُجبهىح ػ٘ل ٜٗب٣خ اُجطٖ .٣طِن ػ٢ِ اُنثبة اُل٤ِٞثٞر٢٘٤ٓٞ مثبة اُوَٓ ٗظوا 

اُـَن  حٓؼ٤ْزٚ ك٢ ع٤ٔغ األٛٞاه ٝرٞاعلٙ ث٤ٖ أًٞاّ اُوَٓ ٝاُؾغبهح .٣ْٜ٘ ك٢ كزو ُطج٤ؼخ

 . فٖٕٞب ك٢ األعٞاء أُِجلح ثبُـ٤ّٞ ٣ٝزـنٟ ػ٠ِ اُؼٖبهاد اٌَُو٣خ ٝكّ اُلوبه٣بد

ز٤ٔي مثبثخ اُوَٓ ثبُط٤وإ اُٚؼ٤ق اُن١ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٌَّ هلياد ٓزٌوهح كال رجزؼل ػٖ أٓبًٖ ر

 -, ٝر٘وَ َٓججبد األٓواٗ ا٥ر٤خ :و ٝاؽلرٞاُلٛب أًضو ٖٓ ٓز

 . ٤ٗببا٤َُٛٞبد أُقزِلخ ٓضَ ا٤ُِْٔ .1

 . أَُجت أُو٢ٙ ُٔوٗ ًبه٣ٕٞ .2

  . رَجت ؽ٠ٔ مثبثخ اُوَٓ  .3

 

 :أظشاس انؾششاد نهؾٕٛاٌصبنضبً: 
 

 -ٖٓ ٛنٙ اُؾْواد :

 .ثوؿٞس اُلؤه اُْوه٢. 1

 .ثوؿٞس اُوطٜ ٝاٌُالة. 2
 

 :  ر٤ٖت اُوٞاهٗ ٝاُط٤ٞه ٝرَجت

  Rat salmonellosis .1   ٍإاُلئو ٤ُٗٞٔال ب .  

  Rabbit myxomatosis . 2 أٓواٗ اُلطو٣بد أُقب٤ٛخ ػ٠ِ األهاٗت . 

 

 - :ًٔب ٣زطلَ ػ٠ِ اُؾ٤ٞاٗبد أٗٞاع ػل٣لح ٖٓ اُؾْواد ٖٓ أٜٛٔب

صبهجخ ٓبٕخ رَزقلٜٓب كْ ٝرْٚ أٗٞاع ماد أعياء   ٣Anopluraزجغ هرجخاُن١ اُؤَ أُبٓ 

ُِزـن٣خ ػ٠ِ كّ اُؾ٤ٞإ  ٝرَجت اُزٜبثبد عِل٣خ , هِن ُِؾ٤ٞإ , ػلّ ر٘بٍٝ اُطؼبّ ع٤لا , كولإ 

 . فَبئو ٓبك٣خ ًج٤وح ٝثبُزب٢ُاُٞىٕ ثٖٞهح ِٓؾٞظخ 

٢ٛٝ ماد أعياء كْ هبهٙخ رزطلَ ػ٠ِ   Mallophaga ٝرٞعل أٗٞاع ٖٓ اُؤَ رزجغ هرجخ

رزـنٟ ػ٠ِ هوٗ اُو٣ِ ٝاُْؼو ٝاُؾواّق ٝاإلكواىاد اُغِل٣خ  اُط٤ٞه ٝاُؾ٤ٞاٗبد ؽ٤ش
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َٓججخ ر٤ٜغبد عِل٣خ ٝاُزٜبثبد ػ٘ل هوٗ اُغِل رئك١ ُإلٕبثخ ا٤ٌُٔوٝث٤خ صْ اُٞكبح , هِن 

 : - اُؾ٤ٞإ , كولإ ا٤ُْٜخ , ثٜء اُ٘ٔٞ , اٗقلبٗ ٓؼلٍ اٗزبط اُج٤٘ ٝاُِؾْ . ٖٝٓ أٗٞاػٜب

 

 Columbicola  columbae   هَٔ ع٘بػ اُؾٔبّ. 1

 Bovicola  bovis   هَٔ اُجوو. 2

 Menacanthus  stramineus   هَٔ اُو٣ِ. 3

 

 يُبفغ انؾششاد

 -:ٖٝٓ أٓضِخ مُي useful اٌُض٤و ٖٓ أٗٞاع اُؾْواد ٣ؼزجو ٗبكؼبً 

 .اُز٢ ر٘زظ اُؾو٣و اُطج٤ؼ٢ Bombyx  mori كٝكح ؽو٣و اُوي. 1

      ٝٓٞاك  bee-wax ّٝٔغ اُ٘ؾَ honey ٣٘زظ اُؼََ اُن١ Apis mellifera ٗؾَ اُؼََ. 2

 .Royal  Jelly  أفوٟ ماد أ٤ٔٛخ ٛج٤خ ًبُـناء ا٢ٌُِٔ    

       اُٜبٓخ ك٢ ٕ٘بػخ اُج٣ٞبد  shellac أُلوىح ُٔبكح ا٤ُْالى Laccifer اُؾْوح اُوْو٣خ. 3

 .ٝاُٞه٤ِٗ أَُزؼِٔخ ك٢ ر٤ِٔغ األفْبة ٝأُؼبكٕ    

 رزطلَ كاف٤ِبً أٝ فبهع٤بً ػ٠ِ ثؼ٘ اُؾْواد اُٚبهح,  Parasites اُطل٤ِ٤خثؼ٘ اُؾْواد . 4

   اُز٢ رلزوً ٓضَ رِي ا٥كبد اُؾْو٣خ  Predators ًٔب إٔ ٛ٘بى ثؼ٘ اُؾْواد أُلزوٍخ    

 .اُٚبهح    

  اُز٢ ر٘بكٌ  herbivorous insects  ثؼ٘ أٗٞاع اُؾْواد رزـنٟ ػ٠ِ اُؾْبئِ اُٚبهح. 5

 .أُؾب٤َٕ اُيهاػ٤خ     

     اُز٢ رزـنٟ ػ٠ِ أُٞاك اُؼ٣ٞٚخ اُزبُلخ ٍٞاء  saprophytic insects اُؾْواد اُو٤ٓخ. 6

 .ًبٗذ ٗجبر٤خ أٝ ؽ٤ٞا٤ٗخ    

    ُِ٘جبربد, ٝرَزقوط ٖٓ ٛنٙ األٝهاّ ٓٞاك ماد أ٤ٔٛخ  galls رَجت ثؼ٘ اُؾْواد أٝهٓبً . 7

 .ٛج٤خ ٝثؼ٘ األؽجبه    

    كٝهاً ٛبٓبً ك٢ ٗوَ ؽجٞة اُِوبػ ٖٓ ىٛوح ا٠ُ أفوٟ أص٘بء ى٣بهرٜب ُِزـن٣خ  رِؼت اُؾْواد. 8

 ٣ٝPollinatorsطِن ػ٠ِ ٛنٙ اُؾْواد أُِوؾبد Fruiting ػ٠ِ هؽ٤وٜب ك٤ي٣ل ثنُي اإلصٔبه   

 .ٓضَ ٗؾَ اُؼََ ٝاُ٘ؾَ اُجو١ ٝؿ٤وٛب   

     ٜب ٝر٣ٜٞزٜب ثٔب رٖ٘ؼٚ ك٤ٜب ٖٓ رِؼت اُؾْواد كٝهاً ًج٤واً ك٢ ث٘بء اُزوثخ اُيهاػ٤خ ٝرو٤ِج. 9

 .أٗلبم    
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 ػٕايم َغبػ انؾششاد ٔاَزشبسْب فٙ انطجٛؼخ//  خانضبَٛ انًؾبظشح

 

هَ ٖٓ ٤ِٕٓٞ ٍ٘خ أٜب ٣ِوبث ,٤ِٕٓٞ ٍ٘ٚ 300هٗ ٓب ٣ووة ٖٓ ُول ػبّذ اُؾْواد ػ٠ِ األ     

ٗٞاع أثبٕ ٛنٙ اُلزوح ك٢ ارغبٛبد ػلح ؽز٠ رالئْ أُؼ٤ْخ ك٢ ٓقزِق أُإلَٗبٕ, ٝهل رطٞهد 

ًَ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُـناء بًَ أُقزِلخ اُز٢ ال ٣ياٍ االَٗبٕ ٣ٌبكؾٜب ًْٔبأُْٝاُج٤ئبد روو٣جب , 

  ػلاء ٝأُالئٔخ ُظوٝف ث٤ئ٤خ فبٕخ ٝاُز٘ظ٤ْ االعزٔبػ٢.ٝاُؾٔب٣خ ٖٓ األ

 -ٔيٍ انؼٕايم انزٙ عبػذد ػهٗ رنك:

 انؾغى: -1

َٗج٤ب, ٣ٌٜٝٔ٘ب ٕـو ؽغٜٔب ٖٓ أُؼ٤ْخ ك٢ االٓبًٖ اُز٢ ال رز٤َو  حو٤ٓؼظْ اُؾْواد ٕـ     

 ًجو ٜٓ٘ب, ٝا٣ٚب اؽز٤بعٜب ُوله ث٤َٜ ٖٓ اُـناء ٢ً رؼ٤ِ.ُِؾ٤ٞاٗبد األ

 انزُبعهٛخ نهؾششاد: حانمذس -2

١ ؽ٤ٞإ أٝرزٞهق هلهح  ,ٝال ٣زٖٞه ٓؼظْ اُ٘بً ًْ ٢ٛ ػب٤ُخ ٓب رٌٕٞ ًج٤وح علاً  ؿبُجبً      

 ػ٠ِ ث٘بء ًضبكزٚ اُؼلك٣خ ثبُزٌبصو ػ٠ِ صالس ٖٓ فٞإٚ ٢ٛٝ:

  الف(.آػذد انجٛط انز٘ رجٛعّ كم اَضٗ )ْٕٔ ٚخزهف فٙ انؾششاد يٍ ػذد لهٛم انٗ ػذح * 

 ٚبو يؼذٔداد انٗ ثعغ عٍُٛ(.أغٕل يذح انغٛم )انزٙ لذ رخزهف يٍ * 

 ظ انغٛم انزبنٙ.رُزَبس فٙ كم عٛم انزٙ عٕف األ خَغج* 

 :Exoskeletio ٔعٕد انٓٛكم انخبسعٙ -3

ٕ ثبٜٛ٘ب ٓوِٞة ؤٕ ٗوٍٞ ثأٜٗب ٓوًجخ رو٤ًت فبٓ, ك٤ٌٖٔ اثٔوبهٗخ اُؾْواد ثبإلَٗبٕ ٣جلٝ      

ٜٗب ٓوِٞثخ اٝ أفطبه اُقبهع٤خ ٕ ٤ٌِٜٛب فبهع٢ ٝاُن١ ٣ؾ٢ٔ عَْ اُؾْوح ٖٓ األام , اُِقبهط 

ٍٛٞ اَُطؼ اَُل٢ِ ُِغَْ, ًٔب ٣وغ اُوِت ػ٠ِ ٍلَ ؽ٤ش ٣ٔزل ؽجِٜب اُؼٖج٢ أػ٠ِ ا٠ُ أٖٓ 

ٗٔب رز٘لٌ ٖٓ فالٍ ػلك ٖٓ صوٞة كه٤وخ رٞعل ك٢ علاه اػ٠ِ اُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ ٤َُٝذ ُٜب هئبد ٝأ

 اُغَْ ٣ٝزٞىع اُٜٞاء اُن١ ٣لفَ ٛنٙ اُضوٞة ػ٠ِ اُغَْ ٓجبّوح.

 ٔعٕد االعُؾخ انفؼبنخ: -4

ع٘ؾخ, ٝاُز٢ رَبػل اُؾْوح ك٢ أؽٞد اُز٢ هٗ هلّ اٌُبئ٘بد ػ٠ِ ٍطؼ األأؼل اُؾْواد ر       

 .ٟٝؤاُؾوًخ اَُو٣ؼخ ٝاُٜغوح ا٠ُ ٓ٘بٛن عل٣لح رغل ك٤ٜب اُـناء ٝأُ
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 انزؾٕل فٙ انؾششاد: -5

ا٠ُ  اً رَْٔ اُؾْواد ك٢ ٛج٤ؼخ ر٣ٌٜٞ٘ب ٝكٝهاد ؽ٤برٜب ػ٠ِ ع٤ٔغ اُلهعبد ٖٓ اُج٤َٜ عل     

 ػبك٣بً  ٝاُزؾٍٞ ك٢ اُؾْواد ٓؤُٞف ُٔؼظْ اُ٘بً اُن٣ٖ ٣ؼزجوٝٗٚ ٤ّئبً  ,اُـو٣تٝ ا٠ُ أأُؼول 

كل٢ اُؾْوح  ,ما ٓب هٞهٗذ ثبؽلٟ اُلوو٣بدا ٜٗب رجلٝ ؿو٣جخ علاً ا٢ٛٝ ك٢ اُٞاهغ ػبك٣خ, ؿ٤و 

ٌّبٍ ٣َبػل ٗغل ٛنا اُز٘ٞع ك٢ األ(  كبيهخ – ػزساء – ٚشلخ – ثٛعخ) اُز٢ ُٜب رؾٍٞ ًبَٓ 

ٝ أؽ٤برٜب ك٢ اُوٝس  ِ ك٢ ث٤ئبد ٓقزِلخ, كز٢ٚٔ ٣وهخ اُنثبثخ أُ٘ي٤ُخ ٓضالً اُؾْوح ك٢ اُؼ٤

ٝ رزـنٟ ثؼل مُي ر٢ٚٔ اُؾْوح أفوٟ, ك٢ ؽ٤ٖ رجو٠ اُؼنهاء ٍبً٘ٚ ال رزؾوى هاد األٝمباُو

ٝٛنا ٣َبػل اُؾْواد ُٔٞاعٜخ اُظوٝف  ,ٝ أُٞاك اٌَُو٣خأاٌُبِٓخ ؽ٤برٜب ك٢ ر٘بٍٝ ثوب٣ب اُطؼبّ 

 ؿ٤و أُ٘بٍجخ.

 

 انزكٛف انزشكٛجٙ نهؾششاد: -6

ٝ أفوٟ أ٤ّبء أٖٓ اُظٞاٛو اُظو٣لخ ُزو٤ًت اُؾْواد رِي اُطو٣وخ اُز٢ رْبثٚ ثٜب اُؾْواد  *

ٓضَ ًض٤و ٖٓ  ,: اٌُض٤و ٣زِٕٞ ثطو٣وخ ٓب ثؾ٤ش ٣قزِق رٔبٓب ثبٍُٜٞ اُن١ ٣ؼ٤ِ ك٤ٚ رؾب٤ًٜب

ٖٓ اُق٘بكٌ ٝاُجن ٝاُنثبة  ّغبه, ًنُي ٣زِٕٞ ًض٤واً ؽلٟ األاُٞإ هِق ؤُز٢ رزِٕٞ ثاُؾْواد ا

 ىٛبه اُز٢ ريٝهٛب.ٕ األاُٞؤث

عَبّ اُز٢ رٞعل ك٢ ث٤ئزٜب ُلهعخ ًج٤و ك٢ ًَ ٖٓ إُِٞ ٝاٌَُْ, ٖٓ اُؾْواد األ ٣ؾب٢ً ًض٤واً  *

اُؾْواد اُوْو٣خ  ّغبه ُلهعخ ًج٤وح, ًٔب رْجٚ ثؼ٘ٓضَ اُؾْوح اُؼ٣ٖٞخ رْجٚ كوٝع األ

 ٝهاّ اُ٘جبر٤خ.األ

 ٝ كٚالد عَٜٔب.إٔ رـط٢ ٗلَٜب ثبُٔٞاك اُزبُلخ ؤثؼ٘ اُؾْواد ث ٢رَزقل *

ٗٞاع أُؾبًبح ك٢ اُؾْواد رِي اُز٢ رؾب٢ً ثٜب ؽْوح ٤َُذ ُٜب ٍٝبئَ فبٕخ أثوى أٖٓ  *

ك٢ اُؾغْ ٝهل ٣ٌٕٞ ٛنا اُزْجٚ  ,فوآٝ عٜبى ككبػ٢ كؼبٍ أُخ َُغ آب ٜفوٟ ُأُِلكبع ؽْوح 

ٕ كٖ اوكٌ ٣ؾب٢ً اُ٘ؾَ اُط٘بٕ. ٝالّي ٤ٓضَ مثبة اَُ ,٣ٚبأٝاٌَُْ ٝك٢ اَُِٞى ٝإُِٞ 

 ك٢ اُؾْواد. أُؾبًخ ٓزولّ علاً 

اُؾْواد ُِٔؼ٤ْخ ك٢ ث٤ئبد ٓقزِلخ ٓضَ ا٤ُٔبٙ ٝػ٠ِ  اُزوا٤ًت اُز٘ل٤َخ أُؾٞهح رَبػل ًض٤واً  *

 هٗ.ٍطؼ األ
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ٗزٜب ثزوا٤ًت اُؾ٤ٞاٗبد اُلوو٣خ, كبُ٘ؾَ ٝاُيٗبث٤و هل ُجؼ٘ اُؾْواد روا٤ًت ؿو٣جخ ػ٘ل ٓوبه *

ا٣ٚب  ,َزؼَٔ ٤ًٍِٞخ ٓٔزبىح ُِٜغّٞ ٝاُلكبع٠ُ٣ ف٘غو ٍبّ اُخ ٝٙغ اُج٤٘ ك٤ٜب آرؾٞهد 

 هعَ اُو٘ٔ ك٢ كوً اُ٘ج٢ ُِوج٘ ػ٠ِ اُلو٣َخ.

 نهؾششاد اؽٛبَب يًٛضاد فغٕٛنٕعٛخ غٛش ػبدٚخ: -7

ٕ أ٣ٌٖٝٔ ُجؼٜٚب  ,ؽ٤خ جو٠رؾذ اُٖلو ٝٓغ مُي ر 20زغٔل ٖٓ اُجوٝكح ك٢ كهعخ ركول      

َٗبٕ صْ رؼوٗ كغؤح ُٚـٜ ع١ٞ ٤ُٜب اإلإ ٣َٖ أ٣زؼوٗ ُزلو٣ؾ اُٜٞاء أله٠ٖ كهعخ ٣ٌٖٔ 

 ١ رؤص٤واد فط٤وح.أػبك١ كٕٝ 

 لذ َغذ ؽششاد كضٛشح رفٕق فٙ رصشفٓب ركبء االَغبٌ فٙ رصشفّ: -8

ثبَُ٘جخ ُٞٙغ اُج٤٘ ك٤ٔب ٣قزٔ  ؼل ٗظو ػغ٤ت ٝال ٤ٍٔبظٜو ثؼ٘ اُؾْواد ث  ر       

َٗبٕ ٕ رلٞم ٗظْ اإلأ ٌٌُٖٓٔٝض٤و ٖٓ اُؾْواد ٗظْ اعزٔبػ٤خ  ,ثبالؽز٤بعبد أَُزوج٤ِخ ُِٖـبه

ٕ ٓؼظٜٔب أاٍزطبع اٌُض٤و ٖٓ اُؾْواد االعزٔبػ٤خ اُزؾٌْ ك٢ ؿو٣يح اُغٌ٘, ًٔب  ل, كوؽٌبٓبً ا

َٗبٕ ٕ اإلاٝك٢ اُٞاهغ  ,ٖلخ ًبِٓخَٗبٕ ثؼل ثهل ؽِذ ٌِْٓخ رقي٣ٖ اُـناء اُز٢ ُْ ٣ؾِٜب اإل

 ث٤٘.ػٖ اُ٘ظْ االعزٔبػ٤خ ثلهاٍخ اُ٘ؾَ ٝاَُ٘ٔ األ ٕ ٣زؼِْ ًض٤واً أ ٣ٌٔ٘ٚ  

 رزغزٖ انؾششاد يٍ إَاع يزؼذدح عذا يٍ االغزٚخ ال َٓبٚخ نٓب: -9

ٕ ٌَُ ٗجبد ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُؾْواد اُز٢ ازـنٟ ػ٠ِ اُ٘جبربد, ٝك٢ اُٞاهغ ٣ا٥الف ٜٓ٘ب      

اُؾ٤ٞاٗبد اُلوو٣خ ٝاُؾْواد ػ٠ِ ًِخ اُِؾّٞ رزـنٟ آالف ٖٓ اُؾْواد ٝا٥ػ٤ِٚ, رزـنٟ 

ٝ ٓبٕخ ُِلٓبء, ٝاُجؼ٘ ٣زـنٟ إٔ ثؼٜٚب ٛل٤ِ٤بد اٝاُجؼ٘ ٜٓ٘ب ٓلزوٍبد, ًٔب  ,فوٟاأل

 ٛؼٔخ أُقيٝٗخ ٝأُٖ٘ٞػبد أُقزِلخ.اُقْت أُزؾَِ ٝاألػ٠ِ 

ْٕ انمهٛم يٍ انٕعبئم انؼذٚذح انزٙ اصجؾذ انؾششاد يالئًخ نهًؼٛشخ ٔانُغبػ فٙ انؼبنى ْزا 

 انز٘ ٚؾٛػ ثُب.
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 غشق ركبصش انؾششاد  –// انزكبصش ٔانًُٕ  خانضبنض انًؾبظشح

  

 ) انزؾٕل -انًُٕ -)انزكبصشدٔسح ؽٛبح انؾششاد 

ا٠ُ  اُزؾٍٞؽ٤برٜب ٖٓ اُج٤ٚخ, ٝثؼل اُلوٌ رجلأ اُؾْوح ك٢ اُ٘ٔٞ ٝ بً رجلأ ًَ ؽْوح روو٣ج     

ٝرَزـوم  ,اُطٞه أٌُزَٔ, ٝفالٍ رِي اُلزوح رٔو ٓؼظْ اُؾْواد ثََِِخ ٖٓ اُزـ٤واد ا٤ٌُِْخ

بّ ه٤ِِخ ك٢ ثؼ٘ األٗٞاع كزوح رزواٝػ ث٤ٖ أ٣ (ٖٓ اُج٤ٚخ ؽز٠ اُطٞه أٌُزَٔ)كٝهح اُؾ٤بح ًِّٜب 

اع ه٤ِِخ ٝرؼ٤ِ اُؾْواد ك٢ اُطٞه أٌُزَٔ ُٔلح ه٤ٖوح كوٜ, كؤٗٞ ,ك٢ أٗٞاع أفوٟ بً ػبٓ 71ٝ

بة ٓب٣ٞ أٌُزِٔخ اُز٢ رؼ٤ِ رؼ٤ِ ك٢ مُي اُطٞه أًضو ٖٓ ػبّ, ُٝؼَ أهٖوٛب ػًٔوا أٛٞاه مث

 05األث٤٘ )األهٙخ( أًضو ٖٓ  ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ, كول رؼ٤ِ ٌِٓبد اَُ٘ٔ أٝ ٍبػبد هالئَ بً أ٣بٓ

بى أٗٞاع , ٝر٘زظ ثؼ٘ أٗٞاع اُؾْواد أع٤بالً ػل٣لح رؼ٤ِ ٝرٔٞد فالٍ اُؼبّ اُٞاؽل ٝٛ٘بً ػبٓ

 .كوٜ ك٢ اُؼبّ ر٘زظ ع٤الً ٝاؽلاً 

 أشكبل ٔأنٕاٌ ثٕٛض انؾششاد

, اٌَُْ أٝ َٓزل٣و ١ُٞج٤٘ اُؾْواد اُؼل٣ل ٖٓ األٌّبٍ ٝاألُٞإ, ٌُٖٝ ٓؼظٔٚ ث٤ٚ     

 ُٝٞٗٚ ثبٛذ أٝ )ًو٢ٔ٣( إُِٞ. 

 ؽغى ثٕٛض انؾششاد

ب       ًٚ ٣ٌٖٔ هإ٣خ ث٤٘ إٔـو اُؾْواد رؾذ أُغٜو كوٜ, ث٤٘ٔب رٚغ أًجو اُؾْواد ث٤

 .ِْٓ (70-0) ٣ٖٓزواٝػ ُٛٞٚ 

  كًٛخ ثٕٛض انؾششاد

رٚؼٚ األٗض٠  رزلبٝد ٤ًّٔخ اُج٤٘ اُز٢ رٚؼٜب اُؾْواد ٖٓ ٗٞع ٥فو, ٝهثٔب ٣جِؾ ٓزٍٜٞ ٓب

اإلٗبس ٤ًٔبد ه٤ِِخ ٖٓ ثؼ٘ ٝرٚغ  ,ث٤ٚخ فالٍ ؽ٤برٜب (055 –755ٖٓ )ٖٓ اُؾْواد 

ُِج٤٘  بً ٝاَُ٘ٔ األث٤٘ ٛٞ األًضو ٝٙؼ ,, ث٤٘ٔب ٣ٚغ اُجؼ٘ ا٥فو أًضو ٖٓ ث٤ِٕٞ ث٤ٚخاُج٤٘

رٖجؼ ٓؼٜب ػبعيح ػٖ  ث٤ٖ اُؾْواد, كجؼل اُزياٝط رٔزِئ ٌِٓخ اَُ٘ٔ األث٤٘ ثبُج٤٘ ا٠ُ كهعخ

ث٤ٚخ ك٢ ا٤ُّٞ اُٞاؽل  (050555 - 750555) ٖٓ, ك٢ٜ ر٘زظ اُج٤٘ ثٔؼلٍ ٣زواٝػ بً اُؾوًخ رٔبٓ

اُٖـبه ثؼل ػ٤ِٚ اُن١ رزـنٟ  ـناءهوة اُ ُجبً ٝرٚغ اُؾْواد ث٤ٜٚب كواكٟ أٝ ك٢ ٓغٔٞػبد ؿب

 .كوَٜب

 

https://suratmp3.com/modules/bht/search,1,80,%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-(-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B1-).html
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 فٙ انؾششاد انًُٕ ٔانزؾٕل

ؽَت  اُزؾٍٖٞٓ صالصخ أٗٔبٛ ٖٓ اُ٘ٔٞ ٝ اً ؽلثؼل إٔ رقوط اُؾْوح ٖٓ اُج٤ٚخ كبٜٗب رزّجغ ٝا     

 .اُ٘ٞع

 ٓض٣َٞعل أثَٜ األٗٔبٛ ك٢ ثؼ٘ أٗٞاع اُؾْواد اُجلائ٤خ ػل٣ٔخ األع٘ؾخ  //  انزشكم انجغٛػ -1

٥ثبئٜب ك٢ ًَ  بً رٔبٓكؼ٘لٓب رقوط ٕـبه رِي اُؾْواد كبٜٗب رٌٕٞ ْٓبثٜـخ  ,اُوبكي ٗتمٝاد اُن

, صْ ر٘ٔٞ ثؼل مُي ٝرَٖ ا٠ُ اُطّٞه أٌُزَٔ ٝمُي ثؼل ّوٜب  ثبٍزض٘بء ًٜٞٗب إٔـو ؽغٔبً ٢ّء 

اُول٣ْ ثؼل إٔ ٤ٚ٣ن ػ٤ِٜب ُزيؽق فبهعخ ٓ٘ٚ, صْ ثؼل ُٕٜٝٞب ُٔوؽِخ ٓؼ٤٘خ  ٤ٌُِٜٜب اُقبهع٢

  .ٖٓ اُ٘ٔٞ رٌزَٔ أػٚبإٛب اُز٘ب٤ٍِخ ٝرَزط٤غ إٔ رزياٝط

 . ؽششح كبيهخ  -3     ؽششح صغٛشح - 2   انجٛعخ  -1

 

٣زْ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزٌَْ ك٢ ؽْواد ٓضَ: اُغ٘بكة ٝمثبة ٓب٣ٞ   //انزشكم غٛش انًكزًم -2

  -: ٝؽْواد اُؾ٘طخ, ؽ٤ش رٔو رِي اُؾْواد ثبُٔواؽَ اُزب٤ُخ ٝا٤ُؼب٤ٍت ٝاُٖوا٤ٕو

 .)انؾششح انكبيهخ( انطٕس انًكزًم -3   انؾٕسٚخ -2   انجٛعخ -1 

رجلٝ اُؾٞه٣بد ٓضَ آثبئٜب ك٢ ؽبُخ اُغ٘بكة ٝؽْواد اُؾ٘طخ ٌُٜٝ٘ب ثلٕٝ أع٘ؾخ, ٝرظٜو      

َٗالفبد ُِؾْوح ٝرٌجو األع٘ؾخ ثؼل ًَ اَٗالؿ , اح األع٘ؾخ ػ٠ِ ٌَّ ٍٝبئل ٕـ٤وح ثؼل ػلّ 

ٝؿبُجًب ٓب رؼ٤ِ اُؾٞه٣بد  ,صْ ثؼل االَٗالؿ األف٤و ٣قوط اُطٞه اٌُبَٓ ُِؾْوح ثؤع٘ؾخ ٌٓزِٔخ

ك٢ األٓبًٖ ٗلَٜب اُز٢ رؼ٤ِ ك٤ٜب اُؾْواد أٌُزِٔخ ٝرَزِٜي اُـناء ٗلَٚ اُن١ رَزؼِٔٚ رِي 

ب ػٖ آثبئٜب, كبُؾْواد ك٢ ٝاَُوٓبٕ, كزقزِق اُؾٞه٣بد رٔبٓ أٓب ك٢ ؽبُخ ا٤ُؼب٤ٍت, األٛٞاه

ٛٞهٛب أٌُزَٔ ٢ٛ ؽْواد ٓغّ٘ؾخ ع٤ِٔخ ر٢ٚٔ أؿِت ٝهزٜب ك٢ اُط٤وإ, ث٤٘ٔب اُؾٞه٣بد 

بداد أٔ ٓب ر٠َٔ  بً , ٝؿبُجانخٛبشٛىش رز٘لٌ ػٖ ٛو٣ن ػل٣ٔخ األع٘ؾخ رؼ٤ِ ك٢ أُبء ؽ٤ انَُّٛ

اؽَ اُ٘ٔٞ ريؽق فبهعخ ٖٓ أُبء ا٠ُ عنع ٗجبد أٝ ٝػ٘لٓب رَٖ ا٠ُ آفو ٓو ,ؽٕسٚبد انًبء

 .ؽْواد ٌٓزِٔخ ٓغ٘ؾخ زؾٍٞ ا٠ُٕقوح ؽ٤ش رَِ٘ـ آفو اَٗالؿ ُٜب ٝر

٣زْ ٛنا اُٜ٘ٔ ك٢ ٓؼظْ أٗٞاع اُؾْواد ثٔب ك٢ مُي اُلواّبد ٝاُؼش //  انزشكم انًكزًم -3

  -: واؽَ ٢ٛٝاُق٘بكٌ ٝاُنثبة ٝاُ٘ؾَ ٝاُيٗبث٤و ٝاَُ٘ٔ, ؽ٤ش رٔو رِي اُؾْواد ثؤهثغ ٓ

 انطٕس انًكزًم. -4    انؼزساء -3    انٛشلخ -2   انجٛعخ  -1
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٣وهبد ٛنٙ اُؾْواد كٝك٣خ اٌَُْ ٝال رْجٚ آثبءٛب اٛالهًب, ٝك٢ أؿِت األٗٞاع رؼ٤ِ       

٤ٌُٝ ُٜب ػ٤ٕٞ ٓوًجخ ٝال  ,ا٤ُوهبد ك٢ أٓبًٖ ٓقزِلخ ٝرزـنٟ ثـناء ٣قزِق ػٖ ؿناء ا٥ثبء

ٝٓؼظْ ا٤ُوهبد ُٜب أعياء كْ هبهٙخ, ث٤٘ٔب ٣ٌٕٞ ٥ثبئٜب أعياء كْ ٓبٕخ  ,أع٘ؾخ ًبُز٢ ٥ثبئٜب

ٝثؼ٘ ا٤ُوهبد ٤ٌُ ُٜب أهعَ, ث٤٘ٔب رٞعل ألٗٞاٍع أفوٟ ىٝائل ًض٤وح ّج٤ٜخ ثبألهعَ رٞعل ك٢ 

٣ٝوهبد  انٛغبسٚغرلػ٠ ٣وهبد اُلواّبد ٝاُؼش  ٤ُِٝوهبد أٍٔبء فبٕخ, كٔضالً  ,ٓ٘طوخ اُجطٖ

. ٝٓب انشٕالد أٔ انؾشالص, ٣ٝوهبد اُجؼٞٗ ٚخدانذ٣ٝٔوهبد اُق٘بكٌ  انمطؼبءاُنثبة ا٤ُوهخ 

ٝهل ٣ؤًَ  ,ػ٠ِ ا٤ُوهبد اال اُزـن٣خ ٝاُ٘ٔٞ ٝاالَٗالؿ ُؼلح ٓواد ػ٘لٓب ٤ٚ٣ن اُغِل ػ٤ِٜب

 .ا٤َُوٝع ك٢ ا٤ُّٞ اُٞاؽل ٖٓ أٝهام اُ٘جبربد ٓب ٣لٞم ٝىٗٚ ػلح ٓواد

فبكهح, ٝهل رـيٍ ثؼ٘  جؼاًزٔبٍ ٗٔٞٛب, ؽ٤ش رٖكوٜ ػ٘ل  اُزـن٣خرزٞهق ا٤ُوهخ ػٖ      

 ,ؼنهاءا٤ُوهبد ّواٗن رـط٢ ثٜب أعَبٜٓب أٝ رلوى ؽٍٞ أعَبٜٓب أؿط٤خ ًبػلاك ُٔوؽِخ اُ

, رجو٠ ٓؼظْ اُقبكهاد ٍبً٘خ ٝرجلٝ ًٝؤٜٗب انًزْجخا٠ُ ٗٞع ٖٓ اُؼنهاء ر٠َٔ  انٛغشٔع٣ٝزؾٍٞ 

َّٓو روا٤ًت ا٤ُوهبد اه٢ ُِقبكهاد, ؽ٤ش ر ل  ٤ٓزخ ٌُٖٝ ٛ٘بى أْٗطخ ًج٤وح رغو١ كافَ اُـطبء اُٞ

أػٚبء ُِطٞه أٌُزَٔ, صْ ٣ٌَ٘و اُـطبء اُٞاه٢  ا٠ُ ٣ؼبك ر٣ٌٜٞ٘ب اما٠ُ ٍبئَ,  بً ٝرؾٍٞ ؿبُج

 .ُِقبكهح ثؼل اًزٔبٍ اُ٘ٔٞ ٝرقوط ٓ٘ٚ اُؾْوح اٌُبِٓخ

 

 Types of reproduction َٕاع انزكبصش فٙ انؾششادأ

 انزكبصش انغُغٙ -أ

ٗض٠ اُجبُـخ رٚغ ك٢ ٛنٙ اُ٘ٞع ٖٓ اُزٌبصو ثؼل رِو٤ؼ اُنًو اُجبُؾ األ//  ثبنجٕٛضانزكبصش  -1

  .ٗض٠ اُج٤٘ اُن١ ٣لوٌ ثؼل ٓلح ٝٛنٙ ٢ٛ اُطو٣وخ اُْبئؼخ ُِزٌبصو ك٢ اُؾْواداأل

ك٢ ٛنا اُ٘ٞع ٣ؾزغي اُج٤٘ ك٢ اُو٘بح اُز٘ب٤ٍِخ  // Ovoviviparity انٕالدح انجٛعٛخ -2

ػٖ ٝٙغ  ٝ ػناهٟ ثلالً أٗض٠ ٣وهبد ُألٗض٠ ؽز٠ ٣ٌزَٔ اُ٘ٔٞ اُغ٢٘٤٘ ٝػ٘لئن رٚغ األ

 اُج٤٘ ٓضَ مثبة اُِؾْ.

 Parthenogenesis انزكبصش انجكش٘ -ة

ظ ػ٘ٚ ثلٕٝ ػ٤ِٔخ االفٖبة ك٤لوٌ ٛنا اُج٤٘ ٣ٝ٘ز ٗبس ث٤ٚبً ٝك٤ٚ رزٌبصو اُؾْواد ٝرٚغ األ

 -: ُِغٌ٘ اُن١ ٣ْ٘ؤ ػ٘ٚ اُزٞاُل اُجٌو١ رٞعل صالس ٛوى ٓؼوٝكخ ٢ٛٝ ٝرجؼبً  ,كواك ٕـ٤وحأ
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  ٓضَ ثؼ٘  , ٝك٤ٚ ٣٘زظ ػٖ اُزٞاُل اُجٌو١ مًٞه كوٜ //  Arhenotoky َزبط انزكٕسإ -1

 ع٘ؾخ.ؿْبئ٤خ األ   

 .ًضو ٤ّٞػبً ٗبس ػٖ ٛو٣ن اُزٞاُل اُجٌو١ ٛٞ األأٗزبط // ا Thelytoky  َبسأَزبط إ -2

       ك٢   ٗزبط اُغ٤َٖ٘ ٝٛٞ ٓؼوٝفا ػ٠ِ ٣ْٝزَٔ//  Amphitoky  َزبط انًخزهػاإل -3

 ٗٞاع أُٖ ٝاُيٗبث٤و أُلزوٍخ.أ ثؼ٘     

 -: ًٔٚكٍ رمغٛى انزكبصش انجكش٘ ؽغت اعزًشاسٚخ ؽذٔصخ انٗ

ٓضَ أُٞعٞك ك٢ ٗؾَ اُؼََ كؼ٘لٓب رٚغ أٌُِخ ث٤ٚخ ٓقٖجخ ٣٘زظ  // انزكبصش انجكش٘ انذائى -1

 ٝ ٌِٓخ ث٤٘ٔب اُج٤ٚخ ؿ٤و أُقٖجخ ٣٘زظ ػٜ٘ب مًو.أػٜ٘ب ّـبُخ 

فو ثلٕٝ ٗظبّ ٝمُي ثبُوؿْ آٝٛٞ ٣ؾلس ك٢ اُؾْوح ٖٓ ٝهذ ا٠ُ  // انزكبصش انجكش٘ انًؤلذ -2

 ٖٓ ٝعٞك اُنًو ٝرْبٛل ٛنٙ اُظبٛوح ك٢ كواّخ اُؾو٣و.

ثٞٙٞػ ك٢ ؽْوح أُٖ ؽ٤ش رزٌبصو ٛنٙ  الؽعٝٛنٙ اُظبٛوح ر //انزكبصش انجكش٘ انذٔس٘ -3

 ثبُز٘بٝة ٓغ اُزٌبصو اُجٌو١. ع٤َ٘بً  اُؾْواد رٌبصواً 

 Paedogenesis ركبصش األغٕاس غٛش انكبيهخ -ط

فوٟ ًٔب ٣ؾلس ك٢ أٗزبط ٣وهبد إ ا٤ُوهبد ُٜب اُولهح ػ٠ِ اٗغل  اُ٘بكهح علاً  اُؾبالدثؼ٘      

ػٚبء اُزؤ٤ٗش أٝك٤ٚ ٣زٌٕٞ اُج٤٘ كافَ  Miaster (Decidomyiidae) ٣وهبد مثبثخ ا٤َُٔزو

ّ اُلاف٢ِ ٝرقوط ّ ٤َٗظ األّ كزؤًَ ا٤ُوهبد ؽل٣ضخ اُ٘ٔٞ كافَ ا٤ُوهخ األاُؾل٣ضخ اُ٘ٔٞ ٤ُِوهخ األ

رقوط ٜٓ٘ب  ٣ٟوهبد رزٌبصو ث٘لٌ اُطو٣وخ ؽز٠ ك٢ اُٜ٘ب٣خ رزؾٍٞ ثؼ٘ ا٤ُوهبد ا٠ُ ػناه

 ٕ ٣ؾلس مُي ك٢ ػناهٟ اُٜبُٓٞ.أ٣ٌٖٝٔ  ,ؽْواد ًبِٓخ ٝٛنٙ رٌَٔ اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ

 Polyembryony عُخانزكبصش ثٕاعطخ رؼذد األ -د

اُؾْواد ؿْبئ٤خ االع٘ؾخ أُزطلِخ ر٘زظ اُج٤ٚخ اُٞاؽلح كوك٣ٖ ٗز٤غخ اؽزٞائٜب ػ٠ِ ػلك ٖٓ      

 ع٘خ.األ
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 المحاضرة الرابعة // أنواع التغذٌة  فً الحشرات 

أحد مكونات المحٌط المهمة , إذ ٌإثر على بقاء الحشرات وتكاثرها من خالل ٌُعد الؽذاء      

تؤثٌره على سرعة نشوء الحشرة وطول عمرها وخصوبتها الحتوائه على العناصر الضرورٌة 

والسكرٌات والفوسفولبٌدات  Amino acid))لذلك, فالؽذاء ٌحتوي على األحماض األمٌنٌة 

((Phospholipds  .وؼٌرها, وهذه المواد هً أساسٌة فً تجهٌز الطاقة وعملٌات البناء 

 تقسٌم الحشرات حسب المواد الغذائٌة التً تتناولها 

 أو البقولٌة أو النجٌلٌة الحبوب على تتؽذى // Phylophages التغذٌة نباتٌة حشرات -1

 .إلخ..  مخزنة( كتانٌة أو قطنٌة) األصل نباتٌة منسوجات أو وزهور أوراق

 علىتتؽذى  أو أخرى حشرات تهاجم أن إما // Zoophages التغذٌة حٌوانٌة حشرات -2

 .والصوؾ الرٌشو والقرون والجلود كالجبن حٌوانً أصلها مواد على أو االنسالخ جلود

 وجودها ٌترافق المتحللة العضوٌة المواد على تتؽذى // Saprophages رمٌة حشرات -3

 .التخزٌنً الوسط فً الدقٌقة األحٌاء بوجود

 ؼذائٌة قٌمة ذات مادة أي على ةالتؽذٌ ٌمكنها //Polyphages  التغذٌة متنوعة حشرات -4

 .العوائل وعدٌد الؽذاء متنوع ٌعتبر المخازن حشرات من والعدٌد  حٌوانٌة أم كانت نباتٌة

 

 تقسٌم الحشرات من حٌث التخصص الغذائً 

هً الحشرات التً تتؽذى على  // Insects Polyphagous حشرات عدٌدة العوائل -1

تتبع عوائل نباتٌة عدٌدة ومختلفة مثل الجراد والدٌدان القارضة ودٌدان القطن  نباتات متباٌنة

 وُتعد من أشد الحشرات ضرراً على النبات وأصعبها مكافحة .

تلك الحشرات التً تتؽذى على  // Oligophagous Insectsحشرات قلٌلة العوائل  -2

نباتات تعود الى عائلة نباتٌة واحدة مثل دودة جوز القطن القرنفلٌة تتؽذى على نباتات العائلة 

 الخبازٌة .

الحشرات التً تتؽذى على نوع  // Monophagous Insectsحشرات وحٌدة العائل  -3

وهً قلٌلة االنتشار وُتعد حشرات ذات تخصص عالً فً التؽذٌة وتؽٌب  واحد من النباتات
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إذا ؼاب عائلها عن الوجود مثل سوسة جوز القطن وذبابة ثمار التٌن التً تصٌب التٌن دون 

 ؼٌره فً العراق وحمٌرة النخٌل التً تصٌب التمر.

 ق حصول بعض الحشرات على غذائها ائطر

 الماضغات أو العاضاترات التً تحصل على غذائها بالعض تعرف الحش أو المضغ  العض -1

ق أو اللحم, وتحرك فكٌها اورلعض األ  لفكٌن, تستخدمهما تتمٌز هذه الحشرات بامتالكها       

من جانب آلخر عند مضػ الطعام, ولٌس صعوداً ونزوالً, كما تمتلك أجزاء فوهٌة أخرى تدفع 

ى هذا النوع من الحشرات الخنافس األرضٌة التً تفترس الطعام إلى داخل الفم, ومن األمثلة عل

صؽار الكائنات من األتربة عن طرٌق تمزٌقها بفكٌها, باإلضافة الصطٌاد البعوض والذباب 

 عد الجذور واألوراق واألزهار طعاماً لماضؽات النبات. خالل طٌرانه, بٌنما تُ 

  المص تعرف الحشرات التً تحصل على غذائها بالمص الماصات -2

البعوض, حٌث إّن ألنثى   أنبوبٌاً, ومن األمثلة علٌها فماً  بامتالكها الحشرات  تتمٌز هذه     

البعوض خرطوم تدخله فً جسد مضٌفها المتصاص القلٌل من الدماء, وبالنسبة لماصات 

لمص ما فٌه, وٌعد العث والفراش من   النباتات فلها أجزاء حادة من الفم تؽرزها فً ساق النبتة

 لماصات ولها خراطٌم طوٌلة توصلها لرحٌق األزهار من أجل الحصول علٌه. ا

 المسح بالفم تعرف الحشرات التً تحصل على غذائها بالمسح الماسحات -3

عد الذباب من األمثلة على هذا النوع, حٌث ٌعتمد على فمه فً تناول الطعام من خالل ٌُ       

وكؤنه ٌلعقه بلسانه, وٌتمٌز بقدرته على إفراز مادة سائلة فوق   مسحه فوق مصادر الطعام

 وبالتالً مسحه بالفم.   الطعام الصلب إلذابته

 تناول األطعمة المخزنة والنفاٌات  -4

الصراصٌر, حٌث تعٌش فً  :األمثلة على الحشرات التً تتناول األطعمة المخزنة والنفاٌات     

 . مسكنهُ  ما وتشاركهُ ك ,المناطق التً ٌعٌش فٌها اإلنسان

  تناول المحاصٌل الزراعٌة -5

الجراد والجنادب التً ال تلحق  :األمثلة على الحشرات التً تتناول المحاصٌل الزراعٌة     

 الضرر باإلنسان. 
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 التطفل  -6

األمثلة على الحشرات التً تحصل على ؼذائها بالتطفل: البراؼٌث والقمل, حٌث إنها تعٌش      

رجً من الجسد, وتتمٌز هذه األنواع بعدم امتالكها لألجنحة, باإلضافة إلى على الجزء الخا

وتمتص القلٌل من دم الجسد   واإلنسان والثدٌات  كالطٌور  تطفلها على مختلؾ الكائنات

 المضٌؾ, باإلضافة إلى إمكانٌة إلحاق الضرر به.

  تناول لحوم الحٌوانات فتراساأل -7

تتناول لحوم الحٌوانات: جٌوش النمل فً أمرٌكا الجنوبٌة, حٌث األمثلة على الحشرات التً      

 .تعرؾ بضروب اللواحم, حٌث تهاجم أي نوع من الحٌوانات التً تصادفها فً طرٌقها
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 الحشرات تعٌشها التً البٌئاتالمحاضرة الخامسة // 

 فً الحٌاة على اعتاد قد منها الً ضئٌ عدداً  أن إال ,ٌباً تقر البٌئات جمٌع فً الحشرات تتواجد    

 وقد وانتشارها وتكاثرها ونشاطها الحشرات بقاء على كبٌراً  تؤثٌراً  للبٌئة إنو ,المائٌة البٌئة

 فً والحقائق النظرٌات وإثبات التفكٌر تنمٌة فً كثٌراً  الحشرات مجال فً الدراسات ساهمت

 مجال فً تلك الدراسات أهم ومن ,والحٌوان اإلنسان ومجتمعات النبات بٌئة علوم مجال

  .البٌولوجٌة والمكافحة والتنافس والتطفل واالفتراس الحشرات عشائر دٌنامٌكٌة

 أهم البٌئات التً تعٌشها الحشرات

 بٌئة اإلنسان -1

 أقلها األضرار من كثٌرا وحٌواناته لإلنسان تسببتتواجد بعض الحشرات فً بٌئة اإلنسان و     

 وبق المطابخ فً تتواجد التً الصراصٌر مثل البٌئة فً حوله بتواجدها إزعاجا لهم تحدث أن

 وهذه الطبٌة, الحشرات مجموعة هاٌعل ٌطلق ما وهً والنمل والبراؼٌث والبعوض الفراش

 بعض تقومو ,خاللهُ  من الدم امتصاص أو لدؼهُ  عند للجلد تهٌجاً  تسبب الحشرات من المجموعة

 فً ٌحدث كما والحٌوان اإلنسان جسم فً المهٌجة والمواد السموم بعض بحقن الحشرات أنواع

 ثقب طرٌق عن العسل نحل شؽالة ومن فمها, بؤجزاء الجلد ثقب طرٌق عن اإلسطبالت ذبابة

 .اللسع لةآب الجلد

 جسم اإلنسان والحٌوان -2

 أضراراً  له مسببا والحٌوان اإلنسان على خارجٌاً  تتطفل الحشرات من مجموعة توجد     

 على الحٌوان داخلٌاً  تطفالً  الحشرات من مجموعة تتطفل بٌنما القمل والقراد والحلم, مثل صحٌة

 .الؽنم أنؾ وٌرقات الخٌل معدة نؽؾ وٌرقات البقر جلد نؽؾ ٌرقات مثل

 النباتات -3

 دودة مثل أجزائها بعض بقرض إما المزروعات, على الحقلٌة الحشرات تتواجد وتتؽذى     

 السٌقان تثقب أو والمن األبٌض الذباب مثل عصارتها بامتصاص أو والنطاط القطن ورق

 الذرة ودودة الكبٌرة القصب دودة مثل الداخلٌة على أنسجتها متؽذٌة فٌها أنفاقا وتصنع والفروع

 ناخرات مثل المنطقة هذه خالٌا وتتؽذى على الورقة بشرتً بٌن أنفاقاً  تصنع أو األوربٌة

 الجذور تقرض أو الفاكهة ذبابة مثل محتوٌاتها على وتتؽذى الثمار داخل تحفر أو األوراق,

 .الحفار مثل التربة تحت سطح الموجودة النبات أجزاء على وتتؽذى
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 التربة الزراعٌة -4

 على تعمل ثم ومن الزراعٌة التربة فً وتتكاثر تعٌش التً الحشرات من ةمجموع هناك     

 على تعمل وبالتالً التربة فً أنفاق بعمل وذلك بحفرها تقوم كما للتربة الكبٌرة الحبٌبات تفتٌت

 للتربة لتضٌؾ أجسامها تتحلل الحشرات هذه موت وعند فٌها الري مٌاه وسهوله حركه تهوٌتها

 .من خواصها تحسن عضوٌه ماده

 المخازن -5

 مثل المخزونة الؽذائٌة والمواد الحبوب تصٌب التً الحشرٌة اآلفات من مجموعة توجد     

 اآلفات ببعض للتلؾ تخزٌنها عن والكتب الصوفٌة والمواد الجلود تتعرض كما البقول خنافس

 .الحشرٌة

 البٌئة المائٌة -6

, التنفس علىتمتلك فصائل الحشرات الؽّواصة أٌضا بعض الخصائص التً تساعدها      

كسجٌن المتحلل فً المٌاه, بٌنما أنواع وتسحب بها األ خٌاشٌم فالكثٌر من أشكال الٌرقات تمتلك

ٌُحبس فً أعضاء خاصة وأخرى تحتاج أن تصعد للسطح لتزٌد مخزونها من األ كسجٌن الذي 

ٌّة بفرز إفرازات  الخنافس الطّوافة تقومو ,ً جسدهاف ٌّة سطح الماء  لعاب تخفؾ من حساس

وتصبح بالتالً قادرة على التنقل علٌه عبر ما ٌعرؾ "بدفع مارانؽونً" تٌمنا بالفٌزٌائً 

 .اإلٌطالً كارل مارانؽونً

 البٌئة الصحراوٌة -7

 لتحتفظ أجنحتها بواسطة الجو من الرطوبة امتصاص على القدرة الهالخنافس  بعض     

 .نادرة الرطوبة حٌث الصحراء فً تسٌر ٌجعلها مما بمٌاهها

 الغابة -8

سواء كانت فوق أو تحت سطح التربة أو فً المٌاه تعٌش الكثٌر من الحشرات فً الؽابات      

 نمل والخنافس والحفارات وؼٌرها.أو على أو داخل األشجار والحشائش واألعشاب مثل أنواع ال

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
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 رتبة الحلم –المحاضرة السادسة // اآلفات الحٌوانٌة غٌر الحشرٌة 

تختلؾ و ,Mites الحلم كؤنواع النبات على تتطفل الحجم, صؽٌرة حٌوانٌة حٌة كائنات     

مجموعتٌن أنواع الحلم فً طرٌقة معٌشتها وأماكن وجودها, وبصورة عامة ٌمكن وضعها فً 

 :ـ رئٌسٌتٌن

 -الى : ماكن وجودهاأحسب تؽذٌتها و تقسم: Free- Living Mites  انؾهى ؽش انًؼٛشخ أٔالً:

نواع تلعب دوراً كبٌراً فً مجال ن هذه األأ :  Predaceous Mites ـ الحلم المفترس1

تعٌش فً التربة وبٌن المواد العضوٌة  إذالمكافحة البٌولوجٌة للعدٌد من اآلفات الزراعٌة , 

رجل الصؽٌرة وعلى بعض نواع مفصلٌة األأالمتفسخة والمخلفات النباتٌة والدبال وتتؽذى على 

 خرى من الحلم .أوعلى أنواع  النٌماتودا 

نواع العدٌد من النباتات تصٌب هذه األ : Phytophagous Mites  ـ الحلم نباتً التغذٌة2

 جاتها وتصٌب الحبوب والمواد المخزونة .االقتصادٌة ومنتو

نواع المتؽذٌة على الفطرٌات تشمل األ :   Mycophagous  Mitesـ الحلم الفطري التغذٌة3

 والنباتات المخزونة التً نمت علٌها الفطرٌات المختلفة.

وراق والثمار توجد فً التربة وعلى األ :   Saprophagous Mites ـ الحلم رمً التغذٌة4

ومن خالل ذلك تكون لها االهمٌة  ,نسجة النباتٌة والحٌوانٌة المٌتة المتساقطة وتتؽذى على األ

 فً تحلٌل المواد العضوٌة فً التربة فتزٌد من خصوبتها .

نسان مراض الى الحٌوان واإلٌقوم بنقل مسببات األ : Parasitic  Mites الحلم المتطفل ثانٌاً:

 -الحلم وٌقسم الى قسمٌن :وٌشترك فً ذلك كل من القراد و

مثل الحلم الذي ٌتؽذى على الحٌوان  :   Ectoparasitic  Mites ـ الحلم المتطفل خارجٌاً 1

نواع نسان خارجٌاً وٌسبب الحكة وٌهٌئ محالً للعدوى بمسببات مرضٌة ثانوٌة , كذلك األواإل

 ودٌدان الفال رٌا.التً تنقل مسببات مرضٌة وطفٌلٌات داخلٌة مثل الدٌدان الوحٌدة 

نواع الداخلٌة التطفل التً تصٌب األ :   Endoparasitic   Mites ـ الحلم المتطفل داخلٌاً 2

حٌث  Acarapis  woodi كارٌنالجهاز التنفسً خاصة القصبات الهوائٌة للنحل مثل حلم األ

, وفً  وآسٌاتواجه نحل العسل فً أوربا ٌسبب تحلل أنسجة العائل وهو من المشاكل التً 
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من الحلم فً المناحل العراقٌة وكذلك توجد  العراق هناك مسح عن وجود هذا النوع 

 .Varroa  jacobosoni الفاروا

 Mites and Host plants  الحلم والعوائل النباتٌة

ٌجاد إإدي الى ٌن أالنباتً والعوامل المإثرة فٌه ٌمكن  أن فهم العالقة بٌن الحلم وعائلهُ      

ضراره أوخفض  Phytophagous Mites  الطرائق المناسبة للسٌطرة على الحلم نباتً التؽذٌة

 -تٌة :لذلك سٌتم تناول هذا الموضوع من خالل الجوانب اآل

ستعراض بسٌط للعوائل النباتٌة التً ٌتؽذى أأن  :  Host  Preference تفضٌل العائل والً:أ

نباتً واحد  ٌتؽذى على عائلالحلم من نواع أن هناك أن ٌقودنا الى أعلٌها الحلم النباتً ٌمكن 

خرى ذات مدى عائلً واسع أنواعاً أومنها ما ٌتؽذى على أنواع قلٌلة من النباتات فً حٌن نجد 

ن كثٌر من أظهرت أ, ودراسات التشرٌح المقارن ن الكثٌر من الدراسات التصنٌفٌة أال إ, جداً 

تكاثر فقط ٌنه قد أذات عائل واحد أو  Phytophagous  Mites  ؽذٌةنواع الحلم النباتً التأ

ن تكون صحٌحة فً حالة أاً , هذه النتٌجة ٌمكن ٌعلى العوائل النباتٌة القرٌبة من بعضها تصنٌف

نواع التً تلك األ وراق وخاصةً رٌوفً الذي ٌعٌش على النباتات عرٌضة األعائلة الحلم األ

نواع الحلم أن لبعض أخرى الى أشارت دراسات أ, فً حٌن ت العائلنتفاخات على النباتصنع األ

وراق مما وسع من العوائل النباتٌة عرٌضة األأجزاء الفم( مدى أرٌوفً ذات البوز الكبٌر )األ

كبٌرة البوز جنس , مثل ذلك حلمة العنجاص رٌوفً صؽٌر البوزنواع الحلم األألدى 

Diptacus   فرادهُأمدى جؽرافً واسع وتصٌب  ولهُ   العنجاصحٌث ٌصٌب هذا النوع بكثرة 

أن بعض  عتٌادي,ما بالنسبة لعائلة الحلم األحمر االأ .من نباتات العائلة الوردٌة  عدٌدال

و عائالً نباتٌاً وتتؽذى علٌه ثم تنتقل الى نبات آخر من نفس النوع بحثاً عن أتهاجم نوعاً   هُ نواعأ

ال إ, ة تتؽذى على عوائل نباتٌة متعددةخرى ؼٌر متخصصأاع أماكن تؽذٌة جدٌدة بٌنما توجد أنو

وراق وثمار النبات أعتٌادي تتمٌز بتفضٌلها التكاثر على الا حمرنواع الحلم األأن أأن المالحظ 

  العائل.

   ٌنعامل تعتمد على  درجة تفضٌل الحلم النباتً للعائل 

ن هناك عوائل نباتٌة مفضلة للحلم فً حٌن أظهرت دراسات عدٌدة أ ـ نوع العائل النباتً :1

قل العوائل أفمثالً كان العنب  ,ثنٌنخرى وسط بٌن األأخرى ؼٌر مفضلة وأوجدت عوائل 



 

20 
 

كثر العوائل المختبرة تفضٌالً وكان الخٌار والخوخ أ ءحمر بٌنما كانت الفاصولٌامالئمة للحلم األ

 ثنٌن.جاص وسط ما بٌن األواأل

ك كانت جاذبة ألفراد الحلم ٌوراق الشلأن أجد فً احدى الدراسات و ـ الوقت من السنة:2

ٌلول . أصبحت جاذبة فً أب ثم آوائل الصٌؾ وؼٌر جاذبة خالل تموز وأو حمر فً الربٌع األ

عزى الى الحالة الفسلجٌة ن تُ أحمر ٌمكن وراق الشلٌك للحلم األأن هذا التباٌن فً جاذبٌة وأ

 للنبات.

أن التنافس على العائل الؽذائً قد ٌحدث  :   Host Competitionالعائلثانٌاً: التنافس على 

ن هذا التنافس أو خرى التً قد تهاجم العائل نفسهُ نواع األفراد األأو بٌن أفراد النوع الواحد أبٌن 

زدحام و عوائل جدٌدة وذلك لتجنب األأماكن أنتقال الى فراد الحلم الى الحركة واألأقد ٌدفع 

وقات أنواع الى تنظٌم ضافة لذلك قد تسعى بعض األأ ,نافس فٌما بٌن سكان النوعالشدٌد والت

شجار أمثال ذلك ما ٌحدث بٌن حلمة  ,خرىنواع األنشاطها بحٌث ال تتعارض مع نشاط األ

 Panonychus األوربٌةوالحلمة الحمراء   Bryobia  rubrioculus البنٌة ةالفاكه

ulmi    وربٌة فً الربٌع وتساعد هذه البنٌة عادة قبل الحلمة األحٌث ٌفقس بٌض الحلمة

ن الحلمة الحمراء البنٌة تدخل أال إوربٌة , فراد الحلمة األأٌقاؾ نمو إفً   السلوكٌة الحلمة البنٌة

وربٌة بٌنما تستمر الحلمة األ  واخر الربٌع لتتفادى حرارة الصٌؾأفً )السبات( البٌات الصٌفً 

, فراد النوع الواحدأقد تحدث ضمن  فضالً عن ذلك فؤن تؽٌرات عدٌدة ,ٌة والتكاثرفً التؽذ

 ؽذٌة حٌثماكن التأعداد هذا النوع وتسبب تلؾ فً أخالل فترة النشاط حٌث تزٌد من 

 -حٌنذاك الى : التنافس على الؽذاء يٌإد

 نثى الواحدة.اختزال فً عدد البٌض الذي تضعه األ .1

 المٌت.زٌادة النسبة المئوٌة للبٌض  .2

 .طوار ؼٌر البالؽةزٌادة فً الموت بٌن األ .3

 التغذٌة المؤثرة فً النشاط الموسمً للحلم النباتً البٌئٌة العوامل

 خفض الى تإدي  المنخفضة الحرارة درجة  نأ:   Temperature الحرارة درجة:  أوالً 

 فً مفاجئ انخفاض حدوث عند لحلممن ا كبٌرة أعداد موت إذ تإدي الى, الشتاء فً الحلم أعداد

 ارتفاع نأ كما , الحلم عدادأ خفض فً تؤثٌر المنخفضة للحرارة فؤن وعلٌه , الحرارة درجات
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 بنسبة موت حدوث الى خرىاأل هً تإدي الحلم لمعٌشة االعتٌادٌة  الحدود عن الحرارة درجة

  .والزٌادة التكاثر من الحلم تمكن التً هً فقط المعتدلة الحرارة نأو الحلم, فً كبٌرة

 الحار الجو فً حمراأل الحلم ؤنواعب صابةإلاتزداد  : Humidity النسبٌة الرطوبة: ثانٌاً 

 الرطوبة نأ كما, الحلم أعداد زٌادة ٌقاؾإ على الرطوبة من العالٌة المستوٌات وتعمل والجاؾ

 خفض على الرطوبة عالً الهواء ٌعملو, نسالخاأل عملٌة ثناءأ حمراأل الحلم فرادأ تقتل العالٌة

 قصر الى تإدي العالٌة الرطوبة نأ لىع فضالً  البٌض وضع من ناثاأل تبطئ كما الحلم تؽذٌة

  .الحلم أطوار حٌاة فترة

 الؽزٌرة األمطار تؽسل حٌث حمراأل الحلم أعداد فً عكسً تؤثٌر للمطر :Rain  المطر: ثالثا

 السفلً سطحال الى المطر سقوط ثناءأ وٌنتقل ٌتحرك الحلم أن الإ, الؽذائً العائل على الحلم

 النباتات بعض على الطبٌعٌة الزؼبٌة الشعٌرات تساعدو ,أحٌانا المحمٌة ماكناأل والى لألوراق

 الى ٌإدي الؽزٌرة مطاراأل سقوط نولكن أ المطر بفعل السقوط وعدم التعلق من الحلم فرادأ

 Oligonychus  coffae الحمراء الشاي حلمة أن وجد فمثال كبٌر, بشكل الحلم أعداد خفض

  .الؽزٌر المطر أثناء كبٌر بشكل أعدادها أنخفضت

 وقاتاأل أثناء للضوء استجابة عامة بصورة حمراأل الحلم أنواع تظهر  : Light الضوء: رابعاً 

 حساسٌة استجابة لؽةاالصٌفٌة الب ناثاأل تظهرو ,فصلٌة االستجابة هذه لكنو  السنة من المالئمة

 الى استجابتها فً الذكور وتتباٌن الشتوٌة ناثاأل منأكثر  بٌضاأل الضوء من حزمة الى موجبة

   Tetranychus الزعرور على الحمراء للحلمة الشتوٌة ناثاأل نأ فلوحظ بٌضاأل الضوء

viennensis الحمراء للحلمة الصٌفٌة ناثاأل لوحظ وكذلك الذكور من للضوء كثرأ تستجٌب 

 .الذكور من أكثر ضوءال حزمة نحو لالنتقال مستعدة  Pnonychus  ulmi  االوربٌة

 لالستجابة الحلم فرادأ قابلٌة من تزٌد التجوٌع فترة زٌادة نأ ثبت لقد :Food  الغذاء: خامساً 

 من ألنه للحلم المتاحة الرطوبة لسٌطرة ةخاضع االستجابة وطرٌقة عالقة نأ الإ للضوء

فً حٌن أن  عالٌة رطوبة ذا تكون النتح وبسبب الحدٌثة النبات وراقأ نأ جٌداً  المعروؾ

وتكون منخفضة الرطوبة  نتحها نسبة تقل الحلم فرادأ تؽذٌة بسبب جداً  المتضررة وراقاأل

 لكنو النبات وأ الورقة سطح على معٌنة مساحة داخل عادة الحلم فرادأ تتجولو ,بسرعة وتجؾ

 وتدرج الضوء مثل مإثرات علٌها تحتمها علىاأل الى للحركة ٌحفزها البداٌة فً الؽذاء نقص

 الى وتقودها للضوء االٌجابٌة االستجابة فراداأل فً تنشؤ الؽذاء نقص وقت تقدم مع الرطوبة

 تواجه وحالما كثر,أ الظهور وحدٌثة ؼضة خضراء مادة ٌجادإ احتمال ٌكون حٌث النبات حواؾ
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 االستجابة سلبٌة تصبح فؤنها للرطوبة متصاعداً  تدرجاً  الواطئة الرطوبة تعودت التً الحلم فرادأ

 النتح سببب الرطوبة فً التدرج كان  فإذا , مظلة مناطق الى الحلم فرادأ تتجه بالنتٌجةو للضوء

 .للؽذاء خرآ مصدراً  تجد النهاٌة فً الحلم فرادأ فؤن وراقاأل فً

 خرآ حً كائن على ٌتطفل وأ فترسٌ حً كائن هو الحٌوي العدو :الحٌوٌة  األعداء: سادساً 

 -: ٌلً ما الزراعً لحلمل الحٌوٌة عداءاأل هموأ ,ٌإدي الى ضعفه أو قتله و

 Predators  Insects  ةالمفترسالحشرات  ـ1

                                                                                         الدعاسٌق*        السٌرفد ذبابة*       المفترس الثربس*       المن سد*أ      زهاراأل بقة*

            Preadators  Mites  المفترسالحلم  ـ2

   Cheyletidae الحلم عائلة*      Tydedae  الحلم عائلة*  Phytoseiidae الحلم عائلة*

 Stigmaeidae الحلم عائلة*    Bdellidae  الحلم عائلة*

   Pathogens  المرضٌة المسببات ـ3

 للحلم السكانٌة الكثافة على التؤثٌر فً كبٌراً  دوراً  لها المرضٌة المسببات من العدٌد هناك      

 -: ومنها للنباتات الضار

        . Oligonychus  ununguis  الحلم على  ٌتطفل   Entomopthora  الفطر

          . Oligonychus  gossypii  الحلم على ٌتطفل  Neozygites   الفطر
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 المحاضرة السابعة // رتبة القوارض 

 Rodents القوارض

ُيعرف منها  ،Rodents ، وتنتمي مع القواضم إلى رتبةMammalia صف الثدييات  تتبع
وُتعد أفراد  ،نوع من القوارض الضارة التي تعد آفات حقيقية 0011جنسًا، و 453حاليًا 

أهم أنواع القوارض، ومن فصيمة  mice وفئران rats بما فيها من جرذان Muridae الفصيمة
تسبب من األنواع الضارة جدًا بكثير من األشجار المثمرة، وي Sciurus  السنجابيات ُيعد السنجاب

في إحداث خسائر كبيرة في الزراعات الحقمية من خضار ومحاصيل جذرية  spalax الخمد
نها تفوق الثدييات األخرى في عدد أنواعها وقدرتها إومما يزيد من خطورة القوارض هو  ،ودرنية

كانت طبيعية أم من صنع اإلنسان وسرعة  ءالفائقة عمى التكيف في البيئة التي توجد فيها سوا
 ثرها.تكا

 
 

 األضرار االقتصادٌة
 

ن من األسنان الطويمة الحادة تعرف بالقواطع، اتمتمك الجرذان والفئران في مقدمة فمها زوج
وفي نهاية أطرافها األمامية والخمفية مخالب قوية ذات نهايات مدببة، وبوساطتهما تستطيع أن 

كما  ،الكهربائية والجدران الرمميةبالت اتقرض وتقضم معظم ما يصادفها من مواد كالخشب والك
تتمكن من حفر األرض وعبور الممرات المائية الصغيرة فهي تتغذى عمى البذور قبل إنباتها 
وتنقل بعضها إلى جحورها، وتأكل البادرات وتموي نباتات القمح والشعير إلى األسفل وتقرض 

وتهاجم أيضًا مختمف  ،ا وتتمفهاالذرة لتأكل أكوازه انقيسنابمها كما تهاجم المناحل، وتتسمق س
أنواع الخضراوات وتتغذى عمى ثمارها الناضجة وتتسمق أشجار الفاكهة لتأكل لب الثمار وتمتص 

وهي تسبب أضرارًا بالغة لشبكات الري بمختمف أنواعها  ،فتقرض العناقيد العنبعصيرها وتهاجم 
كما ُتضر  ،الحيوانات الزراعيةوتعد مسؤولة عن الخسائر في المحاصيل و  ،ولألجهزة المختمفة

ويضاف إلى الخسائر  ،بالمخازن والمستودعات والمنازل والتجمعات التجارية والمرافئ والبواخر
الناجمة عن الكميات التي تستهمكها في غذائها األضرار الناجمة عن تموث األطعمة والحبوب 

اض الخطرة لإلنسان والحيوان تشارك في نقل كثير من األمر و  ،بمخمفاتها من براز وشعر وغيرها
 الكمب(. ءونشرها وفي مقدمتها الطاعون والتيفوس الخبيث والسعار )دا

 

 القدرة التناسلٌة للفئران

تنمو  ,بعد والدة األم للصؽار تستطٌع أن تتزاوج وتحمل مرة ثانٌة خالل الٌوم األول للوالدة     

وخالل األسبوع  ,الصؽار بسرعة وتبدأ فً التعرؾ على الؽذاء بنفسها عند األسبوع الثانً

http://arab-ency.com.sy/tech/detail/168899#%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وتصبح ناضجة  اً الثالث تبدأ فً تناول األؼذٌة الصلبة وعند الشهر الثالث تعتمد على نفسها كلٌ

 .جنسٌا

 عالمات اإلصابة بالفئران وأ دالئل

 -: نان إلى قسمٌالمات اإلصابة بالفئرع وأٌمكن تقسٌم دالئل 

 دالئل مباشرة  -أوالً 

مشاهدة الفئران تتجول فً الحقول وعلى جانبً الترع والمصارؾ والجسور وكذلك  ًوه

 . مشاهدة الفئران فً المنازل والمخازن ومزارع الدواجن والمنشآت المختلفة

 دالئل غٌر مباشرة  -ثانٌاً 

 :-  اآلثار التً تتركها الفئران خلفها وتدل على وجودها ومنها ًوه

 .مظاهر اإلصابة فً المحاصٌل المختلفة بالفئران -1

 .أثار األقدام والممرات ووجود الجحور واألعشاش  -2

 .رائحة بول الفئران الكرٌهة فً األماكن المؽلقة  -3

 .انتشار بعض األوبئة  4-

 بعض المناطق الناتجة عن موت الفئران أو تقٌإ الطٌور المفترسة وجود جماجم الفئران فً  -5

 .لها     

 . تواجدهاطق اوجود األعداء الطبٌعٌة للفئران بكثرة فً من 6- 

 ٌعتبر وجود براز الفئران من الدالئل الهامة على وجود الفئران وخاصة فً األماكن المؽلقة  7- 

 . وٌختلؾ شكل البراز باختالؾ أنواع الفئرانالمخازن والمنازل والحقول مثل       

  

 ق مكافحة الفئرانائطر

من األضرار وممتلكاته مكافحة الفئران عملٌة فً ؼاٌة األهمٌة لحماٌة اإلنسان وصحته      

 هتمام أوالً بمحاولة اإلنسان لمنعوٌجب اال ,التً تلحقها به اقتصادٌاً وصحٌاً وبٌئٌاً بصفة عامة

لفئران فً مناطق معٌشته سواء المناطق الزراعٌة أو المناطق السكنٌة باإلضافة وانتشار ا تواجد

الحد من ؼزوها لمنشآته المتعددة كالصوامع والمخازن والمصانع والمبانً العامة  ,إلى هذا

, لذا فإن االهتمام ٌجب أن ٌبدأ ض المتعددة كالمستشفٌات والمدارسالمستخدمة فً األؼرا
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 من خاللالبٌئٌة الصحٌة بصفة عامة لحماٌة المبانً بالوسائل المتعددة  بتحسٌن وتطوٌر النظم

اللجوء إلى   لك, كذبحٌث ال ٌسهل على الفئران ؼزوها أحكام منافذ ومداخل هذه المبانً

ٌلً ذلك التفكٌر فً إجراء عملٌات التدخٌن بالمركبات  ,استخدام المصائد بؤنواعها المتعددة

لمبٌدات المتخصصة التً تستخدم بصور مختلفة حسب الظروؾ المعروفة وكذلك استعمال ا

 .العامة المثلى والمناسبة فً كل حالة على حدا

 أوالً // المكافحة الفٌزٌائٌة

 الطاردة للقوارض.  استخدام الموجات الفوق صوتٌة 

 المكافحة المٌكانٌكٌةثانٌاً // 

 .مصائد األلواح الالصقةالمصائد الحٌة / المصائد القاتلة / المصائد الالصقة / 

 المكافحة الكٌمٌائٌةثالثاً // 

 مواد التبخٌر -1

مثل بالطعوم السامة أو المصائد وهنا ٌجب استخدام مواد التبخٌر   قد ٌصعب مكافحة الفئران

(GV7)  التً ٌنتج عنها ؼازات قاتلة تتخلل الجحور وتقضى على الفئران ولكن ٌجب

 .قلٌل فترة التعرٌضاستخدامها بتركٌزات منخفضة مع ت

 الطعوم السامة -2

 :- أهم االعتبارات الواجب توافرها فً مبٌد الفئران النموذجً أو الناجح هً

 .أن ٌكون مقبول من ناحٌة التذوق والرائحة للفئران -1

 .أعراض التسمم تظهر ببطء وال تسبب النفور من الطعم -2

 .األخرى بالبٌئةقلٌلة لألنواع  وسمٌته  متخصص للفئران فقط  -3

 .لٌست له ظاهرة السمٌة الثانوٌة للمفترسات أو المترممات التً تلتهم الفئران المسممة -4

 .(عمل تجهٌزات مختلفة منه )طعوم جافة ـ طعوم سائلة ـ مساحٌق ممرات سهولة -5
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 رتبة الطٌور –المحاضرة الثامنة // اآلفات الحٌوانٌة غٌر الحشرٌة 

 Avesالطٌور 

رة إلى       فقرٌات تسٌر بوساطة أطرافها الخلفٌة, وتطٌر بوساطة أطرافها األمامٌة المحوَّ

أجنحة, وهً من ذوات الدم الحار, صؽٌرة الحجم نسبٌاً, ٌؽطً جسمها الرٌش, ومتكٌفة 

وهناك بعض الطٌور التً ال تمتلك القدرة على الطٌران  ,نوع 9000للطٌران, وتضم نحو 

وتبدو أهمٌتها فً كونها من اآلفات المتحركة على نحو  ,مٌات وأنواع أخرىكالبطارٌق والنعا

ٌلفت نظر المزارع بصرؾ النظر عن أحجامها وأبعادها, وألنها تطٌر فً أسراب وذات سلوك 

ما ٌسبب نقصاً فً مفهً تهاجم الحقول وتلتهم وتختفً, ثم تعاود مرة أخرى  ,قد ٌكون جماعٌاً 

منها  ءحبوب القمح والشعٌر والذرة بؤكملها أو جزعلى وتتؽذى  ,إنتاج المحاصٌل ومردودها

فً الحقول أو تعمل على بعثرتها على األرض أو التام خالل طورها اللبنً وكذلك طور النضج 

 إتالفها عند التخزٌن. 

  ةل الزراعٌصٌاحأهم الطٌور الضارة بالم

 ور مائٌة تؤقلمت للعٌشٌتضم أنواع اإلوز, وهً ط  :Anseriformes رتبة الوزٌات - 1

وأهم أنواعها اإلوز األربد  ,على الٌابسة, معظم ؼذائها نباتً إلى جانب الحشرات والدٌدان

 واإلوز األؼر.

معظمها  ٌتؽذى ,أنواع القطا والحمام والٌمام تشمل  :Columbiformes رتبة الحمامٌات - 2

 تؤكل الحشرات.على الحبوب وبذور الحشائش والبراعم والثمار ونادراً ما 

 وآكل السمك والوروار وآكل النحل,تضم الهدهد   :Coraciiformes رتبة الشقراقٌات - 3

         الحشرات والدٌدان, والضار منها ٌنتمً إلى العائلةعلى ها تمفٌد لتؽذٌ أؼلبهاو

 .Meropidae   الوروارٌة

     تدٌد من العائاللع: من أكبر الرتب, إذ تضم اPasseriformes رتبة العصفورٌات - 4

 -: واألنواع واألجناس. ومن أهم عائالتها ذات األهمٌة االقتصادٌة

  ر القمح والشعٌر,وبذعلى جمٌعها من الطٌور التً تتؽذى  :Alaudidae العائلة القنبرٌة• 

 وترتاد األراضً المزروعة حدٌثاً.
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أفراد هذه جد اوتتأو )الصفار(  من أهم أنواعها الصفٌري :Oriolidae العائلة الصفارٌة• 

 الثمار والبراعم الؽضة, إضافة إلى الحشرات والدٌدان.على تتؽذى و ,فً أعالً األشجارالعائلة 

على , تتؽذى ءً تضم أكبر الطٌور العصفورٌة وأشدها ذكا :Corvidae العائلة الغرابٌة• 

 والحشرات والدٌدان.البذور والفواكه المختلفة والثمار, إضافة إلى صؽار الطٌور 

  رتشبه أنواع نقاطٌور صؽٌرة ذات منقار مستقٌم قوي,  :Sittidae عائلة كاسر الجوز• 

  الحشرات والجوز والبندق وبذور الصنوبر, وٌمكنها أن تفتح على تتؽذى  ,تالخشب فً العادا

 قشور هذه الثمار بضربات من منقارها القوي. 

   ارالعذب, تعٌش بٌن األشجوهً معروفة بتؽرٌدها  :Pycnonotidae العائلة البلبلٌة• 

 الثمار, ونادراً الحشرات.على  متؽذٌة 

   ترتاد الحدائق ,وهً صؽٌرة ذات مناقٌر نحٌفة قوٌة :Turdidae العائلة الشحرورٌة • 

المإذٌة  عد من الطٌوروتُ  ,البذور والثمار إلى جانب الحشراتعلى والبساتٌن والؽابات متؽذٌة 

 الثمار والبذور.على ار المثمرة بسبب ؼذائها لألشج

  م البلبل, ذات منقار صؽٌر ونحٌؾطٌور صؽٌرة أكبرها بحج :Sylviidae عائلة الهوازج• 

 ثمار الفاكهة.على تؤوي إلى البساتٌن والحدائق متؽذٌة 

 المستقٌم القوي, ؼذاإها األساسً تتصؾ طٌورها بمنقارها :Sturnidae العائلة الزرزورٌة• 

على  , وتتؽذى ءالحشرات والثمار, وتتصؾ بلون أسود منقط, تإلؾ أسراباً فً الخرٌؾ والشتا

 الثمار المتوافرة والحشرات.

   ة ذات منقار قصٌر صلب مخروطً حادطٌور صؽٌر :Emberizidae عائلة الدرسة• 

 والفاكهة والحشرات. واتوالخضربذور الحبوب على النهاٌة, معظم طٌورها تتؽذى 

    رها العصافٌر من حٌث شكل المنقارتشبه طٌو :Fringillidae العائلة العصفورٌة • 

 بذور المحاصٌل والحشائش وثمار الفاكهة والخضراوات.على وعادات التؽذٌة, وأكثرها ٌتؽذى 

   الذي ٌمتلكفة, مثل عصفور الدوري طٌور صؽٌرة معرو :Passeridae عائلة العصافٌر• 

ومحاصٌل  الحبوب النجٌلٌةعلى منقاراً مخروطٌاً قوٌاً لتهشٌم الحبوب والبذور الصلبة, ٌتؽذى 

 أخرى.
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   فً شكلها عن جنس العصافٌر فً طولتختلؾ  :Ploceidae عائلة العصافٌر الناسجة• 

ي, الصحراو األجنحة ومنقارها القوي, من أشهر أنواعها دوري الصخور وعصفور الصخور 

 والخضراوات. الحبوبعلى البراعم والحشرات )النطاطات(, والثانً على ٌتؽذى األول 

  ج(اتضم طٌوراً برٌة جٌدة اللحم, منها التدرج )الدر :Galliformes رتبة الدجاجٌات - 5

 ؼلٌظمتلئة ؼزٌرة الرٌش, المنقار قصٌرلها أجسام م ,والحجل والسلوى والدجاج الهندي والقطا

ها األساسً, ومن أشهر األنواع إضراراً ءعد ؼذاقوي ٌلتقط به الحبوب والبذور التً تُ 

 ومنها الحجل. Phasianidae أو الدراجٌة  بالمزروعات العائلة التدرجٌة

تنتشر   ًوه ,وتظهر لٌالً  الخفافٌش حٌوانات ثدٌة تختفً نهاراً : (الخفاشٌات )الوطاوٌطرتبة  -6

لنوع السائد منها والذي ٌتؽذى على الثمار ٌهاجم ثمار النخٌل فً طوري فً كل بقاع العالم ,وا

 معلقة الرطب والتمر كما تهاجم حدائق الفاكهة وتؤكل لب ثمارها أو تتلفها وتتركها فارؼة

 ,وتسبب سقوط الكثٌر من ثمارها باألشجار, وتهاجم ثمار المانجو والمشمش والخوخ والكمثرى 

 .كما تتؽذى على العنب والتوت والنبق والفراولة والطماطم والباذنجان وؼٌرها

 

 : شفٌق مكافحة الخفائاطر

 : فً حالة االهتداء إلى أوكارها

م من ؼ1م منه مضافاً إلٌه ؼ30هر الكبرٌت بمعدل تدخن أماكن تجمع الخفافٌش بحرق زُ      

والح أو خشب كمال مواقد بها فحم نباتً أو لكل متر مكعب من الفراغ مع استع ًالشطة السودان

 .هذا الؽرضل

 : حالة عدم االهتداء الى أوكارها ًف

تقاوم الخفافٌش فً هذه الحالة باستعمال الطعم السام المكون من العجوة الخالٌة من النوى      

 مع مادة فوسفٌد الزنك ولتحضٌر هذا الطعم ٌزال النوى من العجوة ثم ٌضاؾ إلٌها فوسفٌد

وتعجن وتخلط جٌداً خلطاً متجانساً ثم ٌعمل منها  م عجوة(ؼ100م فوسفٌد الزنك/ؼ3الزنك )

الثمار بواسطة خٌوط من الدوبار فً أماكن ظاهرة من مع بحجم البرتقالة الصؽٌرة تعلق  كرات

 .علٌها ًالنهار فتنجذب إلٌها الحٌوانات لٌالً وتؤكل منها فٌقضفً األشجار 
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ٔانخغبئش انُبعًخ ػُٓب , أيضهخ ألْى  / األًْٛخ االلزصبدٚخ نأليشاض انُجبرٛخ/انًؾبظشح انزبعؼخ 

  األيشاض فٙ انؼشاق ٔانؼبنى

 ًْٛخ االلزصبدٚخ نأليشاض انُجبرٛخ األ

ٝثبَُ٘جخ ُٔال٤٣ٖ , ُِ٘جبربد ٝٓ٘زغبرٜب ٜٗب رَجت ٙوهاً َٗبٕ ألإٔ أٓواٗ أُؾب٤َٕ ٛبٓخ ُإل -1

هل رٜلك  اُ٘جبربد ٓواٗ إٔ بك  اُ٘جبربد ٝٓ٘زغبرٜب,اُجْو ك٢ اُؼبُْ ٣ؼزٔلٕٝ ك٢ ٝعٞكْٛ ػ٠ِ 

ٓضِخ ػ٠ِ مُي ٝرؼوْٜٙ ا٠ُ اُغٞع ثَ هل رئك١ ا٠ُ أُٞد ثَجت اُغٞع. ٖٝٓ أثوى األ ٝعٞكْٛ

اُِلؾخ ًبٕ َٓئٍٝ ػٜ٘ب ٓوٗ ّ 1930ٖٓ أُ٘بٛن ك٢ ا٤ُبثبٕ ػبّ  ؽلس ك٢  ػلك ٓب ٛٞ

ؼل اُؼبَٓ اُوئ٢َ٤ اُن١ ٣ٝ    .Pyricularia  oryzae ػ٠ِ اُوى اُز٢ ٣َججٜب اُلطو )اُْوٟ(

بُلطو ثٛٞ كَْ ىهاػخ اُوى ٗز٤غخ االٕبثخ  ّ 1942 ه٤ِْ اُج٘ـبٍ ك٢ اُٜ٘ل ػبّاأٍْٜ ك٢ ٓغبػخ 

Helminthosporium  oryzae   . أَُجت ُٔوٗ اُزجوغ اُج٢٘ ػ٠ِ اُوى 

ٖٓ  ؿن٣خ ثٞكوح ٝث٤ٌٔبد ًج٤وح ُٔب هل رَججٚ  أُؾب٤َٕ ٜٓٔخ ك٢ اُجِلإ اُز٢ ر٘زظ األٓواٗ أؼل ر   -2

به ٍؼأهزٖبك٣خ ُِٔياهػ٤ٖ ٝثبُزب٢ُ ٣ئك١ ا٠ُ ى٣بكح اٝ ٗؤ ك٢ اُؾبَٕ ٣٘زظ ػ٘ٚ فَبئو أهِخ 

كد ٍالُخ أؽ٤ش ّ 1970ؽلس ك٢ أٓو٣ٌب ػبّ  ٝٓضبٍ ػ٠ِ مُي ٓب .أُ٘زغبد اُيهاػ٤خ َُِٔز٤ٌِٜٖ

٤ِٓبه كٝاله  1ا٠ُ فل٘ ؽبَٕ اُنهح ثٔولاه   Helminthosporium  maydisُِلطو عل٣لح 

 لول ك٢ اُؾبَٕ .اُ ٗز٤غخ 

ص٤وٛب ؤٓواٗ اُ٘جبد ٗٞع اُٖ٘بػبد اُيهاػ٤خ َٝٓزٟٞ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓ٘طوخ ٖٓ فالٍ رأرؾلك  -3

اُ٘جبد ٓواٗ أؼل فوٟ ر  أ,  ٖٝٓ عٜخ غٜي ُِز٤ٖ٘غ ٝاُزؼ٤ِتػ٠ِ ٤ًٔخ ٝٗٞع أُ٘زغبد اُز٢ ر  

الد اُز٢ َٓئُٝخ ػٖ فِن ٝه٤بّ ٕ٘بػبد عل٣لح أفوٟ ٓضَ ٕ٘بػخ أُج٤لاد ٝأٌُبئٖ ٝا٥

 كبد ًَٝ ٛنٙ ري٣ل ٖٓ رٌب٤ُق االٗزبط .ػٔبٍ ٌٓبكؾخ ا٥أرَزؼَٔ ك٢ 

 اً أُ٘زغبد اُيهاػ٤خ ٓٔب ٣وَِ اُو٤ٔخ اُز٣َٞو٤خ ا٠ُ ؽلاً ًج٤و ٓواٗ أُؾب٤َٕ ا٠ُ هكاءحأرئك١  -4

 ٝ رلول ٤ًِب . أد ؿ٤و ٓوثؾخ ٘زغبٔثؾ٤ش رٌٕٞ اُ

 ٖٕٓ رَجت فَبئو ٓب٤ُخ ؿ٤و ٓجبّوح ٜٝٓ٘ب ٓب ٣زؾزْ ػ٠ِ أُياهػ٤ٖ أ٣ٌٖٔ ٓواٗ أُؾب٤َٕ أ -5

ٝ أفوٟ ٕ٘بف األثبَُ٘جخ ُأل اُٞاٛئٗزبعٜب بٓواٗ ٝاُز٢ رز٤ٔي ثٕ٘بف أُوبٝٓخ ُألىهاػخ األ

ثبُٔج٤لاد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٍٞاء  ٣زؾزْ ػ٠ِ أُياهػ٤ٖ هُ اُ٘جبربد هل. ًٝضو ًِلخ ٖٓ ؿ٤وٛبأرٌٕٞ 

عواء الد اُالىٓخ إلٝ اُؼالع٤خ ٓٔب ٣زطِت ّواء أُج٤لاد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝأٌُبئٖ ٝا٥أًبٗذ اُٞهبئ٤خ 

ٓواٗ اُ٘جبر٤خ اُز٢ رَزٜلف اُضٔبه رئك١ ا٠ُ هٖو ػٔو اُيٖٓ اُن١ األًنُي . ػ٤ِٔبد أٌُبكؾخ

أُياهػ٤ٖ ػ٠ِ ث٤غ ٓ٘زغبرْٜ ك٢ كزوح ه٤ٖوح فالُٚ رٌٕٞ أُ٘زغبد ٛبىعخ ٤ٍِٝٔخ ٓٔب ٣غجو 

ٍٞام . ًٝنُي ٣ٌٕٞ ٖٓ اُٚوٝه١ ٖٓ اعواء ػ٤ِٔخ كوى ػ٘لٓب رٌٕٞ أُ٘زغبد ٓزٞكوح ثبأل

 ثؼبك ا٤َُِْ ػٖ أُٖبة ٝٛنا ٣ي٣ل رٌب٤ُق اُزؼجئخ ٝاُْؾٖ . أُ٘زغبد  إل
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ٕ ب, كٝ ؿ٤و ٓجبّوأَٗبٕ ٝاُؾ٤ٞإ ثٌَْ ٓجبّو ٓواٗ اُ٘جبر٤خ ك٢ اُغبٗت اُٖؾ٢ ُإلرئصو األ -6

ٕ رَجت فَبئوٛب ثبُٔ٘زغبد اُيهاػ٤خ ر٘زظ ك٤ٜب أٓواٗ اُ٘جبد اُلطو٣خ ثؼل أاٌُض٤و ٖٓ َٓججبد 

ٓب ثبَُ٘جخ أَٗبٕ ٝاُؾ٤ٞإ . ٝص٤واد ٓجبّوح ك٢ ٕؾخ األؤأَُّٞ اُلطو٣خ اُز٢ رٌٕٞ ماد ر

ٓواٗ ألاد ك٢ ٌٓبكؾخ ٍزقلاّ أُج٤أِقَبئو أُبك٣خ ٖٓ ُٙبكخ ٙواه أُج٤لاد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ كجبإلأل

ٙبكخ َٗبٕ ٝاُؾ٤ٞإ . ثبإلص٤و ٍِج٢ ك٢ ٕؾخ اإلؤر ٣ئك١ ا٠ٍُزقلاّ أُج٤لاد إ ٍٞء باُ٘جبد ك

 ٙواهٛب ك٢ اُؾْواد ؿ٤و أَُزٜلكخ ٝاُ٘بكؼخ ٓضَ ؽْوح اُ٘ؾَ .أا٠ُ 

رغججٓب أيشاض انُجبربد إنٗ خغبئش يجبششح ٔخغبئش غٛش يجبششح كًب  ًٙٚكٍ رمغٛى انخغبئش انز

 -:ٙٚه

 : انخغبئش انًجبششحأٔالً 

 . رَجت ٓٞد اُجبكهاد ٢رِق اُزوب١ٝ ٝاُز .1

 .ًٔب ك٢ أٓواٗ اُنثٍٞ  ٓٞد اُ٘جبد ًِٚ   .2

 .ٓٞد عيء ٖٓ اُ٘جبد ًٔب ك٢ أٓواٗ اُزلؾْ ٝاُزجوغ .3

 .عوة اُزلبػ أٓواٗٗقلبٗ اُو٤ٔخ اُزغبه٣خ ُِٔؾٍٖٞ ًٔب ك٢ ا .4

 .رِق أُؾب٤َٕ اُيهاػ٤خ ك٢ أُقبىٕ ثَجت كطو٣بد اُؼلٖ ٝاُجٌز٤و٣ب .5

ٞد ًٍ ٖٓبة ًٔب ك٢ ٓوٗ األه٣ؾلس ُإلَٗبٕ ٗز٤غخ ر٘بُٝٚ ٓؾٖٞ ١اُزؤص٤و اَُبّ اُن .6

 .٤ٖ٣ت اُْؼ٤و ٝاُؤؼ ٝاُْٞكبٕ ١اُن

 :ًجبششحانصبَٛب: انخغبئش غٛش 

رزْ ُؼالط اُ٘جبربد  ٢ٝػ٤ِٔبد اُوُ ٝاُزؼل٤و اُز ١رٌب٤ُق ٓوبٝٓخ األٓواٗ ٓضَ ػالط اُزوبٝ .1

 .أُٖبثخ

 .رٌب٤ُق اُزلز٤ِ ػ٠ِ أُياهع ٝاُؾوٍٞ ُؾٖو ٝٓزبثؼخ األٓواٗ .2

ٝاُؾبِٓخ َُٔججبد األٓواٗ ًبُؾْبئِ  هزٖبك٣بً ارٌب٤ُق ٓوبٝٓخ ٝاىاُخ اُؼٞائَ ؿ٤و اُٜبٓخ  .3

 .ُجؼ٘ األٓواٗ ٓضَ األٕلاء ضب٣ٞٗخٝاُؼٞائَ اُ

ُٔ٘غ كفٍٞ ٝفوٝط اُ٘جبربد أُٖبثخ أٝ أعيائٜب ا٠ُ كافَ ٝفبهط  ٢رٌب٤ُق اُؾغو اُيهاػ .4

 .اُجِل

https://agronomie.info/%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%ac%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%ad-apple-scab/
https://agronomie.info/%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%ac%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%ad-apple-scab/


 

31 
 

 .ن ٌُٔبكؾخ األٓواٗائاُطو غوٟ ُِزَٕٞ ا٠ُ أكَٚر   ٢رٌب٤ُق األثؾبس اُز .5

 .غوٟ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ إٔ٘بف ٝٛغٖ ٓوبٝٓخ ُألٓواٗر   ٢رٌب٤ُق األثؾبس اُؼ٤ِٔخ اُز .6

 أْى األيشاض فٙ انؼشاق

ٕ ٓغَٔ اُقَبئو اُز٢ اٝ ٓواٗ اُز٢ رئصو ػ٠ِ االٗزبط اُيهاػ٢ ٣ٍٞ٘بً ٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ األ     

ؽٖبئ٤بد ارٞعل  ال أٗٚ الأٓواٗ أُؾب٤َٕ ك٢ اُؼوام ٢ٛ ٗلٌ اَُ٘جخ اُؼب٤ُٔخ روو٣جب أرَججٜب 

 -ٓواٗ  ٓضَ :كه٤وخ ػٖ اُقَبهح اُ٘بعٔخ ػٖ األ

 .% 22ػٖ  ٓوٗ ٓٞد ثبكهاد اُج٘غو اٌَُو١/  ٣َجت فَبهح ٣ٍٞ٘خ ري٣ل - 1

 1975ٟٞ ػبّ ٓؾبكظخ ٤ٗ٘ َٗجخ االٕبثخ ثبُٔوٗ ك٢ٓوٗ اُزلؾْ أُـط٠ ك٢ اُؾ٘طخ /  - 2

 ٕ٘ق ٕبثو ث٤ي .                                               ك٢  % 18ًبٗذ  

 , ام إٔ Verticillium dahliaeَجت ػٖ اُلطو زػ٠ِ اُوطٖ/ أُ ٢ٓوٗ اُنثٍٞ اُلورَِ - 3

 % .82الٕبثخ  ثِـذ َٗجخ ا

 . % ٣40َجت فَبئو ري٣ل ػٖ  /و٤٢ّٝٓوٗ رؼلٖ عنٝه اُوى اٌَُِ - 4

% 77% ك٢ ٓؾبكظخ كٛٞى 55ٝكول ثِـذ َٗجخ االٕبثخ  /اُزجؾ ص٤و اُل٣لإ اُضؼجب٤ٗخ ػ٠ِؤر - 5

 ٤َِٔب٤ٗخ .اُك٢ ٓؾبكظخ 

 -: ٙيشاض انزٙ رغجت خغبئش كجٛشح فٙ دٔل انؼبنى انًخزهفخ يب ٚهاأليضهخ أٔيٍ 

 يشاض انزٙ رغججٓب انفطشٚبد : األأٔالً 

رَجت فَبئو كائٔخ كل٢ أٍزوا٤ُب هلهد فَبهح اُؾ٘طخ اُ٘برغخ ٖٓ  /ٕلاء اُؾجٞة أٓواٗ أ - 1

 صالسٝٛنٙ ا٤ٌُٔخ رٌل٢ ُزـن٣خ  ُق ٖٛ ٣ٍٞ٘بً أ (275)ٍٞك ثؾٞا٢ُ ص٤و ٓوٗ ٕلاء اَُبم األؤر

 ٓال٤٣ٖ َٗٔخ ُٔلح ػبّ ًبَٓ .

 ػ٠ِ ع٤ٔغ اُؾجٞة .  ٝٓ٘زْوح ػب٤ُٔبً   رَجت فَبئو كائٔخ /أٓواٗ رلؾٔبد اُؾجٞة  -2

ػ٠ِ اُؾ٘طخ ٝا٤ُِْْ , ٍبّ  / ٛنا أُوٗ ٓ٘زْو ػب٤ُٔبً   Ergot Diseaseهًٞد ٓوٗ األ -3

 َٗبٕ ٝاُؾ٤ٞإُإل

ٓوٗ اُِلؾخ )اُْوٟ(ػ٠ِ اُوى / اُن١ ٍجت أُغبػخ ثؼلك ٖٓ أُ٘بٛن ك٢ ا٤ُبثبٕ ػبّ  -4 

1930 .  
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 . 1942 بّٓوٗ اُزجوغ اُج٢٘ ػ٠ِ اُوى / أٍْٜ ك٢ ٓغبػخ اه٤ِْ اُج٘ـبٍ ك٢ اُٜ٘ل ػ -5

 يشاض انزٙ رغججٓب انفبٚشٔعبد األ صبَٛب : 

ًج٤وح ك٢ هٖت اٌَُو ٝاُنهح  / ٓ٘زْو ػب٤ُٔب ٣َٝجت فَبئوٓوٗ ٓٞىائ٤ي هٖت اٌَُو  - 1

 اُٖلواء . 

  )انًُٛبرٕدا( يشاض انزٙ رغججٓب انذٚذاٌ انضؼجبَٛخصبنضب : األ 

 أُؾب٤َٕ اُؾو٤ِخ .رؼول اُغنٝه ٓ٘زْو ػب٤ُٔب̋ ٣َجت فَبئو َٓزٔوح ك٢  - 1

 . ٤ٗHeterodera  schachtiiٔبرٞكا اُج٘غو اٌَُو١ أُزؾِٕٞخ    - 2
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انًؾبظشح انؼبششح // ثؼط انزؼبسٚف فٙ ػهى األيشاض انُجبرٛخ ٔدٔسْب فٙ انًٕظٕػبد 

 انمبديخ 

 

   Plant Disease انًشض انُجبرٙ 

َٗغخ اُ٘جبد ٓغ أٝؿ٤و أُوئ٤خ ُقال٣ب ٝ  )االٍزغبثبد( أُوئ٤خ ٍَِِخ ٖٓ اُزلبػالدٛٞ      

اُظوٝف اُج٤ئ٤خ ٓٔب ٣٘زظ ػ٘ٚ رـ٤واد ٙبهح ك٢ اٌَُْ  ٝأاألؽ٤بء أُغٜو٣خ أُٔوٙخ ُِ٘جبد 

 ٝ اُ٘جبد ثٌبِٓٚ .أؽل أعياء اُ٘جبد أٓٞد  ٝاُٞظ٤لخ ٝاُز٢ هثٔب رئك١ ا٠ُ رِق عيئ٢ أٝ

  Injuryانعشس 

ٝ ؿ٤و أَٗغخ اُ٘جبد اُن١ رَججٚ اُؼٞآَ اُؾ٣ٞ٤خ أ٤ٌٔب٢ٌ٤ٗ اَُو٣غ ُقال٣ب ٝص٤و اُؤٛٞ اُز     

أُوٗ ك٢ ٝ رلبػَ ث٤ٖ ٛنٙ اُؼٞآَ ٝاُ٘جبد ًٔب ٣ؾلس أ صبهح أَُزٔوح اُؾ٣ٞ٤خ ثلٕٝ اؽلاس اإل

  .ٝٓضبُٜب اُٚوه اُن١ رؾلصٚ اُؾْواد ٝاُؾِْ ٝؿ٤وٛب ػ٠ِ اُ٘جبد اُ٘جبر٢.

  

  فٙ يٕظٕع أيشاض انُجبدثؼط انزؼبسٚف ٔانًصطهؾبد  

  Pathogenicityانمذسح انًشظٛخ  - 1

٢ٛٝ ٕلخ ٗٞػ٤خ ٌُِبئٖ اُؾ٢ ٝاُز٢ رٞٙؼ هلهرٚ ػ٠ِ أؽلاس أُوٗ ٝٛ٘بى كو٤ٙبد ٝٙؼذ 

٢ٛٝ رقزِق ك٢ رطج٤وبرٜب ؽَت أَُجت ٖٓ  صجبد اُولهح أُو٤ٙخ رؼوف ثلو٤ٙبد ًٞؿ.أل

 -: ٢ٛ ٢ فطٞٛ ػو٣ٚخؽ٤ش رطلِٚ ٝٛو٣وخ ػيُٚ ٝر٘و٤زٚ, ٌُٜٝ٘ب رْزوى ك

 ٝعٞك ؽبُخ ٓواكوخ ث٤ٖ أَُجت أُو٢ٙ ٝأُوٗ ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ أَُجت أُو٢ٙ -أ

 . ك٢ ع٤ٔغ اُ٘جبربد أُٖبثخ  ُِؾبُخ أُو٤ٙخ   ٓواكوب

٣غت ػيٍ اٌُبئٖ أَُجت ُِٔوٗ ٖٓ اُ٘جبربد أُو٣ٚخ ٝر٤ٔ٘زٚ ثٖٞهح ٗو٤خ ػ٠ِ ٍٜٝ  - ة

عجبه١ اُزطلَ اما ًبٕ أعجبه١ اُزطلَ أٝ ٠ٔ٘٣ ػ٠ِ ػبئَ ؽَبً اما ًبٕ أَُجت ؿ٤و أؿنائ٢ 

 ٕ رضجذ ٕلبرٚ.أ٣ٝغت 

ػواٗ أأعواء ػلٟٝ ٕ٘بػ٤خ ُ٘جبربد ٤ٍِٔخ ٖٓ ٗلٌ اُ٘ٞع ٝاُٖ٘ق اُن١ ظٜو ػ٤ِٚ  - ط

ؿنائ٢ . صْ ٓالؽظخ  ٍزقلاّ أَُجت أُو٢ٙ اُن١ ٢ٔٗ ثٌَْ ٓيهػخ ٗو٤خ ػ٠ِ ٍٜٝ بأُوٗ ث

ػواٗ اُز٢ ظٜود ٕ رٌٕٞ ٗلٌ األأاُ٘جبربد أُِوؾخ ٝاُز٢ ٣غت ػواٗ اُز٢ رظٜو ػ٠ِ األ

 ػ٠ِ اُ٘جبربد اُز٢ ػيٍ ٜٓ٘ب أَُجت أُو٢ٙ .

ٓغ اٌُبئٖ أَُجت اُن١  فوٟ ٝٓوبهٗزٚ  أػيٍ اٌُبئٖ أَُجت ُِٔوٗ ك٢ ٓيهػخ ٗو٤خ ٓوح  - ك

 ما ًبٕ ٗلٌ أَُجت رزؾون كو٤ٙبد ًٞؿ .بُوؾذ ثٚ اُ٘جبربد ك
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    Virulenceانعشأح  - 2

 ػيُخ ٖٓ أَُجت أُو٢ٙ ك٢ اُؼبئَ اُ٘جبر٢. ٚ  ٢ٛٝ ٓو٤بً ُٔولاه أُوٗ اُن١ رؾلص

 

   Aggressiveness انششاعخ  - 3

 ىّ ُِؼيُخ ألؽلاس أُولاه أُؾلك ٖٓ أُوٗ.٢ٛٝ ٓو٤بً ُِيٖٓ اُال

   Pathogenانًغجت انًشظٙ  - 4

 .ؽ١ٞ٤ؿ٤و  ٝأ ؽ١ٞ٤ ٍٞاء ًبٕهبكه ػ٠ِ أؽلاس أُوٗ  ًبئٖأ١ ٛٞ 

   Inoculumانهمبػ  - 5

ػهٗ كبئٍ   ْٕ رنك انغضء يٍ انًغججبد انًشظٛخ انز٘ ًٚزهك انمذسح ػهٗ اؽذاس االصبثخ

صبثخ ٔانز٘ ٚكٌٕ ثؾبنخ راليظ يغ انؼبئم ٔاٌ ػًهٛخ َمم انهمبػ يٍ يصذسِ )َجبد( لبثم نإل

 (ٕٔٚعذ َٕػٍٛ يٍ انهمبػ Inoculationانٗ يٕلغ االصبثخ ثبنؼذٖٔ أ انزهمٛؼ )

٣لفَ ك٢ ٓوؽِخ اٌُبئٖ أَُجت ُِٔوٗ اُن١  ٛٞ:   Primary inoculumٔنٙ انهمبػ األ - 1

٣جو٠ أٝ  (كزوح اُزْز٤خ) ٝر٠َٔ إٌَُٞ ػ٘لٓب رٌٕٞ اُظوٝف اُج٤ئ٤خ ؿ٤و ٓالئٔخ إلؽلاس اإلٕبثخ

 ػ٠ِأٝ األعَبّ اُؾغو٣خ ٓضَ األثٞاؽ األٍجٞهاٗغج٤خ  ٝاٌُال٤ٓل٣خ  أٝ  ػ٠ِ ٤ٛئخ أثٞاؽ ٍبً٘خ

ػ٘ل  انًشض أؽذاس ػٍ انًغؤٔنخ ٤ٛئخ ؿيٍ كطو١ ٍبًٖ ك٢ اُزوثخ أٝ أُقِلبد اُ٘جبر٤خ  ٢ٛٝ

 . رٞكو اُظوٝف أُالئٔخ

 خٕبثاإلثؼل ؽلٝس زٌٕٞ ر٢ زاُ األثٞاؽ ٢ٛ : Secondary inoculum  انهمبػ انضبَٕ٘ - 2

ٓضَ األثٞاؽ ا٤ٌُٗٞل٣خ  ٝا٤ُٞه٣ل٣خ فالٍ ٍْٓٞ اُ٘ٔٞ  رٌٕٞ ثٌَْ ككؼبد ٓزٌوهحاُز٢ ٤ُٝٝخ األ

   .ػٍ أؽذاس انخغبئش فٙ انؾبصالد انضساػٛخ انًغؤٔنخ ٢ٛٝ

ْٔٙ رٕغٍ ٔاعزمشاس انًغجت انًشظٙ فٙ اَغغخ انؼبئم ثؼذ  :  Infectionاالصبثخ  - 6

  -دخٕنّ ْٔٙ َٕػٍٛ :

ُِ٘جبد رؾلس ػبكح ك٢ كَٖ ٕبثخ ا٢ٛ أٍٝ  :  Primary infectionٔنٛخ صبثخ األاإل - 1

  اُوث٤غ ثٞاٍطخ أَُجت أُو٢ٙ أٝ أعياءٙ ثؼل هٚبء كزوح اُزْز٤خ .

اُلكؼبد ٕبثخ اُز٢ رؾلس ثٞاٍطخ ٢ٛ اإل:  Secondary infection  صبثخ انضبَٕٚخاإل - 2

 فالٍ أٍُْٞ اُيهاػ٢ . ُِوبػ اُضب١ٞٗ أُزٌوهح 

اُولهح  ٖٚٓ اُِوبػ ُ هَ ػلك )٤ًٔخ(٢ٛ أ:   Potential of  Inoculumانطبلخ انهمبؽٛخ  - 7

  .ػ٠ِ اؽلاس أُوٗ

ٖٓ أَُجت اُ٘برغخ ٤ًٔخ اُِوبػ ٢ٛ  :  Density of  Inoculum انكضبفخ انهمبؽٛخ  -8

 .أُو٢ٙ
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اُلزوح اُي٤٘ٓخ أُؾٖٞهح ث٤ٖ اُؼلٟٝ ٢ٛ :   Incubation  periodفزشح انؾعبَخ  -9 

 ػواٗ أُوٗ ػ٠ِ اُؼبئَ اُ٘جبر٢. أٝظٜٞه أ٠ُٝ 

عهغهخ االؽذاس انزٙ رغش٘ فٙ انُجبد ٔرزعًٍ : ْٙ   Disease cycleدٔسح انًشض  - 10

 صٛش انًشض ػهٗ انؼبئم انُجبرٙ.أيشاؽم رطٕس انكبئٍ انًشظٙ ٔر

٢ٛٝ كٝهح ؽ٤بح اٌُبئٖ أُٔوٗ ٝرجلء ػبكحً ٖٓ اإلٕبثخ :   Life cycleدٔسح انؾٛبح  - 11

األ٤ُٝخ ٝؽز٠ ٝهذ ر٣ٌٖٞ اُِوبػ األ٢ُٝ ٣ٌٖٝٔ إٔ رٌزَٔ كٝهح اُؾ٤بح ػ٠ِ ػبئَ ٗجبر٢ ٝاؽل أٝ 

 رٌزَٔ ػ٠ِ أًضو ٖٓ ػبئَ ٗجبر٢ ٝرؾذ ظوٝف ث٤ئ٤خ ٓقزِلخ. 

 ٤ٓغ اُ٘جبر٤خ.ٛٞ أ١ ى٣بكح ك٢ ٓولاه ؽٍٖٞ أُوٗ ك٢ أُغب :  Epidemicانٕثبء  - 12

ٛٞ أُوٗ اُن١ ٣٘زْو ثٌَْ ٝاٍغ ٍٝو٣غ :  disease  Epidemic ٙانًشض انٕثبئ - 13

ٓواٗ اُٞثبئ٤خ ُٜب ػالهخ ثبُظوٝف اُج٤ئ٤خ ٖٓ ؽواهح ّٝل٣ل ٣ٝظٜو ػ٠ِ كزواد ٓزوطؼخ ,ٝاأل

  .ٓواٗ اُٖلأ ٝاُج٤بٗ اُيؿج٢أٓضَ  ,ٝهٛٞثخ ٝرٞكو اُؼبئَ اُؾَبً ٝاٌُبئٖ أُٔوٗ اُو١ٞ

ٝٛٞ أُوٗ اُن١ ٣َزٖٞٛ ٓ٘طوخ عـواك٤خ :  disease Endemicانًشض انًغزٕغٍ  - 14

ٓواٗ ٓوٗ رؼول ٛنٙ األػ٠ِ ٓضِخ ك٢ رِي أُ٘طوخ ٖٝٓ األثٌَْ َٓزٔو  ٓؼ٤٘خ ٣ٝظٜو ٣ٍٞ٘ب 

 .   .Meloidogyne  sppَجت ػٖ اُل٣لإ اُضؼجب٤ٗخ ٔزاُغنٝه ك٢ اُقٚواٝاد اُ

   -ٔرشًم :   Levels of  parasitismيغزٕٚبد انزطفم  - 15

ٕ ًبئٖ ؽ٢ ٣ؼ٤ِ ثٌَْ ًبَٓ ػ٠ِ ًبئٖ أٛٞ //      Obligate parasiteطفم االعجبس٘زان - 1

 ٓواٗ اُج٤بٗ اُله٤و٢ ٝاُيؿج٢ .أ٣َزط٤غ اُؼ٤ِ ثلٝٗٚ ٓضَ َٓججبد  فو ٝالآؽ٢ 

ٕ اٌُبئٖ ٣ؼ٤ِ ثٌَْ اػز٤بك١ أٛٞ   Facultative saprophyte  //  االخزٛبس٘ ىشيزان - 2

  ٓواٗ اُزلؾْ .أٓزطلَ ٌُٖٝ ٣ؼ٤ِ ٓزوْٓ رؾذ ظوٝف فبٕخ ٓضَ َٓججبد 

٣ؼ٤ِ ثٌَْ اػز٤بك١ ٓزوْٓ ٌُٖٝ رؾذ  Facultative parasite  //  طفم االخزٛبس٘ زان - 3

 . Rhizopus  stolnferٕ ٣زطلَ ػ٠ِ ا٤َُ٘ظ اُؾ٢ ٓضَ اُلطو أظوٝف فبٕخ ٣ٌٖٔ 

ٝٛٞ اُن١ ٣ؼ٤ِ ًبَٓ ؽ٤برٚ ثٖٞهح   Obligate saprophyte // عجبس٘اال ىشيزان - 4

 .Penicillium  ا٤َُ٘ظ اُؾ٢ ٓضَ اُلطوػ٠ِ ٓزوٓٔخ ٝال ٣ؼ٤ِ 

ٛ٘بى ؽبالد رطلَ ٣ؾَٖ ك٤ٜب رجبكٍ ٓ٘لؼخ ث٤ٖ اُؼبئَ ٝاٌُبئٖ //  Symbiosisانزؼبٚش  -5

ػ٠ِ اُجو٤ُٞبد ٝ  Nitrobacteriaاُؾ٢ اُن١ رزطلَ ػ٤ِٚ ًٔب ك٢ ؽبُخ ثٌزو٣ب اُؼول اُغنه٣خ 

ٝر٠َٔ ٛنٙ اُظبٛوح ثزجبكٍ أُ٘لؼخ ػٖ ٛو٣ن   Mycorhizaإبثخ عنٝه اُ٘جبربد اُواه٤خ ثبُـ 

 .Symbiosisاُزؼب٣ِ 
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٢ٛ أُظبٛو اُقبهع٤خ ُِزلبػالد أُو٤ٙخ ُِ٘جبد //  symptomsانًشظٛخ  األػشاض  -16

ٓضَ اُنثٍٞ,   ٗز٤غخ ُزؤصوٙ ثَٔجت ٓو٢ٙ ٓؼ٤ٖ, ٝاألػواٗ ٣ٌٖٔ ْٓبٛلرٜب ثبُؼ٤ٖ أُغوكح

 . اُزْق٤ٔ األ٢ُٝ ُإلٓواٗ االٕلواه, اُزويّ , اُزجوغ ٝؿ٤وٛب  ٣ٝؼزٔل ػ٤ِٜب ك٢ 

و٢ٙ أُٞعٞك ك٢ ٓ٘طوخ ٢ٛ روا٤ًت أَُجت أُ //    Signs انؼاليبد انًشظٛخ -17 

اإلٕبثخ كزٌٕٞ أٓب فٚو٣خ أٝ رٌبصو٣خ , ٣ٝؼزٔل ػ٤ِٜب ك٢ اُزْق٤ٔ اُٜ٘بئ٢ ُِٔوٗ. ٝػالٓبد 

٢ٛ أعَبّ ؽغو٣خ أٝ ؿيٍ كطو١ أٝ روا٤ًت ع٤َ٘خ أٝ ال ع٤َ٘خ أٝ   ثبَُ٘جخ ُِلطو٣بد أُوٗ 

ٝعٞك اإلٗبس اُجبُـبد  أثٞاؽ اُلطو . آب ثبَُ٘جخ ُِل٣لإ اُضؼجب٤ٗخ كبُؼالٓبد ا٤ُٔٔيح ُٜب ٢ٛ

ٝا٤ُوهبد ًٝزَ اُج٤٘ ك٢ ٓ٘طوخ اإلٕبثخ . آب اُجٌزو٣ب كبُؼالٓبد ا٤ُٔٔيح ُٜب ٢ٛ ٝعٞك اُجٌزو٣ب 

ِ٘جبد. ٓ٘بٛن االٕبثخ ُاُز٢ رلوىٛب اُجٌزو٣ب ك٢  Ooze ك٢ ٓ٘طوخ اإلٕبثخ ٝأ٣ٚب ٝعٞك ٓبكح 

ٝعٞك اُ٘جبد اُيٛو١ أُزطلَ ٓغ  آب ثبَُ٘جخ ُِ٘جبربد اُيٛو٣خ أُزطلِخ كبُؼالٓبد ا٤ُٔٔيح ٛٞ

 .ٝ ك٢ كافَ أَٗغخ اُؼبئَأٝ ٓزطلَ ػ٠ِ اُ٘جبد أاُؼبئَ كول ٣ٌٕٞ ِٓزق ػ٤ِٚ 

عهغهخ االؽذاس  رشرجػ انًغطهؾبد انغبثمخ اسرجبغ ٔصٛك يغ انًٕظٕػبد انمبديخ يٍ خالل

 -رزعًٍ :انُجبرٙ انشئٛغٛخ فٙ دٔسح انًشض 

                  Inoculationانؼذٖٔ  - 1

   Penetrationاالخزشاق  - 2

      Infection     االصبثخ - 3

 Disseminationاَزشبس انًغجت انًشظٙ  - 4

  Overwintering of  the  pathogen  رشزٛخ انًغجت انًشظٙ - 5
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 انًؾبظشح انؾبدٚخ ػشش// انكٛفٛخ أٔ انطشٚمخ انزٙ ٚذخم ثٓب انًغجت انًشظٙ انُغٛظ انُجبرٙ 

 

 دخٕل انًغججبد انفطشٚخ انًًشظخ نهُغٛظ انُجبرٙ

٣ٌٖٔ رو٤َْ أَُججبد أُو٤ٙخ اُلطو٣خ ٖٓ ؽ٤ش ٤ًل٤خ كفُٜٞب ٤َٗظ اُؼبئَ اُ٘جبر٢ ا٠ُ 

 -: ٓغٔٞػز٤ٖ

 

   حيجبشش حصٕسثأ.  دخٕل َغٛظ انُجبد 

 ُإلٕبثخؼ اُؼبئَ اُؾَبً َطػ٘ل ٓالَٓزٜب ُ ثبإلٗجبداُلطو١  ٢عواص٤ْ أَُجت أُوٙ أرجل     

  بمُزٖاػٚٞ  ٠لػ٣  ٗزلبؿااُغواص٤ْ ثز٣ٌٖٞ  أرجل , امُٜب خثؼل رٞكو اُظوٝف أُالئٔ

miirosserpuA   ٌٕٞ٣ٌٕٝٞ ٛنا اُؼٚٞ ثزٔبً ٓغ ٍطؼ ا٤َُ٘ظ اُ٘جبر٢ ٖٝٓ ٛنا االٗزلبؿ ٣ز

٣زغٚ ا٠ُ كافَ    Penetration  peg ٗجٞة االفزوامأٝ أ  Infection peg      ٗجٞة اُؼلٟٝأ

ٝٛنٙ  اإلٗي٢ٔ٣,ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ٝ رؤص٤وٙ   خ٣ئك١ ا٠ُ افزوام علاه اُقال٣ب  ٗز٤غٝا٤َُ٘ظ اُ٘جبر٢ 

  -: ػب٤ِٖٓ رؤص٤واُ٘جبد رؾذ  رلفَ ٤َٗظ خٗجٞثاأل

 .٤َٗظ اُؼبئَ ٠االفزوام ػِ ألٗجٞثخاُٚـٜ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ  خٗز٤غ ٔل:األ

رئك١ ا٠ُ رؾَِ ا٤َُ٘ظ اُ٘جبر٢ كزََٜ ػ٤ِٔخ كفٍٞ  خ٤ئٗي٣ٔبد ٝٓٞاك ٤ٔ٤ًبا ىكوااٛٞ  انضبَٙ:

 . muusterpuAرلػ٠   ُِزـن٣خ خفبٕ روا٤ًتصْ رٌٕٞ  خ,اُغوص٤ٓٞ األٗجٞثخ
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 فٙ انُغٛظ انُجبرٙ ثصٕسح غٛش يجبششح ٙدخٕل انًغجت انًشظة. 

ؽلاس أُوٗ اال ٣ٌٜٔ٘ب كفٍٞ ا٤َُ٘ظ اُ٘جبر٢ ٝ خك٢ ٛنٙ اُؾبُ خاُلطو٣ خأَُججبد أُو٤ٙ     

 خك٢ ٛنٙ اُؾبُ ٣ٝ٢زْ كفٍٞ أَُجت أُوٙ ,كفُٜٞب ٠ما ًبٗذ ٛ٘بى ػٞآَ رَبػل ػِاال ا

 -:خ ثبُطوائن اُزب٤ُ

 

 انطجٛؼٛخانفزؾبد  .1

 خَٗغا٠ُ األ خل٣َبد ٝاُضـٞه ٢ٛ ٓ٘بكن هل ٣لفَ ػٖ ٛو٣وٜب اٌُض٤و ٖٓ اُطل٤ِ٤بد أُو٤ٙاُؼ       

ٗجبد ا٠ُ ٗبث٤ت اإلأٍطؼ اُ٘جبد اُؼبئَ  ٝر٘ٔٞ  ٠اُلطو٣بد ػِعواص٤ْ اٌُض٤و ٖٓ ٣ٝزٞاعل  خ,اُ٘جبر٤

 ألٗجٞثخ خاُطوك٤ خاُق٤ِٕ بكزؾخ اُضـو ك ا٠ُٗجبد ٗجٞثخ اإلأٛوف ٝػ٘ل ٍٕٝٞ ٓٞاٙغ اُضـٞه 

ٍطؼ اُقال٣ب  ٠ػِ حاُن١ ٣ِزٖن ثوٞ  miirosserpuAُزٖبم  ػٚٞ اال خٗجبد ر٘زلـ ٌٓٞٗاإل

االُزٖبم ٝر٘ٔٞ  ُؼٚٞ ٢ٗجٞثخ ػلٟٝ هه٤وخ اُغلهإ ػ٘ل اُغيء اَُلِأصْ رزٌٕٞ  ,ُِضـو خاُؾبهٍ

 خَٗغٜٝٓ٘ب ا٠ُ األ خاُٜٞائ٤ خا٠ُ كافَ اُـوك خفالٍ كزؾخ اُضـو ٓبهح ث٤ٖ اُقال٣ب اُؾبهٍ

 خ اُٜٞائ٤ خثؼل ُٕٜٝٞب ا٠ُ كافَ اُـوك ٟاُؼلٝ ٗجٞثخأٝهل ٣ؾلس اٗزلبؿ ػ٘ل ٛوف  ,فوٟاأل

ر٘ٔٞ ث٤ٖ فال٣ب  خك٢ ارغبٛبد ٓقزِل خكوٝع ُِق٤ٞٛ اُلطو٣  قوط ٖٓ ٛنا االٗزلبؿ٣ُِضـو صْ 

ًٔب ك٢   muusterpu اُ٘جبد اُؼبئَ ٝرَزٔل ٜٓ٘ب اُـناء اُالىّ ػٖ ٛو٣ن ر٣ٌٖٞ ٖٓٔبد  خَٗغأ

فوٟ رزغٚ أٝك٢ ؽبالد  خ, ٍٞك ك٢ اُؾ٘طؽبُخ اُؼلٟٝ ثبُلطو أَُجت ُٔوٗ ٕلأ اَُبم األ

  si. كٕٝ ر٣ٌٖٞ ػٚٞ اُزٖبم ًٔب ك٢ ؽبُٚ اُلطو  حً ٓجبّو خاُٜٞائ٤ خٗجبد ا٠ُ اُـوكٗجٞثخ اإلأ

muuresierpuA . 

 

 انغشٔػ .2

اُو٣بػ  رؤص٤وٖٓ  خرلفَ ٤َٗظ ػٞائِٜب ػٖ ٛو٣ن اُغوٝػ اُ٘برغ خًض٤و ٖٓ أَُججبد أُو٤ٙ     

 ,اُؾْواد خٖٓ رـن٣ خًٝنُي اُغوٝػ اُ٘برغ خَٗغخ اُؼبئَ اُطو٣أك٢  ؽ٤ش رؾلس عوٝؽبً  خاُو٣ٞ

ٖٓ اُؼ٤ِٔبد  خر٘زوَ ػٖ ٛو٣ن اُغوٝػ اُ٘برغ خٝاُلب٣و٤ٍٝ خٓواٗ اُجٌز٤و٣ٕ اٌُض٤و ٖٓ األأًٔب 

اُغوٝػ اُز٢ رؾلصٜب ًض٤و اٙبكخً ا٠ُ  ,ٝاُزو٤ًت ٝاُزو٤ِْ ًبُؼيم ٝاُزؼ٤ْت ٝاُزطؼ٤ْ  اُيهاػ٤خ

 خٕبثك٢ عنٝه اُ٘جبربد ري٣ل ٖٓ اإل (٤ٔبرٞكا٘اُ) خٝاُؾْواد ٝاُل٣لإ اُضؼجب٤ٗ خؽ٤بء اُزوثأٖٓ 

  si.ٝثؼ٘ اُلطو٣بد ًبُلطو   خث٤ٖ اُل٣لإ اُضؼجب٤ٗ خؼالهٓضالً اُ خ,ثبَُٔججبد أُو٤ٙ

susurpuA   ٝاُلطو.si  muthpuA ُؽلاس اُغوٝػ ٓٔب ا ٤٠ٔبرٞكا ػِ٘ٝؿ٤وٛٔب, ام رؼَٔ ا

ٝٛنا ٓؼوٝف ك٢ ٓوٗ رؼلٖ عنٝه  ,٣ََٜ كفٍٞ  رِي أَُججبد ٝثبُزب٢ُ ؽلٝس أُوٗ
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اُز٢  خاُ٘جبر٤ حػ ٝفوٝط اُؼٖبهٝؽلاس اُغوا ٤٠ٔبرٞكا ػِ٘اُج٘غو اٌَُو١ ؽ٤ش رؼَٔ اُ

ك٢ اُلزواد   خً ٝفبٕ        orAutuAmuthpuA uihumprُِلطو   خرَزوطت اُغواص٤ْ أُزؾوً

 .  َك٤ٜب اُؾو ٠َواُز٢ ٣  

 

  خصبثخ يشظٛخ عبثمإصش أانفطش٘  ٙدخٕل انًغجت انًشظ .3

كفٍٞ  خًٔب ك٢ ؽبُ خ,ٍبثو خٓو٤ٙ خٕبثاػوت  خاُلطو٣ خرلفَ ثؼ٘ أَُججبد أُو٤ٙ     

 Rhizoctoniaثبُلطو ا٤َُ٘ظ  خٕبثا٤َٗظ كهٗبد اُجطبٛب ثؼل  puA  seuumpsusurاُلطو  

solani     ٝثبُلطو  خاُطٔبٛ خٕبثا.si  mutormurpu  إبثزٜب صْ أٌُْ  خصو إبثزٜب ثٚوثأ

 .ٝؿ٤وٛٔب si shpoeius   ٝ.si rucer.ثلطو٣بد اُزؼلٖ  
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 ٔاَزشبس األيشاض انُجبرٛخ  انًؾبظشح انضبَٛخ ػشش // غشائك أَزمبل

    Disseminationاالَزشبس 

ٕبثخ ا٠ُ ك٤ٚ اإل ٖٓ ٌٓبٕ ظٜود  أثٞاؿٚ  ٣وٖل ثبالٗزْبه ٛٞ أٗزوبٍ أَُجت أُو٢ٙ أٝ      

 اً ػلك ه٤َِ ٖٓ َٓججبد أٓواٗ اُ٘جبد رَزط٤غ اُؾوًخ َُٔبكخ ه٤ٖوح علٝ  .فو فب٢ُ ٜٓ٘بآٌٓبٕ 

ثٞاؽ ٝاأل  ٓضَ ا٤ُ٘ٔبرٞكا ُٚ   فو هو٣ت علاً آرزؾوى ٖٓ ػبئَ ا٠ُ  , امثٞاٍطخ هٞرٜب اُقبٕخ

, ثؼ٘ اُلطو٣بد ٣ٌٖٔ إٔ ر٘وَ فالٍ رالٌٓ اُغنٝه ك٢ اُزوثخ ٌُٖٝ  Zoosporesأُزؾوًخ 

ونف ثوٞح ٖٓ اُؾبَٓ ا٠ُ َٓبكخ ثؼ٘ اُلطو٣بد ر   أثٞاؽ, ًٔب إٔ ٗزوبٍ ٛنٙ ٓؾلٝكح علاً ن األائٛو

ٕ اٗزْبه برونف َُٔبكخ ػلح أٓزبه ُنُي ك ثنٝه اُ٘جبربد اُطل٤ِ٤خ أٓب , ٝاؽل أٝ أًضو زؤ٘زرَٖ ٍ

   -: ٢ِ٣ ن ٖٓ أٜٛٔب ٓبائَٓججبد أٓواٗ اُ٘جبد ك٢ اُـبُت ٣ٌٕٞ ثؼلح ٛو

   Dispersal by Windاالَزشبس ثٕاعطخ انشٚبػ  - 1

ر٘وَ اُو٣بػ ٝهل  ,اُ٘ٔٞمع٢ ُالٗزْبه ثٞاٍطخ اُو٣بػاُلطو٣بد اُِوبػ أُؼل١  أثٞاؽؼل ر       

 األثٞاؽ صو ػلٟٝ اُ٘جبربد ث٤ٌٔخ ؤ)َُٔبكبد ه٤ٖوح( أٝ ا٠ُ َٓبكبد ثؼ٤لح ٝرز أٓب ٓؾ٤ِبً  األثٞاؽ 

ػ٠ِ رؾَٔ  األثٞاؽصو ث٤ٌٔزٜب أُ٘زغخ ػ٘ل ٖٓله اُؼلٟٝ ٝهلهح ؤأُؾُٔٞخ ثبُو٣بػ ٝاُز٢ رز

ٖٓ ؽٞآَ  األثٞاؽ ِزوٜ إٔ ر٤بهاد اُٜٞاء أٓب ر, ٕبثخاُغلبف ٝٝعٞك اُؼٞائَ اُؾَبٍخ اُوبثِخ ُإل

ؼل ٖٝٓ ث٤ٖ اُلطو٣بد اُز٢ ر   .ص٘بء ٍوٜٞٛب ثؼل اُ٘ٚظأأٝ أص٘بء هنكٜب ثوٞح أٝ  ٓجبّوحً  األثٞاؽ 

ٝاُلطو   أَُجت ُٔوٗ عوة اُزلبػ  Venturia inaequalis  اُو٣بػ ػبَٓ ٛبّ ُْ٘وٛب

Puccinia  graminis   أَُجت ُٔوٗ ٕلأ اَُبم االٍٞك ٝاُلطوPhtophthora 

infestans   . أَُجت ُٔوٗ اُِلؾخ أُزؤفوح ػ٠ِ اُجطبٛب ٝاُطٔبٛخ 

هل   ًٔب إٔ اُو٣بػ ,ػ٘ل ؽلٝس ر٤بهاد رلكغ اُزوثخ و٣بػر٘زوَ ثٞاٍطخ اُ ٝا٤ُ٘ٔبرٞكا   اُجٌزو٣ب     

ُو٣بػ ٗوَ اُؾْواد ثٞاٍطخ ا اٙبكخً ا٠ُ, ثٜبر٘وَ اُجٌزو٣ب ػ٘ل ٗوِٜب هطواد أُبء أُؾِٔخ 

اُ٘جبربد اُطل٤ِ٤خ اُواه٤خ ر٘وَ اُو٣بػ ثنٝهٛب ػ٘ل هنكٜب أص٘بء ٝ ,٣َبػل ك٢ أٗزْبه اُل٤وٍٝبد

  .اُ٘ٚظ ا٠ُ َٓبكبد ه٤ٖوح أٝ ثؼ٤لح ؽَت هٞح اُو٣بػ

   Dispersal By Waterاالَزشبس ثٕاعطخ انًبء  - 2

ٝا٤ُ٘ٔبرٞكا ٝثنٝه اُ٘جبربد ٣٘وَ أُبء اُؼل٣ل ٖٓ أَُججبد أُو٤ٙخ ًبُلطو٣بد ٝاُجٌزو٣ب       

 -اُطل٤ِ٤خ اُواه٤خ ٝؿ٤وٛب ٣ٝزْ اُ٘وَ ثطو٣وز٤ٖ :

اُوبكهح ػ٠ِ اُؾوًخ اُنار٤خ  أثٞاؿٜبٓواٗ أٝ رَجؼ ك٤ٚ َٓججبد األ ٣ؼَٔ أُبء ًٍٜٞ   -أ

)َُٔبكبد ه٤ٖوح( ٝثنُي ٣٘زوَ أَُجت ٖٓ ٌٓبٕ ٥فو ًٔب ٣ؾلس ك٢ ؽبُخ ٗوَ َٓججبد 
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ّغبه اُؾ٤ٚٔبد َٝٓججبد أٓواٗ اُج٤بٗ أت ٓوٗ رٖٔؾ ٓواٗ اُلطو٣خ ٓضَ َٓجاأل

 ٍبثؾخ ( ًٝنُي أٗزوبٍ اُقال٣ب اُجٌزو٣خ ًٔب ك٢ َٓجت اُِلؾخ اُ٘به٣خ أثٞاؽٌٕٞ ٜٗب ر  اُيؿج٢)أل

 .ٍْ ك٢ ا٤ُّٞ (2- 1)زؼلٟ ٣ ال اُن١ ٝأٗزوبٍ اُل٣لإ اُضؼجب٤ٗخ ك٢ اُزوثخ , ػ٠ِ اُزلبػ ٝاُؼوٓٞٛ 

ٍٞاء ًبٕ مُي ػ٘ل أٗؾلاهٙ ٖٓ  ٚ  ٤ُبً أص٘بء ؽوًزآٓواٗ اُ٘جبد ؽٔالً أ٣ؾَٔ أُبء َٓججبد  -ة

 خٓطبه ٖٝٓ األٓضِٜٗبه ٝه٘ٞاد اُو١ ًٝنُي ػٖ ٛو٣ن ٤ٓبٙ األك٢ األ أُورلؼبد أٝ ػ٘ل أٗلكبػٚ  

ٝؿ٤وٛب  Pythium  ٝ Phtophthora  ٝMacrophomina  ٝFusariumػ٤ِٜب اُلطو٣بد 

 ٔبرٞكا ٝثنٝه اُ٘جبربد اُيٛو٣خ أُزطلِخ .ٖٓ كطو٣بد اُزوثخ ٝاُجٌزو٣ب ٝا٤ُ٘

  ٘االَزشبس ثٕاعطخ انزمبٔ - 3

وَ ثٖبٍ ٝاُؼ  اُؼل٣ل ٖٓ أَُججبد أُو٤ٙخ ر٘زوَ ٝر٘زْو ػٖ ٛو٣ن اُجنٝه ٝاُلهٗبد ٝاأل     

 -ن :ائٝهل ٣زْ ٗوَ أُوٗ ك٢ اُجنٝه ثضالس ٛو ,عياء اُ٘جبدأٝؿ٤وٛب ٖٓ 

ثنٝه اُؾبٍٓٞ ٓغ اُجو٤ٍْ أٝ  ٓقزِطخ ٓغ اُجنٝه ًٔب ك٢ ؽبُخ أفزالٛ  أثٞاؿٚ  ٣ٌٕٞ اُطل٤َ أٝ  -أ 

 .  ثجنٝه اُؾ٘طخ  هگٞدأَُجت ُٔوٗ األ عَبّ اُؾغو٣خ ُِلطوأفزالٛ األ

ؾَٔ اُطل٤َ ػ٠ِ ٍطؼ اُجنٝه ًزِٞس فبهع٢ ًٔب ك٢ َٓجت ٓوٗ اُزلؾْ أُـط٠ ػ٠ِ ٣   -ة 

  .Tilletia tritici  اُؾ٘طخ

٣٘زوَ كافَ اُجنٝه ًٔب ك٢ َٓججبد أٓواٗ اُزلؾْ اَُبئت ػ٠ِ اُؾ٘طخ ٝاُْؼ٤و   -عـ 

Ustilago tritici   ٝرقطٜ أٝهام اُْؼ٤وHelminthosporium  gramineum  ٤َُ آٝص

 .Anguina  triticiاُؾ٘طخ 

 يالؽظبد ْبيخ عذاً 

 ٓٞىائ٤ي اُووػ٤بد .اُجبهالء ٝكب٣وًٝ   اُلب٣وٍٝبد اُز٢ ر٘زوَ ثبُجنٝه كب٣وًٝ ٓٞىائ٤ي 

 ؽٔو ك٢ هٖت اٌَُو ٣٘زوَ ػٖ ٛو٣ن ٓواٗ اُز٢ ر٘زوَ َٓججبرٜب ثبُؼوَ ٓوٗ اُزؼلٖ األاأل

  . Colletotricum  falcatumاُؼوَ اُؾبِٓخ ُِـيٍ اُلطو١ َُِٔجت أُو٢ٙ 

  األٓواٗ اُز٢ ر٘زوَ ػٖ ٛو٣ن األثٖبٍ ٓوٗ رؼلٖ ههجخ اُجَٖ أُزَجت ػٖ اُلطو

Botrytis allii   ثٖبٍ.ٝهام اُؾوّل٤خ ُأل٣٘زوَ ػٖ ٛو٣ن اُـيٍ اُلطو١ أُٞعٞك ك٢ األ 

 ٓواٗ اُز٢ ر٘زوَ ػٖ ٛو٣ن اُلهٗبد ٓوٗ اُوْوح اَُٞكاء ػ٠ِ اُجطبٛب أُزَجت ػٖ األ

  .ٌَّ أعَبّ ؽغو٣خ ػ٠ِ ٍطؼ اُلهٗبد٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ   solani Rhizoctoniaاُلطو 
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 َغبٌ االَزشبس ثٕاعطخ األ -  4

أٝ  فالٍ ٗلٌ اُؾوَ َُٔبكبد ٣ِٞٛخ أٝ ه٤ٖوح  َٗبٕ ث٘وَ أَُججبد أُو٤ٙخ٣وّٞ األ     

كٝاد أُِٞصخ ك٢ ٖٓ فالٍ رلاٍٝ اُ٘جبربد أُو٣ٚخ ٝا٤َُِٔخ ٖٝٓ فالٍ أٍزؼٔبٍ األ فبهعٚ  

اُؾوٍٞ ا٤َُِٔخ ًؼلّ رؼو٤ْ أكٝاد اُزو٤ِْ ٝاُزطؼ٤ْ كٔوٗ اُِلؾخ اُ٘به٣خ ك٢ اُزلبػ أُزَجت ػٖ 

فوٟ ٤ٍِٔخ ػٖ ٛو٣ن أٌٖٓٔ إٔ ٣٘زوَ ٖٓ ّغوح ٖٓبثخ ا٠ُ  Erwinia amylovora جٌزو٣ب اُ

ًٔوٗ ٓٞاىائ٤ي  ٓواٗ أص٘بء رغٞاُٚ ك٢ اُؾوََٗبٕ اُؼل٣ل ٖٓ األًٔب ٣٘وَ األ ,كٝاد اُزو٤ِْأ

 ًٝنُي ٣وّٞ ث٘وَ اُْزالد أُٖبثخ . ٚ  هلآأ٣وّٞ ث٘وَ اُزوثخ ثٞاٍطخ ٝ ,اُزجؾ 

 َزشبس ثٕاعطخ انؾششاد ٔانًُٛبرٕدا ٔانؾهى ٔغٛشْب اال - 5

أم رزِٞس أعَبٜٓب ثزوا٤ًت  ,اُلطو٣خ ثطو٣وخ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ ثٞاؽروّٞ اُؾْواد ث٘وَ اُجٌزو٣ب ٝاأل     

ًٔب ك٢ ؽبُخ ٗوَ اُِلؾخ أُجٌوح ػ٠ِ  ,ا٠ُ اُ٘جبربد ا٤َُِٔخ ٛنٙ أُٔوٙبد ٖٝٓ صْ ر٘وِٜب ػْٞائ٤بً 

أٝ إٔ أَُجت أُو٢ٙ ٣٘ٔٞ ٣ٝزٌبصو   . Alternaria solaniو اُطٔبٛخ أُزَجت ػٖ اُلط

ُنثٍٞ اُووػ٤بد  خ٢ٔ ُِؾْوح ٝٓضبٍ ػ٠ِ مُي اُجٌزو٣ب أَُججٚكافَ اُغٜبى اُٜ

E.tracheiphila  ٝاٍب٤ٍبً ك٢ ٗوَ  ٛبٓبً  اً اُز٢ ر٘وِٜب ؽْوح ف٘لَبء اُوضبء. ٝرِؼت اُؾْواد كٝه

ٛنٙ اُؾْواد اُز٢ روّٞ ث٘وَ اُلب٣وٍٝبد ٢ٛ اُؾْواد ْٛ أٖٝٓ  ,فوآاُلب٣وٍٝبد ٖٓ ٗجبد ا٠ُ 

٣ٌٖٝٔ رو٤َْ اُلب٣وٍٝبد  .ث٤٘ ٝاُضوثٌ ٝاُولبىادماد اُلْ اُضبهت أُبٓ ًبُٖٔ ٝاُنثبة األ

  -: هَبّ اُزب٤ُخػزٔبك ػ٠ِ ػالهزٜب ثبُؾْوح ا٠ُ األثبال

  Non -Persistentانفبٚشٔعبد انزٙ رُمم ثطشٚمخ غٛش ثبلٛخ  -أ 

 ثؼل أًزَبثٚ ٓجبّوحً  ً ثَوػخ ٝرٖجؼ ٗبهِخ ُٚ  ٝٛنٙ اُؾبُخ اُؾْوح رٌزَت اُلب٣وك٢      

ا٠ُ ٗجبد ٤ٍِْ فالٍ كزوح رـن٣خ ٝع٤يح روله ثبُلهبئن ٓضَ كب٣وًٝ ٓٞىائ٤ي اُق٤به  ٝرَزط٤غ ٗوِٚ  

 .ثبنًٍٕلو اُِنإ ٣٘والٕ األ ءٝٓٞىائ٤ي اُلب٤ُٕٞب

   -Persistent Semi انفبٚشٔعبد انزٙ رُمم ثطشٚمخ شجّ ثبلٛخ  -ة 

ً ٖٓ هجَ اُؾْوح ٝال إٔ اُٞهذ اُالىّ ألًزَبة اُلب٣والهعخ ًج٤وح ث٠ُٝ رْبثٚ اُؾبُخ األ     

ً رغؼل أٝهام اُزجؾ ًٝ ٣ٌٕٞ أٍٛٞ ٣ٝوله ثبَُبػبد ٓضَ كب٣وٝٝٓلح ثوبء اُؾْوح ؽبِٓخ ُِلب٣و

  . انجٛعبءانزثبثخ ٝهام اُطٔبٛخ اُن١ ٣٘وَ ثٞاٍطخ إٔلواه اً رغؼل ٝٝٝكب٣و

   Persistentانفبٚشٔعبد انزٙ رُمم ثطشٚمخ ثبلٛخ  -ط 

ً ا٠ُ كزوح ؽٚبٗخ كافَ عَْ ًٝ فالٍ كزوح ٣ِٞٛخ ٣ٝؾزبط اُلب٣وٝاُؾْوح رٌزَت اُلب٣و

ٝهام اُجطبٛب أُزلبف اً ٕٝ رٖجؼ هبكهح ػ٠ِ ٗوِخ ا٠ُ اُ٘جبربد ا٤َُِٔخ ٓضَ كب٣وأاُؾْوح هجَ 



 

43 
 

اُل٤وٍٝبد ٣زٚبػق كافَ عَْ اُؾْوح ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣طِن اُجؼ٘ ٖٓ  .ثبنًٍ اُن١ ٣٘زوَ

فو ٖٓ آٝرجو٠ اُؾْوح هبكهح ػ٠ِ االٕبثخ ٍٛٞ ؽ٤برٜب ٝثؼ٘  Propagative ػ٤ِٚ

ٕ اُؾْوح بٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ك Circulative ٣زٚبػق كافَ عَْ اُؾْوح ٣ٝلػ٠ اُلب٣وٍٝبد ال

ا٤ُ٘ٔبرٞكا ث٘وَ   ٗٞاعأً ٛٞاٍ ؽ٤برٜب. ًٔب روّٞ ثؼ٘ ٝرجو٠ هبكهح ػ٠ِ اُؼلٟٝ ثبُلب٣و ال

٣٘وَ ٝ ,ُالٓواٗ اُلب٣و٤ٍٝخاُ٘بهِخ   Xiphenema index ٓضَ ا٤ُ٘ٔبرٞكاأَُججبد أُو٤ٙخ 

 .اُؾ٘طخ ػ٠ِٓواٗ اُلب٣و٤ٍٝخ ًٔب ك٢ ٓوٗ أُٞىائ٤ي أُقطٜ اُؾِْ ثؼ٘ األ

 عًذح انؼعٕٚخ االَزشبس ثٕاعطخ انزشثخ ٔاأل - 6

 ٝ  Pythiumرؾز١ٞ اُزوثخ ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ أَُججبد أُو٤ٙخ ًبُلطو٣بد ٓضَ      

Phtophthora  ٝMacrophomina  ٝFusarium  ٝR.solani  َٝؿ٤وٛب ٝاُجٌزو٣ب ٓض 

Agrobacterium    َٝثنٝه اُ٘جبد اُطل٤ِ٤خ اُواه٤خ ًبُؾبٍٓٞ ٝاُٜبُٞى ٝاُل٣لإ اُضؼجب٤ٗخ ٓض

Meloidogyne  ٝTylechulus  ر٘زوَ ػٖ أأَُججبد أُو٤ٙخ ٣ٌٖٔ ٛنٙ إٔ , ٝوٛبٝؿ٤ ٕ

ك٢ أهٗ أُْبرَ أٝ عِت  ًٔب ٣ؾلس ٓضالً  ,ٛو٣ن ٗوَ روثخ ؽب٣ٝخ ػ٠ِ رِي أَُججبد أُو٤ٙخ

ٝ ر٘وَ أما ُْ رزِق ػ٘ل اٗزٜبء اُجؾش أػ٤٘بد روثخ ألؿواٗ اُجؾش كزؼَٔ ػ٠ِ ْٗو أَُججبد 

 ٝأُؼلاد اُيهاػ٤خ .الد ٥بث  أُٔوٙبد ثٞاٍطخ اُزوة اُؼبُوخ

ر٢ أُٔوٙبد ا٠ُ االٍٔلح ؤٝر ,ٍٔلح اُؼ٣ٞٚخ كٝهاً ك٢ ٗوَ اُؼل٣ل ٖٓ أُٔوٙبدرِؼت األ     

ِٔٔوٙبد ًبألعَبّ ُٛٞاه أُوبٝٓخ ٓب ثز٘بٍٝ اُؾ٤ٞاٗبد ألعياء ٗجبر٤خ رؾز١ٞ ػ٠ِ األااُؼ٣ٞٚخ 

 .بُٜبُٞى ٝاُؾبٍٓٞٛو٣خ أُزطلِخ ًٝثنٝه اُ٘جبربد اُي اٌُال٤ٓل٣خ  ثٞاؽاُؾغو٣خ ٝاأل

 االَزشبس ثٕاعطخ انًخهفبد انُجبرٛخ  - 7

اُؼل٣ل ٖٓ أُٔوٙبد رجو٠ ك٢ أُقِلبد اُ٘جبر٤خ ا٠ُ ؽ٤ٖ ىهاػخ أُؾٍٖٞ ك٢ أٍُْٞ      

ٓضِخ ػ٠ِ ُْ٘و أُوٗ ك٢ أٍُْٞ اُزب٢ُ ٖٝٓ األ ؼل ٖٓلهاً ٕ أُقِلبد اُ٘جبر٤خ ر  بُنُي ك, اُوبكّ

اُقٚوٝاد ك٢ اُيهاػخ  ػ٠ِث٤٘ ػ٠ِ اُجطبٛب ٝٓوٗ اُزؼلٖ األفوح ؤمُي ٓوٗ اُِلؾخ أُز

 .Sclerotinia sclerotiorumَجت ػٖ اُلطو زأُؾ٤ٔخ أُ
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 ػشش // انؼٕايم انًٓٛئخ نأليشاض انُجبرٛخ خانضبنض انًؾبظشح

إٔ َٓججبد األٓواٗ اُ٘جبر٤خ رقزِق ك٢ ٓزطِجبرٜب ا٠ُ ظوٝف اُ٘ٔٞ ٝاؽلاس االٕبثخ,      

 كبُظوٝف اُج٤ئ٤خ ٢ٛ األٍبً ػبكحً ك٢ ٝثبئ٤خ ٝػلّ ٝثبئ٤خ ًض٤و ٖٓ األٓواٗ اُ٘جبر٤خ.

 -ٔيٍ ْزِ انؼٕايم :

 انشغٕثخ -1

خ أُبء ٝٗٞػٚ رقزِق إٔ ٓؼظْ أَُججبد أُو٤ٙخ رؾزبط ا٠ُ اُوٛٞثخ ك٢ ٗٔٞٛب اال إ ٤ًٔ     

)اُٜال٤ٓخ( ٝاُلطو٣بد  Myxomycetesؽَت ٗٞع أَُجت ٝاُؼبئَ كجؼ٘ اُلطو٣بد اُٞاٛئخ 

رؾزبط ا٠ُ أُبء إلًٔبٍ كٝهح ؽ٤برٜب, ك٤ٌٕٞ أُبء ٙوٝه١ علاً ُزِي  Oomycetesاُج٤ٚ٤خ 

ٍ, اٙبكخً رؾزبط ا٠ُ ٍٜٝ ٓبئ٢ ُألٗزوب Zoosporesأَُججبد أُو٤ٙخ, ام إ أثٞاؿٜب اَُبثؾخ 

ا٠ُ إٔ أُبء ُٚ ػالهخ ثبٌُضبكخ اُؼلك٣خ ُٞؽلاد اإلٕبثخ ٝثبُزب٢ُ ّلح أُوٗ كٔضالً اُلطو  

Pythium debaryanum  ٣ٌٕٞ أثٞاؽ ٍبثؾخ ك٢ ؽبُخ رٞكو أُبء, أٓب ك٢ ؽبُخ اُغلبف كبٗٚ ال

جبد ٓجبّو ٍِٞى األثٞاؽ ك٢ اإلٗجبد كز٘جذ اٗ ٣sporangiaٌٕٞ أثٞاؽ ام رَِي اُؼِت اَُجٞه٣خ 

 كٕٝ ر٣ٌٖٞ أثٞاؽ.

 Downy mildew (Plasmopara sp.  ,Bremiaإ َٓججبد أٓواٗ اُج٤بٗ اُيؿج٢     

sp.  ,Albugo candida  ,رؾزبط ا٠ُ ؿْبء ٓبئ٢ ػ٠ِ اُ٘جبربد اُؾَبٍخ إلؽلاس اإلٕبثخ )

 ًٝنُي اُجٌز٤و٣ب ٝا٤ُ٘ٔبرٞكا.

 

 ًٚكٍ رمغٛى يغججبد األيشاض انُجبرٛخ ؽغت اؽزٛبعٓب نهشغٕثخ انٗ يغًٕػزٍٛ:  

 

٢ٌُ  %100)-70)أَُججبد أُو٤ٙخ اُز٢ رؾزبط ا٠ُ هٛٞثخ ػب٤ُخ ثؾلٝك انًغًٕػخ األٔنٗ // 

 Downyرَجت أٓواٗ ٝثبئ٤خ ٝرَْٔ ٛنٙ أُغٔٞػخ َٓججبد أٓواٗ اُج٤بٗ اُيؿج٢ 

mildew  ػ٠ِ اُجطبٛب ٝاُطٔبٛخ  ٝٓوٗ رجوغ األٝهام ٝرؼلٖ عنٝه ٝأٓواٗ اُِلؾخ أُزؤفوح

 ٝصٔبه اُووػ٤بد ٝأٓواٗ األٕلاء.

رؾزبط أَُججبد أُو٤ٙخ ك٢ ٛنٙ أُغٔٞػخ ا٠ُ هٛٞثخ أهَ ٝػبكحً رٌٕٞ انًغًٕػخ انضبَٛخ // 

, Powdery mildewًٔب ك٢ ؽبُخ َٓججبد أٓواٗ اُج٤بٗ اُله٤و٢  (%70-40)ثؾلٝك 

 ٝعوة اُزلبػ ٝاُِلؾخ أُجٌوح ػ٠ِ اُجطبٛب ٝاُطٔبٛخ.

 

 دسعخ انؾشاسح -2

رزؤصو أَُججبد أُو٤ٙخ ثلهعبد اُؾواهح أُقزِلخ كجؼ٘ أَُججبد أُو٤ٙخ ر٘ٔٞ ثٌَْ ٓضب٢ُ  

( 28ّ-18ثٔلٟ ؽواه١ ٖٓ )
o
( 15ّ-12ٝاُجؼ٘ ا٥فو ر٘ٔٞ ثلهعخ ؽواهح ٝاٛئخ ٖٓ ) 

o
ًٔب   
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ٝأٓواٗ اُِلؾخ أُزؤفوح ػ٠ِ اُجطبٛب  Downy mildewُيؿج٢ ك٢ َٓججبد أٓواٗ اُج٤بٗ ا

ٝاُطٔبٛخ ٝٛ٘بى َٓججبد ٓو٤ٙخ ُٜب ٓلٟ ٝاٍغ ٖٓ كهعبد اُؾواهح ك٢ٜ ر٘ٔٞ ك٢ ًبكخ كٍٖٞ 

اُز٢  .Erwinia spٝاُجٌز٤و٣ب  .Pythium spاَُ٘خ ٝرؾذ كهعبد ؽواهح ٓقزِلخ ٜٓ٘ب اُلطو 

 رَجت اُؼلٖ اُطو١ ُضٔبه ًض٤و ٖٓ اُلٞاًٚ ٝاُقٚو.

 

 PHاألط انٓٛذسٔعُٛٙ نهزشثخ  -3

إٔ ثؼ٘ أَُججبد أُو٤ٙخ أُزٞاعلح ك٢ اُزوثخ رزؤصو ثٌَْ ًج٤و ثبألً ا٤ُٜلهٝع٢٘٤      

ث٤٘ٔب  PH( 8.8 7-ُِزوثخ, كبَُٔججبد أُو٤ٙخ اُجٌز٤و٣خ رؾزبط ا٠ُ ٍٜٝ هبػل١ ثؾلٝك )

اُزوثخ ٣ئصو  PH, كٖٔ أُالؽع إٔ PH 6.9) -5.5بط ا٠ُ ٍٜٝ ؽب٢ٚٓ ثؾلٝك )اُلطو٣بد رؾز

 Streptomycesًض٤واً ػ٠ِ أَُججبد أُو٤ٙخ, ام إ عوة اُجطبٛب أُزَجت ػٖ اُجٌز٤و٣ب 

scabies األٓواٗ اُز٢ رؾزبط ا٠ُ ٖٓ PH ( ٖ8.4) -7.5هبػل١ ٣زواٝػ ث٤ PH  ٕك٢ ؽ٤ٖ أ

 PHاُن١ ٣َجت ٓوٗ اُغنٝه اُُٖٞغب٤ٗخ ٣ؾزبط ا٠ُ  Plasmodiophora brassicaاُلطو 

اُزوثخ ٣ ؼل ٖٓ اٍُٞبئَ أُٜٔخ  PH, ٝػ٤ِٚ كبٕ ا٤َُطوح ػ٠ِ PH 5.8)  -5.2ؽب٢ٚٓ ثؾلٝك )

٤ت اُؼل٣ل ٖٓ أُؾب٤َٕ, ام ُٞؽع إ ى٣بكح  ك٢ ٌٓبكؾخ اُؼل٣ل ٖٓ األٓواٗ أُٜٔخ اُز٢ رٖ 

ٌَو١ )ثبُنثٍٞ( أُزَجت ػٖ اُلطو هبػل٣خ اُزوثخ هِِذ ٖٓ إبثخ ثبكهاد اُج٘غو اُ

Rhizochtonia solani . 

 

 انًٕاد انًؾفضح -4

ٝاكواىاد  Seed exudates)إٔ ثؼ٘ أُٞاك ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُٜوٓٞٗبد ٓضَ اكواىاد اُجنٝه )     

( ُٜب كٝه ك٢ اٍزوطبة أَُجت أُو٢ٙ ٝرؾل٤يٙ ػ٠ِ اإلٗجبد Root exudtesاُغنٝه )

ْ رلوى ثؼ٘ اُٜوٓٞٗبد اُز٢ رئك١ ا٠ُ اٗجبد األعَبّ اُؾغو٣خ ٝاؽلاس اإلٕبثخ كغنٝه أََُ

ٝاؽلاس ٓوٗ اُنثٍٞ ا٤ٌَُِو٢ّٝ, ًنُي ٝعل إ ث٤ٞٗ ٤ٗٔبرٞكا اُؼول اُغنه٣خ رلوٌ ثَوػخ 

ٝثَ٘جخ أػ٠ِ ػ٘لٓب رٞعل ثبُووة ٖٓ عنٝه ٗجبربد ؽَبٍخ, ًٔب إٔ ٛنٙ اُظبٛوح ٓؼوٝكخ ك٢ 

ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ا٤َُطوح ػ٠ِ ٛنٙ أَُججبد أُوٙخ ٖٓ أُزطلالد اُيٛو٣خ ًبُؾبٍٓٞ ٝاُٜبُٞى, 

فالٍ هُ اُؾوٍٞ أُٞثئح ثبُٔزطلالد اُيٛو٣خ ٝث٤ٞٗ ا٤ُ٘ٔبرٞكا ثبُٜوٓٞٗبد أٝ أُٞاك 

ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ هجَ اُيهاػخ, ام ٣ئك١ مُي ا٠ُ رؾل٤ي اٗجبد ثنٝه أُزطلالد اُيٛو٣خ ٝكوٌ ث٤ٞٗ 

 بكؾزٜب, ثؼلٛب ٣ٌٖٔ أُجبّوح ثيهاػخ اُؾوَ.ا٤ُ٘ٔبرٞكا ك٢ ظَ ؿ٤بة اُؼبئَ ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ ٌٓ
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 رغزٚخ انُجبد -5

ًِٔب ًبٕ اُ٘جبد ه٣ٞبً ًبٕ أًضو هبث٤ِخ ُٔوبٝٓخ أَُجت أُو٢ٙ ٝثبُؼٌٌ, كبإلكواٛ ك٢      

اُز٤َٔل ا٤ُ٘زوٝع٢٘٤ ٣غؼَ اُ٘جبربد ؽَبٍخ ٌُض٤و ٖٓ األٓواٗ ًبُزجوؼبد ٝاألٕلاء ٝأٓواٗ 

ٝرؼلٖ اُغنٝه ٝاألٓواٗ اُل٤و٤ٍٝخ ٝؿ٤وٛب, ك٢ ؽ٤ٖ أٍزقلاّ ٍٔبك ٓزٞاىٕ  ٓٞد اُجبكهاد

NPK  ٣غؼَ اُ٘جبد أًضو ٓوبٝٓخ ُألٓواٗ اَُبثوخ, ًنُي ى٣بكح أٝ ٗؤ ثؼ٘ اُؼ٘بٕو ٣ئك١

ا٠ُ ؽلٝس ًض٤و ٖٓ األٓواٗ اُلَِغ٤خ, كٔضالً ٗؤ ػٖ٘و اُجٞهٕٝ ك٢ ؽوٍٞ اُج٘غو اٌَُو١ 

بعْ ٣ئك١ ا٠ُ ؽلٝس رؼلٖ اُغنٝه أ ّجٚ ثبُزؼل٘بد اُ٘بعٔخ ػٖ أَُججبد اُؾ٤خ, ٝثبُزب٢ُ رٜ 

 اُغنٝه ثبُلطو٣بد ٝاُجٌز٤و٣ب اُز٢ رؾَِ اُغنٝه ٝا٢ُْء ٗلَٚ  ك٢ ؽبُخ ٗؤ اٌُب٤َُّٞ.

 

 انشٚبػ  -6

إٔ أٙواه اُو٣بػ ػ٠ِ اُؼّٔٞ رٌٕٞ ثؼلح أٌّبٍ ٖٓ اُزؤص٤واد, ٗنًو ٜٓ٘ب ٗٞػ٤ٖ هئ٤٤َ٤ٖ      

 ٖٓ األٙواه ٛٔب :

 

 انًبء )انغفبف( فمذاٌ - أ

إٔ كولإ أُبء ٣ئك١ ا٠ُ ٓٞد األٝهام ٝاألكوع ٝاألىٛبه ٝعلبف اُضٔبه ٝأؽ٤بٗبً ٣ئك١ ا٠ُ     

ٙؼق اُ٘جبد ٝثنُي ٣ٌٕٞ ػوٙخ ُإلٕبثخ ثجؼ٘ أَُججبد أُو٤ٙخ ًٔب ك٢ ٓوٗ ٓٞد 

أٛواف اُؾ٤ٚٔبد اُل٣جِٞك١, ٣َٝجت ٗؤ أُبء أؽ٤بٗبً أػواٗ ػ٠ِ ٌَّ ؽوٝم ػ٠ِ 

 ٗز٤غخً ُلولإ أُبء ٝرو٤ًي األٓالػ ك٢ رِي أُ٘بٛن. األٝهام

 

 أظشاس يٛكبَٛكٛخ - ة

ٖٓ فالٍ اؽلاس عوٝػ ٝفبٕخً رَٔؼ ثلفٍٞ اُلطو٣بد ٝاُجٌزو٣ب ٖٓ فالٍ رِي اُغوٝػ ًٔب     

اُن١ ٣َجت ٓوٗ األٗضواً٘ٞى ػ٠ِ اُؾ٤ٚٔبد كبٗٚ ٣ؾلس  .Colletotrichum spك٢ اُلطو 

اُن١ ٣لفَ ػٖ ٛو٣ن اُضٔبه  .Alternaria sp, ٝاُلطو ثٖٞهح هئ٤َ٤خ ػٖ ٛو٣ن اُغوٝػ

أُغوٝؽخ, اٙبكخً ا٠ُ مُي إ اُوٓبٍ أُؾُٔٞخ ثٞاٍطخ اُو٣بػ رَبػل ًض٤واً ك٢ اؽلاس اُغوٝػ 

 ك٢ اٌُض٤و ٖٓ اُ٘جبربد.

 

 انًٕاد انكًٛٛبئٛخ -7

أُؼوٝف إٔ اٍزقلاّ ثؼ٘ أُٞاك ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ػ٠ِ اُ٘جبربد روَِ ٖٓ اإلٕبثخ ثبَُٔججبد      

أُو٤ٙخ, ٝٛنا ٗب٢ّء ٖٓ ٤ٍٔخ ٛنٙ أُٞاك َُِٔججبد أُو٤ٙخ, ٌُٖٝ ٝعل إ ثؼ٘ ٛنٙ أُٞاك 
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ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ر٢ٜء اُ٘جبربد ُإلٕبثخ ثبَُٔججبد أُو٤ٙخ ٝهثٔب ٣ؼٞك مُي ا٠ُ إ ٛنٙ أُٞاك 

٤ٔ٤بئ٤خ روَِ ٖٓ ٓوبٝٓخ اُ٘جبد أٝ إ ٛنٙ أُٞاك رؾلي أَُجت أُو٢ٙ ثؾ٤ش رغؼِٚ  هبكه ػ٠ِ اٌُ

اؽلاس اإلٕبثخ ٖٝٓ أٓضِخ مُي ى٣بكح ػٖ٘و اُ٘ؾبً ٣ي٣ل ٖٓ ٓوٗ رؼلٖ اُجطبٛب ك٢ اُزوثخ 

 . .Penicillium sp.  ٝFusarium spأُزَجت ػٖ اُلطو٣ٖ 

 

 انعٕء -8

٣ٖٞ ثبكهاد ٙؼ٤لخ رٌٕٞ أًضو ػوٙخ ُإلٕبثخ ثبَُٔججبد إٔ هِخ اُٚٞء رئك١ ا٠ُ رٌ     

أُو٤ٙخ ٝمُي ثَجت ٙؼلٜب ٝٛواٝرٜب, ُٝٞؽع إ ثؼ٘ أّغبه اُؾ٤ٚٔبد أُظِِخ ًض٤واً 

رٌٕٞ ٤ٜٓئخ ُإلٕبثخ ثٔوٗ أٗضواً٘ٞى اُؾ٤ٚٔبد ٝاُؼلٖ اَُقب٢ٓ, ُٝٞؽع أ٣ٚبً إ اإلٙبءح 

خ, ام إ اإلٙبءح اُؼب٤ُخ رَجت ٙؼلبً ك٢ اُو٣ٞخ روَِ ٖٓ إبثخ اُقال٣ب ثبألٓواٗ اُلب٣و٤ٍٝ

ٓظٜو أُٞىائ٤ي اُلب٣و٢ٍٝ ٝاُزظ٤َِ ػبكحً ٣ي٣ل ٖٓ اإلٕبثخ, ٣ٝالؽع إٔ ثؼ٘ َٓججبد 

األٓواٗ اُلب٣و٤ٍٝخ ر ظٜو ؽِوبد ٓزلافِخ ػ٠ِ اُ٘جبد اُؼبئَ, ٓضَ َٓجت ٓوٗ ٓٞىائ٤ي اُزجؾ 

بُخ رلَو ػ٠ِ أٍبً ا٤َُِ , ام إٔ ٛنٙ اُؾ Tobacco Ring spot virusػ٠ِ ٗجبد اُزجؾ 

ٝاُٜ٘به كل٢ اُٜ٘به ثَجت ّلح اإلٙبءح اُؼب٤ُخ ال رزؤصو اُقال٣ب ثبُلب٣وًٝ ٌُٖٝ رَٔؼ ُٚ ثبُزٌبصو 

 ٝأُوٝه ٖٓ ف٤ِخ ا٠ُ أفوٟ ٝك٢ ا٤َُِ رٔٞد اُقال٣ب ٌٝٛنا رزٌٕٞ ؽِوبد. 

 

 ػًش انُجبد -9

األٓواٗ اُلب٣و٤ٍٝخ, ام رٌٕٞ إٔ ػٔو اُ٘جبد ٣ئصو ًض٤واً ك٢ ظٜٞه أٝ ػلّ ظٜٞه ًض٤و ٖٓ      

ٝاٙؾخ ػ٠ِ اُ٘جبربد اُٖـ٤وح ٝروَ ك٢ اُ٘جبربد اٌُج٤وح, كٔوٗ اُِلؾخ اُ٘به٣خ ػ٠ِ اُؼوٓٞٛ 

٣ظٜو ػ٠ِ اُ٘ٔٞاد اُؾل٣ضخ ًبُجواػْ اُٞهه٤خ ٝاُيٛو٣خ أًضو ٓٔب ػ٠ِ اُ٘ٔٞاد اُول٣ٔخ, ٝثبُٔوبثَ 

٤ٖ٣ت اُ٘ٔٞاد اُؾل٣ضخ, ٝػ٤ِٚ كبٕ  كبٕ أٗضواً٘ٞى اُؾ٤ٚٔبد ٤ٖ٣ت اُ٘ٔٞاد اُول٣ٔخ أًضو ٓٔب

ٝٙغ فطخ ٝهبئ٤خ ُؾٔب٣خ اُ٘جبربد ك٢ اُلزوح اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب ؽَبً َُٔجت ٓو٢ٙ ٓؼ٤ٖ ٝثنُي 

 ٣ٌٕٞ اُلول ك٢ ٤ًٔخ ٝٗٞػ٤خ اُؾبَٕ ه٤ِالً .

 

 غشائك أخشٖ-10

 ٛ٘بُي ٛوائن أفوٟ رغؼَ اُ٘جبد ٤ٜٓئ ُإلٕبثخ ثٔوٗ ٓؼ٤ٖ ك٤ؼزول إ اُغيئ٤ٖ أُطؼ٤ٖٔ     

أٝ أُوًج٤ٖ ٣ؾزلع ًَ ٜٓ٘ٔب ثؾَب٤ٍزٚ  أٝ ػلّ ؽَب٤ٍزٚ  ُجؼ٘ أَُججبد أُو٤ٙخ ثؼل 

٣وَِ ؽَب٤ٍزٚ ُإلٕبثخ ثبُٖلأ  quinceroetاُزؾبٜٓٔب, كول ٝعل إ اُؼوٓٞٛ أُطؼْ ػ٠ِ إَٔ 

 . .Gymnosporangium spأُزَجت ػٖ اُلطو 
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غشائك ركبصش صفبد انفطشٚبد,  -انفطشٚبد  //ػشش  شاثؼخان انًؾبظشح

 انفطشٚبد, رمغٛى انفطشٚبد

 صفبد انفطشٚبد

 ٣طِن ٜبث فبٕخ ٌِٓٔخجغ ٝرز Eukaryota النواة حقٌقٌة ئناتالكا مجموعة نضم الفطرٌات تقع      

 ًٔب ٝأٝهام ٤ٍٝوبٕ عنٝه ػ٠ِ ٣ؾز١ٞال  اُلطو١ٜب ٝصبٍُٞ  Myceteaeاُلطو٣بد  ٌِٓٔخ ٜبػ٤ِ

 نائٝٛو ٜبزْٓؼ٤ ٤ؼخجٝٛ ٜبٞآهٝ ٜبؽغٔ ك٢ ٖب٣جرز ٘بدئاٌُب ٝٛنٙ٘جبربد اُواه٤خ اُ ك٢ فٓؼوٝ ٛٞ

 مكونة خلوٌة بجدران خالٌاها تحاطو الخالٌا ة متعد أًٝبُقٔبئو  اُق٤ِخ ٝؽ٤لح رٌٕٞ إٔ بأٓ ,برٌبصوٛ

 زلهاؼ خلو حٌث نم جوهرٌاً  اختالفاً  الطحالب نع تختلؾ وهً, كالهما وأ نالكاٌتٌ وأ ٌلٌلوزسال نم

 التؽذٌة ذاتٌة ات ؼٌرئنالكا نم ًفه ولذلك الخضراء الستٌداتبوال الكلوروفٌل ةدما نم الفطري

Heterotrophs. 

 ٌقةدق خٌوط نم أو( Yeasts الخمٌرة فطرٌات مثل (الخلٌة وحٌدة امسأج من أما الفطرٌات تتكون     

 اً مع ابكشوتت وتتفرع تنمو هاٌفاتال أو الخٌوط وهذه Hyphae الفطرٌة بالخٌوطؾ تعر هرٌةمج

 ,الفطر مسج كونٌُ  الذي وهو الفطري زلالؽ علٌه ٌطلق الذي Mycelium ٌلٌومسالماٌ لتكون

ن م تتكون فطرٌة هاٌفا كلجسمها إال من هذه الهاٌفات فقط,  ٌتكون ال هاحجم بلػ مامه والفطرٌات

هاٌفا ال تكون الفطرٌات بعض وفً ,وتوبالزمبرال ةدبما ىءممتل اخلًد وتجوٌؾ ٌققر خارجً جدار

)المفرد  Septa مىست عرضٌة زحواج هاتفصل الفطرٌة الخالٌا نم دعد إلى Septate مةسمق

Septum ,)النواة وحٌدة تكون أن أما الخالٌا وهذه Uninucleate  أٝ ص٘بئ٤خ اُ٘ٞاحBinucleate  أو

 ٌةزمرك صؽٌرة فتحة هال الخالٌا نبٌ دةالموجو زوالحواج, Multinucleateعدٌدة األنوٌة 

Central pore  اُز٢ اُؾو٤و٤خ اُلطو٣بد ٓبأ ,ٝأفوٟ ف٤ِخٖ ث٤ ٣زٞثالىَّباُ ثٔوٝه ٜبفالٌُسمح من 

ز الحواج عدٌمة أو مةسمق ؼٌر هاٌفات هاعلٌ فٌطلقي ػو٤ٙخ ؽٞاع ٜبٛب٣لبر ك٢ ٣ٞعلال 

Nonseptate أي مدمج خلويCoenocytic  .فً داخلها عدد كبٌر من األنوٌة 

 Nutritionطرائق تغذٌة الفطرٌات 

 عٌشة فتعٌش ذاتٌة ؼٌر تؽذٌة تتؽذى فإنها الكلوروفٌل على الفطرٌات احتواء لعدم نظراً      

)تكافلٌة(,  تعاونٌة معٌشة البعض وٌعٌش الظروؾ حسب معاً  وطفٌلٌة رمٌة أو طفٌلٌة أو رمٌة

 فً الموجودة الؽذائٌة المواد لتحلٌل خارجٌة أنزٌمات إفراز على القدرة لدٌها فالفطرٌات ولهذا

 . لالمتصاص قابلة صورة فً وجعلها بها المحٌط الوسط
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 ذاتٌة ؼٌر كائنات الفطرٌات أن بما :أو )مستوٌات المعٌشة فً الفطرٌات( الفطرٌات فً التغذٌة

 -: كالتالً وهً التؽذٌة من مختلفة أنواع إلى تلجؤ فهً التؽذٌة

 أو نباتٌة سواء الحٌة الكائنات بقاٌا على تعٌش :Fungi Saprophyticمترممة  فطرٌات -1

 : الترمم من نوعان وهناك( مٌته خالٌا على تعٌش)  حٌوانٌة

 مٌته خالٌا على فقط تعٌش:  Fungi Obligate Saprotrophفطرٌات أجبارٌة الترمم  -أ

 (.Penicilliumمناسبة مثل الفطر ) بٌئة تجد حتى كامنه تبقى تجدها لم وإذا

 متطفلة عادة تعٌش :Fungi   Saprotroph Facultativeالترمم  فطرٌات أختٌارٌة -ب

 (.التفحم فطرٌات)  مثل للترمم تلجؤ فإنها العائل تجد ال عندما ولكن

 على)  حٌة كائنات أنسجة داخل أو على تعٌش : Fungi  Parasiticمتطفلة فطرٌات -2

 :التطفل من نوعان وهناك أمراضاً  لها وتسبب( حٌة خالٌا

 وإذا حٌة خالٌا على فقط تعٌش :Fungi Obligate Parasiticفطرٌات أجبارٌة التطفل  -أ

 Downyفطرٌات البٌاض الزؼبً ) مثل المناسبة البٌئة تجد حتى كامنة تبقى تجدها لم

mildew  ًوفطرٌات البٌاض الدقٌقPowdery mildew). 

 مترممة األصل فً تعٌش :Facultative Parasitic Fungi فطرٌات أختٌارٌة التطفل -ب

 (.Pythium ,  Phytophthora spp مثل). التطفل إلى تلجؤ مناسبة بٌئة تجد لم وإذا

 اخرى كائنات مع المنفعة تبادل مبدأ على تعٌش :Fungi Symbioticمتكافلة  فطرٌات -3

 .(Mycorrhiza ٝ  Lichen ) مثل( طحلب أو نبات)

 غشائك ركبصش انفطشٚبد

 :ثصٕسح ػبيخ ثطشٚمزٍٛرزكبصش انفطشٚبد 

 A Sexual ٢ٝاُزٌبصو اُالعَ٘ Sexual reproduction اُزٌبصو اُغ٢َ٘     

reproduction  ؽ٤ش رٌَٔ اُلطو٣بد ثٖٞهح ػبٓخ كٝهح ؽ٤برٜب ك٢ ٛٞه٣ٖ ػ٘ل رٞكو

 Reproductive ٝاُطٞه اُزٌبصو١ Vegitative اُطٞه اُقٚو١الئٔخ اُظوٝف اُج٤ئ٤خ أُ

( أثٞاؽٝؽلاد رٌبصو٣خ ع٤َ٘خ ) ٝأاُلطو٣بد ُْ ٣ٌزْق ُٜب اُطٞه اُغ٢َ٘  ٝٛ٘بى ٓغٔٞػخ ٖٓ

ٛ٘بى ثؼ٘ اُلطو٣بد إ ًٔب , Deuteromycetes) ) ُؾل ا٥ٕ ٝر٠َٔ ثبُلطو٣بد اُ٘بهٖخ



 

50 
 

 Mycelia خاُز٢ ُْ ٣ٌزْق ُٜب عواص٤ْ ع٤َ٘خ أٝ ؿ٤و ع٤َ٘خ ٝر٠َٔ ثبُٔب٤َِ٣ّٞ اُؼو٤ٔ

sterilia الئٔخؿ٤و أُ خرٌٜٞٗب ُٔوبٝٓخ اُظوٝف اُج٤ئ٤ ٢اُز خعَبّ اُؾغو٣األ ؽ٤ش رؼزجو 

 .ُِزٌبصو خ٤ًٍِٞ

ظوٝف فبٕخ ٜٓ٘ب اُزٌبصو  ٢اُلطو٣بد ٌُٖٝ ك ٢رؾلس ك ٢ٗٞاع اُزٌبصو اُزأٛ٘بى ثؼ٘      

ٖٓ  ٢ا ُغَ٘ ُِزٌبصو ٢ ٝ رطٞه أُ٘زٞط اُطج٤ؼإٌٔٞ ٝٛٞ ر    Parthenogenesis ١اُؼنه

 .  Female gamete alone كوٜ ٝؽلٙ   ١ٗضٞاأل ذا٤ٌُٔ

 Sexual reproduction  انزكبصش انغُغٙأٔالً // 

 رٔوالناقصة, و الفطرٌات ماعدا الجنسٌة الجراثٌم بتكوٌن جنسٌاً  الفطرٌات جمٌع تتكاثر     

 -ا٥ر٤خ : ثبُٔواؽَ اُضالس اُغ٢َ٘ اُزٌبصو ػ٤ِٔخ

 (Plasmogamy) انجالصيٙ االَذيبط -1 

 اُ٘ٞار٤ٖ اهزواة ػ٠ِ ٣ؼَٔ ٓٔب ٓزٞاكوز٤ٖ ع٤َ٘بً  ُق٤ِز٤ٖ ثوٝرٞثالٍذ  ث٤ٖ اٗلٓبط ٣ؾلس     

 (.N1)اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ  أُغٔٞػخ أؽبك٣خ ٢ٛ ٗٞاح ًَ ٝرٌٕٞ اُق٤ِخ ٗلٌ كافَ ع٤٘٤ب أُزٞاكوز٤ٖ

 (Karyogamy) انُٕٔ٘ االَذيبط -2

 أُغٔٞػخ ٛٞ اُقطٞح اُضب٤ٗخ ك٢ اُزٌبصو اُغ٢َ٘ ٝك٤ٚ ر٘لٓظ ٗٞاربٕ ًَ ٜٓ٘ب أؽبك٣خ     

( Zygote)الهؾ٤خ  ٗٞاح ر٣ٌٖٞ ا١ُٝٞ٘ االٗلٓبط ػٖ ٣ٝ٘زظ Haploid (N1)اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ  

  Diploid (N2.)اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ  أُغٔٞػخ ص٘بئ٤خ ٝاؽلح

ٝاألػٚبء (Anthridia)   الذكرٌة األعضاء اتحاد من ٓبأ اُغ٤َ٘خ اَُجٞهاد ك٤ٚ رزٌٕٞ     

 اُن١ Zygospores بتكوٌن ٝأ .اُق٤ٞٛ ٜٗب٣خ ك٢( Oogonia)  or Ascogoniaاألٗض٣ٞخ 

 .اُغ٤َ٘خ ٛج٤ؼزٜٔب ك٢ ٣قزِلبٕ ٌُٜٝ٘ٔب رٔبٓب اٌَُْ ٓزٔبص٤ِٖ ك٢ ػ٣ٖٞٚ الرؾبك ٗز٤غخ ٣ؾلس

         

 Zygosporesر٣ٌٖٞ              Oogonia or Ascogoniaٓغ  Anthridiaارؾبد 
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 (Meiosis)االخزضانٙ  االَمغبو -3

 ,كزوح ثؼل أٝ ٓجبّوح ا١ُٝٞ٘ هزوإاال ٣زجغ ٝٛٞ اُغ٢َ٘ اُزٌبصو أٛٞاه ٖٓ اُضبُش اُطٞه ٛٞ     

 ػ٘ٚ ٣٘زظ ٝاُن١(  افزيا٢ُ ثبٗوَبّ اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ أُغٔٞػخ اُض٘بئ٤خ اُ٘ٞاح رجلأ اُطٞه ٛنا ٝك٢

  اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ أُغٔٞػخ أؽبك٣خ ٣ٞٗخألا ٖٓ ػلك ٠ُا ) ٟأفو ٓوح اٌُوٍٝٓٞٞٓبد ػلك افزياٍ

 .اُغ٤َ٘خ ْاُغواص٤ ر٣ٌٖٞ ك٢ ُزلفَ

 . ْٓ٘زظ رزبثغ ك٢ اُؾو٤و٤خ اُغ٤َ٘خ اُؾ٤بح كٝهح ك٢ صخ اُضال اُؼ٤ِٔبد يرِ سرؾل

 انفطشٚبد ثٍٛ شٕٛػبً  األكضش انغُغٙ انزكبصش غشائك

 Planogametic conjucation انًزؾشكخ االيشبط رضأط -1

 أُزؾوًخ ٝأ اَُبثؾخ ْٓبطألا ٝر٠َٔ متحركة المتزاوجة االمشاج رٌٕٞ     

Planogametes ُنا ,اُؾ٤بح كٝهح ٖٓ ٓوؽِخ ك٢ أُبء ٝعٞك ٣زطِتاُزياٝط  ٖٓ عاُ٘ٞ ٛنا 

 ثٌَْ ٝأ أُجزَ اُزوثخ ٍطؼ ػ٠ِ ٝأ أُبء ك٢ رؼ٤ِ اُز٢ اُلطو٣بد ػ٠ِٛنا اُ٘ٞع  و٣ٖوز

 .ُِ٘جبد اُق١ِٞ ٤وٖاُؼ كافَ ٓزطلَ

 Gametangial contact انًشٛغٛخ انؾٕافظ راليظ -2

 واالنثوي المشٌج الذكري ٌحدث بٌن  Heterogamyاالْٓبط  ٓزجب٣ٖ ع٢َ٘ رياٝط     

 ٓجبّوح اُنًو٣خ ْٓبطالا ر٘زوَ ْص ٖٝٓ اُؾبكظزبٕ رزالٌٓ ؽ٤ش ,كالهما ؼٌر متحرك ولكن

 اُزالٌٓ ٗوطخ ػ٘ل أُْزوى اُغلاه ك٢ مائت صوت فالٍ ٖٓ ٗض٣ٞخالا ا٤ُْٔغ٤خ اُؾبكظخ ا٠ُ

 اُلطو٣بد ك٢ س٣ٝؾل tube  Fertilizationٖبة اف ٗجٞثخأ فالٍ ٖٓ دالاُؾب ثؼ٘ ك٢ ٝأ

 ػ٠ِ أُزطلِخ اُلطو٣بد ث٤ٖ يًٝنُ أُبئ٤خ اُلطو٣بد ك٢ ّبئغ ا٣ٚب ٝٛٞ ٔبئ٤خاُ ؿ٤و

 ا٤ُٚٔق.

 Gametangial conjucation المشٌجٌة الحوافظ تزاوج -3

األٗلٓبط ٝ زوبءاألُ س٣ٝؾل االمشاج عمل المشٌجٌة للحوافظ الكاملة المحتوٌات فٌها تعمل    

 :اُطو٣وز٤ٖ ؽلؤث

 اُؾبكظخ ك٢ بٔٓؾز٣ٞبرٜ ٝر٘لٓظ بٕزا٤ُْٔغ٤ اُؾبكظزبٕ رِزو٢  :انًبئٛخ انفطشٚبد فٙ - أ

 .ٗض٣ٞخالا ا٤ُْٔغ٤خ

 ثٔضبثخ رٌٕٞ اُلطو١ اُق٤ٜ ٖٓ فٚو٣خ أعياء ث٤ٖ رؾبكاال ٣ْز  :انًبئٛخ غٛش انفطشٚبد فٙ - ة

 يمُ ػٖ ٣ٝ٘زظ ُزوبءاال ٗوطخ ػ٘ل ث٤ٜ٘ٔب ف٤ِخ ا٠ُ بٔٓؾز٣ٞبرٜ ٝر٘زوَ ب٤ٕز٤ْٓغ ؽبكظزبٕ

 .٠Zygospore ٣َٔ اُغلاه ٤ٍٔي ٍبًٖ ٍجٞه ر٣ٌٖٞ
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 Spermatization البذٌري ناالقترا -4

 اُ٘ٞاح ٝؽ٤لح اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ أُغٔٞػخ اؽبك٣خ ـ٤وحٕ مًو٣خ فال٣ب ٛو٣ن ػٖ س٣ؾل     

 نٖرِز ٕأ ا٠ُ اُؾْواد ٝأ اُو٣بػ ٝأ أُبء ٛو٣ن ػٖ ر٘زوَ Spermatia ثن٣واد ر٠َٔ

 اُلطو١ اُق٤ٜ ٠َٔ٣ ٖٔٓزق كطو١ ف٤ٜ ٓغوك ا٠ُ ٓقزيُخ اٗض٣ٞخ ٤ْٓغ٤خ ؽبكظخ ثغلاه

 رزقن ٝاُز٢ ثن٣و١ ؽبَٓ ػ٠ِ فبهع٤ب اُجن٣واد رؾَٔ Receptive hyphae أَُزوجَ

 فالٍ ٖٓ أَُزوجَ اُق٤ٜ ا٠ُ اُجن٣وح ٓؾز٣ٞبد ر٘زوَ ٗٔباٝ ر٘جذال  ٌُٜٝ٘ب ا٤ٌُٗٞلاد ٓظٜو

 .٣ٞٗخاأل ص٘ب٣خ ف٤ِخ ر٣ٌٖٞ ا٠ُ اُجالى٢ٓ ٗلٓبطالا ٣ٝئك١ صوت

 Somatogamy٘ الجسد االقتران -5

ظبٛوح  ٢ٛٝ , أُٜٔخ ثٜنٙ ػبك٣خ فال٣ب روّٞ ٗٔباٝ خٖٖقزٓ ع٤َ٘خ اػٚبء رزٌٕٞال     

 ه٤ٔخ رزقنال ٝ,  الواطئة الفطرٌات بٌن معدومة تكون وتكاد ّبئؼخ ك٢ اُلطو٣بد اُواه٤خ 

 ٝروّٞ ٝاؽلح ف٤ِخ ك٢ ع٤َ٘ب ٝٓقزِلز٤ٖ ٓزٞاكوز٤ٖ ٗٞار٤ٖ ث٤ٖ اُغٔغ ا٠ُاال أما أكٟ  ع٤َ٘خ

 ا١ُٝٞ٘ هزوإاأل سؽلٝ ا٠ُ اُٜ٘ب٣خ ك٢ ٣ئك١ ٣ٞٗخاأل ص٘بئ٢ ٤َٗظ ثز٣ٌٖٞ يمُ ثؼل اُق٤ِخ ٛنٙ

 .اُالهؾخ ٝر٣ٌٖٞ
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 Asexual Reproduction الالجنسً ثانٌاً // التكاثر

 ٖث٤ كارؾب ك٤ٚ لفَال ٣ vegetative أٝ اُقٚو١  somatic ل١َاُغ ثبُزٌبصو أؽ٤بٗب ٣َ٠ٔ      

 ٖٓ اُ٘ٞع ٛنا ٣َْٔ اُلطو ؽ٤بح ٝهحك ك٢ ٓواد ػلح ٣ٝزٌوه ,األػٚبء أٝ اُقال٣ب أٝ ٣ٞٗخاأل

 اُلطو١ ٤َِّٞا٤ُٔ ٓغ ٝهاص٤ب ٓزطبثوخ عل٣لح كأكوا إلٗزبط ُِزٌبصو اُلطو ٜبؼج٣ز ٛو٣وخ أ٣خ اُزٌبصو

 ٣ٝلادأ أٝ arthrospores ٓل٤ِٖخ ٞهادجٍ ٌٓٞٗخ اُلطو ٛب٣لبد رغيء ٓضَ ,ُٜب إٌُٔٞ

oidia ًٝال٤ٓل٣خ عواص٤ْ أ chlamydospores ٝ٢ٛ ًٔب ٜبوػٔجر أٝ ل٣خَاُغ اُقال٣ب وبمْاٗ أ 

 ٢ٛ conidia خا٤ٌُٗٞل٣ فبٕخ – اُغواص٤ْ ٖر٣ٌٞ وج٣ؼز نجٍ ٓب ا٠ُ ثبإلٙبكخ ,وئاُقٔب ك٢ ٍاُؾب

  .اُلطو٣بد ٖث٤ ٤ّٞػبً  ٢َاُالع٘ اُزٌبصو نائٛو أًضو

 اُز٢ ٝاُطو٣وخ اُقال٣ب كٝػل ٌَْٝاُ ٝاُؾغْ إُِٞ ؽ٤ش ٖٓ ٤خَاُالع٘ اُغواص٤ْ رزلبٝد      

 ك٢ ػ٤ِٚ ٣ؼزٔل ,ثنارٚ ٔبئبه ػِٔبً  اُغواص٤ْ ٛنٙ ٓضَ هاٍخك ٖٓ رغؼَ ٤وحجً ثلهعخ ثٜب رزٌٕٞ

 . ٜبٝرؼو٣ل اُلطو٣بد ٛنٙ ر٤ٖ٘ق

  الفطرٌات فً الشائع الالجنسً التكاثر طرائق

 Fragmentationتجزء الماٌسلٌوم  -1

 اُق٤ٜ رغيء اما ثؾ٤ش ,ُِلطو٣بد أُؤُٞكخ نائاُطو ٖٓ ٢ٛ ٜبٝاٗلٖبُ ٣لبدٜباُ ءيرغ     

 كطو٣خ ٝؽلح ًَٝ أًضو أٝ ٝاؽلح ٤ٍِٔخ ف٤ِخ ػ٠ِ رؾز١ٞ ٝؽلح ًَ ٕبك ٝؽلاد ُؼلح اُلطو١

 . خجأُ٘بٍ فوٝاُظ ٜبُ ٤ؤدٜر اما كطو٣بً  ؿيالً  رؼط٢ ٕأ زط٤غَر

 Transverse Fission انًغزؼشض االَشطبس -2

 ٝٛٞ, اُق٤ٔوح كطو٣بد ٓضَ اُق٤ِخ ٝؽ٤لح اُلطو٣بد ك٢ بً جؿبُ اُزٌبصو ٖٓ اُ٘ٞع ٛنا س٣ؾل     

 ٖٗٞار٤ ا٠ُ ٜبٗٞار َْر٘و صْ ٍزطبُخالا ك٢ ف٤ِخ ًَ رؤفن ٝك٤ٚ , ٌز٤و٣خجاُ اُقال٣ب ك٢ س٣ؾل ٓب ْٚج٣

 .ٝاؽلح ٗٞاح ػ٠ِ رؾز١ٞ ف٤ِخ ًَ ٖف٤ِز٤ ا٠ُ ر٘لَٖ ؽز٠ اُق٤ِخ ٍٜٝ ٣زقٖو صْ

 Budding التبرعم -3

 أص٘بء األّ اُق٤ِخ ٗٞاح َْٝر٘و, Bud وػْجاُ ٣َ٠ٔ األّ اُق٤ِخ ٖٓ فبهع٢ ثوٝى ٞهظٜث لأج٣     

 ىاٍ ٓب ٝٛٞ اإلىك٣بك ك٢ وػْجاُ ؽغْ ٣ٝؤفن ,ا٤ُٚ ٣ٖٞ٘ز٤جاُ ٖاُ٘ٞار٤ اؽلٟ ٝر٘زوَ وػْجاُ ٖر٣ٌٞ

 األؽ٤بٕ ثؼ٘ ك٢ ظر٘ز هل, اً عل٣ل اً ككو  ٌٓٞٗبً  ٜبػ٘ ٣٘لَٖ إٔ شج٣ِ الٝ ,األّ ثبُق٤ِخ ٓزٖالً 
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ك٢ ؿبُج٤خ كطو٣بد اُق٤ٔوح  وػْجاُز س٣ؾل , اً ٤ٖوه كطو٣بً  يالً ؿ ُزٌٕٞ واػْجاُ ٖٓ ِخٍَِ

 ٝثؼ٘ كطو٣بد اُزلؾْ. Taphrinaٝاُلطو 

 ( Arthrosporesيفصهٛخ عجٕساد ( خبصخ ٔؽذاد ركٍٕٚ -4

 ٝٛنٙ عل٣لاً  كطو٣بً  يالً ؿ رؼط٢ إٔ خجأُ٘بٍ فوٝظاُ رؾذ ٤خَع٘ال ٝؽلح ًَ زط٤غَر     

 فوٝظاُ ٙل كُِٖٔٞ  خئ٤ٜٓ ذ٤َُ ٜباٗ ثٔؼ٠٘ ,ٗٔٞ ٛوى ثٔضبثخاال  ٢ٛ ٓب ٤خَاُالع٘ اُٞؽلاد

 ٤ئ٤خجاُ فوٝظاُ أص٘بء اُلطو بهْاٗز وػخَُ ٝؽلاد ثٔضبثخ ؼلر   ٜبٌُٝ٘ ,ٔخئأُال ؿ٤و ٤ئ٤خجاُ

 .ٔخئأُال

 ؽو٤و٤خ عواص٤ًْٜٞٗب   ٖٓ أًضو ٗٔٞ ٛوى ثٔضبثخ رؼل اُز٢ ٤خَاُالع٘ اُٞؽلاد أٓضِخ ٖٓ     

ؽ٤ش رزٌٕٞ  Arthrosporesٓل٤ِٖخ  ٞهادجٍ أٝ Oidia) ٓلوكٛب   Oidium (  ٣ٝلادألا

 ٛنٙ ٓضَ وْر٘زاأل٤ِٕخ,  ٜبفٞإ ثٌبكخ ٝؽلح ًَ رؾزلع ٌُٖٝثبُزقٖو اُغيئ٢ ث٤ٖ اُقال٣ب 

 فوٝظاُ ٝرٞكو َئاُؼب كٝعٞ أص٘بء وْر٘ز إٔ زط٤غَر ٢ٌُ أُزطلِخ اُلطو٣بد ثؼ٘ ٖث٤ اُطو٣وخ

 .ٔخئأُال ٤ئ٤خجاُ

 Sclerotiaالحجرٌة  األجسام تكوٌن -5

 َْع ُٕزٌٞ اُلطو٣خ ٣لبداُٜب ٜبك٤ رزغٔغ ٤خَا٤ٌُ اُلطو٣بد ٝفبٕخ خ٤اُؾو٤و اُلطو٣بد ثؼ٘     

 بَّاألع ٛنٙ ,٤خئاُـنا اكثبُٔٞ فال٣بٙ ٠ءٝرٔزِ Sclerotium اُؾغو١ َْاُغ ٣َ٠ٔ ٓؾٌْ ِٕت

 ؿ٤و ئ٤خج٤اُ فوٝظاُ رؾَٔ ٖٓ اُلطو ٖرٌٍٔبً٘خ )اُطٞه اَُبًٖ(  أٝ ًبٓ٘خ بدجرو٤ً اال ٓب٢ٛ

 ٓؼط٤خ ذجر٘ اُؾغو٣خ بَّاألع رِي ٕبك ُِلطو ٔخئٓال فوٝظاُ رِيجؼ رٖ ٝػ٘لٓبالئٔخ , أُ

 . (  Stromata)اُغٔغ  Stroma أًضو أٝ كطو٣خ حكٍٝب

 Chlamydosporesكالمٌدٌة  جراثٌم تكوٌن -6

 ٓغ ؼ٘جاُ ٜبثؼٚ ٖػ ٍٗلٖبألا َهج ٤ٍٔي ثغلاه اُقال٣ب رـِق اُؾو٤و٤خ اُلطو٣بد ثؼ٘ ك٢     

 ٍالٍَ ك٢ أٝ حكٓلو رٌٕٞ إٔ آب ٢ٛٝ  ,اٌُال٤ٓل٣خ ثبُغوصٞٓخ نئػ٘ل ٠َٔكز ٤خئؿنا كٓٞا ي٣ٖرق

 ثنُي زط٤غَٝر ٍبً٘خ )اُطٞه اَُبًٖ( أٝ ًبٓ٘خ ًغواص٤ْ ٝرؼَٔ ٛوك٤خ رٌٕٞ ٝأؽ٤بٗبً  ث٤٘٤خ أٝ

ر٘جذ  ٜبكبٗ ٔخئأُال رزٞكو ُٜب اُظوٝف اُج٤ئ٤خ ٝػ٘لٓباُظوٝف اُج٤ئ٤خ ؿ٤و أُالئٔخ,  ٓوبٝٓخ

ٝرٌٕٞ ٓب٤َِ٣ّٞ )ؿيٍ كطو١( عل٣ل ٖٝٓ اُلطو٣بد اُز٢ رٌٕٞ ٓضَ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ األثٞاؽ اُلطو 

Mucor, Pythium, Fusarium  . 

 Sporesاَزبط انغشاصٛى )األثٕاؽ(  -7
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 ثٞاؽ األ رزلبٝد ,اُلطو٣بد ٖث٤ ٤ّٞػبً  ٢َاُالع٘ اُزٌبصو نائٛو أًضو ثٞاؽاأل أٝ اُغواص٤ْ ؼلر       

 ٖٓ اُغوصٞٓخ طوه ٍٛٞ ٣ٝقزِق إُِٞ اً٘خك أٝ ّلبكخ رٌٕٞ كول,  ٝاُؾغْ ٌَْٝاُ إُِٞ ك٢

 ٕٞهح ػ٠ِ أٝ ح كٓ٘لو أٓب رٞعل ٢ٛٝ , ٤ِاله أًضو أٝ ٝاؽل ٤ِٓٔزو ا٠ُ َها أٝ ٝاؽل ٤ٌٓوٝٓزو

 .رغٔؼبد

 :مجموعتٌن إلى تكوٌنها وطرائق بها تحمل التً الكٌفٌة حسب السبورات تنقسم

 :أٌّبُٜب ٖٝٓ ٤ًٌ أٝ ؽبكظخ كافَ رزٌٕٞ ٢ٛٝ :الداخلٌة السبورات - أ

 Zoospores السباحة السبورات -1

 ؽ٤بح كٝهح ك٢ اَُجٞهاد ٛنٙ ٝرظٜو Zoo-sporangium ػ٤ِٜب ٣طِن ؽبكظخ كافَ رزٌٕٞ     

 ًزِخ ػٖ ػجبهح اَُبثؼ ٝاَُجٞه ,هٛت ٍٜٝ ك٢ ُِؼ٤ِ ر٤َٔ اُز٢ أٝ أُبئ٤خ اُلطو٣بد ٖٓ ًض٤و

 ٝاَُجبؽخ اُؼّٞ ػ٠ِ ٣َبػلٛب أًضو ٝأ ثَٞٛ ٝٓيٝكح ٓقزِلخ أٌّبٍ ماد ػبه٣خ ثوٝرٞثالى٤ٓخ

 .عبٗج٤خ أٝ فِل٤خ أٝ أٓب٤ٓخ أٓب كزٌٕٞ ٌٝٓبٜٗب ػلكٛب ٣ٝقزِق

                     

 

 Sporangiospores الحافظٌة  السبورات -2

)ؿ٤و  َٓٞٛخ ؿ٤و ثؤٜٗب ٝرز٤ٔي,  Sporangia عوص٤ٓٞخ ؽٞاكع أٝ أ٤ًبً كافَ رزٌٕٞ     

 ثؼل اُؾبكظخ ٖٓ ر٘طِن كبٜٗب ر٘ٚظ ٝػ٘لٓب ف١ِٞ ثغلاه ػبكح ٝرؾبٛ( Nonmotileٓزؾوًخ 

 اُؾبكظخ ؽبَٓ ػ٠ِ ٣ٝطِن ,اُٜٞائ٤خ اُز٤بهاد ػ٠ِ اٗزْبهٛب ك٢ ٝرؼزٔل رؾِِٜب أٝ رٔيهٜب

 .Sporangiophore اُغوص٤ٓٞخ
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 :الخارجٌة السبورات - ب

)أُلوك  Conidia ا٤ٌُٗٞلاد أٝ Conidiospores ا٤ٌُٗٞل٣خ اَُجٞهاد ػ٤ِٜب ٣طِن     

Conidium ٙثٔؼ٠٘ أٝ ُٜب أُُٞلح اُزوا٤ًت ػ٠ِ بً فبهع٤ ْر٘زظ ٓزؾوًخ ؿ٤و اَُجٞهاد( ٝٛن 

 اٌَُْ ك٢ ا٤ٌُٗٞل٣خ اَُجٞهاد رقزِق,  ٝ Conidiophores ا٤ٌُٗٞل٣خ اُؾٞآَ ػ٠ِ فوآ

  .اُلطو٣بد ٤٘قٖر ك٢ كبئلح ُٜب ٝاُز٢ ٝاُزور٤ت  ْٝاُؾغ ٝإُِٞ

٣قزِق ػلك ٛنٙ األثٞاؽ ٖٓ كطو ا٠ُ آفو ك٢ٜ آب إٔ رٌٕٞ ٓؾُٔٞخ ثٌَْ ٓلوك ػ٠ِ اُؾبَٓ      

, أٝ رٌٕٞ ٓؾُٔٞخ ثٌَْ ٍالٍَ ًٔب ك٢ اُلطو  Alternariaا٤ٌُٗٞل١ ًٔب ك٢ اُلطو 

Aspergillus   ٝاُلطو Penicillium. 

 

 

 Classification of Fungiرمغٛى انفطشٚبد 

 

- Division : Oomycota 1  

  .     Such as Pythium  and  Phytophthora 

2- Division :  Zygomycota 

     Such as  Mucor  and   Rhizopus . 

3- Division  : Ascomycota 

Such as Penicillium  and  Aspergillus . 

4- Division  : Basidiomycota 

     Such as  Puccinia  and  Tillitia . 

- Division :  Deuteromycota5  

Alternaria . and   Fusarium      Such as    

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mucor
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizopus
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رشكٛت  –انذٚذاٌ انضؼجبَٛخ كًغججبد أليشاض انُجبد  //ػشش  خبيغخان انًؾبظشح

 َٕع انعشس انز٘ رغججّ   –عغى انًُٛبرٕدا 

 

 Nematodaالنٌماتودا  

 وٌطلق الثعبانٌة, الدٌدان أهمها مختلفة بؤسماء تعرؾ الحجم دقٌقة حٌة كائنات هً النٌماتودا     

 حركة تشبه التً ولحركتها المعروفة األرض دٌدان شكل ٌشبه شكلها ألن االسم هذا علٌها

 أجسامها ألن الخٌطٌة الدٌدان بؤسم تعرؾ كما حقٌقٌة, دٌدان لٌست كونها من بالرؼم الثعابٌن

 . جداً  رفٌعة

 تقرٌباً, مكان كل فً توجد فهً العالم, فً انتشاراً  الحٌوانٌة المملكة قبائل أوسع النٌماتودا تعتبر     

 الزراعٌة األراضً وفً القاحلة الصحاري فً توجد كما الودٌان أسفل وفً الجبال قمم فً إذ توجد

 الحارة الٌنابٌع وفً والمالحة العذبة المٌاه فً توجد إنها النباتات, أنواع جمٌع تصٌب حٌث الخصبة

 القطبٌة. المناطق ثلوج وفً

 انذٚذاٌ انضؼجبَٛخ كًغججبد أليشاض انُجبد

 والتكاثر العٌش تستطٌع ال إنها بمعنى إجبارٌة, طفٌلٌات هً بالنباتات الضارة النٌماتودا جمٌع     

 أنواع من وهناك أحٌاناً, الجذور بقاٌا فٌه بما الحٌة النباتٌة عوائلها من ؼذائها على تحصل لم ما

 كبٌر عدد على تتطفل أن لها ٌمكن األنواع أؼلب بٌنما النباتات من محدود عدد ٌصٌب ما النٌماتودا

 وتتؽذى النباتات تدخل أن فإما تطفلها نوع فً النٌماتودا تختلؾ كما الزراعٌة, المحاصٌل من جداً 

 على تتؽذى إنما النباتٌة األنسجة تدخل ال أنها أو داخلٌة طفٌلٌات وتسمى الداخل من أنسجتها على

 بعض بؤن علماً  خارجٌة طفٌلٌات وتسمى األخرى النباتٌة األجزاء أو للجذور الخارجً السطح

 .داخلٌة نصؾ طفٌلٌات وتسمى حٌاتها من جزء فً الخارج من تتطفل الداخلٌة الطفٌلٌات

 

 علٌها المتطفلة والنٌماتودا االقتصادٌة المحاصٌل أهم

  السكر بنجر -1

 . spp. Pratylenchus الجذور تقرح:  النٌماتودا نوع

 وتكوٌن مباشرة الزراعة بعد تظهر بنى لونها الثانوٌة الجذور على تقرحات وجود // األعراض

 . الجذري  المجموع
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  المشتل فً الرز -2

 . spp. Pratylenchus الجذور تقرح:  النٌماتودا نوع

  البادرات اصفرار // األعراض

 القمح -3

 . Anguina triticiنوع النٌماتودا : ثآلٌل الحنطة  

 // احالل النٌماتودا مكان بعض حبوب الحنطة فً السنبلة. األعراض

  السودانً الفول -4

 . spp.   Meloidogyne الجذور تعقد:  النٌماتودا نوع

 الخضري المجموع وضعؾ اصفرار الثانوٌة, الجذور على صؽٌرة أورام ظهور // األعراض

 . الجذري المجموع تكوٌن عند اإلصابة وتظهر

 -:  المبٌدات

 . المعاملة بعد مباشرة األرض تروى دونم / كؽم 30 بمعدل G%  10 موكاب -

 . الزراعة عند المعاملة إجراء ٌجب -

  الطماطة -5

 . spp.   Meloidogyne الجذور تعقد:  النٌماتودا نوع

المحصول,  تدهور النباتات وتقزم ذبول األوراق اصفرار الجذور, على عقد ظهور األعراض//

 .  المثمر النبات إلى الصؽٌرة الشتلة من اإلصابة تظهر

 -: المبٌدات

 على نثراً  أو الشتالت مع الجور فً المبٌد كمٌة توضع دونم,/  كؽم 20 بمعدل G%  10 فاٌدٌت -

 . الري وٌعقبها التربة فً وٌقلب الزراعة مكان فً سطح الخط

 . النٌماتودٌة المبٌدات بؤحد المشتل معاملة حالة فً رشتٌن دونم/  لتر 2 بمعدل SL%  24 فاٌدٌت -

 . النٌماتودٌة المبٌدات بؤحد المشتل معاملة عدم حالة فً رشتٌن دونم/  لتر 3 بمعدل

 مباشرة النثر بعد الري ثم الرطبة التربة سطح على نثراً  دونم/  كؽم 20 بمعدل G%  10  نٌماكور
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  البطاطس -6

 . spp. Pratylenchus الجذور تقرح:  النٌماتودا نوع

 وتكوٌن بشهر الزراعة بعد تظهر بنى لونها الثانوٌة الجذور على تقرحات وجود // األعراض

 . الجذري المجموع

 -: المبٌدات

 الري ثم والتؽطٌة الزراعة عند التقاوي مع تضاؾ دونم/  كؽم 30 بمعدل G%  10 موكاب -

 . والحفار للنٌماتودا مشترك عالج وٌعتبر ذلك مباشرة

  المحمٌة الزراعات -7

 -: المبٌدات

 .2م/  ؼم 50 بمعدل G%  98  باسامٌد -

 .2م/  جم 5 بمعدل G%  10  راجبى -

 

 مثمرة أشجار -8

 . Tylenchulus  semipenetrants البطًء التدهور:  النٌماتودا نوع

 القشرة منطقة فصل وسهولة الجذري المجموع على تسلخات الطرفٌة, األفرع موت // األعراض

 تظهر ال المؽذٌة الجذرٌة بالشعٌرات التربة حبٌبات والتصاق الوعائٌة الحزم عن الجذور فً

 إلى الخارج من األطراؾ موت شكل فً سنوات عدة مرور بعد إال الموالح أشجار على األعراض

 . الداخل

 . العالج ٌمكن حتى تربة ؼم 250/  فرد 2400:  الحرج اإلقتصادي الحد

 -: المبٌدات

 األرض وتروى األشجار حول التربة سطح على نثراً  دونم/  كؽم 24 بمعدل G%  10 راجبً -

 . ومارس فبراٌر شهر خالل وذلك المعاملة بعد مباشرة

 . رشتٌن دونم/  لتر 4 بمعدل SL%  24 فاٌدٌت -
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  العنب  -9

 . spp.   Meloidogyne الجذور تعقد:  النٌماتودا نوع

 المحصول تدهور النباتات وتقزم ذبول األوراق اصفرار الجذور على عقد ظهور // األعراض

 .  المثمر النبات إلى الصؽٌرة الشتلة من اإلصابة وتظهر

 -: المبٌدات

 . ومارس فبراٌر شهري خالل ٌستعمل رشتٌن دونم/  لتر 5 بمعدل SL%  24 - فاٌدٌت

 . مباشرة المعاملة عقب الري ٌتم أن على مارس خالل دونم/  كؽم 40 بمعدل G%  10 - موكاب

 

 رشكٛت عغى انًُٛبرٕدا

 Morphology and Anatomy of  Nematodesللنٌماتودا  الداخلً والتركٌب الخارجً الشكل

 للنٌماتودا الخارجً أوالً: الشكل

 الوسط فً نسبٌا عرٌض ٌكون حٌث الشكل, مؽزلً الجسم ٌكون فٌها النبات نٌماتودا معظم     

 كما مختلفة أشكال إلى جسمها ٌتحور حٌث منها قلٌل عدد باستثناء والمإخرة المقدمة عند وٌستدق

 -:مثل( 1 شكل) مختلفة أشكال تؤخذ حٌث النٌماتودٌة األنواع بعض إناث حالة فً

 . spp.   Meloidogyne الجذور تعقد نٌماتودا فً // كما الكمثري الشكل  -1

 .spp.  Heterodera صالتٌالحو نٌماتودا فً // كما اللٌمونً الشكل  -2

 ونٌماتودا Rotyleuchulus  reniformis الكلوٌة النٌماتودا فً كما الكلوي // الشكل -3

 .(العنق منطقة امتداد مع) Tylenchulus  semipenetrants الموالح

 .spp.  Globodera الذهبٌة النٌماتودا أنواع بعض فً كما المستدٌر// أو الكروي الشكل -4

 .spp.  Nacobhus الكاذب الجذور تعقد نٌماتودا فً // كما المؽزلً الشكل -5

 أو الجذور داخل ساكنة وتبقى الحركة على قدرتها تفقد اإلناث من المختلفة األنواع هذه     

 أن أي الشكل, خٌطً الجسم شكل فٌكون الحشرات على المتطفلة النٌماتودا أما سطوحها, على

 .محوره طول على متساوي الجسم عرض

 



 

61 
 

 

 النٌماتودا اجناس بعض اناث تتخذها التً المنتفخة االشكال(: 1) شكل

 

 طول النٌماتودا

 ملٌمتر 0.2 من جسمها طول ٌتراوح إذ النٌماتودا, نوع حسب النٌماتودا جسم طول ٌختلؾ     

 بعض طول وٌصل متر, 7.5 إلى طولها ٌصل الحٌوان نٌماتودا أنواع بعض أمتار, عدة إلى

 ٌزٌد ال النبات نٌماتودا بٌنما ماٌكرومتر, 500 إلى وعرضها سم 5 إلى البحرٌة النٌماتودا أنواع

( ملم 0.05) ملٌمترات بالمائة مائة من خمسة وعرضها( ملم 5) ملٌمتر خمسة عن طولها

 .المجردة بالعٌن رإٌتها ٌصعب ( ماٌكرومتر, لذلك 35-15) وسمكها    

 الفتحات جمٌع علٌة ٌوجد بطنً, سطح إلى طولٌة( 2 شكل) النٌماتودا جسم تمٌز وٌمكن     

 فً المجمع وفتحه اإلناث, حاله فً الشرجٌة والفتحة التناسلٌة الفتحة اإلخراجٌة, الفتحة) الطبٌعٌة

 .العلوٌة الجهة فً ظهري وسطح(. الذكور حالة
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 النبات لنٌماتودا العام الداخلً والتركٌب الخارجً الشكل(: 2) شكل
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 النٌماتودا لجسم الداخلً التركٌبثانٌاً: 

 Spear Theالرمح  -1

 فً النٌماتودا تستخدمهُ  مجوؾ رمح وهو النبات على المتطفلة النٌماتودا فً ٌكون مدبب     

 نٌماتودا فً الرمح من نوعٌن تمٌز وٌمكن النباتٌة, العصارة وامتصاص النبات أنسجة اختراق

 -:وشكلهُ  نشؤتهُ  بحسب وذلك النبات

 Stomatostylet (المسماري) المجوف الرمح -أ

  Secernentea صؾ فً النوع هذا ٌوجد الفم, لتجوٌؾ المتصلبة الجدر اندماج من ٌنشؤ     

Class رتبة Tylenchida, األجناس فً الرمح من النوع هذا وتركٌب طول وٌختلؾ 

 .(3 الشكل) أنظر مكوناته. المختلفة النٌماتودٌة

 Odontostylet الشوكً الرمح -ب

 جزئهُ  فً بريأ شكل ذو نسبٌا طوٌل رمح وهو المريء, بجوار شوكة أو إبرة من ٌنشؤ     

 Dorylaimida رتبة   Adenophorea صؾ فً ٌوجد جداً, ضٌق تجوٌؾ وذو األمامً,

 (.3 شكل) أنظر مكوناتهُ 

( 3 شكل) منحنً صلب رمح عن عبارة وهو الشوكً الرمح نوع من خاص رمح وهناك     

 تقصؾ نٌماتودا فً كما الفم تجوٌؾ فً الظهرٌة السن استطالة عن ٌنشؤ السن ٌشبه مجوؾ ؼٌر

 ..Trichodorus  spp الجذور

 وتعمل الرأس بمقدمة ترتبط قوٌة عضالت القاعدٌة الثالث االنتفاخات أو العقد بهذه ٌتصل     

 ٌعود ثم الخارج إلى للرمح األمامً الجزء لٌخرج انقباضها عند األمام إلى الرمح تحرٌك على

 تحٌط مرشدة حلقة توجد كما التؽذٌة, عملٌة أثناء فً وذلك انبساطها عند مكانة إلى الرمح

 .النٌماتودا جنس باختالؾ موقعها ٌختلؾ بالرمح
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 النبات نٌماتودا فً الرمح أنواع(: 3) شكل

 Excretory System اإلخراجً الجهاز -2

 إخراجٌة قناة طرٌق عن للخارج وافرازها منها التخلص الجسم ٌرٌد التً المواد تجمٌع وظٌفتهُ      

 الجهاز من نوعٌن وٌوجد الجسم, من األمامً النصؾ وفً البطنٌة الجهة فً توجد إخراجٌة وفتحة

 النٌماتودا. فً اإلخراجً

 الغدي اإلخراجً الجهاز - أ

 منطقة من بالقرب الجسم تجوٌؾ فً تقع ,(4 الشكل) الخلٌة وحٌدة إخراجٌة ؼدة من ٌتكون     

 هذه من األمامً الجزء وٌنتفخ النٌماتودا, نوع حسب طولها ٌختلؾ إخراجٌة قناة منها وٌمتد المريء

 من بالقرب الجسم من البطنٌة الجهة فً اإلخراجٌة بالفتحة تنتهً صؽٌرة حوصلة شكل على القناة

 .Class: Adeniophorea صؾ  فً الجهاز هذا ٌوجد العصبٌة, الحلقة

 

 ؿل١ افواع٢ عٜبى(: 4) ٌَّ
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 األنبوبً اإلخراجً الجهاز -ب

 :منها أشكال, عدة وٌتخذ Class: secernentea صؾ فً ٌوجد    

  باإلنجلٌزٌة" H" حرف شكل على -أ

 منطقة فً الجانبٌة الحبال داخل جانبٌا تمتدان طوٌلتٌن إخراجٌتٌن قناتٌن بوجود ٌتمٌز     

 البطنٌة, الجهة من عرضٌة قناة بواسطة الجسم من األمامٌة الجهة فً وتتصالن الهٌبودٌرمس

 :شكالن منه وٌوجد. اإلخراجٌة الفتحة فً تفتح طرفٌة قناة تخرج ومنها

 (.أ  5شكل)Rhabditoid باسم النوع هذا وٌعرؾ إخراجٌتان ؼدتان العرضٌة بالقناة ٌتصل قد•

 (.ب 5 شكل) Oxyuroid باسم النوع هذا وٌعرؾ ؼدة أي العرضٌة بالقناة ٌتصل ال وقد •

 

 "H" حرؾ شكل على أنبوبً إخراجً جهاز(: 5) شكل

  باالنجلٌزٌة" n" حرف شكل على -ب

 هذا وٌعرؾ العرضٌة القناة أمام الجانبٌتٌن القناتٌن من األمامً الجزء ٌؽٌب أو ٌختزل     

 (.6 شكل) Cephaloboid بؤسم النوع

 

 "n" حرؾ شكل على أنبوبً إخراجً جهاز(: 6) شكل
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 جانبٌة واحدة إخراجٌة قناة شكل على -ج

 متطورة طرفٌة قناة وتمتلك الجسم, تجوٌؾ فً أو الجانبٌة الحبال أحد فً القناة هذه تمتد     

 (.7 شكل)  Tylenchida رتبة إلى نسبة Tylenchoid باسم النوع هذا وٌعرؾ

 

 جانبٌة واحدة إخراجٌة قناة شكل على أنبوبً إخراجً جهاز(: 7) شكل

 Reproductive System التناسلً الجهاز -3

 واإلناث, الذكور بٌن التمٌز ٌمكن حٌث( الجنس) المسكن ثنائٌة النٌماتودا أجناس معظم    

 المجمع فتحة هً واحدة فتحة فلها الذكور أما الشرج, فتحة عن مستقلة تناسلٌة فتحة لها فاإلناث

 فٌها تكون قلٌلة حاالت هناك أن إال الفتحة, هذه فً الشرج وفتحة التناسلٌة الفتحة حٌث تشترك

 بعض فً كما معا الجنسٌن مظهر األنثى على ٌظهر حٌث Hermaphrodites خنثى النٌماتودا

 .Helicotylenchus  digonicus الحلزونٌة أنواع النٌماتودا

 أو ؼدة من أساساً  الجهاز ٌتكون إذ واألنثى, الذكر من كل فً كثٌراً  التناسلً الجهاز ٌتشابه 

 أو التناسلٌة والؽدة النٌماتودا, باختالؾ والوضع والحجم الشكل فً تختلفان تناسلٌتٌن ؼدتٌن

 .ملتفة أو منعكسة أو مستقٌمة تكون أن إما( الؽدتان)

 Female reproductive system األنثى فً التناسً الجهاز - أ

 :األنثً فً التناسلً الجهاز من نوعٌن ٌوجد

 أن إما وهو واحد, ورحم واحد مبٌض من وٌتكون: monodelphic التركٌب أحادي -1

 :ٌكون

  .spp لواألبصا السوق نٌماتودا فً كما( هـ8 شكل) مستقٌم لإلمام ممتد مبٌض -أ

Ditylenchus  
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 spp.  Panagrolaints نٌماتودا فً كما( د 8 شكل) للخلؾ ومعكوس لإلمام ممتد مبٌض - ب

. 
 

 عدة وٌؤخذ الشكل, فً متشابهان ورحمٌن مبٌضٌن من ٌتكون :Didelphic التركٌب ثنائً -2

 :منها أشكال,

 كما( ج 8 شكل) الوسط فً التناسلٌة والفتحة للخلؾ ممتد واألخر لإلمام ممتد واحد مبٌض -أ

 .spp.  Tylenchorhynchusالتقزم نٌماتودا فً

 فً كما( ب 8 شكل) الوسط فً التناسلٌة والفتحة ومنعكسان, االتجاه فً متضادٌن مبٌضان -ب

 . spp.  Rhabditisنٌماتودا

 مإخرة قرب للجسم خلفً وضع فً التناسلٌة والفتحة ومنعكسان, لإلمام ممتدان مبٌضان -ج

      الحوٌصالت ونٌماتودا  spp. Meloidogyne ر الجذو تعقد نٌماتودا فً كما( أ 8 شكل) الجسم

Heterodeia spp. الذهبٌة والنٌماتودا .Globodera spp. 

 

 

 األنثى فً التناسلً للجهاز المختلفة األشكال(: 8) شكل

 ؼدتان( ب. )منعكسة أمامٌة تناسلٌة ؼدة( د. )ومنعكستان  لإلمام متجهتان تناسلٌتان ؼدتان ( أ)

 ؼدتان( ج. )مستقٌمة أمامٌة تناسلٌة ؼدة( هـ. )ومنعكستان االتجاه فً متضادتان تناسلٌتان

 .ومستقٌمتاناالتجاه  فً متضادتان تناسلٌتان
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 :التالٌة المناطق من ٌتكون( 9 شكل) األنثى فً التناسلً الجهاز 

 :منطقتٌن إلى وٌنقسم , البٌض بإنتاج ٌقوم :المبٌض -1

 .األولٌة للبوٌضات سرٌعة انقسامات فٌها ٌحدث: جرثومٌة منطقة •

 .البٌضٌة الخالٌا حجم فٌها ٌزداد: النمو منطقة •

 الجزء ٌنتفخ النٌماتودا أنواع بعض فً. والرحم المبٌض بٌن تقع ضٌقة أنبوبة: المبٌض قناة -2

 الحٌوانات من كبٌرة أعداد فٌها ٌخزن منوٌة( حافظة) قابلة لٌشكل والرحم القناة هذه بٌن الواقع

 الرحم من األمامً الجزء قام منوٌة قابلة هناك ٌكن لم وإذا البٌض, إخصاب لٌتم المنوٌة

 .بوظٌفتها

 إخصابه بالقشرة بعد المبٌض قناة من القادم البٌض بتؽلٌؾ ٌقوم عرٌضة أنبوبة :الرحم -3

 .الخارجٌة

 الخارج إلى البٌض لدفع بعضالت مزودة قصٌرة أنبوبة وهو بالمهبل, الرحم ٌنتهً :المهبل -4

 .التناسلٌة الفتحة خالل من

 الثلث فً عادة تقع البطنٌة الجهة فً عرضً شق عن عبارة وهً: التناسلٌة الفتحة -5

 كإناث المنتفخة اإلناث حالة فً الشرج فتحة من بالقرب نهاٌته فً أو الجسم, من األوسط

 فً ٌتحكم خاص عضلً بتركٌب مزودة التناسلٌة والفتحة. والحوصالت الجذور تعقد نٌماتودا

 .البٌض وضع عند فتحها

 

 األنثى فً التناسلً الجهاز تركٌب(: 9) شكل
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 التالٌة المناطق من ٌتكون Male reproductive system الذكر فً التناسلً الجهاز

 (:10 شكل)

 :منطقتٌن إلى وتقسم المنوٌة, الحٌوانات بإنتاج تقوم :الخصٌة -1

 .الجنسٌة الخالٌا انقسام فٌها ٌحدث: جرثومٌة منطقة •

 .المنوٌة الحٌوانات نضج فٌها ٌتم: النمو منطقة •

 الحٌوانات تخزٌن فٌها ٌتم التً المنوٌة الحوصلة فً الخصٌة تفتح :المنوٌة الحوصلة -2

 .المنوٌة

 قذؾ على وتعمل المجمع فً تفتح قاذفة بقناة ومزود المنوٌة, الحوصلة ٌلً :الناقل الوعاء -3

 .المجمع فتحة إلى المنوٌة الحٌوانات

 :وهً السفاد, عملٌة فً تساعد التً الخاصة التراكٌب من عدد المجمع بفتحة وٌلحق

 .السفاد عملٌة أثناء األنثى فً والمهبل التناسلٌة الفتحة اتساع على تعمل :السفاد شوكتً -أ

 .منهما المجمع جدار ٌحمً حتى السفاد شوكتً حركة بتوجٌه ٌقوم :المرشد الجسم -ب

. الذٌل كل أو معظم ٌؽطً وقد المجمع بفتحة ٌحٌط :Bursa" البرسا" التناسلً الجراب -ج

 .السفاد عملٌة أثناء فً بالمساعدة ٌقوم

 

 وملحقاته الذكر فً التناسلً الجهاز تركٌب(: 10) شكل
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 األضرار التً تسببها النٌماتودا على النباتات

  للنباتات الخضري المجموع على أي سطح التربة فوق إصابة أضرار أوالً:

 :اآلتً هما نوعٌن الى بدورها األعراض هذه تقسم

 .الجذري المجموع تضرر سببها الخضري المجموع على إصابة أعراض - أ

 تضعؾ حٌث الجذور على تؽذٌتها من ٌنتج للنباتات النٌماتودا تسببه الذي الضرر أشد إن     

 على تظهر وبذلك توفرها, رؼم التربة من الؽذائٌة والعناصر الماء امتصاص فً قدرتها

 أعراض أو الجفاؾ أعراض أو العناصر نقص أعراض من أكثر أو واحد الخضري المجموع

 -:اآلتً هً واألعراض رديء, نحو على بوظائفها الجذور قٌام

 .النباتً والتقزم توقفه أو النمو نقص -1

 .الجفاؾ وعند الحار الطقس فً السرٌع النباتً الذبول -2

 .الورقً االصفرار -3

 .نوعٌته وتدنً للمحصول المنخفض اإلنتاج -4

 األشجار من أجزاء وموت الشتاء برودة احتمال على المصابة األشجار قدرة ضعؾ -5

 .الكبٌرة

 الخضري المجموع على الدٌدان تغذٌة عن ناتجة الخضري المجموع على إصابة أعراض - ب

 .نفسه

 بذلك مسببة الخضري المجموع أجزاء على التؽذٌة تفضل النٌماتودا من قلٌلة أنواع توجد     

 -:ٌلً كما أعراضها إصابات

 الى األعراض هذه تقسٌم وٌمكن النامٌة والقمم والزهرٌة الخضرٌة البراعم نمو فً شذوذ -1

 :اآلتً

 األوراق بنٌماتودا الفرٌز نبات إصابة فً كما موتها أو الخضرٌة البراعم نمو توقؾ - أ

 .والبراعم

 بنٌماتودا القمح حبوب إصابة فً كما بالدٌدان مملوءة عقد الى البذور تحول أي بذرٌة عقد - ب

 البذور. تعقد

 :آلتً الى األعراض تلك تقسٌم وٌمكن واألوراق السوق نمو فً شذوذ -2
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 نباتات سوق إصابة فً كما مختلفة بؤحجام الساق على مرضٌة عقد تتشكل أي: ساقٌة عقد -أ 

 .والدرنات السوق تعفن بنٌماتودا الفصة

 .والبراعم األوراق بنٌماتودا األقحوان إصابة فً كما: األوراق على وقروح تبقع -ب 

 .البذور تعقد بنٌماتودا القمح إصابة فً كما والتوائها والسوق األوراق وتشوه تجعد -ج 

 بعض أوراق إصابة فً كما النٌماتودا دٌدان تحوي األوراق على عقد تكون أي: ورقٌة عقد -د

 .البذور تعقد نٌماتودا من بنوع األعشاب

 للنباتات الجذري المجموع على أي سطح التربة تحت إصابة أضرار ثانٌاً:

 بٌنا كما النباتات, جذور على الدٌدان تؽذٌة سببها الثعبانٌة الدٌدان أضرار معظم بؤن ذكرنا

 فهً نفسه الجذري المجموع على اإلصابة أعراض أما الخضري, المجموع على ذلك أعراض

 :التالٌة األعراض من أكثر أو واحد المصابة الجذور على ٌبدو حٌث وضوحاً  أكثر

 فً طبٌعٌة ؼٌر تضخمات أو أورام أو انتفاخات المصابة الجذور على تظهر :جذرٌة عقد -أ 

 طفٌلٌات أو الجذور تعقد كنٌماتودا داخلٌة طفٌلٌات الدٌدان هذه كانت سواء الدٌدان, تؽذٌة أماكن

 .والؽمدٌة الخنجرٌة كالنٌماتودا خارجٌة

 من قطرها وٌختلؾ النباتً, والعائل النٌماتودا نوع باختالؾ الجذرٌة العقد وحجم شكل ٌختلؾ

 مع وتتصل الخفٌفة, اإلصابة فً ومحددة مفردة العقد تلك وتكون أكثر أو سم 2.5 الى ملم 1

 .الشدٌدة اإلصابات فً البعض بعضها

 حجم وٌختلؾ , لونها ٌتؽٌر قد الجذور من متضررة أجزاء عن عبارة :الجذور تقرح -ب 

 فً كما الجذري المجموع بكامل تحٌط قروح الى رإٌتها ٌمكن ال جداً  صؽٌرة من القروح

 .التقرح بنٌماتودا الصوٌا فول جذور إصابة

 فً كما ؼزٌرة جانبٌة جذور الدٌدان تؽذٌة أماكن جوار فً ٌتكون :مفرط جذري تفرع -ج 

 .الشمالٌة الجذور تعقد بنٌماتودا السودانً الفستق جذور إصابة

 ٌشمل قد عفن الجذور على تؽذٌتها عند تسبب الثعبانٌة الدٌدان من أنواع ٌوجد :الجذور تعفن -د 

 .السوق تعفن بنٌماتودا البطاطا إصابة فً كما الجذري المجموع معظم الشدٌدة اإلصابات فً
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 خالٌا على تتؽذى الخارجً التطفل ذات النٌماتودا من أنواع ٌوجد :الجذري تقزم المجموع -ه

 الجذور, استطالة تمنع وبالتالً القمم تلك نمو وقؾ فتسبب قربها أو القمٌة المٌرستٌمٌة  الجذور

 .المتقزمة الجذور من أنواع ثالثة تمٌٌز أمكن المصاب الجذري المجموع فحص وإذا

 .التقصؾ بنٌماتودا الذرة إصابة فً كما قصٌرة جذور -1

 .الشوكٌة بالنٌماتودا الصوٌا فول إصابة فً كما خشنة جذور -2

 .الخنجرٌة بالنٌماتودا الورد إصابة فً كما مجعدة نهاٌتها جذور -3


