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.یرافقه ظهور أعراض معينة       خلل وظيفي مستمر في وظيفة النبات       هو •

 تسمح بظهور أعراض       انحراف عن النمو الطبيعي بالدرجة التي     أي  وهو أ •
.نتاجه  إمرئية أو تعيق   

  الذى   Injuryجرح عن ال   Diseaseناحية أخرى یختلف المرض   ن  م•
 فى  Insect and animal pestsالحشریة والحيوانية      اآلفات  تسببه  
.فترة وجيزة من الزمن     أن األخير یحدث ضرر ميكانيكى للنبات خالل      

مراض النباتات     أ

:المرض  



نه هي تعبيرات للحاالت المرضية یظهرها النبات المریض نتيجة التفاعل بي    •
.بين المسبب المرضي   
ات وهي التعبير المظهري الذي یدل على التغير الفسيولوجي الذي حدث للنب           •
.نتيجة االصابة   

:المرض  أعراض  

:المرض  عالمات 

هي تراآيب لمسبب المرض سواء خضریة أو ثمریة وتتميز     •
 عن األعراض بأنها دليل مباشر على وجود المرض ال مجرد         
.تغيرات في النبات   
هي وجود المسبب المرضي نفسه أو جزء منه مصاحبًا        •

. ألعراض المرض   



:تنقسم أمراض النبات إلى       
.مراض طفيلية تتميز بالعدوى واالنتقال من نبات إلى آخر     أ•
 .سهي التي یتسبب فيها آائن طفيلي إما أن یكون بكتيریا أو فطر أو فيرو     و  

. خرقل من مكان آل  نتأمراض غير طفيلية ال ت  •

:يولوجي یرجع إلى   سأهمها اختالل ف     

فوسفور   , نقص أو الزیادة في العناصر الضروریة المغذیة من أزوت      -
..... , زنك ,  آبریت , حدید , بوتاسيوم ,   
.نقص الرطوبة الكافية أو ارتفاع نسبتها إلى معدالت آبري   -
.الشروط الغير مالئمة للتربة والظروف المناخية الصعبة والملوثات            -
.ارتفاع درجات الحرارة والتعرض ألشعة الشمس المحرقة           -



 .البرودة الشدیدة ونوبات الجليد والصقيع       -
. النباتإنتاجيةتأثير األعشاب الضارة على  -
الخسائر   آما أن للحشرات دور آبير في تدهور المزروعات من خالل          -
.والفطریات   تخریب األنسجة ونقل الفيروسات     وتسببها للنبات من أآل  التي  

 آموت الخالیا    symptoms )  (وجميع األمراض تعرف بمظاهر أو أعراض     
.والتقرحات والتعفن بأشكاله المتعددة    اإلنتفاخات ووالذبول     



الحشریة    تصاب النباتات بالعدید من األمراض الفطریة والبكتيریة والفيروسية و    
. ونوعاً والنيماتودیة والتى تؤثر جميعها اقتصادیًا على المحصول الناتج آماً          



المبكر  تعتمد طرق مكافحة أمراض النباتات بشكل أساسى على التعریف السليم و     •
.    للمسبب المرضى

.التأخير فى التشخيص یؤدى إلى مزید من الخسائرالمادیة للمزارعين        •
 
تداد االصابة العين المدربة قد تكتشف النباتات المصابة وال یحدث ذلك إال عند اش    •

.    المرضية وهو ما قد یسبب دمارًا آبيرًا للمحصول   

 تحتاج بعض االمراض إلى اختبارات معملية قد تستغرق أیامًا   •
.       وقد ال تكون بدرجة الحساسية المطلوبة       

مراض النباتات     أ تشخيص    



 یعتبرالتأخير فى التشخيص غایة فى الخطورة، وهو ما یجعلنا فى حاجة        •
  ماسة لطرق تشخيصية سليمة وسریعة حتى نستطيع أن نوفر طرق         

.  حمایة جيدة للنباتات 

  هناك تقنيات جدیدة للتشخيص والتى تحتاج إلى قليًال من الوقت والعمل         •
 .   آما تتميز بأنها أآثر دقة فى تشخيص الكائن الممرض   

 هذه التشخيصات تعتمد على الكشف السریع للبروتينات والحامض       •
.   النووى لكل آائن ممرض  



:ELISA Test إختبار االليزا       

. یستخدم هذا اإلختبار نظرًا لسهولته وسرعة القيام به        •

روتينية أساس هذا اإلختبار هو قدرة األجسام المضادة على التعرف على مادة ب    •
.  معينة موجودة في الكائن الممرض للنبات     

DAS-ELISA هناك نوعان من هذا اإلختبار وهما االليزا المباشرة    •
.Indirect ELISA  واالليزا الغير مباشرة 





االليزا الغير مباشرة  االليزا المباشرة 



: PCRتفاعل البلمرة المتسلسل      

لتحدید تواجد الحامض النووى للكائن         PCR یستخدم تفاعل البلمرة المتسلسل    •
.   الممرض وهذا یعد أآثر التقنيات المستخدمة حساسية و دقة        

ة للكائن  یمكن لهذا االختبار أن یكشف عن آمية صغيرة جدًا من المادة الوراثي       •
 یصل به  الممرض فى العينة، آما أن له القدرة على أن یضاعف تتابع معين حتى  

.  إلى حد یمكن الكشف عنه  

 فى الكشف عن وجود الكائنات       PCR آما یمكن استخدام تفاعل البلمرة المتسلسل     •
.  الممرضه فى الهواء والتربة والماء    

ة النباتية آما یمكنه الكشف عن جراثيم الفطریات والتى تعد بدایات حدوث االوبئ       •
 .المرض  مما یساعد المزارع على اتخاذ جميع االحتياطات للحد من خطورة هذا            



ة هذا االختبار  هذا االختبار أآثر أهمية فى دراسة الفيروسات أو الفيرویدات وحساسي        •
.ریعة  عالية وأعلى من االليزا واختبار التهجين والطریقة نسبيًا سهلة وس        

 یمكن زیادتها إلى عدة مالیين   DNA فإن آمية صغيرة من الـ   PCR وباستخدام الـ   •
.    من النسخ یمكن بسهولة تشخيصها  



:  هو فى وجود   PCR واألساس فى الـ •
.Taqانزیم مقاوم للحرارة                                               Polymerase

Primers                                                    بوادئ متخصصة    
dNTPs                                                 قواعد نيتروجينية        

Buffer                                               محلول منظم مناسب         
MgCl2                                                  آلورید الماغنيسيوم     

المستهدف    DNA                                           الـ  

نبوبة  یتم وضعهم فى انبوبة االختبار فإنه یمكن باختالف درجات الحرارة لأل       •
 تقدر بالمالیين فى فترة وجيزة   DNA  فى دورات الجهاز أن ینتج نسخ عدیدة من الـ      

.  یمكن بسهولة تشخيصها   
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Gentra Extraction Kit



Storage: -20ºC or -80ºC
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Ethidium Bromide requires UV light source to visualize



Visualizing the DNA (ethidium bromide)
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Samples # 1, 4, 6 & 7 were positive for Wolbachia DNA
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:,RNA probes DNAاستخدام مجسات األحماض النوویة       

ع  مجموعه أخرى من طرق الكشف على أمراض النبات والتى تستخدم بشكل واس              •
.   وهى عمل مجسات للحامض النووى الموجود فى الكائن الممرض              

 وتعتبر هذه المجسات مقاطع من الحامض النووى مكملة للحامض النووى           •
.   للكائن الممرض 

فإنه یمكن واعتمادًا على التكامل بين الحامض النووى للمجسات والكائن الممرض        •
.نباتية  استخدام هذا المجس في الكشف عن وجود الكائن الممرض فى األنسجة ال           
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