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 محتوي
 رفة النظام الخبير لتشخيص آفاتقاعدة مع

 الفاصوليا
 

 بعد ( TR/CLAES/ 171 /  2000.11)هذا التقرير يحتوى على تقرير سبق إصدارة 
مراجعته بالمعمل المركزي للنظم الخبيرة ليتطابق مع القاعدة المعرفية الموجودة بالنظام               

بية ضمن النظام الخبير      الخبير لتشخيص آفات الفاصوليا والذي تم إصداره تحت النوافذ العر           
 .لتشخيص وعالج آفات الفاصوليا   

 
وقد تم اصدار هذا التقرير بهدف مراجعة ما يحتويه من معرفة بواسطة الخبراء المختصين      
بالمعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصالح االراضى              

 . لتشخيص آفات الفاصوليا    وبالتالى توثيق المعرفة الخاصة بالنظام الخبير           
 

وتوضح التقسيمات التالية ثمانية مجموعات من اآلفات لثمانية وثالثون آفة يستطيع النظام               
 .الخبير تشخيصها  

 
 

 نقص تغذية: أوال
 
 نقص نيتروجين -1

 األعراض
 أصفر لونها األوراق .1
 أعلى إلىمن اسفل اتجاه اللون  .2
 طبيعيالجذرمظهر .3
 

  نقص حديد-2
 األعراض

 اق لونهاأصفراألور .1
 أسفل إلى أعلىمن اتجاه اللون  .2
الورقة كلها مع بقاء العروق ينتشر هذا اللون فى  .3

 خضراء
 
 نقص منجنيز -3

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
الورقة كلها عدا العروق اسفل ينتشر هذا اللون على  .2

 زرقلونها أالورقة 
 

 نقص زنك -4
 األعراض

 األوراق لونهاأصفر .1
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 أسفل إلى لىأعمن اتجاه اللون  .2
الورقة كلها مع بقاء العروق ينتشر هذا اللون على  .3

 واجزاء حول العروق خضراء
 
 نقص ماغنسيوم -5

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
 أسفل إلى أعلىمن اتجاه اللون  .2
 في لطش صغيرة على هيئه الورقة ينتشر هذا اللون على  .3

  وسط الورقةفيلطشة كبيرة  أو على هيئه وسط الورقة
 

 نقص بوتاسيوم -6
 األعراض

 األوراق لونهاأصفرأو بنى .1
 أعلى إلى أسفلمن اتجاه اللون  .2
  أو الورقة كلهااألوراقموجود على حواف اللون  .3

 
 نقص فوسفور -7

 األعراض
  مبقعهالون الورقة .1
  طبيعيلون ساق النبات .2
 أسفل إلى أعلىمن  اتجاه اللون في الورقة .3
 فراء كبيرةص أو بنية كبيرة لون البقع على األوراق .4

 
 فطريات: ثانيا

 
 الذبول الفيوزريومى -1

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
 قاوراال ذبول .2
 لونها بنىللجذر الحزم الوعائية الخشبية  .3

 
 عفن الجذور الفيوزريومى -2

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
  االوراقذبول .2
 ابيضلونه نمو  بهالجذر .3
  طبيعيساق النبات .4

 
 الحلقيالعفن  -3

 األعراض
 طبيعيغير  لون ساق النبات .1
 مبقعةليست لون الورقة .2
 ساق النبات حول عفن اسود فوق سطح التربة .3
 اإلصابةرفيع عند منطقة  ساق النبات .4

 
 الفحميالعفن  -4

 األعراض
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 مبقعةليست لون الورقة .1
 ساق النبات ببقع مستطيلة سوداءيوجد  .2
 ساق النبات ب حجرية سوداء تحت القشرة المصابةأجسام .3

 
 األبيضن الساق عف -5

 األعراض
 مبقعةليست لون الورقة .1
  بنى عليه نمو ابيضهلون ساق النبات .2
  بنى عليه نمو ابيضهلون الجذر .3

 
 عفن البيثيم -6

 األعراض
  فى المزرعةوجود مناطق خالية من البادرات .1
  بنى عليه نمو ابيضهلون الجذر .2
 مائي ذو مظهر الجذر  .3

 
 األنثراكنوز -7

 األعراض
 ىالحالة األول

  مبقعهالون الورقة .1
 بنىهالون البقع على األوراق .2
 مبقعهالون ساق النبات .3
 بنىهالون البقع على ساق النبات .4

 
 الحالةالثانية

  مبقعهالون الورقة .1
 رماديبنى وفى الوسط هالون البقع على األوراق .2
 مبقعهالون ساق النبات .3
 رماديبنى وفى الوسط هالون البقع على ساق النبات .4

 
 الحالة الثالثة

  مبقعهالون الورقة .1
 رماديبنى وفى الوسط هالون البقع على األوراق .2
 مبقعهالون ساق النبات .3
 رماديبنى وفى الوسط هالون البقع على ساق النبات .4
  يوم60عمر النبات أكثر من  .5
  اللونبقع بنيةقرون النبات بها .6

 
 الصدأ -8

 األعراض
 الحالة األولى

  مبقعهالون الورقة .1
 اصفرهالون البقع على األوراق .2
  مبقعهالون ساق النبات .3
 اصفرهالون البقع على ساق النبات .4

 
 الحالةالثانية

  مبقعهالون الورقة .1
 بيضاءالبثور ها كاللون البقع على األوراق .2

TR/CLAES/276/2004.2 5



  مبقعهالون ساق النبات .3
 بيضاءالبثور ها كاللون البقع على ساق النبات .4

 
 الحالةالثالثة

  مبقعهالون الورقة .1
 بنيةالبثور الها كلون البقع على األوراق .2
  مبقعهالون ساق النبات .3
 بنيةالبثور ها كاللون البقع على ساق النبات .4
  يوم60عمر النبات أكثر من  .5
 و بثور بيضاء أو بقع صفراء بثور بنيةقرون النبات بها .6

 
  االلترنارىاألوراقتبقع  -9

 األعراض
  مبقعهالون الورقة .1
 بنى بها حلقات سوداءها لون البقع على األوراق .2
  مبقعهالون  النباتساق .3
 بنى بها حلقات سوداءها لون البقع على ساق النبات .4

 
 البياض الدقيقى -10

 األعراض
  مبقعهالون الورقة .1
 ها أبيضلون البقع على األوراق .2
  مبقعهالون ساق النبات .3
 ها أبيضلون البقع على ساق النبات .4

 
 

 بكتريا: ثالثا
 
 البكتيريالذبول  -1

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
  االوراقذبول .2
 بنى مائي أو  اسود مائيهالجذر لون .3

 
 تبقع األوراق البكتيرى -2

 األعراض
 الحالة األولى

  مبقعهالون الورقة .1
  أو أسود مائىبنى مائىلون البقع على األوراق  .2
  طبيعيلون ساق النبات .3

 
 الحالة الثانية

  مبقعهالون الورقة .1
  طبيعيلون ساق النبات .2
 ائيةاألوراق بها بقع سوداء م .3
  يوم60عمر النبات اكثر من  .4
  بقع بنية مائية أوبقع سوداء مائيةقرون النبات بها .5
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 النيماتودا: رابعا

 نيماتودا تعقد الجذور -1
 األعراض

 األوراق لونهاأصفر .1
  االوراقذبول .2
 عقدبهار والجذ .3

 
 

 األمراض الفسيولوجية: خامسا
 
 زيادة ملوحة -1

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
 شكل الفنجانأخذتالورقة .2

 
 لسعة الشمس -2

 األعراض
  مبقعهاالورقة لون .1
  طبيعيلون ساق النبات .2
 بنى جافة لون البقع على األوراق .3

 
 الفيروسات:سادسا

 
 تبرقش األوراق الفيروسى -1

 األعراض
 قاورال على ايوجد تبرقش .1
  طبيعيمظهر الورقة .2
 صغيرة متجمعة أوراقظهور  مع مظهر متقزم ذو النبات .3

 مة النامية ومدببعلى الق
 

 األكروسات: سابعا
 
 العناكب ذو البقعتين -1

 األعراض
 الحالة األولى

  على االوراقيوجد تبرقش .1
 أو أبيض  ذات لون اخضر شاحبعلى الورقة وجود نتوءات  .2

 مصفر
 

 الحالة الثانية
  على االوراقيوجد تبرقش .1
  على االوراقوجود خيوط عنكبوتية .2

 
 بريوبيا -2

 األعراض
  على االوراققشيوجد تبر .1
 متهدلذات مظهر الورقة .2
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 اكاروس الفاصوليا الترسونومى -3

 األعراض
 طبيعيغير  مظهر الورقة .1
 اء اللونصفريست الورقة ل .2
 األوراق الحديثةبتشوه وجود  .3
 باالوراقندوة عسليةال يوجد .4

 
 الحشرات: ثامنا

 
 الحفار -1

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
  االوراقذبول .2
 بعد الرىفى التربة رجة  متعأنفاقوجود  .3

 
 الدودة القارضة -2

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
  االوراقذبول .2
 أسفلها أوقرض ساق النبات القريب من سطح التربة  .3

 بقليل
  سم6-5رمادية اللون ومقوسة وطولها  يوجد يرقات .4

 
 الجعال -3

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
  االوراقذبول .2
  سم4-2مقوسة وطولها لونها ابيض مصفر و يوجد يرقات .3

 
 من الجذور -4

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
  االوراقذبول .2
 وجود من حول الجذور .3

 
 ذبابة الفاصوليا -5

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
  االوراقذبول .2
  بنىهلونالداخلي ساق النبات  .3
 ضعيف ويكسر بسهولة ساق النبات .4

 
 الجاسيد -6

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
 حواف األوراقر على ينتشاللون  .2
 شكل الفنجانتأخذالورقة .3
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 الذبابة البيضاء -7

 األعراض
 مبقعهالون الورقة .1
  طبيعيلون ساق النبات .2
 فضياصفر  أو اصفرهالون البقع على األوراق .3
  للورقةالسفليعلى السطح  البقع على األوراقتنشر .4
 صغيرة جدا البقع على األوراق .5

 
 من البقوليات -8

 األعراض
 طبيعيغير  ةمظهر الورق .1
 اء اللونصفريست الورقة ل .2
 األوراق الحديثةبتشوه وجود  .3
  باألوراقندوة عسليةوجود  .4

 
 صانعات األنفاق -9

 األعراض
 الحالة األولى

 اء اللونصفريست الورقة ل .1
  باالوراق متعرجةأنفاقوجود  .2
 بنى أو لون النفق ابيض .3

 
 نطاط البرسيم -10

 األعراض
 اء اللونصفريست الورقة ل .1
 على الورقة كلهااالوراق أو حواف  على  ثقوبوجود .2
  على االوراقوجد لطعي ال .3

 
 دودة ورق القطن -11

 األعراض
 اء اللونصفريست الورقة ل .1
 على الورقة كلها منتشرة وجود ثقوب .2
  على االوراقوجد لطعي .3

 
 الديدان القياسة -12

 األعراض
 اء اللونصفريست الورقة ل .1
 فى وسط الورقة وجود ثقوب .2

  على االوراق لطعوجدال ي
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