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 الكنتالوبت  آفالعالج قاعدة معرفة النظام الخبير  محتوى
 

   تقــرير  سبــق  اصــــــداره            يحتــــوي  علي        (TR/CLAES/289/2004.12)  هذا  التقرير         
)TR/CLAES/155/2000.8 (                        بعد مراجعته بالمعمل المرآزى للنظم الزراعيه الخبيره ليتطابق مع

 .القاعدة المعرفية للنظام الخبير لتشخيص آفات الكنتالوب
 

التقرير  بهدف مراجعه ما يحتويه من معرفه بواسطه الخبراء المختصين بالمعاهد البحثيه              وقد تم اصدار هذا   
بحوث الزراعيه بوزاره الزراعه و استصالح األراضى وبالتالى توثيق المعرفة الخاصة             المختصه بمرآز ال  

 .لتشخيص آفات الكنتالوبالنظام الخبير ب
  

 .  وتوضح التقسيمات التاليه سبعه مجموعات من االفات الحدى و ثالثين افه يستطيع النظام الخبير تشخيصها
 
 

 نقص تغذية: أوال
 

 نقص نيتروجين -1

 األعراض 
 األوراق لونها أصفر .1
  من اسفل الى اعلىاالوراق  اصفراراتجاه .2
 ينتشر هذا اللون فى الورقة آلها .3
 مظهرالجذرطبيعي .4
 

   نقص حديد -2

 األعراض
 األوراق لونهاأصفر .1
  من اعلى الى اسفلاالوراق  اصفراراتجاه  .2
 ينتشر هذا اللون على الورقة آلها مع بقاء العروق خضراء .3

 
 قص ماغنسيوم ن-3

 ألعراضا  
  الحالة االولى 

 األوراق لونهاأصفر .1
  من أعلى إلى أسفل     االوراق  اصفراراتجاه .2
 في وسط الورقة  صغيرةةينتشر هذا اللون على الورقة على هيئه لطش .3

 
 الحالة الثانية

 األوراق لونهاأصفر .1
  من أعلى إلى أسفل     االوراق  اصفراراتجاه .2
 في وسط الورقةآبيرة  ةه لطشينتشر هذا اللون على الورقة على هيئ .3

 

TR/CLAES/289/2004.12         3



 نقص فوسفور -4

 االعراض
 الحالة االولى

 يوجد لطشة آبيرة فى وسط الورقة لونها اصفر .1
 ذبول االطراف العلوية لالوراق .2
 اتجاة اصفرار االوراق من اعلى الى اسفل .3
 

 الحالة الثانية
 يوجد لطشة آبيرة فى وسط الورقة لونها اصفر .1
 مظهر االوراق طبيعى .2
 فرار االوراق من اعلى الى اسفلاتجاة اص .3
 

  نقص آالسيوم-5

 األعراض
  األوراق لونهاأصفر .1
  من اعلى الى اسفلاالوراق  اصفراراتجاه .2
 ينتشر هذا اللون على اطراف األوراق العلوية .3

 
 نقص بوتاسيوم -6

 األعراض
  األوراق لونهاأصفر .1
   من اسفل الى اعلىاالوراق اصفراراتجاه  .2
 حواف األوراقينتشر هذا اللون على  .3

 
  نقص بورون-7

 االعراض
 مظهر الورقة غير طبيعى .1
  اطراف األوراق الحديثة غير منتظمة .2

 
 نقص منجنيز -8

 االعراض
 مظهر الورقة غير طبيعى .1
 جفاف الورقة وآرمشة الحواف .2

 
 فطريات: ثانيا

 
   التبقع األلترنارى-1

 االعراض
 على االوراقيوجد بقع  .1
 داخلها حلقات سوداءبنى بلون البقع على االوراق  .2
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 األنثراآنوز  -2

 االعراض
 الحالة االولى

 يوجد بقع على االوراق  لونها  بني .1
 يوجد على ساق النبات بقع لونها  بني ويكون شكلها مغزلى  .2
 

  يوم60 اذا آان عمر النبات اآثر من الحالة الثانية
 يوجد بقع على الثمرة لونها بنى .1
 ي وفى الوسط رمادىيوجد بقع على االوراق  لونها  بن .2
 يوجد على ساق النبات بقع لونها  بني ويكون شكلها مغزلى .3

 
 العفن األسود -3

 االعراض
 بقع على االوراق .1
  وتكون على السطح السفلىاسود قطيفى او  رمادى  لون البقع على االوراق .2
 اسود قطيفى او رمادىبقع على ساق النبات لونها   .3

 
 البياض الزغبى -4

 االعراض 
 مضلعة على االوراق  لونها  اصفر على السطح العلوى  بقع  .1
 لون البقع على االوراق اصفر .2
 مكان البقع على السطح العلوى   .3
  نمو زغبى رمادى على السطح السفلى .4

 
 العفن الرمادى -5

 االعراض
 الحالة االولى

 يوجد بقع  صغيرة على االوراق .1
 لون البقع على االوراق على االوراق رمادى .2
   السفلىقع  على السطح مكان الب .3
 

 الحالة الثانية
 يوجد بقع  صغيرة على االوراق .1
  اخضر زيتونىلون البقع على االوراق .2
   السفلىمكان البقع  على السطح  .3
 اخضر زيتونى  او رمادىيوجد بقع  آبيرة على الساق لونها   .4

 
 لفحة الساق الصمغية -6

 االعراض
 بقع على االوراق .1
 بنىلون البقع على االوراق  .2
  على ساق النباتتقرحات طولية عليها آتل صمغية .3
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 البياض الدقيقى -7

 االعراض
 بقع على االوراق  .1
 لون البقع على االوراق  اصفر على السطح العلوى   .2
 لالوراق   مسحوق ابيض على السطح السفلى .3

 
 عفن الجذور -8

 االعراض
 ذبول االوراق .1
 بنىالجذر لونة  .2
 لجذر  لسهولة نزع القشرة الخارجية  .3

 
 عفن الساق األبيض -9

 االعراض
 بنى عليه نمو ابيضالساق لونه  .1
 بنى عليه نمو ابيضالجذر لونه  .2

 
 امراض الذبول -10

 االعراض
 االوراق لونها اصفر  .1
 ذبول االوراق .2
 الحزم الوعائية الخشبية لونها بنى على الجذر .3

 
 آاروساتاأل:  ثالثا

 
 العناآب -1

 االعراض
 الحالة االولى

  االوراق بقع على .1
 وجود خيوط عنكبوتية على االوراق .2
 

 الحالة الثانية
 بقع منقطة ومتجمعة  على االوراق .1
  لونها اصفر او ابيض مخضرالبقع على االوراق .2
 وجود برقشة خضراء باهتة على السطح السفلى للورقة .3

 
 الحشرات: رابعا 

 
 المن -1

 االعراض
  اصفر لونها متجعدةاالوراق  .1
  مستعمرات من المن على السطح السفلى للورقةوجود او ندوة عسلية .2
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 دودة ورق القطن -2

 االعراض
  على االوراق ثقوب  .1
 لطع على السطح السفلى للورقة .2

 
 ذبابة ثمار القرعيات -3

 االعراض
 الحالة االولى

 وجود انفاق داخل جسم الثمرة بها يرقات
 

 الحالة الثانية
 وجود سائل لزج على سطح الثمرة

 
 لقارضةالدودة ا -3

 االعراض
 ذبول االوراق .1
 قرض ساق النبات القريب من سطح التربة او اسفلها بقليل .2
   سم6-5 رمادية اللون ومقوسة وطولها توجد يرقات .3

 
 الحفار -4

 االعراض
 الحالة االولى اذاآان عمر النبات اقل من 30 يوم

 ذبول االوراق .1
  فى التربةوجود انفاق متعرجة بعد الرى .2
 

 الحالة الثانية اذاآان عمر النبات اآبر من 60 يوم
  على الثمرةوجود ثقوب .1
  فى التربةوجود انفاق متعرجة بعد الرى .2

 
 صانعات األنفاق -5

 االعراض
 الحالة االولى

  على الورقة انفاق متعرجةوجود  .1
 لون االنفاق على الورقة ابيض او بنى .2

 
 الذبابة البيضاء -6

 االعراض
 الحالة االولى

   على السطح السفلى للورقة  اصفرنها   لوصغيرة جدابقع 
 

 الحالة الثانية
  ذهبى  على السطح السفلى للورقة  اصفر لونها  صغيرة جدابقع 
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 نيماتوداال:  خامسا
نيماتودا تعقد الجذور -1  

 االعراض
 االوراق لونها اصفر .1
 ذبول االوراق .2
 يوجد عقد على الجذر .3

 
 سيولوجيف: سادسا

 
 زيادة الرى -1

 االعراض
 الوراق لونها اصفرا .1
 ينتتشر هذا اللون على الورقة آلها .2
 اتجاة اللون على االوراق آلها .3
 مظهر النبات طبيعى .4

 
 زيادة قلوية التربة -2

 االعراض
 االوراق لونها اصفر .1
 ينتتشر هذا اللون على الورقة آلها .2
 متقزممظهر النبات  .3
 اتجاة اللون على االوراق آلها .4

 
 ارتفاع درجة الحرارة -3

 االعراض
 بقع بنى جافةعلى االوراق

 
 زيادة ملوحة -4

 االعراض
 االوراق لونها اصفر .1
 شكل الفنجاناالوراق  .2

 
 فيروسي: سابعا

 
 تبرقش األوراق الفيروسى -1

 االعراض
 االوراق لونها اصفر .1
 ينتتشر هذا اللون على الورقة آلها .2
 متجعدةمظهر الورقة  طبيعى او   .3
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