
 ةمرضٌاألضرار الفسـٌولوجٌة وال

 .األضرار الناتجة عن الظروف البٌئٌة السٌئة  -أ 

 :لفحة أو لسعة الشمس  – 1 

 
تسام  يضااا  ) Sun burnتصاب ثمار الطمااط  لفحةاا السام      

Sun Scald). 

 عندما تتعرض وه  خاراء ألسعا السم  القوضا لصورة ملاسرة

 Pericarpةضاااؤ ضاااكدا ىلااا  الااا  رةااان در اااا ةااارارة النساااض   

 در ا مئوضا، 40إل  ةرارة قد تصل إل   الموا ه لفسم 

وضتفااوب لااالفوب األلااضض يو األصااحر، وضسااتمر عفاا  هااىا الوااان،  

 .  لضنما تتفوب لقضا الثمرة لصورة طلضعضا

 :وتكوب اإلصالا لفسعا السم  سدضدة ة  الةاالت التالضا
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ة  الةاالت الت  تكوب ةضها الثمار مغطاة لالنموات   - 1

 الخارضا ث  تتعرض ة أة ألسعا السم  القوضا الملاسرة 

ق دوب ضيو تعدضفها عند العز     نتض ا قفب النلاتات عند الةصاد، 

 .إعادتها ال  واعها الىا كانت عفضه قلل إ راء العمفضا

ة  األصناف ىات النمو الخارا الاعضف الىا ال ضغط   - 2

 .الثمار لصورة  ضدة

 .ة  ةاالت الترلضا الريسضا لفطماط  ة  الزراعات المكسوةا - 3

حقد النلاتات الت  تكدا ل ةسرضاالمراضا يو الإلصالا اعند  - 4

  زءا كلضرا  مب يوراقها ة أة 

 .   ةدوؤ صدمات لفثماركالتقفض  ال ائرلفألوراق  – 5

تةدؤ هىه الظاهرة لفثمار سواء عف  النلات يو لعد ةصادها ة  و  

  .ةالا تعراها ألسعا السم  الملاسرة 
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  Color badسوء التلوٌن      -2

      ارتفاع درجات الحرارة •

  أو إنخافضها                    

 ٌؤدى لسوء تلوٌن الثمار                        

 ات المسئولة عن اللون فً الثماربغحٌث تتأثر الص      

 .بدرجات الحرارة والبد من توفر مدى مناسب لذلك        

 فًكما سوء التلوٌن تؤدي لارتفاع الرطوبة األرضٌة  كما أن 

  جذور البطاطا                                  
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 :  hollow heartالقلب األجوف -3

  hollow heartتلدي يعراض القفب األ وف  •

لموت  زء صغضر مب خالضا نخاع الدرنا لعد يب تختح  •

 مةتوضاتها ، 

 ث  تصلح هىه األماكب ةارغا ، •

وتأخى سكل سقوق داخفضا عدسضا السكل ، يو ن مضا ىات •

 زواضا عند األركاب ، وضزداد إتساعها تدرض ضا  من نمو الدرنا

 وال تظهر يضا يعراض داخفضا يخرا ، •

لإستثناء ظهور لوب رصاص  لاهت ة  األنس ا المةضطا •

 . لالح وة 

 .Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric يما مب الخارج ةإب الدرنات تلدو طلضعضا تماما  •



 .تكثر اإلصالا لالقفب األ وف ة  الدرنات الكلضرة الة   

   تزداد حدة اإلصابة فى الحاالت 

 الت  ضكوب ةضها النمو الخارا سرضعا  ،                       

  لسلب إرتحاع در ا الةرارة ،                      

 زضادة الرطولا األراضا عند لداضا تكوضب الدرنات،                          

 .  كما تزداد الةالا سوءا  لزضادة التسمضد االزوت                       

  اإلصابة بالقلب األجوف لتقلٌٌمكن و

 لزراعا األصناف ىات الدرنات الصغضرة الة   ،        

 من تاضق مساةا الزراعا ، 

 وزضادة التسمضد اللوتاس  ،                       

 وت نب التسمضد االزوت  الغزضر                                 

 .ولصورة عاما ض ب ت نب األسلاب الت  تكدا لةدوؤ الظاهرة

كما تظهر هىه الظاهرة يضااُ ة  الحراولا ةضؤ تكوب الثمار محرغا مب 
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ش فً درنات البطاطس      ٌٌالتر -4

Feathering  

 ةدوؤ هىه الظاهرة ت •

 عندما تتعرض درنات اللطاط  لدر ات ةرارة مرتحعا    

 وضكثر و ودها              

عندما تكوب الدرنات غضر تاما النا                        

ةتكدا لسوء المظهر وانخحاض صحات ال ودة لفدرنات 

تداول  الدرنات لةرص سدضد لتقفضل ةمب الاروري لىل  و.

ض را الةصاد زضادة اإلصالا لهىه الظاهرة وخاصا عندما 

 .ضر تاما النا  والدرنات غ
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 Premature Seeding: اإلزهار المبكر -5

 فالزهار قلل الةصادلوهو إت اه النلاتات     

 ماضكدا لحقداب القضما اإلقتصادضا لفمةصول، م

وضةدؤ عندما تتعرض النلاتات لدر ا ةرارة منخحاا مما 

، وضمكب الةد مب  اعلاالرتلف رعضهضكها لالزهار وهو ماض

 : ةدوؤ هىه الظاهرة كاآلت 

لإختضار الموعد المناسب لفزراعا لةضؤ ال تتعرض النلاتات * 

 .لدر ات الةرارة المنخحاا 

 .عد  يقفما النلاتات لتعرضاها لدر ات ةرارة منخحاا* 

 .زراعا األصناف االقل مضال  نةو االزهار الملكر* 

البصل  –الكرنب  ) وهى تحدث فً كثٌر من محاصٌل الخضر 

، ( البنجر وغٌرها  -الكرفس  -الجزر  -السبانخ  –الخس  –

 .Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric   وتستبعد هذه النباتات أثناء الفرز



 Hallow Staks: تجوٌف اعناق االوراق  - 6

Pithiness فى الكرفس 

ظهر نتض ا لتةفل الخالضا اللرانسضمضا الرقضقا ال در ة  عنق الورقا ، ض •

 :وضو د نوعاب 

قد ضكوب الت وضف صحا وراثضا ة  الصنف كما ة  اللفدا ، وضظهر ة   - 1

 . مضن اوراق النلات

ضظهر ة  االوراق الخار ضا ةقط قلل النا  ، وتختفف االصناف ة   - 2

 مدا االصالا له ةمثال  صنف لوتاة مب االصناف المقاوما لظهور الةالا 

 :وتزضد االصالا ة  الةاالت االتضا

 .إرتحاع الةرارة يثناء النا .   * تر  النلات لدوب ةصاد لعد النا *  

 .توقف النمو ألا سلب*                  .تعرض النلات لفعطش*  

 .النمو السرضن ألا سلب *                         
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 :Sacandery Growthالنمو الثانوى - 7

مب الدرنا  ات مختفحا األسكال واألة ا لروزعف  هضئا تظهر  •

 وتةدؤ النموات الثانوضا ة  مواقن العضوب. األصفضا ،

 :ومب يه  العوامل الت  تكثر ة  ظهور النموات الثانوضا ما ضف   

 :  الصنف  - 1

األصناف ىات الدرنات المستطضفا تكوب يكثر تعرااُ لةدوؤ •

 النموات  الثانوضا 

الدرنات الكلضرة الة   تنت  نموات ثانوضا يكثر مب الدرنات  •

 .الصغضرةالة   

 .  إرتحاع در ا الةرارة - 2

 .عد  إنتظا  الرطولا األراضا  - 3
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 :االخضرار  -8

وٌحدث نتٌجة لتعرض الثمار للضوء وٌنتج االخضرار  •

 لتكوٌن الكلوروفٌل فً الطبقات السطحٌة 

 تختلف األصناف فً مدى االستجابة لهذه الظاهرة •

 مدى تعرض الثمار للفترة الضوئٌة وشدة اإلضاءة •

 جٌدا  النباتاتلذا ٌنصح بالتردٌم على •

ومنع تعرضها للضوء وٌشاهد ذلك فً المحاصٌل الجذرٌة •

وٌمكن أن تحدث أثناء والدرنٌة كالبطاطس والجزر وغٌرها 

التداول إذا تعرضت للضوء فً أى مرحلة من مراحل االعداد 

، وٌصاحب اإلخضرار تكون القلوٌات السكرٌة السامة مثل 

  السوالنٌن وٌتكون السوالنٌن أٌضاً نتٌجة الخدوش واإلصابات
Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric. 



Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric. 



 :نفجار رؤوس الكرنب إ - 9

فق وانح ار ركو  الكرنب كما يب عد  حضكدا عد  انتظا  الري إل  ت    

انتظا  الري ضكدا إل  القفب األ وف ةي الري ، لعد  انتظا  النمو ةي 

ويب ضت  الري  الىا ض ب الةرص السدضد يثناء إ راء عمفضا الر.  الركو 

لصورة منتظما لتحادي ةدوؤ عد  انتظا  النمو عف  يب ضوقف الري قلل 

، كما يب زضادة التسمضد األزوتي تساعد الةصاد لحترة ال تقل عب يسلوعضب

 . عف  زضادته

 :تفرع الجذور  - 10                           

 وال زر وه  تةدؤ ةي كثضر مب مةاصضل الخار ال ىرضا كاللن ر 

 وزضادة السماد اآلزوتي                           نتض ا لعد  انتظا  الري 

 .وزضادة مساةات الزراعا                        

كما وجد أن الجذور الكبٌرة الحجم لها القدرة على تكوٌن نموات ثانوٌة •

 .Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric  أكبر من الجذور الصغٌرة
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 : Thick neckالرقبة السمٌكة  - 11

مب العضوب الحسضولو ضا الهاما الت   thick neckتعد الرقلا السمضكا  

وتاعف قدرتها التخزضنضا               تخحض القضما االقتصادضا لاللصال 

 .ل  تعحنهاإ، وتزضد مب قالفضتها لإلصالا لأمراض المخازب الت  تكدا 

 تظهر هىه الةالا ة  الظروف الت  تس ن عف  إستمرار النمو الخارا       

زضادة التسمضد االزوت  ة  نهاضا موس  النمو، مما ضس ن عف     - أ•

 .  إستمرار النمو الخارا قلضل الةصاد

موت يوراق النلات ة  مرةفا ملكرة مب النمو لحعل االصالا  - ب•

لاالمراض واالةات ، مما ضكدا ال  إستمرار تكوب يوراق  دضدة ال 

 .تنكمش عند الةصاد

زراعا األصناف الت  تةتاج ال  نهار طوضل لتكوضب االلصال ة   -ج •

 .مناطق ىات نهار قصضر نسلضا  
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  : Double bulbsاالبصال المزدوجة والمركبة  - 12

والمركلا صحا وراثضا ، ةضؤ  double bulbsتعد االلصال المزدو ا  •

 تختفف نسلتها مب صنف آلخر ، 

 :العوامل الت  تكدا ال  زضادة نسلا االلصال المزدو ا ما ضف    

 .زضادة مساةا الزراعا   -ي 

 .إستعمال ستالت كلضرة الة   ة  الزراعا -ب 

 .زضادة معدالت التسمضد االزوت  -ج 

عد  إنتظار الرا ، ةتزضد نسلا االلصال المزدو ا عند تعطضش    -د 

 .النلاتات ث  رضها  ضدا  

عد  إنتظا  در ا الةرارة ، اى تزضد االلصال المزدو ا عند تعرض  -و 

 .النلاتات ل و معتدل، ث  ل و لارد ة  المراةل المتقدما مب نموها

 .ةدوؤ ارر لفقما النامضا لفنلات -ل 
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  Crackingالتشققات  - 13

تةدؤ التسققات ة  كثضر مب مةاصضل الخار مثل الطماط   •
، الحفحل، اللطضخ واللطاطا وهىه الظاهرة لها إرتلاط لالصنف 

تنت  عب تختفف مب صنف الخر اال اب االصالا  وه 
 :التالضاالمسللات 

التغضر ة  معدل النمو ، وزضادة سرعا نمو الثمارضكدا لزضادة * 
 .ةساسضتها لفتسقق

 .زضادة النضترو ضب وإنخحاض اللوتاسضو  تزداد معا الظاهرة* 

التقفلات ة  در ات الةرارة نتض ا لألمطار والرضاح تساعد * 
 .عف  ةدوؤ الظاهرة

التقفلات ة  األمطار والةرارة رلما تكدا لةدوؤ تغضرات ة  * 
 . إمتصاص الماء مما ضس ن عف  ةدوؤ التسقق
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عند زضادة الرطولا ة أة لعد ةترة مب نقصها عد  التوازب المائ ، •

 .، التسققات

تظهر التحفقات لكثرة عند را الةقل قلل الةصاد ة  و ود ثمار * 

  .ةمراء ناا ا 

ضزداد ظهور التسققات ة  ةاالت الترلضا الريسضا لفطماط  ة  * 

الةقول المكسوةا، ةضؤ تكوب الثمار يكثر عراه لفسم  والهواء 

، ةضنا   فد الثمرة لسرعا ، وضصلح يقل مرونا ويكثر عراه 

 .لفتسقق
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 كما تتأثر لعوامل يخرىمثل التغىضا المعدنضا 

 25ةضؤ و د يب غم  ثمار الطماط  ة  مةفول تركضزه *   

 .مفف  موز مب كفورضد الكالسضو  ضقفل مب ةدوؤ التسققات

 

كما و د يضاا يب الماء المتراك  يثناء الفضل داخل الثمار ضزضد مب * 

التسققات لفثمار الت  ضت  ةصادها ة  الصلاح مقارنا لالت  ضت  

 . ةصادها لعد الظهر

 لتقلٌل اإلصابة بالتشققات

 إختضار األصناف الت  تتةمل اإلصالا -

 .إ راء العمفضات الزراعضا لةرص سدضد وخاصا عمفضا الرا -

 .عمل لرنام   ضد لفتغىضا-

 إ راء عمفضا خف لفثمار ة  ةالا الارورة 
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  Concentric Crackingالتشقق الدائرى  - أ

 Radial Crackingالتشقق العمودى  - ب

 Burstingالتفلقات  - ج
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   (تشوه الثمار)  عدم إنتظام شكل الثمار - 14
ب عف  نلاتات الخضار لعض الثمار الغضر منتظما السكل نتض ا لةدوؤ وضتك•

إنةناء يو إنلعاج ة  لعض ي زاء الثمرة يو تكوب منتحخا مب الطرف 

 :الزهرا وتر ن هىه الظاهرة ال  

 .عد  التفقضح ال ضد -1

 ةسل اإلخصاب وعد  نمو اللوضاات لسلب عد  مالئما الظروف اللضئضا  -2

 تعطضش النلاتات - 3

 :وق النمو الطلضع  لفثمرة عو ود موانن ت - 4

 .تغىضا لعض الةسرات عف  يةد  وانب الثمرة وه  صغضرة  - 5

وتةدؤ هىه الظاهره ة  كثضر مب مةاصضل الخار مثل الحاصولضا •

إلنخحاض در ات الةارارة عند العقد، كما تةدؤ يضااُ لثمار الحراوله 

 .نتض ا سوء التفقضح 
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 : Catfaceوجه القط  - 15

يةضانا  عندما تتااعف  Catfaceتظهر يعراض و ه القط  •

األعااء الزهرضا الواةدة وتتالصق وتتالة  ، وضكوب التفقضح 

ً  ، وتعط  األمتعا المتااعحا  عند نموها ثمارا  مركلا  -سضئاَ

 .تظهر عفضها يعراض و ه القط 

 :تزداد حدة اإلصابة بوجه القط فى الحاالت التالٌة  

 .ة  األصناف ىات الثمار غضر المنتظما    - 1

 .عندما ضكوب االزهار وعقد الثمار ة  ال و اللارد   - 2

  -خاصا ة  ال و اللارد -ة  ثمار العنقود االول    - 3

 .سوء إستخدا  منظمات النمو     – 4
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 :الجٌوب أو المساكن الفارغة  - 16
عف  سكل ة وات  puffinessتظهر يعراض االصالا لال ضوب  •

الت  ضقل ( اضممكاب المس)داخفضا ة  الثمار ، وتو د ة  المساكب 
 .ةسب سدة الةالا -يةضانا   -يو ضنعد  و ودها 

تتفوب          ومافعا ،  تكوب الثمار المصالا خحضحا الوزب     •
الثمار المصالا لصورة طلضعضا، غضر انها تكوب يقل وزنا  ، وضسهل 

تختفف يصناف الطماط  كثضرا  ة  . ةصفها عب الثمار السفضما  
إستعدادها الوراث  لإلصالا لال ضوب ، لضنما تزداد ةدة اإلصالا 

 :ة  الةاالت التالضا 

عند إرتحاع يو إنخحاض در ا الةرارة عب الم ال المناسب    - 1
لفعقد ال ضد لفثمار، ةضؤ ضسوء التفقضح ، وال تنمو ينس ا المسضما 

 .لصورة لعد العقد

عند مةاولا تةسضب العقد ة  الظروف السالقا لمعامفا    - 2
 .Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric  االزهار لاالوكسضنات
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األضرار الفسٌولوجٌة الناتجة عن العناصر  -ب 

 : الغذائٌة

 :احتراق حواف األوراق  -1 
وهو يكثر واوةا ةي نلاتات الخ  والكرنب ةضؤ ضظهر عف  صورة 

ةتراق لةواف األوراق الداخفضا نتض ا لنقص عنصر الكالسضو  وتزداد إ

 :الت اآلتضاةاالاإلصالا يضاا  ةي 

الظروف المس عا عف  النمو *     زضادة التسمضد اآلزوتي واللوتاسي * 

 .السرضن لفنلاتات 

 العوامل المس عا لحقد الماء قلل الةصاد * زضادة الكثاةا الاوئضا     * 

تزداد نسلا ظهور المرض لإرتحاع  در ا الةرارة،    ةتظهر يكثر ة  * 

 سهور الصضف 

كما يب الرطولا النسلضا لها دور ها  ة  ظهور المرض ةزضادة الرطوة * 

النسلضا لضال تقفل مب ةدوؤ الظاهرة، ةضؤ يب إنخحاض الرطولا النسلضا 

 .نهارا تعك  إنخحاض معدل النمو مما ضكدا لزضادة تركضز الكالسضو 
Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric. 
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فى الطماطم وغٌرها تعفن الطرف الزهري  - 2

  -: من محاصٌل الخضر
تلدي اإلصالا عند الطرف الزهرا لظهور لقعا صغضرة لونها •

لن  ، وضتوقف نمو النسض  المصاب ، ةلتصلح الثمرة مسطةا 

 ة  ال زء المصاب تدرض ضا  لزضادة الثمرة ة  الة   
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 : ترجع هذه الظاهرة الى عاملٌن رئٌسٌن ، هما 

، مما ضترتب عضفه  إختالل التوازب المائ  داخل النلات - أ

ةسل خالضا الطرف الزهرا لفثمار ة  الةصول عف  ةا تها مب 

 الماء الالز  لنموها 

 عند نقص الرطولا األراضا ة أة لعد ةترة مب النمو القوا المنتظ  * 

زضادة ةدة اإلصالا ة  األراا  الرمفضا، لدر ا يكلر مما ة  * 

 .األراا  المتوسطا والثقضفا

 السرضن ،  نموة  الظروف الت  تساعد عف  ال* 

زضادة األمالح ة  المةفول األرا  ، األمر الىا ضكدا إل  زضادة * 

 .الاغط االسموزا ، ونقص إمتصاص الماء مب الترلا

زضادة الرطولا األراضا لإستمرار ، األمر الىا ضكدا ال  سوء  *

 .Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric .التهوضا، واعف قدرة ال ىور عف  اإلمتصاص



 :نقص الكالسٌوم  - ب

تدل معظ  الدراسات عف  إرتلاط اإلصالا لنقص     

عنصر الكالسضو  ، ةمب الثالت اب الثمار المصالا 

.  ضقل مةتواها مب الكالسضو  عب الثمار الطلضعضا

وتظهر اإلصالا عند نقص مستوا الكالسضو  ة  

 %.0.2الثمار عب 

  

زضادة األمالح ة  المةفول األرا  ، األمر الىا ضكدا * 

إل  زضادة الاغط االسموزا ، ونقص إمتصاص الماء مب 

 .الترلا

زضادة الرطولا األراضا لإستمرار ، األمر الىا ضكدا  *

 .ال  سوء التهوضا، واعف قدرة ال ىور عف  اإلمتصاص
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 :األسلاب المكدضا لظهور الظاهرة ه 

 زضادة الاغط األسموزا لفمةفول المغىا -

عد  كحاضا الكالسضو  ة   -زضادة األسمدة اللوناسضا -

 المةفول المغىا 

إستخدا  األسمدة النضترو ضنضا وخاصا  -

 األمونضومضا

  عنصر الماغنسٌوم وذلك بإعاقتة إمتصاص الكالسٌوم
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 :للحد من الظاهرة ٌجب** 

 إ راء عمفضا التسمضد والرا لةرص  -

 إختضار األصناف المتةمفا لإلصالا -

 إ راء إختلار لفترلا لمعرة تركضز الكالسضو  -

 ضحضد الرش لكفورضد الكالضو  - 
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فى الكرفس   Black Heart: القلب االسود  -3

 والبنجر

تةدؤ عف  صورة إةتراق ة  قما االوراق الصغضرة  •

 الداخفضا لفنلات 

 ث  تتفوب لالفوب اللن  ،عند زضادة سرعا النمو •

 و حاف وموت النلات ، •

وه  تسله يةتراق ةواف االوراق ة  الخ  ، ألب السلب •

واةد ة  كفتا الةالتضب لعد  وصول كمضات كاةضا مب 

 الكالسضو  ال  االوراق الداخفضا،

•  
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  Browningالتلون البنً فً القنبٌط  -4

وضظهر عف  يقراص القنلضط ةي صورة مناطق مائضا ضتغضر  •

لونها إل  الفوب اللني وتةدؤ الظاهرة نتض ا لنقص عنصر 

وروب ضسلب التلقن األسود ةي لوروب كما يب نقص اللال

 .اللن ر 
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 Cracked stem: التشقق البنى  -5

Brown checking فى الكرفس 

تظهر هىه الةالا عند نقص الضوروب وتكوب االصالا عف   •

صورة لقن لنضا مصاةلا لسقوق عراضا مب داخل يعناق 

االوراق ، كما تظهر سقوق عف  ال انب الخار   ألعناق 

االوراق وتتفوب االسطح المعراا لف و الخار   لالفوب 

اللن  القات  ، ويضاا  تتفوب  ىور النلاتات المصالا كما تموت 

ك   مب  5وضمكب التغفب عفضها لإااةا . ال ىور ال انلضا

اللوراك  عف  صورة مةفول ، يو إااةا اراضا لمعدل 

ك   ةداب ، وتختفف االصناف ة  مدا ةساسضتها  15 -12

 .لنقص اللوروب
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 فى الكرفس Yellowing: االصفرار  - 6

وضظهر عند نقص الماغنضسضو  ، وتظهر عف  االوراق  •

القاعدضا الكلضرة عف  صورة إصحرار لضب العروق ، وضمكب 

التغفب عفضها لرش النلاتات لكلرضتات الماغضسضو  كل 

 .لتر ماء لفحداب 100/ ك    6.25يسلوعضب لمعدل 
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 :النضج المتبقع أو المتلطخ-7

 Blotchyتظهر عف  سطح الثمار المصالا لالنا  المتلقن  •

Ripening  مناطق ردضئا التفولب غضر منتظما السكل  

 

 :ةدة األعراض تزداد ة  الةاالت التالضا •

 .عند نقص عنصر اللوتاسضو   - 1•

، لضالعند التعرض لظروف الةرارة المنخحاا  - 2•

واإلااءة الاعضحا ، يو التظفضل ، وعند إرتحاع الرطولا 

 .النسلضا ، وزضادة التسمضد االزوت 

ومب المةتمل يب التداخل ضب اإلصالا لاللكترضا والحضر  •

 .والظروف اللضئضا تسب يضاا  اإلصالا لالظاهرة
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وٌظهر فى الزراعات المحمٌة بصورة واضحة 

   خاصة عند الزراعة فى أكتوبر وحتى ٌولٌو،

لت نب ىل  ض ب التلكضر ة  مضعاد الزراعا لت نب 

نا  الثمار يثناء إنخحاض در ات الةرارة مب 

مار  إل  إلرضل واإلهتما  لإااةا التسمضد اللوتاس  

ضو   20لفترلا وكىل  إااةته رسا  عف  ةترات كل 

يكسضد اللوتاسضو  ة  صورة نترات %  0.5لتركضز 

 .  لوتاسضو 

 جذور غٌر منتظمة الشكل فً البطاطا  -8

كما   زضادة النمو إلزضادة التسمضد اآلزوتي تكدي     

 .Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric .  ىور غضر منتظماينها تساعد عف  إنتاج 



Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric. 



Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric. 



Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric. 



األضرار الفسٌولوجٌة الناتجة عن سوء : ثانٌاً 

 :التداول والتخزٌن 

  Internal Black spotالتبقع األسود الداخلً فً البطاطس   - 1

يثناء يثناء تنزضل األ ولا يو رةعها ص رةتداول الدرنات لدوب لتةدؤ نتض ا 

 النقل يو ةي األسواق يو ةي المخازب 

سكل اسوداد يو تغضر ةي لوب األنس ا عف  مساةا قرضلا مب  فد تلدو عف  و

ت  ضت  لم  مما ضكثر عف  صحات ال ودة لفدرنات وخاصا ا1الدرنا ال تتعدا 

 تصنضعها

 ومن العوامل الهامة التً لها عالقة مباشرة بزٌادة حدوث الظاهرة  

 الرا غضر المنتظ  * و  لدر ا منخحاا ة  الترلا        اللوتاسض هوتواةر* 

 األسالضب الغضر سفضما قلل الةصاد ويثناء التخزضب ،* 

 در ا النا  ة  الدرنات * زضادة التسمضد النضترو ضن                        * 

 
Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric. 



Said Abdalla Shehata Cairo Univ. Fac. Agric. 



   :لفحة الشمس  - 2

تعرض الثمار ألسعا السم  الةارة ةي يا مرةفا يثناء التداول 

يو التخزضب ضعراها لألصالا لفحةا السم  ولىا ض ب إتخاى 

اإلةتضطات الت  تمنن وصول يسعا السم  لفثمار ةي المراةل 

 . المختفحا  
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  :المظهر الخارجى  – 3 

لضا اوضةدؤ ىل  نتض ا لتعرض الثمار لدر ات الةرارة الع -أ 

كدا لكرمسا الثمار وىلولها ممما ضكدا لسوء الت  ت

 .مظهرها

)  يو األارار النات ا عب استخدا  الةصاد المضكانضك   -ب  

 (اآلل  

 

  :زٌادة معدل التنفس  - 4

لفقد المواد  نظرا وهذا ٌؤدى النخفاض القٌمة الغذائٌة للثمار 

   وٌزداد مع إرتفاع درجات الحرارة الكربوهٌدراتٌة
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  Sprouts( التزرٌع ) كسر السكون  -5

وتظهر ةي كثضر مب المةاصضل التي ضت  تخزضنها لحترة طوضفا  •

 كاللطاط  واللصل والثو  واللطاطا 

كارتحاع            وىل  عند عد  تواةر الظروف المناسلا لفتخزضب 

يو انخحاض در ات الةرارة مما ضكدا إل  كسر السكوب ةي 

 هىه المةاصضل 

 وةدوؤ هىه النموات تكدا لتسوه السكل الخار ي 

 وانخحاض صحات ال ودة ،                           

وه  تتأثر لعوامل يخرا يهمها الصنف من الظروف اللضئضا 

 .المختفحا يثناء النمو 
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 فى البطاطس  Black heartالقلب األسود   -6

عف  سكل تغضر ة  لوب   Black Heartتظهر ةالا القفب األسود 
.  األنس ا الداخفضا لفدرنا،  نتض ا لنقص األكس ضب الالز  لتنحسها
وضتغضر لوب األنس ا المصالا ة  اللداضا إل  الفوب الوردا ، ث   

 .  الرصاص  ، ةاللن  ، ةاألسود

 :وتزضد ةالا القفب األسود ة  الةاالت التالضا

عند إرتحاع در ا ةرارة التخزضب ، ةضؤ ضزضد معدل إستهال   - 1
 .األكس ضب لالتنح 

عند التخزضب ة  مخازب ردضئا التهوضا، يو تكدض  الدرنات ة   -2
 .طلقات سمضكا تعضق التهوضا ال ضدة

ة  الدرنات الكلضرة الة   الت  تقل ةضها نسلا سطح الدرنا  - 3
إل  وزنها ، من ( الىا ضنحى منه األكس ضب إل  األنس ا الداخفضا)

زضادة المساةا الت  ضتعضب عف  األكس ضب يب ضنحى منها لفوصول إل  
 .األنس ا الداخفضا
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   :ن زالفقد فى الو -7

ٌحدث الفقد فى الوزن نتٌجة لزٌادة معدالت النتح وفقد الماء من الثمار  
باإلضافة إلى فقد المواد الكربوهٌداراتٌة الناتجة عن زٌادة معدالت 

والفقد فى الوزن ٌؤثر على صفات جودة الثمار حٌث ٌؤدى تنفس الثمار 
لخفض فٌتامٌن ج وإنخفاض المحصول الصالح للتسوٌق مع تقلٌل 

  القٌمة اإلقتصادٌة للخضروات

 

 :األضرار الناتجة عن غاز األمونٌا  -8

ٌتأثر اللون فً الحراشٌف الخارجٌة لألبصال عندما تتعرض  
ألبخرة غاز األمونٌا فٌسوء التكوٌن نتٌجة لتكون صبغات 

مختلفة على حسب لون البصلة األصلً ما إذا كانت األبصال 
صفراء أو حمراء أو بٌضاء فقد تتكون صبغات لونها بنً أو 

   أخضر قاتم أو أصفر مخضر
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 :االٌثٌلٌن  األضرار الناتجة عن غاز -

االضثضفضب ضنت  عب عمفضا التنح  لفثمار ةي المخازب غاز  •

وتراك  الغاز ةول الثمار يثناء التخزضب ةي المخازب ضعمل 

را ن )  عف  زضادة سرعا التنح  واإلسراع ةي هد  الثمار

 . (االضثضفضب 
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 :فى الثومالتفرٌغ   - 10
تساهد هىه الظاهرة ة  الثو  المخزب لعدة يسهر ة  ظروف 

غضر مناسلا ، كدر ات الةرارة المرتحعا يو الرطولا النسلضا 

السدضدة اإلنخحاض ؛ إى تحقد الحصوص ة  هىه الةاالت نسلا 

عالضا مب رطولتها ؛ ةتنكمش داخل الورقا الخار ضا الةامضا 

لفحص ، كما ضحقد الحص  زءا  مب مةتواه مب المواد 

الكرلوهضدراتضه ة  التنح  ؛ نتض ا إرتحاع معدالت التنح  ة  

وضكدا ىل  كفه إةتحاظ الركو  . در ات الةرارة العالضا 

لسكفها العادا ، ولكنها تكوب خحضحا ، لسلب إنكماش الحصوص 

، وتحرضغها مب ال زء األكلر مب مةتواها مب الرطولا والغىاء 

 .المخزب
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 : أضرار الحرارة المنخفضة - 11

  Freezing Injuryالارر النات  عب ت مد الخالضا  -ي  •

ضناسب كل مةصول مب مةاصضل الخار المختفحا ظروف  
 –الرطولا النسلضا  –در ا الةرارة المناسلا ) تخزضنضا مثل 

ولىا ةاب انخحاض در ا  ،( يو   ي  2ي– 2ونسلا كل مب   ي
الةرارة عب الدر ات المثف  لتخزضب مةاصضل الخار ضنت  عنه 
يارار كثضرة منها يارار الت مضد ةضؤ تةدؤ عندما تتعرض 

الثمار يثناء التخزضب لدر ات ةرارة يقل مب نقطا الت مد 
لفمةصول وضةدؤ ىل  نتض ا لتكوضب لففورات ثف ضا داخل الخفضا 

عف  التةك  ةي ةقد الماء قدرة ةضكدا إل  تهتكها وتحقد الخالضا ال
مما ضساعد عف  سرعا تدهورها وتلدو الثمار وكأنها مسفوقا 
وال دول التالي ضواح در ات الةرارة التي ضةدؤ عندها 

 .يارار الت مضد لمةاصضل الخار 
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 :و تقسض   إل  الم موعات التالضا 

: مةاصضل ةساسا ألارار الت مد ولو لحترة قصضرة مثل  -1 

 –اللطاطا  –اللطاط   –الحفحل  –اللامضا  –اللاىن اب  –الخضار 

 .الحراولا  –الطماط  

مةاصضل متوسطا الةساسضا وضةدؤ الت مد لحترة لسضطا دوب  -2 

ال زر  –اللصل  –الكرنب : ةدوؤ يارار كثضرة لفمةصول مثل 

 .السلانخ والقرع الستوي  –اللسفا  –اللقدون   –

مةاصضل قفضفا الةساسضا لارر الت مد وةي هىه المةاصضل  -3 

 –اللن ر : ضمكنها يب تعود لةالتها الطلضعضا دوب تأثر كلضر مثل 

 .الفحت 

وتساهد يارار الت مد لعد خروج الثمار مب المخازب إل      

الغرةا العادضا وتظهر ةي صورة تلقن مائي ورائةا غضر مرغولا 

 .من انهضار قوا  الثمار 

. 
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 :العوامل المؤثرة على أضرار البرودة
تزداد ةدة اإلصالا لأارار اللرودة من انخحاض      :الرطولا النسلضا  -1

 .الرطولا النسلضا ةول الثمار المخزنا 

تقل يارار اللرودة كفما زادت در ا النا  ةي :    در ا النا   -2

 .الثمار 

لوةظ انخحاض نسلا يارار اللرودة عند :    ال و الهوائي المعدل  - 3

 .التخزضب ةي  و هوائي معدل 

تختفف األنواع النلاتضا ةضما لضنها ةي در ا :    النوع النلاتي والصنف  - 4

لا سةساسضتها ألارار اللرودة وغاللا  المةاصضل ىات النسأة االستوائضا و

االستوائضا يكثر تعراا  لها لاإلااةا إل  يب يصناف النوع الواةد تختفف 

 .ةضما لضنها يضاا  وىل  الختالف التراكضب الوراثضا لها 

ض ب عد  عاما لزضادة القدرة التخزضنضا ولفمةاةظا عف  صحات ال ودة      •

 .تعرض ةاصالت الخار يثناء التخزضب لدر ا ةرارة الت مضد 
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  Chilling Injuryأضرار البرودة   -ب 

تصاب كثضر مب مةاصضل لأارار اللرودة وتةدؤ األارار عندما  •
ضتعرض المةصول لدر ا ةرارة منخحاا ويعف  قفضال  مب در ا 

الت مد وكفما زاد االنخحاض ةي در ات الةرارة ومدة تعرض الثمار 
لها زادت األارار النات ا عب ىل  وتختفف المةاصضل ةضما لضنها ةي 
ةساسضتها ألارار اللرودة وتظهر األعراض عف  الثمار ةي الصور 

 -:التالضا 

 .ظهور لوب لني عف  سطح الثمار •

 .ظهور لقن منخحاا عف  سطح الثمار  •

الطماط  ) ضكثر عف  نا  الثمار ةي ةالا إ راء اإلنااج الصناعي  •
. ) 

 ( .اللطاط  ) تفوب لني ةي األنس ا الداخفضا  •

 .االنهضار المائي  •

 .تزداد اإلصالا لالمسللات المراضا لةدوؤ يارار اللرودة  •
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 أعراض أضرار البرودة لبعض محاصٌل الخضر

تهت  األنس ا  –لضونا الثمار  –د  التفوضب ال ضد ع: الطماط  •
 .لقن مائضا  –تةحر :   إنهضار مائي الخضار    –

 .تغضر لوب الفة  الداخفي  –تةحر :   اللطاطا  •

 .اسوداد القرب  –لقن مائضا  –تةحر :   اللامضا   •

 .اسوداد اللىور  –تفوب األنس ا الداخفضا :   اللاىن اب•

 .تةحر :   الكنتالوب•

 .زضادة نسلا السكر  –اسوداد األنس ا الداخفضا :   اللطاط •

 .اسوداد اللىور  –تةحر : الحفحل الةفو•

مع حدوث أضرار البرودة على محاصٌل الخضر ٌؤدي     •
   ذلك إلى سرعة انتشار األمراض
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 :ومما ٌساعد على زٌادة أضرار البرودة 

الخفل ةي التركضب الكضمضائي لفخفضا النلاتضا مما ضكدا لعد  •

توازب داخل الخفضا وخاصا مركلات كةول األثضل 

واالسضتالدهضد خاصا عند التعرض لدر ات الةرارة التي 

 .تكدي ألارار اللرودة 

ةدوؤ خفل ةي نساط لعض األنزضمات داخل الخفضا النلاتضا •

فضب مما قد ضكثر عف  ضوخاصا ينزضمات التنح  وإنتاج األضث

كثضر مب العمفضات الةضوضا لالثمار وىل  مرتلط لتغضر 

 .ساء الخفوي لفخفضا غطلضعا ال
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 -:لتالفً أضرار البرودة 
اتلاع الطرق المناسلا ةي التخزضب من المةاةظا عف  در ات الةرارة *  

 .والرطولا النسلضا المناسلا لكل مةصول 

الثمار مب در ات ةرارة عالضا إل  نقل يهمضا التلرضد الملدئي لفثمار ألب  * 

در ات ةرارة منخحاا نسلضا  تكدي لزضادة ةساسضا الثمار ألارار 

 .لىا ضنصح لاستخدا  عمفضا التلرضد األولي .  اللرودة 

رةن در ات الةرارة يثناء التخزضب للعض المةاصضل ولحترات زمنضا *  

 .قفضفا قد ضساعد ةي تقفضل يارار اللرودة 

ةي ةالا توةر اإلمكانـضات الالزما لتخزضـب الثمار ة   و هوائي معدل  * 

عف   2مل   يعضحال إ راء التخزضب تةت هىه الظروف ، ةضؤ ض

 .إلطاء العمفضات الةضوضا وضةد مب يارار اللرودة 

 .إ راء  مضن المعامالت التي مب سأنها تقفضل يارار اللرودة  *
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 :المعامالت التى  تقلل من أضرار البرودة 

يضا  عف  در ا  3لمدة (  2  ي./. 40)المعامفا قلل التخزضب  -1

 .ه  21ةرارة 

 ه 21يضا  عف  در ا ةرارة   3التغفضف لغساء رقضق لمدة  -2

 ./. .Vegetable oils  10التغطضا لطلقا  -3

. .   Thiabendazole( TBZ)المعامفا لالملضدات الحطرضا  -4

إل  طلقا السمن المااةا عف  الثمار تقفل مب ( TBZ)إااةا 

 ./. .50يارار اللرودة لنسلا 

المعامفا لدر ات الةرارة العالضا قلل التخزضب عف  در ا  - 5

 . ه  لثمار الفضموب  15.5الةرارة المنخحاا 
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لتركضز واةد  زء ةي المفضوب (  C2H4) المعامفا لاالثضفضب . 6

 Mc Donald et) ةعال ةي مقاوما يارار اللرودة عف  الفضموب 

al., 1985   ) لاإلااةا إل  ./. 23.1وتقفل األارار لنسلا

 .   تأثضرات يخرا كتقفضل الثمار التالحا لعد التخزضب 

ضمكب تقفضل يارار اللرودة ةي الطماط  وىل  لتعرضض ثمار  - 7

لدر ات  Breaker   الطماط  الت  ت  ةصادها ة  طور   

 .  ةرارة مرتحعا يو منخحاا يثناء و ودها ةي المخازب

ه  59و د يب تعرضض الثمار المخزنا عف  در ا ةرارة  -ا     

يضا  والتخزضب لمدة  6ه  كل 20لمدة ضو  واةد عف  در ا ةرارة 

 .   ضو   28

ه  ث  تعرضاها لمدة ضو  عف  12التخزضب عف  در ا  –ب    

 در ا ةرارة
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مب المعامالت الت  تقفل مب يارار اللرودة التعرض  -8 

 . التدرض ي لدر ات ةرارة منخحاا قلل التخزضب الملرد

تعتلر يارار اللرودة عف  الحفحل مب المساكل :   النقن ة  الماء الداةئ  -9
 األول  الت  توا ه تخزضب ثمار الحفحل وتقفل مب ةرص التصدضر 

دقائق  4ه  لمدة 53يب معامفا النقن لثمار الحفحل عف  در ا ةرارة  •
كانت محضدة وةعالا ةي تقفضل يارار اللرودة وخاصا إىا كانت المعامفا 

) ، (  polyethylen film)مستركا من التغفضف لحضف  مب اللول  اثضفضب 
Gonzalez – Aguilar et al.,2000 .) 

ومب النتائ  اإلض الضا لهىه المعامفا انخحاض الحقد ةي الوزب من عد      •
 2ةدوؤ تغضضر ةي مستوا غاز االضثفضب إال ينه ةدؤ انخحاض ةي ي

يما لالنسلا لفتغضرات ةي التركضب الكضمضائي ةقد ةدؤ .  2وزضادة  كأ
وانخحاض   putrescineو   polyamineزضادة ةي مستوا كل مب 

وىل  ةي الثمار الت  ت  معامفتها لالنقن ةي الماء   spermineمستوا 
ولكب ل  ضعرف العالقا لعد   Hot water dipping( HWD)الساخب 

 .وانخحاض يارار اللرودة عف  الثمار   polyamineلضب زضادة 
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