
 المحاضرة االولى

 مدخل للمرض والعوامل المتداخلة :

قبل الخوض في دراسة المرض النباتي البد أن نعطي بعض المفاهيم التي يتداولها  

المختصين بهذا العلم أطاراً واضحاً وتفسيرات للمبررات التي تحدث نتيجة للمرض ودراسة 

 ما نطلق عليه بالمرض . شاملة لكل العوامل التي تشترك في أظهار

عبارة عن عملية تسبب الضرر للنباتات على أن تؤخذ وجهة النظر األقتصادية  المرض :

بالحسبان في هذا التفسير ، وعند تقسيم األشياء إلى مادة ملموسة وأخرى غير ملموسة بصورة 

التي مباشرة فأن المرض هو من األشياء غير الملموسة حيث أن المرض خالصة للعمليات 

تحدث نتيجة للتداخل بين العائل النباتي والمسبب المرضي ظروف بيئية محددة ، وهنا يجب 

أصطالح يطلق على  Diseased Plantالتمييز بين المرض والنبات المريض فالنبات المريض 

حالة مرئية يمكن األحساس بها وتمييزها لذلك فهو خالصة لعمليات معينة ، أما عامل أحداث 

في توفير  Hostالذي يعتمد على كائن حي أخر هو العائل  Parasiteو المتطفل المرض فه

مستلزمات حياتية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيكون من األشياء التي يمكن التحسس 

بها وتطلق عبارة متطفل على جميع الكائنات الحية التي تعتمد في معيشتها على كائنات حية 

ليتها في أحداث الضرر واإلصابة وهو األصابة وهو مادة ملموسة ، أخرى بغض النظر عن قاب

فهو خالصة لعمليات تحدث نتيجة للتداخل بين العائل والمسبب كما ذكرنا  Diseaseأما المرض 

 فهو يقع ضمن األشياء غير الملموسة .

وتتفاوت عوامل أحداث المرض في مدى قابليتها ألحداث المرض المعين لذلك البد من 

جاد معيار أو فحص معين تتوفر فيه شروط واضحة يمكن على ضوئها معرفة قابلية عوامل إي

أحداث المرض على تفسير واضح للتعريف المطلق عليها ويدعى هذا الفحص بفحص القابلية 

 Capacity toوهي قابلية المسبب إلنتاج مرض وليس اإلصابة  Pathogenecityالمرضية 

produce disease but not infection  إن هذا التعبير يختلف عن التعبير ،Infectivity 

الذي يقصد به القابلية على أحداث إصابة فالتعبير األول يحدث بالحقل عند مواجهة المسبب 

المرضي للعائل ، أما الثاني فهو أختبار يجري في ظروف مسيطر عليها في البيت الزجاجي مثالً 

حجم البقع أو البثرات بعد تلويث ذلك النبات بالمسبب حيث يلجأ العاملون إلى حساب عدد و

 المرضي .

هو العامل المهم في إيجاد التفسيرات للعالقة بين العائل  Infection typeأن نوع اإلصابة 

والمسبب وأن نوع اإلصابة هو عبارة عن المظهر الخارجي لعالقة العائل والمتطفل ضمن 

للمسبب ، ومن أجل تسهيل  Inoculumاح معين ظروف بيئية خاصة ناتجة من أستعمال لق

أجراء فحص لقابلية أحداث اإلصابة من أجل الوصول إلى أستنتاج واضح لما حدث بين العائل 

 High Infectionوالمسبب المرضي يمكن تصنيف نوع األصابة إلى : نوع اإلصابة العالي 

Type مرضي على العائل أما الثاني الذي فيه ال يحصل أي تحجم أو تأثير في تطور المسبب ال

فيكون فيها المتطفل أو السبب المرضي متحدداً  Low Inf. Typeفهو نوع اإلصابة الواطئ 

مقارنة باإلصابة أو التطور األعتيادي لذلك المسبب ويحصل تحجيم في تطور المسبب مقارنة 

المرضي ، ومن هذا يمكن باإلصابة النموذجية الناتجة من العالقة المتوافقة بين العائل والمسبب 

األستدالل على إمكانية الحصول على هذين النوعين من اإلصابة عند مقارنة حجم اإلصابة على 

 العائل والتحجيم الحاصل على المسبب المرضي .



إن نوع اإلصابة يتأثر بالتداخل ما بين العائل والمتطفل والظروف البيئية ، فكل من المتطفل 

ينات تسيطر على بعض الصفات التي يهمنا معرفتها وبالتالي سوف تؤثر والعائل يحتويان على ج

 في نوع اإلصابة .

الذي يكون مسيطر عليه من قبل الجينات  Reactionإن العائل يكون مسؤوالً عن التفاعل 

وهي محكومة وراثياً ويؤثر في نوع اإلصابة  Host Responseويطلق عليها إستجابة العائل 

فعندما تكون  Low Reactionأو واطئة  High Reactionن عالية التي يمكن أن تكو

 Parastieاإلستجابة أو التفاعل عالية تحصل اإلصابة العالية بغض النظر عن قابلية المتطفل 

Pathogenecity  أما النوع الواطئ من التفاعل فعند تفاعل المسبب ذو القابلية الواطئة ينتج ،

 . Low Infection Typeعنه نوع اإلصابة الواطئ 

ينطبق هذا التصنيف على قابلية المسبب المرضي في أحداث المرض فيمكن لهذه القابلية أن 

 Low Pathogأو ذو قابلية واطئة في أحداث المرض  High Pathogenecityتكون عالية 

العائل أما  ففي الحالة األولى يحدث لدينا نوع عالي لإلصابة بغض النظر عن تفاعل أو أستجابة

النوع الواطئ ألحداث المرض وهي صفة مسيطر عليها جينياً في المتطفل ما أن تتداخل مع عائل 

فأن المظهر الخارجي لتلك العالقة تكون عبارة  Low Reactionيحوي صفة األستجابة الواطئة 

، وهناك بعض الصفات الموجودة أو التي  Low Infection Typeعن نوع إصابة واطئ 

أي  Virulentافق مع ذكر مسبب مرضي معين أو متطفل تؤثر باإلصابة وهي )الخباثة( تتر

القابلية العالية على إنتاج مرض شديد أو القابلية على التغلب على المقاومة أما عجز المسبب 

مما تقدم يمكن أن نرسم  Avirulentالمرضي في أحداث المرض والتغلب على المقاومة فيدعى 

 : المخطط التالي

Host Reaction Genotype 
High Low 

H.I.T. Low / L.I.T. 

High Inf. Type Low Inf. Type  

 Parasite Pathogenecity 

 Genotype 

H.I.T. High / H.I.T.  

 

( التي وضعها بعد Flor 1941ويعتبر هذا الموديل هو الترجمة البسيطة لنظرية فلور )

المسبب لصدأ  Melampsora liniسلسلة من التجارب على العالقة بين نبات الكتان والمتطفل 

الكتان وفحواها أنه لكل جين مسؤول عن التفاعل في العائل هناك جبن مسؤول عن القابلية 

التفاعل مع جين األمراضية في المتطفل ويطلق على هذا التألف بين جين في العائل مسؤوالً عن 

وقد تتداخل هذه  Corresponding gene pairفي المتطفل مسؤوالً عن القابلية المرضية 

األزواج من الجينات مع الظروف البيئية مما ينعكس على ظاهرة التخصص المرضي 

Pathogenecity specialization  والتي تستخدم في تمييز السالالت المرضيةPathogenic 

Races . 

لحديث عن الساللة فيجب أعطاء التفسير العلمي لهذا المصطلح ، فالساللة عبارة عن عند ا

مجموعة وحدات أو مفردات تحوي على صفات أو صفة عامة تميزها من مجموعة أخرى وهي 

صفة القابلية األمراضية على عائل ما أو عوائل ، أو بعض العاملين في حقل أمراض النبات ال 



هي مجموعة من الواحدات  Isolateالساللة أو المزرعة الفطرية فالعزلة  يفرقون بين العزلة أو

فهي المادة  Cultureأو المفردات تعود إلى بيئة معينة أو عائل معين ، أما المزرعة الفطرية 

الملموسة للكائن الحي وهي الممثل الحقيقي لمفهوم الساللة أو العزلة وال يمكن أن نطلق على 

عين بساللة رقم كذا ولكن نستطيع القول بأن هذه المزرعة تمثل الساللة مزرعة فطرية لفطر م

 الفالنية للفطر كذا .

أذن فالساللة هو أسم لكل المفردات التي تحتوي على قابلية أحداث المرض بصورة 

متشابهة وهذه الصفات يسيطر عليها جبن معين أو مجموعة جينات وهناك عدة من المصطلحات 

،  Strain  ،Variant  ،Physiologic races  ،Pathotypeوهي  Raceتستخدم بدل الـ 

Biologic form . 

هناك صفة مهمة جداً تمتلكها بعض السالالت المرضية تدعى بالعدائية 

Aggressiveness  وهي تمثل القابلية النسبية لتركيب جيني لمتطفل إلنتاج مرض وبائي تحت

 ظروف بيئية معينة ترتبط مع زمن حصول المرض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وألجل معرفة التداخل الحاصل بين العائل والمسبب المرضي ومعرفة أو توقع نوع 

يمكن أستخدامهما لتحقيق اإلصابة والتراكيب الجينية للعائل والمسبب المرضي فهناك أسلوبين 

 ذلك وهما :

1) Quadratic Check . المقارنة التربيعية 

من خالل هذا األسلوب تستطيع توقع نوع اإلصابة بسبب معرفتنا المسبقة للتراكيب الجينية 

 لكل من العائل والمسبب المرضي المسؤولة عن التفاعل والقابلية المرضية على التوالي فتكون :

Host 

B A 

Hr Lr 

H.I.T L.I.T 

Lp Hr (1) Lp Lp Lr 

H.I.T (2) Hp   H.I.T. 

Hr    Hp Lr   Hp 

 

 



 Diagonl Check(2 . )المقارنة القطرية )المائلة 

التراكيب الجينية التي تحكمت بسلوك العائل والمسبب  يتم من خالل معرفة وأستنتاج

المرضي من خالل مالحظة أنواع اإلصابة نتيجة لتلويث صنفين أو عدة أصناف من عائل مع 

 عدد من العزالت أو السالالت للمسبب المرضي ، كما في الشكل :

Host 

2Lr 1B / Hr 

 

2Hr 1A / Lr 

H.I.T. . L.I.T    1Lp/ 1 

    2Hp            

 Parasite 

L.I.T H.I.T 2Lp/  2 

 1Hp       

 

يقابله  Lrأصابة واطئة جبن بالعائل مسؤول عن التفاعل الواطئ  Aمع الصنف  1العزلة 

مع  1ولحصولنا على إصابة عالية  Lp 1جين مسؤول عن الفعالية المرضية الواطئة في العزلة 

 A، وعند تلويث العائل  Bفي  Hrفيدل على وجود جبن مسؤول عن التفاعل العالي  Bالعائل 

( حصلت على نوع إصابة عالي إذن وجود جين مسؤول عن 2مع العزلة ) Lrالحاوي على 

حصلت على نوع  B( مع العائل 2، العزلة ) 1Hpهو  2القابلية األمراضية العالي في العزلة 

عالي بالعائل وجين عالي بالمتطفل فأن اإلصابة الواطئة مختلفة  واطئ على الرغم من وجود جين

. في الزاوية القائمة للمثلث يحكمها H.I.T. على طرفي الخط المائي ووقوع الـ L.I.Tهنا لوقوع 

 Two corresponding geneجين ثاني تختلف عن الجين األول فيكون بالعائل والمتطفل )

pair. ) 

 



 المحاضرة الثانية

 

 . Inoculumاللقاح والوحدات اللقاحية 

لبعض المسببات المرضية دليل واضح يمكن  Inoculum Unitتعتبر الوحدة اللقاحية 

أستخدامه في التشخيص األولى لذلك المسبب وبما أنها هي أداة المسبب ألحداث اإلصابة فينبغي 

التركيز على هذه الوحدات من ناحية مصدرها وطرق أنتشارها وأجتيازها الفترات الزمنية غير 

على تحمل تلك الظروف البيئية ، أن جميع  المالئمة بحيث تحتم عليها إنتاج تراكيب ذات قابلية

الدراسات التي تتعلق بالوحدات اللقاحية يمكن اإلستفادة منها في معرفة نقاط القوة والضعف في 

 المسبب للوصول إلى برنامج شبه متكامل لتقليل األضرار .

ي يتفاوت شكل الوحدة اللقاحية وتسميتها وطرق أنتشارها تبعاً ألختالف المسبب المرض

ففي حالة الفايروس فالوحدة اللقاحية هي جزيئة الفايروس وفي البكتريا فالخلية الخضرية هي 

( أما Streptomycesالوحدة اللقاحية أو السبورات التي لها القابلية على تحمل الظروف )

الفطريات فأن الوحدات تختلف حسب المسبب والنوع السائد هي أما السبورات الجنسية التي 

اة اإلصابة األولية )والتي يمكن أن تتسبب عن قطع المايسليم أو كتل من الغزل الفطري تكون أد

في حالة سكون داخل البذور أو الجنس كما في مرض التفحم السائب أو سكلروشيات( وفي بعض 

المسببات هناك أكثر من نوع كما في الصدأ حيث تختلف كل نوع من الوحدات عن النوع األخر 

ن ، أما النوع األخر من السبورات فهي الالجنسية وهناك عدد من المسببات لها وعلى عائل معي

، أما الديدان الثعبانية فالوحدة اللقاحية بيوض أو  Zoosporeالقابلية على إنتاج سبورات سابحة 

يرقات أو الطور الكامل ، وتلعب البذور الدور تفسه بالنسبة للمتطفالت الزهرية كالحامول 

 والهالوك .

 : Source of Inoculumمصدر اللقاح 

تأتي الوحدات اللقاحية بصورة عامة أما من العوائل المصابة أو النباتات الميتة أو المخلفات 

النباتية أو التربة الملوثة أو البذور الملوثة أو أجزاء تستعمل لألكثار وكذلك الحشرات والعدد 

عض المسببات المرضية مسببات أخرى والحاويات واألكياس والمخازن كما يمكن أن تنقل ب

كالديدان الثعبانية والفطريات عند نقلها للفايروسات ، وتتمكن أغلب الوحدات اللقاحية من البقاء 

في النباتات الحية التي تتعرض إلصابة معتدلة أو عالية من دون التأثير في حيوية النبات )صفة 

هذه  Symptomlessروس بدون أعراض مرئية التحمل( أو كما في حالة النباتات المصابة بالفي

أو تعمل األعشاب هذا الدور في الحقول وفي  Alternative Hostالنباتات تعمل كعوائل ثانوية 

ذلك خطورة كبيرة ألنها توفر أماكن آمنة للوحدات اللقاحية ، فعلى سبيل المثال ظهر مرض 

في والية  Maize Dwarf Mosaicوهو  1962فايروسي على الذرة الصفراء في أمريكا 

واحدة سرعان ما أنتشر بصورة ملفتة للنظر بعدد كبير من الواليات المجاورة بسبب مداء العائلي 

مسبب  Verticilliumالواسع عالوة على نقل وحداته بواسطة حشرة المن ، كما أن المسبب 

 حية .الذبول الوعائي يصيب عدد من األدغال التي تخدم كمصدر جيد للوحدات اللقا

للمعرفة بالمسبب المرضي فال بد من معرفة وضع المسبب بعد أستعماله المصدر الرئيس 

للوحدات اللقاحية ونجاح اإلصابة األولية وبالتالي تحرر الوحدات اللقاحية ونوعها وأماكن 

وجودها ، فغالباً ما تنتج واحدات لقاحية اإلصابة األولية بعدها ينتج المسبب وحدات لقاحية 

يرة تماماً لتلك التي أحدثت اإلصابة األولية وتلعب الظروف البيئية والعائل دوراً في تحديد مغا



من  Ascosporeنوع الوحدة اللقاحية ففي جرب التفاح مثالً فأن اإلصابة األولية تسببها وحدات 

األجسام الثمرية الموجودة على سطح التربة واألوراق المتساقطة فتتكون الكونيدات للطور 

الالجنسي مسببة اإلصابة الثانوية ، وأن بعض العوائل ترفض أن تكون مصدراً للوحدات اللقاحية 

األولية كما في جرب التفاح الذي يقضي الفترة على األوراق المتساقطة ، أما في صدأ األوراق 

بالحنطة فأن السبورات البازيدية تسبب اإلصابة األولية مكون بثرات تنتج سبورات يوريدية 

تسبب اإلصابة األولية مكونة بثرات تنتج سبورات يوريدية لتحدث اإلصابة الثانوية ، كما تلعب 

البذور دوراً في كونها مصدراً للقاح مثل أمراض التفحم السائب في الحنطة والشعير والبياض 

ا تعد الزغبي على فول الصويا واللفحة البكتيرية على البزاليا وموزائيك الخس ، أما التربة فأنه

وتقسم  Soil born phethogenمصدر جيد للوحدات اللقاحية لعدد كبير من المسببات المرضية 

 إلى :

: مستوطنات التربة وهي تلك المسببات القيمة في التربة وتمتاز بالقوة  Soil Inhabitant –أ 

حيوية وفعالية التنافسية العالية مع بقية األحياء المجهرية معها وعادة تبقى هذه المسببات ذات 

و  Fusariumو Phytophthoraعالية لعدة سنوات حتى في غياب العائل المناسب لها ومنها 

Rhizoctonia  وPythium  والديدان الثعبانية وبكتريا التعفن الطريErwinia .   

وهي تلك المسببات إلي تغزو التربة وهي قصيرة  : Soil Invadersغازيات التربة  –ب 

 Ustilagoو  Diplodiaبالعمر بالتربة مقارنة بالنوع األول وقابليتها على التنافس قليلة ومنها 

maydis .  

 

 : Disseminationإنتشار الوحدات اللقاحية 

 يعتمد إنتشار الوحدات اللقاحية لكي تحقق إصابات جديدة على خطوات منها :

 : Spore Releaseتحرر السبورات  –أ 

وهي عملية ترك السبورات لمراقعها على النبات المصاب )األم( ويوجد نوعين من التحرر 

: 

 . Passive Release( التحرر غير الفعال 1)

في هذا النوع تتداخل العوامل الخارجية في تحرر الوحدات اللقاحية وال يوجد أي نوع من 

 Telisporesأصالً ألنطالقه من مكان وجوده ، فالسبورات التليية  الفعالية في المسبب موجه

لمسبب مرض التفحم العادي في الذرة الصفراء والتفحم السائب بالحنطة والشعير تنضج وتصبح 

بشكل كتل مسحوقة محاطة بغالف رقيق شفاف ال يلبث أن يتمزق عند الجفاف وبذلك تتحرر 

جرد حركة بسيطة للسنابل بفعل الرياح أو حركة اإلنسان أو كميات هائلة من الوحدات اللقاحية بم

فتتمزق البشرة  Puccinia graminisالطيور أو الحيوانات ، وكذلك السبورات اليوريدية للفطر 

مظهرة السبورات المحمولة على حوامل تتساقط وتنقلها التيارات الهوائية ، كذلك الحال في العلب 

 Phytophthora infestansفي الفطر  Zoosporesسابحة  الجرثومية الحاوية على سبورات

مسبب مرض اللفحة المتأخرة على البطاطا فأن وحدات اللقاح عند نضجها تبدأ بالتساقط بسهولة 

كبيرة من حواملها تنقلها الرياح أو قطرات المطر ، أما البكتريا فأنها عادة ما تفرز من األجزاء 

جة تنقل بشكل رذاذ للمناطق المجاورة ولوحظ أن البكتريا النباتية المصابة بهيئة قطرات لز

المسببة لمرض اللفحة النارية قد تنتشر في الهواء  على هيئة خطوط من البقع المصابة ، هذه 



بكتريا ، وعلى العموم فأن البكتريا المسببة  1/5مادة لزجة و  4/5المادة اللزجة تحوي على 

 -، ويتم التحرر غير الفعال بعدة طرق منها : ألمراض النبات تتحرر تحرر غير فعال

فعند نضج السبورات يحدث إنتقال لهذه  : Blow of sporesالتحرر بفعل هبوب الرياح  – 1

واألصداء  Cladosporiumو  Aspergillusالسبورات أثناء هبوب الرياح مثل الفطر 

 والتفحمات .

طر على المستعمرة الفطرية مؤدية تحدث نتيجة سقوط قطرات الم بفعل طرطشة المطر : – 2

إلى تأثر السبورات وهي طريقة مهمة جداً في كثير من المسببات ، ففي دراسة عن قطرة ماء 

ملم يحتوي على معلق من سبورات  0.5م على غشاء بسمك  7سم تسقط من إرتفاع  0.5قطرها 

قطيرة  5000ـ حسبت عدد الفطيرات التي تكونت فوجد عددها يقارب ال F. solaniالفطر 

ميكرون تتأثرت أفقياً وحملت معها أعداد كبيرة من السبورات  2400 – 5يتراوح حجمها 

 الفطرية .

فعند مرورها على المستعمرة الفطرية فأن القطرات المحملة بالرياح تفصل  الرياح الرطبة : – 3

 قسم من المستعمرة الفطرية .

اقعها بواسطة الحشرات مثل خنافس القلف : تنتقل الفطريات من مو النقل بالحشرات – 4

 وحشرات المخازن ونقل الفايروسات .

 مثل الحيوانات الكبيرة واإلنسان والقوارض واألالت . طرق أخرى : – 5

 Active Release (Violetly disharge. )( التحرر الفعال )النشط( 2)

كاألمطار أو الرياح  هناك قوة يصرفها المسبب ألطالق وحداته تساعده قوة أخرى لنشره

 ويتحقق هذا التحرر بعدة نقاط :

 أنفجار الخاليا الحاملة للسبورات : – 1

طريقة شائعة في الفطريات الكيسية ويحدث أمتالء لهذه الخاليا بالماء لتتمزق من األعلى أو 

مواضع معينة حيث يزداد الضغط وهناك ظاهرة أخرى هي ظاهرة األنتحاء الضوئي حيث يدخل 

الضوء من الفتحة الموجودة بالحوامل فتتجه إليه السبورات الكيسية ونتيجة اإلنتحاء يحصل تمزق 

اليا الحاملة أو عند مالمستها بجسم ما نتيجة األنتحاء ليحصل األنفجار وقذف كمية من بالخ

وتحدث هذه الحالة بالجسم الثمري المفتوح  Buffingالسبورات بشكل ظاهرة تسمى الـ 

Apothecium  لتخرج سحابة من السبورات العمودية تنتشر بعد ذلك بشكل أفقي ، أما في

تقذف منها السبورات بقوة لتصل  Ostioleفتحة في الكيس السبوري األكياس العمودية فوجود 

ملم ، وأحياناً يصاحب عملية اإلنفجار صوت مسموع ، وهناك فطريات أخرى  18 – 6.5إلى 

م حيث يكون الضغط  2 – 1يطلق السبورات إلى مسافات كبيرة تصل  Choclobolosمثل الـ 

اخل األكياس لتمتلئ أكثر بالماء ويحصل بها ضغط أزموزي ليدخل الماء د 5.2داخل الحامل 

 أنفجار ليطلق السبورات يتبعه سائل ليكون مثل المذنب تعمل هذه المواد كمواد الصقة للسبورات.

 التحرر بفعل تكون الخاليا الممتلئة : – 2

في هذه الحالة تمتلئ الخاليا بفعل الرطوبة والتي تغير شكلها قبل ذلك نتيجة الرطوبة 

شكلها لتولد ضغط يطلق السبورات وتحدث كذلك في فطريات األصداء بالطور األسيدي  فتستعير

حيث يكون السبور األسيدي متعدد الوجوه ونتيجة لضغط األعداد الكبيرة من السبورات على 

بعضها فعند تمزق الغشاء تبدأ السبورات بأخذ شكلها الطبيعي المتكرر لتكون طاقة  فيزياوية 

 بواسطتها .تنطلق السبورات 



في السبورات البالستية فأن نتوء يظهر في نهاية الستركما فتتجمع الرطوبة ويزداد الضغط 

 داخل الفراغ لتندفع الكونيديا وتنفصل عن الستركما .

 إنخفاض الماء في الحوامل والسبورات : – 3

مل حيث تتكون الحوامل والسبورنجيات بالليل وفي الصباح الباكر يحصل ألتفاف بالحا

عند أنفصال  Botrytisنتيجة فقد الماء تؤدي إلى إنفصال السبورنجيات كما يحصل بالفطر 

 كونيداته . 

 . Dispersalالتناثر  -ب 

يعني البدء بنشوء مستعمرات جديدة قريبة أو بعيدة عن المستعمرة األم للفطر وتخدم في 

 ثالث أغراض هي :

 ط جديد بعيد عن األم .نشوء مستعمرة نشطة بظروف مالئمة على وس – 1

نقل العوامل الوراثية لديمومة الفطر وأكمال حياته كما يحدث باألصداء ، ويحتاج اإلنتشار  – 2

إلى طاقة قد تكون جزء منها ذاتية ولكن المهم الخارجية حيث تنشر الذاتية إلى مواقع قريبة ولكن 

 والريح غيرها .الخارجية تحتاج إلى طاقة لنقله إلى مسافات أبعد مثل المطر 

 خلط متغايرات وراثية للحصول على أختالفات . – 3

 أنماط األنتشار :

النمو الفطري : يحدث للغزل الفطري وهي بطيئة وفاعليتها قد تكون بضع سنتيمترات حيث  – 1

 تكون ما يعرف بالتحلق )حلقات النمو( وتستعمل في فطريات التربة بتحريرها على العائل .

ذاتية للسبورات : مثل الفطريات المكونة للسبورات السايحة والتي تسندها حركة الحركة ال – 2

 جريان الماء إلى مسافات أبعد .

 قذف السبورات بعنف يعمل على نشر الفطر . – 3

النواقل الحيوانية )اإلنسان والحشرات( : أما أن يكون بالصدفة أو تكيف معقد للفطر ،  – 4

الذي ينقل بالديدان الثعبانية ، كما تنقل  Dilophosporaفطريات مثل فالديدان الثعبانية تنقل ال

 الحشرات أثناء تغذيتها أو أمتصاصها للرحيق مسببات مرضية عرضياً .

 في مياه األمطار . – 5

الهواء : أهم عامل لنشر السبورات حيث تنقلها إلى مواقع بعيدة نسبياً عن مصدر وجودها ،  – 6

تشر فيها السبورات معتمدة على عدة عوامل لمسافة بضع مليمترات إلى تقاس المسافة التي تن

 بضع سنتيمترات لتساعدها الظروف األخرى لألنتقال ويمكن قياس المسافة بالمعادلة : 

D =      المسافةK =      ثابتr =     نصف قطر الجرثومة 

×  K = D 2r                         

 



 المحاضرة الثالثة

 

 العوامل المؤثرة بنقل السبورات :

: عامل مهم جداً بالنقل فمن السبورات الطويل والكروي أو اللولبي وغيرها  شكل السبور – 1

 وتختلف هذه األشكال بسرعة وحركة أنتقالها )الكروي أسرع لقلة األحتكاك( .

 مهم بالنقل فالصغير ينتقل لمسافات أبعد . حجم السبور : – 2

 فاألملس ال يحدث مقاومة أما الخشن فيحصل عرقلة في إنتقاله . خشونة السطح : – 3

 كلما كانت كتلة السبور كبيرة قلت مسافة حمله .   الكتلة : – 4

لملونة ال حيث الشفافة عند تعرضها لألشعة فوق البنفسجية فأنها تهلك بينما ا لون السبور : – 5

 يحدث بها في هذه الظاهرة فتكون فرصتها أكبر .

 وتؤثر في سقوط وإيداع السبور على األجسام المختلفة بالشحنة .  الشحنة الكهربائية : – 6

 . Depositionاأليداع )هبوط السبورات(  -جـ 

 تخرج السبورات من الرياح التي تحملها بعدة طرق وهي :

 . Sedimentationالترسب  – 1

تحدث العملية أعتماداً على الجاذبية األرضية في حالة الهدوء النسبي وهذه العملية غير 

 م أو أكثر . 2فعالة في حالة وجود رياح نشطة 

 التبادل مع الطبقات المتأخمة . – 2

تتم في حالة أحالل الهواء البارد محل الهواء الحار في الطبقات المتأخمة للنبات وليس 

 ة .المناطق البعيد

 . Impactionالرص  – 3

تحدث عند أصطدام الرياح بأجسام فأن أرتداد أو أنحراف الرياح عن الجسم الساكن يترك 

فراغ يستقبل السبورات وهذه العملية تزداد بزيادة الريح وتقل بنقصان وزن السبورات وهي 

 طريقة غير ناجحة للبكتريا إال في حالة إنتقالها بشكل كتل .

 األمطار . – 4

 تعمل قطرات المطر عند سقوطها لتمسك بالسبورات وتضعها على األجزاء النباتية .

 . Inoculum Potentialالقوة الكامنة في اللقاح 

أن كمية النسيج الذي يتعرض للغزو من قبل المسبب المرضي يختلف فهو يتراوح من عدد 

النباتات كما يحدث في حالة أمراض من الخاليا كما في أمراض التبقع على األوراق إلى مجموع 

 الذبول الوعائي .

وطالما إن اإلصابة المثالية ال يمكن الحصول عليها إال بتوفر الظروف المالئمة لذلك فأن 

القوة الكامنة ألي لقاح وألي مسبب مرضي ال يمكن فصلها عن الظروف البيئية والعائل 

 والمسبب المرضي نفسه .

لواضح بين كمية الوحدات اللقاحية التي تستطيع معرفة أعدادها عادة ما يالحظ األختالف ا

المتحررة إال أن هذا الرقم ال يمكن أن يقارن مع أعداد البقع أو البثرات التي نتجت ولذلك البد لذا 

من معرفة بعض األسباب التي تجعل من الصعب لوحدة لقاحية واحدة أن تنجح في أحداث 

 اإلصابة وهي :



وأعداد كبيرة من الوحدات اللقاحية غير الحية مختلطة مع الوحدات ذات  وجود كميات – 1

 الحيوية الجيدة . 

 أفتقار الوحدات اللقاحية للنشاط والقابلية ألحداث اإلصابة . – 2

 اإلنتشار . Infectivityوالقابلية على اإلصابة  Viabilityفقدان الحيوية  – 3

معظم العوائل تظهر بعض المؤشرات المتغيرة للمقاومة وهذه الحاالت من المقاومة قد تؤدي  – 4

إلى منع نجاح اإلصابة لبعض الوحدات اللقاحية الفعالة وهناك أدلة على ذلك ففي تجربة أستعملت 

مسبب مرض البياض الدقيقي على  Erysiphe graminis F sp. Triticiفيها كونيدات الفطر 

% من الكونيديات فشلت في أحداث اإلصابة على عائل 37تمثل ساللة معينة وجد بأن  الحنطة

% منها فشلت في أحداث اإلصابة على العائل المقاوم وهذا يشير إلى وجود 89حساس و 

 المقاومة ولو بصورة ضعيفة في العائل الحساس مقارنة بالعائل المقاوم .

دة كالسبور يستطيع أن يحدث اإلصابة ولكن مع من الناحية النظرية فأن وحدة لقاحية واح

هذا فأن مقدرة ذلك السبور يخضع لمبدأ األحتمالية وأن عدد السبورات الالزمة في كل إصابة 

 يبقى مختلفاً ألختالف العائل والمتطفل والظروف البيئية .

 Phytophthora infestansوفي تجربة أجريت لدراسة مستوى التلويث وجد بأن الفطر 

وحدة ألحداث  57إلى  Alternaria solaniوحدة لقاحية بينما يحتاج الفطر  15.3حتاج معدل ي

سبور ، وهذه النتائج تشابه ما  526فيحتاج إلى  Septoria lycopersiciالمرض أما بالفطر 

 يحصل بالظروف الحقلية .

ن المناسب أما الفايروس فقد تستطيع جزيئة واحدة أن تحدث اإلصابة أذا وضعت في المكا

وفي المنطقة الحساسة من العائل ولكن بالحقيقة توجد ضرورة ملحة لتنقية الفايروس للحصول 

 Dilution pointعلى إصابة موضعية في بعض العوائل ولمعرفة التركيز الفعال في التخفيف 

وحدة لقاحية للحصول على بقعة موضعية  1.000.000 – 100.000يحتاج إلى  TMVففي الـ 

جزيئة على طرف الرمح  1000على التبغ فيحتاج إلى  CMVئل حساس ، أما في الـ في عا

 لحشرة المن حتى يصاب النبات .

وفي بكتريا فأن الخاليا الخضرية أذا وضعت في المكان المناسب يمكن أن تحدث األصابة 

في  خلية بكتيرية لحصول إصابة 38يلزم توفر  Erwinia amylovora، فقد وجد أن البكتريا 

 التفاح .

 . Movement of Inoculumحركة الوحدات اللقاحية 

تمتاز المسببات المرضية بخاصية وجود وحدات لقاحية مستمرة في اإلنتاج ، تلعب دوراً 

 Multiple Cycle Disرئيسياً في إنتشار وتطور المرض في نفس الموسم وهذا ما يدعى بالـ  

لنمو اللوغاريتمي بنفس الموسم مؤدياً إلى حدوث الوباء ، وهذه المسببات لها القابلية على سلوك ا

)أنفجار( وهنا  Explosiveوللداللة على السرعة الفجائية ألحداث اإلصابة قد يطلق مصطلح 

يمتلك المسبب وحدات الطور المتكرر مثل البياض الدقيقي واألصداء والزغبي ، وتقارن هذه 

الطور المتكرر ومع هذا فأنه يزداد بصورة متذبذبة الميزة مع مسببات أمراض أخرى تفتقر إلى 

مثل التفحم العادي في  Single Cycle Disمع الوقت خالل المواسم ويطلق على هذه األمراض 

الذرة حيث تتحرر السبورات التيلية في نهاية الموسم وإن أنج مكعب من البثرة يحتوي على ستة 

بليون سبور وأن أيكر واحد مزروع  25حوي على باليين سبور وأن بثرة واحدة بحجم أعتيادي ت

×  10% فأن كمية السبورات التي سوف تنتج في هذا الحقل 2بالذرة به نسبة إصابة بالمرض 



. وكمثال على النموذج األول فأن أحد الباحثين قام بحساب أعداد الكونيديا للفطر  1012

Septoria apicola  3675مسبب اللفحة على الكرفس فوجد أن كل وعاء بكتيدي يحتوي على 

وعاء فأن أعداد الكونيديا في البقعة الواحدة يصبح  56كونيدة وأن كل بقعة تحتوي على 

 كونيديا وهذا يعد جاء من نجاح اإلصابة بوحدة لقاحية واحدة . 200.000

 . Survival of Inoculumبقاء المسبب ووحداته اللقاحية 

تختلف قابلية الوحدات على البقاء بصورة حية فقد يكون لسمك الجدار ودرجة التلون فعالية 

مؤثرة في فترة بقاء هذه الوحدات وقد تحتاج إلى فترة سكون قبل أن تستطيع اإلنبات يسيطر 

عليها بواسطة مواد كيميائية داخلية أو عوامل فيزيائية أو عوامل كيميائية خارجية ، إن 

ورات الفطرية الموجودة في التربة قد تمنع من اإلنبات والنمو أذا كانت المواد الغذائية السب

الضرورية مفقودة أو محدودة وهناك مواد تفرزها جذور العائل ذات تأثير مثبط أو محفز لإلنبات 

، وهنالك الكثير من المسببات المرضية الفطرية لها القابلية على إنتاج أجسام تمر بها خالل 

الوقت غير المناسب وهي أكثر مقاومة من األطوار الخضرية األخرى ، أن معظم الفطريات 

ْم  5 –ْم وعند إنخفاض الحرارة فأن النمو يقل ومعظمها ال ينمو بين صفر 25 – 22تنمو ما بين 

وتبقى ساكنة وبعضها يتحمل اإلنجماد ولعدة شهور أو سنوات وفي المناطق معتدلة الحرارة تبقى 

ببات على عوائل أخرى ، وإن الحرارة المنخفضة ال تعتبر كعوامل محددة للفطريات بل أن المس

 ْم تؤدي إلى قتل معظم الفطريات فتعتبر عامل محدد . 80 – 60الحرارة العالية 

أما الرطوبة فتلعب دور مهم في زيادة قابلية النمو وقد يتحدد النمو عدد تقليل الرطوبة ففي 

 % وأكثر لفترة من الزمن .75اد أعدادها بتوفر الرطوبة فطريات التعفن تزد

أن تعرض الوحدات اللقاحية المتحررة من مصادرها إلى ظروف غير مالئمة يؤدي إلى 

زيادة سرعة الموت أو معدله وهذا له تأثير في أي برنامج للمكافحة ، فعلى سبيل المثال إن 

اسباً لمسبب مرضى تبقى وحداته اللقاحية إمكانية أستخدام أسلوب الدورات الزراعية يكون من

لمدة سنة واحدة بصورة حية ولكن بالتأكيد أن هذا األسلوب سيكون عديم الفائدة عندما يستعمل 

 سنوات. 5 – 3لمكافحة مسبب مرضي لوحداته أو تراكيبة الساكنة القابلة على البقاء بالتربة لمدة 

 

 البيئة وتأثيرها في المسببات المرضية 

Environment and its effect on the Pathogens  
 

في  Theophrastusعرف تأثير البيئة منذ وقت طويل في المسببات المرضية فقد ذكر 

بأن للحقل والتضاريس األرضية والهواء تأثير كبير في شدة  Historia Planarimكتابة 

لتي تزرع في أراضي اإلصابة بمرض الصدأ على المحاصيل الحقلية كما ذكر بأن المحاصيل ا

مرتفعة مكشوفة تكون غير مالئمة لإلصابة بهذا المرض بسبب تعرضها للرياح بينما المحاصيل 

التي تزرع في مواقع منخفضة أو بين الوديان تكون شديدة الحساسية للمرض ، وهذا ما يضر 

أساس لحدوث  األن بأن الرياح تساعد في التهوية وإزالة الرطوبة من الحقول والتي تعتبر عامل

اإلصابة ، أما بالحقول المنخفضة فتبقى الرطوبة عالية بين النباتات وبالتالي تكون بيئة صالحة 

فقد كان من المؤمنين أنذلك أن الفطريات مسببات مرضية  Kuhn  ،1958لهذا المرض ، أما 

ن أن يفرق وأن للبيئة تأكثير كبير في حدوث اإلصابة بمسببات األمراض ، والمزارع الجيد يمك

بين الظروف المناخية المالئمة وغير المالئمة لنمو النبات وعالقة ذلك بأنتشار األمراض وقد 

أتيحت له الفرصة بالصعود إلى الجبال الشاهقة وتبين له أن األشجار التي تنمو في قمم المرتفعات 



شجار التي تنمو قصيرة غير منتظمة لوجود مواد غذائية كثيرة وتمتعها بأشعة الشمس في حين األ

في الوديان في نهاية طويلة ومستقيمة وذلك لكي تصل إلى أشعة الشمس وأن ظاهرة القصر 

تشاهد أيضاً كلما أتجهنا شماالً نحو الجهات الباردة ، أن هذه األختالفات في شكل وحجم النباتات 

ح إلى غير ذلك ، المختلفة ناتجة عن تأثير الظروف البيئية عليها من حرارة وضوء ورطوبة وريا

وإن البيئة تؤثر في درجة مقاومتها لإلصابة عالوة على ما تقدم ففي ظروف بيئية خاصة يكون 

النبات شديد الحساسية لإلصابة بها بينما شديد المقاومة لها تحت ظروف أخرى كما أن البيئة 

 -تؤثر في العائل والطفيل كل على حده أو مجتمعين ومن هذه الظروف :

 . Soil Environmentالتربة  بيئة –أ 

 -وتشمل :

 . Soil Temperatureدرجة حرارة التربة  – 1

يحتاج كل كائن إلى درجة حرارة تربة خاصة لنموه وتكاثره فمن الكائنات المتطفلة ما 

يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة مثل الفطر المسبب لمرض التفحم المغطى في الحنطة 

Tellitia foetida  التجارب العلمية أن درجة الحرارة المالئمة ألثبات جراثيمة حيث أثبتت

ْم وأنسب درجة حرارة مالئمة لحدوث اإلصابة وإنتشار المرض ما بين  18 – 16تتراوح بين 

ْم يتوقف نشاطه ومن المتطفالت ما يحتاج إلى حرارة عالية  26ْم بينما على درجة  18 – 12

المسبب ألمراض الذبول في  Fusaruimتابعة للجنس ألحداث اإلصابة مثل أنواع الفطريات ال

ْم كي يبلغ أقصى  28 – 25الكتان والطماطة والقطن والباقالء وغيرها حيث تحتاج إلى حرارة 

ْم فيكون نموها وتأثيرها في النبات ضعيفاً على  15 – 16نشاطها بينما بالحرارة المنخفضة 

 طن .   الذي يصيب الق Verticillum dehiliaعكس الفطر 

 . Soil Moistureدرجة رطوبة التربة  – 2

لرطوبة التربة تأثير واضح في الكائنات المتطفلة على النباتات فبعضها توافقه الرطوبة 

وكذلك  Streptomyces scabiesالمنخفضة مثل سبب مرض الجرب العادي على البطاطا 

، واألخرى تالئمه درجات رطوبة مرتفعة مثل مسببات مرض الساق  BCMموزائيك الفاصوليا 

األسود بالبطاطا وذبول الطماطة بين مسببات أخرى تحتاج رطوبة معتدلة لنشاطها وأحداث 

مسببات التفحم على الحنطة تحتاج إلى  T. foetidaو  T. cariesاإلصابة فقد لوحظ أن الفطر 

يقل نشاط الفطر بينما تشتد اإلصابة بالجرب على % ولكن أقل من ذلك أو أعلى 22رطوبة 

% وأن أشد حاالت اإلصابة بمرض الجذور 34% وتختفي اإلصابة برطوبة 14البطاطا برطوبة 

% وهذا يمكن أن يفسر ألحتياج الماء 60( تحدث برطوبة Club Rootالصولجانية في اللهانة )

 ألنبات جراثيمه وإنتقاله من مكان ألخر .

 . Soil PHلتربة حموضة ا - 3

لتركيز أيون الهيدروجين أهمية كبيرة في أحداث اإلصابة بالمسببات المرضية وشدتها 

مسبب الجذر الصولجاني يكون تأثيره في الترب التي  Plasmodiophora brassicaفالفطر 

 PH 7.8أو أقل منذ ذلك وينخفض تأثير هذا المرض أو يتوقف كلياً عند  PH 5.7يكون فيها الـ 

مسبب جرب البطاطا يكون تأثير على  Streptomyces scabiesوعلى العكس من ذلك فأن الـ 

وعليه فأن إضافة كبريتات  5.7أقل من  PHأو أكثر وينخفض بشدة عند  PH 5.8 – 8أشده عند 

التربة وبالتالي الحد من نشاط الفطر وإضافة الكلس  PHاألمونيوم إلى التربة يؤدي إلى خفض 

 مما يساعد على السيطرة على مرض الجذر الصولجاني . PHرتفاع الـ يؤدي إلى أ



 



 المحاضرة الرابعة

 

 . Air Environmentبيئة الهواء  –ب 

تلعب درجات الحرارة الجوية دوراً رئيسياً في توزيع األمراض فصلياً  درجة الحرارة : – 1

وجغرافياً بتأثيرها في كل من العائل والطفيل ألن الطفيليات تختلف في متطلباتها من الدرجات 

الحرارية فالبعض منها ينتشر في المناطق أو الفصول أو السنوات التي تخفض فيها درجات 

 Taphrinaر يفضل درجات حرارته المرتفعة ، فالفطريات الحرارة بينما البعض األخ

deformans  تجعد أوراق الخوخ( والفطر(Phytophthora infestans  اللفحة المتأخرة في(

)التعفن البني  Sclerotinia fructicolaالبطاطا( تفضل الحرارة المنخفضة بينما يفضل الفطر 

ما تؤثر درجات الحرارة في مدة الحضانة على النواة الحجرية( درجات حرارة مرتفعة ، ك

)الفترة بين حدوث اإلصابة وظهور األعراض( ، فالكثير من أمراض النبات مثل الصدأ والبياض 

الزغبي والدقيقي وغيرها تبدأ بداية بسيطة بأصبات محدودة عند بداية الموسم ثم تزداد تدريجياً 

الجنسية وعليه فأن الوقت الالزم مروره من وتتسع رقعة اإلصابة بتكرار الدورات التكاثرية ال

بداية اإلصابة حتى ظهور السبورات يتأثر كثيراً بدرجات الحرارة كما أن عدد مرات تكرار 

الدورة الالجنسية يتأثر هو األخر بالحرارة مما ينعكس على سعة رقعة اإلصابة وإنتشارها وشدة 

 Puccinia graminis F.sp triticiطر اإلصابة بالحقل ، ووجد أن الوقت الذي يستغرقه الف

 أيام وثالثة أشهر تبعاً لحرارة الجو في الحقل . 5ألظهار عالمات المرض يتراوح بين 

الرطوبة النسبية هي كمية بخار الماء في متر مكعب من الهواء ، والتساقط  الرطوبة : – 2

و المحلي لألمراض بل بأشكاله من مطر وندى وضباب قد يؤثر ليس فقط في التوزيع الفصلي أ

على التوزيع الجغرافي لها مثل لفحة البطاطا المتأخرة نادراً ما يحدث بالمناطق الجافة ولكنه 

يحدث في الحقول التي تروي سيحاً ويصبح مرض خطير في المناطق كثيرة األمطار كما هو 

يكثر وجوده  الحال في الدول األوربية وبالعكس من ذلك فأن بعض األمراض كالبياض الدقيقي

وإنتشاره في المناطق شبه الجافة ، وتتأثر العديد من المسببات المرضية إلى حد كبير بالرطوبة 

الجوية سواء كانت بشكل طبقة من الماء على سطح األجزاء النباتي أو بهيئة بخار ماء في الهواء 

يمكنها أختراق نسيج  والبعض من الفطريات ال تنبت جراثيمها بدون وجود الماء الحر وبالتالي ال

العائل كما أن العديد من البكتريا الممرضة تنتشر بواسطة قطرات الماء التي تحدثها األمطار التي 

 تنساب من جزء ألخر على النبات أو من منطقة إلى أخرى في الحقل .

إن تأثير الرطوبة الجوية في األمراض الفايروسية يرجع إلى مدى تأثيرها في العائل وعلى 

فالفايروس يكون تضاعفه على أشده في األجزاء الغصة من  Vectorsائل أنتقال الفايروس وس

 النبات وهذه األغصان يعتمد تكونها على مقدار الرطوبة المتيسرة .

بالرغم ما للضوء من تأثير كبير في تطور بعض األمراض أال أنه نادراً  : Lightالضوء  – 3

والجغرافي لألمراض أن شدة الضوء وطول النهار قد  ما يكون عامالً في التوزيع الفصلي

)تشمل السبورات والسكلروشيات والمايسيلم( وعلى قابلية  Inoculumيؤثران في بقاء اللقاح 

بعض الطفيليات على أختراق النسيج العائل وطول فترة الحضانة والقدرة على تكوين السبورات 

عض الطفيليات النباتية تتأثر كثيراً بشدة الضوء ، وكميتها ، ولكن الدراسات العملية أثبتت أن ب

فضوء قليل الشدة يفضل لتطور بعض األمراض كالبياض الدقيقي كما أن العديد من الفطريات 

تنبت جراثيمها أحسن في الضوء يزيد عادة من أستعداد النبات لإلصابة بالفايروسات كما يؤثر 



عمال المختبرية المعروفة خالل الدراسة في أعراض المرض حتى أصبح تأثير الضوء من األ

وأجراء التجارب فوجود النبات في الظالم ليوم أو يومين قبل تلوثيه بالفايروس يزيد من شدة 

 اإلصابة ويقلل من مقاومة النبات وتظهر عليه األعراض المرضية بوضوح .

اثرها من مكان إلى تعمل الرياح على نقل وتوزيع الطفيليات أو وسائل تك : Windsالرياح   – 4

أخر كما تساعد في توزيع األحياء الناقلة للمسببات المرضية كما تؤثر في طول الفترة التي تبقى 

فيها سطوح النباتات رطبة وتؤثر كذلك في معدل الرطوبة النسبية في منطقة معينة وهذه 

 التأثيرات لها عالقة وثيقة بحدوث األمراض وشدتها .

العوامل البيئية لها عالقة وثيقة بحدوث المرض وشدته فأذا كان أحد هذه  أن من هذا كله نالحظ :

العوامل غير مالئم فأن المرض ال يظهر أو يظهر بدرجة خفيفة ، أما أذا كانت جميع العوامل 

كما  Epidemic Disالبيئية متوفرة بدرجة مثالية فأن المرض قد يتطور ويصبح مرض وبائي 

عندما أنتشر مرض اللفحة المتأخرة في البطاطا المتسبب عن  1845حدث ذلك في إيرلندا عام 

بصور وبائية وقضى على محصول البطاطا مما أدى إلى  Phytophthora infestansالفطر 

حدوث المجاعة وهجرة كثير من السكان ألن الظروف البيئية خالل تلك السنة كانت مثالية 

ذى ألنسجة النبات تبعها ظروف مالئمة لتكاثر ألنتشار هذا المرض حيث أدى البرد إلى حدوث أ

وإنتشار جراثيم الفطر من نبات إلى أخر ومن حقل إلى أخر بسرعة أدت إلى القضاء على 

 المحصول في جميع الحقول .

 كيف تدخل المسببات المرضية نسيج وخاليا العائل لتحدث المرض :

تبدأ العمليات الحيوية للطفيل ألحداث اإلصابة من بداية وصول الجرثومة إلى سطح العائل 

وألتصاقه به حيث أشار كثير من باحثي أمراض النبات بأن لعملية ألتصاق الجرثومة أهمية كبيرة 

لتحديد نجاح الطفيل في أختراق نسيج العائل ، لوحظ أن معظم الجراثيم التي تصل إلى نسيج 

ئل ال تتمكن من األلتصاق به تفشل في أحداث اإلصابة أن بعض سالالت الفطر المطفرة التي العا

)باألشعاع( فشلت في أحداث اإلصابة بينما  Nectria haematococcaتصيب التفاح للفطر 

أحدثت اإلصابة لسالالت غير المطفرة بحيث لم تتمكن السالالت المطفرة من فرز السوائل 

على عكس السالالت غير المطفرة ، كما لوحظ أن سطوح العوائل الخشنة  الالصقة للجرثومة

 Colletotricumالحاوية على بعض المواد أكثر مالئمة أللتصاق الجرثومة بجراثيم الفطر 

graminicola . تلتصق بشدة على السطوح الخشنة وال تلتصق على السطوح الملساء كالزجاج 

ات بالحرارة وبعض المواد المثبطة التي تخرج من نسيج تتأثر هذه القابلية في بعض الفطري

المعيل أثناء عملية التنفس بينما ال تتأثر جراثيم فطريات أخرى بهذه العوامل فقد لوحظ أن جراثيم 

ْم بينما معاملة  50أو  4ال تتأثر بالحرارة المرتفعة أو المنخفضة  Colletotricumالفطر 

عتبر معاملة مثبطة لعمليات التنفس في المايتوكوندريا لم تؤثر ت Sodium azideالجراثيم بالمادة 

في خاصية األلتصاق وأن الجرثومة بقت محتفظة بهذه الصفة حتى عندما قتلت بتعريضها 

وهي مادة تمنع تصنيع  Cycloheximidoللحرارة العالية وعند معاملة هذه الجراثيم بمادة الـ 

فأن حساسية  Glycoproteinمادة تمنع تصنيع الـ  وهي Brefeldin – Aالبروتين أو بمادة 

الجراثيم لأللتصاق قلت بدرجة وفسرت النتائج أن هاتين المادتين غلقت عملية تصنيع المواد 

الخاصة بعملية األلتصاق أثناء تحفيز الجرثوم لألنبات ألن الجراثيم تبدأ فيها العمليات الحيوية 

دة لأللتصاق حال تماسها مع سطح العائل حيث لوحظ وأفراز السوائل بضمنها السوائل المساع

عندما المس  Colletotricumبالمجهر األلكتروني أن مادة الصقة خرجت من جرثومة الفطر 



أوراق الذرة وعند تحليل هذه المادة وجد أنها تحوي مواد عدة أهمها البروتين والكاليكوبروتين 

 Encyst sporesوكذلك السبورات  Zoosporesعالوة على الجراثيم فأن السبورات المتحركة 

الفطر  Zoosporesتفرز مثل هذه المواد عندما تكون في تماس مع نسيج العائل وأن 

Phytophthora palmivora  الذي يصيب ثمار األفوكادو ويفرز مواد الصقة عند تماسه مع

ق وهذا يحدث كوسيلة لأللتصا Lectinسطح العائل ، وفي جراثيم فطريات أخرى تفرز مادة 

وجراثيم أخرى تفرز إنزيم  Phyt. infestansو  Pythium aphanidermatumبالفطريات 

Cutinase  أو الـEsterase  ألذابة طبقة الكيوتكل كما هو الحال في جراثيم الفطرErysiphe 

graminis F.sp hordei  ويتم تحرير األنزيمين بمرحلتين األولى خالل خمس دقائق من

دقيقة من األلتصاق وإن الجزء الذي يالمس  15 – 10على سطح المعيل والثانية خالل األلتصاق 

هذه المواد تحدث فيه إزالة لمادة الكيوتكل وهذا دليل على وجود األنزيمات مع مواد األلتصاق 

فأن جراثيمه تفرز مادة أو  F. solani F.sp phaseoliلتسهيل أحداث اإلصابة ، أما الفطر 

مع مواد األلتصاق وأستدل عليها بأنها مواد قابلة للذوبان بالماء يمكن إزالتها من  أكثر ممزوجة

 سطح العائل بسهولة على عكس مواد األلتصاق التي ال تزال بسهولة من نسيج العائل .

 . Spore eclosionالعمليات الحيوية التي تحدث في الجرثومة قبل األنبات  

 Sporeدة عمليات حيوية قبل األثبات تدعى حال ألتصاق الجرثومة تحدث فيها ع

eclosion  ولوحظ أن جرثومةE.graminis  حدثت فيها بعض التغيرات المورفولوجية عند

ألتصاقه بسطح العائل حيث أختفت النتوءات البارزة على سطحه ولم يبق إال بعض النتوءات 

ارة واضحة لبدء العمليات الشعرية وأفراز بعض السوائل قبل بدء اإلنبات بخمس دقائق وهي أش

على سطح العائل أدت إلى تحفيز  Elicitorsالحيوية في الجرثومة لتأثرها بمواد محفزة 

)يصيب  Hypoxylon fuscunaوأخرون أن جراثيم الفطر  Capeluالجرثومة فقد ذكر 

أشجار الغابات( قد تحفزت لإلنبات بنسبة عالية عندما عوملت بمستخلصات أوراق الدردار 

(beach وهي أحدى عوائل الفطر بينما لم تتحفز لإلنبات عندما عوملت بمستخلصات نباتات )

غير معيلة مما يدل على وجود المواد المحفزة في العائل ، وأن الجراثيم تتحفز عند وضعها قرب 

 – 2و  Monoligal glycoside 2 – Isoconiferinجرح في نسيج العائل وهذه المواد 

syringing  والحظHoch  وTerhum  أن منطقة تماس أنبوب اإلنبات للفطرU. vicia 

fabae  أوسع مساحة على السطوح الخشنة منها الملساء ، كما لوحظ أن أنبوب األنبات للفطرU. 

appeniculate فتحات الثغور على األوراق وعند تماسه  المسبب لصدأ الفاصوليا ينمو بأتجاه

مع الخاليا الحارسة يبدأ أنبوب اإلنبات بتكوين عدد من التراكيب الخاصة التي تساعد في تغلغل 

وأنبوب األختراق  appresssoriumالفطر في نسيج العائل ألحداث اإلصابة مثل الـ 

Infection Pig  والحويصلةVesicle  وقد وجدEstein  جراثيم الفطر أن معاملةU. app .

يقلل من قابليته لأللتصاق وفقدت الجراثيم قابليتها باألتجاه نحو الثغور  Proteinaseبأنزيم الـ 

وعجزت عن تكون عضو األلتصاق وأفراز السوائل الالصقة ، أما ألتصاق عضو األلتصاق قد 

 .Collراق ، وأن الفطر المفرز من قبل أنبوب األخت Cutinaseعزاء الباحثين إلى فعالية إنزيم 

Graminicola  تكون حراثيمه حصيرة فطريةAcervulus  مخلوطة بمادة لزجة تحوي على

لم تتأثر فعاليتها حتى لو خففت بالماء وإن معاملة هذه الجراثيم  Cutinaseأربعة أنواع من إنزيم 

ن الجراثيم قد ( تثبط فعالية هذا األنزيم وأDI. PF) Dilso Propy1 flurophosphateبمادة 

 تنبت وتكون عضو ألتصاق ولكنها تفشل في أحداث المرض بعد أختراق طبقة الكيرتكل .



 كيف يشعر النبات بوجود الطفيل :

وهي مواد  elicitorsتوجد بعض المواد المحفزة في جدار جراثيم الفطر المهاجمة تدعى 

 تقسم المحفزات إلى نوعين :تحفز النبات لإلستجابة الدفاعية تختلف بأختالف نوع المحفز و

وهي مواد مثل المعادن الثقيلة واألشعة  : Nonbiotic Elicitorsالمحفزات غير الحية  – 1

 Genفوق البنفسجية وغيرها تؤدي إلى أضطرابات في وظيفة غشاء الخلية وكبت جيني 

expression ( 3ولوحظ أن نترات  الفضة تسبب تحرر جذورCooH)AgNO  وهي بدورها

 ي إلى سلسلة تفاعالت في الخلية تتبعها أكسدة اللبيدات .تؤد

 : Biotic Elicitorsالمحفزات الحيوية  – 2

 وتشمل عدة أنواع من المركبات مثل : 

: تعمل هذه المواد كمحفزات حيوية تتكون من جزء  Glycoproteinالبروتينات السكرية  – 1

هذه المحفزات من جراثيم الكثير من  بروتيني وهو األساس وجزء سكري وقد عزل العديد من

الفطريات وهي جميعها تتكون من جزء بروتيني وأخر سكري تختلف نسبتها بأختالف األنواع 

 والقطب الفعال هو البروتين .

 β – 1 , 3 Glucanعزلت الكثير من المحفزات من فطريات مختلفة مثل  الكربوهيدرات : – 2

)سموم نباتية تنتج من قبل  Phytoalexinفز إنتاج الذي يح Phyt. Megaspermaمن الفطر 

النبات كرد فعل دفاعي( في فول الصويا ، وأن هذا الفطر ينتج محفز أخر أكثر فعالية من األول 

 β – 1 – 3يحفز إنتاج األنزيم  Chitosanووجد المحفز  Glucomannanيسمى 

Glucanase  في البزاليا وإنتاجPhytoalexin ( في نبات الخروعCaster bean. ) 

 

   : Fatty acidاألحماض الشحمية  – 3

عزلت الكثير من المحفزات من نباتات مختلفة تعود إلى األحماض الشحمية مثل المحفز 

Arachidonic acid  ًتعود فعاليته إلى القطب الكربوهيدراتي وهي تؤثر بتراكيز مخففة جدا

 مادة في لتر ماء = مول( مايكرومول =                م مول .)مايكرومول( )الوزن الجزيئي لل

 . Peptidesالببتيدات  – 4

لها فعالية تحفيزية مشابهة للكربوهيدرات  وجد في دراسات علمية حديثة أن الببتيدات

والدهون وأن هذه المواد تحويها كثير من جراثيم الفطريات فقد أستخلص من مزاره للفطر 

Collet Graminicola ( وهي ذات وزن جزيئي عالي وهي قسمين األول ألفاα ذو نهاية )

 ( بيتا ذو نهاية قاعدية .βحامضية والثاني )
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 المحاضرة الخامسة

 : Plant Defenseالدفاعات النباتية 

تنمو النباتات عادة بصحة جيدة في ظل غالف جوي مزدحم بالسبورات الفطرية والخاليا 

البكتيرية والفايروسات وتنمو الجذور السليمة في التربة بالرغم من األعداد الكبيرة للمسببات 

 Rhizosphereوالنيماتودا التي تحيط بالمنطقة حول الجذور سواء الفطرية منها أو البكتيرية 

وأن النباتات تدافع عن نفسها بأسلحتها الدفاعية وأستطاع النبات من تطوير أستراتيجيات دفاعية 

 ضد الكائنات الممرضة صنفت هذه األستراتيجيات إلى قسمين أساسيين هما :

  Passive Defenseالدفاعات غير الفعالة )السلبية(  – 1

 . Active Defenseالدفاعات الفعالة  – 2

الدفاعات السلبية هي تلك الدفاعات التي تكون موجودة وبارزة قبل التعرف على المسبب 

المرضي أما الفعالة فهي التي تتحفز بعد تميز المسبب المرضي بواسطة العائل ، وتشمل دفاعات 

 النبات الناجحة ما يلي :

  Prepenetration ما قبل األختراق مرحلة -

 . Penetrationاألختراق مرحلة  -

 . Infectionاإلصابة  مرحلة -

أن الدفاعات السلبية على العموم ضد المسبب خالل مرحلتي ما قبل األختراق واألختراق 

هي األكثر فاعلية في المراحل األولى للمرض في حين أن الدفاعات الفعالة هي مهمة وفعالة في 

 مرحلة اإلصابة .

 : Prepenetrationأوالً : مرحلة ما قبل األختراق 

والذي عادة ما يكون  Plant surfaceأهم الحواجز في هذه المرحلة هي سطح النبات 

مستعمر من قبل أنواع مختلفة من األحياء المجهرية بشقيها الممرض وغير الممرض ، وأن 

لك التي لها قرابة أو صلة أغلب األنواع الموجودة على سطح النبات والتي تستعمره هي ت

بالطبيعة الكيمياوية والطوبوغرافية الخاصة بسطح النسيج النباتي ، وعليه فإذا كان العائل ال يملك 

جاذبات فيزياوية وكيمياوية كافية فأن الممرض سوف لن يستطيع التعرف بسهولة عليه وأن مدى 

، وإن جميع هذه الكائنات في حالة توفر المواد المغذية يمكن أن يزيد من قوة الممرض للنبات 

منافسة على الكربون والنتروجين وبقية العناصر الضرورية األخرى ، أن في بعض الفطريات 

يتحفز تكوين تراكيب األختراق خالل التالمس الفيزياوي على سطح العائل النباتي وعليه فأن 

وغرافية السطح يمكن أن تحد التغيرات يمكن أن تحدث في كيميائية سطح العائل النباتي أو طوب

من المرض النباتي ومن األمثلة على ذلك وجود الشعيرات أو الشمع وبالتالي قلة تجمع الماء على 

 سطح األوراق وهذا يقلل من إنبات سبورات الفطريات .

أن العديد من الممرضات تتغير عند مالمسة سطح النبات فسبورات الفطريات تنبت وبيض 

والبكتريا تتضاعف وهكذا ، وأن التغيرات الفيزياوية والكيمياوية على سطح النيماتودا يفقس 

( هو أحد LPS) Lipo polysaccharidsالنبات يمكن أن تؤثر في هذه العملية فقد وجد أن 

مكونات سطح الخلية البكتيرية للنوع السالب لصبغة كرام وهذه المادة تسمح لألرتباط المادة 

هي  LPSالميكروبي لتثبيط عملها وعليه فأن البكتريا الفاقدة للـ األساسية المضادة للفعل 

 ممرضات ضعيفة.



وعلى العموم فأن سمك الحواجز أو الدفاعات الفيزياوية ووجود الطبقة الشمعية تعتبر مهمة 

كدفاعات للعائل خالل المرحلة التي تسبق األختراق واألختراق نفسه واإلصابة كما تلعب تثخنات 

 كيوتكل كعامالن مهمان باألختراق .الجدران وال

 . Penetrationثانياً : األختراق 

A –  الدفاعات السلبيةPassive Defense . 

يمكن أن تحد الحواجز الفيزياوية من أختراق المسبب ويلعب سمك الكيوتكل دوراً مهماً في 

 السيطرة على تقدم المسبب المرضي .

والسوبرين وهي تقريباً نفس المواد المكونه لخاليا أن الكيوتكل يتكون من الكايتين والدهن 

الفلين الذي يمكن أعتباره هو األخر دفاعاً سلبياً أو قد يصبح مكوناً يحدث نتيجة لألستجابة الفعالة 

Active Response  هنالك العديد من الفطريات تتطلب أنزيمات لألختراق ولكن في الوقت ،

لى تثبيط عمل األنزيمات المرضية وبالتالي مقاومة النبات نفسه هنالك أنزيمات ومركبات تعمل ع

 لها .

B –  الدفاعات الفعالةActive Defense . 

طورت النباتات عدداً من الوسائل الدفاعية لتقليل فرص دخول المسببات المرضية إليها 

لتمييز ويعتبر تمييز العائل النباتي للمسبب المرضي هو المفتاح للدفاعات الفعالة ، ويمكن ا

باألشارات المتبوعة بترجمة هذه األشارات ليحدث بعد تحفيز للجبن وبالتالي تثبيط أو قتل الكائن 

 الغازي أو الدخيل .

 -هنالك ثالث درجات للمقاومة أو الدفاعات الفعالة :

 . Primary Defالدفاعات األولية .   – 1

 وتشمل تحديد أو تحجيم المسبب المرضي الذي يتالمس مع الخلية 

 . .Secondary Defالدفاعات الثانوية   – 2

اإلستجابة الثانوية وهي تحفيز في الخاليا المجاورة للخاليا التي هي في تماس مع المسبب 

 المرضي .

 . .Systemic Defالدفاعات الجهازية  – 3

 ميع أجزاء النبات .وهي الدفاعات التي تتحفز في ج

 Clأن فهم تناقل األشارات لفهم ميكانيكية المقاومة الفعالة يتضمن أدوار من جريان أيونات 

الذي يعتقد 2O2H التي تزودج معاً أضافة إلى اإلنتاج الفجائي من بيروكسيد الهيدروجين  K+و 

 Jasmonicوالـ  Salicylic acidإلى أنه أشارة إلى قوة الخلية ، لوحظ أن مركبات مثل الـ 

acid  والـEthylene  ما هي أال أمثلة على مركبات األشارة والتي تعمل على تحفيز المقاومة

 والدفاع في العائل النباتي .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

وهو المادة الفعالة في األسبرين يزيد  Salicylic acidلوحظ أن معاملة بعض النباتات بالـ 

 من المقاومة الجهازية في عدد من العوائل النباتية .

 . Infectionثالثاً : اإلصابة 

A –  الدفاعات السلبيةPassive Def. . 

أن للنباتات القابلية على تصنيع العديد من المركبات ذات األوزان الجزيئية المنخفضة 

هذه المواد تبرز في  Secondary Metabolism Compأبضية ثانوية والتي تعتبر كمركبات 

مقاومة المسببات المرضية وفي حالة كون هذه المركبات مصنعة قبل تعرض النبات إلى 

وهي مركبات ذات وزن جزيئي منخفض  Phytoanticipinsالمسببات المرضية فأنها تعرف بـ 

)الربط بالكلوكوز( وهذه  glycosylatedوات تخزن في خاليا النبات مرتبطة مع السكر في الفج

والثاني يزداد  Prohibitinsالمواد على نوعين األول ثابت الكمية ال يتغير بعد اإلصابة يسمى 

وأظهرت الدراسات أن النباتات المعدلة وراثياً لها  Inhibitinsتركيزه بعد اإلصابة يعرف بـ 

وبالتالي زيادة في مقاومة النبات  glycosidie phytoanticipinsالقدرة على تصنيع الـ 

 لألمراض .

B –  الدفاعات الفعالةActive Def. . 

 -وهي تشمل :

 مركبات تنتج بعد اإلصابة )راجع محاضرة الفايتوالكسين(. :Phytoalexinالفايتوالكسين  – 1

  : Enzymesاإلنزيمات  – 2

نباتية وسجلت العديد منها في تلعب األنزيمات والمضادات الحيوية دوراً في المقاومة ال

وهي فعالة من خالل تحطيم المسبب أو  β – glucanaseو  Chitinaseاإلنسجة النباتية ومنها 

تجميعه كما دلت على ذلك النباتات المعدلة وراثياً والتي أستهدفت فيها زيادة كمية هذه اإلنزيمات 

. 

 . Hypersensitive Reaction (HR)فرط الحساسية  – 3

رة عن موت فجائي مبرمج لعدد من خاليا العائل يعمل على تقليل أو تحديد نمو المسبب عبا

المرضي وهذا التفاعل يعمل على تحفيز أرسال أشارات تعمل على التعجيل بموت الخاليا النباتية 

عالوة على تحفيز الدفاعات النباتية المسيطر عليها جينياً مثل تصنيع الفايتوالكسين والسالسالك 

سيد والبروتينات ذات العالقة باألمراضية ، هذا الموت المبرمج للخلية المخترقة والخاليا أ

 المجاورة يتم بأشارات كيمياوية .

 . .Systemic Resالمقاومة الجهازية  – 4

 هذه المقاومة ال تشبه بأي حال حقيقة الجهاز المناعي في العائل وهنالك نوعين منها في النبات:

 . ISR Induced Resالجهازية المستحثة المقاومة  –أ 

 . SAR Acquired Resالمقاومة الجهازية المكتسبة  –ب 



وكالهما يمتلكان نفس آليات الدفاع النباتي من إنتاج مواد دفاعية كالفايتوالكسين أو 

نفسها إال أن المكتسبة صفة موروثة  بروتينات ذات عالقة باألمراضية وهما يشتركان باألشارات

 والثانية مستحثة .

 تقسم المقاومة بالنبات إلى نوعين :

A –  )مقاومة وراثية )غير مستحثةGenetic Resistance or Acquired . 

وهي صفة موروثة بالعائل تؤدي إلى أختزال أو تقليل الضرر الناتج من المسبب وهي 

 بنوعين :

 .العمودية )الخاصة(  – 1

 األفقية )العامة( . – 2

B –  المقاومة المستحثةInduced Resistance . 

وهي المقاومة التي قوامها الدفاعات الفيزياوية والتي تستحث بعد التلقيح بمسبب مرضي 

 غير متوافق أو بكائن غير ممرض أو معاملة النبات بأحد نواتج أيضها وهي على نوعين :

  .Local Resمقاومة موضعية   – 1

تحدث قريباً من منطقة األستحثاث وتدعى بفرط الحساسية وتشمل سرعة جفاف أو تحطم 

 خاليا العائل .

  .Systemic Resمقاومة جهازية  – 2

تحدث في مناطق بعيدة عن منطقة األستحثاث يترافق معها زيادة في تكوين الفايتوالكسين 

 والبروتينات ذات العالقة باألمراضية .

 

 الدفاعات النباتية عموماً إلى قسمين رئيسين :ويمكن تقسيم 

 دفاعات كيمياوية دفاعات نباتية

تمنع دخول وإنتشار المسبب المرضي داخل النبات 

 وتشمل :

الدفاع الذي يقوم به النبات ضد المسبب المرضي 

 عن طريق إنتاج مواد كيمياوية ويشمل :

الدفاعات التركيبية قبل اإلصابة : مثل الشمع  – 1

 الثغور والعديسات وسمك طبقة الكيوتكل .و

الدفاعات الكيمياوية الموجودة قبل اإلصابة  – 1

مثل وجود المركبات الفينولية في البصل األحمر 

التي تقاوم أسوداد البصل . ووجد حامض 

الكلوروجينك المقاوم لمسبب الذبول الفرتسلمي في 

 درنات البطاطا .

 صابة : وتقسم إلى:الدفاعات التركيبية بعد اإل – 2

A-  : تكوين طبقة الفلين والتايلوسات النسيجية

 وترسيب األصماغ . 

B – : تغيرات في مظهر جدار الخلية مثل  الخلوية

تضخم الجدران وتحلل النواة وتكوين الحليمات 

 الكالوسية .

الدفاعات الكيمياوية المتكونة بعد اإلصابة  – 2

للنبات على تحصل نتيجة لتحفيز المسبب المرضي 

إنتاجها وتشمل اإلنزيمات والفايتوالكسين 

 والبروتينات ذات العالقة باألمراضية .

 

 



 المحاضرة السادسة

 البروتينات ذات العالقة باألمراضية بالعائل 

Pathogensis – Related Proteins PRP 

يعمل عدد قليل من الجينات المتخصصة عند إصابة نبات ما بمسبب مرضي على إنتاج أو  

 4ومنها  PRPتصنيع عدد قليل من البروتينات المتخصصة والعديد منها هي إنزيمات تعرف بالـ 

– Coumarate – CoAligase  ،Phenylabnineammonia – Layase  ،

Cinnamyl.alcohol drogenase  ،Cinnamic acid Hydroxylase . 

هذه المواد ذات وزن جزيئي منخفض تعمل على تثبيط المسبب المرضي ، أن وجود هكذا 

دفاع عن نفسها بتصنيعها مواد ومقدرة النبات على تصنيعها يعني أن النبات قادرة على ال

 ( أن هذه البروتينات تتميز بصفتين وهي :1997) Vidhy asekaranبروتينات مضادة ، ذكر 

 منخفض . PHالقابلية العالية على الذوبان في  – 1

 مقاومتها لمختلف األنزيمات . – 2

يتحفز تكوين هذه البروتينات بعدة عوامل منها إصابة النبات بالمسببات المرضية 

كالفطريات أو البكتريا أو الفايروس الذي يتسبب في تراكم كميات من البروتينات ذات العالقة 

باألمراضية ، كما يمكن أن تتكون هذه البروتينات بالتحفيز بالمواد الكيمياوية أو األحياء غير 

 الممرضة وحتى الظروف البيئية .

يرة من البروتينات حيث يكون خمس وتعد نباتات التبغ من النباتات ذات التصنيع لكميات كب

 مجاميع هي :

5PR    4PR   3PR   2PR   1PR 

 وفي الطماطة عدد كبير من البروتينات ذات العالقة باألمراضية منها :

40P     36P    31P    30P      21P     18P    14P    13P 

 

( فيما سجلت ثمانية أنواع من )كيلودالتن KD 69 – 14تتراوح أوزانها الجزيئية من 

في حين سجلت ثالثة أنواع  PSTH – 21و  PSTH – 20البروتينات في نبات الطماطة منها 

وفي الذرة سجلت ثمانية أنواع  PVPR – 1 – 3من البروتينات ذات العالقة في نبات الفاصوليا 

 هي : PRMأعطيت الرمز 

1PRM وزنه الجزيئي K.D 14.2 32.5 PRm6a 

2PRM 16.5 30.5 PRm6b 

5PRM 29 7PRM 34.5 

3, PRM 4PRM 25 وزنهما  

( أن شتالت الخيار تحتوي في جذورها على إنزيمي 1998وأخرون ) Yedidaالحظ 

البيروكسيديز والكايتينيز وشار إلى أنه يمكن زيادة فاعليتهما من خالل التلقيح بالفطر األحيائي 

Trichoderma harszianum  ساعة من التلقيح . 72 – 48بعد 

( إلى تراكم كميات كبيرة من البروتينات ذات العالقة 1998وأخرون ) Richardوأشار 

. وبين  Fluvia fluvaباألمراضية في أوراق نباتات الطماطة المصابة بالفطر 

Vidhyasekaran (1997 أن البروتينات ذات العالقة باألمراضية يمكن تقسيمها إلى عدة )

 مجاميع أعتماداً على العالقات السيرولوجية وتسلسل األحماض األمينية وهي : 



: Proteins 1PR –A   وهي بروتينات غير معروفة الوظيفة البايولوجية وهي شائعة في نباتي

 التبغ والطماطة .

B – β - 1,3 Glucanases:  وهي مجموعة شائعة بالتبغ والبطاطا والطماطة سجل نوعين

)أوراق( وسجل نوعين أخرين في الشعير  Ph. Infestansلبطاطا المصابة بالفطر منها في ا

 وفول الصويا والتفاح والذرة .

C – Chitinases :  أول تسجيل لها من قبلGrassmann  وأخرون ويوجد بالحنطة والشعير

 )بذورهما( والباميا والتين وفول الصويا والفاصوليا .

:  Group proteins – 4PR -D . وهي شائعة في التبغ والطماطة 

E - (TL) Thanmartin – Like Proteins family . 

F -  البروتينات ذات العالقة باألمراضية والمشابه تركيباً وسيرولوجياً لمجموعةTL  ولكنها

 . β – 1,3 – Glucanaseمشابهة وظيفياً لمجموعة 

G – Intercelluler Acidic (PR) Proteins . 

H – Cysteine – Rich PR Proteins  . 

I – Glycine – Rich Proteins . 

J – Proteinase Inhibitor . 

من خالل نشاطه األنزيمي إال أن العائل ينتج  Proteaseأن المسبب المرضي ينتج أنزيم الـ 

أنزيم يعمل على تثبيط على األنزيم المعني في المسبب فعلى سبيل المثال عندما تصاب نباتات 

في  Proteaseيحصل زيادة في نشاط المثبط األنزيمي  Ph. Infestansالطماطة بالفطر 

األصناف المقاومة عما هو عليه في األصناف الحساسة كما لوحظت زيادة في فعالية األنزيم 

Proteinase  في نباتات الرقي المصابة بالفطرColletotrichum lindamathianum . 

 ت العالقة باألمراضية :بعض طرق تغلب المسببات ذا

الفعل السام للبروتينات من قبل المسبب نتيجة التجمع البطئ للبروتينات ذات العالقة ، أن  – 1

المسببات تحاول تجنب هذه البروتينات بعد تكونها بالعائل نتيجة اإلصابة بطرق عديدة مستغالً 

( فأن Sالساللة ) F. fluva التجمع البطئ لهذه البروتينات فعند تلقح نباتات طماطة بالفطر

( المسؤول عن تصنيع البروتينات ذات العالقة باألمراضية وهي mRNAالحامض النووي )

4PR  6وPR  يتحفز ويتكشف خالل ستة أيام بعد التلقيح بالفطر الممرض يتزايد ببطئ إلى أن

رى من الفطر يوماً من التلقيح في حين أظهر التلقيح بساللة أخ 12يصل إقصى مستوى له خالل 

أيام األولى من  6 – 4( تكون مستوياته في تصاعد سريع بين mRNAأن الحامض النووي )

أيام من التلقيح وثبط الفطر الممرض في اليوم الرابع ولكن  8التلقيح ليصل أقصى مستوى له بعد 

 في الحالة األولى أستمر بالنمو والغزو .

قد أزدادت بعد يومين من التلقيح  Chitinaseكما لوحظ في دراسة أخرى أن فاعلية أنزيم 

في األصناف المقاومة ، وعند التلقيح بنفس الفطر  Peronospora tabacineبالفطر الممرض 

لألصناف الحساسة وجد أن فاعلية األنزيم تزداد بعد ستة أيام وأقترح أن هذا التأخير في زيادة 

 دفاعات العائل كما موضح بالشكل :الفاعلية يعمل بالسماح للفطر الممرض بالتغلب على 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن للمسببات أن تخفي وراء جدرانها المادة األساس للبروتينات ذات العالقة باألمراضية  - 2

 ذات الطبيعة األنزيمية لتجنب فعلها األنزيمي .

الممرضات النباتية يمكنها أن تنتج أنزيمات أو مواد تعمل على حمايتها من التأثيرات السامة  – 3

 للبروتينات ذات العالقة باألمراضية :

يعتقد أن قمة الغزل الفطري الذي يخترق جدران الخلية النباتية قد يعمل على تصنيع 

اس مفضلة من قبل األنزيمين الكايتين على سطحه الخارجي وهذا سوف يكون قاعدة أو مادة أس

Chitindectylase  وChitinase  تعمل هذه المواد الموجودة على الخيط الفطري على ربط ،

في مرحلة  Chitinaseاألنزيمات وبذلك توفر حماية للخلية الفطرية ضد الفعل السام ألنزيم 

 مهمة للفطر الممرض .

عاً في إنسجة النبات القابلة لإلصابة ، ففي البروتينات ذات العالقة باألمراضية تتحلل سري – 4

 β-1,3 – glucaniaseيتزايد نشاط اإلنزيم  Per.tabacinaنبات التبغ القابل لإلصابة بالفطر 

عند بداية األعراض بالظهور وسرعان ما يختفي بعد ستة أيام من التقليح بالفطر وهذا الفقدان 

 باألنزيم معنوي بالنسبة للفطر الممرض .

عام وجد أن التبروتينات ذات العالقة باألمراضية يمكن أن تحلل بعد فترة من  وبشكل

يبقى  PR – laتصنيعها فمثالً وجد أن البروتينات ذات العالقة باألمراضية في نباتات التبغ ومنها 

ساعة بعدها يبدأ بالتحلل في غضون  40يبقى لمدة  PR – 1bساعة يبدأ بعدها بالتحلل و  72لمدة 

ساعة ، أن التحلل السريع للبروتينات ذات العالقة باألمراضية في أنسجة النباتات  72 – 40

القابلة لإلصابة يعني أتاحة المجال للمسبب المرضي ألستعادة قدراته ونشاطه من جديد في خاليا 

 أنسجة العائل .

م به هناك العديد من األسئلة بدون أجابات لحد األن وأصبح من الواضح والمبرهن والمسل

أنه في العديد من حاالت التداخل بين المسببات المرضية وعوائلها النباتية أن المسبب المرضي قد 



ال يستطيع بسهولة تجنب دفاعات العائل ولكنه في الحقيقة يعمل على كبح هذه الدفاعات وأخمادها 

ل كيفية ، ومن الضروري التعرف على هذه الوسائل من خالل الدراسات العديدة والمعمقة حو

 قيام المسبب المرضي بأخماد هذه البروتينات ذات العالقة .

 

 

 . Resistance in plantالمقاومة وأنواعها 

يمكن تعريف المقاومة على أنها صفة موروثة في العائل تؤدي إلى أختزال أو تقليل الضرر 

 الحاصل على العائل بسبب األمراض .

وتعني ممانعة العائل لإلصابة ضد مسبب  Immunityهنالك حالة مهمة تدعى المناعة 

مرضي له القابلية على أحداث المرض على نباتات تابعة لنفس العائل في أي مكان أخر ، ويسوق 

المختصين المثل الذي يقول أن نبات القطن منيع لإلصابة بأمراض التفحم ولكن نبات القطن هو 

نبات واحد في أي بقعة من األرض  لمسبب مرض التفحم وال يمكن إيجاد Non hostغير عائل 

يستطيع أن يتفاعل مع تلك المسببات ولكن عند وجود ساللة من القطن ال تصاب نهائياً بمرض 

يشكل مشكلة كبيرة في مناطق واسعة مثل الذبول الفرتسلمي فتستطيع أن نقول بأن لدينا ساللة 

صفات تجارية مرغوبة ومن غير منيعة لهذا المسبب بحيث يمكن نقل ذلك الجين إلى نباتات ذات 

المعقول أن نقوم بنقل جينات المناعة الموجودة بالقطن ضد مرض التفحم على الحنطة إلى نباتات 

 الحنطة .

أن المقاومة هي فكرة تخص العائل وهي خالصة لعملية ال يمكن تلمسها بصورة مباشرة 

لعالقة المظهرية بين العائل كما نتحسس بالعائل أو المسبب بل يمكن قياسها فقط من خالل ا

 والمتطفل وتختلف المقاومة بالعائل حسب العمر ونوع النبات والعائل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتوصف المقاومة بشكلين :

 : Specific Resistanceالمقاومة الخاصة  – 1

هي المقاومة التي تكون خاصة في تأثيرها في تركيب جيني معين في المسبب المرضي 

تحديد تطور المرض تحديداً يمكن مالحظته في تكاثر المسبب المرضي ولها أسماء مؤدية إلى 

 مرادفة وهي :



Race Resis  

و  Vertical Resisو  Monogenic Resis.( و H.S.P) Hyper Sensitive Reactionو 

Major Gene Resis  وDifferential Resis  وMetabolic Resis  ولها مميزات مهمة

 هي :

 خاصة في تأثيرها في تركيب جيني خاص تحت ظروف بيئية خاصة للقاح خاص . – 1

 لها أسماء مختلفة للتعبير عن صفات موروثة بالعائل )أي أنها صفة بالعائل( . – 2

 معها ال يمكن للمسبب المرضي أن يستوطن النبات المصاب وال يمكن أن يحصل الوباء . – 3

 في أمراضية المسبب المرضي .ستراتيجيتها لمراقبة أي تغير  – 4

 المقاومة ال تفقد ولكن يتغلب عليها )يمكن تنميتها( إذ أنها تنهار بتغير المسبب وراثياً . – 5

 . Multilineتستعمل في تنقية تعدد الخطوط  – 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 : General Resisالمقاومة العامة  – 2

 Van Der. وأول من أستعملها Horizontal Resisويطلق عليها بالمقاومة األفقية 

Plank  ويقصد بها مقاومة عائل معين لعدد من التراكيب الجينية لمسبب مرضي معين أي أنها

غير خاصة بتأثيرها في تركيب جيني معين ، وهذا النوع من المقاومة ال يؤدي إلى تحجيم أو 

 تحديد المسبب المرضي في التكاثر ومن مميزاتها :

 ين على مقاومة عدة سالالت لمسبب مرضي واحد في الوقت نفسه .قابلية عائل مع – 1

 غير متخصصة في تأثيرها على المسبب . – 2

 تسمح للمتطفل بالتطور بصورة بطيئة . – 3

 تستعمل عدة مصطلحات للتعبير عن هذا النوع من المقاومة منها : – 4

Minor Gene Resis و .Adult Resis و .Durbale Resis و .Mature Plant Resis .

 . .Polygenic Resis. و Horizontal Resisو 

 ستراتيجيتها إيقاف المسبب من الحصول على فوائد من تغير السالالت . – 5

 معناها تجمع الجينات المسؤولة عن التفاعل الواطئ في العائل تقود إلى المقاومة العامة. – 6

 أذا أستخدم معها مبيدات فطرية نحصل على نتائج جيدة تنعكس على العائل . – 7

 

 

 

 

 



 

 



 المحاضرة السابعة

 

 -المؤشرات التي بواسطتها يمكن معرفة المقاومة للعائل وهي :

عوامل متعلقة بالعائل تؤدي إلى أبقاء تطور الوباء المرضي بدون حدوث أي تأثير في  أوالً :

 التراكيب الجينية للمتطفل ولكنها تؤثر في العالقة بينهما من خالل :

تقليل كمية السبورات المنتجة )ألن السبورات ذات أهمية عالية في نشر اإلصابة وبالتالي  – 1

 شدة المرض( . 

زيادة الوقت الالزم لبدء عملية إنتاج السبورات )زيادة فترة الحضانة وبالتالي الوقت الالزم  – 2

 ألنبات ودخول المسببات المرضية إلى عوائلها( .

سبورات ألن البثرة أو البقعة التي تمثل عالمة المرض تبدأ بإنتاج تقليل فترة إنتاج ال – 3

 السبورات وتستمر لمدة معينة تختلف بأختالف المسبب والظروف البيئية .

تقليل قابلية العائل لإلصابة بتقليل عدد أماكن دخول المتطفل عند أستعمال وأستقبال وحدة  – 4

 نبات .معينة من التلويث قد تتغير مع تغير طور ال

 . Tolerantثانياً : التحمل 

وتعنى القابلية النسبية للعائل في تحمل ضرر من مستوى معين لتطور العائل والمتطفل 

ويتميز العائل بكفاءة ملحوظة في عدم تأثره بوجود مستوى معين من التطفل قد يحدث أضرار 

إنتاجه مقارنة بالنباتات السليمة  بالغة أذا وجد على عائل أخر كما أنها تحافظ على قابلية العائل في

الخالية من وجود المسبب المرضي ووتوضح هذه الصفة في حالة األمراض المتسببة عن الديدان 

الثعبانية ويمثل الشكل التالي توضيحاً لحالة التحمل في العائل وكيفية تميزها عن المقاومة 

 والحساسية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحكم على أن صنفاً معيناً يتحمل األعداد الكبيرة من مسبب مرضي ومن الصعب على أي أحد أن 

 بدون أجراء دراسة متكاملة تشمل :



 ترك عدد من األصناف ألختبار مدى تحملها لإلصابة الطبيعية أو الصناعية . – 1

أستعمال المبيدات التي ترش بفترات متباعدة لضمان عدم أعطاء أي فرصة للمسبب  – 2

 مجدداً )أي منع اإلصابة الثانوية( على أن ال تكون هذه المبيدات جهازية .المرضي بالوجود 

حساب كمية اإلنتاج في كل صنف ومقارنته مع النبات السليم على شرط وجود مستوى  – 3

 مرئي من العالقة بين المسبب والعائل .

 ومما يجدر األشارة إليه هو عدم وجود ظاهرة التحمل في بعض األمراض التي يكون

ضررها مباشر على اإلنتاج مثل التفحم المغطى أو السائب وبعض أمراض التبقعات في 

 محاصيل الحش .

 : Escapeثالثاً : الهروب 

يستعمل هذا المصطلح لتوصيف حاالت يكون بها النبات الحساس غير مريض بسبب عدم  

ميع البرامج أصابته بالمسبب ويعتبر الهروب أحد المسببات أو المخاطر التي تؤثر في ج

 المخصصة أو المتعلقة بتطوير األصناف المقاومة ألختفاء التفاعل الحقيقي للنبات مع المسبب .

والهروب يكون مفيداً وعملياً بالتخلص من المرض تحت الظروف الطبيعية وقد يعزى إلى 

هرب من عوامل متعلقة بالمسبب المرضي أو العائل أو الظروف البيئية ، أن النباتات الحساسة ت

المرض عندما تكون الوحدات اللقاحية للمسبب مفقودة أو غائبة أو أقل من المستوى الالزم 

 Inactive stageأو عندما يكون المسبب بحالة غير فعالة  Criticl Levelألحداث الضرر 

فعلى سبيل المثال أن الحقول المزروعة مبكرة بالحنطة يقود إلى هروبها من اإلصابة بمسبب 

لتفحم المغطى لكون درجة حرارة ورطوبة التربة غير مالئمة ألنبات السبورات التيلية مرض ا

للمسبب ، أو يكون الهروب بسبب غياب نواقل المرض كما يحدث في مرض تجعد القمة بالبنجر 

، وأن النضوج المبكر  Leef hopperالفايروسي لغياب قفاز األوراق  Curly Topالسكري 

يؤدي إلى هروبها من الحالة الوبائية للفحة المتأخرة بسبب الحرارة لبعض أصناف البطاطا 

والرطوبة غير المالئمة لتطور المرض بشكل سريع ، كما يمكن أن يكون للصفات المظهرية 

عالقة بالهروب فقد لوحظ أن هجين من الذرة ينتج عرانيص بصورة معلقة مما يبعدها عن الساق 

المالئمة للمسببات المرضية لتعفن  Microclimateية المحددة وبالتالي عدم توفر الظروف البيئ

 العرانيص .

 -أستخدام المقاومة الخاصة في برامج المقاومة :

يجب أن يكون عند العاملين في مقاومة أمراض النبات ستراتيجيات وتكتيكات فالستراتيجة 

هذا الستراتيجة بغية  لجميع مربي النبات هو مقاومة األمراض يستعمل معه تكتيك معين لتحقيق

 -ومن هذه التكتيكات : Diversityالحصول على التنوع أو األختالف 

 

 

 .  Multilineتعدد الخطوط  – 1

هي عملية خلط ميكانيكي لعوائل معينة )أصناف أو خطوط( بحيث أن كل خط أو صنف 

ى الخط يحتوي على جين مقاومة معين )مقاومة خاصة( يختلف عن الجين األخر المحمول عل

 األخر ويحصل على هذا التكتيك بـ :

 أنتخاب النباتات ذات المواصفات المتشابهة بالنمو والنضج وغيرها بدون أعتبار المقاومة. –أ 

 التلقيح الرجعي ألضافة جينات المقاومة إلى األباء . –ب 



 ومة .بعد التلقيح األول يمكن عزل خطوط جديدة تحوي على أعلى جينات مختلفة للمقا -جـ 

 -أن عمل هذا األسلوب يمكن تفسيره باألتي :

كل خط يحتوي على جين مقاومة خاصة  10H         1Hلو فرضنا وجود عشرة خطوط 

كبير بظهور ساللة جديدة  فعند زراعة أحد الخطوط في منطقة واسعة لعدة سنوات فهناك أحتمال

من المسبب المرضي تتفاعل توافقياً مع ذلك الخط مما تنتج عنه نوع اإلصابة العالي وعند خلط 

من  1/10ولوثت بعزالت المسبب المرضي فبعد فترة يالحظ بأن  Multilineالخطوط بصورة الـ 

ات األخرى الساقطة على السبورات تكون فعالة بتفاعلها مع خط واحد لوجود التوافق أما السبور

من السبورات النجاح  1/10الخطوط األخرى فتعتبر خسارة للوحدات اللقاحية ولو حققت جميع الـ 

% من غير إنتشار أو زيادة لهذه النسبة لكون النباتات 10في اإلصابة فأن نسبة اإلصابة تكون 

 المحيطة تكون مقاومة لذلك التركيب الجيني .

بقى يعطي مردود أقتصادي لفترة طويلة بسبب أختزال الضرر الذي ي Multilineأن الـ 

كما أنه يؤدي إلى تأخير حدوث الوباء وهذه  Pure Lineيحدث في حالة أستخدام الصنف الواحد 

 الحالة وجدت في محصول الشوفان مع مسبب مرض الصدأ التاجي كما في الشكل :

 

  

 

 

 

 

 

. يتم فيها زراعة نباتات بفترات مختلفة بحيث عند بدء إصابة U.S.Aهنالك طريقة في 

الصدأ وإنتقال السبورات إلى حقول جديدة تكون النباتات بعمر ال يمكن أن يصيبها وهذه حالة 

 هروب وليس مقاومة .

2 – Regional Deployment . التوزيع على المناطق 

إلى أستعمال أصناف ذات جينات  يستخدم هذا األسلوب للحد من إنتشار األصابة باللجوء

مقاومة في مناطق ما تختلف عن تلك األصناف الموجودة في المنطقة الالحقة وهكذا مما يؤدي 

إلى عدم إمكانية الحصول على نوع إصابة عالي ليكون مصدراً للوحدات اللقاحية للمنطقة التالية 

وحظ بعد دراسات كثيرة أن مسبب وأستعملت هذه الطريقة في الواليات المتحدة األمريكية حيث ل

صدأ الساق في الحنطة تنقل وحداته اللقاحية )السبورات اليوريدية( من الجنوب إلى الشمال ضمن 

مساحة معروفة سميت بطريقة الصدأ وهذا اإلنتقال يؤدي إلى زيادة فرصة أصابة جميع 

تجاه المسبب األصناف المزروعة خاصة أذا كانت غير مدروسة دراسة وافية عن سلوكها 

المرضي لذلك أستعملت أصناف ذات جينات مقاومة في منطقة الجنوب تختلف عن تلك 

األصناف الموجودة في المناطق الالحقة صعوداً إلى المناطق الشمالية وهكذا وقد وجد بأن أقل 

عدد من الجينات يمكن أستخدامها هو جينين كل جين على صنف معين األول في المنطقة 

أخر بالمنطقة الشمالية ، والحقيقة أن زيادة عدد األصناف وأختالف الجينات الموجودة الجنوبية و

في كل صنف مع التوزيع المعتمد على وجود أو عدم وجود السالالت المرضية للمسبب في 

 منطقة معينة يزيد من فرصة التخلص وأختزال الضرر الذي يحصل بسبب المرض .



3 – Gene Combination . تجمع الجينات 

تتلخص العملية بجمع أكثر من جين للمقاومة )التفاعل الواطئ( في صنف واحد لتقليل 

 1Lr  ،2Lr  ،. 3Lrأحتمال التغلب عليه من قبل أي ساللة 

4 – Bulk Breeding . التربية الموسعة 

ت وهي عبارة عن أدخال مصادر متغايرة للمقاومة بدون معرفة التراكيب الجينية لجينا

 المقاومة .

5 – Integrated Method . الطريقة المتكاملة 

وهي جمع لطريقتين أو أكثر من الطرق المذكورة سابقاً لزيادة التغايرات الوراثية وبالتالي 

 فرصة أكبر للمقاومة .

 أستخدام الهندسة الوراثية في مقاومة أمراض النبات :

Biotechnology : ئن حي بإضافة أو حذف جين أو جينات علم تغير التركيبة الوراثية كا

 تحمل صفة وراثية منتقاة لحمل الكائن الحي على أداء وظيفة لم يكن يمتلكها من قبل .

 ومن أهم الطريق الرئيسية ألستخدام التقانة الحيوية إلنتاج أصناف مقاومة ضد األمراض هي:

 تشخيص وعزل جين أو جينات المقاومة المراد نقلها . – 1

 توصيل أو لحام هذه الجينات في نظام نقل خاص كالبالزميد أو الفايروس . – 2

 نقل هذه الجينات إلى العائل المواد هندسة جيناته . – 3

 تثبيت الجين المنقول . – 4

 التأكد من توارث الجينات في األجيال التالية . – 5

 التأكد من عمل الجين . – 6

 

 



 المحاضرة الثامنة

 

 .  Induced Resistanceالمقاومة المستحثة 

هي مقدرة النبات على منع أو التغلب الكامل أو  1988المقاومة طبقاً لتعريف أجريوس 

 بعض منه على تأثير المسبب المرض أو أي عامل مضر .

هي الظاهرة التي يكون فيها النبات محفز على نحو مالئم ليظهر  والمقاومة المستحثة

مقاومة تجاه المسبب المرضي ، هذا وأول المعلومات عن المقاومة المستحثة كان بواسطة 

(Ross  ،1961 حيث الحظ أن األستجابة المستحثة لفيروس موزائيك التبغ )TMV  وذلك في

لم تكن  HRالمحفز لتفاعل الحساسية الزائدة  gene – Nالتبغ المحتوى على جبن المقاومة 

محددة في المنطقة المجاورة مباشرة للبقع الموضعية الميتة ولكن أمتدت لتشمل أجزاء من النبات 

، وتصبح الحلقة من األنسجة المحيطة بالبقع المكتشفة مقاومة تماماً لإلصابة وتفسير ذلك أنه 

هذه األشارة أنتقلت وجعلت النبات يستجيب أكثر  Signalنتيجة للعدوى األولية تولدت أشارة 

 ( .Bozarth and Ross  ،1964للعدوى الالحقة وبالتالي يصبح مقاوم لها )

مرادف للمقاومة  Induced resistanceهذا ولقد أستخدم مصطلح المقاومة المستحثة 

طة بواس Acquired immunityأو المناعة المكتسبة  Acquired resistanceالمكتسبة 

(Kuc  ،1983 ولكن نحب أن ننبه أن مصطلح المناعة ال يستخدم هنا وذلك ألن النبات ليس )

مثل الحيوان ذلك ألن النبات ال يمتلك جهازاً مناعياً ، وميكانيكية المناعة في الحيوان تختلف عن 

 antibodiesميكانيكية المقاومة المستحثة في النبات ، ففي الحيوان تتكون األجسام المضادة 

المتخصصة بشدة على األنتجين ذلك الجسم الغريب الذي دخل جسم الحيوان ، بينما المقاومة 

حيث  Cross Protectionالمستحثة ال تكون متخصصة وأن كان في النبات ما يعرف بـ 

بأستخدام ساللة ضعيفة من المسبب المرضي وحقنها في النبات يمكن أن تحمي النبات من خطر 

،  Urban et allالالت أو العزالت األخرى القريبة منها والقوية مرضياً )العديد من الس

(ولكن الميكانيكيات تكون مختلفة في كال الحالتين ، لذلك يجب أن ال نصف المقاومة 1999

 المستحثة في النبات بالمناعة وذلك للسبب الذي ذكر وهو أختالف ميكانيكية عمل كالً منها .

تحثة كمصطلح عام بأنها تلك المقاومة التي يتم تنشيطها عن طريق لقد عرفت المقاومة المس

( حيث تؤدي Klopper et al  ،1992عوامل حيوية أو غير حيوية والتي سميت بعوامل الحث )

إلى وجود بعض العوائق الطبيعية والكيميائية في النبات المنشط وكذلك تتضمن أيضاً المقاومة 

في النبات وأصبحت نشطة نتيجة لوجود عامل الحث ، في الحقيقية المستحثة تلك المقاومة الغائبة 

أن المقاومة المستحثة تعتمد على مدى واسع من الميكانيكيات كما أنها تنتج العدوى بالمسبب 

والتي تؤدي إلى تحفيز الجينات  Signalالمرضي حيث يؤدي هذا إلى تنشيط تحرر األشارة  

لى التعبير عن أنشطة جديدة مضادة للمسببات المرضية لكي تعبر عن المقاومة أو قد تؤدي إ

(Kosack and Jones – nd Hamno  ،1996 وتفاعل الحساسية الزائدة طبعاً من ضمن )

هذه األنشطة الهامة المضادة للمسببات المرضية والتي تحدث حينما يوجد تعرف دقيق جداً بين 

ظهر المقاومة المستحثة لتكون طبقة ( وتCrute and Pink  ،1996النبات والمسبب المرضي )

ثانية من التداخل بين العائل والنبات متطلبة تحفيزاً طويالً وحماية فعالة لإلصابة األولية ، 

وأعتماداً على التنبيه المصاحب أو المالزم ألستجابات المقاومة وبمجرد أن يكون النبات محفز أو 

ن هذه المقدرة الدفاعية المستحثة ، ويوضح مستحث في هذه الحالة بالتالي يستطيع أن يعبر ع



( عن تغير Ross 1961المؤيد بواسطة ) Acquired resistanceمصطلح المقاومة المكتسبة 

في فسيولوجيا النبات الناتج من الصفة المكتسبة أو المصادفة ، والمقاومة المكتسبة ال تكون 

المقاومة الموجودة أصالً في النبات ولكن هي المقاومة المكتسبة فقط نتيجة العدوى األولية وهو 

جهازية المكتسبة ما يعرف بالمقاومة المكتسبة المستحثة حيوياً وهناك أيضاً المقاومة ال

Systemic Acquired Resistance  وهي الحالة التي يكون فيها النبات أكتسب مقاومة

مستحثة جهازية نتجت من العدوى الموضعية بالسبب المرضي المحفز لظهور بقع ميتة مثل 

 .  HRتفاعل الحساسية الزائدة 

 الوسائل المستخدمة في المقاومة المستحثة :

لها القدرة على أن تستحث لدى النبات قدرات على المقاومة ويمكن  توجد وسائل متنوعة

 تقسيمها تبعاً لطبيعتها إلى قسمين : مستحثات ال حيوية وأخرى حيوية .

 أوالً : المستحثات الالحيوية :

وهي منها الحث الميكانيكي مثل عمليات التلقيم أو أحداث جروح ، ومنها الحث الفيزيائي 

الفوق بنفسجية وأشعة جاما ، وأخيراً تأتي المستحثات الكيمياوية وهي منها  مثل أستخدام األشعة

ما هو عضوي مثل حمض التنيك والسلسيلك ومنها ما هو معدني مثل أمالح الفوسفات الكوبليت ، 

ومنها ما هو طبيعي مثل الهرمونات النباتية ومنها ما هو طبيعي مثل الهرمونات النباتية ومنها ما 

 اعياً مثل مركب البيون . هو مخلص صن

 ثانياً : المستحثات الحيوية :

يمكن أن تستحث النباتات على مقاومة األمراض لمجموعة من الكائنات الحية الدقيقة 

الممرضة وغير الممرضة لتلك النباتات أو ألصناف منها كما أن بعض الكائنات المترممة كانت 

 ومة أيضاً .لها القدرة على أن تستحث النباتات على المقا

 أليات المقاومة المستحثة :

 تنقسم المقاومة المستحثة من حيث ألياتها إلى :

 مقاومة مستحثة تركيبية :

تتمثل في الحواجز التركيبية التي تستحث نتيجة لإلصابة ومن أشهر األمثلة على ذلك زيادة 

 ض الثانوية .سمك جدار الخلية ، ترسيب الكالوس ، ترسيب اللجنين وكثير من مواد األي

 مقاومة مستحثة كيميائية :

والتي تمثل في تنشيط بعض المواد الكيميائية ذات التأثير التثبيطي للميكروبات مثل 

الفيتوالكسينات والبروتينات المرتبطة بعملية اإلصابة وتفاعل الحساسية الزائدة واإلنفجار 

 التأكسدي.

 أوالً : المقاومة المستحثة التركيبية :

تحدث تغيرات في جدار الخلية كنوع من األستجابة للتداخل بين العائل والفطر ، ويرسب 

الجدار الخلوي أنواعاً عديدة من المواد وبأستخدام الصبغات الهستوكيميائية والميكروسكوب 

الفيللوروسينتي وأشعة أكس أوضح ذلك وجود أنواع مختلفة والتي تمتد ما بين المعادن مثل 

إلى البوليمرات العضوية المعقدة مثل اللجنين ، وفي دراسة على نبات الكوكا  Silicaالسيليكا 

Theobroma cacao  وجد أن هذه المركبات أكسبت النبات مقاومة تجاه الفطرVerticillium 

dahlia  حيث يتراكم الكبريت العنصري والذي يعرف على أنه مبيد فطري وتحدث بعض

 -ك كأستجابة للعدوى وأهم هذه التغيرات هو :التغيرات في جدر الخاليا وذل



 ترسيب الكالوس . .1

 تراكم الكالسيوم . .2

 تغيرات في كمية أو نوع في بروتينات الجدار الخلوي . .3

 أكسدة فينوالت مثل الميالنين . .4

 ترسيب السوبرين . .5

 أكسدة األرتباط العرضي لبروتينات الجدار الخلوي . .6

الفطر من خالل زيادة سمك الخلوي وذلك في  وتوجد للجدار أوضاعاً تمنع من أختراق

العوائل المقاومة ولكن قد يؤدي التطفل الناجح إلى ضرر في نفاذية الخاليا ولكن قد يؤدي التطفل 

الناجح إلى ضرر في نفاذية الخاليا ولكن وفي النهاية يجب أن يكون مذكوراً أن أهم المركبات 

ميكروبات هو اللجنين ، ومن أهم التركيبات التي التي تترسب على الجدار والتي تكون سامة لل

وهو أيضاً مركب لجنيني يعترض  Papillaتتكون كنتيجة لإلصابة هو تكون ما يعرف بالبيال 

عضو األختراق للفطر وهو يتكون في النبات المقاومة لإلصابة ولكن األختالف في سرعة 

يقي في القمح أن الصنف المقاوم األستجابة ومعدل الترسيب ، حيث وجد في مرض البياض الدق

ساعة ، ومن المواد التي تترسب على جدر الخاليا أيضاً مجموعة من المركبات  12يرسبها في 

وهي تسمى طبقاً للحامض األميني الموجود  Glicoproteinالغنية باألحماض األمينية تسمى 

تحلل البروتين وهي تترسب على الجدر وتعمل كمضادات ل Glicoprotein – Prolineمثل 

antiproteases . حيث توقف عمل األنزيمات المحللة للبروتين التي يفرزها المسبب المرضي 

 ثانياً : المقاومة المستحثة الكيميائية :

 . Phytoalexins. إنتاج الفينوالكسينات  1

 . Phytoallexinsتراجع محاضرة الـ 

 . Phytocides. إنتاج المواد السامة  2

ال يخلو أي نبات من وجود مركب أو مجموعة من المركبات السامة لبعض الكائنات الحية 

،  Phytocidesبدءاً من الكائنات الدقيقة ووصوالً إلى الكائنات الراقية وتسمى هذه المركبات 

هذه بالنسبة للمركبات التي تؤثر على الفطريات والكائنات الدقيقة وتكون هذه المركبات مخزنة 

لفجوات العصارية ويختلف تأثيرها على الكائن الممرض تبعاً لطبيعة اإلصابة فأن الطفيليات في ا

ال تتأثر بها أال عند تحرر هذه المركبات من الفجوة وتوجدها على  Biotrophicاألجبارية 

 Necrotrophicأسطح األغشية البالزمية أما داخل الفجوة فهي ال تتأثر ، أما بالنسبة للمترممات 

نها تتأثر بشدة بها نظراً ألنها تهاجم الفجوة العصارية وبالتالي يحدث تحرر سريع لهذه المركبات أ

والبد من معرفة أن هذه المركبات منها ما يتواجد أصالً في النبات قبل اإلصابة ومنها ما 

هنا ،  يستحدث أفرازه وزيادته بعد اإلصابة أو بمعاملة النبات بالمواد المستحثة وهذا ما يخصنا

المضاد للفيوزاريوم واألثيرات مثل  Solanidinومن أهم هذه المركبات الجيلوكسيدات مثل 

Allicine  الموجود في البصل والثوم والقلويدات وهي مجموعة كبيرة من المركبات

النيتروجينية في النبات وهناك عالقة طردية بين تركيزها وبين مقاومة النبات كذلك الفينوالت 

 فينوالت ذات الوضع أورثو وبارا التي تعتبر شديدة السمية للكائنات الدقيقة .وخاصة ال

هذا وتعتبر من المركبات الفينولية الموجودة في النبات وتلعب دوراً في المقاومة المستحثة 

وقد ثبتت حديثاً أن لها  Polyamineاللجنين والتنينك والسلسيلك وأخيراً المركبات عديدة األمين 

األهمية في المقاومة وأشهرها مركب األسبرمدين وهي تتكون عند أستحثاث النبات  دور شديد



بالمواد المحفزة للمقاومة أو عند تعرضه وهي تنظم إنتاج البروتينات المرتبطة باإلضافة وكذلك 

 تؤخر الشيخوخة .

 . Oxidative burst. األنفجار التأكسدي  3

وهو خاص بنقل الهيدروجين وعند  NADPHتوجد مواقع متعددة للمرافق األنزيمي 

 Oxidativeوهو يتأكسد سريعاً لذا سميت باألنفجار التأكسدي  NADPتأكسده يتحول إلى 

burst  وهذه العملية تؤدي إلى إنتاج- O2  أو ما يسميFree radical  حيث يكتسب جزي

 األوكسجين ألكترون معطياً 
– O2بات حيوية سواء وهو مختزل قوى حيث يأخذ ألكتروناً من مرك

كانت بروتينات أو أنزيمات أو أحماض أمينية .... ألخ وبالتالي يؤكسدها ويكون مركبات أخرى 

بتراكمها يتم تنشيط تكوين بعض المركبات مثل  Antioxidationتسمى بمضادات األكسدة 

مات يصل األثيلين الذي يعتبر من أخطر الهرمونات لما له من دور في إنتاج عدد كبير من األنزي

 Free radicalالذي ينتج من أختزال  H2O2أنزيم ومن أهم المحفزات على تكوينه هو  35إلى 

. 

 . اإلستجابة فائقة الحساسية )تفاعل الحساسية الزائدة( . 4

Hypersensitive Reaction (HR) . 

يعتبر تفاعل الحساسي الزائدة من أروع التفاعل في مجال البيولوجي وأمراض النبات ، 

والذي يتميز بصفة مميزة هي الموت السريع لخلية العائل وظهور النيكروزير بغرض حصر 

في أليات المقاومة  HRوتحديد أنتشار تكرار المسبب المرضي ، ويساهم تفاعل الحساسية الزائدة 

بات ولكن ميكانيكية تفاعل الحساسية الزائدة تختلف تماماً عن ميكانيكيات المقاومة النشطة في الن

المستحثة األخرى ، حيث أن الميكانيكيات األخرى للمقاومة المستحثة تتمثل في ترسيب الكالوز 

واللجنين ، أو تكوين مركبات لها طبيعة دفاعية مثل الفيتوالكسينات والبروتينات المصاحبة لعملية 

، بينما في حالة تفاعل الحساسية  Oxidative burstإلصابة أو تكوين األنفجار التأكسدي ا

الزائدة فأن األمر يتطلب الموت السريع لخلية العائل بمجرد حدوث التالمس الحقيقي بين العائل 

والمسبب المرضي ، ومن أجل ذلك يتطلب األمر أن نقف على العمليات التي من شأنها يحدث 

 لسريع .الموت ا

على فطريات الصدأ  Marshallمنذ مائة عام تقريباً أشتغل عالم أمراض النبات األمريكي 

التي تصيب النجيليات حيث الحظ أن في األصناف المقاومة الخاليا المجاورة لمكان اإلصابة 

تتحول سريعاً لون بني وتصبح محببة ثم تموت بعد ذلك ، ومنذ سنوات قليلة أصبح مصطلح 

ية الزائدة يصف هذه الحالة ، حيث أن خاليا العائل تكون حساسة جداً للمسبب المرضي الحساس

( موضوع هام للدراسة ألنه HRوالتي تنهار وتموت بسرعة ، وكان تفاعل الحساسية الزائدة )

مثال واضح للدور الديناميكي للعائل في األطوار المبكرة لهجوم المسبب المرضي ، ويشارك 

الزائدة بدرجة عالية في مقاومة العائل وبالتالي فهذه اإلستجابة صفة مرغوبة  تفاعل الحساسية

 Rيختارها مربو النبات ، على سبيل المثال يتم أدخال الجينات المقاومة والتي يطلق عليها       )

genes إلى البطاطس )Solanum tuberosum  خالل التهجين مع األنواع البرية بجنوب

حيث تعطي حماية جيدة ضد السالالت المتخصصة وبالتالي  Solanum demissumأمريكا 

( يعبر عنها بأستجابة فائقة الحساسية تجاه R genesفأن المقاومة الناتجة بواسطة هذه الجينات )

 السالالت الغير متوافقة من الفطر .



وأثبتت هذه األستجابة تخصصها العالي لتكون عقبة ألختراق المسبب المرضي مع وجود 

عض األستثناءات حيث تستطيع بعض السالالت األختراق ويكون لها القدرة على التغلب على ب

تأثيرات هذه الجينات وبرغم ذلك فأن تفاعل الحساسية الزائدة جذب األنتباه خصوصاً حالياً وفي 

المتطفلة  Biotrophicالبداية أعتبر تفاعل الحساسية الزائدة خاصة بالفطريات التي من النوع 

 necrotrophicبارياً ولكن وبنفس درجة التأثير ظهر هذا التفاعل في حالة الفطريات أج

األختبارية التطفل والبكتريا ، وفي أكثر من حالة أعطى تفاعل البقعة المحلية في النباتات تجاه 

الفايروسات تشابها مع تفاعل الحساسية الزائدة حيث يظهر نيكروزيز في الخاليا التي تحيط 

 التلقيح حيث تمنع الفيروس من األنتشار جهازياً خالل العائل .بمكان 

 



 المحاضرة التاسعة

 

 كيفية حدوث تفاعل الحساسية الزايدة :

 توجد صفتان هامتان لتفاعل الحساسية الزائدة في أحتياج للمناقشة وهي :

 طبيعة المادة أو المواد التي تحفز الموت السريع للخلية وظهور النيكروزيز . – 1

 الموضع والمكان المستهدف ألستقبال عملية الحث . – 2

 P. infestansأنه كان من المعروف لفترة من الوقت أن الخلية من مكونات هيفات الفطر 

المستخلصة من كل السالالت الممرضة والغير ممرضة حفزت النيكروزيز في كل األصناف 

عام  Doke( بينما قدم Tomiyama  ،1971 : Varns et al  ،1971الحساسة والمقاومة )

أستحث في درنات البطاطا وفي عنق  HRعل الحساسية الزائدة دليل مقنع على أن تفا 1975

( وتوضح هذه الدراسة أهمية التخصص 0الورقة لثالثة من األصناف المقاومة بواسطة الساللة )

والمواد البروتينية الموجودة في كل من البطاطا الحساسة  Zoosporesبين الجراثيم السابحة 

Irish cobbler  والبطاطا المقاومةRishiri . 

وفي الدراسات الالحقة بعد ذلك وجد أنه ال بد من توافر ظروف معينة بدونها ال يتم التفاعل 

 وهي :

تعارف وتالقي جيد بين الطفيل والعائل وهذا يتم عن طريق المركبات الجليكوبروتينية  – 1

Lictins . في كال الطرفين 

 توافر المقدرة لدى العائل لتكوين البروتينات . – 2

 . .ATPتوافر مستوى عالي من الطاقة في صورة وحدات من  – 3

 . group – SHوجود نشاط أنزيمي عالي خاصة التي تحتوي على  – 4

 

Phytoalexin 

أن نظرية الفايتوالكسين قادت إلى أحد التطورات الهامة في فسلجة المسببات المرضية 

ن ميكانيكية مقاومة العائل للممرض ، خالل الثالثين سنة األخيرة ، وحفزت على زيادة البحوث ع

أن األعتبارات البايوكيميائية للمواد المضافة للفطريات عرفت جيداً وكذلك فسلجتها وتركيبها 

 الجزيئي وأهميتها المرضية ولكن لم يعرف جيداً طريقة تصنيعها .

(  خالل الدراسات عن مقاومة البطاطا 1941) Bőrgerو  Müllerأوجد هذا التعبير 

وعرف هذا التعبير  Phytophthora infestansمرض اللفحة المتأخرة المتسبب عن الفطر ل

في النبات ، وقد وضع هذا التعبير بعد معرفة  Warding offبأطالقه على مواد الطرد 

ظاهرتين مهمتين في أمراض النبات األولى األستجابة الفعالة للخاليا لكثير من النباتات لإلصابة 

 قاومة النبات بعد تعرضه للكائن الممرض .واألخرى هي م

لذلك فهي تعرف كمواد مضادة لألحياء ومعظمها منتجات فينولية من نباتات عديدة كنتيجة 

 للتحفيز بواسطة الكائنات المجهرية أو الكيمياويات وهي تمنع نمو هذه الكائنات .

 نبذة تاريخية :

 Hyperعل فرط الحساسية ( تفا1915) Stakmanوكذلك  Warfالحظ  1905في عام 

sensitive reaction  كظاهرة عند حدوث اإلصابة بواسطة المتطفل لغير عائله ، والحظو

 حبيبات سايتوبالزمية وتلون بني لخلية العائل كتحديد للمتطفل بالمنطقة المغزوة من قبله .



 – Crossأظهار الحماية المتبادلة  Bernardأستطاع  1911و  1909وفي عامي 

protection  الموجودة في أجنة نبات األوركيد ضد الفطريات الممرضة بوساطة تعريضات

 مختلفة للفطر الممرض .

والحظ وجود المواد  Bernardمن مالحظات  Nobecourtأستفاد  1923وفي عام 

الضارة للفطر تنتشر من مناطق درنة األوركيد الموضوعة على األكر بجانب المسبب المرضي 

أن هذه المواد تنتج من الدرنات أو بواسطة أنسجة  Margonوجد  1924عام  الفطري ، وفي

 نبات األوركيد كأستجابة للمواد المفرزة من قبل الفطر .

في اليابان مضاد فطري في البطاطا الحلوة المصابة  Hiuraأكتشف  1943وفي عام 

على  Matsuura & Kubotaوشخص المركب من قبل  Ceratocystis fimbriataبالفطر 

عام  Bőrgerو  Müllerمن قبل  Phytoalexinإلى أن أوجد تعبير الـ  Ipameamaroneأنه 

( خالل الدراسات عن مقاومة البطاطا لمرض اللفحة المتأخرة المسبب عن الفطر 1941)

Phytophthora infestans  وأقترحوا أن اإلصابة بساللة غير مالئمة للعائل تسبب تفاعل ،

سية على سطح درنة البطاطا مما يدل على أن الدرنة مقاومة لهذه الساللة من األفراط بالحسا

المتطفل ، وقادت هذه التجارب إلى أقتراح أن هذه العملية مشابهة للمناعة الحاصلة بالحيوان 

 وأنها قد تحصل بالنبات .

ومساعدوه على وجود مواد مضادة للفطر في  1959و  1945عامي  Gaümannودلل 

األوركيد السليمة يزداد تركيزها بعد األصابة وأختار تسمية خاصة لهذه المواد فأستعمل درنات 

وهي غير صحيحة ألنها تعبر عن بروتين خاص يستطيع  Orchinol antibodyالمصطلح 

بينما هذه المواد المفززة هي مواد غير بروتينية كما أنها فعالة لعدة أنواع من  Antigenتحديد الـ 

 لحية غير متخصصة .الكائنات ا

من جذور الجزر  Isocoumarinالـ  Kuc & Condonعزل  1960وفي عام 

 الذي هو مسبب مرضي للبطاطا وليس الجزر . Ceratocystis fimbriateالمتعرضة للفطر 

 نظرية الفايتوالكسين :

ية أن أكتشاف الفايتوالكسين قاد إلى أحد التطورات الهامة في علم فسلجة المسببات المرض

في األونة األخيرة وحفز على زيادة البحوث عن ميكانيكية المقاومة للمرض النباتي ، واليوم من 

األعتبارات البايوكيميائية للمواد المضادة للفطريات عرفت جيداً وهنالك أعتبارات خاصة في 

في دراستهم لتفاعل أصناف من  Bőrgerو  Müllerنظرية الفايتوالكسين وضعت من قبل 

 وهذه األعتبارات هي : Phytophthoraطا مع السالالت الممرضة وغير الممرضة للفطر البطا

أنها مواد تثبيطية لتطور الفطر في األنسجة المفرطة الحساسية وتوجد فقط عندما يكون  – 1

 العائل في تماس مع المتطفل .

 أن التفاعل الدفاعي هذا يحصل في الخاليا الحية فقط . – 2

 مثبطة مواد كيميائية تفرز من خاليا العائل .العوامل ال – 3

الفايتوالكسين غير متخصصة في سميتها ضد الفطريات وأن األنواع الفطرية مختلفة  – 4

 الحساسية لها .

 تتم األستجابة في الخاليا الحساسة والمقاومة وتكمن في سرعة تكوين هذه المواد . – 5

 صابة والمجاورة لها فقط .التفاعل الدفاعي مرتبط مع الخاليا الم – 6



أن المواد المتكونة ال تورث ولكنها تتطور بعد اإلصابة ، أما حساسية العائل وسرعة اإلنتاج  – 7

 لهذه المواد فهي موروثة .

لذلك فنظرية الفايتوالكسين تعرف كمواد مضادة لألحياء معظمها منتجات فينولية بواسطة 

 ائنات المجهرية أو الكيمياويات .عدة نباتات كنتيجة للتحفيز بواسطة الك

 أنواع الفايتوالكسين المكتشفة :

(1) Orchinol . 

كما عزله  Kern & Gaümannمن قبل   1959عزل من درنات األوركيد عام 

Gaümann & Hohl  من درنة األوركيد عند تعرضها للممرض  1960عامRhizoctonia 

repens  سم من المنطقة  1أيام ويقل التركيز بعد  8بعد  مايكروغرام 920وحصلوا على

ميكروغرام / مل ،  200 – 20المصابة ، وهذه المادة مثبطة لفطريات المايكورايزا بتركيز 

 ميكروغرام / مل لتثبيطه . 2000إلى  R. repensويحتاج الفطر 

 

 

 

 
 

(2) Pisatin . 

على قرنة الفاصوليا وجد عند تعرض أخاديد البذور إلى قطرات  Müllerمن دراسات 

الذي هو ليس مسبب مرضي للفاصوليا  Sclerotinia fructicolaتحوي سبورات الفطر 

ساعة بعد وضع سبورات الفطر  24فالحظ تفاعل فرط الحساسية لخاليا العائل قد حصلت خالل 

وعرفت  1962عام  Bottomley & Perrinباألخدود ، عزلت هذه المواد وبلورت بواسطة 

 . Pisatinعلى أنه المركب 

 

 

 

 

(3) Phaseollin . 

 1963عام  Perrin & Cruickshankوصف التركيب الكيمياوي بهذا المركب من قبل 

ساعة ولكن الفطريات  72يسبب تجمع قليل من هذا المركب بعد  Septoria pisiوأن الفطر 

Ascochyta pisi  وFusarium solani  سببت تجمع أكثر كما عزل نوع من البيتيد يدعى

Monilicolin  من مايسلم الفطرSclerotinia tructicola  سبب تجمع معنوي للفاسيولين

 ميكروغرام / مل . 0.02عندما أستعمل بتركيز 

 

 

 

 

(4) Ipomeamarone . 



 Ceratocystisأكتشف باليابان كمضاد فطري من جذور البطاطا الحلوة المصابة بالفطر 

fimbriata  من قبلHiura  وشخصت بواسطة  1943عامMatsuura & Kubota  عام

ويلعب دور في مقاومة البطاطا  2HgcLوهو يتجمع في درنات البطاطا المعاملة بالـ  1953

 الحلوة .

 

 

 

 

(5) Isocoumarin . 

طة بواس 1960عام  C. fimbriataعزل المركب من جذور الجزر المصاب بالفطر 

Condon & Kuc  ميكروغرام /  620في الواليات المتحدة األمريكية ووصل أعلى إنتاج إلى

 غرام وهو مثبط عالي للنمو الفطري في الوسط السائل للجزر والدكستروز .

ووجد أن هذا المركب ينتج بالظروف غير  1962وشخص من قبل نفس الباحثين عام 

 الطبيعية بضمنها اإلصابة .

 

 

3 – methyl-6-methoxy-8-hydroxy-3,4-dihydroisocoumarin . 

(6) Rishitin . 

في اليابان من درنات البطاطا خالل إستجابة  1968وجماعته  Katsuiأكتشف بواسطة 

ميكروغرام / غم  120ويتجمع بـ  Phytophthora infestansفرط الحساسية ضد الفطر 

ميكروغرام/  P. infestans 45للفطر  ED 50درنات البطاطا وهو مركب تربيني ويبلغ الـ 

 مل.

 

 

 

 

 

(7) Safynol . 

عزل من فلق بذور العصفر وأن الجروح تسبب حدوث   Polyacetyleneنوع من الـ 

ألربعة أيام فكان  Phytophtora dreschleriميكروغرام / غرام أما بعد اإلصابة بالفطر  1.2

ميكروغرام / مل ويمنع  12لنمو المايسيلم  ED 50ميكروغرام / غرام وأن الـ  11 – 10التجمع 

OHCHOHCH = CHC = CC = CCH = 2CH ميكروغرام النمو . 30التركيز 

3CHCH 

 

 

 

   



 

(8) Medicarpin . 

كمواد متجمعة باإلصابة للمسبب المرضي للذرة  1971وجماعته  Smithعزل من قبل 

Helminthosporium turicum  ميكروغرام / مل ، وهذه الكمية  14على نبات الجت بتركيز

كافية للتأثير في نمو األنبوب الجرثومي للفطر وهذا المركب يحطم من قبل الفطر 

Stemphylium botryosum الذي هو مسبب مرضي على الجت . 

 

 

 الفايتوالكسين والبكتريا والديدان الثعبانية والفايروسات :

 Pseudomonas phaseolicolaتأثير البكتريا  1969وجماعته عام  Raheدرس 

المسبب للفحة الفاصوليا على تكوين الفاسيولين فوجد أن الصنف األحمر المكسيكي تسبب له 

ال تسبب  2أيام بعد اإلصابة بينما الساللة  3حساسية مفرطة وتلون بني خالل  1البكتريا ساللة 

مايكروغرام / غرام مع  20التلون وتقود لتطور أعراض اللفحة ووجد مركب الفاسيولين بتركيز 

 . 1الساللة 

وعند الدراسة على جذور اللوبيا تحدث ظاهرة فرط الحساسية عند أصابتها بالديدان 

 Conmestralوهي  Isoflavonoideللـ  ووجد تجمع Pratylenchus seribneriالثعبانية  

 بتراكيز قليلة بالجذور غير المصابة وعند اإلصابة تكون التراكيز أكثر . Psoralidinو 

أما في حالة الفايروسات فوجد أن المواد المضادة للفطريات تتجمع خالل تكون البقع الميتة 

إلصابة الجهازية للنبات ، وأن بواسطة الفايروسات بأوراق البقوليات والتبغ ولكنها غائبة با

)التبغ( بأوراق فول الصويا فأن مستخلصها يحتوي على تراكيز قليلة  TMVحضانة فايروس 

ليس له تأثير في فعالية الفايروس ولكن أقترح أن يتجمع بالبقع المحيطة  Glyceollinمن الـ 

 ويجعلها غير مالئمة لتضاعف الفايروس .

 



 المحاضرة العاشرة

 

 الكشف عن الفايتوالكسين :

 Drop diffusateيستعمل تكتيك بسيط لمعرفة قابلية النبات إلنتاج الفايتوالكسين يعرف بالـ     

technique  وفيه توضع األوراق طافية على ماء في الضوء ووضع قطرات تحوي على معلق ،

سبورات لفطريات غير مرضية على السطح العلوي لألوراق وتستعمل مواد لتقليل الشد السطحي 

فقط بدون سبورات الفطر للمقارنة  Tween – 20وتعامل أوراق أخرى بالـ  Tween – 20مثل 

مع القطرات ، ففي حالة اإلستجابة الموجبة فأن األوراق الملوثة ساعة ثم تج 48، تترك لمدة 

بالفطر تحتوي على مستوى عالي من الفايتوالكسين قياساً بالمقارنة ويصل إنتاج هذه المواد إلى 

( TLCساعة ويستعمل تكتيك كروماتوغرافيا الرقائق ) 72 – 48أعلى ما يمكن بعد حوالي 

على التوالي في حوض  hexane : ether 3:  1تعمل كمذيب لمقارنة النوعين من القطرات ويس

 Cladosporium herbarumالفصل وبعد الجفاف ترش اللوحة بمعلق سبورات الفطر 

فيالحظ نمو الفطر على كل اللوحة ماعدا المنطقة  Cº 30 – 25أيام على  5ويحضن لمدة 

رمادية ، أو ترش صفيحة الـ  الموجود بها المادة السامة وتظهر هذه البقع بيضاء على خلفية

TLC  بكاشف للتميز مثلDiazotised P – nitroaniline Sol وهو كاشف للفينوالت .

 . والحرارة فتتلون باللون البرتقالي .U.Vوبأستعمال أشعة الـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أيض الفايتوالكسين :

الفايتوالكسين مواد غير فعالة وأن نتيجة للفعاليات األيضية للفطريات فأنها تجعل مواد 

القابلية على أيض الفايتوالكسين تتبع القابلية األمراضية للمسبب المرضي فحصت عدة مسببات 

مرضية لمعرفة قابليتها على أيض الفايتوالكسين الناتج من عوائلها كما درس تحطيم هذه 

وفيما يلي الخطوات  المركبات من قبل الممرض فوجدت أنها تجرى بعدة تفاعالت مختلفة

 الرئيسة لتحطيم ثالث مركبات من الفايتوالكسين بواسطة الفطريات : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ba dihrosy – S – methylemedioxy Pterocarpan 

 

 

 

 

 

 

[OMDP] 

 

 بوساطة الفطريات . Pisatinالخطوات الرئيسة لتحطيم مركب 

 

 

Stemphylium botrue  ،F. oxysporum  ،Aphyanomyces  ،N. haematococa  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Allelopathyالتعارض الكيمياوي وأمراض النبات       

تعرف ظاهرة التعارض بأنها تمثل الضرر المباشر من قبل كائن حي على أخر من خالل 

إلى البيئة ، وأن هذه الظاهرة أول ما عرفت كان التركيز يتم  إنتاج المركبات الكيمياوية وأفرازها

حول مدى وقابلية نبات ما أقتصادي أو غير أقتصادي في تحديد وتطور نبات أخر من خالل 

المواد الكيميائية التي تفرز من جذور النبات األول ومع هذا ومع األستمرار في الدراسات حول 

في المسببات المرضية وبروز ظاهرة  Antagonismأمراض النبات ووجود ظاهرة التضاد 

ووجود ظاهرة العالقات التعايشية والرمية في منطقة الـ  Self inhibitionالمنع والتثبيط الذاتي 

Rhizospher  جعل من ظاهرة التعارض الكيمياوي شاملة جداً بحيث تستوعب مثل هذه

تلك المواد المحفزة على تكوين التراكيب الظواهر ، هنالك أحياء تفرز مواد تؤثر في ذاتها مثل 

وتتحكم بها وتسمى  Morphogenisisواألجسام الخاصة بالمسبب المرضي 

Morphogenisis factore  وهنالك مواد تسمىSelf regulating chem تمنع نموات .

وإنتاج السبورات في الفطر مما يؤثر في إنتشاره كما أن هناك ذات قابلية على أفراز بعض 

مواد الكيميائية تمنع نمو المايسيلم أو تكوين الكونيدات على كائنات معينة ولكنها ذات تأثيرات ال

تحفيزية على تكوين التراكيب الساكنة كالسلكروشيات أو الكالميدوسبورات التي تمتاز بقابلية 

حة عالية على البقاء حية لفترة طويلة على الرغم من عدم وجود العائل ، ولو درسنا المكاف

البايولوجية لوجدناها أنها تهدف إلى زيادة ظاهرة التضاد بين مسبب مرضي معين وبين أحياء 

 مجهرية أخرى لذلك فظاهرة التضاد قد تعود إلى :

 . Competitionالتنافس على مصادر الغذاء  –أ 

 . Parasitismالتطفل  –ب 

 . Antibiosisالمضادات الحيوية  -جـ 



وعند  Probiosisيستفيد منها كائن أخر وهذه الظاهرة تعرف بالـ أن أفرازات كائن حي قد 

التي تعبر عن قابلية  Phytotoxinتفسير بعض األعراض نجد أنها تقودنا إلى وجود ظاهرة 

المسبب المرضي في أفراز مواد ذات تأثير سمي للنبات العائل عبر التداخل بين المسبب والعائل 

ر الكبير لهذه المواد في تحديد مستوى القابلية الممرضة للمسبب عندما يكون معاً ، أن ثبوت الدو

قد يكون المسبب متخصص بدرجة عالية  Vivotoxinالمرضي عندها يطلق على تلك المواد بالـ 

وعندئذ يطلق على  Host – Specific Toxinعلى عائل معين من ناحية تأثير السم ليعرف بالـ 

 . Pathotoxinالسم بالـ 

مقاومة بعض العوائل للمسببات المرضية الموجودة في منطقة الجذر إلى وقد تعزى 

مثل الفلويدات والتأنينات ، وهنالك  Antibioticsأفرازات معينة تفرز من قبل جذور النباتات 

مواد موجودة أصالً وأخرى تتكون كرد فعل لمحاوالت المسبب المرضي لمهاجمة الجذور 

الثانية عبارة عن نوع من أنواع المقاومة تتحدد معالمها عن  فالحالة Phytoalexinفتدعى بالـ 

طريق كمية المواد الناتجة وسرعة رد الفعل وقد حضيت مثل هذه الدراسات على أهمية كبيرة 

لتشابهها مع عملية إنتاج المضادات الحيوية في المملكة الحيوانية كنتيجة لإلصابة ومن الظواهر 

 -المتعلقة بالتعارض الكيمياوي هي :العديدة في المسببات المرضية 

 : Self Inhibition of Spore Germinationمنع  انبات السبور  – 1

على الرغم من اإلنتاج الغزير من السبورات من قبل المسببات المرضية سواء داخل النبات 

مواد أو على سطح النبات فأن قسم كبير منها تفشل في اإلنبات بسبب عوامل عديدة منها إنتاج 

تطرح من السبورات إلى الماء ، وعند دراسة هذه  Fungistatic Inhibitoryمانعة تعرف بالـ 

 Methyl Cis – 3 – 9 dimethylومادة  Methyl Cis Ferulatالمواد لوحظ أنها مادة الـ 

cinnamate . من السبورات اليوريدية لمسبب صدأ اللوبيا وزهرة الشمس وفستق الحقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Scopoltinوالـ  Ferulicacidكما عزلت مواد أخرى من فطريات أخرى مثل الـ 

 

 

 

 

 



 

 

توجد هذه المواد بالقرب من سطح السبور وتتحرر بمجرد وجود الرطوبة أو الماء وال يوجد أدلة 

 على وجود األنزيمات التي تسيطر على تحرر تلك المواد .

 . Stimulation of Spore Germinationالتحفيز على اإلنبات  – 2

تنتج أو تحرر بعض المسببات المرضية مواد ذات مفعول مثبط لمانعات النمو المفرزة من 

و  Uromycesقبل سبورات المسبب وعزلت بعض هذه المواد السبورات اليوريدية للفطريات 

Puccinia  6كان أغلبها عند التشخيص مركب يدعى-methyl-5-hepten-2-anol  وهنالك

تتحفز بهذه المواد  Methyl Ferelateفي عمل هذه المواد فمانعات النمو من نوع تخصص 

-βال تحفز بها بل تحفز بالمركب     Dimethoxy cinnamateبينما مانعات اإلنبات من نوع 

ionone  الذي هو ناتج طبيعي من نبات التبغ ، ولم يعزل من السبورات الفطرية ، وعند معاملة

بالصدأ بهذا المركب نبتت جميع السبورات اليوريدية في أماكنها قبل أن تتمكن النباتات المصابة 

 من األنتشارالي نبات أخر .

 . Morphogenetic Factorsالعوامل المسيطرة على تكوين التراكيب  – 3

أن معظم المتطفالت تحتاج أن نبقى حية لفترة طويلة من الوقت بعيداً عن عوائلها ألحتمال 

هذه الظروف لذلك فأن التراكيب الساكنة تعتبر جزءاً في دورة حياة هذه المسببات  تعرضها لمثل

فأذا أستطعت منع إنتاج مثل هذه التراكيب ، وتحفيز إنباتها عند عدم وجود العائل فسوف تؤدي 

هذه العملية إلى التأثير الكبير في قابلية المسبب من البقاء من فصل ألخر في التربة ، ولوحظ 

لتراكيب الساكنة عادة يعد تجمع المواد األيضية الثانوية في المزارع القديمة والحظ أحد تطور ا

 Sclerotniaالباحثين أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السكلروشيات المنتجة من قبل الفطر 

sclerotiorum  ، عند إضافة كمية من مستخلص المزروعة القديمة إلى الوسط الغذائي الجديد

 Verticilliumكلروشيات بأحجام كبيرة وتكونت مبكرة ، كما لوحظ أن الفطر وكانت الس

dahlia  ينتج مواد تحفز على تكوين األجسام الحجرية الصغيرةMicrosclerotia  حيث تسبب

منع أمتداد الهايفات فتتضخم بشكل حويصالت وتتحول الجدران إلى سميكة وهي مراحل تكون 

وق البنفسجية تؤدي إلى منع تصنيع تلك المادة مما يسبب تأخير السكلروشيات ووجد أن األشعة ف

 تكوين األجسام الحجرية .

 



 المحاضرة الحادية عشرة

 

 . Antibiosisالتضاد  - 4

أن األحياء التي تظهر أعلى درجة من التضاد ضد المسببات المرضية تلك األحياء التي 

تتعايش مع الجذور )فطريات المايكورايزا( أو تلك التي تنمو كرميات في منطقة الجذور أو قرب 

الماكيورايزا الخارجية تنتج مواد مضادة نوع من فطريات  100األوراق ولقد سجل أكثر من 

المتعايش ينتج المضاد  Leucoparillus cerealisللبكتريا أو الفطريات ، كما وجد أن الفطر 

Diatrotyne nitrile polyacetylen  ذو السمية العالية للفطرphytophthora cinamomi 

ات على إنتاج مواد الـ والبكتريا ، كما أن الفطريات المعايشة مع الجذور تحفز النب

Phytoalexin  وهذا يمثل بعداً مضاعفاً إلى زيادة قابلية النبات على الصمود بوجه مهاجمة

كان قليل األذى  Thielaviopsisالفطريات ، أما بالنسبة للمايكورايزا الداخلية فلوحظ أن الفطر 

الداخلية وأن مستخلص الجذور يمنع تكوين السبورات  لبنات التبغ المتعايشة معه المايكورايزا

و  Stemphyllumو  Alternaria% وأن أنواع الفطريات  100 – 80الكالميدية بنسبة 

Botrytis  وRhizopus  وFusarium  وCurvularia  الموجودة في منطقةRhizosphere 

عند معاملتها مع البذور في حين لها القابلية على تحفيز نمو نبات القطن في التربة غير المعقمة 

أن مستخلص المزرعة )الراشح( من كل واحد من هذه الفطريات الستة قد حفز النمو لكل من 

فعند تلويث  Patulinالمنتج للمضاد  Penicillium patulumالقطن والباقالء ، وأن الفطر 

 Phytophthoraالتربة به سيطر على مرض موت البادرات في الشجر والمتسبب عن الفطر 

cryptogea  لكنه لم يسيطر على موت البادرات في القطن والمتسبب عن الفطرRhizoctonia 

solani  وأن راشح المزرعة الفطرية للفطرPen. Patulum  قد سيطر على كال المرضين أن

فعال ضد المسببات المرضية ولكنه ال ينتج بتراكيز  Patulinهذه النتائج تشير إلى أن المضاد 

 عالة وجيدة في منطقة جذور القطن . ف

في المكافحة البايولوجية إلنتاجه عدة مضادات منها  Trichodermaلقد أستغل الفطر 

Pachybasin  وViridin  وTrichodermin  وGliotoxin  حيث تؤثر هذه المضافات في

 مدى واسع من األحياء المجهرية المضرة لجذور النباتات .

فأنها تمتلك  Phylloplaneالموجودة في منطقة سطوح األوراق  أما بالنسبة للفطريات

الذي  Botrytisقابلية ضعيفة للتضاد وأن بعضها يتمكن من التضاد مع بعض الفطريات كالفطر 

إلى مستوى مناسبة لفطريات أخرى ، وهناك بعض البكتريا التي لها القابلية على  PHيخفض الـ 

وأن تلويث البذور أو التربة بهذه  Bacillus subtilisكتريا أفراز المواد المضادة ومثالها الب

البكتريا أو راشح المزرعة البكتيرية قد سيطر على جرب البطاطا وموت البادرات في الذرة 

والبنجر السكري والجت ، وهناك طريقة لزيادة التضاد وذلك بأستخدام أساليب زراعية من شأنها 

التي له القابلية على أفراز المضادات مثل تسميد التربة  أن تؤدي إلى زيادة أعداد الفطريات

بالسماد األخضر وغمر التربة بالماء وأن التسميد يؤدي إلى زيادة نمو ونشاط الفطر 

Trichoderma  والبكتريا وكذلك الـActinomycetes . 

 : Fungistasisالمثبطات الفطرية  – 5

فطرية )سبور هايفة أجسام ساكنة( على يستعمل هذا المصطلح لوصف عدم قابلية تراكيب 

اإلنبات في التربة ، وقد تعود هذه الظاهرة إلى عدم كفاية المواد الغذائية ألحداث أو أبتداء اإلنبات 



و  Cu++بسبب التنافس مع األحياء المجهرية األخرى وكذلك أمتصاص األيونات الموجبة مثل 
++AL  ًبواسطة التراكيب الفطرية مؤدية إلى بقاء تلك األجزاء ساكنة وأن المواد المانعة أيضا

تسبب هذه الظاهرة فوجد أن كل من األثلين أو الكحول األثيلي واألمونيا مسؤوليتها على أنواع 

 . Fungistasisمعينة من الـ 

 :  Stimulation chemالمواد الكيمياوية المحفزة  – 6

األحياء المجهرية مواد كيميائية تؤدي إلى تحفيز المسببات المرضية إيجابياً أو تنتج بعض 

أو عوائل فوجد أن البكتريا والفطريات الشعاعية  Non Hostقد تنتج من نباتات غير عوائل 

(Actenomycetes وبعض الفطريات تحفز تكوين التراكيب التكاثرية مثل الـ )Zoospor  والـ

Chlamydospore والـ Perithecia  وأن األحياء المحفزة تجهز الفيتامينات الضرورية أو الـ

Sterol .وفي حاالت أخرى يتم التحفيز بإزالة العناصر الغذائية ، 

 Strigo Witchوهي ضارة للمتطفل الزهري  Strigolووجد أن القطن ينتج مادة الـ 

Weed lutea نه غير عائل فأن هذا التحفيز سوف مؤدياً إلى التحفيز إنبات البذور للمتطفل وبما أ

يؤدي إلى موت المتطفل ، ولوحظ أن أفرازات جذور الكتان والذرة البيضاء وتحفز إنبات بذور 

 لإلنبات بالتربة وهي نباتات غير مضيفة للهالوك . Orbanchiالهالوك 

 

 األليلوياثي وتكشف أعراض المرض .

Allelopathy in Disease Symtomes Development 

يلعب األليلوباثي دوراً في تكشف أعراض المرض لوجود الكثير من السموم التي تفرز من 

قبل المسببات المرضية التي تؤدي إلى أضرار بالغة على العائل ، وتصنف هذه السموم على 

أساس تفاعل وأستجابة العائل لتلك السموم ويفترض بمثل هذه األستجابة أن تشابه إستجابة العائل 

مركبات المصنعة ذات الشبه الكبير بتلك السموم ، وتصف هذه السموم أستناداً إلى ماتحدثه إلى ال

 من أعراض إلى :

  Chlorosis – Producing Toxins – 1السموم المسببة لألصفرار 

                                 a – Rhizobitoxin  

في أوراقها العليا وخاصة  لوحظ أن اصناف معينة من فول الصويا يحدث بها أصفرار

النباتات الحديثة وبعد سلسلة من الدراسات تبين أن المسبب الرئيس لهذه الظاهرة هو سم ينتج في 

، وعند أخذ عصارة تلك الجذور  Rhizobiumأنسجة الجذور الحاوية على العقد البكتيرية 

المستعملة في  38ـ ومعاملة النباتات حصلت الظاهرة عالوة على التقزم لمعظم األصناف ال

الدراسة ، بينما مستخلص العقد البكتيرية لنباتات البيت الزجاجي لم تسبب الظاهرة وهذا يفسر لنا 

لها القابلية  R. japonicumوهي بالذات  Rhizobiumأن هناك سالالت معينة من البكتريا الـ 

 على أفراز هذه السموم وكانت المادة هي :

2 – amino-4 (2- amino-3-hydroxy propoxy) – trans but -3- enoic acid 

 غم(28أونس األونسة =  3غم/ أيكر ) 84يمكن أستعمال هذه المادة كمبيد لألدغال بتركيز 

                                 b Tabtoxin 

هنالك عدد من األمراض البكتيرية يحصل وجود هالة صفراء حول منطقة اإلصابة الميتة 

عند مهاجمتها العائل كالتبغ أو الشوفان تنتج نوعين من  Pseudomonasوخصوصاً مع الجنس 

هما المسؤوالن عن األصفرار نتيجة التحليل وجد أن السم الرئيس  Phytotoxinالسموم النباتية 



( ووجد أن نبات اللوبيا يحوي serine 1- tabtoxin -2من نوع ببتيد ثنائي ) Tabtoxinهو الـ 

 شخص على أنه ببتيد ثالثي . Phaseotoxinعلى سم أخر يسمى بالـ 

(N – phosphosulphanyl) or nithylalanylhomoarginine  

ة العائل أكثر من ولوحظ أن المقاومة لهذه األمراض متعلقة بفقدان أو أنعدام تجمع السم في أنسج

 الضغط على المسبب البكتيري .

                               c – Tentoxin 

( أن الفطر A. alternaria) Alternaria teniusلوحظ أن إصابة بذور القطن بالفطر 

بعد اإلنبات ولوحظ أن  يسبب األصفرار لألوراق الفلقية بعد فترة قصيرة من خروج البادرات

األنسجة المصابة تكون خالية من المسبب المرضي وهذا يدل على أشتراك السم بالعملية ، وقد 

 Tentoxinوسمي بالـ  Cyclic tetrapeptideعزل السم وشخص على أن ببتيد رباعي حلقي 

لهانة وأن السم وأن النقي منه يسبب أصفرار شديد لنباتات الخيار والقطن ولكنه غير سام على ال

 يؤثر في عملية الفسفرة التي تحصل في الكلوربالست وليس السايتوبالزم .

                               d – Aflatoxin  

تسبب ظاهرة األلباينو  Aspergillus flavusهنالك سالالت مختلفة من الفطر 

(Albinismشكل من أشكال األصفرار في النباتات ، ولوحظ أن األ ) فالتوكسين النقي يؤدي إلى

ظهور نفس األعراض عالوة على منع إنبات البذور ، وفي الذرة الصفراء فأن األفالتوكسين 

وهذا يعود إلى منع المرحلة  Chloroplastفي خاليا الـ  Granaيمنع تكوين الصفيحة الوسطى 

 المبكرة في تصنيع الكلوروبالست .

 



 المحاضرة الثانية عشرة

 

 . Necrosis – Producing Toxins -2السموم المسببة لتسوس 

أو بشكل لفحات  Necrosisتحدث بعض المسببات المرضية أصابات على شكل بقع ميتة 

Blight  وتسوس الساقStem canker  كأعراض رئيسية ، وفي المراحل المبكرة لتطور

اإلصابة هناك ضرر كبير يتأتى من تحطيم الغشاء الخلوي مؤدياً في بعض األحيان إلى زيادة 

و  Alternariaو  Ascochytaليونة تلك اإلنسجة وخاصة فيما بين الخاليا ، وتسبب الفطريات 

Colletotrichum  وHelmenthosporium  وPericonia و Phyllosticta  والبكتريا

Pseudomonas  وErwinia  وXanthomonas  عادة تلك البقع ، عزلت سموم من تلك

الفطريات والبكتريا كان لها الدور الواضح في تطور وأحداث اإلصابة ولوحظ أنها من نوع 

ولوحظ  الببتيدات وهي تسبب زيادة في التنفس وتسرب الطاقة وتتداخل بفعالية الجدران الخلوية ،

إن األصناف المقاومة ال يمكن أن يحدث بها مثل هذه العمليات ، ويمكن أستغالل حساسية 

النباتات إلى السموم في برامج التربية حيث يعتمد عليها في تقييم هذه األصناف وبالتالي 

 حساسيتها للفطر .

 

 

 

 . Witting Producing Toxin -3السموم المسببة للذبول 

تؤدي السموم المنتجة في هذه المجموعة إلى تغير نفاذية األغشية الخلوية ، وعند أستعمال 

التراكيز الواطئة فأنها تسبب خلل بسيط في األغشية بدون أحداث ظاهرة الذبول وهذه السموم 

المنتج  Fusicoccinالخاصة بالذبول شخصت على أنها غير متخصصة بالعوائل ويعتبر السم 

المسبب لذبول وجفاف سيقان اللوز والخوخ هو مثال  Fusicoccum amygdaleطر من قبل الف

جيد للسم الخاص بالذبول حيث يعطي السم النقي أعراض مشابهة لتلك التي يسببها الفطر على 

العوائل أو غير العوائل ويسبب السم تحفيز إنبات البذور ويشجع في إنسياب أيونات الهيدروجين 

أمتصاص أيونات البوتاسيوم مسبباً أنفتاح دائم للثغور فيزداد معدل النتح  من الخاليا يصاحبه

يلعب دورهما في  Fusaric acidو  Lycomarasmineوفقدان الماء ، كما عرفت السموم 

 . إلى مركب أقل سمية :F.aتسبب الذبول وأن النباتات المقاومة تقوم بتحويل الـ 

Fusaric acid           N- methylated F.a. amide 

 . Growth Regulating Toxin -4سموم تنظيم النمو 

تشير بعض المصادر إلى حاالت زيادة فعالية األوكسيدات واألثلين والسايتوكانينات في      

 Ralastoniaالنباتات المريضة وبذلك فهي تنمو نمو غير طبيعي وأن البكتريا 

Solanacearum (Pseudomonas تنتج األثلين في ) مزارعها ، هذا يؤكد زيادة إنتاجه في

زاد من إنتاج األثيلين عند اإلصابة  Verticilliumالنباتات المريضة مسبباً التشوه ، وأن الفطر 

بينما لم يتمكن من إنتاجه في المزارع الفطرية ، وفي الرز فقد وجد أن النباتات المصابة بمرض 

رع من النباتات السليمة ، وعند أخذ راشح .( تنمو أسFoolish Seedling Dis) Bakanaeالـ 

بهذا المرض فأنه أحدث أسراع في نمو النباتات  Gibberella fujikuraiالفطر المسبب 

وتم تشخيص عشرين نوعاً فمنه سميت  Gibberelinالمعاملة به وشخص المركب على أنه الـ 



20A          1Gibberelin A  من الفطريات ، وإن راشح المزارع الفطرية ألنواع

Penicillium  وAspergillus  تسبب نمو غير أعتيادي بجذور الذرة الصفراء والمسبب للحالة

)ببتيد حلقي(  Cyclopeptideوهو نوع من  1Aو  2Aو  1Bو  Malformin 2Bهو المركب 

 يحتوي على خمس حوامض أمينية يحفز األثلين مسبباً األمراض .

 

 

 . Phytoalexin -5الفايتوالكسين 

وهي تنص على أنه بعد تحقق  Bőgerو  Mollerمن قبل  1941نظرية وجدت عام 

اإلصابة فأن النبات ينتج مواد كيمياوية جديدة لمقاومة الفطر وهي من أهم التطورات في علم 

ومفادها أن  Coevolutionفسلجة المسببات المرضية حيث عرف التطور المتزامن )المتوافق( 

جم النبات بواسطة سمومه يبدأ األخير بإزالة سمية هذه المواد للتخلص منها أو أن الفطر يها

النبات يكون المركبات الكيمياوية الجديدة وهي الفايتوالكسين لتؤدي إلى قتل الممرض أو أن 

 الفطر يطور ميكانيكية إلزالة سمية هذه المواد ليبقى الصراع مستمراً .

(1) Pathotoxins                          (3) Phytoalxins  

                                                                                 Killed the fungus 

 Fungi                         Plant                                            or 

         (2) Detoxication          (4) Analysis of Phytotox 

 

 المركبات الكيمياوية التي تعمل كأساس في مقاومة األمراض .

،  Bellصنف المركبات الكيمياوية التي تستخدم من قبل النبات إلى صنفين بواسطة )

 ( وهي :1977

  a – Preinfectional Compمركبات قبل اإلصابة  

تزداد بعد اإلصابة بالمرض ، وقسمت إلى ويقصد بها مركبات موجودة أصالً بالنبات ويمكن أن 

 قسمين :

1 – Prohibitins  

وهي المواد الموجودة بالنبات وتعمل على إيقاف أو أختزال المسبب بشكل كامل بالنبات 

 وال تزداد بعد اإلصابة .

2 – Inhibitins  

 وهي المركبات الموجودة بالنبات وتزداد بعد اإلصابة لتعطي قابلية سمية عالية ضد

 الفطريات ، ومن أمثلة المواد الموجودة قبل اإلصابة ما يلي :

مقاومة جداً لكثير من الفطريات ألحتوائه  Pinus heartwoodلوحظ أن نبات الصنوبر 

الذي يمنع هذه األصابات ، وفي البصل األحمر فأن البصل المقاوم  Pinosylvinعلى المركب 

 يحتوي على مركبين فينولية هما :

 

 

 

 



 

  

 

   

 

المسبب للمرض  Colletotrichumهذه المركبات تسبب أختوال لنسبة سبورات الفطر 

، كما لوحظ وجود مركب من نوع الفالفينات  Onion Smudgeالمعروف بالتفحم السخامي 

بتراكيز عالية جداً في أوراق الحمضيات تمنع نمو الفطر  Nobiletinيدعى بالـ 

Deutrophoma ووجد المركب  في األصناف المقاومة ،Avenacine  في نبات الشوفان

Avena sativa  والسام ضد الفطرOphiobolus graminis  وفي بعض أصناف البطاطا ،

المقاومة للفحة يتكون منطقة فاصلة بين النسيج السليم والمصاب تتركز فيه األحماض الفينوليةمن 

 – 2ث يزداد تركيز األول بـ حي Scoplineوالـ  Coumarinوالـ  Chlorogenic acidأنواع 

 مرة . 20 – 10أضعاف بينما الثاني والثالث تزداد بنسبة  3

لوحظ  Venturia ineaqualisوفي األصناف المقاومة من التفاح لمرض جرب التفاح 

 )مركب حلقي( عند تحقق اإلصابة بالفطر . Cinamicزيادة تركيز ثالثة أنواع من حامض الـ 

 .b- Post Inflectional Compالمركبات الموجودة بعد اإلصابة 

 وهي مركبات تتكون بعد اإلصابة أي مركبات جديدة ال وجود لها قبل اإلصابة وتشمل :

1- Post inhibitins 

وهي مركبات كانت غير سامة بالنبات تتحول بعد اإلصابة إلى مركبات سامة من خالل 

 ي عليها مثل التأكسد أو التحلل المائي .العمليات الكيمياوية التي تجر

2 – Phytoalexins  

وهي مركبات كيمياوية جديدة تتكون وتزداد بشكل عالي بعد اإلصابة نتيجة للتنشيط الذي 

 يحدث في إنزيمات النبات .

ومن أمثلة هذه المجموعة من المواد أن نبات الخردل الذي يعود للعائلة الصليبية عند 

فأن النبات يكون مركب  Peronospora parasiticaالزغبي إصابته بالبياض 

Allylisothiocyanate  الذي يشتقه من مركب الـSinigrin  بواسطة أنزيمMyrosinase 

وهو من أنزيمات التحلل المائي يمنع اإلصابة بهذا المرض في الخردل البري ، وفي نبات 

أنها تحتوي على مركبين هما  Fusarium oxysporumالمقاوم للفطر  Tulip bulbالتيوليب 

1- Tuliposid (A , B وهي مركبات سامة جداً للفطر حيث تتصل مع الـ )SH  الموجودة

 باإلنزيم لتثبيط عمله .

 

 

Pathometry 

 . Percentage of Infection( النسبة المئوية لإلصابة 1

 100بقسمة عدد النباتات المصابة مقسومة على العدد الكلي مضروبة في  يمكن أستخراجها

. 

       2000      20                   No. of Diseased plants 



c = 100% = ــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــ  ×

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 %Infectionــــــــــــــــــــــــــ = 

        100     1000                     No. of All Plants 

 

ويمكن أن تفيد هذه المعلومة في التصور عن حجم اإلصابة أو الخسارة التي ستحصل 

بالحقل ولكنها محدودة األستخدام إذ أنها مفيدة في حالة أمراض الذبول الوعائي المتسبب عن 

. وأمراض التفحم المغطى والسائب في محاصيل الحقل إذ F.oxysporum , V. sppالفطريات 

لنبات المصاب سوف يموت وبالتالي خسارة في الحقل وفي حالة السنابل فأن أن في كل الحاالت ا

 كل سنبلة مصابة بالتفحم سواء المغطى أو السائب فأنها خسارة في الحقل .

 . Percentage of Disease Index( النسبة المئوية لمعامل المرض 2

الحقل والذي ال يمكن معه يلجأ الباحثون إلى أستخدام هذا المفهوم لتقدير معامل المرض في 

أستعمال نسبة اإلصابة فعلى سبيل المثال فأن إصابة ورقة حنطة واحدة ببثرة أو أكثر لمرض 

الصدأ تعتبر النبات مصاب والبناتات التي تكون أوراقها جميعاً مصابة تعتبر أيضاً مصابة وهذا 

لى بكثير من تلك البثرات أو ال يمكن األعتبار أن العدد الكبير للبقع يحدث خسارة أقتصادية أع

 ومفادها :  1923البقع القليلة تملئ األوراق ، وتستعمل مع هذا المفهوم معادلة ما يكفي عام 

 درجتها(× مجموع )عدد األوراق من كل درجة                       

معامل المرض = 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أعلى درجة في المدرج × العدد الكلي لألوراق                        

 

لدينا ثالثة أصناف يراد أختبار تفاعلها مع مسبب يحدث تعفن للجذور يعمل مدرج  مثال :

(Scale من )تعفن الجذور  2= تعفن الجذور الثانوية ،  1= نباتات سليمة ،  0مثالً  3 – 0 =

 نبات . 50= تعفن كامل الجذور وموت النبات ولدينا  3الرئيسي ، 

 

 3صنف  2صنف  1صنف  

0 10 5 20 

1 20 10 10 

2 5 20 5 

3 15 15 15 

 

                             10 × 0 + 20 × 1 + 5 × 2 + 15 × 3 

 1معامل المرض للصنف 

ــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 %50=  100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                             50 × 3 

 



                             5 × 0 + 10 × 1 + 20 × 2 + 15 × 3 

 2معامل المرض للصنف 

ــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 %63.3=  100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

                                             50 × 3 

 

                             20 × 0 + 10 × 1 + 5 × 2 + 15 × 3 

 3معامل المرض للصنف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 %43.3=  100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                             50 × 3 

 

هو أفضل األصناف ولكن ما تفسير هذه ( 3وبهذا يمكن الحكم على األرقام أن الصنف )

األرقام هل هي نسبة إصابة ؟ كال هل هي شدة إصابة ؟ كال ألن المدرج وضع لشدة اإلصابة 

ولكن كثير من الباحثين يستعمل هذه الطريقة ويطلق عليها النسبة المئوية لشدة باإلصابة وال 

 توجد نسبة مئوية لشدة اإلصابة .

 . Disease severity( شدة اإلصابة 3

في هذا المصطلح يمكن وضع النباتات المريضة في المجتمع النباتي في مدرج الشدة الذي 

 وضع ، فلو عدنا للمثال السابق ألستخراج شدة اإلصابة كما يلي :

 

                             10 × 0 + 20 × 1 + 5 × 2 + 15 × 3 

 1شدة المرض للصنف 

ــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1.6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 

                                                50  

  

                             5 × 0 + 10× 1 + 20 × 2 + 15 × 3 

 2شدة المرض للصنف 

ــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1.9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــ

                                                50  

 

 

                             20 × 0 + 10× 1 + 5 × 2 + 15 × 3 

 3شدة المرض للصنف 

ــــــــــــــــ=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1.3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 



                                                50  
 

أفضل األصناف ويمكن تفسير هذه األرقام إذ أن  3وهنا يمكن الحكم على أن الصنف 

أي تعفن الجذور  1وهي اقرب للـ  2و  1تقع شدة اإلصابة بها بين الدرجة  3النباتات من الصنف 

 أي تعفن الجذر الرئيسي . 2فأن الشدة تضرب من  2الثانوية بينما في الصنف 

 . Coefficient of Dis. Indexالمرض ( دليل معامل 4

وذكر أن دليل معامل المرض يمكن أن  1981عام  Datarو  Mayerوهذا ما أقترحه 

 -يعطي لنا فكرة عن الخسارة المتوقعة نتيجة المرض والمعامل يحسب حسب المعادلة التالية :
 

 نسبة األصابة× دليل معامل المرض                         

=  المرض دليل معامل

 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    100 

 

                                                           80 × 50 

=  1وعودة على مثالنا فأن دليل معامل المرض للصنف 

 % 40ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

                                                              100 

 

                                                          90 × 63.3 

=  2دليل معامل المرض للصنف                         

 % 45.9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

                                                              100 

                                     

                                                           60 × 43.3 

=  3دليل معامل المرض للصنف                         

 % 25.9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

                                                              100 

 

أكثر من بقية األصناف كما عكس الصنف  2وهذا يعني أن المرض بسبب خسارة للصنف 

 أقل نسبة خسارة . 3

 

 

 

 



 المحاضرة الثالثة عشر

 

 -أستخدامات للمصطلحات خاطئة :

دراسة حساسية األصناف أو تقييم حساسية األصناف أو مسح أولي لحساسية األصناف ، أن  – 1

الباحث يقصد السلوك أو اإلستجابة لألصناف للمرض فقد تكون إيجابية بعكس إصابة عالية أو 

لذا يمكن أستعمال التعابير دراسة سلوك أو اإلستجابة  سلبية بوجود إصابة واطئة أو أنعدامها

المرضية أو تفاعل العائل ألن الباحث ال يعرف سلوك هذا األصناف في أماكن أخرى بأختالف 

 السالالت أو البيئة .

يستخدم مصطلح المقاومة خطأ بدالً من المكافحة فيصف الباحث تقليل مياه الري أو األسمدة  – 2

أو معاملة البذور أو الرشات الوقائية وهذا تحدث عن مكافحة ، أما اذا أستعملت  أو بقايا الحاصل

 األصناف المقاومة فأننا نتكلم عن صبغة موروثة بالعائل وهنا يستعمل المصطلح )مقاومة( .

أقحام النسب المئوية لإلصابة في أمراض الدورات المضاعفة كلفحات والبياض الدقيقي  - 3

والتبقعات لذلك يتطلب من الباحثين قياس شدة اإلصابة عند التعامل مع تلك والزغبي واألصداء 

 األمراض .

غالباً ما  L.S.Dللمقارنة بدل أختبار دنكم أن أستخدام أختبار  L.S.Dأستخدام تحليل  – 4

يستعمل للمقارنة بين معاملتين وأن كثرت المعامالت فاألفضل أستخدام أختبار دنكن المتعدد ألنه 

 . L.S.Dمن أفضل 

عدم األهتمام بالجداول عند كتابة البحوث واألطاريح فالجدول يجب أن يشرح نفس بأحتوائه  – 5

على كافة المعلومات بحيث من يقرأ الجدول يعلم كل شيئ عن التجربة كما يجب كتابة أسماء 

 الفطريات كاملة في الجداول كما يجب ذكر أسم المحصول وبأي عروة زرع .... ألخ .

يجب األشارة إلى الباحثين الذين سبقوا بحث الباحث وعدم أغفال أي منهم وأن أي أغفال  – 6

يعني أن العملية مقصودة أو أن الباحث لم يقرأ وهذين السببين يعكسان جهل الباحث بأصول 

 البحث العلمي .

ورة األشارة في المصادر يجب أن تكون األشارة إلى المصادر األصلية وليس مصادر مذك – 7

في بحوث راجعها الباحث ألن المعلومة قد تكون نقلت خطأ من الباحث الذي أعتمد عليه في 

 المصدر المشار إليه .

 

 .  Epidemiologyالوبائية 

كانت أمراض النبات تدرس على أساس أنها علم النبات حتى بداية القرن العشرين 

أت دراسة مجموعة المسببات وخصوصاً الفطريات تغير هذا المفهوم في بداية القرن وبد

ونتيجة  Van der plankالمرضية تستقل ، أن أول متخصص في وبائية أمراض النبات هو 

لموجة البحوث في األربعينات والخمسينات والستينات إلنتاج المبيدات وبحث مربي النبات عن 

لى ضرورة أصناف ذات إنتاجية عالية مما يعكس ظهور األمراض وحدوث الكوارث فأنه أشار إ

إلى  Epidemicفهم ستراتيجية الوبائية من قبل منتجي المبيدات ومربي النبات ، وتعني كلمة 

Epi = On  )على(demos = People  ، أي المرض في مجموعة أو عدة أفراد )المجتمع(

ودعى  Epizooticوعلى الحيوان  Epiphytoticوعند تعامل العلم مع النبات فيطلق عليه 

 Disease triangleإلى فهم المرض من الناحية الوبائية وقبله عرف مثلث المرض فاندريالنك 



ولكي يكون  Environmentوالظروف البيئية  Pathogenوالمسبب  Hostالمتكون من العائل 

هنالك عناصر وباء أدخل عامل رابع هو عامل الوقت وبذلك تحول المثلث إلى هرم مرضي 

Disease Pyramid . 

Epidemic : . هي زيادة المرض مع الوقت 
 

Vander plank  

 هي زيادة حدوث المرض في مجتمع ما    وليس بالضرورة أنتشاره في مناطق بعيدة

Merrill 1977    
 

Pandemic :  مرض وبائي ينتشر بمساحات واسعة وبسرعة كبيرة قد يشمل مساحة أو بلد أو

 قارة أو العالم بأجمعه .

Endemic : ي يوجد بشكل ثابت )مستمر( في موقع محدد أي مستوطن في هو المرض الذ

 منطقة معينة . )يمكن أن يتحول إلى وباء بتوفر الظروف المالئمة( .

Exotic : . لمرض غير المستوطن في منطقة محددة يأتي إليها ولم يكن موجود سابقاً منها 

األقتصادية التي يحدثها  أن الهدف من تقدير المرض هو الوقوف على األضرار تقدير الخسائر :

المرض أوالً ومن ثم تحديد الطريقة المناسبة لمقاومة المرض ثانياً وتنفق الدول ماليين 

 الدوالرات من أجل تحقيق هذه األهداف ويمكن تقدير الخسائر بطريقتين :

 . Surveyالمسح  – 1

 . Experimentalالطريقة التجريبية  – 2

كمية الحاصل أو نوعيته الناجمة عن المرض ، وتقدير هذه أن الخسارة تعني النقص في 

الخسائر ليس باألمر السهل وتكمن صعوبتها في التصميم الذي يستخدم لقياس الضرر لذلك هناك 

 شروط يعتمد عليها في تنفيذ الدراسة وهي :

أن موقع التجربة يجب أن يشمل جميع مناطق زراعة  : Locationتحديد الموقع  – 1

 بحيث تشمل جميع الظروف التي يتعرض لها المحصول . المحصول

 يجب أن تعاد التجربة على األقل لثالث سنين .   : Periodفترة التجربة  – 2

أي وجود نباتات مصابة ونباتات غير مصابة ويتحقق  : Duplicationأزداوجية التجربة  – 3

وهي الخطوط  Isolineأو الـ  ذلك بأستخدام المكافحة الكيمياوية أو أستخدام مناطق معزولة

المتقاربة وراثياً ولكنها تختلف في أستجابتها لألمراض ، أو أحاطة محصول المقارنة بمحاصيل 

 حساسة وعندها ينحصر المرض على النباتات الحساسة .

 تجانس وتوحيد العمليات الزراعية . – 4

 وتقدر الخسائر والمرض بقياس شدة المرض بطريقتين :

 ويجب أن يتحقق مفهومين لتنفيذ هذه الطريقة هما: :Direct Methodالطريقة المباشرة  – 1

تشخيص المرض من خالل أعراض المرض التي تظهر على النبات وعالمات المسبب في  –أ 

 مكان اإلصابة .

 وفيها يجب التعرف على مفهومين : Assessmentتقدير المرض  –ب 

: وهذا يتعامل مع الحقل وحساب عدد النبات  Disease incidence( حدوث المرض 1

 المصابة أو األوراق المصابة أو الثمار وغيرها ويمكن أستخدامه في أمراض الذبول )الجذور( .

 Disease severity( شدة المرض 2



وهنا نتعامل مع مفهوم كمي يتعامل مع الحجم أو المساحة فالورقة المصابة أكيد أنها مصابة  : 

هو عدد البقع الموجودة ؟ أو كم هي المساحة من حجم الورقة مصابة ؟ فالعدد القليل  ولكن كم

يختلف عن العدد الكبير وكذلك الحجم ويجب أن يشار إلى حجم العينة التي نتعامل معها فالحجم 

 Disease intensityالقليل ال يمثل بالضرورة الحجم الكبير للعينة ، كما يمكن أطالق تعبير الـ  

كمقياس كمي للمرض ، وعند تحويل اإلصابة المرضية إلى  FAOذي أطلق من منظمة الـ ال

 . Pathometryمخططات فأن هذه العملية يطلق عليها 

 لقد وضعت عدة مفاتيح حقلية أو مخلططات بهدف تقدير الخسائر ومنها :

في وسكانسن في أمريكا ويعتمد على  1923وضع عام  Mckinneyمفتاح مكيني  – 1

 التقديرات البصرية ويحولها إلى معدالت رقمية ويضم المفتاح عدة درجات هي :  

1 = Slight Dis           0.75 = Very Slight Dis.            0 = No disease    

 )مرض قليل(                    )مرض قليل جداً(                    )ال يوجد مرض(   

3 = Abundant Dis                         2 = Moderate Dis. 

 )مرض غزير(                                   )مرض متوسط(   

أن هذا المفتاح غير كفوء ألنه يأخذ بنظر األعتبار الحد الفاصل بين مستوى وأخر عالوة 

تقرأ  % أو أنها50على األختالفات في وجهة نظر الباحث ، والعين البشرية تتحسس للمحفز لحد 

( لذا فقد أقترح Weber - Fishner% بعدها تكون غير دقيقة )حسب قانون 50بدقة لحد 

Horsfall of Barrate  قانونHB – scale  درجة بدالً من خمسة حيث  12وأقترحوا فيه

أخذين بعين األعتبار دقة العين ودرجة  100 – 50وأخرى من  50 – 0تتضمن قراءات من 

 تحسسها :

1 = 50 – 25 / 2 = 25 – 12 / 3 = 12 – 6 / 4 = 6 – 3 / 5 = 3 – 0 / 6 = 0 / 7 = 50 

– 75 / 8 = 75 – 88 / 9 = 88 – 94 / 10 = 94 – 97 / 11 = 97 – 100  

 ))معادلة مكيني((  100=  12

% بدقة بعدها 50أن هذا المفتاح يعمل بمبدأ أن العين البشرية تقيس الجزء المصاب لحد 

% أي 95% مصاب فأن السليم 5% وهذا معناه أذا كان القياس 50م بدقة لحد تقيس الجزء السلي

أن العين تركز على الجزء المصاب بالبداية ثم الجزء السليم وأن الدرجات الستة األولى لقياس 

 الجزء المصاب والستة الثانية لقياس الجزء السليم .

حدث نفس الضرر فمثالً البقعة تحذير : أن األعراض التي بنفس الحجم ليست بالضرورة أن ت

على العقدة أهم من البقعة على الورقة ولكنها بنفس الحجم ففي حالة التبقع األلتر ناري فهناك بقع 

على األوراق والثمار والنورة الزهرية فالموجودة على النورة الزهرية أكثر ضرراً من البقية 

 وهكذا .

 . Indirect Methodالطريقة غير المباشرة  – 2

 وفيها تقاس شدة المرض بطرق غير مباشرة منها :

 . Propagulesحساب عدد الوحدات التكاثرية للمسبب المرضي   -أ 

قياس المحتوى الكيمياوي أو التحليل الكيمياوي للمواد العائدة للمسبب المرضي أو تلك التي  –ب 

 يحولها المسبب منتجاً مواد كيمياوية جديدة .

 . Remote Sensingالتحسس النائي  -جـ 



تعمل هذه الطريقة وفق مبدأ أن األشعة الشمسية أو الضوء الساقط على اإلنسجة النباتية قد    

ينعكس أو يمتص وهذه العملية تختلف بأختالف نوع النسيج النباتي والتغير الحاصل فيه ويمكن 

 ( .Electromagentic spectrumقياس هذه األنعكاسات بواسطة الطيف الكهرومغناطيسي )

وأن األشعة الشمسية تتكون من عدد من األشعة تختلف في أطوالها الموجية وتستعمل في 

 هذه الطريقة كأميرات خاصة للتحسس باألشعة المنعكسة وبواسطة الحاسوب يمكن معرفة 

اإلصابة باألفات أو وجود األدغال أو المحتوى الرطوبي والخصوبي للتربة ، أستخدمت 

الكشف عن مرض الصدأ واللفحة المتأخرة ولكن رغم حداثة هذه الطريقة  هذه الطريقة في

 وسهولتها لكنها ذات عيوب ومأخذ عديدة منها :

 ال تفرق بين نوع اإلصابة هل هي لحشرة أم فطر أم غيرها . – 1

 ال تميز اإلصابة هل أنها على المحصول األقتصادي أم األدغال الموجودة . – 2

 عندما تكون غيوم بالجو . ال يمكن أجرائها – 3

 ال يمكن أن تتحسس اإلصابة باألجزاء المنخفضة بالنبات عند وجود نباتات عالية . – 4

 العوامل المؤثرة في تطور الوباء :

هنالك العديد من العوامل الداخلية والخارجية في العائل تلعب دوراً مهماً في تطور  العائل : –أ 

 الوباء وهي :

فالعوائل التي تحمل المقاومة العمودية ال تسمح  قاومة والحساسية للعائل :مستويات الم – 1

للمسبب المرضي بإصابتها لذلك فأن الوباء ال يتطور فيها ، أما تلك التي تحمل المقاومة األفقية 

فأنها تصاب ويعتمد تطور الوباء فيها على مستوى المقاومة والعوامل البيئية بين تلك الحساسة 

قر إلى جينات المقاومة فتعد وسط مالئم إلنتشار وتطور اإلصابات الجديدة بتوفر والتي تفت

 العوامل البيئية المالئمة .

أن زراعة العوائل النباتية المتجانسة وراثياً فأن من  التجانس الوراثي للعوائل النباتية : – 2

محدثة الوباء المتحمل ظهور ساللة جديدة للمسبب المرضي يمكن أن تهاجم هذه العوائل 

ولوحظت هذه الحالة بالعديد من األمراض منها لفحة الشوفان التي يسببها الفطر 

Helminthosporium . ًعندما زرع الصنف المتجانس وراثيا 

كما يتطور الوباء في المحاصيل ذات التلقيح ال ذاتي بصورة متوسطة وأقل تطوراً 

دم تطور الوباء في المجتمعات الطبيعية حيث بالمحاصيل ذات التلقيح الخلطي وهذا يفسر سبب ع

 يحصل خلط بين النباتات المختلفة وراثياً .

: يتطور الوباء بسرعة أكبر من المحاصيل الحولية مثل الذرة والخضر نوع المحصول  – 3

 ويكون سريعاً في المجموع الخضري واألزهار والثمار عنه في حالة السيقان لألشجار وأفرعها .

: تتغير حساسية العوائل النباتية لألمراض مع العمر ففي أمراض  لعائل النباتيعصر ا – 4

البياض الزغبي وتجعد أوراق الخوخ واألصداء والتفحمات الجهازية تكون العوائل حساسة خالل 

أو يحدث العكس  Adult Resistanceفترة النمو الخضري تصبح المقاومة خالل فترة النضج 

حالة المقاومة لبعض األمراض في فترة النمو ولكنها تكون حساسة في أمراض أخرى وتحدث 

 ألمراض أخرى والعكس في حالة البلوغ .

تلعب أفرازات النبات دوراً في جذب المسببات المرضية ، فأذا كانت هذه  أفرازات النبات : – 5

سب فأنها تكون األفرازات من المواد التي يميزها المسبب ويعتبرها دليل على وجود العائل المنا

 سبباً في زيادة تطور المرض .



أن إصابة النبات ونجاح المسبب في التمركز فيه ال يعتمد على العائل  المسبب المرضي : –ب 

 والظروف البيئية فقط بل يعتمد على قابلية التطفل للمسبب وعوامل أخرى تخصه وهي :

حيث المسببات ذات القدرة األمراضية العالية  )العدائية( : Virulenceالقابلية األمراضية  – 1

تصيب عوائلها بسرعة لتنتج مقدار كبير من اللقاح والمرض بينما المسببات التي تكون أقل قدرة 

 أمراضية أقل تسبباً في الوباء .

: أن المسببات التي تنتج عدة دورات خالل  Inoculum potentialالطاقة اللقاحية  – 2

ء والتبقات تكون مسؤولة عن حدوث أوبئة في العالم على العكس من تلك الموسم مثل األصدا

المسببات ذات الدورة الواحدة مثل التفحمات فتحتاج إلى عام كامل ألكمال دورة حياتها لذلك 

 فتطور الوباء يحتاج إلى عدد من السنين .

لزهرية تنتج في بعض الفطريات والنباتات ا : Location of infectionموقع اإلصابة  – 3

لقاحها على سطح األجزاء الهوائية للعائل تنتشر بسهولة مؤدية إلى حدوث األوبئة في حين أن 

مسببات الذبول الوعائي والفايروسات والبروتوزوا فأنها تنتج وحداتها اللقاحية داخل أنسجة 

النواقل ، أما  العائل بذلك فأنتشارها نادر بدون مساعدة النواقل فهي ال تحدث أوبئة إال بوجود

المسببات الموجودة في التربة فأنها تنتج وحداتها في التربة مما يعطي فرصة ضئيلة وبطيئة 

 إلنتشارها لتمثل خطر قليل في إنتشار الوباء .

المسبب المرضية التي تطلق سبوراتها  : Spread of Pathogenطريقة إنتشار المسبب  – 4

يقي والتبقعات فأنها تنتشر بسرعة بالرياح لمسافات يزيد في الهواء مثل األصداء والبياض الدق

من تأثيرها تكرار اللقاح مسببة أوبئة كثيرة في حين المسببات التي تحتاج إلى نوافل لنقل لقاحها 

فأنها ال تسبب األوبئة إال بوجودها وقسم أخر أنتشار سبوراتها بواسطة طرطشة المطر لذلك فأن 

 هون بهذه الظروف . أنتشارها لتسبب األوبئة مر
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عوامل خاصة بالظروف البيئية : وهي تلعب دوراً مهماً في حدوث الوباء لكونها من  -جـ 

 العوامل المهمة والرئيسية في حدوث المرض ومنها :

وتكرار فتراتها والتي قد  وأن توفر الرطوبة العالية وأستمرارها : Moistureالرطوبة  – 1

تكون بشكل مطر أو ندى أو رطوبة عالية فتعتبر من العوامل الرئيسية لتطور أمراض النبات 

 الوبائية عالوة على ذلك فأن الرطوبة تعمل على :

 تشجيع تكوين نموات حديثة عصارية للعائل حساسة لإلصابة . –أ 

 تزيد من تجرثم الفطريات وتضاعف البكتريا . –ب 

 في البكتريا . Oozeتسهل أطالق السبورات في الفطريات وتكون الـ   -جـ 

 تسهل إنبات السبورات . –د 

 تسهل حركة السبورات السابحة والبكتريا والديدان الثعبانية . -هـ 

تلعب درجة الحرارة دوراً مهماً في األوبئة والحرارة  : Temperatureدرجة الحرارة  – 2

يا والدنيا والمثلى وهي تؤثر في مقاومة العائل نتيجة األجهاد الحراري لها مستويات هي العل

لتكون مهيئة لإلصابة بينما المنخفضة تخفض مقدار اللقاح الفطري والبكتريا والديدان كما تخفض 

النواقل التي تبقى حية خاصة في الشتاء ، أن الحرارة تؤثر بإتجاهين األول للعائل والثاني 

ندما تكون مالئمة يمكن أن تحدث األوبئة وعندما تكون الحرارة غير مالئمة المسبب المرضي فع

 فأنها تخفض من فرص الحدوث هذه .

منها الزراعة العميقة والصرف الردئ فأنها تشجع  : Agric factorsالعوامل الزراعية  – 3

مل العديد من على حصول الوباء وأستخدام البذور واألمهات في المشاتل ومواد األكثار فأنها تح

المسببات المرضية وتزيد مقدار اللقاح مما يشجع في تطور الوباء ، وتلعب الزراعة الموحدة 

لمساحات كبيرة دوراً في إنتشار الوباء وزيادة السماد النايتروجيني والزراعة بدون حراثة 

ن حصول وكثافتها والري بالرش وأستعمال مبيدات األدغال وضعف نظافة الحقل جميعها تزيد م

 األوبئة وشدتها .

 يؤثر عامل الوقت بعدة أشكال منها : : Timeعوامل الوقت  –د 

 الوقت من السنة عند وجود العائل والمسبب جنباً إلى جنب والظروف البيئية .  - 1

طول فترة وجود الطبقة المائية على األوراق عندما تكون الظروف األخرى مهيئة لإلصابة  – 2

. 

فترة الالحقة بعد نجاح اإلصابة ومالئمتها إلنتشار السبورات وإنباتها والوقت الوقت وال – 3

 الالزم إلنجاح اإلصابة .

وهي تشمل جميع التداخالت التي تحصل بين اإلصابة  : Biotic factorsالعوامل الحيوية  -هـ 

قل والمنع المجهرية وتشمل التنشيط والتضاد والتزاحم والنمو المفرط وموقفات التربة والنوا

 الذاتي والتعايش .

 

 تحليل وتطور الوباء :

أن الوباء حالة ديناميكية متغايرة مع الوقت وشببها فاندريالنك بزيادة رأس المال المودع 

 في البنك ولكن هناك أختالف في أمراض النبات لإلسباب التالية :



 ما متوفر من مادة غذائية للفطر ال يكون دائمي في الحقل أو جزء النبات السليم . – 1

 أختالف الظروف البيئية من بداية المرض حتى نهايته وحتى في األيام واألسابيع . – 2

 عند حصول اإلصابة فأنها ستترك تأثير سلبي على المسبب نفسه مثل المركبات الثانوية . – 3

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولقياس كمية المرض المتحققة في زمن معين نستعمل المعادلة :

χ = . كمية المرض المتحقق بزمن معين 

= 0χ . كمية المرض في بدايته 

e =  = 2.718ثابت . 

r = . زيادة المرض محسوبة في الوقت 

t = . الوقت منذ بداية اإلصابة وحتى حساب المرض 

فكلما كانت كبيرة فأن  0χو  rأن حصول المرض بظروف مالئمة تتناسب طردياً مع 

 مثل الدورة الزراعية 0χالمرض يزداد وأن كثير من التطبيقات العالجية والوقائية تؤثر في 

في  rو 0χ وفي بعض الحاالت يمكن التأثير في  rونظافة الحقل أما بالرش الوقائي فيؤثر في قيمة 

 . rولقياس قيمة الوقت نفسه 

 

1χ                  2χ                2.3          

r = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [ Log ـــــــــــــــــــــــــــــــــ - Log ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ] 

 1χ –1             2χ –1            1 t – 2t        

 حيث :

r = . زيادة المرض محسوبة مع الوقت 

= 1t . الوقت األول 

= 2t . الوقت الثاني 

= 1χ . كمية المرض بالوقت األول 

= 2χ . كمية المرض بالوقت الثاني 



بأرتفاع سريع مع الوقت فأن المرض يعتبر مهم ووبائي ويمكن توقع  rكلما كانت قيمة 

 هذه المعادالت . أنتشار المرض وزيادة مع الوقت من خالل أستعمال

 

 

 

 

 . AUDPCكما يمكن حساب المساحة تحت منحنى تطور المرض 

Area Under Disease  

Progress Curve  

)i+ S 3+ 2S 2+ 2S1AUDPC = ½ (2S 

1S . شدة اإلصابة األولى .... وهكذا = 

iS . شدة اإلصابة في نهاية الزمن = 

 

    Mycorrhizaeالمايكورازيا 

وعرفه على أنه ظاهرة  Symbiosis( أول من أستعمل مصطلح 1887) DeBaryيعتبر 

وفيها يستفيد  Mutalismمعيشة كائنين غير متشابهين معاً ، وميز أشكال من التعايش مثل الـ 

التي فيها يعيش أحد الشريكين على  Parasitismكال الشريكين من العالقة وعلى عكسها الـ 

وهي حالة التعايش التي فيها يوجد الشريكان  Commensalismحساب األخر ، أما المفهوم الـ 

معاً أحدهما يستفيد واألخر يتضرر ، أن المصاحبة الدائمة تشمل اإلتصال الفيزياوي بين الكائنين 

المترافقين والتي يتبعها تفاعل فسلجي بشكل حركة المركبات األيضية بأتجاه واحد أو أتجاهين 

 ة لألحياء المكونة .تزداد بمالئمة العوامل البيئي

( وقد واجهت الرفض 1885) Frankأكتشفت المايكورايزا بواسطة عالم النبات األلماني 

( على أنها تراكيب مرضية غير أعتيادية ولكن 1922) McDougalفي ذلك الوقت وأشار 

من أبحاث العديد من العلماء أثبتت بأن المايكورايزا مفيدة للنبات وموجودة في مناطق مختلفة 

)جذر( فتتكون )فطر  rhiza = root)فطر( و  Fungusأي  Mykesالعالم ، وتعني كلمة 

 جذري( أو )جذر فطري( .

 : .Kinds of Mycoأنواعها  

 تقسم إلى ثالثة مجاميع :

1 – Ectotrophic My.  وفيها يكون الفطر غالف :Mantle  أو غمدSheath  حول

لجذور مكوناً مشبكة داخلية من الخيوط الفطرية يطلق ويخترق ا root – letsالشعيرات الجذرية 

دون أن  1851الذي أكتشفها عام  Hartig)شبكة هارتج( نسبة إلى العالم  Hartig netعليها بالـ 

 يعرف طبيعتها الفطرية وهذه الخيوط ال تكون ممصات .

  

2 – Endotrophic My. : شرة الجذور والتي هي األكثر شيوعاً وفيها يغزو الفطر خاليا ق

 وهي ال تكون غمد حول الجذور . Hyphal knotمكوناً فيها عقد فطرية 

3 – Ectendotrophic My. :  وهي تمتلك صفات مشتركة لألثنين السابقين حيث تتكون غمد

 من الخيوط الفطرية كما تكون خيوط بين الخاليا وفي داخلها .



% من األنواع النباتية التي معظمها أشجار غابات مثل الـ 3توجد في  المايكورايزا الخارجية :

Pines  والـDaks  وغيرها وهي شائعة في المناطق المعتدلةTemperate Regions  وهذه

 الفطريات تعود للفطريات البازيدية ، وتعد من أكثر أنواع المايكورايزا وضوحاً وأبسطها تميزاً .

: يعطي الغمد الفطري للجذر  Anatomy & Morphologyالمظهر الخارجي والتشريح 

مظهر القصر واألنتفاخ بينما تبقى الجذور غير المصابة غير متفرعة وعمرها قصير ، وتتفرع 

جذور المايكورايزا بشكل عناقيد قصيرة منتفخة تبقى لعدة سنين وتصاب الجذور الحديثة خالل 

يكين الفطر والنبات بسرعة متساوية ولكن أحياناً نموها بالقشرة وغمد الفطر ، وينمو كالل الشر

خالل الربيع تنمو بعض الجذور خارج غمد الفطر يمتد بعد ذلك الغمد أتجاهها ويكون تفرع 

كما  Racemoseأو عنقودي  Pinusكما في الصنوبر  Dichotomouslyالمايكورايزا ثنائي 

ما النباتية ويطلق عليه بالـ أن أشكال غمد الفطر يكون ما يشبه البرنكي Fagusفي الـ 

Pseudoparenchymatous  حول الجذر مرسالً فروع للداخل بين خاليا القشرة وكذلك

في الصفيحة الوسطى  Hartingللخارج في التربة تكون الخيوط التي تخترق القشرة شبكة 

ون أكبر وأكثر لجدران الخاليا وفي الفراغات البينية لخاليا القشرة والخاليا المالمسة للشبكة تك

أستعداداً لألستطالة مقارنة بالخاليا السليمة ولخيوط المايكورايزا مرستيم قمي يتطور ببطئ 

وتخرج من الغمد الفطري خيوط تمتد بين حبيبات التربة يتكون عليها أجسام ثمرية وتصنف على 

 ( واللون وتركيب الغمد .Ramificationأساس شكل التفرع )

وصف  Hymenomycetesشكل رئيسي للفطريات البازيدية صف تعود هذه الفطريات ب

Gasteromycetes  والبعض منها يعود للفطريات الكيسية ، يقتصر البعض منها على عدد

محدد في األنواع النباتية والبعض األخر ذو مدى عائلي واسع ، وفطريات المايكورايزا صعبة 

 ن أجسام ثمرية مما يجعل تشخيصها صعباً .التنمية في مزارع معينة وصعوبة تحفيزها على تكوي

( أن هذه الفطريات تنمو ببطئ شديد في 1963و  1953وآخرون عامي ) Melinوقد وجد 

وتحتاج إلى  Thiamineالمزارع وتحتاج إلى تجهيز خارجي لألحماض األمينية خاصة الـ 

لترمم األخرى وأنها الفيتامينات وأنها تمتلك قدرة ترممية تنافسية ضعيفة مقارنة بفطريات ا

حساسة للسموم الموجودة في الدبال ومختلف أوراق النبات وأن معظم هذه الفطريات ال تتمكن 

من تحليل المعقدات والكربوهيدرات غير الذائبة السليلوز واللكنين التي توجد بشكل واسع في 

تياجاته من التربة ولكنها تتمكن من أمتصاص السكريات البسيطة فقط ويحصل الفطر على أح

الكربون من العائل وهذا يستنزف منتجات التركيب الضوئي التي تعوض بزيادة أمتصاص 

العناصر الغذائية من التربة بواسطة الفطر ، أن النباتات التي تحتوي على المايكورايزا الخارجية 

نباتات التي بخالف ال N , P , Kتنمو أسرع من تلك التي ال تحويها ألمتالكها نسبة عالية من الـ 

ال تمتلك المايكورايزا ، أن أنتقال العناصر من الفطر إلى النبات عملية مسيطر عليها أيضياً تعتمد 

على التجهيز الكافي من األوكسجين ودرجة الحرارة المثلى ، أن األوكسينات والمركبات األيضية 

،  Slankis 1950) التي يفرزها الفطر هي التي تؤدي إلى التغير المظهري في جذور العائل

 ( وهي ضرورية بنفس الوقت لتفرغ المايكورايزا وأنها تحفز التحلل المائي للنشاء .1951
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 : Initiation of Mycorrhizaنشوء المايكورايزا 

تبدأ المصاحبة التعايشية من بداية انبات السبورات الفطرية بتأثير أفرازات العامل النباتي 

العائل التي  عادة في مرحلة البادرات وبعض فطريات المايكورايزا تنمو قليالً في غياب أفرازات

 Bوهي عادة مكونين عالوة على تضمن الفرازات على فيتامين  Factors – Mأطلق عليها بالـ 

اللذان يحفزان إنبات السبورات والنمو ، وبالمقابل فأن الفطر يفرز األوكسجين  Thiamineوالـ 

العناصر  الذي يسبب تفرعات الجذور المصابة وسحب السكريات الذائبة من النبات كما أن نقص

في التربة وزيادة الكربوهيدرات في العائل هو عامل يحدد إنتشار المايكورايزا كما للضوء العالي 

 تأثيراً إيجابياً في تطور المايكورايزا .

 : .Endotrophic Mycoالمايكورايزا الداخلية 

ل سائبة تغزو هذه الفطريات خاليا القشرة الجذرية مع بقاء الغزل الفطري خارجياً بشكل كت

 في التربة وتقسم هذه المايكورايزا إلى مجموعتين أعتماداً على طبيعة الفطر وهي :

 التي تتكون بالفطريات المقسمة )تعود إلى البازيدية ونادراً الناقصة( . – 1

 التي تتكون بالفطريات غير المقسمة )تعود للفطريات التزاوجية ونادراً المسوطة( . – 2

ا يخترق الفطر خاليا الجنين في البادرة الجديدة ثم القشرة مكوناً خيوط كالبية وفيه المقسمة : – 1

فيها تنتفخ الفطرية داخل خاليا العائل ثم تتحلل الخيوط الفطرية بواسطة خاليا العائل وتستخدم 

مكوناتها وتفسر هذه الظاهرة على أنها محاولة من النبات ألحباط أي محاولة من الفطر ألن 

كفايتوالكسين وهو مركب فينولي يقتل  Orchinolالً وعدائياً حيث سجل المركب يصبح متطف

 الفطر الغازي .

: من أكثر األنواع  Vassular Arbuscular Mycorrhiza (VAM)غير المقسمة  – 2

شيوعاً في مختلف المجاميع النباتية والعديد من المحاصيل الزراعية تكون هذا النوع مثل الذرة 

محاصيل البقولية وفول الصويا والقطن والتبغ والبطاطا وقصب السكر والطماطة الصفراء وال

والبزاليا والتفاح والشليك وغيرها أن أهم ميزة في هذا النوع من المايكورايزا هو تكوين الفطر 

 عضوين مميزين في قشرة الجذر هما :

1) Arbuscules . وهي ممصات ثنائية التفرع تشبه الشجيرة 

2) Vesciles  الحويصالت التي تتكون خارج وداخل الخاليا وتمتد بعض الخيوط الخارجية إلى

سم حول الجذور وبعضها تنمو قرب سطح الجذور وال تظهر الجذور أية  1مسافات تصل 

تتركب من  dimorphicثنائية الشكل  external hyphaتغيرات مظهرية الخيوط الخارجية 

 7 – 2ميكرون تعيش لفترة قصيرة ورقيقة الجدران  30 – 20خيوط دائمية سميكة الجدران 

ميكرون تظهر كتفرعات جانبية من الخيوط الدائمية وتحمل الخيوط الفطرية الخارجية أنواع 

السبورات واألجسام الثمرية وحويصالت في التربة كما تكون أعضاء ألتصاق في مواقع أختراق 

ولكنه ال يتعدى األدمة الداخلية  الجذور في الشعيرات الجذرية ويغزو الفطر القشرة

Endodermis  والدائرة المحيطيةMeristem  بعد فترة قصيرة من اإلصابة من اإلصابة ،

تشبه الشجيرة وذات تفرع ثنائي كثير في القشرة تهظم بالتالي  Arbusculesتتكون الممصات 

يا العائل المسؤولة عن بواسطة خاليا العائل حيث تتأكل قممها ثم تتحلل بالكامل وأن أنوية خال



تحلل الممصات تتضخم بالحجم إلى الضعف وعند تحلل الممصات تعود النواة إلى حجمها 

 الطبيعي .

والحويصالت تراكيب كروية أو بيضوية ذات جدران سميكة تتكون على أطراف الخيوط 

الفطرية في المسافات البيئية للخاليا وأحياناً في خاليا القشرة وهي تحتوي على حبيبات دهنية 

تعمل كأعضاء خزن ، وتتكون الحويصالت في جذور المايكورايزا القديمة بأعداد كبيرة حيث 

 شرة بالكامل وفي بعض الحاالت قد تتشوه الجذور .تزيل خاليا الق

 لجذور العائل النباتي : VAMطرق أختراق 

: وهي أختراق الخيوط الفطرية مباشرة لجدار الشعيرات الجذرية األختراق الميكانيكي  –أ 

واألختراق يرافقه فعل أنزيمي وتقلل الخيوط المخترقة قطراها الطبيعي بشكل كبير في منطقة 

اق ثم يعود بعد ذلك الخيوط إلى قطرها الطبيعي بعد األختراق لتكون عقدة في منطقة األختر

 األختراق .

: تلتصق الخيوط الفطرية بالجذر وبعدها جدران  األختراق الميكانيكي غير المباشر –ب 

الشعيرات الجذرية لتمر خالل الفراغات بين الخاليا في الطبقة الخارجية ثم تدخل خاليا القشرة 

 تكون التراكيب الحويصلية والشجيرية داخل الخاليا .ل

: تدخل الخيوط عن طريق الفتحات الطبيعية الموجودة على سطح  خالل الفتحات الطبيعية -جـ 

 الخارجي للجذر وتنتشر إلى داخل الخاليا من نقاط الدخول .

ريقة في وهذا اليعني أن هناك طريقة محددة لألختراق أنما يمكن أن تشترك أكثر من ط

 عملية األختراق وقد يكون لصفات نسيج جذر العائل دوراً مهماً في تحديد طريقة األختراق .

 تأثير فطريات المايكورايزا الداخلية :

زيادة نمو النبات : من خالل زيادة جاهزية العناصر الغذائية وزيادة مساحة سطح   - 1

 األمتصاص .  

 الجفاف والملوحة( .تحمل النبات لظروف الشد البيئي ) – 2

 زيادة جاهزية عنصري الفسفور والنايتروجين للنبات وخصوصاً الترب الفقيرة . – 3

 والفطريات الممرضة للنبات . VAMالتداخل بين المايكورايزا 

أن وجود فطريات المايكورايزا مع الفطريات الممرضة للنبات تؤدي إلى خفض اإلصابة بهذه     

 Clomus fasciculatus( أن وجود فطريات المايكورايزا 1980) Davisالفطريات إذ وجد 

وعن طريق زيادة جاهزية العناصر إلى جذور الحمضيات الموجودة معها أدى إلى تقليل أثار 

المسبب لمرض تعفن الجذور ، كما لوحظ أن  Thielaviopsis basicolaالفطر الممرض 

لحمضيات حفظت معدل اإلصابة بالفطر فطريات المايكورايزا المضافة كلقاح إلى شتالت ا

Phytophthora parasitica  إلى أقل مستوى ، وأن أضافة الفسفور لم يخفف من كثافة الفطر

الموجود في تربة جذور نباتات الطماطة ولكن وجود فطر  Fusarium oxysporumالمرضي 

ثم أنخفاض نسبة  المايكورايزا مع الفسفور المضاف قلل بشكل كبير من وجود هذا الفطر ومن

 إصابته للجذور كما حفز النبات على مقاومة اإلصابة بالمرض .

 والبكتريا الممرضة للنبات : VAMالتداخل بين المايكورايزا 

تتباين نتائج الدراسات في هذا المجال أذ تراوحت بين التأثير الموجب أو السالب فقد وجد 

 Pseudomonas syringaeجذور شتالت الخوخ ببكتريا  أنه ال توجد عالقة بين معدل أصابة

وأصابتها بفطريات الميكورايزا ولم يسجل أي تأثير يذكر في قابليتها على خفض اإلصابة في 



حين وجد في دراسة أخرى أن أصابة جذور نباتات الطماطة بالمايكورايزا أدت إلى أنخفاض 

 . Pseudomonas solanacearumمعدل الذبول البكتيري المستبب عن 

 وديدان العقد الجذرية . VAMالتداخل بين المايكورايزا 

إن إضافة المايكورايزا إلى شتالت الليمون أوقف التدهور في النمو المتسبب عن ديدان 

( في العراق أن 1989ووجد البهادلي وأخرون ) Tylenchulus semipenetransالحمضيات 

لترب الحمضيات أدت إلى تحسين النمو الخضري  Glamus mossaeإضافة الميكورايزا 

لجميع أصول الحمضيات الداخلة في التجربة وهي النومي حامض والنارنج والتروي سترنج كما 

( أن إضافة 1999أن حد من نشاط وتكاثر الديدان ، أما أسطيفان وحسن فقد وجدوا عام )

تحسن النمو الخضري للنبات والحد من المايكورايزا الداخلية لترب الطماطة والباذنجان أدت إلى 

لجذور  Rhizoctoniaوالـ  Fusariumنشاط وإصابة نيماتودا تعقد الجذور ، وفطري الـ 

الطماطة والباذنجان تحت ظروف البيت الزجاجي ، وفي دراسة أخرى وجد أن إضافة خليط من 

الجذور وثبط نشاط فطريات المايكورايزا أحدث أختزاالً معنوياً لنسب اإلصابة بمرض تعقد 

% حيث 60.7 – 83.5. على جذور الباذنجان بنسبة تتراوح بين Meloidogyne spالديدان 

تشغل المايكورايزا حيزاً في أنسجة جذور النبات وتنافس مباشرة في أي مكان مع ديدان العقد 

 الجذرية .

 . .Ectendotrophic Mycoالمايكورايزا الخارجية الداخلية 

صفات مشتركة لكل من المايكورايزا الخارجية والداخلية حيث تكون  وهي التي تحمل

كما في الخارجية ويكون  Hartig netوشبكة هارتج  Hyphale mantleالخيوط الفطرية 

في خاليا البشرة والقشرة كما في  Hyphal coliseوخيوط ملتوية  Haustoriaممصات 

مركبات العضوية الذائبة من الدبال إلى خاليا المايكورايزا الداخلية وتنقل الخيوط الخارجية ال

 الجذور .

 

 

 


