
         Phytopathologyعلم امراض النبات                 

 ةهوالعلم الذي ٌدرس االمراض التً تصٌب النباتات وٌهتم بشكل اساسً بأٌجاد الطرق الكفٌل

لهذه النباتات وهذا المصطلح  ةما أمكن من االضرار التً تسببها الكائنات الممرض بتقلٌل

  Logosوتعنً مرضً و   Pathosوتعنً نبات و  Phyton  ةمشتق من اللغه الٌونانٌ

 -: ةاالمور التالٌ ةوٌعنى هذا العلم بدراسوتعنً علم , 

 التً تسبب المرض فً النبات )المسببات المرضٌة(. ةالكائنات الحٌة والظروف البٌئٌ -1

 التً تحدث بها هذِه العوامل المرض للنبات . ةاأللٌ -2

 عراض المرض(.أللمرض والنبات المرٌض ) ةالتفاعل بٌن العوامل المسبب -3

ٌرتبط علم امراض النبات بكثٌر من العلوم االخرى ومن هذِه العلوم هً علم النبات وعلم 

وفسٌولوجٌا النبات  ةالفطرٌات وعلم النٌماتودا وعلم البكترٌا وعلم الفٌروسات وعلم الوراث

وعلم البساتٌن وعلم ة اء الحٌوٌوالكٌمٌ ةالوراثٌ ةوعلم الجزيء الحٌوي والتشرٌح والهندس

وفروع علمٌه ة واالرصاد الجوٌ ةزراعة االنسج والغابات والكٌمٌاء و الفٌزٌاء و ةالترب

 اخرى .

 The Concept of Disease in Plantمفهوم المرض في النبات        

ان ٌقوم بوظٌفتِه الفسٌولوجٌة على أتم وجه حسب  ٌكون النبات سلٌماً عندما ٌكون بإستطاعته

 ةالوراثٌة من انقسام الخالٌا وتماٌزها وتكشفها وامتصاص الماء واالمالح من التربامكانٌته 

ونقلها الى باقً اجزاء النبات و التمثٌل الضوئً وغٌرها واذا ما أحدثت الكائنات الممرضة 

الوضع الطبٌعً أنحراف من هذِه الوظائف عن طرابات للنبات او اي ضأ ةاو الظروف البٌئٌ

 اً.ضمرٌعندها ٌصبح النبات 

النباتٌة وقد تعمل على  ةإن معظم المسببات المرضٌة تؤدي الى اضعاف الخالٌا واالنسج

تحطٌمها وقتلها إال ان هناك مجموعة اخرى من االمراض ٌحدث فٌها ان الخالٌا المصابة 

  Hyperplasia فأنها تنقسم بسرعه اكبر وهذا ما ٌسمى او محطمة ة بدالً من ان تبدو ضعٌف

وتؤدي الى تكشف اعضاء   Hypertrophyٌا الطبٌعٌة  أنها تكبر بالحجم اكثر من الخال او

العادٌة  ةفً النبات وتمنعها عن االنسج  المتوفرة ةغٌر فعالة تستهلك كثٌراً من المواد الغذائٌ

نتٌجة نموها الزائد وبالتالً فأن  ةجاورة السلٌمالم ةواحٌاناً كثٌرة تسبب تحطم االنسج

 المرض فً النبات ٌمكن تعرٌفه : 



طراب وظٌفً فً خالٌا وانسجه العائل وانحرافها عن الحالة الطبٌعٌة نتٌجة اصابتها ضا

عاف النبات كلٌاً او جزئٌاً ضؤدي الى تكشف االعراض وات ٌة او عوامل بٌئٌةضبكائنات مر

 االقتصادٌة للنبات المصاب كماً ونوعاً . ةٌسبب خفض القٌم او موته  االمر الذي

 المرض بعدة طرق : ةٌمكن ان تسبب الكائنات الممرض

اضعاف العائل عن طرٌق امتصاص الغذاء من خالٌاه واستهالك الكائن الممرض  -1

 لهذا الغذاء .

 قتل خالٌا العائل او اعاقة عملٌة التمثٌل الغذائً عن طرٌق افراز مواد سامه -2

 )توكسٌنات( او انزٌمات او منظمات نمو .

 اعاقة انتقال المواد المغذٌة او الماء عبر االوعٌة الناقلة . -3

 استهالك محتوٌات خالٌا العائل عند االتصال به . -4

للحٌاة  عن عوامل بٌئٌة  فتنتج عن زٌادة او نقص فً العوامل االساسٌة ةاما االمراض المتسبب

 ...... الخ ة ة  والمواد الغذائٌمثل الحرارة والضوء والرطوب

              Classification of Plant Diseaseتصنيف امراض النبات 

 : بتصنف امراض النبات احٌاناً حس

االعراض التً تسببها )اعفان _ تقرحات _ ذبول  _جرب _ لفحات _ اصداء _  -1

 تفحمات _ موزائٌك ...الخ (

الجذور _ السٌقان _ المجموع الخضري _ امراض )  -الجزء النباتً المصاب : -2

 البذور  _ الثمار(

امراض )المحاصٌل الحقلٌة _ الخضر _ الفاكهة _  -نوع النبات المصاب : -3

 الغابات _ نباتات الزٌنه (

المبنٌة على نوع الكائن المسبب اال ان اكثر المقاٌٌس فائدة  فً تصنٌف امراض النبات 

ٌف الداللة على سبب المرض وتوفٌر المعطٌات للمرض حٌث ٌمكن بواسطة هذا التصن

 . شاره ومعرفة الطرق لمقاومته اٌضاالتً من خاللها ٌمكن التنبؤ بحدوث المرض وانت

 وعلى هذا االساس فأن امراض النبات تصنف كما ٌلً :

 

 



 Infectious Diseasesاوال : امراض معدية او متسببة على كائنات حية   

 الفطرٌات .امراض متسببة عن  -1

 المولكٌوتاتامراض متسببة عن  -2

 امراض متسببة عن فاٌروسات وفاٌروٌدات . -3

 امراض متسببة عن نباتات زهرٌة )راقٌة( متطفلة . -4

 امراض متسببة عن نٌماتودا . -5

 protozoaخلٌة الدات ٌامراض متسببة عن وح -6

  Non_Infectious Diseasesثانياً : امراض غير معدية او غير متطفلة او فسلجية 

 نخفاض او ارتفاع شدٌد فً الحرارة .إ -1

 نقص او زٌادة رطوبة التربة . -2

 نقص او زٌادة الضوء . -3

 نقص االوكسجٌن )التهوٌة ( . -4

 التلوث الهوائً . -5

 نقص العناصر الغذائٌة . -6

 التسمم المعدنً . -7

 التلوث االشعاعً . -8

 . (ph)حموضة او قلوٌة التربه  -9

 التسمم بالمبٌدات . -11

 العملٌات الزراعٌة الغٌر مالئمة . -11

      History of Plant Pathologyتاريخ علم امراض النبات 

نشأت مع نشأة النباتات على االرض وقبل  ةٌعتقد المؤرخون ان االمراض النباتٌ

ظهور االنسان فقد سجلت عالمات مرضٌة على حفرٌات نباتٌة متحجرة ٌقدر عمرها 

ق.م(  286_ 371بمئتً ملٌون سنه تقرٌباً وٌعتبر الفٌلسوف الٌونانً ثٌوفراستس )

اول من درس امراض االشجار والحبوب والبقولٌات وكتب عنها حٌث الحظ ان 

ا فً المناطق المرتفعة وان تنتشر فً المناطق المنخفضة اكثر من انتشاره االمراض

 كان اكثر انتشاراً على النجٌلٌات منه على البقولٌات .الصدأ 



نباتات ان الرومان كانو اكثر تأثراً بمشاهدة ما تحدثه امراض االصداء من تدمٌر على 

( ٌحفظ Robigusوبٌجو )ر لهاً خاصاً للصدأإ ٌنصبون محاصٌل الحبوب مما جعلهم

تلك الحبوب من هذه االمراض وفً الربٌع من كل سنه وقبل ظهور الصدأ مباشرة 

ٌحتفلون )بالربٌجالٌا( وهو ٌوم مقدس خاص ٌشمل تقدٌم االضاحً من كالب حمراء 

 وخراف السترضاء االله روبٌجو .

داً فً علوم ان اكتشاف المجهر المركب فً منتصف القرن السابع عشر فتح مجاالَ جدٌ

الحٌاة حٌث تم دراسة تشرٌح النباتات ووصف النباتات وٌدرس كذلك الفطرٌات 

والبكترٌا واكتشف الكثر من الكائنات الحٌة الدقٌقة وقد تطورت معرفة االنسان بهذِة 

الكائنات عبر دراسات وتجارب قام بها عدد كبٌر من العلماء ٌمكن تلخٌص اهمها بما 

 ٌلً :

  -ات ومقاومتها :في مجال الفطري

بأضافه الغبار االسود المأخوذ من القمح  (Tillet) تٌلٌت قام العالم 1755فً عام  -1

المصاب بالتفحم الى حبوب نبات قمح سلٌم الحظ ان التفحم كان اكثر انتشاراً فً 

 النباتات الناتجة من هذِه الحبوب عنها فً المقارنة )المشاهدة (

ان التفحم ٌنشأ عن فطر ودرس  ( prevost)وست اثبت العالم برٌف 1817فً عام  -2

سبوراته غٌر ان اكتشافه هذا القى معارضة قوٌة من انصار نظرٌة التولد الذاتً 

 هً نتٌجة لمرض ولٌست مسبباً له .الذٌن ٌعتقدون ان الكائنات الدقٌقة وسبوراتها 

ولٌست ان الفطرٌات هً مسببات  (Debary) اثبت العالم دٌباري  1853فً عام  -3

ٌب وتكشف العدٌد من فطرٌات التفحم المراض النباتات ووصف مجهرٌاً ترك نتائج

النبات المرٌض وبذلك سقطت نظرٌة التولد الذاتً علمٌاً  ةوالصدأ وعالقتها بإنسج

وٌعد الكثٌر من الباحثٌن هذا التارٌخ هو والدة علم امراض النبات وان العالم 

 دٌباري هو مؤسس هذا العلم .

و  1845با وخاصه اٌرلندا فً عامً وتدمٌر محصول البطاطا فً شمال اوران 

اد كثٌراً من اهتمام الباحثٌن وشجعهم على دراسة هذِه الظواهر ومعرفة ز 1846

الوباء الناجم عن اصابة البطاطا باللفحة المتأخرة انتشار مسبباتها حٌث سبب هذا 

وهجرة ما ٌزٌد عن ملٌون ونصف  الى موت االف من شعب اٌرلندا تالمجاعة التً اد

االثبات بالتجربه ان  1861منهم الى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واستطاع دٌباري سنه 

 الفطر 



infestans phtophthora . هو مسبب المرض 

ان نباتات العنب التً  (Millardet)الحظ العالم الفرنسً مٌالردت  1882فً عام  -4

الجٌر لمنع السارقٌن ٌمكن ان تحتفظ بإوراقها خالل رشت بمزٌج من كبرٌتات النحاس و

وهدد بتدمٌر  1878با فً عام والموسم وتقاوم مرض البٌاض الزغبً الذي دخل اور

كرمات العنب وقد عرف هذا المزٌج بإسم مزٌج بوردو وما زال ٌستخدم فً مكافحة 

 مرض البٌاض الزغبً حتى الٌوم . 

 أول مبٌد فطري من مركبات   (Tisdal)اكتشف العالم تسدل  1934فً عام   -5

 الداي ثوكربامٌت واسمه الثٌرام .

تبٌن ان بعض سالالت الفطرٌات الممرضة للنبات اصبحت مقاومة  1963فً عام  -6

من اهم المشاكل التً تواجه االنسان فً لبعض المبٌدات الفطرٌة وتعد هذِه الظاهرة 

 مقاومة االمراض النباتٌة الٌوم .

 -البكتريا :في مجال 

اثبت العالم الفرنسً لوٌس باستور وااللمانً روبرت كوخ ان مرض 1876فً عام  -1

 التً تصٌب الحٌوان واالنسان تتسبب عن بكترٌا . Anthraxالجمرة الخبٌثة 

ان اللفحة النارٌة التً تصٌب الكمثرى والتفاح   (Burril)بٌن العالم بٌرل 1878فً عام  -2

 العالم اول من اثبت ان البكترٌا تسبب امراض النبات .تتسبب عن بكترٌا وٌعد هذا 

االمراض البكتٌرٌه على النباتات   (Smith)درس العالم سمٌث  1895_  1893فً كام  -3

وخاصه امراض الذبول على الخٌار ومحاصٌل العائلة الباذنجانٌة والصلٌبٌة كما انه اول 

 . اطبٌعة البكترٌ من الحظ مرض التدرن التاجً على االشجار المثمرة وبٌن

كان اول استعمال للمضادات الحٌوٌة فً مقاومة امراض النبات وفً عام  1951فً عام  -4

 ضذكر ان هناك بعض السالالت البكتٌرٌة الممرضة للنبات اصبحت مقاومة لبع 1954

اول مقاومة حٌوٌة  (Kew and Kerr)ادخل العالمان  1972المضادات الحٌوٌة وفً عام 

 اخرى . ارض التدرن التاجً بإستعمال بكترٌبشكل تجاري لم

الجدٌدة ساكنة  انوعاً من البكترٌ (Windso and Black)الحظ العالمان 1972وفً عام  -5

اللحاء والتً تسبب مرض الورقة الصولجانٌة فً البرسٌم وبعد عام تم مالحظة نوع اخر 

الذي كان   Piercesمن البكترٌا ساكنة الخشب فً نباتات العنب المصابة بمرض بٌرسس 

 .ناتج من إصابة بالفٌروسات  هٌعتقد ان

 



 

 -ات :في مجال الموليكوت

فً لحاء النباتات  كلٌته فً الٌابان اجسام فٌتوبالزمٌة ووباحث Doiالحظ دوي  1967فً عام  -1

ب بإمراض ٌنقلها عدد من نطاطات االوراق مثل مرض االصفرار وامراض التً تصا

 ٌعتقد انها تتسبب من الفاٌروسات .مكنسة الساحرة والتً كان 

ومساعدوه كائنات دقٌقة لولبٌة متحركة مرافقة  (Devis)دٌفٌس  ظالح 1972وفً عام  -2

بعد ذلك تبٌن ان هذِه    Spiroplasmaلمرض تقزم الذرة اطلقوا علٌه اسم البالزما اللولبٌة 

تحرن ) على الحمضٌات  Stubborm الكائنات تسبب امراضاً اخرى مثل العناد 

 الحمضٌات ( .

 

  -في مجال الفيروسات :

بنقل مرض موزائٌك التبغ بواسطة حقن  (Mayer)قام العالم ماٌر  1886فً عام  -1

عصارة النبات المصاب فً النبات السلٌم ولكنة اعتقد ان المرض قد ٌكون مسبباً عن 

 البكترٌا .

ان العامل المسبب لموزائٌك التبغ   (Iwanowski)اثبت العالم الروسً  1892فً عام  -2

ٌمكن ان ٌمر خالل المرشحات التً تمنع البكترٌا  و هذا قاد الى االعتقاد بإن المرض 

 ناتج عن سموم تفرزها البكترٌا او عن بكترٌا صغٌرة تستطٌع المرور عبر المرشحات .

سبب عن أن موزائٌك التبغ ال ٌت (Beigerink)رنك جاستنتج العالم بٌ 1898فً عام  -3

 Contagium Vivum  كائنات حٌة دقٌقة وانما عما اسماه السائل المعدي الحٌوي 

Fluidum . واطلق علٌة اسم فٌروس 

كائناً حٌاً مستقالً ه ان الفٌروس ٌمكن عد (Stanley)استنتج العالم ستانلً  1935فً عام  -4

هذا االستنتاج اال ٌستطٌع ان ٌتكاثر داخل الخالٌا الحٌة وعلى الرغم من ثبوت عدم صحة 

 ان ذلك العالم حصل على جائزة نوبل على هذا االكتشاف .

تٌن وتتكون من بر ةان البلورات الفٌروسٌ (Bawden)اثبت العالم باودن  1936فً عام  -5

 وحامض نووي .

ومساعدوة مشاهدة جسٌمات الفٌروس   (Kauscha)استطاع العالم كوش  1939فً عام  -6

 ونً .الول مرة بالمجهر االلكتر



المغزلٌة فً البطاطا تتسبب عن  ةان مرض الدرن (Diener)قرر العالم دٌنار  1971عام  -7

 . Viroidالمعدي والذي اسماه فٌروٌد   RNAقطعة صغٌرة من خٌط مفرد دائري من 

  -في مجال النيماتودا :

المتطفلة على النباتات حٌث الحظ العالم كان اول تقرٌر عن النٌماتودا  1743فً عام  -1

 .ألٌل حبوب القمح ثوجود النٌماتودا فً  Needhamنٌدهام 

لوحظت امراض اخرى تسببها النٌماتودا مثل نٌماتودا تعقد الجذور  1851فً عام  -2

 . والنٌماتودا الحوصلٌة 

اسات بسلسله من الدر   (cobb)قام العالم كوب  1932_  1913فً الفترة من العام  -3

على النٌماتودا المتطفلة على النباتات وارسى قواعد هذا العلم الذي تطور تطوراً كبٌراً فً 

النصف الثانً من القرن العشرٌن واصبح علماً قائماً بحد ذاته نظراً لالضرار التً تلحقها 

 . هذه الكائنات بالنباتات المصابة

 Protozoaفي مجال وحيدات الخلية   

وحٌدات الخلٌة ذات االسواط فً  (lafont)الحظ العالم الفونت  1919فً عام  -1

 الخالٌا اللبنٌة من عائلة الٌوفوربٌا .

سوطٌات مخترقة اللحاء فً اشجار  (Stahel)وجد العالم ستاهٌل  1931فً عام  -2

 البن ادت الى ذبول االشجار .

    Significance of Plant Disease   اهميه امراض النبات

ان امراض النبات ذات اهمٌة بالغه لالنسان وذلك النها تسبب خسائر للنباتات والمنتجات 

النباتٌة وٌكون اثرها بالغاً للشعوب التً ما زالت تعتمد فً حٌاتها على المنتجات النباتٌة 

ومجاعة البنغال  1845حٌث ٌمكن ان تسبب لها المجاعات كما حدث فً مجاعة أٌرلندا 

1943 . 

  -تقسٌم الخسائر الى : وٌمكن

 : الخسائر المباشرة  اوالً 

 ضعف كمٌة االنتاج عن طرٌق اتالف جزء من المحصول او أتالفه بالكامل . -1

انخفاض القٌمه التسوٌقٌة للمحصول نتٌجة لالمراض مثل امراض الجرب على ثمار  -2

 التفاح .



تحدٌد انواع النباتات التً ٌمكن ان تنمو فً مناطق جغرافٌة معٌنه وذلك بإتالفها انواع  -3

 معٌنه حساسة لالصابه بمرض معٌن .

تحدٌد انواع الصناعات الزراعٌة ومقدار العمالة المستخدمة فً مناطق معٌنه وذلك لتأثٌر  -4

 االمراض على كمٌة ونوعٌة المنتجات الزراعٌة .

المنتجات النباتٌة غٌر مناسبة لالستهالك البشري او الحٌوانً  بعض االمراض ٌجعل -5

 .وذلك بتكوٌنها للتركٌبات الثمرٌة السامة مثل مرض االركوت فً الشٌلم والشعٌر 

 : الخسائر غٌر المباشرة ثانياً 

 تكالٌف مقاومة االمراض لتأمٌن الكٌمٌاوٌات واالالت وغٌرها . -1

م للمرض ولكنه اقل انتاجٌة او اكثر كلفة او اضطرار المزارع الى زراعة صنف مقاو -2

 اقل ربحاً تجارٌاَ من االنواع االخرى .

اضطرار المزارع الى بٌع محصوله خالل فترة قصٌره وعدم امكانٌة  تخزٌن المحصول  -3

 خوفاً من انتشار االمراض فٌه واتالفه .

 ةالمنتجات النباتٌان نوع وكمٌة الخسائر المتسببة عن امراض النبات تختلف حسب النبات و

المصابة وحسب الكائن المسبب للمرض والضروف البٌئٌة وتتراوح نسبتها بٌن ان تكون 

 FAO% وقد قدرت منضمة االغذٌة والزراعة 111الى ان تصل احٌاناً الى خسارة  ةبسٌط

%  35الى  31نسبة الخسائر التً تلحقها االفات الزراعٌة بالمحاصٌل المزروعة بحدود من 

 ا% للبطاط 68% للحبوب و26االمراض النباتٌة من مجمل هذه الخسائر نسبة تقدر تسبب 

 % لالشجار المثمرة والعنب .58% للشوندر السكري و  36و 

 

  

 

 

 

 


