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الوسائل الدفاعيت فى النباث
 

 

كما أن النبات عرضة لئلصابة باألمراض  فإن اهلل تعالى قد منحو أيضا قدرة عمى الدفاع عن نفسو ضد ىذا 
المرض أو ذاك بدرجة معينة تعتمد عمى تركيبو الوراثى . تعمل النباتات المقاومة عمى منع أو الحد من تقدم 

ل تركيبية أى ترجع إلى الشكل الظاىرى أو التركيب التشريحى  أو بوسائل كيميائية أى الممرض إما بوسائ
بجود مواد معينة تثبط الممرض .  قد تكون أي من الوسائل التركيبية أو الكيميائية  موجودة بالفعل فى النبات 

اجمة النبات بصرف النظر عن مياجمة ممرض من عدمو ،  أو قد تنشا أى من ىذه السائل استجابة لي
   بواسطة الممرض. وفيما يمى نماذج ألىم  تمك الوسائل الدفاعية

   
  

 أوال  الوسائل دفاعية موجودة سمفا فى النبات 
ىى وسائل مقاومة موجدة بالفعل فى النبات سواء ىوجم بواسطة ممرض أم لم يياجم و ىى من المقاومات 

   النباتات الكبيرة غير المختصة بممرض محدد و يرتبط بعضيا بمقاومة

  الوسائل الدفاعية التركيبية -أ

 

. يوضح الطبقة الشمعية و سمك الكيوتيكل و جدار البشرة الخارجى 1-شكل  

 
  Structure of epidermal cell wallsسمك طبقة الكيوتيكل    - 1

طبقة الكيوتيكل ىى الطبقة التى تعمو بشرة النبات وتعمل عمى حمايتيا من المؤثرات الخارجية الضارة بما فى 
ذلك مياجمة الممرضات  . تتركب تمك الطبقة من كيوتين و ىو عبارة عن كحوالت طويمة السمسة ، ذات 

سة  ، و ىى مواد معقدة يصعب تحميميا بواسطة روابط جانبية  و شموع وىى استرات   لكحوالت طويمة السم



الفطريات التى تحدث اإلصابة باختراق خبليا النبات  ، وتتميز النباتات المقاومة بأن تمك الطبقة تكون أكثر 
 .    1-سمكا عن مثيمتيا فى النباتات القابمة لئلصابة ، شكل

 

  Surface waxesوجود طبقة شمعية .   - 2
تعطى سطح الورقة مظيرا المعا  ، تتميز بعض النباتات بوجود طبقة كثيفة من تمك  الشموع مواد معقدة

الشموع أعمى طبقة الكيوتيكل مما يجعميا أكثر قدرة عمى مقاومة األمراض لصعوبة تحميميا بواسطة الفطريات 
ات الماء بما يمكن التى تحدث اإلصابة باختراق خبليا النبات  كما أن الشموع كارىة لمماء و عمى ذلك فإن قطر 

أن تحممو من خبليا بكتيريا وجراثيم فطريات  ال تستقر عمى سطح تمك األوراق مما يقمل من فرصة حدوث 
 اإلصابة . 

  Thick cell wallsسمك الجدار الخارجى لخبليا البشرة  – 3
نباتات أخرى تتبع نفس تتميز بعض النباتات بأن الجدار الخارجى لخبليا البشرة يكون أكثر تغميظا من مثيمو ل

النوع النباتى ، يتكون ذلك التغميظ من مواد يصعب تحمميا بواسطة الممرضات  ، وعمى ذلك فإن تمك النباتات 
 تكون عمى درجة من المقاومة لمفطريات التى تحدث اإلصابة فى عائميا باالختراق  . 

  

   Leaf Hairsوجود طبقة كثيفة من الشعيرات  – 4 
بقة كثيفة من الشعيرات مصاحبة لمقاومة نباتات بطاطس مقاومة لمرض المفحة ، و ربما كانت لوحظ وحود ط

طبقة الشعيرات تعوق عممية استقرار قدرات العدوى عمى سطح البشرة و إعاقة عممية االلتصاق و إرسال 
 الممص  . 

  

  Size of stomata and lenticelsصغر حجم الثغور و العديسات    - 5
إلصابة بالفطريات اإلجبارية التطفل كفطريات األصداء و البياض الزغبى من خبلل الثغور  كما أن تحدث ا

اإلصابة باألمراض البكتيرية تحدث أيضا من خبلل الثغور و العديسات  . ترجع مقاومة بعض النباتات فى مثل 
سات بحيث ال تسمح بدخول تمك الممرضات إلى تركيب فتحة الثغر و صغر حجميا و كذا إلى صغر حجم العدي

ىيفا العدوى فى حالة لمفطريات  .كما أنيا تمنع دخول  قطرات الماء العالق بيا خبليا البكتيريا  . كما وجد 
أيضا أن أصنافا من القمح تكون مقاومة لؤلصداء لتأخر انفتاح الثغور فى الصباح مما تؤدى إلى جفاف 

عدوى. الندى قبل انفتاح الثغور و إحباط عممية ال  

  

الوسائل الدفاعية البيوكيميائية  -ب  

تفرز النباتات بوجو عام   Inhibitors released by the plantمثبطات  يفرزىا النبات خارجيا  – 1
سواء من خبلل مجموعيا الجذرى أو مجموعيا الخضرى مواد معينة تتضمن بعض السكريات و األحماض 

د مثبطة لمممرضات ، تنتشر المواد المفرزة من المجموع الجذرى فى األمينية و األحماض العضوية و كذا موا
التربة المبلصقة لجذور النبات  و تنتشر المواد المفرزة من المجموع الخضرى فى قطرات الماء التى قد تتواجد 

 . عميو . قد ترجع مقاومة النبات لمممرضات إلى زيادة محتوى تمك اإلفرازات من المواد المثبطة لمممرضات



 ،  Phytoanticipinsيطمق عمييا   Inhibitors withen the plantمثبطات الموجودة بالخبليا  – 2

و ىى مواد ذات وزن جزيئى منخفض مثبطة لمممرضات. توجد ىذه المواد بتركيزات عالية فى نباتات 
صناف القابمة  . ينتمى األصناف المقاومة لمنوع النباتى وقد ال توجد أو توجد بتركيزات قميمة فى نباتات األ

و يزداد تركيزىا  فى أماكن  مياجمة  phenols, tanninsتركيب  أغمب تمك المواد إلى الفينوالت و التانينات  
الممرض كالعديسات و الثغور و البشرة . من أمثمة ذلك احتواء األوراق الحرشفية لمبصل المقاوم لمعفن عمى 

،  و ينتمى بعض تمك المواد فى بعض النباتات   Catuchol , Protoctechuic acidتركيزات أعمى من مواد 
الموجودة فى نباتات الشوفان و  Avenacins،  مثال ذلك مجموعة مواد   Saponineإلى السابونينات     

. Gولكنيا ال تمنحيا مقاومة لمفطر  Gaeumannomyces graminis var. triti مقاومة لمفطر تكسبيا
graminis var. avenae لقدرة األخير عمى انتاج إنزيم Avenacinase . الذى يحمل تمك المواد 

يفشل الممرض أحيانا عن مياجمة عائل مقاوم   Lack of essential nutrientsغياب مواد ضرورية  – 3
و يكون ذلك راجع إلى نقص مادة ضرورية لحدوث اإلصابة أو لنموه فيعجز عن التقدم فى النبات . فقد وجد 

 Infectionلعدم تكوينة لتراكيب العدوى   Rhizoctonia solaniن أصنافا من القطن ال تصاب بالفطر أ

cushion  . فى غياب مواد معينة تشجع عمى تكوينيا 

ىى وسائل مقاومة تستحث عند مياجمة ممرض لمنبات ،    ثانيا وسائل دفاعية تنشأ عند مياجمة ممرض
  وىى ترتبط بجينات مقاومة متخصصة

وسائل تركيبية  -أ   

     Formation of Cork Layersتكوين طبقات الفمين  - 1

قد ترجع مقاومة النسيج النباتى الى استجابتو السريعة بتكوين طبقة من خبليا فمينية تحد النسيج الذى حدث  
لبراشيمية إلى بو غزو بواسطة الممرض عن األنسجة السميمة .يتم ذلك بتحول صف من الخبليا إلى الخبليا  ا

خبليا كامبيوم فمينى تنقسم تمك الخبليا لتكوين عدة صفوف من الفمين  .  تتميز طبقة الفمين بأنيا ال تمرر 
الغازات و السوائل كم أنيا يصعب تحميميا  بواسطة الكائنات الدقيقة ، بذلك فإن الممرض ال يتمكن من التقدم 

ين طبقة فمين ، استجابة قمف األشجار و األصناف المقاومة إلى األنسجة السميمة  . من األمثمة عمى تكو 
لدرنات البطاطس عمى تكوينو عند مياجمتيا ممرض أو حدوث جرح  . كما يمكن أن تتكون طبقات فمين عمى 
قمف األشجار استجابة لمياجمة ممرض و يتكون أيضا نطاق من الفمين فى األوراق إليقاف  تقدم ممرض 

 . 2 -شكلمسبب لتبقع األوراق  
 

  Formation of Abscission layerتكوين طبقة االنفصال   -2

تتكون خبليا االنفصال فى األنسجة النشطة الحديثة كوسيمة لمقاومة اإلصابة بتبقع األوراق  ، إذ أنو بمجرد  
ن صفين تكون البقع وفى مرحمة ال يتعدى عندىا قطر البقعة مميمترين أو ثبلثة  فإنيا تحاط بنطاق يتكون م

من الخبليا ، تذوب المادة البكتينية الرابطة بين ىذين الصفين من الخبليا فتنفصل البقعة المصابة بالممرض 
و تسقط تاركة مكانيا ثقبا وبذلك ال يتقدم الممرض إلى األنسجة السميمة . من أمثمة ذلك مرض تثقب أوراق 

 الحمويات  .

     



 
 
 
 
 
  Deposition of gumsترسيب الصموغ  -3

الصموغ مواد كربوىيدراتية معقدة يصعب تحميميا بواسطة الفطريات و البكتيريا ، عمى ذلك فإن مقاومة النبات 
قد ترجع إلى سرعة استجابتو بتكوين الصموغ وترسيبيا فى الفراغات بين الخموية وداخل الخبليا لكى تحد أو 

األنسجة السميمة . من األمثمة عمى مرض تصمغ تمنع تقدم الممرض من النسيج الذى حدثت بو اإلصابة إلى 
أشجار الموالح  ، و تجدر اإلشارة إلى أن الصموغ يمكن أن تتكون دون أن تكون مرئية عن تكونيا فى 

 الفراغات بين الخموية لؤلوراق لمقاومة اإلصابة بممرض مسبب لتبقع األوراق . 

  
  Thickening of the cell wall ازدياد سمك الجدار الخارجى لخبليا البشرة -4

تستجيب بعض النباتات المقاومة لغزو الفطريات التى تحدث اإلصابة االختراق بأن يزداد سمك الجدار 
الخارجى لمبشرة  بمجرد أن تبدأ ىيفا العدوى فى التقدم من الكيوتيكل الى البشرة . تحدث الزيادة فى السمك 

، بذلك فإن ذلك الجدار المغمظ  نتيجة لحدوث ترسيبات من مواد يصعب تحميميا بواسطة الفطريات كالمجنين
 يحد من أو تقدم الممرض أو يمنع تقدمو   

  

  Papillae formationتكوين الحميمات  - 5
الحميمات ىى امتدادات لمجدار الخموى تقوم بتغميف و محاصرة ىيفا الفطر الغازى لمخبليا ، و ىى تتكون من 

. قد توقف الحميمات من تقدم الفطر تماما إذا كان  الكالوس و المجنين و يصعب تحميميا بواسطة الفطريات
النبات عمى درجة عالية من المقاومة و قد ينجح فى المرور إال أن الييفا التى تمر من الحميمة تكون ضعيفة 
و بالتالى يكون تأثير الممرض عمى العائل بدرجة أقل .يبدأ تكوين الحميمة بزيادة تكاثف السيتوببلزم فى مكان 

و   Discأو القرص  Halloختراق بييفا الفطر ثم تتكون طبقة أكثر سمكا فى الجدار تعرف باليالة   حدوث اال
 .     3 -من ثم تمتد تمك الطبقة مع استطالة الييفا ، شكل



 

وحل تكون الحميمة . تبدأ بتجمع السيوببلزم أسفل مكان الييفا الغازية ثم ازدياد سمك البشرة فى مكان الغزو . يوضح مر  3-شكل 
 بتكوين ترسيبات ، كما يوضح الشكل إزداد سمك البشرة بتكوين ىالة فى الجدار تكون أكثر تغميظا .

 

  Formation of tylosesتكوين حويصبلت تيموزية  -6

زية ىى امتدادات لخبليا برانشيما الخشب من خبلل النقر إلى داخل األوعية . عند تكون الحويصبلت التيمو 
حويصبل تيموزية فى أحد أوعية الخشب فإنيا تعمل عمى سد ىذا الوعاء ، وعمى ذلك فإن النبات المقاوم 

محاولة  يسارع بتكوين حويصبلت تيموزية فى أوعية الخشب الى أصيبت بأحد ممرضات الذبول الوعائى فى
إليقاف تقدم الممرض . تكون الحويصبلت التيموزية فعالة فى الحد من تقدم الممرض إلى األجزاء العميا من 

 وعاء الخشب ، إال أنيا فى حد ذاتيا تكون سببا فى سد ىذا الوعاء و بالتالى قد تسيم فى إحداث الذبول . 

  

  Cytoplasmic Aggregationتجمع السيتوببلزم  -7
ب بعض النباتات لغزو الممرض بزيادة كثافة السيتوببلزم فى الخبليا التى يغزوىا الممرض و بدرجة تستجي 

خاصة فى موقع حدوث االختراق بواسطة الييفا الغازية أو الممص .يترتب عمى ذلك عرقمة تقدم الفطر و 
 تشوه الييفا أو الممص .



  

. رد فعل فرط الحساسية 4 -شكل   

 
    Hypersenstive Responseاستجابة فرط الحساسية    -8

 Specificىى أعمى درجات المقاومة فى النبات و تعبر عن رد الفعل الراجع وجود جينات متخصصة  

genes الفعل ىو موت الخمية وبالتالى إحباط عممية تقدم الممرض ، تجاه ممرض إجبارى التطفل . يكون رد
 إذ يمزمو وجود خبليا حية .وتتم خطوات موت الخمية عمى النحو التالى : 

 تتجو النواه إلى مكان غزو الممرض .    -
 يحدث تجمع لمسيتوببلزم فى مكان الغزو مع ظيور مواد داكنة المون .    -
 كنة تدريجيا حتى تمؤل الخمية تزداد كثافة المواد الدا   -
 تمود الخمية و قد يمتد التأثير جزئيا إلى الخبليا المجاورة .    -

  Necrotrophicقد يحدث تفاعل فرط الحساسية أحيانا بفعل بعض الممرضات التى تقتل النسيج 



وسائل بيوكيميائية -ب   

    Increased Levels of Inhibitorsزيادة مستوى المواد المثبطة     – 1

يؤدى استفزاز الممرض لمنبات عند حدوث الغزو إلى أن ينتج النبات مواد جديدة لم تكن موجودة فى النبات 
السميم أو إلى زيادة تركيز مواد كانت موجودة قبل العدوى تعمل ىذه المواد عمى إيقاف  تقدم الممرض أو تحد 

كالفينوالت و نواتج أكسدة الفينوالت إلي مواد أكثر  من تقدمو . قد تكون تمك المنتجة مثبطة لنمو الممرضات
سمية  ، و يعزى ظيور المون البنى المحمر أو الداكن أو المسود ، الذى يظير فى منطقة غزو الممرض إلى 
انطبلق مواد فينولية و أكسدة فينوالت . تنطمق المواد الفينولية من مواد فينولية غير سامة موجودة بخبليا 

سبيل المثال  ينتج عن تحمل رابطة األمين فى أحماض أمينية فينولية  مثل فنيل االنين و  النبات وعمى
 Phenylalanine ammonia lyase , Tyrosineتيروزين ،  نتيجة لزيادة فى نشاط إنزيمات التحميل   

ammonia lyase    .    انطبلق فينوالت سامة 

  

  Poduction of Phytoalexinsانتاج فيتوالكسينات  - 2

مواد ذات وزن جزيئى منخفض  مضادة لنمو الكائنات الحية الدقيقة  ، تخمق و تتراكم فى أنسجة نباتية  
ىذه التسمية فى  األربعينات من القرن العشرين و كممة   Mullerتعرضت لمياجمة ممرض .  أطمق عمييا 

Phytoalexins     تتكون من مقطعين فى المغة اليونانية) to repel, push back  alexo= +  

(Phyton=plant    

 Phaseolineو   Pisatinفى الستينات أمكن تنقية مادتن من الفيتوالكسينات من البسمة و الفاصوليا ىما 
عائمة نباتية .و ىى  21نوع نباتى تتبع  111( ثم وصفت بعد ذلك فيتوالكسينات من أكثر من  4-)شكل

 تتميز بآلتى 

 تنتج بتحفيز ممرض محدد أو ممرضات محددة لمعائل .  مواد متخصصة     ·

 تتراكم بسرعة أكبر فى النباتات المقاومة      ·

 توثر فقط عمى الممرض او الممرضات الى تحفز تكوينيا .        ·

 تتكون موضعيا فى مكان حدوث التحفيز .          · ·
              و كيماوية .بعضيا يمكن تحفيز تكوينو بفعل عوامل طبيعية أ          · ·

 
 Phaseoli 

 



  

    pathogen Enzymes Inhibition ofتثبيط إنزيمات الممرض  – 4
اع البكتيريا فإن الممرض يستعين عمى عند مياجمة النبات بأحد الفطريات غير اإلجبارية التطفل أو بأحد أنو 

إحداث العدوى بإنتاج إنزيمات محممة لجدر خبليا النبات ، كما سبق أن تناولنا ذلك. قد تكون المقاومة فى 
النبات راجعة إلى قدرتو عمى تكوين مواد تكون قريبة الشبو بمادة التفاعل ألحد إنزيمات الممرض بحيث يكون 

بالمركز النشط  إلنزيم فتفقد وحدات اإلنزيم قدرتيا عمى االرتباط بمادة التفاعل الفعمية ليا القدرة عمى االرتباط 
 و بالتالى تفقد فعاليتيا  

  Detoxification of Pathogen Toxinsنزع سمية توكسينات الممرض  - 5
ترجع مقاومة سبق أن تناولنا أن التوكسينات أحد أسمحة الممرض فى مياجمة عائمة أو فى نجاح العدوى . 

بعض النباتات أو األصناف إللى قدرتيا عمى نزع سمية التوكسين  و ذلك بأحداث تغيير فى التركيب الكيماوي 
لتمك التوكسينات وتحويميا إلى صورة غير سامة .  و قد وجد أن تراكيب وراثية من الذرة الشامية  ترجع 

.   HC-toxinمى تثبيط التوكسين المختص إلى قدرتيا ع  Cochliobolus carbonumمقاومتيا لمفطر  
كذلك ترجع مقاومة بعض أصناف الطماطم لمرض الذبول الفيوزاريومى إلى قدرتيا  عمى نزع سمية التوكسين 

 .   N-methyl fusaric acidبتحولو إلى    Fusaric acidغير المختص  

  

  Induced Synthesis of Enzymesالحث عمى زيادة نشاط  إنزيمات    – 6

 , Phenylalanine ammonia lyaseيصاحب المقاومة فى النبات زيادة واضحة فى نشاط  إنزيمات 

Tyrosine ammonia lyase      كما ذكرنا لتنطمق فينوالت . إضافة إلى ذلك يزداد نشاط إنزيمات األكسدة
Increase of oxidative enzyme activity       و خاصة بيراوكسيديزPeroxidase   و بولى فينول
و عادة ما يكون النشاط أكبر ما يمكن فى المراحل األولى من عميمة غزو Polyphenoloxidaseأوكسيديز 

الممرض ، كما يكونالنشاط أعمى ما يمكن فى منطقة الغزو  و يقل كمما ابتعدنا عنيا    . تجدر اإلشارة إلى 
يتكون نتيجة لتكاثف عدد كبير من وحدات المجنين ، و  أن إنظبلق الفينوالت يستتبعو ترسيب المجنين ، إذ أن

يتطمب تكوينو نشاط إنزيم بيرأوكسيديز . و كذلك ينتج النبات عند غزو الفطريات إنزيمات محممة لجدر خبليا 
 لتحميل مقدمة الييفا الغازية و بالتالى إحباط العدوى .- Chitinase , Glucanase  -الفطريات  

 

  

 

  
. نشاط إنزيم فنيل 5شكل  أالنين أمونيا اليز و تراكم  

  ىفينوالت بعد أزمنة من العدو 



. نشاط إنزيم  6شكل  
بيراوكسيديز فى مركز العدوى و 
  عمى أبعاد

  After Dicknson & Lucas 

 

 مصادر ال

Agrios G.N. 1997. Plant Pathology (4th ed.). Academic Press,  

London.  

Callow,J. A. (Ed) 1983 . Biochemical Plant Pathology , John Willy & Sons ,New York . 
DicKnson, C.H. and Lucas J. A. , 1977 . Plant Pathology and Plant Pathogens . Blackwell 
Scientific Publications .London 

Walker, John Charles, 1957. Plant Pathology. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York.  


