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 المقاومة لألمراض والحشرات

من المعروف أن المسببات المرضية وكذلك الحشرية تهاجم النباتات المنزرعة وتسبب خسائر باهظة في االنتاج 

المبيدات الكيمياوية في مقاومة األمراض واالفات الزراعي في مختلف بقاع العالم وفي نفس الوقت فأن أستخدام 

المختلفة يزيد من تكاليف العملية االنتاجية ويسبب تلوث للبيئة ويخل بالتوازن البيولوجي في البيئة الزراعية، ومن 

 هنا تبرز أهمية أنتاج أصناف جديدة تكون مقاومة وراثيا للمسببات المرضية والحشرية السائدة في المنظقة، فمثل

 هذه األصناف المقاومة تحقق الكثير من المزايا وتتغلب على مشاكل أستخدام المبيدات في عملية المقاومة.

 Nature of disease resistanceطبيعة المقاومة لألمراض 

أن المقصود بطبيعة المقاومة لألمراض هو مجموعة من الوسائل والدفاعات التركيبية والفسيولوجية الموجودة بالنبات 

 العائل والتي تمكنه من صد هجوم الطفيل وتشمل هذه الوسائل:

 Disease Escapeالهروب من المرض  -1

ويقصد بذلك قدرة النباتات الحساسة لألصابة على تجنب مهاجمة المسبب المرضي ويرجع ذلك الى بعض 

 الصفات الوراثية والظروف البيئية مثل:

 سرعة النمو 

 التبكير في النضج 

 ميعاد الزراعة 

 ريقة الزراعةط 

  Disease Indurance تحمل االصابة  -2

بأنها قدرة النباتات على تحمل هجوم  disease indurance or toleranceيقصد بتحمل االصابة 

الطفيل دون ظهور كثير من الضرر أو االعراض المرضية ويمكن لمثل هذه النباتات ان تنمو رغم وجود 

بعض العمليات الزراعية ومثال ذلك بعض أصناف القمح  المسبب المرضي وقد يرجع ذلك الى تحسين

 التي تكون أكثر تحمال لألصابة عند تسميدها بالبوتاسيوم والفسفور.
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أن المقصود بتحمل المرض هو وجود مقاومة لما ينتجه الطفيل  1983واخرون  Woodوهنا يذكر 

وليست مقاومة للطفيل في حد ذاته. ويمكن أن تحدث حاالت التحمل أيضا للنيماتودا والفيروسات وغيرها 

 من المسببات المرضية

  Disease resistanceالمقاومة  -3

ار الطفيل وهذه المقاومة متغيرة جدا المقصود بمقاومة المرض هو قدرة النبات على الحد من نمو وأنتش

% فقد تكون النباتات عالية المقاومة أو متوسطة المقاومة أو حساسة لألصابة. 100وتتراوح من صفر الى 
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 types of genetics resistanceطرز المقاومة الوراثية 

ي تتحكم بالصفة، أن المقاومة الوراثية يمكن أن تكون صفة بسيطة أو صفة كمية حسب عدد الجينات الت

ويمكن تقسيم النباتات الى درجات محددة من حيث المقاومة والقابلية لألصابة فتوصف المقاومة في هذه 

أما المقاومة التي تظهر تباين مستمر  Qualitative resistanceالحالة بأنها مقاومة بسيطة أو نوعية 

continuous variation مى مقاومة كمية ويتحكم فيها العديد من الجينات فتسquantitative 

resistance  ويطلق على المقاومة من النوع االول مقاومة نوعية أو رأسيةVertical resistance   أو 

Specific resistance   بينما يطلق على المقاومة الثانية أسم المقاومة غير النوعية أو العامة أو الحقلية

 ، ويمكن عمل مقارنة بين نوعي المقاومة كما يلي :Horizontal resistanceأو المقاومة األفقية 

 المقاومة النوعية :

 تتميز هذه المقاومة بالخصائص التالية:

  يالحظ أن هذه المقاومة يتحكم فيها جين رئيسMajor gene .أو عدد قليل من الجينات الرئيسية 

 .تكون المقاومة فعالة ضد سالالت معينة من الطفيل أو االفة 

  تمييز أليالت الجين الرئيسي ونقلها بسهولة من تركيب وراثي ألخر.يمكن 

  تتحمل النباتات المقاومة تغير الظروف البيئية ولكنها تتأثر بشدة بظهور سالالت جديدة من

 المسبب المرضي.

  يعاب عليها عدم مقاومتها للسالالت الجديدة من الطفيل، فعندما يكون هناك نبات يحمل جين

قاومة ويتعرض للعدوى من قبل عدة سالالت مرضية فمن المحتمل أن يكون هذا مسئول عن الم

النبات حساس لساللة أو أكثر من سالالت المرض ومثل هذه السالالت المرضية تكون موجودة 

بتكرار قليل وال تسبب ضرر شديد للنبات ولكن بتكرار زراعة هذا النبات من الممكن أن يؤدي 

 الالت المرضية الموجودة الى  الحد الذي يمكنها من أصابة النبات.ذلك الى زيادة تكرار الس

  وجد أن الحساسية الفائقةHypersensitivity   تلعب دورا هاما في أحداث هذه المقاومة 

 يطلق عليها مجموعة أسماء مثل 

 المقاومة البسيطة -

 المقاومة النوعية )المتخصصة( -

مالحظة أن المقاومة الرأسية قد تكون كمية وقد يطلق عليها المقاومة الرأسية ولكن يجب  -

 أيضا

 



 قسم المحاصيل الحقلية / المرحلة الثالثة                                                                                                                   
 علم الوراثة / أ.م.د. فائز تحسين فاضل                                                                                                                   

 7م.                                                                                                                     
  

 

 المقاومة العامة أو الكمية:

 تتميز هذه المقاومة بالصفات التالية:

  يتحكم فيها عدة جينات ذات تأثيرات صغيرةMinor effects  

  تختلف فعالية هذه المقاومة ولكنها تكون ضد جميع سالالت المسبب المرضي ولكنها تتأثر بتغير الظروف

 البيئية وتستمر المقاومة الفعالة في النبات فترة أطول أذا ما زرع الصنف في منطقة أستنباطه 

  هناك صعوبة في نقل هذه المقاومة من نبات ألخر وتقل درجة احتمال نقل الجينات المرغوبة من النبات

 مل الوراثيةالمقاومة الى النبات الحساس لألصابة عندما يتحكم في المقاومة عدد كبير من العوا

 قد يطلق عليها مجموعة أصطالحات مثل 

 المقاومة غير المتخصصة  -

 المقاومة الحقلية -

  Horizontal resistanceالمقاومة االفقية   -
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