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  تدریس األمراض النباتیة لطلبة الدراسات األولیة 
Plant Pathology Teaching Course for Undergraduate 

  عبد الخالق الحمداني محمد. د
M.A.AL-Hamdany 

mohammed2472010@yahoo.com 
   

على الرغم من وجود أنظمة تدریسیة عدیدة عن كیفیة تدریس مادة األمراض النباتیة في األقسام العلمیة المهتمة بالتخصص    

المذكور، البد أن یختار األستاذ المدرس أفضل النظم لكیفیة التعامل مع المسببات الممرضة للنبات ، بحیث یوفر ذلك النظام 

بیعة المرض وكیفیة حدوث  اإلصابات األولیة وماهي الوحدات اللقاحیة التي تحدث معلومات في غایة األهمیة تتعلق بط

اإلصابات األولیة  وماهي مستلزمات تطور المرض وماهي نقاط  القوة و الضعف في مسببه  وكیف ینتشر الممرض وكیف 

تتحقق فیه میزة أساسیة توفر الوقت كما إن النظام المقترح البد أن یحجم الضرر  المتوقع أن یحدثه في العائل النباتي.. 

. وقبل أن نختار النظام بسبب تغییر العائل لیس إالبل هي حقائق ومات ثابته للمع والجهد وهي تجنب التكرار الغیر مبرر

المقترح البد من إستعراض أغلب األنظمة التي یمكن أن تتبع في تدریس األمراض النباتیة في أقسام األمراض النباتیة أو 

                                                                                             وكما یلي :  الزراعیة  لیاتالك

     Based on the Crop Groupsمجامیع المحاصیل: إعتمادأوال: 

 Diseases of Field Cropsأمراض المحاصیل الحقلیة (محاصیل الحبوب) .1

(Grain Crops) 

 Diseases of Industrial Cropsأمراض المحاصیل الصناعیة .2

 Diseases of Legume Cropsالبقولیة أمراض المحاصیل  .3

 Diseases of Oil Cropsأمراض المحاصیل الزیتیة  .4

 Diseases of Vegetable Cropsأمراض محاصیل الخضر .5

 Diseases of Horticultural Cropsأمراض محاصیل البستنیة  .6

 Diseases of Forestأمراض أشجار الغابات .7

 Diseases of Date-Palm Treesأمراض أشجار النخیل .8

 Diseases of Citrus Treesأمراض أشجار الحمضیات .9

 Diseases of Deciduous Fruitأمراض أشجار الفاكهة متساقطة األوراق  .10

Trees 
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  Based on the Economic Cropالمهم إقتصادیا:  المحصول إعتمادثانیا: 

 Wheat Diseasesأمراض الحنطة  .1

 Rice Diseases   أمراض الرز .2

 Barley Diseasesأمراض الشعیر .3

 Corn(Maize)Diseasesأمراض الذرة  .4

 أمراض ..................ألخ.... .5

  Based on Plant Organs:النباتي الجزء إعتمادثالثا: 

  Root Diseasesأمراض الجذور.1 

 Stem Diseasesأمراض السیقان.2 

 Foliage Diseasesأمراض األوراق.3 

  Flower Diseasesأمراض األزهار.4 

 Fruit Diseasesأمراض الثمار.5 

 Seed Diseases أمراض البذور.6 

 Based on Pathogenic Groups مجامیع الممرضات  إعتماد: رابعأ

 وتضم:  Diseases Caused By Fungi: األمراض المتسببة عن الفطریات 1

( ولو إن هذه المجموعة من  Diseases Caused By Deuteromycotinaأمراض الفطریات الناقصة  . أ

 الممرضات قد تم تسكینها ضمن القبیلة الكیسیة على الرغم من عدم إكتشاف أطوارها الجنسیة ... ) . 

  Diseases Caused By Ascomycotinaأمراض الفطریات الكیسیة  . ب

  Diseases Caused By Basidiomycotinaأمراض الفطریات البازیدیة  . ت

  Diseases Caused By Chytridiomycotinaأمراض الفطریات الكتریدیة  . ث

  Diseases Caused By Zygomycotinaأمراض الفطریات الزیجیة  . ج

تم  (Blastocladiales).. وهذه كانت بمرتبة رتبة  Blastocldiomycotaأمراض متسبب عن القبیلة  . ح

 تصعیدها إلى مرتبة قبیلة ..  

      Diseases Caused By Fungi Like Organisims: األمراض المتسببة عن أشباه الفطریات  2
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 في الصلیبیات  Plasmodiophora brassicaeمرض الجذر الصولجاني المتسبب عن  - أ

التابعة لمملكة الكرومیستا   Oomycetes   Disease Caused Byأمراض الممرضات البیضیة - ب

(Chromista)  كالبیاض الزغبي وجمیع األمراض التي تسببها أنواع األجناسPythium   وPhytophthora 

  Aphanomycesو 

  Hyphochytriomycetesاألمراض المتسببة عن المجموعة  - ت

  Diseases Caused By Bacteria: األمراض المتسببة عن البكتریا   3
  Diseases Caused By Nematodes: األمراض المتسببة عن النیماتودا 4
 Diseases Caused By Viruses: األمراض المتسببة عن الفایروسات 5
  Diseases  caused By Viroids: األمراض المتسببة عن الفایرودات6
  Disease Caused By Phytoplasma& Spiroplasma والسبیروبالزما  : األمراض المتسببة عن الفایتوبالزما 7
  Diseases Caused By Parasitic Plants: األمراض المتسببة عن النباتات المتطفلة  : 8
 والتي تشمل:  Ecological Stress Diseasesاألمراض المتسببة عن  الشد البیئي  :9

  Water Stressاإلجهاد المائي (الجفاف) - أ

  Salt Stressاإلجهاد الملحي  - ب

  Nutritional Stress or Nut. Deficiencyاإلجهاد التغذوي (نقص العناصر) - ت

  Heat & Cold Stressاإلجهاد الحراري (إرتفاع أو إنخفاض درجات الحرارة) - ث

  Over-Irrigation & Floodingالغدق والفیضان  - ج

  Firesالحرائق  - ح

 Winds,Dust&Sand Stormsالریاح والعواصف الترابیة والرملیة  - خ

  Unacceptable Agricultural Practicesالممارسات الخاطئة عند إستخدام المبیدات  - د

  Over-Fertilizationاإلفراط في التسمید  . أ

  Mechanical  Injuries to The Rootsالجروح المیكانیكیة للجذور  . ب

   Planting Depths أعماق الزراعة  . ت

 Heavyممارسات زراعیة خاطئة كالتقلیم الجائر والزراعة في اماكن مضللة وغیرها من الممارسات ...   . ث

Pruning, Light Deficiency  

   Based on Disease Nature األمراضطبیعة  إعتمادخامسا: 

 وتشمل : Infectious Diseases)  (األمراض المعدیة .1
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 المتسببة عن الفطریات أألمراض  . أ

  األمراض المتسببة عن الممرضات البیضیة . ب

  ا البكتریالمتسببة عن األمراض  . ت

 ات والفایتوبالزما والسبیروبالزما والفایرود  اتالفیروسالمتسببة عن األمراض  . ث

 النیماتودا  المتسببة عن  مراضاأل . ج

 Non-Infectious Diseasesاألمراض الغیر معدیة  .2

  Water Stressاإلجهاد المائي  .1

  Salt Stress اإلجهاد الملحي .2

  Nutrientional Deficiencyالغذائیة نقص العناصر  .3

 بالمبیدات أو التسمید الكیمیائي المفرط   Chemotoxisالتسمم الكیمیائي .4

  Flooding& Weedsالغدق واألدغال  .5

   طئةالممارسات الزراعیة الخا .6

  Based on Parasitism Nature طبیعة التطفل إعتمادسادسا: 

 Diseases of Obligate Parasitesأمراض الممرضات ذات التطفل اإلجباري  .1

 Diseases of Facultative Parasitesأمراض الممرضات ذات التطفل اإلختیاري  .2

  Diseases of Facultative Saprophytesأمراض الممرضات ذات الترمم اإلختیاري .3

  Diseases of Saprophytes الممرضات الرمیةأمراض  .4

 Noninfectious Diseasesأمراض غیر معدیة  .5

 

 Based on Nutritional Nature of Phtopathogenes:طبیعة تغذیة المسببات المرضیة إعتمادسابعا: 

                                                                                        

حیث تكمل ممرضات هذا النوع دورة  (Biotrophs) التي تستمد غذائها من النبات الحي أمراض المتطفالت  .1

موت عوائلها تعني موتها أو عدم إكمال دورة حیاتها على أنسجة میته وبالتالي فهي آلتقتل عوائلها ألن 

حیاتها ودورة المرض في نفس الوقت .... وبذلك فإن ممرضات هذه األمراض هي متطفالت إجباریة 

(Obligate Parasites)  . 

)حیث تقوم مسببات هذه األمراض  Nectrotrophs(المسببة لموت األنسجة النباتیة أمراض المتطفالت  .2

العائل لتتمكن من التغذیة على الخالیا أو األنسجة المیته  ، مع قدرة البعض منهم في  بقتل خالیا وانسجة
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العیش متطفال لفترة قصیرة أو العیش مترمما لفترة قصیرة ، وبذلك فإن مسببات هذا النوع من األمراض تعیش 

 بشكل إختیاري التطفل أو الترمم فضال عن الترمم اإلجباري . 

وتشمل جمیع األمراض التي ذكرت ضمن هذه )  Noninfectious Diseases( أمراض غیر معدیة .3

 المجموعة ... 

  Based on Disease Symptoms     اعراض المرض  إعتمادأ: ثامن

 Rust Diseases أمراض األصداء .1

 Powdery Mildew Diseasesأمراض البیاض الدقیقي .2

 Downy Mildew Diseasesأمراض البیاض الزغبي  .3

 Blight Diseasesأمراض اللفحات  .4

 Leaf Spot & Anthracnose  Diseases أمراض التبقع .5

 Mosaic Diseasesأمراض موزائیك األوراق  .6

  Necrosis Diseasesأمراض تنخر األنسجة  .7

 Leaf Scorch Diseasesأمراض تحرق حافات األوراق  .8

 Wilt Diseasesأمراض الذبول .9

  Canker Diseasesالتقرح  أمراض  .10

 Root Rot Diseasesأمراض تعفن الجذور .11

 Yellowing or Chlorosis Diseasesأمراض اإلصفرار .12

 Decline Diseasesأمراض التدهور  .13

  Dieback Diseasesأمراض الموت الرجعي  .14

  Galls Diseasesأمراض التدرن التاجي والعقد  .15

 Gummosis Diseasesأمراض التصمغ  .16

 Stunting Diseasesأمراض التقزم  .17

  Witch’s Broom Diseases أمراض مكنسة الساحرة .18

 Smut Diseasesأمراض التفحمات  .19

  Root Knot&Lesion Diseasesتعقد  وٕانسالخ الجذور أمراض  .20

 Malformation of Plant Tissuesأمراض تشوه األنسجة  .21

  Stress Diseasesأمراض الشد المائي والملحي  .22
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 لكنها مهمة لتحدید مسبب الجروح... جروح الحشرات ولو أنها لیست أعراضمرضیة .23

  موعد جني الغلة إعتماد: تاسعا

  Pre-harvest Diseasesأمراض ماقبل الحصاد  .1

 أمراض فطریة وشبه فطریة . أ

 أمراض بكتریة . ب

 أمراض فیروسیة وفایرودیة . ت

 أمراض النیماتودا . ث

 أمراض الفایتوبالزما والركتسیا والسبیروبالزما  . ج

 أمراض غیر معدیة بسبب أنواع مختلفة من الشد أو اإلجهاد  . ح

 Post-harvest Diseasesأمراض ما بعد الحصاد  .2

 أمراض فطریة وشبه فطریة . أ

 أمراض بكتریة  . ب

أمراض غیر معدیة بسبب عدم الخزن الجید ، إرتفاع درجات حرارة المخزن، فقدان النظافة في المخزن، إرتفاع  . ت

 نسبة الرطوبة في المخزن... وجود القوارض والحشرات... 

  Based on Disease Cycleدورة المرض إعتماد : عاشرا

 .... مثل...)Simple Cycle Diseases(أمراض الدورة البسیطة .1

 Wilt Diseasesإ. أمراض الذبول 

 Root Rot Diseasesب. أمراض تعفن الجذور 

 Smut&Bunt Diseasesوالبنط ت. أمراض التفحم 

 Diseases Caused by Nematodesث. أمراض النیماتودا 

 .... مثل...   Multiple Cycle Diseasesأمراض الدورة المضاعفة  .2

 (Rust Diseases)أمراض األصداء . أ

 (Powdery Mildew Diseases)أمراض البیاض الدقیقي  . ب

 (Downy Mildew Diseases)أمراض البیاض الزغبي  . ت

 (Leaf Spot Diseases)أمراض التبقعات  . ث

 (Blight Diseases)أمراض اللفحات  . ج
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  (Canker Diseases)أمراض التقرحات . ح

 (Viral Diseases)األمراض الفیروسیة  . خ

وهي أمراض ذات دورات متضاعفة ، لكنها طویلة    (Polyetic  Cycle Diseases)أمراض الدورة الطویلة .  .3

 ... مثل... قد تأخذ سنة أو أكثر لتكملة دورة المرض 

  (Dutch Elm Disease)مرض أشجار الدردار  . أ

    (Cedar-Apple  Rust)التفاح-مرض صدأ األرز . ب

سوف یسهل عملیة إختیار النضام المناسب ، النظام  النباتیةم المذكورة من قبل المتخصصین باألمراض ضإن إستعراض الن

تسلیط الضوء على نقاط مفصلیة مهمة بدون تكرار ألن النظام المختار  من حریة الحركة في یوفر لهم مساحة كبیرة س الذي 

طرائق اإلجابة عن مجموعة من األسئلة المهمة والتي قد تمثل المفاتیح الرئیسیة في یسمح لمدرس المادة أن یناقش مع طالبه 

فعلى خالف كیف حدث وما سبب حدوثه وماهي فرص تطوره وكیفیة تحجیمه أو منع حدوثه ....  فهم األمراض النباتیة .... 

المشاهدة  كان نقول أمراض األصداء أو م ، فإن تدریس مادة األمراض النباتیة إعتمادا على األعراض المرضیة ضبعض الن

الحلقة الرئیسیة  اعراض المرض هيكون تتعرف الطالب أهم مفاصل علم األمراض النباتیة.. ویكاد أن ، التفحمات أو الذبول 

 بین العائل بكلللمعركة التي كانت دور رحاها نتائج المحصلة النهائیة  ، ألن األعراض المرضیة عادة ما تعكس في فهمها

أسلحته الدفاعیة وبین الممرض بكل  قدرته المرضیة.... فعندما نقول أمراض البیاض الدقیقي... فإننا سوف  النهتم كثیرا  

.... نمو سطحي أبیض بنوع العائل النباتي.. ألن أعراض مرض البیاض الدقیقي سواء على الخیار أو الحنطة أو التفاح واحدة

والحوامل الكونیدیة واألبواغ الكونیدیة وهي جمیعا تمثل الطور الالجنسي للفطر  (Mycelium)اللون یعكس الغزل الفطري 

.... إن معرفة الطالب عن مرض البیاض الدقیقي سیسهل علیه الحدیث عن المرض بشكل  (Anamorphic Stage)المسبب

مواقع إصابة.... وكیفیة حصول .... كما إن بإمكانه تتبع سیر عملیة انشاء عام عند رؤیة أعراضه على أي عائل نباتي 

اإلصابة ... وماهي التراكیب الفطریة التي یوضفها الممرض في التغذیة من العائل... .. وكما یحصل في البیاض الدقیقي، 

 الحدیث  في مساحات واسعة  تعطي للمدرس أو تبقع األوراق   (Downy Mildew)فإن أعراض األصداء أو البیاض الزغبي

عن المسببات وتصنیفها أو مواقع مجامیعها ضمن مملكة الفطریات .. بل یتناول الحدیث عن أهم  تفاصیل ي بدون الدخول ف 

قد التتواجد في مرضیة  أعراضأعراض المرض.. فآلمراض األصداء  ة تمییزالنباتیة وهو كیف مفصل في علم األمراض 

 (Dieback)واللفحة والموت الرجعي ي الدقیقأمراض البیاض الزغبي وكذلك أعراض میزة كذلك أمراض أخرى و 

 وهكذا....  (Wilt)والذبول   (Rot)والتعفن (Scab)والجرب    (Canker)والتقرح

هو المعیار الذي یوفر لنا   ( Plant Pathogens)للنباتمن جانب آخر فإن أفضل معاییر التعامل مع المسببات الممرضة 

حیاته وكیفیة إنتشار دورة معلومات في غایة األهمیة تتعلق بطبیعة الممرض وكیفیة عمله ونموه ومواطن القوة والضعف في 

فیه  وفق سیاق الیحدث البد أن تكون للطلبة وحداته اللقاحیة وكیفیة السیطرة علیه والحد من خطورته. إن سرد تلك المعلومات 
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یكون على حساب الوقت في العملیة التدریسیة . وعلى خالف معاییر تقسیمیة أخرى كإعتماد أعراض سألن التكرار  تكرار

األصداء أو أمراض التفحمات .... أو إعتماد طبیعة التطفل لمسبباتها كأمراض المتطفالت   المرض كأن نقول أمراض

فالت الرمیة وهكذا... أو یعتمد التقسیم الثنائي لطبیعة معیشة اإلجباریة وأمراض المتطفالت اإلختیاریة ثم أمراض المتط

أي األمراض التي تعیش مسبباتها على أنسجة  Nectrotrophالـ وأمراض  Biotrophالمسببات كأن نقول أمراض ممرضات 

طبیعة .إن كل هذه المعاییر إن أستخدمت في تدریس على التوالي  حیة واألمراض التي تقوم مسبباتها بقتل األنسجة النباتیة

األمراض النباتیة سوف تعاني من التكرار في دورات الحیاة وفي طبیعة اإلصابة وفي أسباب حدوث الضرر وفي مسببات 

فإن أوضح طریقة لتفریق المسببات المرضیة من حیث فهم كیفیة عملها .... لذلك... الممرضات طرائق السیطرة على تلك 

على تبیان الفرق بین ممرضات الدورة البسیطة أو الوحیدة  وبین ممرضات الدورات خالل دورة حیاة النبات البد وأن یعتمد 

یضاف لها توزیع األمراض النباتیة حسب األعراض .....   (Simple & Multiple Cycle Pathogens)المضاعفة 

 هو لممرض بسیط الدورة.... أم ممرض متضاعف الدورة....... المرضیة...... ، حیث یشار لتبعیة العرض المرضي .. أ

فإن أفضل األنظمة التي یمكن إتباعها في تدریس األمراض النباتیة لطلبة كلیات الزراعة كدراسة أولیة یكون وفق الخطوات 

 التالیة:

بتعلم المصطلحات العلمیة األساسیة لعلم األمراض النباتیة.... على أن یبدأ أوال بتعریف األبعاد الفصل  أأوال: یفضل أن یبد

 لمرض...مثلث االثالثة المهمة والالزمة لحدوث اإلصابة أو كما یطلق علیها 

بما تعنیه ، البد من توصیل معلومات مهمة وأساسیة تتعلق ثانیأ: ولكي یتم التدرج في سرد قصة حدوث العرض المرضي 

مع  (Environmental Conditions)والظروف البیئیة  (Pathogen)والمسبب الممرض  (Host)مصطلحات العائل 

مواصفات كل منهما .... فلكي نحصل على إصابة ناجحة ، البد أن یكون العائل المستخدم حساسا للممرض الذي أستخدمت 

ن أهم مواصفاته أن تكون وحداته اللقاحیة ذات حیویة عالیة وأن تكون أبواغه في تلویث العائل... وأما المسبب الممرض فإ

 Spore)فعالة أي ذات مستویات عالیة في اإلنبات وقدرة عالیة على إحداث اإلصابة أي نتحدث عن حیویة األبواغ 

Viability)  وفعالیة الممرض(Pathogen Activity) ابلیة اإلمراضیة  والتي تعرف بالقابلیة على إحداث اإلصابة أو الق

(Pathogenicity)  أما البعد الثالث ، فهو ومع األسف األكثر تعرضا إلى األخطاء الفنیة سواء كانت مقصودة أو غیر .

مقصودة بسبب عدم فهم أهمیة مدیات هذا الركن .... فهو إن تحقق بشكل جید فهو الیقل أهمیة عن وجود ممرض فعال... 

 الممرض الفعال والعائل الحساس الیمكن لهم أن یعملو شیئا إن كانت الظروف البیئیة غیر مناسبة لهما...  ألن

ثالثأ: كما یجب أن یتعلم الطلبة ومن خالل الممارسات العملیة أمرا مهما قد یمثل أحد الكلمات المفتاحیة لفهم األمراض النباتیة 

أي األمراض التي تسببها ممرضات حیة كالفطریات وأشباه  (Infectious Diseases) بشكل عام وخاصة األمراض المعدیة 

الفطریات والبكتریا والنیماتودا وغیرها من الكائنات الحیة... وهي أن الوجود ألي عرض مرضي (إصابة ناجحة) أو مرض 
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... اإلصابة أو هرم المرضعلى العائل النباتي المناسب عند حدوث خلل في مواصفات أحد أركان اإلصابة أو أركان هرم 

المناسب، لذلك فإن التالعب في أي ركن من األركان ئي وغیاب ممرض فعال أوغیاب الظرف البیأعائل حساس  كغیاب

الثالثة سوف یجعل من أي عائل نباتي مهما كانت درجة حساسیته لممرض معین بعیدا عن اإلصابة أو اإلصابة الشدیدة على 

إن موضوع التالعب بأركان اإلصابة قد یكون متعمدا في بعض األحیان  من قبل بعض الباحثین اللذین  تقدیر.... أقل

یضنون خطأ بأن الصنف المزروع مقاوم لمرض معین ألن المرض المذكور ذو أعراض مرضیة منتشرة على نباتات اصناف 

بسبب إختالف مواعید  غالبا ما یكون  بعضالیتحدث عنه قد أخرى مزروعة في نفس المنطقة.. إن وهم المقاومة الذي 

عندما تزرع بذوره في بدایة نوفمبر ، لكنك یبدو مقاوما مرض البیاض الدقیقي مالزراعة ، فقد تجعل صنف شعیر حساس جدا ل

سترى أعراض الحساسیة العالیة على أوراق نفس الصنف لو زرعت بذورة في أواخر شهر دیسمبر، كما یمكنك تجنب إصابة 

البقولیات بممرضات الذبول عندما تزرع بذورها في وقت متأخر (منتصف نوفمبر) وقد تعتقد بأن الصنف الفالني من ات نبات

ألنك زرعت البذور في أوائل نوفمبر حیث درجة حرارة التربة بحدود (التفحم المغطى ) حنطة الخبز مقاوم لممرضات البنط 

 البادرات ن اإلصابة.  م مما سرع في بزوغ البادرات وبالتالي هربت20

هو األنسب في فهم طبیعة  (Disease Cycle)إعتماد النظام الذي یقسم األمراض النباتیة على أساس دورة المرض رابعا: 

األمراض والممرضات ، فمجموعة األمراض ذات الدورات البسیطة هو باألساس مجموعة األمراض التي تسببها ممرضات ذات 

دورة حیاة بسیطة وهكذا مع المجموعة الثانیة  الخاصة بأمراض الدورات المتضاعفة أو الممرضات المتضاعفة. إن القول بأن 

 ن مجموعة الممرضات ذات الدورات البسیطة تعني توفر المعلومات التالیة :الفالني مالممرض 

یكمن خطر هذه الممرضات من الوحدات اللقاحیة المتوفرة في مواقع تواجد العائل ألول مرة (من زراعة البذور أو  .1

باتیة الخاصة باإلكثار). نقل الشتول أو زراعة الدرنات أو األقالم أي األبصال أو الرایزومات وغیرها من التراكیب الن

أي إن كانت الوحدات اللقاحیة للممرض قلیلة العدد ... فهناك فرص كبیرة لعدم حدوث إصابات في أعداد كثیرة من 

النباتات ... أو عدم ظهور اعراض مرضیة واضحة للعیان ... لذلك فإن تواجد أفراد هذه المجموعة الیؤدي 

ابة حتى وٕان توفرت األركان الثالثة لحدوث اإلصابة... حیث توفر العائل بالضرورة حدوث مستویات عالیة من اإلص

اح للممرض الفعال كانت قلیلة، الحساس وتوفر الظرف البیئي المناسب إلنبات وحدوث اإلصابة.. ولكن كمیة اللق

 .  (Low Inoculum Potential)السیما وٕان الطاقة اللقاحیة لممرضات الدورات البسیطة غالبا ما تكون واطئة 

، البد أن نتعرف على مستوى الوحدات اللقاحیة المتواجدة في التربة كما  1وبسبب المعلومات المذكورة في الفقرة   .2

یحدث في أمراض الذبول وتعفن الجذور وتعقد الجذور  أو المتواجدة على البذور كما یحدث أمراض التفحمات والبنط 

ائد النباتیة أو العزل من التربة من خالل طرائق عدیدة كالتخافیف .. یمكن إكتشاف حجم اللقاح من خالل المص

 العشریة لمعلق التربة بالماء مع إستخدام وسائط غذائیة متخصصة لمسك الممرض المطلوب... 
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توفر فرص الهروب من اإلصابة بدرجة عالیة وذلك لفقدان التماثل في توزیع أو تواجد الوحدات اللقاحیة ... إن  .3

حصول الهروب من ممرضات الدورات البسیطة لن یماثل ظاهرة الهروب من ممرضات الدورات المضاعفة ... ألن 

ما یعتمد على مقدار التفاوت الزمني بین  هروب العوائل النباتیة من مجموعة ممرضات الدورات المضاعفة عادة

سكان الممرض وسكان العائل النباتي ... فققد ینضج العائل قبل مجيء الوحدات اللقاحیة ... أو یهرب العائل من 

الممرض لعدم وجود مساحة زمنیة وأنسجة حیة نضرة لكي یتمكن الممرض من توضیفها لدیمومته ... بینما في 

جد تفاوت زمني في اعمار النباتات ضمن الحقل الواحد مما یجعل الهروب مقتصرا على عدم األمراض البیسطة الیو 

 كفایة الوحدات اللقاحیة . 

ولتسهیل فهم العالقة بین ممرضات الدورات البسیطة مع العوائل النباتیة ، فإن الواحد الیؤخذ بجریمة اآلخر... أي  .4

و دورة حیاة بسیطة الیؤثر سلبا أو إیجابا ذالتزر وازرة وزر أخرى .. أي إن النبات الذابل في الحقل بسبب ممرض 

 الخط....  على النبات المجاور له في نفس الحقل أو اللوح أو

 لذلك فإن من السهولة وضع إستراتیجیة لمكافحة أو تقلیل أضرار تلك الممرضات من خالل الفعالیات التالیة: .5

التخلص من جمیع المخلفات النباتیة من الموسم الماضي إن كانت هناك مستویات من اإلصابة ألن تلك  . أ

 المخلفات النباتیة عادة ما تشكل أخطر مصادر التلویث. 

نظام الدورات الزراعیة لمجموعة من المحاصیل غیر العائل للممرض أو الممرضات التي أحدثت  توضیف . ب

 إصابات أو تكشفت أعراضها المرضیة على نباتات الموسم السابق. 

معاملة البذور أو أو الشتول المنقولة ببعض المبیدات الكیمیائیة أو المبیدات اإلحیائیة لتوفیر أماكن آمنة في  . ت

 البذور وفي محیط جذور الشتول المنقولة . محیط مهد 

إمكانیة التخلص نهائیا من أي إصابة بممرضات الموسم السابق عند الزراعة في حقل جدید لم یزرع منذ مدة  . ث

 مناسبة للممرض أو الممرضات المتواجدة في التربة. باحد العوائل النباتیة ال

ساب اعداد النباتات المصابة وٕاستخراج النسب المئویة یمكن تقدیر أضرار ممرضات الدورة البسیطة من خالل ح . ج

مع النسب المئویة للنباتات  of Disease Index %، وقد یصار إلى حساب معامل المرض للنباتات المصابة

المصابة إن كانت مستویات تعفن الجذور أو تواجد العقد الجذریة بسبب النیمتودا غیر متماثلة بین األصناف 

 المدروسة.

 ماتبقى من المعلومات الخاصة بكل مرض وممرضة تشمل المواضیع الثانویة التي تتناول:إن  . ح

 إسم المرض والممرض  .1

أو تراكیب إثماریة  (Mycelium)إسم الوحدات اللقاحیة المتواجدة عند زراعة العائل هل هي غزل فطري  .2

 أجسام ثمریةالجنسیة كالبكنیدیا في المخلفات النباتیة أو أجسام ثمریة جنسیة أم هي 

 أعراض اإلصابة  .3
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  عالمات المرض (تواجد الممرض على مناطق اإلصابة)  .4

 : األساسیات التالیة فإن الطالب سیتعلم (Multiple Cycle Disease) أما الحدیث عن أمراض الدورات المضاعفة 

 عدم أهمیة اللقاح األولي في هذه األمراض وقد الیوجد أي لقاح عند زراعة البذور  .1

 أهمیة توقیت تكشف اإلصابات األولیة بالمصاحبة مع طور النمو في النبات  .2

 أهمیة الظروف البیئیة وخاصة الرطوبة  .3

إعتماد شدة اإلصابة واإلبتعاد عن نسب اإلصابة ألن اإلصابة قد تكون شاملة على جمیع النباتات عند إعتماد وجود  .4

 مواقع إصابة على النبات. 

 صابة خالل موسم النمو. إلالضرر الناتج وعدد مرات حدوث اإلصابات الثانویة أو تكرار االعالقة الوثیقة بین  .5

خاصة ممرضات  (High Inoculum Potential)أغلب ممرضات الدورات المضاعفة ذات طاقة لقاحیة عالیة  .6

 األصداء والبیاض الدقیقي والزغبي واللفحات. 

سواء كان من األمراض البسیطة  كیفیة قیاس معدل تطور المرضالضوء على  إلقاءیمكن لمدرس مادة األمراض النباتیة      

أو األمراض المتضاعفة من خالل تحویل نسب اإلصابة في أمراض الدورة البسیطة وشدة اإلصابة في أمراض الدورة 

 -0.001وهي قیم تقع بین  (  {Disease Proportion (x)}المضاعفة إلى قیم رقمیة تعبر عن ما عرف بكمیة المرض 

فإن ‘ % بعد إسبوعین 30%  وٕانها أصبحت 10فلو فرضنا بأن نسبة اإلصابة لمرض ذبول كانت في وقت معین ..0.999

أي  (t1, t2)والفترة الزمنیة ،   0.3بینما أصبحت كمیة المرض بعد إسبوعین ،  0.1 كمیة المرض في الوقت األول كانت: 

یوم إن كنا نرید معرفة قیم تطور المرض  14وهي هنا الفترة الزمنیة المحصورة بین القراءة األولى والقراءة الثانیة لكمیة المرض 

إن معدل تطور اإلصابة أو ف إن كنا نرید معرفة تطور المرض في اإلسبوع الواحد...... لذلك  2بالیوم الواحد أو تكون 

رقمیة تعبر عن معدل تطور اإلصابة في وحدة زمن محددة لتعبر بذلك عن مقدار الزیادة  قیمةعبارة عن  ( r )المرض

محصلة  rتمثل  . Van der Plankالحاصلة في مواقع اإلصابة خالل فترة زمنیة معینة وفق المعادلة التي إبتكرها العالم 

 التداخل لكل العوامل المؤثرة على تطور اإلصابة أو المرض.

.r = 2.3/t2-t1 Log (x2(1-x1)/x1(1-x2)) 
 الموعد األول للقراءة t1وقت القراءة الثانیة،  t2حیث  

x1  ،كمیة المرض في القراءة األولىx2 .كمیة المرض في القراءة الثانیة 
 rلذلك فإن قیمة  (یوم،اسبوع،شهر، سنة).  محدد  على انها مقدار الزیادة (بقع،بثرات،مواقع إصابة) في زمن rتقرا قیمة 

محصلة تداخل جمیع العوامل المؤثرة على اإلصابة أوالمرض خالل فترة زمنیة محدده. تعتمد قیم معدالت تطور تعكس 
 & Pathogenicity)یة المسبب الممرضائوفعالیة أو عد  (Host Reaction)على تفاعل العائل اإلصابة

Aggressiveness of the Pathogen)    إن توافق هذه العوامل یؤثر فضال عن الظروف البیئیة المحیطة باألثنین .
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لذلك یمكن توضیف هذه المعادلة ،  t2والموعد الالحق   t1بدون شك على كمیة اإلصابة (كمیة المرض) بین الموعد الزمني 
ن خالل شهر محدد أو إسبوع تطور المرض خالل أسابیع الشعر أو أشهر الموسم لتشخیص مدیات التطور فقد یكو لمعرفة 
 إعتمادا على الزمن المستخدم في المعادلة التالیة: محدد ،

.r = 1/t2-t1 Log.e x2(1-x1) / x1(1-x2) per unit per day, week, month or year 

 = معدل تطور اإلصابة  rحیث 
.t1 2وt  األولى والثانیة لكمیة المرض على التوالي ئتینالقرا ِعَديموْ یمثالن 
.x1  وx2  یمثالن كمیتي المرض المسجلتین في الموعدین األول والثاني على التوالي 

 كما یمكن حساب معدل تطور اإلصابة بالمعادلة التالیة:
.r = 1 / t2-t1 / Log.e x2 / x1 

 فإن المعادلة األولى تكون بالصیغة التالیة:وعند إستخدام اللوغاریتم العشري بدل اللوغاریتم الطبیعي ، 

.r = 2.3 / t2-t1 Log x2 (1-x1) / x1 (1-x2) 

أو مـا أصـطلح علـى  یسلط الضوء ولو بشكل مبسط لدور للبایلوجیا الجزیئیـةوأخیرا البد للمدرس مادة األمراض النباتیة أن      

التــي أصــبح  تســمیته فــي اللغــة العربیــة بالتقانــات الجزیئیــة أو التقانــات الحیویــة الجزیئیــة ومــدیات توضــیفها فــي األمــراض النباتیــة

  توضیفها ملحا بفعل العوامل التالیة:

 الممرضات قد التنجح معها الطرائق التقلیدیة.ـطویر طرائق جدیدة لمكافحة ت .1

% على مستوى العالم  42زیادة النسب المئویة لخسائر المحاصیل بسبب الممرضات والحشرات واالدغال لتصل الى  .2

 بلیون دوالر ....  500وبما یعادل 

بلیـون دوالر ،   9.1ففي الوالیات المتحـدة علـى سـبیل المثـال ، قـدرت الخسـارة الناجمـة عـن ممرضـات النبـات بحـدود  .3

 % في الحاصل على مستوى العالم.... 12ت خسارة بینما تسبب أمراض النبا

 بلیون دوالر سنویا في العالم  26بلغت كلفة المبیدات المستخدمة إلدارة اآلفات   .4

نباتیـة سـوف یمنـع الخسـارة الالممرضـات  لحمایة النباتات مـن  (Genetic Engineering)لذلك فإن توضیف الهندسة الوراثیة 

في الحاصل ویختـزل كثیـرا إسـتخدام المبیـدات... یمكـن تلخـیص المسـارات البحثیـة التـي تركـز علیهـا التقنیـة الجزیئیـة فـي حمایـة 

 المحاصیل من الممرضات بشكل عام على المحاور األربعة التالیة: 

أي مــن خــالل تشــخیص  Enhancing Resistance with Plant Genesتشــجیع المقاومــة بمورثــات نباتیــة  .1

المورثات التي تتحكم بمقاومة ممرض معین .. ومن ثم نقلها إلى أصناف تجاریة لكنها حساسة ضد ذلك الممرض... 

 Puccinia، الســیما وٕان معرفــة مورثــات المقاومــة لممــرض صــدأ أوراق الحنطــة إختصــارا للوقــت والكلفــة والعمالــة
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triticina  في منطقة ما یتطلب وقتا لتشخیصها في األصناف التفریقیـة .. ومـن ثـم نقلهـا عبـر تضـریب بـین مصـادرها

وبین أصناف تجاریة... ویتطلب أجیال عدیدة للتأكد من إنتقال ذلك المورث... وقد یتطلب أكثر من خمسـة إلـى سـتة 

 الوقت كثیرا سنوات على أقل تقدیر... لذلك فإن توضیف الهندسة الوراثیة سیختزل 

یمكن حمایة النبات من خـالل نقـل مورثـات  Pathogen derived Resistance)  (توضیف الممرض في مقاومته .2

 Transgenic)للنبات قد تم عزل مواقعها من الممرضات المسبب للمرض ، كما یحدث عند نقل فایروسـات للنبـات 

Viral Plant) تقاق المورثات منهـا... ومـن الجـدیر بالـذكر بـأن هـذه ، لحمایته من ضرر نفس الفیروسات التي تم إش

 التقنیة قد أستخدمت في حمایة النباتات من الممرضات الفیروسیة فقط.... 

 :  Antimicrobial Proteinsالبروتینات المضادة للممرضات  .3

4. Plantibodies:  فعلى الرغم من أن النباتات تملك ألیات لحمایة نفسـها مـن مهاجمـة الممرضـات ، فعلـى العكـس مـن

الحیوانات ، ال یوجد جهاز مناعي في النبات..ولو إن هناك رأي یقول بإمكانیة تحفیز المناعة عند النبات كما یحـدث 

ولكنهـا ممرضـات نشـطة أو قـد تـوفر في توضیف الممرضات الضعیفة في توفیر حمایة النبات ضد نفـس الممرضـات 

، كما یحدث عند معاملة نباتات الفاصولیاء بالعزلـة الغیـر فعالـة تلك الممرضات الضعیفة حمایة ضد ممرضات أخرى

(Avirulent Isolate)  للفطــرColletotrichum lindemuthianum ، وجــد بــأن معاملــة أوراق نباتــات   حیــث

ـــنفس  ـــة ل ـــالعزالت الفعال ـــة مـــن اإلصـــابة ب ـــة النباتـــات المعامل ـــة یـــوفر حمای ـــر فعال ـــة الغی ـــواغ العزل الفاصـــولیاء بمعلـــق أب

 الممرض أو حمایة ضد ممرضات أخرى. 
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