
 نبذة تاريخية عن امراض المحاصيل الحقلية:

ويعتقاد أ  ماا ءااك ذكار  كماا ، التوراة لقد ورد ذكر أمراض النبات في     

الغالل في "سورة يوسف" عن السبع سنوات العجاف أنها راءعة إلصابة 

أمااراض النبااات ساابق  إلهااور اإلنسااا  علااا اررض  ااذا مااا  و بااارمراض

إ  البابليو  أدركوا المارض النبااتي و اذا  ، كمايعتقد  العديد من العلماك  

ما تدل علية عبارات وءدت علا لوح من آثار الحضارة البابلياة وتضامن  

رض من  ذا اللوح إشارة صريحة لمرض أطلق علياة مما 72-64السطور 

عااارف ايقرياااق والروماااا  وكاااذل   (،  samana diseaseسااامانا 

والصينيو  أمراض ارصداك والتفحمات التي كان  تصيب الحباو  وكاذل  

  .اللفحات والبياض علا المحاصيل ارخرى

 -: ار مية ايقتصادية رمراض النبات

إ  الخساارر التاي تساببها أماراض النباات للنباات بصاورة عاماة تقسا  إلاا 

 -قسمين :

 -خسارر مباشرة وتشمل: -1

 .تلف للبادرات كما في أمراض موت البادرات - أ

 .موت كلي للنبات كما في أمراض الذبول والخناق -  

 .موت أءزاك محددة من النبات المصا  كما في أمراض التبقع - ت

 .اتتوقف النمو أو تأخر  نتيجة اإلصابة بالفيروس - ث

ض الجااار  انخفااااض القيماااة التجارياااة للمحصاااول كماااا فاااي أمااارا - ج

 .المسحوقي في البطاطا

حدوث تعفن للمحاصيل الزراعية في المخاز  بسبب فطرياات العفان  - ح

 .والبكتريا

التأثير السام الذي يحدث لإلنسا  والحياوا  مان أكال نااتص محصاول  - خ

 من نباتات مصابة كما في مرض ايركوت الذي يصيب الحنطة.

 -خسارر قير مباشرة وتشمل : -2

 .كالرش والتعفير تكاليف مكافحة ارمراض - أ

 .تكاليف المسح الميداني لألمراض النباتية في الحقول -  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9


تكاااااليف مكافحااااة وإزالااااة العواراااال الاانويااااة للمسااااببات المر ااااية  - ت

 .كالحشارش ونباتات اردقال

تكاااليف اربحاااث التااي تجااري للتوصاال إلااا أفضاال طاارق لمكافحااة  - ث

 .أمراض المحاصيل

تكاااليف الحجاار الزراعااي الكمركااي لمنااع دخااول النباتااات المصااابة  - ج

 وأءزاك ا. 

     

باين ماا معاا  واردقاال ارماراض والحشاراتالخسارر التاي تساببها قدر ت   

وعاااادة تكاااو  المنتجاااة فاااي العاااال .  المحاصااايلمجماااو  ٪ مااان 42 - 31

التقاديرات وتشير  النامية البلدا ب المتقدمة مقارنةأقل في البلدا   الخسارر

 بسااابب٪ 14.1 تتاااوز  بالشاااكل التاااالي ٪36.5 الخساااارر إلاااا أ  متوسااا 

 اردقاال ، وتعاادل بسابب٪ 12.2الحشرات، و بسبب ٪ 10.2ارمراض، و 

لوحااد ا المحاصاايل الخسااارر الساانوية التااي تسااببها أمااراض ٪ ماان 14.1

-6ويضااف حاوالي . (2002دوير مإحصاارية فاي عاام مليار  220حوالي 

بسبب مصاحبة المسببات المر ية للمحصول  بعد الحصاد ما خسارر٪ 12

وترتفااع  ااذ  النساابة فااي البلاادا  الناميااة بساابب  ،ايقتصااادي بعااد حصاااد  

 افتقار ا لظروف الخز  الجيد .

الخساارر الناءماة عان  اإلماراض النباتياة و اي  تصالفاي العاراق  أما      

وباالرق  مان  ، %25 اآلفات الزراعية المهمة في البلد بصورة عاماة إلاا

حجا  الخساارر مااال   إ عدم وءود إحصااريات دقيقاة فاي العاراق فقاد تباين 

ماارض عفاان ساااق الاارز وصاال  الخسااارر الااا كلاابعا اإلمااراض المهمااة 

% فااي مناااطق زراعااة الاارز، ونساابة ايصااابة بماارض الااتفح  المغطااا 40

% في المنطقة الشمالية ،ومرض موت بادرات البنجر 30-20وصل  بين 

% وتعفن ءذور البنجر السكري 22لسكري وصل  نسبة ايصابة به الا ا

 %.14الا 

 

 The Causes of Plant Diseasesمسببات امراض النبات       

يمكن تصنيف مسببات امراض النبات الا الا صنفين رريسيين من   

 العوامل وبالشكل التالي:



المتباينة التي مسببات حيوية ممعدية(: و ي مجموعة من الكارنات  -أ

تتطفل علا النباتات مسببة لها امرا ا  معدية يمكن ا  تنتقل الا نباتات 

 اخرى ومن  ذ  المسببات:

 Fungiالفطريات  -

 Bacteria  البكتريا  -

 Phytoplasmaالفايتوبالزما     -

 Virusesالفايروسات    -

 Nematodesالديدا  الاعبانية      -

 Parasitic plantsالنباتات المتطفلة   -

مسببات قير حيوية مقير معدية(:  تشمل  ذ  المسببات ايختالل في  - 

الظروف البيئية المحيطة بالنبات وقد ينشأ  ذا  ايختالل نتيجة تلوث الماك 

او الهواك او التربة وقد يكو  نتيجة حصول نقص في العناصر الغذارية 

اي رار  في التربة او نتيجة ا افة ايسمدة بكميات كبيرة تؤدي الا

 بالنبات.

 

 الفطريات:

كائنات حقيقية النواة تفتقر الى الكلوروفيل والصبغات االخرى التي تشترك        

بعملية التمثيل الكاربوني لذا فهي متباينة التغذية تعيش مترممة او متطفلة على 

المحاصيل والنباتات االخرى النها ال تستطيع ان تصنع غذائها بنفسها اذ تعتمد 

كمصدر للطاقة لذا تشبه  Co2تخدم على الغذاء العضوي الجاهز فالفطريات التس

 الحيوانات والبكتريا وتختلف عن النباتات في تغذيتها. 

تعاني المحاصيل الحقلية وغيرها من النباتات من المتطفالت الفطرية اذ ان اكثر 

نوع من الفطريات تتطفل على المحاصيل والنباتات االخرى مسببة  20000من 

لفطرية اكثر شيوعا كمسببات ممرضة للنباتات لها امراض مختلفة. ان المتطفالت ا

قياسا باالحياء المتطفلة االخرى , وان كل النباتات تهاجم من قبل نوع واحد او 

اكثر من المتطفالت النباتية الفطرية, وان النوع الفطري الواحد قد يهاجم العديد 

 من النباتات. 

 تغذية الفطريات:    

ها بنفسها لذل  فهي متباينة التغذية ا  الفطريات ي تستطيع صنع قذار 

تعتمد في قذارها علا الغذاك العضوي الجا ز فهي تشبه الحيوانات 



والبكتريا وتختلف عن النبات. تحصل الفطريات علا الطاقة من اكسدة 

المواد العضوية اذ تفرز انزيمات خارءية تحلل المواد العضوية المعقدة 

خالل الغشاك البالزمي وتمل  الا مواد ابس  تستطيع امتصاصها من 

 الفطريات مسارين للحصول علا الغذاك  ي:

 Saprophytismالمسار الترممي  -

 Parasitismالمسار التطفلي  -

ويمكن لبعا الفطريات الرمية ا  تهاء  الخاليا الحية عند توفر 

الظروف الماالية للفطر وتسما  ذ  الحالة اختيارية التطفل 

Facultative parasite  كما  و الحال للفطرPolypolus 

ويمكن كذل  للفطريات ايءبارية التطفل ا  تعيش مترممة علا 

مخلفات عوارلها وتسما  ذ  الحالة اختيارية الترم  

Facultative saprophyte  الفطر كما  و الحال في

Taphrina deformans. 

 

 تكاثر الفطريات:
ءنسية وتعتمد الفطريات في  تتكاثر الفطريات بطريقة ءنسية واخرى ي   

انتشار ا علا التكاثر الالءنسي اكار من الجنسي، ففي الالءنسي تتكو  

اعداد كبيرة من السبورات ينه يتكرر عدة مرات خالل الموس  اما التكاثر 

الجنسي فقد يتطلب حدوثه إلروف خاصة واحيانا يحصل مرة واحدة في 

نه مه  في تحمل الشد البيئي حياة الفطر وقد تكو  في نهاية الموس  لك

والحيوي نتيجة استجابة الفطر وراثيا لتل  العوامل و ذا ي يحصل اي في 

 التكاثر الجنسي.

 التكاثر الالءنسي:

يتضمن تكوين وحدات تكاثرية دو  اتحاد نووي بين الخاليا ويحصل    

 بالطرق التالية:

 :  Fragmentationالتجزرة  -1

عند تجزرة ءس  الفطر الا وحدات صغيرة كل ءزك منها يستطيع النمو   

 ليكو  فطر ءديد و ذ  الطريقة شارعة في معظ  الفطريات.

 :Fissionاينشطار  -2

 تنشطر الخلية الفطرية الا خليتين و و شارع في الخمارر.  

 : Buddingالتبرع   -3



خالل ثقب في ءدار يبرز ءزك من بروتوبالزم الخلية الفطرية  من   

الخلية مكونا برع  عدي  الجدار الخلوي ث  تنقس  نواة الخلية ايم الا 

نواتين تنتقل احدا ا الا البرع  وينفصل ليكو  فطر ءديد و و شارع في 

 الخمارر.

 : spore formationانتاج السبورات  -4

تنتص الفطريات اعداد كبيرة من السبورات ويستطيع كل سبور ا  ينب  

ليكو  فطر ءديد وتقس   ذ  السبورات الالءنسية الا سبورات حافظية 

تتكو  داخل حوافظ سبورانجية والا سبورات كونيدية تتكو  خارءيا 

 علا حوامل كونيدية.

 

 التكاثر الجنسي:

يحصل التكاثر الجنسي بايتحاد بين نواتين متوافقتين التي ربما تحمال    

في كميتات متحركة او قير متحركة موءودة في حوافظ مشيجية او في 

خاليا ءسمية من الغزل الفطري ونتيجة لذل  تتكو  خلية ثنارية 

المجموعة الكروموسومية التي تنو لتكو  فطرا ءديدا. تسما الخلية 

وفي الفطريات البيضية  Zygosporeفي الفطريات التزاوءية المخصبة 

Oospore  وفي الفطريات البازيديةTeliospore   وتمتاز  ذ

السبورات الجنسية بانها مقاومة للظروف البيئية قير المالرمة وتبقا حية 

 لفترة طويلة تنب  بعد ا لتعيد دورة حياة الفطر.

 

 البكتريا:

م علا يد 1878كمسببات يمراض النبات عام اكتشف  البكتريا          

في الوييات المتحدة  Illinoisالعال  توماس بريل استاذ النبات في ءامعة 

ايمريكية و و احد طال  لويس باستير. اذ كا  يخدم في سل  ايرشاد 

الكمارى ادت  االزراعي لحل المشاكل المر ية انتشرت اعراض لفحة عل

حاول معرفة السبب وقام بتطبيق فر يات كوخ الا  الك آيف ايشجار. 

بعد عزل البكتريا وتنميتها علا مزار  نقية مستخدما نفس ايسلو  

المتبع في دراسة البكتريا الممر ة لالنسا  والحيوا  فاستطا  من خالل 

 Erwiniaذل  ا  ياب  ا  المسبب المر ي  و بكتريا التي تسما اليوم 

amylovora حة النارية علا التفاح والكمارى.توال  ويسما المرض اللف

ايكتشافات بعد ذل  واكتشف  العديد من اينوا  البكتيرية كمسببات 

 يمراض النبات.

 



البكتريا كارنات حية دقيقة بدارية النواة ي ترى بالعين المجردة       

وتنتشر انتشارا واسعا في الطبيعة وتتباين اشكالها المورفولوءية من 

كروي والعصوي الا الشكل الحلزوني وقد يتغير شكل البكتريا الشكل ال

بتغير الظروف البيئية ونظرا ي  النسبة بين مساحة السطح  الا الوز  

في البكتريا كبيرة ءدا مقارنة ببقية ايحياك فانها تتس  بكفاكة عالية في 

ي كل انشطتها الحيوية مقارنة بغير ا من الكارنات. تكاد البكتريا ا  توءد ف

مكا  اي في التربة الزراعية والماك والهواك حتا ا  ايماكن الخالية من 

البكتريا يمكن حصر ا مال دم اينسا  وانسجة اينسا  والحيوا  السلي  

وفو ات البراكين النشطة والمواد الكيميارية القاتلة للميكروبات وايدوات 

 وايواني المعقمة.

تكو   Bacillusة مال انوا  الجنس ا  بعا اينوا  البكتيري      

ءراثي  داخلية لها القدرة علا مقامة الحرارة والجفاف وايشعا . و ي 

% وتحتوي علا بروتين 15تتكو  من ءدار سمي  ونسبة الرطوبة فيه 

ءاف مقاوم للحرارة باي افة الا مركب خاص بالجرثومة يسما 

Dipicolinic acid نو  من البكتريا . يهاء  النباتات حوالي مارتي

 مسببة لها امرا ا مختلفة. 

 

 ي زوارد شعرية  قابلة لالنقباض وتبرز من داخل الخلية   -وايسواط :

 وتعتبر  ذ  ايسواط وتوزيعها أساس في التعرف علا أنوا  البكتريا .

و قد تكو  حرك  البكتريا زحفية علا السطوح الصلبة الملساك وقد تترك 

اثر حركتها مواد  المية م إفرازات من الخاليا البكتيرية  ( توءد  ناك  

انوا  من البكتريا بالرق  من خلو ا من ايسواط  فإنها تتحرك عن طريق  

 اناناك والتواك الخلية 

 -ات :مميزات الخلية المسببة رمراض النب

بكتريا عصوية قير متجرثمة أكار ا  وارية سالبة لصبغة كرام عدا  -1

( تكو  موءبة لصبغة  Corynbacteriumو     Bacillusءنسين م

  0كرام 

ي تستطيع البكتريا إ  تدخل القلف مباشرا" ،  لكن عن طريق  -2

وتدخل أنوا   0الجروح والفتحات المارية والعديسات والغدد الصمغية

 0ى إلا الجهاز الوعاري فتصبح طفيليات وعارية أخر

تنتشر البكتريا المسببة أمراض النبات عن طريق    -انتشار البكتريا  :

اردوات الزراعية و ارسمدة وميا  السقي وارمطار والتر  الموبؤة 

 والحشرات    



  

 تغذية البكتريا :

شة رمية في العادة البكتريا كارنات اختيارية التطفل فهي تعيش معي       

وعند وءود العارل النباتي المناسب فانها تصيبه وتعيش عليه معيشة 

طفيلية تح  إلروف بيئية مناسبة لها وقد تؤدي الا موت النبات بالكامل. 

تحصل البكتريا علا قذارها من الوس  المحي  بها عن طريق اينتشار 

ير الذاربة الا مواد الغشاري وذل  بافراز انزيمات خارءية تحول المواد ق

 ذاربة تمر خالل الغشاك البالزمي.

 

 تكاثر البكتريا:

يت  التكاثر في البكتريا ي ءنسيا وا  كا   نال  طرق ينتقال الصفات    

الوراثية بين الخاليا المختلفة ولكن ي توءد دورة ءنسية تؤدي الا تكوين 

لتكاثر الال ءنسي في زيجوت بالمستوى الموءود في الكارنات الراقية. يت  ا

البكتريا بعدة طرق  ي اينقسام الاناري البسي  والتبرع . اما بالنسبة 

لالتحادات الوراثية التي تت  بين الخاليا المختلفة فهي تت  بعدة طرق بين 

 الخاليا المختلفة وراثيا و ي:

وفيه ينتقل ءزك من المادة الوراثية  Transformationالتحويل  -1

من احدى الخاليا الا خلية اخرى دو  اتصال مباشر بين  التي تحررت

 الخليتين.

وفيه تتفق المادة الوراثية من خالل ايتصال  Conjugationايقترا   -2

 المباشر بين الخليتين.

حيث يقوم الفاج بحمل  Transductionالنقل بواسطة البكتريوفاج  -3

 ءزك من المادة الوراثية من خلية يخرى.

 

 الفايروسات:

م من قبل احد المشتغلين  و 1576وصف اول مرض فايروسي عام       

Charles de – lecluse  1600دو  معرفة المسبب. وبين العامين – 

م قام 1715وصف  ايضا مع الرس  امراض فايروسية. عام  1666

بوصف مرض علا الياسمين ونقله بالتطعي . بدأت  Lawrenceلورنس 

حيث يحظ  Mayerم من قبل 1886قية في  ذا المجال عام الدراسة الحقي

 Mosaicاعراض تبرقش علا اوراق نباتات تبغ اطلق عليها الموزاري  

واثب  انه ينتقل بواسطة العصارة وسما  فيما بعد موزاري  التبغ. عام 

كل منهما   Beijrinkو  Iwanowiskyم عمل كل من 1898م و1892



خالل المرشحات البكتيرية ويحظا ا   علا حدة علا امرار العصارة

علا  ذ    Beijrinkالعصارة تبقا قادرة علا احداث ايصابة فاطلق 

حيث  Virum contagium fluidiumالعصارة السارل المعدي الحي 

م عندما اكتشف 1929اطلق عليه فايروس. ايكتشاف المه  كا  عام 

Holmes  البقع المو عيةLocal lesions  اذ اصبح بايمكا  تقدير

م اكتشف  العالقة بين الحشرات 1894تركيز الفايروس. عام 

عل مرض تقزم  Hashimotoوالفايروسات من قبل مزار  ياباني اسمه 

 1931الرز اذ يحظ كلما زادت اعداد قفاز ايوراق زادت ايصابة. 

 ا  Markhamم اثب  1949اكتشف  النباتات الكاشفة و ي الداتورة. 

 الفعالية البايلوءية للفايروسات تكمن في الحاما النووي.

 

الفايروسات ءسيمات حية ي ترى اي بالمجهر ايلكتروني وتتطفل        

اءباريا علا الخاليا الحية وتستخدم مكوناتها لغرض التضاعف وخاصة 

الرايبوسومات ينها ي تمتل  النظام اينزيمي ينتاج الطاقة وتتالف 

او مزدوج  RNAلفايروس من حاما نووي رايبي مفرد ءسيمة ا

مفرد او مزدوج  DNAالشري  او من حاما نووي منقوص ايوكسجين 

الشري  التي يغلفها قطاك بروتيني واقي يسما الكابسد وتمتل  

الفايروسات المعقدة قالف ا افي مكو  من بروتين ولبيد يغلف الكابسد 

 ووي.وتكمن فعالية الفايروس بالحاما الن

 
من عصوي مر  او صلد الا كروي  الفايروسات يختلف شكل      

نسبة الحاما متساوي القياس او متعدد اروءه  او بشكل ايطالقة . 

 95- 60%  والبروتين نسبته   40 – 5تتراوح من  النووي في الفايرس

% . حركة الفايروس داخل النبات المصا  : بعد ا  يدخل الفايروس 



خل الخلية يبدأ بالحركة واينتشار داخل اءزاك النبات اما ويتضاعف دا

التي ترب  بين الخاليا او   Plasmode smataعبر الخيوط البالزمية  

عن طريق اروعية الناقلة في النبات وخاصة بنسغ النبات و ي اينابيب 

 المنخلية . 

او فقد ينتقل بواسطة الحشرات  -اما اينتقال الفايرس من نبات يخر:

الديدا  الاعبانية او الحامول او الفطريات او بصورة ميكانيكية او بواسطة 

 اءزاك التكاثر الخضري او عن طريق البذور . 

ويبقا الفايرس من موس  رخر في النباتات الحولية او المعمرة او في 

البذور وأحيانا بالنواقل فيدخل عن طريق الجروح التي تحدثها الحشرات 

الموزاري  ، التبرقش   -راض التي تسببها الفايروسات  ي :ومن ا   ايع

، التخط  ، تشو  أءزاك النبات ، التورم ، التبقع الحلقي ، التفاف اروراق 

 ، الاأليل ، التقزم .

 النيماتودا:

اكتشف  النيماتودا المتطفلة عل النبات بعد قر  من اخترا  المجهر      

ع السبب الا صغر حج   ذ  في منتصف القر  السابع عشر، ويرء

النيماتودا حيث يصعب رؤيتها بالعين المجدردة مقارنة بالنيماتودا التي 

تصيب اينسا  والحيوا . اي ا  اكتشافها ءاك نتيجة ا ميتها المتزايدة 

قام باول تسجيل  Needhamكآفة زراعية . العال  اينكليزي نيد ام 

م بعد فحصه حبو  1743ات عام عالمي عن النيماتودا المتطفلة علا النب

قمح مصابة وشا د ديدا  خيطية دقيقة تتحرك بالماك وسما ا ديدا  

عام  Berkeleyثعبانية. بعد ا اكتشف العال  اينكليزي ايخر بيركلي 

م نيماتودا تعقد الجذور بعد مالحظته وءود انتفاخات علا ءذور 1855

مام المتزايد بهذ  ايفة وما الخيار . بعد ا توال  ايكتشافات نتيجة اي ت

تسببه من ا رار كبيرة علا المحاصيل الزراعية. ادى ذل  الا تطور عل  

الذي احتل مكانا  Plant Nematologyءديد  و عل  نيماتودا النبات 

 مرموقا بين العلوم الزراعية المختلفة. 

 ، النيماتودا كارنات حية ي فقرية،اسطوانية الشكل، دقيقة الحج       

بيضاك اللو ،شفافة، ذات تناإلر ءانبي وذات تجويف ءسمي كاذ  تسما 

% من المجمو  العام 10بالديدا  الاعبانية او ديدا  النبات وتشكل 

 للنيماتودا.

النيماتودا حيوان  مارية اذ يجب ا  يغطي ءسمها قشاك رقيق من       

نتشار وتتغذى الماك في التربة لكي تكو  حية ونشيطة، كما انها واسعة اي

علا اينسجة النباتية للنباتات المختلفة. تعيش في مناطق ءغرافية متعددة 



من العال  وفي بيئات نباتية متباينة. تعد من الكارنات اءبارية التطفل، 

وتتطفل اما علا المجمو  الخضري داخليا او انها تتطفل خارءيا او 

 داخليا علا المجمو  الجذري. 

 

 ة المتطفلة:النباتات الز ري

هنالك مجموعة من النباتات النبات الزهرية تتطفل على المحاصيل      
الزراعية ومثالها نبات الحامول ونبات الهالوك, فالحامول نبات عشبي 
زهري يتطفل على سيقان النباتات ويكون ذو ساق صفراء عليها 
 حراشف خالي من الكلوروفيل. اما الهالوك فهو نبات زهري متطفل على
المجموع الجذري للنباتات االقتصادية يكون ذو ساق ارضية تحمل 
 شمراخا زهريا يظهر فوق سطح التربة وبذوره ال تنبت اال بوجود العائل.


