
 التطفل وتطور المرض

PARASITISM and  DISEASE 
DEVELOPMENT 



  أنواع المعيشة والتغذية عند مسببات أمراض النبات

 ذاتية التغذيةAutotrophes  

 غيرية التغذيةHeterotrophes  

 التطفلParasitism  كائن حيغذاءه من  الطفيليستمد  

الترمم Saprophytism  فيستمد الكائن الرميSaprophyte 

 .كائنات ميتةغذاءه من مركبات أو مواد عضوية أو 

الطفيل Parasite   كائن حي يعيش على أو في كائن حي آخر يختلف

، ويستمد منه غذاءه ويمضي معه جزءاً أو التقسيميةالمرتبة عنه في 

  .عالقة بيولوجية بينهماكل دورة حياته، مع وجود 



يتبادل  : Symbiosis العالقة التكافلية أو التعاونية

منهما اآلخر وال يوجد   الكائنان المنفعة وُيفيد كل

  ضرر ألي منهما على اآلخر
 ًيمكن أن يكون الطفيل ممرضاً، أي يسبب ضررا

  Pathogenللنبات العائل وفي هذه الحالة يسمى 

 الفطور والبكتيريا والفيتوبالزما والنيماتودا ووحيدة

والفيروسات والفيرويدات فجمعيها ( السوطيات)الخلية 

   .غيرية التغذية



  : Obligate Parasites  كائنات مجبرة التطفل -1

  وهي كائنات تعيش على كائن حي آخر وال يمكنها العيش رمياً 

 وتتميز الكائنات مجبرة التطفل  بأنها ال تفرز أنزيمات أو

سموماً قاتلة لخاليا العائل، وإنما تتغلغل في النسيج النباتي 

 تطفل بين خلوي ) الحي عبر المسافات البينية 
Intercellular) وتكون مالمسة لجدر الخاليا التي تحصل 

 :بإحدى الطريقتين التاليتين منها على الغذاء والماء

بالتشرب والحلول عبر الجدار الخلوي دون إرسال  -أ

 .ممصات إلى داخل الخلية



داخل الخلية حيث يؤمن ذلك  ممصاتإرسال ب -ب

اتصاالً مباشراً بين الفطور وبين الغشاء 

بدخول  ال يتمزقللخلية الذي  السيتوبالزمي

  الممص



:  Facultative Saprophytes كائنات اختيارية الترمم -2

  وهي كائنات تعيش متطفلة على النبات ولكن يمكنها العيش رمياً، مثال

  Phytophthoraفطر 

3- كائنات اختيارية التطفل Facultative Parasites :  وهي

ويمكن أن تعيش متطفلة على النبات مثل الكثير  مترممةكائنات تعيش 

  Fusarium spمن الفطور كفطر 

4- الترممكائنات مجبرة Obligate saprophytes :  وهي

وليس لها كبير دور في أمراض النبات عدا  مترممةكائنات تعيش 

  Capnodiumمنها مثل فطر  القليل



      

 مجبرة الترمم          اختيارية التطفل           اختيارية الترمم              مجبرة التطفل   

 
 هو ( 4و، 3، 2)الثالث إن التطفل في معظم كائنات المجموعات

حيث تخترق هيفات الفطر  (Intracellular)تطفل ضمن خلوي 

الفطر من سموم و أنزيمات، وهو  بمفرزاتجدر الخاليا بعد تدميرها 

الفطر توجد داخل الخلية  مشيجةما يعرف بالقصف األنزيمي، أي أن 

 .المصابة

 (الفطور الوعائية)األوعية ويمكن لبعض الفطور النمو داخل 



 (دورة المرض ) مراحل تكشف المرض  -*

 تتميز األمراض المعدية بوجود سلسلة من المراحل متميزة

إلى حد ما تحدث في تعاقب محدد وتؤدي إلى ظهور وانتشار 

هذه السلسلة من المراحل تسمى  .الممرضالمرض والكائن 

  Disease cycle دورة المرض

 فالمقصود بها التغيرات التي  حياة الكائن الممرض دورةأما

 البوغةتطرأ على بنية الكائن الممرض أثناء دورة حياته من 

، أومن البيضة إلى البيضة، أومن البذرة إلى البوغةإلى 

 .البذرة



  Inoculation (الحقن) أوال ـ اإللقاح أو النقل 

اإللقاح هو وصول الكائن الممرض ومالمسته للنبات . 

اللقاح المعدي Inoculum  وهو أي جزء من الكائن

  الممرض يستطيع أن ُيحدث إصابة

أنواع اللقاح المعدي -أ  Types of Inoculum 

اللقاح المعدي الذي يبقى حياً ويجتاز مرحلة السكون  :اللقاح األولي

 .ويجدد اإلصابة في الربيع أو في الخريف ( التصييف -التشتية ) 

اللقاح الناتج عن اإلصابات األولية :اللقاح الثانوي. 



 Sources of مصادر اللقاح المعدي -ب

Inoculum  

1- بقايا ومخلفات المحصول السابق  

2-  التربة الملوثة 

3-  وحدات تكاثر النبات البذرية والخضرية المصابة

  أو الملوثة

4- المضيف   المضيف البديل  النباتات المصابة

  المناوب

 





 Penetration ثانياً ـ االختراق

  .هو دخول الطفيل أو أحد أجزائه إلى داخل النبات

1- اختراق مباشر 

Direct 
Penetration  يحدث

اختراق مباشر لسطح 

النبات السليم من قبل 

، وذلك كما في بعض الطفيل

الفطور والكثير من 

وجميع النباتات  النيماتودا

   .المتطفلةالزهرية 



 االختراق عن طريق الجروح-2

Penetration through Wounds  

 (كسور، برد، صقيع)  :عوامل بيئية -أ  

 الحيونات، النيماتوداالحشرات، ) :تغذية الحيوان –ب 

 .، أو إصابات مرضية أولية(الكبيرة

عمليات زراعية يقوم بها اإلنسان – جـ   

ندب مكان تساقط األوراق، ): فيسيولوجيةأضرار ذاتية  -د

   (.تشققات الجذور



 االختراق عن طريق الفتحات الطبيعية -3

        Penetration through 

Natural Openings 

 الثغورالتنفسية –أ 

 الثغور المائية –ب 

 الغدد الرحيقية –جـ 

العديسات -د 









 Infection  ثالثاً ـ اإلصابة

 هي العملية التي من خاللها يقيم الكائن الممرض عالقة وثيقة
 .االتصال مع خاليا العائل ويبدأ بالحصول على الغذاء منها

 فترة الحضانة Incubation Period   المدة الزمنية
 الواقعة بين اإللقاح وظهور األعراض المرضية على العائل

1-  أن يكون الصنف النباتي قابالً لإلصابة
Susceptible الممرض بالساللة الخاصة من الكائن ،

  Virulentوتسمى عندئذ الساللة وبيلة أو شرسة 

Immune 

Resistant –Tolerant 



2- أن يكون العائل النباتي في طور قابل لإلصابة 

3-  أن يكون الكائن الممرض في طور قادر على إحداث

   .اإلصابة

4-  أن تكون الظروف البيئية من رطوبة وحرارة مناسبة

 .لنمو وتكاثر الكائن الممرض





  Invasion رابعاً ـ الغزو

 والمقصود به نمو وتغلغل الكائن الممرض داخل

 أنسجة النبات العائل بعد حدوث اإلصابة

  تطفل بين خلوي(Intercellular)   

 تطفل ضمن خلوي(Intracellular)  

اإلصابة موضعية   

اإلصابة جهازية   

 





       Growth and  خامساً ـ النمو والتكاثر

                         Reproduction  

الجنسية وأبواغجنسية  أبواغتشكيل :  الفطور 

 باالنقسام: و وحيدات الخلية الفيتوبالزماالبكتيريا و 

 عن طريق نسخ الكائن : والفيروئيداتالفيروسات
 .لنفسه اعتماداً على خلية العائل

بالبيوض: النيماتودا 

بالبذور: النباتات الزهرية المتطفلة 

 
 

 



  Dissemination  سادساً ـ االنتشار

 

 االنتشار اإليجابيPositive  

 االنتشار السلبيPassive  

- األصداء، البياض الدقيقي، البياض : الهواء
 الزغبي، بكتيريا اللفحة النارية، فطور التربة

- الممرضات الموجودة ضمن كتلة هالمية : الماء
 .لزجة

-  الحامولبذور : الحيوانات والطيور  

  
 

 



 الحشرات -

 في حال كان نقل  (غير العابرة)الطريقة الميكانيكية أو غير المثابرة

الفيروس خارجياً على أجزاء فم الحشرة، وتبقى الحشرة قادرة على 

 .نقل الفيروس عدة ساعات فقط بعد التغذية

فتبقى الحشرة قادرة  أما في الطريقة نصف المثابرة أو نصف العابرة

 .أيام 4-1على نقل الفيروس لمدة تتراوح بين 

و فيها يتم دخول الفيروس إلى جسم  وأخيراً هناك الطريقة المثابرة

درة على نقل الفيروس االحشرة وقد يتكاثر فيه، وقد تبقى الحشرة ق

  طيلة فترة حياتها



ثآليل، التفحمات :البذار ووحدات التكاثر الخضري  

 .والحامول الهالوك، بذور النيماتودا

الفيروسات: الحامول 

بعض الفيروسات: الفطور 

والفيروسات تنقل الفطور والبكتيريا : النيماتودا

 (التاجي التدرنتعقد الجذور تنقل بكتيريا  نيماتودا)

بعض أنواعها ينقل الفيروسات: األكاروسات   

استيراد وسائل االكثار، أثناء عمليات : اإلنسان

   .الخدمة





    أو التصييف/التشتية و -سابعاً 

Overwintering Oversummering  

 التصييفOversummering   كيفية اجتياز

الكائن الممرض فترة الصيف في غياب عائله أو عدم 

  مالئمة الظروف البيئية لنمو هذا الكائن الممرض

 أما التشتيةOverwintering   فيقصد بها اجتياز

الكائن الممرض فترة الشتاء في غياب عائله أو عدم 

  مالئمة الظروف البيئية لنمو هذا الكائن


