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  Abstract الملخص

ن للمغذيات أهمية كبيرة في زيادة مقاومة األمراض النباتية في العديد إتبدو العالقة بين التغذية وحساسية النباتات لألمراض المختلفة واضحة، حيث 

للعديد من الالزمة التغذية الجيدة تمد النبات بالمعادن الضرورية ن إ، حيث النبات من أنواع المحاصيل الزراعية نظراً لعالقتها بنمو وصحة

والفسيولوجية وكذلك وذلك بتحسين حالة النبات المورفولوجية ، وكذلك تأثيرها على نمط النمو الوظائف الحيوية المتعلقة بآليات مقاومة االمراض

بينما  يت األمراض من الفوسفور والكبرمراض المختلفة. حيث يقاوم كالً األ المحتوى الكيميائي لألنسجة النباتية والذي بدوره يعمل على مقاومة

لنبات، كما يمنع السليكون من مهاجمة الكائنات  الممرضة فيزيائيا. تؤثر األمراض بصفة عامة على االنتروجين والبوتاسيوم بتنظيم آلية مقاومة يقوم 

عض بختلفة، إال أن التسميد المفرط بجودة المحاصيل الزراعية، بذلك تكون مقاومة النباتات المسمدة بالعناصر الغذائية جيدة لألمراض الطفيلية الم

محتوى العناصر بلية اإلصابة ببعض األمراض، وأن يؤدي لزيادة قا مثالً  التسميد الزائد بالنتروجين ان ، حيث العناصر قد ال يعطي الفوائد المرجوة

 األمراض المختلفة. ضدال يعطي حماية وقائية أكثر قد  خاليا النباتية الالغذائية المرتفع في 
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 Introduction المقدمة

في نمو وتطور المحاصيل  هما  مرا وال تلعب المغذيات المعدنية دقد 
وبالتالي ،  ان تؤثر على الكائنات الدقيقةأالنباتية فحسب ، بل يمكن 
.  (Agrios, 2005) المختلفة  مراضفهي مهمة في مقاومة األ

  قد يكون تأثيربالمغذيات يمكن ان تؤثر على شدة االصابة بالمرض 
االتزان . (Huber and Graham , 1999)  ا  جابياو اي ا  سلبي

الغذائي له أهمية كبيرة في تحديد مقدرة النباتات الراقية على 
ن قدرة النباتات على إحيث  ،مقاومتها  أو حساسيتها لألمراض

اإلصابة باألمراض النباتية تكون متأثرة بصحة النبات، مقاومة  
 ومرحلة التطور الجرثومي.

غير مباشر في زيادة اإلصابة أو  تلعب المغذيات المعدنية دورا  
مراض الفطرية والبكتيرية . تقليل من انتشار العديد من األال

المحاصيل النباتية التي تعاني من النقص في المغذيات المعدنية تكون 
بالنباتات التي  ةائما  أكثر عرضة لإلصابة باألمراض  النباتية مقارند

النقص في المغذيات ، إال أن المحاصيل النباتية  هذاال تعاني من 
مستويات أكثر ما تحتاج إليه ب أسمدةالمضاف إليها المخصبات، أي  

وان  ،أصال  قد تزيد من حساسيتها لإلصابة باألمراض الطفيلية
المغذيات المعدنية قد تزيد أو تقلل من مقاومة الكائن الممرض وهذا 

 يتوقف على نوعية التطفل والعائل النباتي. 
 

للمغذيات المعدنية أهمية كبيرة في زيادة مقاومة األمراض النباتية في 

نها تدخل  في تركيب إمن المحاصيل الزراعية، حيث  أنواع مختلفة

النبات، وفي مكونات الخاليا، واإلنزيمات كل آليات المقاومة في 

 .والمثبطات أو منظمات التحول الغذائي اتوحوامل اإللكترون

الفقدان في الحاصل اإلنتاجي يكون نتيجة انخفاض الكمية اإلجمالية  

تأثير على الوالنوعية للمحصول، حيث يكون الفقد في اإلنتاجية  نتيجة 

وكذلك التأثير على للنبات، الخواص الفسيولوجية، والمورفولوجية 

ضد االمراض العمليات الحيوية الضرورية المتعلقة بآليات المقاومة 

صابة بالكائنات مكانية اإلإوالظروف البيئية السائدة حول النبات و

 الممرضة. 

 
تتأثر إصابة النبات بالكائنات الممرضة بالعديد من العوامل،  ومن 

ضمنها نقص  في العناصر الغذائية، حيث يبدو  بان  المغذيات 

وقاية من األمراض الطفيلية الاألساسية والصغرى يمكن أن تسهم  في 

الذي بدوره يؤثر وبطرق مختلفة، إذ تؤثر المغذيات على نمو النبات، 

سائدة حول المحصول، بذلك تؤثر على حدة اإلصابة على الظروف ال

ألنسجة  البيوكيماويةعلى المركبات وكذلك بالكائنات الممرضة، 

العائل، وعلى جدران الخاليا النباتية، وأيضا في معدّل نمو العائل، 

)التحول الغذائي(  المختلفة الالزمة  األيضيةبتأثيرها على العمليات 

ت الحيوية الضرورية لإلنبات ونمو النباتات، إلتمام العديد من العمليا

الغذائية  نتيجة  تغيرها للظروف  البيئية في  وكذلك على العناصر 

 . (Colhoun,1973)قطاع التربة على الكائن الممرض

 Aims أهداف الدراسة

تأثيرات الناجمة من التهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 

لألنسجة النباتية، وعالقة ذلك التغذية على الخواص الطبيعية 

باإلصابة باألمراض الطفيلية وشدة اإلصابة مع النقص في  العناصر 

الغذائية. وإذا كان باإلمكان تحاشي اإلصابة ببعض األمراض عن 

طريق التغذية الجيدة التي تؤثر على الحاصل اإلنتاجي نتيجة انخفاض 

صابة، وبذلك يمكن الكمية اإلجمالية إلنتاج المحاصيل النباتية الم

ً م للمغذيات المعدنية أن تلعب دوراً  من استعمال  التقليلفي  هما

في مقاومة األمراض على نطاق واسع المبيدات الكيمائية المستخدمة 

 من الناحية االقتصادية  ذات العالقة بنقص المغذيات التي تعتبر  مكلفة

بها عند  صيالمووضارة على حياة الكائن الحي إذا لم تتبع الخطوات 

 استعمالها.

 

 Discussion مناقشة النتائج

 .المغذيات المعدنية األساسية للنبات

إن العناصر الغذائية األساسية المطلوبة لتغذية النبات، باإلضافة إلى 

األكسجين والكربون والهيدروجين تعتبر من المكونات األساسية 

وذلك نظراً لعالقتها المباشرة بالوظائف الحيوية للنبات  لخاليا النبات،

بنمو وصحة النبات الذي ينعكس بدوره على زيادة وكذلك عالقتها 

بين التغذية وحساسية النبات لألمراض  نتاجية، لذا تبدو العالقةاإل

اذ غالباً ما تكون  واضحة في النباتات التي تعاني من نقص في التغذية

ث إن النقص في العناصر الغذائية األساسية ، حيعرضة لإلصابة

المتاحة، إما لوجودها في ّصور ال يمكن للنبات االستفادة منها نتيجة 

التأثير المباشر للعوامل البيئية المختلفة غير المالئمة والحالة الكيمائية 

متصاصها على الرغم اوالفيزيائية للتربة، وبذلك ال يستطيع النبات 

ال من توفرها في وسط النمو أو ألن الكميات المتاحة في التربة أصالً 

وربما نقصها يشجع اإلصابة ببعض الكائنات  ،بحاجة النبات تفي

الممرضة التي تستفيد من التغيرات المورفولوجية أو الفسولوجية 
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اً أو الحاصلة في تركيب األنسجة النباتية، والتي تكون عامالً محفز

بيولوجي الذي يقلل من اإلنتاجية ويخفض المساعداً لتطور المرض 

 من نوعية المحصول. 

 

 (N)النتروجين 

تشير نتائج األبحاث بأن إضافة النتروجين  للنبات يقلل من اإلصابة 

بالتفحم المغطى، وأن المستويات العالية قد تزيد من مقاومة النباتات 

باتية الغّضة. كما لوحظ أن إصابة للكائن الممرض  في األنسجة الن

    Chocolate spotنبات الذرة الصفراء  بمرض التبقع الشوكالتي 

Pseudomonas syringae  ولفحة ورقة الذرة و Northern 

corn leaf blight  Helminthosporium turcicum   قلت

(. (Karlen  et al ., 1973بإضافة مستويات  عالية من النتروجين 

وقد تكون إصابة نبات الذرة بتبقع األوراق المتسبب بوساطة 

Drechslera oryzae   شديدة في حاالت النقص واإلفراط في

يكون  Nونبات بطاطس الذي يعاني من نقص  التسميد بالنتروجين.

  Alternariaحساس لمرض اللفحة المبكرة المتسببة بوساطة 

solani  (Blachinski et al., 1996 ).  النقص في ن إحيث

تكون عرضة لهجمات قد عنصر النتروجين يعني بأن النباتات 

الطفيليات، ولذا فإن التسميد بالمستويات المالئمة من النتروجين يعتبر 

الراي  ةالنباتات، كما في حالة محصول عشبضرورياً لتطور نمو 

كجم  230المزروع ألجل إنتاج البذور الذي يحتاج مثالً إلى حوالي 

N/ هكتار، وان تجهيزها بهذه االحتياجات أدى إلى تحسين جودة

 Blind seedالبذور نتيجة لتقليلها لإلصابة بمرض إعماء البذور 

(Glorotinia granigana)  ،وبزيادة إضافة النتروجين ،

انخفضت نسبة اإلصابة بمرض عماء البذور، الذي يقتل جنين  

ة ، أضاف(Hampton, 1987) البذرة، وزادت نسبة إنبات البذور 

بمرض البقعة العينية  اإلصابةخففت من تأثير  هذا العنصر كذلك

لعشبة الفسيكو  Stem eye spot ( Didyymella festuca)للساق 

. إال أن اإلفراط في (Smith and Elliott, 1972)حمر الزاحف األ

التسميد باألسمدة النتروجينية قد يزيد من حساسية العائل النباتي 

لإلصابة باألمراض الطفيلية المختلفة )مثل الصدأ، البياض الزغبي 

من الممكن والبياض الدقيقي(، بذلك فان مستويات التغذية بالنتروجين 

خالل  تؤثر على تلك األمراض خاصة في محاصيل الغالل من ن أ

صابة بعدم ممكن تحاشي اإلالتأثيرها على العمليات األيضية إذ من 

ن اإلضافات المفرطة من إ. حيث  بهذا العنصرفراط بالتسميد اإل

النتروجين تجعل أنسجة النباتات رخوة طرية، وبالتالي تزيد من 

تعرضها  لإلصابة بالطفيليات عن طريق عمليات كيميائية حيوية 

تحفز  ظهور األمراض الفطرية على النباتات  داخل النبات، حيث

على نبات الشعير    Puccinia hordiالحقلية مثل الصدأ البني 

على نبات   Helminthosporium oryzaeوتبقع الورقة البني 

على    Fusarium graminearumومرض  (Hak,1973)االرز 

ويبدو بأن التأثير غير  ،(Bunescu et al., 1973)نبات القمح 

مقصوراً على مستويات اضافة النتروجين، حيث يمكن أن تكون 

لصور النتروجين المتاحة في التربة أهمية بالغة للنبات، ألنها تلعب 

 Clear 2003, Harrison ) دوراً في مقاومة األمراض النباتية

and Shaw 2001)بعض األمراض ب صابة اإل ، حيث وجد بأن شدة

سطة نتروجين النترات، وتزداد شدة أصابتها بنتروجين ابو تنخفض

األوراق للذرة الشامية المتسبب  ةاالمونيا، ومثال على ذلك لفح

وذبول الطماطم الفيوزاريومي  Drechslera turcicaبواسطة 

وذبول   F. oxysporum f.s lycopersiciبواسطة المتسبب 

مراض وبعض األ F. solani  f. s. pisiالبازالء الفيوزاريومي 

بواسطة تزداد  اإلصابةذلك أن شدة  من عكسالعلى  .خرىاأل

نتروجين النترات ، وتقل بإضافة نتروجين األمونيا، مثال على ذلك 

بواسطة مرض عفن ثمار وجذور نبات الطماطم المتسبب 

Colletotrichum gloeosporioides  والذبول الفيرتسليومي

تعتمد المقاومة المكتسبة من  .Verticilluim albo-atrumللطماطم 

إضافة صور النتروجين المختلفة على معّدالت اإلضافة، ووقت 

إضافتها وتركيز النتروجين والعناصر األخرى واستجابة العائل 

 Huber). النباتي والمحصول السابق، وبقايا النتروجين في التربة 

and Waston, 1979)  المختلفة  إال أن تأثير مستويات النتروجين

على شدة اإلصابة تختلف باختالف نوعية التطفل والعائل النباتي. 

( بأن شدة اإلصابة بالكائنات إجبارية (Kiraly, 1976حيث أوضح 

 ,Tobacco mosaic virus, Erysiphe graminisالتطفل مثل

Puccinia graminis   المنخفضة  مستوياتالتكون  بسيطة عند

النتروجين المنخفضة، بينما تشتد اإلصابة عند مستويات  من

النتروجين العالية. إال أن العكس هو الحاصل في األمراض 

 Fusarium oxysporum, Alternariaاالختيارية التطفل مثل 

solani, Xanthomonas vesicatoria  حيث وجدا بأنها تزيد من

مستويات الضافة شدة اإلصابة عند المستويات المنخفضة، وتقل بإ

 العالية من النتروجين.

صابة ن استخدام التغذية المنخفضة بالنيتروجين للتقليل من اإلإ

بدون فقدان في الحاصل اإلنتاجي تتوقف على نوع باألمراض النباتية 

( بأن شدة 2881) Springer and Heitefussالعائل، حيث أوضح 

الشتوي عند  اإلصابة بالبياض الدقيقي تكون بسيطة في القمح

تروجين بدون تأثير يذكر على الحاصل ينالمنخفضة للالمستويات 

تقليل من مستويات النتروجين الاإلنتاجي من جراء المعاملة ، إال ان 

لنباتات الخيار لتحاشي االصابة بالبياض الدقيقي قللت من  المضافة

 Schenk and Bettin). إنتاج ثمار أكثر من البياض الدقيقي

1990)     

 (P)الفسفور 

المركبات  النباتية  تكوينعلى الرغم من أن عنصر الفسفور يدخل في 

لنمو وتطور ايضية المهمة للبناء والعضوية المختلفة، والعمليات األ

في مقاومة األمراض النباتية، الذي ال يقل   دورهالنباتات، وكذلك  

 دائماً   تأثيراً مراض ليست على األ  Pوتأثير عن دوره الفسيولوجي. 

ً  تزانال فان ، وبالتالي جهاد إتقليل من لل جداً  خصوبة التربة مهما

صابة تقليل من شدة اإلالالنبات ، وتعزيز وتحسين مستوى المقاومة و

حيث وجد أن النباتات ،   (Huber 1980)               باألمراض

يتها التي تعاني من النقص في الفوسفور يتأخر نضجها وتزداد حساس

 يضاً أوجد  حيث  (Wiese, 1987)لإلصابة بالعديد من األمراض 

إضافة الفسفور تقلل من إصابة البادرات الحديثة باألمراض  نأ

الفطرية، إذ يُمكنها من إعطاء نمو قوي لمجموعها الجذري وبذلك 

ن تسميد محصول القمح باألسمدة اتفادي اإلصابة باألمراض النباتية. 

فطر عن التعفن الجذور المتسبب  بمرض اإلصابة الفسفورية يحد من

Pythium,  وأيضا يحد من الفقدان في حاصل اإلنتاج الكلي. وكما ،

أن  التسميد بالفسفور يقلل أيضاً من إصابة نباتات الذرة بمرض تعفن 

أوضحت  بعض  في حينفي األراضي الفقيرة.  (Cob rot)الذرة 

أن يقلل من إصابة الذرة الدراسات األخرى  بأن الفسفور  يمكن 

 إضافةكذلك بأن  . ووجد(Huber and Graham 1999) بالتفحم

  Leaf)عنصر الفسفور يقلل من اإلصابة بمرض لفحه الورقة 

blight) رز  والبياض الزغبي و التعفن األزرق وتجعد في نبات األ

األوراق الفيروسي في نبات التبغ ولفحه الساق في نبات فول الصويا، 

يروس القزمي األصفر في نبات الشعير والتخطيط البني في نبات والف

 Potash and Phosphate) و .(Dordas 2008) قصب السكر

Institute, 1988). 

يقلل من حدة اإلصابة بالبياض الزغبي في كذلك قد التسميد بالفوسفات 

ن شدة اإلصابة إ(. حيث   (Last,1962حقول نباتات الشعير 

بالفطريات في المحاصيل النباتية تتأثر بكمية اإلمداد بالعناصر 

الغذائية. ووجد بأن االضطراب الفسيولوجي يعتمد على محتوى 

خاليا النباتية للعديد من العوائل النباتية، حيث الالفوسفور في أنسجة 

وجد أنه  يتجمع في أوراق نبات الثوم المصابة بمرض الصدأ  

(Ahmed et al., 1982)   وفي أوراق الشعير المصابة بالبياض ،

وفي أوراق القمح   (Walters and Ayres, 1981)الزغبي 

 احتياجها، لسد  (Bennett and Scott, 1971)بالصدأ  المصابة

من الفوسفور الالزم آللية المقاومة  والذي يعوض من أنسجة خاليا 



 23 1028 أغسطس - سابعالعدد ال 

 

محتوى الفوسفور في أنسجة النبات األخرى، وهذا يؤكد على  قلة 

ن انخفاض تركيز ا .Ahmed et al (1982) الخاليا المصابة. وبين

الفوسفور في األوراق المصابة بمرض البياض، قد يكون نتيجة 

اإلضرار الحاصلة لقنوات إمداد الفوسفور في العائل، والذي يمكن 

تزيد تعويضه بزيادة كمية الفوسفور المتاحة في التربة التي بدورها 

تحاشي  للنبات  من تركيز  المحتوى الفوسفوري، وبذلك يمكن

واما بالنسبة لألوراق فقد عزى  ،منه العالية اتتركيزالالمرض ب

مضاداً يحول كن تعمل أبأن اإلضافة العالية للفوسفور يمكن الباحثون 

 Mc Ainsh, et)                              دون اإلصابة بالمرض

al., 1990). 

ن هذا  التناقص الكبير في المحتوى من الفوسفور في الخاليا النباتية إ

نسجة خاليا أتأثير زيادة محتوى الفوسفور في كذلك المصابة، و

النبات، على  شدة اإلصابة  نتيجة زيادة التسميد بالفوسفات يؤكد على 

العالقة السلبية بين محتوى الفوسفور في األنسجة النباتية، وحدوث 

مراض.  إال أن اإلفراط في إضافة الفسفور قد بعض األبصابة اإل

تحدث عكس ذلك، حيث  يمكن أن تسبب في زيادة شدة اإلصابة 

لبعض  Sclerotinaباألمراض المتسببة  بوساطة الكائن الممرض 

على نبات الخس، وتفحم ورقة العلم في و   Bermiaنباتات الحدائق 

 .(Huber, 1980)نبات القمح 

 

 (K)البوتاسيوم 

أوضحت العالقة   الدراسات السابقةعلى الرغم من أن العديد من 

 حيث  بين عنصر البوتاسيوم واألمراض النباتية، تربط الوثيقة التي

مراض مختلفة أيفلل من حدوث K  ان أحيان لوحظ في كثير من األ

وراق في نبات والقطن  وتبقع األ رزاألمثل لفحة الورقة في نبات 

إال أن ،  (Dordas 2008)سود في القمح الكاكاوية والصدأ األ

المعلومات المتوفرة  عن تأثير محتوى العنصر المتاح في التربة أو 

ن إفي أنسجة النبات على األمراض الطفيلية  المختلفة قليلة جداً، حيث 

 .Fالكائن الممرض  عنإصابة نبات القطن بمرض الذبول  المتسبب 

oxysporum وF. sp. vasinfectum   تكون شديدة في التربة

، وتزداد مهاجمة  (Black,1968 )الفقيرة في البوتاسيوم المتاح 

 Mengel)الفطريات للنباتات التي تعاني من النقص في البوتاسيوم 

and Kirby 1985)  وتصاب عناقيد العنب أيضا بفطر ،Botrytis 

cinerea  البوتاسيوم   محتوى نتيجة النقص في( Bergmann, 

. كما أنَّ إضافة عنصر البوتاسيوم تقلل من اإلصابة (1992

باألمراض النباتية، وهذا الحاصل فعلياً مع األمراض التي تسببها 

فان اضافته الطفيليات الكاملة أو االختيارية التطفل، و بصفة عامة 

حول دون اإلصابة باألمراض الطفيلية العديدة. تقلل  من تأثير أو ت

أدى تسميد محصول القمح بالبوتاسيوم بكميات زائدة عن  فمثالً 

تقليل من اإلصابة بمرض البياض الدقيقي الذي الى الاالحتياج النباتي 

 ,Erysiphe graminis  ،(Glynneتسببه فطريات من نوع 

.كما كانت اإلصابة بمرض الصدأ البني في نباتات الشعير  (1959

بسيطة   Puccinia hordei  (Gross,1968)المتسبب بوساطة 

تسميد العلى النباتات المسمدة بصورة جيدة بالبوتاسيوم، كما أن 

بمرض تبقع األوراق في نباتات  اإلصابةبالبوتاسيوم يقلل من نسبة 

المتاح في  K. وعندما يكون (Allington et al., 1954)التبغ 

أعراض تعفن  تظهرف خرى مقارنة بالمغذيات المعدنية األ التربة قليالً 

 الذرةتؤدي إلى رقاد نباتات والتي  الذرةالسيقان في نبات 

(Hooker,1966)   وأوضح ، Trolldenier (1969)   تأثير

بوتاسيوم في منع الرقاد في محاصيل الغالل، حيث نقص في 

البوتاسيوم المحتوى يجعل النباتات غير صلبة وسهلة الكسر خاصة 

، مما يجعلها عرضة لإلصابة (Pissaek, 1973)تحت الشد المائي 

نه عامل مساعد أبالفطريات.  ولقد نُظر لنقص البوتاسيوم  على 

 (. De Buijin, 1933لتطور مرض بقعة مارش في نبات البازالء )

ن التسميد المنتظم بالبوتاسيوم يقلل من إصابة النبات باألمراض إ

ن األشجار المسمدة بصورة إالفطرية والبكتيرية المختلفة، حيث 

 ,Baule)مناسبة بالبوتاسيوم تكون مقاومة لإلمراض الفطرية 

ن أوأحيانا يؤثر على الديدان األسطوانية والفيروسات. و (1969

التسميد باألسمدة الحاوية على البوتاسيوم لألراضي الفقيرة، وخاصة 

طرية. التي تعاني من النقص الحاد فيه، يقلل اإلصابة باألمراض الف

وال تؤثر البوتاسيوم في اإلنتاجية فحسب بل له دوراً في زيادة مقاومة 

األمراض،  وقد تفسر تأثيرات البوتاسيوم على مقاومة النبات 

 لألمراض بارتباطها بالتأثيره على الحاصل النهائي.

ن اإلصابة ببعض األمراض النباتية ربما يحفزها ويزيد من حدتها إ

والكيمائيوحيوية المصاحبة لالنخفاض في  التغيرات الفسيولوجية

 (Mengel and Kirkby 1987)لألنسجة النباتية  kمحتوى 

المحاصيل النباتية، وال  فسلجهولعنصر البوتاسيوم أهمية كبرى في 

تكمن أهميته في وجوده أنسجة النبات فحسب، بل لوظائفه 

سيوم أيضا بحفز النمو. حيث للبوتا المهمةالفسيولوجية الكيمائيوحيويه 

أهمية كبيرة في زيادة مقاومة األمراض النباتية في أنواع مختلفة من 

 المحاصيل الزراعية،

البوتاسيوم في التقليل من اإلصابة  عنصر ن التأثير اإليجابي آلليةإ

باألمراض غير مفهومة، وبذلك فإن آلية تحكم البوتاسيوم  باألمراض 

يمكن أن تكون لها عالقة في النبات غير واضحة تماماً، إال أنه  

ز وتطور الجدران الخلوية يبالجزء  الذي يؤثر فيه البوتاسيوم في تحف

الخارجية ألغشية القشرة فتصبح جدران خالياها سمكية )غليظة( 

وبذلك تمنع من مهاجمة األمراض الفطرية للنبات فيزيائياً، ألن 

يجعل  النقص في محتوى من البوتاسيوم يخفض  من إنتاج النشا مما

الجدران الخلوية رخوة وأكثر رقة، وضعفاً، مما يسهل دخول هيفات 

ن السكريات يقد ال يكتمل تكون النشا فيزداد تكوكذلك الفطريات، و

 ،مما يشجع اإلصابة بالمن، وما قد يسببه من عدوى الفيروس

وباإلضافة لذلك  تفضل   بعض األمراض التغيرات الحاصلة 

تأثر بعنصر البوتاسيوم في النبات نتيجة للعمليات االيضية التي ت

. (Mengel and Kirby , 1987)لنقص تركيزه في أجزاء النبات 

من خالل الدراسة المرجعية لألبحاث المختلفة الخاصة بمدى تأثير 

األمراض النباتية، يتضح بأن بعنصر البوتاسيوم على درجة االصابة 

 للنبات. نتاجيةواإل عنصر البوتاسيوم يحسن من الحالة الصحية

 

 المغذيات المعدنية الثانوية

 (Ca)الكالسيوم 

ً من مقاومة النبات العائل  لإلصابة  يزيد عنصر الكالسيوم  أحيانا

باألمراض النباتية المختلفة، ولقد درس دوره الفيسيولوجي بإمعان، 

لعنصر الكالسيوم دوراً مهم في المحافظة على سالمة ن أوجد حيث 

أغشية جدران الخاليا النباتية وأيضا في عملية انقسام واستطالة 

الكائنات  عنيحث آلية مقاومة األمراض المتسببة  قد وكذلكالخاليا ، 

 و Pythium، Sclerotium، Botrytisالممرضة  مثل  
Fusarium   (Graham, 1983)ستعمال المناسب . من خالل اال

يمكن للنباتات تفادي اإلجهاد، نتيجة  Caللجير واألسمدة الحاوية على 

هن في ونمو الجذري القوي. ويسبب نقص الكالسيوم  لتشجيعه ل

مما وعوامل القوة الحيوية التي تلعب دوراً في التقليل من اإلصابة 

ن لبعض التغيرات إيسهل مهاجمة الفطريات ودخول هيفاتها.  

ألجزاء الخازنة مثل الثمار والجذور اوراق وأليولوجية الحاصلة لالفس

عالقة وطيدة بمحتوى الكالسيوم في األنسجة، فمثالً يحتاج نبات 

الكاكاوية للتربة الغنية بعنصر الكالسيوم، واحتوائها على المعدالت 

تعتبر ضرورية لحمايته من األمراض المتسببة  والتيالكافية منه 

، حيث أن  Pythiumو  Rhizoctoniaسطة الكائن المرض ابو

زيادة محتوي الكالسيوم  في األنسجة يقلل من ظهور األعراض التي 

تقلل  كذلك Caضافة إو، (Bengerth,1979)تسببها تلك الفطريات 

 .(Huber, 1980 ) من حدوث عفن جذور القمح

من اإلصابة حماية ليقوم  بها ل Ca بأن عنصرالتي يعتقد  األليةن إ

حمض تغليف هو عن طريق  Sclerotinia sclerotiorumبفطر 

 .(Dordas 2008)األكساليك أو بتعزيز جدار الخلية 
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 .(Mg)والماغنسيوم  (S)الكبريت  

ن المعلومات المتوفرة عن تأثير كل من عنصر الكبريت إ

والماغنيسيوم على األمراض النباتية قليلة جداً. حيث يضاف الكبريت 

 ً للتقليل من اإلصابة بمرض جرب  )للتربة او النبات( أيضا

 .(Bergmann,1992, Huber,1980)البطاطس

الكلوروفيل. ، والعامل المساعد لجميع   اتمكون احد الماغنيسيوم هو

عملية الفسفرة نزيمات تقريبا التي تعمل على اإل

(Phosphorylation) و  ،وبالتالي يلعب دور في استقالب الطاقة 

ؤثر على عملية التمثيل ت قد العنصرهذا اءة فك في ن النقصإلهذا ف

ً  الغذائي للنباتات صابة بمرض اإل شدة نأضحت الدراسات وأ. سلبا

إال أن  . ) (Singh 2015 المضاف  Mgبزيادة  في القمحالتعفن 

الماغنيسيوم  يقلل من محتوي عنصر الكالسيوم لألنسجة الخازنة في 

قرون نبات الكاكاوية )الفول السوداني(، مما يجعلها عرضة لإلصابة 

 .Rhizoctoniaو  Pythium بفطر

 

 المغذيات المعدنية الصغرى

لقد أجريت بعض األبحاث المتواصلة والمنتظمة على تأثير بعض  

العناصر المعدنية الصغرى على أمراض المحاصيل النباتية تحت 

نستعرض بعض  سوف الظروف الحقلية، وفي هذا الجزء من الدراسة

المعلومات المتوفرة على عالقة المغذيات المعدنية الصغرى مثل 

منجنيز والنحاس والحديد والسليكون الخارصين )الزنك( والفسفور وال

 بأمراض النبات.

 

 (Zn) " الزنك"الخارصين 

تحتوي بعض المبيدات الفطرية والبكتيرية على عنصر الزنك ،  

نزيمات التي تدافع عن النبات من أصابته باألمراض حيث ينظم اإل

 .(Singh 2015 ) المعدية

نظراً لعدم توفر نتائج لألبحاث التي تعطي المعلومات الكافية عن و

نجد بعض التقارير  حيثدور الزنك في مقاومة األمراض النباتية، 

تؤكد بأن تأثيره سلبي، بينما األخرى بينت بأنه  ال يوجد له أي تأثير 

وضح أ Graham  (1983) على اإلطالق على األمراض. إال أن

تزيد من مقاومة العائل النباتي ألمراض البياض بأن  إضافة الزنك 

التبقع الورقي على األمراض النباتية المحمولة بالتربة كذلك الدقيقي، و

أن إضافة أيضاً   Graham (1991)أوضح والبكتريا والفيروسات. 

الزنك بالرش عن طريق األوراق زاد من مقاومة نباتات القمح لفطر 

الذي يهدم    Foot rot F. graminearumالقاعدي القدم تعفن 

النشا والبروتينات فتقل نسبة األلبومين والجلوتولين في الخاليا مما 

 يؤدي إلى انخفاض نسبة وقوة اإلنبات.

فإن النقص في عنصر الزنك   Graham (1983)وطبقاً لما جاء به 

مما يؤدي إلى   تثبيط عملية تمثيل  RNAيؤدي  للنقص في تكوين 

البروتين نتيجة إيقافه تكوين البروتينات، بينما يزداد  تراكم  

ً األحماض االمينية، مثل هذه  النتروجين غير البروتيني متضمنا

 ذاتيةالالكائنات غير التراكمات يمكن أن تشجع مهاجمة 

((Hereotrophs . قد نقص الزنكلقد أوضحت دراسات أخرى بأن 

في حدوث  التغييرات في نفاذية الغشاء ، مما يؤدي  إلى فقدان  يسبب

 تعمل على جذب التي  الجذور أو األوراق إفرازات عبرالمغذيات 

 وخاصة الكائنات الحية  تعزيز العدوى،و أالكائنات الممرضة 

  ( zoosporic)  الحيوانية

(Huber and Haneklaus 2007 ; Marschner 1995 ; 

Römheld and Marschner 1991 ). 

 

بأن الزنك يشجع من نمو الجراثيم Garaham (2883 ) أكد  

الفطرية، إال أن ذلك غير واضح، وقد يكون دوره التشجيعي غير 

مباشر وله عالقة  بعملية التضاد حيث أن هناك تأثير تزاحمي مشابه 

ن هذه األيونات تزاحم إلكل من المنجنيز وامتصاص النحاس، حيث 

على جهة امتصاص واحدة ، وهذان العنصران بصفة عامة يزيدان 

الزنك مفيد في  ، حيث وجد أنمن مقاومة النبات لألمراض النباتية

 Phytophthora             مراض مثل  تعفن الجذورمقاومة األ

megasperma))  (                         والذبولFusarium  

spp.).  ( وذبول القطنVerticillium spp.) Webb 1991)   

and (Graham. 

 

 (B)لبورون ا

لتأثيره  الصغرى قد يكون البورون أكثر أهمية من غيره من المغذيات

نقصه، ولذا استعمل سماداً ألكثر من  ةعلى إنتاجية المحاصيل في حال

 اأربعة قرون، ولكن يبدو بأنه لم يعرف بأنه عنصراً ضرورياً وذ

 عالقة إيجابية بآلية مقاومة األمراض النباتية المختلفة، إال في القرن

. تحتاج نباتات ذات الفلقتين إلى كميات كبيرة من البورون، الحالي

اها مرتفعا ًبمقارنتها بالنباتات وبذلك يكون تركيز البورون في  خالي

، ولهذا السبب هلى كميات عالية منإذات الفلقة الواحدة التي ال تحتاج 

فإن النقص في البورون غير شائع في محاصيل الغالل. ويعزى هذا  

ً إلي التحول  االختالف إلى أنسجتها المرستيمية وأيضا

 المحاصيل.الغذائي)االستقالب الغذائي( الثانوي المتقن في تلك 

أظهرت النباتات ذوات الفلقة والفلقتين التي تعاني من نقص البورون 

حساسيتها لألمراض على حد سواء. فمثالً كان معّدل اإلصابة بمرض 

البياض الدقيقي في نباتات القمح التي تعاني من النقصان في عنصر 

 ً  بالمقارنة مع النباتات الحاوية علي كمياتمضاعفة البورون أضعافا

صابة بهذا الفطر انتشرت بشكل ن اإلإلذا فكافية من هذا العنصر، و

نقص هذا  نأكما   .(Schutte, 1967)النباتات  هذه علىسريع 

صابة نبات القح بالصدأ ، و إيقلل من شدة  العنصر 

Plasmodiophora brassicae  الصليبية ،  العائلة نباتاتعلى

-Verticillium alboسطة  ابو والذبول في الطماطم المتسبب 

atrum  وفيروس موزاييك الفول والتبغ ، 

 ( Dordas 2008 ; Graham and Webb 1991).  

 ( Marschner 1995). في القمح  Blumeria graminisو

 

 

  (Mn) المنجنيز 

ن امتصاص المنجنيز المتاح في التربة من قبل النبات يعتمد على إ

ورطوبة التربة والعناصر الغذائية األخرى   pHعدة عوامل منها 

 والكلور والمادة العضوية ومثبطات عملية الدنترة

((Denitrification  ، ونشاط الكائنات الحية(Graham, 1983) .

ً في المحاصيل الحقلية نتيجة نقص عنصر والمرضان األ كثر شيوعا

في نباتات الشوفان وتبقع مارش  Grey breakالمنجنيز هما 

Marsh spot  في البازالء، والتفاح والحمضيات  

(Bergmann,1992). 

تركيز المنجنيز في األنسجة النباتية عالقة وطيدة مع  الختالفن إ

حساسيتها لمختلف أنواع الممرضات النباتية. وقد ال يلعب هذا دوراً 

ستجابة  إرئيسياً في التطور واإلصابة باألمراض. وقد يعكس اختالف 

العائل لإلصابة، أو التباين الوراثي لالمتصاص الحيوي )الفاعل( أو 

أستخدم المنجنيز في عمليات التحول الغذائي، ويمكن أن يكون هذا  

داللة على دخول المنجنيز في آلية المقاومة وقابلية اإلصابة 

. ونسبة تركيز (Huber and Wihelm 1988)باألمراض النباتية  

ون عادة منخفضة في األنسجة النباتية  الحساسة للفطريات المنجنيز تك

 ,Anderson and  Dean)أو الفيروسات عن األنسجة  المقاومة   

1988;  Cordrey Bergonan, 1979;  Kudelova., et al 

ضافه المنجنيز للنباتات إأن ب Graham  (1991)لقد وجد . (1978

التي تعاني من النقص يمكن أن تؤدي إلى مقاومة اإلصابة بالبياض 

 تأثيرHuber and wihelm    ( (1988كل من  تابعالدقيقي. قد 

من  واستنتجاالمنجنيز على أمراض النبات في دراستهما المرجعية 

اإلصابة باألمراض الفطرية تقريراً أوضحت بأن  21الدراسة بأن 

ومن ، المنجنيزنتيجة اضافة  %81 بنسبة  والبكتيرية والفيروسية قلت
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مرض الذبول المتسبب المنجنيز  األمراض الفطرية التي قلت بإضافة

في نبات العدس،  Fusarium oxysporiumالكائن الممرض  عن

سطة االمتسبب بو البطاطسومرض تقرح السيقان في ،  والقطن 

Rhizoctonia solani  بواسطة ومرض جرب البطاطس  المتسبب

Streptomyces scabies  ومرض الصدأ في القمح بوساطة

Puccinia  spp.  ومرض البياض الدقيقيErysiphae 

graminis ، واألمراض البكتيرية مثل اللفحة البكتيرية في الشوفان

 . .Pseudomonas sppسطة الكائن الممرض االمتسبب بو
 Agrios )في الكوسة  Sclerotinia sclerotiorum عنالمتسبب 

2005 ). 

 (Cu)لنحاس ا

 ً ، حيث منذ ومن بعيد إن استعمال النحاس كمبيد للفطريات موثق علميا

المختلفة  Bordeauxومخاليط  Copper oxychorideاستعمل 

ن ألقد ثبت ب .مقاومة األمراض الفطرية النباتيةلفترة طويلة في 

البياض مرض مثل  مختلفةمراض أالتسميد بالنحاس مفيد في معالجة 

ورقة القمح  أوصد ( Blumeria graminis var. triticiالدقيقي ) 

 (Puccinia tritici واأل ، )في نبات  الراي والشعير )  رجوت

Claviceps purpurea عنالمتسبب الطماطم  ول ( وذب    

(Verticillium  albo-atrum ).  بطاطسالوالجرب العام في . (  

S. scabies   )  يقلل من امتصاص عنصر الزنك كذلك وجد بأن

 .( Dordas 2008) النحاس 
 

عنصر بأن النباتات التي تعاني من نقص في  جلياً صبح اآلن ألقد 

النحاس تكون أكثر عرضة لإلصابة بالفطريات من النباتات التي 

وبينت البحوث في أنسجتها،  العنصرهذا تحتوى على كمية كبيرة من 

الحديثة  بأن اإلصابة بأمراض النبات المختلفة تكون شديدة في 

 من تلك  ،النباتات التي تعاني من النقص في عنصر النحاس

على دوار الشمس و  Alternariaاألمراض   

Caeumannemyces graminis  على نبات القمح وClaviceps 

pururea  ووالشعير   الرايعلى عشبهPuccinia tritici  على

 ,Graham)على نبات الكاكاوية  Selerotiniaنبات القمح و

1983). 

 

يوجد  عنصر النحاس ضمن المواد التي يفرزها الجزء الخشبي 

يضية لى وهن العمليات األإ  الجنينللنبات، حيث يؤدي ضعف 

يمكن أن التي  للفينول، حيث تتراكم المواد الكربوهيدراتية الذائبة

ة النباتات التي تعاني من النقص في يتكون السبب الرئيسي لحساس

النحاس لإلصابة باألمراض النباتية. ومن األمراض التي تظهر على 

أشجار الفاكهة نتيجة نقصان النحاس بصورة خاصة على البراعم أو 

أو موت القمم  Exanthemaكزنثيما األغصان الطرفية مرض اإل

في أشجار الحمضيات والكمثرى والبرقوق   Die-backالرجعي 

 والخوخ والتفاح.

 

 (Fe)الحديد 

الحديد  يوجد و، عنصر غير متحرك في التربة والنباتات   وهو

والتي . iron siderophores األكثر قابلية للذوبان كحوامل الحديد

نشط ي أن الحديد يمكنو ،مهمة للحماية من البكتيرياعوامل ك تعتبر

لعائل  من قبل الكائنات لعدوى نقل الاإلنزيمات المشاركة في 

 وقد. العكسيةاآلثار  ظهورفي السبب هو  و الدفاع، وهذاأالممرضة 

  (webb1991 المضادات الفطريةلتخليق يحفز الحديد بكتيريا التربة 

(Graham and. 

 حواملتصنيع  الجذور بإمكانهاية الدقيقة في منطقة حالكائنات ال

تعيق يضا أالتربة.، والحديد في  اتالحديد التي تخفض من مستوي

      جنسمن  chlamydospores بوغ الحرشفية نبات األستا

Fusarium oxysporum في المختبر(Singh 2015). 

  

ً في األراضي الجيرية، وأن  ضافته إيحدث النقص في الحديد غالبا

للنباتات النامية في الترب الفقيرة في محتوى الحديد، برش مركبات 

الحديد عن طريق األوراق زاد من مقاومة نباتات التفاح واألجاص 

وأيضا  Spaeropsis inalorum )الكمثرى( للمرض المتسبب من

من مقاومة نبات القمح لمرض الصدأ وأعشاب المسطحات لفطر 

Fusarium ، تحسن  آلية المقاومة لإلصابة ببعض  كذلك وأضافته

إما بزيادة مقاومتها أو   Camelliaالفيروسات عند نبات الكاميلية 

حجبها ألعراض المرض، وكما ينتج عن زيادة إضافة عنصر الحديد 

 .Olpidium brassicaeمقاومة نبات القرنبيط )الكرنب( لفطر 

 حوامل الحديد  تبين من األبحاث الحديثة على إنتاجية

Siderophares سطة البكتيريا في التربة وعالقه  الحديد في ابو

حيث تعتبر المنافسة ما بين العائل والكائن  ،مقاومة األمراض

الممرض على عنصر الحديد ذات أهمية في آلية المقاومة في المملكة 

الحيوانية، ويتوقع الباحثون في مجال فسيولوجيا النبات أيضا نفس 

. توجد (Graham, 1983)قة في النظام الحياتي للمملكة النباتية العال

العصويّة  Fluorescent  pseudomonas امجموعة البكتيري

 عاليةأهمية زراعية كبيره بكميات  والتي لها الموجبة لصبغة جرام  

 الكائن الممرض وتقضي عليه، تفاجئ وجد بأنها في التربة، حيث

 تقضي على معظم األمراض التي تصيب نبات القمح فمثالً وجد بأنها

 ,Siderophares  (Graham بواسطة إنتاجها  حوامل الحديد

1983).  ، 

  

 (Si)السيليكون 

على الرغم من أن السيليكون ليس من المغذيات المعدنية الضرورية، 

ذو أهميه، حيث انه يلعب دوراً كبيراً في مقاومة األمراض عند  هإال أن

ً منذ فترة زمنية طويلة وتسمد  ،النباتات الراقية، وهذا معروفا

محاصيل الحبوب باألسمدة الحاوية على عنصر السيليكون، وخاصة 

لتقليل الماء المفقود من النبات وحماية النبات من تأثير  األرز

ض السليسيك من المقاومة ضد األمراض ذ يزيد حامإالفطريات، 

ألنه  SiO2رز إلى عنصر السليكا الفطرية، ويحتاج نبات األ

ضروري لتحسين البناء التركيبي للنبات، ونقصه في خاليا البشرة 

رز تجعله عرضة لإلصابة باألمراض الفطرية مثل نبات األلاألدمية 

Rice blast، وفان المقاوم وتكون البشرة الخارجية لخاليا نبات الش

لألمراض الفطرية مثخنة بالسليكا، وتصبح السليكا أحد مركبات 

ويفسر   ،جدران الخلية وبذلك تتصلب البشرة الخارجية للنبات

الباحثون أهمية وجود السليكات في طبقة األدمة في تحديد الفقد المائي 

 ً ً ويجب  وأيضا ن تكون أفي منع  دخول هيفات الفطريات فيزيائيا

نمو السليم الجل أة النسبية ما بين السليكا /النتروجين كبيرة من العالق

وجد بأن المحتوى من السيلكا في خاليا البشرة للنباتات  ألنهللنباتات، 

التي أعطيت كميات كبيرة من النتروجين كان قليل، وبالتالي تكون 

.  ويبدو أن لوجود Blast (Ou, 1972)مقاومتها ضعيفة لمرض 

السيلكات في جدران الخاليا صلة وثيقة مع البوتاسيوم، وطبقاً لما جاء 

نقص في الفأن  (Nogushi and Sugauare 1966)به كل من  

في خاليا البشرة لنصل  Sio2عنصر البوتاسيوم يقلل من تراكم 

. اضافة  Blastالورقة، والذي يزيد من حساسية نبات األرز لمرض 

Si ل من اصابة مرض البقعة البنية المتسبب بواسطة تقل

Cochliobolus miyabeanus   ولفحة الغمدThanatephorus 

cucumeris  في األرز (Alvarez and Datnoff  2001 ; 

Seebold et.a l.2000,2004). 

 االستنتاجات

ن الفقدان في اإلنتاج الكلي للمحصول نتيجة اإلصابة باألمراض إ

النباتية المختلفة هائل جداً، ألن  التوازن الغذائي  يلعب دوراً في 

مقاومة أو قابلية النبات لإلصابة باألمراض الطفيلية، وتبدو العالقة ما 

بين التغذية بالمغذيات المعدنية، والمقاومة لألمراض النباتية واضحة 

 على النباتات التي تعاني من النقص في العناصر الغذائية، إذجداً 

تكون هذه النباتات أكثر عرضة لإلصابة بالكائنات الممرضة المختلفة 

وقد درست العالقة ما   ،عناصر المعدنيةالمقارنة مع النباتات الغنية ب

بين العناصر المعدنية واألمراض النباتية بإمعان في هذه الدراسة 

 -تي:اآلثية، وبذلك يمكننا استنتاج البح
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  تكون مقاومة المحاصيل النباتية المغذاة بالعناصر المعدنية

بصورة جيده لألمراض الطفيلية المختلفة  أكثر من النباتات 

وقد تزيد المغذيات المعدنية ، النامية تحت ظروف التغذية السيئة

لى أو تقلل من مقاومة النبات للكائن الممرض وهذا يتوقف ع

عنصر  مثالً  حيث يؤثر ،نوعية التطفل والعائل النباتي

تروجين على األمراض النباتية المتسببة من قبل الكائنات يالن

ن مستويات إالممرضة اإلجبارية واالختيارية التطفل، حيث 

التخصيب  العالية بالنتروجين قد تؤدي لزيادة قابلية النبات 

 جبارية .  العائل لإلصابة بالكائنات الممرضة اإل

  بصفة عامة أن  المغذيات النباتية الكبرى، قد تزيد من مقاومة

النباتات لألمراض المختلفة، إال أن المحتوى المرتفع  في 

الخاليا النباتية ال يعطي حماية أكثر من اإلصابة باألمراض 

 النباتية.

  التأكيد على ضرورة االتزان الغذائي )التوازن بين العناصر

ن إحيث  ومعالجة النقص في المغذيات النباتية،المعدنية( 

ت لياالتغذية الجيدة ضرورية للعديد من الوظائف المعينة بآ

مراض، وخصوصاً العناصر الصغرى، وذلك لخلق مقاومة األ

التوازن في النظام الغذائي الضروري آللية المقاومة عند النبات 

 للكائنات المسببة لألمراض.

  لألصناف القابلة  ةعدنية الكبرى تكون جمّ ن فوائد المغذيات المإ

 ً لألمراض النباتية. إال أن  تأثير ما لإلصابة أو المقاومة نوعا

الحالة الغذائية تكون بسيطة  على شدة اإلصابة باألمراض في 

 قابلة لإلصابة.الاألصناف النباتية عالية المقاومة أو 

  على تؤثر بعض المغذيات المعدنية مثل الفسفور والكبريت

بينما تقوم األمراض النباتية  بمقاومتها الكبيرة لإلصابة 

النتروجين والبوتاسيوم  بتعديل  أو  :األخرى مثل العناصر

عنصر  ، في حين أنتنظيم آلية المقاومة عند العائل النباتي

 .السليكون  يمنع من مهاجمة الكائنات الممرضة فيزيائياً 
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