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 )٩(لغة النبات     

  
 رؤية جديدة في مجال مقاومة أمراض النبات

معظم المبيدات الفطرية والبكتيرية يتم عملها عن طريق التدخل في مرحلة من مراحل دورة حياة الكائن المطلوب القضاء  
ات المقاومة لفعل المبيد تتكاثر عليه ، ودومًا ما يكون هناك بعض من هذه الكائنات مقاومًا لفعل هذه المبيدات ، وهذه الكائن

وتكون سالالت ذات مناعة لفعل المبيد المستخدم ، ولهذا السبب سنبقى دائما في احتياج مستمر لمبيدات جديدة للتغلب على هذه 
 .المشكلة 

 

درة الجهاز فضال عن النظر إلي آل مرض على حده ، دعونا نوجه اهتمامنا إلي الجهاز المناعي للنبات ، فلو أمكننا رفع ق 
المناعي للنبات فسوف يصبح النبات مقاوما لجميع األمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية ، وربما أمكن للنبات زيادة مقاومة 

 : العوامل األخرى التي تؤثر سلبا على النمو مثل 
 االرتفاع الشديد أو المفاجئ لدرجات الحرارة     

 العطــش  
 الري الزائد  
 اإلصابة بالنيماتودااض الضارة الناتجة عن األعر  

 

ضية أو  على المرء أن يتفهم رد فعل النبات لإلجهاد سواء ألسباب مر ،ولكي نتفهم الجهاز المناعي للنبات بشكل أفضل 
 .ألسباب سلبية خارجية أخرى

ه إنتاج مجموعة من البروتينات التي فعندما يتعرض النبات لإلجهاد يزداد ترآيز هرمون اإليثيلين فى النبات والذي يحفز بدور
تعمل على الدفاع عن النبات ضد اإلجهاد وهو رد فعل طبيعي في معظم النباتات وعندما يكون اإلجهاد شديدا فإن هذه البروتينات 

 .الناتجة عن زيادة االيثيلين تكون غير آافية للتغلب على المشكلة ، فينهار الجهاز المناعي للنبات 
 :نتتبع تسلسل األحداث واآلن دعونا  
 ) .بسبب المرض أو أي مؤثر سلبي أخر ( تعرض النبات لإلجهاد  .١
  ) . والعجزهرمون الشيخوخة( ارتفاع معدل إفراز النبات لهرمون االيثيلين  .٢
 .إنتاج النبات البروتينات مضادة للدفاع عن نفسه  .٣
 .يلين داخل النبات إلي حد حرج في حالة اإلجهاد الشديد ينهار الجهاز المناعي ويصل ترآيز االيث .٤
 .المستويات العالية من االيثيلين داخل النبات ستؤدى إلي سرعة انهيار األنسجة وسيطرة األعراض المرضية  .٥
 .يتبع ذلك بسرعة موت األنسجة بالنبات  .٦

 ات لهرمون    لو أمكننا أن نتدخل بالمساعدة للنبات بعد المرحلة الثالثة سوف نتمكن من خفض معدل إفراز النب
 .   االيثيلين وزيادة قدرة الجهاز المناعي للنبات على مقاومة األضرار التي تنشأ عن تعرضه لإلجهاد 
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ة م ولقد قامت شرآ  هذا التدخل يكون عن طريق إمداد النبات بمجموعة من البروتينات القوية واألمينات المتعددة والكالسيو
 وقد نجحت بالفعل هذه ، عن طريق رش هذه المرآبات على أوراق النبات، بالفعل بإنتاج مرآبات تقوم بهذا الدور الفعالستولر

 ،المرآبات عن طريق زيادة قدرة الجهاز المناعي للنباتات في القضاء على العديد من األمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية
 .لى البيئة أو اإلنسان أو الحيوانآثار ضارة عوهذه المرآبات آمنة وليست لها أية 

 

 لزيادة محصول النباتات المصابة بالفيروس، آيف يتم هذا ؟" فيروإآس و ريزيست"مواد : مثال
 

األحماض من المعروف أن الفيروسات مواد بروتينية تنتقل إلى النبات عن طريق الحشرات الثاقبة الماصة، التي يحفزها وجود 
 . على القيام بعملية االمتصاص والتغذية–راق النباتات الحديثة األمينية في أو

فإن إدخال أحماض أمينية معقدة أخرى، ) نيكليوتيدات(ونظرًا ألن الفيروسات تعتمد في تكاثرها على وجود أحماض أمينية معينة 
، وبالتالي إعاقته عن التكاثر، مما  يؤدي إلى اضطراب الفيروس–أو وجود مستويات عالية من المعادن ثنائية التكافؤ بالنبات 

 .يقلل من أضراره
 

 – المنجنيز –مع معادن الزنك ) Polyamines(تترآب من أحماض أمينية مرآبة " فيروإآس وريزيست"ونظرًا ألن مرآبات 
لفيروس  الموليبدنم ، فإن رشها على النبات وامتصاصها عن طريق األوراق المصابة يؤدي الضطراب ا– البورون –النحاس 

 .وإعاقته عن التكاثر، وبالتالي تخرج النموات الجديدة خالية من اإلصابة، لتعطي محصوًال جديدًا
 

 .  على عودة النبات لإلنتاج مرة أخرى بدًال من مرضه، وربما موته" فيروإآس و ريزيست"وبذلك تعمل مواد 
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