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  Resistant varietiesاألصناف المقاومة.٧

بأنها قدرة الشبات عمى مشع أو تثبيط تقدم السسرض وتتسيز زراعة  Resistance المقاومةيسكؼ تعريف 
 : اآلتيةاألصشاف السقاومة بالسسيزات 

 . تشبؤتقشية أو نعام  أيفعالة لسكافحة السرض دون أن تتطمب مؼ السزارع استخدام  وسيمة -1
الؽاليات الستحدة وجد أن كل  ففي أخرى،وسيمة  أيالعائد مؼ تربية األصشاف السقاومة يفؽق العائد مؼ  -2

  دوالر 333األصشاف السقاومة يكؽن فائدة  في تربيةدوالر يشفق 
 . اإلحيائيةأو عؽامل السكافحة  الكيسيائيةآمشة بيئيًا إذ أن زراعتها تغشى عؼ المجؽء الى السكافحة -3
وسيمة أخرى تتبع لسكافحة مرض آخر  أيةاعة صشف مقاوم لسرض ما فإنه لؼ يكؽن هشاك تعارض مع بزر  -4

 . ذلغأو الدورة الزراعية الى غير  الري أو آفة مثل ميعاد الزراعة أو نعام الحرث أو 

  خصائص المقاومة

 مؼ الجيشاتأو بعديد   Monogenicمؼ حيث تؽريث الرفة فإنها قد تكؽن مؽرثة بجيؼ واحد أواًل:
 Polygenic. 

 قد تكؽن عالية جدُا بحيث يحدث الشبات رد فعل الحداسية الزائدة فهيمؼ حيث مقدار أو كػ السقاومة  ثانيًا:
Hypersensitive reaction أو جزئيةPartial   ندبياُ  عاليوتتراوح بيؼ مقدار قميل أو . 

مؽاجهة  فية الأنها تكؽن فع أي  Differentialمؼ استجابة سالالت السسرض فقد يكؽن التأثير متبايؼ ثالثًا:
مؽاجهة  فيأن تأثيرها يكؽن  أي  Non differentialالدالالت أو غير متبايشة التأثير باقيساللة معيشة دون 

 . السسرضجسيع سالالت 
 : التاليالشبات عمى الشحؽ  فياالعتبار تكؽن السقاومة  فيوبأخذ االحتساالت الدابقة 

  أحادية الجيؼ عالية جدُا متبايشة التأثير -1
  أحادية الجيؼ عالية جدُا غير متبايشة التأثير -2
  أحادية الجيؼ جزئية متبايشة التأثير -3
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  أحادية الجيؼ جزئية غير متبايشة التأثير -4 
  متبايشة التأثير عديدة الجيشات عالية جداُ  -5 

  عديدة الجيشات عالية جدُا غير متبايشة التأثير -6
  عديدة الجيشات جزئية متبايشة التأثير -7 
 عديدة الجيشات جزئية غير متبايشة التأثير -8

 .Horizontal R بالمقاومة األفقية 8بيشسا تعرف رقػ  .Vertical R بالمقاومة الرأسية 1تعرف رقػ  
نفس الشبات مقاومة رأسية لدالالت معيشة مؼ  فيالشباتات مؼ السسكؼ أن يكؽن  فيوهسا األكثر شيؽعُا 

يحتسل أن  التيالسسرض بؽاقع جيؼ لكل ساللة ويكؽن به أيزاً مقاومة أفقية لجسيع الدالالت السؽجؽدة أو 
 ما يطمق عميه السقاومة الحقميةوعمى ذلغ فإن تربية صشف عمى درجة جيدة مؼ السقاومة األفقية أو  تدتجد.

Field resistance  غالبية األمراض الشباتية نعرًا لدرعة إنتاج سالالت جديدة  فييكؽن هؽ األفزل
ويتػ تربية األصشاف السقاومة باالنتخاب مؼ العذائر البرية أو بالتهجيؼ واالنتخاب  السسرض.بؽاسطة 

ويدتغرق برنامج تربية صشف  لمسحرؽل.الرفات السرغؽبة والتهجيؼ الرجعى مع أحد اآلباء لمسحافعة عمى 
 . عاماُ  12الى  8مقاوم فترة تتراوح بيؼ 

 :وقد يرادف تربية وانتخاب األصشاف السقاومة بعض السذكالت مثل
 . آخرارتباط صفة السقامة برفة تجارية غير مرغؽبة أو بالقابمية لإلصابة بسرض  -1
 . عاليةذو قدرة مرضية   Pathovarأو نسط مسرض  Raceظهؽر ساللة -2
قد يؤثر أحد العؽامل البيئية كالحرارة أو اإلضاءة تأثيرًا سمبيُا عمى صفة السقاومة فيربح الرشف قاباًل  -3

 . لإلصابة
 المنشأ،بمد  فيلرشف مقاوم وزراعتها قد ال يكؽن له نفس الفاعمية كسا  تقاوي ونعرُا لسا تقدم فإن استيراد 
لرشف مقاوم فيجب أن تخزع لمتجريب لعاميؼ عمى األقل قبل إكثار  تقاوي وعمى ذلغ فإنه عشد استيراد 

 الرشف وتؽزيعه عمى السزارعيؼ.

  


