
www.iraqi-datepalms.net 2012 
 

1 
 

 إسلوب الورقة المقطوعة في األمراض النباتیة

Detached Leaf Technique in Plant Pathology 

محمد عبد الخالق الحمداني . د  

M.A.AL-Hamdany 

ma_alhamdany@yahoo.com  

2012 إكتوبر  

 
یمثل إسلوب أو تقنیة الورقة الساقطة أو المقطوعة أحد أفضل طرائق العمل في كثیر من      

التجارب الخاصة بإكثار الوحدات اللقاحیة أو إنشاء مزرعة من بوغ  واحد أو من بثرة واحدة 
 كما یستخدم ھذا اإلسلوب في دراسات  فترات. لغرض إستخدامھا في تلویث العوائل النباتیة

وأنواع اإلصابة وغیرھا من الدراسات المتعلقة بعالقة العائل مع  (Latent Periods)الحضانة 
من ھذا اإلسلوب قطع الورقة من العائل النباتي كأن تكون الورقة األولى ضیت. المسببات الممرضة

من بادرات أو ورقة العلم من نباتات العائلة النجیلیة كالحنطة والشعیر والرز والذرة الصفراء 
كما یمكن إستخدام أوراق جمیع العوائل  ،یمكن أن تؤخذ قطع محددة من تلك األوراق ... رھاوغی
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األوعیة المستخدمة ، تعتمد أطوال أو مساحات القطع المستخدمة على . الفلقتین  من ذواتالنباتیة 
و قد فقد تكون أطباق زجاجیة مختلفة األقطار وقد تكون أنابیب إختبار أو تكون في صحون واسعة أ

   . ق الترشیح أو القماشاورأمن بالماء  تترك األوراق على طبقات مرطبة

 

 

            تلویث  األوراق الطافیة على المحالیل المانعة لتحلل الكلوروفیل بطریقة القطرة  

 Leaf or Leaf Segment)یحافظو على نظارة األوراق یفضل مستخدمي ھذا اإلسلوب إن 
Vigor) إن ترك األوراق طافیة على الماء .  تھا تأخیر تحلل المادة الخضراء في أنسج من خالل

 عادة ما... ألیام عدیدة قد تتجاوز إسبوع كامل  (Water Agar)المقطر أو على اآلكر المائي
إن عدم . ، وبذلك تكون جمیع نتائج التجربة غیر دقیقة  (Chlorosis)یؤدي إلى تكشف اإلصفرار 

دقة النتائج  المسجلة على أوراق أو قطع أوراق یغلب على أنسجتھا إصفرار الیمكن أن یرتبط 
بنوع الممرض المستخدم في التلویث، وذلك ألن اإلصفرار سوف یختزل اإلصابة في حالة 

لكنھ .... األصداء والبیاض الدقیقي والزغبيالممرضات ذات التطفل اإلجباري كممرضات أمراض 
لذلك فإن إستخدام الماء المقطر ....یزید من شدة إصابة الممرضات ذات التطفل أو الترمم اإلختیاري

تلویث قطع  ألن ، ن كافیا عند التعامل مع البكتریاقد یكو)  لتر ماء/غم  10(أو اآلكر المائي 
ساعة لمالحظة النتائج، بینما  48الیتطلب أكثر من .. .ا األوراق بالبكتریا بعد إحداث جروح فیھ

 . مع الفطریات الممرضةعند التعامل یوم لقراءة أنواع اإلصابة واإلستجابة المرضیة  10یتطلب 
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  وضع الوراق بین طبقتین من اآلكر المائي المدعوم بالمواد المانعة لتحلل الكلوروفیل

بعد ) یوم  10(وألھمیة المحافضة على نظارة األوراق أو قطع األوراق أطول فترة ممكنة 
كفاءة عدد من المركبات إلختیار أفضل التراكیز التي یمكن إھتم المعنیین بدراسة فقد .... التلویث

یة ومنھا المركبات أو المواد التال..إستخدامھا في عمل المحالیل التي تطفو فوقھا قطع األوراق
  . 1المذكورة في الجدول 

وكما ذكرنا سابقا، في أن أھم معیار للتفضیل بین ھذه المركبات المستخدمة في تھیئة مزارع      
ھو كفاءة أي محلول في تأخیر تكشف   (Detached Leaf Culture)الورقة الساقطة 

انة ض، السیما وإن فترات الح اإلصفرار إلى ما بعد الیوم العاشر من التلویث على أكثر تقدیر
وعلى الرغم من كفاءة . وأنواع اإلصابة في كثیر من المسببات الممرضة تتطلب أكثر من إسبوع

إال إن أفضلھا في المحافضة على نظارة األوراق المقطوعة ،  1المزارع المذكورة في جدول  معظم
ملغرام باللتر الواحد من  100ز بتركی BAPلعشرة أیام بدون حدوث أي نسبة من اإلصفرار المادة 

 وھي المادة الوحیدة التي لم یظھر على األوراق الطافیة أي إصفرار، ) 1جدول ( الماء المقطر
اآلكر المائي الذي سبب تكشف كامل لإلصفرار على مساحة الورقة الموضوعة علیھ بالمقارنة مع 

لتر ماء مقطر على البنزیمیدازول ، / ملغرام  100من جانب آخر تفوق الكاینتین . أو المغروزة فیھ
من مساحة الورقة الطافیة ، بینما تكشف % 9حیث أدى إستخدامھ إلى تكشف إصفرار على 

الخلیط المغذي ،   من مساحة الورقة عن إستخدام البندیمیدازول أو% 40اإلصفرار على أكثر من 
إلى تدني قدرة   BAPسبب خلطھ مع  ویبدو بأن الخلیط المغذي لم یكن جیدا على اإلطالق فقد

BAP 70المحافضة على نضارة األوراق المقطوعة ، بحیث تكشف اإلصفرار في أكثر من  في %
  . من مساحة الورقة

على قطع محددة  إنعكست كفاءة المحالیل المذكورة على كمیة األبواغ المنتجةمن جانب آخر      
إنتاج أعلى الكمیات على األوراق الطافیة على حیث تم ... من تلویث محدد وعلى عائل محدد 

BAP   ثم الكاینتین بینما بلغت كمیة األبواغ الیوریدینیة المنتجة على أوراق طافیة على خلیط
  ...  BAPمن الكمیة المنتجة على الوسط % 25المغذي 
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المواد المستخدمة في عمل مزارع الورقة الساقطة أو المقطوعة في تجارب األمراض .  1جدول 
  النباتیة 

  والتراكیز المناسبة  المركبات أو أسماء المواد
  مل1/غم1                         ..محلول سكري مركز جدا  .1
   لتر/ غم100- 50                                        محلول سكري  .2
  (ppm 40)                    كاینتین+ محلول سكري عادي  .3
   لتر/ملغرام  40-100       (Benzimidazole)مادة البنزیمیدازول  .4
  لتر/ ملغرام 10 -100                                 (Kinetin)كاینتین  .5
  لتر/ غم  10                    ...(Water Agar)آكر مائي  .6
  :مكون من المركبات   (Nutrient Mix)خلیط مغذي  .7

 لتر/غرام KNO3 2.83                  نترات البوتاسیوم.  أ 
 لتر/غرام KH2PO4 0.4             فوسفات البوتاسیوم . ب 
 غرام 0.185 (MgSO4 7H2O)    كبریتات المغنسیوم المائیة . ج 
 لتر/غرام  CaCl2     0.166    (2H2O)  كلورید الكالسیو. د 

 لتر/غرام  FeSO4 0.040                   كبریتات الحدید. ھـ 
 لتر/غرام  Glycine                             0.2  كالیسین. و 
 لتر/ غرام Thiamine                              0.1ثایمین . ز 
 لتر/غرام  Pyridoxine 0.05                     بایریدوكسین. ح 
 لتر/ غرام Nicotinic Acid   0.05               حامض النیكوتین. ط 

  
  لتر /ملغرام  Benzylaminopurine     100  (BAP)بنزایل أمینو بیورین .8

  
 BAP. 9       +9- 3المواد (          الخلیط المغذي  (  

  

األوراق قبل تلویثھا بالوحدات یفضل أغلب المختصین إجراء تعقیم سطحي لإلوراق أو قطع 
  :اللقاحیة وكما یلي

إلزالة األتربة من سطوح األوراق خاصة  (Tap Water)غسل األوراق  بماء الحنفیة  .1
 . عند إستخدام أوراق نباتات مزروعة في الحقل

 لمدة دقیقة واحدة % 70تركیز  (Ethanol)غمر القطع في اإلیثانول  .2
 ... غسل األوراق بالماء المقطر المعقم  .3
 ... وضع األوراق على الوسط بحیث تكون سطوحھا السفلى لإلعلى  .4
 ... تلویث األوراق .5
وحفظھا تحت درجات ... غلق األطباق مع مراعاة عدم وصول المحالیل للسطوح الملوثة  .6

 .... حرارة وفترة إضاءة تالئم حدوث وتطور اإلصابة
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الحاوي على    NAOClمن ھایبوكلورات الصودیوم % 0.5كما یمكن إجراء التعقیم السطحي بـ 
.... قطرات في لتر واحد  5بواقع   Tweenالمعروفة بـ   Polyxyethylen Sorbitanمادة 

  .... تغسل األوراق بعد التعقیم بالماء المقطر المعقم

كثیرة ومتنوعة قد تقررھا طبیعة الجزء النباتي أما طرائق إستخدم مزارع األوراق المقطوعة فھي 
  :یمكن إجراء اإلختبارات على النحو التالي. المستخدم 

أو ... مل من المحلول داخل طبق زجاجي  15-10ترك األوراق أو قطع األوراق تطفو على  .1
 ... على اآلكر المائي المدعم بمركبات تمنع تحلل الكلوروفیل

ت األوراق في أنابیب إختبار تحوي على كمیات مناسبة من غمر حوامل األوراق أو نھایا .2
 .. المحالیل

أي نثر األبواغ على قطع  (Dusting)كالتتریب تجري عملیات التلویث بطرائق مختلفة   .3
یمكن قیاس أعداد األبواغ . األوراق الطافیة وھي مناسبة جدا لممرضات البیاض الدقیقي 

توضع على شرائح  2سم  1كر المائي بمساحة الساقطة من خالل مسكھا على قطع من اآل
كما یمكن .... زجاجیة توزع بین األطباق الزجاجیة الحاویة على المحالیل واألوراق الطافیة

، حیث تغمر قطع األوراق في معلق مائي   (Dipping)تلویث قطع األوراق بإسلوب الغمر 
ومن الطرائق .... و فوق المحالیلقبل أن تترك تطف... لألبواغ الیوریدینیة لمسببات األصداء

حیث توضع قطرة .. المنتشرة في مسببات أمراض التبقع واللفحات إستخدام تلویث القطرة
یمكن . من المعلق المائي لألبواغ الكونیدیة أو خالیا البكتریا الممرضة على ورقة النبات

 .... معلق الخالیا البكتریة ملوثة نتیجة مالمستھا ل إحداث جروح بإبرة 
ذات النتائج المماثلة للنتائج المأخوذه على  فعلى من یتعامل بھذه التقنیة البسیطة... وأخیرا

علیھ التأكد من عدم حدوث تماس  التتطلب مساحات كبیرة  ،  النباتات الكاملة، كما إنھا 
كما ویفضل لمن ... بین السطوح الملوثة وبین المحلول المستخدم لوجود فعل مبیدي

فقد أشارت دراسات عدیدة ... مادة البنزیمیدازول أن یبحث عن التركیز المناسب  یستخدم
 100أي أكثر من .إلى حدوث إختزال في شدة اإلصابة عند إستخدام تراكیز عالیة من المادة

ملغرام  40ومن خالل التعامل مع ھذه المادة ، فقد كان تركیز ... ملغرام في اللتر الواحد
  ... مالئما لقطع أوراق الشعیر  40ppmي یعادل لتر ماء مقطر والذ/

  
  

  

  

 

                                                                                      


