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  محمد عبد الخالق الحمداني . د
M.A.AL-Hamdany 

 mohammed2472010@yahoo.com 

في على الرغم من أھمية تمتع الكوادر العلمية العاملة في ا:مراض النباتية بالدقة المتناھية      
عكس مايVحضونه من أنواع إصابة على العوائل النباتية المختلفة، إL إن ھناك تأكيدا على 

فقد يتطلب تسجيل أعداد النباتات أو السنابل أو البذور . العناصر المساھمة في تقييم اصداء الحبوب
لب أن يكون المصابة fستخراج النسب المئوية بعملية حسابية بسيطة ، لكن العمل مع ا:صداء يتط

وحتى . الكادر ملما بجميع مديات اfصابة التي قد يتوقع أن يVحظھا على العائل الذي يتعامل معه
أنني عندما ). القمح(تكون مقالتنا ھذه بھا نوع من التخصص ، فسيكون حديثنا عن أصداء الحنطة 
يارات دورية لمصائد أصر على نوعية الكوادر العلمية التي تكلف بالمسوحات الحقلية أو إجراء ز

.. نباتية أو مشاتل السVلة المزروعة في مواقع عديدة لدراسة المجتمعات السكانية :صداء الحنطة
:ن ھناك مجاL ضيقا قد يكون حدا فاصV  بين مراتب فإنني أتخوف من حدوث أخطاء في القراءات 

نوع اfصابة على عائل محدد يعكس فقد يعتقد أحد العاملين بأن .... السلوك أو اfستجابة المرضية 
، كما قد يتم تقييم أحد تعبير عن الحساسية المعتدلةالمقاومة المعتدلة بينما يعتقد ا|خر بأنه 

لذلك فالعمل يتطلب كما قلنا ...  .النباتات الغريبة عن الخط المزروع على غنھا تمثل الخط  ا:صلي
   .ع ثقة عالية وإستقرار في القراروتصور واضح :شكال نوع اfصابة م خبرة راسخة 

 ... لشدة اfصابة وللسلوك المرضي ...قراءتين .... من تقييم إصابات ا:صداء ضيت

  شدة اfصابة%   اfستجابة المرضية 
وكمية اfصابة في ... تتطلب تحديد كمية اfصابة على جھة اليسار حيث  ا:ولى توضع القيمة 
وھي ترجمة واقعية .. fection or Disease Severity)(In تعكس شدة اfصابةا:صداء 

على ورقة محددة كأن تكون ورقة العلم أو الورقة التالية  للمساحات المشغولة بالبثرات اليوريدينية
، على أن يتم تعريف موقع لورقة العلم أو في ا:وراق الثVثة العليا من نباتات التركيب الوراثي

  :وكما يليلشدة اfصابة خدام نسب مئوية ن إستمكي.. الشدة المقروئة 

ومن الجدير بالذكر  .100أو أي نسب أخرى أقل من .  100،  80،  60، 40، 20، 10،   5،  0،2
  .... من مساحة سطح الورقة% 37تمثل تواجد فعلي للبثرات على %) 100(بأن أعلى شدة إصابة 

 ھي مخصصة ل�ستجابة المرضيةف.. أما القيمة الثانية وموقعھا على يمين شدة اfصابة
(Disease Response)  . ستجابة المرضيةfصابةتمثل اfيكون  الذي قد.... البعد النوعي لنوع ا
  :أحد ا:شكال الستة التالية

   LHRوجود :ي أثر للبثرات اليوريدينية ويمثل المقاومة العالية :  )0(
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( R ): توجد مناطق ميتة(Necrotic Area)  بثرات صغيرة جدا متناثرة  قد يصاحبھا  ...
 (Resistance)...... وھو إنعكاس للمقاومة

(MR)  :محاطة بمناطق ميتة ومناطق مصفرة    ... أو متوسطة  بثرات صغيرة

(Chlorotic Area) بما يعكس وجود المقاومة المعتدلة.... الميتةزيادة المناطق  مع ...
(Moderate Resistance)  

(MS)  :ق.... الحجم بثرات متوسطةVطfوجود مناطق .... عدم وجود مناطق ميتة على ا
  .  (Moderate Susceptible)وھو إنعكاس للحساسية المعتدلة ...البثرات فقط حولمصفرة 

( S )  :وجود للمناطق المصفرة على ... وقد تتحد فيما بينھا.... بثرات كبيرة الحجمL
 .... (Susceptible)مما يعكس التفاعل الحساس .... اfطVق

  

 (Sr)أنواع ا�صابة في صدأ ساق الحنطة   

 

                    Sr                           Yr  Lr  

  :تعكس ا:وراق السبعة في كل مرض أنواع اfصابة بدأ من اليسار نحو اليمين

 4 ، 3 ، 2C  ،1+   ، N ،;    ،  0             : (Yr)الصدأ ا:صفر 

  X   ،  4    ،3  ،2+ ،+1  ،;     ،0       : (Sr)لساق ا:سودصدا ا

 X  ،4 ،3 +  3  ،2   ،1   ،;    ،0:   (Lr))البني(صدأ ا�وراق 
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 جميع أنواع البثراتوأخيرا قد تشاھد على نبات الخط الواحد أو با:حرى على ورقة نبات 
ن بثرات متجاورة  في جھة ومناطق وقد يكون ھناك إلتحام بي... الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

....   (X)يطلق على الحالة المذكورة ... ميتة تحيط ببثرات صغيرة في جھة أخرى من الورقة
بينما يعتبره البعض أحد اشكال الحساسية وكل ... ويعتبره الكثير بأنه أحد اشكال المقاومة 

أن تكون لوL وجود إما تفاعل  فالبثرات الكبيرة والملتحمة ماكانت... يستند إلى قناعة تامة
  :أي ... عالي لدى الصنف أو توفر إمراضية عالية عند الممرض 

Hr/Lp =High Infection Type  

 Lr/Hp = High Infection Typeأو 

... أما تفسير وجود البثرات الصغيرة والمناطق الميتة أو المصفرة التي تعكس تفاعل المقاومة 
التي أفرزت عن نوع  غير تلكن زوج من المورثات المتناضرة فيمكن تفسيره بوجود أكثر م

 ... إصابة عالي

  

على سبيل  من المعلومات التاليةضيتيفضل أن يعمل المكلف بالتقييم جدوL للتراكيب الوراثية 
  :المثال

التقييم ا:ول لشدة اfصابة واfستجابة المرضية للتراكيب الوراثية للحنطة المزروعة . 1جدول
  ... الخاصة بصدأ اوراق الحنطة...... لموسم ........ قعفي مو

التراكيب 
  1الوراثية

د يعامو
  القراءة

ر اطوأ
 2النمو
  

 اتاfستجاب
 المرضية
R-S  

شدة 
 %اfصابة
0-100 

  المVحظات 

A 1 البطان  نيسان S 40   نقاوة وتماثل نباتات التركيب  
B 1 البطان  نيسان  R 10  ية وجود نباتات ذات إستجابة مرض

(25S) 
C  1 التسنبل  نيسان  R, MR,S 5-40   من إستجابة مرضية  أكثروجود

وبدون من شدة  إصابة  اكثرو
   ...سيادة  بينھم

 Spreader)وأحيطت بالصنف الناشر...... على شكل ......... زرعت البذور في  .1

Susceptible Cultivar) ....... 
  ......لنباتات بطوريوم من الزراعة وكانت ا.... اخذت القراءة بعد 

والطور   (Seedling Stage)ومما يذكر بأن اطوار النمو تنحصر بين طور البادرة 
 Whorl)إلتفاف العضد....  (Tiller Stage)مرورا بالتفرع (Dough Stage)العجيني 
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Stage)   --- طور البطان(Boot Stage) —طور التسنبل(Heading Stage) ---  طور
 (Milky Stage)يالحليبالطور — (Flowering Stage)التزھير

أما العمود المخصص للمVحظات فغالبا ما يحتوى على معلومات في غاية ا:ھمية قد  
 :فقد يحدث أن يصادف القائم بالتقييم الحاLت التالية..  يصادفھا القائم بالتقييم

  
فقد تكون ... وجود أكثر من إستجابة مرضية ضمن نباتات التركيب الوراثي الواحد .1

بينما ھناك نباتات في نفس الخط تكون قيمھا مختلفة  10Rھناك نباتات تعطي قراءة 
ومن ... في بذور التركيب الوراثيمما يعكس وجود خلط ميكانيكي  ....20S... جدا فھي

وھو (م التعرف على أسباب وجود الخلط الميكانيكي خVل العمل في التجارب الحقلية ت
في نباتات الخط الواحد  )غير الخلط الوراثي الناتج من عدم إستقرار بعض الصفات

 :منھا
التداول المستمر :كياس حفظ البذور بدون التأكد من تنضيفھا من البذور العالقة   . أ

 . بين طيات الكيس 
بتجريف التربة حيث يقوم بعض المنفذين ة عدم ا:ھتمام بتغطية البذور بعد الزراع  . ب

 ... بقوة لتغطية مھد البذور مما يؤدي أحيانا إلى إزاحة بعض البذور خارج الخط
قيام ترك البذور في الخطوط فترة طويلة قبل تغطيتھا مما يؤدي في بعض ا:حيان   . ت

 لذلك يجب توخي الحذر والتغطية مباشرة بعد وضع البذور... بنقل البذور النمل
 . مان أكبر حمايةضوقد يلجأ البعض لوضع مبيد حشري في الخط قبل التغطية ل

إستخدام نفس ا:لواح الحقلية التي كانت مزروعة بالحنطة في الموسم السابق   . ث
وھذه الظاھرة قد تنتشر في حقول تجارب بعض المؤسسات البحثية أو التعليمية 

 . لتجاربفي الكليات الزراعية لمحدودية المساحة الخاصة با
عدم نقاوة الصنف المستخدم من مصدره حتى وإن أطلق عليه من قبل المصدر   . ج

  ..ببذور ا:ساس

، حيث )الشدة والسلوك(قد تصادف المقيم حاLت أخرى غير الخلط والتمايز في طرفي التقييم      
لكن ... صابةتبدو على بعض التراكيب الوراثية صفة المقاومة لعدم وجود مستويات عالية من اfقد 

:ن تلك النباتات كانت مبكرة .. .الشخص المقيم غير مقتنع بالمقاومة التي تبدو على النباتات
لذلك لم يكن ھناك مجال زمني للفطر الممرض بتكرار دورات إصابة ثانوية لعدم توفر ... بالنضج

أن يستخدم العبارة  ولذلك فعلى المقيم.... أنسجة خضراء كافية لدعم نمو وتطور مثل تلك اfصابات
"Oe" صابة بسبب التبكير بالنضجfوالتي تعني بأن ھناك مقاومة بداعي الھروب من ا .....  

بعد أن تمن جانب آخر، فالجميع يعلم بأن حساسية صنف حنطة لممرض الصدأ ا:صفر مثL Vيس
لى سبيل من ھنا فقد تأتي ع... يكون حساسا ايضا لممرض الصدا البني أو لممرض صدأ الساق

 المثال الوحدات اللقاحية لممرض الصدأ ا:صفر بشكل مبكر مما يتوفر لھا فرص عديدة لتكوين
وقد يصادف أن يكون أحد تلك ا:صناف الحساسة ... إصابات ثانوية على ا:صناف الحساسة
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 كان المقيم معني بتقييم شدة اfصابة واfستجابة المرضية للصدأ فإن... موجودة ضمن الدراسة
فقد يجد بأن أوراق الصنف المذكور قد إستعمرت بشكل كامل من قبل بثرات ممرض الصدأ ... البني 
أتفق العلماء في كل أنحاء .... وليس ھناك أي فرصة لتواجد بثرات ممرض الصدأ البني.... ا:صفر

ميته  وھي إشارة على إن أوراق الصنف المذكور ذات أنسجة"  n " العالم على تأشير ذلك بالرمز
  .في الموعد والمكان المحددين بفعل ممرض آخر مما يتعذر تقييمه

المسوحات السنوية على جميع جوانب التقييم الخاص  يوبھدف إطVع الكوادر العلمية العاملة ف
تتضمن توضيف مجموعة من اfشارات المتفق عليھا بين  2بأنواع اfصابة ، فإن محتويات جدول 

 . في العالم لحبوب جميع العاملين بأصداء ا

  

   اfشارات المصاحبة :نواع اfصابة في أصداء الحبوب ودLLتھا. 2جدول 

 اfشارات أو
  العVمات

  دLلتھا في أنواع اfصابة

  عدم وجود اي أثر ل�صابة   0
... في أماكن دخول الفطر   (Hypersensitivity)وجود تفاعل فرط الحساسية   ;

 (Necrotic Spots)... أي مناطق ميتة
N   وقد تتخلھا بثرات صغيرة جدا إنتشار المناطق الميتة في سطح الورقة  
C   وجود إصفرار وإحتمال بثرات صغيرة متناثرة  
n   مناطق ميتة واسعة في ا:وراق بفعل ممرض آخر سبب تعذر التقييم  
Y   بثرات بأحجام مختلفة لكن البثرات الكبيرة متجمعة في طرف الورقة  
Z  رات بأحجام مختلفة لكن البثرات الكبيرة متجمعة في قاعدة الورقةبث  
  زيادة عن الحالة   +
  نقصان أو أقل من الحالة اfعتيادية   -
    +3و   3وجود حاتين في نفس الورقة  +33
X مع وجود مناطق ميتة و مناطق مصفرة .... خليط من البثرات المختلفة في حجومھا  
Oe ن النضج المبكر للنباتات  ساعد على ... اك شك في المقاومةلكن ھن.. خط مقاوم:

  تطور اfصابةھوربھا من 
 

في ع1قة الحنطة مع الفطر المسبب لمرض الصدأ ا�صفر كما طورھا  المتوقعة ا&صابة أنواع 
  (PBI)معھد تربية النبات في إستراليا

 
 

1- Immune : (مناعة)توجد أعراض إصابة> 
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2- Highly Resistance: عالية  مقاومة   

تواجد بثور غير ناضجة ومناطق ميتة مع خطوط قصيرة قد تحوي على بثور بدون أبواغ 
  يوريدينية 

 

 

 
3 -Resistance:   مقاومة 

توجد خطوط من المناطق الميتة والمصفرة ، البثرات ذات أبواغ محدودة وقد <تتجاوز الشدة في 
%15أفضل الظروف عن   

 

 

 

 

 

4-Moderately Resistance: مقاومة معتدلة    
توجد مناطق ميته ... اغ اليوريدينية مرتبة على ھيئة شرائط ا�بوتتواجد البثرات الحاوية على 

في أفضل الظروف% 30ومصفرة وقد تبلغ شدة ا&صابة فيھا   
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5- Moderately Susceptible: حساسية معتدلة 
في أفضل % 70قد تصل شدة ا&صابة إلى ... ريدينية غزيرةبثرات متوسطة الحجم ذات أبواغ يو

 الظروف
 

 

 

 
 

6 -Susceptible:   حساس 
البثرات المنتجة لiبواغ اليوريدينية منتشرة في عموم مساحة الورقة وبشكل كثيف وقد تكون 

%90وقد تصل شدة ا&صابة ھناك أدلة لمناطق مصفرة   
 

 

 
 

 
7 -Highly Susceptible: ليةعا حساسية  

 

 بثرات منتشرة في الورقة و<أثر لتجمعات شريطية للبثرات فھي منتشرة في كل المساحة الورقية
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ومن الجدير بالذكر بأن أغلب المسوحات الخاصة بدراسة المجتمعات السكانية لممرضات       
يمكن  أصداء الحبوب عادة ما تتم عبر عدد من القراءات بحيث <تقل عن ث1ث قراءات ، حتى

إجراء حسابات أخرى وخاصة معد<ت تطور ا&صابة والمساحة الواقعة تحت منحنى تطور 
وقبل أن أنھي ھذه المقالة أود أن .المرض خاصة إذاكانت التجارب تضم اصناف معتمدة للزراعة 

أنوه إلى أھمية الدقة �ن إن وجدت إصابة على عائل ذو مورث مقاومة فعال ليس في منطقتك بل 
ختلف أنحاء العالم وكان التقييم خاطئا  فسيسبب ذلك إرباكا شديدا كما حدث في حا<ت كثيرة في م

                            . تبين بأن  ھناك خلط ميكانيكي في بذور الخط مع تركيب وراثي حساس
                

 


