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ات في بحوث  أغلب البحوث الجاریة في حقل األمراض النباتیة وخاصة  تتضمن   طلبة الدراس

ات ة النب ة بوقای ة المعنی ز البحثی ا  والمراك ة  العلی دول العربی ب ال ي أغل لوك  ف ارات الس إختب

دة أو ناف الواع دة أو األص ناف المعتم ن األص ة م ي لمجموع ة  المرض رامج التربی ات ب نتاج

اب والتحسین بھدف تشخی ة واإلنتخ رامج الغربل  &Screening)ص مصادر مقاومة ضمن ب

Selection for Disease Resistance)  .  ن لة م ائج المستحص راءة النت ولغرض إعادة ق

، وأقصد ھنا أطراف یتطلب منا أوال أن نعرف طبیعة العناصر التي نتعامل معھا ،تلك اإلختبارات

ح  ي نطم ائج الت ل العالقة التي تتحكم بالنت ي العائ ا وھ رض ) الصنف(لمالحظتھ بب (والمم مس

إن مفھوم  مصطلح ).درجة الحرارة والرطوبة والفترة الضوئیة  (والظروف البیئیة ) المرض 

ة   (Host)لائالع األمراض النباتی ین ب ون  (Plant Pathologists)عند المختص ا یك ا م غالب

ة  ین بالمحاصیل الحقلی دى المختص ھ ل ا یعنی رف . (Agronomists)مختلف عن م ي نتع ولك

ذور  لو وضعت : نسرد المثال التالي   المجموعتین على الفرق الكبیر بین ما یدور في أذھان ب

وطلبت عددا من المختصین أن یكتبو سطرا  أواني صغیرةفي ) قمح مثال ( عشرة أصناف حنطة

، بینما  بذور كل صنف یت مختصي المحاصیل یوصفون لون وحجم وشكل أعن كل صنف ، لر

ون  م وشكل ول ین بحج یس معنی م ل ون ألنھ یقف المختصین باألمراض النباتیة حائرین ما یكتب

سیقولون أو  ... وأغلب الظن.... ھذه المواصفات التقدم والتؤخر فیما یبحثون عنھف..... البذور 

المختصین لذلك فإن ما یفكر بھ )   ... القمح(  بذور تراكیب وراثیة من الحنطة بأنھا  سیكتبون

نبلة  أبعد باألمراض النباتیة ھو  ى وأمن طول الس ة وحت م الحب ون وحج  1000وزن  شكل ول

ذا الصنف  إنھم یتساءلون عن مدى إمتالك بل التفرعات  حتى حاصل الھكتار ،  حبة أو عدد  ھ

راض محدد مثل  لمسبب مرضيعلى التصدي لھجوم متوقع  قدرةمن  أو ذاك  صدأ مسببات أم

م  تحدث  مرض قدمسبب  و الصدا األصفر أو صدا الساق أو أي األوراق أ ي أھ ل ف ھ خل وبائیت

  . أركان األمن الغذائي للناس

 Disease)ولو أمعنا النظر في طبیعة عناصر ھرم اإلصابة المعروف بالھرم المرضي            

Pyramid)   ات  الجاریة في معظم المراكز البحثیة في  نسبة عالیة جدا من البحوث والجامع

 مسبب المرض نعرف القلیل عن غالبا ما ، لوجدنا بأننا   وطننا العربي في أو كلیات الزراعة  
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من بثرات )  أبواغ أو سبورات یوریدینیة (عزلنا وحداتھ اللقاحیة  وھذا القلیل الیتعدى عن إننا 

ة  ة فعال أن ھذه العزل عورا ب دینا ش ق ل ا یخل ا ال... على عائل معین مم ن بینم رة ع ك أي فك نمل

ا ) األصناف (العوائل النباتیة  ث نباتاتھ نقوم بتلوی ا  التي س ا دعان ذا م لوكھا أو  وھ لدراسة س

ةلذلك فنحن نتعامل مع .... إستجاباتھا المرضیة لعزلة الفطر المعین أي  تراكیب وراثیة مجھول

ا ود مورث دم وج ود أو ع ن وج رة ع دینا أي فك د ل ین التوج نف مع وث أوراق ص ة نل ت مقاوم

ونستخدم أبواغ یوریدینیة لعزلة من الفطر المسبب النعرف عنھا .... مخصصة للفطر الممرض

  ... أي معلومھ ماعدا إنھا عزلت من بثرات كانت على أوراق صنف آخر

   ...نحن نتعامل مع عائل مجھول التفاعل وممرض مجھول القابلیة اإلمراضیة إذن 

ة ومن الغریب إن معظم الدراسات الت ن ي ذكرت أماكن تواجدھا في المقدم وع م ذا الن تواجھ ھ

ة ة ...  صیغ العالق ي العالق ن طرف د معلومات ع ث التوج ي . ، حی ز عن طرف إن حدیثي المرك

رفین  رغ للط د أن اتف ي أری ا ولكن ة عنھم ل أھمی ذي الیق العالقة الیعني تجاھل الطرف الثالث ال

  . العالقةوتطور بیئیة المناسبة إلنشاء العائل والممرض ألنني أفترض توفر الظروف ال

تبرز لنا روعة األصناف ..... وبالمقارنة مع ھذا النوع من اإلختبار بین طرفین مجھولین       

ة  ا ، ،  (Differential Varieties)التفریقی ل فیھ ل عائ ن ك ة ع ة مھم ا معلوم ي توفیرھ ف

ا  رت علین رة وبذلك وف ھولة كبی ات الس س راءة المجتمع ي ق ة ف ي اي منطق كانیة للممرضات ف

ان وع  جغرافیة وفي أي زم ن الن ت م واء كان ابة س واع اإلص ن أن دینا م تج ل ا ین ع م ، ألن جمی

العالي أو الواطيء مفیدة لنا وبالتالي فإن وضع اإلسنتاجات التي تخص طرفي العالقة غالبا ما 

ل ........یكون منطقیا ألنھ یعتمد على حقائق واضحة  ا وقب ة وھو إنن أ العالق رف  ... أن تنش نع

لذلك تكون الصیغة في العالقة ھي عائل ..... وأقصد ھنا مورث المقاومة .... ماذا یحمل العائل 

روف ر مع رض غی روف ومم إن ... .مع ذا ف سل ا تعك ا  نتائجھ املین علیھ رة  للع ات كثی قناع

ل معلوم التقتصر فائدتھا على ل تمث ة فحسب ب األمراض النباتی ین ب ي  ت االمختص مھمة لمرب

  .....تحسین المقاومة لھذا المرض النبات المھتمین ببرامج 

یم وبما       ة بتقی ن الدراسات المتعلق ر م إن توفر األصناف التفریقیة لن یكون حاضرا في كثی

ل ل العائ ي أو تفاع لوك المرض ي  الس یغ طرف كال أو ص ى أش رف أوال عل ا أن نتع ذلك فعلین ، ل

وحتى تكون الصورة واضحة عن ما تقدم . اإلصابة المالحظة على العائل العالقة من خالل أنواع

ات  ي الدراس رض ف بب المم ل والمس ن العائ ة ع یغ المتوقع فإن الجدول التالي یبین  جمیع الص

ل  ل العائ ي تفاع ة ف ة المتحكم ب الوراثی خیص التراكی ل وتش ى تحلی دف إل ي تھ ة الت الجاری

واع اإل الل أن ن خ رض م یة المم روإمراض ة ش ي العالق داخل طرف ن ت ة م ابة الناتج وفر  طص ت

 .الظروف البیئیة المناسبة لنشوءھا  وتطورھا 
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    أصداء الحنطة طرائق التحري عن تفاعل العائل وإمراضیة الممرض في تجارب. 1جدول 
 التداخلصیغ 

بین العائل 
  والممرض 

H:P  
Interaction 

Forms  

  العائل تفاعل 
Host 

reaction 

1  

بلیة اإلمراضیة القا
 للممرض 
Pathogen 

pathogenicity 
2 

أنواع 
 اإلصابة
 المالحظة 

Infection 
Types 

Observed 
3  

 آلزواجاإلستنتاج المتوقع 
  المورثات المتناظرة

Expected Conclusion 
for Corresponding Gene 

Pairs 
4   

  
 
 
 
 
 
 
I 
 
  
  
  

 

  
  
  
  

مجھول 
  التفاعل

Unknown 
Reaction 

  
  
  
  
ل مجھو

  اإلمراضیة
Unknown 

Pathogenicity 

  
  

  نوع إصابة
  واطيء
Low 

Infection 
Type 

دیر  ل تق ى أق د عل یوج
ورث ین(م ل ) ج اص بالتفاع خ

ل  ي العائ واطيء ف ن  وال ع
ي  ة ف یة الواطئ اإلمراض

  الممرض 

  
  نوع إصابة 

  عالي
High 

Infection 
Type 

  
دد  تنتاج مح ود إس ذر وج یتع

  لطرفي العالقة 

  
      

  
  
  
  

II  

  
  
  
  

تفاعل 
  واطيء
Low 

Reaction 

  
  
  

  
  مجھول

  اإلمراضیة
Unknown 

Pathogenicity 

  
  نوع إصابة 
  واطيء
Low 

Infection 
Type 

ھناك مورث ھجین في المسبب 
الممرض یتحكم في إمراضیة 

  واطئة

  
  نوع إصابة

  عالي
High 

Infection 
Type 

البد وأن یحمل الممرض مورث 
  یةیتحكم باإلمراضیة العال

  
  
  
  

III 

  
  

  تفاعل
  عالي 

High 
Reaction  

  
  

مجھول 
  اإلمراضیة

Unknown 
Pathogenicity 

نوع إصابة 
  واطيء
Low 

Infection 
Type 

ھناك بكل تأكید زوج آخر من 
المورثات المتناضرة یعمل وھو 

  لیس الزوج المعروف

  نوع إصابة 
  عالي

High   
Infection 

Type 

ول  دد ح تنتاج مح د إس الیوج
یة الق ة اإلمراض ابلی

.....................  
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IV  
 
 

  
تفاعل 
  مجھول

Unknown 
Reaction  

  
  إمراضیة

  عالیة
High 

Pathogenicity 

نوع إصابة 
  واطيء
Low 

Infection 
Type 

ود زوج  دو وج ھناك على ما یب
ر  رة غی ات المتناض ن المورث م

  تلك المعروفة  

  نوع إصابة
  عالي
High 

Infection 
Type 

ول ال  دد ح تنتاج مح د إس یوج
  ....................تفاعل العائل 

  
  
  
V 
 

  
تفاعل 
  مجھول

Unknown 
Reaction  

  
  إمراضیة

  واطئة 
Low 

Pathogenicity  

نوع إصابة 
  واطيء
Low 

Infection 
Type  

ات  ن المورث اك زوج م ھن
ات  ون المورث رة أو تك المتناض
ل  ل العائ ى تفاع یطرة عل المس

  ھجینة 

  ةنوع إصاب
  عالي
High 

Infection 
Type 

ي  الي ف ھناك مورث التفاعل الع
  ....................العائل 

  

 
ادة ) المورثات(صفة موروثة في العائل النباتي یتحكم بھا زوج او أكثر من الجینات  .1 ع

  . ممرض معین مع  ما یتكشف فعلھا عند تداخل العائل
ي  .2 ة ف فة موروث رضص ر  المم ا زوج أو اكث تحكم بھ ات  ی ن الجین ات(م ي ) المورث الت

 . مع عائل معین الممرضیتكشف فعلھا عند تداخل 
ة  .3 روف بیئی ي ظ رض ف ع المم ل م داخل العائ س ت ذي یعك ي ال ارجي المرئ ر الخ المظھ

 .التداخل وتطوره ءمناسبة لنشو
أي لكل (  بما إن نوع اإلصابة ھو إنعكاس لما حدث من تداخل بین أزواج جینات متناظر .4

ي جین مسؤو ن اإلمراضیة ف ؤول ع ل عن التفاعل في العائل ھناك ما یناظره جین مس
ة أو ، ) الممرض ي العالق فإن نوع التفاعل یمكن أن یعكس إستنتاجات محددة عن طرف

  . ألحد األطراف على اقل تقدیر
  
  
اد ... وعلى الرغم من إمكانیة وضع صیغ أخرى متناوبة إضافیة    فإن ما یوجد في الجدول یك

ي دراساتناأن ی داء  كون شامال لجمیع ما نصادفھ ف ن األص رة ... ع یغ كث ي الص ظ ف ذلك یالح ل
ل ة التفاع ل مجھول داول العوائ لوك ..  ت یم الس ات تقی ع دراس ترك لجمی م المش و القاس ذا ھ وھ

المرضي أو اإلستجابات المرضیة ألصناف محصول ما أو نتاج برامج تربیة وتحسین أو غربلة 
إن القاسم المشترك في .  التطفیراثھا بطرائق عدیدة كما یحصل عند إستخدام تغایرات تم إستحد

وال ون مجھ ا یك ا م ة غالب ب الوراثی یة ... جمیع ھذه التراكی ة إمراض دینا قابلی وفر ل د تت ا ق بینم
ة  ناف المنزرع ات األص ع نبات ى جمی رة عل د بكث كاني متواج ع س ة أو  مجتم ة معین ة لعزل عالی

  ..  ولسنوات عدیدة
أن       ول ب ن الق ا یمك ل منھ ذكورة أزاء ك ومن النظر إلى التصامیم الخمسة واإلستنتاجات الم

ى  ل عل ل والعائ ن المتطف ات ع تقاق معلوم التصمیمین الثاني والخامس ھما األكثر فائدة في إش
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رض  بب المم ات المس ة وجین ن المقاوم ؤولة ع ل المس ات العائ داخل جین بب ت والي بس الت
ن اإلصابة المسؤولة عن عدم ى . الفعالیة إلنتاج النوع الواطيء م رى ، فعل امیم األخ ا التص أم

الرغم من انھا اقل فائدة بالمقارنة ،إال أن فیھا بعض المعلومات المفیدة ، فعلى سبیل المثال فأن 
عندما تكون خاصة لنا بعض المعلومات  یوفرفإنھ ... التصمیم االول السائد في معظم دراساتنا 

وھذه المعلومات قد نستفاد منھا عند البحث عن ازواج جدیدة  نوع واطيء من االصابةالنتیجة 
ع. من الجینات المتناضرة  ث والراب ره . یمكن القول كذلك عن التصمیمین الثال دیر ذك ن الج وم

ة ھنا  رة والمتماثل ات  المتناض اص من الجین  إن نوع اإلصابة المسیطر علیھ بواسطة زوج خ
رة  (RRPP)لطرفي العالقة ر متغی ون صفة غی ا یك ذلك وتحت ظروف بیئیة ثابتة عادة م ، وب

ة ألي تداخل غالبا ما   نوع االصابة الواطيء فإن تكرار ظھور ات متماثل ین جین یعكس تداخل ب
ا ، اإلمراضیة في الممرض وعدم الفعالیة في العائل  المقاومةب تتحكم  ھل علین وبشكل  مما یس

ابي ألزواج خیص إیج ح تش اظرة  واض ات المتن ذه األزواج   ،الجین ود ھ ف وج د یتكش وق
رض ن . المتناضرة في صنف أخر عرف بحساسیتھ تجاه عزالت أخرى لنفس المسبب المم یمك

ب  كذلك  ة التراكی ن احتمالی ات ع ى معلوم ول عل توضیف  األنواع الواطئة من اإلصابة  للحص
العائل یحمل اثنین أو أكثر من ) الصنف(الوراثیة الخاصة بإمراضیة المتطفل عندما یكون العائل 

تنتج في الممرض  مع الجین المتماثل لغیر الفعالیة إن تداخلت جینات المقاومة المعروفة والتي 
  . على ذلك العائل نوع إصابة واطيء

 :یمكن تلخیص ما جرى في النقاط التالیة 
  

يء .1 ابة واط ود زوج من  الم نوع إص س وج طناعي یعك ث اإلص د التلوی ي بع ات  ف ورث
یناظره زوج یتحكم بالقابلیة اإلمراضیة الواطئة في ... العائل یتحكم بالتفاعل الواطيء  

  .الممرض
ة .2 ابة العالی ببھ  أنواع اإلص د یس ن اإلصابة ق وع م ذا الن دد ألن ھ ال تعكس إستنتاج مح

یة وفر اإلمراض ل أو ت ة  توفر التفاعل العالي في العائ ا  العالی رض أو توفرھم ي المم ف
 .... معا

ن  نوع إصابة واطيءوجود  .3 رى م زالت أخ ع ع الي م ھ الع روف  بتفاعل ل مع ى عائ عل
ر  الممرص یعكس وجود زوج اخر من جینات التفاعل الواطيء فیھ إضافة للزوج اآلخ

 . المتحكم بالتفاعل العالي المعروف
بة .4 ة مناس روف بیئی وفر ظ ن ت  الیمكن وضع أي إستنتاج عن نوع إصابة بدون التأكد م

 . لنشوء وتطور العالقة بین العائل والممرض
إن ما تضمنتھ المقالة یتظمن الصفات الموروثة في كل من العائل والممرض وال یشمل  .5

 . أنواع اإلصابة الناتجة من برامج إستحثاث المقاومة  أو ما یعرف  بالمقاومة المكتسبة
ة الطرائق الحدیثة في تشخیص موأخیرا فإن ھذه الحقائق التلغي  .6 ات المقاوم واقع جین

في العوائل النباتیة ونقلھا ألصناف تجاریة بوقت قصیر ولكننا یجب أن نفھم خلفیات ما 
إن توضیف التقنیات الحدیثة في األمراض النباتیة ما كان أن . نرید نقلھ من عائل ألخر

دو ة ب ة الحدیث ع التقنی ن یحصل من دون معرفة ھذه العالقات ، لذلك علینا أن نتعامل م
األمراض  املین ب ین أو ع ا كمختص د ھویتن ي ال نفق یة لك اھیم األساس ى المف أن ننس

  . النباتیة


