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  المرض النباتي والنبات المریض في األمراض النباتیةالخلط ما بین 
Plant Disease &Diseased Plant in Plant Pathology  

  
  محمد عبد الخالق الحمداني. د

  تخصص أمراض نبات / رئیس باحثین متقاعد
  

ا        ت دوم ع  حرص ي جمی احثین  وف وة الب ع األخ ة م اتي العلمی ع طلمناقش راتي م ة محاض ب
امعي ،  حالیا اللذین یعملونالدراسات العلیا  یم الج ي التعل ى بمؤسسات بحثیة أو ف وخيعل ة  ت  الدق

عند إستخدام المصطلحات العلمیة في األمراض النباتیة  لكي ال یؤدي تكرار إستخدامھا الخاطيء 
اء أن تصبح وكأنھا أحد القوانین المعروفة كقانون مندل في الوراثة ونظریة أرخمیدس ف ي الفیزی

یات  ي الریاض اغورس ف اقش. وفیث ل أن ین نھم الیتقب ر م دت الكثی ل وج رة  وبالفع ردات كثی مف
ي  التستخدم بشكل خاطئ ومنھا على سبیل المث ردة  موضوع ھذه المقالة وھ اتيمف رض النب  الم

.(Plant Disease)  ون ن یقوم ب م رفض أغل دریس ھذه المعلومة وی ي ت ح ف ط واض فھناك خل
ذ ریفھمأن  لكب أ تع ت خط ا یثب ى م تمعو إل ر .... یس ره أن أفس دي غی یس ل ذي ل بب ال ذا إن الس ھ

رفض  ع ... ھو ال يالتطبی د ..... العلم بلھم فق ن ق ف المستخدم م أن التعری دو ب ان یب خ باألذھ ترس
أي معلومة متجددة أو ضد  امحصن وأحتل مكانة خاصة الیمكن أن تتغیر بمرور الزمن  مما جعلھ

ر یخ ذاكرةتعریف آخ ي ال خ ف ا رس تھا      ... تلف عن م ي خصص ة الت ذه المقال ي ھ اقش ف ولنتن
ات –بوابة أراضینا -لموقع كنانة أون الین ل  وقایة وأمراض نب ي بجمی ا من روهإعتراف ي  وف ... ل

  ..... فشكرا كنانة أون الین.... سوف أتنفس من خاللھا أعاد لي رئة 
  

َیُ         ِ ع اتيف ر رض النب ل  الم ن قب م  م ایتعلق بعل ل م دریس ك ائمین بت اتذه الق ن األس ر م الكثی
ھ ... األمراض النباتیة ى أن ة "...عل ة الطبیعی ن الحال راف ع ن  ")........إي إنح ر ع وبغض النظ

ا  دث فیھ ي ح فات الت راف الص ة أو  اإلنح ة أو كیمیائی ة أم فیزیائی فات مظھری ت ص واء كان س
  ........ ماذا یقصد باإلنحراف فدعنا نناقش  عضویة

  
  .... ناتي ھنا لنناقش التعریف  بلغة علمیة مبسطة          

ي یتوجب علینا أن .... عطفا على التعریف المذكور ول لك ل محص نعرف المواصفات القیاسیة لك
      ...... أي نؤشر المرض النباتي.....  في تلك الصفة اإلنحراف نؤشر حدوث

ي الن ل  للمواصفات القیاسیة ولكي نحدد اإلنحراف في أي صفة ف جل كام ك س د أن نمتل ات  الب ب
اھدلصفات  ا بالصفة الش ھ أحیان ق علی دما یحدث ... كل محصول أي صفة المقارنة أو ما یطل عن

ا إنحراف في لون  ا أن نعرف ... مثال  ...أوراق نبات م ي أو القیاسي ألوراقعلین ون الطبیع  الل
  .....نبات الشعیر... ل المناقشةولنأخذ مثال بسیطا لتسھی... ذالك النبات 

   ........ نباتات الشعیر  في أي صفة من صفات وحتى یتم رصد أي إنحراف
  :للصفات التالیةنحتاج إلى سجل بالمواصفات القیاسیة 

طاء  دد األش اع النبات،ع روع(إرتف ة )الف رض ورق ول وع وال األوراق، ط ون األوراق، أط ، ل
ة العلم، عدد صفوف السنبلة، عدد سن ذرة، حال ون الب ذرة، ل یبالت السنبلة، شكل السنبلة، شكل الب

  .... وغیرھا من الصفات) عاریة أم مغلفة(البذرة 
د ... وحتى ال أسترسل بسرد مواصفات الشعیر  م فق ؤال مھ و عن .. أستوقفني س أي شعیر  وھ

ةھل ھو.... أتكلم ة العربی ن ...  ؟ شعیر ربیعي السائد في المنطق ي  شتوي الشعیر الأم ع ائد ف الس
مال األمریكي  ات الش م والی ا ومعظ ن ... أورب رة م داد غزی ى أع وي عل ة تح م إن كل مجموع ث

فإن قلنا بأن لون ........... وإن تلك األصناف تختلف فیما بینھا في أكثر من صفة ... ....األصناف
رى فھل .... األوراق القیاسي للشعیر یكون أخضر مصفر ل إن ... رافإنحتمثل األلوان األخ وھ
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ام  ... المنتظمة  إنحراف عن الصفوفالسنابل الحاویة على صفوف غیر منتظمة ھي  وعن أحج
اةوھل إن البذور العاریة ھي  ...البذور ذور المغط رف ......   ؟إنحراف عن الب ا أن نع ذلك علین ل

  .... المواصفات القیاسیة لنباتات كل صنف حتى النقع في خطأ 
... علینا أن نعرف العدد القیاسي لصفوف السنابل ... عدد صفوف السنابل  لرصد أي إنحراف في

و ... ؟ھل وجود ستة صفوف ھي الصفة القیاسیة أم وجود صفین ذور ھ ى الب ة عل ھل وجود أغلف
   ؟....وھل..؟..وھل...... ؟الصفة القیاسیة أم إن البذور العاریة ھي الصفة القیاسیة 

   ؟...یاسي أصفر أم أخضر داكن أم أخضر فاتحأیكون اللون الق... لون الحبة
  .. ؟..وما ھو عرض ورقة العلم... ؟.ماھو الطول القیاسي لورقة العلم والتي تلیھا 

  .... لتحدید أو تأشیر وجود وعدم حصول إنحراف ؟ القیاسي للنباتات اإلرتفاع ماھو 
  . ؟....وما ھو العدد القیاسي للتفرعات في النبات الواحد

ول وغیرھا  یة لنستطیع أن نرصد حص ة القیاس ا توصیف الحال تم علین ي یتح من المواصفات الت
  ..... اإلنحراف 

ول  ل محص ق بسجالت واضحة المواصفات القیاسیة لك دینا .... ومما تقدم یتحتم علینا أن نوث فل
ة  سجل خاص للحنطة وآخر للشعیر ولكل محصول یتعامل بھ أو یتواجد في منطقتنا یكون عرض

  ... راض النباتیةلألم
الراسخ  إیمانھم  " ...... إنحراف في " على أنھ  المرضیعرف من إن ما یثیر إستغرابي في      

  ..... لمكافحة المرضكأفضل وسیلة   (Resistant Varieties)بأھمیة إستخدام أصناف مقاومة
ن دھم ع أل أح دما تس ة وعن ة األصناف المقاوم ا م  .. ؟.ماھی نف م تمكن ص ف ی ة وكی ن مقاوم

في النبات تتحكم في توفیر المقاومة ضد  ) جینات(مورثات یبدأ حدیثھ عن وجود .... ؟ممرض ما
اوم ثم تسأل ... الممرض وابھم ... ؟وھل كل األصناف تستطیع أن تق ال .. سیكون ج وتسأل ... ك

واب .. ؟كیف ك الج أن ... یأتی بعض یب ا ال ة ، بینم ة فعال ات مقاوم ل جین اك أصناف تحم ل ھن حم
ة  ر فعال ات غی ر.... جین ؤال أخ ى   ... س ة عل راض النباتی ارب األم م تج ي معظ دون ف اذا تأك لم

و .... ؟وما ھي القابلیة اإلمراضیة .. ؟. (Pathogenicity)إختبارات  القابلیة اإلمراضیة ن ھ وم
ى أوراق .....  ؟الذي یتحكم بھا ة عل رة والملتحم ثم تسألھم لماذا ھذا العدد الكبیر من البثرات الكبی

ابینما تمیزت البثرات على أوراق الصنف اآلخر  ھذا الصنف  أن   ؟بصغرھا وتناثرھ م ب ع العل م
ر واحد كلیھما شعیر نفس...  ربیعي ذو ستة صفوف وبعم ا ب واغ لوث ا  )السبورات (األب وتعرض

  :مع مالحظة أن الصنفین مختلفین بصفات عدیدة منھا.. البیئیة لنفس الظروف 
ون  ج، ل ر والنض ة للتزھی ن الزراع رة م لون البذور، عدد صفوف السنابل، عدد التفرعات، الفت

ة ، وزن  احة الورقی ة 100األوراق ، المس ؤال ..... حب و فالس ا ھ ي  ..... ھن تالف ف ل إن األخ ھ
ك.. ؟.مواصفاتھما مستوى اإلصابة ھو إنعكاس ألختالف بب ذل یقولون .... ؟.أم إن شیئا آخر س س

  ..بأن شكل البثرات وأحجامھا وتوزیعھا تعتمد على طبیعة العالقة بین العائل والممرض...  لك
ات ن الدراس ر م ي كثی ا ف رون علیھ یة وتص ة المرض ون القابلی اذا تدرس أل لم م تس ك ...  ؟ث یأتی

أحد األركان الرئیسیة في علم األمراض النباتیة  تمثل مرضیة بأن إختبارات القابلیة ال..  الجواب 
في أحد عزالت  ممثلة  وقد تكون... ن نتائجھا تدلنا على المسبب الرئیسي للمرضأل.... ؟كیف... 

ھل تعني بأن عزالت أخرى من نفس نوع الفطر ... والسؤال... فطر محدد جمع من منطقة محددة
ا ف فیم رى تختل اطق أخ ن من ا جمعت م واب... ؟بینھ ك الج م... یأتی د ... نع ل تأكی اذا .... وبك  ولم

زالت  . ...؟ت العزالتأختلف ذه الع ة اإلمراضیة لھ تحكم بالقابلی ي ت ات الت ورث أو المورث ألن الم
  .... إنھ كالم جمیل ...... تختلف عن تلك المحمولة في العزلة األولى

ل أ.... وأخیرا ولیس آخرا ة ھناك تھافت كبیر من قب راض النباتی م األم ب المختصین بعل ى غل عل
الھم.... بمسوحات المجتمعات السكانیة للممرض القیام  ..... وإستخدام األصناف التفریقیة في أعم

اھي ... ؟.وماذا نرید أن تستعلم من نتائجھا ؟ماذا نستنتج من تلك المسوحات..... والسؤال ھنا ثم م
  ...... ؟.أھمیة األصناف التفریقیة
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سیقولون لك بأن المسوحات .... بأن ھناك إجماع على جوھر األجوبة والمفرح  ومن المدھش    
اتي  دراسة المرض أحد ضرورات  اھي الضرورة...  النب ي .. ؟.وم أن الباحث العلم یقولون ب س

اطق.... البد أن یعرف مدى إنتشار المرض  ي المن ة لمستویاتھ ف ذلك ... وماھي النسب المئوی وك
تویات تو ولمس ك المحص ناف ذل ى أص ده عل ا ... اج تكمن أھمیتھ ة ف ا األصناف التفریقی ا أم بأنھ

  .!ستكشف لنا ما خبأ علینا
سنعرف ماھي األصناف التي .... سیقولون وباإلجماع..... ؟ما ذا خبأ علیھم... والسؤال ھو ..... 

ات أ ى نبات ابات شدیدة عل اك إص .... صناف أخرىالتوجد على نباتاتھا أي إصابة بینما تكون ھن
د ي ..... حسنا وبع ة الت ات المقاوم ا  أسماء جین ف لن ة ستكش أن األصناف التفریقی ك ب یقولون ل س

  .... سیقولون بأنھا الزالت تعمل ضد الفطر .....؟ منتعمل ضد ....  !تعمل.... الزالت تعمل 
ھو صراع ...نعم  الجواب.....  ؟معركة بین األصناف وبین الفطر المسبب ھناكھل .... سؤال.... 
نفین .... باألمراض النباتیة ینمختص مبصفتك ... وھنا یأتي السؤال األخیر .. ...أبدي لو عندنا ص

  .... الممرضة )الفطور(ألحد الفطریات )السبورات(بنفس المستوى من األبواغ  لوثا.... تفریقیین
ر  نف المنتص دد الص ف نح ة..... كی ر المعرك ذي خس نف ال ا ھ.... والص ك وم ي أدوات تل

  ..... وعالمات الھزیمة.... وماھي مؤشرات النصر .... المعركة
 ... سیقولون لك وبكل وضوح 

ر .... المنتصر .....  ھ أي أث ي نباتات ظ ف م تالح ذي ل و الصنف ال بال شك الصنف المنتصر ھ
ابة ابة .... لإلص ھ إص ى نباتات رت عل ذي إنتش نف ال و الص ة ھ ك المعرك ي تل ر ف ا الخاس بینم

 .... شدیدة
ة   ذي إستخدمھ الصنف المنتصر لحسم المعرك و... ؟؟وعنما تسألھم ماھو السالح  ال  ن یقول

ك ات .....  ل ورث أو مورث اك م ات (ھن ین أو جین نف )ج ك الص ي ذل ود ف ة موج  مقاوم
 .... مخصصة أصال للدفاع عن أي ھجوم محتمل من قبل الفطر 

ذي ... میة واضحةإن اإلجابات المذكورة أعاله ھي إجابات عل ي حدیثنا ال ة ف وھي نقاط مھم
ببھ ... لذلك فقد عرفنا منھم....  یأتي بثمارهنرید أن  ود إصابة س ة بأن وجود وعدم وج العالق

  ... ... بین أركان المرض الثالثة وھي العائل والممرض والظروف البیئیة المحیطة بھما
  .... المسبب أي إننا نتكلم عن الصنف والعزلة أو الساللة للفطر 

ي ... وحتى نتسلسل في الحدیث البسیط ھذا علینا أن نفترض توفر الظروف البیئیة المناسبة ف
  ... كل المناطق

  ... العائل والمسبب الممرض... یبقى لدینا طرفي المعركة
ع ...  ؟وكیف أستسلم أحد األصناف... ؟ومن الذي بدأھا....  ؟كیف حدثت المعركة وكیف داف

  ...... ؟صرالصنف المنت
ین  ھنا یأتي التعریف العلمي الصحیح للمرض النباتي ط ب والذي یحل إشكالیة التداخل أو الخل

  من أنھ ....... تعریف المرض واألعراض المرضیة 
  ... سببت ضرراعملیة جرت بین العائل والمسبب الممرض 

ل...... ى العائ ا عل انراه أمامن ة م ائج العملی ق عل....وإن نت ا نطل و م العرض وھ ھ ب ی
لذلك فإن األنحراف سواء كان .... ولیس المرض النباتي  (Disease Symptom)المرضي

د  درن أو تعق وقعي أو ت وت م ول أو م ون أو ذب و أو تل ي النم زال ف خم أو إخت كل تض على ش
وغیرھا من .. الجذور أو أورام على السیقان أو تعفن الجذور أو إصفرار أو تبرقش أو تقرح 

ات  ة اإلنحراف ل النباتی ى العوائ ة عل ة ... المالحظ ات المریض فات النبات اھي إال مواص .. م
ي دارت  معاركالنتائج النھائیة لل وھي تمثل المظھر الخارجي لما جرى أي إنھا تعكس.... الت

  ..مع تمنیاتي  .... أعراض مرضیة ال غیرفھي إذن .......بین عوائل نباتیة وبین ممرضات
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