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 Pseudosoresistance in Plant في األمراض النباتیة المقاومة الكاذبة
Pathology  

محمد عبد الخالق الحمداني. د  

M.A.AL-Hamdany 

ُلبس       التربیة والتحسین مجاالتراكیب الوراثیة المنتخبة من بربعض كثیر من مربي النبات  ی
صفة المقاومة ضد بعض المسببات  تھدف تطویر أصناف ذات طاقة إنتاجیة عالیة ،تس التي

وا أو للتراكیب الوراثیة خالل عدة مواسم لم یالحظ ھم ألنھ ومن خالل معایشت الممرضة المھمة، 
إن مثل ھذا التبریر قد یلقى قبوال .....أیة إصابات تذكر  مأي من العاملین معھ ھم وال ال یسجلوا

ھذه التفسیرات بوجود المقاومة لن تصمد لكن ...لدى  غالبیة مربي النبات في وطننا العربي 
معاییر یعرفون حقا ماھي  ألنھم..... طویال عند عرض األمر على المختصین باألمراض النباتیة

                                          . ....وجود وعدم وجود مقاومة حقیقیة إقرار

في كلیات الزراعة  ھاتدریس على المختصین باألمراض النباتیة وخاصة العاملین لقد دأب    
 نعادة ما یبدأو على ترسیخ الشروط الواجب توفرھا إلنجاح اإلصابة أو المرض ، فھم  والعلوم
والظروف البیئیة  )المسبب الممرض( والمتطفل) ألصنف(وھي العائل  ..... تلك الشروط  بتدریس

المناسبة ... وھنا یبرز السؤال المھم الذي یغفل عنھ بعض المربین... وھو عندما نصر على أن 
الظروف  تالئم لمصلحة من أي... .  ؟مناسبة لمن....تكون الظروف البیئیة مالئمة أو مناسبة

 أو...غزارة النمو من خالل ؟)الصنف أو األصناف (للعائل  مالئمة تكون أنریدھا أن ...؟ البیئیة
أم في المتر ... أوعدد السنابل في النبات الواحد  .. كثرة التفرعاتأو ..نظارة النمو الخضري

 لكي تنبت .... تحدیدا مالئمة لمسبب المرض البیئیة تكون الظروفأن أم ... ...المربع الواحد
 ...واإلستقرار ...أنسجة العائل دخول ویتمكن من  ...تنمو إنابیب اإلنباتو ...وحداتھ اللقاحیة

كما ویتعلم ...  ھو الجواب القاطع و .... نعم ...تداخلھ مع العائلنتائج لیتضح لنا  .... والتطور
طلبة دروس األمراض النباتیة أحد أھم الحقائق في ألف باء األمراض النباتیة...  وھي إن حدوث 
ًل في أحد ھذه الشروط أو أركان مثلث اإلصابة ...البد وأن ینعكس سلبا على حدوث  ل ً أي خ
اإلصابة... وبما إن التاثیر السلبي على اإلصابة عادة ما ینعكس على نوع اإلصابة... فإن النوع 

إن تركیزي على أھمیة ..... الحقیقةأبعد ما یكون معبرا عن الواطيء من اإلصابة المتحقق 
جاء بعد أن رأیت البعض ومنھم عاملین باألمراض النباتیة یقعون  الظروف البیئیة في ھذه المقالة

فقد  ....وتحویل مسارھا نحو  العائل بالظروف البیئیة  ھم لتالعبنتیجة ...بخطأ المقاومة الكاذبة
یلجأ البعض إصطناع المقاومة الكاذبة من خالل التالعب بالظروف البیئیة ، أي بالبعد الثالث لھرم 

مما ینعكس ... غیر مناسبة  بیئیة وممرض فعال في ظروفیتواجد عائل حساس فقد ، اإلصابة 
إن التبكیر بزراعة بذور التراكیب الوراثیة . على أنواع اإلصابة  التي تتكشف على العائلأثار ذلك 

 في الشعیر المراد تقییم سلوكھا أو إستجابتھا المرضیة للفطر المسبب لمرض البیاض الدقیقي
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سیؤدي بدون شك إلى  دخول النباتات طور النضج عند وصول الوحدات  .... العلى سبیل المث
، لذلك ولطبیعة تغذیة مسبب المرض ذو التطفل اإلجباري ، فإن )مارس(في آذار اللقاحیة للحقل 

ناضجة یطغى علیھا عالمات الشیخوخة مما یقلل فرص األبواغ الكونیدیة ستسقط على أوراق 
الدفعة األولى إصابات متفرقة ھنا وھناك ، لكن مناطق اإلصابة  تجأو قد تن ،حدوث إصابات أولیة 

نتاج وحدات لقاحیة ذات حیویة عالیة فضال عن عدم وجود إ للتوسع أو ھذه ستكون غیر مؤھلة
مما سیجعل القائمین على ھذا البرنامج سعداء بأن لدیھم .....في نباتات الجوارأنسجة فتیة 

قد تكون متواجدة في نفس  نة مع أصناف شعیر أخرى مصابة بشدةاصناف مقاومة بالمقار
وبالتالي ستبدو  نباتات ھذا التنفیذ المنحاز  ... موعد زراعة تلك األصناف  األنھم أغفلو.. المنطقة

لیقرأ سلوك  ...وعند مرحلة النضج للعائل ذات إنواع إصابة واطئة لمن یزور الحقل مرة واحدة
كما یمكن  ....... ویصدق ما قیل لھ من وجود مقاومةض البیاض الدقیقي تلك التراكیب لمسبب مر

بسبب )  قمح(على أصناف حنطة ضد مسبب مرض البنط الشائع  بسھولة إطفاء صبغة المقاومة 
من دون معرفة موعد زراعة البذور الملوثة  % 10إنخفاض مستویات اإلصابة لما دون 

نحن نعلم بإن جمیع مراحل التداخل بین العائل .... راسةفي منطقة الدوالظروف البیئیة السائدة 
بین إنبات البذور وبزوغ البادرات فوق سطح  مرض تحدث في الفترة الواقعة ماالومسبب 

لذلك فإن زراعة البذور الملوثة في اإلسبوع األول أو الثاني من نوفمبر في منطقة ما  .... التربة
ألن درجة ....  ھروب من اإلصابة بحیث یحدث  ...بادراتوبزوغ ال ...البذورقد یسرع من إنبات 

ال ضف..... مما ینعكس على النسب المئویة لإلصابة ...  حرارة التربة مناسبة جدا إلنبات البذور
    ...عن عدم اإلھتمام بعمق زراعة البذور الملوثة أو تفاوت أعماق الخطوط المخصصة للزراعة

مع مختصین  یتعاونو اللذین  الیخطر بفكرھم یوما أن وعودة إلى بعض مربي النبات     
والسبب على ما ... أو حتى یستأنسو برأیھم أو دعوتھم یوما لإلدالء بدلوھمباألمراض النباتیة 

أو الیریدون أن ... یعید ترتیب األوراق من جدیدالتخوف من إكتشاف أمر خطیر قد .... یبدو 
وأغلب الظن .... إقترف خالل عملیات الغربلة واإلنتخاب  على الخطأ الكبیر الذيیكون ھناك شاھد 

من كثیر من الھجن نتیجة لعدم قدرتھا خالل عملیات اإلنتخاب  اإن بعض المربین قد تخلصو
كما یحصل في .... والتفرعات الغزیرة... السنابل الطویلة ك.... التنافسیة في مواصفات أساسیة

الحظ أیة إصابات على یلم  بأنھ ...المربي  إن جواب...... والحقیقة أقول ھنا .. الحنطة والشعیر
 وھناك خلل فكیف تحدث إصابات .... ھو جواب صادق.... النباتات طیلة أربع أو خمسة سنوات

حیث أضحى غیر مناسب ألسناد أي تداخل إیجابي بین التركیب ...بالبعد الثالث لمثلث اإلصابة 
لذلك فإن توضیف برنامج تلویث إصطناعي مع توفیر  .... وبین الفطر المسبب ) الصنف(الوراثي 

من قبل المختصین بأمراض النبات یعملون ضمن  ظروف بیئیة مناسبة لخلق وبائیة إصطناعیة
              .....     الفیصل الوحید في إقرار مصداقیة المقاومة التي یدعیھا البعضھو  البرنامج

            

والبنط الشائع في  قصة البیاض الدقیقي في الشعیر التبكیر فيوعلى العكس من تأثیر       
ب ب، فإن التأخیر في زراعة الشعیر سیؤثر سلبا على مستویات اإلصابة بمس) القمح(الحنطة 
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ألن درجات الحرارة  ... البذور المزروعة ذات أجنة مصابةحتى وإن كانت  مرض التفحم السائب
الساكن في األجنة وبذلك یحدث نوع من ) المیسیلیوم(ئم تحرك الغزل الفطري المنخفضة التال

 ......وعند مرحلة النضج نرى بأن مستویات اإلصابة واطئة جدا.... الھروب المصطنع للنباتات 
......... ألنھا مقاومة مفبركة.. بینما ھي مقاومة كاذبة.... مما یحسبھا البعض خطأ مقاومة 

اإلسبوع (ذور مصابة بالفطر المسبب للمرض المذكور ویزرعھا في  موعد مبكر ولیأخذ أحدكم ب
والموعد الثاني في اإلسبوع الثاني أو الثالث من دیسمبر لیرى الفرق الكبیر في ) األول من نوفمبر

                                                                          .........النسب المئویة لإلصابة

 كان معيفریقي العلمي الذي   مع  وحتى نتجنب الوقوع بوھم المقاومة الكاذبة فقد حرصت    
في جمیع التجارب المتعلقة  الظروف البیئیة أھمیة عالیة على إعطاءسنة  20طیلة أكثر من 

فقد  ... سواء في الحقل أم في غرف النمو أو البیت الزجاجي  بتداخل العائل مع المسبب الممرض
لیس من المعقول أن تنثر أبواغ  ألنھ.....للمسبب الممرض نوفر ظروفا مالئمة كنا دوما 
بدون أن توفر لھا ما یساعدھا على اإلنبات مھما كانت أعدادھا على نبات حنطة حدیثة یوریدینیة 

ا نزرع ل كنافعلى سبیل المث...... أیام لتالحظ أعراض مرضیة  10ثم تأتي بعد .... ودخول العائل 
ألن وصول الوحدات اللقاحیة  الشعیر لتجارب البیاض الدقیقي في اإلسبوع الثالث من دیسمبر

تجارب التفحم المغطى في الشعیر بینما تنفذ )...مارس(غالبا مایكون خالل اإلسبوع األول من آذار
من دیسمبر في اإلسبوع الثالث ) القمح(وتجارب اصداء الحنطة .... في اإلسبوع األول من نوفمبر

أیام مع توفیر الرطوبة في ألواح تجارب األصداء سواءا بالسقي أو برش النباتات  مساء وخالل 
ألن الوجبة األولى من الوحدات اللقاحیة  لمسببات األصداء الثالثة غالبا ... توفر األجواء الغائمة

لى ستسقط على سطوح ما تصل العراق  خالل اإلسبوع األول من شھر آذار وبذلك فإن الوجبة األو
كما وتحاط  ألواح التجارب ....أوراق بادرات الحنطة ولیس على أوراق نباتات الطور الناضج 

                               . و بین خطوط األصناف المدروسة) صنف حساس جدا(بالصنف الناشر 
                                                     

ومع إجاللي وإحترامي لجمیع مربي النبات آلن عطائھم الثر والمتواصل بدعم القطاع      
الزراعي بدماء جدیدة من األصناف التي عادة ما تتصف بالطاقة اإلنتاجیة العالیة ، فإن الوقت قد 

دائما وأبدا فرق متكاملة في أي برنامج تربیة وتحسین المحاصیل وخاصة حان لیكون لدینا 
من الغذائي تضم مختصین باألمراض النباتیة  بغیة تحقیق قفزة نوعیة في معاییر محاصیل األ

كما وأدعو جمیع الزمالء والزمیالت العاملین بالتجارب الحقلیة في . إختیار األصناف الجدیدة 
.                                     إختصاص األمراض النباتیة إعطاء أھمیة كبیرة للظروف البیئیة  
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