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Resistance Programs 

 ظاھرة الفیرتیفولیا في برامج التربیة والتحسین لمقاومة األمراض النباتیة

محمد عبد الخالق الحمداني . د  

M.A.AL-Hamdany 

ma_alhamdany@yahoo.com  

رتیفولیا یف إسم صنف بطاطا (Van der Plank)وضف العالم الفذ فان دیر بالنك     
(Vertifolia)   لیكون أحد المصطلحات العلمیة في األمراض النباتیة بعد أن اضاف لھ

رتیفولیا یالفتأثیرف رً عَ یُ .... ”Vertifolia Effect “فأصبح المصطلح "  تأثیر" عبارة
التغاضي عن المقاومة العامة في برامج البحث عن  عملیة "على إنھا  ببساطة 

وحتى نتعرف على خلفیات ھذا المصطلح ....."المقاومة الخاصة لألمراض النباتیة
علینا أن نعرف البعد التاریخي والعلمي لھذا المصطلح ألن معرفة ذلك سوف  العلمي 

 یع العاملین ستكون مخاطر الوقوع فیھ ماثلة أمام جمیعزز فھم الظاھرة وبالتالي 
السابقة في برامجھم .... أوال ولیتذكرو كم فاتھم الكثیر ببرامج التربیة والتحسین 

مصادر المقاومة أو تطویرأو إستنباط أو إستحداث أصناف عندما كانو یبحثون عن 
  ... مقاومة 

صنف بطاطا لدراسة معدالت تطور اإلصابة أو  12حدث أن أجریت تجربة على 
 Phytophthoraلممرض اللفحة المتأخرة  Infection Rate (r-value))المرض 

infestans تحت ظروف مناسبة لحدوث وتطور اإلصابة (Hot Spot ) . شملت
المجموعة األولى ستة أصناف التحمل أي مورث : األصناف المدروسة مجموعتین

 وعلى (R genes)مقاومة، بینما تحمل أصناف المجموعة الثانیة مورثات المقاومة 
  : الشكل التالي

بینما  R1خمسة أصناف من بین األصناف الستة تحمل كل منھا مورث المقاومة 
بدأ أخذ .....   R4و  R3مورثي المقاومة  Vertifoliaیحمل الصنف السادس وإسمھ 

خالل فترات زمنیة محددة على كل  بمستویات تطور الوبائیة المالحظات الخاصة 
في منتصف  2و.... لتعكس بدایة الوبائیة    1األصناف وأستخدمت المستویات 
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سجلت .. ... إنتشار اإلصابة والتدمیر الكامل للنباتات   3الوبائیة بینما یعكس 
  :المالحظات التالیة

ة األصناف الغیر حاملة على أي مورث مقاومعلى نباتات  1سجل المستوى  .1
  یوم 26أیلول أي بعد   2في  3 بینما وصلت النباتات للمستوى..... آب 7في 

 15في  R1األصناف الحاملة لمورث المقاومة  على نباتات 1 المستوىسجل  .2
 ... یوم 15بعد  أي.. آب  30في  3 بینما وصل المستوى... آب 

الحامل  لمورثي المقاومة نباتات الصنف فیرتیفولیا على  1 المستوىسجل  .3
R3  وR4  یوم 6بعد أي .. آب 29في  3ووصل المستوى .... آب22في!! 
 
 

فقد تم تأكیدھا في موقع حیث بلغ عدد األیام ، غرابة النتائجوعلى الرغم من  .4
األصناف في  یوم 16إلى المستوى الثالث صابة اإلالتي إزدادت فیھا مستویات 

في األصناف التي التحوي على  یوم 32و  R1الحاویة على مورث المقاومة 
 .... المقاومة 

وبعملیة حسابیة بسیطة یتضح لنا بأن معدل تطور اإلصابة في األصناف  .5
المعدالت على أقل تقدیر من  إسرع مرتینالحاملة لمورث المقاومة كان 

 ... في األصناف الغیر حاویة على تلك المورثات الخاصة 
في األصناف الخمسة قد أخر     R1وعلى الرغم من أن وجود مورث المقاومة  .6

تطورت بمعدل إال إن اإلصابة )  15إلى آب  7من آب (بدأ الوباء ثمانیة أیام 
 .... حال إصابة تلك األصناف عالي 

فقد أخرا ... وكذلك عند مقارنة فعل مورثي المقاومة في الصنف فیرتیفولیا .7
عن موعد بدایتھ في األصناف الخالیة من أي مورث وم ی 15 بدایة الوباء

عن موعد بدء الوباء في األصناف الحاویة على مورث وسبعة ایام  مقاومة
فبمجرد حصول ... تطور اإلصابة كان بمعدل عالي.... ولكن. ... R1المقاومة 

تسارعت وتیرة تطور ..... على نباتات الصنف فیرتیفولیا... اإلصابة
 )1جدول ( .....سبعة أیامحدثت الوبائیة الكاملة خالل بحیث ... اإلصابة
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تطور وبائیة مرض اللفحة المتأخرة في البطاطا على أصناف بطاطا . 1جدول
 . 1بوجود وعدم وجود مورثات المقاومة

حصول مستویات وبائیة اللفحة المتأخرة في مواعید 
   1البطاطا

مستویات اإلصابة 
  2بوبائیة المرض

صنف البطاطا 
فیرتیفولیا الحامل 
لمورثي المقاومة 

R3&R4 

أصناف بطاطا 
تحمل مورث 

 R1المقاومة 

اصناف بطاطا 
التحمل أي مورث 

  مقاومة

  آب  15  آب 22
  )أوغسطس(

آب  7 
  )أوغسطس(

  1المرحلة 

  آب 29
  )أوغسطس(

  آب  30
  )أوغسطس(

ایلول  2
  )سیبتمبر(

  3المرحلة 

7  
  یوم 

15  
  یوم 

26  
  یوم 

الفترة الزمنیة 
الفاصلة بین 

  )یوم(المرحلتین
 البیضي لمرض ممرضالزرعت أصناف البطاطا في أحد المناطق التي یقیم في تربتھا  .1

  Phytophthora infestansاللفحة المتأخرة في البطاطا 
الوبائیة الكاملة  3موعد بدایة الوبائیة، بینما یعكس المستوى  1تمثل المرحلة  .2

 . للمرض

بعد ) 3المرحلة (كما سجلت نتائج مماثلة في موقع آخر، حیث تحققت الوبائیة الكاملة 
، بینما تسارعت  R1یوم في أصناف البطاطا الغیر حاملة لمورث المقاومة  25

 12یة بعد معدالت تطور اإلصابة في األصناف الحاملة لمورث المقاومة لتكتمل الوبائ
  .1یوم فقط من المرحلة 

حیث ..... لقد قرأ المختصون بمقاومة األمراض النباتیة نتائج التجربتین بشكل آخر 
حقائق التالیة مما أسفر عن وضع ال...  نتائج التداخل بین العائل والممرض تم تحلیل

  : والتي نعبر عنھا نحن بالدروس المستنبطة من التجربة

قادرة  ذات ضراوات عالیة قدرة الممرضات على تطویر طرز مرضیةتاكید  .1
 ... في موسم واحد على التفوق على مورثات المقاومة الرئیسیة 
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 Monogenic)عدم إستقراریة المقاومة المعتمدة على المورث الواحد  .2
Resistance)  كما ھو الحال في األصناف التي تحمل المورثR1  وكذلك ،

المقاومة المعتمدة على مورثات رئیسیة حتى لوكانت مورثین كما حدث مع 
 .... الصنف فیرتیفولیا

 R4و  R3أو المورثین  R1وعلى الرغم من أن وجود مورثات المقاومة سواء  .3
ذو  ممرض من تطویر طرز مرضيإن تمكن الإال .... قد أخر بدایة الوباء 

بعد ثمانیة أیام من   R1مكنتھ من التفوق على مورث المقاومة  ضراوة عالیة
ثم تمكنھ بعد ثمانیة أیام أخرى من تطویر ... تواجده على األصناف الخالیة منھ

قد أدى ... R4و R3طرز مرضي آخر مكنتھ من التفوق على مورثي المقاومة 
إلى تسارع معدالت تطور المرض في األصناف الحاملة لمورثات المقاومة 

 ...... بوتیرة عالیة ألن الطریق وكما نقول أصبح سالكا وآمنا 
من ھنا فقد ألصق إسم الصنف فیرتیفولیا باإلنحیاز الكامل للمقاومة الخاصة  .4

  ....وإھمال المقاومة العامة في برامج التربیة والتحسین
لذلك فإن برامج التربیة والتحسین التي أسفر عنھا تطویر الصنف  .5

) األفقیة(فیرتیفولیا  قد تكون أغفلت عن أنواع أخرى من المقاومة العامة 
یر ألنھا كانت تبحث عن مورث مقاومة یوفر لھا حمایة كاملة غ

... ا كلمة تأثیر ولذلك فقد عبر عن الظاھرة بأن أرفق معھ... منقوصة
صح المھتمین بمقاومة نون....Vertifolia Effect ...تقرأ فأصبحت

مصادر مقاومة قد  ونخسریس بشركھا ألنھماألمراض النباتیة بعدم الوقوع 
أقل تقدیر أطول من عمر  وعلى (Durable Resistance)طویال تعمر 

 .... المقاومة الناتجة من وقوعك تحت تأثیر الفیرتیفولیا
وأخیرا فإن تجنب الوقوع في ظاھرة تأثیر الفیرتیفولیا  الیبرر لنا التركیز  .6

إن نوسع علینا بل ..فقط على المقاومة العامة وإھمال المقاومة الخاصة 
من مسارات اإلنتخاب لكي تتضمن منتخباتنا جمیع أشكال المقاومة الخاصة 

یطورھا في كل  ألننا أمام عدو الیستھان بأسلحتھ الھجومیة التي والعامة
ولنا في قدرة الفطر المسبب لمرض صدأ الساق في الحنطة أبلغ .موسم 

  ..الدروس 
  

 
 


