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دمة في مختبرات األمراض المستخ  التقنیاتأبسط  أحد تمثل المزرعة المائیة     
یكثر  . المریضة النباتیة للتشخیص األولي للممرضات المتواجدة في األنسجة النباتیة

 مسببات األعراضإستخدام ھذه التقنیة في جمیع المختبرات المعنیة بتشخیص 
النتائج وعلى الرغم من إن . جذور وسیقان العوائل النباتیةأوراق والمرضیة في 

تحتاج إلى تأكیدات إضافیة ، وخاصة في تحدید المسبب الرئیسي المتحصل علیھا  قد 
لكنھا تعطي صورة واضحة  وعاكسة لما ... للمرض أو تحدید نوع الفطر الممرض

                                                   . یحدث في األجزاء المصابة الموجودة في المزرعة المائیة
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 تتلخص خطوات تاسیس المزارع المائیة بما یلي:

سم سواء  4تھیئة أطباق زجاجیة من الحجوم الصغیرة  وبأقطار التزید عن  .1
تستخدم  أطباق زجاجیة یجري تعقیمھا بالفرن  الكھربائي أو أطباق بالستیك

 . لمرة واحدة
 وجود ماء مقطر معقم في المختبر  .2
بحیث یغطي قعر  وضع كمیة من الماء المقطر المعقم في الطبق الزجاجي المعقم .3

 ... مع تجنب زیادة كمیة الماء في الطبق.... الطبق 
  :یتم إستخدام المزرعة المائیة على النحو التالي

 ة األتربة واألوساخ تنضیف الجزء النباتي المریض بالماء إلزال .1
إزالة األنسجة المیتة من الجزء النباتي واإلبقاء على األنسجة المحاذیة  .2

إعادة التعقیم (بواسطة أدوات معقمة تستخدم لمرة واحدة  لألنسجة المیتة
 ) بعد كل إستخدام

إجراء التعقیم السطحي لألجزاء المغسولة بما یتوفر من محالیل للتعقیم  .3
 السطحي في المختبر 

ثم ... تقطیع أجزاء صغیرة من األنسجة المصابة بواسطة مالقط معقمة  .4
 4یفضل أن التتجاوز القطع المنقولة عن ..... نقلھا إلى المزارع المائیة 

 2-1عن  أطوالھاقطع في كل طبق وأن تكون القطع صغیرة جدا التزید 
 ..ملیمتر

 .....مع التاریخ .. وضع عالمات أو أرقام على األطباق للتعریف .5
نقل األطباق للحاضنة أو تركھا في المختبر إن كانت درجة حرارة المختبر  .6

 ... لمدة یومین.... م 23- 15بین 
تفحص األطباق أول مرة قبل فتح أغطیتھا للتأكد من حصول نمو خارج  .7

 .. قطعة النسیج
األطباق أغطیة ح تتف... عند مشاھدة وجود نمو زغبي خارج  القطع .8

تحت المجھر اإلعتیادي لمالحظة الغزل الفطري طریة النموات الفوتفحص 
والحوامل البوغیة وكذلك األبواغ  وتحدید نقاوة النمو أو وجود أكثر من 

كما یمكن بسھولة تحدید وجود البكتریا كمسبب رئیسي من خالل ... فطر 
 .... التواجد الكثیف لھا
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) الحوافظ السبورانجیة واألبواغ البیضیة(  .Phytophthora sppنموات الممرض 

  كما تبدو في المزرعة المائیة 

  
التماثل أو التداخل في تواجد الممرضات على اإلجزاء النباتیة المصابة من خالل 

 المزرعة المائیة

یمكن للعاملین أن ینقلو جزء من النمو للفحص على قوة تكبیریة أعلى من  .9
 ... موجودة في المختبروبإستخدام أحد الصبغات ال  100

وعلى الرغم من أھمیة ھذه التقنیة البسیطة إن نفذت بشكل صحیح في توفیر 
من خالل أسالیب العزل أولیة غالبا ما تتماثل  مع النتائج التي تجمع الحقا معلومات 
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بل بسبب حدوث عوامل  ...إال إن الكثیرین الیفضلونھا ال بسبب تعقیداتھا ... والتنقیة 
  :ومن ھذه العوامل ... مما جعلھم الیرغبون بھا.. د تكون صادفتھم أول مرةعدیدة ق

 ..في األجزاء النباتیة المنقولة للمزرعة المائیة حدوث تلوث .1
مما یسبب بروز نموات كثیفة من للمزرعة المائیة كبر حجم القطع المنقولة  .2

 ... األنسجة المصابة مما یعیق عملیة التشخیص
وقد یكون ھذا السبب من أكثر ، المنقولة على أنسجة میتةإحتواء األجزاء  .3

األسباب التي تقلل من كفاءة ھذه التقنیة ، ألن عملیات التعقیم السطحي ال 
إن تواجد ..تتكمن من إزالة الكم الكبیر من الترمم المتواجد على األنسجة المیتة

شك إلى  سوف یقود بدون.. كثیف للفطریات المترممة على األنسجة المصابة 
 ... إعاقة تكشف الممرض الرئیسي بسسب ضعف التنافس

یمثل ھذا السبب أحد السلبیات ...جود كمیات كبیرة من الماء في األطباق , .4
حیث یلجأ الكثیرین من إضافة كمیة كبیرة من الماء ... المتوقعة في التقنیة

بالتالي و.. لألطباق مما یجعل القطع النباتیة تطفو وقابلة للتحرك في الماء
فضال ... حدوث خلل وتشابك بین الخیوط الفطریة نتیجة حركة األجزاء النباتیة

 .... عن تساقط األبواغ

یمكن أن تشكل ھذه التقنیة مع مزرعة الشریحة الزجاجیة الصغیرة عوامل مساعدة 
للعاملین بمختبرات األمراض النباتیة للتعرف على المسببات الممرضة والتداخالت 

  . لى األنسجة المصابة بالممرض الحقیقيالالحقة ع

  

  

 
 
 

 
 

 


