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غالبا تلصق به تهمة   (Disease Symptom)العرض المرضي ومنذ فترة طويلة بأن الحظت      
ونسبة البأس بها من التدريسين  العاملين باألمراض النباتية  الباحثينالكثير من   من قبل غير صحيحة

لمدرسين وبعض أساتذة الجامعات الزراعية أو في كليات الزراعة أو األقسام المعنية بوقاية النبات أو وا
 على إنهرف المرض النباتي عَ فال زال الكثير يُ  ، بديال للمرض النباتيإستخدامه من خالل أمراض النبات 

 أي إنحرافض على إنه المر  يعرف وقسم آخر ...... تغير في المواصفات المظهرية أو المواصفات 
 العرض المرضي  أو  (Diseased Plant) النبات المريض يتحدث عن هنا  ولعمري إن الجميع...... 

بدون وجود  يتكشفعلى السطح ما كان أن  تكشفألن ما ..(Plant Disease) وليس عن المرض
فإن العرض لذلك  . . .... والمتطفل أو الممرض) النبات(العائل  بين  (Interaction)عملية تداخل 

وحتى نفهم ماجرى علينا أن .. ...المرضي هو المظهر الخارجي المرئي لما حصل بين العائل والمرض 
نعرف ماذا تخفي األعراض المرضية من معلومات مهمة  تساعدنا في معرفة األبعاد الوراثية التي 

  ... هاأفرزت
 Plant Disease)هوية المرض النباتيتحديد  أهم عنصريمهد تمثل األعراض المرضية        

Identity)  المجموعة التي ينتمي إليها كمجموعة  الكثير منها وعلى سبيل المثال نوع حيث يمكن معرفة
أو   (Anthracnose)أو األنثراكنوز  (Leaf Spots)أو التبقعات  (Rusts)األصداء
يرها من المجاميع، أو معرفة مجموعة وغ(Wilt) أو الذبول   (Blights)أو اللفحات  (Smuts)التفحمات

فطريات أم بكتريا أو فيروسات أو نيماتودا أو فايتوبالزما أو نقص عناصر  هل هي  الممرضات المسببة
وبقدر أهمية تحديد المجموعة التي ينتمي إليها المرض، البد  .  وغيرها من المسببات.... أو شد بيئي 
 ؟وكيف حدثت .....؟من أين جاءت .....اض المرضيةتلك األعر  سبب أو أسباب ظهورمن معرفة 

األسئلة المذكورة إثارة تلك إن ب ومن الجدير ذكره هنا  ....... ؟وما ذا جرى لكي نرى تلك األعراض.....
مع عدم إغفال العاملين ببرامج التربية والتحسين  يخدم بشكل كبير جميع العاملين باألمراض النباتية 

ألنها  ذين يولون مسألة األمراض النباتية أهتماما خاص في برامج التربية والتحسينمربي النبات ال وخاصة
وبعيدا عن البدايات األولى في . تمثل خارطة الطريق لبرامج التربية والتحسين لمقاومة األمراض النباتية 

اكني القرية بأنه إشارة لمزارعي أو سبكونه لعنة و أو ما يطلق عليه خطأ بالمرض تفسير العرض المرضي 
بدال من دراسة ما جرى كما و . ....وغير ذلك من التهم ..سلوكهم إستقامة عدم التي ظهر في حقولها ب
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 فقد خصصو عيدا لذلك العرض المرضي وبدأو يقدمون له الهدايا والتكريم ألقناع...  الحقا  فعل أحفادهم
  .... بعد المساس بمصدر رزقهم وغذائهم مسببه 
ويصوغ ... ن حتى يأتي أحفاد هوالء القوم فيبرز من برز فيهم ليتصدى لهذه المعظلة وتمر السني     

فكرة وجود أسس وراثية تتحكم في تم تقبل فقد ... أفكارا مذهلة أثبتت األيام صحتها بعدما حاربها الكثير 
سي لهذه وٕان الجوهر األسا,  العالقة بين العائل النباتي والممرضات وخاصة ممرضات أصداء الحبوب

أي إن هناك مورثات في  العائل مسؤولة عن (للمورث أو  الجين للجين  تتلخص في نظرية المورثالفكرة 
 اإلمراضيةه ومورثات في  الممرض  مسؤولة عن قابليت  (Host Reaction)مع الممرضتفاعله 

(Pathogenicity).  العالم فلور من قبل في أربعينيات القرن الماضي ألول مرة الفكرة وصفت هذه  
(Flor)  منظومة والتي يطلق عليها بالكتان  العرض المرضي لصدأعندما درس العالقة  التي أفرزت

Linum : Melampsora   لوحظ بأن المظهر الخارجي لهذه ).و  مسبب صدأ الكتان عائل الكتان(أي
 متناضرة )جينات(مورثات تداخل ازواج  يتحكم به  (Infection Type) أو نوع اإلصابة  العالقة

(Interaction of Corresponding Gene pairs)   شرط أن تكون الظروف من طرفي العالقة
فإن علينا أن نستبدل ... ولكي تكون الصورة أقرب للفهم .  لحدوث وتطور تلك العالقة البيئية مناسبة

. طرفي العالقةالعرض المرضي بمصطلح نوع اإلصابة ألن كليهما هو مظهر خارجي لما جرى بين 
المعلومات الوراثية التي تخص العائل او المتطفل  لذلك فإن دراسة نوع اإلصابة يمكن أن يدلنا على 

تعتبر انواع اإلصابة صفات لعالقات العوائل .الظروف البيئية معروفةخاصة ألحد األطراف عندما تكون 
فضال عن ) المسبب الممرض(طفل والمتطفالت  وتعتمد على التركيب الوراثي لكل من العائل والمت

على إستخدام هذا  )Loegering ( هذا وقد شجع العالم لويكورنك. إعتمادها على الظروف البيئية السائدة
جديد أطلق عليه أبتكر العالم  ليوكيرنك مصطلح . المفهوم واكد على الحاجة لتقبل مضمونه 

Aegricorpus حية بين العائل والمسبب الممرض  عالقة فرديةل مظهر خارجي  مخصص فقط  لوصف
عن  ولتكون الصورة واضحة في مخيلة المختصين باألمراض النباتية. أساسها تداخالت وراثية خاصة 

فإن أحدا منهم قد أكتشف في أحد جوالته وجود  بقعة واحدة على ورقة واحدة من  هذا المصطلح الغريب 
ذا العرض المرضي الوحيد هوجود مسبب ممرض لنبات واحد في حقل واسع وٕان الفحص المختبري أكد 

 Single Living Manifestation of Specific Genetic ""لوكيرينك وفسره بوجود  عناهوهذا ما 
Interaction in and between Host and Pathogen""  . المصطلح من هنا يمكن القول بأن

 . لحقل المرئية المالحظة في االمذكور يعبر عن عن نوع اإلصابة 
  

فــي كــل مــن العائــل  وللحــديث عــن  بعــض المصــطلحات الواصــفة لكثيــر مــن  اإلختالفــات المتواجــدة     
جميـــع العناصـــر التـــي تشـــترك معـــا فـــي األخـــراج النهـــائي أدوار فهم تأن نـــوالمســـبب الممـــرض ، البـــد مـــن 

ى أحــد أجــزاءه العــرض ولنبــدأ أوال بالعائــل النبــاتي الــذي وجــدنا علــ .للعــرض المرضــي علــى العائــل النبــاتي
عنــدما يتقابــل وجهــا لوجــه مــع المســبب  (Host Reaction)   العائــل صــفة التفاعــل يملــك. المرضــي 
 Low)وعـادة مـا يكـون علـى نـوعين ، فإمـا أن يكـون تفـاعال واطـي Rيرمـز لتفاعـل العائـل بــ . الممـرض 
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Reaction )   ويرمـز لـه بــLR  وتركيبـه الـوراثي إلمـا أن يكـون مثمـاثال) RR(  هجينـا أو  (Rr)  حيـث
أمــا النــوع . غالبــا مــا يعتبــره العديــد مــن المختصــين بأنــه إنعكــاس لمقاومــة العائــل تجــاه المســبب الممــرض  

 rr وتركيبــه الــوراثي  Hrويرمــز لــه بـــ  (High Reaction)اآلخــر مــن تفاعــل العائــل فهــو التفاعــل العــالي 
لـذلك يمكـن القـول . سيته تجـاه المسـبب الممـرض حيث يدل وجوده أو مالحظته في عائل معين على حسا

أمــا المقاومــة وٕامــا الحساســية .. ..بــأن ســلوك العائــل تجــاه المســبب الممــرض غالبــا مــا يكــون علــى شــكلين 
من جانب أخر ، فإن المسبب الممرض  هو المسؤول عن عكس أهـم صـفه فيـه  عنـدما يتواجـد مـع  .....

قدرتـه أي  ) (Pathogenicityهـي صـفة القابليـة الممرضـة عائل معـين وتحـت ظـروف بيئيـة مناسـبة لـه و 
وكمــا فــي درجــات تفاعــل العائــل ، فــإن القابليــة اإلمراضــية ألي .  Pعلــى إحــداث اإلصــابة ويرمــز لهــا بـــ 
فإما أن تكون للممرض قابلية إمراضية عالية تنعكس فـي قـدرة وحداتـه ، مسبب ممرض تكون على شكلين 

يرمـز للقابليـة  .ائـل وٕاحـداث اإلصـابة أو أن تكـون قابليتـه اإلمراضـية واطئـة اللقاحية مـن دخـول أنسـجة الع
ولمـا بـرزت . -Pأو  PPأو  LPبينمـا يرمـز للقابليـة اإلمراضـية الواطئـة بــ ppأو  Hpاإلمراضية العالية بـ 

إشكاليات عديدة تمثلت في عدم قدرة وحدات لقاحية لمسبب ممرض معـين مـن إصـابة أصـناف أخـرى مـن 
إن األسـباب الحقيقيـة لهـذه . جموعة العائل النباتي ، فقد تبلورت لنا نظريـة التخصـص الفسـيولوجي نفس م

الفرضــية يكمــن فــي وجــود إختالفــات فــي قــدرة عــزالت مــن مســبب مرضــي جمعــت مــن منــاطق مختلفــة مــن 
إحــداث إصــابات علــى نفــس العوائــل التــي أظهــرت تفاعــل حســاس لمجموعــة معينــة مــن المجتمــع الســكاني 

لذلك وجد بأن  الممرض أو المتطفل يملك  صفة أخرى عادة ما تكون مرتبطة بالقابلية . مسبب المرضيلل
إن التوصــيف .  (Virulence)أو يطلــق عليهــا بالضــراوة أو الفوعــة اإلمراضــية وهــي الفعاليــة المرضــية 

الصحيح للقابلية اإلمراضية هو قدرة طرز أو ساللة معينة مـن الممـرض علـى التفـوق علـى مـورث مقاومـة 
تتكشــف القابليــة المرضــية ألي مســبب ممــرض علــى شــكلين ، فإمــا أن تكــون القابليــة .  موجــود فــي العائــل

إن التمييــز بــين . .Avirز لهــا بـــ ويرمــ (Avirulent)أو غيــر فعالــة  Virويرمــز لهــا بـــ   (Virulent)فعالـة 
الفعاليــــة الممرضــــة الفعالــــة وغيــــر الفعالــــة عــــادة مــــا يكــــون واضــــحا عنــــد العمــــل فــــي دراســــات التخصــــص 
الفسيولوجي أو في تشخيص مورثات المقاومة الفعالة وغير الفعالة في منطقة جغرافية محددة ضـد مجتمـع 

مشــاتل المصــيدة التــي تتــوزع فــي منــاطق كمــا يمكــن كشــف ذلــك بســهولة فــي . ســكاني للمســبب الممــرض 
مختلفــة  لغــرض دراســة المجتمعــات الســكانية ألي مســبب ممــرض وخاصــة فــي أصــداء الحبــوب وتحديــدا 

والــذي ذكــرت بأنــه يعبــر عــن نــوع إصــابة   Aegricorpusوعــودة إلــى مصــطلح  ).القمــح( أصــداء الحنطــة
زال يعبــر عــن نتــاج تلــك العالقــة لعالقــة عائــل مــا بمســبب ممــرض مــا تحــت ظــرف بيئــي دقيــق ، فإنــه ال

. الحميمية بين العائـل والممـرض ، لـذلك فهـو نـوع إصـابة بغـض النظـر عـن حجمهـا وٕاتسـاعها أو إنتشـارها
غالبا مـا تطفـو نتاجاتـه فـوق السـطح أي سـطح العائـل ، لـذلك فقـد نـرى  إن مايحصل بين العائل والممرض

العالقـة بـين العائـل  بيئية مناسبة لحـدوث وتطـورإصابة شديدة أو إصابات خفيفة على شرط توفر ظروف 
  .  والممرض

ــة ، فإنــ   توضــيف نــوع اإلصــابة فــي  ه يمكــنولغــرض إعطــاء فســحة علميــة للمختصــين بــاألمراض النباتي
تفسير البعد الوراثي المتوقـع فـي كـل مـن العائـل والمسـبب الممـرض ، فقـد أتفـق علـى إن هنـاك شـكلين مـن 
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أي وجود إصابة شديدة تنعكس في حجوم  (High Infection Types)عالي نوع اإلصابة ، أحدهما نوع 
حـول البثـرات  (Chlorosis)أو منـاطق مصـفرة  (Necrosis)البثرات وٕالتحامها وعـدم وجـود منـاطق ميتـة 

حيــث تكــون اإلصــابة خفيفــة ، والبثــرات صــغيرة  (Low Infection Type)والشــكل اآلخــر هــو الــواطئ 
وبشـكل . ق صفراء أو مناطق ميتة مع عدم وجود أي إلتحام بين البثـرات أو البقـع ومتفرقة يحيط بها مناط

نــوع اإلصــابة  عــادة مــا تعتبــر مــن الصــفات النســبية  العاكســة لفعــل أو تــداخل أزواج الجينــات عــام فــإن 
أنـواع (لذلك ، فإن المظاهر الخارجيـة ....  (Corresponding Gene Pairs)المتناضرة  )  المورثات(
 كمــا يوضــحه المخطــط عــادة مــا تكــون متعلقــة بالتراكيــب الوراثيــة الخاصــة فــي طرفــي العالقــة )  صــابةاإل

  : 1المذكور في الجدول 
  

  المخطط العام لفرضية الجين للجين في فهم البعد الوراثي لعالقة العائل بالممرض. 1جدول 
  لعائلالتراكيب الوراثية في العائل الخاصة  بتفاعل ا

Host Genotypes For Host Reaction 

التراكيب الوراثية في 

المسبب الممرض 

الخاصة بالقابلية 

 اإلمراضية
Pathogen 

Genotypes for 

Pathogenicity 
  تفاعل عالي

   High 

  Reaction(rr)  

  تفاعل واطئ  

Low 

Reaction(RR) 

  

      
  نوع إصابة عالي

High Infection 

Type(rrPP)  

 صابة واطئنوع إ

Low Infection 

Type(RRPP)  

  إمراضية واطئة

Low Patho. (PP)  

  
    

  نوع إصابة عالي

High Infection 

Type(rrpp) 

  نوع إصابة عالي

High Infection 

Type(RRpp)  

  إمراضية عالية

High Patho.(pp) 

  

  
لمتحكمــة فــي تفاعــل العائــل نقيــة  بــأن زوج المورثــات ا 1أعتبــر فــي المخطــط المــذكور فــي جــدول        

للمسـبب  للقابليـة المرضـية  وكذا الحال بالنسبة(rr) أو عالي  (RR)بغض النظر إن كان التفاعل واطىء 
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هـذا اإلفتـراض  أختيـر . لإلمراضية العاليـة pp للقابلية اإلمراضية الواطئة و    PPفهي بصيغة المرضي 
مكانيـة تصـور صـيغ أخـرى لمـا يكـون عليـة التركيـب الجينـي لكي يتم إستيعاب النظريـة بشـكل  بسـيط مـع إ

(Genotype)   لذلك فإن التفسير المنطقي الوحيـد والواضـح ). العائل والمسبب الممرض (لطرفي العالقة
الذي يتبادر إلى األذهان  عند مالحظة نوع إصابة واطئء على عائل ما بعد ظمان توفر الظروف البيئية 

العالقة أو التداخل بين العائـل والمسـبب الممـرض البـد وأن يشـير إلـى تـوفر مـورث  المناسبة لنشوء وتطور 
، كمــا ويعطينــا الــدليل الواضــح علــى إن القابليــة )الصــنف (مقاومــة تحكــم فــي التفاعــل الــواطئ لــذلك العائــل 

يء لـذلك فـإن نـوع إصـابة واطـ. اإلمراضية للعزلة المستخدمة في التلويـث اإلصـطناعي مـثال كانـت واطئـة 
اليمكن ان يتحقق إال بتداخل محدد المعالم مابين عائل ذو تفاعل واطـىء مـع ممـرض ذو قابليـة إمراضـية 

إن هذا التحليل الواضح اليمكن ان نسترسل به بهذه السالسة عند مالحظـة نـوع إصـابة عـالي ألن . واطئة
إصـابة واطـىء بـدون  لـذلك اليمكـن أن نحصـل علـى نـوع. هناك أكثر مـن سـبب وراء نـوع اإلصـابة العـالي

تواجد تفاعل واطىء مع ممرض ذو قالية إمراضية واطئة ومن هنا فـإن النـوع الـواطىء مـن اإلصـابة عـادة 
ما يشير إلى وجود مورث مقاومة خاص بتفاعـل العائـل علـى أقـل تقديروقابليـة إمراضـية واطئـة فـي الموقـع 

د وأن تكون نوع إصـابة عـالي بغـض النظـر وما عدى ذلك فإن نتيجته المرئية الب. المتناظر في الممرض 
  . عن مسبب هذا النوع من اإلصابة سواء تفاعل عالي في العائل أو قابلية إمراضية عالية في الممرض

وما رافقه من تفسيرات عادة ما تكون واضـحة جـدا كمـا ذكـرت عنـد  1إن المخطط المذكور في جدول     
العائل أم في الممرض تكون بحالة نقية في طرفي العالقة ، التعامل مع زوج واحد من المورثات سواء في 

 (Pp)و   (Rr)ولــذلك علينــا أن نضــع مخططــات لحــاالت أخــرى تكــون فيهــا التراكيــب الوراثيــة غيــر نقيــة 
   2كما هو موضح في جدول  للمسبب الممرض

  

بــين العائــل  مخطــط يعكــس األســاس الــوراثي لتــداخل زوج واحــد مــن أزواج المورثــات المتناضــرة: 2جــدول 
  . المورثات غير نقية  تكون  النباتي والمسبب المرضي عندما
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ع اإلصــابة انــو أمــن خــالل  هــاأزاء كــل تفاعــل تــم توقعبــين قوســين راثيــة الموضــوعة التراكيــب الو : مالحظــة
  :توضح الحقائق التالية  2أنواع اإلصابة الناتجة  في الجدول لذلك فإن  العائل ،على  ةالمالحظ
  (RR or Rr)وجود  سيادة تامة داخل زوج المورثات المتحكمة بتفاعل العائل  .1
 PP or)للممـرض  الواطئة لمورثات المتحكمة بالقابلية اإلمراضيةوجود  سيادة تامة داخل زوج ا .2

Pp) 
تكون محصلة التداخل نوع إصابة عالي عند غيـاب المورثـات السـائدة لكـل مـن العائـل والممـرض  .3

  (rr)لـذلك فـإن تـوفر مورثـات التفاعـل العـالي ، سواء كانت بحالة نقية أو هجينة لطرفي العالقة 
سوية أو بشكل منفرد سيولد نوع إصابة عالي بغـض النظـر   (pp)الية أو مورثات اإلمراضية الع

ســينعكس فــي نــوع إصــابة  pp--أو  -- rrعــن الصــيغة الوراثيــة للشــريك اآلخــر أي إن وجــود 
  .عالي

  
دراسة أنواع اإلصابة الناتجة على العوائل النباتية بعناية بالغة سيوفر لنـا فهمـا من كل ما تقدم فإن 

واخيــرا البــد مــن القــول بــأن توضــيف التقنيــات .  ي أنتجــت هــذا النــوع مــن اإلصــابةللعالقــة التــواســعا 
الحديثة والبايلوجيا الجزئية في دراسة بعض الفواصل المهمة فـي علـم األمـراض النباتيـة ، ال يقلـل مـن 
شـــأن هـــذه المعلومـــات لـــذوي اإلختصـــاص ألن هـــذه المواضـــيع هـــي أحـــد األركـــان األساســـية فـــي فهـــم 

اتيــة ، وبالتــالي ســوف نعــرف أيــن نســتخدم التقنيــات الحديثــة فــي حــل بعــض المعظــالت األمــراض النب
  . إختصارا للوقت والجهد 

                                         
  

                                                    
   

  
  
  

 
  


