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  األمراض النباتيةتجارب بعض الواقع والمصطنع في 
  

  محمد عبد الخالق الحمداني . د
  

. ترددت قليال قبل أن أطلق كلمة مصطنع كرديف للواقع الذي يجـب علينـا محاكاتـه فـي اي موضـوع          
جــود تلــك أو دراســتها بطريقــة مغــايرة لطبيعــة و  فكثيــرا مــا يالحــظ علــى الــبعض إصــطناعهم مشــكلة الوجــود لهــا

معهــا وكأنهــا تمثــل خطــورة كبيــرة لــم  ونيتعــاملثــم تــراهم .. المشـكلة مــن خــالل وضــع فرضــيات بعيــدة عــن الواقــع
الباحـــث  يـــدقوفيـــه  أحـــد البحـــوث المنشـــورة فـــي أحـــد المجـــالت علـــى يـــوم مـــاإطلعـــت فـــي . يلتفـــت إليهـــا أحـــد 

ألنــه إكتشــف بــأن هنــاك  ،)حالقمــ(نــاقوس خطــر كبيــر قــد يــدمر مصــدر غــذاء النــاس وهــي الحنطــة ومجموعتــه 
 Saprophyte and Facultative), ذات المعيشة الرمية أو ذات التطفـل اإلختيـاري مجموعة من الفطريات

parasites) مثل أنواع من الفطرAspergillus spp. وspp.    Cladosporium  وHeterosporium 
spp.  وUlocladium spp.  و Alternaria spp.  و Fusarium spp.  وMacrophomina spp.  

أو ... المعـــدة لصـــناعة الطحـــين  تتواجـــد علـــى ســـطوح بـــذور أصـــناف الحنطـــة وأنـــواع أخـــرى المجـــال لـــذكرها 
 مبإسـلوب غريـب جـدا ألنهـ وا الموضوع فقد درس هم مخاوف ون ولكي يؤكد. ..ة كتقاوي في الموسم القادماعللزر 
بــذور اصــناف  عــوافقــد زر   ...زارات الزراعــة والتجــارة والصــحة رســالة إلــى المعنيــين فــي و  واأن يوصــل ونيريــد

علـى ورق كـذلك و   Potato-Dextrose Agar (PDA)وكـان علـى مـا أظـن وسـط عديدة علـى وسـط زرعـي 
كـل فطـر تكشـف علـى أو حـول البـذور عزل ونقـى وكثـر ثم  .حظنت األطباق داخل حاضنة ترشيح مرطب ثم 

الماء المقطـر المعقـم  سم من مزرعة  كل فطر في لتر من9بتري بقطر  ويات طبقمحت تثم سحق  .المزروعة
بــذور معقمــة لألصــناف قبــل زراعتهــا ب.. بــالمعلق المــائي لتلــك الفطــور إنفراديــا تــرب األصــص  ثــم رويــت . .

فهنــاك ....نعــم هنــاك خطــر محــدق برغيــف الخبــز..كمينــا إلصــطيادها والفرحــة التــي نصــبفكانــت   .المدروســة
ولكـي يـتم  ..نـه نـاقوس الخطـر الـذي حـذرو منـهنعـم إ. .غ البـادرات بسـبب تلـك الفطريـات إختزال كبيـر فـي بـزو 

بالمــاء  وغســلت ســطحيا مجموعــة مــن بــذور كــل صــنف  تعقمــ حيــث... بالتجربــة المثيــرة وقــام ..كتأكيــد ذلــ
فـــي دوارق  افـــة الوقـــوع فـــي الخطـــأ قبـــل أن تـــوزع وزعـــت بكميـــات متســـاوية بـــالوزن مخثـــم ... المقطـــر المعقـــم 

بذور كـل دورق عـدد مـن قطـع مزرعـة فطـر مـا مـن أدخل على .. مل ذات سدادات محكمة 250سعة .زجاجية
وكانـت التوصـية الـدوارق علـى درجـة مثاليـة لنمـو تلـك الفطـور  ت حضـن. .التي عزلوها ونقوها وكثروها الفطور

البـــذور رة فـــي اليـــوم الواحـــد لظمـــان توزيـــع عـــادل ومنصـــف للفطـــر علـــى جميـــع بتحريـــك محتويـــات كـــل دورق مـــ
. صــنف / ســبوعية مــن بــذور الــدوارق بــإخراج نمــاذج إ ؤ حملــتهم الوطنيــة ثــم بــدأ. .الموجــودة داخــل كــل دورق

بــات  فــي فقــد إنخفضــت النســب المئويــة لإلن .نعــم هنــاك خطــر  . .فــي المختبــرلغــرض إختبــار قابليــة اإلنبــات 
فـي وهكـذا فقـد حلـت الكارثـة ... فالثالـث... ثم زادت النسـب فـي نمـاذج اإلسـبوع الثـاني... نماذج اإلسبوع األول

.. والفطريـات  .فهنـاك فطريـات . إن مخـاطر جمـة تهـدد بـذور الحنطـة فـإنتهى إلـى . أو الرابع اإلسبوع الثالث 
  ..ت البادراتات قد تسبب مو وبعض الفطري. ذور في التربةعفن البوالفطريات قد تسبب ت .قد تنتج سموما

ــة لنشــرهوهكــذا كتــب البحــث وٕارســل إلــى ال        . ..ن ســطر يقلمــه وعتبــي علــى مــ...لقــد قبــل البحــث. ..مجل
   ..صالح للنشر
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  .... في دراسة المشكله الفريق البحثي لقد أخطا ... نعم   
نوع من البحوث التي يتم تداولها خطأ ليس من مسؤولية المجموعة البحثية التـي قامـت بالعمـل إن ذكري لهذا ال

فقــد يقبــل البحــث ويثنــي . .عنــد إختيــار المقيمــين لهــذا البحــثبــل تقــع المســؤلية الكبيــرة علــى المجلــة العلميــة ... 
جلــة أن  تراعــي التخصــص فعلــى الم... علــى القــائمين بــه عنــدما تختــار المجلــة مقيمــا مــن خــارج اإلختصــاص 

ص ولــيس ألمــور فــي التخصــمــن خــالل النشــر العلمــي . .وأعنــي بهــا الخبــرة المتراكمــة . ..والخبــرة المتراكمــة 
    ..أخرى

فهـم يعملـون بيئـة . .للواقـع بصـلة  ال تمـت كمـا يقـوم عـدد مـن المختصـين بـاألمراض النباتيـة بوضـع إفتراضـات
فحة اإلحيائية وهي العائل النباتي والفطر الممرض وعامل المكافحة اإلحيائية غريبة  ألطراف العالقة في المكا

  ... والظروف البيئية الحاظنة لتلك العالقة
ة كبيـرة فـي النباتـات فلو افترضنا إننا حاولنا إستخدام مبيد فطري للحد مـن نشـاط فطـر ممـرض قـد يسـبب خسـار 

   ..ماهي أوجه التعامل مع المبيد.. .المزروعة
  :واعتقد الخالف على أن يكون واحدا من األوجه التالي

.. مـع دخـول الميـاه للحقـل أول مـرة أو نثر المبيـد ... وضح المبيد في خطوط الزراعة تعفير البذور بالمبيد أو 
   ..لية مرة أو مرتين خالل الموسموقد تكرر العم

ائق مصطنعة التمت  اليشوبها أي شك في إنها طر من ذلك نرى في مثال المبيد بأن جميع الطرائق المستخدمة 
  . .للواقع بشيء

ولنـــرى مـــا الطرائـــق  المســـتخدمة مـــن قبـــل بعـــض األخـــوة البـــاحثين عنـــد تقيـــيم أداء أو كفـــاءة عوامـــل المكافحـــة 
  :وكما مدون في الفقرات التالية. ..منطقي اإلحيائية في الحقل  وهي طرائق تحاكي الواقع بشكل 

  
  )عامــل مكافحــة(أحــد عــزالت فطــر إحيــائي فــي  أو تنافســي وجــود فعــل تثبيطــي  مــا ثــيفريــق بحأثبــت  .1

مـن  أثبتـت كفـاءة تلـك العزلـة مختبريـا . يسـبب خسـائر كبيـرة علـى محصـول معـين ضد فطر ممرض 
  .  )Technique)  Dual Cultureالمزارع الثنائية خالل التجارب المختبرية بتقنية

فإن على الفريق االبحثي أن يحاول توضيف العزلة في  في الحقل ثبيطيولكي يتم إثبات هذا الفعل الت .2
% 50تكـاثر الفطـر الممـرض فـي تربـة الحقـل مـن المسـتوى الـذي قـد يسـبب فقـدان أكثـر مـن الحد من 

في التربة الملوثة ) شتالت(من البادرات البازغة عند زراعة البذور أو فقدان أغلبها عند نقلها كبادرات 
 . إلى مستويات واطئة جدا بالفطر الممرض

ـــة  .3 ـــأن هنـــاك وحـــدات لقاحي ـــالواقع يقـــول ب ـــذلك ف ) ميســـيليوم(ســـبورات، أجســـام حجريـــة، غـــزل فطـــري (ل
وٕان  تربـة الحقـل ملوثـة بشـدة للفطر الممـرض مسـتقرة منـذ فتـرة طويلـة  عائدة وتراكيب إثمارية وغيرها 

(Heavy Infested Soil)  .زراعــة ل المــذكور لة أو الحقــإذن كيــف الســبيل ألســتغالل هــذة التربــ
 ... أو أي محصول خضر  ..بادرات طماطة

في عرف المختصين بـاألمراض النباتيـة يمكـن أن  تكـون هنـاك حلـوال كثيـرة كزراعـة محصـول اليتـأثر  .4
أو غمر جذور البادرات في معلـق مـائي .. أوزراعة بذور معاملة بمبيد فطري فعال  الممرض بالفطر 
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ـــدةفة المبأو إضـــا...لمبيـــد فطـــري وهـــو ... ولكـــن هنـــاك رأي آخـــر   ..يـــد مـــع مـــاء الـــري بـــدفعات عدي
  .كيف. .ئيةف إسلوب المكافحة اإلحياتوضي

فـــي مهـــد البـــذور أو مهـــد ) مستحضـــرات جافـــة أو معلقـــات مائيـــة لألبـــواغ (عوامـــل المكافحـــة  عتوضـــ .5
يمكن . نبات األبواغ في مكان تواجدهاإلثم  تغطى بالتربة مع ضرورة توفير رطوبة كافية ... البادرات

لزراعــة البــذور أو .الشــتالت بعــد إســبوع مــن إضــافة العوامــل اإلحيائيــة أن تفــتح مواقــع مهــد البــذور أو
  ...زراعة البادرات المنقولة من المشاتل

عــدم (مــن جانــب آلخــر ترطــب مواقــع مهــد البــذور أو الشــتالت بالمــاء فقــط لتوضــيفها كمعاملــة شــاهد  .6
 ). وامل اإلحيائيةوجود الع

في معاملـة الشـاهد ستسـاعد رطوبـة المـاء علـى تحفيـز . .الل فترة الحظانة في  المواقع ماذا يحدث خ .7
أمــا فــي المعــامالت األخــرى فــإن ... النمــو للفطــر الممــرض ليبــدا بغــزو كامــل لمهــد البــذور أو البــادرات

... فــي تحفيــز النمــو والتطــور  ســوف يســتفيدان) األبــواغ (كــل مــن الفطــر الممــرض وعامــل المكافحــة 
العزلة المستخدمة في التفوق على نمو الفطر الممـرض أو يبرز األختبار الحقيقي لقدرة أو كفاءة  وهنا

أو ..التطفل علية أو المنافسة على المكان والغذاء او تثبيط نمو الفطر الممـرض بفعـل إنزيمـات معينـة
  ..من خالل أي آلية

ـــة الشـــاهد لرصـــد أي تكشـــف ألعـــراض الـــذبول فـــي البـــادرات  نباتـــات أو بـــزوغ تراقـــب   .8 بـــادرات معامل
المكافحــة ألخــذ نفــس  يــتم اإلنتقــال إلــى مــواق تجربــة عوامــل.. .روعــة أو مراقبــة مســتويات البــزوغ المز 

  ..المالحظات
فطـر وهـذا الواقـع قـد تمثـل بوجـود تربـة ملوثـة ب... إن كل ماتقدم قد جرى بشكل علمي مبني علـى واقـع موجـود 

 ..لة أعـالهينـا خطواتـه المتسلسـفجاء التعامل العلمي كما ب... ممرض اليمكن إستغاللها لزراعة محصول معين
وعلـــى الـــرغم مـــن واقعيـــة الطرائـــق المســـتخدمة مـــن قبـــل الفريـــق البحثـــي والتـــي يقرهـــا لهـــم الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

إال إننــا نــرى مجــاميع بحثيــة .... كافحــة اإلحيائيــةالمجــاميع المهتمــة بالم االمختصــين بــاألمراض النباتيــة وتحديــد
صـطنع ألنـه واقـع وهمـي م... هو غير واقعي.. وأقل ما يقال عن ذلك الشكل بالتعامل ... تتعامل بشكل آخر 

 ...صنعه الفريق العلمي له 
أمــا فــي حالــة إســتخدام تربــة حقــل لــم يحــدث أن زرعــت بــأي محصــول مــن عائلــة المحصــول الــذي نتعامــل 

  :فيتم تهيئة التجربة وفق الخطوات التالية.. ..معه
  تهيء تربة الحقل للزراعة  . أ
ســم  بــأطوال تعتمــد علــى ابعــاد اللــوح أو تعمــل مــروز  7- 5تفــتح خطــوط متقاربــة بأعمــاق متســاوية   . ب

(Rows) في حالة إختيار تلك الطريقة في الزراعة ... 
 .مناسب لتربة مواقع الزراعة ترطب الخطوط أو أخاديد المروز بالماء بشكل يظمن حصول ترطيب  . ت
علـى . وضع الوحدات اللقاحية للفطر الممرض أو معلـق مـائي ألبواغـه فـي تلـك الخطـوط أو األخاديـد  . ث

وتتـرك لمـدة التقـل عـن . ترطب خطوط أو أخاديد بعيـدة بالمـاء فقـط كمعاملـة شـاهد. أن تغطى مباشرة
 . اقع التي وضعت فيها وحداته اللقاحيةإسبوع واحد لكي ينمو الفطر في المو 



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

 4

تــزرع الخطــوط ببــذور احــد المحاصــيل الحساســة للفطــر الممــرض أو تؤخــذ كميــة مــن تــرب الخطــوط   . ج
 .. إلختبار نسبة قتل البادرات داخل أصص 

... بعد إثبات وجود نشاط جيـد للفطـر الممـرض يـتم فـتح الخطـوط أو الخاديـد لوضـع عوامـل المكافحـة  . ح
 ) .فطر ممرض فقط(لخطوط بمكان بعيد كمعاملة شاهد مع ترك عدد من ا

 ... زراعتهاتترك الخطوط بعد ترطيبها لمدة إسبوع قبل    . خ
تقـارن ..... يتم مراقبة البادرات وبزوغ البادرات في خطوط الماء وخطوط الفطـر الممـرض أول األمـر   . د

 .... النتائج بعد ذلك مع معامالت عوامل المكافحة اإلحيائية
كرنـاه فـي النقـاط الســابقة يمثـل محاكـات الواقـع الـذي نتعامــل معـه والـذي يـتلخص بقـدرتنا علــى إن كـل مـا ذ

المحصـــول فـــي الموســـم  تـــوفير حمايـــة للبـــادرات التـــي ســـتزرع فـــي تربـــة حقـــل ملوثـــة بفطـــر معـــين قـــد دمـــر
   ...الماضي
واليمكـن تقبلـه .... قـع فـي الواإفتراض آل أسـاس لـه بناء على أما ماقصدته في إصطناع الحالة أو        

  ... حتى وٕان أفرز نتائج واعدة
ينفذ بعض األخوة تجاربهم حول تقييم كفاءة الفطر اإلحيائي أو عزلة محـددة منـه ضـد فطـر ممـرض عـزل 

  :كما يلي... من نباتات مصابة 
بوجـود  ولـيس لهـا تـاريخ.. وعـاة تكـون تربـة تسـتخدم ألول مـرة.... أو تربة الحقلتهيئة األلواح الحقلية  .1

  .... مشاكل للنباتات التي زرعت فيها في المواسم السابقة
تلويــث التربــة بــالمعلق المــائي لســبورات  أو تراكيــب الفطــر الممــرض ثــم وضــع المعلــق المــائي ألبــواغ  .2

أو قــد يـتم خلـط معلــق الممـرض مـع معلـق عامــل المكافحـة قبـل وضــعهم .... عامـل المكافحـة مباشـرة 
تخصص معاملـة للفطـر الممـرض ومعاملـة بـدون . خاديد الجانبية للمروزسوية في الخطوط أو في األ

 . الفطر الممرض
 . تزرع البذور أو البادرات مباشرة في الخطوط  .3
  تراقب النباتات لتسجيل المالحظات  .4
ل إن الصورة األخيرة لتنفيذ التجارب الخاصة بالمكافحة اإلحيائية  اليمكن ان تكون بمستوى التنفيـذ األو        
ــاني بالتنفيــذ المصــطنعبينمــا يمكــن أن يطلــق علــى ال. .أطلقنــا عليــه بالتنفيــذ الــواقعي  والــذي لعــدم .  .. نــوع الث

وجود هذه الفرضية التي أفترضها الباحث عندما وضع الممرض وعامل المكافحة في نفس الساعة في تربـة لـم 
كيف سيكون الصراع بين  ...فالسؤال هو... تزرع سابقا بأي محصول قريب أو من نفس عائلة العائل الرئيسي

 والسـبب... أعتقد جازما إن الصراع سيكون فـي صـالح الفطـر اإلحيـائي . ..حيائي الفطر الممرض والفطر اإل
إن ... إضافة إلى سرعة نموه مما يجعله منافسا شرسا للسـيطرة علـى المواقـع.. غزارة البواغ في المعلق المائي 

يكودرمـا جدا فلـو خلطنـا نمـو مزرعـة أي فطـر ممـرض بلتـر مـاء ومزرعـة عزلـة الفطـر ترا إثبات قولي هذا سهل
لــذلك فقــد وقــع الفريــق . .مــل لرأينــا الفــرق الكبيــر  1غ فــي ثــم فحصــنا عــدد األبــوا. .فــي نفــس الكميــة مــن المــاء

  وهذا اإلنحياز يتلخص في أمرين  (Bias Trap)البحثي  بفخ اإلنحياز 
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واإلنحيــاز . .كميــة أو الحجــم  مــن معلــق كليهمــا امــل المكافحــة  حتــى لــو إســتخدم نفــس الفقــد إنحــاز لع: األول
مهاجمـة البـادرات قبـل ون نفسـه ليكـون جـاهزا لَكـالثاني فقد كان غير منصفا مع الفطر الممرض فلقد أمره بأن يُ 

ين بــاألمراض النباتيــة وهــو مــع العلــم بــأن هنــاك  عــرف بــين المختصــ. .فعــل ذلــك. .وال أدري لمــاذا  ..بزوغهــا 
تعرقــل تســتطيع أن  مراعــاة تــوفير الظــروف المناســبة لحــدوث اإلصــابة وتطورهــا عنــد التقيــيم والغربلــة ألنــك قــد 

ثـم هنـاك عامـل أخـر قـد يكـون مكمـال إلنحيازيـة الفريـق العلمـي وهـو عمـق الزراعـة ... اإلصابة بعوامل عديـدة 
هـــرب مـــن اإلصـــابة قبـــل أن يـــتمكن الفطـــر الممـــرض مـــن مهاجمـــة وســـرعة البـــزوغ ممـــا يجعـــل العائـــل النبـــاتي ي

ولــذلك ذكــرت فــي بدايــة .. أدواتــه المجزئــة هنــا وهنــاكالبــادرات قبــل بزوغهــا ألن الفطــر الممــرض مهــتم بتجميــع 
ويعالجهــا بطريقــة خاطئــة أيضــا أو لنقــل بطريقــة أبعــد مــا ... مــن قيــام الــبعض بإفتراضــات خاطئــة ... المقالــة 
  .... عن الواقع تكون

  

فأنا أقولها بصـراحة لقـد كنـت أحـد اللـذين تشـملهم الفقـرة الثانيـة مـن خـالل أول  . .ني البعض خطأوحتى ال يفهم
في السمسـم   Rhizoctonia solaniبحث نشرته عن تقييم كفاءة بعض عزالت الفطر ترايكودرما على الفطر 

ولكنني أصلحت األمر فـي التطبيـق الواسـع للمكافحـة .لعراق حيث بدايات التبشير بهذه األلية في ا 1988عام 
أعطينـا فرصـة لـه ليسـتقر ويتكـاثر ...أي عملنـا تربـة ملوثـة بـالفطر الممـرض ... اإلحيائية عندما حاكينـا الواقـع

وأعطينــا فرصــة ... ثــم وضــعنا المعلقــات المائيــة للعــزالت المختــارة فــي مواقــع مهــد البــذور .... فــي مهــد البــذور
  . ..ثم زرعنا بذور السمسم. ..رضت بالنمو والتكاثر وهي نفس الفترة التي أعطيت للفطر الممللعزال
. ..علـى القطـن  R.solaniكما ودرسنا في بحث آخر كفاءة بعض عزالت الفطـر فـي إختـزال ضـرر الفطـر   

ـــالفطر ـــوث مـــن خـــالل زراعـــة بـــذور نباتـــات مصـــي... أختيـــر حقـــل ملـــوث ب  Trap)دة ثـــم إثبـــات وجـــود التل
Plants) ... رطبت مواقع البذور وزرعت بذور قطن معفـرة . ..من وجود مستوى عالي من التلويثوبعد التأكد

ما أقصده بأن الخطأ الـذي حصـل فـي تنفيـذ . .. .Trichoderma sppبمستحضرات جافة من عزالت الفطر 
  ألنني عرفت الخطأ وتعلمت الدرس وهو األول لم يتكرر معي   1988

فــي بــل حــدثت ... إن األخطــاء المتعلقــة بطرائــق العمــل التقتصــر علــى بعــض بحــوث المكافحــة اإلحيائيــة فقــط 
موجه من البحوث والدراسات وتخرج طلبة دراسات عليـا فـي أقسـام وقايـة النبـات أو األمـراض  فترة من الفترات 

بـذور  من طرية لفطريات عزلت من التربة أو عن تأثير رواشح المزارع الفجميعها  تتحدث الحياة  مالنباتية وعلو 
فهم يقولون بأن غمر البذور لمدة دقيقـة فـي ... فقد كان البعض يتعامل بها بشكل غريب .. .بعض المحاصيل

علـى ....إشـارة إلـى خطـورة ذلـك الفطـر  هـاطبع فإنلوبـا. ب إختزال كبير في إنبـات البـذور راشح فطر ما قد سب
  ..يحسب الباحث الدقيقة يفك. .ولنرى. .ل الحلم إلى جحيم دقيقة واحدة تحو . ..لإنبات بذور ذلك المحصو 

.... تحضـــينه مـــع التحريـــك لمـــدة إســـبوعين. .زراعتـــه فـــي وســـط ســـائل . ..اإلكثـــار.... التنقيـــة... الفطـــر عـــزل
  :أخذ الراشح للمعامالت وكما يلي.... ترشيح النمو لعزل النمو عن الراشح

  ... وهكذا وحسب رغبته% 25، %50،%75،%100الباحث تخافيف من الراشح  تخدمإس .1
 . ..ومغسولة بالماء ومجففة بذور معقمة هيأ .2
 .... أطباق زجاجية معقمة تحوي على ورق ترشيح مناسب لمساحة الطبق  هيأ .3
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أو بالوسـط الغـذائي بالمـاء  رطبـتالباحث بترطيـب اوراق الترشـيح بالراشـح مـع تـرك ثالثـة اطبـاق  قام  .4
 ...تخدمهالذي إس

أي . .البــذور إلــى اطبــاق كــل تركيــز  نقــلثــم . ..ذوره لمــدة دقيقــة فــي كــل تركيــزالباحــث بغمــر بــ قــام  .5
علـى أوراق ترشـيح رطبـت بـنفس  نقلـتمـن تركيـز الراشـح % 25دقيقة في  1البذور التي غمرت لمدة 

 . ..وهكذا مع البقية. ..تركيزال
 .. .حاضنة لمدة إسبوعفي مع معاملة الشاهد ) لكل تركيز 3(األطباق نتحض .6
لقد كانت القوة التثبيطية للفطر مخيفة جـدا بحيـث .... النتائج صاعقةكانت و . ..نتائج اإلنبات سجلت .7

فقـد إ.... وأي راشـح .... تم قتـل قابليـة اإلنبـات عنـد غمـر البـذور لمـدة دقيقـة واحـدة فـي راشـح الفطـر 
كتبهـا .... إنهـا فعـال كارثـة وضـع الباحـث يـده عليهـا%.... 10و% 100الفـرق بـين تركيـز  بين بأنت

قبلـت مـع بعـض التعـديالت الطفيفـة مثـل عـدم ... قدمها للنشر فـي المجـالت العلميـة,,,,, في إطروحته
أو إن إســم جــنس الفطــر ... هنــاك مصــدر فــي المــتن مفقــود فــي قائمــة المراجــع ترتيــب المصــادر أو 

.. فنشـــر البحـــث بعـــد التعـــديالت المثيـــرة..... أو نضـــح تحتـــه خـــط... يجـــب أن يكتـــب بـــأحرف مائلـــة 
يقـة الخاطئـة فـي التعامـل وتخرج طلبة الماجستير أو الدكتوراه وهو يحمل هذه المعلومـة الخاطئـة والطر 

  ...امعه
ألن البــذور قــد . .بطولــه وعرضــه بــل إســبوع .. . الثــاني مــن أن الوقــت لــيس دقيقــةولــم ينتبــه المقــيم األول وال

ــو ثــواني  حــول اإلســبوع إلــى دقيقــة  فســبحان الــذي... لكنهــا أجلســت علــى ورق مرطــب بالراشــح ... غمــرت ول
  .. .واحدة

فــي لينشــره فإنــا دائمــا أؤمــن بــأن أي باحــث علمــي  عنــدما يخطــط لبحــث ... وألضــيف شــيئا مهمــا لهــذه المقالــة
ولـذلك ... ميـة يشـكر عليهـا ويجـب تشـجيعها خاصـة بالنسـبة للبـاحثين الشـبابعلالمجالت العلمية هي شـجاعة 

إذن مــن هـــو المــالم إن إنتشــرت هـــذه ... فهــم معــذورون ألن مانفــذوه قـــد ســمعوه أو قــرأوه فـــي بحــوث أســاتذتهم
مــن إختيــار  ....ومــا دخــل المجلــة.... البحــوث المجلــة التــي تنشــر .... الصــيغة بالتعامــل مــه هكــذا موضــوع

  .... قييمين الم
ولكنـي واهللا يشـهد .... أثني على الفريق العلمـي الـذي كتبـه..... ولذلك فإني دوما أقول عند قراءتي بحثا جميال

 Methodology)عندما أرى بحثا فيه أخطاء في طريقة التعامـل أي أخطـاء فـي طريقـة العمـل ... على ذلك 
Mistakes )  فإني ألوم من قيم البحث ...  
ة مـــن البحـــوث المنشـــورة التـــي تتعامـــل خطـــأ مـــع المستخلصـــات الفطريـــة أو النباتيـــة ممـــا يجعـــل وهنـــاك مجموعـــ

نتائجهـــا مخيفـــة ألنهـــا ناتجـــة عـــن أخطـــاء فـــي الحســـابات وبشـــكل غريـــب جـــدا اليليـــق بمرتكبيهـــا صـــفة الباحـــث 
  ... العلمي

  مع تمنياتي 

  محمد عبد الخالق الحمداني. د                                                                   

  2012تموز                                                                               


