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أو كمیات كبیرة معلق مائي ألبواغ فطر معین  عند إستخدام أحیانا خالل برامج التلویث اإلصطناعي، یحدث 
تدني ، في بعض التجارب الخاصة بدراسة حیویة أو إنبات األبواغ أو من األبواغ التیلیة في تلویث بذور م 

أثبتت كثیر من . أو أعداد مواقع اإلصابة بما الیتناسب مع التركیز المستعمل  النسب المئویة لإلنبات
في تجمعات یكثر حصول التثبیط . ) 1جدول ( ى وجود مواد مثبطة إلنبات األبواغ المنتجة لھا الدراسات عل

تأثیر لذلك عرفت الظاھرة بالمراد إختبار إنباتھا سواء وضعت في قطرة ماء أو على آكر مائي ، األبواغ 
كورة، إال إن وعلى الرغم من توفر المنطق العلمي في التسمیة المذ. (Crowding Effect)اإلزدحام 

 Self-Inhibition)الغالبیة العظمى من الباحثین قد أستخدمو تسمیة أخرى وھي ظاھرة التثبیط الذاتي 
Phenomenon)   . بالباحث البد وأن یقترن .. إن الحدیث عن ھذه الظاھرة في الفطریاتC.E. 

Yarwood   ضعف واضح في إنبات األبواغ الیوریدینیة للفطر المسبب لمرض صدأ سجل الذي، 1954عام
المنثورة على شرائح من اآلكر المائي وخاصة في تجمعات األبواغ   Uromyces phaseoliالفاصولیاء 

في وعلى الرغم من عدم توفر وسائل متطورة .. فقط ، أي إن إنبات األبواغ المتواجدة إنفرادیا كان كامال
وجود مركبات غازیة متطایرة نتجت من قبل األبواغ ذلك التأثیر،إال إن ھناك توقعا ب تشخیص أسباب

مما قاد إلى تثبیط إنبات تلك األبواغ المتواجدة في تلك )... تأثیر تجمیعي تراكمي في موقع واحد.. (المتجمعة
.... الكتل

واقع یمكن حویلھ من فرضیة إلى الزال یبحث عن من یستطیع تإن من أروع ما قیل عن التثبیط الذاتی     
لھا دورا مؤثرا عند إنشاء  أن ...أو.....فقد قیل بأن المركبات المثبطة قد تكون طرفا مؤثرا .... تطبیقھ 

Establishment of Host: Parasite)عالقة بین الفطر والعائل النباتي  Relationship) . تأسس
التلویث اإلصطناعي بأبواغ الفطر المسبب لصدأ ھذا الرأي من مالحظة مھمة حدثت أثناء عملیة 

لم یحصل بینما .... من األبواغ الیوریدینیة الساقطة على أوراق سلیمة% 73لوحظ إنبات  ، إذ الفاصولیاء
أوراق (من األبواغ الیوریدینیة الساقطة على أوراق فاصولیاء ذات بثرات یوریدینیة  % 13لـ إنبات إال 

إن عدم إنبات ). من األبواغ %82.19(ار سؤاال عن أسباب ھذا اإلختزال الكبیر مما أث)!!. مصابة سابقا
مانعة أثار شبھة واضحة عن إحتمالیة أن تكون ھناك مواد أو مركبات على أنسجة مصابة  الساقطةاألبواغ 

رة وإن ھذه المركبات ذات قد ... قد تكونت خالل عملیة إنشاء مواقع اإلصابةإلنبات األبواغ الساقطة 
من أعداد األبواغ % 23إختزال ( تثبیطیة عالیة قد تفوق بفعلھا التثبیطي ما ظھر عند التلویث األول 
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ھذا التحلیل المنطقي لما حصل ، بعدا آخرا لظاھرة التثبیط الذاتي یتلخص في عدم  أضاف ) . المستخدمة 
المثارة حول ما حدث في تلك إن أحد التفسیرات .... إقتصار وجودھا في جدران الوحدات اللقاحیة فقط
قد أنتج أو كون بعض مكونات الدفاعات الجزئیة التجربة ھي إمكانیة أن یكون النبات المصاب 

(Molecular Defense)   ضد الفطر المھاجم

وجود آلیة الدفاع الجزیئي في أنسجة النبات المھاَجمة من قبل بعض الممرضات  من قبل  تم تأكید 
، حیث وجد بأن ھناك زوج واحد من المورثات 1997عام Ayliffeفریق بحثي بقیادة الباحث 

موجودة في الممرضات یتحكم بإنتاج المثبطات الذاتیة (Ressisive)بصیغة المتنحي ) الجینات(
نتج عن ھذا ....وھنا یقترح الباحثین عمال مستقبلیا....ي أبواغھا الظاھرة التي تتواجد ف

لو تم نقل ھذه الصفة أو باألحرى المورث المسؤول عن الصفة إلى محصول ... وھو ... اإلكتشاف
فقد یعمل ذلك المورث على منع إنبات جمیع األبواغ الیوریدینیة .... الحنطة على سبیل المثال 

ر ممرضات األصداء وبذلك سیتم حمایة أھم محاصیل األمن الغذائي العالمي من مخاط... القادمة 
...... الثالثة التي تعصف بإنتاجیة المحصول في كل موسم وفي أغلب مناطق زراعة المحصول

قد یكون لھ التثبیط الذاتي في بعض أبواغ بعض ممرضات النبات المھمة  مما تقدم یبدو بأن عامل 
ة من الممرضات تأثیر سلبي على قرارات مھمة تتعلق بجمیع برامج حمایة المحاصیل اإلقتصادی

النباتیة بدأ من البحث عن مصادر المقاومة مرورا بإختیار اآلباء وإنتھاءا ببرامج الغربلة لنتاجات 
ألركان مثلث اإلصابة  تولیفة على تحقیق أفضل ولما كان الحرص على . برامج التربیة والتحسین

(Infection Triangle)  والذي یعرف بمثلث المرض المتمثلة بالعائل الحساس والممرض
ھي أحد أھم أركان أي برنامج تربیة مخصص لمقاومة األمراض  الفعال والظروف البیئیة المناسبة

 Fungal)لمعظم الممرضات الفطریة   (Inoculum Units)الوحدات اللقاحیة  النباتیة ،وإن 
Pathogens) فعلى العاملین أن یحرصوا ، العوائل النباتیةعالقة مع  ءاألداة الرئیسیةإلنشاھي

إن تأثر حیویة الوحدات . في حیویتھاسلبا أو إیجابا  تؤثرعدیدة غالبا ما على مراعاة عوامل 
اللقاحیة ألي فطر ممرض بالعمر والوسط الذي نمى فیھ وطریقة إتصالھ أو تماسھ مع العائل 

-Self)ات تأثیر سلبي على إنبات تلك الوحدات ووجود أو عدم وجود مركبات كیمیائیة ذ
Inhibitors ) الكیمیائیة سواء  المركبات إنو،في ممرضات عدیدةالیمكن تجاوزھا ھي حقیقة

التي تنتجھا  volatile Self Inhibitors)-(Volatile or nonكانت طیارة أو غیر طیارة 
قد تغیر مختلف الوحدات اللقاحیة سواء أبواغ كونیدیة أو كالمیدیة أو یوریدینیة أو تیلیة ، فإنھا 

. إذا لم یحسن تداولھا عند التلویث اإلصطناعيشكلیا نوع اإلصابة المالحظ على العائل 
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في أبواغ بعض الممرضات النباتیة التثبیط الذاتي . 1جدول 

أسماء المثبطات أوالنشاطات األمراض أو الممرضات الفطریات 

Anisogramma anomala   
تقرح أغصان بعض 

األشجار 

غیر مشخص 

Aspergillus niger
التعفن األسود وأعفان 

المخازن 

غیر مشخص 

Blastocladiela emersonii أحد الفطریات الكتریدیة

المائیة 

غیر مشخص 

Blumeria graminis البیاض الدقیقي في
النجیلیات 

غیر مشخص

Colletotrichum graminicolaنثراكنوز أوراق وسیقان أ
الذرة

Mycosporine-alanine

Cladosporium cucumerinum غیر مشخص         جرب ثمار الخیار

Colletotrichum cingulata
(Colletotrichum 
gloeosporioides)

انثراكنوز على مدى عائلي 
واسع 

Gloeosporone 

Colletotrichum capsici غیر مشخص انثراكنوز الحمص والفلفل
Colletotrichum 

lindermuthianum
غیر مشخص نثراكنوز الفاصولیاء ا

Colletotrichum trifoliiغیر مشخص نثراكنوز البرسیمأ

Colletotrichum fragariae انثراكنوز الشلیك(2E,4E)-2,4-hexadinal, 
(E)- and (Z)-3-
ethylidene-1,3-

dihydroindole-3 one , 
(2R)-(3-indolyl) 

propionic acid and a 
pair of isomers named 
Colletofragaron-A and 

B
Cronartium comandrae  األوراق ذو صدأ صنوبر

غیر مشخص القصیرة 
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Dictyostelium 
discoideum(Slime   Mold)         

تعفنات لزجة على المخلفات 
العضویة في الغابات 

N, N-
dimethylguanosine

للمثبط القدرة كذلك على تثبیط عملیة تكوین البروتینات 
Drechmeria   coniospora    التطفل على یرقات نیماتودا

النبات 
غیر مشخص

Drechslera oryzae     غیر مشخص تبقع اوراق الرز
Fusarium oxysporum الذبولNonanioic

pelargonic acid)(acid
Glomerella cingulate غیر مشخص أنثراكنوز

Geotrichum candidum التعفن الحامض في ثمار
ضر الخ

غیر مشخص 

Hemileia vastatrix صدأ القھوةOrganic acid
Microsporum gypseum غیر مشخص أمراض جلدیة
Magnaporthe grisea  غیر مشخص الرز ) شرى(لفحة

MucorMold  غیر مشخص
Penicillium  paneum 1تعفنات الحبوب-octen-3-ol( 

Mushroom Alcohol)

Penicillium griseofulvum العفن األزرق على التفاح
المخزون 

غیر مشخص 

Peronospora tabacina 5البیاض الزغبي في التبغ-Isobutyroxy-β-
ionone (quiesone)

Peronospora manshurica  بیاض زغبي في فول
الصویا 

غیر مشخص 

Phoma medicaginis   التبقع االسود الربیعي
لسیقان الجت 

غیر مشخص 

Puccinia helianthi صدأ زھرة الشمسMethyl 3,4 
dimethoxycinnamate

Puccinia sorghi غیر مشخصصدأ الذرة البیضاء
Puccinia triticina صدأ أوراق الحنطة

Puccinia arachidis غیر مشخص صدأ فستق الحقل
Puccinia antirrhiniSnapdragon rust Methyl 3,4-

methoxycinnamate
Puccinia  graminis صدأ ساق الحنطةCoumarins and 

phenolic acids;                                                                   
Methyl cisferulate
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Puccinia striiformis الصدأ األصفر في الحنطةmethyl cis-3,4-
dimethoxycinnamate

Puccinia pampeana غیر مشخص صدأ الفلفل
Rhizopusoligosporus احد مكونات االوساط

المخمرة 
Nonanoicacid,Octanoic 

acid, and Decanoic 
acid 

Rhynchosporiumoryzae غیر مشخصتبقع اوراق الرز

Septoria tritici لفحة اوراق الحنطةMethyl-3-indole 
Carboxylate (3-indole 

Carboxylic acid 
methyl ester 

Syncephalastrumracemosumتھاب األضافر لإNonanoic acid
Tilletia  laevis بنط الحنطة العاديTrimethylalanine

Tilletia controversaالبنط المقزم في الحنطةTrimethylalanine
Uromyces phaseoli var typical صدأ الفاصولیاءAspartic and glutamic 

acid 

Ustilago  tritici غیر مشخص التفحم السائب في الحنطة

فإن ھناك وبسبب شیوع الظاھرة في األبواغ التیلیة لممرضات البنط والتفحم في محاصیل الحبوب ،
قد  توفر ظرفا مالئما لعمل ھذه المجموعةممرضات بعملیات التلویث اإلصطناعي مخاوف من أن 

تقییم سلوك األصناف أو التراكیب الوراثیة أو نتاجات برامج مركبات التثبیط الذاتي خالل برامج 
على القائمین على ھذه الدراسات مراعاة التثبیط الذاتي في أبواغ  ، لذلك یتوجب التربیة والتحسین 

أبواغ تیلیة النسب المئویة إلنبات  فيمتصاعد إنخفاض سجلت أحد الدراسات  . المستخدم الفطر 
Tilletia tritici) القمح(ط الشائع في الحنطة للفطر المسبب لمرض البن (T. caries)  عند زیادة

كما في ..  (Water Agar)المائيملیمتر مربع من اآلكر  1األبواغ التیلیة الموجدودة على  تركیز
.2جدول 
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المسبب لمرض بنط الحنطة  تأثیر التثبیط الذاتي على إنبات األبواغ التیلیة للفطر. 2جدول 
Tilletia tritici  1الموضوعة علىmm2  1من آكر مائي .

 %النسب المئویة إلنبات األبواغ التیلیة ملیمتر مربع  1أعداد األبواغ التیلیة على 
379
977

3062
10034
30212

10000.0
% 3أستخدم اآلكر المائي بتركیز .1

محیط بذرة الحنطة وخاصة ملیمتر مربع في  1مساحة بوغ تیلي في  500إن تواجد أكثر من 
غم  0.5عند إستخدام مستویات عالیة من التلویث قد تفوق لیس بأمرا مستبعدا منطقة الشعیرات 

، ألن البعض یعتقد خطأ  بأن اإلكثار من الوحدات اللقاحیة سوف یعطي غم بذور  100لكل أبواغ 
إختالف أعداد األبواغ  یمثللذلك،. إلصابةظمانة أكیدة لحصول اإلصابة أو مستویات عالیة من ا

مستویات متفاوتة من منفذا جیدا لحصول  في التلویث نتیجة ألخطاء فنیة  على بذور الحنطة 
التثبیط الذاتي  داخل مكررات المعاملة الواحدة أو بین المعامالت بما الیتناسب مع التركیز 

ویث البذور من قبل شخص واحد وفي وللتخلص من ھذه الظاھرة یفضل أن یتم تل، المستخدم 
تفاوت  3جدول تعكس مكونات .  موعد واحد  لتالفي حدوث أیة عوامل تؤثر سلبا على النتائج

من التلویث بممرض بنط أعداد األبواغ التیلیة على البذور على الرغم من إستخدام مستوى واحد 
... الحنطة 

الحنطة عند تلویث البذور بمستویات مختلفة من أعداد األبواغ التیلیة لممرض بنط . 3جدول 
.غم بذور حنطة 100/الوحدات اللقاحیة 

/ غم أبواغ( مستویات التلویث 
1غم بذور حنطة100

بذرة  / أعداد األبواغ التیلیة 
بعد التلویث

المالحظات

ال یوجد تناسق بین مستویات 0.01533
التلویث وبین أعداد األبواغ 

على كل بذرة  التیلیة المتواجدة
4!!!!!!....حنطة ملوثة؟؟؟؟؟؟

0.02 176
0.0513188
0.1 5333

تلویث كثیف بحیث أصبحت 
2البذور سوداء اللون

434

4000003إلى 200000تلویث كثیف

أستخدمت المستویات الستة في دراسات عدیدة .1
!الحنطة أسودا تم دعك البذور والكرات المتفحمة بشدة بحیث اصبح لون بذور .2
حسبت أعداد األبواغ التیلیة بعد تلویث كثیف باألبواغ التیلیة ألحد التجارب .3
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فھناك تناقض كبیر بین أي عددین ... رأي كاتب المقالة عن التناقض بین المستویات واألعداد .4
لم ینعكس  0.02غم إلى  0.01فتضاعف المستوى من ...عند إعتماد قانون النسبة والتناسب 

!!!!!!. وھكذا مع حالتي التلویث الكثیف ...أعداد األبواغ التیلیة الموجودة على البذور  على

أكید إن التناقض الموجود في أعداد األبواغ التیلیة في ثالث تجارب مختلفة المكان والزمان دلیل 
ص وبذلك فإن فر،  ظروف مناسبة لعمل المثبطات الذاتیة توفر على إمكانیة حدوث الظاھرة ل

طرائق  تسببھقد  كبیر جداو ھروب البادرات من اإلصابة كامل إلنبات األبواغ شدید أو حدوث تثبیط 
 ألصناف المدروسة ، قد یعطي إنطباعا منطقیا إن تواجد مستویات إصابة عالیة على بعض ا .العمل 

إن كان ھناك وھو غیر ذلك ، بأن عدم حصول إصابة في سنابل تركیب معین قد یعكس المقاومة 
إن التأثیر السلبي للمثبطات الذاتیة ال یتوقف على ممرضات البنط ...إختالفا في مستویات التلویث 

بشدة اإلصابة یسبب التثبیط الذاتي نوعا من اإلرباك في قراءة النتائج الخاصة  ، قد أو التفحم، بل 
التثبیط الذاتي بین الطرز  ولما كان ھناك تغایر في مستویات... التي تحدثھا ممرضات األصداء

فعلى القائمین بالعمل أن یجرو إختبار بسیط  للتأكد من مستویات التثبیط ) ..السالالت(الممرضة 
إن افضل وسیلة لتجنب الوقوع في خطا قد تسببھ ... . الذاتي في أبواغ كل طرز أو ساللة أو عزلة

بواغ بالماء على إنبات أبواغ الفطر نفسھ مركبات التثبیط الذاتي ، یكمن في إختبار تأثیر  غسیل األ
یمكن إستخدام قطرة من الغسیل على شریحة زجاجیة تحضن داخل طبق زجاجي محكم بعد وضع . 

كما یمكن إختبار كتل من األبواغ . تستخدم قطرة من الماء المقطر للمقارنة. اعداد من األبواغ فیھا
كما یمكن تقلیل تأثیر التثبیط الذاتي في ممرضات .... % 2وأبواغ مفردة على آكر مائي بتركیز 

البنط والتفحم من خالل عدم وضع البذور الملوثة في تربة رطبة جدا ألن أغلب المركبات الكیمیائیة 
. المثبطة إلنبات األبواغ التیلیة لممرضات التفحم قابلة للذوبان بالماء

الذي یعتمد بشكل  (Disease Response) وعلى خالف أمراض التفحم والذبول ، فإن السلوك المرضي
 S )والحساسیة (MR)والمعتدل (HR)بنوعیھا العالي  ( R )وھي المقاومة صفوفأساسي على أربعة 

في األصداء ھي األسلوب األمثل في تقییم األصناف أو نتاجات (MS)والمعتدل  (HS)بنوعیھا العالي (
اإلصابة التي تعكس المساحة المشغولة بالبثرات  في  برامج التربیة والتحسین لتجنب أي إختالف في شدة

فلو كانت أعداد البثرات أو شدة اصابة ھي المعیار المستخدم في تقییم األصناف ،  ..ورقة أو موقع محدد
على سلوكھا المرضي خالل جمیع  األصنافلتغیر ترتیب األصناف بعد كل فترة زمنیة بینما حافظت 

مع األصداء أن التشغلھم كثیرا تحدید أعداد البثرات ألن ھذا العدد قابل للتغییر  لذلك على العاملینالفترات، 
لكن السلوك المرضي ھو القراءة الثابتھ التي نادرا ما تتغیر مع تغییر أعداد البثرات في أي ... مع الزمن 

حلول لمشكلة إن إعتماد إختبار السلوك المرضي جنبا لجنب مع شدة اإلصابة أفضل ال. مساحة من الورقة
.  (Multiple Cycle Pathogens)في ممرضات الدورات المتضاعفة التثبیط الذاتي 
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