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      قبل الدخول في موضوع المقاومة في المراض النباتي��ة لب��د أن نتع��رف ع��ن المعن��ى العلم��ي لمص��طلح
 المقاوم��ة ف��ي النب��ات .... وبم��ا إن جمي��ع الع��املين ف��ي الم��راض النباتي��ة وب��دون إس��تثناء يق��رون بأهمي��ة

  للص��نفإس��تخدام الص��ناف المقاوم��ة كأح��د أه��م وس��ائل مكافح��ة أم�راض النب�ات .... ف�إن المعن��ى الحقيق��ي
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  يعكس تعريف المقاومة.... فمعرفة كيف أطلق على صنف ما مقاوم هو من يرشدنا لتعريفالمقاوم هو ما
 صحيح للمقاومة.... بدأت بوادر العمل بإتجاه مقاومة المراض النباتية منذ زمن بعي��د ب��دون أن يع��رف م��ن
 تبنى العمل ب�أنه يعم��ل بإتج�اه المقاوم��ة.... لق��د ح�رص الم�زارع والفلح البس��يط وحس��ب فطرت�ه وح��اجته أن
 يمارس النتخاب الطبيعي في حقوله ، حيث كان غالبا ما يفكر بالمستقبل .. والمستقبل م��ن وجه��ة نظ��ره..
 قد يتلخص بضمان بذار للموسم القادم... لذلك ولغرض ديمومة جودة نباتاته التي أعطت ل��ه حاص��ل وفي��را

 وك��ان أك��ثر النتخاب��ات دق�ة ونجاح��ا عن�دهذه السنة.. فإنه يجمع بذور الموس��م الق��ادم م�ن أفض��ل النبات��ات 
 أث��رت س��لبا عل��ى بع��ض المحاص��يل الغذائي��ة، حي��ث لج��أ أغل��بحص��ول وبائي��ات ش��ديدة ب��أمراض نباتي��ة 

 المزارعيين إلى جمع بذور النباتات التي هربت م��ن الص��ابة أو ك��انت إص��اباتها غي�ر مهلك��ة لن��ه يعل��م ب��أن
ن��ه ليفض��ل Iشيئا ما قد أثر على أعداد من النباتات إنعكس في تشوهات أو تقزم أو تبقع أو مناطق ميت��ه وا 
 رؤية تلك العراض في الموسم القادم... لذلك ك��ان يس��تبعد ب��ذور ه��ذه النبات��ات... وبس��بب ع��دم ق��درته ف��ي
 التفري��ق بي��ن أن��واع الممرض��ات أو الف��ات الحش��رية  ... فق��د ك��ان يجم��ع ب��ذوره فق��ط م��ن النبات��ات ال��تي ل��م
 يطالها أي شكل من أشكال الض�رر إن ت�وفر ل�ه ه�ذا الخي�ار أو يلج�أ أغل�ب الحي��ان للنبات�ات ال�تي تض�ررت
 جزئيا ... وبذلك كان عمله موجه بدون أن يعلم بالنتخاب نحو المقاومة العام��ة ف��ي أغل��ب الحي��ان.......
 إن إس��تمرارية ت��داول الص��ناف المحلي��ة لمحاص��يل  الس��لة الغذائي��ة ف��ي أغل��ب ال��دول النامي��ة ع��بر مئات
 الس��نين م��ا ك��ان ليح��دث ل��ول النتخ��اب الط��بيعي والنتخ��اب الص��طناعي م��ن قب��ل الطبيع��ة والم��زارع عل��ى

  ول��و إن المزارعيي��ن ق��د جمع��و ب��ذورا م��ن ك��ل النبات��ات ال��تي وص��لت لط��ور النض��ج لزدادت وتي��رة...الت��والي
... ولفقدنا الكثيرالصابات سنويا....

 . إن أول م�ن أط�ر عملي�ة ن�وع م�ن تراك��م لمورث�ات مقاوم��ة ض�د مم�رض معي��ن....وبمرور المواسم حص�ل 
 Rowland H. Biffinالنتخاب الطبيعي في ظ��ل وبائي��ات مرض��ية ووض��ع له�ا قاع�دة علمي��ة ه�و الع��الم 

 ال��ذي عم��ل ف��ي جامع��ة كمبري��ج ف��ي إنكل��ترا.. . عم��ل بيف��ن ف��ي جامع��ة كامبري��ج عل��ى الص��دأ المخط��ط ف��ي
  ، ولخ��ص م��ا وج��ده ف��ي1902 ع��ام Puccinia striiformisالحنط��ة المتس��بب ع��ن الفط��ر البازي��دي  

    المنش��ور ع��ام”Mendel’s law of inheritance and wheat breedingبحث��ه المعن��ون " 
  “ “ عامStudies in the inheritance of disease resistance  وفي البحث الثاني  1905



 في أن المستويات العالية من المقاومة أو المناعة تورث كصفة مندلية بسيطة ....أي وجود زوج  1907
  لذلك فق��د أك��د عل��ى إمكاني��ة نق��ل تل��ك الص��فة إل�ى الص��ناف....واحد من المورثات يتحكم في تلك المقاومة

  أولWilliam J.  Farrer من جانب آخر يميل البع��ض إل��ى إعتب��ار مرب��ي النب��ات الس��ترالي التجارية .
من أكد توريث مقاومة صدأ ساق الحنطة كما سيأتي ذكره لحقا.... 

 وبغض النظر عن من هو رائد هذا الكشف العلمي المهم ، فق�د ق�ادت ه�ذه المعلوم��ة الك�ثير م�ن  المهتمي��ن
 بحماية النباتات القتصادية إلى توضيف مورثات المقاومة في ع�دد م�ن المحاص�يل... ل�ذلك نق��ول بأنن�ا ل�و
 زرعنا صنفا مقاوما لممرض معين... في موسم معين.... وحصدنا بذور نباتاته في نهاية الموسم ... فهل
 نتوق��ع م��ن النبات��ات الناتج��ة ف��ي الموس��م الق��ادم أن تختل��ف ف��ي س��لوكها تج��اه نف��س المم��رض... إن أغل��ب
 الظن... س��يحافظ الص��نف عل��ى مق��اومته للمم�رض ..والس��بب لن مق��اومته ص��فة متوارث��ة أب��ا ع�ن ج��د كم��ا

 إل في حالة حدوث تغير في الممرض..تجعله قادرا على إخماد هذا الفع��ل م�ن خلل تط��ويرنقول نحن... . 
فعالية ممرضة ذات قدرة على التفوق على من يتحكم بالمقاومة... 

الباحث السير رولند هنري بيفين  ومربي النبات وليم جيمس فارير



 إن المقدمة التي أخترتها لهذه المقالة قد تكون ضرورية لكثير من العاملين بحقل المراض النباتية و     
ص��فة موروث��ةلبعض المتخصصين اللذين لهم رأي آخر في تعريف المقاومة. تعرف المقاومة عل��ى إنه��ا  "   

                                        ..  في العائل النباتي  تمكنه من منع أو تقليل الضرر الحاصل عليه

 .... وبم�ا إن الص��فة الموروث�ة س��واء ف�ي النب�ات أو ف�ي الحي��وان أو أيإذن ه�ي ص��فة موروث�ة ف�ي النب�ات
ن له��ذا الم��ورث موق��ع عل��ى ص��بغية ذل��ك Iك��ائن ح��ي آخ��ر لب��د أن يك��ون له��ا م��ورث (جي��ن ) يتحك��م به��ا وا 

 )... فعلي��ه غالب��ا م��ا أن يك��ون هن��اك موق��ع مح��دد مخص��ص لم��ورث المقاوم��ة(Chromosomeالك��ائن(
Resistant Gene .  (

 )  م�ن قب��ل الفلحي��ن والمزارعيي��ن،Recurrent Selections     وبهدف تأكيد حص��ول إنتخ��اب تك��راري(
 ق��ام فري��ق علم��ي ف��ي س��تينيات الق��رن الماض��ي بمحاك��اة عملي��ة النتخ��اب عل��ى  البطاط��ا حي��ث أس��تخدموا

Massإس����لوب النتخ����اب الش����امل (  Selection عل����ى درن����ات للص����نف ال����بري (Wild  Anadian 
(Solanum tuberosum ssp.  andigenaبعد أن عرضوا النباتات لوبائية إص��طناعية لمم�رض ، ( 

  . أك��دت نت��ائج ه��ذا العم��ل ص��حة فرض��ية النتخ��اب..)Phytophthora infestansاللفحة المتأخرة...(
.... لن النباتات الناتجة من الدرنات المنتخبة كانت أكثر مقاومة للممرض من نباتات الصنف الصلي

  ق�ربNelshaby     وهناك أح��دى القص��ص الواقعي��ة ع�ن فلح م�ن جن�وب أس�تراليا وتحدي��دا ف�ي منطق�ة 
  بزراع��ة1882 . ق��ام الفلح  الم��ذكور ع��ام Gemes Wardمين��اء بي��ري أس��ترالي إس��مه جيم��س وارد 

  . لح��ظ جيم��س ب��أن معظ��مSchomburgh  ، الذي إستلم بذوره  من ال��دكتور De Toitصنف الحنطة 
 نباتات هذا الصنف قد غزاها صدأ الساق  ما عدى بعض النباتات ، وقد  ظن البعض بأن هذه الظاهرة هي

 ولك��ن جيم��س راق��ب تل��ك النبات��ات وجم��ع ب��ذورهاإنعك��اس للتل��وث الفيزي��ائي ف��ي ب��ذور الص��نف الم��زروع... 
   Wards  فق��ط .. ث��م ق��ام بإكثاره��ا لم��دة ثلث س��نوات.. ح��تى أص��بحت بع��د حي��ن ص��نفا جدي��دا أطل��ق علي��ه 

Prolific  . وبس��بب مق��اومته لص��دأ الس��اق   لع��دم ت��أثر ب��ذور س��نابله بالص��دا، فه��و ص��نف خص��ب ومثم��ر  
 ومواصفاته الزراعية وخاصة نموه الجيد في ظروف الجفاف ، فقد اصبح م�ن الص��ناف التجاري�ة المش��هورة
 ف��ي جن��وب أس��تراليا خلل الس��تينيات، كم��ا أس��تخدم الص��نف الم��ذكور ك��ثيرا كأح��د الب��اء ف��ي برام��ج تربي��ة

  أس����باب فق����دان المقاوم����ة ف����ي الص����نف1979 وفريق����ه العلم����ي ع����ام Reesالحنط����ة. درس الب����احث 



 المذكورووجدوا  بأن الصنف الجديد يملك مقاومة خاص��ة م�ع قلي�ل م�ن المقاوم��ة العام�ة... مم�ا يش�ير إل��ى
 إن المزارع جيمس وارد كان متطرفا جدا في إنتخابه الذي أقتصر على النباتات الخالية قدر المكان م��ن أي

   لفترة طويلة يمثل أحد الدلة ال��تي ي��دافع به��ا أنص��ارWards Prolificإصابة. إن بقاء مقاومة الصنف 
المقاومة الخاصة  فهي  ليمكن أن تكون قصيرة العمر بشكل الذي يصوره البعض.. 

   وجود نباتات حنطة خالية م�ن أع�راض ص�دأ الس�اق بينم�ا ك�انت بقي��ةDaniel Leak     لحظ  الفلح 
  مص��ابة بش��دة ، مم��ا ح��داه بجم��ع ب��ذور تل��ك النبات��ات. ك��ثر الم��زارعTuscanyنبات��ات الص��نف الم��زروع 

 Leaksالمذكور تل�ك الب�ذور ع�بر المواس��م التالي�ة ح�تى أص�بحت ص�نفا تجاري�ا معتم��دا جدي�دا أطل�ق علي�ه 
Rust-Proofإن النجاحات التي تحققت بفعل النتخاب ، شجع كثير من المزارعيين على تجريب ذل�ك  .  

 وخاصة في صدأ ساق الحنطة . ، أفرزت بعض المحاولت عن تطوير أص��ناف حنط��ة مقاوم��ة للص��دأ منه��ا
Andersons Rust Proof و  Kalms Rust Proofوبسبب قدم هذه المحاولت ، فق��د أعت��بر  .   

 - ) ه�و أولWilliam James Farrer  ( 18451906الكثير بأن مربي النبات السترالي المع��روف 
  وقد أستند ف��ي ذل��ك عل��ى إس��تمرار س��لمة نبات�اتبأن مقاومة الحنطة لصدا الساق تورثمن أوضح واعلن 

  ق�د أش�ار1905المزارع وارد من صدأ الساق عبر المواسم . ومن الجدير بالذكر ب�أن بيف�ن ف�ي بحث��ة ع�ام 
  عل�ى س�ريان ق��وانين من�دل عل�ى1905)  في بحث��ه المنش�ور ع�ام Biffenإلى رأي فارير .  أشار بيفين (

 توريث كثير من صفات النبات ومنها مقاومة مرض الصدأ المخطط في الحنطة ، لذلك فإن إستشهاد بيفين
لمقولة وليم جيمس فارير تأكيد على إن الخير هو أول من أشار إلى توريث مقاومة مرض نباتي....  

      وحتى تكون الصورة واضحة لم�ن يق��رأ ه�ذه المقال��ة بأنن�ا لنتح��دث ع�ن دفاع��ات مص��طنعة أو دفاع�ات
 Acquired  (ع��رف بالمقاوم��ة المكتس��بةوقتي��ة أو مس��تحثة بفع��ل عام��ل خ��ارجي وال��تي يش��تهر منه��ا م��ا 

Resistanceالتي تستحث في النبات من خلل  تشجيع الجهاز الدفاعي ل��ه لص��د الهج��وم المتوق��ع م�ن ( 
  خللحماي��ة وقتي��ةالممرضات بواسطة  مركبات يغلب عليها الطابع الكيميائي تعامل بها النباتات لكسابها 

 ..وبدون الدخول في تفاصيل المركبات أو الحي��اء المجهري��ةحماية موسميةدورة حياة النبات فقط  ... أي 
 ال��تي يمك��ن أن تس��تحث المقاوم��ة ف��ي النبات��ات ، ف��إن  افض��ل مرك��ب أش��تهر بإس��تحثاث حماي��ة وقتي��ة أو

  عبارة عنsalicylic acid... ومن الجدير بالذكر بأن حامض Methyl salicylic Acidموسمية هو 



 مركب عضوي على هيئة حبيبات كرستال بيضاء اللون يستخدم في إنتاج عقار الس��بيرين وم��واد كيمياوي��ة
 ...  وال��تيوهو المقاومة ال��تي ت��ورث م��ن جي��ل لخ��رأخرى...لذلك فإن المقالة الحالية تتناول أمرا مختلفا،  

 لزالت أصناف كثيرة تتصف بها ومنذ سنوات عديدة بغض النظر عن أعداد المورثات التي تتحكم فيها...

      إن أي حديث عن مقاومة النبات للممرضات لبد وأن يتض��من إش��ارة واض��حة لل��دور الك��بير ال��ذي لعب��ه
  ال��ذي وض��ف خ��برته المكتس��بة ف�ي دراس��ة س�لوك أص��ناف  )  Van der Plank  فان دي��ر بلن�ك (العالم الفذ 

  ، لبل��ورة أفك��اره ع��ن مقاوم��ة ه��ذا الم��رض وال��تيPhytophthora infestansالبطاط��ا تج��اه المم��رض 
   & Epidemic  (المخصص لمناقشة الوبائية والسيطرة عليها  Plant Diseasesنشرها في كتابه الول 

Control     (   ثم كتابه الث�اني  1963عام ... Disease Resistance in Plants   1968ع�ام. 
 ) ورأيه في المقاومةDisease Proportionتضمنت كتاباته الفكرة الرائعة بإيجاد البعد الكمي للمرض  (

 والمقاوم��ة) Vertical Resistance المقاوم��ة العمودي��ة ( ش��كلين أطل��ق عليهم��احي��ث قس��م المقاوم��ة 
Horizontalالفقي��ة أو (  Resistance(وبغ��ض النظ��ر ع��ن المص��طلحات المرادف��ة للش��كلين ف��إن ...  

 ....مقاوم��ة ع��دة س��للت ممرض��ة. وهو مقاومة س��للة مم�رض أو جوهر كل منهما لزال هو المعمول به.
 ولن��ه ك��ان م��ن دع��اة المقاوم��ة الفقي��ة (العام��ة )، فق��د ح��ذر مرب�ي النب��ات م��ن الوق��وع ف��ي ه��وس المقاوم��ة

   مص��ادر المقاوم��ة     فق��دان ك��ثير م��ن     لن ذل�ك س��يقود وب��دون ش��ك إل��ى العمودية لسهولة إنتخابها وتمييزه�ا  
 الفقية..

     ومع وضوح الفكرة التي  طرحها العالم فان دير بلنك حول المقاومة، يمي��ل بع��ض المتخصص��ين النظ��ر
 للمقاومة من خلل الليات التي يمكن  أن يوضفها العائل في تحجيم أو تثبيط فعل الممرض ....وه��و غي��ر

 ... ولي�سلن الحديث عن الليات هو عبارة عن توصيف فع�ل المقاوم��ة ما نقصده في هذه المقالة أيضا. 
 المقاومة كمبدأ أساسي مع تطلعنا جميعنا أن تكون متوفرة بشكل واسع في الع��وائل النباتي��ة  المكون��ة لس��لة
 الغذاء عل��ى أق��ل تق�دير .إن أش��كال المقاوم��ة ليمك��ن أن تك��ون كم��ا يتعام��ل به�ا البع��ض حي��ث يقس��مها إل��ى

 )أو مس��تحثة أو مقاوم��ةActive Resistance) ومقاومة فعالة (Passive Resistanceمقاومة خاملة(
 ما تكون بشكلين إعتمادا على أعداد أزواج المورثات التيرد فعل... بل إن  مقاومة  العوائل النباتية غالبا 

 تس��مى المقاوم��ة العمودي��ة مقاوم��ة. وعن��دما   ..  )  Corresponding Gene Pairs  تتحك��م ف��ي إدارته��ا.(



   فإنه��ا الترجم��ة الحرفي��ة لفع��ل تل��ك المقاوم��ة...... لنه��ا موجه��ة فق��ط إل��ى م��ورث خ��اص يتحك��م ، خاص��ة
 ... وغالب��ا م��ا تك��ون غي��ر فعال��ة ض��د م��ورث فعالي��ة ممرض��ة آخ��ر ف��ي نف��سبالفعالي��ة الممرض��ة للمم��رض

 )Race-specific resistanceبمقاوم��ة الس��للة الخاص��ة (المم��رض، ل��ذلك يفض��ل البع��ض تس��ميتها 
 Race-nonspecificالمقاوم��ة الغي��ر متخصص��ة ض��د س��للة معين��ة (  ع��ن الن��وع الخ��ر م��نلتفرفقته��ا

Resistance( مقاوم��ة.... وبسبب تحكم مورث رئيسي بهذا النوع من المقاومة فقد أطلق عليه��ا البع��ض 
 عن المقاومة التي يتحكم بها مورثات.. لتفريقها .) Major Gene Resistance(    الرئيسي المورث
) . Minor Genes Resistanceثانوية (

      أما النوع الخر من المقاومة فهي المقاومة الفقية ، وهي مقاومة عامة لنها موجهة لعم��وم مورث��ات
 وبس��بب وج��ود مس��تويات م��ن الص��ابة ف��ي أغل��ب الع��وائلالفعالي��ة المراض��ية ف��ي المم��رض أو ع��دد منه��ا . 

 ، فق��د أس��تخدم فعله��ا لتقس��يمها إل��ى أن��واع وأش��كال مختلف��ة ف��يبالمقاوم��ة العام��ة النباتي��ة ال��تي تتص��ف 
 ) ، لنه��ا تتكش��ف فق��ط ف��يField Resistance(فهناك المقاومة الحقلي��ة...  لكن جوهرها واحدالتوصيف

 Adult (مقاوم��ة الط��ور الناض��جالظ��روف الحقلي��ة وه��و قري��ب ج��دا أو يك��اد أن يك��ون نفس��ه م��ن مص��طلح 
Plant  Resistance. ...لنه��ا تتكش��ف خلل أط��وار نض��ج النب��ات فق��ط  ولي��س خلل ط��ور الب��ادرة ( 

 المقاوم��ةوبسبب طبيعة توريث المقاومة العامة وديمومتها بشكل فعال لسنوات عديدة ، فقد شاع مص��طلح 
 مقاوم��ة التط�ور) على المقاومة العامة  بينما إبتكر آخ�رون  مص��طلح Durable Resistance (الدائمة
Slow (البطيء  Developing  Resistance)ليعك����س تب����اطؤ وتي���رة تط����ور الص���ابة ، (Rate  of 

Infection المعروف إختصارا ب� ( rفي النباتات التي تمتل�ك مقاوم��ة عام��ة . وم��ن المص��طلحات الخ��رى   
Minor (مقاوم���ة المورث���ات الثانوي���ةال���تي تس���تخدم ف���ي التع���بير ع���ن المقاوم���ة العام���ة ه���ي:   genes 

Resistance (والمقاومة الغير فاصلة) Non-discriminatory Resistanceوهي على النقي��ض ( 
  . واخي��را ولن المقاوم��ةDiscriminatory Resistanceم��ن المقاوم��ة الخاص��ة ال��تي يطل��ق عليه��ا ب� 

 مقاوم��ةالعامة غير موجه��ة لمقاوم��ة س��للة ممرض��ة مح��ددة كم��ا ذكرن�ا  ، يفض��ل البع��ض أن يطل�ق عليه��ا 
) .  Race-nonspecific Resistance (غير السللة



  أو التعامل معها لوضوح الفارق الكبير بين وجودهاالمقاومة الخاصةوعلى الرغم من سهولة البحث عن   
 Differential(بالمقاوم�����ة التفريقي�����ة وع�����دم وجوده�����ا عل�����ى الع�����ائل النب�����اتي ، حي�����ث يطل�����ق عليه�����ا 

Resistance( المقاوم����ة التمييزي����ة أو )Discriminatory  Resistanceف����إن أغل����ب المعنيي����ن ،  ( 
  أثبتته��ا الح��داث ال�تيغالبا ما يحيدون عنها بسبب قناع�ات ك�ثيرةببرامج التربية لمقاومة المراض النباتية 

 تف��وقت عل��ى مقاومته��ا الخاص��ةإنعكست ف�ي بع��ض الحي��ان بش��كل ك��وارث إقتص��ادية عل��ى محاص��يل مهم��ة 
 . ل��ذلك يتهمه��ا البع��ض بأنه��ا ذات أعم��ار قص��يرة  ق��د لتتج��اوز ع��دةفعالي��ات مرض��ية لممرض��ات مهم��ة..

س����نوات ... فه����ي غالب����ا م����ا تك����ون أداة تواص����ل وديموم����ة فرض����ية أو نظري����ة الزده����ار والنفج����ار (
Boom&Bust Phenomenon( كم��ا ح��دث ف��ي م��ورث المقاوم��ة ، Yr9ف��ي أص��ناف الحنط��ة ال��ذي  

  ال��ذيSr31تفوق عليه الفطر المسبب لمرض الص��دا الص��فر ف��ي تس��عينيات الق��رن الماض��ي... والم��ورث 
 حمى أصناف الحنطة من الفطر المسبب لم��رض ص��دأ الس��اق... إل��ى أن تمك��ن الفط��ر المس��بب م��ن تط��وير

 تفوقت عليه….. Ug99فعالية ممرضة في السللة 

 ... إل إنها قد تحم��ل ف��ي ثناياه��ا  بالمقاومة الخاصة  وعلى الرغم من عدم وثوق البعض ومرة أخرى... نقول 
 . يستش��هد الع��املون عل�ىقابلية على الديموم��ة لف��ترة طويل��ة تعتم��د عل��ى م��ورث المقاوم��ة ال��ذي يتحك��م به�ا

 تط�وير ص�نف حنط��ة مق��اوم بالنج�از الكن��دي ال��ذي أس��فر ع�ن ذات مقاوم��ة خاص�ةتط�وير أص��ناف زراعي��ة 
  بحي��ث ل��م يح��دث خلل ه��ذه الس��نوات أن تمك��ن الفط��ر   س��نة  40  لص��دا الس��اق ظ��ل مقاوم��ا لم��دة أك��ثر م��ن 

 المسبب من التشتيه في كندا!!!!!!!لن وصول الوحدات اللقاحية إلى كندا ع��بر الولي��ات المريكي��ة إنطلق��ا
 ) عادة ما يكون ف�ي موع��د مت�أخر (النض�جPuccinia Pathمن المكسيك وفقا لفرضية طريق البكسينيا (

 الفس�لجي أو عل��ى وش�ك الحص�اد.).... وهن�اك مث�ال آخ�ر ف�ي أورب�ا حي��ث تع�اني البطاط��ا هن�اك م�ن م�رض
  ولج��لSynchytrium endobioticum) المتس��بب ع��ن الفط��ر Potato Wart Diseaseالتثأل��ل (

  م�ع الج��راءات التش��ريعية الص��ارمة... ال�تي تن�ص عل��ىأجتمعت المقاومة الخاص�ة، فقد ,الحد من خطورته
 إس��تخدام أي حق��ل ظه��رت ب��ه أي��ه درن��ة مص��ابة بالتثأل��ل ف��ي الموس��مم��ادة إحترازي��ة مهم��ه ج��دا وه��ي من��ع 

  ... ل�ذلك فق��د إنع��دم أي ت�أثيريرافقها إلزام المزارعيين  بزراعة الصنف المق��اوم (مقاوم��ة خاص��ة).... التالي
 وأخ��ر المثل�ة ع�نأو ضغط على الصنف المقاوم من قب�ل المم�رض لن�ه ليتواج��د حي�ث يتواج��د الص�نف... 



 أصناف الطماطة في ولية كاليفورنيا المريكية ال��تي ك��انت تمل��ك مقاوم��ة خاص�ة ... فعل المقاومة الخاصة
  ف��ي الش��عيرH-421. وأخيرا فقد أكتشف مصدر المقاوم��ة ضد الفطر المسبب لمرض الذبول ولفترة طويلة

 زوج واح��د م��ن المورث��اتض��د مم��رض البي��اض ال��دقيقي ف��ي نهاي��ة ثمانين��ات الق��رن الماض��ي ، وك��ان هن��اك 
 1 وراف���دين 9) ... أس���تمرت مقاوم���ة المص���در والص���نفين المق���اومين ف���رات Ml13(المتحكم���ة بالمقاوم���ة

 .. وم��نالمطورين من برامج تربية مع المصدر المذكور منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ولحد الن.
 Riso Nationalالج��دير بال��ذكر ب��أن ب��ذور المص��در الم��ذكور ك��انت ق��د  زرع��ت ف��ي  محط��ة تج��ارب (

Laboratory/Riskilde/Denmarkب���دون أن تظه���ر عل���ى أوراق نبات���اته أي أث���ر للص���ابة ع���ام (   
  ، كم��ا ول��م تلح��ظ عل��ى أوراق��ه أي أث��ر للص��ابة ف��ي محط��ة تج��ارب المرك��ز ال��دولي للزراع��ة ف��ي1989

 . 1999) في مدينة حلب السورية عام ICARDAالمناطق الجافة(

      بغض النظر عن أفضلية المقاومة الخاصة أو النوع الخر فهناك أسماء مرادف��ة ق��د يس��تعملها البع��ض
 الذي طرحه الع��الم ف��ان دي��ر بلن��كالمقاومة الخاصة... ومنها  مصطلح المقاومة العمودية في التعبير عن 

  حي��ث يب��دو ب��أن ه��ذه التس��مية ق��د تول��دت م��ن الش��كل ال��ذي يحص��ل علي��ه ك��ل م��ن أراد أن يحل��ل نت��ائج..
 ) تج��اه الس��للتA,B,C,Dمستويات أو شدة الصابة أو النس�ب المئوي��ة للص�ابة بي�ن أص��ناف مختلف��ة (

  عل��ى س��بيل المث��ال مقاوم��ة خاص��ة عن��دماA. يمل��ك الص��نف  )1(ش��كل  لمم��رض معي��ن  3و1،2الثلث��ة 
 2  مقاوم��ة خاص��ة ض��د الس��للة D فق��ط ، بينم��ا يمل��ك الص��نف 3تلوث نباتاته بالوحدات اللقاحية للسللة 

  م�ن نف�س الممرض،ل��ذلك نلح��ظ حص��ول ف��وارق ك�بيرة ف�ي ش�دة الص��ابة بي�ن1  م�ع الس�للة Bوالصنف 
الصناف الربعة والسللت الثلثة . 



. المقاومة الخاصة في العوائل النباتية تجاه سللت محددة1شكل 

 المقاومة العامة ، فإن وجوده��ا غالب��ا م��ا ينعك��س ف��ي مس��تويات م��ن الص��ابة كم��اأما ما يحصل عند وجود 
 . )2(شكل  مع السللت الثلثة D و Aهو حاصل في الصنفين 



المقاومة العامة في العوائل النباتية تجاه سللت ممرض معين . 2للل 

 إن الح��ديث ع��ن خي��ار التعام��ل م��ع أح��د الن��وعيين الم��ذكورين ع��ادة م��ا يرتب��ط بالمكاني��ات العلمي��ة والفني��ة
المتوفرة... فلكل منهما له إيجابيات وسلبيات يمكن إيجازها بالنقاط التالية:

  بسهولة التعامل معها وسهولة تشخيصها وسهولة تطويره��ا وت��داولها م��نتتصف المقاومة الخاصة.1
قبل المربين المتمرسين، بينما تتطلب مستلزمات كثيرة عند غيرهم...  

 تتعام��ل  ..بينم��ا من��ع المم��رض م��ن إنش��اء مواق��ع أولي��ة للص��ابةعل��ى  تعم��ل المقاوم��ة الخاص��ة.2
 ق��د إص��ابة ينعك��س ف��ي الس��ماح ل��ه بإنش��اء مواق��عالمقاوم��ة العام��ة م��ع المم��رض بتكتي��ك مختل��ف 

 .... لك��ن تط��ور ف��ي البداي��ة ع��ن تل��ك المواق��ع ال��تي أنش��أها ف��ي الص��ناف الحساس��ة .. لتختل��ف
  تحدث في مفردات العلق��ة عن ما هو في العوائل الحساسة.الصابة عادة ما يسير بوتيرة تختلف 

 ، تغيي��رات مرئي�ة يمك��ن قياس��ها وحس��ابها ، حي��ثالمقاوم��ة العام��ةبين العائل والمم��رض عن�د وج��ود 
 (إختزال أحجام مواقع الصابة) أو Infection Rates( تباطىء في معدل تطور الصابةيحصل 



Infection Sites  ...أو زيادة في الفترة اللزم��ة لتكش��ف ) بغض النظر عن مسمياتها وأنواعها 
Incubation بع���د التل���ويث أو م���ا يس���مى بف���ترة الحض���انة (الص���ابة  Period إطال���ة ف���ترة) أي 

 ) وهي الفترة الواقعة بين التلويث وتكشف مواق��ع الص��ابة....Latent Period( الصابة الكامنة
  ال��تي تتك��ون ف�ي موق�ع الص��ابةمن خللإخ��تزال ف��ي كمي��ة الوح��دات اللقاحي��ةوأخيرا وليس آخرا... 

) Infectious Period( تقصير فترة إنتاج الوحدات اللقاحية

: أما سلبيات أو بالحرى المآخذ التي تؤخذ على المقاومة الخاصة هي

. قد تكون متخصصة جدا في إظهار فعاليتها (أي موجهة لسللة أو طرز مرضي محدد)... 1

 التخ��وف م��ن س��هولة التف��وق عليه��ا م��ن قب��ل الفط��ر المم��رض نتيج��ة للض��غط الحاص��ل عل��ى.1
الممرض ....

 يتحدث البعض عن المقاومة من خلل إستقرارية فعلها  فقد شبه أنصار هذه الفكرة إس��تقرار فع��ل المقاوم��ة
 بموض��وع فعالي��ة مض��اد حي��وي لوق��ف حال��ة مرض�ية لف�ترة طويل��ة ومض��اد آخ�ر ق�د يس��تمر ف�ي فع��اليته لف��ترة

مض��اد ذو فعالي��ة مس��تقرةقصيرة بسبب تطور طرز أوسللة مقاومة لفعل ذلك المضاد.. فيطلق عل��ى الول   
... أستشهد أصحاب هذا التقسيم بحالت وقعت في القرنمضاد ذو فعالية غير مستقرة.بينما يكون الثاني   

                                                                                    :الماضي وأهمها

  ال��ذي أكتش��ف ف��ي بداي��ة الح��رب العالمي��ة الثاني��ة (بداي��ة  )  DDT  المبي��د الحش��ري ال��دي دي ت��ي (.1
 أربعينيات القرن الماضي) وقد وجدت الق��وات العس��كرية ب��أن كف��ائته  العالي��ة ف��ي مكافح��ة الحش��رات
 الناقل��ة لم��راض التيفوئي��د والملري��ا ق��د يخ��دم الجه��د العس��كري ، ل��ذلك إس��تخدم ب��إفراط ف��ي معامل��ة
ن���ع� م��ن خلل فعل��ه  تط��ور أي  الجن��ود والثكن��ات العس��كرية .... وق��د حق��ق المبي��د نجاح��ات ك��بيرة م�

 ... بع��د ف��ترة لتزي��د ع��ن ع��دةولك��نوبائي��ة بمرض��ي الملري��ا والتيفوئي��د ف��ي القطع��ات العس��كرية... 
 اش��هر.. ب��دأت أع��داد ك��بيرة م��ن ال��ذباب المنزل��ي تنتش��ر ف��ي المن��اطق المعامل��ة بالمبي��د الم��ذكور...

 المبي��د الم��ذكور ب�أنه آلي�ةنتيجة لتطور المقاومة فيها.. بفع��ل الض��غط النتخ��ابي ... وب��ذلك أعت��بر 
 غير مستقرة للحماية....



  في مخادعهمPyrethrinsوعلى العكس من الدي دي تي.. فقد أستخدم اليوغسلف قديما أزهار .2
 وبسبب إستمرار فعل تلك الزهار لسنوات طويلة فقد ع��رفللسيطرة على الحشرات وبق الفراش ... 

 لن الحش��رات المس�تهدفة فش�لت ف�ي.. فعل تلك الزهار أو المادة الموج��ودة فيه�ا بالفع��ل المس��تقر.
تطوير مقاومة ضدها... 

 هو خلي��ط ب��وردكس (عن الفعل المبيدي المستقر في المبيدات الفطريةإن أفضل المثال المعروفة .3
Bordex Mixture في فرنسا .. حيث تم توضيفه للسيطرة على ممرض1882) المكتشف عام  

  ) في العنب. ومن الجدير بالذكر ، إن المبيد الم��ذكورPlasmopara viticolaالبياض الزغبي(
 Phytophthoraق���د وف���ر حماي���ة جي���دة للبطاط���ا ض���د مم���رض اللفح���ة المت���أخرة ف���ي البطاط���ة

infestans ..فأص�بح مبي�د ذو) )لفترة طويلة ولكن الممرض المذكور  طور سللة مقاوم��ة لفعل��ه 
 فعالية غير مستقرة....

  .. وق��الوا ب��أنللمقاوم��ة الخاص��ةلق��د س��حب أص��حاب ه��ذا الفك��رة ه��ذا التقس��يم إل��ى تعري��ف آخ��ر 
 المقاوم��ة الخاص��ة ه��ي المقاوم��ة ال��تي يت��م كس��رها م��ن قب��ل الف��ات المس��تهدفة م��ن خلل تط��وير

 يتهم�ون المقاوم��ة الخاص�ة بأنه�ا تش�جع الممرض�ات أو لذلك فأصحاب هذا الرأي .سللت جديدة..
  لن فعلها غير مستقر.....الفات على تكوين طرز أو سللت جديدة...

 ........ويب��دو للمتتبعي��ن ب��أن الض��غط النتخ��ابي عل�ى المم�رض للتف��وق عل�ى مقاوم��ة الع��ائل  ه�ي.4
 عملية متواصلة تنشط كثيرا عندما يسود مورث مقاومة في منطقة جغرافي��ة معين��ة... ول��ذلك وطبق��ا

 . يب��دأفق��د وص��فها البع��ض بس��باق ل��وي ال��ذراع ..له��ذه العلق��ة التنافس��ية بي��ن المم��رض والع��ائل ، 
 مباشرة من نشر مورث مقاومة في منطقة معينة...ولن يهدأ هذا الصراع حتى يتمكن الممرض م�ن

  بش��كل واض��حالمقاوم��ة الخاص��ةالتف��وق عل��ى ذل��ك الم��ورث . م��ن ج��انب آخ��ر،  وبس��بب خض��وع 
  ذلكRobinson)  ، فقد شبه الباحث Gene-for Gene Theoryلنظرية المورث للمورث  (

 ...فالقف��ل ه��و الم��ورث المس��ؤول ع��ن المقاوم��ة الخاص��ة ف��ي الع��ائل النب��اتي... بالقف��ل والمفت��اح
 فإن كان المفتاح مناسبا لفتح القفل... فقد دخل الممرض العائلوالمفتاح هو إمراضية الممرض... 

ستقر فيه..  Iوا



  أفض��ل وس��يله ل�درء خس��ارة كامل��ة للمحص��ول أول وتقلي��ل كل��فالمقاوم��ة العام��ةق�د يك��ون إس��تخدام .5
 وال��ذيحماية المحصول ثانيا، كما حصل ف�ي ص�نف البطاط��ا الهولن��دي ألف��ا الم�زروع ف�ي المكس�يك 

 Phytophthora ض����د المم����رض المس����بب لم����رض اللفح����ة المت����أخرة يمل����ك مقاوم����ة خاص����ة
infestans وبسبب تفوق أحد الطرز الممرض�ة عل�ي م�ورث المقاوم��ة ، فق�د ص�ار لزام��ا عل�ى ،  

  م��رة بالمبي��د المناس��ب لحماي��ة نبات��اته م��ن المم��رض ف��ي20المزارعيين معاملة النبات��ات ب��أكثر م��ن 
  مث�لمقاوم��ة عام�ةالمواسم المناسبة لتط�ور الم�رض ، بينم�ا  يتطل�ب معامل��ة نبات�ات أص�ناف ذات 

Tollocan و Rosita...مرة أو مرتين خلل الموسم 

ويمكن توضيح الفروقات بين المقاومة الخاصة والمقاومة العامة حسب الفقرات التالية:

  (زوج أو زوجين) لذلك فهي صفة نوعية ف��يالمقاومة الخاصة مورثات مفردةيسيطر على .1
ن Iفعله�ا وتوريثه�ا م�ن جي��ل لخ�ر...وبمعن�ى أبس��ط ف�إن وجوده�ا ي�وفر حماي�ة كامل�ة ... وا 
 نتائج وجودها وعدم وجودها ينعكس في حماية كاملة أو ع��دم وج��ود حماي��ة... أي لوج��ود
 لحماية جزئية... (إصابة أو ع�دم وج��ود إص�ابة )....  فه�ي أم�ا أن تتواج��د لت��وفر الحماي��ة

أو تغيب بشكل كامل ليصاب العائل... 

Qualitative (المقاوم��ة الخاص��ة بأنه��ا مقاوم��ة نوعي��ةتوص��ف .2  Resistance(لنه��ا  
 المقاوم��ةالفاصل بين وجود إصابة وعدم وجود إصابة .. ولذلك يفضل البعض إطلق تعبير 

 لن وجودها يفرق ما بين النبات المريض والنبات السليم.... التفريقية
 Quantitativeالمقاوم���ة العام���ة بالمقاوم���ة الكمي���ة(وم���ن ج���انب آخ���ر... يطل���ق عل���ى .3

Resistance.(اير ف��ي كمي��ة الم��رض أو ش��دة الص��ابة وال��ذي ع��ادة م��اغ��.. لنه��ا تعك��س ت 
 إيجابي�اتتكون أقل م�ن المس�تويات ال�تي تظه�ر عل�ى الع��وائل الحساس�ة... .إن الح�ديث ع�ن 

  ل غب��ار علي��ه م��ن حي��ث إمكاني��ة الس��يطرة عل�ى مجموع��ة م��ن الس��للت أوالمقاومة العامة

 غي��اب أي حماي��ة للمحص��ولالط��رز الممرض��ة لمم��رض معي��ن .. فق��د اص��بح ش��ائعا م��ن أن 
 بواسطة المبيدات الكيميائية مع عدم وجود أقل مستوى من المقاومة العام��ة ، س��وف يق��ود
 إلى خسارة كلية متوقعة في حالة الوبائية العالية لممرض معين ، بينما قد تخ��تزل الض�رار

لمستويات مقبولة عند توفر المقاومة العامة .
  بأنها ذات فضاء واسع لعدم تأثر تكش��فها  ب��الظروف المناخي��ة ،المقاومة الخاصةتوصف .4

 فإن فعاليتها تغطي مناطق بيئية واسعة .. إن أفضل المثله عل��ى ذل��ك أح��د أص��نافولذلك 



 الحنطة في الثورة الخضراء الذي كانت مقاومته الخاصة فعالة ضمن رقع��ة جغرافي��ة واس��عة
 تمتد من المغرب حتى الص��ين ... وحس��ب النظري��ة ال��تي يش��يع له��ا البع��ض .. ف�إن س��للة
 واح��دة م��ن المم��رض كافي��ة أن تتف��وق بس��رعة عل��ى م��ورث المقاوم��ة ليتح��ول الرخ��اء إل��ى
جحيم وبسرعة جدا... ولحسن الحظ لم يحدث ذلك بالسرعة التي كان البعض يتوقعها... 

 لنه���ا تت��أثر ك���ثيرا ب��البيئة الجغرافي���ةيق���ال ع��ن المقاوم���ة العام���ة ب��أن فض��ائها ص��غير... .5
 ) ....ل�ذلك فك��ثيرا م�ا تتكش��ف المقاوم��ةAgroecosystemالزراعي��ة والعوام��ل المناخي��ة (

في بيئة وتختفي آثارها في بيئة أخرى.. 

كتش��افها يتطل��ب ف��رق بحثي��ةالمقاومة الخاصة بأنها عاليةتتصف كلف .6 Iفالعمل لتطويرها وا  
 متدربة وتحتاج إلى غرف نمو وبيت زجاجي ومستلزمات مختبري��ة وخي��ر دلي��ل عل��ى كلفته��ا

 ) ،CIMMYTم��ا يخص��ص س��نويا لمرك��ز تحس��ين الحنط��ة وال��ذرة الص��فراء ف��ي المكس��يك (
ن35حي��ث تبل��غ التخصيص��ات الس��نوية لمخت��برات المرك��ز م��ا يع��ادل  Iملي��ون دولر..... وا  

 معظم هذه الميزانية تذهب لدامة البحوث المتعلقة بإستنباط الصناف الجدي��دة ال��تي تمتل��ك
 مقاوم��ة خاص��ة لغ��رض إس��تبدال تل��ك الص��ناف ال��تي تمكن��ت الممرض��ات م��ن التف��وق عل��ى
 مورث��ات المقاوم��ة ف��ي ك��ل منه��ا، ل��ذلك غالب��ا م��ا توص��ف العم��ال الخاص��ة ب��البحث ع��ن

 واطئة...  المقاومة العامة بأنها عملية تقنية...بينما تكون كلفة المقاومة الخاصة

7.

ن تواج��دها ض��د مم��رض معي��ن يش��جعوص��ف المقاوم��ة الخاص��ة بع��دم الس��تقرارإن .8 Iوا ،  
  ال��تي ت��واجه ه��ذا الن��وع م��نه��و م��ن أك��ثر التهام��اتالمم��رض عل��ى تط��وير ط��رز جدي��دة 

 المقاومة.. يرتكز أصحاب ه��ذا ال��رأي إل��ى م��ا ج��رى ف��ي كيني��ا، حي��ث وج��دت الف��رق البحثي��ة
  ب��أن معظ��م أص��ناف الحنط��ة المط��ورة ف��ي الس��تينيات  ق��د فق��دت ق��درتها عل��ى1966ع��ام 

ن تطوير أصناف جديدة بديلة قد إس��تغرق4.5مقاومة ممرض صدأ الساق بعد  Iسنة... وا  
ثمانية سنوات...... 



  ل غب�ار عليه�ا...  وه��ي مس��ألة مهم��ةإس��تقرارية المقاوم��ة العام��ةبالعكس م�ن ذل�ك، ف�إن .9
 للغاية للمربي��ن والمحص��ول والقتص��اد ال��وطني لي بل��د بس��بب إنتف��اء الحاج��ة للتس��ابق م�ع
 الزمن لستبدال تلك الصناف لن ما تجمع من مورثات ثانوي�ة ع�بر النتخ�اب التك��راري ق�د

 % وتنتهي50رسخ المقاومة العامة فيها ومنحها الستقرارية ، فقد فعلها أول مرة بإختزال 
% من شدة الصابة.... 90-80بإختزال 

  ، لبد أن  تتسيد عمليات النتخاب القرارات التعس��فيةالمقاومة الخاصةعند العمل بإتجاه  .10
 والقس��وة ف�ي النتخ�اب ه�ي م�ن الص�فات الن�ادرة ل�دىالمتطرفة  أي القسوة في النتخاب.. 

 . لن الق��رارات تك��ون ص��عبة ج��دا.. لن القس��وةكثير من العاملين بحق��ل التربي��ة والتحس��ين.
 في النتخاب ع�ادة م��ا تتطل��ب إغف��ال العدي��د م�ن نتاج��ات برنام�ج التربي��ة ال��ذي تعم��ل تح��ت

 إن القس���وة ف���ي النتخ���اب جعل���ت م���ن المرك���ز ال���دولي لتحس���ين الحنط���ة وال���ذرةمظلت���ه... 
   % م��ن الص��ناف المزروع��ة م��ن الحنط��ة ف��ي  80  الص��فراء ق��ادرا عل��ى أن تك��ون اك��ثر م��ن 

البلدان النامية ذات أصول أو مباشرة من المعهد المذكور.. 

 ... فق��د يش��رك المرب��ي الم��زارع ف��يأك��ثر ديمقراطي��ةولغرض جعل المربي وعملية النتخ��اب  .11
 لن��هالنتخاب لن الخبرة الطويلة المتراكمة عند بعض المزارعين قد تجعل منه  خ��بيرا فني��ا 

 ينتخ��ب وعين��ه عل��ى امف��ردات الطاق��ة النتاجي��ة كص��حة النبات��ات وأط��وال الس��نابل واحج��ام
متلء السيقان وشموخ النبات��ات وع��دم إض��طجاعها بس��بب الري��اح Iمتلء الحبوب وا Iالبذور وا 

 حق���ق مرب���ي الش���عير الب���احث جيكيريل���ي (وه���ي ص���فات إقتص���ادية مهم���ة ل���ه وللمرب���ي.
Ceccarelli) ف���ي المرك���ز ال���دولي للزراع���ة ف���ي المن���اطق الجاف���ة المع���روف بإيك���اردا  (

ICARDAقفزة نوعي��ة ف�ي برام��ج التربي�ة والتحس��ين ف�ي الش�عير عن�دما أش�رك المزارعي�ن ( 
 ببرامج النتخاب.. فقد وجد بأن هن��اك نق��اط ض��وئية مهم��ة ف�ي المحص��ول ق�د تمك�ن بع�ض

المزارعين من إنتخابها 

  بمخاطر تماثل مفاتيح مساكن مدين��ة كامل��ةالمقاومة الخاصةيشبه معارضي العمل بإتجاه .12
 بحيث إن أي مفتاح لي واحد من الساكنين يستطيع أن يفتح أب��واب ك��ل المس��اكن... وهن��ا



 يب��دو التخ��وف.. ف��إن مفتاح��ا واح��دا ق��ادر عل��ى فت��ح ك��ل الب��واب..... وه��ذا م��ا يح��دث مثل
 عندما يكون موقعا جغرافي��ا أو بل��د معي��ن ي�زرع ص��نفا واح��دا أو ع��دة اص��ناف تحم��ل م��ورث
 مقاوم��ة واح��د.... ف��إن المم��رض إن ط��ور س��للة جدي��دة ق��ادرة عل��ى التف��وق عل��ى م��ورث

المقاومة... 

 .ب��أنهع��ن المقاوم��ة الخاص��ة.ومن التهم التي تلتصق بم��ن يخص��ص ج��ل وقت��ه ف�ي البح��ث .13
 س��وف يخس��ر أو يفق��د المقاوم��ة العام��ة ف��ي م��واده الوراثي��ة ال��تي يخض��عها لبرام��ج الغربل��ة

والنتخاب كما حذر منها العالم فان دير بلنك.. 

 هي:المقاومة العامة أو بالحرى سلبياتها من المور التي تصعب العمل بإتجاه .14

أ. صعوبة العمل بإتجاهها في المحاصيل التي لتتكاثر بالبذور

ب. صعوبة نقلها من مصادرها إلى الصناف التجارية 

ج. عدم إمكانية تشخيص المورث أو المورثات المسؤولة بشكل أساسي عنها

  في السيطرة على المراض التي تقيم وحداتها اللقاحيةالعامةد. صعوبة توضيف المقاومة 
) ... وخاصة في الشجار المعمرة... Soil Borne Pathogensفي التربة (

 ه. يحت��اج المرب��ي لك��ثير م��ن الم��ادة الوراثي��ة  لنتاج��ات برنام��ج تربي��ة لك��ي يب��دا البرنام��ج
  ب�ذرة10000النتخابي لصفة المقاومة العامة، ق�د تص�ل ف�ي محاص�يل الحب�وب والبق��ول  

وقد يصل العدد إلى ربع مليون ... 


