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في األمراض النباتیة أو الطرز المرضي وطرائق تشخیصھا الساللة
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...الصدأ األصفر في الحنطة. 1
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ذكرت في مقالة سابقة عن وجود حاجة ماسة لمختصي األمراض النباتیة في البلدان العربیة      
لكشف خفایا تداخل العائل مع ) القمح(وخاصة المجامیع البحثیة المھتمة بأصداء الحنطة 

ولغرض وضع خارطة طریق لھذه المعرفة والتثقیف علیھا . لبلدان المسببات الممرضة في تلك ا
یتحتم أوال أن تفرق الكوادر البحثیة ما بین دراسة المجتمعات السكانیة للفطریات المسببة أو ما 

Races)السالالت تشخیص تلك التي تھدف إلىنطلق علیھ بالتخصص الفسلجي و
Identification )    أو الطرز المرضیة(Pathotypes Identification ) الفطر  طورھاالتي

ولما كانت ھذه السالالت غیر مستقرة من موسم آلخر ، فإننا . في مجتمع سكاني معین المسبب 
مطالبون بتحدیث المعلومات عن كل مایدور بین العائل والفطر المسبب لتكون متوفرة أمام برامج 

ي المجموعة الدولیة التي تولي إھتماما غیر طبیعي التربیة والتحسین أوال ولكي نؤدي دورنا ف
الساللة أو الطرز المرضي على  لفظیطلق . بھذا النوع من األمراض ألنھا تھدد رغیف الخبز 

تعكس مرتبة واطئة ) أبواغ یوریدینیة في حالة اصداء الحبوب(مجموعة من الوحدات اللقاحیة 
بقیة مثیالتھا بمواصفات فسلجیة بضمنھا في السلم التصنیفي لمسبب مرضي معین تختلف عن 

لذلك فإن تشخیصھا وتحدیدھا الیتم عبر اللون والشكل والحجم سواء لألبواغ أو ... اإلمراضیة 
العزلة والساللة أو الطرز  حيأي البد من التفریق بین مصطل... البثرات التي تنتجھا مع العائل

كأن تكون على  ....یمكن تداولھا... ملموسة  دةأقل ما توصف بھ إنھا ما... فالعزلة .... الممرض
أو أعداد من األبواغ الیوریدینیة لمسببات  ... أو سائل شكل مزرعة فطریة في وسط صلب

 Fungal)وغیرھا من المزارع الفطریة ....األصداء أو أبواغ تیلیة لمسببات التفحمات 
Cultures)  اأو تداولھ ھاتلمس الیمكن...  خالصة... بینما تعتبر الساللة أو الطرز الممرض 

یماثل ما ذكرناه في العزلة  وأإن الحدیث عن الساللة ..... مع عائل ما اوإنما مشاھدة نتائج تداخلھ
... كالساللة فاألول غیر مرئي.... والنبات المریضعن الفرق ما بین المرض النباتي  مقالة سابقة 

حیث یمكن مالحظة وتلمس البثرات أو ... كالعزلةحالة واضحة للعیان ... بینما النبات المریض 
  ..... األعراض المرضیة األخرى
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تم رصدھا ... ساللة جدیدة من فطر ما منتشرة في موقع ماوجود بأحد المسوحات  تستنتجقد      
الیمكن الوصول إلیھ إال من خالل مشاھدة نوع إصابة  إستنتاجا بھذا إن .... موسم محدد خالل 

التي عرفت منذ فترة طویلھ بانھا مقاومة للمجتمع السكاني .... د العوائل النباتیة عالي على أح
لذلك فالتفسیر العلمي لھذه الحالة البد أن یكون في األفق طرز ..... الخاص بالفطر المسبب 

إلى ... وحولتھ من مورث فعال ... مرضي ذو فعالیة مرضیة من التفوق على مورث المقاومة
  .... یر فعالمورث مقاومة غ

إن خارطة الطریق التي نحتاج أن نتبعھا البد وأن تكون ذات أحداث متسلسلة بدون القفز على ھذا 
أو كما سمعت في أحد المؤتمرات العلمیة طرحا غریبا ... التسلسل بدواعي توفیر الزمن والجھد 

برنامج بحثي تعاوني أحد المؤسسات البحثیة الدولیة لبدء من فقد طلب أحد الباحثین مساعدة ... 
یملك فكرة عن  كان  فیما إذا.. ولما سالت صاحب الطلب ... ألخذ البصمات الوراثیة لفطر ممرض 

وقال بأنھ سیعرف من خالل البرنامج .... أجاب بالنفي... وجود تغایر في مجتمع الفطر المذكور
على شرط أن تكون .. والحقیقة الیمكن إعتراض أي تعاون بین الجھات البحثیة... التعاوني ھذا 

 DNA)فلیس من المعقول أن نعمل بصمة الدنا ... نتائجھ في خدمة الجھة الطالبة لھذا التعاون
Fingerprint)  النملك من معلومات عنھ سوى إنھ مسبب ... على عزالت من فطر ممرض
لقد كان األحرى أن تختبر أكبر عدد ممكن من .... الفالنيعلى المحصول ...المرض الفالني

لیتم التأكد من وجود .... على مجموعة من األصناف المعروفة من العائل المحدد... العزالت 
وإن العزالت العشرین أو الخمسین تقع في ثالثة أو ... إختالفات في القابلیة اإلمراضیة للعزالت 

إختبار ھذه المجموعات على أصناف تحمل مورثات مقاومة  ثم تأتي مرحلة... أربع مجموعات
وھي ... وبذلك نلجأ إلى إستخدام تقنیة البصمة الوراثیة لتحدید تللك العزالت األربعة ...محددة

  .... خطوة مھمة وسریعة للتحري عن أي زیادة في الضراوة قد تحدث في المستقبل

فیھا تحدید نوعیة الفعالیات المرضیة أو الفوعات البد أوال من إجراء دراسة شاملة یتم  ... لذلك
التي تمكنت من التفوق على جینات المقاومة المحمولة في األصناف  (Virulence)أو الضراوات 

  :حیث یمكن من خالل ھذه الدراسة إكتشاف المعلومات التالیة..... التفریقیة 

مختلفة تغطي أكبر كمیة من  تحدید جینات المقاومة التي الزالت فعالة في مناطق جغرافیة.1
. المساحات المزروعة في المنطقة أو البلد المعین

سیجعلنا قادرین على رصد أي زیادة في الفعالیات إن تكرار ھذه الدراسة  في كل موسم .2
تمكنت من التفوق على جین أو جینات مقاومة ... أي وجود ضراوات جدیدة .. المرضیة

..... كانت فعالة في السابق 
مھمة ) عزالت الفطر التي جمعت من مناطق عدة ( فر ھذه الدراسة قاعدة مادیة تو.3

..... للمرحلة الالحقة 
تھیئة  المستلزمات الخاصة ببرنامج تشخیص الطرز المرضیة والتي تشمل األجھزة .4

والمعدات وغرف النمو ومستلزمات التلویث والترطیب وجمیع التدابیر المانعة ألي فرصة 
.... بین عزالت الفطرلحدوث تلوث 
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كیف نشخص الطرز المرضیة ... فسیكون موضوعنا األول... ولكي نتسلسل في الحدیث .5
 .في الفطر المسبب لمرض الصدأ األصفر في منطقة جغرافیة أو أحد بلدان الوطن العربي

 World Differential) العالمیة األصناف التفریقیة  مجموعتي ضرورة توفر بذور.6
Set)   و األوربیة(European Differential Set) .... لزراعتھا في غرف النمو أو

.... البیت الزجاجي
جرى إكثارھا على بادرات صنف  )أبواغ یوریدینیة( وحدات لقاحیة من كل عزلةتوفر .7

..... حنطة حساس قبل فترة

قد تكون األبواغ الیوریدینیة للعزالت التي تمثل المنطقة قد جمعت في السابق وحفضت .8
... بشكل الیؤثر على حیویتھا 

 تجنب أي فرصة بأبواغ كل عزلة مع ) بادرات الورقة الثانیة (تلوث بادرات المجموعتین .9
في ... لةللتلوث من خالل التعقیم السطحي لألیادي والمعدات وعزل كامل ألصص كل عز

... بیئیة مناسبة لحدوث وتطور اإلصابةتوفیر ظل 

قبل قراءة أنواع اإلصابة والتي تقرأ على شكلین وھما نوع إصابة عالي ونوع .10
... البد وأن نتعرف على أسماء اصناف المجموعتین العالمیة واألوربیة .. صابة واطيءإ

القیمة الرقمیة التضاعفیة لكل وكذلك .... وأسماء جینات المقاومة التي یحملھا كل صنف
تكون   n، على إن قیمة  2nوالتي تكتب على شكل... (Decanery Value)صنف 

7و0،1،2،3،4،5،6
  :أي تكون القیم كاآلتي

  وبذلك تكون قیمھا معادلة لـ 27  و   26  ، 25  ، 24   ، 23   ،22 ،  21  ،20

ترتب المجموعتین  . على التوالي 128و  64 ،32، 16  ، 8    4  ، 2،  1
  :ة كما ھو مثبت في الجدول الالحقبتسلسل ثابت متعارف علی

  
  
  

  



4

المقاومة المحمولة في مجموعتي األصناف التفریقیة للفطر ) مورثات(جینات . 1جدول 
مع القیم الرقمیة لكل منھا لتشخیص الطرز في الحنطة المسبب لمرض الصدأ األصفر 

  ........ وموقع...... المرضیة في موسم
Decanery 

Values  
   القیم الرقمیة

Yr Genes  
  مورثات المقاومة

Differential Sets  
المجامیع التفریقیة 

No.

)World Differential Set  ( المجموعة العالمیة  
1(=20)  Yr1  Chinese 166  1  
2(=21)  Yr7,Yr22,Yr23  Lee  2  
4(=22)  Yr2,Yr6  Heines Kolben (H.K)  3  
8(=23)  Yr3a,Yr4a,YrV23  Vilmorin23 (Vilm.)  4  

16(=24)  Yr10,Yrmor  Moro  5  
32(=25)  Yr2,YrSD  Strubes Dickopf (SD)  6  
64(=26)  YrSU  Suwon92XUmar (SU)  7  

128(=27)  Yr 2,Yr9,Yrcle  Clement  8  
    

European Differential Set (E)   المجموعة األوربیة    
1(=20)  Yr3b,4b, Yr4  Hybrid 46 (H.46)  10  
2(=21)  Yr7  Reichersberg 42(Reic)  11  
4(=22)  Yr2,Yr6  Heines Peko (H.P)  12  
8(=23)  Yr3a,4a,YrND  Nord Desperez (ND)  13  

16(=24)  Yr8, Yr19, Yr?  Compare (Com)  14  
32(=25)  YrCV  Carstens V (CV)  15  
64(=26)  YrSP  Spaldings Prolific (SP)  16  

128 (=27)  Yr2,Yr11  Heines VII (HVII)  17  
 Complementary Differential Set )مجموعة ساندة أو مكملة(
    Sup.  18  
    Sonalika  19  
    Anza (A+)  20  
  Yr9  Fed.4/Kavkaz  21  
    Gerek 79  22  
    Cham 1  23  
  

قراءة أنواع اإلصابة على العوائل  من خالل  Pathotypeیتم تسمیة الطرز المرضي 

أنواع اإلصابة لثالثة عزالت من مناطق مختلفة تمثل المناطق  2یوضح الجدول . الملوثة
:وكما یلي 3و 2و 1
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األصناف على مجموعتي (H)الحسابات الخاصة بتحلیل أنواع اإلصابة العالیة : 2جدول
  .في الحنطة األصفرالتفریقیة العالمیة واألوربیة لمسبب مرض الصدأ 

Yr genes3Infection Types&Dec.Value2World 
set1 Isolate 3  Isolate 2  Isolate 1  

1  0.0  L  0.0  L  0.0  L41  
7,22,23  2  H  0.0  L  2H5  2  

2,6  4  H  4  H  4  H  3  
3a,4a,V23  0.0  L  0.0  L  0.0  L  4  

10, mor  0.0  L  0.0  L  0.0  L  5  
2,SD  32  H  32  H  32  H  6
SU  64  H  64  H  64  H  7

2,9,Cle  128  H  128  H  0.0  L  8
230  ∑  228  ∑  102∑ Dec.6

          Dec.  Infe.T
y.  

European 
Set(E)7

3b,4,4b  1  H  0.0  L  0.0  L  10
7  2  H  0.0  L  0.0  L  11

2,6  4  H  4  H  0.0  L  12
3a,4a,ND  8  H  0.0  L  0.0  L  13
8, 19, Yr?  16  H  16  H  0.0  L  14

CV  32  H  0.0  L  0.0  L  15
SP  0.0  L  0.0  L  0.0  L  16

2,11  128  H  128  H  128  H  17
  191   ∑  148 ∑  128∑                               
  230E191  228E148  Pathotypes8:   102E1289

وقیمھا  8وتنتھي بالرقم  1وتبدأ بالرقم  World Differential Setاألصناف التفریقیة العالمیة .1

..... علىالتوالي 128، و1،2،4،8،16،32،64الرقمیة ھي 
.. أنواع اإلصابة والقیمة الرقمیة لكل نوع إصابة عالي في األصناف  التفریقیة.2
.... المقاومة المحمولة على كل صنف ) جینات (مورثات .3
.... لھ أي قیمة رقمیةالتحسب ... نوع إصابة واطئ.4
.... تحسب القیمة الرقمیة للصنف .. نوع إصابة عالي.5
المجموع الكلي للقیم الرقمیة ألصناف المجموعة التفریقیة العالمیة التي ظھر على نباتاتھا أنواع .6

.... إصابة عالیة
وقیمھا .... 17وتنتھي بالرقم  10تبدأ من الصنف رقم  Eالمجموعة التفریقیة األوربیة ویرمز لھا بـ .7

: الرقمیة ھي
  ....... على التوالي 128و 1،2،4،8،16،32،64
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  :یعتمد تشخیص الطرز الممرض على األسس التالیة
.یتم إعتماد أنواع اإلصابة العالیة فقط في الحسابات .1
.... 8إلى  1والتي تبدأ أرقامھا من .. نبدا بالمجموعة العالمیة.2

.1ھناك قیمة خاصة لكل صنف معیاري كما بینا في جدول .3
عند حصول نوع إصابة عالي عند تفاعل أحد العزالت مع صنف معیاري من .4

المجموعة العالمیة ، فإن القیمة الرقمیة لذلك الصنف تجمع مع القیم الرقمیة لكل 
وھكذا ... المجموعة العالمیة التي تكشف علیھا أنواع عالیة من اإلصابةاصناف 

.... یصبح عندنا الرقم األول للطرز الممرض
ولكي یكتمل تشخیص الساللة علینا فعل نفس الشيء من الحسابات للقیم الرقمیة .5

.... الخاصة بكل األصناف األوربیة التي یتكشف علیھا أنواع عالیة من اإلصابة
فیكون رمز الطرز ... نكون قد شخصنا الطرز الممرض من خالل ھذه الحسابات وبھذا.6

فالرقم األول یمثل مجموع القیم ......ثم رقم    Eثم حرف .....الممرض مكونا من رقم 
فیرمز  Eأما الحرف .... الرقمیة المتحصل علیھا من المجموعة العالمیة فقط 

لذلك فالرقم الذي یأتي بعد الرمز یعكس مجموع القیم الرقمیة ... للمجموعة األوربیة 
وھكذا تم ...... ألصناف المجموعة األوربیة التي ظھرت علیھا أنواع إصابة عالي

.... على إنھ 1تشخیص الطرز المرضي للعزلة 

102E128228لعزلة الثانیة لالممرض  والطرزE 148  بأن الطرزوجد بینما 
  ..... العزلة الثالثة في موجود 230E191الممرض 

إن ترتیب األصناف التفریقیة العالمیة أو األوربیة قد أتفق علیھ والیجوز التقدیم .7
والتأخیر ألن ذلك سیحدث إرباكا في تسمیة الطرز المرضیة للفطر المسبب لمرض 

. في الحنطة األصفرالصدأ 
........ یستخدم النظام الحالي على طور البادرة.8

أما كیفیة توضیف إسم الطرز المرضیة للحصول على معلومات مھمة تتعلق بكفاءة 
أي طرز مرضي في التفوق على مورثات المقاومة المحمولة على العوائل النباتیة 

  .....فیكون على النحو التاليأزاء كل مورث 
إردنا مثال تحلیل فلو  .... بدأ بالرقم األول... مي الطرزتفكیك متسلسل لكل رقم من رق

أي من إستنتاج یمكن فإنھ .... 230E191 ... كفاءة الطرز الممثل بالعزلة الثالثة 
 ھذاضراوات بسبب تمكن ... كانت غیر فعالة في تلك المنطقة مورثات المقاومة 

  : وكما یلي... على تلك المورثاتمن التفوق الطرز 
فقد تجمع ... نحن نعلم كیف تم تجمیع ھذا الرقم.... 230تأخذ الرقم األول وھو .1

لذلك ... من القیم الرقمیة لألصناف العالمیة التي تكشف علیھا نوع إصابة عالي
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نرید معرفة تلك األصناف ومن خاللھا نتعرف على مورثات المقاومة التي 
.... اصبحت غیر فعالة 

....  128وھي ... قیمة رقمیة في األصناف العالمیة أعلى  230نطرح من الرقم .2
ذي القیمة الرقمیة  8وبذلك فإن مورثات المقاومة المحمولة على الصنف رقم 

غیر فعالة في  Yr 2,Yr9,Yrcleوھي  Clementمن المجموعة العالمیة  128

.... 3منطقة تواجد العزلة 

وھي قیمة الصنف  128اكبر قیمة رقمیة بعد   102نطرح من الباقي والذي یبلغ .3
والذي یحمل مورث  64والبالغة  Suwon92XUmar (SU):  وھو 7رقم  

.........  ة ھذا المورثمما یشیر كذلك إلى عدم فعالی.....  YrSU: المقاومة

..... 32وھي .. أعلى قیمة رقمیة تالیة في المجموعة )... 38(یطرح من المتبقي .4

المحمولة على    YrSDو , Yr2مع إعتبار مورثات المقاومة .... 6لیكون الباقي 

..... غیر فعالة أیضا Strubes Dickopf (SD)الصنف 
وھذه ...  4فإن أكبر قیمة رقمیة یمكن طرحھا منھ ھي .....  6ولما كان الباقي .5

الذي یحمل   Heines Kolben (H.K)القیمة الرقمیة خاصة بالصنف التفریقي 

وبذلك فإن ھاذین المورثین غیر فعالیین في منطقة  Yr6و  Yr2مورثي المقاومة 

.... 230E191تواجد الطرز المرضي 
الحامل   Leeالخاصة بالصنف  2القیمة الرقمیة ....  2یطرح من المتبقي .6

وھكذا .... فعالةمما یجعلھا غیر  Yr23و  Yr22و  Yr7... لمورثات المقاومة
.... األولإنتھینا من تحلیل الرقم 

 E191وھو .... نقوم بتحلیل مكونات الرقم الثاني والخاص بالمجموعة األوربیة.7
 .....

....ألختصار الوقت تتسلسل عملیات الطرح كما یلي.8

191-128 =63  ...63- 3231 ....31-16 =15 ...15-87 ....7-43....  

وبذلك تكون كل مورثات المقاومة المحمولة على األصناف األوربیة ....  0= 1-1..... 21- 3 
 8و القیمة الرقمیة  (YrCV) 32و القیمة الرقمیة   (Yr2,Yr11)128ذات القیم الرقمیة 

(Yr3a,Yr4a,YrND)  4والقیمة الرقمیة (Yr2, Yr6)   2و القیمة الرقمیة (Yr7)   وأخیرا القیمة

 Yr3b,Yr4,Yr4bالحامل لمورثات المقاومة    Hybrid 46الخاصة بالصنف األوربي  1الرقمیة 

 230E191غیر فعالة في المنطقة التي تتواجد فیھا العزلة الثالثة ألنھا تمثل الطرز المرضي ..... 
  ....  
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فعالیة /یمكن تلخیص النتائج المذكورة تفصیال بمعادلة أو صیغة عدم الفعالیة.9
(Avirulence/Virulence formula)  لتكون على ما یلي ....

Yr1,3a,4a,10,V23,Yrmor,YrSP/Yr2,3b,4,4b,6,7,8,9,11,19,22,23,SD, 
SU,ND,Yr?,YrCV,YrCle      

قد تمكن من التفوق على جمیع مورثات  230E191الممرضتشیر الصیغة إلى إن الطرز 
المؤشرة باللون ... بینما حافضت مورثات المقاومة .... المقاومة المؤشرة باللون األحمر 

في منطقة تواجد الطرز المذكور والذي مثلتھ العزلة ... األخضر على فعالیتھا 
................................الثالثة

  مع تمنیاتي 

  خالق الحمداني محمد عبد ال. د

  2012آب 

  
  

  
   

  

   


