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  ، 2010خالل موسم على القمح الطري في سورية  الحدوث الوبائي لمرض الصدأ األصفر
  إزاء وباالت الممرض مورثات المقاومة الفاعلة، وتحديد أولي لالمبشرةو لمعتمدة اصناف وأداء األ

  

  لصالح الشعبي وتيسير أبو الفض
  ، دمشق، 113. ب. ، صدوما ، إدارة بحوث وقاية النبات، )GCSAR(الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 
  gcsarshaabi@mail.sy :كترونيالبريد اإلسورية، 

  

  الملخص
، وأداء 2010م الحــدوث الوبــائي لمــرض الصــدأ األصــفر علــى القمــح الطــري فــي ســورية خــالل موســ .2012 .الشــعبي، صــالح، وتيســير أبــو الفضــل

  .191-180 :30مجلة وقاية النبات العربية، . األصناف المعتمدة والمبشرة، وتحديد أولي لمورثات المقاومة الفاعلة إزاء وباالت الممرض
ورية خـالل موسـم علـى األقمـاح الطريـة والقاسـية فـي سـ) Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Eriks(تـم إجـراء مسـح حقلـي لمـرض الصـدأ األصـفر 

 )القامشـلي والمالكيــة(وكـان المــرض واسـع االنتشــار فـي المنــاطق المرويـة ومنــاطق االسـتقرار األولــى علـى معظــم أصـناف القمــح الطـري فــي محافظـات الحســكة . 2010
ويعـُد االنتشـار الوبـائي لمـرض الصـدأ . قـة وحلـبحمـاة وحمـص، وفـي منـاطق االسـتقرار الثانيـة فـي الحسـكة والر و  ٕادلـبو  حلـبو ) منـاطق مرويـة فقـط( ديـر الـزورو  الرقةو 

شـام ، 6شـام ، 8 ، بحـوث10شـام ، 8شـام (وكانت معظم أصناف القمح الطـري المعتمـدة . من قبلالبالد هو األشد، ولم تشهده  2010في سورية خالل موسم  األصفر
) 981أكسـاد ، و 42828دومـا ، 42151دومـا ، 42064دومـا ، 40765ا دومـ، 40700دومـا ، 40697دومـا  ،40306دومـا ، 17322دومـا (، والمبشـرة )2 ، جوالن4

دومــا ، 40444دومــا ، 6 ، بحــوث4 ، بحــوث4دومــا ، 2دومــا عاليــة القابليــة لإلصــابة تحــت ظــروف الحالــة الوبائيــة للمــرض فــي العــدوى الطبيعيــة؛ وكانــت األصــناف 
مــا بــين متوســط القابليــة  3تفاعــل الصــنف ببغــاءطــراز وتــراوح ابة أو متوســطة المقاومــة؛ متوســطة القابليــة لإلصــ 1071أكســاد و  48335دومــا ، 48114دومــا ، 40447

ـــ) 20( 2010بلـــغ عـــدد وبـــاالت الفطـــر الممـــرض المســـجلة فـــي ســـورية خـــالل موســـم . اً متوســـط المقاومـــة أو مقاومـــ 1133أكســـاد بينمـــا كـــان لإلصـــابة والمقـــاوم،     ةً وبال
 )Yr2 ،Yr6 ،Yr7 ،Yr9 ،YrMor ،Yr17 ،YrCv، YrA ،Yr18 ،yr18+ ،Yr20 ،Yr21 ،Yr22 ،Yr23 ،Yr25 ،Yr27 ،Yr27+? ،Yr28 ،Yr29 وYr31( ســـجل ،

وبالــة فــي محافظــات حلــب وحمــاة  13و 11حيــث كــان المــرض وبائيــًا، وتراوحــت أعــدادها مــا بــين ) شــمال شــرق ســورية(وبالــة فــي منطقتــي الينبــوع والقامشــلي  19منهــا 
). غـرب سـورية(، ووبالـة واحـدة فـي محافظـة طرطـوس )المنطقـة الجنوبيـة الغربيـة مـن سـورية(وبـاالت فـي درعـا  10، و)من سـوريةالمنطقة الوسطى والشمالية (وحمص 

، Yr1 ،YrHVII ،YrHVII ،YrSD ،YrSu ،Yr3a ،Yr4 ،Yr4a ،Yr4b ،Yr5 ،Yr8 ،Yr10 ،Yr15 ،Yr16 ،Yr19(وبقيـــــــت أعـــــــداد وافـــــــرة مـــــــن مورثـــــــات المقاومـــــــة 
YrCle ،YrSp ،APR وYr32( وباالت الممرض ة إزاءفاعل .  
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  المقدمة 
  

 Triticum turgidum L. ssp. durumالقاسـي القمـح بنوعيـه  يحتـل

(Desf.) Husn والطري T. aestivum L. em Thell األولى في  المرتبة
وبلغــت المســاحة المزروعــة حيــة االقتصــادية فــي ســورية، األهميــة مــن النا

حــوالي مليــون وســتماية ألــف هكتــار، قــدر  2010بالمحصــول فــي موســم 
طــن، بينمــا تــراوح اإلنتــاج الســنوي فــي المواســم ن يــيمال 3إنتاجهــا بحــوالي 
ـــرة مـــا بـــين  وكـــان محصـــول القمـــح قـــد ). 4(مليـــون طـــن  5.0–4.5الخي

فــي الســـنوات الســابقة الجهـــادات  تعــرض فــي ســـورية خــالل مراحـــل نمــوه
وكانـت أمـراض الصـدأ وال ســيما ). 8، 5، 3(أحيائيـة وال أحيائيـة مختلفـة 
وكـــان مـــرض ). 26، 18، 10، 6(شـــيوعًا ا الصـــدأ األصـــفر مـــن أكثرهـــ

الصـدأ األصــفر قــد ســجل انتشــارًا واســعًا فــي العــالم خــالل الســنوات القليلــة 

ى فــي واليــة واشــنطن ، وكــان حــدوث المــرض األعلــ)41 ،22(الماضــية 
وبلغت المساحات الموبـوءة ). 13( 2002بالواليات المتحدة خالل موسم 

مليــــون  6.6حــــوالي  2001/2002بــــالمرض فــــي الصــــين خــــالل موســــم 
واعتمــدت إســتراتيجية مكافحــة أمــراض الصــدأ عالميــًا علــى ). 40(هكتــار 

وحافظـت ). 34(استخدام األصناف التي تحمـل أكثـر مـن مورثـة مقاومـة 
ألصــناف التجاريــة المتداولــة علــى مقاومتهــا لســنوات عديــدة دون الحاجــة ا

وانهـارت مقاومـة تلـك األصـناف  ،)34، 25(الستخدام المبيدات الفطريـة 
فـــي معظـــم األحيـــان عنـــدما اســـتخدمت مورثـــات مقاومـــة نوعيـــة لمكافحـــة 

وبــاالت جديــدة مــن الفطــر /مــرض الصــدأ األصــفر بســبب نشــوء ســالالت
ــــى ــــادرة عل ــــة مــــن  الممــــرض ق كســــر صــــفة المقاومــــة خــــالل ســــنوات قليل

 Pucciniaوقــــدر عــــدد ســــالالت الفطــــر  ).42، 12، 11(اعتمادهــــا 

striiformis Westend. f. sp. tritici Eriks  المســجلة فــي ســورية
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، )2( 2006/2007و 2005/2006ســـاللة خـــالل موســـمي  40بحـــوالي 
ي كنــدا ، وفــ)13( 2005ســالالت فــي عــام  109وفــي الواليــات المتحــدة 

وتسـبب المـرض فـي حــدوث خسـائر فـي اإلنتـاج فاقــت ). 36(سـاللة  36
علـــى بعـــض % 100، وبلغـــت )33(مـــن كميـــة اإلنتـــاج المتوقعـــة % 40

 2004/2005أصـــناف القمـــح القابلــــة لإلصـــابة فـــي كنــــدا خـــالل موســــم 
تقصــي حـدوث مـرض الصــدأ األصـفر فــي  إلـى هـدف هـذا البحــث). 13(

أداء أصــــناف يم و وتقــــ، 2010ل موســــم المنــــاطق الســــورية المختلفــــة خــــال
ــــد أولــــي لوبــــاالت مســــببه  القمــــح المعتمــــدة والمبشــــرة إزاءه، والقيــــام بتحدي

  .ومورثات المقاومة المنهارة والفاعلة
  

  مواد البحث وطرائقه
  

 وانتشارهتقدير حدوث مرض الصدأ األصفر 

وبدايـــــة شـــــهر  أبريـــــل/تـــــم إجـــــراء مســـــوحات حقليـــــة خـــــالل شـــــهر نيســـــان
لتقصــي انتشــار  2010المحافظــات الســورية خــالل موســم  فــي مــايو/أيــار

مـــــرض الصـــــدأ األصـــــفر علـــــى األقمـــــاح الطريـــــة والقاســـــية فـــــي حقــــــول 
المــزارعين وفــي مراكــز البحــوث المنتشــرة فــي المنــاطق المرويــة ومنــاطق 

) مــم ومــا فــوق 350كميــة الهطــوالت المطريــة الســنوية (االســتقرار األولــى 
حقــــًال مزروعــــًا بــــالقمح  44-18يم و تقــــتــــم ). مــــم 350 - 250(والثانيــــة 

باســتخدام ســلم  الطــري وأخــرى مزروعــة بــالقمح القاســي فــي كــل محافظــة
للمــرض فــي  لــم يســجل حــدوث: غيــاب المــرًض  - ):10(التقيــيس التــالي 

سـجل حـدوث : )مـنخفض(انتشـار خفيـف + أي من الحقـول المفحوصـة؛ 
++ ؛ ةمـن الحقـول المختبـر % 25-1المرض على األقماح المزروعة في 

مــــن الحقــــول % 50-26ســــجل حــــدوث المــــرض فــــي : انتشــــار متوســــط
ســـجل حـــدوث المـــرض فـــي أكثـــر مـــن : انتشـــار واســـع+++ ؛ الممســـوحة

  .من الحقول الممسوحة في كل منطقة% 50
  

  أداء أصناف القمح المعتمدة والمبشرة إزاء مرض الصدأ األصفر يم و تق
دومــا ، 2دومــا ، 2 جــوالن(أداء أصــناف القمــح الطــري المعتمــدة يم و تقــتــم 
) 8 ، بحــوث6 ، بحــوث4 ، بحــوث10شــام ، 8شــام ، 6شــام ، 4شــام ، 4

،  40447دومــا ، 40444دومــا ، 40306دومــا  ،17322دومــا (والمبشــرة 
دومــا ،  42064دومــا ،  40765دومــا  ، 40700دومــا ، 40697دومــا 

، 981أكســــــاد ، 48335دومــــــا ، 48114دومــــــا ، 42828دومــــــا ، 42151
ضــــــــمن خطــــــــوط مشــــــــاهده ( 3 ، وببغــــــــاء1133ســــــــاد أك، 1071أكســــــــاد 

فــي مركــز بحــوث حمــص وفــي تجــارب مقارنــة الغلــة  لألصــناف التفريقيــة
، وأصـــناف القمـــح القاســـي )فـــي مراكـــز بحـــوث حمـــاة والرقـــة وديـــر الـــزور

، 7 ، بحـوث1دومـا ، 9شـام ، 7شـام ، 5شـام ، 3شام ، 1شام (المعتمدة 
، 37163دومـــا (ة والمبشـــر ) ، وحـــوراني65أكســـاد ، 11، بحـــوث9 بحـــوث

دومـــــــا ، 41239دومـــــــا ، 41149دومـــــــا ، 41063دومـــــــا ، 41008دومـــــــا 
، 45404دومــــا ، 45367دومــــا ، 43505دومــــا ، 43205دومــــا ، 41240
إزاء مــرض الصــدأ األصــفر تحــت ظــروف ) SH-7361، و45797دومــا 

العـــدوى الطبيعيـــة فـــي تجـــارب الحقـــول االختباريـــة والموســـعة فـــي مراكـــز 
نتشــرة فــي المحافظــات الســورية المختلفــة وفــي حقــول البحــوث الزراعيــة الم

استخدم في تقدير شـدة المـرض أي نسـبة . 2010المزارعين خالل موسم 
 Cobbتغطية سطح األوراق بالبثرات اليوريدينية للفطـر الممـرض مقيـاس 

عنــــــدما كانــــــت ) 30(وآخــــــرون  Petersonالمطــــــور عــــــن %) 100–0(
طــور النمــو (ة الطــور العجينـي ايــنباتـات القمــح مـا بــين طــور اإلزهـار ونه

درجــــة اســــتجابة يم و تقــــ، كمــــا تــــم )Zadoks )43وفقــــًا لمقيــــاس  77–65
يـــة ألوجـــود ال (منيـــع =  0 :العائـــل للممـــرض باســـتخدام المقيـــاس التـــالي

تتكــــون نقــــاط أو خطــــوط (مقــــاوم =  R؛ )بثــــرات يوريدينيــــة علــــى األوراق
اطـــة بهالـــة مـــن شـــاحبة أو متماوتـــة أو بثـــرات يوريدينيـــة صـــغيرة جـــدًا مح

=  TR؛ )األنســــجة المتماوتــــة علــــى األوراق دون تبــــوغ للفطــــر الممــــرض
تكـــون البثـــرات اليوريدينيـــة علـــى هيئـــة نقـــاط أو خطـــوط ( قليـــل المقاومـــة

عـددها لكـن شاحبة أو متماوتة علـى األوراق دون تبـوغ للفطـر الممـرض، 
دينيـة تكـون البثـرات اليوري(متوسط المقاومـة =  MR؛ )محدودًا جداً يكون 

ــًا بأنســجة متماوتــة أو شــاحبة  صــغيرة إلــى متوســطة األبعــاد محاطــة غالب
متوســط القابليــة =  MS؛ )مــع وجــود تبــوغ ضــعيف جــدًا للفطــر الممــرض

ــــة (لإلصــــابة  ــــرات اليوريدينيــــة متوســــطة األبعــــاد، وتحــــاط بهال تكــــون البث
شــاحبة أو متماوتــة مــن األنســجة النباتيــة، ويكــون تبــوغ الفطــر الممــرض 

تكــــون البثــــرات اليوريدينيــــة (قابــــل لإلصــــابة =  S؛ )إلــــى غزيــــراً  متوســــطاً 
؛ )كبيرة، محاطة بهالة شاحبة أو ال وجود لهـا، ويكـون تبـوغ الفطـر غزيـراً 

O  = هروب النباتات من اإلصـابة كـون الظـروف الجويـة المحيطـة غيـر
  . لمرضلمناسبة 

  
ــاالت مســبب مــرض الصــدأ األصــفر المســجلة فــي  ــي لوب ــد األول التحدي

  2010سورية خالل موسم 
صـــنفًا  50صـــنفًا تفريقيـــًا وعاديـــًا، منهـــا  75(زرعـــت األصـــناف التفريقيـــة 

: تفريقيــــًا عرفــــت مورثــــات مقاومتهــــا، وهــــي موزعــــة فــــي أربــــع مجموعــــات
، األصـناف التفريقيـة World differentialsاألصـناف التفريقيـة العالميـة 

ريقيـــة األســـترالية ، األصـــناف التفEuropean differentialsاألوروبيـــة 
Cobbitty differentials واألصــــــــــــناف التفريقيــــــــــــة المتممــــــــــــة ،

Supplemental differentils ( فــي خطــوط مزدوجــة طــول الواحــد منهــا
نباتـًا،  30سم، ويضم الخط الواحد منهـا  30مترًا واحدًا، تفصلهما مسافة 

 60بينمـــا بلغـــت المســـافة الفاصـــلة مـــا بـــين خطـــوط زراعـــة صـــنف وآخـــر 
م تقـــدير شـــدة المـــرض علـــى النباتـــات البالغـــة لألصـــناف التفريقيـــة تـــ. ســـم

عندما كانت ما بين طور اإلزهـار ونهايـة الطـور العجينـي باسـتخدام سـلم 
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) Reaction type(تــــم تحديــــد طــــراز تفاعــــل ). 30(التقيــــيس المعتمــــد 
) IYRTN(األصــــــــناف التفريقيــــــــة المزروعــــــــة فــــــــي المشــــــــاتل الصــــــــائدة 

تحــت ) Yr virulences(الصــدأ األصــفر  والمخصصــة اللتقــاط وبــاالت
محطـــة بحـــوث جلـــين : ، هـــيظـــروف العـــدوى الطبيعيـــة فـــي ســـبعة مواقـــع

حمـص (، مركز بحوث حمـص )في أقصى جنوب غرب سورية -درعا (
، )وســـط غـــرب ســـورية –حمـــاة (، مركـــز بحـــوث الغـــاب )وســـط ســـورية -

غرب سورية على الشـريط السـاحلي  –طرطوس (محطة بحوث الجماسة 
، مركـز )شـمال سـورية –حلـب (، محطـة بحـوث يحمـول )المتوسـط للبحر

، ومحطــة بحــوث الينبــوع )شــمال شــرق ســورية –القامشــلي (بحــوث هيمــو 
، باسـتخدام 2010خـالل موسـم ) أقصى شمال شـرق سـورية –القامشلي (

سلم تقييس خاص بتقدير طراز التفاعل الحقلي لألصناف التفريقية تحـت 
) McNeal's )0-9عـــن ســـلم تقيـــيس  ظـــروف العـــدوى الطبيعيـــة عوضـــاً 

الذي استخدم عادة ألخذ قراءات طراز إصابة بادرات األصناف التفريقيـة 
وعــــَد ). 29(تحــــت ظــــروف العــــدوى االصــــطناعية فــــي البيــــت الزجــــاجي 

إذا مـا بلغـت قيمـة  virulentطراز إصابة نباتات الصنف التفريقي وبـيًال 
ع وبـاالت الفطـر الممـرض شدة اإلصابة وطراز تفاعلها الحقلي مع مجتم

ــــة قيمــــة  ــــر  70MSتحــــت ظــــروف العــــدوى الطبيعي وهــــي تعــــادل (أو أكب
ــــًا قيمــــة التــــدريج   وفقــــًا لســــلم تقيــــيس" قابليــــة متوســــطة لإلصــــابة" 7تقريب

McNeal's  المطبق على بادرات األصناف التفريقيـة، وهـي قيمـة متوافقـة
  ). 20( مع حدود تقييم اإلصابة الوبيلة التي وضعها بعض الباحثين

  
  النتائج

  

  حدوث مرض الصدأ األصفر وانتشاره
واســع لمــرض الصــدأ األصــفر علــى أصــناف القمــح انتشــار ســجل حــدوث 

، 10شـــام ، 8شـــام الطريـــة المزروعـــة، وبصـــورة خاصـــة علـــى األصـــناف 
فــي المنــاطق المرويــة وفــي منــاطق االســتقرار األولــى  8وبحــوث  6شــام 

 ديــر الــزورو  حلــبو  الرقــةو  )يالمالكيــة والقامشــل(فــي محافظــات الحســكة 
وحمـص، كمـا فـي منـاطق االسـتقرار  حماةو  ٕادلبو ) مناطق مروية فقطال(

حالـة وبائيـة لـم تشـهد سـجًال الرقة والحسـكة مو  الثانية في محافظات حلب
ـــيًال  وكـــان انتشـــار مـــرض الصـــدأ األصـــفر . مـــن قبـــللهـــا لهـــا ســـورية مث

رويـة فـي محافظـة الطريـة فـي المنـاطق الم األقمـاحمتوسط الحدوث على 
 ريـــــف دمشـــــق وفـــــي منـــــاطق االســـــتقرار األولـــــى فـــــي محافظـــــة الالذقيـــــة

، وفــي منــاطق االســتقرار الثانيــة )معظمهــا أقمــاح غيــر معروفــة الصــنف(
حماة وحمص، بينما كـان انتشـار المـرض منخفضـًا و  في محافظات إدلب

علــى أصــناف القمــح الطريــة فــي منــاطق االســتقرار األولــى فــي محافظــة 
ولـم يسـجل حـدوث . )معظمها أقمـاح غيـر معروفـة الصـنف( قريف دمش

المــرض فــي حقــول المــزارعين علــى األصــناف المزروعــة فــي محافظــات 
طرطـــوس والقنيطـــرة ودرعـــا والتـــي هـــي قاســـية فـــي جلهـــا باســـتثناء حدوثـــه 

وكـــان . علـــى بعـــض األصـــناف التفريقيـــة المزروعـــة فـــي مراكـــز البحـــوث
بعــــض أصــــناف القمــــح حــــدوث مــــرض الصــــدأ األصــــفر منخفضــــًا علــــى 

القاســية المزروعــة فــي المنــاطق المرويــة ومنــاطق االســتقرار األولــى فــي 
المناطق المرويـة (دير الزور و  الحسكة: بعض المحافظات السورية، مثل

للمـــرض  وجـــودولـــم يالحـــظ . وحمـــص حمـــاةو  ٕادلـــبو  حلـــبو  الرقـــةو  )فقـــط
   ).1جدول ( على األقماح القاسية في جميع مناطق االستقرار الثانية

  
  أداء أصناف القمح المعتمدة والمبشرة إزاء مرض الصدأ األصفر

 مـــرض الصـــدأ األصـــفر إزاءأداء أصـــناف القمـــح الطريـــة المعتمـــدة تبـــاين 
، 8شـــام تحـــت ظـــروف العـــدوى الطبيعيـــة، وكـــان أكثرهـــا قابليـــة لإلصـــابة 

، بينمــا كانــت األصــناف 2 وجــوالن 4شــام ، 6شــام ، 8 ، بحــوث10شــام 
متوســطة القابليــة لإلصــابة إلــى  6 ، وبحــوث4 ، بحــوث4دومــا ، 2دومــا 

  ). 2جدول (متوسطة المقاومة 
، مــــرضال إزاءلقمــــح الطــــري األصــــناف المبشــــرة لأداء كمــــا تبــــاين 
دومـــا ، 42151دومـــا ، 42064دومـــا ، 17322دومـــا : وكانـــت األصـــناف

، 42828دومــــا ، 40700دومــــا ، 40697دومــــا ، 40765دومــــا ، 40306
، 40444دومـــا قابليـــة لإلصـــابة، وكانـــت األصـــناف  أكثرهـــا 981أكســـاد و 

متوسطة القابلية لإلصابة، وكـان الصـنفان  48114دوما ، و 40447دوما 
متوسطا المقاومة أو القابلية لإلصابة، بينما  48335دوما و  1071أكساد 

كمــــا كــــان تفاعــــل نباتــــات . أكثرهــــا مقاومــــة 1133أكســــاد كــــان الصــــنف 
ط مشاهدة في مركز بحوث حمـص المزروع ضمن خطو  3الصنف ببغاء

تحـــت ظـــروف الضـــغط المرضـــي العـــالي للعـــدوى ) TR(مقاومـــًا للمـــرض 
، بينما تراوح تفاعل هذا الصـنف مـع الصـدأ 2010الطبيعية خالل موسم 

 TRاألصفر في تجارب مقارنة الغلة خالل الموسم نفسه مـا بـين مقاومـًا 
فــي مركــز ) MS10(فــي مركــز بحــوث حمــاة ومتوســط القابليــة لإلصــابة 

  ). 3جدول (بحوث دير الزور 
وقــد بلغــت المســاحة المشــغولة بأصــناف القمــح الطــري فــي ســورية 

مـــــا يقـــــارب مليـــــون هكتـــــار، كـــــان جلهـــــا مزروعـــــًا  2010خـــــالل موســـــم 
 6شـام ، 4شـام (، إضافة إلى األصناف الطريـة األخـرى 8شام بالصنف 

 8 شـامالصـنف  وكـان تفاعـل). 2دومـا ، و 8 ، بحـوث6 ، بحوث10شام 
معظـم منـاطق االسـتقرار مرض الصدأ األصـفر فـي قابًال لإلصابة بشدة ب

عــدا محافظــة ريــف دمشــق، علمــًا أن هــذا ) المرويــة واألولــى(فــي ســورية 
فــي محافظــة  للمنــاطق المرويــة 2000الصــنف كــان قــد اعتمــد منــذ عــام 

الرقـة، ثــم شــاع انتشــاره الحقــًا إلــى المنــاطق األخــرى لرغبــة المــزارعين فــي 
  ).4جدول (العالية غلته 
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Table 1. The incidence of yellow rust disease on wheat in different Syrian zones during 2010 growing season. 
 

 Governorates  اتالمحافظ

  Wheat growing zones  مناطق زراعة القمح
 المنطقة المروية
Irrigated zone 

 األولى االستقرار منطقة
First zone 

 االستقرار منطقة الثانية
Second zone 

 قمح طري
Bread 
Wheat

  قاسي قمح
Durum 
Wheat

 قمح طري
Bread 
Wheat

  قمح قاسي
Durum 
Wheat 

 قمح طري
Bread 
Wheat 

  قمح قاسي
Durum 
Wheat 

 - +++ + +++ + +++   Aleppo  حلب
 - ++ + +++ + +++  Edlib   إدلب
 - ++ + +++ + +++ Hama   حماة

 - ++ + +++ + +++  Homs  حمص
 - +++ + +++ + +++ Al-Raqqa  الرقة

     + +++  Dair Al-Zour  دير الزور
 - +++ + +++ + +++  Al-Hasakeh  الحسكة
   - ++    Latakia  الالذقية

   - -     Tartous  طرطوس
   - + - ++Damascus countryside ريف دمشق
   - -    Al-Qunaitrah   القنيطرة

 - - - -    Dara'a  درعا 
 Absent, + Low, ++ Moderate, +++ Wide spread -  واسع االنتشار+++ متوسط، ++ منخفض، + غائباً،  -

  
أكســاد و  1شــام و  7بحــوث(المعتمــدة  قاســيالقمــح ال أصــناف تكانــ

 41239دومـا و  41063دومـا و  41008دوما و  SH-7361( المبشرةو  )65
لمــــرض الصـــدأ األصــــفر تحــــت  ةمقاومـــ) 45404دومــــا و  43205دومـــا و 

ظـــــروف الضـــــغط المرضـــــي المرتفـــــع للعـــــدوى الطبيعيـــــة، وتـــــراوح تفاعـــــل 
مـــا بـــين المقـــاوم ومتوســـط المقاومـــة،  45797دومـــا و  9 الصـــنفان بحـــوث

دومــا و  9شــام و  5شــام و  3شــام و  1دومــا و  11وكانــت األصــناف بحــوث
متوسطة المقاومـة  45367دوما و  43505دوما و  41149دوما و  37163
مـا بـين المقـاوم  41240دوما و  7شام بينما تراوح أداء الصنفان  للمرض،
  ).5جدول (القابلية لإلصابة بالمرض ومتوسط 

  
ــاالت مســبب مــرض الصــدأ األصــفر المســجلة فــي  ــي لوب ــد األول التحدي

  2010ل موسم سورية خال 
المسـجلة   P. striiformis f. sp. triticiبلغ عدد الوباالت الفاعلـة للفطـر

علــى األقمــاح الســورية المزروعــة تحــت ظــروف العــدوى الطبيعيــة خــالل 
ــــة، تبــــاين توزعهــــا مــــن منطقــــة ألخــــرى) 20( 2010موســــم  وكــــان . وبال

ن حيــــث كــــا) وبالـــة 19(أكثرهـــا عــــددًا فـــي منطقتــــي المالكيـــة والقامشــــلي 
ـــًا، وتراوحـــت أعـــدادها مـــا بـــين  ـــة فـــي  13-11حـــدوث المـــرض وبائي وبال

وباالت في محافظة درعـا، ووبالـة  10محافظات حلب وحماة وحمص، و
فـــي المواقـــع  Yr7وتكـــرر وجـــود الوبالـــة . واحـــدة فـــي محافظـــة طرطـــوس

المختلفـــة لزراعــــة األصـــناف التفريقيــــة ضـــمن المشــــاتل الصـــائدة الممثلــــة 
، Yr6 ،Yr9 ،YrAالوبـاالت كتشفت hو في سورية؛لمناطق زراعة القمح 

Yr18 ،Yr20 ،Yr21 ،Yr27 وYr28  فــــي ســــتة مواقــــع؛ والوبالــــةYr25 
)TP1295 ( في خمسة مواقـع؛ والوبـالتينYr2 وYr31  فـي أربعـة مواقـع؛

ــــــــــــة  ــــــــــــع؛ والوبــــــــــــاالت  Yr29والوبال ــــــــــــة مواق ــــــــــــي ثالث  YrMor ،YrCvف
)YRCV/6*Avocet S(،Yr17، Yr18+ ،Yr22 وYr23 مــوقعين  فــي

  ).6جدول (في موقع واحد فقط  ?+Yr27 اثنين؛ والوبالة
وتباينت أنساب أصناف القمح الطرية التي ُكسرت مقاومتهـا بفعـل 
وبــاالت الفطــر الممــرض التــي ســادت فــي الموســم الســابق بصــورة عامــة، 

، وكان أحد أبـاء بعضـها، مقاومة فاعلة فيهامورثات أي ولم يكن معلومًا 
، األمــــر الــــذي )KAUZ'S(مشــــترك  8وبحــــوث 10 شــــامو  8شــــام : مثــــل

جعــل تفاعلهــا إزاء وبــاالت الممــرض التــي شــاعت فــي الموســم المنصــرم 
  ).7جدول (متماثًال بصورة متقاربة جدًا 

  
  المناقشة

  
قـــدرت المســـاحات الموبـــوءة بمـــرض الصـــدأ األصـــفر فـــي ســـورية خـــالل 

بــوءة ألــف هكتــار، وربمــا كانــت المســاحة المو  442بحــوالي  2010موســم 
هــــي ضــــعف تلــــك المســــاحة كــــون المســــاحة المشــــغولة بأصــــناف القمــــح 

منهـا تقريبـًا مشـغوًال بالصـنف % 60الطري تقارب المليون هكتـار، وكـان 
وبلغـت نسـبة الفاقـد فـي اإلنتـاج فـي ). 8(الشديد القابليـة لإلصـابة  8شام 

مقارنـــــة بإنتـــــاج الســـــنوات % 35ســـــورية خـــــالل العـــــام المنصـــــرم حـــــوالي 
 ). 37( 2009عن إنتاج عام % 18بانخفاض قدره العادية، و 
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أداء بعض أصناف القمح الطرية المعتمدة تجاه مرض الصدأ األصفر في الحقول االختبارية تحت ظروف الحالة الوبائية للمرض خالل موسم . 2جدول 
2010   

Table 2. Performance of some released bread wheat varieties to yellow rust in on-farm field trials under disease epidemic 
conditions during 2010 growing season. 
 

  األصناف المختبرة
Varieties tested 

 - المالكية
الينبوع 

 )مروي(
Al-

Malkeih  
-Al-

yanboo 
Irr.)( 

 القامشلي
استقرار (

  )أولى
Al-

Kamishly 
(First 
zone)

الرقة 
 )مروي(

Al-Raqqa 
(Irr.)

دير 
لزور ا
 )مروي(

Dar 
Al-Zor 
(Irr.)

يحمول - حلب
 )استقرار أولى(

Aleppo-
Yahmool 

(First zone) 

- حماة
 جرجسية

 )مروية(
Hama –

Jurjeseih 
(Irr.) 

الغاب - حماة
استقرار (

 )أولى
Hama-

Al-Ghab-
(First 
zone) 

-درعا
جلين 

استقرار (
 )أولى

Dara’a-
Jileen 
(First 
zone) 

حمص 
استقرار (

 )أولى
Homs 
(First 
zone) 

 Goulan 2  60-80S 2 جوالن
(80-100S) 70S 20MS 17MR 5MS -  -  O   - 

 -  Douma 2 30-60MSS 25MRR-5MR10RR-  -  O   2دوما 
 -  Douma 4 20-40MS 25MS5R-MR10RTR  -  O   4دوما 

 Cham 4   4شام 
30-60MS, 

50S 50MS 25S 40MS 5MR-75S  - 50MS O 20MR 

 Cham 6 90S 60S50S70S50MR-15MS  - 60S  O 50MS-S   6شام
 Cham 8 100S 70S60-70S70S20MR-20MS 100S 80S O 50MS-85S   8شام 
 -  Cham 10 90-100S 10S60-70S70S20MS 95S  -  O   10شام 

 -  Bohouth4 60MS  35MS10MS25MRR -   -  O   4بحوث

  -   Bohouth6 60MS 35MS 15MS 25MR 15MR   6بحوث
20MS 

  O 10R-MR 

  -  Bohouth8 90-100S 60S45-60S60S20MS100S   -  O 8  بحوث
  
  
  

ة للمرض . 3جدول  ة الوبائي اً تحت ظروف الحال أداء بعض أصناف القمح الطري المبشرة إزاء مرض الصدأ األصفر في مناطق زراعية مختلفة مناخي
  .2010خالل موسم 

Table 3. Performance of some promising bread wheat varieties to yellow rust in different agro-climatic zones under disease 
epidemic conditions during 2010 growing season. 
 

جلين -درعا
 )استقرار أولى(

Dar'a-Jileen 
(First zone) 

  جرجسية-حماة
  )مروي(

Hama-
Jurjeseih 

(Irr.) 

دير الزور 
 )مروي(

Dar Al-Zor 
(Irr.)  

  )مروي(قة الر
Al-Raqqa 

(Irr.)

  القامشلي
 )استقرار أولى(

Al-Kamishly 
(First zone)

الينبوع  -المالكية
 )مروي(

Malkeih-Al-
yanboo, (Irr.)

  األصناف المختبرة
Varieties tested 

O - 10R 10MS - 20-30MSS ACSAD 981 
O -  - 15MR TR ACSAD 1133 
O -  - 25MR 40MS ACSAD 1071 
O - 70S 40S - 100S Douma 17322 
O - - - 60S 80S Douma 42064 
O - - - 60S 100S Douma 42151 
O - - - 50MS 60MS Douma 40447 
O - - - 40MS 60MS Douma 40444 
O - - - 40MS 60MS Douma 48114 
- 100S - 65S - 90S Douma 40306 
- 70S - 40MS - 40MS Douma 40765 
- 70S - 45MS - 90S Douma 40697 
- 80S - 30MS - 90S Douma 40700 
- 100S = 80S - 90S Douma 42828 
- 20MS - 15MR - 50MS Douma 48335 

- TR 10MS 20MR - - 
Babaga3 
3ببغاء  

 



185 Arab J. Pl. Prot. Vol. 30, No. 2 (2012) 

  2010إزاء مرض الصدأ األصفر في بعض المحافظات السورية،  8شام أداء صنف القمح الطري . 4جدول 
Table 4. Performance of Cham 8 bread wheat variety to yellow rust disease in some Syrian governorates, 2010. 
 

 Governorate المحافظة

  وطراز اإلصابة(%) شدة المرض 
Disease severity (%) and 

infection type 
  حقول المزارعين في تل تمر، مرقده ورأس العين: الحسكة

Al-Hassaka: Farmer fields in Tal-Tamr, Markadeh and Ras Al-Ain
60-80S 

  مركز بحوث القامشلي، محطة الينبوع في المالكية وحقول المزارعين: الحسكة
Al-Hassaka: Al-Kamishly Research Center, Al-Yanboo station in Malkeih and farmer fields 

80-100S 

  وحقول المزارعين) محطة سعلو(مركز بحوث دير الزور : دير الزور
Der Al-Zor: Dar Al-Zor Research Center (Saalo station) and farmer fields 

70-80S 

  مركز بحوث الرقة وحقول المزارعين: الرقة
Al-Raqqa: Al-Raqqa Research Center and farmer fields

70S 

  حقول المزارعين في مسكنه، حميمه ويحمول: حلب
Aleppo: Farmer fields in Maskaneih, Hamemeih and Yahmool 

20MS-60S 

  وحقول المزارعين) محطة تل صندل(مركز بحوث ادلب : ادلب
Idleb: Idleb Research Center (Tal-Sandal Station) and farmer fields

50-80S 

  ، مركز بحوث الغاب وحقول المزارعين)محطة جرجيسه(مركز بحوث حماة : حماة
Hama: Hama Research Center (Jurjeseh), Al-Ghab Research Center and farmer fields

90-100S 

  بعض حقول المزارعين : الالذقية
  Lattakia: some farmer fields 

60-80S 

  مركز بحوث حمص وحقول المزارعين: حمص
  Homs: Homs Research Center and farmer fields 

60-80S 

  بعض حقول المزارعين: محافظة ريف دمشق
 Damascus countryside: some farmer fields 

20MS 

  حقول المزارعين: درعا
 Dara’a: Farmers’ fields -  

  حقول المزارعين: طرطوس
 Tartous: Farmers’ fields -  

 
  
  

ة للمرض إزاء أداء بعض أصناف القمح القاسي المعتمدة والمبشرة . 5جدول  ة الوبائي ة تحت ظروف الحال ول االختباري ي الحق مرض الصدأ األصفر ف
  .2010خالل موسم 

Table 5. Performance of some released and promising durum wheat varieties to yellow rust in on-farm field trials under 
disease epidemic conditions during 2010 growing season. 
 

  األصناف المعتمدة
Released varieties 

وطراز (%) شدة المرض 
  التفاعل

Disease severity (%) 
and infection type 

  األصناف المبشرة
Promising varieties 

وطراز (%) شدة المرض 
  علالتفا

Disease severity (%) 
and infection type  

  Bohouth 7 5R-5TRDouma 43505 10MR   7يجوث
  Bohouth 9 1R-5MR Douma 41149 10MR   9 بحوث
  Bohouth 11 5MR Douma 45797 1TR-5MR   11 بحوث
   Douma1 10MR Douma 45367 10MR   1دوما 
  Cham1 1R-TRDouma37163 5MR 1  شام 
 Cham 3  5MR  Douma 41008 5TR   3شام 
 Cham 5  5MR  Douma 43205 1TR   5شام 
 Cham 7 TR-10MS  Douma 41063 1TR   7شام 
 Cham 9 5MR  SH-7361 1TR   9شام 

 ACSAD 65 TR  Douma 45404 5TR   65أكساد 
 Hourani -  Douma 41239 !TR   حوراني

  Douma 41240 5MS 
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االت الفطر. 6جدول  اتل الصائدة للصدأ األصفر تحت ظروف العدوى  P. striiformis f. sp. tritici وب ي المش ة ف ى األصناف التفريقي المسجلة عل
  .2010الطبيعية خالل موسم 

Table 6. Recorded P. striiformis f. sp. tritici virulences on differential varieties in yellow rust trap nurseries under natural 
infection conditions during 2010 growing season. 
 

 

محطة (القامشلي 
 )بحوث الينبوع

Al-Kamishly, 
Malkeih  

(Al-Yanboo 
research 
station)

مركز بحوث 
  القامشلي

Al-Kamishly 
research 

center

مركز بحوث 
  حمص
Homs 

research 
center 

محطة (حلب 
  )يحمول

Aleppo 
(Yahmool 
station) 

مركز (حماة 
 )بحوث الغاب

Hama 
(Al-Ghab 
research 
center) 

درعا 
محطة (

 )جلين
Dara’a 
(Jileen 
station) 

  طرطوس
محطة (

 )الجماسة
Tartous 

(Al-
Jamaseih 
station) 

  وباالت الفطر
P. striiformis f. 

sp. Tritici 
  

P. striiformis f. 
sp. tritici 

virulences 

Yr2, Yr6, Yr7, 
Yr9, YrMor, 
Yr17, YrCv, 
YrA, Yr18, 

Yr18+, Yr20, 
yr21, Yr22, 
Yr23, Yr25, 
yyrr2277, Yr28, 
Yr29, Yr31

Yr2, Yr6, Yr7, 
Yr9, YrMor, 
Yr17, YrCv, 
YrA, Yr18, 

Yr18+, Yr20, 
yr21, Yr22, 
Yr23, Yr25, 
yyrr2277, Yr28, 
Yr29, Yr31

Yr2, Yr6, 
Yr7, Yr9, 

YrA, Yr18, 
Yr20, Yr21, 
yr25, YYrr2277, 

Yr27+?, 
Yr28, yr31 

Yr6, Yr7, Yr9, 
YrA, Yr18, 
Yr20, Yr21, 
yr25, yyrr2277, 
Yr28, Yr29 

Yr6, Yr7, 
Yr9, YrA, 

Yr18, Yr20, 
Yr21, Yr25, 
yyrr2277, Yr28, 

Yr31 

Yr2, Yr6, 
Yr7, Yr9, 

YrA, Yr18, 
Yr20, 
Yr21, 
Yr27, 
Yr28, 

Yr7 

العدد الكلي 
لوباالت الصدأ 

  األصفر الموجودة
Total number 
of presented 

YR virulences 

19  19 13 11 11 10 1 

 
  
  

تحت ظروف العدوى  Puccinia striiformis f. sp. triticiتباين أنساب أصناف القمح الطري التي كسرت مورثات مقاومتھا بوباالت الفطر . 7جدول 
  .2010الطبيعية خالل موسم 

Table 7. Pedigrees variability of bread wheat varieties, their resistant genes were overcome by Puccinia striiformis f. sp. tritici 
fungus virulences under natural infection conditions during 2010 growing season. 
 

  الصنف
Variety

  الرمز
Sign  المصدر   Origenالنسب   Pedigree

  تاريخ االعتماد
Registration 

Date  

  الطراز البيئي
Environmental 

Type  

Cham 4 فالكر ھورك  
CM39816-1S-1AP-
OAP

Flk's'- Hork 1986 مروي، أولى  

Cham 6 Niser 
CM39992-8M-7Y-
OM

W3918/Jup 1991  أولى، ثانية  

Cham 8 22ميموف  
CM67458-4Y-1 M-
3Y-1 M-4Y 

JOPATICOCM67458-F-
3/BLUEAY/VEE`S`-T-81 (KAUZ) 
Memof 22 

  مروي، الرقة  2000

Bohouth 4S-201 FAO S201* 1987  مروي، أولى  
Bohouth 6C-6419 CM40457Crow"s" 1991  مروي، أولى  

Douma 2  885أكساد  
ACSW-7957-2IZ-
8IZ-3IZ-OI2 

VEE'S'/BOW'SV/ALD'S'-PVN'S' 2004  ثانية  

Cham 10 ستار/كاوز/زكاو  
CMBW90M4994-
OTOPY-BI\<

KAUZ/KAUZ//STAR 2004  مروي  

Bohouth 8 D-19918 CM67458 
JAPATEiCO-F-
73/BLUEJAY//URESVee'S'-T-81 2007  مروي  

Golan 22-عتريس   ATRIS-1 (SHUHA-17/GHURAB-1)2007  أولى 

Douma 4  901أكساد  
ACSW-8024-14IZ-
1IZ-3IZ- 

ACSAD592/4/C182.24/C168.3/3/Cn
o*2/7c//Cc/Tob 2007  ثانية  
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ة أمــام تطــور زراعــة القمــح يالصــدأ األصــفر مشــكلة رئيســ أصــبحو 
الطري وٕانتاجه في سورية في السنوات األخيرة كما في دول وسط وغـرب 

وفقـدت ). 27(وكما في المناطق الشرقية من الواليات المتحدة  ،)8(أسيا 
 ، بحــوث10شــام ، 8شــام (ة أصــناف عديــدة مــن القمــح الطــري فــي ســوري

مقاومتهـــا، وأصـــبحت قابلـــة لإلصـــابة بعـــد اعتمادهـــا نتيجـــة لنشـــوء ...) 8
ســـالالت جديـــدة، وهـــذا مـــا حـــدث أيضـــًا ألصـــناف أخـــرى علـــى المســـتوى 

وأكــــدت تقــــارير ايكــــاردا انتشــــار ســــاللة وبيلــــة مــــن ). 24، 23(العــــالمي 
ـــى مورثـــة المقاومـــة  ي فـــ Yr27الفطـــر الممـــرض تمكنـــت مـــن التغلـــب عل

وتركيــا والعــراق  ةســوري(األصــناف المزروعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ومـن المؤكـد أن ). 9(، إلـى جانـب كـل مـن أذربيجـان وأوزبكسـتان )وٕايران

ــــي لل ــــاطق األخــــرى المجــــاورة مــــرض ماللقــــاح األول ــــأتي ســــنويًا مــــن المن ي
 Green bridgeعدم وجود جسـر أخضـر ها نظرًا لداخل من وليسلسورية 

الصـــيف والخريـــف  فصـــلي خـــالل اليوريـــديني هض فـــي طـــور يحفـــظ الممـــر 
الشــمالية (ويعتقــد أن الريــاح الشــمالية  .أشــهر 6-5اللــذان يمتــدان حــوالي 

التــي هبــت علــى ســورية خــالل شــتاء العــام ) الشــرقية أو الشــمالية الغربيــة
المنصـــرم قـــد حملـــت معهـــا لقـــاح الفطـــر الممـــرض المســـؤول عـــن حـــدوث 

القمح الطري في سورية وذلك اعتمـادًا علـى الحالة الوبائية على أصناف 
تباين قـيم حـدوث المـرض وأعـداد وبـاالت الممـرض التـي كانـت أعلـى مـا 
يمكـــن فـــي المنـــاطق الشـــمالية الشـــرقية والشـــمالية مـــن ســـورية وانخفضـــت 

 .كلما اتجهنا إلى غرب البالد وجنوبها

ويتــــأثر انتقــــال األبــــواغ اليوريدينيــــة للفطــــر الممــــرض إلــــى ســــورية 
ة الرياح السائدة شتاًء أو مـع بدايـة فصـل الربيـع، وهـي ريـاح غربيـة بحرك

وقــد أكــدت دراســة ســابقة هــذا المنحــى النتقــال أبــواغ . فــي معظــم األحيــان
التـي نشـأت فـي  Yr9وبالة الصدأ األصـفر ، بينما انتقلت )10(الممرض 
بفعـل ريـاح مـنخفض  1991من اليمن إلى سـورية عـام  1986كينيا عام 
فـــــي موســـــم مـــــع الريـــــاح الغربيـــــة إلـــــى الهنـــــد  ووصـــــلتمـــــر، البحـــــر األح

ويعزى انتشار المـرض بصـورة وبائيـة فـي المنطقـة ). 35( 1996/1997
الشــــمالية الشــــرقية والشــــمالية مــــن ســــورية إلــــى مجموعــــة مــــن األســــباب، 

لعبــت دورًا حاســمًا فــي  فر ظــروف طقــس مناســبة غيــر تقليديــةاتــو : أهمهــا
ـــة الوبائيـــة للمـــرض هطـــوالت (لرطوبـــة العاليـــة المســـتمرة كا، حـــدوث الحال

أو الضـــباب لســـاعات طويلـــة  الجـــو الغـــائم، و )8جـــدول ) (مطريـــة متـــواترة
مــــارس، /فبرايــــر وآذار/ينــــاير وشــــباط/يوميــــًا خــــالل أشــــهر كــــانون الثــــاني

زراعـــــة و ؛ )س◦ 18-5( نهـــــارًا وميلهـــــا للبـــــرودة لـــــيالً  الحـــــرارة المعتدلـــــهو 
هـا كـان جلّ (ة لإلصابة بشدة القابلمساحات واسعة بأصناف القمح الطري 

شـام و  6شـام و  10شام ، ونسبة أقل تعود لألصناف 8شام يعود للصنف 
الحســـكة  ينســـب األراضـــي المشـــغولة بهـــا فـــي محـــافظتبلغـــت ، وقـــد )4

مـن مجمـوع األراضـي المزروعـة بـالقمح  ، على التوالي%75و 80والرقة 
  ض انتشــــــار وبــــــاالت جديــــــدة للفطــــــر الممــــــر و خــــــالل الموســــــم المــــــذكور؛ 

)Yr17 وYr27 ( أمكنهــــــا التغلــــــب علــــــى مورثــــــات مقاومــــــة جديــــــدة عنــــــد
العناصــر الســابقة مــع بعضــها األصــناف المزروعــة، إضــافة إلــى تفاعــل 

 :الخاطئـــةتطبيــق بعــض العمليــات الزراعيــة و  ،الــبعض بصــورة تضــافرية
، )هكتــــار/كــــغ 500وأحيانــــًا  هكتــــار/كــــغ 400-300( كالزراعــــة الكثيفــــة

يوريــا أو % 46هكتــار عيــار /كــغ 350-300( رطوالتســميد األزوتــي المفــ
المتكـــرر تطويفـــًا أو ، والـــري )يوريـــا% 30هكتـــار عيـــار /كـــغ 450-500

حقـــول كمــا يعــزى انخفـــاض حــدوث مــرض الصـــدأ األصــفر فــي . الرذاذبــ
وٕادلـــب  ةالمنـــاطق الســـورية األخـــرى كحمـــص وحمـــاالقمـــح المزروعـــة فـــي 

القمــــح الطــــري  والالذقيــــة إلــــى انخفــــاض المســــاحات المشــــغولة بأصــــناف
، بينمــا كــان حـدوث المــرض ضــعيفًا %)57–1.3( قاسـيمقارنـة بــالقمح ال

والقنيطــرة ودرعــا  وطرطــوس فــي محافظــات ريــف دمشــقدومًا جــدًا أو معــ
معظــم أو كــل األراضــي المزروعــة  قاســيحيــث شــغلت أصــناف القمــح ال

   .)7( بالمحصول
وكـــان مـــرض الصـــدأ األصـــفر قـــد لـــوحظ ألول مـــرة خـــالل الموســـم 

مــارس علــى أصــناف /مــذكور فــي نهايــة النصــف األول مــن شــهر آذارال
المالكيـــــة (الشـــــمالية مــــن ســـــورية -القمــــح الطريـــــة فـــــي المنــــاطق الشـــــرقية

مــــــــارس /، وانتشــــــــر بســــــــرعة خــــــــالل شــــــــهر آذار)والقامشــــــــلي والحســــــــكة
أبريــــل إلــــى معظــــم منــــاطق القطــــر األخــــرى المزروعــــة بــــالقمح /ونيســــان

وليــة قــد بــدأت بالحــدوث والتطــور الطــري، ويعتقــد أن بــؤر اإلصــابات األ
  .فبراير وال سيما في النصف الثاني منه/في شهر شباط

 .P. striiformis fتباينت أعداد وباالت مجتمع الفطـر الممـرض 

sp. tritici  مـن منطقـة ألخـرى فـي سـورية وفقـًا لنتـائج هـذا البحـث، ومـن
ا ويعـــزى هـــذ). 10، 2(موســـم آلخـــر اعتمـــادًا علـــى نتـــائج بحـــوث ســـابقة 

التبــاين فــي أعــداد وبــاالت الفطــر الممــرض إلــى مجموعــة مــن األســباب، 
اختالف أعـداد األصـناف التفريقيـة المدخلـة فـي المشـاتل الصـائدة : أهمها

للصـــدأ األصـــفر والكاشـــفة لوبـــاالت الممـــرض، اخـــتالف التركيـــب الوبـــالي 
لمجتمـــع الفطـــر الممـــرض تبعـــًا للمكـــان والزمـــان مـــع األخـــذ فـــي الحســـبان 

االت جديـدة، واخـتالف مقاومـة أصـناف القمـح المزروعـة خـالل ظهور وب
  .المواسم السابقة

يم تفاعـــل مورثـــات المقاومـــة فـــي األصـــناف التفريقيـــة و ويعكـــس تقـــ
طــور الحبــل ومـــا (وفــي األصــناف المزروعــة فــي طــور النباتــات البالغــة 

مــــع وبــــاالت الممــــرض التــــي شــــاعت فــــي ســــورية خــــالل الموســــم ) بعــــده
واقعيــة عــن قابليــة هــذه األصــناف لإلصــابة مقارنــة  المنصــرم صــورة أكثــر

ويختلــــف طــــراز . بتفاعلهــــا فــــي طــــور البــــادرة فــــي ظــــروف مــــتحكم بهــــا
اإلصابة ووضوح األعراض على بعض األصناف التفريقية اعتمادًا علـى 

ـــًا لـــبعض الدراســـات المرجعيـــة   ،31(عمـــر النبـــات وحـــرارة التحضـــين وفق
ـــــد ا)39 ـــــبعض ، كمـــــا تكـــــون قـــــيم طـــــرز اإلصـــــابة عن لنباتـــــات البالغـــــة ل

).13(األصــناف التفريقيــة متدنيــة نســبيًا مقارنــة مــع قيمهــا علــى البــادرات 
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Table 8. Relationship between monthly rainfall in north-east of Syria during 2010 growing season and bread wheat variety 
Cham 8 reaction to yellow rust disease. 
 

  )مم(المختلفة كمية األمطار الشھرية الھاطلة في المناطق
Monthly rainfall  in different regions (mm) 

   Disease severity (%) and infection typeوطراز اإلصابة (%) شدة المرض 
  Monthالشھر 

 )Varietyالصنف (
 الينبوع

Al-yanboo 
 اليعروبية

Al-Yarobeih 
 الجوادية

Al-Jawadeih 
 الزھرية

Al-Zahreih 
 المالكية

Al-Malkeih 
January  يناير/كانون الثاني 88 76 68 47 100
 February   فبراير/شباط 40 35 26 19 37
  March   مارس/ذارآ 75 64 52 42 72
 April   أبريل/نيسان 48 19 19 38 24

100S 70S 80S 90S 100S ) 8شام (Cham 8 

 
عــــن القمــــح إزاء مــــرض الصــــدأ األصــــفر مقاومــــة بــــادرات تعبــــر و 

متخصصــة مقاومــة مقاومــة نباتــات القمــح فــي كافــة أطــوار نموهــا، وهــي 
مقاومـة عـن  مقاومـة النباتـات البالغـة، بينمـا تعبـر )13(بساللة الممـرض 

مورثـات المقاومـة عنـد نباتــات  حظــىوت). 16 ،15(أطـوار النمـو األخيـرة 
المســــببة ر اإلجباريــــة التطفــــل و أهميــــة خاصــــة فــــي مقاومــــة الفطــــبالقمــــح 

 مورثــــة 20وقــــد ســــجل انهيــــار مقاومــــة . )17" ( مورثــــة لمورثــــة "لصـــدأ ل
، +Yr2، Yr6 ،Yr7 ،Yr9 ،YrMor، YrA، Yr18 ،Yr18(مقاومـــــــــــــــــة 

Yr20 ،Yr21، Yr22 ،Yr23، Yr25، Yr27+? ،Yr28 ،Yr29 
، " YrCv  "YRCV/6*Avocet Sو المورثـــــاتومـــــن ضـــــمنها  Yr31و

Yr17 وYr27( مــرض فــي ســورية خــالل تحــت ظــروف الحالــة الوبائيــة لل
بلــــغ عــــدد مورثــــات و . صــــنفًا تفريقيــــاً  50عنــــد اســــتخدام المنصــــرم العــــام 

: ، هـــيمورثـــةً  18 الممـــرض التوبـــا إزاءزالـــت فاعلـــة  المقاومـــة التـــي مـــا
Yr1، YrHVII ،YrSD ،YrSu ،Yr3a ،Yr4، Yr4a ،Yr4b ،Yr5، 
Yr8 ،Yr10، Yr15، Yr16 ،Yr19 ،YrCle ،YrSp ،APR وYr32 

)Yr32 ،W ؛Carstens V(.  ن يلصــنفكــان طــراز التفاعــل الحقلــي لكمــا
 Reichersbergو )S؛ Heine's Peko )Yr25 ،Yr6 ،Yr2 نيالتفـريقي

42 )W;Yr7+25 (عظــم المواقــع مقاومــًا فــي م)R ( أو متوســط المقاومــة
)MR ( تغلـــــب وبـــــاالت الممـــــرض علـــــى مقاومـــــة هـــــذه علـــــى الـــــرغم مـــــن
يعــزى ذلــك لوجــود وقــد . علــى أصــناف تفريقيــة أخــرىالمحمولــة مورثــات ال

أو  في كال الصنفين التفـريقيين مورثات مقاومة أخرى لم يتم تحديدها بعد
قــــد بلــــغ عــــدد مورثــــات و  .نبــــاتأن إصــــابة كــــال الصــــنفين تتــــأثر بعمــــر ال

 Yr17 )Avocetمورثة، كان من ضمنها المورثتان  20المقاومة الفاعلة 

S Yr17/6* ( وYr24 )Avocet S Yr24/3* ( بحــوث وفقــًا لنتــائج
، )10( 2001-1997خــــالل المــــدة مــــا بــــين فــــي ســــورية ســــابقة جــــرت 

 Yr1 ،Yr3 ،Yr4 ،Yr5 ،YrCV )Carstens(مورثـات فاعلـة  9بلغـت و 

V(، Yr3N ،YrSD ،Yr15 ،Yr24 ( تحــــــت ظــــــروف  2003فــــــي عــــــام
 ،Yr2+ ،Yr3V، Yr3N(مورثــات فاعلــة  8و، )1( العــدوى االصــطناعية

Yr4 ،Yr5 ،YrCV ،YrSP ،وYrSD ( صـــنفًا تفريقيـــًا  22عنـــد اســـتخدام
أيضـًا تحت ظروف العدوى االصـطناعية  2007و 2006خالل موسمي 

ـــــي ال CYR32 الصـــــدأ األصـــــفر ســـــاللة كانـــــتو  .)2( مكتشـــــفة حـــــديثًا ف
 معظـــم مورثـــات المقاومـــة المعروفـــة علــى تتغلبـــقـــد  2002الصــين عـــام 

. المســجلتين حــديثًا فــي ســورية Yr27و Yr17المــورثتين بمــا فيهــا ، )40(
فــي  ســجلت فــي كافــة المنــاطق التــي تــزرع القمــح قــد Yr7الوبالــة كانــت و 

مــن أصــل فقــط  فــي ســتة مواقــع Yr18و Yr9وســجلت الوبــالتين  ،ســورية
 2010فـي الباكسـتان عـام  هـذه الوبـاالت بلغـت نسـب تكـرارسبعة، بينما 

ســــــجل أول كــــــان قــــــد و ). 32( ، علــــــى التــــــوالي%70و 57، 88حــــــوالي 
هــــذه وتمكنــــت ، 1994فــــي بريطانيــــا عــــام  Yr17وبــــائي للوبالــــة  انتشــــار

، ثم أخبـر عـن 1997الدانمرك عام من غزو األقماح في جديدة الوبالة ال
 ،)38، 21، 19( 1998و 1997لمانيــا فــي عــامي وجودهــا فــي فرنســا وأ

فـي عـام % 70هذه الوبالة في الدول السابقة أكثر مـن  دبلغت نسبة تردو 
الحالـة الوبائيـة للمـرض فـي سـورية خـالل عـام قد عزيـت و ). 12( 1999
مجموعــــة جديــــدة مــــن ســــالالت الصــــدأ األصــــفر تــــم ظهــــور إلــــى  2010

، وتمكنــــــت هــــــذه 2004–2002مــــــا بــــــين  الفتــــــرةالكشــــــف عنهــــــا خــــــالل 
فـــي أصـــناف القمـــح  Yr27المقاومـــة  التغلـــب علـــى مورثـــةالســـالالت مـــن 
تعــــُد و ). 9(جمــــران وشــــيرودي و  اإلمــــامو  كوبســــاو  8شــــام : الطــــري، مثــــل

الفطر الممرض فـي منطقـة مـا أمـرًا مهمـًا جتمع معرفة التركيب الوبالي لم
ـــة اســـتخدامها فـــمورثـــات لتحديـــد  ي المقاومـــة الفاعلـــة والبحـــث فـــي إمكاني

يعـُد إنتـاج كمـا  ).28، 21(طويلة  اتلفتر  ومستقرةتكوين مقاومات متينة 
دمــج  طةابوســأصــناف قمــح تمتــاز بمســتويات عاليــة مــن المقاومــة الثابتــة 

مقاومــــة النباتــــات البالغــــة للحــــرارة المرتفعــــة مــــع المقاومــــة الفاعلــــة لكافــــة 
ـــًا  )ســـالالتالمقاومـــة المتخصصـــة بال(مراحـــل النمـــو   ).13(إجـــراءًا مثالي

فـي أصـناف القمـح الطـري المقاومـة  مورثـاتكبيـر مـن تنـوع وجـود ويمنع 
ــــةوترســــيخ المقاومــــة  ،الجديــــدة ــــة /الثابت  Durable resistanceالمتحمل

  ).14(حدوث الحاالت الوبائية الجديدة على نطاق واسع 
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  شكر وتقدير
  

موفـق يبـرق، محمـد شكر جزيل وتقدير للدكتور عمران يوسـف، والـدكتور 
نــــدس أحمــــد خليــــل، والمهنــــدس عــــدنان نحــــالوي، والمهنــــدس نايــــل والمه

وسـام العبدهللا، والمهندس نعيم الحسين، والمهندس وائـل قـدوح، والمهنـدس 
الحوري الذين أسهموا بفاعلية في تنفيذ التجـارب الخاصـة بـأمراض القمـح 

  .الزراعية في المناطق السورية المختلفةفي مراكز البحوث 

  
Abstract  

Al-Chaabi, S. and T. Abu-Fadel. 2012. Epidemic Incidence of Yellow Rust Disease on Bread Wheat in Syria During 
2010 Season, Performance of Released and Promising Varieties, and Preliminary Detection of Remained Effective 
Resistant Genes to Pathogen Virulences. Arab Journal of Plant Protection, 30: 180-191.  

A field survey to yellow rust (Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Eriks) on bread and durum wheat in Syria was conducted during 
2010. The disease was wide-spread in irrigated and first agroecological zone on most bread wheat varieties at Al-Hasakeih (Al-Kamishly and 
Malkeih), Al-Raqqa, Der Al-Zor (irrigated zones), Aleppo, Edlib, Hama and Homs, and in the second agroecological zone at Al-Hasakeih, 
Al-Raqqa and Aleppo governorates. Such a wide epidemic spread of yellow rust which occurred in Syria during 2010 was not observed 
earlier. Most released varieties(Cham 8, Cham 10, Bohouth 8, Cham 6, Cham 4 and Julan 2), and promising varieties (Douma 17322, 
D.40306, D.40697, D.40700, D.40765, D.42064, D.42151, D.42828 and ACSAD 981) were highly susceptible to the disease under severe 
epidemic natural infection conditions. Douma 2, Douma 4, Bohouth 4, Bohouth 6, D.40444, D.40447, D.48114, Douma 48335 and ACSAD 
1071 were moderately susceptible or moderately resistant. The reaction type of Babaga 3 ranged between moderately susceptible and 
resistant, whereas ACSAD1133 was moderate resistant or resistant. The number of pathogen virulences in Syria during 2010 season was 20 
(Yr2, Yr6, Yr7, Yr9, YrMor, Yr17, YrCv, YrA, Yr18, Yr18+, Yr20, Yr21, Yr22, Yr23, Yr25, Yr27, Yr27+?, Yr28, Yr29 and Yr31), 19 
virulences were recorded in Al-Yanboo an Al-Kamishly (North-east of Syria), where the disease epidemic was severe. The virulence types 
ranged between 11 and 13 in Aleppo, Hama and Homs governorates (Central and north regions of Syria), 10 in Dara'a (South-west of Syria), 
and one type in Tartous governorate (West of Syria). Many resistant genes (Yr1, YrHVII, YrSD, YrSu, Yr3a, Yr4, Yr4a, Yr4b, Yr5, Yr8, Yr10, 
Yr15, Yr16, Yr19, YrCle, YrSp, APR, and Yr32) remained effective against the  mentioned virulences which prevailed. 
Keywords: Bread wheat, resistant gene, susceptibility, Syria, virulence, yellow rust.  
Corresponding author: Salah Al-Chaabi. General Commission of Scientific Agricultural Research, Douma, P. O. Box 113, Damascus, 

Syria,. Email: gcsarshaabi@mail.sy 
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