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مع ) CIMMYT(الصفراء في المكسيك  والذرة من المركز الدولي لتحسين القمح ةمدخل الطري/اللين من القمح اً وراثي اً تركيب 788تقويم أداء  بحثال شمل هذا
ية ئايتقويم صفاتها الزراعية والفيز  باإلضافة إلى ومرض التفحم المغطى الساقوصدأ  الورقةالصدأ األصفر وصدأ  ألمراض بعض األصناف المحلية، واختبار مقاومتها

، بكرةجوا )بابل( ، اللطيفيه)بغداد( والجادرية ةمحطات بحوث التويث ية عبر سلسلة من االختبارات في ظروف بيئية مختلفة من العراق في كل منئوالكيميا
 أسفرت .2011ولغاية  1997منذ عام ) الرشيد( حقول المزارعين في اللطيفية والزمبرانية إلى باإلضافةومحطة بحوث نوجورو في كينيا ) نينوى(تلعفر  ،)السليمانية(

 اً تركيب 251في الحقل عن انتخاب متتالية لثالثة مواسم زراعية ةناعيطصفي ظروف العدوى اال وصدأ الورقةنتائج غربلة التراكيب الوراثية لمرضي الصدأ األصفر 
 المقارنة في العديد من تجارب الوراثية المنتخبة التراكيب أدخلت .حاصل الحبوب ومكوناته/غلةتفوقا في  اً وراثي اً تركيب 225ظهرأ، بينما المقاومة ومعتدل اً مقاوم اً وراثي

 ةنتاجيومدى ثبات صفة مقاومتها ومواصفاتها اإل أدائها لمعرفة متباينة ةفي المواسم الالحقة في ظروف بيئي لواعدة الحديثةا كونه من األصناف "2تموز "مع الصنف 
 ألمراضعلى أصناف المقارنة المحلية في مقاومتها 107تفوق التركيب وراثي  ،اً مقاوم اً وراثي اً تركيب 11من مجموع . النتخاب المتفوق منها وتعميم زراعتها في العراق

لقد أبدى . مختلفةفي مواقع بيئيه  األخرى المرغوبة الزراعيةوبعض الصفات  ةنتاجياصفاتها اإلمو  إلى باإلضافةومرض التفحم المغطى  وصدأ الورقةالصدأ األصفر 
وتميز الصنف . "مكسيباك"و "تحدي"، "2تموز "األصناف المحلية  غلةعلى % 31- 14تفوقا مقداره " 1 فارس"الذي أطلق عليه اسم الصنف 107ي التركيب الوراث

 من قبل الصنف الجديد تم تسجيل  .المسجلة والمعتمدة في العراق الطري/اللين القمح أصنافمورفولوجيا عن جميع  تميزه إلى باإلضافةالوراثية العالية  بنقاوته1  فارس
عالية  إنتاجيةكصنف جديد ذو طاقة واعتمد  8/10/2012في  26بموجب القرار ذي الرقم  ةفي وزارة الزراع األصناف الزراعيةلتسجيل واعتماد  اللجنة الوطنية

  .من العراق المروية مناطق الزراعه ونشر زراعته في وصدأ الورقة ومقاوم لمرضي الصدأ األصفر
  ، تفحم شائعUg99، قمح الخبز، مقاومة، األصداء.:كلمات مفتاحية

  
  المقدمة

  

مركز الصدارة  (.Triticum aestivum L) الطري/اللين يتصدر القمح 
في العالم كونه المصدر الرئيس للغذاء ودوره في مجال التنمية 
االقتصادية واالجتماعية السيما في ضوء زيادة الفجوة الغذائية بين 
العرض والطلب الناتج عن العجز العالمي في اإلنتاج وتزايد االستهالك 

زيادة  إلىحدث التوقعات أتشير ). 1% (49 إلى الذي وصل مؤخراً 
عن % 40بنسبة  2020في العام لعالمي للمحصول معدل الطلب ا

في  مما يستدعي التفكير جدياً  ،مليون طن 631معدله الحالي البالغ 
البحث عن مختلف األساليب لتطوير زراعة المحصول واالستثمار 

في هناك ضرورة ملحة  ).24(األمثل لإلمكانات والوسائل المتاحة 

 فضالً  ،سبل زيادة إنتاجيته لالهتمام بزراعة المحصول وتهيئةالعراق 
عن حمايته من اآلفات المختلفة باعتماد التقانات الحديثة التي تعد القوة 

الطويل لرفع الطاقة اإلنتاجية المتدنية  األمدفعالية على  األكثر
من مستوى اإلنتاج العالمي % 30ىسوى  ىال يتعد الذي للمحصول

مليون طن  2.3 حدودإلى  مستوى اإلنتاج الكلي للقمح حيث بلغ، )4(
 مليون هكتار عام 1.5 والبالغةإلنتاجه  المخصصة المساحة عن

تذبذب معدالت اإلنتاج بين موسم وآخر تنتج عن  إن ).5( 2007
أهمها كمية األمطار المتساقطة في المناطق الشمالية  عديدة عوامل

طى التي تعتمد على الزراعة الديمية ومشاكل الملوحة في المناطق الوس
عن تعرض المحصول لإلصابة بالعديد من األمراض  والجنوبية فضالً 

يأتي في مقدمة هذه  .ونوعاً  كماً  النباتية التي تؤثر على إنتاجيته
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الذي يتسبب عن اإلصابة  صدأ األوراق/األمراض مرض الصدأ البني
 المخطط/والصدأ األصفر Puccinia triticina f.sp. tritici بالفطر

ينتشر  .P. tritici f.sp. striiformis الذي يتسبب عن اإلصابة بالفطر
في العراق  الطري هذان المرضان حاليا في معظم مناطق زراعة القمح

للظروف  ر الخسائر الناجمة عنها من موسم ألخر تبعاً يداوتتفاوت مق
 لقد ازداد مؤخراً ). 16 ،15 ،6 ،2( البيئية وكميات األمطار المتساقطة

االهتمام باإلضرار التي تسببها أمراض الصدأ بالمحصول خاصة بعد 
 P. graminis f.sp. tritici من الفطر Ug99 الضارية ظهور الساللة

، حيث بدت أثارها واضحة خاصة بعد زيادة الرقعة المخصصة )17(
معتمدة للمحصول في المناطق المروية وحساسية معظم األصناف ال

هرت نتائج الدراسات السابقة لقد أظ). 9، 8(بالمرض بالقطر لإلصابة 
من غلة حبوب % 50- 21 خسارةن مرض الصدأ البني يؤدي إلى أب

شد أقتصادية بينما تكون الخسائر اإل) 7( األصناف الحساسة في القطر
عن التأثيرات التي تحدثها  فضالً ) 11 ،9(في حالة الصدأ األصفر 

اإلصابة بهذه األمراض على المحتوى النوعي والقيمة التسويقية للحبوب 
كرست  .ولصعوبة مكافحة المرض بالطرق التقليدية). 7( الناتجة

الجهود للبحث عن الطرق الفعالة لمقاومة أمراض الصدأ ورفع الطاقة 
قه إنتاجية اإلنتاجية للمحصول من خالل استنباط أصناف ذات طا

  ).12، 5(عالية ومقاومه للمرض في ظروف البيئة العراقية 
تعد طريقة استقدام التراكيب الوراثية من المراكز العلمية المتقدمة 
إحدى طرق التربية المضمونة والسريعة التي تؤدي إلى زيادة التغاير 

في العراق مما  الطري الوراثي وتوسيع القاعدة الوراثية لمحصول القمح
نتخاب الصفات المرغوبة لزيادة الطاقة اإلنتاجية كبر إلأيعطي فرصة 

من إدخال بعض  للمحصول شرط خلوها من المسببات المرضية خوفاً 
يهدف البحث إلى اختبار أداء . المسببات المرضية غير الموجودة

وتقويم الطري  وسلوك تراكيب وراثية مدخلة من محصول القمح
المهمة في ظروف العدوى  لطريا استجابتها ألمراض القمح

مقارنة باألصناف المحلية بغية انتخاب المتفوق منها  ناعيةطصاال
االستفادة  أو وتطويرها إلى أصناف جديدة في ظروف البيئة العراقية

منها من خالل نقل صفاتها المرغوبة إلى األصناف المحلية عن طريق 
  . التهجين واالنتخاب

  
  هقائوطر البحث مواد 

  
تركيب وراثي ممثلة لثمان  788تجارب مقارنة ومشاهدات أولية لـ  نفذت

مجاميع تجريبية مدخلة من المركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح 
في محطتي بحوث التويثة  1998/1999خالل الموسم الشتوي 

بالعراق الغذاء  اوتكنولوجيواللطيفية التابعة لدائرة البحوث الزراعية 

  عت بذور التراكيب الوراثية المختلفة فيخطوط بطولزر ). 1جدول (
  وبمسافة فاصلة وطخط 6أو  4م ضمن ألواح تجريبية وبواقع  4أو 2

لقطاعات العشوائية الكاملة سم بين خط وآخر وفق تصميم ا 30
)RCBD( . استخدمت األصناف المحلية المعتمدة في القطر مثل تموز
اعتمدت توصيات وزارة . ألغراض المقارنةومكسيباك والتحدي  2

الزراعة في الممارسات الزراعية المتعلقة بموعد الزراعة وكمية 
، حيث تم )13 ،3(البذاروكميات ومواعيد إضافة األسمدة المختلفة 

ٕاعداد األرض بعد عملية الحراثة والتنعيم والتسوية والتسميد تهيئة و 
هكتار /كغ 100بواقع  27:27 النتروجيني الفسفوري بالسماد المركب

بكمية بذار مقدارها  المختلفة زرعت بذور التراكيب الوراثية. قبل الزراعة
% 46(ريا هكتار مع إضافة الدفعة األولى من سماد اليو /كغ 120

هكتار في طور التفرع والدفعة الثانية في /كغ 120بواقع ) نتروجين
ات أجريت العدوى االصطناعية باألبواغ اليوريدية للفطري. طور التسنبل

المسببة ألمراض الصدأ باستخدام مرشه ميكانيكية بعد إضافة أربعة 
كمادة ناشرة والصقة لألبواغ اليوريدية على  Tritonقطرات من مادة 

سطوح األوراق مع االستمرار برش النباتات يوميا بالماء لتوفير الرطوبة 
ر اللقاح عن حضّ ). 22(الالزمة لحدوث اإلصابة وتطور المرض 

مجموعة من األوراق حاملة لبثرات يوريدية حديثة التكوين  طريق غسل
أعدت لهذا الغرض من خالل التلويث المسبق لمجموعة من النباتات 
تعود ألصناف مختلفة بخليط من المجتمع الطبيعي لألبواغ اليوريدية 

أخذت المالحظات . للفطريات الممرضة محفوظة من الموسم السابق
قة بنسبة اإلنبات وطبيعة النمو وارتفاع النبات والبيانات الحقلية المتعل

الخماسي  السلموالنضج وشدة االضطجاع وفق  واإلزهاروموعد التسنبل 
 (Highly Resistant)مقاومه عاليه لالضطجاع = 1حيث ) 21 ،20(

مقاوم = 2ويعني عدم حصول أي اضطجاع للنباتات لحين الحصاد، 
(Resistant)ات في مواقع متفرقة من ، حصول اضطجاع بسيط للنبات

متوسط المقاومة = 3يليه رجوع النباتات لوضعها الطبيعي،  ،اللوح
(Moderately resistant) ،4، اضطجاع النباتات بصوره متوسطه =

 ، اضطجاع النباتات(Moderately Susceptible)متوسط الحساسية 
، اضطجاع شديد للنباتات بحيث (Susceptible)حساسة = 5شده، ب

بينما جرى تقويم المواد الوراثية لتحمل . يتعذر عملية حصادها ميكانيكياً 
لطريقه السريعة في تقويم التراكيب الوراثية من خالل االجفاف باستخدام 
الخلوية وحساب نسبة الضرر المئوية فيها ومن  ةغشيدراسة نفاذية األ

زراعه لاثم متابعة سلوك التراكيب الوراثية المنتخبة منها في ظروف 
تم  ).18( في محطة بحوث تلعفر، نينوى في المواسم الالحقة ةالديمي

تقويم استجابة جميع التراكيب الوراثية ألمراض الصدأاألصفر والبني في 
 Cobbناعية بالمسببات المرضية وفق مقاييس طصظروف العدوى اال

 ةلنسباعلى التوالي واللذان يعتمدان على حساب ، Lewellenالمعدل و 
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). 23، 22( ةصابونمط رد فعل النبات تجاه اإل ةصابمئوية لشدة اإلال
تم حصاد جميع المنتخبات وكافة المواد الوراثية األخرى قيد الدراسة 
بغية دراسة صفة الحاصل ومكوناته المتمثلة بمعدل عدد السنابل في 

جرى . حبة 1000المتر المربع الواحد وعدد ووزن حبوب السنبلة ووزن 
. اإلحصائي لكل تجربة بموجب التصميم التجريبي المستخدمالتحليل 

أدخلت جميع التراكيب الوراثية المنتخبة في تجارب مقارنة الحاصل مع 
وفي مواقع بيئية مختلفة خالل  األصناف المحلية المعتمدة حديثاً 

 فطع مربعةفي  2000/2001و  1999/2000الموسمين الزراعيين 
مكررات وفق تصميم  ةوبواقع ثالث) م 3×3( متر مربع 9 بمساحة

وعلى أساس . هكتار/كغ 120وبكمية بذار  ةالقطاعات العشوائية الكامل
أدخلت التراكيب الوراثية  .والمقاومة ألمراض الصدأ الغلة/كمية الحاصل

 مع األصناف المحلية خالل المواسم الغلةالمتفوقة في تجارب مقارنة 
 قطعللطيفية باستخدام افي محطة بحوث  2006- 2002 الزراعية
مكررات وفق تصميم القطاعات العشوائية  ةمتر مربع بثالث 50بمساحة 
 خذ القياسات والمالحظاتأمع  هانفسالذكر  السابقة الطريقةوبالكاملة 

لتحديد أفضل التراكيب الوراثية المتفوقة  حللت البيانات إحصائياً . هانفس
 صدأ الورقةالصدأ بنوعيه  والمقاومة ألمراض هاومكونات الغلةفي صفة 

عتماد أو رها وتقديمها ألغراض التسجيل واإلاألصفر إلكثار بذو الصدأ و 
تم إجراء تجربة مقارنة موسعة . ألخرىاإدخالها في برامج التربية 

أصناف المقارنة المحلية في حقول المزارعين  مع 107للصنف فارس 
خالل الموسم الزراعي في منطقتي الزمبرانية التابعة لناحية الرشيد 

صنف /هكتار 0.5بواقع  2009/2010واللطيفية عام  2006/2007
تم اختبار مقاومة التراكيب الوراثية المنتخبة لمرض  .مكررات ةوبثالث

لوثت بذور التركيب  .المقاومة للمرضالتفحم الشائع مقارنة مع مصادر 
 T. laevisو Tilletia tritici األبواغ التيلتية للفطورالوراثية بمزيج من 

والحبوب في  مزج األبواغمن خالل مرض لالمسببة ل T. intermediaو
 15وب لمدة غ حب 100/غابو أغ  0.5جهاز الهزاز الكهربائي وبواقع 

زرعت بذور كل منتخب وفق تصميم  .دقيقة/هزة 80دقيقة وبسرعة 
بطول القطاعات العشوائية الكاملة بثالثة مكررات وبواقع ثالثة خطوط 

تمت المتابعة الحقلية . التويثة وبكرة جوابحوث  تيم في محط 1.5
وصوًال إلى مرحلة النضج التام حيث حسبت النسبة المئوية لإلصابة 

  .)19(وفق أسلوب دودوف وتودوروفا  بالمرض في كل منتخب
  

  النتائج والمناقشة
  

من  أسماء المجاميع التجريبية والتراكيب الوراثية 1يبين الجدول 
في برامج التقويم واالنتخاب خالل  ةستخدملماالطري  محصول القمح

في  1999/2000و  1998/1999الموسميين الزراعيين الشتويين 

أظهرت النتائج إمكانية تحديد التراكيب . محطتي بحوث التويثة واللطيفية
الوراثية المتفوقة في العديد من صفاتها الزراعية على مثيالتها من 

 على مما يؤشر )، تحدي ومكسيباك2تموز( لمحلية المعتمدةاألصناف ا
يم في المواسم و إمكانية إجراء االنتخاب واالستمرار بالمقارنة والتق

 اً وراثي اً تركيب 788 ـأسفرت نتائج المشاهدات والمقارنة األولية ل. الالحقة
تركيبا منها في مجمل الصفات المدروسة  236عن تفوق  مدخالً 

الصدأ و  الورقة، مقاومة مرضي صدأ لغلة الحبيةاوبصورة خاصة 
، التبكير بالنضج، التقّزم وتحمل الضجعان/الرقاداألصفر، مقاومة 

 225حيث أظهر % 30 اشدة انتخاب مقدارهإلى مما يؤشر الجفاف 
على مثيالتها من األصناف المحلية  الغلة الحبيةتفوقا في  وراثياً  تركيباً 

صفة المقاومة لمرضي صدأ  وراثياً  ركيباً ت 251بينما أظهر . المعتمدة
 ينناعية بمسببات هذطصوالصدأ األصفر في ظروف العدوى االالورقة 
-7 بمقدار في صفة التبكير في النضج وراثياً  تركيباً  145و  ينالمرض

في حين أبدت معظم . مقارنة باألصناف المحلية المستخدمة يوماً  18
م قلها صفة التقزّ أو  الضجعان/للرقادالتراكيب الوراثية صفة المقاومة 

لقد تم انتخاب . )Rh2 )22و  Rh1م التقزّ  مورثينتيجة الحتوائها على 
كبر عدد من التراكيب الوراثية المتفوقة في مواصفاتها اإلنتاجية أ

 265والتي تضم  31St IBWSNوالزراعية من المجموعة التجريبية 
ية االستمرار في متابعتها في مما يؤكد على أهم مدخالً  وراثياً  تركيباً 

المواسم الالحقة والتركيز على إدخال التراكيب الوراثية المماثلة من 
ن هذه المجموعة تشمل أفضل أو سيما  هانفسالمجموعة التجريبية 

في المكسيك من  CIMMYTالتراكيب الوراثية المنتخبة في مركز 
تفوق معظم ن أكما . للحنطة الربيعية الغلة الحبيةتجارب مقارنة 

التراكيب الوراثية المدخلة على مثيالتها من األصناف المحلية في معظم 
الصفات الزراعية المدروسة تعكس جهود مربي النبات والخبرة العلمية 
الكبيرة التي تم تسخيرها من قبل المركز المذكور الستنباط مثل هذه 

 ،العالمفي  الطري القمح إنتاج مواجهة محدداتل التراكيب الوراثية
ما تعكسه طبيعة اإلدخال الوراثي والجهود المبذولة من  إلى باإلضافة

تفادة الغذاء لإل اوتكنولوجيدائرة البحوث الزراعية  قبل مربي النبات في
من هذه النتاجات العلمية العالمية وتسخيرها في برامج تربية وتحسين 

 .في العراق طريال محصول القمح

 لطريا مدخل من القمح ًااً وراثي اً تركيب 788أظهرت نتائج غربلة 
 اً تركيب 23مقاومة ) 2جدول ( األصفروالصدأ  صدأ الورقةلمرضي 

منتخب لمرض الصدأ األصفر، بينما  30و  الورقةلمرض صدأ  اً وراثي
الصدأ و  الورقةمقاومة مركبة لمرضي صدأ  اً وراثي اً تركيب 18ظهر أ

ناعية في طصدوى اإلاألصفر في طور النبات البالغ في ظروف الع
، 48 ةلمقاوماداد التراكيب الوراثية المعتدلة في حين بلغت أع ،الحقل

 اً تركيب 71فان  ةعام ةبصور . على التوالي ،اً وراثي اً تركيب 59و  73
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 ةكيب وراثياتر  103و  الورقةأظهرت صفة المقاومة لمرض صدأ  أً وراثي
مقاومة مركبه للمرضين في  اً وراثي اً تركيب 77لمرض الصدأ األصفر و 

إن انتخاب هذا العدد الكبير من التراكيب الوراثية المقاومة . آن واحد
من مجموع التراكيب الوراثية % 32والتي تمثل  )اً وراثي اً تركيب 251(

عن هذه  ةلمتوقعالمواجهة األخطار  المبذولةجهود الالمدخلة تعكس 
 اإلنتشار الوبائيبعد  خاصةوباألمراض لمحصول القمح في العالم 

 األوسط بصورة خاصة في منطقة الشرق ظهر مؤخراً  الذي المتكرر
)15(.  

ألولية للتراكيب الوراثية المنتخبة اأظهرت نتائج تجربة المقارنة 
تفوق استمرار  ،)3جدول (السابقة في محطة بحوث التويثة  من المواسم

مجمل الصفات في  "2تموز"على الصنف  معظم التراكيب الوراثية
، حيث الغلة الحبيةخاصة صفة بسها و المرغوبة التي انتخبت على أسا

 ةالحبي الغلة أعلى قيمة في معدل صفة 107ظهر التركيب الوراثي أ
 الغلةعن معدل % 17وبمعدل زيادة مقدارها  دونم/كغ 1456.7مقداره 

 185و  83رقم  انالوراثي ان، يليه التركيب2لصنف تموز ل الحبية
  .على التوالي، %8.5و %10.5عدل زيادة مقدارها وبم

للتراكيب  اومكوناته الغلةمتوسط صفة  4نتائج الجدول  توضح
والمعدة للتسجيل واالعتماد في  الطري الوراثية المنتخبة لمحصول القمح

للطيفية افي محطة بحوث  2القطر مقارنة بالصنف المحلي تموز 
، حيث تراوح معدل 2005 إلى 2003خالل ثالثة مواسم زراعية من 

التراكيب الوراثية المنتخبة خالل ثالثة مواسم  الحبية الغلةإنتاجية 
ن أعلى دونم مما يدل /كغ 1430.9 و 1267.4زراعية متتالية بين 

في معدل حاصل حبوب التراكيب % 19.6بمقدار  واضحاً  هناك تفوقاً 
وقد يعود . 2للصنف تموز  ةالحبي الغلةالوراثية المنتخبة على معدل 

لتراكيب الوراثية المنتخبة ل الحبية الغلةسبب هذا التفوق الكبير في صفة 
- 0.2 نسبةو % 28-3ها بنسبة اتإلى تحسين معدل صفة امتالء حب

في معدل عدد % 19- 3السنبلة الواحدة و  اتل عدد حبدفي مع% 5
تميزت معظم التراكيب الوراثية  ،عن ذلك فضالً . السنابل لكل متر مربع

  .بتجانس نموها والمواصفات الزراعية واإلنتاجية األخرى
  

  
الطري من المركز الدولي لتحسين الذرة الصفراء والقمح /أسماء المشاتل العالمية وأعداد التراكيب الوراثية المدخلة من محصول القمح اللين .1جدول 

  .في العراق في محطتي أبحاث التويثة واللطيفية 2000-1998ف المحلية خالل الفترة والصفات التي تفوقت فيھا على األصنا
Table 1. Name of international nurseries, number of introduced genotypes from CIMMYT and the agricultural traits which 
surpassed the local cultivars during 1998-2000 at Twaitha and Latifia Experimental Stations  in Iraq. 

 

  
أسماء المشاتل 

 aالعالمية
Nursery 
Namea

أعداد 
  التراكيب
 الوراثية
No. of 

Genotypes 

أعداد التراكيب 
الوراثية 
 المنتخبة
No. of 

selected 
genotypes 

 أعداد التراكيب الوراثية التي أظھرت تفوقاً في
No of Surpassed genotypes in 

حاصل 
  الحبوب
Grain 
yield 

مقاومة 
أمراض 
  bالصدأ
Rust 

resistanceb 

مقاومة 
  االضطجاع
Lodging 

resistance 

  التبكير
  cبالنضج

Maturityc 
التقزم

Dwarfism 

تحمل 
  dالجفاف

Drought 
toleranced 

6th HRWYT35 12121733 9 11 2 
19th ESWYT 50 22212349 11  13 - 
6th SAWYT50 1917 1550 13 15 6 
6th HTWYT35 16161932  8 9 - 
16th SAWSN174 333133156 27 22 3 
31st IBWSN265 79 7488231 31 16 - 
9th HRWSN135 383735122 28 15 - 
9th BYDSNB44 17172139 18 7 - 

  المجموع الكلي
Total 

788 236225251712 145 108 11 

a الرموز المستخدمة لتعريف المشاتل العالمية تعني:  a Acronyms used for specification of the international nurseries are:  
HRWYT= High Rainfall Wheat Yield Trial, ESWYT= Elite Selection Wheat Yield Trial, SAWYT= Semi-Arid Wheat Yield Trial, 
HTWYT= High Temperature Wheat Yield Trial, SAWSN= Semi-Arid Wheat Screening Nursery, IBWSN= International Bread Wheat 
Screening Nursery, HRWSN= High Rainfall Wheat Screening Nursery, BYDSNB= Barley Yellow Dwarf Screening Nursery  

b  مجتمعهتشمل جميع التراكيب الوراثية التي أبدت درجات من المقاومة لمرضي الصدأ البني واألصفر بصوره منفصلة أو  
c تشمل جميع التراكيب الوراثية التي أبدت معدل تبكير مقداره أكثر من أسبوع واحد مقارنة بأصناف المقارنة  
d  تشمل جميع التراكيب الوراثية التي أبدت صفة التحمل للجفاف باستخدام طريقةBlum )16 ( بدراسة نفاذية األغشية الخلويةوحساب نسبة الضرر المئوية ومن ثم

  في محطة بحوث تلعفر ةديميال ةلزراعاد من سلوكھا تحت ظروف التأك
b Includes all the genotypes which expressed different levels of resistance to yellow and brown rust separately or  combined. 
c Includes all the genotypes which showed more than one week earliness compared with the commercial genotypes. 
d Includes all the genotypes which showed drought tolerance by using Blum method (16). 
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 في محطتي 2000-1998معدل استجابة التراكيب الوراثية المدخلة لمرضي الصدأ البني واألصفر بصوره منفردة أو مجتمعه خالل الفترة . 2جدول 
 .في العراق بحاث التويثه واللطيفيهأ

Table 2. Mean response of the introduced wheat genotypes to yellow and brown rust diseases separately or in Combination 
during 1998-2000 at Twaitha and Latifia Experimental Stations in Iraq. 
 

  
  المشاتل
 العالمية

International 
Nursery

  أعداد التراكيب
  الوراثية
 المدخلة
No. of 

introduced 
genotypes

  
 No. of genotypes   أعداد التراكيب الوراثية

  المقاومة
Resistant 

 bمعتدلة المقاومة
Moderately 
Resistantb  

  معتدلة الحساسية
Moderately 
Susceptible 

  الحساسة
Susceptible 

BRa  YRBYRBRYRBYR BR YR BYR BR YR BYR 
6th  HRWYT 35 12 0473 6 32  4 0 3 
19th  ESWYT 50 242384 7 5 1 5 4 5 
6th  SAWYT 50 121452 5 75 4 6 8 
6th  HTWYT 35 412723 2 40 1 5 4 
16th  SAWSN 174 1535154 27 18 18 33 14 31 
31st IBWSN 265 9137142718 23 15 3 26 32 78 
9th  HRWSN 135 3138416 17 83 9 20 43 
9th  BYDSNB 44 220359 5 72 2 1 6 

  المجموع الكلي
Total 

788 233018487359 92 67 47 84 82 165 

a  BR  = ،مرض الصدأ البنيYR = ،مرض الصدأ األصفرBYR =مرضي الصدأ البني واألصفر .  
b  الثانية وھذا ينطبق على التركيب الذي أظھر حساسية  ةلمجموعادلة للمرض األخر أدرج ضمن أفراد معت ةلمرض ومقاوم ةقاومالتركيب الوراثي الذي أظھر م

  .لمرض وحساسية معتدلة لألخر أدرج ضمن أفراد ألمجموعه الرابعة
a BR= Brown Rust, YR= Yellow Rust, BYR= Brown and Yellow Rust. 
b Genotype which expressed resistance to one disease and moderate resistance to the other disease was included within the second group, 

and this was applied to the genotype which expressed susceptible reaction to one disease and moderate resistance to the other was 
included within the forth group.  

  
  

نتخبة مقارنة باألصناف المحلية في محطة بحوث التويثة خالل الموسم الحاصل ومكوناته للتراكيب الوراثية المصفة متوسط . 3جدول 
 .2001/2002الزراعي

Table 3. Yield and yield components of the selected genotypes in comparison with the local cultivars during 2001-2002 at 
Latifia Experimental Station. 

 

 التركيب الوراثي
Genotype  

ارتفاع النبات 
 )سم(

Plant height 
(cm) 

 2م/عدد السنابل
No. of 

spikes/m2 

 وزن حبات
  السنبلة

 )غ(
Spike kernels 

weight (g) 

في  حباتالعدد 
 السنبلة
No. of 

grains/spike  

 ةوزن ألف حب
 )غ(

1000 
kernels 

weight (g)  

  الحاصل العام
 )دونم/كغ(

Grain yield 
(kg/dunum)  

  Tamuz 2  100 334 2.24 61.3  37.7  1244.2     2تموز 
4 98 352 2.15 49.0  41.9  1342.5  

53 93 384 2.24 54.3  40.3  1168.3  
80 105 364 2.39 59.7  37.3  1294.7  
83 97 412 2.07 48.0  49.6  1375.4  

107 87 345 2.75 61.0  54.1  1456.7  
131 92 402 2.24 54.7  42.6  1086.1  
162 92 340 2.41 52.3  44.8  1230.5  
174 90 356 2.16 45.3  47.3  1272.3  
184 95 336 2.09 45.0  45.3  1164.4  
185 100 410 2.46 50.0  49.2  1405.9  
258 100 360 2.04 42.7  45.7  1270.2  

LSD at P= 0.05 5.3 15.7 0.35 4.3  2.3  113.2  
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يفية خالل المواسم للطامحطة بحوث  في "2 تموز"لصنف المحلي نتخبة مقارنة باللتراكيب الوراثية الم اومكوناتھ الغلةصفة متوسط  .4جدول 
  . 2005- 2003الزراعية 

Table  4. Agronomic performance of the selected genotypes in comparison with the local cultivar "Tamuz 2" during 2003-
2005 growing seasons at Latifia Experimental Station. 

 

LSD at 
P= 0.05 

Genotypes التراكيب الوراثية 
الموسم 
 الزراعي
Season 

 الصفة
Trait 185 174 162 107 83 4  2تموز 

N.S 90.0 85.1 86.2 83.4 90.0 85.5 88.3   )سم( ارتفاع النبات 2003
Plant height 
(cm) 

3.7 93.0 82.0 81.3 81.0 82.7 93.0 93.4 2004 
4.2 87.3 83.2 77.5 76.3 78.0 79.7 85.5 2005 

 90.1 83.4 81.7 80.2 83.6 86.1 89.1  المعدل
            

16.1 335.0 355.0 310.0 317.5 376.0 351.7 319.0  2م/عدد السنابل 2003

No. of spike/m² 12.3 310.0 320.0 310.0 302.0 325.0 315.0 305.0 2004 
13.7 327.3  366.0 361.3 306.5 373.0 322.3 312.5 2005 

 324.1 347.0 327.1 308.7 358.0 329.7 312.2  المعدل
            

0.27 2.47 2.72 2.41 2.71 2.28 2.13 2.11  السنبلة وزن حبات 2003
  )غ(

Spike kernels 
weight (g) 

 

0.31 2.30 2.45 2.36 2.76 2.32 2.05 2.23 2004 
0.21 2.23  2.14 2.24 2.20 2.20 2.30 2.10 2005 

 2.33 2.44 2.34 2.56 2.26 2.16 2.15  المعدل

3.1 50.0 49.7 50.0 49.5 52.0 43.0 40.5   السنبلة عدد حبات 2003
No. of 
grains/spike

3.5 53.0 53.0 50.0 53.5 52.5 44.0 57.0 2004 
N.S 53.7 54.1 57.2 57.5 48.2 59.3 55.0 2005 

 52.2 52.3 52.4 53.5 50.9 48.8 50.8  المعدل
            

2.7 43.30 40.50 35.80 44.58 39.32 40.95   )غ( ةوزن ألف حب 2003 38.90
1000 kernels 
weight (g) 

3.1 45.70 46.50 43.00 56.90 42.45 41.03 37.50 2004 
2.1 47.10 45.10 40.20  47.30 42.50 40.00 39.10 2005 

 45.40 44.03 39.70 49.59 41.42 40.66 38.5  المعدل
            

95.7 1234.4 1179.5 1156.7 1267.0 1346.4 1297.1 1111.2  ةالحبي الغلة 2003
  ) دونم/كغ(

Grain yield 
(kg/dunum) 

108.3 1484.4 1479.4 1477.5 1649.4 1370.0 1464.8 1252.0 2004 
87.1 1310.3 1295.7 1301.2 1376.4 1212.5 1387.0 1215.8 2005 

 1343.0 1318.3 1311.8 1430.9 1309.6 1383.0 1193.0  المعدل

 

زراعة هذه األصناف لتحسين الطاقة  نشربتبني و  ينصح ،لذلك
في العراق من جهة وتسريع عمليات  الطري اإلنتاجية لمحصول القمح

عن توسيع  فضالً  ،التربية الستنباط األصناف المتفوقة من جهة أخرى
ودعم الثروة الوطنية النباتية في  الطري القاعدة الوراثية لمحصول القمح

  .العراق
قل قيمه في متوسط معامل اإلصابة بمرض أن أ 5يبين الجدول 

 الحقاً الذي سمي  107التركيب الوراثي  تم تسجيله على ألصفرالصدأ ا
وبمعدل  1.0- 0.7ومقداره  "فارس"الجديد  الطري صنف القمح باسم

والذي أبدى تفوقا عالي المعنوية على جميع أصناف  0.80عام مقداره 
يليه الصنف  ،خالل فترة الدراسةفي مقاومته العالية للمرض المقارنة 

ختلف ي ، في حين لم5.70 مقداره وبمعدل عام) 6.04-5.34( 2تموز 
ظهرا أن يبين الصنفين مكسيباك والتحدي اللذ لقيمه معنوياً امتوسط هذه 
  .للمرض خالل جميع مواسم الدراسة ةحساسية عالي

مقارنة  الورقةعالية لمرض صدأ  ةمقاوم 1أبدى الصنف فارس
حيث بلغ ) 6جدول (صناف المقارنة خالل فترة البحث بسلوك جميع أ

 2.79-1.34متوسط معامل إصابة الصنف بالمرض بين معدل 
تفوقا عالي المعنوية على  1لقد أبدى الصنف فارس. 1.94وبمعدل عام 

الذي  2خالل فترة الدراسة، أعقبه الصنف تموز ةلمقارناجميع أصناف 
إن . على كل من صنفي المقارنة تحدي ومكسيباك تفوق بدوره معنوياً 

األصفر الصدأ و  الورقةلمحلية لمرض صدأ الحساسية العالية لألصناف ا
تعود إلى ضيق القاعدة الوراثية لهذه األصناف وافتقارها إلى مورثات 

ن أب) 14( 2005بين عام تفقد . المقاومة الفعالة لمقاومة المرض
يعود إلى عدم  الورقةالحساسية العالية للصنف مكسيباك لمرض صدأ 

 ىالمرض، في حين احتو  لى أي مورث من مورثات مقاومةع احتوائه
مع احد مورثات المقاومة  Lr10صنف التحدي على مورث المقاومة 

غير كافية لمنحها أية درجه من المقاومة نتيجة وهي  ةمعرفالغير 
  .لحساسيتها العالية للمرض في الحقل
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الدراسة في  خالل فترة ةبمرض الصدأ األصفر مقارنة بأصناف المقارن" 1 فارس" اللين/الطريمتوسط معامل اإلصابة لصنف القمح . 5جدول 
 .ظروف العدوى االصطناعية بالمرض

Table 5. Mean Coefficient of infection of cv. Farris 1 with yellow rust disease in comparison with the local bread wheat 
cultivars under artificial inoculation conditions during the study period. 

  

 Genotype     التركيب الوراثي
  Coefficient of infection a       aمعامل اإلصابة

 Mean المعدل  2005  1999  1998
 Maxipak  مكسـيباك

  
 

 Tahadi  تحـدي
  
 

 Tamuz 2  2تمـوز 
  
 

  Farris 1 (107)  )107( 1 فارس

88 
9.41b 
 
65  

8.09 
 
36  

6.04 
 
0  

0.7

65  
8.09 
 
65  

8.09 
 
28  

5.34 
 
0  

0.7 

74  
8.63 
 
70  

8.40 
 
32  

5.70 
 
0.5  
1.0 

76  
8.75 
 
67  

8.22 
 
32  

5.70 
 

0.16  
0.8 

 Mean  47.25  المعـدل
6.87

39.5  
6.28 

44.13  
6.64 

43.62  
6.59 

LSD at P= 0.05  
 Cultivars   األصناف
  Seasons   المواسم
  Cultivars x Seasons  المواسم×األصناف

 
1.2 

 
0.8 

 
1.1 

 
1.0 
0.6 
1.5 

a  بين معدل شدة اإلصابة ومعدل نوع االصابه لكل تركيب وراثي وفقا لما ذكره  يجمع متوسط معامل اإلصابةKnott )18.(  
b   التحليل اإلحصائيلغرض لتربيعي ااألرقام محولة باستخدام معادلة الجذر. 

a  Mean Coefficient of Infection is a combination of disease severity and infection type of each genotype as described by Knott (18).  
b  Data were converted by using arcsine formula for statistical analyses purpose.  
 

  
بمرض الصدأ البني مقارنة بأصناف المقارنة خالل فترة الدراسة في ظروف العدوى  "1 فارس"متوسط معامل اإلصابة لصنف القمح  .6جدول 

  .صطناعية بالمرضاال
Table 6. Mean Coefficient of infection of cv. Farris 1 with brown rust disease in comparison with the local bread wheat 
cultivars under artificial inoculation conditions during the study period. 

  
  

  Genotype  التركيب الوراثي
  a   Coefficient of infection a معامل اإلصابة

  Mean المعدل  2004  2002  2001  1999  1998
  Maxipak  يباكـمكس

  
 

 Tahadi  تحـــدي
  
 

 Tamuz 2  2تمـــوز 
  
 

 Farris 1 (107)  )107( 1 فارس

85  
9.25 b  

 
85  

9.25  
 
28  

5.34 
 
3.5  
2.0 

53  
7.31 
 
55  

7.45 
 
20  

4.53 
 
1.5  
1.41 

87  
9.35 
 
90  

9.51 
 
52  

7.25 
 
7.3  

2.79 

67  
8.22 
 
63  

7.97 
 
24  

4.95 
 
1.3  
1.34 

80  
8.97 
 
67  

8.22 
 
52  

7.25 
 
5.3  

2.41 

76  
8.62 
 
78  

8.48 
 
38  

5.86 
 

3.78  
1.94 

 Mean  50.38  المعــدل
6.46  

32.38 
5.18 

59.08  
7.22 

38.83  
5.62 

51.02  
6.71 

48.94  
6.68 

LSD at P= 0.05  
 Cultivars   األصناف
  Seasons   المواسم
  Cultivars x Seasons  المواسم×األصناف

 
1.5 

 
0.8 
 

 
1.3 

 
0.9 

 
1.2 

 
1.3 
0.7 
1.6 

a  يعني الدمج بين معدل شدة اإلصابة ومعدل نوع االصابه لكل تركيب وراثي وفقا لما ذكره : متوسط معامل اإلصابةKnott )18.(  
b   التحليل اإلحصائيلغرضلتربيعي ااألرقام محولة باستخدام معادلة الجذر. 

a  Mean Coefficient of Infection is a combination of disease severity and infection type of each genotype as described by Knott (18).  
b  Data were converted by using arcsine formula for statistical analyses purpose.  
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تمكن من  2معرف في الصنف تموز الغير إن مورث المقاومة 
الصنف درجات من المقاومة للمرض في طور النبات البالغ هذا منح 

إال إنه سرعان ما فقد فعاليته نتيجة للتغير في طيف شراسة المسبب 
 لمسبب المرضيلالمرضي نتيجة لظهور سالالت أو طرز وراثية جديدة 

ورثات المقاومة في كبر عدد من المأجمع ل لقد بذلت جهود كبيرة). 10(
األصناف والخطوط الوراثية المتقدمة لمقاومة أمراض الصدأ بأنواعه 

، Lr 17 ،Lr19 خاصة المورثاتبالثالثة بصوره منفردة أو مجتمعة و 
Lr23 ،Lr24 ،Lr26 ،Lr28 ،Lr34، Lr37 و Yr8 ،Yr9 ،Yr17 ،
Yr18 ،Yr29 و Sr 24 ،Sr26 ،Sr27 ،Sr31 ،Sr34  لذا فان االتفادة
هذا المخزون الوراثي القيم سوف يختصر الزمن بدرجة كبيره من 

  .)26، 25( هنفس لتحقيق الهدف المنشود
 أصناف على معنوياً  1تفوق الصنف فارس 7بين الجدول ي

لمرض التفحم المغطى في ظروف  مقاومتهالمقارنة المحلية في معدل 
العدوى الصناعية في محطتي بحوث الجادرية وبكره جو، كذلك تفوقه 

 Fiorinaعلى بعض مصادر المقاومة المدخلة وبصورة خاصة  معنوياً 
  .Greinaو  Segor و

على  معنوياً  107التركيب الوراثي  ت نتائج الدراسة تفوقظهر أ
لمحلية في معدل طاقتها اإلنتاجية جميع التراكيب الوراثية المنتخبة وا

، حيث اظهر أعلى )4 جدول( 185و  4باستثناء التركيبين الوراثيين 
على متوسط % 31ـ14قيمة في معدل إنتاجيتها وبزيادة معنوية مقدارها 

في % 20- 14خالل مدة البحث و  2إنتاجية الصنف المحلي تموز 
 ةضافسنبلة باإلال اتفي معدل عدد حب% 22-5معدل امتالء الحبة و 

لمرض  ةمثل مقاومته العالي ةاألخرى المرغوب ةلى مواصفاته الزراعيإ
ومقاومته المعتدلة ة طيلة فترة الدراس الورقة أالصدأ األصفر وصد

عن  ، فضالً والمرويةلمرض التفحم المغطى في ظروف الزراعة الديمية 
المسجلة صناف عن بقية األ ةالمورفولوجية المميز /الشكلية هصفات

 الضجهان/للرقادوخبازيته الجيدة ومقاومته  والمعتمدة في العراق
هذا التركيب الوراثي قدم  ،لذا .نفراط ومحتواه العالي من البروتينواال

في  المروية ةلغرض التسجيل واالعتماد لظروف الزراع) 107الرقم (
كونه يحمل مواصفات  "1فارس"الطري  البيئة العراقية تحت اسم القمح

 2006الفرسان من خالل شموخها في الحقول التجريبية منذ عام 
صدأ اوم لمرضي الصدأ األصفر و نتاجية عالية ومقإكصنف ذو طاقة 

ابه هو خن نسب هذا الصنف وخلفية انتإن). 7و 6، 5ول اجدال( الورقة 
  :كاألتي

Cross or Name: STAR/TR771773/SLM 
Selection History: CMBW90M458-2M-010Y-5M-015Y-0Y 

مع أصناف  1أظهرت نتائج المقارنة الموسعة للصنف فارس
 بنسبة الحبية الغلةفي معدل  معنوياً  هالمقارنة في حقول المزارعين تفوق

جدول (على التوالي  ،والتحدي 2على الصنفين تموز % 28و % 26

زيادة معدل امتالء إن هذا التفوق المعنوي يعود بدرجة رئيسية إلى ). 8
والتحدي على  2 على الصنفين تموز% 52و% 32الحبة بنسبة 

التوالي، باإلضافة إلى ثبات صفة المقاومة لمرضي الصدأ األصفر 
تم تسجيل الصنف  .األخرى الزراعية والنوعية والمواصفاتصدأ الورقة و 

 الزراعية األصنافلتسجيل واعتماد  الوطنية اللجنة  قبل من 1 فارس
   8/10/2012في  26بموجب القرار ذي الرقم  ةفي وزارة الزراع

عالية ومقاوم لمرضي الصدأ  إنتاجيةكصنف جديد ذو طاقة  واعتمد
من  المروية ةلزراعا مناطقونشر زراعته في  الورقة وصدأاألصفر 
  .العراق

  
  

" 1 فارس" الطري/معدل نسبة إصابة صنف القمح اللين .7جدول 
المغطى في ظروف العدوى الصناعية بالمقارنة مع بمرض التفحم 

أصناف المقارنة المحلية ومصادر مقاومة المرض خالل الموسم 
طتي بحوث الجادرية وبكرة جو في حفي م 2007/2008الزراعي 
 . العراق

Table 7. Mean infection rate of bread wheat cultivar Farris 
1 by common bunt disease under artificial inoculation 
conditions in comparison with the local bread wheat 
cultivars and resistance sources during 2007/08 at Jadheria 
and Bakrajo experimental stations in Iraq.  
 

  
  التركيب الوراثي

Genotype 

  (%)* نسبة االصابة
    Disease Incidence (%)*  

  
المعدل  
Mean  

الجادرية 
 )مروية(

Jadheria 
(irrigated)  

بكره جو 
 )ديميه(

Bakrejo 
(rainfed)  

Nadro21.3  6.7 14.0 
Skagen– 0.0 0.0 
Torrild– 0.0 0.0 
Tirone27.7 30.1 28.9 
Fiorina71.2 40.6 55.9 

Segor52.8 18.5 35.7 
Tommi– 0.0 0.0 

Renti – 0.0 0.0 
702-1102C – 0.0 0.0 

Greina73.0 41.0 57.0 
Urho– 16.8 16.8 

Tamuz 260.4 42.3 51.4 
Tahadi73.6 65.3 69.5 
Farris118.5 33.6 26.1 

    

Tamuz2 
(Control))شاھد(  

2.4 1.6 2.0 

    

Mean  23.3 19.8 26.7 المعدل 
LSD at P= 0.05 7.3 5.1 6.3 

-11= متوسط المقاومة ،%10- 0= غير معدي، مقاوم= نباتات الشاھد* 
  .%100- 41= قابل لإلصابة، 40%

* Resistant= 0-10%, Intermediate= 11-40%, Susceptible= 41-
100%, Control= non-inoculated 
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واللطيفية خالل ) زمبرانية( منطقتي الرشيد حقول المزارعين في مقارنة باألصناف المحلية في 1 بعض المواصفات الزراعية للصنف فارس .8جدول 
  . 2009/2010و 2006/2007الموسمين الزراعيين 

Table 8. Some agronomic traits of Farris 1 in comparison with the local cultivars in farmers’ fields at Rashid (Zambrania) and 
Latifia during 2006/07 and 2009/10 growing seasons. 

  

  
  Trait   الصفة

  Genotype LSD at P= 0.05التركيب الوراثي 

 Farris 1  1 فارس
  2تموز 

Tamuz 2  
  التحدي

Tahadi  المعدل  
Mean 2007  2010  2007 2010 2007  2010  

  Plant height (cm)  85.3 75.392.0  78.6  82.8 NS  NS  )سم(ارتفاع النبات 
  No. of spikes/m2 309 321330  351  327.8  12.5  15.3  2م/عدد السنابل

  Spike kernels weight (g)  2.7 1.952.2  1.23  2.02  0.26  0.31  )غ( السنبلة اتوزن حب
  No. of grains/spike  59.3 55.557.6  54.3 56.7  2.7  3.1  السنبلة عدد حبات

  kernels weight (g)  52.4 46.139.5  30.2  42.05  3.4  2.9 1000   )غ(وزن ألف حبه 
  Grain yield (kg/d)  1475 1437.51170  1145.8  1307.1 97.3  103.4  )دونم/كغ( الحبية الغلة

  Spike length (cm 12.0 1310.5  10  11.38  1.8  1.5(  )سم(طول السنبلة 
  Awn length (cm) 6.5 76.0  7  6.63  NS  NS   )سم( طول السفا

  Flowering period(days) 114 96121  100  107.8  5.3  6.2   )يوم(  فترة التزھير
  Maturity period (days) 139 134152  138  140.8  7.8  6.5  )يوم(فترة النضج 

      Lodging resistance R RR  R  R   الرقادمقاومة 
      Yellow rust resistance R RS  S  R-S  مقاومة الصدأ األصفر

      Brown rust resistance R RMS  S  R-S   الورقةمقاومة صدأ
  )*Ug99السالله ( صدأ الساق مقاومة

 Stem Rust Resistance (Ug99)*
SSS S S   

      Bunt Resistance I -S  S  I-S  مقاومة التفحم المغطى
      Protein rate %12.1 -12.3  11.7  12.0   نسبة البروتين

 .أجريت تحت الضغط االنتخابي العالي للمرض في محطة بحوث نوجورو، كينيا Ug99اختبار مقاومة االصناف للساللة * 
* Evaluation of the genotypes to Ug99 resistance was conducted at heavy disease pressure in Nojoro station, Kenya. 

 
Abstract 

Al-Maaroof, E.M., K.K. Abbas, F.A. Fayad, A.A. Ismail, A.K. Hussein and A.R. Abbas. 2012. Developing of New Bread 
Wheat Cultivar “Farris1” With High Yield Potential and Resistance to Yellow and Brown Rust Diseases. Arab Journal 
of Plant Protection, 30: 213-222. 

This investigation presents a breeding program for developing  new bread wheat cultivars with high yield potential and resistance to 
yellow and brown rust diseases. In this study the performance of 788 spring bread wheat genotypes introduced from CIMMYT international 
wheat nurseries in comparison with the local commercial wheat cultivars were evaluated, including resistance to yellow rust, brown rust, 
stem rust (Ug99) and common bunt diseases. Furthermore, agronomic traits, physical and chemical characteristics of these genotypes were 
evaluated at different ecological zones in Twaitha and Jahderia (Baghdad), Latifia (Babelon), Bakrajo (Sulaimania), Telafar (Nineveh), 
Nojoru Experimental Station in Kenya and some farmer fields in Latifia and Zamberania (Rasheed) from 1997 to 2011. Screening  
germplasm under artificial inoculation conditions at adult plant stage against yellow and brown rust diseases for three successive generations 
resulted in the identification of 251 resistant and moderately resistant lines, with 225 lines were found superior in yield. The selected lines 
were introduced in comprehensive evaluation tests for disease response and yield component trials. Out of 11 resistant genotypes, the new 
promising line "107" was selected. This genotype surpassed the local cultivar Tamuz 2 in yellow and brown rust disease resistance, 
productivity and some of other useful agronomic traits at different locations. The new cv. Farris1 has high genetic purity and was 
morphologically distinguishable from all of the registered and released cultivars. Yield potential of “Farris1” was 14-31% higher than 
“Tamuz 2”, “Tahadi” and “Maxipak”. The new genotype was registred and released by the National Committee of Registration and Release 
of Agricultural Cultivars, Ministry of Agriculture according to order no.26 in 08/10/2012,  as a new cultivar with high yield potential and 
resistance to yellow and brown rust diseases in irrigated regions of Iraq.  
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