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Short Communication (Etiology : Diseases): أمراض)مسبباتبحـوث مختصرة (

Anguinaحصر ظاھرة عقم سنابل الشعیر وعالقتھا بنیماتودا  ثآلیل الشعیر sp. في شمال سوریة

2وعمر فاروق المملوك1محمد ھشام الزینب1فاتح خطیب،

) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)،2لب، حلب، سوریة؛ (قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة ح) 1(
، حلب، سوریة.5466ص ب 

الملخص
. حصـــر ظـــاهرة عقـــم ســـنابل الشـــعیر وعالقتهـــا بنیمـــاتودا ثآلیـــل  الشـــعیر2000خطیـــب، فـــاتح، محمـــد هشـــام الزینـــب وعمـــر فـــاروق المملـــوك. 

Anguina sp.45-40: 18ة وقایة النبات العربیة. في شمال سوریة. مجل.
ظــاهرة مرضــیة علــى الشــعیر فــي أهــم منــاطق زراعتــه فــي ســوریة، تتســم فیهــا النباتــات المصــابة بزیــادة فــي طولهــا وتكــون عــادة مصــحوبة 1986لوحظــت فــي عــام 

ت الزراعیـة. ولهـذا تمـت دراسـة ظـاهرة عقـم سـنابل الشـعیر أثنـاء حصـاد بعقم السنابل األمر الذي سبب فقدًا ملحوظًا في اإلنتاج وبخاصة فـي الحقـول التـي ال تتبـع الـدورا
حقـًال فـي منـاطق البـاب، قباسـین، جـرابلس ومنـبج فـي شـمال سـوریة. أظهـرت النتـائج بـأن نسـبة اإلصـابة بعقـم السـنابل فـي 30عینة ممثلـة 120. شملت الدراسة 1996

). كمــا أظهــرت %11.2(وســطیًا %43.2-0.1وأدى ذلــك إلــى فقــد فــي الحبــوب الســلیمة تــراوح مــا بــین ) %23.4(وســطیًا %57-9.6الحقــول المختبــرة تراوحــت  بــین 
، علـى التـوالي. وتشـیر %31.1و23.3، 21.9ر طول النبات في اإلصابة، حیـث كانـت نسـبة اإلصـابة فـي النباتـات القصـیرة، المتوسـطة والطویلـة ثالنتائج أیضًا عدم تأ

Anguinaالتي تربط بین ظاهرة العقم واإلصابة بالنیماتودا، حیث وجـدت ثآلیـل النیمـاتودا النتائج األولیة إلى العالقة sp. مـن السـنابل المصـابة كلیـًا. لـوحظ %93.1فـي
Hordeum spontaneum)أیضًا إصابة الشعیر البري C. Koch.)عیر. كمـا دل فحـص ، الذي یشبه الشعیر المـزروع إلـى حـد بعیـد وینمـو بینـه بكثـرة بنیمـاتودا ثآلیـل الشـ

) %45(وسـطیًا %68–28السنابل المصابة التي تم جمعها على أن السنیبالت الجانبیة العقیمة للشعیر ثنائي الصف تصاب بهذه النیماتودا، حیث تراوحت نسبتها بـین
نتاج في الموسم نفسه.من مجموع الثآلیل في الحقول المدروسة، وتسهم هذه الثآلیل بدور هام كمصدر للعدوى دون أن تؤثر في اإل

Anguinaكلمات مفتاحیة: sp..الشعیر، الشعیر البري، سوریة، عقم السنابل، نیماتودا ثآلیل الشعیر ،

المقدمة
Hordeum  vulgareیعتبر الشعیر ( L. من المحاصیل المهمة  (

اقتصــــادیًا فــــي ســــوریة، وتتركــــز معظــــم المســــاحات المزروعــــة بــــه فــــي 
ـــــــــــاطق االســـــــــــتقر  ـــــــــــراوح  من ـــــــــــي تت ـــــــــــة والرابعـــــــــــة والت ـــــــــــة والثالث ار الثانی

مم، أي في محافظات 350-150معدالت الهطل المطري فیها ما بین
1997). بلغــت المســاحة المزروعــة فــي عــام 3حلــب والرقــة والحســكة (

ألـف طـن 982.7ألـف هكتـار غلـت 1572.2مـا یعـادل في سوریةبه
). 2طن/هكتار (0.6بإنتاجیة مقدارها 

ادات ــــــــــــــدید مــــــــــــن اإلجهـول الشــــــــــــعیر للعـــــــــــــض محصــــــــــــیتعــــــــــــر 
ـــ أحیائیـــة، ویعتبـــر االنتشـــار الواســـع للعدیـــد مـــن اآلفـــات ال األحیائیـــة وال

ـــــــــي یتعـــــــــرض لهـــــــــا  الضـــــــــارة مـــــــــن أهـــــــــم اإلجهـــــــــادات األحیائیـــــــــة الت
ـــــــى المســـــــتوى العـــــــالمي، تشـــــــكل النیمـــــــاتودا إحـــــــدى  المحصـــــــول. وعل

ـــــــــدًا ملحو  ـــــــــي تســـــــــبب فق ـــــــــة الضـــــــــارة والت ظـــــــــًا أهـــــــــم اآلفـــــــــات الزراعی
ـــــــث یالحـــــــظ االنتشـــــــار الواســـــــع  ـــــــاج محصـــــــول الشـــــــعیر، حی فـــــــي إنت

Heteroderaللنیمــاتودا الحویصـــلیة ( latipons Franklin, 1965

.Hو  avenae Wollenweber, 1924 ونیمـــــاتودا التقـــــرح (
)Pratylenchus sp.ونیمــاتودا تعقــد الجــذور ()Meloidogyne sp.  (

).14، 13، 9، 8، 6في حقول الشعیر (
لوحظت ظاهرة مرضیة جدیـدة علـى الشـعیر فـي 1986منذ عام 

أهــــم منــــاطق زراعتــــه فــــي شــــمال ســــوریة، تتســــم فیهــــا بعــــض النباتــــات 
بزیـــادة فـــي طولهـــا وتكـــون عـــادة مصـــحوبة بعقـــم الســـنابل األمـــر الـــذي 

ـــدًا ملحوظـــًا فـــي اإلنتـــاج وبخاصـــة فـــي الحقـــول التـــي ال تتبـــع  ســـبب فق
ــــدورات ال ــــة عــــام ال ــــد بینــــت دراســــة أولی ــــة. هــــذا وق وجــــود 1995زراعی

) فـي السـنابل المصـابة seed-gall nematodeنیمـاتودا ثآلیـل الحبـوب (
)، وكــذلك فقــد ُســجل الشــعیر كنبــات عائــل لنیمــاتودا  ثآلیــل القمــح 10(
)Anguina tritici Stein.) وأیضـًا 12) وفي الباكسـتان (5) في الهند (

لمـــًا بـــأن هـــذه  النیمـــاتودا تصـــیب القمـــح فقـــط وقـــد ع).4فـــي العـــراق (
) فـي حـین لـم تسـجل علـى 7(1974سجلت ألول مرة فـي سـوریة عـام 

الشــعیر ضــمن اســتعراض قــوائم األمــراض النباتیــة علــى العوائــل النباتیــة 
). 11(1992المختلفة عام 

یهدف البحث الحالي إلى دراسة نسبة انتشار ظـاهرة عقـم السـنابل 
الحاصـــل فــي الغلـــة فــي أهـــم منــاطق زراعـــة الشــعیر فـــي شـــمال والفقــد

ســوریة، إضــافة إلــى دراســة العالقــة بــین هــذه الظــاهرة ونیمــاتودا ثآلیــل 
الشعیر.

مواد البحث وطرائقھ 
المسح الحقلي 

تم إجراء المسح الحقلي بتنفیذ ثالث جوالت حقلیـة خـالل الموسـم 
ل المــزارعین فــي منــاطق حقــًال مــن حقــو 30شــمل 1995/96الزراعــي 

الباب، قباسین، جرابلس ومنبج في المنطقة الشمالیة الشرقیة مـن مدینـة 
حلب (منطقة االستقرار الثانیـة التـي یتـراوح معـدل الهطـل المطـري فیهـا 

مـم)، وقـد كانـت هـذه الحقـول موزعـة فـي عـدة قـرى 350-250ما بین 
ار، األیوبیـة، تابعة للمناطق السابقة وهي حقل في كل من قباسـین، شـذ
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ـــدادات، شـــیخ الحمیـــدي، منـــبج، مزرعـــة  الغنـــدورة، القندریـــة، الـــدابس، ال
ــــــــــــــین  ــــــــــــــر، أم الصــــــــــــــفا، العریمــــــــــــــة، وحقل ــــــــــــــة، كــــــــــــــابر كبی الحمدونی
في كل من صندي، نبغة، مزرعة الحمدون، وأربعة حقـول فـي برشـایة، 

حقـًال مـن هـذه الحقـول 26). وكـان 1وسبعة حقول في بته جك (شكل 
حقـــــــــًال صـــــــــنف عربـــــــــي 21ثنـــــــــائي الصـــــــــف (مزروعـــــــــة بالشـــــــــعیر

ــــل واحــــد صــــنف 4أســــود،  ــــیض وحق ــــي أب ــــول صــــنف عرب )، Artaحق
). نفــــذت Rihane-03حقــــول مزروعــــة بالشــــعیر سداســــي الصــــف (4و

الجوالت الحقلیة في مراحل مختلفة من نمو النبات، حیث كانت الجولة 
ـــة طـــرد الســـنابل واإلزهـــار ( ـــى فـــي مرحل )، 1996نیســـان/أبریل 4األول

ـــــــــــــــوب و  الثانیـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت فـــــــــــــــي طـــــــــــــــور النضـــــــــــــــج اللبنـــــــــــــــي للحب
)، واألخیـرة فـي مرحلـة النضـج التـام والحصـاد 1996نیسان/أبریل 17(

ـــــاریخ  ـــــات 1996أیار/مـــــایو 14–13بت ـــــم خاللهـــــا جمـــــع العین ، وقـــــد ت
النهائیة. حیث كان یتم جمع عینـات صـغیرة فـي كـل مـرة للتعـرف علـى 

ا جمعـــت عینـــات مــــن مظـــاهر اإلصـــابة حقلیـــًا وفحصـــها مخبریــــًا. كمـــ
األعشــاب النجیلیــة النامیــة فــي حقــول الشــعیر وبخاصــة الشــعیر البــري 

)Hordeum spontaneum C. Koch.( الـذي ینمـو بكثــرة فـي حقــول
الشعیر ویشبهه إلى حد بعید. 

كل  تقرار .1ش ة االس ي (منطق ح الحقل ة المس ح منطق ة توض خریط
الثانیة) شمال سوریة.

Figure 1. Field surveys area (Zone B) in northern Syria.

تقدیر نسبة اإلصابة بظاهرة عقم السنابل 
تمـــت دراســـة الحقـــول الممســـوحة بأخـــذ عینـــات عشـــوائیة، وبمعـــدل 
أربعـــة مكـــررات لكـــل حقـــل موزعـــة علـــى محـــیط قـــوس باســـتخدام مربـــع 

ربــع سـم، وكــان یـتم حصــاد النباتـات داخــل الم50× 50خشـبي أبعــاده 
یدویًا مع جذورها، ثم تربط نباتات كل مكرر على حدة، ومن ثم توضع 
مكــررات كــل حقــل فــي كــیس مــن الخــام لحفــظ الســنابل، وبلــغ المجمــوع 

مكررات).4× حقل 30عینة (120اإلجمالي للعینات 
في المختبر، وضعت جذور نباتات كل مكرر علـى سـویة واحـدة، 

یات  حســب الطــول النســبي للنبــات: ثــم قصــت الســنابل فــي ثالثــة مســتو 
ســــم) والنباتــــات المتوســــطة الطــــول 70النباتــــات الطویلــــة (أطــــول مــــن 

سـم)، وتـم فـرز 55سـم) والنباتـات القصـیرة (أقـل مـن 70-55(ما بین 
السنابل باالعتماد على الشكل الظاهري للسنابل، وحسب لكل مجموعـة 

ســة، (أ) عــدد مــن المجموعــات الســابقة ولكــل حقــل مــن الحقــول المدرو 
الســـنابل الســـلیمة ونســـبتها، (ب)  عـــدد الســـنابل المصـــابة كلیـــًا بـــالعقم 
ــًا ونســبتها. حللــت البیانــات  ونســبتها، (جـــ) عــدد الســنابل المصــابة جزئی

عنـد مسـتوى معنویـة LSDإحصائیًا باسـتخدام اختبـار أقـل فـرق معنـوي
. %5و1%

تقدیر نسبة الفقد في الحبوب 
الفقد في الحبوب باالعتماد علـى  نسـب السـنیبالت تم تقدیر نسبة

سواء كانت عقیمة أو حاویة على ثآلیل النیماتودا بأخذ عینات عشوائیة 
سنابل فـي كـل مـرة مـن سـنابل النباتـات الطویلـة والمتوسـطة 10بمعدل 

الطــول والقصــیرة، وأخــذت الســنابل بكاملهــا عنــدما كــان عــددها أقــل مــن 
عـــّد الحبـــوب الســـلیمة، وثآلیـــل النیمـــاتودا ذلـــك، فرطـــت الســـنابل وجـــرى 

والسنیبالت العقیمة لكل سنبلة، ثم حسب متوسط عدد الحبـوب السـلیمة 
في السنابل السلیمة، واإلنتـاج الفعلـي، واإلنتـاج النظـري أو المتوقـع مـن 
هــذه العینــة فــي حــال عــدم إصــابتها بظــاهرة عقــم الســنابل، ومــن هــذین 

ي الحبــوب مــن العینــة المدروســة لكــل المؤشــرین تــم تقــدیر نســبة الفقــد فــ
حقل على حدة حسب العالقة التالیة :

اإلنتاج الفعـلي  
100×  ــــــ ) ــــــــــــــــ  ( ـــ100للفقد  =  %

اإلنتاج النظري
حیث:

اإلنتاج الفعلي = إجمالي عدد الحبوب السلیمة في العینة المدروسة.
متوسـط عـدد الحبـوب السـلیمة فـي السـنابل السـلیمة اإلنتاج النظري =

عدد  السنابل في العینة  المدروسة.  × 

دراسة العالقة بین العقم واإلصابة بنیماتودا ثآلیل الشعیر
قســمت الســنابل المصــابة بــالعقم كلیــًا وجزئیــًا، والتــي تــم فرطهــا فــي 
المرحلــة الســابقة ومــن كــل مجموعــة مــن المجموعــات الــثالث (النباتــات 
ـــة، النباتـــات المتوســـطة الطـــول، النباتـــات القصـــیرة)، والتـــي بلـــغ  الطویل

ســنبلة، قســمت إلــى ســنابل عقیمــة دون وجــود 4083مجموعهــا الكلــي 
حتوي على ثآلیل، ومن ثم تم حساب نسبها المئویة.ثآلیل، وسنابل ت

النتائج  
أعراض اإلصابة حقلیًا ومخبریًا 

تكون النباتات المصابة بالعقم انفرادیة في الحقل، وهي إما مصـابة 
بشـــكل كلـــي أو جزئـــي، وتتســـم الســـنابل المصـــابة كلیـــًا بصـــغر حجمهـــا 

الســـــنیبالت )، وتكـــــون 2وبكونهــــا أرفـــــع مـــــن الســـــنابل الســـــلیمة (شـــــكل 
المصــابة إمــا عقیمــة غیــر حاویــة علــى النیمــاتودا، أوتكــون حاویــة علــى 
ثآلیل النیماتودا، یوجد داخل كل سـنیبلة مصـابة بالنیمـاتودا ثؤلـول واحـد 
أو اثنــین منفصــلین أو ملتصــقین مــع بعضــهما الــبعض، ویكــون الثؤلــول 
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)، 3مغزلـــي الشـــكل ذو لـــون أخضـــر فـــاتح فـــي مرحلـــة اإلزهـــار (شـــكل 
وي الثؤلـــــول علـــــى اإلنـــــاث الناضـــــجة والـــــذكور لنیمـــــاتودا  ثآلیـــــل ویحتـــــ

Anguinaالحبـوب  sp. حیـث تبـدأ االنـاث بعـد اإللقـاح بوضـع البـیض ،
الـــذي یتـــابع تطـــوره الجنینـــي، أي فـــي مرحلـــة النضـــج اللبنـــي والعجینـــي 
للنبات (منتصف نیسـان/أبریل وحتـى أوائـل أیار/مـایو). یتحـول الثؤلـول 

إلــى اللــون البنــي الغــامق أو المســود ویصــبح ذو مــع تقــدم عمــر النبــات 
غـــالف قــــاس نســــبیًا ویكـــون منفصــــًال عــــن العصـــافات (طــــور النضــــج 

وتحوي هـذه الثآلیـل علـى الطـور الیرقـي الثـاني وبقایـا التام للمحصول)،
اإلنــــاث والــــذكور المیتــــة لهــــذه النیمــــاتودا. تماثــــل هــــذه النیمــــاتودا فــــي 

Anguinaتودا ثآلیـل القمـح (شـكلها الخـارجي والتشـریحي لنیمـا tritici (
). 4(شكل 

نبلة .2شكل  ار) وس نابل (الیس م الس عیر مصابة بظاھرة عق نبلة ش س
سلیمة (الیمین) في الحقل.

Figure 2. Infected spike with head sterility on barley (left)
and healthy spike (right) in the field.

ل  ي .3ك ین) ف ر (الیم ول أخض ار) وثؤل لیمة (الیس عیر س رة ش زھ
سنیبلة واحدة.

Figure 3. Healthy floret (left) and green seed-gall (right)
of barley in one spikelet.

آلیل الشعیر (أنثى، بیوض، ویرقة الطور الثاني).ثنیماتودا .4شكل 
Figure 4. Barley seed-gall nematode (female, eggs and
Juveniles).

نسبة اإلصابة والفقد في المحصول 
أظهــــرت النتــــائج بــــأن نســــبة  اإلصــــابة بظــــاهرة عقــــم الســــنابل فــــي 

) ممـــا %23.4(وســطیًا %57-9.6الحقــول الممســوحة تراوحــت  بــین 
)، %11.2طیًا (وسـ%43-0.1أدى إلى فقد في اإلنتاج تراوح مـا بـین 

أن صـــنف الشـــعیر سداســـي 1). كمـــا یالحـــظ مـــن الجـــدول 1(جـــدول
أقــل تــأثرًا بظــاهرة العقــم حیــث تراوحــت نســبة Rihane-03الصــف 

) مما سبب فقـدًا فـي %13.7(وسطیًا %18.3-10.3اإلصابة ما بین 
).%3.9(وسطیًا %8.1-0.1اإلنتاج تراوح ما بین 

معنویـــة بـــین متوســـط النســـبة وأظهـــرت النتـــائج أیضـــًا وجـــود فـــروق
) مـــن جهـــة وبــــین %31.1المئویـــة لإلصـــابة علـــى النباتــــات الطویلـــة (

) مـــن جهـــة %21.9) والقصـــیرة (%23.3النباتـــات المتوســـطة الطـــول (
ـــات بـــین النباتـــات المتوســـطة الطـــول والنباتـــات  ـــة، ولـــم تكـــن الفروق ثانی

تــات )، ویـدل وجـود سـنابل مصـابة علـى النبا2القصـیرة معنویـة (جـدول 
ــــي  ــــى أن هــــذه الظــــاهرة ال تنحصــــر ف القصــــیرة والمتوســــطة الطــــول عل

النباتات الطویلة فحسب بل تتعداها إلى جمیع اإلشطاءات األخرى.

العالقة بین العقم واإلصابة بنیماتودا ثآلیل الشعیر
ســــــنبلة تــــــم فرطهــــــا مــــــن 4083أظهــــــرت نتــــــائج الدراســــــة علــــــى 

نباتـــات المتوســـطة الطـــول، المجموعـــات الـــثالث (النباتـــات الطویلـــة، ال
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النباتـــات القصـــیرة) إلــــى وجـــود عالقــــة مـــابین اإلصــــابة بـــالعقم ووجــــود 
مــــن الســــنابل %22.9النیمــــاتودا حیــــث وجــــدت ثّالیــــل النیمــــاتودا فــــي 

).3من السنابل المصابة كلیًا (جدول %93.1المصابة جزئیًا و

وجزئیاً) النسب المئویة للسنابل المصابة بظاھرة العقم (كلیاً .1جدول 
ي  وب ف دد الحب ي ع د ف ة للفاق ب المئوی ي 30والنس وحاً ف الً ممس حق

.1996مناطق الباب، قباسین، جرابلس ومنبج شمال سوریة، 
Table 1. Percent of infected fields (total and partial
infection) and yield losses in 30 surveyed fields of the Al-
Bab, Qabbasin, Jerablos and Menbij regions in northern
Syria, 1996.

للفقد %
في عدد 
الحبوب

% grain
loss

النسبة المئویة للسنابل المصابة بالعقم
% sterile spikes رقم

الحقل
Field

No.

المجموع
Total

infection
جزئیاً 

partially
كلیاً 

totally
6.5 17.7 14.7 3.0 1
8.1 10.6 4.7 5.9 * 2

17.2 35.2 21.3 13.9 3
11.1 16.6 8.5 8.1 4

4.1 12.0 10.2 1.8 5
5.3 19.7 18.2 1.5 6
6.5 23.5 19.8 3.7 7

43.2 57.0 22.6 34.4 8
0.1 10.8 10.8 0.0 * 9
5.0 18.3 14.1 4.2 * 10
2.5 15.3 14.7 0.6 * 11
3.6 9.6 8.6 1.0 12

17.6 31.1 19.7 11.4 13
33.5 51.3 21.2 30.1 14

2.9 17.4 16.7 0.7 15
8.7 22.2 19.7 2.5 16

19.4 43.9 29.0 14.9 17
7.4 16.0 12.3 3.7 18
6.1 14.6 12.5 2.1 19
4.9 10.9 8.2 2.7 20
5.5 12.8 8.9 3.9 21

14.2 21.3 11.5 9.8 22
10.7 23.2 17.1 6.1 23
15.8 33.9 24.5 9.4 24
25.4 41.8 22.9 18.9 25

4.4 15.7 14.8 0.9 26
2.8 11.3 10.5 0.8 27
8.1 17.8 13.4 4.4 28

16.3 31.8 24.7 7.1 29
17.9 40.9 36.0 4.9 30
11.2 23.4 15.9 7.1 المتوسط

Average
43.2-0.1 57-9.6 36-4.7 34.4-0 المدى

Range
Rihaneشعیر سداسي الصف (* – 03(

* Six row barley (Rihane-03)

كمــــا بینــــت الدراســـــة أیضــــًا بـــــأن نیمــــاتودا ثآلیـــــل الشــــعیر تصـــــیب 
ـــائي الصـــف والتـــي تظهـــر  ـــة العقیمـــة فـــي الشـــعیر ثن الســـنیبالت الجانبی

متضــخمة ومتطاولـــة مقارنــة مـــع تلـــك غیــر الحاویـــة علــى الثآلیـــل التـــي 
نابل تكون رفیعة وضامرة. قد تصاب هذه السنیبالت الموجودة على الس

) حیــــث وجــــدت هــــذه 3(شــــكل -الســــنابل الســــلیمة ظاهریــــاً -الســــلیمة 
السنابل في عشرین حقـًال مـن أصـل سـتة وعشـرین حقـًال كـان  مزروعـًا 
ــــد وجــــد أن هــــذا  ــــول الممســــوحة، وق ــــائي الصــــف مــــن الحق بالشــــعیر ثن

) مــــن أصــــل %45(وســــطیًا %68-28المصـــدر للثآلیــــل یمثــــل نســــبة 
).5عیر المدروسة (شكل المجموع الكلي لثآلیل عینات الش

النسب المئویة لإلصابة بظاھرة عقم السنابل حسب الطول .2جدول  
ي  ات ف بي للنب ین، 30النس اب، قباس اطق الب ي من وحاً ف الً ممس حق

.1996جرابلس ومنبج في شمال سوریة، 
Table 2. Percent sterile spikes on plants of different length
(tall, medium, short) in 30 surveyed fields of the Al-Bab,
Qabbasin, Jerablos and  Menbij regions, in northern Syria,
1996.

إلصابة النباتات%
% of infected plants

رقم الحقل
Field no.

الطویلة
Tall

المتوسطة 
Medium

القصیرة 
Short

13.5 13.7 22.3 1
9.4 8.0 15.1 2*

56.3 38.5 25.7 3
32.4 15.5 16.2 4

5.4 9.2 17.5 5
20.0 21.1 17.1 6
32.7 22.5 23.4 7
74.1 52.8 67.0 8
29.3 78.0 9.2 9*
25.6 12.6 27.5 10*

7.1 15.9 20.8 11*
6.8 9.4 11.9 12

32.6 30.4 32.3 13
53.9 54.1 45.7 14
10.2 18.5 15.4 15
35.1 20.4 24.3 16
52.9 45.1 33.7 17
29.8 14.5 13.4 18
33.3 12.8 13.1 19
17.0 11.1 7.5 20
27.3 11.8 10.4 21
28.6 22.6 16.9 22
48.0 23.8 16.7 23
55.6 38.7 24.4 24
43.2 47.6 24.7 25
25.0 19.5 5.6 26
14.0 11.7 9.5 27
27.3 14.6 25.6 28
47.9 31.3 27.2 29
38.9 42.9 36.6 30
31.1 23.3 21.9 Averageالمتوسط

74.1-5.4 54.1-8.0 66.3-5.6 Rangeالمدى 
LSD at 0.05 = 3.9,    LSD at 0.01 = 5.3

Rihaneشعیر سداسي الصف (* – 03(
* Six row barley (Rihane-03)



)2000(1، عدد 18مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 44

المناقشة 
ـــــــائج الدراســـــــة بـــــــأن ظـــــــاهرة عقـــــــم الســـــــنابل  نســـــــتخلص مـــــــن نت

Anguinaعــن نیمــاتودا ثآلیــل الشــعیرتتســبب sp. وهــي مــن اآلفــات
المســـــجلة حــــــدیثًا فـــــي ســــــوریة، إال أن هــــــذه النیمـــــاتودا ســــــجلت علــــــى 
الشــــعیر وشخصــــت بأنهــــا طــــراز حیــــوي جدیــــد لنیمــــاتودا ثآلیــــل القمــــح 

)Anguina tritici Stien. فـــي كـــل مـــن الهنـــد والباكســـتان والعـــراق (
یمــاتودا الشــعیر ثنــائي وسداســي الصــف ).  تصــیب هــذه الن11، 4، 3(

فــي أهــم منــاطق زراعتــه فــي شــمال ســوریة وكــذلك الشــعیر البــري. تبــین 
-Rihaneمــن النتــائج أیضـــًا بــأن الشــعیر سداســـي الصــف ( ) أقـــل 03

حساسیة لإلصابة بهذه النیماتودا من الشعیر ثنائي الصـف فـي الحقـول 
1996إلیهــا عــام المدروســة وهــذا یتوافــق مــع النتــائج التــي تــم التوصــل

والمتضــــمنة اختبــــار حساســــیة بعــــض أصــــناف الشــــعیر المزروعــــة فــــي 
).1القطر لهذه النیماتودا (

ي 30نسبة اإلصابة بالعقم والنیماتودا في . 3جدول  حقالً تم مسحھا ف
.1996شمالي سوریة، 

Table 3. Percent of sterility and nematode  infection  in  30
fields surveyed in northern Syria, 1996.

السنابل
Spikes

السنابل المصابة 
جزئیاً 

Partially
infected spikes

السنابل المصابة 
كلیاً 

Totally infected
spikes

%.Noالعدد %.Noالعدد 
سنابل عقیمة دون 

وجود ثآلیل
sterile spikes

without nematodes

225777.1806.9

سنابل عقیمة مع 
وجود ثآلیل

sterile spikes with
nematodes

66822.9107893.1

تكـــون الســــنابل مصــــابة بشــــكل كلــــي أو جزئــــي إذ تهــــاجم الیرقــــات 
فــــي بادئــــات األزهــــار وتتشــــكل ثآلیــــل النیمــــاتودا مكــــان الحبــــوب أو

السنیبالت الجانبیة العقیمة طبیعیًا للشـعیر ثنـائي الصـف، حیـث عزلـت 
آلیل من السنابل السلیمة ظاهریًا والسنابل المصابة جزئیـًا وكلیـًا.  هذه الث

تنتشــر النباتــات المصــابة فــي الحقــل بصــورة انفرادیــة ولــیس علــى شــكل 
تجمعات أو خطوط، ویعـود هـذا لطریقـة انتشـار مـادة العـدوى مـع التـبن 
النــاعم المتطــایر أثنــاء الحصــاد أو مــع البــذار الملــوث بهــذه اآلفــة أثنــاء 

اعة. وفي هذه الحالة تسبب فقدًا ملحوظـًا فـي اإلنتـاج وتكـوین مـادة الزر 
)، وتســهم الثآلیــل المتشــكلة فــي الســنیبالت 10العــدوى للموســم الالحــق (

العقیمــة طبیعیــًا بــدور هــام للعــدوى فــي الموســم التــالي نظــرًا لخفــة وزنهــا 
وسهولة انتشارها مع التبن النـاعم أثنـاء الحصـاد دون أن تـؤثر فـي غلـة 

ممــا %20-15لموســم  الحــالي، ولكــن محتواهــا مــن الیرقــات یعــادل ا
). 1تحتویه الثآلیل المتشكلة مكان الحبوب (

لوحظــت اإلصــابة بهــذه الظــاهرة علــى النباتــات مــن أطــوال مختلفــة 
أي أنهــــا ال تســــبب زیــــادة فــــي طــــول النبــــات وقــــد یعــــزى ارتفــــاع نســــبة 

سـي للنبـات یتلقـى تركیـزًا إصابة النباتـات الطویلـة إلـى أن اإلشـطاء الرئی
أعلى من مادة العدوى (الطور الیرقي الثاني) عنـد تحررهـا دفعـة واحـدة 
من الثآلیل في بدایة الموسم حیث یهـاجم معظمهـا هـذا االشـطاء وبـذلك 
تبقــى اإلشــطاءات الثانویــة التــي تظهــر الحقــًا معرضــة لتركیــز أقــل مــن 

یـــة لمـــدة تزیـــد عـــن مـــادة العـــدوى، إذ یمكـــن للیرقـــات المعدیـــة البقـــاء ح
).1س (°22الشهرین عند درجات الحرارة المعتدلة < 

ة .5شكل  ة العقیم نیبالت الجانبی ي الس النسبة المئویة للثآلیل المتشكلة ف
ي  ف ف ائي الص عیر ثن مال 20للش وحة ش ول الممس ن الحق الً م حق

.1996سوریة للموسم الزراعي 
Figure 5. Percent of seed gall nematode from sterile lateral
florets in two–rowed barley in 20 surveyed fields in
northern Syria, 1996.

تسبب هذه الظـاهرة فقـدًا فـي اإلنتـاج یـزداد بشـكل طـردي عامـًا بعـد 
عـام مــع ازدیـاد مــادة العـدوى حیــث یتوقـع لهــذه اآلفـة أن یــزداد انتشــارها 

یث تصبح أحد العوامل المحددة لزراعة الشـعیر فـي وتتفاقم أضرارها بح
ــة بالحــد مــن ذلــك وبخاصــة اتبــاع  ســوریة إذا لــم تتخــذ اإلجــراءات الكفیل
دورة زراعیـــة قوامهـــا محاصـــیل غیـــر عائلـــة للتقلیـــل مـــن أعـــداد الیرقـــات 
المعدیة (الطور الیرقي الثـاني) المنتشـرة فـي التـرب الموبـوءة، واسـتخدام 

آلیل وفرض قیود علـى ذلـك، ومكافحـة نباتـات بذار نظیف وخال من الث
الشعیر التلقائیة والشعیر البـري التـي قـد تسـهم بـدور العائـل البـدیل لهـذه 

النیماتودا.

شكر وتقدیر
یتقدم الباحث الـرئیس بجزیـل الشـكر ألسـرة مختبـر أمـراض النبـات، 
ایكـاردا ویخــص بالشــكر الســید زیــاد علمــدار لمســاهمتهم فــي إنجــاز هــذا 
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Abstract
Khatib, F., M.H. Al-Zainab and O.F. Mamluk. 2000. Survey of  Head Sterility in Barley in Northern Syria and its
Relation to Seed-Gall Nematode Anguina sp.  Arab J. Pl. Prot. 18 40-45.

As early as 1986, the phenomenon of head sterility in barley fields has been observed in the major cultivation areas in northern Syria.
Infected plants are tall and usually associated with head sterility causing remarkable yield losses, especially in fields with continuous barley
planting. Studies on head sterility during the harvest of 1996 included 120 samples representing 30 barley fields in the Al-Bab, Qabbasin,
Jerablus and Menbij areas of northern Syria. Incidence of head sterility varied in the surveyed fields between 9.6 and 57% (average 23.4%).
Estimated grain losses ranged from 0.1 to 43.2% (average loss of 11.2%). Preliminary results showed that head sterility prevails in short,
normal and tall plants at rather similar levels i.e. 21.9, 23.3 and 31.1%, respectively. Furthermore, the results showed a correlation between
head sterility and presence of the seed gall nematodes. The nematode was found in 93.1% of totally infected spikes. Barley seed  gall
nematodes also infected Hordeum spontaneum in most fields. A closer look at the spikes showed that nematodes invade the sterile lateral
florets of two–rowed barley and the percentage of recovered galls from these varied between 28–68% (average 45%). These galls were thin
and light and easily mixed with the fine straw falling on the ground during harvest, and constitute an important source of infection without
influencing barley yield in the same season.
Key words: Anguina sp., Head sterility, Hordeum spontaneum, H. vulgare, Nematode, Syria.
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