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الملخص
.TوTilletia triticiالوراثي في عزالت الفطر نوعالت. 2015ن. محمد صادق حسو ستار عزیز شمس اهللا ، عماد محمودالمعروف،  laevis مسبب

.279-272): 3(33ة النبات العربیة، . مجلة وقایلقمح في العراقعلى امرض التفحم الشائع 
قابلة لإلصابةلصناف افي غلة حبوب القمح في العراق السیما عند زراعة األةكبیر ةالتي تسبب خسائر اقتصادیةمامراض الهحد األأیعد مرض التفحم الشائع 

.TوTilletia tritici(القمحعلىمرض التفحم الشائع مالوراثي لنوعتحدید التى لإالدراسة هذه ت هدف. ئیةالكیمیارها بالمبیدات و بذمعاملةدون  laevis،( من خالل وذلك
ل الموسم لزراعة القمح في العراق خالةبالتفحم الشائع من المناطق الرئیسةمعت السنابل المصابصناف التفریقیة. جُ األإزاءعزالت الفطر الممرضدراسة رد فعل

وم الزراعه صناف التفریقیه في حقول كلیة العلر األو بذإلعداءاستخدمت و ةانبات عالیةنسببتیةتیلیالهابواغتتصف أمنها ةعزل18وتم اختیار 2012/2013الزراعي 
T. triticiین من سالالت الفطر ةسالل18شخیصم ت. تتباینةمةلمناطق بیئیةالممثلالممرضوراثي واسع بین عزالت الفطرنوعظهرت النتائج وجود تأفي السلیمانیه. 

.Tو laevis، منها مع سالالت الممرض العالمیةعشرةتطابقتشابه وT1) ،T1 ،L1 ،L2 ،(T2 ،T4 ،T9 ،T11 ،T13 ،T17 ،T18 وT20، یعتقدوثمانیة منها
لمعظم السالالت الممرضة، في حین أثبت المورث Bt15وBt2 ،Bt6،Bt14مورثات المقاومةعن عدم فاعلیةاسفرت النتائج.عالمیاً ةغیر مسجلةسالالت جدیدهانأ

Bt1المورثاتعدم فاعلیة و ،عدم فاعلیته لخمس سالالتBt4 وBt8ألربع سالالت، والمورثینBt3 وBt5 لثالث سالالت فقط. لم تتمكن جمیع السالالت المحددة
.Bt13و Bt7 ،Bt9 ،Bt10ن فقط من التغلب على مقاومة المورثاتفي حین تمكنت ساللتاBt12وBt11ة من التغلب على فاعلیة مورثات المقاوم

.Triticum aestivum، تغایر وراثي، تخصص فسیولوجي،التفحم الشائع، مورثات المقاومةمرض:ةكلمات مفتاحی

المقدمة

Tilletia triticiر و الفطتعد  (Bjerk.) Wint (T. caries (Dac.) Tul.)

T. laevisو Kuhn (T. foetida (Wall.) Liro.ةیات رئیســــــــــمســــــــــبب
یا غرب آسفي مناطق القمح الذي ینتشـــــــرعلىلمرض التفحم الشـــــــائع 

في . أمــــا )8،22(وأوروبا، والصین، أفریقیال وفي شما، ووسطها
.Tیســــــــــــود النوع الفطريفالقارة األمریکیة وجنوبها ل شما tritici في

في ،Triticum aestivumویصــــــیب القمح الشــــــتوي نهامناطق عدیدة م
.Tحین یســــــود النوع  laevisنه یســــــود في أال إمنها،في مناطق محددة

عن مناطق الشـــــــــــــمال فضـــــــــــــالً ،با الجبلیة والمركزیةو ور أجمیع مناطق 
.Tیســـــــــود النوعفما في العراق. أ)19(مریكاأالشـــــــــرقي من  tritici في

نخفاض في درجات الحرارة بدرجة أكبر ابتتســــــــمالشــــــــمالیة التي همناطق
.Tمقارنة بالنوع laevis في المناطق الوســـــــــــــطى غالباً یســـــــــــــودالذي
صـــناف القمح أجمیع لممرض یصـــیب كال نوعي الفطر ا. )4والجنوبیة (

.Tوالصـــــــــــــلب (لطريا aestivumوT. durum(. وتتباین مســـــــــــــتویات
ائدة البیئیة الســظروفللالضــرر في المحصــول من موســم الى آخر تبعاً 

امل عن عو فضالً ،من خالل تداخل عوامل الرطوبة والحرارة ونوع التربة

كثافةو ممرضمتعلقة بمســــتویات التســــمید والصــــنف المزروع وســــاللة ال
میز تی.)12(الضــــــوئیةالفترةوطول وعمق ومعدل البذار المعدياللقاح

حالل كتــل إمن خالل عن غیره من األمراض مرض التفحم الشـــــــــــــــائع 
تمزق الكراتالســـــــــنابل یســـــــــبب حصـــــــــاد و بواغ التیلیة محل الحبوب، األ

حبوبربة والالتالتي تلوث بدورها كل منبواغ التیلیة ة وتحرر األیالتفحم
ةبواغ التیلیاألإنباتإلى)27(وآخرونMcManusأشــــــــار و .الســــــــلیمة

لرطوبة ودرجاتلأســــــابیع بعد تعرضــــــها ةإلى بضــــــعأیامةخالل بضــــــع
Promyceliumأولي غزل فطرياتببعد اإلنتكونیو .الحرارة المالئمة 

)Basidium( ةولیأثم ســـــــــــــبوریدیا)Primary sporidia (حادیة النواة أ
تهاجر ثم ،Hمایشــــــبه حرف ةفي أزواج مكونةولیتتحد الســــــبوریدیا األو 

ــانویــة (إحــدى األ ــا الث Seconderyنویــة لتكوین الســـــــــــــبوریــدی sporidia (
دیا الثانویة الســـبوریر مع إنباتو ویتزامن إنبات البذ.تصـــبح ثنائیة النواةو 

تحت ســــــــــطح ) الذي یتمكن infectious hyphaeوتكوین خیط العدوى (
،15، 4(في النبـــاتوینمو جهـــازیـــاً ةالبـــادرات الفتیـــعـــدوىمن التربـــة 

تخدام باسضراوتهنماط أومتابعة هذا الممرضسالالت تحدیدیتم ).20
. لعــائــلاالممرض و بین التــآثرصـــــــــــــنــاف التفریقیــة التي تبین طبیعــة األ

من منــاطق مختلفــة المجموعــةالعزالت بــصـــــــــــــنــاف التفریقیــة األوُتعــدى
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كرت ذالسالالت الشائعة المعروفة التيمعومقارنتهاومراقبة ردود الفعل
عزالتالوعنــد تبــاین رد فعــل). Metzger)16وHoffmannمن قبــل
ئذیمكن عند،عالمیاً مع الســـــــــالالت الشـــــــــائعة المعروفة مقارنة المختبره
ات في توجیه مســـار مربي النباتذلكیســـاعدو .ســـالالت جدیدةاعتبارها

القابلة األصـــــــــــــناف جدیدة في مورثات مقاومة التربیة من خالل إدخال
تم تحدید .)6،26(األصــناف التجاریة دعنالســیما ،المرضبلإلصــابة

، L10السالالتالعدید من الســـــالالت الممرضـــــة في العالم، اذ ســـــجلت 
L20 ،L29 ،L30 ،L31،L32عن تســــــجیل فضــــــالً )،10(إیرانفي

في و .)L1 ،L3 ،L6 ،T1 ،T3) (12ســــت ســــالالت ســــائدة في تركیا (
.Tتم تحدید ســـــــــــــاللتین من ،ةســـــــــــــوری caries منوثالث ســـــــــــــالالت

T. foetida)18 .( اره محصول القمح باعتبلةستراتیجیاالهمیة ألنظرًا لو
ولعدم وجود دراســـــــات ،غلب ســـــــكان العالمول ألالنمط االســـــــتهالكي األ

مرض ملاتعلق بــالتغــایر الوراثي لنوعي الفطر تســــــــــــــابقــة تتنــاول جوانــب 
لتغایر اإلى معرفةهدفت هذه الدراســـــــــةفقد القمح،علىلتفحم الشـــــــــائعل

.Tالفطر الوراثي في عزالت  tritici وT. laevisهــاوتحــدیــد ســـــــــــــالالت
تهــــامورثــــات مقــــاوممــــا بین التــــآثرالممرضــــــــــــــــة في العراق من خالل

صناف التفریقیة.األو 

هوطرائقالبحثمواد 

الحقول التجریبیة التابعة لكلیة في 24/12/2013نفذت التجربة بتاریخ 
مالئمة لاالظروف البیئیة فراتو جامعة السلیمانیة عند، العلوم الزراعیة

رارة حة درجالسیماالقمح علىصابة بمرض التفحم الشائعاإلحدوثل
فر رطوبة مالئمة إلنبات اوتو س، ˚10-5في حدودتالتربة التي تراوح

. األبواغ التیلیة وكذلك لحبوب القمح

اختیار العزالت
مح القالقمح المصابة بمرض التفحم الشائع من حقول لجمعت سناب

نیخالل الموسمالممثلة للمناطق الرئیسة إلنتاج الحبوب في العراق 
كل من من مرضمالمنعزالتثالث اختیرت .2011-2013

وعزلتان من كل من أربیل،ودهوكالسلیمانیة ،محافظات الموصل
،واسط، الدیوانیة،بغداد، دیالىوعزلة واحدة من كل من،صالح الدینو 

بواغ التیلیة نبات األإاعتمادًا على مستوى ، وذلكوالعمارةكرمیان
من خالل عزل كرة متفحمة من كل . تم اختبار نسبة اإلنباتللممرض

یاسستعمال منخل قاثم تنقیتها بعینة (عزلة) وسحقها في وعاء خزفي 
معقمة بوساطةةبر إأزالة الشوائب وباستخداممایكرومتر إل500فتحاته
الكرة المتفحمة ونثرت بواغ التیلیة من مركزخذت كمیة من األأاللهب
سم وبثالثة 9في أطباق زجاجیة قطر %2مستنبت اآلجار المائيعلى 

15ͦحرارةدرجةعندأیام من التحضین 4-3بعد و .مكررات لكل عزلة

ت واختیر تللعزالةبواغ التیلینبات األإنسبةوحسبتطباق حصت األفُ س
)29(%50الـ التي تجاوزتالعالیه اإلنبات ذات نسبالعزالت
ستخدام القمح باعلىمرض التفحم الشائع مسالالتدراسةفي لتواستعم

.)1جدول (صناف التفریقیة األ

الشائع على القمح .التفحمفي تحدید سالالت ممرضالتفریقیة ومورثاتھا المستخدمةاألصناف .1جدول
Table 1. Differential varieties and their resistant genes used for the common bunt disease races identification.

رقم الصنف
Variety No.

مورث المقاومة
R. gene

الصنف التفریقي *
Differential variety*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bt0
Bt1
Bt2
Bt3
Bt4
Bt5
Bt6
Bt7
Bt8
Bt9
Bt10
Bt11
Bt12
Bt13
Bt14
Bt15

M84-504 to 510, Red Bobs
M84-512 to 520, RB/WF 8
M84-522 to 530, RB/SEL 1403
M84-532 to 538, RB/RDT.
M82-542 to 550, RB/TK 3055
M82-34, Promose
M84-552 to 560, RDT.
M82-562 to 570, RB/TK 3055
M78-9496, RB/PI 178210 (White Seed)
M84-597 to 605, RB/CI 7090
M84-625, SEL M83-162
M82-2123
P.I. 119333(M82-2141), BW
Thule III; P.I. 181463, BWBt 13
Doubi, DW
Carlton, DW

) أبردین، والیة ایداھو األمریكیة.B. Goates)USDA-ARSصناف التفریقیھ من الدكتور بذور األعلىتم الحصول * 
*Seeds of differential varieties were obtained from Dr. B. Goates (USDA-ARS), Aberdeen, Idaho, USA.
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صناف التفریقیةاألإعداء
مرضیة ممثلة لمنطقة معینة.صابة بمثابة عزلةكل سنبلة مُ تاعتبر 

18ـ اللقاح لمنها ضر وحُ من كل سنبلة مصابةتفحمةمزلت الكرات العُ 

كل بصناف التفریقیة ألصطناعیة لالعدوى االجریت أ.بعد سحقهاعزلة
ع مع االستمرار بعملیة الرج المیكانیكي لتحقیق التوزیعزلة بصورة منفردة

ناف صاألحبوبتمت زراعةنس لألبواغ التیلیة على الحبوب.المتجا
واتسنلغیر مزروعة بالقمحرضأخطوط ضمنفيعداةالمالتفریقیة

.خط /حبة15، ومعدل بذار بمعدل خطین بطول متر ونصفو عدیده
ات رد فعل نباتیم و تق، كما تمللعزالت المختبرةالضراوهسجل نمط 

صابةت نسبة اإلبر اعت.مرحلة النضج التامفيصناف التفریقیة األ
شرسة%100و 11بین ما و ،(avirulent)شرسةغیر 0-10%

(virulent))16(.

النتائج والمناقشة

عزالت أنماط ضراوةوجود تباین في )3و2ینجدولال(نتائج الأظهرت
اذ .راقالعفيالتفحم الشائع المجموعة من مناطق بیئیة مختلفة ممرض
،T1)،T6 ،T8ةهمتشابو متباینة أعزالتسبعمن مجموعتینبرهنت 

T9،T10،T11وT14و ()T7 ،T8 ،T9 ،T10 ،T11 ،T12

،على التوالي، Bt2وBt15المقاومة يمورثزاءإتهاضراو )T13و
T17)وT2) ،T3،T4 ،T7،T9ةمتباینعزالتمن ست مجموعتینو 

المقاومة يمورثزاءإتها ضراو ) T16وT1 ،T4،T6،T14،T15(و 
Bt14وBt6، عزالت على التوالي. واتسمت خمسT1)،T3،T8،T10

ربع مجموعتین من أ، و Bt1مورث المقاومة زاءإبضراوتها )T16و
)T18وT7 ،T12 ،T17) و (T13وT1 ،T11 ،T12(عزالت 

في حین ،على التوالي،Bt8و Bt4المقاومةيمورثزاءإبضراوتها 
T18)و T3) ،T8ةمتباینعزالتتحددت ضراوة مجموعتین من ثالث 

،على التوالي،Bt5وBt3المقاومة يمورثب)T17وT4 ،T15(و
), T17وT12(،T5)و(T2لتینعز من وتمیزت أربع مجامیع متباینة

)T13وT12) و (T3 وT14 ( ومة االمقاتمورثزاءإضراوتهاBt7،
Bt9،Bt13وBt10،.ةالمدروسالعزالتأي منتمكنیلم و على التوالي
إمكانیة األمر الذي یسمح ب، Bt12و Bt11المقاومة يمورثإصابةمن 
العراق. فيفي برامج التربیة لمقاومة مرض التفحم الشائعخدامهمااست

بالدرجة Bt13وBt7،Bt9،Bt10ات المقاومه مورثكما یمكن استخدام
التي تمكنت من إصابتها (عزلتان لكل مورث عزالتنظرًا لقلة الالثانیة

محافظات (دیالى مقاومة). وتمثل تلك العزالت األخیرة مواقع تابعة ل

على ،و(السلیمانیة)(واسط وأربیل)،والدیوانیة)، (السلیمانیة ودهوك)
قیة قابلة لإلصابة بهذا المرض، ال سیما وأن معظم األصناف العراالتوالي

)6 ،17.(
، Bt7 ،Bt9كفاءة مورثات المقاومة المعرفة ةالدراستؤكد نتائج

Bt10وBt13 في مقاومه معظم سالالت الفطرTilletia tritici

ه العدید لیإشار أوفق ما المنتشره في حقول القمح في العراق T. laevisو 
)، فضالً 8،13،28،29(في العالمفي دراسات سابقةمن الباحثین

ي أتمكنالتي لم تBt12و Bt11المقاومة يمورثلالمقاومة العالیةعن 
ها في یمكن االستعانة بوبذلكمن العزالت قید االختبار من التغلب علیها 

ن خالل متنفیذ برامج التربیة لمقاومة مرض التفحم الشائع في القمح 
ذات ةاسالحسةمع االصناف التجاریلتهجین في عملیة ااستخدامها كآباء 

ن معظم ألها ال سیما و ةلنقل صفة المقاومةالعالیةالمواصفات االنتاجی
أما بقیة مورثات المقاومة .)17، 6للمرض (ةحساسةصناف العراقیاأل
متلك تتأتي أهمیتها في برامج التربیة للمقاومة حسب عدد العزالت التي ف

كلما انخفض عدد العزالت في التغلب هنأحیث ا مورثات الضراوة تجاهه
في جهاز فضلیة في األالهفي العائل كان على مورثات المقاومة المعرفة
برامج التربیة لمقاومة المرض.

ءإزاعلى القمح ذات الضراوه مرض التفحم الشائع معزالت .2جدول 
.صناف التفریقیة في األ)Bt genes(مورثات المقاومة المعرفة

Table 2. Virulrence of wheat common bunt pathogen
isolates against the defined resistant genes (Bt genes) in the
differential varieties.

ةرقم العزل
Isolate no.

عدد 
العزالت

Number
of

Isolates

مورث 
المقاومة

Resistant
genes

T1،T6 ،T8،T9،T10 ،T11،T147Bt15
T7،T8 ،T9 ،T10 ،T11،T12،T137Bt2
T2 ،T3،T4 ،T7،T9 ،T176Bt14
T1 ،T4 ،T6 ،T14،T15 ،T166Bt6
T1،T3،T8 ،T10 ،T165Bt1
T1،T11،T12،T134Bt4
T7،T12،T17،T184Bt8
T3،T8،T183Bt3
T4،T15،T173Bt5
T2 ،T52Bt7

T12،T172Bt9
T12 ،T132Bt13
T3،T142Bt10

00Bt11
00Bt12
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عزلة من ممرض التفحم الشائع على القمح ممثلة لمناطق بیئیة مختلفة من العراق خالل الموسم الزراعي 18زاءإرد فعل األصناف التفریقیة .3جدول 
العراق.، سلیمانیةفي حقول كلیة العلوم الزراعیة،2013/14

Table 3. Differential varieties reaction against 18 isolates of wheat common bunt representing different environmental zones
of Iraq during the growing season 2013/14 in the Faculty of Agricultural Sciences fields, Sulaymaniyah, Iraq.

العزلة
IsolateالموقعLocation

Resistant geneمـورث المقاومة
Bt
0

Bt
1

Bt
2

Bt
3

Bt
4

Bt
5

Bt
6

Bt
7

Bt
8

Bt
9

Bt
10

Bt
11

Bt
12

Bt
13

Bt
14

Bt
15

T1بغداد/ تویثة
Baghdag/Twaitha

SSRRSRSRRRRRRRRS

T2دیالى/ بلدروز
Diala/Bladroze

SRRRRRRSRRRRRRSR

T3واسط/ شیخ سعد
Wasit/Sheikh Saad

SSRSRRRRRRSRRRSR

T4میسان/علیالغربي
Mesan/ Ali Gharbi

SRRRRSSRRRRRRRSR

T5دیوانیة/ المھناویة
Dewania/ Mhnawia

SRRRRRRSRRRRRRRR

T6صالح الدین/ بیجي
Salahdhin/Bejee

SRRRRRSRRRRRRRRS

T7الموصل/ حمدانیة
Mosul/Hamdania

SRSRRRRRSRRRRRSR

T8/ربیعةالموصل
Mosul/Rabiaa

SSSSRRRRRRRRRRRS

T9/شرقاطالموصل
Mosul/Sherqat

SRSRRRRRRRRRRRSS

T10كرمیان/كالر
Garmian/ Kalar

SSSRRRRRRRRRRRRS

T11السلیمانیھ/ حلبجھ
Sulaimania/ Halabja

SRSRSRRRRRRRRRRS

T12/بكره جوالسلیمانیة
Sulaimania/ Bakrajo

SRSRSRRRSSRRRSRR

T13السلیمانیة/ بنجوین
Sulaimania/ Penjwen

SRSRSRRRRRRRRSRR

T14اربیل / رانیة
Erbil/ Rania

SRRRRRSRRRSRRRRS

T15اربیل/ كویسنجق
Erbil/ Kwesanjaq

SRRRRSSRRRRRRRRR

T16/زاخودھوك
Duhok/ Zakho

SSRRRRSRRRRRRRRR

T17دھوك/ مالطا
Duhok/ Malta

SRRRRSRRSSRRRRSR

T18دھوك/ فیشخابور
Duhok/ Feshkhabor

SRRSRRRRSRRRRRRR

R* =0–10%اصابة ،S =11–100%R= 0-10% infection, S= 11-100% infection.

قد اثبتت Bt12و Bt11وتجدر اإلشارة إلى أن مورثات المقاومة 
،8في مقاومة سالالت الممرض في معظم مناطق العالم (كفاءتها العالیة

مورثات فاعلیةلىإ) 23،24(Nachitو Mamlukشار ). وأ31، 15
تشار ، كماأفي سوریةBt11وBt5 ،Bt8 ،Bt9 ،Bt10المقاومة

، Bt1 ،Bt2 ،B3،Bt4موثات المقاومة كل من كسر إلى دراسات سابقة 
Bt6 وBt7ة، ومورثات المقاومفي سوریةBt1 ،Bt2 وBt7 في لبنان

مورثات المقاومة الفطر الممرض من كسر عزالت . وتمكنت )18،24(
Bt1 ،Bt2 ،Bt3 ،Bt4 وBt7ثات المقاومةر مو ، و في تركیاBt4 ،Bt7
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Bt10و Bt2 ،Bt5 ،Bt7،Bt8 ،Bt9، وكذلك )23(في إیران BtPو 

عالیة ةكفاءBt10و Bt9وبالمقابل، أظهرت المورثات ).9في الهند (
Bt5،Bt6سالالت هذا الممرض في أوروبا، تلتها المورثات ةفي مقاوم

لمرض التفحم الشائعة). واعتمدت برامج تربیة المقاومBt8)25،30و 
PIعلى التركیب الوراثي ةاألمریكیةعلى القمح في الوالیات المتحد

، Bt8 ،Bt9من أصل تركي الذي یمتلك مورثات المقاومة 178383
Bt10معرفة. كما اعتمدت هذه المورثات الغیر ةوأحد مورثات المقاوم
، 8المرض في كل من روسیا واسترالیا (ةلمقاومةفي برامج التربیأیضاً 

14 ،21.(

ریقیة صناف التفباستخدام األرض معزالت المفيالوراثي نوعتحدید الت
التفحم الشائعمرضمعزالت ضمنوراثي نوعتوجود4جدول یوضح

فریقیةصناف التاألرد فعلو ضراوتهانماط على أداً اوذلك اعتمعلى القمح
)Bt1–Bt15(. الكالسیكیة لفلور لتحدید "مورث لمورث"نظریة لتبعاً و
روفة المعالسالالت العالمیةبین ما التآثروقیاس أنماط ةضراو نماط الأ

MetzgerوHoffmannصناف التفریقیة التي حددت من قبل مع األ

، Bt1المعرفة مورثات المقاومةالتغلب علىمن T1تمكنت العزلة ،)16(
Bt4 ،Bt6وBt15تتشابه في سلوك تفاعلها مع الساللة یعني أنها. ذلك

من المحتمل لك فلذو ،فقطBt15ةالمقاوممورث باستثناء ،T18العالمیة 
T1مع الساللة آثرهافي تT2تتشابه العزلةو .ساللة جدیدةمثلن تأ

أیضاً ن تكونأحتمل ومن الم،Bt14المقاومة ختلف معها في مورثتو 
ةفي سلوكها مع السالله العالمیT9ةالعزلتشابهت كما.ساللة جدیدة

T11مورث المقاومة، باستثناء عدم تمكنها من التغلب علىBt3 ومن ،
وT11. وتشابه سلوك العزلتین ساللة جدیدةأیضًا ن تكون أحتمل الم

T13مع الساللة العالمیةT17باستثناء مورث المقاومة ،Bt6 ولذلك ،
T16وT15هناك احتمال أن تمثل ساللة جدیدة أیضًا. أما العزلتان 

مع لوكهماه ستشابن أیضًا، بالرغم متانجدیدانساللتتمثالنأیحتمل ف
، وذلك باستثناء عدم على التوالي،T2وT9 ،T4السالالت العالمیة

في. ومن المفید التحقق Bt7مورث الالتغلب على مقاومةمن تمكنهما
ثبتت أ.سالالت جدیدةدراسة الحقة من أن تلك العزالت سابقة الذكر تمثل 

معT8و T5لعزلتین لنتائج هذه الدراسة أیضًا تطابق سلوك التآثر
إزاءا مضراوتهلنتیجةT13و )T1 ،L2 ،L1(العالمیة تالسالال

T10والعزلة ،على التوالي،Bt15و Bt7 ،Bt2،Bt3مورثات المقاومة 

T1،T2ةنظرًا لضراوتها إزاء مورثات المقاومT20ةالعالمیةمع السالل

، T3 ،T4،T6 ،T7،T12العزالت . كما أوضحت كل منT15و 
T14 ،T17 وT18 ع متآثرهاسالالت جدیدة بسبب عدم تطابق بأنها

انتقالب اسبالدراسة أهذهنتائجفسرتعالمیًا. المعروفةالسالالتجمیع 
ة الجنوبیة من العراق متمثلو لى المناطق الوسطى إمرض التفحم الشائع 

.Tنتیجة لظهور سالالت جدیدة من میسان و حافظتي واسط بم tritici

) خالل تحریه عن انتشار 3الذي أشار إلیها المعروف (T. laevisو 
كید أ. وتم ت2002/2003خالل الموسم الزراعيالمرض في حقول القمح
في المرض وجود)، بعدما كان ینحصر 7، 4(ذلك في دراسات الحقة 

). 1،2المناطق الشمالیة (
.Tنمن الفطریساللة18وجود الدراسةهذهنتائج ضحو ت tritici

.Tو laevisراقفي العى القمح علعن مرض التفحم الشائع ینالمسؤول.
، T1) ،T1 ،L1مع سالالت الممرض العالمیةمنها عشرةتطابقو تشابه 

L2 ،(T2 ،T4 ،T9 ،T11 ،T13 ،T17 ،T18 وT20 ، ثمانیة غیر أن
دد ن هذا العأ، و عالمیاً ةغیر مسجلةن تكون سالالت جدیدأمنها یقترح 

و نوع اةكثر من ساللأةبسبب احتمال مرافقةو الزیادأقابل للنقصان 
حم مراض التفأفي ةشائعةاهر ظعد التي تُ ةالواحدةللفطر داخل الحب

جود خلط وراثي أو میكانیكي في ومن المحتمل أیضًا و .)28(الشائع 
ین مورثات بآثرنتائج التفيثر ؤ یر األصناف التفریقیة، األمر الذي بذو 
المفیده منفانلكلذو .العائلة عندمورثات المقاومو رض مفي المشراسةال
ةخوذأعتماد على عزالت ماالإضافة إلى،كثر من موسمألدراسةالةعادإ
ت، ومن التداخالتلكلتالفي وذلكبواغ التیلیة من نوع واحد من األصالً أ

الالت ئي ومقارنتها مع السكد من هذه السالالت على المستوى الجزیأثم الت
T2وL19 ،T1ن السالالت أ) 29(وآخرون Noruzi. ذكرةالعالمی

ي ف، یرانإفي في محافظة لرستانالمرض السائدةهي من ممرضات 
ة، مع في سوریL9و T1 ،T11 ،L4الممرضسالالتسادتحین

ناف مع االصها تسجیل خمسة سالالت جدیدة مقترحة خالل اختبار تفاعل
ما أ.)L15)5وT17 ،T20 ،L13،L14عطیت لها الرموز أالتفریقیة 

كثر ألاهي L6وT1 ،T3،L1 ،L3في تركیا فقد كانت السالالت 
تشیر نتائج .)11،24(مقارنة بغیرها من سالالت الممرضانتشاراً 

في دةالسائالممرضلى وجود تقارب في انتشار سالالتأیضًا إالدراسة 
كثر مما هيأیران إ و ةسوریفي كل من المنتشرةسالالت الالعراق مع 

علیه في تركیا.
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Tilletiaعلى القمح وعزالت الممرض لمرض التفحم الشائع تآثر مورثات األصناف التفریقیة.4جدول  spp.
Table 4. Interaction of differential varieties genes and the wheat common bunt pathogen isolates of Tilletia spp.

الموقع
Location

العزلة
Isolate

مستوى االنبات
Germination

level
مرضمال

Pathogen
Virulence/Avirnlence against Bt

gene
الساللة
Race

بغداد/تویثة
Baghdag/Twaitha

T1+++T.tritici+laevis1, 4, 6, 15 / 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

T18)محتمل ساللة جدیدة (
Possible new strain

دیالى/بلدروز
Diala/Bladroze

*T2++T.tritici7, 14 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15

T1)محتمل ساللة جدیدة (
Possible new strain

دیالى/بلدروز
Diala/Bladroze

T2+T.tritici+laevis

واسط/شیخ سعد
Wasit/Sheikh Saad

T3++T.tritici+laevis1, 3, 10, 14 / 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 15

ساللة جدیدةكقترح م
Proposed new strain

علي الغربي-میسان
Mesan/ Ali Gharbi

T4++T.tritici+laevis5, 6, 14 / 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15

یقترح ساللة جدیدة
Proposed new strain

دیوانیة/المھناویة
Dewania/ Mhnawia

T5++T.tritici+laevis7 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15

T1,L1,L2

صالح الدین/بیجي
Salahdhin/Bejee

T6++T.tritici6, 15 / ( 1 –5, 7- ساللة جدیدةكقترح م( 14
Proposed new strain

الموصل/حمدانیھ
Mosul/Hamdania

T7++T.tritici

الموصل/ حمدانیة
Mosul/Hamdania

T7*+++T.tritici2, 8, 14 / 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 15

ساللة جدیدةكقترح م
Proposed new strain

الموصل/ ربیعة
Mosul/Rabiaa

T8*+++T.tritici1, 2, 3, 15 / 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14

T13

الموصل/ ربیعة
Mosul/Rabiaa

T8++T.tritici

الموصل/ شرقاط
Mosul/Sherqat

T9+++T.tritici2, 14, 15 / 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

T11)محتمل ساللة جدیدة (
Possible new strain

كرمیان/ كالر
Garmian/ Kalar

T10+++T.tritici1, 2, 15 / 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

T20

السلیمانیة/ حلبجة
Sulaimania/ Halabja

T11+++T.tritici2, 4, 15 / 1, 3 ( 5 – 14 )T17)محتمل ساللة جدیدة (
Possible new strain

السلیمانیة/ بكره جو
Sulaimania/ Bakrajo

T12++T.tritici

السلیمانیة/ بكره جو
Sulaimania/ Bakrajo

T12*+++T.tritici2, 4, 8, 9, 13 / 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11,
12, 14, 15

ساللة جدیدةكقترح م
Proposed new strain

السلیمانیة/ بنجوین
Sulaimania/ Penjween

T13+++T.tritici2, 4, 13 / 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15

T17)محتمل ساللة جدیدة (
Possible new strain

اربیل/ رانیة
Erbil/ Rania

T14++T.tritici

اربیل/ رانیة
Erbil/ Rania

T14*+++T.tritici6, 10, 15 / 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14

ساللة جدیدةكقترح م
Proposed new strain

اربیل/ كویسنجق
Erbil/ Kwesanjaq

T15+++T.tritici5, 6 / 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15

T9)محتمل ساللة جدیدة (
Possible new strain

دھوك/ زاخو
Duhok/ Zakho

T16+++T.tritici1, 6 / 2, 3, 4, 5 (7–15 )T2,T4)محتمل ساللة جدیدة (
Possible new strain

دھوك/ مالطا
Duhok/ Malta

T17+++T.tritici+laevis5, 8, 9, 14 / 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 15

ةساللة جدیدكقترح م
Proposed new strain

دھوك/ فیشخابور
Duhok/ Feshkhabor

T18+++T.tritici3, 8 /1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15

ساللة جدیدةكقترح م
Proposed new strain

التیلیةإلنبات األبواغاختیارأعلى مستوى*
األبواغ التیلیة + (إنبات قلیل) نسبة إنبات؛ %49-25++ (إنبات متوسط) نسبة إنبات األبواغ التیلیة بین؛ %50نسبة إنبات األبواغ التیلیة أكثر من+++ (إنبات عالي)

%24-1بین
)16ة (شرسةللسالالت ال100–11ة، ونسبة شرسةالللسالالت غیر %10-0اعتمدت نسبة اإلصابة 

* Selection of highest rate of tiletial spores germination
+++Tiletial spores germination ≥50%; ++ Tiletial spores germination 25-49%; + Tiletial spore germination 1-24%
Strains that caused 0-10 infection were considered avirulent and strains that caused 11- 100% infection as virulent
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Abstract
Al-Maaroof, E.M., S.A. Shamsallah and M.S. Hasn. 2015. Genetic variation in Tilletia tritici and T. laevis isolates, the
causal agents of wheat common bunt disease in Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 33(3): 272-279.

Common bunt disease (Tilletia tritici and T. laevis), is one of the most destructive diseases on wheat in Iraq. It can cause severe yield
loss when susceptible cultivars are grown without chemical seed dressing. The study was conducted in order to determine the genetic variation
within the wheat common bunt pathogen isolates, through their interaction with differential varieties. Collections of common bunt were
prepared from bunt-infected spikes representing the main wheat growing areas during 2012/13 growing season. Eighteen isolates were selected
based on high germination rate of their teliospores, and used for artificial inoculation in Sulaimania. Results revealed that there was a wide
genetic diversity among the pathogen isolates representing different locations. 18 races of Tilletia tritici and T. laevis pathogens were identified
according to the international nomenclature system. Ten of these races match with the globally registered races T1, (T1, L1, L2), T2, T4, T9,
T11, T13, T17, T18 and T20, while the remainder 8 races may be new and are not globally registered. Resistance genes Bt2, Bt6, Bt14 and
Bt15 were ineffective against most of the races, while Bt1was ineffective against five races, Bt4 and Bt8 were ineffective against four races,
Bt3 and Bt5 were ineffective against three races and genes Bt7, Bt9 and Bt13 were ineffective only against two races. All the identified races
could not overcome the known resistant genes Bt11 and Bt12, while only two races appeared able to overcome resistant genes Bt7, Bt9, Bt10
and Bt13. Confirmation of the identification of these races on molecular bases is further needed.
Keywords: Common bunt, Triticum aestivum, Resistant genes, Pathogen variability, Iraq
Corresponding author: Emad Al-Maaroof, Faculty of Agriculture, Sulaimania University, Iraq, email: ealmaaroof@yahoo.com
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