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مسح الفعالية الممرضة لمرض صدأ الساق األسود للحنطة
حسن يوسف جابر*
مكارم محمد بشير* نبيل نوري محمد* سفيان حميدعبدهللا*
أزهار خالد حسين* اياد حسن كاظم* حسن عبد الواحدعباس* سحر نعيم عبد الوهاب*
حيدر شاغي كيطان* عبد الكريم محمد تقي* كفاية عداي عطية*
استالم البحث  ،02كانون االول0220 ،
قبول النشر  ،3اذار0222 ،

الخالصة:
أجري مسح حقلح احام ألمحرا األصحاا فح حقحول أصحنا الحنطح المنزرعح فح الرحرا خحالل المواسح
الشتوي  0222 ،0222و  .0220ام المس حقول متفرق ف المناطق الجنوبي والوسطى والشحمالي  .اظهحر
نتائج المس ف الموس األول  0222 /0222حساسي مرظ األصنا الرراقي مل ممو  0وإبا  22ومكسحيبا
لإلصاب بالصاأ األصفر والصاأ البن وبارجا متفاومح  ،وقحا ارمفرح احا اإلصحاب بتلح األمحرا عنحا محوفر
الظححرو الجوي ح المالئم ح و راع ح األصححنا الحساس ح  .سححجل مسححتويا عالي ح م ح اإلصححاب بالصححاأ األصححفر
والبن على نباما أصنا أجنبي ماخل للررا كاألصنا اام  6وسميتو .كان الصاأ األصفر وبائيحا فح قاحا
فيش خابور الواقع ضم المللث الحاودي بي الررا ومركيا وسوريا حيث بلغ نسب اإلصاب به  .%222كان
إصابا الصاأ البن أق ف المنطق الشمالي ممحا فح المنطقتحي الوسحطى والجنوبيح  .كانح احا اإلصحاب بصحاأ
السا األسود قليل ومراوح بي  %5-2ف برض األصنا باستلنا الصنف مكسيبا ف محافظ النجف حيث
بلغ ح  .%22انحسححر االصححاب باألصححاا م ح مرظ ح حقححول الحنط ح ف ح الرححرا ف ح الموس ح الزراع ح /0222
 0222لتتركز ف محافظ بغحااد بالارجح الرئيسحي حيحث كحان الصحاأ األصحفر لحو السحائا .اظهحر قيحاا المسحاح
 )AUDPلخمسح عشححر صححنفا مح الحنطح ان الصححنفي سححاو وسححال كانححا اححاياي
محح منحنححى خححض المححر
الحساسححي لإلصححاب باألصححاا اللالمح بينمححا كححان الصححنفي بابح  223وممحو  0مقححاومي  .انرححام اإلصححاب مقريبححا
باألصاا ف الموس التال  0220ف حقول الحنط ف الررا .
الكلمات مفتاحية :أصداء الحنطة ،حساسية االصناف لالصابة

المقدمة:
مرتبحححر أصحححاا الحنطححح اللالمححح األصحححفر والبنححح
واألسححود الت ح مسححببها ك ح م ح الفطريححا البا ياي ح
 Puccinia striiformisو  P. triticinaو
 P.graminisعلححححى التححححوال محححح ألحححح أمححححرا
محصحححول الحنطححح فححح الرحححال المحححةمر علحححى كميححح
ونوعي النامج .يرتما مطور وبائيحا لح ا األمحرا
فححح منحححاطق راعححح الحنطححح علحححى عوامححح عايحححا
مخحححط أطحححرا الوبائيححح األربرححح ولححح المسحححب
الممر  ،الرائ ،الظرو البيئي والوق المناس
لحاوث الوبائي [ .]2مكم ألمي أمحرا األصحاا
ف مواجالا السنوي ف مرظ حقحول الحنطح ودور
مسحححببامها الكبيحححر فححح إححححااث خسحححائر كبيحححر فححح
المحصححول لطبير ح مطفلهححا اإلجبححاري علححى نبامححا
الحنط  .متصف الفطريا المسحبب لهح ا األمحرا
بقحححارمها الراليححح علحححى التغحححاير الحححورام المحححرمبض
بالقححار علححى إحححااث اإلصحححاب محح خححالل مكحححوي
سححالال أو طححر مرضححي جايححا لهححا القححار علححى
التفو على مورمحا المقاومح المحمولح فح برحض
اصنا الحنط  .يملح الصحاأ االصحفر او المخطحض
]2[ P.striiformis
المتسحححححب عححححح الفطحححححر
والمررو سحابقا بحسمس  ]3[ P. glumarumأححا

أمرا الحنط المهم ليس ف الررا فحس ب
فحح جميححع منححاطق راع ح المحصححول فحح الرححال .
وعلى الرغ م ألميته على الحنطح سحوا الناعمح
أو الخشححن  ،فقححا سححج علححى الشححرير أياححا [. ]5،2
يتطححور المححر بشححك سححريع ف ح ظححرو درجححا
الحححرار الواطئ ح حيححث وجححا ب ح ن درجححا الحححرار
الرليحححا والمللحححى والحححانيا إلنتحححال الوححححاا اللقاحيححح
األبواغ اليورياي )  20، 02و  5م˚ على التوال ،
بالمقارن ح مححع 05 ،35و  22م˚ ف ح الصححاأ البن ح و
 32 ، 22و  25م˚ فحح صححاأ السححا األسححود [.]2
متركز فتر اإلصاب ف أواخر الشتا وبااي الربيحع
وفححح المنحححاطق المرمفرححح عمومحححا [ ]6وكحححان أكلحححر
انتشححارا واححا فحح المنححاطق الشححمالي بسححب مححوفر
عامل الحرار المنخفاح والرطوبح الراليح خحالل
فص ح النمححو [ .]7لححوحت مواجححا البلححرا واألبححواغ
اليوريايني ح ف ح فتححر الصححيف علححى نبامححا الحنط ح
النامي م الب ور الت مسقض علحى االر فح فتحر
الحصاد  ،]8،2،2[ )Volunteer wheatولحو أن
برححض الاراسححا مشححير الححى أن الوحححاا اللقاحيحح
للفطححر قححا مرححيش ف ح فتححر الصححيف علححى الحشححائش
المحليححح [ .]22،22منتقححح أبحححواغ الفطحححر اليوريايححح

*و ار الرلوم والتكنولوجيا ،دائر البحوث الزراعي  ،قس أمرا
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ومفوقهححا علححى لحح ا الجححي قححا سححب مححاميرا اححامال
لحاص جميع أصنا الحنطح الحاملح لحه أو لغيحرا
.إنتقلححح السحححالل المحححامر والمهحححاد أللححح عناصحححر
األم الغ ائ الرحالم إلحى أميوبيحا وكينيحا والسحودان
والححيم وإيححران ومححةخرا جححاا ف ح المملك ح الرربي ح
السححرودي  ،األمححر الح ي وضححع الرححرا أمححام مشححكل
حقيقي م إحتمال دخول ل ا السالل وم ميرلا علحى
المحصول  ،ممحا يتطلح اجحرا عمليح مسح احامل
للمسححاحا المزروعح بمحصححول الحنطح والشححرير
ف جميع أنحا الررا للت كا م دخول ل ا السالل
م ح عححامها ومشخيصححها ف ح حال ح ظهححوراألعرا
المرضي للت كا مح أنهحا  Ug99أو ال  .أمحا الصحاأ
البن ح أو صححاأ أورا الحنط ح المتسححب ع ح الفطححر
 P.triticinaالمرححححححرو سححححححابقا بححححححس
Eriks.
P.recondita f.sp. tritici Rob.ex Desm.
فمنه م أكلر أصاا الحنط إنتشارا علحى المسحتوى
الرححالم وكحح ل فحح الرححرا وخاص ح فحح المنطقحح
الوسطى ويكحاد أن يكحون مح األمحرا المسحتوطن
فحح مل ح المنطق ح  .إن مطححور مسححتويا عاليحح محح
اإلصاب ف حقول الحنط ف الررا قا يرحزى إلحى
حساسحححححي مرظححححح األصحححححنا المنزرعححححح ومفحححححو
ضحححراوا الفطحححر المسحححب علحححى مرظححح مورمحححا
المقاومححح ماعحححاا المحححورمي  Lr15و  Lr17فقحححض ،
بينما مفوق ضراوا جايحا علحى المحورمي Lr22
و  Lr24اللحح ي كانححا فرححاليي فحح موسحح -2227
 ،2228وب ل مكون مرادل ضراو واطئ  /ضراو
عالي ح (Avirulence / Virulence Formula
لمسحححب الصحححاأ البنححح فححح منطقححح بغحححااد للموسححح
 ]00[ 0220 -0222بالشك التال :
Lr15,Lr17/
Lr1,2a,2b,2c,3,9,10,11,12,13,14a,14b,1
 . 8,19,20,22,30,B,Exch.1+, Cإن مسحححب
الصاأ البن يمل الرايا مح الروائح اللانويح حيحث
يتكحححون الطحححوري السحححبيرماكون واألسحححياي علحححى
عوائحححححححح مانويحححححححح عايححححححححا كححححححححس  Thalictrumو
 Anchusaو  Isopyrumو .]2[ Clematis
لحح ا كححان محح الاححروري مراقبحح ظهححور مسححببا
أمححححرا أصححححاا الحنطحححح و انتشححححارلا الححححورام
والجغراف وجر ل ا النوع م الرمح البحلح مح
الححح األولويحححا فححح بحححرامج المرنيحححي بحححاألمرا
النباميححح  .ولغحححر متابرححح الرالقححح بحححي أصحححنا
الحنط المزروعح فح الرحرا والفطريحا المسحبب
لألصححاا محح أجححرا مسحح اححام لحقححول الحنطحح
المتواجحححا فححح مرظححح المحافظحححا الرراقيححح للالمححح
مواسححح متتاليححح مححح أجححح التححححري عححح أمحححرا
األصاا الت مصيبها مع غربل االصحنا الرراقيح
والماخل بالنسب لإلصاب بها .

لمسحححافا طويلححح بواسحححط الريحححاا لتصحححي نبامحححا
حنط جايا خالل الموس الزراع إذا محوفر لهحا
الظححححرو المالئمحححح لإلصححححاب [ .]23،20يتصححححف
الفطر المسب بالقابلي الراليح علحى مكحوي سحالال
أو طر فسلجي جايا ذا قار عالي على التفحو
على مورما المقاوم ف أصنا الحنط المختلفح
[ .]22،2درس ح خححالل موسحح  2222وم ح خححالل
التلويث اإلصحطناع لمجموعح األصحنا التفريقيح
مجموع ح أفوسححي ) نمححض عشائرالمسححب الممححر
ف منطق بغااد والت أفر عح مفحو ضحراوا
الممححر ) (Virulenceعلححى عححاد م ح مورمححا
المقاومححححححححححححح بينمحححححححححححححا امبتححححححححححححح المورمحححححححححححححا
 Yr1,5,8,10,12,15,17, Spفراليتها فح مقاومح
الممر فح منطقح بغحااد [ ،]25لح ل فقحا سحجل
مسححتويا عالي ح م ح اإلصححاب علححى مرظ ح اصححنا
الحنط المزروع ف الررا وخاص ف المناطق
الشحمالي خححالل ممانينحا ومسححرينا القحرن الماضح
[ .]27،26سبب وبائي المر ف المغحر خحالل
موس  0222خسائر قار بستي مليحون دوالر فح
المناطق المرتما علحى األمطحار ،إضحاف لصحر 2
مليحححححون دوالر علحححححى المبيحححححاا المسحححححتخام فححححح
المكافح داخ المنطق اإلروائي فقحض [ .]28وعلحى
الرغ م أن ظهور المر ف مصر كان متقطرحا
قب عام  ،2225إال أنه سحب خسحارا كبيحر فح
حاص أصنا الحنط المصري المرروف سحخا 8
 ،سححخا  ، 62جيححز  263و جميححز  3فح المواس ح
الالحق [ .]22أمر وبائي المر عام  0222فح
الجزائححر علححى إنتاجي ح أكلححر م ح  622ألححف لكتححار
مزروع ح بحنط ح الخبححز  ،حيححث وصححل اإلسححتجاب
المرضحححي إلحححى  70Sعلمحححا بححح ن الرمحححز  Sيملححح
التفاعححح عحححال الحساسحححي ) ،وقحححار الخسحححار فححح
الحاص بحاود  .]02[ %65أما الصحاأ األسحود أو
صاأ السا فمنه يسب خسائر مامر ف المحصحول
قححا مص ح إلححى  %52ف ح خححالل اححهر حينمححا مكححون
الظححرو مالئم ح لإلصححاب  ،ومص ح الخسححائر إلححى
 %222فح األصححنا الحساسح  .وعلححى الححرغ م ح
الظهور المتقطحع لمحر صحاأ السحا فح الرحرا ،
إال أن وبائي مت خر جاا للمر قا م مسجيلها فح
منطق بغااد خالل الموس  0220حيث سج مفاع
الحساسححي علححى اصححنا الحنطحح سححال والرانانيحح
وصححابر بيحح والحمححر وممححو  3وإبححا  22والرححز
وبابحح  ،وقححا مراوححح اححا المححر محح  22إلححى
 %02للتفاع الحساا وكان مح الممكح أن مرمفحع
لحححوال ححححاومها فححح وقححح متححح خر [ .]02وقحححا اعتبحححر
المححر وإلححى وق ح قري ح مح ح السححيطر وعلححى
ماى أكلر مح أربرحي عامحا نتيجح لتطحوير أصحنا
مقاوم م قب المراكز البحلي محمح الجحي Sr31
المقححاوم لجميححع السححالال السححائا خححالل اللمانينححا
والتسححححرينا محححح القححححرن الماضحححح  ،إال أن ظهححححور
السحححالل الجايحححا  Ug99فححح أوغنحححاا عحححام 2222
804
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م ح رق ح ورمححز  ،حيححث يمل ح الححرق اححا اإلصححاب
نسححب مئوي ح للمسححاح المشححغول بححالبلرا وم ح م ح
رمحححز اإلسحححتجاب المرضحححي  ،فرنحححاما يكحححون التقيحححي
لصنف ما لو  65Sفمنه يركس حساسي الصنف م
الرمحححز Sوإن  %65مححح الورقححح مغطحححا بحححالبلرا
اليورياينيححح ولكححح ا .مححح أخححح عينحححا مححح األجحححزا
المصاب وحفظها ف التجميا ف درج ححرار 22-
م لحححححي اإلسححححترمال ،كمححححا وأرسححححل عينححححا محححح
األجزا المصاب بصاأ إسوداد السا إلى مختبرا
عالمي لغر مشخيط السالل للت كا فيما إذا كان
 Ug99أو ال .م فححط السحبورا التيليح لألصحاا
اللالم ح مح ح الميكروسححكو بتكبيححر  400Xللت كححا
مح كح نححوع مح أنححواع األصححاا الت ح ظهححر ف ح
الحق وللتفريق بينها وقا م مصويرلا.
ممل ح دراسححا المس ح الحقل ح الححاوري ألمححرا
محصول مري بشك عام وأمرا اصحاا الحنطح
بشك خاص ضرور ملحح لحيس فح الرحرا وححاا
ب ف جميع الاول الت مرتمحا فح غح ائها علحى لح ا
المحصول المهاد  .لا المس الحقل الححال إلحى
امحححور عايحححا أولهحححا التححححري عححح مواجحححا األصحححاا
اللالمحح فححح الحنطحح ولححح الصححاأ األصحححفر والبنححح
واألسحححود فححح أصحححنا الحنطححح المزروعححح خحححالل
المواسحح الزراعيحح اللالمحح /0222 ،0222 /0222
 0222و  ، 0220 /0222وفهحححححح الرالقحححححح بححححححي
مسححححححببا ملحححححح األمححححححرا وأصححححححنا الحنطحححححح
المزروع ،إضحاف الححى البحححث عح مصححادر مقاومح
خاص أو عام ف التراكيح الوراميح المتحوفر فح
الررا .مكم الفائحا النهائيح لملح لح ا الاراسحا
إلى الحا م أضرار ل ا األمحرا علحى محاصحي
الحنط والشرير  ،ل ل فمن لحا لح ا الاراسح فح
موافق كام محع مبحادر بورلحو الرالميح لألصحاا
)BGRI Borlaug Global Rust Initiative
الهادفح إلححى مقلي ح اححا اإلصححاب م ح خححالل مطبيححق
سلسححل م ح اإلجححرا ا الاححروري الت ح ي ح م ف ح
مقامتها ضرور إجرا المسوحا الحقليح الاوريح
لحقول الحنط والشرير لغر التححري عح أنحواع
اإلصحححابا باألصحححاا فححح كححح منطقححح ومحححاى احححا
اإلصححاب و مشححخيط سححالال المسححببا المرضححي
لغر مطوير أصنا مقاوم لها.

المواد وطرائق العمل:
طريق إجرا المس الحقل :
أجححري المسح الحقلح فح المحافظححا التاليح
وحس مواقرها ول  :البصر  ،الرمار ،السحماو و
الناصححححري محححح المنطقحححح الجنوبيحححح محححح الرححححرا
ومحافظحححا الحلححح  ،كحححربال  ،النجحححف ،الايوانيححح ،
ديححالى ،خححانقي م ح المنطق ح الوسححطى والرمححادي،
حايل  ،راو  ،عانه م المنطق الغربي  ،إضحاف إلحى
المحافظححا الشححمالي نينححوى ،كركححو  ،السححليماني ،
اربيح و دلححو  .وم ح الجححاير بال ح كر بح ن الزراع ح
فح المحافظححا الجنوبيح والوسححطى عحاد مححا مكححون
إروائي ح بينمححا مرتمححا الزراع ح ف ح المنطق ح الشححمالي
ومحايححاا ف ح المحافظححا المشححمول بالاراس ح علححى
األمطححار ماححمون األمطححار واححب ماححمون ) الححى
جان اإلروائي ف برض المناطق.
ركز المسوحا على مالحظح أعحرا المحر
على نباما الحنط المزروعح فح الحقحول التح مح
إنتخابها بشك عشوائ ضم كح محافظح  .أخح
عينححا عشححوائي بمسححاح متححر مربححع واحححا للرينحح
وبرا مكررا إعتمادا على مساح الحق  .فحص
نبامححححا الحنطحححح فحححح كححححح عينحححح حيححححث سحححححجل
المالحظا التالي :
إس الصنف المزروع ،إسح المنطقح  ،رقح المكحرر
والسلو المرض للصنف أو محا يسحمى باإلسحتجاب
المرضححي ) (Disease responseإعتمحححادا علحححى
المفتاا التصحنيف لإلسحتجاب المرضحي المطحور مح
قب  Willingsو  ]5[ Macintoshوالمةلف مح
ست أنواع م اإلستجابا وكما يل :
 = 2ال موجححا إصححاب عححام وجححود أي أمححر للبلححرا
اليورياي ف األورا )
 = Rمقحححاوم ويشحححم علحححى وجحححود بقحححع ميتححح علحححى
الورقح ) (Necrotic Lesionsمحع وجحود أو عحام
وجود بلرا يورياي صغير جاا)
 = MRمتوسححض المقاومحح وجححود بلححرا يوريايحح
صغير أو متوسط محاط بنسيج مي )
 =MSمتوسححض الحساسححي وجححود بلححرا يوريايحح
متوسط الحج ال محاط بنسيج مي ب باصفرار)
 = Sحسححاا وجححود بلححرا يورياي ح كبيححر الحج ح
غير محاط بنسيج مي أو مصفر)
 =Xوجود بلرا يورياي ب حجام مختلف مع وجود
أو عام وجود النسيج المي والمصفرال ي يحيطهحا)
ويركس ل ا النوع أحا صور المقاوم .
(Disease
سحجل احا اإلصحاب أو احا المحر
) Severityلكحححححححححححححححح النبامححححححححححححححححا الممللحححححححححححححححح
للصنف/موقع/مكرر م خالل مقاير النسحب المئويح
للمسححاح المشححغول م ح قب ح البلححرا اليورياي ح ف ح
الورقتي األولى ورق الرل ) والتح مليهحا فقحض  ،مح
حلل النتائج لك صنف ومحافظ أو موقع وأعطح
لك صنف /موقع سج يركس سحلو الصحنف مجحاا
الفطر المسب ف موقع محاد .يت لف سج الصحنف

النتائج والمناقشة:
الموسح الزراعح  :0222 /0222اححك

.2
)2
مواجحححا فححح الحقحححول المشحححمول بالمسححح أصحححنا
حنطح مسحجل ومرتمحا فح الرحرا ملح إبحا  22و
ممحو  0و مكسحيبا  ،أصححنا ماخلح ملح اححام  6و
أكسحححاد و سحححميتو و أفحححانتو و يحححري و ر كحححاري و
وآراا ومرظمهححا مزروع ح ف ح المنطق ح الشححمالي .
لوحت وجود أصنا أطلق عليها مصطل أصحنا
محلي ول غير مرلوم المصحار ولرلهحا خلحيض مح
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كركو وبرض المحافظا الوسطى لوجحود كميحا
كبيححر م ح ب ح ورا المصححاق والمسححتورد أصححال م ح
قبححححح و ار الزراعححححح نتيجححححح لغيحححححا األصحححححنا
الرراقي .لوحظ على نباما ل ا الصنف إصحابا
عالي بالصاأ البنح فح محافظح الحلح بلغح احامها
 %52مع التفاع الحساا  ،بينما بلغ  %32ف
حقول الصنف المزروعح داخح المحافظحا اللالمح
ديالى وكركو ودلحو جحاول 2و ، )0أمحا الصحاأ
األصححفر فقححا كححان وبائيححا ف ح المنطق ح الشححمالي م ح
الررا وقا كان إصابا ل ا الصنف عالي جاا به
حيث بلغح  %100للتفاعح الحسحاا فح محافظح
دلو قاا فيش خحابور وقاحا جحر بزراعتيحه
المبكر والمت خر ) .بلغ احا المحر  %52فح
ديحححالى و  %22فححح كركحححو والحلححح محححع التفاعححح
الحسحححاا أياحححا .ظهحححر إصحححابا طفيفححح بالصحححاأ
األسحححود مراوحححح احححامها بحححي  %5-2فححح حقحححول
الصحححنف المتواجحححا فححح كركحححو  ،دلحححو وديحححالى.
وعلى الرغ م اا المر الواطئح لصحاأ السحا
بسب القاوم المت خر للوحاا اللقاحي برا الطور
الحليبححح ) إال إن البلحححرا المالحظححح علحححى األورا
والسيقان مال على التفاع الحساا.
 .5أما بقي األصحنا الماخلح فقحا أظهحر مرظمهحا
حساسي اايا جاا لإلصاب بالصاأ األصفر وبلغح
اإلسحححححتجاب المرضحححححي  100Sوخصوصحححححا فححححح
محافظ دلو قاا فيش خابور وجحر ) وملالهحا
الصححنف سحححميتو جحححاول  .)0أكححا المركحححز الحححاول
للزراع ح ف ح المنححاطق الجاف ح والمرححرو بميكححاردا
حاوث مستويا عالي وبائي ) مح الصحاأ األصحفر
ف ك م سوريا ومركيا وإيران لهح ا الموسح  ،ممحا
يشير إلى "إحتمال" ظهور سالل جايا م المسب
المرض مغلب على جينا المقاوم الموجحود فح
األصنا المزروع لنا  ،كما أن مجاور المناطق
الزراعيححح للحححاول اللالمححح وخصوصحححا فححح المللحححث
الرراقح السححوري التركح و راعح نفححس االصححنا
الحساس ومحح مسحميا مختلفح فح الحاول اللالمح
قا ساعا على جر اإلصاب وبائيح  .لح ا إلحى جانح
مححححوفر الظححححرو البيئيحححح المناسححححب محححح الحححححرار
والرطوب الت ساعا على مطور المر وانتشحار
الوححححححححاا اللقاحيححححححح للمسحححححححب المرضححححححح  .إن
المالحظححا المسححجل علححى نبامححا الصححنف المححاخ
سميتو سوا كان مسجال أم مرتماا أم غير ذلح فمنحه
ومححع الصححنف المححاخ اححام  6يمححلالن خطححرا علححى
الحنط ح ف ح الرححرا ألنهمححا مصححادر خصححب لتكححامر
الوحاا اللقاحي لمسحببا األمحرا اللالمح ولمحا
مصحححادر جيحححا لإلصحححابا اللانويححح فححح المنطقححح .
إضاف إلحى ذلح فقحا ظهحر علحى مرظح األصحنا
الماخل برض بلرا الصاأ األسود.

برض اآلصنا  .م ماوي جميحع المالحظحا علحى
األصححنا المزروع ح لتوضححي الرالق ح بححي الرائ ح
وقحححا سحححجل
الصحححنف) وبحححي المسحححب الممحححر
مالحظا اإلصابا على الجميع وكما يل :
 .2الصنف إبا  :22سحجل قحي عاليح لشحا محر
الصاا البن ضم التفاعح الحسحاا علحى النبامحا
المزروعح فح المنطقح الوسححطى مح الرححرا حيححث
بلغحححح  70Sو  60Sو  40Mفحححح منححححاطق السححححا
لمحافظ الحل و محافظ النجحف ومحافظح كحربال
جححاول  .)2أاححار قححرا ا اإلسححتجاب المرضححي
للصححنف الم ح كور مجححاا مححر الصححاا األصححفر إلححى
حساسي الصنف للفطر المسب للمر فقحا سحجل
أعلححى إصححاب فحح المحاويحح داخحح محافظحح الحلحح
 60Sوسححححجل اححححا اصححححاب  40Sفحححح محافظحححح
كحححححربال  .لوحظححححح مسحححححتويا واطئححححح لتفاعححححح
الحساسححي ) (1S , 3Sلصححاأ السححا األسححود علححى
نبامححا الصححنف المزروعحح فحح كحح محح كركححو
والرمححار جححاول  0و .)3إن الحساسححي الراليح فح
الصحححنف إبحححا  22لمسحححببا األمحححرا اللالمححح قحححا
سجل سابقا [.]02،25
 .0الصنف ممو  :0لح مختلحف اإلسحتجاب المرضحي
للصنف المرتما ممو  0مجاا مسبب مرض الصاأ
البن ح والمخطححض عحح مل ح المالحظحح علححى نبامححا
الصححنف إبححا  . 22كانحح اإلسححتجاب المرضححي له ا
الصحححنف  60Sفححح حقحححول الحنطححح الواقرححح فححح
المحافظتي الحل والايوانيح وبشحا محر أقح فح
محافظ كربال ول جميرا مح محافظحا المنطقح
الوسححطى محح الرححرا  .سححجل نفححس القححي لمححر
الصاأ األصحفر فح محافظح الحلح ومنطقح الحاغار
التابر لمحافظ الايواني  .وعلى الركس م الصنف
إبا  22ل مشالا ف الحقول المشمول بالمسح لهح ا
الصنف أعرا مر صاأ السا جاول .)2
 .3الصنف مكسحيبا  :لوحظح مسحتويا عاليح مح
اإلصححححاب بالصححححاأ البنحححح علححححى نبامححححا الصححححنف
مكسححححيبا المرححححرو بحساسححححيته لجميححححع أمححححرا
أصححححاا الحنط ولحححح ا يتفححححق مححححع نتححححائج كحححح محححح
[ ،]27،26فقا مراوح قي اإلستجاب المرضي م
 60 Sف ح النجححف إلححى  40Sف ح ك ح م ح الحل ح و
الكوفح والناصحري بينمحا بلغح  40Sبالنسحب للصحاأ
األصحححفر فححح الحلححح والناصحححري جحححاول  2و . )0
لوحظح إصححابا اححايا لصححاأ السححا علححى نبامححا
ل ا الصنف ف حقول محافظح النجحف ومحايحاا فح
للتفاعححح
قاحححا الحريححح  ،إذ بلغححح احححا المحححر
الحسححاا ) )40Sول ح أعلححى اححا مححر للمححر
المححح كور فححح الاراسححح الحاليححح جحححاول  . )2ومححح
الجاير بالح كر فحمن محافظح النجحف محاذيح للححاود
الرراقي مع المملك الرربي السرودي .
 .2الصنف اام  :6على الرغ م أن إدخحال صحنف
الحنط ح اححام 6للحقححول الرراقي ح كححان خححالل موس ح
 ، 0225-0222إال إنحه إنتشحر سحريرا وخاصح فح
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 .6أصنا الحنط المحلي :
يالحححححت أن أعلححححى إصححححاب بالصححححاأ األصححححفر فحححح
محصحححول الحنطححح كانحححح علحححى الصحححنف المحلحححح
"الحمححر " حيححث بلغح  ،60Sكمححا ظهححر إصححابا
قليل جاا بصاأ السا األسود وبشا  %3على نفحس
الصححنف ف ح المنطق ح الجنوبي ح م ح الرححرا فيمححا ل ح
مظهر إصاب بالصاأ األصحفرعلى صحنف الكرعح
جححححاول  .)3وبسححححب مجهوليحححح ملحححح األصححححنا
ومستويا الخلض الورام ف مل األصنا بسحب
إحتفححاظ المححزارعي بالب ح ور من ح مححا طويل ح  ،فححمن
الاراسح الحاليح والاراسححا الالحقح سححو مسححتبرا
حقول مل األصنا م المسوحا  .إن المستويا
الرالي ح م ح اححا المححر المسححجل ف ح حقححول مل ح
األصنا يجرلها مصادر ملويث لحقول إنتال الرم
الرالي م الب ور األساا والمسج والمصا )

شكل  .1إصابات محصول الحنطة باألصداء في
عموم العراق للموسم الزراعي2010 -2002

جدول  .1اإلستجابة المرضية ألصناف الحنطة المزروعة في المنطقة الوسطى من العراق تجاه مسببات
أمراض أصداء الحنطة خالل الموسم الشتوي 2010-2002
Disease Responses to1:
)Leaf Rust (Lr
)Yellow Rust (Yr
)Stem Rust (Sr
0
0
0
0
0
0
0

10 S
60 S
30 S
60 S
50S
40 S
40 S

70 S
60 S
40 S
60 S
40 S
50 S
40 S

0
0
0

40S
0
5S

40M2
20 S
3S

0
0
0

10 S
10 MS
60 S

60 S
5 MR
60 S

0
0
40 S
0

10 S
20 S
0
0

60 S
40 S
60 S
80 S

5S
0
0

50 S
5S
5S

30 S
3S
3S

 .2اإلستجابا المرضي لألصنا المزروع خالل فتر التزلير
 .0التفاع  ) Mيمل مستوى إصاب يتراوا بي المقاوم المتوسط والحساسي المتوسط
 .3اصنا الحنط المحلي فيها خلض ورام ب ور مزارعي )
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Iraqi Governorates and Wheat
Cultivars
Hillah
IPA 99 in Al- Saddah
IPA 99 in Al- Mahaweel
Tammoze 2 in Al- Hashemia 1
Tammoze 2 in Al- Hashemia 2
Tammoze 1
Sham 6
Mexipak
'Karbala
IPA 99
Tammoze 2 in Al- Chammalia
Tammoze 2 in Al- Gadhi
Dewaneya
Tammoze 2 in Al – Shameia
Local 3
Tammoze 2 in Al – Daghara
Najaf
IPA 99
Mexipak in Al- Koofa
Mexipak in Al - Hurreiah
Local
Deyala
Sham 6
Local in Mindelie
Local in Ba'qooba
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 اإلستجابة المرضية ألصناف الحنطة المزروعة في المنطقة الشمالية من العراق تجاه مسببات.2 جدول
2010-2002 أمراض أصداء الحنطة خالل الموسم الشتوي
Disease Responses of Wheat Cultivars to:

Iraqi Governorates and Wheat
Cultivars

Yellow Rust
(Yr)
10 MR
40 MS

Stem Rust
(Sr)
3S
1S

3S
10 MS
0
0
0
40 S

60 S
60 S
50 S
10 S
60 S

0
0
0
0
0
5S

30 S
30 S
30 S

30 S
35 S
30 S

5S
5S
1S

0
30 S
0

100 S
100 S
100 S

0
0
0

10 S

100 S

5S

0
2 MS
10 MS
20 S
5 MS

70 S
100 S
100 S
80 S
100 S

3S
0
5S
10 S
0

Leaf Rust (Lr)

Kurkook
IPA 99
Sham 6
Sulaimaniya
Aras
Avanto
Axad 65
Mousilli
Zereen
Qandahar
Irbil
Cimmyto in Ein- Kawa 1
Cimmyto in Ein- Kawa 2
Cimmyto in Salah Al- Deen
Duhok
Cimmyto in Batail
Sham 6
Tammoze 2 in Batail

10 S
30 S

Cimmyto in Der Abon
Ruzgari
Sham 6 (early planting)
Sham 6 (late planting)
Cimmyto in Chera
Tammoze 2 in Chera)

 اإلستجابة المرضية ألصناف الحنطة المزروعة في المنطقة الجنوبية من العراق تجاه مسببات. 3 جدول
2010-2002 أمراض أصداء الحنطة خالل الموسم الشتوي
Governorates and
Wheat Cultivars
Basrah
2

Gara'a
Mexipak
Local
Omarrah
IPA 99
Semmawa
Humra3
Nassiriyah
Mexipak

Disease Responses of Wheat Cultivars to:1
Leaf Rust
(Lr)
10 MR
10 S
10 S

Yellow Rust
(Yr)
0
0
0

10 S

20 S

1S

20 S

60 S

3S

22

40 S

Stem Rust (Sr)
0
0
0

3S

م رصا مفاع الرائ واا اإلصاب خالل فتر التزلير.2
صنف حنط باون سفا.0
صنف حنط بسناب حمرا.3
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أظهححر مقاومحح لإلصححاب باألصححاا  .أكلححر أنححواع
األصحححاا ظهحححورا فححح الموسححح الزراعححح -0222
 )0222كحححان الصحححاأ األصحححفر أمحححا الصحححاأي البنححح
واألسود فقا كان نسب اإلصاب بهما قليلح حيحث لح
يتجححاو المنحنححى محح مسححتوى خححض المححر الححرق
 08ف الصنف ااور بالنسب للصاأ البنح و 28فح
الصنف سال بالنسب للصاأ األسود

شكل  .2إصابات محصول الحنطة باألصداء في
عموم العراق للموسم الزراعي 2011
.2الموس الزراع  0222 /0222اك )0
اظهححر نتححائج المس ح وجححود إختالفححا كبيححر فحح
اإلصححابا بححي كححال الموسححمي الموسحح الزراعحح
 )0222 -0222والموسححححححححح الزراعححححححححح -0222
 )0222حيحححث لححح مسحححج إصحححابا باألصحححاا فححح
الموس  0222باستلنا منحاطق مححاود فقحض احمل
ك م محافظا بغااد ودلو وديالى حيحث غلبح
عليهححححا اإلصححححاب بالصححححاأ األصححححفر مقارنحححح ببقيحححح
األصحححاا  ،وربمحححا يرحححود ذلححح الحححى عحححام مالئمححح
الظحححححرو الجويححححح السحححححائا لظهحححححور اإلصحححححابا
باألصححاا اال ف ح وق ح متححاخر عنححا مرحل ح الناححج
التام للنباما أو الى مغيحر امجحاا الريحاا التح محمح
الوحاا اللقاحي لألصاا عاد م الاول المجاور
الواقرح الححى الغححر أو الشححمال الغرب ح مح الرححرا
وذل ما يجري عاد بسب دوران الكر االرضي ،
حيححححث ان الوحححححاا اللقاحيحححح لألصححححاا مرروفحححح
بانتقالها عبر الريحاا ولمسحافا بريحا جحاا وذلح محا
 .) Wind Borne Sporesظهححر
يرححر
إصحححابا متححح خر جحححاا بالصحححاأ البنححح فححح مرحلححح
الناج التام للنباما على الصنف صابر بي وال ي
لح يكح ضحم أصححنا التجربح  .مح قيححاا المسححاح
مح منحنى مقحام المحر لألصحاا اللالمح Area
Under Disease Progress Curve
 )AUDPCاححك  )3وذل ح لخمس ح عشححر صححنفا
عراقيححا ف ح محافظ ح بغححااد مح ح ظححرو اإلصححاب
الطبيريح  .أظهححر النتححائج بح ن لنححا أصححنافا اححايا
الحساسي لألصاا اللالمح يقحع فح مقحامتها كح مح
الصنفي ساو وسال على التوال وبفرو مرنوي
واضححححح عحححح بقيحححح األصححححنا وسححححو مسححححتخام
كناارلإلصححححاب فحححح المواسحححح المقبلحححح عنححححا منفيحححح
التجار الحقلي  .م يليهما ف ذلح اصحنا اخحرى
مل ح الهااححمي ودجل ح حيححث بل ح  AUDPبالنسححب
لإلصحححاب بالصحححاأ األصحححفر  622لكححح منهمحححا .أمحححا
أصحححنا الرحححرا  ،الرحححز ،ممحححو  0وبابححح  223فقحححا

شكل  .3المساحة تحت منحنى تقدم المرض
لألصداء الثالثة (  )AUDPCللموسم الزراعي
2011 /2010
The data was statistically computed by MSTAT-C
)program (Split Plot Design
L.S.D. (the 15 genotypes) = 14.625
L.S.D. (the three types of rusts) =6.540
L.S.D. (genotypes x rusts) = 25.3322

.0الموس الزراع :0220 /0222
ل مسج أي إصابا م كر باألصاا على محصول
الحنط ف عموم الررا باستلنا إصاب خفيف جحاا
بالصاأ األصفر قار ب ق م  %5على الصحنفي
سححححميتو واححححام  6فحححح منطقحححح التححححون كححححوبري فحححح
كركو .
إن نتائج المس قحا اختلفح مبرحا للصحنف والظحرو
البيئي السائا ف منطق راع المحصول وخاصح
درجحححا الححححرار وكميححح االمطحححار السحححاقط أمنحححا
المواس الزراعيح اللالمح  .أمصحف إصحابا مسحب
مححر الصححاا البن ح بالشححا ف ح الموس ح الزراع ح
 0222وذل ح ف ح حقححول المنطق ح الوسححطى مقارنحح
بالمحافظا الشمالي ولو أمر متوقع بسحب مالئمح
الظرو الجوي لنمو المسب المرض ف المنطقح
األولححى .وبآسححتلنا الصححنف مكسححيبا فحح محافظحح
النجف الح ي ظهحر فيحه إصحاب بشحا  ،%22فحمن
اإلصاب بصاأ السا األسود كان ضئيل ف جميحع
المحافظححا  .إن وجححود مسححتويا واطئ ح م ح صححاأ
السححا وبغححض النظححر ع ح الصححنف المصححا يمل ح
خطححرا متوقرححا ألن ظهورلححا فحح ل ح ا الموسحح قححا
يملح مةاححرا علححى إحتمححال وجححود السححالل الشرسح
 Ug99التححح يحححت التركيحححز علحححى مسحححارا مححححر
وحححاامها اللقاحي ح ف ح المنطق ح خاص ح إذا مححا أخ ح نا
بنظحر اإلعتبححار ظهورلحا مححةخرا جحاا  )0222فح
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الحاضحن ) (Trap Nurseriesفح كح منطقح مح
أج رس خارطح احامل للرحرا خاصح بالفراليحا
الممرض ح لمسححببا أمححرا األصححاا اللالم ح  .ل ح ا
كححان م ح الاححروري قيححام اللجن ح الوطني ح لتسححجي
وإعتمححححاد األصححححنا الزراعيحححح بححححالررا بوضححححع
ضحححوابض احححايا وخطحححوط حمحححرا علحححى موضحححوع
أمرا األصاا ف الحنطح عنحا إعتمحاد أو إدخحال
أي صححححنف جايححححا إضححححاف الححححى موعيحححح الفالحححححي
والمزارعيي م قب الشر الزراعيح ححول ألميح
أمحرا المحاصححي بشححك عححام وأمححرا األصححاا
بشك خاص لغر اإلبالغ المبكر عح وجحود أيح
إصاب قب أن مصحب وبائيح  .ألحى جانح ذلح لنحا
ضححححرور ملححححح إللتححححزام الفالحححححي والمححححزارعي
بزراع ح البحح ور المصححاق لألصححنا المرتمححا فحح
الرحححرا وبالمواعيحححا المححححاد لزراعححح المحاصحححي
اإلسحححتراميجي ويفاححح التبكيحححر بالزراعححح لغحححر
الهححرو محح اإلصححاب باألصححاا  .لحح ا إلححى جانحح
إ ال األدغال التح قحا مكحون عحائال وسحطيا للمسحب
المرض ح وخاص ح لمسححب مححر الصححاأ األصححفر
ومجنححح الزراعححح الكليفححح وضحححرور ماحححافر كححح
الجهود الرلمي ف األعمحال البحليح التح مهح األمح
الغ ائ للبلا.
إن استخاام األصنا التفريقي لألصاا والتفحمحا
ف ح التجححار البحلي ح والت ح محم ح ك ح منهححا جححي
مقاومحححح يرتبححححر امححححرا ضححححروريا لتحايححححا سححححالال
مسببا مل األمرا ومحايا الجينا المقاوم لهحا
على أن يتبع ذل إدخال التقنيا الحايل للبايولوجيحا
الجزيئي ف نقح مورمحا المقاومح لتلح األمحرا
م ح األصححنا والتراكي ح المقاوم ح إلححى األصححنا
المحلي المرغوب م حيث انتاجها الكمح والنحوع
يححاد االنتححال الزراع ح له ح ا المحصححول
ا لغححر
الستراميج المه .

المملكححح الرربيحححح السححححرودي  .إن نححححاقوا الخطححححر
المتوقع قا باأ يا مح احتمحال دخحول لح ا السحالل
المححامر لمحصححول الحنط ح والشححرير إلححى الرححرا ،
ول ح ا يسححتاع محركححا واسححرا وسححريرا لرم ح مس ح
اححام ودوري لكافححح حقحححول الحنطحح والشحححرير فححح
الررا للتححري عح دخحول لح ا السحالل مح عامحه
علمحححا بححح ن التحححااخ الكيميحححاوي للمبيحححاا ووبرحححض
الممارسحححا الزراعيححح قحححا يسحححال فححح الححححا مححح
انتشحارلا ريلمححا يحت التوصح إلحى الجينححا المقاومح
له ح ا السححالل  ،حيححث وجححا أن الزراع ح المبكححر قححا
مساعا فح لحرو النبامحا مح اإلصحاب مح خحالل
مجن ح فتححر نمححو المسححب المرض ح [ ،]2كمححا وجححا
ب ن أعلى إصاب بصاأ السا األسحود قحا مححاث فح
درج حرار 28م متبرها اا إضا 10,000 lux
[ ،]03ومقححححاوم األبححححواغ اليوريايحححح لصححححاأ السححححا
الظحححرو الجويححح إذا كحححان محتوالحححا مححح الرطوبححح
يتحححراوا بحححي  02و  .%32وبغحححض النظحححر عححح
األصنا المزروع فقا لوحت ان برحض األصحنا
كان إصابتها باألصحاا احايا فح برحض المنحاطق
وواطئ ح ف ح منححاطق أخححرى ،وذل ح قححا يرححزى إلححى
مجموعحح محح الروامحح لرحح محح ألمهححا  :إخححتال
الظححرو البيئي ح م ح منطق ح إلححى أخححرى كححارجا
الحححرار وكمي ح ميححاا األمطححار السححاقط  ،إخححتال
الطبيرح الجغرافيح وإمجححاا الححري السححائا التح منقح
الوحاا اللقاحي للمسب المرضح مح منطقح إلحى
أخححححرى ،وجححححود إحتمححححال كبيححححر للخلححححض بالبحححح ور
المزروع م قب المزارعي  ،وجحود اخحتال فح
موعححا الزراعحح محح منطقحح إلححى أخححرى ،إخححتال
مواعيحححا السحححق وكميححح ميحححاا السحححق بحححي منطقحححح
وأخححرى ،الزراع ح الكليف ح فحح برححض المنححاطق قححا
مةدي إلى سهول إنتقال الوحاا اللقاحيح مح نبحا
إلى اخر ،وجود األدغال ف برض الحقول والت قا
مسل سلو عائح محانوي للمسحب المرضح وجهح
الفالا بالصنف المزروع .إن عملي المسح الحقلح
مرط ح مةاححرا حقيقيححا ع ح مححاى إسححتجاب أصححنا
محصححول الحنطحح لإلصححاب الطبيريحح فحح ظححرو
الحق بك متغيرامها ،ولكنها ال مرتبر كافيح لوححالا
والبحححا أن متبرهحححا إجحححرا ا التلويحححث االصحححطناع
لنبامحححا أصحححنا نقيححح ومصحححاق بوححححاا لقاحيححح
لسالال مختلفح للمسحب المرضح ومحح ظحرو
مسيطر عليها م الحرار والرطوب وذل لغحر
التحايا االمل لسلو أصنا الحنط أوال ولتحايا
التغايرا ف المجتمع السكان للفطر المسب مانيحا.
وإن بحححرامج مربيححح ومحسحححي محصحححول الحنطححح ال
يمك أن مكون بمرزل ع نتائج المسحوحا الحقليح
والوراميح لألمححرا المهمح التح يترححر لهححا لح ا
المحصول اإلقتصادي المه والت ي م ف مقحامتها
أمححححرا األصححححاا  .إلححححى جانحححح ذلحححح فححححمن محححح
الاحححححححححححرور ي راعححححححححححح أصحححححححححححنا التمييحححححححححححز
الاوليححح ) (Differential Varietiesوالمصحححائا
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Abstract:
General survey for wheat rust diseases in Iraqi fields was done during the seasons of
2010, 2011 and 2012. The survey covered different fields in southern, middle and
northern regions. Results of the first season indicated that most of Iraqi cultivars such
as Tmmoze2, IPA 99 and Mexipak showed different types of susceptibility to both
yellow and leaf rust infection. Disease severity increased when the conditions were
favorable for infections with using susceptible cultivars. The severity of leaf rust was
less in the north region comparing with the middle and south regions. Most of the
introduced cultivars such as Sham6 and Cimmyto showed susceptible reaction to
yellow and leaf rust. Yellow rust was in epiphytotic form at the Iraqi-Syrian-Turkish
triangle where the disease severity was 100%. Low disease severity of stem rust was
observed on some cultivars (1-5%), except for the cultivar Mexipak which showed
40%S in Najaf. Rusts at season of 2011 were restricted mostly in Baghdad and the
yellow rust was dominant. The AUDPC of 15 wheat cultivars showed that Sawa and
Sali were highly susceptible to the three types of rusts while Babil113 and Tamoze2
were resistant. No rusts were detected at season 2012.
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