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الملخص:
هدفــت الّدراســة إلــى تحديــد نســبة الفقــد فــي اإلنتــاج عنــد بعــض أصنــاف القمــح القاســي فــي ســورية، إزاء مــرض 
صــدأ أوراق القمــح المتســبب عــن الفطــر Puccinia triticina Eriks، ومعرفــة إمكانيــة تأثيــر صفــة الصــدأ 
البطــيء فــي الحــد مــن خطــر المــرض. ُنفّــذت الّدراســة فــي الموســم الزراعــي 2015 فــي حقــول التجــارب التابعــة 
لكليــة الزراعــة فــي جامعــة حلــب، وشــملت ســتة أصنــاف مــن القمــح القاســي )شــام1، شــام5، دومــا1، شــام9، 

 .)Massineو Beltagy
ُزرعــت التجربــة وفــق تصميــم القطاعــات المنشــقة بمعاملتيــن بالنســبة للعامــل الرئيســي: ُتركــت األولــى تحــت تأثيــر 
ــة بالمبيــد الفطــري )Bayfidan 250(. ُحِســَب  ــة بالفطــر الممــرض، وكانــت الثانيــة محمّي العــدوى االصطناعّي
متوســط معامــل اإلصابــة والمســاحة المحصــورة تحــت منحنــي تطــّور المــرض بالنســبة للزمــن، ومتوســط وزن 
األلــف حبــة، ومتوســط اإلنتاجيــة )كغ/هكتــار(، والنســبة المئويــة للفقــد فــي كليهمــا. أظهــرت النتائــج تبايــن رد فعــل 
األصنــاف المدروســة إزاء العامــل الممــرض فــي طــوري البــادرة والنبــات البالــغ، حيــث بلغــت أعلــى شــدة إصابــة 
عند الصنف دوما S( 1 90(، في حين كان الصنفان شــام 9 و Beltagy  مقاومين للمرض. ســبب المرض 
انخفاضــًا فــي وزن األلــف حبــة وكانــت أعلــى نســبة تخفيــض )19%( عنــد الصنــف دومــا 1، و بلــغ الفقــد فــي 
اإلنتــاج 30% عنــد ذات الصنــف و7% عنــد الصنــف Massine بينمــا انعــدم الفقــد عنــد الصنفيــن المقاوميــن، 
)شــام9 و Beltagy( الممثليــن لنمــوذج المقاومــة الرأســية، ممــا يعنــي أًن هذيــن الصنفيــن المقاوميــن منعــا ضــرر 
مــرض صــدأ أوراق القمــح. كمــا لوحــظ أّن الصنــف Massine )كممثــل لصفــة الصــدأ البطــيء( خّفــض نســبة 
الفقــد فــي اإلنتاجّيــة بشــكٍل معنــوي و كان إنتاجــه أعلــى مــن إنتــاج األصنــاف عاليــة اإلنتاجيــة القابلــة لإلصابــة 

مثــل دومــا1. 
الكلمات المفتاحية: صدأ أوراق القمح، قمح قاسي، إبطاء الصدأ، مقاومة رأسية، سورية.

المقدمة:
ــة فــي  ُيعــّد مــرض صــدأ أوراق القمــح المتســبب عــن الفطــر Puccinia triticina Eriks، مــن أكثــر أصــداء الحبــوب انتشــارًا وأهمّي
المناطــق الرطبــة الدافئــة )Kolmer et al., 2013(، وأصبــح هــذا المــرض أكثــر أهمّيــة علــى المســتوى العالمــي مقارنــًة بالصــدأ 
األصفــر، والصــدأ األســود علــى ســاق القمــح، بســبب انتشــاره الســنوي الثابــت )valentine et al., 2015(، حيــث ُيســّجل ســنويًا فــي 

 . )Gebremariam et al., 2016( جميــع مناطــق زراعــة القمــح الرئيســة فــي العالــم
اإلنتــاج  فــي  خســارة  أحدثــت   %1 بنســبة  لمــرض  ا شــدة  ازدادت  فكلمــا  لمــرض،  ا شــدة  علــى  الضــرر  مقــدار  يتوقّــف 
األلــف حبــة  فــي وزن  بالهكتــار و0.13 غ  كــغ   40 بمقــدار  اإلنتــاج  ينخفــض  )Khan et al., 1997(، أي   %1 بنســبة 
)Bremenkamp-Barrett et al., 2008; Leonard et al., 2005.( ، كمــا يتوقــف الضــرر علــى مرحلــة نمــو النبــات التــي 
حدثــت فيهــا العــدوى )Mccallum et al., 2007(، إذ يكــون الضــرر أعظميــًا عنــد إصابــة الورقــة العلميــة التــي تســهم بــدور أساســي 
فــي امتــالء الحبــوب،  ومســؤولة عــن 43% مــن إنتــاج النبــات )نظيــم وبلعــط، 2005(. وهــذا يعنــي أّن مــرض صــدأ أوراق القمــح يســّبب 
خفضــًا كبيــرًا فــي اإلنتــاج يتــراوح ً وســطيًا مــا بيــن Marasas et al., 2004( %30-5( وقــد يصــل فــي بعــض األحيــان إلــى %50 

.)Huerta-Espino et al., 2011(
ازدادت خطــورة مــرض صــدأ األوراق فــي حقــول القمــح الســورية فــي مطلــع العقــد الحالــي، بســبب اعتمــاد المزارعيــن علــى أصنــاف القمــح 
القاســي فــي الزراعــة، بعــد وبــاء الصــدأ األصفــر الــذي تعّرضــت لــه أصنــاف القمــح الطــري فــي عــام 2010، إضافــًة إلــى تشــابه معظــم 
األصنــاف الســورية المعتمــدة فــي الزراعــة فــي قاعدتهــا الوراثّيــة، إذ أّن معظمهــا مــن آبــاء مكســيكية المنشــأ )حكيــم ويحيــاوي، 2002(، 
ــأ الظــروف المناســبة لتطــور المــرض وثباتّيــة ظهــوره مــن  وكذلــك اعتمــاد المزارعيــن علــى الزراعــة المرويــة أو الــري التكميلــي، ممــا هّي

موســٍم آلخــر. 
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ُتعــّد الّدراســة الّدوريــة لتحديــد الفقــد فــي اإلنتــاج نتيجــة فعــل الممــرض أمــرًا ضروريــًا وبخاّصــًة أّن مجتمــع فطــر P.triticina فــي ســورية 
والبلــدان المجــاورة ازدادت شراســته خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة بنســبة 50%، إذ تــّم تســجيل مــا بيــن50 -60 ســاللة فيزيولوجيــة 
جديــدة فــي تلــك الفتــرة )Kolmer et al., 2005; Kolmer et al., 2007(، إضافــًة إلــى نــدرة الدراســات حــول تأثيــر مــرض صــدأ 
األوراق فــي إنتاجيــة أصنــاف القمــح المعتمــدة للزراعــة فــي ســورية، وعليــه تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة تأثيــر مــرض صــدأ أوراق 
القمــح فــي إنتاجيــة بعــض أصنــاف القمــح القاســي المعتمــدة فــي ســورية،  ودور صفــة الصــدأ البطــيء فــي تخفيــض نســبة الفقــد فــي 

مكانّيــة اعتمــاد هــذه الصفــة فــي المناطــق الموبــوءة فــي ســورية. المحصــول، واإ
مواد البحث وطرائقه:

ُأجريــت الّدراســة فــي حقــل التجــارب الخــاص بكليــة الزراعــة فــي جامعــة حلــب، حلــب، ســورية، خــالل الموســم الزراعــي 2015. 
ُزرعــت ســتة أصنــاف مــن القمــح القاســي: شــام1، شــام5، دومــا1، شــامBeltagy ،9 و Massine، باســتخدام تصميــم القطــع المنشــقة 
Split plots بواقــع قطاعيــن للعامــل الرئيســي وثالثــة مكــررات. ُزرعــت كّل قطعــة تجريبيــة فــي ســتة خطــوط طــول كل منهــا 2 م، 

وبمســافة فاصلــة 25 ســم بيــن الخطــوط، حيــث بلغــت مســاحة القطعــة التجريبيــة الواحــدة 6×2×0.25 = 3 م2. 
أضيــف الســماد الفوســفاتي )P25 = 46 كــغ مــادة فاعلة/هكتــار( نثــرًا قبــل الزراعــة بمعــدل100  كــغ ســوبر فوســفات ) تجاري(/هـــكتار، 
والســماد اآلزوتــي )N3 = 92 كــغ مــادة فاعلة/هـــكتار( بمعــّدل 200 كــغ يوريــا 46%/هكتــارـ. أضيفــت نصــف كمّيــة الســماد اآلزوتــي 
مــع األســمدة الفوســفاتية قبــل الزراعــة، والدفعــة الثانيــة خــالل النصــف األول مــن شــهر شــباط2015 . تــّم مكافحــة األعشــاب العريضــة 
والرفيعــة األوراق بالمبيــدات، واســتخدم التعشــيب اليــدوي فــي بعــض األحيــان، رويــت النباتــات بالــرذاذ عــدة مــرات خــالل شــهري آذار 

ونيســان.
بتاريــخ  اصطناعّيــًا  بالمــرض(،  لإلصابــة  القابــل   Morocco الصنــف  مــن  بنطــاق  )المحــاط  األول  القطــاع  فــي  النباتــات  ُأعديــت 
2015/3/10 عــن طريــق تعفيرهــا بمزيــج مــن األبــواغ اليوريدينيــة لمجتمــع الفطــر P.triticina بمعــّدل 1 حجــم أبــواغ يوريدينيــة : 
20 حجــم بــودرة تالــك، كــررت العــدوى االصطناعيــة مرتيــن بفاصــل خمســة أيــام، ترافقــت مــع  ري النبــات بالــرذاذ لضمــان نجــاح العــدوى 

.)Roelfs et al ., 1992(
 ،CBGT ،PBMT ،SBRN( تــّم الحصــول علــى الفطــر الممــرض عــن طريــق مكاثّــرة األبــواغ اليوريدينيــة للســالالت الفيزيولوجيــة 
HQLB ،TBRT ،TBLR ،PBPT ،CBRT(، ذات التردد الثابت والشراسة العالية والمحددة في سورية ولبنان سابقًا، ومحفوظة 
ًفــي مختبــر األصــداء فــي قســم وقايــة النبــات بجامعــة حلــب  )Kassem et al ., 2015 ؛ قاســم، 2010(، وذلــك بهــدف تأميــن 
شراســة عاليــة، بحيــث تبقــى فقــط المورثــات Lr28 ، Lr27+31،Lr25 ،Lr24 ،Lr19 و Lr29، وهــي ذات فعالّيــة ومقاومــة إزاء 
  )Triadimenol( Bayfidan 250 المجتمــع الحالــي للفطــر الممــرض، بينمــا عومــل القطــاع الثانــي بالمبيــد الفطــري الجهــازي
بتركيــز25 مــادة فعالة/ليتــر مــاء، )0.5 ل/هكتــار( بواقــع ثــالث رشــات، وبفاصــل ســبعة أيــام بينهــا. ُطّبقــت الرشــة األولــى بتاريــخ 

2015/4/10 عنــد بــدء ظهــور أعــراض المــرض علــى الصنــف Morocoo المســتخدم كناشــر للمــرض.  
ــًا بعــد أن وصلــت شــدة اإلصابــة علــى الصنــف Draz et al., 2015( )50S( Morocco(،  وســجلت شــدة  روقبــت النباتــات دورّي

:)Reaction Type( المعــّدل Cobb ورّد فعــل النبــات وفــق ســلم )%0-100( Disease Severity اإلصابــة
 )R( = مقاومًا، متوسط المقاومة )MR(= البثرات اليوريدينية صغيرة الحجم، متوسط القابلية لإلصابة )MS( = البثرات اليوريدينية 

 .)Peterson et al., 1948( البثرات اليوريدينية كبيرة الحجم = )S( متوسطة الحجم، قابال لإلصابة
 Average أخــذت أربــع قــراءات، األولــى فــي 4/20، وبفاصــل ســبعة أيــام بيــن كل قراءتيــن متتاليتيــن. ُحِســَب متوســط معامــل اإلصابــة
 ACI( Coefficient of Infection( ، لتحديــد مســتوى المقاومــة للممــرض. تــّم حســاب ACI مــن ناتــج جــداء شــدة اإلصابــة بثابــت 

محســوب لــكّل نمــط إصابــة وفقــا لمــا يلــي:
)S=1, MS=0.8, MR=0.4, R=0.2( )Pathan and Park 2006(

 )The Area Under The Disease Progress Curve( AUDPC ُحددت المساحة تحت منحني تطّور المرض بالنسبة للزمن
 :.)Campbell and Madden. 1990(، وذلك باستخدام العالقة التالية

 AUDPC =                                                                                                                      

حيث أّن : 
Y : شدة إصابة المرض عند أخذ كل قراءة على حدة.

T : عدد األيام التي تفصل بين كل قراءة من القراءات األربع.
N : عــدد القــراءات وفــي الوقــت ذاتــه تــم اختبــار رد فعــل بــادرات األصنــاف الســت الســابقة ) فــي طــور البــادرة( إزاء المزيــج ذاتــه مــن 

.)Kolmer et al., 2009( األبــواغ اليوريدينيــة للســالالت الفيزيولوجيــة الســابقة الذكــر

AUDPC=
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ُحصــدت النباتــات بتاريــخ 3 حزيران/يونيــو، حيــث تــّم حصــاد الخطــوط األربعــة الوســطى يدويــًا مــن كّل قطعــة تجريبيــة بعــد اســتبعاد 
نصــف متــر مــن طــرف كل قطعــة، فكانــت المســاحة المحصــودة مــن كل قطعــة تجريبيــة تســاوي 1 متــرًا مربعــًا )4×1×0.25= 1 م2(. 

ُفرطــت ســنابل النباتــات المحصــودة مــن كل قطعــة تجريبيــة آليــًا بوســاطة فراطــة تجــارب. 
ُحســب متوســط وزن األلــف حبــة ومتوســط اإلنتاجيــة )كغ/هكتــار(، والنســبة المئويــة للفاقــد فــي كال المؤشــرين الســابقين. ُأجــري التحليــل 
اإلحصائــي باســتخدام برنامــج  Genstat-C 12  لتحديــد الفروقــات بيــن األصنــاف وبيــن المعامــالت، وكذلــك التفاعــل بيــن الصنــف 
والمعاملــة، وقورنــت المتوســطات باســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي LSD0.05 وفقــًا للباحــث Duncan، وُدرســت عالقــات االرتبــاط بيــن 

النســبة المئويــة الفاقــد فــي اإلنتاجيــة ووزن األلــف حبــة.
النتائج والمناقشة:

أظهــرت الّدراســة  تطــّور مــرض صــدأ أوراق القمــح  P.triticina  فــي موقــع الدراســة بشــكله النموذجــي، مــن حيــث أعــراض اإلصابــة 
ومــن حيــث التطــّور التدريجــي فــي شــّدة اإلصابــة، خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 20 نيســان،إبريل وحتــى 11 أيار/مايــو، إذ كانــت الظــروف 
البيئّيــة مناســبة لتطــور المــرض )ســجلت أدنــى درجــة حــرارة فــي شــهر آذار º 2±13س وكحــدٍّ أعظمــي فــي شــهر نيســان/إبريل º 2 ±23س 
ووســطيًا تراوحــت درجــة الحــرارة بيــن 18 و º 20س( ، فــي حيــن كان الهطــل المطــري فــي شــهر آذار بمعــّدل 1 ملــم ومتجانــس التــوزع، 

إال أّنــه مــع مطلــع شــهر نيســان/إبريل توقــف الهطــل المطــري، واســُتعيض عنــه بتأميــن الرطوبــة النســبية مــن خــالل الــري الــرذاذي. 
كمــا أظهــرت الّدراســة كفــاءة المبيــد المســَتخدم فــي حمايــة األصنــاف المخَتبــرة مــن اإلصابــة بالممــرض تحــت ظــروف الحقــل، إال أّن 
ــًا، وبخاّصــًة تحــت  ذلــك تطّلــب رش النباتــات ثــالث مــرات بأوقــات محــددة ومتاَبعــة دقيقــة، ممــا يجعلــه ذو كلفــٍة غيــر مجديــة اقتصادّي
مكانّيــة ظهــور ســالالت فيزيولوجّيــة مــن الفطــر الممــرض  ظــروف الزراعــة الســورية الراهنــة، إضافــًة إلــى الضــرر المتوقــع فــي البيئــة واإ
)Kolmer et al., 2007( مقاومة للمبيدات الفطرية الجهازية، والســماح لتطّور مجموعة من األمراض الثانوية إلى أمراض رئيســية 
.)Marasas et al., 2004(  فــي المنطقــة، ممــا يؤّكــد أهمّيــة االعتمــاد علــى األصنــاف المقاومــة فــي إدارة مــرض صــدأ أوراق القمــح

تبايــن رّد فعــل األصنــاف المدروســة إزاء العامــل الممــرض P.triticina  فــي كلٍّ مــن طــوري البــادرة والنبــات البالــغ  )الجــدول 1( بداللــة 
إحصائيــة واضحــة )P< 0.005(، حيــث حافــظ الصنفييــن Beltagy و شــام9 علــى مقاومتهمــا للمــرض فــي الطوريــن المدروســين، 
كذلــك األمــر بالنســبة للصنفييــن شــام1 ودومــا1، لكــن بــرد فعلهمــا القابــل لإلصابــة، فــي كال الطوريــن، حيــث ســّجلت آخــر شــدة إصابــة 
في الحقل لكلٍّ منهما  80S و90S، على التوالي، وبلغت قيمة  AUDPC لهما ) 1268و 1443(، على التوالي، في حين ســّجل 
الصنف Morocco أعلى شدة إصابة )95S( وكانت قيمة ADUPC )1795( ، أما الصنفين شام5 و Massine اللذان أبديا رد 
فعــل متوســط القابليــة لإلصابــة فــي طــور البــادرة فقــد تبايــن رد فعلهمــا فــي طــور النبــات البالــغ، إذ بلغــت آخــر شــدة إصابــة مســجلة لشــام5 
)40MS( و )25MR( للصنفـــ Massine، وبلغــت قيــم ADUPC لهذيــن الصنفيــن )334 و 114(، علــى التوالــي، حيــث شــّكلت 
هــذه القيمــة )19% و6%( لــكال الصنفيــن، علــى التوالــي، مقارنــًة مــع الصنــف Morocco القابــل لإلصابــة ممــا يعنــي أّنهمــا مورفولوجيــًا 
 Hasan et al.,(  Morocco يحمــالن صفــة الصــدأ البطــيء، كــون هــذه النســب أقــل مــن 30% مقارنــًة مــع الشــاهد القابــل لإلصابــة
2012(. ووفقــًا للّدراســات الوراثيــة تبّيــن أّن الصنــف Massine يحتــوي علــى مــورث إبطــاء الصــدأ Lr46/Yr29، بينمــا لــم يحــدد أي 
توليفــة مــن موّرثــات إبطــاء الصــدأ فــي الصنــف شــام5 )معلومــات قيــد النشــر، قاســم مخبــر المؤشــرات الجزيئيــة ألمــراض القمــح الفطريــة(.

الجدول 1. رد فعل وقيم  ACI و ADUPC ألصناف القمح القاسي المختبرة ، حلب، سورية، 2015

الصنف
رد الفعل

طور البادرة
آخر شدة 

إصابة
ACI قيم

ADUPC قيم
11 آيار4 أيار27 نيسان20 نيسان

S80S304570801268شام1

S90S256075901443دوما1

MS40MS4121632334شام5

RR0.20.20.20.25شام9

BeltagyRR0.20.20.20.25

MassineMS35MR24414114

MoroccoS95S607090951795
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أمــا الصنفــان المقاومــان Beltagy وشــام 9 فقــد بلغــت قيــم ADUPC )5(، بــرد فعــل R لــكل منهمــا، بحيــث أن الصنفيــن يملــكان 
مورثــات المقاومــة الرأســية، فالصنــف األول يحتــوي فــي مكنونــه الوراثــي علــى مــورث المقاومــة Lr29+25 )قاســم، 2010( الــذي مــازال 
فاعــال فــي ســورية ومناطــق انتشــار مــرض صــدأ أوراق القمــح )Kassem et al., 2015(، أمــا الثانــي فيعتمــد فــي مقاومتــه الرأســية 

  )Kassem et al., 2011( Lr19 علــى المــورث
انعكســت هــذه االختالفــات فــي رد فغــل االصنــاف المدروســة إزاء العامــل الممــرض، وتــدرج مقاومتهــا، واســتجابتها للمبيــد الجهــازي 
المســتخدم، علــى وزن األلــف حبــة، حيــث يتضــح مــن الجــدول )2( أن أكبــر نســبة خســارة كانــت عنــد الصنــف دومــا 1، حيــث بلغــت 
%19  مقارنــة بالنباتــات الســليمة، وبلغــت نســبة الخســارة فــي الصنــف شــام1 )15.6%(، كمــا تدنــت نســبة الفقــد فــي وزن األلــف حبــة 
عند الصنفين شام 5 و Massine إلى 12% و 7% على التوالي، بينما لم يالحظ وجود فروق في وزن األلف حبة بين المعاملتين 
)مبيــد وبــدون مبيــد( لــدى الصنفيــن المقاوميــن شــام 9 و Beltagy، بــل وعلــى العكــس فقــد لوحــظ وجــود زيــادة فــي وزن األلــف حبــة 
لــدى الصنــف شــام 9 الغيــر معامــل بنســبة 1% مقارنــة بالمبيــد المعامــل، إذا اثّــر المبيــد ســلبًا علــى الصنــف شــام 9 وبلــغ متوســط وزن 
األلــف حبــة 45.1غ ليكــون عنــد غيــر المعامــل  45.57 غ، بــدون فــروق معنويــة فيمــا بينهمــا، ويعــزى ذلــك إلــى تأثيــر اســتخدام المبيــد 
علــى النبــات بحــد ذاتــه، مــن خــالل التأثيــر الســلبي لمركــب النحــاس علــى الصانعــات الخضــراء والكلورفيــل، ويســبب خلــاًل فــي عمليــة 
التركيــب الضوئــي. هــذا التأثيــر الســلبي يكــون واضحــا فــي النباتــات الســليمة أصــاًل، فــي حيــن أنــه غيــر واضــح فــي النباتــات المصابــة 

.)Clay et al., 2012( التــي تتضــارب فيهــا أنشــطة النبــات الفيزيولوجيــة
الجدول  2.  متوسط وزن األلف حبة والنسبة المئوية للفقد عند أصناف القمح المدروسة تحت ظروف العدوى االصطناعية حلب، سورية، 

2015

الصنف
متوسط وزن األلف حبة عند 

األصناف السليمة
متوسط وزن األلف حبة عند 

األصناف المصابة
النسبة المئوية لنقص وزن األف حبة

50.0340.5019.1دوما 1

48.1740.6715.6شام 1

47.8742.2311.8شام 5

Massine46.0742.807.1

Beltagy47.2047.030.0

1.0-45.1045.57شام 9
     

الشكل 1.  معادلة االنحدار ومعامل االرتباط بين النسبة المئوية للفقد في وزن األلف حبة وإنتاجية األصناف المدروسة
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يجابيــة  ونظــرا ألن وزن األلــف حبــة مــن أهــم عوامــل اإلنتاجيــة، فقــد كانــت عالقــة االرتبــاط بينــه وبيــن متوســط اإلنتاجيــة عاليــة واإ
r=+0.965 )الشــكل1( ، حيــث يظهــر الجــدول )3( أن أعلــى إنتاجيــة فــي هــذه الدراســة كانــت عنــد الصنــف القابــل لإلصابــة  دومــا 
 Beltagy 1، إذ بلغــت 5000 كغ/هكتــار عندمــا كان محميــًا مــن اإلصابــة بالفطــر الممــرض، تــاله الصنفــان المقاومــان شــام 9 و
بمتوســط إنتاجيــة 4900 و4780 كغ/هكتــار علــى التوالــي، وبــدون فــروق معنويــة بينهمــا عنــد مســتوى معنويــة  0.5%، وكونهمــا 
مقاوميــن للمــرض، فلــم تتاثّــر إنتاجيتهمــا فــي القطــاع الغيــر محمــي ولــم يظهــر بينهمــا فــروق معنويــة، غيــر أن إنتاجيــة الصنــف شــام 9 
ازدادت بنســبة 1.8% فــي القطــاع الغيــر معامــل بالمبيــد عمــا هــو عليــه فــي القطــاع المحمــي بالمبيــد وأيضــًا دون فــروق معنويــة بينهمــا، 
وقــد يعــود ذلــك أيضــًا إلــى تأثيــر المبيــد )Clay et al., 2012(، ليحــل الصنــف Massine رابعــًا بمتوســط إنتاجيــة 4656 كغ/هكتــار 
متفوقًا على كل من الصنفين شــام1 وشــام 5، وكان الصنف شــام5 أقل األصناف المدروســة إنتاجية في القطاع المحمي من اإلصابة 

بالمــرض إذ بلغــت متوســط إنتاجيتــه  )4155 كغ/هكتــار(.
الجدول 3 .  متوسط إنتاجية أصناف القمح المختبرة )كغ/هـ( والنسبة المئوية للفقد في اإلنتاج تحت ظروف العدوى االصطناعية، 

حلب، سورية، 2015

الصنف
متوسط إنتاجية األصناف السليمة

كغ/هـكتار
متوسط إنتاجية األصناف المصابة

 كغ/هـكتار
النسبة المئوية للفقد في اإلنتاجية

5003351429.7دوما 1

4260316225.7شام 1

4155367511.5شام 5

Massine465643366.8

Beltagy477947510

+489649871.8شام 9

الشكل 2. متوسطات إنتاجية األصناف المدروسة × المعامالت

يظهــر مــن الشــكل )2( أّن متوســطات إنتاجيــة األصنــاف فــي القطــاع غيــر المعامــل بالمبيــد والمعــداة  بالفطــر الممــرض قــد اختلفــت فــي 
تسلســل اإلنتاجيــة عمــا ذكــر فــي القطــاع المحمــي، فالصنــف دومــا 1 االكثــر إنتاجيــة فــي المعاملــة الســليمة أصبــح أقــل األصنــاف إنتاجيــة 
بسبب اإلصابة بمرض صدأ أوراق القمح، وكذلك الحال في الصنف شام1، حيث بلغ متوسط إنتاجيتهما )3514، 3162 كغ/هكتار(، على 
ــة بينهمــا، لكــن هــذه الفــروق  ــا الصنفيــن المقاوميــن شــام9 و Beltagy فقــد كانــا األعلــى إنتاجيــة دون وجــود فــروق معنوّي التوالــي، أّم
ظهــرت واضحــة مــع الصنــف Massine الــذي حــل فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث اإلنتاجيــة بعــد هذيــن الصنفيــن بمتوســط إنتاجيتــه 
4336 كغ/هكتــار، ممــا يعنــي أن المــرض خفــض إنتاجيــة هــذا الصنــف بنســبة 6.8%، بينمــا ارتفعــت هــذه النســبة الــى 30 %و %26 

لــدى الصنفيــن القابليــن لإلصابــة دومــا1 وشــام1. 
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غيــر أن هــذا التبايــن فــي متوســط اإلنتاجيــة وتأثيــر الممــرض فــي إنتاجيــة األصنــاف المدروســة لــن يتضــح دون االعتمــاد علــى توزيــع 
Duncan الــذي يوضــح التفاعــل مــا بيــن المعامــالت واألصنــاف المدروســة، حيــث توزعــت األصنــاف × المعامــالت وفقــًا لســت 
مجموعــات )الجــدول 4(، فاألصنــاف الواقعــة فــي ذات المجموعــة أو المتداخلــة فــي حروفهــا ال يوجــد فــروق معنويــة بينهــا، حيــث شــملت 
 )C( األصنــاف األكثــر تأثّــرًا بالعامــل الممــرض شــام1 ودومــا 1 وشــام 5 فــي حالــة اإلصابــة، وضّمــت المجموعــة B و A المجموعتيــن
الصنــف Massine المصــاب والصنفيــن شــام1 و شــام 5 الســليمين، أمــا الصنــف Massine المصــاب فقــد كانــت الفــروق معنويــة بينــه 
وبيــن الســليم لذلــك انفــرد فــي المجموعــة )D( وكانــت الفــروق غيــر معنويــة بيــن هــذه المجموعــة ومفــردات المجموعــة )De( التــي ضمــت 
الصنفيــن المقاوميــن شــام9 و Beltagy، وهمــا بدورهمــا كانــا بــدون فــروق معنويــة مــع الصنــف دومــا 1 الغيــر مصــاب، الــذي انفــرد 
فــي المجموعــة )E(، ويســتنتج مــن ذلــك أن الصنفييــن المقاوميــن شــام9 وBeltagy أـــثبتا دور المقاومــة الرأســية فــي الوقايــة مــن وبائيــة 
مــرض صــدأ أوراق القمــح، وثباتيــة إنتاجيــة الصنــف الــذي يحمــل مثــل هــذه الصفــة، ممــا جعــل إنتاجيــة كال مــن شــام9 وBeltagy أعلــى 
بكثيــر مــن األصنــاف المغاللــة التــي تفقــد هــذه الصفــة عنــد انتشــار مــرض صــدأ أوراق القمــح كالصنــف دومــا1، إال أن هــذه المقاومــة 
الرأســية قــد ال تــدوم طويــال، وال تحافــظ علــى فعاليتهــا ألكثــر مــن بضــع ســنوات، وبخاصــة فــي حالــة أمــراض األصــدأء، بســبب ظهــور 
ســالالت فيزيولوجيــة جديــدة مــن العامــل الممــرض تكــون أكثــر شراســة، وقــادرة علــى التغلــب علــى صفــة المقاومــة فــي هــذه األصنــاف، 
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى وجــود معقــد للســالالت الفيزيولوجيــة لهــذا الفطــر تحــت ظــروف المنطقــة، بســبب موقعهــا الجغرافــي الــذي يجعلهــا 
عرضــة للتيــارات الهوائيــة المحملــة بأبــواغ يوريدينيــة قادمــة مــن عــدة مناطــق جغرافيــة قريبــة أو بعيــدة، ممــا يســهم فــي تطــور ســالالت 
 Lr19 شرســة جديــدة بيــن عــام وآخــر، حيــث تشــير الدراســات إلــى ظهــور ســالالت فيزيولوجيــة جديــدة قــادرة علــى كســر مــورث المقاومــة
فــي كل مــن إيــران وباكســتان )Draz et al., 2015(. لذلــك ال يمكــن التعويــل علــى الصنــف شــام9 الــذي يحتــوي علــى مــورث المقاومــة 

الرأســية Lr19 مطــوال فــي ســورية.
Duncan الجدول  4. توزيع األصناف وفقاً لمؤشر اإلنتاجية واإلصابة بمرض صدأ أوراق القمح وفق توزيع

األصناف وفقاً للمعامالتالمجموعة

Aشام1 مصاب

Bدوما1 مصاب، شام 5 مصاب

Cمصاب، شام1 سليم، شام 5 سليم Massine

Dسليم Massine

Deسليم، شام9 مصاب، شام 9 سليم Beltagy ،مصاب Beltagy

Eدوما 1 سليم

وهــذا يعنــي عــدم امكانّيــة االعتمــاد علــى صفــة المقاومــة الرأســية، كحــل نهائــي، لذلــك فــإّن التوجــه الســليم فــي ادارة مــرض صــدأ أوراق 
القمــح كغيــره مــن أمــراض األصــدأء، باالعتمــاد علــى األصنــاف الحاملــة لصفــة إبطــاء الصــدأ/ المقاومــة األفقيــة، وبخاّصــٍة إذا كان ذو 
إنتاجّيــة عاليــة أو مقبولــة كالصنــف Massine، الــذي يمتــّد صفــة إبطــاء الصــدأ مــن توليفــة مــورث المقاومــة Yr 29 Lr46، ممــا يمّكنــه 
مــن إبطــاء مرضــي صــدأ األوراق والصــدأ األصفــر. أّمــا بالنســبة  ألداء الصنــف  Maasine  مــن حيــث اإلنتاجّيــة فــي كلتــا المعاملتيــن، 
فقــد لوحــظ أّنــه عندمــا كان ســليمًا ومحميــاًّ مــن العــدوى بالفطــر الممــرض قــد وقــع منفــردًا فــي المجموعــة )D(، أي أّنــه احصائّيــًا كان بــدون 
فــروق معنويــة مــع الصنفييــن المقاوميــن شــام9 و Beltagy، لكنــه عندمــا أصيــب بالمــرض كان أقــل إنتاجيــة مــن هــذه األصنــاف ذات 
المقاومــة الرأســية، وأعلــى إنتاجّيــة مــن األصنــاف المتوســطة المقاومــة أو ذات اإلنتاجّيــة العاليــة، ولكّنهــا قابلــة لإلصابــة بالمــرض، وهــذا 
يعنــي أن صفــة الصــدأ البطــيء قــد لعبــت دورًا ايجابيــًا فــي تخفيــض ضــرر الفطــر الممــرض، وال تحتــاج إلــى معاملــة كيميائيــة لحمايتهــا، 
وأّن هــذه الصفــة طويلــة األمــد تمكــن المزارعيــن مــن اعتمــاده وفقــًا لمــا توصــي بــه برامــج التربيــة )Marasas et al., 2004( أو حتــى 
أي صنــف يحمــل نمــوذج الصــدأ البطــيء علــى األصنــاف المغاللــة القابلــة لإلصابــة، وبخاصــة فــي األماكــن الموبــوءة بمــرض صــدأ أوراق 
القمــح، دون الحاجــة الــى اســتخدام المبيــدات، وبالتالــي تقليــل تكاليــف اإلنتــاج وهــو التوجــه الحديــث علــى المســتوى العالمــي، فالكثيــر 
مــن برامــج تربيــة القمــح العالميــة تعمــد بالتربيــة المشــتركة مــع المزارعيــن إلــى اعتمــاد مثــل هــذه األصنــاف، بالرغــم مــن توفــر أصنــاف 
ذات إنتاجّيــة عاليــة، ولكنهــا إّمــا قابلــة لإلصابــة أو ذات مقاومــة رأســية، خوفــًا مــن كســر هــذه المقاومــة فــي موســم مــا وحصــول األوبئــة 
.)Marasas et al., 2004( المفاجئــة ممــا يســب بخســائر كبيــرة فــي اإلنتــاج، أو زيــادة التكاليــف نتيجــة االســتخدام المكثــف للمبيــدات
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ُيســتنتج مــن هــذه الّدراســة أّن مــرض صــدأ أوراق القمــح يســبب خســائر فــي اإلنتاجيــة عنــد األصنــاف المغاللــة تصــل إلــى 30% كمــا 
فــي الصنــف دومــا1، وثباتيــة إنتاجّيــة األصنــاف ذات المقاومــة الرأســية كشــام 9 و Beltagy التــي يمكــن أن تكســر صفــة مقاومتهمــا 
فــي أي وقــت، ليبــرز دور الصنــف Massine كنمــوذج ناجــح لألصنــاف ذات المقاومــة األفقيــة التــي تبطــئ صــدأ أوراق القمــح وذات 

إنتاجّيــة جيــدة.
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Abstract:
The aim of this study is to determine the percentage of loss in yield of some durum 
wheat varieties against wheat leaf rust, and to identify whether the slow rusting 
has a positive effect in limiting yield loss. The study was carried out in the fields 
of experiments at Faculty of Agriculture, Aleppo University, Aleppo, Syria, 2015, 
included six durum wheat varieties )Cham1, Cham5, Douma1, Cham9, Beltagy 
and Massine(, according split plot design, the first treatment of the main factor was 
infected by virulent races of p. trichina, where the second treatment was treated 
by the systematic fungicide )Bayfidan 250(. Average coefficient of infection, area 
under the disease progress curve, average weight of a thousand grains, average 
productivity and the percentage of loss in both plots were calculated. Results 
were statistically analyzed according to Duncan distribution. The results showed 
a difference in the reaction of the studied cultivars against the pathogen in the 
seedling stage and the mature plant. The highest severity was in Doma 1 )90S(, 
while Cham 9 and Beltagy were resistant. P.triticina reduced the WTG, and the 
highest reduction rate was 19% in Doma 1, and the loss of production was 30%, 
7% in Douma 1, and Massine, respectively.  No losses in the two resistant varieties 
)Cham 9 and Beltagy(, they considered as the vertical resistance model that prevent 
damage of wheat leaf rust. The most important result is that Massine as the model 
of slow rusting reduced productivity in order to become more productive than the 
susceptible productive variety )Doma 1(, and can be used in epidemic zone in rust.
Key words: Wheat leaf rust, Puccinia triticina, Slow rusting, Vertical resistance, 
Syria.


