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 دور أقارب القمح البرية في مقاومة أمراض أصداء القمح
 (1*)كندة معمار باشي

 ، حلب، سورية.قسم وقاية النبات، كلية الزراعة ، جامعة حلب(. 1)
 (.kindamamarbashi5@gmail.comالبريد االلكتروني: )*للمراسل: د. كندة معمار باشي. 
 05/09/2018تاريخ القبول:    12/06/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
، من المنتشرة في سوريةإزاء أمراض األصداء الثالثة مقاومة ح مصادر وراثية من القملتحديد البحث نفذ 

أقارب القمح البرية  هاطرازًا وراثيًا من القمح القاسي، يدخل في نسب 24بادرات خالل تقييم رد فعل 
 .(A.vavilovii  و T. urartu  ،T.polonicum، T. dicoccoides  ،Ae. Speltoides) :التالية

في قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بجامعة حلب. خبر أمراض أصداء القمح نفذت هذه الدراسة في م
كانت نسبة  أمراض األصداء، حيث إزاء  الوراثية  الطرز تأظهرت النتائج تباين في رد فعل بادرا

إزاء الصدأ األصفر  %29و 33 إلى لتنخفض  %54 إذ بلغت ،الورقة أالمقاومة أعلى ما يمكن إزاء صد
 في إكساب الطرز الوراثية Ae. Speltoides. برز دور القريب البري ق القمحود على سالصدأ األسوا

 Bcrوكذلك الصنف  زاء األصداء الثالثةإصفة المقاومة  (21و 20، 19، 18)ذات التسلسل الحاملة له 
راثية فقد ارتبط وجوده في الطرز الو A.vavilovii   لبري لقريب ا، أما ا17و 10في الطرازين الوراثيين 

مما يحمل معه صفة وجود إبطاء الصدأ في  ،برد فعل متوسط المقاومة 24و  23، 22ذات التسلسل 
 هذه الطرز الوراثية الثالثة. 

 سورية. ،بطاء الصدأإ، مورث مقاومة رأسيأصداء القمح، أقارب القمح البرية،  الكلمات المفتاحية :
:مةالمقد  

تأمين هذه و  ،(Shewry and Hey, 2015)% من متطلبات الغذاء العالمي 20بتأمينه  لمالعا لشعوب هاماً  غذائياً  مصدراً القمح  يعد
عرضة  امما يجعله ،(Narang et al., 2017وراثية ضيقة ) ذات قاعدةعالية اإلنتاجية لكنها  قمح على أصناف د  معتالمتطلبات ي

 Eriks Pucciniaالفطر المتسبب عن  الورقةصدأ  مرض ديعو  األصداء،أمراض جهادات البيئية والحيوية أهمها ن اإلللكثير م
triticina  على الصعيد العالميمن أكثر أصداء القمح انتشارًا (Kolmer et al., 2013،)  إذ ينتشر في مجمل مناطق زراعة القمح

   الصدأ األصفرمرض  يليه  (.Winzeler et al., 2000ظروف المناخية )مختلف ال لتكيفه معالرئيسية في العالم بشكل ثابت 
tritici Puccinia striformis.f.sp.   الصدأ األسود على ساق القمح اً أخير ليحل  في مدى انتشاره يتأرجحوالذي  Puccinia  

graminis pers. f. sp. tritici   هحصادبسبب ترافق انتشاره مع نضج المحصول و Valintian et al., 2015)). 
وقد  ،(Draz et al., 2015)األصناف القابلة لإلصابة  عند% 50تصل إلى  ونوعاً  ماً في المحصول ك خسائر مباشرة ألصداءسبب ات

 لكن يمكن القول أن الخسارة في إنتاجية ،(Huerta-Espino et al., 2011) في الحاالت الوبائية %70إلى  تصل الخسائر عالمياً 
( تبعًا لشراسة مجتمع الفطر، ومدى Ordoneze et al., 2010% )30-5وسطيا ما بين  منفردة تتراوحصداء األأمراض القمح بفعل 

 أما في سورية ،(McCallum et al., 2007نمو النبات التي حدثت فيها العدوى )مقاومة األصناف المزروعة، باإلضافة إلى مرحلة 
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واألصناف القابلة  لكل فطر ممرض لتوفر الظروف المناخية المناسبة تطور أحد األصداء حسباً فلم يخلو موسم زراعي من دون 
القمح،  لتي تزرعادول الغير وارد في سورية كباقي إن استخدام المبيدات الفطرية الجتناب الخسائر الناجمة عن المرض و ، لإلصابة

جهود ل المن كبالرغم  .(Oliver, 2014) تمقاومة لعمل هذه المبيدا وتطور سالالت فيزيولوجية وذلك بسبب عدم جدواها اقتصادياً 
المبذولة من قبل مربي القمح في مراكز البحوث الوطنية والدولية العاملة في سورية على تأمين أصناف قمح مقاومة إال أن سرعة 

 ,.Khan et al)كيب وراثية جديدة معها عادة ترا لسورية الحاملةانتشار السالالت الفيزيولوجية الشرسة الناتجة عن طفرات أو الوافدة 
، وقد تعاقبت هذه الحالة عدة مرات في سورية، فعلى سبيل األصناف ذات المقاومة الرأسية بعد فترة وجيزة من اعتمادها خرج، ت(2013

 Lr9المقاومة  ةمة مورثاستطاعت مهاج الورقةمن صدأ  جديدة انتشرت ثالث سالالت فيزيولوجية 2007في عام و المثال ال الحصر 
. وفي الوقت الراهن فإن كل األصناف المقاومة الفاعلة Lr13 ةبديل للمورث ةمقاومة رأسي ةسي كمورثإلى أصناف القمح القا تدخلأ تيال

باالنحسار كمورث مقاومة رئيس  افعاليته تولسوء الحظ بدأ ةالمورث هإال أن هذ، Lr19المقاومة  ةتعتمد في تركيبها الوراثي على مورث
جل ظهور عدة سالالت عالميًا خ -Elyasi) 2003وكرانيا منذ عام أتمكنت من كسر مقاومته في كل من زيولوجية يفاصًة بعد أن س 

Gomari and Panteleev, 2006 2010(، وفي إيران عام (Elyasi-Gomari, 2010 وهذا األمر ،) المقاومة  ةعلى مورثينطبق
Lr24 كل في اكسرت مقاومته التي ( من مصرEl-Orabey et al., 2016)،  ًوسلوفاكيا أيضا (Hanzalová et al., 2008.) 

 انتنشاربعد  2010 عامنتاج القمح في سورية ومعظم دول الجوار إ% من 70وباًء أتى على قرابة  وبالنسبة للصدأ األصفر الذي أحد
وجية الساللة الفيزيولللصدأ األسود على ساق القمح فبعد ظهور  وبالنسبة، Yr27سالالت فيزيولوجية تمكنت من كسر مقاومة المورث 

UG99  31مقاومة المورث كسرت التي Sr مسببة خسائر مادية فادحة على المستوى العالمي العتماد هذا المورث في معظم أصناف
مما يجعل مخرجات برامج  .ود على القمحي كسر جديد لمورثات المقاومة الرأسية الفاعلة إزاء صدأ الساق األسألم يسجل  ،القمح عالمياً 

و أهددة بخسارة مقاومتها في حال وصول هذه السالالت الفيزيولوجية ناف تعتمد في مقاومتها على هذه المورثات متربية القمح من أص
كسرها وجية السريع و أنماطها البيئية إلى سورية والبلدان المجاورة من خالل حركة الرياح، هذا الواقع في تطور السالالت الفيزيول

 المقاومة الفاعلة المقتصرة مورثات لقلةوالتي أصبحت محدودة  ،عن مصادر وراثية مقاومة بحث جدياً لمورثات المقاومة الرأسية يدفعنا لل
؛ الصدأ األسود على 5/6و    Carstens V (CV)، Avocet 15/6؛ الصدأ األصفر:  lr29، 31+27، 28، 25: الورقة)صدا 

 مورثات جديدة أو التفتيش عن (،   Yr،Tmp 44، 40، 39، 37، 36، 35، 33، 32، 27، 26، 25، 24، 22، 13: حساق القم
(Novel Gene). برامج التربية من خالل في وادخالها ن االعتماد على أقارب القمح البرية إوفي كال الحالتين فInterspecific 

Hybrids دف هذا البحث يهجال، وعليه اتيجية األسلم والمتبعة عالميًا في هذا المية هو االستر وطرزه الوراثأصناف القمح المزروعة  مع
إزاء أمراض أصداء القمح الثالثة  المهجنة مع أقارب القمح البرية مقاومة من طرز القمح القاسيالتفتيش عن مصادر وراثية إلى 

 في مقاومة أمراض األصداء.ومعرفة دور األقارب البرية 
 وطرائقه: مواد البحث

 مواد البحث:
،  T. urartuالتالية: ) أقارب القمح البرية هجنهاتحمل في القمح القاسي  منطرازًا وراثيًا  24دراسة لااختير لهذه  المادة النباتية:-1

T.polonicum ، T. dicoccoides  ،Ae. Speltoides   وA.vavilovii). تم الحصول عليها من برنامج تحسين القمح القاسي 
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لسهولة التعامل  رقمياً  أعطيت هذه الطرز تسلسالً  ،(1جدول ال( )ICARDAالجافة )في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
 .مع عرض النتائج ومناقشتها

 والتي ؛اختير لهذه الدراسة مجموعة من السالالت الفيزيولوجية الخاصة بكل فطر من فطور أصداء القمح الثالثة الفطور الممرضة:-2
عليها  تم الحصولل الجوار. ة إلى سيادتها وانتشارها في سورية والعديد من دو تحقق أعلى شراسة ممكنة من الفطر الممرض باإلضاف

 : على كل من السالالت الفيزيولوجية التالية عة بجامعة حلب، إذ شملتمن مخبر أمراض أصداء القمح بكلية الزرا 
 (. SBRNو BBDL ،PBPT ،CBRT ،TSRT  ،TBRT) الورقةصدأ         - 
 (.166E150و132E136 ،198E150  ،230E150 ، 462E128) الصدأ األصفر        -

 (. RSKTو  BBBC، JDBB، LMBG ،MTBJالصدأ األسود ) -        
 المعتمدة في الدراسة أقارب القمح البرية(× القمح القاسيالوراثية )طرز ال .1جدولال

 الهجين
رقم 

 * الكود
 تسلسل

T.polonicum 9/Ch1//Miki-3/3/ICAMOR-TA04-69//(Lahn/Ch1)-2519/4/Stephen-H-2 684 1 

T.polonicum -Turkey-IG 45271/6/ICAMOR-TA04-63/5/Mra-

1/4/Aus1/3/Scar/GdoVZ579//Bit/7/ Gro1//Mgnl1 
793 2 

T.polonicum 9/Ch1//ICAMOR-TA04-68/3/ICAMOR-TA04-59//(Cando cross-H25/Waha)-04-

16 
2805 3 

T.polonicum -Turkey-IG 45273/4/ICAMOR-TA04-63/3 /Gro1//Mgnl1 2987 4 

Cham5*2/T. urartu 500651//ICAMOR-TA04-63/Bigost-2/3/Awl2/Bit 743 5 

Cham5*2/T. urartu 500651/4/ICAMOR-TA04-63/3/Bcr/Gro1//Mgnl1/5/Grvand-1/Bushen-3 745 6 

Cham5*3/T. urartu 500529//ICAMOR-TA04-63/Zna-4/3/Mgnl3/Ainzen-1 750 7 

HxT.urartu  500516/H//981123/3/(Hau/Ch1)-3118 2864 8 

Ch5xT.urartu  500651/Ch5//980947/3/Otb4//Ossl1/Rfm6 2856 9 

Cham5*3/T. dicoccoides /5/ICAMOR-TA04-69/4/DA-6 Black 

awns/3/Bcr//Memo/Goo/6/Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter-3 
782 10 

Ouasbar-2/T. dicoccoides-SYR-IG46516 2683 11 

Aristan/3/Lahn//Gs/Stk/4/Brch/4/T. dicoccoides-SYR-IG46453 2688 12 

Msbl-1//Awl2/Bit/3/T. dicoccoides-SYR-IG117887 2692 13 

Cham5*3/T. dicoccoides 601116/4/ICAMOR-TA04-63/3/(Mrb5/T.dicds600545//Mrb5)-1010 2932 14 

Cham5*3/T. dicoccoides 601116//ICAMOR-TA04-69/Quasnima-1 2944 15 

Cham5*3/T. dicoccoides 601117/3/ICAMOR-TA04-63//(Lahn/Ch1)-2412 2955 16 

Cham5*3/T. dicoccoides 601117/5/ICAMOR-TA04-69/4/DA-6 Black awns/3/Bcr//Memo/Goo 2956 17 

Cham5*4/Ae. speltoides 401294/4/ICAMOR-TA04-69/3/Bcr/Gro1//Mgnl1 2995 18 

Cham5*4/Ae. speltoides 401294/5/ICAMOR-TA04-69/4/DA-6 Black 

awns/3/Bcr//Memo/Goo/6/Mgnl3/Ainzen-1 
806 19 

Cham5*4/Ae. speltoides 401293/4/ICAMOR-TA04-62/3/Quabrach-3//Vitron/Bidra1 2991 20 

Cham5*4/Ae. speltoides 401294/4/ICAMOR-TA04-

69/3/Bcr/Gro1//Mgnl1/5/Stj3//Bcr/Lks4/3/Ter-3 
803 21 

Saadi 1989/Chan//Ch1/A.vavilovii IC400236 (DW type)/3/ICAMOR-TA04-59 4536 22 

Ouasbar-1//Ch1/A.vavilovii IC400236 (DW type)/3/Geromtel-1 3874 23 

Azeghar-2//Ch1/F1 13/3/Ch1/A.vavilovii IC400236 (DW type)/4/Sebatel-1/5/Mgnl3/Ainzen-1 819 24 

 ICARDA*: التسلسل وفقا للبنك الوراثي التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
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 طرائق العمل:
 Morocco  القمح على حدى على بادرات صنففيزيولوجية كل ساللة ول ،لمدروسةلفطور األصداء الثالثة ا اليوريدينيةاألبواغ  تم إكثار

سم مثقبة من أسفلها، مملوءة بخليط معقم من تربة طينية ورمل  7في كؤوس بالستيكية قطرها ه ، حيث زرعت حبوبالقابل لإلصابة
وضعت الكؤوس في أحواض بالستيكية  .(Lorys et al., 2002))حجم: حجم: حجم(، على التوالي 1: 2.7:1.3وبتموس بنسبة 

ظهورها فوق سطح التربة  من بدءاحدة بعد خمسة أيام و  تحتوي على الماء، وذلك عند درجة حرارة المختبر، ثم رويت البادرات مرة
يقاف نمو البادرات إل مل/كأس 50، وذلك بمعدل (Kolmer et al., 2009)غ/ ليتر  0.36تركيزه  Maleic Hydrazideبمحلول 

 ًا يوريدينية وفيرة.عطاء أبواغالبثرات وإ الثانية، وإكسابها اللون األخضر الداكن، وكذلك المساعدة في عملية تشكل  عند الورقة الحقيقية
(McCallum et al., 2011) . ساعة في الظالم وتحت رطوبة نسبية تصل  24ح ضنت البادرات عند تفتح الورقة الحقيقية الثانية مدة

الي( حجم : حجم على التو  3:1ت األبواغ اليوريدينية الممثلة لكل ساللة فيزيولوجية مع بودرة التالك بنسبة )لطخ  ، %100إلى 
(Mcvey et al ., 2004)،  ساعات ظالم، ودرجة  8ساعة إضاءة/ 16في غرف نمو متحكم بها تحت نظام  وضعت البادرات المعداة

-80ورطوبة نسبية  ؛، على التوالي(على القمح صدأ الساق األسودو  ورقةال صدأو  ،صدأ األصفرللس:  º 2±22و  18، 15)حرارة 
األبواغ اليوريدينية  تم جمعحتى ظهور البثرات اليوريدينية.  يوماً  12–10رات مدة وتركت الباد ساعة، 48بعد أزيلت األغطية  ,90%

منها للمحافظة على حيويتها فترة أطول، ثم ، وجففت بضع ساعات على ورق ترشيح لسحب الرطوبة الزائدة ىلكل عزلة على حد
للحصول عل أخرى  أعيد اإلكثار مرة. (Ordoñez  and Kolmer, 2007) س º 4ق بتري محكمة اإلغالق عند ح فظت في أطبا

ما بينها يفمن كل فطر ممرض مزجت األبواغ اليوريدينية لكل ساللة فيزيولوجية  .كمية كافية من األبواغ اليوردينية التمام الدراسة
 .ع الفطر السائدوبذلك نحصل على تمثيل متجانس من عامل الفطر الممرض والذي يدعى بمجتمأحجام متساوية  /وبأوزان

 8-6أصص بالستيكية صغيرة مملوءة بخليط معقم كما سبق ذكره، وذلك بواقع زرعت حبوب الطرز الوراثية المدروسة في 
عند درجة حرارة الغرفة. وعند ظهور الورقة الحقيقية الثانية، نقلت البادرات  ضنتوح (،Oelke and Kolmer, 2004)حبات/أصيص 

% مع عدم معاملة 90-80س ورطوبة نسبية º 2+18ساعات ظالم، وحرارة  8ساعة ضوء/16حت نظام إلى حاضنات متحكم بها ت
ت بمزيج مجتمع الفطر وبودرة التالك رااد(. أعديت البHerrera-Foessel et al., 2006) Maleic Hydrazideالبادرات بمحلول 

ق ِدَر رد فعل الطرز الوراثية، بعد ب كل فطر ممرض على حدى، تركت البادرات المعداة في الظروف السابقة والتي تناس ،أيام 7بعمر
 ,. Stakman et al) وصدأ الساق األسود على القمح ، (Kolmer, 1991) الورقةيومًا من تاريخ العدوى بالنسبة لصدأ  14

حيث:  ؛4-0ماسي وفق سلم تقييس خ (Graham et al., 2014)وسبعة عشرة يوما بالنسبة للصدأ األصفر على القمح  ،(1962
= بثرات يوريدينية صغيرة الحجم محاطة بهالة صفراء 2= بثرات يوريدينية صغيرة محاطة بنكرزة، 1= ال توجد أعراض إصابة مرئية، 0

= بثرات يوريدينية كبيرة الحجم غير محاطة بهالة صفراء أو 4 نية متوسطة الحجم غير محاطة بهالة صفراء،= بثرات يوريدي3أو نكرزة، 
، ومتوسط القابلية 2عندما يكون رد فعله ( MR)، ومتوسط المقاومة 1-0إذا كان رد فعله  (Rالطراز الوراثي مقاومًا ) رزة. اعتبرنك

أخذت ثالث . (McCallum et al., 2011) 4( عندما يصل رد الفعل إلى Sصابة )ويكون قاباًل لإل، 3رد فعل ب (MS)لإلصابة 
 حصائياً إ، ثم حسب متوسط رد الفعل، حللت النتائج مكرراتالممرض الواحد أي ثالثة  إزاء الفطرقراءات لرد فعل كل طراز وراثي 

العوامل ، وتحليل Genestat12رنامج دام بباستخ Spearmanوفقا لتوزيع  Non Parametricعلمي عامل االرتباط الغير وحدد 
   راثية المختبرة.الخاصة بالتفاعل بين شراسة الفطور الممرضة والطرز الو  األساسية
 النتائج:
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 أصداءأظهرت نتائج دراسة رد فعل الطرز الوراثية الحاوية في نسبها الوراثي على أقارب القمح البرية، ردود فعل متباينة إزاء أمراض 
مجتمع إزاء  البريةالقمح هذه النتائج التي تعكس سلوك الطرز الوراثية المدروسة ومن خلفها أقارب (. 2 جدولالمدروسة )القمح ال

وبالطبع تكتمل الدراسة عند  تكمن فيها أهمية كبيرة فيما لو كانت الدراسة في طور النبات البالغ فقط )أمراض األصداء في طور البادرة 
لطبيعة  اً واضح اً همففي طور البادرة فإننا نملك  فعل النبات(، ألنه في االعتماد األولي على رد بالغرة والنبات الفي طوري البادتطبيقها 

المقاومة في  تظهر( في طور البادرة لن S، فالطرز ذات رد الفعل القابل لإلصابة ) (Ellis et al., 2014المقاومة في حال وجودها )
الفعل ن الطرز الوراثية ذات رد أفي حين أصداء القمح،  ب أي دور في برامج التربية المقاومة ألمراضطور النبات البالغ وهي لن تلع

، بينما تكون ستحافظ على سلوكها في المقاومة في طور النبات البالغ وهنا تحكم المقاومة من قبل مورثات المقاومة الرأسية( Rوم )المقا
يتراوح رد فعلها ما موجودة في طور النبات البالغ في تلك الطرز الوراثية التي   ”Slow Rusting ”احتمالية وجود صفة ابطاء الصدأ

 .MS/MRمة و ة أو متوسط المقابلية لإلصابلمتوسط القابين ا
 متوسط ونمط رد فعل الطرز الوراثية المختبرة إزاء أصداء القمح في طور البادرة .2جدول ال

لقمحصفر على االصدأ األ الصدأ األسود على ساق القمح تسلسل الطرز  صدأ أوراق القمح 

الوراثية 

 المدروسة
الفعلمتوسط رد  نمط رد الفعل فعلنمط رد ال   متوسط رد الفعل نمط رد الفعل متوسط رد الفعل 

MR 2.3 MS 3.2 R 0.3 1 

MR 2.0 MS 3.2 R 0.3 2 

MS 3.0 S 4.0 S 4.0 3 

MS 3.0 MS 3.0 R 0.7 4 

MR 2.2 S 3.7 MS 3.0 5 

S 3.7 MR 2.3 R 0.0 6 

S 3.7 MS 3.0 R 1.0 7 

S 4.0 S 4.0 S 4.0 8 

MR 1.8 MS 3.0 R 0.3 9 

R 0.3 R 0.3 R 0.7 10 

R 0.7 MR 1.8 MS 3.0 11 

S 4.0 S 4.0 S 3.8 12 

MR 2.0 R 1.0 MR 2.2 13 

MS 3.0 MR 2.0 MS 3.0 14 

S 3.8 MS 3.0 MS 3.0 15 

S 4.0 R 0.0 S 3.8 16 

R 0.7 R 1.0 R 0.3 17 

R 0.0 R 0.0 R 0.0 18 

R 0.0 R 0.3 R 0.0 19 

R 0.0 R 0.7 R 0.0 20 

R 0.0 R 0.7 R 0.0 21 

MS 3.0 MS 3.0 MR 2.0 22 

MR 2.0 MS 3.0 MR 2.0 23 

MR 1.8 MR 2.2 R 0.7 24 

أن معامل االرتباط بين أمراض األصداء  Spearmanوفقا لتوزيع  Non Parametric علمي اليظهر تحليل عامل االرتباط غير 
% 81في حين كانت نسبة االختالف هذه ، %19صداء فقط ونسب االختالف ضمن مجتمع األ اوعالي اً الثالثة المدروسة كان معنوي

هي التي حددت  الطرز الوراثية المختبرةالتباينات الوراثية في أي أن أقارب القمح البرية؛ على  الحاملة في نسبهابين الطرز الوراثية 
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( أن النسبة 1من )المخطط يتبين زاء أصداء القمح وليست شراسة مجتمع فطور األصداء المدروسة.  إاتجاه ردود أفعال الطرز الوراثية 
( لترتفع %16.5بلغت  ) حيث  ,كانت متساوية والصدأ األصفر على القمح ورقةلاصدأ بلطرز الوراثية القابلة لإلصابة ل المئوية 

% لتنخفض إلى 54 الورقة% للصدأ األسود على ساق القمح، بينما نسبة الطرز الوراثية المقاومة كانت أعلى ما يمكن إزاء صدأ 25إلى
الوراثية المدروسة إزاء وهذا التميز في مقاومة الطرز لصدأ األسود على ساق القمح على التوالي. وا% إزاء الصدأ األصفر 29و 33

القمح البرية  أقارب والتي تكمن فيصدأ أوراق القمح قد يعود إلى الجهود المكثفة في برامج التربية بالتفتيش عن مصادر وراثية مقاومة 
 ؛مقاوماً  مورثاً  77والتي يبلغ عددها  % من مورثات المقاومة المعروفة إزاء صدأ أوراق القمح42 حيث شكلت هذه األقارب حوالي 

قارب القمح أ(. وبالعودة إلى تأثير Cereal Rust Lab, 2017% للصدأ األسود على ساق القمح )16% للصدأ األصفر و 22وفقط 
في نسبها ( الحاوية 21و 20، 19، 18( أن الطرز الوراثية األربعة ذات التسلسل )1نجد ومن )الجدول  ودورها في المقاومة البرية

 .Aeويمكن تفسير ذلك بأن  ،(2جدول المقاومة ألمراض األصداء الثالثة ) كانت Ae. Speltoides البري ب  القريعلى  الوراثي 
Speltoides  الورقةمصدر لمورثات المقاومة لصدأ (Lr: 28, 35, 36, 51) (Cereal Rust Lab, 2017)ومن هذه المجموعة  ؛

مجتمع فطر صدأ  إزاء فاعالً مازال والذي  ؛4Bالمتوضع على الذراع الطويل للصبغي  Lr28قاومة الرأسية يمكن التركيز على مورث الم
لصدا الساق األسود على   لمورثي المقاومة السائد في سورية ومعظم دول الجوار. وبعد هذا القريب البري للقمح أيضا مصدراً  الورقة
 مراكز تربية القمح لألمراض،لذلك يستبعد في جميع ط وجوده بإنتاجية ضعيفة المورث األول عادة يرتب ؛  Sr39و Sr32القمح 

 

 
 النسبة المئوية لرد فعل الطرز الوراثية المدروسة في طور البادرة إزاء أمراض أصداء القمح.  .1الشكل 

-Cham5*4/Ae. speltoides 401293/4/ICAMOR-TA04)موجود في الطراز الوراثي  همن المرجح أنعليه و 
62/3/Quabrach-3//Vitron/Bidra1 ) غ وهذا الوزن قليل جداً 20ف حبة فقط لبلغ متوسط وزن األإذ  (20)ذو التسلسل الرقمي 

تحمل الطرز الوراثية الثالثة يمكن أن بينما ، المزارعينالمرغوبة من قبل  يةصناف العالية االنتاجألمقارنة مع المتوسطات المسجلة في ا
غ( 39.2و  44.3، 40.9متوسط وزن األلف حبة لها ) بلغحيث ، Sr39( مورث المقاومة 21و  19، 18ي )ل الرقمذات التسلس
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 سود على ساق القمح بكونه مقاوماً األ ألصدالمقاومة  العالمية على التوالي، هذا المورث اعتمد عليه بشكل مكثف في برامج التربية
أما مصدر المقاومة للصدأ األصفر في (. Mago et al ., 2013)  (UG99) ــروفة ب( المعTTKSKلشراسة الساللة الفيزيولوجية )

لهذا المورث المتوضع  مصدراً  Ae. speltoidesوالذي يعد   Yr5الرأسية مورث المقاومة  إلى عيرجقد فهذه الطرز الوراثية األربعة 
في سورية وعلى  فطر الصدأ األصفر إزاء مجتمع الرأسيةمقاومة هذا المورث ما زال فاعال كأحد مورثات ال 4B ـعلى الذراع الطويلة لل

نجد أن لألصداء الثالثة المدروسة . وبالبقاء في نفس مجموعة الطرز الوراثية المقاومة (Feng et al., 2015) ميلالمستوى العا
( 16إلى  11من التسلسل )ات راثية ذفالطرز الو ؛ T. dicoccoides لـ( ال تعود 2 جدولال( )17و 10) الوراثيين الطرازينمقاومة 

الطرازين الوراثيين  تفسر هذه النتائج بأنو  ،في المقاومة 17و 10الطرازين لم تسلك سلوك  T. dicoccoides على   الحاوية أيضاً 
  (Kassem et al., 2011نه مصدر للمقاومة الرأسية إزاء أصداء القمح  )أالمعروف ب Bcr الصنف نسبهمايحمالن في  17و  10
مقاومة للصدأ  وراثية ومن ضمن هذه الطرز الوراثية الستة كان هناك أربع طرز لكن وأيضاً ب هذا األب في الطرز الستة الباقية، وغا

المتوضع  Yr15معروف بأنه مصدر لمورث المقاومة الرأسية ال T. dicoccoides  يـــفـخرين األصفر دون سواه من الصدأيين اآل
  ؛دون سواه ماذا  ألمرض صدحالة مقاومة بعض الطرز الوراثية  تكررت 1B (Sun et al., 1997.)بغي ة للصعلى الذراع الطويل

الحاوية على ذات و ( 9إلى  5 من)المتسلسلة الخمسة  الوراثية ( من بين الطرز9و 7، 6ذات التسلسل ) ثالثة طرز وراثية  حيث أن
 .T وذلك ألن سود على ساق القمح، األصفر واأل لصدألغير مقاومة و  لورقةاصدأ مقاومة لكانت في نسبها   T. urartuالقريب البري 

urartu  ًالمنتشر طبيعيا ( في لبنان والعراق وتركيا وأرمينياknupffer et al., 2002 والمعروف بقابليته لإلصابة باألمراض الفطرية )
(Ling et el., 2013 )مصدر لمورث المقاومة الرأسية  هوLr28 (Hovhannisay et al., 2011) ،على  ينطبقمر ذاته األ

ال أنه  يدخل في برامج إ لمقاومة األمراض، فهو ال يعتبر مصدراً  T.polonicumالبري  القريب نسبهاالتي يدخل في الطرز الوراثية 
لم تحمل ( 4حتى  1)من تسلسلالن الطرز الوراثية ذات إ(، وعليه فWiwart et al., 2013التربية من أجل دوره في زيادة االنتاجية )

كانت مقاومة  (4و 2و 1) ذات التسلسلالوراثية  معها أي مقاومة إزاء الصدأين األصفر واألسود على ساق القمح، في حين أن الطرز
 اكيبهمفهما يحمالن في تر  Gro1و  Miki الصنفين كاًل من وجود ل إنما ،ذًا ليست نتيجة القريب البري إهذه المقاومة  ،الورقةلصدأ 

الطرز الوراثية األخيرة من مجموعة ال وبالتركيز على. Lr19 (Kassem et al., 2011)المقاومة الرأسية  الوراثي على مورث
متوسطة المقاومة  رد فعلها كان A.vavilovii( التي اشتملت في نسبها على القريب البري 24و  23، 22المدروسة ذات التسلسل )
في نسبه  Azeghar الصنفلوجود  الورقة( الذي وقع برد فعل مقاوم لصدأ 24الطراز الوراثي األخير ) تثناءإزاء األصداء الثالثة باس
المتوسط القابلية أما رد الفعل  Lr19  (kassem et al., 2011، )الوراثي على مورث المقاومة الرأسية الذي يحوي في تركيبه 

 وأنة امتالك هذه الطرز الوراثية لمورثات الصدأ البطيء خاصة مكانيفي طور البادرة فهو يحمل مؤشر هام على ا لإلصابة
A.vavilovii  ًيعد من أهم مصادر توليفات المورثات  في شرق حوض المتوسط وعلى وجه الخصوص سورية وتركيا، المنتشر طبيعيا

 (.Lr46/Yr29/Sr58/Pm39( )Raiz et al., 2017و Lr34/Yr18/Sr57/Pm38)المتحكمة بصفة ابطاء الصدأ 
الخاص بتحليل العوامل األساسية؛ فالطرز الوراثية ذات  (2وفي النهاية يمكن أن تجمع وتوضح النتائج السابقة من خالل )الشكل 

نها أأي  ،هي متوسطة في أدائها إزاء أمراض أصداء القمح (هومحور  المركز) ( و التي تقع في منطقة 24و  23، 22التسلسل )
أما الطرز  ،A.vaviloviiالبري  القريباكتسبتها من  التيحمل فرص امتالكها لمورثات ابطاء الصدأ الي تمنوسطة المقاومة وبالت
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أصداء القمح الثالثة أي أنها كانت مقاومة بتأثير الفهي بعيدة عن  تتوضع على المحور الفاصل بين الربع الثالث والرابع الوراثية التي 
  Ae. Speltoidesالبري  للقريب( ومقاومتها تعود 20،21، 19، 18، 17، 10سلسل )ت التلها، ورصد في هذه المنطقة األصناف ذا

 .Gro1واألب 

 
 تحليل العوامل األساسية لرد فعل الطرز الوراثية المدروسة  إزاء أصداء القمح .2الشكل 

 االستنتاجات:
لمقاومة ألمراض أصداء القمح مجتمعة وليس حمل اوبما أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو الوصول إلى مصادر وراثية جديدة ت

صداء الثالثة متعاقبة أو متداخلة خاصة بعد في سورية تسمح بتطور أمراض األ المناخية الظروفحيث أن لممرض دون اآلخر، 
الستة الوراثية لطرز االعتماد على افإنه باإلمكان  ،التغيرات المناخية الجديدة على مستوى المنطقة والتي تزيد من شراسة الممرضات

المنطقة كأصناف ذات مقاومة رأسية إزاء أصداء القمح خاصة في الزراعة السورية وبلدان  ،المقاومة (20،21، 19، 18، 17، 10)
ين ومختبرة من قبل برنامج التعاون العلمي المشترك بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة وب أنها ذات انتاجية عالية

في استراتيجية اعتماد د فعل متوسط المقاومة التي أبدت ر ( 24و  23، 22)الوراثية الثالثة الطرز  ووضع، برنامج الوطني السوري ال
تحديد إن كان هناك بالفعل صفة  لذلك يجب ،تحمل صفة إبطاء الصدأيمكن أن  هذه الطرز  ،ومة األفقيةااألصناف ذات مورثات المق

ألنه لو أثبت امتالك هذه . بار المؤشرات الشكلية في طوري البادرة والنبات البالغ الخاص بمثل هذه الصفاتل اختإبطاء الصدأ من خال
نقطة هامة في برامج التربية إزاء أمراض أصداء القمح. لكن تبقى خطوة  الصدأ البطيء نكون قد حققناالطرز الوراثية أو أحدها على 

اومة للكشف عن مورثات المقاومة الرأسية في الطرز المقة المتخصصة يم المؤشرات الجزيئستخدااوتأكيد النتائج السابقة من خالل 
 . والمتوسطة المقاومة
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Abstract 

The objective of this study was to determine the genetic resistance resources 

against wheat rust, by evaluation the reaction type in seedling stage of 24 

durum genotypes including the wild relatives of wheat in their pedigree (T. 

urartu, T.polonicum, T. dicoccoides, Ae. Speltoides and A. vavilovii).  This 

study was carried out at Wheat Rust Lab, in the Department of Plant protection, 

Faculty of Agriculture, University of Aleppo, Syria. The results showed a 

variation in the reaction type of genotypes to wheat rusts. The percentage of 

resistance was high 54.5% for wheat leaf rust, this ratio decreased to 33% and 

29% for yellow rust and black rust respectively. The role of wild relatives Ae. 

Speltoides appeared in genotypes which were sequenced (18, 19, 20 and 21) by 

giving them resistance to three rust diseases; as well as the Bcr variety which 

included in the tow genotypes (10 and 17). Whereas the wild relative 

A.vavilovii was associated with moderately resistance reaction type in (22, 23 

and 24) genotypes; which were likely to have slow rusting model. 

Keywords: Wheat rusts, Wheat wild relatives, Major gene, Slow rusting, Syria. 

  


