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 حساسيةوتقييم  لشعير في شمال شرق سوريةاأمراض التبقعات على  تقصي انتشار
 Tan Spotالبقعة البرونزية  مرضالشعير ل أصنافبعض 

 (1*)آالن رمو

 ، سورية.دمشق الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ،مركز بحوث القامشلي(. 1)
 .(alanremo123@hotmail.com)*للمراسلة: د. آالن رمو. البريد اإللكتروني: 

 05/10/2018تاريخ القبول:    29/03/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
عامي حقاًل مزروعًا بالشعير في  86و 100 حواليمسح حقلي ل نفذ ،بهدف حصر أمراض تبقعات الشعير

 كما تم اختبار. شمال شرق سورية لى والثانية فيستقرار األو منطقتي اال في م على التوالي 2017و 2016
 ،6فراتو  ،5فراتو  ،4فرات و  ،3فرات و  ،2الشعير هي: فرات من  محلية أصناف عشرةقابلية اإلصابة لـ

البقعة اإلصابة بمرض  إزاء ،176أكساد و  ،60أكساد و  ،عربي أبيض محسنو  ،عربي أسودو  ،7فرات و 
األولى في طوري اإلشطاء واالستطالة على  :مرحلتين فيلنباتات ل عدوى الت تم .البرونزية في المختبر

لبعض حقول الشعير إصابتها بأمراض  بينت نتائج المسح الحقليالثانية في طور االستطالة فقط. و التوالي، 
 Helminthosporium tritici-repentisات الفطرية التبقعات الناجمة عن المسبب

وكان  ،Rhynchosporium secalisو Alternaria alternata و Helminthosporium sativumو
على  2017و 2016خالل عامي ( %63.63 و %64.17) أكثرها انتشاراً  H. tritici-repentisلنوع ا

نسبة انتشار ، و ( خالل العامين%24.54و  25.37%) H. sativum النوع كان انتشار بينما، التوالي
( خالل % 7.27% و 4.47) R. secalisالنوع %،( و 4.54% و 5.97) A. altrenataالنوع الثالث 
األصناف قابلية لإلصابة أكثر عربي أسود كان  نتائج أن الصنفالبينت كما . على التوالي عامي الدراسة

بينما في  ،األكثر مقاومة عند طور اإلشطاءكانت  ،3وفرات ،6وفرات  ،2فرات  صنافاألأن مرض، و بال
. حمالً تاألكثر  6وفرات 2  فرات ان، والصنفقابلية لإلصابة األكثر 7كان الصنف فرات طور االستطالة 
أقل عندما أعديت النباتات في كانت  البقعة البرونزيةاإلصابة بمرض  قيم نسبة وشدة أن كما بينت النتائج

 شطاء واالستطالة. عندما أعديت النباتات في طوري اإل ذاتهبقيمها في الطور  مقارنةً  ،طور االستطالة فقط
 Helminthosporium tritici-المسح الحقلي، البقعة البرونزية، تبقعات فطرية،  الكلمات المفتاحية:

repentis. 
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 :المقدمة
في و  من المحاصيل النجيلية المهمة اقتصاديًا في العالم، حيث ُيستفاد من حبوبه في التغذية .Hordeum vulgare Lيعد الشعير 
% 5.5و% دهن، 2.1و% كربوهيدرات، 64.6و% بروتين خام، 12وتحتوي حبة الشعير بالمتوسط  ،تة وبعض المعجناصناعة البير 

، ًا في المحافظة على تطور الثروة الحيوانية واستمراريتهادورًا مهمًا ورئيس الشعير ويلعب .(Teklay et al., 2015) % ماء13ألياف و
 كبيرًا على عاتق الدولة، وذلك بسبب عدم كفاية بوب الشعير، األمر الذي يشكل عبئًا مادياً وتستورد سورية سنويًا كميات كبيرة من ح

، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي) ة خاصة في ظل تنامي واتساع وزيادة االهتمام بالثروة الحيوانيةاإلنتاج لسد االحتياجات المحلي
خسائر كبيرة في غلة بها لك بسبب انتشارها الواسع بصورة وبائية وتسببوتعد أمراض التبقعات من أهم أمراض الشعير وذ(. 2017

حيث  .(Sharma et al., 2008; Prabin et al., 2014) الدوالرات سنوياً  تصل إلى مليارات، قد على مستوى العالم المحصول
 تبقع الهلمنثوسبوري وال (Helminthosporium tritici-repentis) البقعة البرونزية منها الفطريات عن الناتجة هذه األمراضتشمل 

(Helminthosporium. sativum)،  وتبقع الورقة األلترناري (Alternaria. altrenata)،  والتخطط المتوازي 
(Helminthosporium gramineum)، والتبقع الشبكي Helminthosporium teres))،  والتبقع السبتوري ( Septoria 

avenae)،  والسفعة (Rhynchosporium. secalis )وائل النباتية التي تنتمي ، وتصيب هذه األمراض عددًا واسعًا من العوغيرها
. Stedman, 1982; OU, 1985; Krupinsky et al., 1998; Joao et al., 2004; Meles et al., 2005)) النجيلية عائلةلل

اللذان يسببان خسائر  ،البياض الزغبيو  ،ي البياض الدقيقيرضم هاعديد من األمراض األخرى في سورية ومن أهمكذلك يصاب الشعير ب
 ةورطوبة نسبي س 25º -20 من عند توافر درجة حرارة التبقعات أمراضاإلصابة ب تزداد (.2002السيد وآخرون، ) سنوياً  كبيرة في الغلة

(.  Maraite et al., 1998; Domiciano et al., 2014; Suneel et al., 2015; Sidrat et al., 2017) %100-%80 من
على سطح األوراق  الفطريات المسببة لهذه األمراض كمرض البقعة البرونزية والتلطخ البقعي والتخطط المتوازي والسفعة أبواغ يكتمل نمو
لمرض، وتعد لتي تسهم بزيادة انتشار اا ويمكنها بعد ذلك االنتقال مع زخات المطر والرياح ،من العدوى  األولى ساعات األربعخالل 

 Bjornstad et al., 2014; Bisen) الممرض دورة حياة استمراريةارة المناسبتين السبب الرئيس في وبائية المرض و الرطوبة والحر 
and Channy, 1983; Kerstin et al., 2013; Reis, 2013.) ات اختلفت نتائج دراسة مقاومة نبات الشعير ألمراض التبقع

مرض، كما ذكر الباحث مبين الباحثين حول وراثة المقاومة لل (، إلى عدم وجود توافق1983) Konakار د أش، فقظروف البحثباختالف 
شعير المختلفة ، طرز متباينة من المقاومة في أصناف الArny (1945)المعقدة، بينما وجد  اومة تورث لكنها من الصفاتنفسه أّن المق

( Smedegard-Peterson and Jorgensen  (1982  تاويتحكم بها ثالث مورث في أحد الهجن كانت سائدة ةوأّن صفة المقاوم
 القابلية والقابليةإيجاد خط واضح بين  يتمولم  ،أّن صفة المقاومة في هجن أخرى كان يتحكم بها عدة مورثات سائدة سيادة غير تامةو 

 توجدبينما  ،ناف على أنها مقاومةبعض األص Kline (1972) كما قّيم ات مستمرة أو متصلة.العالية لإلصابة بالمرض لوجود تباين
هذا التناقض بأنه قد يكون عائدًا لسلوك العزلة الممرضة والتي قد  Nilsson (1975)لإلصابة، وقد علّل  قابلةطرز كفي تجارب أخرى 

، أظهرت النتائج على الشعيرعات لتبقلتقصي انتشار أمراض ا ة الحسكة ة أجريت في محافظوفي دراس تختلف من مكان آلخر في العالم.
)رمو وآخرون،  Alternaria tenuisو H. sativumبأمراض التبقعات الناجمة عن المسببين الفطريين  الشعيربعض حقول إصابة 
2010). 
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بعض  ابةقابلية إصوتقييم  ،ي شمال شرق سوريةأمراض التبقعات على المجموع الخضري للشعير ف تقصي انتشارهذه الدراسة إلى  تهدف
 .)الذي ظهر فيما بعد أنه األكثر انتشاراً  وأهمية( البقعة البرونزية مرضاإلصابة ب إزاء الشعير أصناف

 :مواد البحث وطرائقه
 حصر أمراض تبقعات الشعير:  -1
شمال شرق  ينطقتي االستقرار األولى والثانية فم حقول الشعير المزروعة فيفي بعض مسح حقلي تنفيذ تم  المسح الحقلي: -1-1

 40و، حقاًل في منطقة المالكية 28 ، منها2016في العام  حقالً  100حيث شملت الدراسة  ،م 2017و 2016خالل عامي  سورية
، اًل في منطقة المالكيةحق 22حقاًل، منها  86مسح  م، 2017في العام وتم  ،حقاًل في منطقة رأس العين 32و، في منطقة القامشلي حقالً 
فحصت الحقول عشوائيًا بحيث تکون متباعدة عن  .(1جدول ال) حقاًل في منطقة رأس العين 30ومشلي، منطقة القاحقاًل في  34و

 .كم بين الحقل واآلخر 1وبمسافة  بعضها البعض لتمثل کامل المنطقة المدروسة
 . 2017و  2016ل عامي الخ شمال شرق سورية األولى والثانية في منطقتي االستقرار فيعدد الحقول الممسوحة  .1الجدول 

 الموقع
 رأس العين القامشلي المالكية

 العام

2016 28 40 32 

2017 22 34 30 

 سجلت كميات الهطول المطري ودرجات الحرارة العظمى والصغرى خالل فترة الدراسة.و 
وفق المعادلة  نسبة اإلصابة تبحسو . في كل حقلنبات   400، بما يعادل لحقنبات عشوائيًا من وسط  وأطراف كل   100تم فحص 
  التالية:
 X100 (Large, 1966)إلصابة = )عدد النباتات المصابة /عدد النباتات الكلي( نسبة ا
 .(2جدول ال) James (1974)للباحث  خماسي وفق سلم تقويمشدة اإلصابة  قدرت

 .تبقعات أوراق الشعيرأصناف الشعير بأمراض  سلم قياس شدة إصابة .2الجدول 

 درجة لا
 اإلصابة شدة

 تساقط األوراق قطر البقعة / مم النسبة المئوية للمساحة  المصابة من الورقة

 0 اليوجد بقع % 0 0

1 < 10 % < 2 11-25 

2 10-25 % 2-5 26-50 

3 26-49 % 5-7.5 51-75 

4 50-100 % > 7.5 >76 

 .(: شديد القابلية لإلصابة5-4.1(: قابل لإلصابة، )4-3.1(: متوسط المقاومة، )3-2.1(: مقاوم، )2-1.1(: عالي المقاومة، )1 ≥)مة: درجات المقاو ✓

مغلفات في ُوضعت و  عليها أعراض اإلصابة بالتبقعات،ظهرت  من أوراق النباتات التيُجمعت عينات  جمع العينات وفحصها: -1-2
الجزء و  نسبتهو  ،المرض المشتبه به )شدتهو صنف المزروع، لاو المحصول، و  الموقع،و يانات التالية: المنطقة، الب دونت عليهاورقية 

لحين  سº 4درجة حرارة  عندُحفظت في البراد  ثمُجففت و  برتُنقلت إلى المخ .مروي( وتاريخ الجمع أو طريقة الزراعة )بعليو المصاب(، 
 االستخدام.

 عيناتبالقامشلي، حيث تّم فحص  علمية الزراعيةمركز البحوث الفي بر أمراض النبات تمخ في تم عزل الفطور: ورعزل الفط -1-3
مقاطع في النسيج  وأحدثت، بماء الصنبور من البقع المصابة مباشرًة باستخدام المجهر، وكذلك غسلت العينات التي تّم جمعها بشكل جيد
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ُغسلت القطع ثم دقيقتين، % لمدة 5بتركيز  Hypochlorite الصوديوم يتبمحلول هيبو كلور  . وعقمتسم 0.5بطول  المصابالنباتي 
احتوت ، (Petri dishesفي أطباق بتري )معقم، وُجففت على أوراق ترشيح معقمة ضمن جو غرفة العزل، ثم ُزرعت المقطر الماء الب

 ترل/مملغ 10ي تتراسكلين بمعدل الحيو  المسمم بالصاد، PDA (Potato Dextrose Agar) آغار -دكستروز -بطاطا مستنبتعلى 
 حتىأيام،  7لمدة  في الحاضنة مع إضاءة مستمرة س2º±23عند درجة حرارة  في حاضنة كهربائيةُحضنت و  .بكتيريانب نمو البيئة لتج
المعتمدة  ، وُحددت الفطور تبعًا لمفاتيح التصنيف ثم ُفحصت بالمجهر الضوئي ،من طرف النسيج النباتي الفطرية ستعمراتر المظهو 

(Zillinsky,1983; Germain and Summerbll, 1996) ًشكل المستعمرة ولونها، وكذلك الخصائص الشكلية  على . وذلك اعتمادا
 .PDAمستنبت تحتوي  لألبواغ، ثم حفظت المزارع الفطرية النقية في أنابيب اختبار خاصة

 :البرونزية قعةبلإلصابة بمرض البعض أصناف الشعير  قابلية إصابةتقييم  -2
، 2هي: فرات و ، بمرض البقعة البرونزية من الشعير محلية أصناف لعشرةقابلية اإلصابة ختبار ا تماألصناف المستخدمة:  -2-1
في نفذت التجربة  .176أكساد ، و 60أكساد ، و ي أبيض محسنعرب، و عربي أسود، و 7فرات ، و 6فرات، و 5فرات، و 4فرات و  ،3راتوف

معبأة بخلطة من )تربة زراعية،  ،سم 20وارتفاعها  ،سم 20قطرها هذه األصناف في أصص بالستيكية نظيفة بذور ُزرعت  ، حيثالمختبر
: على مرحلتين الزراعة تمت .كل أصيصفي حبوب من كل صنف  10، وبواقع على التوالي حجم حجم (1:1:2رمل( بنسبة )و ، بيتموسو 

في طوري ( المحضر مسبقاً ) H. tritici-repentis البوغي للفطررش المعلق ب النباتات عدوى تم فيها و  ،م 5/1/2017األولى بتاريخ 
رش ب ،م 6/1/2017، والثانية بتاريخ معدي بالفطرشاهد غير  إلى إضافةمكررات  ثالثكل معاملة  ، تضمنتاإلشطاء واالستطالة

  بر ضمن ظروف متحكم بهات، حيث ُعّد كل أصيص مكررًا مستقاًل. ُتركت األصص في المخفي طور االستطالة فقط لبوغيا المعلق
 ظالم.ة إضاءة/ساع 16/8ونظام إنارة % 100-80س ورطوبة نسبية  2º±23درجة حرارة  عند
، بمزج محتويات ثالثة من عزالت نقية H.tritici-repentisالمعلق البوغي للفطر تّم تحضـــير  تحضييير معلا الفطر الممرض: -2-2

المعلق مزيجًا من عدة  ضــــــــــــــمئق )ائي لمدة ثالث دقابواســــــــــــــطة خال  كهرب ،في لتر من الماء المعقم PDAأطباق تحتوي على بيئة 
ســـــتخدام با (ml/CFU) عد الوحدات المشـــــكلة للمســـــتعمرات وتم عزالت(، تّم ترشـــــيح المعلق بواســـــطة ثالث طبقات من الشـــــاش المعقم،

  .(Arseniuk and Czembor, 1999وحدة/مل ) 510 ×5، وتّم تعديل تركيزها حتى شريحة عد مجهرية
مل معلق لنباتات  100العدوى االصطناعية باستخدام مرش يدوي على نباتات الشعير بمعدل  فذتنُ  عية:عدوى االصطناإجراء ال -2-3

أعديت النباتات على مرحلتين األولى في طوري إذ (Germain and Summerbll, 1996).  برتك تحت ظروف المخكل أصيص وذل
  على التوالي، أما الثانية فقد أعديت وهي في طور االستطالة فقط بتاريخ م 5/4/2017و  20/2/2017اإلشطاء واالستطالة بتاريخ 

 . م 6/4/2017
التي حددت  وشدتها ونسبة اإلصابة أعراض المرضر تاريخ ظهو  تّمت مراقبة األصص بشكل يومي لتسجيل القراءات المرضية: -2-4

، وقيم رد فعل أصناف الشعير المختبرة James, (1974)للباحث  يالخماس لعدوى االصطناعية وفق سلم التقويمأيام من إجراء ا 10بعد 
 :يلي)درجات المقاومة( بداللة سلم التقويم الخماسي كما 

 .(: شديد القابلية لإلصابة5-4.1(: قابل لإلصابة، )4-3.1(: متوسط المقاومة، )3-2.1)(: مقاوم، 2-1.1(: عالي المقاومة، )1 ≥)



 

Ramo – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 478-489 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  489-478(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – رمو 482

  ANOVA))جدول تحليل التباين و ( Genstat 7ُحللت النتائج إحصـــــائيًا باســـــتخدام برنامج ) إلحصيييائي:التحليل ا التحليل اإلحصيييائي:
  .0.01عند مستوى معنوية  LSDأقل فرق معنوي حسب و 

 (.4و  3 ينجدولال)مال شرق سورية في ش الحرارة العظمى والصغرى  ول المطري ودرجاتسجلت كميات الهط
 . 2017و 2016خالل عامي  شمال شرق سوريةفي  تنفيذ الدراسة)مم( في مناطق  يةالهطوالت المطر معدل .3 جدولال

 المنطقة

 العام
 رأس العين القامشلي المالكية

2016  478 425.2 305 

 2017 427 404 230 
 .، سوريةالمصدر: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي

 . 2017و 2016خالل عامي   شمال شرق سوريةفي  لصغرىرة العظمى وادرجات الحرا متوسط .4 الجدول

 آيار نيسان آذار شباط الثانيكانون  الشهر/العام الظروف المناخية

ات الحرارة متوسط درج

 ºالعظمى اليومية / م 

2016   10.6 16.4 16.4 23.6 28 

 2017 11 12.4 23.1 23.9 30.3 

متوسط درجات الحرارة 

 ºومية / م الصغرى الي

2016   3.1 7.3 6.8 11.1 15.4 

 2017 1.9 1.9 11.6 12.3 13.9 

 .، سوريةبالحسكةالزراعة  مديريةالمصدر: 

  قشة:النتائج والمنا
 المسح الحقلي:  -1

أمراض انتشار  ،2017و 2016في شمال شرق سورية خالل عامي التبقعات على الشعير  ضامر أبينت نتائج المسح الحقلي لتقصي 
. وكان عدد الحقول 2017عام % خالل  17.44 ، بينما كانت نسبة الحقول المصابة2016% خالل عام  30 بنسبةالورقية  لتبقعاتا

وبنسبة إصابة  الزهيرية التابع لمنطقة المالكيةفي موقع ( 5) ، حيث سجلت أعلى شدة إصابة2016حقاًل في عام  30ض المصابة بالمر 
%. كان عدد الحقول المصابة 15وبنسبة إصابة  شورك التابع لمنطقة القامشلي( في موقع 2) صابةشدة إ قلأ في حين سجلت%، 60

، %33وبنسبة إصابة  تل الصدق التابع لمنطقة المالكيةفي موقع ( 3) لى شدة إصابة، ولوحظت أع2017حقاًل في عام  15 بالمرض
 .(5)الجدول  %6وبنسبة إصابة  منطقة رأس العينعلوك شرقي التابع لفي موقع  (1في حين سجلت أخفض شدة إصابة )

 2017و 2016 في شمال شرق سورية خالل عامي الشعير أوراقتبقعات مراض المسح الحقلي أل .5جدول ال

العدد الكلي للحقول  العام

 حقالا   186المدروسة

نسبة الحقول 

 المصابة

أعلى شدة 

 إصابة

النسبة المئوية 

 لإلصابة الحقلية 

أخفض شدة 

 بةإصا

النسبة المئوية لإلصابة 

 الحقلية 

2016 100 30 % 5   60 % 2  15% 

2017 86 17.44 % 3   33% 1   6 % 

ُيعزى ذلك إلى الظروف المناخية القاسية قد و  ،2016مقارنة مع عام   2017في عام  وشدتها نسبة اإلصابةانخفاض  (5)يبين الجدول 
مطرية الهطوالت مقارنة مع ارتفاع كمية ال 2017في عام  نتيجة قلة األمطار نسبيةالرطوبة ال بانخفاضالتي سادت المنطقة والتي تمثلت 

تشير  سابقةدراسات نتائج مع ذلك ، و يتفق 2016زيادة اإلصابة بهذه األمراض خالل عام ساهمت في التي معتدلة الحرارة الودرجات 
 Lipps, 1988; Johne)عامالن مشجعان لحدوث هذه الظاهرة عامة ة  بصورة أّن ارتفاع الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة المعتدلإلى 

and Larry, 1997; Einar, 1999; Teklay et al., 2015). 
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، 2016عام خالل  عزلة134 لتعريف، 2017و 2016عامي  بينت نتائج الفحص المخبري للعينات المصابة من أوراق الشعير خاللقد و 
ثم  H. sativum فطرالتاله ، الذي كان سائداً   Helminthosporium tritici-repentis إلى فطر ودتعإن أكبر عدد من العزالت 

أكبر عدد من  H.tritici-repentis شكل النوع األول عدد ونسب العزل، إذ حيثمن  R. secalis فطرالثم   A.altrenata فطرال
عزلة  34% )25.37إلى  H.sativum الثاني سبة عزالت النوع%، بينما وصلت ن64.17بنسبة  و عزلة فطرية 86العزالت وبلغت 

 .R، وبلغت نسبة عزالت النوع الرابع زالت فطرية(ع 8% )5.97إلى  A. altrenataعزالت النوع الثالث ، في حين بلغت نسبة فطرية(
secalis 4.47 % (6 )ا، شكل النوع األول نفسه ةالفطري األنواعتعود إلى  زالتع 110 فقد تم عزل  2017عام . أما في عزالت فطرية
، (عزالت فطرية 5 % ) 4.54، والنوع الثالث نسبة عزلة فطرية( 27 %)24.54عزلة فطرية(، والنوع الثاني نسبة 70 % )63.63نسبة 

لفحص ينت نتائج اوفي دراسة سابقة في محافظة الحسكة السورية ب (.6 )الجدول عزالت فطرية( 8)  % 7.27والنوع الرابع نسبة 
عينة تعود إلى النوعين الفطريين  185، عزل وتصنيف أوراق الشعير تبقعاتلعينات  (2010في دراسة أجراها رمو وآخرون ) ي المخبر 

H. sativum  وA.tenuis ، بينما وصلت 88.1عزلة فطرية أي بنسبة  163حيث شكل النوع األول أكبر عدد من العزالت وبلغت ،%
 .عزلة فطرية( 22% )11.9إلى نسبة عزالت النوع الثاني 

 .2017و 2016 اميع خالل ترددهاق الشعير في شمال شرق سورية ونسبة المسببة ألمراض تبقعات أورا ورأنواع الفط .6 الجدول

 نسبة العزالت الفطرية )%( عدد العزالت الفطرية نوع الفطر

2016 2017 2016 2017 

Helminthosporium tritici-repentis 86 70 64.17 63.63 

Helminthosporium sativum 34 27 25.37 24.54 

Alternaria alternate 8 5 5.97 4.54 

Rhynchosporium secalis 6 8 4.47 7.27 

 Helminthosporium tritici-repentis البقعة البرونزية مرض  إزاءلشعير تقييم حساسية بعض أصناف ا -2
األكثر ترددًا على نباتات الشعير في منطقة الفطر  هو H. tritici-repentis المخبري أن الفطر أظهرت نتائج المسح الحقلي والعزل

اإلصابة به في مراحل نمو مختلفة للنبات  إزاءأصناف الشعير المختبرة  قابلية إصابةهذا الفطر لتقييم تّم استخدام  الدراسة، وبناًء عليه
 وفق ما يلي:

واالستطالة تحت الظروف  على النباتات المزروعة في طوري اإلشطاء H. tritici-repentis للفطر بوغيرش المعلا ال -2-1
 المخبرية:

على أصناف الشعير المزروعة وهي في طور اإلشطاء ظهور األعراض  H. tritici-repentis لفطرل بوغيبينت نتائج رش المعلق ال
أظهرت نتائج تقييم حساسية من رش المعلق  عشرة أيام وبعد مرور، بوغيلمن رش المعلق ا بعد أسبوع  ى النباتاتلإلصابة عل األولية

حيث أظهرت هذه األصناف  3فرات و  6فرات  و 2فرات  صنافأللى اع عدم ظهور اإلصابةأصناف الشعير وهي في طور اإلشطاء 
بينما  ،درجة 4.1شدة مرضية و  %( 50.55)نسبة إصابة ب حساسية للمرض عربي أسودالصنف في حين أظهر  ،مقاومة عالية للمرض

 2فرات  صنافاألبين اإلصابة  وشدة فروق معنوية في نسبة لم توجد، و على الصنف عربي أبيض محسن نسبة وشدة إصابة أقلسجلت 
في دراسة سابقة حول و  (.7 )الجدول المختبرة في مقاومتها للمرض على بقية األصناف صنافاأل ههذ تتفوقلكن  ،3فرات و  6فرات  و
 .Hالمتسبب عن الفطر  إزاء اإلصابة بمرض التبقع الهلنثوسبوري  بعض أصناف الشعير المحلية في طور اإلشطاء تبار قابلية إصابةاخ
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sativum والصنفان بقع الهلمنثوسبوري لمرض الت قابلية لإلصابةاألكثر كان 4 الصنف فرات  في محافظة الحسكة، أظهرت النتائج أن ،
 (.2010لإلصابة )رمو وآخرون،  قابلينكانا  176وأكساد  60الصنفان أكساد، بينما كان تحمالً كثر األ كانا 3وفرات 2فرات 
 طور اإلشطاء فيالمعداة تحت الظروف المخبرية  على أصناف الشعير البقعة البرونزية بمرض دتهاوش اإلصابة متوسط نسبة .7 جدولال

 2 درجة المقاومة (5-1متوسط شدة اإلصابة ) متوسط نسبة اإلصابة % الصنف

 مقاوم a 1 1.1 a 0 2فرات 

 مقاوم a 1.1 a 0 6فرات 

 مقاوم a 1.1 a 0 3فرات 

 مقاوم b 1.6 b 10 عربي أبيض محسن

 مقاوم c 2 c 23.15 5فرات 

 متوسط المقاومة d 2.5 d 28 60أكساد 

 متوسط المقاومة d 3 e 30.20 176أكساد 

 قابل لإلصابة e 3.9 f 45 7فرات 

 شديد القابلية لإلصابة f 4.1 f 50.55 عربي أسود

 قابل لإلصابة          f 3.9 f 49.10 4فرات 

LSD 0.01 4 0.3  

C.V 8.9% 6.4 %  
ا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية  1  0.01القيم المتبوعة بأحرف متشابهة عموديا

 .شديد القابلية لإلصابة (:5-4.1(: قابل لإلصابة، )4-3.1(: متوسط المقاومة، )3-2.1(: مقاوم، )2-1.1(: عالي المقاومة، )1 ≥) 2    

مرة أخرى ُسجلت إصابات جديدة على  بوغيرش المعلق ال موعد من يوماً  17نباتات إلى مرحلة االستطالة وبعد مروروصول ال لدىو 
اإلصابة، في حين  أعراض مالم تظهر عليهكانا مقاومين للمرض و  6وفرات   2فرات  يننتائج أّن الصنفالأظهرت  .األصناف المختبرة

قد إصابة  وشدة الذي لم ُيصب وهو في طور اإلشطاء، كما لوحظ أن أقل نسبة 3ت % على الصنف فرا 18.10سجلت نسبة إصابة 
  لمرض،با شديد القابلية لإلصابةكان الذي  7على الصنف فرات  في حين سجلت أعلى نسبة وشدة إصابة، 3سجلت على الصنف فرات 

 (.8 )الجدول معنوياً  على بقية األصناف 6وفرات  2فرات  ناق الصنفتفو و 
 اإلشطاء يطور عند تحت الظروف المخبرية عداةعلى أصناف الشعير الم بمرض البقعة البرونزية وشدتها اإلصابة متوسط نسبة .8 ولالجد

 ستطالةاالو

 درجة المقاومة (5-1متوسط شدة اإلصابة ) متوسط نسبة اإلصابة % صنفال

 مقاوم a 1 1.1 a 0 2 فرات

 مقاوم a 1.1 a 0 6 فرات

 مقاوم b 2 b 18.10 3 فرات

 متوسط المقاومة c 2.4 c 26 عربي أبيض محسن

 قابل لإلصابة             d            3.1 d 45.40 5 فرات

 قابل لإلصابة d 3.6 e 47.20 60أكساد 

 قابل لإلصابة d 3.9 f 49.50 176أكساد 

 شديد القابلية لإلصابة e 4.4 g 64 4فرات 

 د القابلية لإلصابةشدي f 4.5 g 75.50 عربي أسود

 شديد القابلية لإلصابة g 5 h 88 7 فرات

LSD 0.01 4.9 0.3  

C.V 9.1% 8.6%  

ا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية القيم المتبوعة بأحرف متشابهة عمود 1  0.01يا

 ر االستطالة فقط تحت الظروف المخبرية:على النباتات المزروعة في طو  H. tritici-repentis للفطر بوغيرش المعلا ال -2-2
عراض األولية لإلصابة على النباتات المزروعة في طور االستطالة ظهور األ H. tritici-repentis لفطرأظهرت نتائج رش معلق ا

تّم أخذ  معلقمن رش ال عشرة أيام عليها بعد أسبوع من الرش على هيئة بقع صغيرة بحجم رأس الدبوس بنية فاتحة اللون، وبعد مرور
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نفان ويعزى ذلك إلى ما يملكه هذان الص ،كانا مقاومين للمرض  6وفرات  2فرات  نيقراءات نسبة اإلصابة وشدتها، حيث تبين أّن الصنف
من خصائص شكلية وتشريحية وعوامل بيوكيميائية داخلية، كما يعزى إلى وجود مورثات في هذين الصنفين أفضل مقاومة للمرض من 

، (Antonious et al., 2014; Looseley et al., 2015; Williams et al., 2003) ودة في األصناف المختبرة األخرى تلك الموج
ره العديد من الباحثين في هذا المجال والذين أشاروا إلى وجود عدد من المورثات لدى بعض أصناف الشعير وتتفق هذه النتيجة مع ما ذك

 Lawrence.et al, 1995; Anderson and) في مقاومة عزلة ممرضة معينة نها ميزة فريدةمسؤولة عن المقاومة ولكل واحدة م
Finnegen, 1997; Williams et al., 2003; Joae et al., 2004; von Korff et al., 2004; Sidrat et al., 2017  ) ،

، لمرضبا شديد القابلية لإلصابةالذي كان  7على الصنف فرات (4.8أعلى شدة إصابة )و   %(81.66أعلى نسبة إصابة )سجلت  كذلك
 بقية األصناف األخرى ى عل 6وفرات  2فرات  ينتفوق الصنف ولوحظ. 3في حين سجلت أقل نسبة وشدة إصابة على الصنف فرات 

 (.9 )الجدول معنويا ً 
 ستطالة فقططور اال عندالظروف المخبرية  تحت عداةعلى أصناف الشعير الم بمرض البقعة البرونزية وشدتها اإلصابة متوسط نسبة .9 جدولال

  درجة المقاومة (5-1متوسط شدة اإلصابة ) متوسط نسبة اإلصابة %    الصنف

 اوممق a 1 1.1 a 0 2فرات

 مقاوم a 1.1 a 0 6فرات

 مقاوم b 1.4 b 10 3فرات

 متوسط المقاومة c 2.2 c 18.25 عربي أبيض محسن

 مقاومةمتوسط ال e 2.5 d 40.44 5فرات 

 متوسط المقاومة d 2.8 e 32 60أكساد 

 قابل لإلصابة e 3.4 f 41.55 176أكساد 

 قابل لإلصابة f 3.9 g 53 4فرات 

 شديد القابلية لإلصابة g 4.1 g 70.50 عربي أسود

 شديد القابلية لإلصابة h 4.8 h 81.66 7 فرات

LSD 0.01 3.4 0.2  

C.V 5.7 % 6.6%  

ا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية القيم المتبوع 1  0.01ة بأحرف متشابهة عموديا

 ذاتهالطور عديت النباتات في طور االستطالة فقط مقارنة بقيمها في يالحظ مما سبق أّن قيم نسبة اإلصابة وشدتها كانت أقل عندما أ 
تعرض النبات للقاح المرضي مرة واحدة في الحالة األولى ومرتين  وُيعزى ذلك إلى ،عندما أعديت النباتات في طوري اإلشطاء واالستطالة

  في الحالة الثانية.
 :االستنتاجات

إصابتها بأمراض  في منطقتي االستقرار األولى والثانية في شمال شرق سورية الشعير لبعض حقول نتائج المسح الحقلي أظهرت -1
 و Helminthosporium sativum و Helminthosporium tritici-repentis ات الفطريةالتبقعات الناجمة عن المسبب

Alternaria alternata  وRhynchosporium secalisفطرل، وكان ا H. tritici-repentis تاله الفطر ألكثر انتشارًا اH. 
sativum  ثم الفطرA. altrenata ر ـــــثم الفطR. secalis. 

 6وفرات  2فرات  انالصنفكان  قابلية لإلصابة بمرض البقعة البرونزية، بينما كثراألأنهما  7فرات و  عربي أسود انالصنف أظهر  -2
 األكثر مقاومة.
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Abstract 

This study aimed to conduct field survey of spot diseases of barley grown in 

zone1 and zone2 in the north eastern part of Syria in 2016 and 2017. Ten local 

varieties of barley were tested against tan spot (Helminthosporium tritici-

repentis) disease under laboratory conditions. The plants were infested in two 

stages, the first was in tillering and booting stages, while the second was only in 

booting stage. Results of field survey showed that barley was infected with spot 

diseases caused by Helminthosporium tritici-repentis, Helminthosporium 

sativum, Alternaria alternate and Rhynchosporium secalis, the first species 

(H.tritici-repentis) was the most commonly distributed with rates reached  

64.17% and 63.63% in 2016 and 2017, respectively. The distribution of the 

second species (H.sativum) were  25.37% and 24.54% respectively. The third 

species (A.alternata) distribution were 5.97% and 4.54% respectively, while the 

fourth species (R. secalis) distribution rates were 4.47% and 7.27% in 2016 and 

2017 respectively. Results also showed that "Arabi Aswad" variety was the most 

sensitive cultivar, while the varieties "Furat 2", "Furat 3" and "Furat 6" were the 

most resistant at tillering stage, whereas at booting stage "Furat 7" was the most 

sensitive cultivar, and "Furat 2" and "Furat 6" were the most resistant cultivars. 

Values of ratio and severity of infection were less when the plants infected in 

booting stage comparing to its values at the same stage when the plants were 

infected in both tillering and booting stages.    

Keywords: Field survey, Tan spot, Fungal spots, Helminthosporium tritici-

repentis. 
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