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المقدمة
 .)Wiese, 1987( ُيعــد نبــات القمــح مــن أقــدم المحاصيــل الزراعيــة الغذائيــة التــي عرفهــا اإلنســان وال يــزال مــن أكثرهــا أهميــة وانتشــارًا
يتعــرض القمــح خــالل فتــرة نمــوه لإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض واآلفــات التــي تقلــل مــن إنتاجيتــه، وتحتــل أمــراض الصــدأ مكانــة هامــة 
مــن بينهــا، ويتــردد علــى القمــح ثالثــة أنــواع مــن أمــراض الصــدأ تحدثهــا ثالثــة أنــواع مــن الفطــور عاليــة التخصــص، تتســم باحتوائهــا علــی 
عــدد کبيــر مــن الســالالت الفســيولوجية التــي تتشــابه فيمــا بينهــا مــن حيــث الشــکل المظهــري ولکنهــا تختلــف عــن بعضهــا فــي ترکيبهــا 
الوراثــي وينعكــس ذلــك فــي تنــوع قدرتهــا اإلمراضيــــة )Stubbs et al., 1988(. يعــد مــرض الصــدأ المخطــط )األصفــر( المتســبب عــن 
الفطــرPuccinia striiformis f. sp.tritici المــرض األهــم مــن بينهــا حيــث يســهم بشــكل معنــوي فــي انخفــاض عائــدات المحصــول 
فــي العديــد مــن دول العالــم )Jones and Clifford 1983(. فــي ســورية، ســبب هــذا المــرض خســائر فــي اإلنتــاج قــدرت فــي منطقــة 
الجزيــرة عــام 1988 بـــ 100 ألــف طــن )Mamluk et al, 1990(، وقــدرت فــي الهجمــة الوبائيــة لعــام 2010 بمــا ال يقــل عــن مليــون 
طــن )Azmeh, 2011(. ينتشــر هــذا المــرض فــي ســورية فــي کل مناطــق زراعــة القمــح وبخاصــة فــي الحقــول المرويــة ويمتلــك أهميــة 
 .)Mamluk et al., 1990( أكبر في المناطق الشــمالية والشــمالية الشــرقية اللتين تضمان أکبر المســاحات المزروعة بالقمح الطري

 ,Chen( تنتقــل األبــواغ اليوريدينيــة للفطــر المســبب لهــذا المــرض بالهــواء إلــى مســافات بعيــدة قــد تصــل إلــى 1000 أو 2000 كــم

توزع مرض الصدأ األصفر Puccinia striiformis f. sp. tritici على القمح وسالالته 
الفيزيولوجية في شمال شرق سورية.

آالن عبد القادر رمو)1(، محمد فواز العظمة)2( وعمران عباس يوسف)1(

)1( الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي، القامشلي، سورية.
)2( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة دمشق. دمشق، سورية.

)للمراســلة: م. آالن رمــو: مركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي القامشــلي. القامشــلي، ســورية. البريــد االلكترونــي: 
)alan-remo@hotmail.com

الملخص
يعــد مــرض الصــدأ األصفــر أو الصــدأ المخطــط المتســبب عــن الفطــر Puccinia striiformis  f. sp. tritici مــن أهــم األمــراض 
الفطريــة علــى القمــح، وينتشــر فــي كل مناطــق زراعــة القمــح فــي ســورية. وبهــدف تحديــد أماكــن انتشــار المــرض وســالالته الفيزيولوجيــة، 
تــم القيــام بمســح حقلــي لـــ 143 حقــاًل فــي عــام 2013 و109 حقــاًل فــي عــام 2014 فــي مختلــف مناطــق زراعــة القمــح فــي شــمال شــرق 
ســورية. تــم جمــع عينــات ورقيــة مصابــة بالمــرض مــن حقــول المزارعيــن فــي شــمال شــرق ســورية، عزلــت األبــواغ اليوريدينيــة مــن كل 
عينــة علــى حــدة وتــم تشــخيص الســالالت الفيزيولوجيــة بتقويــم رد فعــل بــادرات األصنــاف التفريقيــة. بينــت نتائــج المســح الحقلــي انتشــار 
مــرض الصــدأ األصفــر علــى القمــح فــي شــمال شــرق ســورية بنســبة 18.34 % مــن الحقــول المدروســة فــي عــام 2014، بينمــا كانــت 
نســبة الحقــول المصابــة 40.55 % فــي عــام2013، ولــم تظهــر اإلصابــة علــى أصنــاف القمــح القاســي خــالل عامــي الدراســة، بينمــا 
ســجلت جميــع اإلصابــات علــى أصنــاف القمــح الطــري. أشــارت نتائــج تحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة مــن العــزالت التــي تــم جمعهــا مــن 
 6E16، 0E0، حقــول القمــح فــي شــمال شــرق ســورية خــالل عامــي2013 و2014 إلــى وجــود أربــع ســالالت فيزيولوجيــة مختلفــة هــي
82E16 و 4E2، كمــا أظهــرت النتائــج أن الســاللة 6E16 كانــت أكثــر الســالالت تــرددًا خــالل عامــي الدراســة، بينمــا كانــت الســاللة 

0E0 أقــل الســالالت شراســة.
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 .)Uauy et al., 2005( والرطوبــة العاليــة )سº 2 ± 15–10( يفضــل الصــدأ المخطــط درجــات الحــرارة المنخفضــة نســبيًا .)2005
أجريــت العديــد مــن عمليــات المســح الحقلــي لمــرض الصــدأ األصفــر فــي ســورية خــالل األعــوام الماضيــة، ففــي دراســة أجريــت حــول 
تقصــي انتشــار هــذا المــرض خــالل عامــي 2000 و2001 ظهــر المــرض فــي 65 حقــاًل مــن أصــل 149 حقــاًل تــم مســحها خــالل 
العاميــن وكانــت أعلــى شــدة إصابــة مســجلة 60S )خــاروف وآخــرون، 2006(. وفــي دراســة أخــرى خــالل عامــي 2006 و 2007، 
ظهــر هــذا المــرض بصــورة واســعة ومتباينــة فــي المحافظــات الســورية حيــث تــم رصــده فــي 151 حقــاًل مــن الحقــول التــي تــم مســحها خــالل 
العاميــن )خــاروف وآخــرون، 2009(. كمــا أشــارت نتائــج المســح الحقلــي للمــرض فــي شــمال شــرق ســورية خــالل الفتــرة 2010-2007 
إلــى ظهــور المــرض بشــكل محــدود فــي بعــض المناطــق خــالل العــام األول بنســبة انتشــار لــم تتجــاوز 15 % مــن الحقــول المدروســة، 
 Youssef et al.,( بينمــا لــم يظهــر المــرض كليــًا فــي العــام الثانــي، وبالمقابــل ظهــر المــرض بشــكل وبائــي فــي العاميــن الثالــث والرابــع
Youssef., 2010 ;2009(. كمــا أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول عــزل وتحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة للفطــر المســبب لهــذا 
 34E20، 102E130، 132E134، المــرض، ففــي ســورية تــم تحديــد خمــس ســالالت جديــدة خــالل عامــي 2000 و2001 وهــي
 6E16 36 )خــاروف، 3200(. أمــا فــي عامــي 2006 و2007، فقــد تــم عــزل وتحديــد 67 ســاللة، حيــث كانــت الســاللةE6 0 وE0
أكثــر الســالالت تــرددًا خــالل العاميــن )خــاروف وآخــرون، 2009(. ورغــم تســجيل عــدد مــن الباحثيــن لمــرض الصــدأ المخطــط علــی 
القمــح فــي ســورية منــذ عقــود إال أن التبايــن الوراثــي الکبيــر بيــن الســالالت الفســيولوجية واحتمــال ظهــور ســالالت فســيولوجية جديــدة إمــا 
محليــة المنشــأ أو وافــدة مــن مناطــق أخــری قــد تکــون قريبــة أو بعيــدة، أدی إلــی تكــرار ظهـــور اإلصابــة ســنويًا علــی األقمــاح المزروعــة 

علــی الرغــم مــن اســتبدال معظــم هــذه األصنــاف بأصنــاف جديــدة )خــوري وآخــرون، 1972(.
هــدف البحــث إلــى مســح حقلــي لمــرض الصــدأ المخطــط )األصفــر(  Puccinia striiformis f. sp. tritici علــى القمــح فــي شــمال 

شــرق ســورية، وعــزل وتحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة للفطــر المســبب للمــرض.

مواد وطرائق البحث
تــم القيــام بمســح حقلــي خــالل عامــي 2013 و 2014 لحقــول القمــح المزروعــة فــي شــمال شــرق ســورية حيــث شــملت الدراســة 143 
حقــاًل فــي العــام األول 2013، منهــا 56 حقــاًل فــي منطقــة المالكيــة وقراهــا، 39 حقــال فــي منطقــة القامشــلي وقراهــا، 26 حقــاًل فــي 
منطقــة رأس العيــن و 22 حقــاًل فــي منطقــة الحســكة وقراهــا. أمــا فــي العــام الثانــي 2014 فقــد تــم مســح 109 حقــول، منهــا 34 حقــاًل فــي 
منطقــة المالكيــة، 36 حقــاًل فــي منطقــة القامشــلي، 27 حقــاًل فــي منطقــة رأس العيــن و 12 حقــاًل فــي منطقــة الحســكة. تــم اختيــار هــذه 
الحقــول عشــوائيًا بحيــث تکــون متباعــدة عــن بعضهــا البعــض لتمثــل کامــل المنطقــة المدروســة. ســجلت كميــات الهْطــل المطــري ودرجــات 
الحــرارة العظمــى والصغــرى خــالل فتــرة الدراســة، كمــا ســجلت نســبة إصابــة الحقــول وشــدة المــرض وذلــك وفــق اســتمارات خاصــة دون 

فيهــا مــكان أخــذ العينــة وموقــع الحقــل وتاريــخ تســجيل اإلصابــة وحالــة المحصــول.
تــم تقديــر شــدة اإلصابــة إعتمــادًا علــی مقيــاس Cobb المعــدل )0-100( ونمطهــا باســتخدام مقيــاس R= مقــاوم، MR = متوســط 

.)Peterson et al, 1948(   قابــل لإلصابــة = S،متوســط القابليــة لإلصابــة = MS ،المقاومــة
كما تم احتساب نسبة الحقول المصابة کالتالي: 

نسبة الحقول المصابة= ])عدد الحقول المصابة/عدد الحقول الکلي([ × 100
أما نسبة انتشار المرض في الحقل فحسبت وفق العالقة التالية:

 .)Kamel, 1985( ،100 × ])نسبة انتشار المرض في الحقل= ])عدد النباتات المصابة/عدد النباتات الکلي

عــزل وتحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة للفطــرPuccinia striiformis f. sp. tritici: لعــزل األبــواغ اليوريدينيــة المفــردة للعــزالت 
كثارهــا، ُزرعــت حبــوب الصنــف القابــل لإلصابــة )Morocco( فــي أصــص بالســتيكية صغيــرة مملــوءة بخليــط مــن التربــة الطينيــة  واإ
والرمــل والبتمــوس بنســبة 1:1.3:2.7 )حجــم: حجــم( علــى التوالــي. وبعــد اإلنبــات مباشــرة، أضيــف إلــى مــاء الســقاية محلــول مااليــك 
بقائهــا فــي طــور الورقــة األولــى والثانيــة، وإلضفــاء اللــون  هيدرازايــد بتركيــز 0.25 غ/ ليتــر مــاء مقطــر، وذلــك للحــّد مــن تطــور البــادرات واإ
األخضر الداكن عليها، وللمســاعدة في عملية تشــكل البثرات )Kolmer, 2001(. اســتخدم في إعداء البادرات أبواغ يوريدينية أخذت 

مــن بثــرة يوريدينيــة مفــردة تمثــل أوراق النبــات المصــاب التــي أخــذت منــه، ســواء كان صنفــًا تفريقيــًا أو حقــاًل إنتاجيــًا، بإبــرة 
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خاصــة لهــذا الغــرض، ُحكــت أوراق النبــات القابــل لإلصابــة بهــا بعــد ترطيبــه بالمــاء. نميــت البــادرات المعــداة فــي حاضنــة خاصــة تحــت 
ظــروف متحكــم بهــا مــن حــرارة ) 10±2 °س(، ورطوبــة نســبية )80-90 %(، ونظــام إضــاءة متنــاوب 16 ســاعة ضــوء و8 ســاعات 
ظــالم لمــدة 24 ســاعة. نقلــت بعــد ذلــك البــادرات إلــى حاضنــة أخــرى درجــة حرارتهــا ) 15±2 °س( ضمــن ظــروف الرطوبــة واإلضــاءة 
عــادة إكثارهــا مــن جديــد وذلــك للحصــول علــى كميــة كافيــة  نفســها، وبعــد 17 يومــًا مــن اإلعــداء، تــم البــدء بجمــع األبــواغ اليوريدينيــة واإ
مــن األبــواغ اليوريدينيــة الالزمــة للدراســة )حكيــم يحيــاوي، 2002(. تــم تحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة بزراعــة األصنــاف التفريقيــة كمــا 
وصفها )Johnson, )1972 وأضيف إليها مجموعة من األصناف المكملة في أصص بالســتيكية صغيرة. وتم إعداء الورقة األولى 
مــن كل بــادرة اصطناعيــًا بأبــواغ يوريدينيــة حديثــة الجمــع مــن كل عزلــة بعــد خلطهــا ببــودرة التالــك باســتخدام فرشــاة ناعمــة وذلــك بعــد 8 
أيــام مــن الزراعــة. وضعــت البــادرات بعــد اإلعــداء تحــت غطــاء بالســتيكي داخــل حاضنــة مظلمــة علــى رطوبــة نســبية مرتفعــة )90-80 
%(, ودرجــة حــرارة )10 ± 2 °س( لمــدة 24 ســاعة، نقلــت بعدهــا إلــى حاضنــة أخــرى عنــد درجــة حــرارة )15 ± 2 °س( وتركــت مــدة 
 Mc Neal et al .,( )9-0( تــم تشــخيص الســالالت بتقويــم رد فعــل البــادرات باســتخدام ســلم القيــاس .)Stubbs, 1988( 17 يومــًا
1971(، حيــث اعتبــرت العزلــة غيــر شرســة Avirulent عندمــا كان رد فعــل النبــات تجاههــا مــا بيــن )0-6(، وشرســة Virulent إذا 

.)Johnson et al., 1972( )9-7( كان رد فعــل النبــات تجاههــا

النتائج والمناقشة
ســجلت كميــات الهْطــل المطــري ودرجــات الحــرارة العظمــى والصغــرى خــالل فتــرة الدراســة فــي مناطــق تنفيــذ البحــث فــي شــمال شــرق 

ســورية وكانــت وفــق الجدوليــن1 و 2:
الجدول)1(: الهطوالت المطرية )مم( في مناطق تنفيذ البحث في شمال شرق سورية خالل عامي 2013 و 2014 .

الحسكةرأس العينالمالكيةالقامشليالسنة

170.9 مم384.5 مم508.3 مم462.3 مم 2013

102.3 مم168 مم432 مم259.2 مم2014

المصدر: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي.

الجدول)2(: متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى في موقعي القامشلي والمالكية  خالل عامي 2013 و 2014 .

أيارنيسانآذارشباطكانون2العامالموقعالظروف المناخية

متوسط درجات الحرارة العظمى اليومية)ºس(

القامشلي
20131113.717.123.729.3

201413.915.61824.630

المالكية
20134.77.411.716.520.8

20145.87.49.820.226.5

متوسط درجات الحرارة الصغرى اليومية )ºس(

القامشلي
20134.46.4812.716.9

20145.86.58.812.818.5

المالكية
20130.40.93.49.910.5

20140.714.310.111.2
المصدر: مديرية الزراعة بالحسكة.

أواًل- المسح الحقلي:
بينــت نتائــج المســح الحقلــي لتقصــي مــرض الصــدأ األصفــر فــي شــمال شــرق ســورية خــالل عامــي 2013 و2014 انتشــار المــرض 
بشــكل محــدود فــي بعــض المناطــق وبنســبة انتشــار لــم تتجــاوز 18.34 % مــن الحقــول المدروســة خــالل العــام الثانــي 2014، بينمــا 
كانــت نســبة الحقــول المصابــة 40.55 % خــالل العــام األول2013 )الجــدول3(. وكان عــدد الحقــول المصابــة بالمــرض 58 حقــاًل فــي 
العــام األول، حيــث ســجلت أعلــى شــدة إصابــة  80S فــي موقــع معبــدة التابــع لمنطقــة المالكيــة وبنســبة إصابــة 77 %، بينمــا كانــت 
اإلصابــة متوســطة الشــدة فــي موقــع طرطــب التابــع لمنطقــة القامشــلي إذ بلغــت 10MS، ولوحظــت أخفــض شــدة إصابــة فــي موقــع 
القحطانيــة )5R( وبنســبة إصابــة 4 %. كان عــدد الحقــول المصابــة بالمــرض فــي العــام الثانــي 20 حقــاًل، ولوحظــت أعلــى شــدة إصابــة 
60S فــي موقــع عيــن ديــوار التابــع لمنطقــة المالكيــة وبنســبة إصابــة 65 %، بينمــا كانــت اإلصابــة متوســطة الشــدة فــي موقــع شــامية 
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)10MS(، فــي حيــن ســجلت أخفــض شــدة إصابــة )TR( فــي موقــع أبــو راســين التابــع لمنطقــة رأس العيــن. ولــم تظهــر اإلصابــة بالمــرض 
فــي أي حقــل مــن الحقــول الممســوحة التابعــة لمنطقــة الحســكة خــالل عامــي الدراســة.

الجدول )3(: المسح الحقلي لمرض الصدأ األصفر في شمال شرق سورية للعامين 2013 و 2014
العدد الكيل للحقول العام

املدروسة 252 حقالً

العدد الكيل 

للحقول املصابة

نسبة الحقول 

املصابة

أعىل شدة 

إصابة

النسبة املئوية 

لإلصابة الحقلية 

إصابة متوسطة 

الشدة

النسبة املئوية 

لإلصابة الحقلية 

أخفض شدة 

إصابة

النسبة املئوية 

لإلصابة الحقلية 

5R% 4 القحطانية10MS% 20 طرطب80S% 77 معبدة40.55 201314358%

TR% 3 أبو راسني10MS% 10 شامية60S% 65 عني ديوار18.34 201410920%

كمــا أظهــرت النتائــج أن جميــع اإلصابــات بالمــرض قــد ســجلت علــى القمــح الطــري فــي حيــن لــم تظهــر اإلصابــة فــي أي حقــل مــن حقــول 
القمــح القاســي التــي تــم مســحها رغــم وجودهــا فــي بعــض األحيــان فــي حقــول متجــاورة مــع حقــول القمــح الطــري، ويعــزى ذلــك إلــى وجــود 
مورثــات فــي القمــح القاســي أفضــل مقاومــة للصــدأ المخطــط منهــا فــي القمــح الطــري، أو قــد يعــزى ذلــك إلــى نــوع مــن التفضيــل العائلــي 
للفطــر، أو ســاللة الفطــر المنتشــرة خــالل فتــرة الدراســة حيــث تصيــب بعضهــا األصنــاف الطريــة دون القاســية. كان مجمــوع عــدد حقــول 
القمــح الطــري المصابــة بالمــرض58 حقــاًل فــي العــام األول وبنســبة إصابــة 63.73 %، و20 حقــاًل فــي العــام الثانــي وبنســبة إصابــة 

30.30 % )الجــدول4(.
 الجدول)4(: عدد الحقول المدروسة وعدد الحقول المصابة ونسبة الحقول المصابة من القمح الطري والقاسي بمرض الصدأ المخطط خالل عامي 2013 و 2014.

حقول القمح القايسحقول القمح الطريالعام 

نسبة الحقول املصابةالحقول املصابةالحقول املمسوحةنسبة الحقول املصابةالحقول املصابةالحقول املمسوحة

20139158% 63.73520% 0

20146620% 30.30430% 0

مــن المعــروف أن الظهــور المبكــر للمــرض يــؤدي إلــى انتشــاره بشــكل واســع إذا توافــرت الظــروف المناخيــة المناســبة، حيــث لوحــظ المــرض فــي 
نهايــة شــهر آذار/مــارس فــي العديــد مــن حقــول المزارعيــن خــالل عامــي الدراســة، إال أن انتشــاره فــي العــام الثانــي كان محــدودًا ويعــزى ذلــك إلــى 
الظــروف المناخيــة غيــر المناســبة مــن درجــات حــرارة مرتفعــة وانحبــاس األمطــار وعــدم انتظــام هطولهــا وكمياتهــا الشــحيحة فــي بعــض المناطــق. 
أمــا فــي العــام األول فقــد انتشــر المــرض بشــكل أكبــر فــي منطقــة الدراســة ويعــزى ذلــك إلــى توافــر ظــروف أكثــر مالءمــة لحــدوث اإلصابــة 
وتطــور المــرض مــن درجــات حــرارة معتدلــة ورطوبــة نســبية عاليــة ومعــدل أمطــار عــاٍل نســبيًا ومســاهمة المطــر فــي انتشــار أبــواغ الفطــر بالــرذاذ، 
واألمطــار الربيعيــة التــي زادت مــن انتشــار المــرض وشــدته. ويعمــل الباحثــون ومربــو النبــات علــى نقــل مورثــات المقاومــة مــن األصنــاف المقاومــة 
.)Mamluk et al ., 1996( إلــى األصنــاف القابلــة لإلصابــة للحــد مــن انتشــار هــذا المــرض وتحســين شــروط اإلنتــاج فــي المناطــق الموبــوءة

ثانيــًا: عــزل وتحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة للفطــر Puccinia striiformis f. sp. tritici: أشــارت نتائــج تحديــد الســالالت 
الفيزيولوجيــة مــن العــزالت التــي تــم جمعهــا مــن حقــول القمــح فــي شــمال شــرق ســورية خــالل عامــي2013 و2014 إلــى وجــود أربــع 
ســالالت فيزيولوجيــة مختلفــة. تــم عــزل وتحديــد ثــالث ســالالت فيزيولوجيــة هــي 6E16، 0E0 و 82E16 خــالل العــام األول 2013، 
 Yr7 ، Yr6، Yr8، Yr2.A، YrA.18، Yr9 6 من تثبيط فعل مورثات المقاومةE16 إذ تمكنت مورثات القدرة اإلمراضية للساللة
و Gereck 79، بينمــا لــم تهاجــم الســاللة 0E0 أيــًا مــن مورثــات المقاومــة المعروفــة فــي األصنــاف التفريقيــة، فــي حيــن تمكنــت مورثــات 
 .Yr9 و Yr7 ، Yr10، YrSU، Yr8، Yr2.A، YrA.1882 مــن تثبيــط فعــل مورثــات المقاومــةE16 القــدرة اإلمراضيــة للســاللة
أمــا فــي العــام الثانــي، 2014، فقــد تــم عــزل وتحديــد ثــالث ســالالت فيزيولوجيــة هــي 6E16، 0E0 و 4E2 ، حيــث تمكنــت مورثــات 
القــدرة اإلمراضيــة للســاللة 4E2 مــن تثبيــط فعــل مورثــات المقاومــةYr6 ، Yr7+،Yr2.A، YrA.18 و Yr9. كمــا بينــت نتائــج تحديــد 
الســالالت الفيزيولوجيــة أن الســاللة 6E16 كانــت أكثــر الســالالت تــرددًا خــالل عامــي الدراســة، حيــث وجــدت فــي 14 موقعــًا فــي العــام 
األول وفــي 10 مواقــع فــي العــام الثانــي، وتــرددت هــذه الســاللة بنســبة 60 و56.66 % فــي العاميــن األول والثانــي علــى التوالــي. كانــت 
الســاللة 0E0 أقــل الســالالت شراســة حيــث وجــدت فــي 10 مواقــع فــي العــام األول وفــي 4 مواقــع فــي العــام الثانــي، وتــرددت بنســبة 
 .)Danial, 1995( 30 و 36.66 % فــي العاميــن األول والثانــي علــى التوالــي. وتعــد هــذه الســاللة منشــأ الســالالت الفيزيولوجيــة
أمــا بالنســبة للســاللة 82E16، فقــد وجــدت فــي موقعــي تــل بشــك وجولــي فــي العــام األول وتــرددت بنســبة 10 %، بينمــا لــم يالحــظ أي 
ظهــور لهــذه الســاللة فــي العــام الثانــي. أمــا الســاللة 4E2، فقــد وجــدت فــي موقــع تــل األميــر فــي العــام الثانــي وتــرددت بنســبة 6.66%، 
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وغابــت فــي العــام األول )الجــدول5(. ويمكــن أن يفســر غيــاب بعــض الســالالت فــي بعــض األعــوام بعــدم اســتقرار الممــرض فــي المنطقــة 
.)Hovmoller, 2007( واســتيطانه لهــا وانتقالــه ســنويًا بوســاطة الريــاح محمــواًل مــن مناطــق أخــرى

الجدول )5(: السالالت الفيزيولوجية المعرفة للفطرPuccinia striiformis f. sp. tritici وعدد العزالت ونسبة ترددها ومورثات القدرة اإلمراضية خالل 

عامي 2013 و 2014

م
الساللة 

الفيزيولوجية
مورثات القدرة اإلمراضيةنسبة الرتددعدد العزالتاملواقعالعام

16 E 16

2013
سويدية، مالكية، شبك، حليق، معبدة، جوادية، بياندور، تل عدس، تل 

الصدق، رشم الشيخ، خان يونس، تل زيارة، باب الحديد، بيت حنون
30% 60

 Yr7,Yr6,Yr8,Yr2.A,YrA.18,

Yr9, Gereck 79
2014

شامية، رميالن، جان متر، بيت حنون، أبوراسني، عني ديوار، رشم الشيخ، 

خان يونس، شيخ إبراهيم، تل بشك
17% 56.66

20 E 0
2013

شوطي، طرطب، حلوة، تنورية، قحطانية، تل بري، زهريية، عني بازوق، 

تل منصور
15% 30

36.66 %11مالكية، ينبوع، رميالن، نعمتيل2014

382 E16
,Yr7, Yr10, YrSU, Yr8 10 %5تل بشك، جويل2013

Yr2.A,YrA.18, Yr9 2014___

44 E 2
2013___ Yr6, Yr7+, Yr2.A,YrA.18,

Yr9 6.66 %2تل األمري2014

ورغم قدرة الســالالت الفيزيولوجية المحددة في هذه الدراســة على مهاجمة عدد من مورثات المقاومة إال أنه توجد الكثير من المورثات 
غيــر المعروفــة والتــي ال تــزال مقاومــة منتشــرة فــي أصنــاف القمــح المختلفــة وهــي األســاس الــذي يرتكــز عليــه مربــو النبــات للوصــول إلــى 
أصنــاف مقاومــة للصــدأ األصفــر، هــذا فضــاًل عــن المصــادر الوراثيــة الموجــودة فــي األقــارب البريــة مثــل الجنــس Aegilops والــذي أثبــت 
مقاومــة للعديــد مــن أمــراض القمــح ومنهــا الصــدأ األصفــر )Mamluk et al., 1990(. إن انتقــال الســالالت محمولــة بوســاطة الريــاح 
مــن منطقــة إلــى أخــرى يفســح المجــال لظهــور ســالالت جديــدة باســتمرار ومنهــا انتقــال الســاللة 6E16 مــن شــمال أفريقيــا إلــى جنــوب 
أوروبــا وجنــوب غربهــا، ومــن ثــم حملهــا بالتيــارات الهوائيــة القادمــة مــن الغــرب باتجــاه شــرق وشــمال حــوض البحــر المتوســط ومنهــا ســورية 
)األحمــد وآخــرون، 1990(، كمــا تنتشــر هــذه الســاللة فــي شــرق أفريقيــا )Stubbs, 1988(. ومــن المحتمــل أنهــا وصلــت إلــى ســورية 
محمولــة بالتيــارات الهوائيــة التــي تتحــرك مــن شــرق أفريقيــا )إثيوبيــا( باتجــاه الشــمال إلــى منطقــة دلتــا النيــل ومــن ثــم باتجــاه شــرق حــوض 
المتوســط. وتعطــي حركــة الريــاح مــن أماكــن وجــود هــذه الســاللة أو غيرهــا باتجــاه ســورية إمكانيــة اســتمرار ظهــور ســالالت جديــدة فــي 
ســورية. ونظــرًا إلــى أن هــذا اإلنتقــال ال يتــم دفعــة واحــدة، بــل يتــم علــى مراحــل قــد تســتغرق عــدة ســنوات، فــإن الســالالت الجديــدة قــد ال 
نمــا تظهــر فــي مواســم قــد تكــون متقاربــة أو متباعــدة وهــذا مرتبــط بحركــة الريــاح وزراعــة أصنــاف قابلــة لإلصابــة  تظهــر فــي كل موســم، واإ
بهــذه الســالالت )حكيــم، 1992(. مــن المالحــظ أن اإلصابــة الوبائيــة تبــدأ عــادة بظهــور ســاللة جديــدة لديهــا المقــدرة علــى كســر المقاومــة 
لــدى صنــف شــائع االنتشــار، ويتزايــد لقاحهــا المعــدي فــي الســنوات التاليــة، كمــا تــزداد شــدة اإلصابــة بهــا بشــكل تدريجــي، وبخاصــة إذا 
كان هــذا الصنــف يغطــي مســاحة واســعة إلــى أن تتحــول إلــى إصابــة وبائيــة فــي حــال توافــر ظــروف مناخيــة مناســبة )األحمــد وحكيــم، 
لــى النظــر  1998( مؤديــًا إلــى خفــض اإلنتاجيــة كمــًا ونوعــًا. وهــذا مــا يدعــو إلــى المراجعــة الدوريــة للمجتمــع الطبيعــي للصــدأ المخطــط واإ
فــي القاعــدة الوراثيــة لألصنــاف المربــاة والمعتمــدة، فكلمــا اتســعت القاعــدة الوراثيــة لتلــك األصنــاف أمكــن اجتنــاب حــدوث جائحــات 

مرضيــة قــد تــؤدي فــي بعــض الســنوات إلــى كــوارث علــى مســتوى اإلنتــاج الوطنــي.

المراجع
 Puccinia striiformis )األحمــد، أحمــد و حكيــم محمــد شــفيق )1998(. الســالالت الفيزيولوجيــة لفطــر الصــدأ األصفــر )المخطــط

f.sp. tritici علــى القمــح فــي ســورية خــالل الفتــرة مابيــن 1994-1996. مجلــة وقايــة النبــات العربيــة 16)1(: 11-7.
األحمــد، أحمــد و حكيــم محمــد شــفيق و عمــر فــاروق المملــوك و حبيــب قطاطــة )1990(. عــزل وتحديــد ســاللتين مــن الفطــر المســبب 

لمــرض الصــدأ األصفــر علــى القمــح فــي المناطــق الشــمالية الســورية، مجلــة بحــوث جامعــة حلــب 15: 45-41.
النعيمــي، منــذر وعمــر فــاروق المملــوك ) 1995(. إنتشــار أصــداء القمــح وفوعــات مســبباتها الممرضــة. مجلــة وقايــة النبــات العربيــة. 

.82-76 :)2( 13
حکيــم، محمــد شــفيق و يحيــاوي عمــر )2002(. الســالالت الفســيولوجية والقــدرة اإلمراضيــة لمــرض الصــدأ األصفــر علــی القمــح فــي 

ســورية ولبنــان، مجلــة وقايــة النبــات العربية:المجلــد 21، العــدد 1.
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قســم المحاصيــل الحقليــة، كليــة الزراعــة، جامعــة حلــب، حلــب، ســورية، 160 ص.
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Disease Distribution and Physiologic Races of Wheat Yellow Rust Caused by 
Puccinia striiformis f. sp. tritici in North Eastern Syria.

Alan A. Ramo(1), Mohammad F. Azmeh(2) & Omran A. Youssef(1)

Abstract

Yellow rust or stripe rust caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici is the most important fungal 
diseases on wheat. The disease spread in all wheat growing areas of Syria. To identify the distribution 
of the disease and its physiologic races, field survey have been conducted in 143 fields in 2013 and 
109 fields in 2014 in different wheat growing areas in north eastern Syria. Diseased leaf samples were 
collected from farmers’ fields and uredeniospores were isolated from each field samples. Identification 
of physiologic races was performed by evaluating the reaction type of seedlings of the differential 
cultivars. Results of yellow rust survey showed that the distribution of disease was limited, with an 
infected fields’ ratio of 18.34% in 2014, while it was 40.55% in 2013. It was noticed that the infection 
did not appear on durum wheat during 2013 and 2014, while all infections were recorded on bread 
wheat. Results of race identification showed that a number of physiologic races were spread in wheat 
fields. Four races have been isolated and identified (6E16, 0E0, 82E16, 4E2), with race 6E16 being the 
most spread race during the study period, while the race 0E0 was the least spread.

Keywords: Puccinia striiformis f. sp. tritici, Survey, Syria, Wheat, Yellow rust.
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