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 01/08/2015تاريخ القبول:    29/06/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:

بهدف دراسة  2008/2009للموسم الزراعي  شمال مدينة حمص في سورية تجربة حقلية في أحد حقول المزارعين في نفذت 
مكانية الكشف المبكر  Puccinia reconditaالخصائص الطيفية لنباتات القمح السليمة والمصابة بالصدأ البني  لمرض عن اوا 

ص الطيفية للنباتات وجود فروق معنوية في االنعكاس الطيفي بين قبل ظهور أعراضه على النبات، وتبين من خالل الخصائ
بالفطر المسبب لمرض الصدأ البني وذلك بتاريخ  االصطناعية النباتات السليمة والمصابة بعد أسبوع من إحداث العدوى

وتحت  NIRقريب حمر الاألنانومتر والممّثلة للمجال الطيفي تحت  1060-750عند المجال الطيفي الممتد من  9/4/2009
. حيث سجلت النباتات السليمة قيم انعكاس أعلى من النباتات المصابة في هذا المجال وكانت نسبة SIRW حمر القصيراأل

% للنباتات المصابة، وازدادت 60.34% مقابل 64.68نانومتر للنباتات السليمة  810-790االنعكاس الطيفي عند المجال 
ي بين النباتات السليمة والمصابة في هذا المجال مع ظهور أعراض المرض وازدياد شدته على الفروق في نسبة االنعكاس الطيف

والممثلة  من الطيف التحت أحمر القريب 20، حيث كانت نسبة االنعكاس الطيفي عند الحزمة 21/5/2009النباتات وذلك بتاريخ 
بة على التوالي. كما أظهرت النتائج أن المجال % للنباتات السليمة والمصا33.65و 44.22 (810-790للمجال الطيفي )

نانومتر هو المجال الطيفي األفضل للكشف المبكر عن مرض الصدأ البني على  940إلى 750الطيفي التحت أحمر الممتد من
عدوى حيث وجدت فروق معنوية في قيم االنعكاس بين النباتات السليمة والمصابة بهذا المجال بعد أسبوع من إحداث الالقمح 

يوم من ظهور أعراض المرض على النباتات المصابة واستمر هذا الفرق في قيم  21الصناعية بالفطر المسبب للمرض وذلك قبل 
 االنعكاس حتى نهاية موسم النمو. 

  .، العدوى االصطناعية، سوريةالقمح، الصدأ البني، االنعكاس الطيفيالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
أكثر المحاصيل زراعة في العالم وذلك كونه مصدر غذائي أساسي لمعظم الشعوب. ويأتي في مقدمة المحاصيل يعد القمح من 

 1374077 المزروعة في سورية من حيث المساحة واإلنتاجية واألهمية حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح في سورية حوالي
(. يصاب القمح بالعديد 2013، زارة الزراعة واإلصالح الزراعيو ) كغ/هكتار 2316طن ومردود  3182111هكتار بإنتاج يقدر 

 نوع تقريباً  5000له أضراراً  كبيرة، يبلغ عدد أنواع هذه الفطور المعروفة حتى اآلن  والتي تسبب من األمراض منها أمراض الصدأ
تأثير اإلجهادات المختلفة على محصول . وتعد تقنية االستشعار عن بعد من التقنيات المستخدمة مؤخرًا في دراسة (2003)خليل، 

آثار هذه االجهادات  من تخفيفتوفير بيانات تساعد على الالقمح )الملوحة، الجفاف، األمراض،....( لما لها من دور كبير في 
 (.2003مما يمهد إلى تطوير طرق مكافحة بسيطة وفعالة ومربحة باالعتماد على هذه التقنية )الداغستاني، 
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 Bennedsenو Lillesand and Kiefer (2000)و Guyer Woebbecke et al., (1995) أكد العديد من العلماء ومنهم  
and Peterson (2005)  أن االختالفات اللونية والشكلية )المورفولوجية( للنباتات تعد األساس لتمييز النباتات المجهدة والمصابة

 ,.Bravo et alاستطاع  هي األساس لقياس هذه االختالفات. أجهزة قياس الطيفبواسطة  الطيفية والتقييم الشكلي البياناتوأن 
استخدام قياسات االنعكاس الطيفي في الحقل في الكشف المبكر عن مرض الصدأ األصفر على القمح المتسبب عن  (2002)

كما أشاروا إلى أن أفضل %.  96ت إلى بدقة عالية وصل وتمييز النباتات المصابة عن السليمة striiformis Pucciniaفطر 
± 630،  10± 543السليمة عن المصابة كانت  النباتاتالحزم الموجية في الدراسة للكشف عن مرض الصدأ األصفر وتمييز 

من الكشف عن مرضي الصدأ األصفر والتبقع السبتوري على  Ramon, (2006). كما تمكن ±10 861،  ±10 750،  10
للتمييز بشكل أفضل في الحزمة الموجية  حيث وجد أن الصدأ األصفر كان قابالً  نيات االستشعار عن بعد،القمح باستخدام تق

 Cai et al., (2005)نانومتر. واستخدم  670إلى  650نانومتر، بينما التبقع السبتوري كان بين  650إلى  620الممتدة من 
الطيفية للقمح المصاب بالصدأ األصفر في الحقل وفي البيوت المحمية، لدراسة االستجابة  ASD األجهزة الراديومترية الحقلية 

والحامل لألعراض مصاب ووجد نتيجة الدراسة اختالفات واضحة في االنعكاس الطيفي عند بعض األطوال الموجية بين القمح ال
االنعكاس ناتجة عن مستويات مختلفة الظاهرية للمرض والقمح ذو اإلصابة الكامنة )غير الظاهرة(، كما وجدوا اختالفات في قيم 

في  hyperspectralاستخدام تقنيات االستشعار عن بعد )األطياف الفائقة(  إمكانيةوبالتالي تم التأكيد على من شدة اإلصابة. 
من خالل محاولتهم للكشف المبكر عن صدأ الورقة على    et alAhlawat(2011) ,. مراقبة الصدأ األصفر على القمح، ووجد

 905و 758و 670و 549باستخدام القياسات الراديومترية في المجاالت الطيفية  Blueberry توت الغابة ثالثة أصناف من نبات
نانومتر إلى وجود فروق معنوية واضحة في االنعكاسات الطيفية بين النباتات  2200و 1919و 1779و 1635و 1435و

حمر األتحت و حمر القريب األث اإلصابة في المجالين الطيفيين تحت السليمة والمصابة بالمرض في مراحل مبكرة من حدو 
تأثير صدأ األوراق والساق في  Keegan et al., (1956). أما الدراسات حول الصدأ البني فكانت البداية عندما درس القصير

لذروة عندما قورنت باإلصابة القمح على انعكاس الضوء وأظهرت البيانات بأن اإلصابة الحادة قد سببت انخفاض في انعكاس ا
فعالية الحزم الطيفية الفائقة   Franke et al., (2005) وجدكما ميكروميتر.  1-0.75المنخفضة للصدأ ما بين الطول الموجي 

hyperspectral  السليمة  النباتاتفي الكشف المبكر عن مرض الصدأ البني على محصول القمح، حيث أمكنهم التمييز بين
أيام من إحداث العدوى االصطناعية على األوراق على الرغم من عدم ظهور أعراض اإلصابة  5والمصابة واكتشاف اإلصابة بعد 

للنباتات المصابة بمرض الصدأ البني على  أن االستجابة الطيفية Geogr and Franke, (2007)على النبات. وأظهر كل من 
تكون واضحة بشكل كبير مثلها مثل تأثير اإلصابة في المجال الطيفي  NIRتحت األحمر القريب نبات القمح في المجال الطيفي 

ويعود ذلك لتأثير اللون البني للبقع المصابة المماثلة لتلك األوراق الهرمة. كما الحظا تأثير المرض في الكتلة الحيوية  VISالمرئي 
حمراء القريبة والتي تتأثر قيم االنعكاسات الستجابة الطيفية في المنطقة تحت للنبات والمساحة الورقية األمر الذي ينعكس على اال

 فيها بشكل كبير بهذين العاملين. 

  يهدف البحث إلى دراسة إمكانية الكشف المبكر عن الصدأ البني باالعتماد على الخصائص الطيفية للنباتات السليمة والمصابة.
 :همواد البحث وطرائق
متوسنط قمنح قناس  )صننف 9بحنوث صننف القمنح زرع. حيث 2008/2009شمال مدينة حمص للموسم الزراعي  تم إجراء التجربة

 24، ضنمن مجمنوعتين تضنم كنل منهمنا 3/12/2008كغ/الندونم بتناريخ  30باستخدام معندل بنذار  (20MRالمقاومة للصدأ البني 
 ( وفق ما يلي:Azoxystrobin 250g) Ortivaأورتيفا بالمبيد الفطري الجهازي والتي عوملت  م(5 *5)أبعادها  قطعة تجريبية

لكافنة القطنع فني هنذه المجموعنة  كتار(همل/ 800باستخدام التركيز المنصوح به ) المجموعة األولى: الرش بالمبيد الفطري أورتيفا-أ
بنالمرض والمعبننرة  اتهوالتني لنن ينتم إحنداث العندوى االصنطناعية لهنا بنالفطر المسننبب لمنرض الصندأ البنني وذلنك لضنمان عندم إصناب

 . (S1)عن النباتات السليمة
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إحننداث لكافننة القطننع التجريبيننة فنني هننذه المجموعننة والتنني سننوف سننيتم لهننا  المجموعننة الثانيننة: عنندم الننرش بالمبينند الفطننري أورتيفننا-ب
 .(S2) ةالعدوى االصطناعية بالفطر المسبب لمرض الصدأ البني والمعبرة عن النباتات المصاب

وكنرر النرش خمنس منرات بتنواريخ مختلفنة لضنمان عندم إصنابة القطنع  11/3/2009بالمبيد الفطري أورتيفا بندءًا منن تناريخ تم الرش 
 السليمة من التجربة.

كما تم إضافة األسمدة األزوتينة والفوسنفاتية والبوتاسنية ومكافحنة األعشناب الضنارة وفنق منا جناء فني نشنرات وزارة الزراعنة واإلصنالح 
 الخصوص.الزراعي بهذا 

 المناخية:المعطيات  
 الحرارة اليومية الصغرى درجة متوسطتراوح الممتد من الشهر األول إلى الشهر السادس حيث  الزراعةساد مناخ معتدل في موسم 

 54.1%( فتراوحت بين   (RHالعظمى والصغرى  أما متوسط الرطوبة النسبية اليومية ،ºC 26.6و  5بين  (°T C)والعظمى 
بين درجة الحرارة  تراوحت .مم 1.474مم بمتوسط يومي  266.8والهطول المطري الكلي خالل هذه الفترة كان  %، 82.1و

15.5- 22.5 ºC الهطول المطري اليومي  معدل% و 71.7 –54.4ومتوسط الرطوبة النسبية  /مايووأيار /أبريللشهري نيسان
 (2و1)الشكلين  على التوالي /مايووأيار /أبريلملم لشهري نيسان 0 – 1.58

 

 
 
 
 
 
 

 2009 والرطوبة النسبية % اليومية خالل موسم النمو Cºمتوسط الحرارة  .1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 2009 الهطول المطري اليومي مم خالل موسم النمو .2الشكل  
 العدوى االصطناعية:

وذلنك باسنتخدام أبنواو يورينة  2/4/2009 تم إحداث العدوى االصطناعية بالفطر المسبب لمرض الصدأ البني لنباتنات القمنح بتناريخ
وذلنك عنن طرينق  ICARDAتنم تأمينهنا منن المركنز الندولي للبحنوث الزراعينة فني المنناطق الجافنة  Puccinia recondita للفطنر

لتنر منن المناء ا منادة لخفنض التنوتر السنطحي  3منن األبنواو اليورينة منع  ³سنم 1الهيئة العامة لالستشعار عن بعند. حينث تنم خلنط 
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 و Hussien et al., (1997)صابون سائل( ورشت القطع التجريبية بالمحلول عند الساعة السادسة مساًء اعتمادًا على ما نشره )
 De Vallavieille et al., (2002)  حول زيادة الفعالية في إحداث اإلصابة ونجاح العدوى في حال تمنت عملينة التلقنيح فني فتنرة

سنناعة مننن رش العنندوى الفطريننة  48زمننة لهننا، وتغطيتهننا  بأغطيننة بالسننتيكية شننفافة تننم إزالتهننا بعنند وتننم تننأمين الرطوبننة الال  الظننالم
(Moshou et al., 2003 .)( اسنتعمل لتقندير شندة اإلصنابة سنلم بترسنون وكامبنل وهنو المعتمند دولينًا حتنى اآلنPeterson et 

al., 1948 ) ًفننني فتنننرة النضنننج اللبنننني والنضنننج الشنننمعي اعتمنننادًا علنننى  وقيسنننت النسنننبة المئوينننة لالصنننابة بالصننندأ منننرتين أسنننبوعيا
Hussien et al., (1998). 

 القياسات الراديومترية:
الذي يقيس  ASDماركة  RS3من نوع  FieldSoecPro_ Spectroradiometer تم استخدام جهاز السبيكتروراديومتر

 ،درجة 25نانومتر وبحقل رؤية في الحقل  2نانومتر بدقة طيفية  2500حتى  350االنعكاسات الطيفية ضمن المجال الطيفي 
والذي يؤمن مساحة  Plant Canopyمتر عن قمة المظلة الخضرية للنباتات  1.5حيث تم أخذ القراءة الراديومترية على ارتفاع 

قراءات للقطعة الواحدة  3بواقع الزراعة سجلت االنعكاسات الطيفية لكافة القطع التجريبية بدءًا من تاريخ  .²م 0.636أرضية 
أيام بغية المراقبة  3-2للقراءات الراديوميترية يوم، حتى إحداث العدوى الفطرية ليصبح الفاصل الزمني  15وبفاصل زمني 

فيزيولوجية التي يحدثها المرض وربطها مع القياسات الطيفية. ليكون عدد القراءات المستمرة لنتمكن من تحديد موعد بدء التغيرات ال
قيمة تمثل االستجابة الطيفية عند كل نانومتر على المحور الممثل  2150قراءة. كل قراءة تعبر عن  21الراديومترية في الموسم 

حزمة طيفية كل حزمة منها تعبر عن متوسط  60نانومتر. قسم هذا المجال الطيفي إلى  2500إلى  350للطول الموجي من 
 (.1االستجابات الطيفية للقيم الممثلة لهذه الحزمة والموضحة في الجدول )

 . الحزم الطيفية المستخدمة للتعبير عن االستجابة الطيفية للقيم الممثلة لهذه لحزم1الجدول 

 

( لجميع 32إلى  18للصفات الطيفية )الحزم الطيفية من لمقارنة المتوسطات   T-Testتم تحليل البيانات باستخدام اختبار
 %. 5عند مستوى داللة  .12GenStat القراءات )التواريخ( باستخدام برنامج

 

 رقم
 الحزم الطيفية

 نانومتر
 رقم

 الحزم الطيفية

 نانومتر
 رقم

 الحزم الطيفية

 نانومتر
 رقم

 الحزم الطيفية

 نانومتر
 رقم

 الحزم الطيفية

 نانومتر

1 350-400 13 670-690 25 890-910 37 1240-1270 49 1660-1690 

2 400-450 14 690-710 26 910-940 38 1270-1300 50 1690-1720 

3 450-500 15 710-730 27 940-970 39 1300-1320 51 1720-1750 

4 500-520 16 730-739 28 970-1000 40 1390-1420 52 1750-1780 

5 520-540 17 740-749 29 1000-1030 41 1420-1450 53 1780-1820 

6 540-560 18 750-770 30 1030-1060 42 1450-1480 54 1890-1940 

7 560-580 19 770-790 31 1060-1090 43 1480-1510 55 1940-1990 

8 580-589 20 790-810 32 1090-1120 44 1510-1540 56 1990-2040 

9 590-610 21 810-830 33 1120-1150 45 1540-1570 57 2040-2080 

10 610-630 22 830-850 34 1150-1180 46 1570-1600 58 2080-2140 

11 630-650 23 850-870 35 1180-1210 47 1600-1630 59 2140-2190 

12 650-670 24 870-890 36 1210-1240 48 1630-1660 60 2190-2250 
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 النتائج والمناقشة:
بالفطر المسبب للمرض( وجود فروق بسيطة  االصطناعية)بعد ثالثة أيام من إحداث العدوى  5/4/2009أظهرت النتائج بتاريخ 
( في قيم االنعكاس بين النباتات المعاملة بالرش بالمبيد الفطري )السليمة غير معرضة إلحداث العدوى 2غير معنوية )الجدول 

( S2الفطرية  االصطناعيةير المعاملة بالرش بالمبيد الفطري )المصابة، المعرضة للعدوى ( والنباتات غS1بالفطر االصطناعية
التي أظهرت سلوك  55إلى  50ومن  40إلى  30عند جميع الحزم الطيفية المقسم لها الطول الموجي. فيما عدا الحزم الطيفية من 

المصابة حيث سجلت النباتات المصابة قيم انعكاس أعلى من غير مفهوم في وجود فروق في قيم االنعكاس بين النباتات السليمة و 
  (.3السليمة على غير المتوقع )الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 5/4/2009. االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة بالصدأ البني بتاريخ 3الشكل 
كانت النباتات في مرحلة النمو الخضري األعظمي أن قيم عندما  9/4/2009أيام من العدوى الفطرية  7أظهرت النتائج بعد 

االنعكاس الطيفي لكل من النباتات السليمة والمصابة المقابلة للحزم الطيفية المدروسة إلى وجود فرق معنوي في هذه القيم عند 
نانومتر أي المجال  1060إلى  750( والمقابلة للطول الموجي الممتد من 2)الجدول  30إلى  18الحزم الطيفية الممتدة من 

( حيث سجلت النباتات السليمة قيم Near and short infrared waveالطيفي تحت األحمر القريب والتحت أحمر القصير )
حيث  4.47فقد بلغت قيمته  23انعكاسية أعلى من تلك المسجلة عند النباتات المصابة وكان أعلى فرق مسجل عند القناة الطيفية 

 (.4% )الشكل  62.89% بينما كانت قيم االنعكاس للنباتات المصابة  67.36سجلت النباتات السليمة قيمة انعكاسية 
  
 

 

 

 
 
 
 

 9/4/2009وقبل ظهور المرض على النبات بتاريخ أيام  7صطناعية ب  . االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة بعد إحداث العدوى اإل4 الشكل

عند مستوى الثقة ( إلى وجود فروق معنوية مسجلة في قيم االنعكاس الطيفي 5( والشكل )2أظهرت النتائج الموضحة في الجدول )
والمقابلة  26-18% بين النباتات السليمة والنباتات المصابة )اإلصابة غير ظاهرة بعد( عند الحزم الطيفية المدروسة من  5

 20/4و 11/4نانومتر والممثل للمجال الطيفي تحت األحمر القريب خالل التواريخ  940-750للطول الموجي الممتد من 
يوم  25و 21و 18و 10والمتوافقة مع  1/5/2009صبح اإلصابة ظاهرة على أوراق النبات بتاريخ أي قبل أن ت 27/4و 23/4و

عند المجال الطيفي التحت لالنعكاس  مرتفعة اً حيث سجلت النباتات السليمة قيم، من إحداث العدوى االصطناعية على التوالي

 سليم

 مصاب

 سليم

 مصاب
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 ةكتلالذي يحدث لل تغيرللذلك  السبب في وقد يعود .قيم أقلاحمر القريب والقصير بالمقارنة مع النباتات المصابة التي سجلت 
 النباتات حدث تغير في استجابتها الطيفية عني  مما  لنباتات نتيجة اإلصابةفي ا الداخلية للورقة ةبنيالو  يةورقالمساحة الالحية ودليل 
 Geogrو  Franke et al (2005)و  Cai et al., (2005)كل منجاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما توصل إليه السليمة حيث 

 5إمكانية الكشف المبكر للصدأ البني على نباتات القمح بعد  إلى   Franke et al (2005)حيث أشار ، Frankeو (2007)
 .أيام من إحداث العدوى االصطناعية لألوراق على الرغم من عدم ظهور أعراض اإلصابة على النبات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009/ 27/4ولغاية  2009/ 11/4. االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة قبل ظهور أعراض المرض على النبات بدءًا من 5الشكل 
)مرحلة اإلزهار( من خالل مالحظة األعراض األولية للمرض على بعض  1/5/2009تم تسجيل أول ظهور للمرض بتاريخ 

األوراق للنباتات في القطع التجريبية التي تم إحداث العدوى لها أي بعد حوالي شهر من إحداث العدوى وعند متابعة نتائج مرحلة 
مرتفعة عند المجال  كانتأن االستجابة الطيفية أو القيم االنعكاسية للنباتات السليمة اإلزهار وحتى بداية اصفرار النبات وجد 

المقسم لها المجال الطيفي. فعند الحزمة الطيفية  32إلى  18حمر القريب والقصير بما يقابل الحزم الطيفية من األالطيفي تحت 
 48.2و 50.5و 52.9نانومتر وجد أن النباتات السليمة قد سجلت قيم انعكاسية  810-790المعبرة عن المجال الطيفي  20
 46.9و 48.4بة قد سجلت عند هذه الحزمة الطيفية القيم التالية في حين أن النباتات المصا 44.2و 40.9و 44.4و 43.7و
على التوالي  21/5و 18/5و 14/5و 11/5و 7/5و 5/5و 1/5وذلك في تواريخ  33.7و 34.3و 39.3و 39.8و 43.3و

ند مستوى الثقة ( أن الفروقات في قيم االنعكاس بين النباتات السليمة والمصابة كانت معنوية ع2(. كما يوضح الجدول )6)الشكل 
%. ويعود السبب في ذلك كما ذكر سابقًا أن هذه الحزم الطيفية المدروسة الممثلة للمنطقة الطيفية التحت حمراء القريبة والقصيرة 5

من المجال الطيفي الكهرمغناطيسي تتأثر بشكل كبير بالكتلة الحية للنبات ودليل مساحة األوراق والبنية الداخلية للورقة وبما أن 
اإلصابة قد ظهرت للعين المجردة وقد اشتدت مع تقدم النبات في العمر فإن هذه التغيرات تكون واضحة بشكل كبير في النباتات 

 152.5و 197.4نباتات في حين كانت للنباتات السليمة 10و/ 146.7و 175المصابة حيث أن كتلتها الحية سجلت القيم 
 3.97و 7.98للنباتات المصابة و 3.58و 7.32توالي، وبلغ دليل المساحة الورقية على ال 18/5و 5/5نباتات في التواريخ 10و/

على التوالي. وتلعب اإلصابة دورًا كبيرًا في تغيير البنية الداخلية للورقة األمر الذي يؤثر  18/5و 5/5للنباتات السليمة في التواريخ 
 West et al., (2003)و Zhang and Dickinson (2001)على انعكاسية الغطاء النباتي. وهذا ما أكده كل من 

 .Kuckenberg et al., (2009)و
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نعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة بعد ظهور أعراض المرض على النبات بدءًا من  .6الشكل   21/5/2009ولغاية  1/5/2009اال
بأنها الحزم  30ولغاية 18مما سبق ل وحظ أن المنطقة الطيفية تحت الحمراء القريبة والقصيرة والمقابلة للحزم الطيفية المدروسة من 

 20يفي بين نباتات القمح السليمة عن المصابة بالصدأ البني. فعلى سبيل المثال نالحظ عند الحزمة الطيفية المبشرة للتمييز الط
نانومتر( والممثلة في المجال  1060-1030) 30نانومتر( والممثلة للمجال الطيفي تحت األحمر القريب والحزمة  790-810)

فية في النباتات السليمة والمصابة كانت متقاربة جدًا حتى تاريخ إحداث الطيفي تحت األحمر القصير، أن قيم االنعكاسات الطي
أيام من هذا التاريخ لوحظ وجود فروق واختالفات في قيم االنعكاس الطيفي استمرت  7العدوى االصطناعية الفطرية وبعدها بحوالي 

 (.7شكل ملحوظ من تلك المصابة )الشكل تقريبا حتى نهاية عمر النباتات مسجلة النباتات السليمة قيم انعكاسية أعلى ب
دلت النتائج إلى إمكانية تقسيم فترة نمو نباتات القمح الستخدام القياسات الراديومترية في تمييز النباتات السليمة عن المصابة 

 بالصدأ البني إلى أربعة مراحل.
النباتات السليمة والتي سوف تتعرض للعدوى األولى: من الزراعة حتى إحداث العدوى االصطناعية، لم تظهر فروقات بين 

 المرضية حيث تعد حينها جميعها سليمة وبالتالي ال يوجد فروقات معنوية في قيم االنعكاس بين االثنين.
 

 

 

 

 
ل عمر  30و 20عند الحزمة . االنعكاس الطيفي لنباتات القمح السليمة والمصابة 7الشكل  والممثلتان في المجال الطيفي تحت األحمر القريب والقصير على التوالي خال

 النباتات

 

 سليم 30الحزمة  20الحزمة 
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الثانية: من إحداث العدوى االصطناعية حتى بداية ظهور أعراض المرض. تعتبر هذه المرحلة األكثر أهمية في الدراسة من 
النباتات جميعها سليمة من الناحية الشكلية )المظهر الخارجي( وال يمكن لعين اإلنسان الناحية التطبيقية، ففي هذه المرحلة تكون 

عندها تمييز النباتات السليمة عن المصابة نتيجة للعدوى االصطناعية لهذه النباتات، في هذه المرحلة تجاوزت القياسات الطيفية 
بالعين المجردة إلى الكشف عن التغيرات الفسيولوجية التي يحدثها الفروقات الشكلية بين النباتات السليمة والمصابة والتي ترصد 

المرض خالل فترة الحضانة عند المجال الطيفي تحت األحمر القريب والتي يستطيع عندها متخذ القرار من أخذ القرارات في اتجاه 
 المكافحة التي تكون ذات فاعلية حينها.

، األولى: من بداية ظهور فترتينظهور للمرض حتى اصفرار النبات يمكن وصفها في المرحلة الثالثة: والتي تبدأ من مالحظة أول 
المرض حتى اشتداد اإلصابة والثانية من اشتداد اإلصابة حتى تحولها إلى وباء، ويمكن االستفادة من تقنيات االستشعار عن بعد 

جراءاتها، أما المرحلة في المرحلة األولى وأن يكون الكشف عن المرض خاللها قد يحقق بعض الفائد ة على صعيد المكافحة وا 
 الثانية قد ال يكون لذلك أي أهمية.

المرحلة الرابعة: من اصفرار النبات حتى الحصاد، ال تعتبر لهذه التقنية أي أهمية من وجهة نظر الباحث كون المرض أصبح في 
 مرحلة متأخرة والمكافحة غير مجدية.

 2008/2009 نة بين الصفات الطيفية للنباتات السليمة والمصابة بمرض الصدأ البني خالل موسم النموللمقار  T-test. اختبار 2لجدول ا

 التاريخ

الحزم 

 الطيفية

 المعاملة

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

05/04/2009 
S1 56.9 59.4 60.3 61.2 61.6 62.2 62.4 62.8 62.7 57.6 54.0 51.5 54.5 55.1 53.6 

S2 57.4 59.5 60.3 61.3 61.7 62.3 62.6 63.1 63.2 59.1 55.9 53.6 56.2 56.8 55.5 

T-Test NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

09/04/2009 
S1 61.3 63.6 64.7 65.7 66.5 67.4 67.7 67.8 67.4 61.8 58.0 57.6 61.3 62.5 60.7 

S2 57.5 59.4 60.3 61.4 62.1 62.9 63.2 63.5 63.3 58.7 55.4 54.8 58.0 59.0 57.6 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

11/04/2009 
S1 52.3 54.3 54.8 55.5 55.8 56.2 56.2 56.4 55.8 51.3 48.1 49.0 51.9 52.7 51.8 

S2 49.9 51.5 52.0 52.6 52.9 53.2 53.3 53.5 53.2 49.6 46.9 47.9 50.3 51.0 50.4 

T-Test S S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS 

20/04/2009 
S1 45.8 47.9 48.6 49.0 49.6 50.0 50.1 49.8 48.5 43.7 41.7 51.8 61.5 66.3 58.3 

S2 43.2 44.8 45.3 45.8 46.3 46.7 46.8 46.6 45.7 42.0 40.5 50.1 58.7 63.0 55.9 

T-Test S S S S S S S S S S NS NS S S S 

23/04/2009 
S1 51.9 54.0 55.2 56.9 56.8 57.3 57.6 58.9 59.9 54.9 48.8 48.0 51.7 53.1 53.7 

S2 50.3 52.0 53.1 54.8 54.6 55.1 55.4 56.8 58.2 54.5 48.8 47.9 51.0 52.1 53.4 

T-Test S S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS 

27/04/2009 
S1 46.0 48.9 49.8 50.4 51.3 51.9 52.1 51.5 49.9 43.9 41.6 44.5 48.3 49.4 46.8 

S2 42.6 44.9 45.7 46.1 46.9 47.5 47.7 47.2 46.0 41.4 39.9 42.2 45.2 46.0 44.0 

T-Test S S S S S S S S S NS NS NS NS S NS 

01/05/2009 
S1 49.0 51.7 52.9 53.9 54.6 55.3 55.5 55.6 54.6 48.7 44.9 47.1 51.3 52.8 51.5 

S2 45.1 47.4 48.4 49.3 49.9 50.4 50.7 50.9 50.2 45.6 42.5 44.7 48.2 49.4 48.5 

T-Test S S S S S S S S S S S NS S S NS 

05/05/2009 
S1 46.7 49.3 50.5 51.4 52.3 53.2 53.5 53.3 52.1 46.5 43.9 45.9 49.8 51.1 49.1 

S2 43.7 45.9 46.9 47.6 48.4 49.2 49.5 49.4 48.6 44.2 42.0 43.8 47.0 48.1 46.6 

T-Test S S S S S S S S S NS NS NS NS NS NS 

07/05/2009 
S1 44.4 46.8 48.2 49.6 50.2 51.0 51.5 52.2 52.2 47.6 44.1 43.6 47.0 48.3 47.8 

S2 40.3 42.2 43.3 44.6 45.1 45.7 46.2 46.8 47.2 43.8 40.8 40.3 43.0 44.0 43.9 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

11/05/2009 
S1 40.3 42.7 43.7 44.4 45.2 45.9 46.2 45.9 44.8 40.0 37.9 39.8 43.0 44.1 42.3 

S2 36.9 38.9 39.8 40.4 41.2 41.9 42.3 42.1 41.4 37.7 36.3 37.9 40.4 41.3 39.9 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

14/05/2009 
S1 40.7 43.3 44.4 45.1 46.1 46.9 47.2 46.8 45.6 40.8 39.0 41.5 44.9 46.0 43.8 

S2 36.1 38.2 39.3 40.1 41.2 42.0 42.6 42.5 41.8 38.3 37.1 39.5 42.3 43.2 41.6 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

18/05/2009 
S1 37.6 39.8 40.9 41.8 42.5 43.2 43.6 43.5 42.7 38.6 36.5 38.6 41.6 42.6 41.2 

S2 31.2 33.0 34.3 35.4 36.4 37.3 38.0 38.3 38.1 35.5 34.3 36.1 38.6 39.5 38.6 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

21/05/2009 
S1 40.9 42.9 44.2 45.4 46.3 47.2 47.7 47.9 47.6 43.6 41.3 41.1 44.2 45.4 44.0 

S2 30.5 32.1 33.7 35.1 36.4 37.6 38.6 39.3 39.8 37.9 37.0 36.8 39.3 40.3 39.6 

T-Test S S S S S S S S S S S S S S S 

S  ،NS  5: معنوي  وغير معنوي عند مستوى داللة% 
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 الخالصة:

واضحة في قيم االنعكاس  أظهرت نتائج دراسة السلوك الطيفي للنباتات السليمة والمصابة بالصدأ البني وجود فروق -1
 الطيفي بين نباتات القمح السليمة والمصابة بالصدأ البني.

إمكانية استخدام تقنية االستشعار عن بعد )قيم االنعكاسية الطيفية( في الكشف المبكر عن مرض الصدأ البني خالل فترة  -2
يوم من ظهور أول بثرة للمرض على النباتات  22حضانة المرض بعد أسبوع واحد من إحداث العدوى االصطناعية للمرض قبل 

 نانومتر. 940إلى  750بشكل ملحوظ للعين المجردة ضمن المنطقة الطيفية تحت الحمراء القريبة الممتدة من 

 المراجع: 
ن. عمنننان، األرد، االستشننعار عنننن بعنند األساسننيات والتطبيقنننات. دار المننناهج للنشنننر والتوزيننع .(2003الداغسننتاني، نبيننل صنننبحي )

 ص. 473
 ص.  430جامعة البعث.  -أمراض النبات. مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية(. 2003)حسن  ،خليل

 .ةسوري ، دمشق،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيمديرية التخطيط والتعاون الدولي، (. 2013) وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
 

Ahlawat, V.; Om. Jhorar; L. Kumar; and D. Backhouse (2011). Using hyperspectral remote sensing 

as a tool for early detection of leaf rust in blueberries. Proceedings 34
th

 International 

Symposium on Remote Sensing of Environment. April 10-15, Sydney, Australia. 

Bennedsen, B.S. and D.L. Peterson (2005). Performance of a system for apple surface identification 

in near-infrared images. Biosystems Eng., 90(4): 419-431. 

Bravo, C.; D. Moshou; J. West; A. McCartney and H. Ramon (2002). Early disease detection in 

wheat fields using spectral reflectance. Biosystems Engineering, 48(2): 137-145. 

Cai, C.J.; Z.H. Ma;  H.G. Wang; H.Y. Zhu; M.H. Wang; H. An and C. Huang (2005). Remote 

sensing research on wheat stripe rust monitoring technology. The Second Asian 

Conference on Plant Pathology. Pp 35. 

De Vallavieille, P. C.; L. Huber; M. Leconte and O. Bethenod (2002). Preinoculation effect of light 

quantity on infection efficiency of Puccinia striiformis and P. triticina on wheat seedlings.  

Phytopathology. 92:1308-1314. 

Franke, J.; G. Menz; E.C. Oerke and U. Rascher (2005). Comparison of multi- and hyperspectral 

imaging data of leaf rust infected wheat plants. Remote Sensing for Agriculture, 

Ecosystems, and Hydrology. Vol 2 ed: M. Owe. - Bellingham, WA . 

Geogr, D.; and J. Franke (2007). Spatiotemporal dynamics of stress factors in wheat analysed by 

multisensoral remote sensing and geostatistics. Diese Dissertation ist auf dem Hoch schul 

schriften server der ULB Bonn, Erscheinungsjahr. 

Hussien, T.; R.L. Bowden; and B. S. Gill (1997). Performance of four new leaf rust resistance genes 

transferred to common wheat from Aegilops tauschii and Triticum monococcum. Plant 

Disease.81(6): 582-586. 

Hussien, T.; R.L. Bowden; B.S. Gill; and T.S. Cox (1998). Chromosomal locations in common 

wheat of three new leaf rust resistance genes from Triticum monococcum. Kluwer 

Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Euphytica. (101):127–131.  

Keegan, H.J.; J.C. Schleter; W.A. Hall and G.M. Haas (1956). Spectrophotometric and colorimetric 

study of diseased and rust resisting cereal crops; Nat. Bur. Stads., P 4591. 



 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

200 

 

Kuckenberg, J; I. Tartachnyk; and G. Noga (2009). Temporal and spatial changes of chlorophyll 

fluorescence as a basis for early and precise detection of leaf rust and powdery mildew 

infections in wheat leaves. Precision Agriculture. 10(1):34-44. 

Lillesand, T.M.; and R.W. Kiefer (2000). Remote Sensing and Image Interpretation.2nded John 

Wiley and Sons Inc., New York, .p:144-149. 

Moshou, D.; C. Bravo; S. Wahlen; J. West; A. McCartney and J. De Baerdemaeker (2003). 

Ramon1simultaneous identification of plant stresses and diseases in arable crops based on 

a proximal sensing system and self-organizing Neural Networks. 4
th

 European Conference 

on Precision Agriculture, Berlin, June 2003. 

Ramon, H. (2006). Fungal disease detection in winter wheat by remote sensing. Project (2003-

2006),.http://www.kuleuven.be/research/researchdatabase/project/3E05/3E051127.htm  

Peterson. R.F.; A.B .Campbell and A.E .Hannah (1948). A diagrammatic scale for rust intensity on 

leaves and stems of cereals. Canadian Journal of Research. (26):496–500  

West, J.S; C. Bravo; R. Oberti; D. Lemaire; D. Moshou; and H.A.  McCartney (2003). The potential 

of optical canopy measurement for targeted control of field crop diseases. Annual Review 

of Phytopathology. (41):593-614. 

Woebbecke, D.M.; G.E. Meye; K.V. Bargen; and D.A. Mortensen (1995). Shape features for 

identifying young weeds using image analysis. Transactions of the ASAE. 38(1):271-281. 

Zhang, L. and M. Dickinson (2001). Fluorescence from rust fungi: a simple and effective method to 

monitor the dynamics of fungal growth in plant. Physiological and Molecular Plant 

Pathology. (59):137-141. 

 

 

  

http://cwisdb.cc.kuleuven.be/persdb-bin/persdb?lang=E&oproep=persoon&fnaam=U0004397


 2016 - (1)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 1 , Jun 2016 

201 

 

 

Early Detection of Brown Rust (Leaf Rust) Puccinia recondita in Wheat Plant 

Using Remote Sensing Techniques 

Eyad Ahmad Al-khaled*
(¹)

 Basel Al-kai
(²)

 and Asmaa Makdah
(³) 

 

(1). General Organization of Remote Sensing (GORS), Damascus, Syria. 

(2). Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Albaath University, Homs, Syria.   

(3). (GORS), Homs, Syria. 

(*Corresponding author: Dr. Eyad Ahmad Al-Khaled, E-Mail: dr.eyadalkhaled@gmail.com). 

 

Received: 29/6/ 2015     Accepted: 01/08/ 2015 

 

Abstract: 
The experiment carried out during 2008-2009 season at Homs; the objective was to study the 

spectral characteristics of healthy and infected wheat plants with brown rust Puccinia recondita, and 

the possibility of early detection of this disease before the symptoms appearance of disease on the 

plants. The spectral characteristics of plants showed significance differences in reflectance values, 

for both healthy and inoculums plants after one week of artificial inoculation with fungi on 9/4/2009 

within wavelength 750-1060 nm of near infrared NIR and short infrared wave SINW. The healthy 

plants recorded higher spectral reflectance values more than the infected plants in range of spectrum, 

the spectral reflectance value within the wavelength 790-810 nm was 64.68 % for healthy plants and 

60.34 % for infected plants, and these differences in spectral reflectance values were increased 

between the healthy and infected plants in this spectral range with the appearance of disease 

symptoms on the infected plants, and with the increment of disease severity of the infected plants. In 

21/5/2009 the spectral reflectance values in the wavelength 790-810 nm were 44.22 -33.65 % for 

healthy and infected plants, respectively. It was found that the differences in spectral reflectance 

values between healthy and infected plants were clear in the spectral area of near and short infrared, 

which represented the wavelength 750-1120 nanometers, and the best wavebands for early detection 

of brown rust disease were within the range 750 - 940 nanometers of the near infrared NIR spectral 

range. Where significant differences were found in this range after one week of inoculation with 

fungi or before almost 21 days from symptoms appearance of disease of the infected plants to the 

end of the growing season. 
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