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 الملخص
 .Puccinia striiformis f. sp  السالالت الفيزيولوجية والقدرة اإلمراضية لفطر الصدأ األصفر على القمح .2003 حكيم، محمد شفيق وعمر يحياوي.

tritici  Eriks.  18-12: 21. مجلة وقاية النبات العربية. في سورية ولبنان. 
في سورية ولبنان، لتحديد سالالته  .Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Eriksهدفت الدراسة إلى رصد مجتمع فطر الصدأ األصفر على القمح 

(. شملت الدراسة زراعة األصناف 1999/2000و  1998/99، 1997/98، 1996/97ة وتحليل مورثات قدرتها اإلمراضية، خالل أربعة مواسم )الفيزيولوجية السائد
ائج الحقلية سورية( وتربل ) لبنان(، ومخبريًا ضمن ظروف متحكم بها في محطة تل حديا )ايكاردا(. أظهرت النتايكاردا، حلب، تل حديا )محطتي التفريقية حقليًا في 

في سورية ولبنان، وتميز  Yr18 و  7Yr ،6Yr ،10Yr ،SDYr ،suYr ،+9Yr ،+6Yr ،+7Yr ،+2Yr ،AYr ،،2Yr 9Yr، 7Yr1عدم فاعلية كل من مورثات المقاومة 
رت النتائج المخبرية إلى وجود ثمانية عشرة بينما كان هذا المورث مقاومًا في سورية. أشا ،3Vمجتمع السالالت الفيزيولوجية في لبنان بقدرته على مهاجمة المورث 

، 2E0 ،6E0 ،6E16 ،6E18 ،6E20 ،6E134 ،20E148 ،38E0 ،38E6 ،38E134 ،38E150 ،82E16 ،134E134ساللة خالل فترة الدراسة في سورية )
134E146 ،230E134 ،230E150 ،68E130 70 وE130( وإحدى عشرة ساللة في لبنان )6E20، 6E134 ،38E22 ،38E134 ،134E150 ،230E150 ،166E150 ،

146E172 ،182E150 ،70E148 198 وE150( بعض تلك السالالت وجد في كال البلدين .)6E0 ،6E134 ،38E134230، وE150 وبعضها وجد في بلد واحد فقط ) 
( 172E146182 وE150وعلى العموم فإن النتائج تشير إلى تكرار ظهور بعض السالالت في المجتمع الط .) بيعي للسالالت الفيزيولوجية للصدأ األصفر في سورية

  198E150في لبنان ) ( أو230E150و 6E20 ،38E6 ،38E0 ،68E130 ،70E130 ،134E134ولبنان، وإلى ظهور سالالت جديدة لم تسجل سابقًا في سورية )
 المسجلة في سورية أضعف السالالت وأثرت في مورث مقاومة  E02ة (. أظهرت الدراسة تباين القدرة اإلمراضية لتلك السالالت إذ كانت السالل230E150 و

، 6Yr ،7Yr ،SDYr ،suYr ،+9Yr ،+7Yr ،+6Yr ،8Yrاشرسها وتمكنت من مهاجمة أربعة عشر مورثًا للمقاومة )  E150 230بينما كانت الساللة  7Yrواحد فقط هو 
+2Yr ،AYr، 2Yr ،9Yr ،17Yr 18وYr). 

 أ أصفر، سالالت فيزيولوجية، سورية، لبنان. قمح، صد كلمات مفتاحية:
 

 المقدمة 
تتعرض المحاصيل الحقلية لإلصابة بالعديد من اآلفات مؤدية إلى 
خسائر موسمية تختلف باختالف المسبب المرضي والعائل والظروف 

األمراض الفطرية من أكثر األمراض انتشارًا على  د. تع(4)البيئية 
، ويبرز من بين هذه األمراض األصداء محاصيل الحبوب ومنها القمح

(. 13الواسعة االنتشار في مختلف مناطق زراعة القمح في العالم )
وتتسبب أمراض األصداء )الصدأ األسود للساق، صدأ األوراق، 
والصدأ األصفر( عن ثالثة فطور عالية التخصص، تتميز باحتوائها 

ف في قدرتها على على عدد كبير من السالالت الفيزيولوجية التي تختل
 ( .20إحداث اإلصابة في النبات العائل )

( المتسبب عن الفطر Yellow  rustمرض الصدأ األصفر ) ديع
Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Eriks.  من أهم أصداء

(. ورافق التوسع الكبير في 12، 8القمح في المناطق الباردة والرطبة )
مح في منطقة وسط وغربي آسيا وكذلك المساحات المزروعة بالق

التغيير في النظم الزراعية من الزراعة البعلية إلى الزراعة المروية، 
(. وقدرت الخسائر التي أحدثها المرض 9زيادة انتشار هذا المرض )

 ( 6) 1990دوالر أمريكي في الباكستان عام  يينمال 8بحوالي 
في إيران  1995 و 1993مليون طن من الحبوب في عامي  1.5-1و

  GerecK 79في إنتاجية الصنف  %26.5وقدرت الخسائر بـ . (21)
(،  وسبب الظهور المتكرر للمرض بشكل 7في تركيا ) 1991في عام 

خسائر كبيرة في  1993 و 1989، 1988جائحات مرضية في األعوام 
 (.16) في اليمن Seri 82 و Sonalikaإنتاجية الصنفين 

هذا المرض خالل السنوات الخمسة وفي سورية تكرر ظهور 
أعلى شدة إصابة وأكثرها وبائية في عام كانت عشر الماضية، ولكن 

(. وتكرر ظهور 14) Mexipakنتيجة النتشار زراعة الصنف  1988
  1994، 1993هذا المرض بشكل واسع في األعوام الرطبة مثل 

ي من اإلنتاج القومي ف %30(. وقدرت الخسائر بحوالي 5) 1995 و
 1994في عام   Mexipak و Seri 82لبنان بسبب زراعة الصنفين 

(15. ) 
إن من أهم أسباب زيادة انتشار المرض وحدوث الوبائيات، 
التشابه الكبير في القاعدة الوراثية لألصناف المزروعة. إذ تشترك 
األصناف المشار إليها سابقًا بقابليتها لإلصابة بتلك السالالت 

. وعلى الرغم من استبدال تلك Yr9سة للمورث الفيزيولوجية الشر
األصناف بأصناف جديدة إال أن المسبب المرضي استطاع أن يهاجم 
تلك األصناف خالل فترة قصيرة من انتشارها في الزراعة. ويعود هذا 
إما إلى ظهور سالالت فيزيولوجية جديدة قادرة على كسر فعل مورثات 
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خول سالالت جديدة إلى المنطقة المقاومة في تلك األصناف أو بسبب د
 منقولة بوساطة الرياح من مناطق أخرى من العالم.

وعليه فإن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو رصد التغيير 
المحتمل في المجتمع الطبيعي للسالالت الفيزيولوجية في سورية ولبنان 

   .وتحديدها وتحليل مورثات قدرتها اإلمراضية
 

 مواد البحث وطرائقه
 استخدمت مجموعة األصناف التفريقية )سبعة عشر صنفًا

( في عزل وتحديد 11وآخرون ) Johnsonوساللة(، كما وصفها 
السالالت الفيزيولوجية لفطر الصدأ األصفر على القمح، وأضيف إلى 

 Cham 1 ،Gereckتلك المجموعة خمسة أصناف كمجموعة مكملة هي 

79 ،Federation 4/Kavkaz ،Anza وSonalika  نفذت  .(1)جدول
 الدراسة حقليًا ومخبريًا.

 
أصناف القمح* التفريقية المستخدمة في تحديد السالالت  .1جدول 

 الفيزيولوجية لفطر الصدأ األصفر على القمح.
Table 1. Differential Wheat Varieties* used for identification 

of wheat yellow rust physiological races. 

  

 

 األصناف التفريقية
Differential Varieties 

 المورث المقاوم
Resistant 

Gene 

 مة األسيةالقي
Decanery 

Value 

 World set  المجموعة العالمية

                        Chinese 166  1 )01 (= 2 
Lee 7 )12 (= 2 

Heines Kolben 6 )24 (=2 
Vilmorin 23 3V )38 (=2 

Moro 10 )416 (=2 

Strubes Dickkopf SD )532 (=2 
Suwon 92 x Omar SU )664 (=2 

Clement +9 )7128 (=2 

Triticum spelta album 5 )8256 (=2 

European Set المجموعة األوربية 
Hybrid 46 +4 )01 (= 2 

Reichersberg 42 +7 )12 (= 2 
Heines peko +6 )24 (=2 

Nord Desprez 3N )38 (=2 
Compare 8 )4(=216  

Carstens V CV )532 (=2 
Spaldings Prolific Sp )664 (=2 

Heines VII +2 )7128 (=2 

Supplemental Set  المجموعة المكملة 
Sonalika 2 , A  

Anza 18 , A  
Federation 4 / Kavkaz 9  

Gereck 79 -  
Cham1 -  

 (، هولندا.IPO* مصدر البذار: مركز بحوث وقاية النبات )
* Source of seeds: Research Institute for Plant Protection 

(IPO), The Netherland.  

 الدراسة الحقلية -1
أضيف إلى األصناف التفريقية السابقة الذكر مجموعة أخرى من 
األصناف محددة المورثات المقاومة للصدأ األصفر ليصبح المجموع 

زرعت  .(2صنفًا وساللة )جدول  47يًا الكلي لألصناف المختبرة حقل
في  1999/2000و  1998/99، 1997/98، 1996/97خالل المواسم 

كل من تل حديا ) المحطة الرئيسة للمركز الدولي للبحوث الزراعية في 
( وتربل )المحطة التابعة ايكاردا، حلب، سورية -المناطق الجافة

 إليكاردا في لبنان(. 
م وبمسافة فاصلة  1خطين بطول زرع كل صنف أو ساللة في 

سم بين الخطوط. أجري اإلعداء االصطناعي للنباتات في سورية  30
باستخدام خليط ، و(22)  (growth stage 22-29)في مرحلة اإلشطاء 

مجموعة  P. striiformis من المجتمع الطبيعي لألبواغ اليوريدية للفطر 
ن الهواء، من الموسم السابق ومحفوظة ضمن زجاجات مفرغة م

وكررت العدوى مرة ثانية بعد حوالي أسبوعين من العدوى األولى. أما 
في لبنان فقد تم اإلعداء االصطناعي باستخدام خليط من المجتمع 
الطبيعي لألبواغ اليوريدية للفطر مجموعة من لبنان في الموسم السابق 

 ومحفوظة بذات الطريقة آنفة الذكر.
  (growth stage 85) طور اإلسبالأجريت القراءات الحقلية في 

ورد  %100-0باستخدام سلم تقييس يتضمن شدة اإلصابة من  ،(22)
 (.19فعل النبات )طراز اإلصابة( )

جمعت أوراق مصابة بالمرض سواء من نباتات األصناف 
التفريقية أو الحقول اإلنتاجية في األسبوع األول من شهر أيار/مايو من 

حتى موعد عزل أبواغها س  4رجة حرارة د ندكل موسم، ثم حفظت ع
 اليوريدية وإكثارها.

 

 الدراسة المخبرية -2
أجريت الدراسة في مختبرات ايكاردا وذلك لتحديد السالالت 
الفيزيولوجية، وتحليل مورثات قدرتها اإلمراضية، حيث شملت في كل 

 10-5عينة ورقية مصابة مجموعة من سورية و  40-30عام دراسة 
 ية مصابة مجموعة من لبنان.عينات ورق

 

 عزل األبواغ اليوريدية وإكثارها -آ
عزلت األبواغ اليوريدية وكوثرت على بادرات الصنف الحساس 

Morocco  المزروع في أصص بالستيكية صغيرة، وبعد اإلنبات
 مباشرة، أضيف إلى ماء السقاية محلول مااليك هيدرازايد بتركيز

ادرة، وإبقائها في طور الورقتين تر، للحد من تطور البيغ/ل 0.25
الحقيقيتين الثانية والثالثة، فضاًل عن إضفاء اللون األخضر القاتم على 
أوراق النبات. أعديت البادرات بأبواغ يوريدية أخذت من بثرات 
يوريدية مفردة تمثل أوراق النبات الذي جمعت منه، سواء كانت أصنافًا 

بادرات المعداة تحت ظروف محكمة نميت ال .تفريقية أو حقواًل إنتاجية
( ونظام %80-70س( ورطوبة نسبية ) 2±17حرارة )درجات المن 
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ساعات إظالم. جمعت األبواغ  8ساعة إضاءة و 16إضاءة متناوب 
 اليوريدية لكل عزلة بعد أربعة عشر يومًا من اإلعداء.

 

 تحديد السالالت الفيزيولوجية وتحليل قدرتها اإلمراضية -ب
ناف التفريقية في أصص بالستيكية صغيرة مملوءة زرعت األص

 ،1: 1.3:  2.7بخليط معقم من تربة طينية ورمل وبيتموس بنسبة 
أعديت األوراق األولى للبادرات بأبواغ يوريدية جمعت  .على التوالي

أيام من الزراعة باستخدام فرشاة ناعمة بعد خلط  8حديثًا وذلك بعد 
لبادرات المعداة  تحت غطاء بالستيكي األبواغ ببودرة التلك. وضعت ا

 ساعة توافرت فيها رطوبة نسبية مرتفعة  24داخل حاضنة لمدة 
 16س ونظام إضاءة متناوب  2±11( ودرجة حرارة 80-90%)

ساعات ظالم. نقلت البادرات بعد ذلك إلى حاضنة  8 ساعة ضوء و
س ونظام إضاءة  17يومًا عند درجة حرارة  17أخرى وتركت لمدة 

 رطوبة نسبية مماثلة للظروف اآلنفة الذكر. و
تم تقويم رد فعل البادرات إزاء العزالت المختلفة باستخدام سلم 

( avirulent(، حيث اعتبرت العزلة غير شرسة )18) 9-0تقييس 
 . واعتبرت شرسة 6-0عندما كان رد فعل النبات إزاءها ما بين 

(virulent إذا كان رد فعل النبات تجاهها ما ) (.11) 9-7بين 
 

 النتائج والمناقشة
 ( قابلية كل من الصنفين2أظهرت الدراسة الحقلية )جدول 

 Lee وHeines kolben   لإلصابة في كل من سورية ولبنان خالل
 ،Moro ،Strubes Dickkopfسنوات الدراسة. أما األصناف 

Suwon 92 x Omar وClement  من المجموعة العالمية، واألصناف
Reichersberg 42 ،Heines peko وHeines VII  من المجموعة

األوروبية، فكانت متوسطة القابلية لإلصابة . وتبرهن تلك النتائج على 
قدرة السالالت الفيزيولوجية المنتشرة في سورية ولبنان على كسر فعل 

، 7Yr ،6Yr ،10Yr ،SDYr ،suYr ،+9Yr ،+6Yrمورثات المقاومة 
+7Yr 2+وYr لك األصناف.المتواجدة في ت 

أما مجموعة األصناف المتقاربة وراثيًا والمضافة إلى األصناف 
التفريقية والتي يحتوي كل منها على مورث مقاومة واحد فقد أكدت ما 

 Avocetظهر من رد فعل في األصناف التفريقية حيث أظهر الصنفان 

Yr6  وAvocet Yr7  قابلية هذين المورثين لإلصابة بمجتمع السالالت
في كل من سورية ولبنان. أما المجموعة  نتشرفيزيولوجية للفطر المال

، Anza ،Sonalika ،Fed.4/kavkazالمكملة والتي تشمل األصناف 
Gereck 79 وCham1  فقد أظهرت عدم فاعلية كل من مورثات

في كال البلدين، وهذا ما أكدته النتائج  Yr9و   YrA ،Yr2المقاومة 
 Avocet YrA ،Kalyansona ،Avocet Yr9الحقلية لرد فعل األصناف 

 .Seri82و
تميز مجتمع السالالت الفيزيولوجية في لبنان بقدرته على مهاجمة 
بعض األصناف التي أظهرت رد فعل مقاوم في سورية، إذ أعطى 

رد فعل تراوح مابين  Nord Desprezو  Vilmorin 23الصنفان 

 ما أظهر الصنفمتوسط القابلية لإلصابة. كإلى  متوسط المقاومة
Hybrid 46  .رد فعل متوسط المقاومة خالل السنوات الثالث األخيرة

متوسط القابلية لإلصابة  Chinese 166وظهر رد فعل الصنف التفريقي 
، وهذا دليل Avocet Yr1وشابهه في ذلك الصنف  2000خالل موسم  

 كذافي لبنان عن  نتشرعلى اختالف مجتمع السالالت الفيزيولوجية الم
 في سورية. نتشرالم

رد فعل غير  Compareالمتوافر في الصنف  Yr8وأبدى المورث 
ثابت عبر السنوات وتراوح مابين المقاوم والقابل لإلصابة، إال أن 

فكان رد فعله أكثر   Avocet Yr8المتوافر في الصنف  Yr8المورث 
الت وضوحًا إذ ظهر قاباًل لإلصابة في أغلب األحيان تجاه مجتمع السال

وعلى الرغم من االختالفات  دة في كال البلدين.والفيزيولوجية الموج
الملحوظة في شدة اإلصابة عبر سنوات الدراسة، إال أن األصناف التي 

 Lee ،Heines) أظهرت قابلية لإلصابة للمسبب المرضي

Kolben،Avocet Yr7، Avocet Yr6، Avocet Yr9 ،Federation 

4/kavkaz ،Cranbrook ،Corella ،Oxley وAnza حافظت على رد )
كما أن األصناف التي لم يستطع المجتمع الطبيعي للصدأ األصفر  فعلها.

 (Cham1و Triticum spelta album، Spaldings prolific) مهاجمتها
حافظت أيضًا على مقاومتها خالل الفترة المذكورة. ويعتقد أن التباين 

الحرارة درجات خاصة بيئية وفي شدة اإلصابة يعود إلى الظروف الب
والهطل المطري، التي ساعدت على تطور المرض في بعض المواسم 

الحد من تطوره في مواسم أخرى،  أما األصناف التي كان رد فعلها  أو
، فقد تحتوي على Compareغير ثابت خالل فترة الدراسة مثل الصنف 

 المعروف فيها.  Yr8للمورث  مورثات أخرى إضافة
فقد تبين عدم فعاليتهما في كال  Yr18و  Yr17ورثين أما الم

(، وكذلك 17البلدين على الرغم من فاعليتهما  في طور النبات البالغ )
 .Yr27و  Yr11 ،Yr12هو الحال بالنسبة للمورثات 

إلى وجود عدد من السالالت  (3شارت نتائج الدراسة )جدول أ
لبنان، إذ تم تحديد الفيزيولوجية في مجتمع الفطر في كل من سورية و

ثمانية عشر ساللة خالل فترة الدراسة في سورية )تل حديا( وإحدى 
. وظهرت بعض تلك السالالت  في كال ()تربل عشرة ساللة في لبنان

(، وبعضها وجد في بلد 230E150 و 6E0 ،6E134 ،38E134) البلدين
اللتان سجلتا في  182E150و  172E146مثل  واحد فقط دون اآلخر

( تشير إلى 2(. وعلى العموم فإن نتائج الدراسات السابقة )3ان فقط )لبن
، 6E0 ،6E18 ،6E134 ،20E148تكرار ظهور بعض السالالت )

38E134 ،38E150 ،82E16 134 وE146 في المجتمع الطبيعي )
، 6E20للسالالت الفيزيولوجية للصدأ األصفر في سورية، أما السالالت 

38E6 ،38E0 ،68E130 ،70E130 ،134E134  230وE150  فهي
سالالت جديدة لم تسجل سابقًا. وقد يعود ظهور السالالت الجديدة إما 

في تل حديا أو  ودلتطور المجتمع الطبيعي للسالالت الفيزيولوجية الموج
بسبب دخول تلك السالالت من مناطق أخرى من سورية عن طريق 

 العينات المجموعة في المواسم المختلفة.
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 .2000-1996أداء األصناف المفرقة للصدأ األصفر على القمح في سورية ولبنان خالل الفترة  .2جدول 

Table 2. The Performance of wheat yellow rust differentials in Syria and Lebanon during 1996- 2000 

 

 Terbol, Lebanonتربل، لبنان  Tel-Hadya, Syriaتل حديا، سورية 
 المورث

 Yr Gene 
 األصناف المفرقة

  Differential varieties 1999/ 

2000 

1998/ 

1999 

1997/ 

1998 

1996/ 

1997 

1999/ 

2000 

1998/ 

1999 

1997/ 

1998 

1996/ 

1997 

TR TR TR TR 5MS TMR 5MR TR Yr 1 Chinese 166 

80S 60S 80S 80S 25S 70S 70S 50S Yr 7 Lee 

85S 80S 85S 90S 10MS 60S 70S 50S Yr 6 Heines Kolban 

10MR TR TR TR TMR 5M 10MR 10MR Yr 3V Vilmorin 23 

10MR 15MR 10S 10R TR TMR 5MR 10MR Yr 10 Moro 

20MS 40MS 30MS 10M 10MS 30M 50M 5MR Yr SD Strubes Dickkopf 

30MS 45S 35MS 55MS TMR 25M 30M 20M Yr SU Suwon 92 x Omar 

40MS 40S 60S 50MS TMR 40S 40M 20M +9 Yr Clement 

TR TR TR TR TMR 10MR TMR TR +4 Yr Hybrid 46 

40MR 60S 65MR-M 45M TMR 15MS 15MS 10MR +7 Yr Reichersberg 42 

40MS 60S 65MR-M 65MR TR 25M 25MS 15MR +6 Yr Heines peko 

5R TR TR 5MR TR 20M 15M 10MR Yr 3N Nord Desprez 

5MR TR 10MR 5R TR 50S 5MR TR Yr 8 Compare 
TR TR TR TR TR 5MR 5MR TR Yr CV Carstens V 
TR TR TR TR TR 10R TMR TR Yr SP Spaldings Prolific 

25MS 45S 55S 45M TR 30M 30MS 20MR +2 Yr Heines VII 

TR TR   5MS 5MR   Yr 1 Yr 1/6* Avocet S 

TR TR 5R 5R TMS 5MR 5MR TR Yr 5 Yr 5/6* Avocet S 
95S    60S    Yr 6 Yr 6/6* Avocet S 

95S 85S   60S 90S   Yr 7 Yr 7/6* Avocet S 
25MS 25MS 40MS 25MR 40S 30S 50M 20MR Yr 8 Yr 8/6* Avocet S 

95S 90S   40S 95S   Yr 9 Yr 9/6* Avocet S 

TR TR   5MS 5MR   Yr 10 Yr 10/6* Avocet S 

85S    40S    Yr 11 Yr 11/3* Avocet S 

75S    50S    Yr 12 Yr 12/3* Avocet S 
TR TR TR 5R TMS 5MR TMR 5MR Yr 15 Yr 15/6* Avocet S 

50S 60S   15MS 90S   Yr 17 Yr 17/4* Avocet S 

85S    25S    Yr 18 Yr 18/3* Avocet S 

TR    TR    Yr SP Yr Sp/6* Avocet S 

50MS    15S    Yr 27 Yr 27/3* Avocet S 

99S 95S 5R 5R 40S 95S 0 20M Yr A Avocet R 

99S 95S 95S 95S 60S 95S 90S 80S  Avocet S 

60MS 75S 85S 80MS 30S 80S 60S 40MR Yr 18 Jupateco R 

90S 85S 95S 90S 50S 90S 70S 40MR  Jupateco S 

90S 85S 95S 90S 60S 90S 80S 50MS Yr 2 Kalyansona 

95S 80S 95S 95S 70S 95S 90S 70S  Federation 

85S 75S 85S 95S 50S 90S 90S 60S Yr 9 Federation 4/ Kavkaz 
85S 80S 95S 95S 50S 95S 80S 30MR Yr 7 Cranbrook 

75MS 70S 90S 95S 30S 80S 80S 60S Yr 6 + Yr7 Corella 

75MS 65S 80S 80MS 25S 80S 60M 15MR Yr 6 +APR Oxley 

30MS 70S 20M 60MS 5MS 50S 25MS 5MR  Cook 

75S 70S 75S 90S 40S 80S 70S 70S A,18 Anza 

75S 75S 90S 85S 15MS 80S 70S 70S 2,A Sonalika 
TR TR TR TR TMR 5R 0 10MR Yr 5 Triticum spelta album 

70S 60S 90S 85S 20S 80S 50S 40S  Gereck 79 

1R TR 5R TR TMR 10MR 5MR TR  Cham 1 

90S 80S 40S 80S 15MS 90S 80S 40S +9 Yr Seri 82 

T= آثار،  R= مقاوم، MR= متوسط المقاومة،  MS= و متوسط الحساسية S= حساس. 
T= Trace, R= Resistant, MR= Moderately Resistant, MS= Moderately susceptible and S= Susceptible. 
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 .2000-1996خالل الفترة  ولبنان والقدرة اإلمراضية لفطر الصدأ األصفر على القمح في سورية السالالت الفيزيولوجية .3جدول 
Table 3. The Physiological races of wheat yellow rust and their virulences in Syria and Lebanon during the period 1996-2000. 

 

الساللة الفيزيولوجية 
Physiologic race 

 مورثات القدرة اإلمراضية  Site  الموقع
Virulence to Yr genes 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 

  Tel-Hadya, Aleppo, Syria   ، حلب، سوريةتل حديا 

2E0 + +   7 
6E0 + +   7,6 

6E16    + A,8,7,6 
6E18  + + + ,7,6+A,8,7 
6E20 +    ,7,6+9,A,2,8,6 

6E134 +    ,7,6+,6+,7+9,A,2,2 
20E148 +    ,10,6+,8,6+9,A,2,2 

38E0   +  9,A,2,SD,7,6 
38E6  + +  ,SD,7,6+,6+9,A,2,7 

38E134   +  ,SD,7,6+,6+,7+9,A,2,2 
38E150 + + + + ,SD,7,6+,6+,8,7+9,A,2,2 
82E16 +    A,8,Su,10,7 

134E134   +  ,7,6+,9+,6+,7+9,A,2,2 
134E146 + +   ,7,6+9,+,8,7+9,A,2,2 
230E134   +  ,Su,SD,7,6+,9+,6+,7+9,A,2,2 
230E150   + + ,Su,SD,7,6+,9+,6+,8,7+9,A,2,2 

68E130   +  ,Su,6+,7+9,A,2,2 
70E130    + ,Su,7,6+,7+9,A,2,2 

  Terbol, Lebanon  تربل، لبنان  

6E0 +    7,6 

6E134   +  7,6+,6+,7+9,A,2,2 

38E22   +  ,SD,7,6+,6+9,A,2,8,7 

38E134 +    ,SD,7,6+,6+,7+9,A,2,2 

134E150   +  ,7,6+,9+,6+,8,7+9,A,2,2 

230E150   +  ,Su,SD,7,6+,9+,6+,8,7+9,A,2,2 

166E150 +    ,SD,7,6+,9+,6+,8,7+9,A,2,2 

172E146 +    ,SD,3V,6+,9+,8,7+9,A,2,2 

182E150 +    ,SD,10,7,6+,9+,6+,8,7+9,A,2,2 

70E148   +  ,Su,7,6+,8,6+9,A,2,2 

198E150   +  ,Su,7,6+,9+,7+,8,6+9,A,2,2 

 Season where the physiological race was found :+  +: الموسم الذي حددت فيه الساللة الفيزيولوجية
 

 

 166E150 ،172E146أما في لبنان فقد تكرر ظهور السالالت  
  نا(، في حين وجدت الساللت3) ألكثر من عام 182E150  و
(198E150 230 وE150 في موسم )وغابت نتائج  فقط. 1998/99

في  1999/2000 و 1997/98تحديد السالالت الفيزيولوجية لموسمي 
 ل على عينات ورقية مصابة.سبب عدم الحصو( ب3جدول تربل )

أظهر تحليل القدرة اإلمراضية لتلك السالالت ضعف الساللة 
2E0  التي استطاعت أن تهاجم مورث مقاومة واحد فقط هوYr7 بينما ،

 1998/1999المسجلة ألول مرة في موسم   230E150تمكنت الساللة 
 ،6Yr ،7Yr ،SDYr ،SUYrمن مهاجمة أربعة عشر مورثًا للمقاومة )

+9Yr ،+7Yr ،+6Yr ،8Yr ،+2Yr ،AYr ،2Yr ،9Yr ،17Yr  18وYr .)
د في لبنان عن ذلك وواختلف مجتمع السالالت الفيزيولوجية الموج

المتوافر في  3Vفي سورية في قدرته على مهاجمة المورث  نتشرالم
شرسة على ذلك  172E146حيث بدت الساللة  Vilmorin 23الصنف 

على فعاليته في سورية خالل  3Vالمقاومة المورث، بينما حافظ مورث 
 فترة الدراسة.

وعلى الرغم من تسجيل عدة سالالت فيزيولوجية في سورية 
 ولبنان قادرة على مهاجمة عدد كبير من مورثات المقاومة في القمح 

ال أنه ما زال يوجد عدة مورثات أخرى فعاله في مقاومة هذا المرض إ
 .Yrcv و Yr5، Yr15 ،Yrsp  مثل

وعند مقارنة نتائج دراسة السالالت الفيزيولوجية وقدرتها 
( تبين أن مورثات القدرة 10)دراسة سابقة اإلمراضية مع نتائج 

موجودة في منطقة الشرق  Yrsu و Yr6 ،Yr7 ،Yr8اإلمراضية 
سجلت في لبنان الساللة  1975. وفي عام 1973األوسط منذ عام 

38E16  القادرة على إصابة المورثYrSD أما في تركيا فسجلت .
  7Yr+القادرة على مهاجمة مورثي المقاومة  6E146ألول مرة الساللة 
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 6Yr+القادرة على إصابة المورثين  6E150والساللة  2Yr+ و
 على التوالي. ،1989و  1987وذلك في عامي    Yr9و

ومن الواضح أن السالالت الفيزيولوجية التي حددت في هذه 
رة على مهاجمة كل المورثات المقاومة السابقة الذكر، الدراسة لديها القد

. وعند مقارنة Yr 18و 9Yr ،17Yr+إضافة إلى مورثات أخرى مثل 
( يبدو أن هناك تطورًا كبيرًا في 1) 1990هذه النتائج مع نتائج عام 

عدد السالالت الفيزيولوجية وفي عدد مورثات القدرة اإلمراضية لدى 
والمعروفتين في سورية  ،82E16و  6E16ن تلك السالالت، فالساللتي

لم يكن لديهما القدرة على مهاجمة أكثر من ست  1990منذ عام 
التي حددت في عام  230E150مورثات مقاومة في القمح، بينما الساللة 

في كل من سورية ولبنان، استطاعت مهاجمة أربعة  1998/1999
ن ضعف عدد عشر مورث مقاومة، أي أنها استطاعت مهاجمة أكثر م

 .1990مورثات المقاومة التي عرفت في عام 
ويعزى هذا التطور الكبير في الفعاليات الممرضة إلى زراعة 
أصناف جديدة قد تكون دفعته إلى تطوير قدراته اإلمراضية  ومهاجمة 

ضرورة االستمرار في مراقبة  تلك األصناف. ويؤكد هذا على
غيير قد يطرأ على مجتمعاتها. لى أي تعالسالالت الفيزيولوجية للوقوف 

فاإلصابة الوبائية تبدأ عادة بظهور ساللة جديدة لديها القدرة على كسر 

المقاومة لدى صنف مقاوم شائع االستخدام، ثم يتزايد لقاحها المعدي في 
السنوات التالية فتزداد معها اإلصابة وشدتها إلى أن تتحول في النهاية 

ويدعونا كل ذلك   .ر ظروف بيئة مناسبةفاإلى إصابة وبائية في حال تو
إلى النظر في القاعدة الوراثية لألصناف المعتمدة الواسعة االنتشار في 

بها  سمالزراعة. وهنا ال بد من التذكير بالقاعدة الوراثية الكبيرة التي تت
أصناف القمح المنتشرة في العالم، وكذلك باألنواع واألجناس القريبة 

ومة والتي يمكن استغاللها في برامج التربية لنقل الغنية بمورثات مقا
صفة المقاومة لألصناف المزروعة. فكلما اتسعت القاعدة الوراثية لتلك 

حدوث جائحات مرضية قد تؤدي إلى  اجتناباألصناف كلما أمكن 
كوارث على مستوى اإلنتاج الوطني. إال أن اعتماد برامج التربية على 

ؤدي إلى كسر فعلها بسرعة ومن ثم تبديل المورثات الرئيسة فقط قد ي
تلك األصناف خالل فترة قصيرة. لذلك فإن االتجاه نحو المقاومة األفقية 
واالعتماد على جمع عدد من المورثات الرئيسة والثانوية في صنف 
واحد بهدف الحصول على مقاومة طويلة األمد تضمن لنا استمرار 

ور في اإلنتاج هي الطريقة زراعة الصنف لفترة طويلة دون حدوث تده
 المفضلة عند إنتاج أصناف جديدة.

 

 
 

Abstract 
Hakim, M.S. and A. Yahyaoui. 2003. The Physiological Races of Wheat Yellow Rust Puccinia striiformis f. sp. tritici Eriks 

and their Virulences in Syria and Lebanon. Arab J. Pl. Prot. 21: 12-18. 
The objectives of this study were to monitor the population of the physiological races of Wheat Yellow Rust Puccinia striiformis West. f. 

sp. tritici Eriks and their virulences in Syria and Lebanon  and the identification of prevailing physiological races and their virulence during four 

seasons (1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000). The study included planting the differential cultivars under field conditions at Tel-Hadya in 

Syria and Terbol in Lebanon and under controlled condition at Tel-Hadya (ICARDA) research station. The field data showed ineffectiveness of 

the following Yr genes (Yr7, Yr6, Yr10, YrSD, Yrsu, Yr9+, Yr6+, Yr7+, Yr2+
, YrA, Yr2, Yr9, Yr17 

,and Yr18) in Syria and Lebanon. So far the 

population of the physiological races in Lebanon were recognized by their ability to overcome the 3V gene which is still effective in Syria. 

Results under controlled conditions showed that eighteen yellow rust races (2E0, 6E0, 6E16, 6E18, 6E20, 6E134, 20E148, 38E0, 38E6, 38E134, 

38E150, 82E16, 134E134, 134E146, 230E134, 230E150, 68E130, 70E130) were present in Syria and eleven (6E0, 6E134, 38E22, 38E134, 

134E150, 230E150, 166E150, 172E146, 182E150, 70E148, 198E150) in Lebanon. Some of these races were found in both countries (6E0, 

6E134, 38E134, 230E150) and some of them were found only in one country (172E146, 182E150). In general, the data showed that some of the 

races are frequently present in the yellow rust population in Syria and Lebanon and some of them are new identified races (6E20, 38E6, 38E0, 

68E130, 70E130, 134E134, 230E150) in Syria and (198E150, 230E150) in Lebanon. The study indicated that variation in virulence among the 

races exist, where 2E0 was the weakest race in Syria and could overcome only one resistance gene Yr7; the race 230E150 was the most virulent 

race which can overcome fourteen resistance genes (Yr6, Yr7, YrSD, Yrsu, Yr9+,Yr7+ ,Yr6+, Yr8, Yr2+, YrA, Yr2, Yr9, Yr17 and Yr18).  

Key Words: Wheat, Yellow rust, physiological races, Syria, Lebanon. 
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