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لمركز البحوث العلمیة الزراعیة بحلب: محطة یحمول في ثالث محطات بحثیة تابعة2010/2011، 2009/2010نفذت الدراسة في الموسمین الزراعیین 
معدل حلب،شرق كم 55محطة حمیمة (و )مم335كم جنوب غرب حلب، معدل األمطار38(مم)، محطة تل حدیا420كم شمال حلب، معدل األمطار56(

Mayetiola، لإلصابة بذبابة تدرن ساق الشعیرالمبشرةختباریةاالوالسالالت المحلیةأصناف الشعیرقابلیة بعض إلى تقویمالدراسة هدفت .مم)180األمطار

hordei Keifferجمیع قابلیة النتائجبینت.لكل صنفتهاوشدبالذبابة إلصابةانسبة على بناءً والسالالت،صنافاألتقویم تم .تحت ظروف العدوى الطبیعیة
-4.4و%22.2و2.2مابین ، 2009/2010في موسم تراوحت نسبة اإلصابة.هابینمعنویةقفرو وجودمع، بالحشرةلإلصابةالمختبرةوالسالالتصناف األ

بلغت نسبة اإلصابة حیث ،بالحشرة، قابلیة عالیة لإلصابةWI/Tadالساللة تأظهر و .على التوالي،تل حدیا وحمیمةو في محطات یحمول %32.2-5.7و71.1%
ضعیفة لإلصابة بالحشرة في قابلیة ، 5-فراتالصنفبینما أظهر.، على التوالي2010/11و2009/10يفي موسم%43.1و%71.1في محطة تل حدیا

.2009/10موسم في في محطة تل حدیاS-6137لساللة ل،حشرة/نبات13.36إصابة سجلت أعلى شدة و . خالل موسمي الدراسة،المحطات الثالث
Mayetiolaالشعیر،تدرن ساقذبابة: كلمات مفتاحیة hordei،قابلیة إصابة.،شعیر

المقدمة

Hordeum)یعد الشعیر  vulgare L.) من المحاصیل األولى التي
استزرعها اإلنسان، وهو یحتل المرتبة الرابعة بین المحاصیل النجیلیة 

حوالي 2013عام به بلغت المساحة المزروعة، إذعلى مستوى العالم
وهو).5(اً طن144,755,038.34أنتجت اً هكتار 045.61,,49,781

، وضمن ظروف بیئیة متنوعة غیر متعددةینمو في مناطق جغرافیة 
الشعیریستخدمو .)23(مناسبة لزراعة المحاصیل النجیلیة األخرى 

على نطاق واسع كعلف لتغذیة الحیوان، كما تعتبر حبوبه مصدرًا مهمًا 
الثانیة بعد القمح یحتل الشعیر في سوریة المرتبة ).21(لتغذیة اإلنسان

من حیث األهمیة االقتصادیة، وقد بلغت المساحة المزروعة به في 
). 2(اً طن910.920أنتجت هكتار 1.262.878حوالي2013العام 

حیائیة التي تحد د من اإلجهادات األیبعدخالل فترة نموهیتأثر الشعیر
تدرن ساقذبابةوتعد ، ومن بینها اآلفات الحشریةتاجیة،من قدرته اإلن

Mayetiola hordeiالشعیر Keiffer.(Cecidomyiidae: Diptera)

من أكثر اآلفات الحشریة خطورة على الشعیر في عدید من دول العالم، 
با و خاصة في بلدان حوض البحر المتوسط، المتضمنة جنوب أور بو 

،6(تونس ولیبیا)،(إیطالیا وأسبانیا)، وشمال أفریقیا (المغرب، الجزائر
%100حیث تصل نسبة اإلصابة في بعض المناطق إلى ،)17،26

في المغربغلة الحبیةالمن %35تسبب خسائر تصل إلى و،)1(
البریة Hordeumالجنس معظم أنواع تهاجم الحشرة .)13(سنویاً 

عند قاعدة هایرقاتتتغذىو )13(القمحباإلضافة إلى،والمزروعة
تدرنات على شكلمكان التغذیةویظهر ،قالنبات بین غمد الورقة والسا

المصابإعاقة النمو الطبیعي للنبات دي إلىؤ مما ی،ممیزة لإلصابة
إلى في المراحل المبكرة من النمو وقد تؤدي اإلصابة ،إنتاجیتهونقص 

المكافحة تشیر الدراسات إلى أنو .)22، 6(جفاف النبات وموته
، وفالحة األرض الزراعیة(الدورة سبة العملیات الزراعیة المناو الكیمیائیة

ن للحد مالمستخدمة ق ائمن الطر )والتسمید المناسببعد الحصاد،
،)22، 14(على محصول الشعیرهذه الحشرةالتي تسببها األضرار

هذهىعلللسیطرةاألفضلالبدیلتعدالمقاومةاألصنافزراعةأنإال
الهطولمعدالتذاتالشعیرزراعةمناطقفيوبخاصة،)24(اآلفة

مختلفةأنواعفیهاتتناوبزراعیةدورةبتطبیقتسمحالالتيالمنخفضة
حققه الباحثون في إیجاد مصادر الذيالنجاحأن. كما المحاصیلمن 

في بعض أنواع Mayetiola destructerهس لذبابةوراثیة مقاومة 
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وأدت،ة لهاالنجیلیات البریة والمزروعة، واستنباط أصناف قمح مقاوم
كلفيعنهاالخسائر االقتصادیة الناجمة منالحدإلىالحقاً زراعتها 

، 19، 10،16، 9، 7، 3(األمریكیة والمغربالمتحدةالوالیاتمن 
النجاح في الحصول على أصناف إمكانیةإلىیؤشرمما )، 28، 20

ة من ذبابقریبةالالشعیر،ساق تدرنشعیر تحمل صفة المقاومة لذبابة 
الدراسات إال أن ،)18، 4(والوراثیةالتصنیفیةالناحیةمنهس

الشعیر تدرن ساق عن مصادر مقاومة لذبابة ثبالبحالمتخصصة
على الرغم من أن الخسائر على مستوى العالم، مازالت قلیلة 

ال تقل أهمیة عن تلك االقتصادیة التي تسببها هذه الحشرة على الشعیر 
من بعض الباحثینوقد تمكن .)6(القمحعلىالتي تسببها ذبابة هس

مستویات مقبولة من على الحصول على سالالت من الشعیر تحتوي 
المعهد في دراسة سابقة أجریت ففي. اآلفةهذه بالتحمل لإلصابة

ساللة 5000تقویم فیها تم ،المغربفي الوطني للبحوث الزراعیة 
ساللة 99ن بینهاانتخب ماالصطناعیة، العدوىشعیر، تحت ظروف 

منها نتائج جیدة جدًا تحت ظروف %55أعطت ،لإلصابةةتحملم
، إلى وجود )15(Lahlouiأشارت وقد. )8(2001الجفاف في موسم 

اإلصابة بذبابة تدرن ساق إزاء عدة أنواع من ردود الفعل النباتیة 
، تضاد حیوي، تحمل،الشعیر في أصناف الشعیر البریة (مقاومة

أصناف الشعیر المزروعة حساسة كانت معظم في حین ،)حساسیة
.لإلصابة بالحشرة مع وجود مستویات مختلفة من التحمل

إلىوتحولها الشعیر تدرن ساق لتكرار اإلصابة بحشرة ذبابة نظراً 
في مجتمع اتفور سوریة، وحدوث من مختلفةفي مناطقرئیسیة آفة 

فقد ،)12(2009/10موسمكان أخرها،في بعض المواسمالحشرة 
المحلیة أصناف الشعیرقابلیة بعض یم و تقإلىهدف هذا البحث

الشعیر تحت تدرن ساق ذبابة ب، لإلصابة المبشرةاالختباریة والسالالت 
للحد ، في محافظة حلبمختلفة، في مناطق ظروف العدوى الطبیعیة

. هاعنالناجمةالخسائر االقتصادیة من 

هوطرائقمواد البحث 

ع البحثموق
العلمیة بحوثالمحطات بحثیة تابعة لمركز في ثالثنفذت الدراسة 

حلب:بالزراعیة
كم شمال 56یحمول، تمثل منطقة استقرار أولى (بحوث محطة -

مم). 425م، معدل األمطار510حلب، االرتفاع عن سطح البحر
كم جنوب 38تل حدیا، تمثل منطقة استقرار ثانیة (بحوث محطة -

م، معدل األمطار285االرتفاع عن سطح البحر غرب حلب، 
مم).335

شرق كم 55منطقة استقرار ثالثة (تمثل حمیمة، بحوث محطة -
.مم)180م، معدل األمطار 300حلب، االرتفاع عن سطح البحر

النباتيالعائل
السالالت (االختباریة والسالالت المحلیةیم أصناف الشعیرو تم تق

الحقًا ن قبل دائرة المحاصیل العتمادها المبشرة، التي تختبر م
االستقرارفي مناطقزراعة للمتأقلمةجیدة و إنتاجیةذات كأصناف 

صممت التجربة .)1جدول(حلب)في محافظةاألولى والثانیة والثالثة
وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة، بثالثة مكررات لكل صنف، 

،أمتار10بیة بطول قطع تجریضمنعلى خطوط األصنافزرعت
وٕاضافة األسمدة تمت عملیات الخدمة و سم، 20والمسافة بین الخطوط

.السوریةوزارة الزراعةتوصیاتوفق 

التي استخدمت إلختباریةت االمحلیة والسالالأصناف الشعیر . 1جدول 
.في الدراسة

Table 1. Local barley varieties and experimental lines used
in this study.

المحطة البحثیة
Research stations

والسالالتاألصناف
and linesVarieties

یحمول
Yahmol

،A-6319،عربي أسودعربي أبیض،
WI/Tad،S-6306،فرات،2-فرات -

.6-فرات، 5-فرات،3
Arabi Abyad, Arabi Aswad, A-
6319, WI/Tad, S-6306, Furat-2,
Furat-3, Furat-5, Furat-6.

تل حدیا
Tel Hydia

عربي ،عربي اسود،عربي ابیض
-WI/Tad،M-6366،S،محسن
6303،S-6306 ،S-6137،S-6305،
- فرات،4-فرات،3-فرات، 2-فرات

.9- فرات،7-فرات،6-فرات،5
Arabi Abyad, Arabi Aswad,
Arabi Muhasan, WI/Tad, M-
6366, S-6303, S-6305, S-6306,
S-6137, Furat-2, Furat-3, Furat-
4, Furat-5, Furat-6, Furat-7,
Furat-9.

حمیمة
Hmaimah

،عربي اسود،عربي ابیض
M-6366،S-6303،S-6137،
A-6252،R-6239 ،فرات،3- فرات -

.9-فرات،7-فرات،5
Arabi Abyad, Arabi Aswad, M-
6366, S-6303, S-6137, A-6252,
R-6239, Furat-3, Furat-5, furat-
7, Furat-9.
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أخذت القراءات في األسبوع األول من شهر نیسان/أبریل. حیث 
نبات من كل مكرر. 15تم جمع العینات بطریقة عشوائیة، بمعدل 

نقلت العینات إلى مختبر الحشرات في مركز البحوث العلمیة الزراعیة 
بحلب، حیث تم فحصها باستخدام المكبرة الیدویة، وسجل عدد النباتات
المصابة في كل مكرر وعدد الحشرات (الیرقات والعذارى الحیة) على 
كل نبات مصاب، ثم حسبت النسبة المئویة لإلصابة وشدة اإلصابة 
(متوسط عدد الیرقات والعذارى الحیة على النبات الواحد). حللت النتائج 

وحسبت GenStatإحصائیا باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي 
.%5لمتوسطات عند مستوى معنویة الفروقات بین ا

النتائج والمناقشة

ذبابةبقابلیة جمیع أصناف الشعیر المختبرة لإلصابة نتائجالأظهرت 
، )4و3، 2(الجداول مناطق الدراسة جمیع في ، تدرن ساق الشعیر

، مما في كل موقعنسبة اإلصابة وشدتها فيمعنویاً األصناف وتباینت
مع ذلك یتوافق و .بالحشرةلإلصابة قابلیتهاي إلى وجود اختالف فیشیر

نتائج دراسات سابقة بینت أن معظم أصناف الشعیر المزروعة في 
المغرب ال تحمل صفة المقاومة للحشرة (التضاد الحیوي)، بینما یحمل 

الساللة تأظهر .)16، 15، 8(بعضها مستویات مختلفة من التحمل
أظهر بینما بالحشرة،لإلصابةنسبیاً قابلیة عالیةWI/TADالتجریبیة 
خالل مواقع الجمیع في لإلصابةضعیفة قابلیة 5-فراتالصنف 

عند%71.1صابة اإلنسبةلقیمةسجلت أعلىقد و موسمي الدراسة،
عندحشرة/نبات13.36، وأعلى قیمة لشدة اإلصابةWI/Tadالساللة 

ین ، في ح2009/10في محطة تل حدیا في موسم ،S-6137الساللة 
في 5-فراتعند الصنف %2.2سجلت أقل قیمة لنسبة اإلصابة

قابلیةفي التباین سبب قد یعودو .في كال الموسمینمحطة یحمول
إلى الواحد موقعالفي المختبرةوالسالالت األصناف اإلصابة بین

تمیز الصنف فقد من الناحیة الوراثیة والشكلیة،فیما بینهاختالفاال
مفترش وأوراق منحنیة ومغطاة بطبقة شمعیة بنمو نصف 5-فرات

شبه قائمة والطبقة الشمعیة WI/Tadأوراق الساللة كانت سمیكة، بینما 
الصفات لبعض إلى أنسابقة أشارت دراسات موجودة. وقد غیر 

إضافة إلى عرض األوراق ومقدار )كوجود الزغب(،لألوراقالشكلیة 
األصناف لإلصابة قابلیة في مهما دورًا ،مع الساقهازاویة اتصال

المختبرة والسالالت األصنافبعض أظهرت ذلكك.)15(بالحشرة
تحیث أظهر ،في نسبة اإلصابة وشدتها باختالف الموقعتفاوتاً 

قابلیة ضعیفة نسبیًا ،9-وفرات4-وفراتعربي أبیض األصناف 
مرتفعة بینما كانت نسب إصابتهم ،لإلصابة بالحشرة في محطة حمیمة

بلغت نسبة اإلصابةإذ ،، خالل موسمي الدراسةحطة تل حدیافي م
في %7.3وفي محطة تل حدیا%46.7الصنف عربي أبیضعند

%11.1و %964.4-فراتبینما كانت عند الصنف محطة حمیمة،
موسم خالل،على التوالي،في محطة تل حدیا ومحطة حمیمة

%442.4-فراتكانت نسبة اإلصابة عند الصنف و ،2009/10
، وذلك خالل على التوالي،محطة تل حدیا ومحطة حمیمةفي %2.3و

.2010/11موسم 

.2010/2011و2009/2010نسبة وشدة اإلصابة بذبابة الشعیر في محطة بحوث یحمول لموسمي . 2جدول 
Table 2. Infestation rate and severity with barley stem gall midge at Yahmol Research Station in Aleppo during 2009/2010
and 2010/2011 growing seasons.

arietyVالصنف

%نسبة اإلصابة
%Infestation

Severityشدة اإلصابة
Insects/Plantحشرة/النبات

2009/20102010/20112009/20102010/2011
Arabi Abyad (local check)20.0 a3.3 bc0.60 a0.18 bعربي أبیض (شاھد محلي)
Arabi Aswad (local check)8.9 bc2.2 c0.09 b0.15 bعربي أسود (شاھد محلي)

WI/TadWI/Tad22.2 a7.3 a0.27 b0.51 a
A-6319A-631911.1 b4.7 b0.18 b0.15 b
S-6306S-630615.6 ab3.2 bc0.44 ab0.36 ab

2Furat-217.8 ab2.2- فرات c0.76 a0.34 ab
3Furat-322.2 a3.1 bc0.93 a0.50 a- فرات 
4Furat-44.4 bc2.3 c0.04 b0.06 c- فرات

5Furat-52.2 c2.2 c0.05 b0.02 c- فرات 
6Furat-611.1 b4.4 b0.31 b0.09 c- فرات

LSD%5أقل فرق معنوي عند مستوى  at P=5%8.12.020.510.27
.%5، ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال القیم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودیاً 

Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.
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وقد یعود التباین في أداء بعض األصناف إلى اختالف الظروف 
ت حیث أشار لمواقع، أو اختالف الطرز الوراثیة للحشرة، البیئیة بین ا

أصناف القمح قابلیة، إلى أن التباین في )25، 16، 9دراسات سابقة (
لإلصابة بذبابة هس في مواقع مختلفة، قد یعود إلى اختالف الطرز 

وكذلك تشیر الدراسات إلى الوراثیة لمجتمع الحشرة في المواقع المختلفة. 

الحرارة یمكن أن یؤثر في إمكانیة التعبیر عن مقاومة أن ارتفاع درجة
)، إضافة إلى 16أو تحمل بعض أصناف الشعیر لإلصابة بالحشرة (

أن التأثیر المتبادل بین النبات والحشرة ودرجات الحرارة، یمكن أن یكون 
له دور في درجة التعبیر عن صفة المقاومة في بعض األصناف 

.)27مقاومة لإلصابة بالحشرات (مورثاتالنباتیة التي تمتلك 

.2010/2011و 2009/2010نسبة وشدة اإلصابة بذبابة الشعیر في محطة بحوث تل حدیا لموسمي . 3جدول 
Table 3. Infestation rate and severity with barley stem gall midge at Tel Hadya Research Station, in Aleppo during 2009/2010
and 2010/2011 growing seasons.

arietyVالصنف

%نسبة اإلصابة
Infestation%

Severityشدة اإلصابة
Insects/Plantحشرة/النبات

2009/20102010/20112009/20102010/2011
Arabi Abyad (local check)46.7 b16.67 bc1.20 c1.91 abdعربي أبیض (شاھد محلي)

Arabi Aswad (local check)44.4 bc8.89 c3.33 bc1.05 abcد محلي)عربي أسود (شاھ
Arabi Muhasan15.6 cd10.5 bc2.67 bc1.89 abcعربي محسن

WI/TadWT/Tad71.1 a43.1 a9.91 a3.98 ab
S-6137S-613737.8 bc23.1 B13.36 A4.81 A
S-6303S-630348.9 b17.7 bc7.98 ab2.71 ab
S-6305S-630531.1 bc8.4 c12.22 a2.22 abc
S-6306S-630640.0 bc8.8 c4.49 bc1.08 abc

M-6366M-636626.7 c18.2 bc1.71 bc0.73 bc
2Furat-217.8 bcd11.1 bc1.49 c1.11 abc- فرات
3Furat-322.2 bcd20.8 b1.87 c2.23 abc- فرات
4Furat-431.1 bc42.4 a1.07 c2.91 ab- فرات
5Furat-54.4 d4.8 c0.04 c0.08 c- فرات
6Furat-648.9 b28.8 b1.38 c1.07 abc- فرات
7Furat-733.3 bc15.5 bc3.74 bc1.22 abc- فرات
9Furat-964.4 a26.4 b11.42 a1.60 abc- فرات

LSD%5مستوى أقل فرق معنوي عند at P=5%19.9514.115.702.55
.%5القیم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودیاً، ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 

Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.

.2010/2011و 2009/2010بذبابة تدرن ساق الشعیر في محطة بحوث حمیمة لموسمي نسبة وشدة اإلصابة. 4جدول 
Table 4. Infestation rate and severity with barley stem gall midge at Hmaimah Research Station, in Aleppo during 2009/2010
and 2010/2011 growing seasons.

Varietyالصنف

%نسبة اإلصابة
Infestation%

Severityشدة اإلصابة
Insects/Plantحشرة/النبات

2009/20102010/20112009/20102010/2011
Arabi Abyad (local check)7.3 bc7.7 ab1.98 b2.17 aعربي أبیض (شاھد محلي)
Arabi Aswad (local check)25.0 a13.3 a3.20 a1.98 abعربي أسود (شاھد محلي)

A-6252A-625222.2 ab11.3 ab0.28 b0.33 c
S-6137S-613732.2 a17.3 a4.20 a3.74 a
S-6303S-630320.0 ab16.3 a5.05 a3.18 a

M-6366M-636620.0 ab13.7 a0.25 b0.55 c
R-6239R-623910.0 bc11.1 ab0.23 b0.26 c

3Furat-215.0 abc13.1 a0.40 b0.21 c- فرات 
5Furat-25.7 c4.2 b0.10 b0.17 c- فرات 
7Furat-225.2 a15.4 a2.50 ab1.04 bc- فرات
9Furat-211.1 bc8.1 ab0.60 b1.07 bc- فرات

LSD%5أقل فرق معنوي عند مستوى  at P=5%12.557.32.301.10
.%5ودیاً، ال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال القیم المتبوعة بأحرف متشابھة عم

Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at P=0.05.
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مورثاتأن فعالیة ) 11(وآخرون El Bouhssiniوجدوقد
النباتات عند المقاومة لذبابة هس تعبر عن نفسها بصورة تامة عند نمو 

عند %50، ولكن هذه الفعالیة یمكن أن تنخفض حتى س20ºحرارة 
س.28ºنمو النباتات عند حرارة

ارتفاع نسبة اإلصابة وشدتها عند الدراسةنتائجأظهرت كما 
مقارنة بموسم 2010في موسم والسالالت المختبرة جمیع األصناف 

2.2ابین م، 2010موسم تراوحت نسبة اإلصابة في، إذ 2011

في محطة تل حدیا %71.1-4.4وفي محطة یحمول %22.2و
2011في موسم ، بینما كانت في محطة حمیمة%32.2-5.7و 

في محطات یحمول وتل %17.3-4.2و 4.8-43.1%،7.3%–2.2
إن ارتفاع نسبة اإلصابة وشدتها في موسم . على التوالي،حدیا وحمیمة

جویة المناسبة التي سادت المنطقة قد یعود إلى الظروف ال2009/10
)، حیث تمیز شتاء وربیع 12وأدت لحدوث فورة في مجتمع الحشرة (

بارتفاع درجات الحرارة عن المعدل العام في جمیع أنحاء 2010العام
كانت مناسبة 2009خریف سوریة، كما أن كمیات الهطل المطري في 

في بدایة موسم نمو بأعداد كبیرةللحشرةالنبثاق بالغات الجیل األول
11/12/2009الخریفیة حتى تاریخ بلغ معدل األمطار إذ،الشعیر

حمیمة، على و یا تل حدیحمول و كل منفي ،مم65.5و85.5،97.4
،2010/11في موسم للفترة ذاتها في حین كان معدل الهطل التوالي، 

2009لمحافظة حلب، النشرة المطریة(على التوالي ،مم8و 31، 14

دراسات بینتوقد ). ، مدیریة الزراعة واإلصالح الزراعي بحلب2010و
عتمد على كمیة یوخروجها من طور البیاتسابقة أن بدء نشاط الحشرة

وهو للحشرة في التربةلتأمین الرطوبة الكافیة ةالمناسبالهطل المطري 
جمیع عند اإلصابةنسبةالنتائج أنبینت كذلك.)15(مم25حوالي 
في ،من باقي المحطاتنسبیاً كانت أقل في محطة یحمول اف األصن

ل في و نسبة اإلصابة في محطة یحمتراوحتحیث كال الموسمین،
نسبة مابینتراوحت هذه البینما ،%7.3و2.2بینام2011موسم 

في %17.3و4.2ما بین و في محطة تل حدیا %43.1و4.8
فة نسبیًا في محطة أن شدة اإلصابة كانت ضعی، كما محطة حمیمة

ویمكن تفسیر ذلك .یحمول عند جمیع األصناف في كال الموسمین
والذي قد یعود،بسبب انخفاض كثافة مجتمع الحشرة في منطقة أعزاز

إلى انخفاض درجات الحرارة خاصة بو منطقة اللظروف المناخیة في ل
سجلت حیث،مقارنة بالموقعین اآلخرینفي الشتاء سºمادون الصفر 

س0ºانخفاضًا إلى مادون ، 2011شتاءفي جات الحرارة الصغرى در 
/ وأحد عشر یومًا في شهر شباطینایر /أیام في كانون الثاني8لمدة 

س2º-/مارسوبلغت درجات الحرارة الصغرى في شهر آذار،فبرایر
أیام (البیانات المناخیة لمنطقة 4لمدةس ºوصفرلمدة ثالثة أیام متتالیة 

وقد أشار). البحوث العلمیة الزراعیة بحلب، مركز أعزاز
El-Bouhssiniفي أن انخفاض درجات الحرارة إلى، )12(وآخرون

بضعة أیام خالل الفترة مابین تشرین ، الى مادون الصفر لعادةسوریة 
األول، الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/ینایر یقضي جزئیًا على أفراد الجیل 

المنبثقة في فراد عدد األشرة، ویخفضمما یؤثر في كثافة مجتمع الح
بین اللیل الحرارةدرجاتوتذبذب البرودة النسبیة للربیعأن كما . الربیع

النتائجأظهرتكذلك.)15(الجیل الثانيأفرادتطورفيیؤثر والنهار
أعراض اإلصابة على األصناف المختلفة كانت أكثر وضوحًا في أن

، 2011وبخاصة في موسم خرى، مقارنة بالمحطات األمحطة حمیمة 
ها أعراض التقزم والجفافحیث تأثر نمو النباتات المصابة وظهرت علی

أبدت النباتات حیث، S-6303وS-6137الساللتین وبخاصة عند 
مع جفاف الساق الرئیس وقلة عدد المصابة ضعفًا شدیدًا في النمو

عند شدة بمثیالتها المصابة في محطة تل حدیامقارنةاإلشطاءات،
الجفافظروف ویمكن تفسیر ذلك بسبب.نسبیاً متقاربة إصابة 

خاصة في موسم بو ،انخفاض معدل األمطار في محطة حمیمةو 
م بدایة الموسذكمیة األمطار الهاطلة في الموقع من. حیث كانت 2011

وهي أقل من المعدل العام ،مم116الزراعي وحتى تاریخ أخذ القراءات 
نمو فيإلى أن التأثیر السلبي السابقةالدراساتشارت وقد أ. للمنطقة

تحت ظروفنباتات الشعیر نتیجة اإلصابة بالحشرة یظهر بوضوح 
إن النتائج المتحصل علیها من خالل الدراسة ). 15، 6(الجفاف
إلى عدم وجود صفة المقاومة لذبابة تدرن ساق الشعیر تشیرالحالیة 

في المعنويالتباینوقد یعود جمیعها،في األصناف والسالالت المختبرة 
بذبابة تدرن ساق الشعیر في إلصابة لاألصناف والسالالت هذهقابلیة 

في درجة االختالفلىإذاتها الموقع الواحد وتحت الظروف البیئیة 
بزراعة األصناف التي أبدت نصحیقبل الحشرة، لذلك ها منتفضیل

في وبخاصة ،باینةمتقابلیة ضعیفة لإلصابة تحت ظروف بیئیة 
(مناطق الشرقیة من محافظة حلبالمناطق والغربیةالمناطق الجنوبیة

الحشرة كثافة مجتمعكانتحیث الثانیة والثالثة)،المطرياالستقرار
وبخاصة مناطق االستقرار أما في المناطق الشمالیة. نسبیاً عالیة

األصناف فیمكن زراعةاألولى وتحت الظروف المناخیة االعتیادیة
كثافة مجتمع الحشرة وعدم انخفاضجمیعها، بسبب المبشرة والسالالت 

.وٕانتاجهالشعیرنبات نموفيتأثیرها 
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Abstract
Arab, A., S. Khoja, M. Abdel Hay, K. Hukan, Y. Azar, B. Koro and R. Kudsiyeh. 2015. Evaluation of susceptibility of
some barley local varieties and experimental lines to infestation with barley stem gall midge Mayetiola hordei Keiffer.
Arab Journal of Plant Protection, 33(3): 302-308.

This study was conducted at three agricultural research stations in Aleppo province: Yahmol station (56 km north of
Aleppo, rainfall 420 mm), Tel-Hadya station (38 km southwest of Aleppo, rainfall 335 mm), Hmaimah station (55 km east of
Aleppo, rainfall180 mm), to evaluate the susceptibility of some barley local varieties and promising experimental lines to
infestation with barley stem gall midge Mayetiola hordei Keiffer under natural conditions during 2009/10 and 2010/11
growing seasons. The susceptibility to infestation was measured on the basis of infestation rate and infestation severity. Results
showed that all tested varieties and lines, were infested with barley stem gall midge, with significant differences in infestation
rate and severity among some of them. The range of infestation rate in 2009/10 season was 2.2-22.2% at Yahmol station, 4.4-
71.11% at Tel Hadya station and 5.7-32.5% at Hmaimah station. The genotype WI/Tad revealed high susceptibility with
infestation rate at Tel-Hadya station of 71.1% and 43.1%, during the 2009/10 and 2010/11 seasons, respectively, whereas
Furat-5 had the lowest infestation rate and severity, at the three stations in both seasons. The highest infestation severity was
13.36 insects/plant recorded on S-6137 at Tel-Hadya station during the 2009/10 growing season.
Key words: Barley stem gall midge, Mayetiola hordei, barley, susceptibility
Corresponding author: Atieh Arab, General Commission for Scientific Agricultural Research, Aleppo, Syria,

email: atiearab@hotmail.com
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