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  .239-233 :29مجلة وقاية النبات العربية، . عراقية مع عزالت من مسببات مرض التفحم الشائع ومسح أولي لمورثات مقاومة المرض

اشـارت . مـن منـاطق مختلفـة مـن العـراق جمعـتكانـت قـد لوثت بذور عدة أصناف قمح عراقيـة ومجموعـة األصـناف التفريقيـة لمـرض الـتفحم الشـائع بـأبواغ تيليـة 
جميـع قابليـة وعلـى الـرغم مـن . العزلـة المسـتخدمة فـي التلويـثبـاختالف  اإلصـابةأنماط ختالف انعكس في ،امسبب المرضمجتمعات وراثي في تباين النتائج إلى وجود 

مســـتويات اإلصـــابة لجميـــع هـــذه ن أإال لإلصـــابة، واور والعدنانيـــة وآراز  2ولطيفيـــة وتمـــوز  99و إبـــاء  3 وأبـــو غريـــب 3األصـــناف العراقيـــة كالمـــدائن وربيعـــة وتمـــوز 
. ســعد فــي المحافظــة الوســطى الكــوت ســيفالمجموعــة مــن منطقــة  BU4عزلــة اســتخدمت عنــدما %) 68.53(صــنف العدنانيــة  مــا عــدا% 10األصــناف كانــت أقــل مــن 

المجموعــة مــن منطقــة الشــهابي  BU7لصــنف العدنانيــة عنــد تلويــث البــذور بعزلــة % 91.48للصــنف أور إلــى %  29.03العراقيــة مــن  ألصــنافاتراوحــت نســب إصــابة 
الــتفحم مســببات مــرض مجتمعــات أكــدت نتــائج األصــناف التفريقيــة وجــود تغــاير وراثــي فــي  .(BU1)عزلــة التويثــة تلتهــا  ،ر ضــراوةـوهــي األكثــ ،المحاذيــة للحــدود اإليرانيــة

 التفـوق علـىفي قدرة العزالت على انعكس  ،إختالفات واضحة بين العزالت عراقية مورثات المقاومة مع تسع عزالتبين ر ما للتآثاإلصابة أنماط ، حيث أظهرت الشائع
ــ Bt15و  Bt6، Bt14المقاومــة مورثــات وخمــس عــزالت علــى  Bt0المقاومــة مــورث تفوقــت ســت منهــا علــى  ،تالفمــن بــين تســع عــز . بعــض مورثــات المقاومــة  تبينمــا كان

   %.10حيث لم تسجل مستويات إصابة أعلى من  فعالة Bt10و  Bt5 ،Bt7، Bt8، Bt9 اومةالمقمورثات 
   .في القمح مقاومة مرض التفحم العاديمورثات ، )الحنطة(مرض التفحم الشائع أو العادي في القمح : كلمات مفتاحية

  
  المقدمة

  
ن أو الـتفحم النـتيمثل مرض الـتفحم الشـائع أو الـتفحم المغطـى فـي القمـح 

 Tilletia tritici (Bjerk.)المتســبب عــن النــوعين أو البــنط الشــائع 

Wint. وT. laevis kühn المهمـة فـي العـراق  طـريقمـح الالحد أمـراض أ
وعلــى الــرغم . )8، 3(لإلصــابة  األصــناف المنزرعــةمعظــم  قابليــةبســبب 

مبيــدات اســتخدام بعــض الــدول المتقدمــة بســبب فــي  المــرض مــن إنحســار
 ذات مقاومــة مقبولــة تطــوير أصــنافو  ة فــي معاملــة البــذارر الفعالــو الفطــ

يشــــــــــكل أحــــــــــد عوامــــــــــل ال زال المــــــــــرض  نإال أ، )30، 27، 24، 18(
ر الفعالــة أو نتيجــة و مبيــدات الفطــاســتخدام عــدم  اإلنتاجيــة عنــدانخفــاض 

ـــداتلالســـتخدام  إن أحـــد أهـــم مشـــاكل . )6، 3، 2( الخـــاطيء لتلـــك المبي
تلـــك واســـتخدام يـــة يكمـــن فـــي خطـــورة تنـــاول البـــذور الملوثـــة بـــاألبواغ التيل

البــــذور فــــي إنتــــاج الطحــــين واألعــــالف بســــبب الســــمية المرافقــــة لألبــــواغ 
لــذلك فــإن مكافحــة هــذا المــرض قــد تختلــف عــن مكافحــة أمــراض  ،التيليــة

فــــي أمــــراض  مــــن اإلصــــابةمــــنخفض أخــــرى حيــــث يمكــــن تقبــــل مســــتوى 
علـى إن  اً كيـدتأ هنـاك لكن في حالة مرض التفحم النتن هذا، فـإن ،أخرى

مـــن الســـنابل قـــد تكـــون كافيـــة لجعـــل البـــذار الملـــوث غيـــر % 0.1إصـــابة 
فــي الوقــت والجهــد  مكلــفإجــراء تنظيــف صــالح للزراعــة وللتغذيــة بــدون 

 ،)1( مـرة فـي العـراقه ألول ومنـذ تسـجيل ،خضع المرض .)13( كلفةتوال
مــــن خــــالل لمكافحــــة الكيميائيــــة تناولــــت معظمهــــا اإلــــى دراســــات عديــــدة 

 اقتصــــر ظهــــورو  .)20، 19، 8، 5، 2( فعاليــــة مبيــــدات فطريــــةاختبــــار 
لحـــــد تســـــعينيات القـــــرن  فـــــي العـــــراقاكتشـــــافه  منـــــذ األعـــــراض المرضـــــية

المنـاطق  الماضي على حقول القمح الموجـودة فـي شـمال العـراق وتحديـداً 
ــــــى األمط ــــــة التــــــي تعتمــــــد عل ـــــــالزراعي ولغــــــرض مكافحــــــة  .)22، 6( ارـــ

فـي  تاج البذار والهيئـة العامـة لوقايـة المزروعـاتالمرض، تقوم شركات إن
 ر الفعالــة وتحديــداً و دات الفطــيــبتعفيــر بــذار الرتــب العليــا بمب ســنوياً  العــراق

للبـــــذار المســـــتخدم للزراعـــــة فـــــي المنطقـــــة الشـــــمالية مـــــن العـــــراق ســـــواء 
 الســنوي للمــرضاالنتشــار المضــمونة أو شــبه مضــمونة األمطــار بســبب 

وثة بأبواغ مسببات التفحم الشائع وبشـدة فـي رصدت بذور قمح مل. هناك
كمـا  ،عنـد المـزارعينمحفوظـة وكانت بذار تلك الحقول  )4( وسط العراق

شــوهدت مســـتويات مقلقــة لإلصـــابة فـــي حقــول أخـــرى فــي وســـط وجنـــوب 
، ممــا يــدل علــى )نتــائج غيــر منشــورة ،2009وآخــرون الحمــداني ( العــراق
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ســيما  ،لهــذا المــرض المســببة الممرضــةالفطــور  مجتمعــاتتغيــر احتماليــة 
 فــي المنطقتــين الوســطى والجنوبيــة عاليــة نســبياً  حــرارة التربــةوأن درجــات 

كــــــانون نـــــوفمبر وبدايــــــة /تشـــــرين الثــــــانيأثنـــــاء مواعيــــــد الزراعـــــة خــــــالل 
ـــتفحم الشـــائع أو النـــتن علـــى ال تقتصـــر  .ديســـمبر/ولاأل أهميـــة مـــرض ال

 حيـثشـمال أفريقيـا بعـض دول و با و أور معظم بلدان  أيضًا فيالعراق بل 
تم الحد مـن  .التهديد يشكل أحد مصادرالمرض في تلك المناطق اليزال 

ســتخدام اضــرر المــرض فــي تــونس منــذ منتصــف التســعينيات مــن خــالل 
فـــــي تعفيـــــر  Tebucinazoleو  Triticonazoleالمبيـــــدات الفعالـــــة مثـــــل 

  .)29 ،28(البذار المخصص للزراعة 
لموجهــــة لمقاومــــة مســــببات هــــذا تعــــاني بــــرامج التربيــــة والتحســــين ا

تربيــة لمقاومــة أمــراض الالمــرض صــعوبات كبيــرة قــد ال توجــد فــي بــرامج 
 تــدنييمكــن تلخــيص الصــعوبات المــذكورة فــي . غيــر الــتفحم النــتنأخــرى 
ــــة تحقيــــق  إنتاجيــــة مصــــادر المقاومــــة المكتشــــفة مــــن جهــــة وعــــدم إمكاني

علـى الـرغم مـن  ،مستويات عالية من الطاقة اإلنتاجية في الهجن الناتجة
لـــذلك . ألجيـــال عديـــدةو  مـــع األصـــناف التجاريـــة الرجعـــيالتهجـــين تكـــرار 

مـــع  (Molecular Markers)الجزيئيـــة الواســـمات  أقتـــرح توظيـــف تقنيـــة
المقاومــة لــبعض مورثــات ع إدخــال يتســر ل (Bt genes)المقاومــة مورثــات 

 مـورث 25سـجل وجـود  .)14(األصناف التجارية ذات اإلنتاجيـة العاليـة 
مقاومـــة لمـــرض الـــتفحم الشـــائع تـــم إدخـــال معظمهـــا فـــي أصـــناف التمييـــز 

بينمـا وصـفت  Bt genesوالتي يطلق عليهـا  )األصناف التفريقية(الدولية 
سـالالت مـن النـوع  10و  Tأطلق عليها  T. triticiساللة من النوع  30

T. laevis طلــــق عليهــــا أL )18(.  مورثــــات وعلــــى الــــرغم مــــن فعاليــــة
مـورث أن إال  ،صناف القمـحتحجيم مستويات اإلصابة في أ مة فيالمقاو 

التربية والتحسـين ألنـه يـوفر مقاومـة  هو المفضل في برامج B10المقاومة 
ــــة والتحســــين لمقاومــــة . )23 ،14( متميــــزة ــــه بــــرامج التربي ولغــــرض توجي

فقــد خصصــت دراســات كثيــرة فــي أغلــب البلــدان  ،مســببات هــذا المــرض
 لفطــــرا مجتمعــــاتعلـــى ميــــزات  فللتعــــرّ  التـــي تعــــاني مــــن هـــذا المــــرض

ـــــدالفعالـــــة بعـــــد  المقاومـــــة مورثـــــاتعـــــن  يوالتحـــــرّ  المســـــبب هويـــــة  تحدي
منطقــة  فــي كليهمــاالممرضــة الســائدة للنــوع الســائد أو النــوعين  الســالالت
  .)32، 25، 24، 21، 10، 9(الدراسة 

مـــــن  عاليـــــة مســـــتويات حـــــدوث مواقـــــع توســـــع أو انتشـــــار وبســـــبب
 معظــــم وقابليــــة ،ض الــــتفحم الشــــائع فــــي العــــراقاإلصــــابة بمســــببات مــــر 

مورثـــات  لتحديـــدالدراســـة  هـــذه نفـــذتفقـــد  ،لإلصـــابة المعتمـــدة األصـــناف
ــــة وتحديــــد الســــالالت الممرضــــة الســــائدة فــــي  المقاومــــة  مجتمعــــاتالفعال
   .والتحسين التربية برامج لخدمة العراق في الفطر

  

  
  
  

  وطرائقه موادالبحث
  

  الممرض عزالت
 مـن مختلفـة منـاطق تسـع مـن الشـائع بـالتفحم مصـابة مـحق سـنابل جمعت
مــن  BU1 العزلــة :يلــي مــا وفــق BU1-9أطلــق عليهــا  )عــزالت( العــراق

مــن الموصــل فــي شــمال العــراق  تمحطــة أبحــاث التويثــة ســبق وأن جلبــ
 ةظــــمنطقــــة الشــــرقاط فــــي المحاف مــــن BU2 العزلــــة منــــذ ســــنوات عديــــدة،

 ة جلـــوالء فـــي محافظـــةمـــن منطقـــ BU3 العزلـــة الـــدين، صـــالح الوســـطى
 سـعد فـي محافظـة الكـوت سيفمن منطقة  BU4 العزلة ديالى، الوسطى

 العزلــة ،بغــدادمــن منطقــة النعمانيــة جنــوب  BU5 العزلــة ،)وســط العــراق(
BU6 ــــة الموصــــل، جنــــوب القيــــارة منطقــــة مــــن مــــن منطقــــة  BU7 العزل

مــــن منطقـــــة  BU8 العزلــــة ،إيــــرانمـــــع  العراقيــــةالشــــهابي قــــرب الحــــدود 
مــــن  جمعــــت التــــي BU9 العزلــــة أخيــــراً لص فــــي محافظــــة ديــــالى و الخــــا

 الكـرات مـن التيليـة األبـواغ استخلصـت. محافظة السليمانية شـمال العـراق
لحـين  عتمةمُ  زجاجية علب في حفظتلكل منطقة على حدة ثم  فحميةتال

  .الحقاً  استخدامها
  

  العوائل
 ،للقمــــح الوراثيــــة التراكيــــب مــــن مجمــــوعتين الدراســــة هــــذه فــــي اســــتخدمت

 ربيعــة،، 29 دور، )نــداء(المــدائن  :عراقيــة قمــح أصــناف األولــى ضــمت
، )مـــــيالد(، أور 2، لطيفيـــــة، تمـــــوز 99، إبـــــاء 3غريـــــب  بـــــوأ، 3 تمـــــوز

الثانيــــة أصــــناف التمييــــز  المجموعــــة ضــــمت. العدنانيــــة، والصــــنف آراز
الخاصـة  وتحديـدا األصـناف الربيعيـة (Differential Varieties)الدولية 

  محـــدد مقاومـــة مـــورثلـــتفحم الشـــائع حيـــث يحمـــل كـــل صـــنف بمـــرض ا
(Bt gene) ) مورثـاً  13المدروسـة  المقاومـة مورثاتيبلغ عدد  .)1جدول 
 ،Bt0، Bt1، Bt2، Bt3، Bt4، Bt5، Bt6،Bt7، Bt8، Bt9، Bt10: وهــــــــــــــــــــي

B14  وBt15.  ــــــم الحصــــــول علــــــى األصــــــناف التفريقيــــــة مــــــن الــــــدكتور ت
B.Goates ) واليــة إيــداهو ألمريكيــة فــي أبــردين، م الزراعــة اقســمختبــرات
  ).األمريكية

  

  اإلعداء والزراعة
أبواغ لكـل غ  0.5لوثت بذور جميع التراكيب الوراثية بأبواغ تيلية وبواقع 

 سوضــعت بــذور كــل تركيــب وراثــي مــع األبــواغ فــي كــي. غ بــذور 100
واســـتخدم أســـلوب دعـــك البـــذور مـــع األبـــواغ لغـــرض تســـهيل إثيلـــين بـــولي 

عـــزالت فـــي تلويـــث بـــذور األصـــناف  خمـــسســـتخدمت ا .ويـــثعمليـــة التل
، بينمـــا لوثـــت بـــذور BU7و BU1، BU2، BU4، BU6 :العراقيـــة وهـــي

وبسـبب إجـراء التجـارب . األصناف التفريقية بـأبواغ جميـع العـزالت التسـع
فقـد زرعـت البـذور الملوثـة فـي  ،)كم جنوب بغـداد 30(في محطة التويثة 

لإلفـادة مـن درجـة حـرارة  2009ديسمبر /لو األكانون األسبوع الثالث من 
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 سـقيترطبـة كانـت قـد  تربـة فـي الملوثـة البـذور زرعـت .المنخفضة التربة
 لكــل خصــص. اللقاحيــة الوحــدات غســل لتالفــي زراعــةالقبــل يــومين مــن 

). مكــرر(بــذرة لكــل خــط  100 زرعــت خطــوط ثالثــةعزلــة /وراثــي تركيــب
  .اتالبادر  من% 75 من أكثر بزوغ بعد الخطوط سقيت

عزلــــة فــــي /حســــبت أعــــداد الســــنابل المصــــابة لكــــل تركيــــب وراثــــي
النســب اســتخدمت . النســب المئويــة لإلصــابةواســتخرجت مرحلــة النضــج 

حيـث  ،(Infection Types)اإلصـابة  أنمـاطالمئوية لإلصابة فـي تحديـد 
د الســالالت الممرضــة لمســببات المــرض اســتخدم المعيــار الخــاص بتحديــ

)T وL(  اإلصـــــابةلـــــنمط % 10ة إصـــــابة أقـــــل مـــــن نســـــب يعتمـــــدوالـــــذي 
بينمـا  ،Lويرمـز لـه بــ  أي المقـاوم (Low Infection Type)المـنخفض 

 Infection عـاليإصـابة  نمـط% 10تعكس النسـب المئويـة األكثـر مـن 

Type) (High ويرمزله بـ  أي الحساسيةH )21.(  
  

ائع .1جدول  تفحم الش  األصناف التفريقية من القمح الربيعي لمرض ال
  .في القمح ومورثاتھا المقاومة

Table1. Differential varieties of spring wheat for common 
bunt disease and their resistant Bt genes.  

 

  *األصناف التفريقية
Differential Varieties* 

  مورثات المقاومة
Resistant 

Genes
M84-504 to 510, Red Bob. Bt-0 
M84-512 to 520, RB/WF 38. Bt-1 
M84-522 to 530, RB/SEL 1403Bt-2 
M84-532 to 538, RB/RDT. Bt-3 
M82-542 to 550 , RB/TK 3055 Bt-4 
Red Bobs/Hohenheimer Bt-5 
M84-552 to 560, RDT. Bt-6

M84-562 to 570 , RB/TK 3055 Bt-7 
M78-9496, RB/PI 178210 (White Seeds) Bt-8 
M83-1601, RB/PI 178210 (Red Seeds) Bt-8 
M84-597 to 605 , RB/CI 7090 Bt-9 
M84-625, SEL. M83-162. Bt-10

Doubi, DW Bt-14

Carlton, DW Bt-15 
أبردين  (USDA-ARS)مشكوراً  B. Goates الدكتور استلمت البذور من  *

  .2007/2008لموسم  ،والية أيداھو األمريكية
* Seeds were thankfully received from Dr. B. Goates (USDA-

ARAS, Aberdeen, ID), during 2007/2008 growing season. 
  
  

  النتائج والمناقشة
  

بعـــض  اإلصـــابة المالحظـــة فـــي ســـنابلبأنمـــاط النتـــائج الخاصـــة أظهـــرت 
قـــدرة موجـــود تغـــاير وراثـــي متعلـــق بال) 2جـــدول (القمـــح العراقيـــة أصـــناف 

فــي العــراق، فعلــى  اإلمراضــية فــي مجتمــع مســببات مــرض الــتفحم الشــائع
أحــد أن إال صــابة، لإلالمدروســة  أصــناف القمــحغلــب أقابليــة الــرغم مــن 

ـــة ســـيف  تـــي جمعـــتال (BU4) العـــزالت المســـتخدمة بالتلويـــث مـــن منطق

ســـــعد فـــــي المحافظـــــة الوســـــطى الكـــــوت، أحـــــدثت مســـــتويات عاليـــــة مـــــن 
تتعــد نســب اإلصــابة عــن لــم العدنانيــة فقــط بينمــا  علــى صــنف اإلصــابة

فـــي األصـــناف الثالثـــة  0.0وتراوحـــت مـــن  فـــي األصـــناف الباقيـــة% 10
 .فـي سـنابل الصـنف آراز% 6.73إلى  3تموز و  29دور  ،)نداء( مدائن

حيــث  بالحساســية العاليــة لجميــع العــزالت العدنانيــةلوك صــنف ســاتصــف 
مـــع  91.48إلــى  BU4مــع العزلــة  31.25تراوحــت النســب المئويــة مـــن 

المــــــأخوذة مــــــن منطقــــــة الشــــــهابي علــــــى الحــــــدود العراقيــــــة  BU7العزلــــــة 
 أبــو غريــب ،تمكنــت أربــع عــزالت مــن إصــابة األصــناف مــدائن .اإليرانيــة

إن الحساســـــية العاليـــــة . والصـــــنف آراز 2، لطيفيـــــة، تمـــــوز 99، إبـــــاء 3
، أور 2، تمـــــوز 99، إبـــــاء 3، أبـــــو غريـــــب3لألصـــــناف مـــــدائن، وتمـــــوز 

ســـتخدمت فيهـــا أبـــواغ مـــن محطـــة اســـابقة  دراســـة نتـــائجتؤكـــد والعدنانيـــة 
وعلـى الـرغم مـن قلـة أعـداد العـزالت المسـتخدمة فـي . )7(تجارب التويثة 
اير فـــي مســـببات المـــرض لكشـــف التغـــ كافيـــاً  إال أنـــه كـــان ،هـــذا اإلختبـــار

بحيــث  T. laevisو  T. triticiعــادة خليطــا مــن النــوعين يكــون الــذي 
فـــــي  BU7ضـــــراوة العزلـــــة نعكســـــت ا %.75 شـــــكل النـــــوع األول بحـــــدود

، إحداثها مستويات عالية من اإلصابة علـى جميـع األصـناف المسـتخدمة
حيـــث تراوحـــت النســـب المئويـــة لإلصـــابة فـــي األصـــناف المدروســـة مـــن 

جـدول ( في صـنف العدنانيـة%  91.48في الصنف لطيفية إلى  21.25
2 .(  

تـــم التأكـــد مـــن وجـــود تغـــاير فـــي الكائنـــات المســـببة إلحـــداث مـــرض 
والخاصــة  3الــتفحم الشــائع فــي العــراق فــي النتــائج المعروضــة فــي جــدول 

باألصناف التفريقيـة، إذ تفوقـت عـدد مـن العـزالت علـى مورثـات المقاومـة 
  :وعلى النحو التالي

 Bt-0تفوقت ست عزالت من بين تسـع عـزالت علـى مـورث المقاومـة . 1
لـــذلك  Bt-15و  Bt-6،Bt-14وخمـــس عـــزالت علـــى مورثـــات المقاومـــة 

ـــــة  ـــــرامج التربي ـــــي ب ـــــات ف ـــــى هـــــذه المورث ـــــه اليمكـــــن اإلعتمـــــاد عل فإن
  .والتحسين لمقاومة المرض في العراق ألنها غير فعالة

علــــى  Bt10و  Bt-5 ،Bt-7 ،Bt-8 ،Bt-9حافظــــت مورثــــات المقاومــــة . 2
فعاليتهــا فــي مقاومــة جميــع العــزالت المســتخدمة حيــث لــم تتعــد نســب 

علــى الــرغم مــن أن جميــع العــزالت المســتخدمة % 10اإلصــابة عــن 
مـع سـيادة  T. laevisو  T. triticiكانـت تضـم خليطـا مـن النـوعين 

  .النوع األول
ثمـان عـزالت  قاومـا Bt-3و  Bt-1ن مورثي المقاومـة أعلى الرغم من . 3

المعزولة مـن الموصـل، إال  BU 6وتفوقت عليهما عزلة واحدة وهي 
هــذين المــورثين مــن بــرامج التربيــة والتحســين ألن  أنــه ال بــد اســتبعاد

منطقـــة الموصـــل وبخاصـــة الجزيـــرة المحيطـــة تعـــّد مـــن أهـــم منـــاطق 
  .زراعة القمح في العراق
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ل والحـــدود المعـــزولتين مـــن الموصـــ BU7و  BU6تميـــزت العـــزلتين . 4
العراقية اإليرانيـة بأنهمـا كانتـا األكثـر ضـراوة فـي هـذه الدراسـة، حيـث 

  . على التوالي ،مورثات مقاومة 5و  7تفوقا على 
ــــة التويثــــة . 5 ــــم تــــتمكن عزل مــــن إحــــداث مســــتويات عاليــــة مــــن  BU1ل

اإلصــابة لعــدم تفوقهــا علــى جميــع مورثــات المقاومــة المدروســة علــى 
قــد أحــدثت مســتويات عاليــة مــن اإلصــابة الــرغم مــن أن هــذه العزلــة 

علــى أصــناف قمــح عراقيــة فــي هــذه الدراســة أو فــي دراســات ســابقة 
، ممـــــا يؤكـــــد عـــــدم وجـــــود مورثـــــات مقاومـــــة فـــــي األصـــــناف )7 ،4(

العراقيــــة أو خلــــو األصــــناف المــــذكورة مــــن أي مــــورث مســــؤول عــــن 
بحيــــث ســــادت مورثــــات التفاعــــل العــــالي علــــى  لمــــنخفضالتفاعــــل ا

نمــط إصــابة  تانتجــ التــيو عــزالت الممــرض واألصــناف  العالقــة بــين
  .عالي كتعبير عن الحساسية

ومــــن النتــــائج الغريبــــة فــــي هــــذه الدراســــة عــــدم مقــــدرة أي عزلــــة مــــن . 6
العــزالت المدروســة علــى إحــداث مســتويات عاليــة مــن اإلصــابة علــى 

صــل مـن أ 25 مــع العلـم بــأن Bt-7الصـنف الحامـل لمــورث المقاومـة 
 11سـالالت مـن بـين  8و T. triticiللفطـر  Lوع سـاللة مـن النـ 30

 المـــورثتتفـــوق علـــى هـــذا  T. laevisللفطـــر  Lســـاللة مـــن النـــوع 
)26.(  

الزالــت فعالــة، فــإن  Bt10و  Bt-5، Bt-7، Bt-8، Bt-9وألن المورثــات . 7
الســـالالت المتوقعـــة للممـــرض البـــد وأن تكـــون متداخلـــة بـــين نـــوعي 

، T-11 ،T-13: الالت التاليــةالســالالت والتــداخل قــد يكــون بــين الســ
T-14، T20  مع الساللتينL-9  وL-16.  

ن وجود نوعي الفطر الممرض في مجتمع كل عزلة من العـزالت ا  
المستخدمة في هذه الدراسة، أضاف نوعًا من التعقيد لعملية تحديـد هويـة 

بــــأن اســــتخدام خلــــيط الســــالالت فــــي تلويــــث  الســــالالت المرضــــية، علمــــاً 
نوعــًا مــن الهجــن الجديــدة قــد تحمــل ضــراوة إضــافية تــوفر  البــذور قــد ينــتج

ومـــع ذلـــك فـــإن ). 26(كبيـــرة فـــي تحديـــد أدق لمورثـــات المقاومـــة  فرصـــاً 
عـن التعامـل  التعامل مع مرض التفحم الشائع في القمح قـد يكـون مختلفـاً 

مع أمراض أخرى وبخاصة عند تفسير نتائج التداخل بين طرفـي العالقـة 
ذ اليمكــن مالحظــة مســتويات عاليــة مــن اإلصــابة إ ،)العائــل والممــرض(

عنــد تفــوق ســاللة أو ســالالت معينــة مــن الممــرض  علــى عائــل معــين إال
على مورثات المقاومـة المحمولـة فـي ذلـك العائـل، فعلـى سـبيل المثـال إن 

 ،Bt-2التي تتفوق على مورثـات المقاومـة ) األكثر ضراوة( T-16الساللة 
Bt-4 ،Bt5، Bt6  وBt-7 ـــــات ، فـــــإن كـــــان هنـــــاك عائـــــل مـــــا يحمـــــل مورث

مقاومـــة غيـــر هـــذه، فإنـــه يقـــاوم هـــذه الســـاللة ومـــع ذلـــك فـــإن كـــان العائـــل 
يحمــل هــذه المورثــات فقــط أو أنــه فاقــدا لواحــد أو أكثــر منهــا فإنــه ســيكون 

ي فهــم العالقــة فــ حساســا لتلــك الســاللة وهــو انعكــاس لتطبيــق نظريــة فلــور
   ).16(ما بين ممرض التفحم وعائله القمح 

  
  . **لممرضات مرض التفحم الشائع على بعض أصناف القمح العراقية بعد تلويث بذورھا بمصادر مختلفة من األبواغ التيلية *ةاإلصابأنماط  .2جدول 

Table 2. Infection types* on some Iraqi wheat cultivars following inoculation of their seeds with bunt teliospores of different 
sources**. 
 

  أصناف القمح العراقية
Iraqi wheat cultivars

 
   Pathogen isolates  عزالت الممرض

  إصابة عال نمطأعداد العزالت التي سببت 
No. of isolates that caused high 

infection types  BU1BU2 BU4 BU6 BU7  
 MadaienH HLHH  4  مدائن
  Door 29L HLHH  3  29دور
  RabeeaH L LHH  3   ربيعة
 Tammoze 3H  L LHH  4  3تموز

 Abo-Ghraib 3H  HLHH  4  3ابوغريب 
  IPA 99H  HLHH  4  99 إباء

  LatifiyaH HLHH  4  لطيفية
  Tammoze 2H  HLHH  4  2تموز
  OorH  HLLH  3  أور

  AdnaniyaH HHHH  5  العدنانية
  Araz H  HLHH  4  آراز

 ).21(% 10أعلى من إصابة عالية = H ،سنابل الصنف من% 10من إصابة منخفضة أقل = L: اإلصابةنمط   *
انون الثالث من األسبوع وزرعت البذور الملوثة في تربة رطبة خالل  )T. laevisو  Tilletia tritici خليط من النوعين( لوثت البذور بأبواغ تيلية لكل عزلة  ** ك

  .محطة أبحاث التويثة فيديسيمبر /ولاأل
* Infection type: L= infection less than 10%; H= infection more than 10% (21). 
** Seeds were inoculated with teliospores for each isolate (mix from Tilletia tritici and T. laevis) and inoculated seeds were planted in wet soil during the 3rd 

weeks of December  in Tuwaitha research station. 
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 أنماط اإلصابة لتآثر العائل والمتطفل بين مورثات المقاومة المحمولة في األصناف التفريقية الدولية وعزالت مسببات مرض التفحم الشائع .3جدول 
  في القمح بعد اإلعداء اإلصطناعي 

Table 3. Infection types of host:parasite interaction between Bt resistant genes of differential wheat varieties and wheat 
common bunt isolates following artificial inoculation. 

ي  * ة : جمعت سنابل قمح مصابة بالتفحم الشائع من مناطق مختلفة من العراق وكما يل ل مواسم  BU1العزل ة جلبت من الموصل قب من محطة تجارب التويث
محافظة /من منطقة سيف سعد BU4محافظة ديالى، العزلة /من منطقة جوالء BU3محافظة صالح الدين، العزلة / من منطقة الشرقاط  BU2زلة عديدة، الع

ران،/ من منطقة الشھابي BU7الموصل، العزلة /من منطقة القيارة BU6، العزلة بغدادمن منطقة النعمانية جنوب  Bu5الكوت، العزلة  راق مع إي  حدود الع
وعين  BU9محافظة ديالى و العزلة /من منطقة الخالص BU8العزلة  يط من الن ى خل ة عل وي كل عزل ليمانية، وتحت  .Tو  Tilletia triticiمن محافظة الس
laevis.  

  .ستخدمت فقط األصناف الربيعية في مجموعة األصناف التفريقيةا  **
نمط  (L)ھي الفاصل مابين النوع المنخفض % 10اإلصابة، حيث أعتبرت النسبة اعتمدت النسب المئوية للسنابل المصابة في تحديد نمط   *** لما دون النسبة وال

  .T. laevis (21)و  T. triticiإستنادا إلى نظام تحديد السالالت المرضية للفطرين المسببين للمرض % 10لما يزيد عن  (H) العالي
* Wheat bunted spikes were collected from different regions of Iraq as follows: BU1 from Tuwaitha Experimental Station (This isolate 

however was brought from Mousil several seasons ago), BU2 was from Sharqat/Salaa Al-Den Provence, BU3 was from 
Jalawlaa/Diyala Province, BU4 was from Saif-Saad/Kut Province, BU5 was from Numaniya/Southern Baghdad, BU6 was from 
Qiarrah/Mousil, BU7 was from Al-Shihabii/ Iraq-Iran Border, BU8 from Al-Khalis/Diyala Province and BU9 was collected from AL-
Sulaimaniya Province, each isolate contained a mixture of both Tilletia tritici and T. laevis 

** Spring wheat varieties were used  
*** Only disease incidence was used to identify the infection type, less than 10% is low infection type (L) while more than 10% reflected 

the high infection type (H) based on systems used for race identification in Tilletia tritici and T. laevis (21).  
  

المقاومة الفعالة والسالالت مورثات المسوحات عن  حدأتشير 
سورية مسببات مرض التفحم الشائع في مجتمع المرضية الموجودة في 

إضافة لعدد من  Bt11إلى  Bt8و Bt5، Bt6 مورثاتإلى فعالية ال
شخيص مصادر مقاومة للمرض موصوفة، حيث تم تالغير  مورثاتال

  ي تناتور كابليمثل الصنف س قاسيةفي عدد من أصناف القمح ال
  المسوحات الواسعة حول مصادر أسفرت كما  ،)25( وحوراني

  ممرضات مجتمع دة في و المقاومة والسالالت الممرضة الموج
  الصنفين السويديناختيار  نعجمهورية التشيك المرض في 

Tjelvar (T1BL.1RS) وStava  التشيكية مع األصناف للتهجين
في النضج  مقاوم للمرض مع تبكير صنفانتخب  وقد ،)12 ،11(

أن مقاومة الصنف السويدي  هومن الجدير ذكر . وتحسن في صفة الخبز
Tjelyar  مشتقة من الخطPI 178383  المقاومة مورثات الذي يحمل

Bt8، Bt9  وBt10 الممرضة  هم مصادر مقاومة السالالتيمثل أ وهو
L5/T5  وL3/T3  ًهذه السالالت ن أفي العزل كما  وهي األكثر تكرارا

 Bt7و  Bt1، Bt2المقاومة مورثات ذات فعالية ممرضة عالية على 
األوكراني للمرض فقد القمح وبسبب حساسية غالبية أصناف  .)12(

كثفت جهود كبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة للبحث عن مصادر 
مقاومة من القمح البري مورث ى إلى نجاح نقل مقاومة، مما أد

Aegilops cylindrical  واسمات التوابع طة ابوس طريالقمح الإلى
المقاومة مورث  موقع بأن علماً  Microsatellite Markersالدقيقة 
   ).1BL )17في المنطقة الوسطى من الكروموسوم يقع  المذكور

فعاليـة فـي ير ذلـك تمثل دراسات مجتمع مرض التفحم الشـائع وتـأث
ففـي  ،هأو تقليل أضـرار المرض المقاومة أحد أهم عوامل مكافحة مورثات 

ر فـي تعفيـر بـذار و مبيدات الفطـاستخدام وبسبب تحديد التشيك جمهورية 
المبيـــدات مـــن قبـــل الســـتخدام إضـــافة إلـــى األخطـــاء المصـــاحبة  ،القمـــح

لقمـح قـول احأغلـب عـراض المـرض فـي المزارعين، فقد أصـبح مالحظـة أ
مـــن  ايتها العاليـــة الـــذي تـــم إثباتهـــحساســـ بســـببالشـــتوية حالـــة إعتياديـــة، 

   T. triticiالنــــــوعين مــــــن أبــــــواغ  خــــــالل تلويــــــث بــــــذورها مــــــع خلــــــيط
الــذي جمـــع مــن منـــاطق الفطـــر بــأن مجتمــع كـــذلك  ووجــد ،T. laevisو

  ،Bt-0قـــد تفـــوق علـــى مورثـــات المقاومـــة التشـــيك مختلفـــة مـــن جمهوريـــة 
Bt-1، Bt-2 وBt-7 ينمــــا لــــم تالحــــظ أي ســــنبلة مصــــابة فــــي األصــــناف ب

  مورثــــاتوبقــــاء ال Bt-10و Bt-9التفريقيــــة التــــي تحمــــل مورثــــات المقاومــــة 

  *عزالت الممرض
Pathogen 
Isolates*

  **Resistant Bt Genes for Wheat Common Smut **مورثات مقاومة التفحم الشائع في القمح

Bt-0 Bt-1 Bt-2 Bt-3 Bt-4 Bt-5 Bt-6 Bt-7  Bt-8  Bt-9  Bt-10 Bt-14 Bt-15  
BU1L*** L L L L L L L  L  L  L  L  L 
BU2L L L L L L HL  L  L  L  L  H  
BU3H LL L L L H L  L  L  L  L  H  
BU4H L H L L L H L  L  L  L  L  L  
BU5H L L L L L H L  L  L  L  H  H  
BU6H H H H H L L L  L  L  L  H  H  
BU7H L L L H L H L  L  L  L  H  H  
BU8H L L L L L L L  L  L  L  H  L  
BU9L L L L L L L L  L  L  L  H  L  
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Bt-3، Bt-6 وBt-8  10فعالــة ألن النســب المئويــة إلصــاباتها لــم تتعــد %
)15.(  

 طـويالً  ق الكالسيكية في نقـل صـفات المقاومـة وقتـاً ائالطر خذ تأقد 
قــد تواجــه الرجعيــة فــي أمــراض كثيــرة لكنهــا ت التهجينــامــن خــالل سلســلة 

الدراسـات الحديثـة إحدى أشارت  حيث ،في مرض التفحمصعوبات كثيرة 
فـــي الصـــين إلـــى نجـــاح نقـــل صـــفة المقاومـــة مـــن صـــنف القمـــح الشـــتوى 

Blizzard إلــى أحــد  الــذي يقــاوم كــل الســالالت الموجــودة فــي غــرب كنــدا

الجزيئية وٕانتاج خطوط مـن الواسمات األصناف التجارية من خالل تقنية 
مجتمع أحادي المجموعـة الصـبغية ثـم مضـاعفته ليصـبح لـدينا مـا يعـرف 

لوثـت  147وبحدود  (Doubled haploid line) الصبغيات بالخط ثنائي
فـي طـور البـادرة ثـم كانـت  L16مـع  T19أو  T19العزلة جميعها بأبواغ 

ا يـــدل علـــى ممـــ 1:1ة مـــع نســـبة إنعـــزال المقاومـــة عـــن الحساســـية متوافقـــ
  .)Blizzard )31رئيس واحد في الصنف المقاوم مورث وجود 

  
 

Abstract 
Al-Hamadani, M.A, H.Y. Jaber, M.M. Bashir, J.A. Sabbar, H.A. Abbas, I.H. Kadhem, H.S. Kitan, N.N.M. Ali, S.N. 
Abdul Wahab and A.m. Taqi. 2011. Infection Types of Interaction Between Iraqi Wheat Cultivars and Bunt Pathogen 
Isolates With a Preliminary Survey of Bunt Resistant Genes. Arab Journal of Plant Protection, 29: 233-239. 

Seeds of Iraqi wheat cultivars and the international differential set cultivars of common bunt were inoculated with teliospores of bunt 
pathogen that had been collected from different regions of Iraq. Results revealed pathogen diversity among the population used. The 
diversity was reflected in the host reaction of Iraqi cultivars to the pathogen isolates. All the Iraqi cultivars used such as Madaien (Neda), 
Rabeea, Tammoze 3, Abo-Ghraib 3, IPA99, Latifiya, Tammoze 2, Oor (Melad), Adnaniya and Araz showed susceptible reaction. Disease 
incidence of all these cultivars except Adnanyia were less than 10% when their seeds were inoculated with the isolate BU4 which had been 
isolated from Saief Saad-Kut province. Isolate BU7 isolated from Al-Shahabi region, close to the Iranian borders, caused high disease 
incidence on all Iraqi cultivars used (29.03-91.48%), thus BU7 was the most virulent isolate followed by Tuwaitha isolate (BU1). 
Inoculating wheat cultivars carrying Bt genes (Differential set) with nine teliospore isolates confirmed the pathogen diversity in Iraq. Six 
isolates overcame bunt resistance genes Bt0 and five of them overcame both Bt14 and Bt15. In contrary to all Bt genes, five of them, namely 
Bt5, Bt7, Bt8, Bt9 and Bt10 proved to be effective. Disease incidence on wheat cvs. carrying those genes was less than 10%. 
Kewwords: Wheat common smut, common bunt, Bt bunt resistant genes  
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