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 علىعدد من عزالت الفطر المسبب لمرض التفحم المغطى  إزاء العائل لمجموعة من أصناف الشعير العراقية ومجموعة األصناف التفريقية رد فعلدرس 
 مورثحافظ . تفريقيةعلى بعض األصناف ال ظهرت التي ،العراق منالممرض  لعزالتفي القدرة اإلمراضية  باينأكدت النتائج وجود ت. Ustilago hordeiالشعير 
ردود فعل أنواع  وتدل .مورثالذي يحمل هذا ال Excelsior لم تتمكن العزالت األربع من إصابة الصنف إذ ،ليته في مقاومة الفطر الممرضععلى فا Ruh2المقاومة 

، avr1 ،Avr2 العزلتين األولى والرابعة في avr1 ،Avr2 ،Avr4:Avr5 :على األقل في كل عزلة وهي شراسة مورثاتعدد من األصناف التفريقية وجود ثالثة على 
Avr4:Avr5  وفي العزلة الثانية Avr1 ،Avr2 ،Avr4:Avr5 الشراسة ات مورثعلى حتوائهما اوعلى الرغم من تشابه العزلتين األولى والرابعة في . في العزلة الثالثة
  .Tichdertو Lion، Rihan 03ية أخرى مثل أصناف تفريق إزاءفعلهما رد ، إال إنهما مختلفتان في آنفة الذكر

  .ومة مرض التفحم المغطى في الشعيرمورثات مقا الفطر المسبب لمرض التفحم المغطى للشعيرتفحم مغطى في الشعير، :كلمات مفتاحية

  
  المقدمة

  
الشـــــعير المتســـــبب عـــــن الفطـــــر البازيـــــدي  علـــــىيمثـــــل الـــــتفحم المغطـــــى 

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh أهــــم أمــــراض الشــــعير أحــــد 
(Hordeum vulgare L.)  حيـث تالحـظ اعراضـه في العالم وفي العـراق

يوصــف المــرض بأنــه مــن  .)14 ،1(فــي جميــع منــاطق زراعــة الشــعير 
اضــــه المرضــــية علــــى ســــبيل عر ســــجلت أ ر ااألمــــراض التــــي تنقــــل بالبــــذ

من حقول الشعير فـي غـرب كنـدا علـى الـرغم % 80كثر من المثال في أ
 ،)24( %1ل الخســــارة الســــنوية بســــبب المــــرض التتعــــدى مــــن أن معــــد

 اعتمــادلــرفض  جــداً  كافيــة فإنهــا ةالنســبتلــك نخفــاض اوعلــى الــرغم مــن 
كثـــر مـــن خمســـة أوجـــود ن حقـــول الشـــعير المخصصـــة إلنتـــاج البـــذار، أل

ذلـــك الحقـــل  حبـــوبيجعـــل مـــن الحقـــل  ²م 150ســـنابل مصـــابة بمســـاحة 
أمــراض  يمكــن مكافحــة .)17 ،14( عتمــدنتــاج البــذار المغيــر صــالحة إل

سـتخدام اإال إن  ،م في محاصيل الحبوب بوساطة المبيـدات الفطريـةحالتف
المبيــــدات مــــع الــــتفحم المغطــــى فــــي الشــــعير يصــــطدم بمشــــكلة مقاومــــة 

ســجل تحمــل ســالالت مــن المســبب ألربعــة  إذالمســبب لــبعض المبيــدات 
لــذلك فــإن و . )13 ،12 ،5(مبيــدات فطريــة مخصصــة لمكافحــة المــرض 

مقاومـــــة يـــــوفر أفضـــــل وســـــيلة  مورثـــــاتتطـــــوير أصـــــناف شـــــعير تحمـــــل 
 ســالالت (Virulence) شراســةبعــد معرفــة  وذلــك فحــة هــذا المــرض،لمكا

أهمية هذا المرض فـي العـراق، وعلى الرغم من  .المنتشرةالفطر المسبب 
. بإهتمـــام كبيـــرمن قبـــل المختصـــين بـــاألمراض النباتيـــة ه لـــم يحـــظَ نـــإال أ

 عـزالت وراثـي فـي بـاينوجـود تفـي العـراق ) 1(ون وآخر الحمداني  سجل 
 مجموعة من أصـناف وسـالالت شـعير بعد اختبارها علىالفطر المسبب 
  .محلية وأجنبية

ــــدأ ــــات الحــــديث عــــن  ب ــــى المــــرض هــــذا مســــببلمقاومــــة مورث  عل
علــى مجموعــة  ممرضــةســاللة  14وصــفت  ، إذالشــعير منــذ فتــرة طويلــة

ومـن تلـك األصـناف التفريقيـة  .)21( 1945 عاممنذ األصناف التفريقية 
كمــــا . ممـــرضالهــــذا ســـالالت  تحديـــديســـتخدم فــــي بعضـــًا منهــــا زال  مـــا
ذات قــدرة إمراضــية  مورثــاتســتة  حديــدســفرت الدراســات الالحقــة عــن تأ

 علــةاغيــر ف مورثــاتمتالكهــا انتيجــة  (Low Pathogenicity) ضــعيفة
(Avirulent Genes)  أطلـــق عليهـــاAvr1، Avr2، Avr3 )18 ،20( 

ـــعســواء فــي موقــع واحــد او موقع المــزدوج Avr4/Avr5 مــورثوال  )8(ين ــــ
 المقاومــة وتلــكالممــرض  وتتــآثر كــل مــن مورثــات .Avr6 (23) مــورثوال

 مــــورث، حيــــث يتصــــف ال ات المتنــــاظرةلنظريــــة الجينــــ العائــــل وفقــــاً  عنــــد
Avr1  ــــــــى إحــــــــداث ــــــــى صــــــــنف الشــــــــعير  إصــــــــابةبعــــــــدم قدرتــــــــه عل عل

Hannchen المـــــورث، أي عـــــدم تمكـــــن Avr1  مـــــن التفـــــوق علـــــى جـــــين
عنـد  Avr2 كما أن. (19) الموجود في الصنف المذكور Ruh1المقاومة 

صــــنف ال عنــــد Ruh2المقاومــــة  مــــورث عــــل علــــىاالمســــبب غيــــر ف هــــذا
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Excelsior )19 ،20( ،مــــــــورثوال Avr6  مــــــــورثعلــــــــى  فاعــــــــلغيــــــــر 
 Nipal صـيبال ي Avr3 مورثوال ،Plushالصنف  عند Ruh6المقاومة 

ـــكذالـــ ـــكال فـــإن الســـاللة وأخيـــراً  .Ruh3المقاومـــة  مـــورث ي يمتل  تـــي تمتل
Avr4/Avr5  الصـــــــــــــنفين  علـــــــــــــى إصـــــــــــــابةغيـــــــــــــر قـــــــــــــادرةKeystone   

 Ruh4/Ruh5المقاومـــــة المركـــــب يحمـــــال مـــــورث  ألنهمـــــا Himalayaو 
 ،(Avr genes) ممرضــةالات غيــر مورثــوعلــى العكــس مــن تلــك ال. )8(

 وق علــــى بعــــض مورثــــاتالتفــــلــــة قــــادرة علــــى اعف مورثــــات أخــــرىهنــــاك 
 مورثفــــال. avrويرمــــز لهــــا بـــــ  ،اإلصــــابةالمقاومــــة فــــي العائــــل وٕاحــــداث 

avr1  المقاومـة  مـورثعلى سبيل المثـال قـادر علـى التفـوق علـىRuh1 
 .)Hannchen )11 صنف الشعير عند

عـن المسـؤولة  مورثـاتفر معلومـات عـن طبيعـة الاوبسبب عـدم تـو 
 ،داخــل العــراق مــرضملاالفطــر ا لمجتمــع ســالالت هــذ مراضــيةالقــدرة اإل

غيــر تلــك علــة و اات المقاومــة الفمورثــتحديــد  الــى فقدهــدفت هــذه الدراســة
  .الشعير عند علةافال
  

  هقائوطرالبحث مواد 
 

  عزالت الفطر الممرض
  معـــت ســـنابل شـــعير مصـــابة بـــالفطر المســـبب لمـــرض الـــتفحم المغطـــىج

U. hordei مناطق مختلفة من العـراق وهـي  ةمن أربعCV1  مـن قضـاء
 محافظـة الكـوت،من مزرعة الحميدية ب CV2محافظة الكوت، الحي في 

CV3 و  ،فــي المحافظــة الجنوبيــة العمــارة مــن منطقــة الســالمCV4  مــن
 ،عزلــةســحقت ســنابل كــل . بيجــي وســامراء ئيمنطقــة الصــينية بــين قضــا

، ثـم الكتـل الكبيـرة واألجـزاء النباتيـةسـتبعاد الومرر المسحوق عبر منخـل 
  .عدوى اإلصطناعيةاألبواغ التيلية في المت ستخدا

 

  العائل النباتي
اســــتخدمت عشــــرة أصــــناف مــــن مجموعــــة األصــــناف التفريقيــــة الخاصــــة 

ـــتفحم المغطـــى  ـــىبمـــرض ال ، Himalaya، Excelsiorالشـــعير وهـــي  عل
Lion ،Trebi ،Hannchen ،Pannier، Rihane 03 ،WI 2291 ،

Carbo وTichdretالبيــاض المقــاوم لمــرض  الطــرازا أضــيف إليهــ ، كمــا
الرجعــي  الهجــين( 605و 613 الهجــنســتخدمت ا. )H-421 )4الــدقيقي 

والطفــرة  H-421مصــدر المقاومــة لمــرض البيــاض الــدقيقي  الخــامس بــين
Na/20،  الرجعـــي الخـــامس للصـــنف  هجـــينيمثـــل ال الـــذي 704والهجـــين

. )3( IR28والســاللة العاريــة  )2(نومــار مــع مصــدر المقاومــة المــذكور 
 أمــل، :بعــض أصــناف الشــعير المعتمــدة فــي العــراق مثــل مــا اســتخدمتك

  .9 بالدي وفرات ، الخير،الحضر،براق  ،شعاع ،سمير
 

  

  تهاوزراع إعداء الحبوب
 .مـن خـالل نـزع أغلفتهـا الخارجيـة إلعـدائهاالوراثيـة  طـرزال حبوبيئت هُ 
 هـــــانـــــزع غالف لتســـــهيلفـــــي المـــــاء لمـــــدة خمـــــس دقـــــائق  البـــــذور مـــــرتغُ 

 ).1( مــــع مراعــــاة عــــدم إحــــداث أي ضــــرر لمنطقــــة الجنــــين ،الخــــارجي
خـالل  ، وذلـكباألبواغ التيلية قبل زراعتها في تربة رطبة حبوبال أعديت

فــي محطــة  2009عــام  نــوفمبر/األســبوع الثــاني مــن شــهر تشــرين الثــاني
األصــناف التفريقيــة  اســتخدمت فــي الدراســة. أبحــاث التويثــة جنــوب بغــداد

 أبـــواغ ، كمـــا اســـتخدمتH-421المقـــاوم  الطـــراز آنفـــة الـــذكر إضـــافة الـــى
بخلـيط مـن  الوراثيـة األخـرى طـرزال، بينما لوثت ةاألربعالممرض  عزالت

للمكــرر  حبــة 100بواقــع  ،فــي خطــوط حبــوبعــت الر ز . العــزالت األربــع
 طــرازالســنابل المصــابة فــي كــل عــداد أســجلت . مكــررات ةوبثالثــ ،الواحــد
 ، هفــي ســنابلأي إصــابة عــدم حــدوث  عنــد العائــل مقاومــاً عتبــر او  ،وراثــي

   ).11( إذا شوهدت أي سنبلة مصابة قابًال لإلصابةبينما يعتبر العائل 
 

  النتائج والمناقشة
  

ثالثـة منهـا تمتلـك ( يمكن تلخـيص نتـائج تـآثر األصـناف التفريقيـة العشـرة
ــــــات مقاومــــــة معروفــــــة وهــــــي  عنــــــد  Ruh4/Ruh5و Ruh1 ،Ruh2مورث

 )، علـــــــــــى التـــــــــــواليHimalayaو Hannchen ،Excelsiorاألصـــــــــــناف 
  :، بالحقائق التالية1المذكورة في جدول  وعزالت الفطر األربع

تأكيــد وجــود تبـــاين فــي مجتمـــع مســبب مــرض الـــتفحم المغطــى علـــى . 1
  .في العراق U. hordeiالشعير 

  .تباين القدرة اإلمراضية لعزالت الممرض األربع. 2
تلـــــك مـــــورث المقاومـــــة الـــــذي يم Excelsiorتشـــــابه ســـــلوك الصـــــنف . 3

Ruh2  مـــع كـــل مـــن األصـــنافTrebi، Pannier  وCarbo حيـــث ،
قاومت تلك األصناف جميع العـزالت، بينمـا أظهـر الصـنف التفريقـي 

WI 2291 قابلية لإلصابة إزاء جميع العزالت.  
  .Tichdertوالصنف  H-421تشابه رد فعل كل من طراز المقاومة . 4
لفطــر موعــات امجفــي مقاومــة  Ruh2ة فعاليــة عاليــة لمــورث المقاومــ. 5

U. hordei في هذه الدراسة.  
أزواج مــــن المورثــــات تــــتحكم بالتــــآثر  ةيمكــــن القــــول إن هنــــاك ثالثــــ. 6

الحاصـــل بـــين األصـــناف التفريقيـــة وعـــزالت الفطـــر المســـبب لمـــرض 
  .التفحم المغطى في هذه الدراسة

مورثـــات  للفقـــرة السادســـة فـــإن العـــزالت األربـــع تحتـــوي علـــى وتأكيـــداً . 7
، avr1 ،Avr2 :(CV1)الحـي  زلـةع :كل منهازاء إالضراوة المدونة 

Avr4/Avr5زلة الحميدية ؛ ع(CV2): avr1 ،Avr2 ،avr4/avr5 ؛
 زلـة الصــينيةع؛ Avr1 ،Avr2 ،Avr4/Avr5 :(CV3) عزلـة العمـارة

(CV4): avr1 ،Avr2 ،Avr4/Avr5  وهي بذلك تماثـل عزلـة الحـي
  .لفعالة وغير الفعالة الثالثة فقطراوة افي محتواها من مورثات الض
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النسب المئوية لإلصابة والسلوك المرضي ألصناف الشعير . 1جدول 
ث  د التلوي ى بع تفحم المغط رض ال بب لم ر المس ة للفط التفريقي

  .Ustilago hordeiاإلصطناعي بأبواغ أربع عزالت من الفطر 
Table1. Disease incidence and disease response of barley 
differential varieties in relation to the causal agent of barley 
covered smut Ustilago hordei following artificial 
inoculation with four isolates. 
 

األصناف التقريقية 
Differential 

Varieties

    *Pathogen Isolates*عزالت الفطر المسبب
عزلة 
الحي 
CV1 

زلةع
الحميدية 

CV2

عزلة
العمارة 

CV3

عزلة
الصينية 

CV4
Himalaya 

(Ruh4/Ruh5) 
0.0  
R 

.010  
S  

0.0  
R

0.0  
R

Excelsior (Ruh2) 0.0  
R 

0.0  
R

0.0  
R

0.0  
R

Lion25.0  
S 

0.0  
R

0.0  
R

0.0  
R

Tribi 0.0  
R 

0.0  
R 

0.0  
R

0.0  
R 

Hannchen(Ruh1) 8.5  
S 

.025  
S

0.0  
R

9.0  
S

Pannier0.0  
R 

0.0  
R

0.0  
R

0.0  
R

Rihane 030.0  
R 

0.0  
R

0.0  
R

10.5  
S

WI 229137.5  
S 

28.5  
S

5.3  
S

11.7  
S

Carbo0.0  
R 

0.0  
R

0.0  
R

0.0  
R

Tichdret0.0  
R 

0.0  
R

3.12  
S

2.4  
S

طراز المقاومة لمرض 
  البياض الدقيقي

 H-421 Mildew 
Resistant Source 
H-421

0.0  
R 

0.0  
R 

1.2  
S 

13.9  
S 

 *R  = ،مقاومS =حساس  * R= Resistant, S= Susceptible  
 

 الفطــرفعالــة لمجتمــع  ضــراوة/ن كتابــة معادلــة ضــراوة غيــر فعالــةيمكــ. 8
ـــــي) العـــــزالت األربعـــــة(فـــــي هـــــذه الدراســـــة     CV1 العـــــزلتين :كمـــــا يل

هــــــــاتين ونعنـــــــي بهــــــــا بـــــــأن ( CV4 :Avr5/avr1 :Avr4 ،Avr2و 
 Ruh4/Ruh5و Ruh2اومــة العــزلتين غيــر فعــالتين علــى مــورثي المق

علــى التــوالي، ، Himalayaو  Excelsiorالمحمــولين فــي الصــنفين 
الموجـــــود فـــــي  Ruh1بينمـــــا تكونـــــا فعـــــالتين علـــــى مـــــورث المقاومـــــة 

 CV2 :avr4:avr5 ،Avr2/avr1العزلــــــــــة  .Hannchenالصــــــــــنف 
ــــة علــــى الصــــنف ( الحامــــل لمــــورث المقاومــــة  Excelsiorغيــــر فعال

Ruh2 صــــــــنفين لكنهـــــــا فعالــــــــة علــــــــى الHannchen  وHimalaya 
ــــة لمــــورثي المقاومــــة  ــــوالي، Ruh4:Ruh5و  Ruh1الحامل ــــى الت . عل

ــــة  ــــات ( ?CV3 :Avr1 ،Avr2، Avr4:Avr5/avrالعزل تحمــــل مورث
   Hannchen ،Excelsior ضـــــــراوة غيـــــــر فعالـــــــة علـــــــى األصـــــــناف

مورثــــات ضــــراوة فعالــــة غيــــر لكنهــــا قــــد تحــــوي علــــى  Himalayaو 

 فوقـت علـى مورثـات المقاومـة المحمولـة فـيطالما ت (? avr) معروفة
  .)1جدول ( Tichdretو  WI 2291الصنفين 

ــــي الصــــينية. 9 ــــين عزلت ــــرغم مــــن التشــــابهه الموجــــود ب ــــى ال  (CV4) عل
، قدر تعلق األمر بمورثات المقاومة الثالثة المعروفـة (CV1)والحي 
نهمـــا مختلفتـــان فـــي عالقـــة كـــل منهمـــا بأصـــناف تفريقيـــة عديـــدة إال أ
  ).1جدول ( Tichdertو  Lion ،Rihan 03مثل 

ولمــا كــان تشــخيص الســالالت المرضــية يعتمــد بالدرجــة األســاس 
الحاصـــل بـــين مجتمـــع المســـبب الممـــرض ) التـــداخل( علـــى نتـــائج التـــآثر

تحمــل  والمتمثــل بــالعزالت وبــين العائــل المتمثــل بأصــناف تفريقيــة خاصــة
وك أي عـدد مـن مورثات مقاومـة معروفـة أو غيـر معروفـة، فقـد يحـدد سـل
سـتخدمت فـي ، إذ ااألصناف التفريقية للممرض مؤشرات وجود السالالت

، Lion ،Hannchen: متضــــأحــــد الدراســــات خمســــة أصــــناف تفريقيــــة 
Pannier ،Nepal وExcelsior  في تشخيص ثماني سالالت من خالل

مفتـــاح تصـــنيفي يعتمـــد علـــى حساســـية ومقاومـــة هـــذه األصـــناف لعـــزالت 
  ).U. hordei )15الفطر 

  إنعكـــــــس التغـــــــاير الـــــــوراثي الخـــــــاص بالقـــــــدرة اإلمراضـــــــية للفطـــــــر
U. hordei  علــى الســلوك المرضــي لمجموعــة األصــناف المعتمــدة فــي

). 2جـــدول (العـــراق والتراكيـــب الوراثيـــة األخـــرى المســـتخدمة فـــي الدراســـة 
ظهـرت العـزالت األربـع فـي التلويـث فقـد أخلـيط سـتعمال اوعلى الرغم من 

. تفاعـل الحساسـية ماعـدا الصـنفين امـل والخيـر حديثـةمعظم األصناف ال
المنتخـب  613أما الهجن المستخدمة في هذه الدراسة فقد أظهر الهجـين 

مــع ) أصــل الصــنف أمــل( Na/20الرجعــي الخــامس للطفــرة  التهجــينمــن 
 704والهجـــــــين  (H-421)طـــــــراز المقاومـــــــة لمـــــــرض البيـــــــاض الـــــــدقيقي 

امس لصـنف الشــعير نومـار مــع الرجعـي الخــ التهجــينالمنتخـب مــن أفـراد 
الناتجــة مــن برنــامج تطــوير  IR28، والســاللة العاريــة )2(طــراز المقاومــة 

يف مصـادر صـمـن خـالل تو ) 3(أصناف شعير ذات مقاومـة متضـاعفة 
مقاومــــة ألمــــراض البيــــاض الــــدقيقي والــــتفحم المغطــــى والــــتخطط مقاومــــة 

الدراسـات وعلى الـرغم مـن تأكيـد الكثيـر مـن . U. hordeiواضحة للفطر 
أو  تجاريــاً  علــى عــدم وجــود تركيــب وراثــي مــن الشــعير ســواء كــان صــنفاً 

قــــادر علــــى مقاومــــة كــــل الســــالالت المرضــــية أو لجميــــع عــــزالت  ســــاللة
ن هنـــاك بعـــض الخطـــوط التـــي أإال ) U. hordei )9، 11، 16الفطـــر 

أظهـــرت مقاومـــة لمعظـــم العـــزالت الممثلـــة لمجتمـــع الفطـــر فـــي كنـــدا مثـــل 
TR244 ،TR246، Q21861 ،CDC Dolly ،CDC Helgason 

لــــذلك تــــدعو الدراســــة الحاليــــة  .)10( يمكــــن أن تكــــون مصــــادر مقاومــــة
بزيــادة العــزالت بحيــث تشــمل  المختصــين بــأمراض هــذا المحصــول المهــم

ذ كبـــر مســـاحة ممكنـــة مـــن حقـــول زراعـــة الشـــعير فـــي العـــراق مـــع تنفيـــأ
  . التجارب في مواقع بيئية مختلفة
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المرضي لبعض أصناف الشعير والھجن والسالالت السلوك  .2جدول 
ع للفطر  يط العزالت األرب أبواغ خل العراقية بعد التلويث اإلصطناعي ب

   .Ustilago hordei لمسبب لمرض التفحم المغطى
Table 2. Disease responses of some Iraqi barley cultivars, 
Hybrid lines and strains following artificial inoculation with 
mixed population of Ustilago hordei.  
 

  التراكيب الوراثية للشعير
Barley Genotypes 

النسب المئوية
  للسنابل المصابة
Percentage of 
infected heads

 *السلوك المرضي
Disease 

Response* 
R  0  امل

S  18.9  سمير

2.0S  9فرات 

S  4.37  شعاع

1.64S  براق

S  2.63  الحضر

R  0  الخير

8.82S  بالدي
IR280R

R  0 613الھجين 

R  0  704الھجين 

3.22S  بذور صفراء Y605الھجين 

S 4.16  بذور خضراء G605الھجين 

 *R  = ،مقاومS =حساس  * R= Resistant, S= Susceptible 

  

قــــد يكــــون التعامــــل مــــع تــــآثر عائــــل الشــــعير مــــع الفطــــر المســــبب 
لــه بعــض الخصوصــية مــن حيــث  U. hordeiلمغطــى لمــرض الــتفحم ا

فــالمورث غيــر . تحديــد الســالالت الممرضــة عنــد الفطــر المســبب للمــرض
يســـتخدم فـــي تحديـــد الســـاللة، إضـــافة إلـــى  (Avirulent gene)الفاعـــل 

القـــادرة علـــى  (Virulent genes)الشـــائع للمورثـــات الفاعلـــة ســـتخدام اال
لــذلك فــإن رد . )23 ،22 ،20 ،91 ،18( التفـوق علــى مورثــات المقاومــة

فعـــل األصـــناف التفريقيـــة إزاء العـــزالت األربـــع للممـــرض، قـــد أكـــد وجـــود 
وتوضــــح تلــــك  .)1(التبــــاين الــــوراثي فــــي الفطــــر المســــبب داخــــل العــــراق 

النتـــائج وجـــود حاجـــة ماســـة لتوســـيع نطـــاق العمـــل بموضـــوع التخصـــص 
الت، وذلــك مــن خــالل زيــادة عــدد العــز  ،U. hordei الفســيولوجي للفطــر

تأثير عامل الظـروف البيئيـة ستبعاد الوتنفيذ الدراسة تحت بيئات مختلفة 
الالت هــذا الممــرض إن تبــاين القــدرة اإلمراضــية لســ. أنــواع اإلصــابة فــي

 لـى التوليفـات المختلفـة خـالل مراحـل اإلنقسـام اإلختزالـيتعزى عـادة إمـا إ
سـم المتتابعـة ذاتـه خـالل الموالى اإلصابات المتكررة في الحقل إ، أو )6(

القـــدرة ســـتقرار امـــا يســـبب عـــدم  لـــى الصـــنف المـــزروع، والـــذي غالبـــاً أو إ
فر ااإلصــــابة لتــــو  ، وهــــذا مــــا يفســــر إنخفــــاض نســــبة)7، 6(اإلمراضــــية 

  ).22(مورثات ذات قدرة إمراضية منخفضة 
 

Abstract 
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Reaction of Iraqi barley cultivars and differential varieties to four isolates of Ustilago hordei was thoroughly 
investigated. Results confirmed pathogen variation in Iraq, which was reflected in clear variation in the pathogenicity of 
isolates used on some differential varieties. Resistant gene carried on barley cultivar Excelsior (Ruh2) was still effective 
regardless of the isolates used. Infection types observed on some differential varieties indicated that the isolates used carried at 
least the following genes: Avr4: Avr5, Avr2, avr1, in isolates 1 and 4; avr4: avr5, Avr2, avr1 in isolate 2; and Avr4: Avr5, 
Avr2, Avr1 in isolate 3. Although isolates 1 and 4 were identical concerning those genes, they were different when inoculated 
to other differential varieties such as Lion, Rihan 03 and Tichdert.  
Kewwords: Barley covered smut, Ustilago hordei, resistant gene for barley covered smut. 
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