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 الخالصة

 12و   T. triticiعزلة    (15 2007عزلة جمعت فً عام   27اختبر رد فعل األصناف التفرٌقٌة إزاء 

 Bt7و    Bt0كسرت مورثً المقاومة  A10)و  A 1،A6 ،A9 (وتبٌن أن أربع عزالت منها (   T. leavisعزلة 
كسرت مورثات ( K22و   H11)،H12  ،H13 ،H14 ،K20،K21، وسبع عزالت T-1سمٌت الساللة 

 Bt0كسرتا مورثات المقاومة (  Da16و   H15)، وعزلتان   T-11سمٌت الساللة Bt3و    Bt0 ،Bt2المقاومة

،Bt1   وBt7   سمٌت الساللةL-4 وخمس عزالت ،(A3،A4 ،A5 ،A7  وA8  )كسرت مورثات المقاومة Bt0 

 ،Bt1،Bt2   وBt3   سمٌت الساللةL-9 . أما بالنسبة لباقً العزالت فلم تتشابه فً تفاعلها التفرٌقً مع أي سالالت
ت بمثابة سالالت مقترحة وسمٌت برموز جدٌدة، فالعزالت التً كسرت معرفة سابقاً فً العالم، ولذلك اعتبر

-Lسمٌت الساللتٌن  Bpو  Bt0  ،Bt2  ،Bt3 ،Bt4 ،Bt6  ،Bt7  ، Bt13 ،Bt14  ،Bt15مورثات  المقاومة 

سمٌت   Bpو Bt0 ،Bt7  ،Bt13 ،Bt14   ،Bt15والعزالت التً كسرت مورثات المقاومة.   T-17و   13
-Lسمٌت الساللة    Bt15و  Bt13 ،Bt14، والعزلة التً كسرت مورثات المقاومة  T-18و    L-14الساللتٌن 

15 . 
 

 المقدمة
 .T والقمح الطري .Triticum turgidum L. ssp. durum (Desf.) Husnٌصاب القمح الصلب 

aestivum L. em. Thell.  السائدة فً مناطق بؤمراض مختلفة، تتفاوت شدتها وانتشارها تبعاً للظروف المناخٌة
وٌحتل التفحم . (Agrios, 1997)زراعته، مإثرة  فً اإلنتاج ومحدثة فقداً فً الغلة تتباٌن نسبته من عام آلخر 

أهمٌة خاصة بٌن تلك األمراض، إذ ٌنتشر فً بلدان غرب آسٌا ووسطها، وفً شمال  Common Buntالشائع 
 ,Lipps et al.,2000،Kubiak and Weber)كٌة وجنوبها أفرٌقٌا، الصٌن، أوروبا، وفً شمال القارة األمري

2008 Hart, 2000 ،) ًٌسبب المرض انخفاضاً فً إنتاج القمح كماً ونوعا ،(Galterio et al., 2002) سجل ،
 ، Mamluk et al., 1990، Mamluk, 1992)المرض فً سورٌة وٌنتشر فً معظم مناطق زراعة القمح فٌها 

.(Ismail et al., 2002 ٌعُد الفطرانT.tritici (DC.) Tul.   وT.leavis (Wallr.) Liro    مسببان للمرض
على القمح، وٌنتقال على هٌئة أبواغ تٌلٌة محمولة على البذار أو فً التربة الملوثة، إال أن الكرات التفحمٌة تعُد 

السالالت الممرضة الطبٌعٌة، فً العالم عشرات  ُحِدَدت((Borgen, 2000)المصدر الرئٌس لمادة اللقاح المعدي 
وفً . (Jones and Cliffored, 1983)إضافة إلى سالالت أمكن الحصول علٌها بالتهجٌن بٌن ساللتٌن معروفتٌن 

-T، إال أنه أمكن تسمٌة ساللتٌن فقط هما T. leavisوثالث سالالت من  T. triticiسورٌة تم تحدٌد ساللتٌن من 

(. Ismail et al., 1995)قً مع سالالت محددة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لتشابه تفاعلها التفري L- 9و 11
 L-35 (Dariaee etو  L-10 ،L-20 ،L-29 ،L-30 ،L-31 ،L-32 ،L-33 ،L-34ُسجلت فً إٌران السالالت 

al., 2006  .) كما ُسجلت فً تركٌا خمس سالالت سائدةL-1 ،L-3 ،L-6 ،T-1 وT-3 (Finci et al., 1981.) 
 L-16و    T-1   ،T-6،T-19  ،T-21،T-24 ،L-4  ،L-9،L-10وفً كندا كانت السالالت األكثر تردداً 

(Gaudet and Puchalski,  1989.) 
 

 مواد البحث وطرائقه
 :عزالت الممرض المدروسة. ٔ

                                            
 
 2 25/6/20وقبوله  2 28/2/20 تاريخ تسلم البحث  



ٌار عزلة جمعت من مختلف مناطق زراعة القمح فً سورٌة خالل شهري أ 7ٕاستخدمت فً هذه الدراسة       
حقول قمح  ٙحقول قمح صلب،  ٗ)، توزعت الحقول المصابة فً أربع محافظات هً حلب 7ٕٓٓوحزٌران عام 

حقول قمح  ٖ)و درعا ( حقول قمح طري ٘حقول قمح صلب،  ٖ)، الحسكة (حقول قمح صلب ٘)، حماة (طري
أو   T.triticiوروعً فً اختٌار العزالت أن تمثل كل نوع  ممرض لوحده (. حقل قمح طري ٔصلب، 

T.leavis . عزلة  ٘ٔوضمت العزالتT.tritici 12 وعزلة  T.leavisًكما توزع مصدر كل ممرض كالتال ،: 
 ٕ)عزالت من القمح الطري  ٖ، و(درعا ٕالحسكة و ٖحلب،  ٖحماة،  ٗ)من القمح الصلب  ٕٔ: T.triticiعند 

 (.الحسكة ٔحلب، 
( درعا ٕالحسكة و ٗحلب،  ٗ)من القمح الطري  ٓٔ، و(حماة ٔحلب و ٔ)من القمح الصلب  ٕ: T.leavisوعند 

 (.ٖالجدول )
 : األصناف التفرٌقٌة. ٕ

وهدفت إلى ( ٕو  ٔجدول ( )صنفاً شتوٌاً  8ٔصنفاً ربٌعٌاً و  ٘ٔ)صنفاً تفرٌقٌاً  ٖٖاستخدم فً هذه الدراسة       
نتشرة فً سورٌة وذلك عن طرٌق تقٌٌم رد تحدٌد السالالت الفٌزٌولوجٌة لممرضً التفحم الشائع على القمح الم

قبل الزراعة مباشرة (  غم٘.ٔ)أعدي بذار األصناف التفرٌقٌة كل لوحده(. ٖالجدول )عزلة مدروسة  7ٕفعلها إزاء 
زرع البذار المعدي . وذلك باستخدام لقاح معدي احتوى على أحد نوعً فطر التفحم الشائع والمؤخوذ من سنبلة واحدة

مثلت األصناف العامل الرئٌس، )غم بذار وفق تصمٌم القطع المنشقة،  ٘.ٔرٌن كل مكرر ٌحوي بمكر  فً خطوط
 . فً نهاٌة شهر كانون األول( والعزالت العامل الثانوي

وتركت حتى مرحلة النضج، ثم حصدت كافة السنابل من كل خط، وحسبت نسبة   روٌت النباتات عند الحاجة
 .ٓٓٔ ×( عدد السنابل الكلً/عدد السنابل المصابة= )اإلصابة 

 : تقٌٌم رد فعل األصناف التفرٌقٌة. ٖ

ٌّم رد فعل األصناف إزاء الممرض وفقاً لسلم تقٌس سداسً   :كما ٌلً( Veisz et al., 2000( )٘ – ٓ)قُ
 .، ال ٌوجد سنابل مصابة(منٌع)عالً المقاومة  .ٓ
 ٓ.٘ -ٓ.ٔرد فعل مقاوم، نسبة السنابل المصابة ما بٌن  .ٔ
 .ٓ.ٓٔ  -ٔ.٘متوسط المقاومة، نسبة السنابل المصابة ما بٌن  رد فعل .ٕ
 .30.0 -ٔ.ٓٔرد فعل متوسط القابلٌة لإلصابة، نسبة السنابل المصابة ما بٌن  .ٖ

  ٓ.ٓ٘  -ٔ.ٖٓرد فعل قابل لإلصابة، نسبة السنابل المصابة ما بٌن  .ٗ
 .ٓ.ٓٓٔ  -ٔ.ٓ٘رد فعل عالً القابلٌة لإلصابة، نسبة السنابل المصابة ما بٌن  .٘

 :وحددت درجة شراسة العزلة تبعاً لمتوسط رد فعل األصناف التفرٌقٌة للعزلة، إذ اعتبرت
 .سنابل مصابة% ٓٔ -ٔإذا كان متوسط رد فعل األصناف ما بٌن (: Av)العزلة غٌر شرسة  -
 .سنابل مصابة% ٓٔ< إذا كان متوسط رد فعل األصناف (: V)العزلة شرسة  -
 
. لقمح التفرٌقٌة الربٌعٌة المستخدمة فً تحدٌد السالالت الفسٌولوجٌة لممرضً التفحم الشائعأصناف ا(: ٔ)الجدول   

 .  8ٓ/7ٕٓٓإٌكاردا، سورٌة، 

 مورثة المقاومة الصنف الرقم

1 M84-504 to 510 , Red Bobs. Bt-0 

2 M84-512 to 520 , RB/WF 38. Bt-1 

3 M84-522 to 530 , RB/SEL 1403. Bt-2 

4 M84-532 to 538 , RB/RDT. Bt-3 

5 M82-542 to 550 , RB/TK 3055 Bt-4 

6 M82-34, Promese Bt-5 

7 Red Bobs/Hohenheimer Bt-5 

8 M84-552 to 560, RDT. Bt-6 

9 M84-562 to 570 , RB/TK 3055 Bt-7 



10 M78-9496, RB/PI  178210 (white seed) Bt-8 

11 M83-1601, RB/PI  178210 (red seed) Bt-8 

12 M84-597 to 605 , RB/CI 7090. Bt-9 

13 M84-625, SEL. M83-162. Bt-10 

14 Doubi, DW Bt-14 

15 Carlton, DW Bt-15 



. أصناف القمح التفريقية الشتوية المستخدمة في تحديد السالالت الفسيولوجية لممرضي التفحم الشائع (:2)جدولال
 . 2007/08إيكاردا، سورية، 

 مورثة المقاومة الصنف الرقم

1 Heines VI. Bt-0 

2 SEL 2092 Bt-1 

3 SEL 1102 Bt-2 

4 Ridit Bt-3 

5 Turkey 1558 Bt-4 

6 Hohenheimer Bt-5 

7 Rio. Bt-6 

8 SEL 50077 Bt-7 

9 M82-2161 Bt-8 

10 M82-2098 Bt-9 

11 R63-6968 Bt-9 

12 M82-2102 Bt-10 

13 M82-2123 Bt-11 

14 P.I. 178383. Bt-8,9,10 

15 M73-2154. Bt-3,7,8 

16 P.I. 17-3438 Bt-P 

17 P.I. 119333 (M82-2141), BW Bt-12 

18 Thule III; P.I  181463, BW Bt-13 

 
المستخدمة فً دراسة السالالت الفسٌولوجٌة المؤخوذة من حقول   T.leavisو  T.triticiعزالت (: ٖ)الجدول 

 . 8ٓ/7ٕٓٓمواقع فً أربع محافظات، سورٌة، 

 نوع الممرض نوع القمح موقع الجمع رمز العزلة المحافظة

 T.tritici صلب األتارب A1 حلب
A3 السفٌرة T.leavis 

A9 مسكنة T.tritici 

A10 عفرٌن T.tritici 

A2 طري السفٌرة 
 

T.tritici 
A4 شٌخ الحدٌد T.leavis 

A5 جرابلس T.leavis 

A6 اعزاز T.tritici 
A7 عٌن العرب T.leavis 

A8 منبج T.leavis 

 حماة
 

H11 صلب طٌبة اإلمام T.tritici 

H12 الغاب T.tritici 

H13 السلمٌة T.tritici 

H14 طٌبة اإلمام T.tritici 

H15 الغاب T.leavis 



 T.leavis طري نوى Da16 درعا

Da18 نوى T.leavis 

Da17 صلب ازرع 
 

T.tritici 

Da19 عدوان T.tritici 

 صلب المالكٌة K20 الحسكة
 

T.tritici 

K21 عامودا T.tritici 

K22 القحطانٌة T.tritici 

K23 طري المالكٌة 
 

T.leavis 

K24 رأس العٌن T.leavis 

K25 رأس العٌن T.leavis 

K26 المالكٌة T.leavis 

K27 المالكٌة T.tritici 

 
 النتائج و المناقشة

وسبع   Bt7 و Bt0كسرت مورثً المقاومة ( A10وA1 ،A6 ، A9ِ(أظهرت النتائج أن أربع عزالت 
، Bt3و   Bt0 Bt2 كسرت مورثات المقاومة( K22و  H11 ،H12،H13  ،H14 ،K20 ،K21)عزالت 

 ، A3،A4  ،A5)، وخمس عزالت Bt7و Bt0  ،Bt1كسرتا مورثات المقاومة( Da16و H15)وعزلتان 

A7وA8 )كسرت مورثات المقاومةBt0  ،Bt1 ،Bt2  و Bt3  وأربع عزالت(A2،Da17 ،K25 وK26 )
، وأربع عزالت  Bpو Bt0 ،Bt2  ،Bt3،Bt4 ،Bt6  ،Bt7 Bt13  ،Bt14، Bt15كسرت مورثات المقاومة

(K27 ،Da19 ،K24 و(K23  كسرت مورثات المقاومةBt0 ،Bt7 ،Bt14 ،Bt13  ، Bt15 و Bp  وعزلة
عزلة من  8ٔ بُ سْ وقد أمكن نَ  (.ٗالجدول )Bt15 وBt13  ، Bt14كسرت مورثات المقاومة ( Da18)واحدة 

(. ٘جدول )فً العالم من خالل تآثرها مع األصناف التفرٌقٌة  العزالت السابقة إلى أربع سالالت معروفة سابقاً 
، T-1سمٌت الساللة  Bt7 و  Bt0التً كسرت مورثً المقاومة  T .cariesفالعزالت األربعة التابعة للنوع 

أما العزالت التابعة . T-11سمٌت الساللة  Bt3 و Bt0 ، Bt2والعزالت السبعة التً كسرت مورثات المقاومة 
، وتلك التً كسرت L-4سمٌت الساللة  Bt7 وBt0، Bt1التً كسرت منها مورثات المقاومة  T.leavisللنوع 

 (Kendrick, 1961; Gaudet and Puchalski, 1989سمٌت الساللة Bt3و Bt0 Bt1 ، Bt2مورثات المقاومة

L-9 .) ولذلك  فة سابقاً فً العالمأما بالنسبة لباقً العزالت فلم تتشابه فً تآثرها التفرٌقً مع أي سالالت معر
 Bt0 ، Bt2فالعزالت التً كسرت مورثات  المقاومة . اعتبرت بمثابة سالالت جدٌدة مقترحة وأعطٌت أرقاماً جدٌدة

 ،Bt3 ،Bt4  ،Bt6  ،Bt7  ،Bt13  ،Bt14 ، Bt15و Bp   سمٌت بالساللتٌنL-13 وT-17 وتلك التً كسرت ،
، وتلك التً T-20و   L-14 فسمٌت بالساللتٌن Bp وBt0 ،Bt7 ، Bt13 ،Bt14  ، Bt15مورثات المقاومة

أما بالنسبة لتوزع وانتشار  (.٘الجدول ) L-15فسمٌت بالساللة   Bt15 و Bt13، Bt14كسرت مورثات المقاومة  
، (األتارب، إعزاز، مسكنة وعفرٌن)فً المنطقة الشمالٌة  T-1هذه السالالت فً سورٌة، فقد لوحظ انتشار الساللة 

طٌبة اإلمام، الغاب، )فكانت األكثر انتشاراً ووجدت فً المنطقتٌن الوسطى والشمالٌة الشرقٌة  T-11أما الساللة 
، (الغاب ونوى)فً المنطقتٌن الوسطى والجنوبٌة  L-4كما وجدت الساللة (. السلمٌة، المالكٌة، عامودا والقحطانٌة

-Tو L-13 ، أما الساللتٌن(لحدٌد، جرابلس، عٌن العرب ومنبجالسفٌرة، شٌخ ا)فً المنطقة الشمالٌة  L-9والساللة 

 T-20و   L-14 ، والساللتٌن(السفٌرة، ازرع، رأس العٌن والمالكٌة)فً المنطقتٌن الشمالٌة والشمالٌة الشرقٌة  17
) لجنوبٌة فً المنطقة ا L-15، والساللة (المالكٌة، رأس العٌن وعدوان)فً المنطقتٌن الشمالٌة الشرقٌة والجنوبٌة 

  L-9 فً المنطقة الشمالٌة الشرقٌة، والساللة  T-11وأشارت دراسات سابقة إلى انتشار الساللة (.  ٘الجدول( )نوى
، وذلك ٌشٌر إلى زٌادة انتشار الساللتٌن آنفتً الذكر إلى مناطق (99ٕٔاسماعٌل، )فً منطقة رأس العٌن فقط 

ٌن وافدتان إلى المنطقة، محمولتٌن بالتٌارات الهوائٌة، أو أنهما نشؤتا جغرافٌة جدٌدة، وقد ٌعود ذلك إلى أن الساللت
وٌتضح من خالل النتائج أن العزالت السورٌة تمكنت من كسر مورثات مقاومة  .محلٌاً نتٌجة طفرة أثناء تكاثر الفطر

دعو مربً ، األمر الذي يBpو  Bt0 ، Bt1 ، Bt2، Bt3 ، Bt4 ، Bt6 ، Bt7 ، Bt13، Bt14 ،Bt15عدٌدة  



. القمح إلى تجنب استخدام الطرز الوراثٌة التً تحتوي على أحد تلك المورثات فً برامج التربٌة كآباء للتهجٌن
-Lو T.triticiعند ( T-11و  -Tٔ)إلى تنوع الممرضٌن فً تركٌبهما الوراثً، إذ سجلت الساللتان  جوتشٌر النتائ

، أما )99ٕٔاسماعٌل، )سبق تسجٌلهما سابقاً فً سورٌة L-9) و T-11 )فالساللتان  T.leavisعند ( L-4و   (9
فهما جدٌدتان وتسجال ألول مرة فً سورٌة، وتباٌنت باقً العزالت فً تآثرها مع L-4) و  T-1)الساللتان 

ومن T-20). و L-13 ،L-14 ، L-15 ، T-17)األصناف التفرٌقٌة، ولذلك اعتبرت بمثابة سالالت مقترحة 
 T.leavisوT.tritici (T )المالحظ أن سورٌة غنٌة بالسالالت الفٌزٌولوجٌة لممرضً التفحم الشائع على القمح 

(L)موقعها الجغرافً، وتعرضها لحركة الرٌاح متعددة المنشـؤ المحملة باألبواغ التٌلٌة على  ى، وقد ٌعود ذلك إل
هو هل تعتبر هذه السالالت حدٌثة النشوء، أم أنها مستوطنة فً إال أن الشٌئ الذي ال ٌمكن الجزم به . مدار الموسم

سورٌة، وذلك بسبب عدم توفر دراسات كثٌرة اهتمت بتحدٌد السالالت الفٌزٌولوجٌة لمرض التفحم الشائع فً 
لذلك البد من مراقبة تلك السالالت خوفاً من تطورها على األصناف المزروعة فً القطر، إذ أن السالالت . سورٌة

فالساللة األحدث تنشؤ نتٌجة حدوث . حدٌثة النشوء هً أكثر شراسة من السالالت التً كانت متواجدة فً المنطقة
تطفر إلحدى السالالت المنتشرة فً المنطقة، فتكتسب شراسة أكثر ُتمكنها من التغلب على مورثات المقاومة 

ا تشٌر هذه النتائج إلى ضرورة زٌادة عدد كم(. Churchill and Millus, 1984)المتوفرة فً الصنف المزروع 
األصناف التفرٌقٌة المستخدمة فً تحدٌد سالالت هذٌن الممرضٌن، تكون قادرة على تحدٌد عدد أكبر من السالالت 

 .المنتشرة فً المنطقة ومقارنتها مع سالالت أخرى فً العالم
 

على أصناف قمح تفرٌقٌة، T.leavis  و  T.triticiعزلة سورٌة من *7ٕتوزع شراسة (: ٗ)الجدول 
 .   08/2007سورٌة،

 األصناف التفرٌقٌة
مورث 
 المقاومة

 العزالت

c-A1 
c-A6 
c-A9 

c-A10 

c-H11 
c-H12 

c-H13 

c-H14 

c-K20 
c-K21 

c-K22 

f-H15 

f-Da16 

 

f-A3 

f-A4 

f-A5 

f-A7 
f-A8 

c-A2 

c-Da17 
f-K25 

f-K26 

c-K27 

c-Da19 
f-K24 

f-K23 

 

 

 

f-Da18 

 

 

 

M84-504 to 510 , Red Bobs. Bt-0 V V V V V V Av 
M84-512 to 520 , RB/WF 38. Bt-1 Av Av V V Av Av Av 

M84-522 to 530 , RB/SEL 1403. Bt-2 Av V Av V V Av Av 
M84-532 to 538 , RB/RDT. Bt-3 Av V Av V V Av Av 

M82-542 to 550 , RB/TK 3055 Bt-4 Av Av Av Av V Av Av 
M82-34, Promese Bt-5 Av Av Av Av Av Av Av 

Red Bobs/Hohenheimer Bt-5 Av Av Av Av Av Av Av 
M84-552 to 560, RDT. Bt-6 Av Av Av Av V Av Av 

M84-562 to 570 , RB/TK 3055 Bt-7 V Av V Av V V Av 
M78-9496, RB/PI  178210 

(white seed) 

Bt-8 Av Av Av Av Av Av Av 
M83-1601, RB/PI  178210 (red 

seed) 

Bt-8 Av Av Av Av Av Av Av 
M84-597 to 605 , RB/CI 7090. Bt-9 Av Av Av Av Av Av Av 

M84-625, SEL. M83-162. Bt-10 Av Av Av Av Av Av Av 
Doubi, DW Bt-14 Av Av Av Av V V V 

Carlton, DW Bt-15 Av Av Av Av V V V 
Heines VI. Bt-0 V V V V V V Av 
SEL 2092 Bt-1 Av Av V V Av Av Av 
SEL 1102 Bt-2 Av V Av V Av Av Av 

Ridit Bt-3 Av V Av V Av Av Av 
Turkey 1558 Bt-4 Av Av Av Av V Av Av 
Hohenheimer Bt-5 Av Av Av Av Av Av Av 



Rio. Bt-6 Av Av Av Av Av Av Av 
SEL 50077 Bt-7 V Av V Av V Av Av 
M82-2161 Bt-8 Av Av Av Av Av Av Av 
M82-2098 Bt-9 Av Av Av Av Av Av Av 
R63-6968 Bt-9 Av Av Av Av Av Av Av 
M82-2102 Bt-10 Av Av Av Av Av Av Av 
M82-2123 Bt-11 Av Av Av Av Av Av Av 

P.I. 178383. Bt-

8,9,10 

Av Av Av Av Av Av Av 
M73-2154. Bt-

3,7,8 

Av Av Av Av Av Av Av 
P.I. 17-3438 Bt-P Av Av Av Av V V Av 

P.I. 119333 (M82-2141), BW Bt-12 Av Av Av Av Av Av Av 
Thule III; P.I  181463, BW Bt-13 Av Av Av Av V V V 

A*= ،حمبH    =،حماه Da    =،درعا K    = ،الحسكةAv  = ،عزلة غير شرسةV =عزلة شرسة 
 T.leavisو T.tritici (T          )الت الفٌزٌولوجٌة لممرضً التفحم الشائع على القمح توزع السال(: ٘) الجدول

(L ) ،08/2007فً سورٌة تبعاً ألماكن انتشارها ومورثاتها الممرضة، سورٌة. 

 الساللة المعرفة غٌر ممرض/ ممرض  رمز العزلة الموقع

 األتارب

 إعزاز

مسكنة 
 عفرٌن

T.C A1 

T.C A6 

T.C A9 
A10 T.C 

0,7/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 

(8,9,10),(3,7,8),P T – 1 

طٌبة اإلمام 
الغاب 

السلمٌة 
 طٌبة االمام

المالكٌة 
عامودا 

 القحطانٌة

T.C H11 

T.C H12 

T.C H13 

T.C H14 

T.C K20 

T.C K21 

T.C K22 

0,2,3/1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

(8,9,10),(3,7,8),P T – 11 

الغاب 
 نوى

T.F H15 

T.F Da16 

0,1,7/2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 

(8,9,10),(3,7,8),P 
L – 4 

 السفٌرة
 شٌخ الحدٌد

 جرابلس
 عٌن العرب

 منبج

T.F A3 

T.F A4 

T.F A5 

T.F A7 

T.F A8 

0,1,2,3/4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

(8,9,10),(3,7,8),P 
L – 9 

 لسفٌرةا
ازرع 

 راس العٌن
 ةالمالكً

T.C A2 

T.C Da17 

T.F K25 

T.F K26 

0,2,3,4,6,7,13,14,15,P/1,5,8,9,10,11,12 

(8,9,10),(3,7,8) 
T - 17 

L – 13 

 المالكٌة

 عدوان
 راس العٌن

 المالكٌة

T.C K27 

T.C Da19 

T.F K24 

T.F K23 

0,7,13,14,15,P/1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 

(8,9,10),(3,7,8) 

T - 20 

L – 14 

 T.F Da18 13,14,15/0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12نوى 

(8,9,10),(3,7,8),P 
L – 15 



 

  

 االستنتاجات والتوصيات
 ، Bt0 ، Bt1 ، Bt2، Bt3مورثات المقاومة  استطاعت العزالت السورٌة من الممرضٌن السابقٌن كسر

Bt4 ، Bt6 ، Bt7 ، Bt13، Bt14 ،Bt15 ،Bp .لوحظ انتشار الساللتٌن تنوع الممرضٌن فً تركٌبهما الوراثً، و
(ٔ T-وT-11 ) عندT.triticiوالساللتٌن ، L-9) وL-4  ) عندT.leavis . وتعتبر الساللتان(ٔT-  و (L-4 

جدٌدتٌن وتسجال ألول مرة فً سورٌة، بٌنما تباٌنت باقً العزالت فً رد فعلها مع األصناف التفرٌقٌة واعتبرت 
زٌادة عدد األصناف التفرٌقٌة المستخدمة فً  (.T-17 ،T-20 ،L-13  ،L-14 ،L-15)سالالت مقترحة وهً 

 ،Bt5  ،Bt8استخدام المورثات .تحدٌد السالالت وبما ٌمكن من تحدٌد عدد أكبر من السالالت المنتشرة فً المنطقة
Bt9 ، Bt10، Bt11 و Bt12  كآباء للتهجٌن من أجل تربٌة أصناف مقاومة وعالٌة اإلنتاجٌة لسورٌة . 
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ABSTRACT 

Reaction of tested differential varieties against 27 bunt isolates (15 T .caries and 12 

T.leavis), collected in 2007. Four Isolates   (A5, A6, A9 and A10) overcome the resistant 

genes Bt0 and Bt7, and were designated as race T-1. Also, seven Isolates (H11, H12, 

H13, H14, K20, K21 and K22) defeated the resistant genes Bt0, Bt2 and Bt3, and were 

designated as race T-11; two other isolates (H15 and Da16) defeated resistant genes Bt7, 

Bt1 and Bt0, and were called race L-4. Finally, five Isolates (A3, A4, A5, A7 and A8) 

defeated the resistant genes Bt0, Bt1, Bt2 and Bt3, and were designated as race L-9. As 

far as the rest of isolates, they were not similar in their interaction with known universal 

differential varieties, and are therefore considered as new races and were given new 

codes. Isolates that broke down the resistance genes Bt0, Bt2, Bt3, Bt4, Bt6, Bt7, Bt13, 

Bt14, Bt15 and Bp, named as races L-13 and T-17; isolates that defeated  resistance genes 

Bt0, Bt7, Bt13, Bt14, Bt15 and Bp, were named races L-14 and T-18, and the isolate that 

broke down the resistance genes Bt13, Bt14 and Bt15, were named race L-15 
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