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  الملخص

   من الفطريات المصاحبة لحبوب أربعة أجيال من التضريب اًنوع) 13 (يصتشختم 

الجيل و F1الجيل األول بذور نواع المختلفة من الفطريات في وسجلت األ: في الشعير) اريفات× بيكسون(

 Alternaria alternata: كاآلتي Bc2 والجيل الرجعي الثاني Bc1الجيل الرجعي األول و F2الثاني 

 .Cladosporium sp و.Chaetomium sp وAspergillus flavus وAlternaria raphaniو

و Rhizoctonia solani و .Fusarium spp وCandida albicans  و.Cylandosporium spو

Macrophomina phaselonia و Scytalidium sp.و  Staphyllium sp.و Penicillium sp. . كان أكثر

 الجيل  وتميز .Penicillium spتاله الفطر   Rhizoctonia solaniألربعة  ا الفطريات شيوعاً في األجيال

  .بأكثر األنواع ثم الجيل األول والجيل الرجعي األول وأخيراً الجيل الرجعي الثاني  F2الثاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Department of Biology  
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ABSTRACT 

Thirteen fungal species has been recognized that associated with four generation grains 
from cross of  barley (Beckson × Arivat), different  species were reported in four generation 
grains (F1, F2, and back crosses Bc1 and Bc2): Alternaria alternata, Alternaria raphani, 
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Aspergillus flavus, Chaetomium sp., Cladosporium sp., Candida albicans, Fusarium spp., 
Rhizoctonia solani, Staphyllium sp., Penicillium sp. . The most frequent fungus in grains of 
four generations was Rhizoctonia  solani  followed by Penicillium sp. , The F2 generation 
was the most frequent in species, followed by Bc1 and Bc2 finally.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

التي زرعها اإلنـسان   الحبوب أقدم المهمة في العالم وحبوبه من     اإلستراتيجية الشعير من المحاصيل     يعد

 يحتل الشعير المرتبة الثانيـة      ، إذ ويعد العراق من أوائل الدول التي كانت تعتمد على زراعة الحنطة والشعير           

، المجموعـة اإلحـصائية     هكتـار / كغم 7483وإنتاجها  ) هكتار (43784  المساحة المزروعة للشعير     تبلغو

أما على المستوى العالمي فيحتل الشعير المرتبة الرابعة من حيـث المـساحة المزروعـة                ).2007( السنوية

بوصـفه  أو  ب  وتتعدد استخدامات هذا المحصول بـصورة حبـو       ) 1987 ،اليونس وآخرون (واإلنتاج الكلي   

 مركزة للحيوانات كما ويستخدم لالستهالك البشري بعد إزالة القشور من الحبوب وخلط طحينـه مـع                 عالئق

ويتميز هذا المحصول بمقاومته للظروف البيئية القاسية أثناء فترة النضج وخاصة            ،طحين الحنطة لعمل الخبز   

صول فقد أجريت دراسات وراثيـة عديـدة        ولألهمية العظمى لهذا المح    ،)1991 ،الفخري وآخرون (الجفاف  

ختلف أصناف  ت إذ ،المقاومة لإلصابة بالفطريات من أهم الصفات      صفة   ، إذ تعد  لغرض تحسين هذا المحصول   

 نوع  100 إلى أكثر من      التي تصيب الشعير   يزيد عدد أنواع الفطريات   في استجابتها لإلصابة و   وأجيال الشعير   

 سموم أثنـاء تخزينهـا    ال للبذور وحتى إفراز     اًسبب تعفن تمزروعة أو    مرضية للنباتات ال   إصاباتوهي تشكل   

(Waines, 1989).   ومن خالل التعاون بين الباحثين في مجالي الوراثة واألمراض النباتية يمكن تحديد مـدى

األصناف هذه  بين  تضريبات  الانتقال وتأثير صفة المقاومة بين األصناف وكذلك األجيال الوراثية الناتجة من            

تهدف الدراسـة إلـى      .واالستفادة منها في إنتاج سالالت مقاومة لإلصابة بالفطريات خصوصاً أثناء التخزين          

اذ  لتضريب بين الصنفين بيكسون واريفات،       أجيال أربعةفي  بيان أنواع الفطريات المصاحبة لحبوب الشعير       

ر والذرة البيـضاء والـشوفان   العديد من الفطريات المحمولة على بذور الشعي Abdul Wahab)(1996 وجد 

ـ ) 23 (:كـاآلتي ،  من األجناس الفطرية من هـذه البـذور        اًنوع) 81( عزل   وتمكن من   جـنس  مـن    اًنوع

Aspergillus   18(و (جنس من   اًنوع Penicillium   و )7 (  جنس منأنواع  Ulocladium   و )أنواع مـن  ) 6 

 مع أجناس أخرى Chaetomium, Drechslera, Curyularia األجناس ع منانوأ) 5(و  Alternaria جنس

 وفي دراسة للتعرف على الفطريات المـصاحبة  Fusarium, Cladosporium, Mucor, Rhizopusمعزولة 

 Alternaria alternate, Fusariumالفطريات الرئيسية المصاحبة للبذور ، كانت لبذور القمح في بنجالديش 

spp.  ،(Malaker and Mian, 2002)من الفطريات المنقولة اًجنس) 16(ي السعودية تم عزل ، وفي دراسة ف 

تـاله  . من العينـات % 98 وتم عزله من حوالي .Alternaria sp جنسلبذور القمح كان أكثرها شيوعاً هو ال

وتـم   Helminthosporium لجنسثم ا. من العينات% 58وتم عزله من حوالي  .Stemphylium sp لجنسا
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  .مـن العينـات  % 38مـن حـوالي    وتـم عزلـه   .Fusarium sp لجنسمن العينات ثم ا% 57عزله من 

(Al – Shebel, 2003) . للتعرف على الفطريات المحمولة على بـذور  ) 2007(الشمري وفي دراسة أجرتها

 من Alternaria, Fusarium للجنسينإذ كان القمح والشعير والذرة إذ وجدت كثافة نسبية لألجناس الفطرية 

 كانت أكثر الفطريات انتشاراً في البذور       في حين اراً في البذور من الداخل لحبوب الحنطة        أكثر الفطريات انتش  

 Fusarium moniliforme, Alternaria, Ulocladium, Aspergillusومن الخارج لجميع العينـات هـي   

flavus, A. niger, Rhizopus, Penicillium .  

  

  ق العملائالمواد وطر

  للنـوع  سداسـي الـصفوف العائـدة        األبـيض   من الشعير  نأبويان  افاستخدم في هذه الدراسة صن    

(Hordum vulgare L.)، وتم الحصول على )أمريكي المنشأ(اريفات  والثاني )سوري المنشأ(ول بيكسون األ 

ذاتيـاً   من التضريب بين الصنفين ثم زرعت حبوب الجيـل األول وتركـت لـتلقح                F1حبوب الجيل األول    

 F1 بيكـسون مـع الجيـل األول         P1األب األول    وكذلك تم تضريب     F2ل الثاني   للحصول على حبوب الجي   

 للحصول  F1 مع الجيل األول     P2 وتضريب األب الثاني     Bc1للحصول على حبوب التضريب الرجعي األول       

 Bc2 و   Bc1 و   F2غمرت حبوب األبـوين و      ). 2001الصفار،  ( Bc2على حبوب التضريب الرجعي الثاني      

لمدة دقيقتين وغسلت بالماء المقطر المعقم وجففـت بعنايـة           % 10ات الصوديوم بتركيز    بمحلول هايبوكلور 

 حاوية على وسط غـذائي      سم) 9( ذات قطر    باستخدام أوراق ترشيح معقمة بعد ذلك زرعت في أطباق بتري         

% 15 – 20لتر بطاطا، /  غم Potato Dextrose Agar (PDA)  )200 من أكار البطاطا والدكستروز كونم

وحـضنت فـي   ت رااتكـر ) 3(وبواقع  زرعت بواقع عشرة حبوب لكل طبق إذ) أكار% 15 – 20سكروز، 

 أخذ الغزل الفطري من محيط المزارع الفطريـة الناميـة           إذ ظهور النمو الفطري     لحينم  ° 25درجة حرارة   

لـى حبـوب   إلى شريحة زجاجية للتعرف على نوع الفطريات الناميـة ع    ونقل   needle معقمة   إبرةباستخدام  

  .، حللت النتائج إحصائياً وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود)1983كاظم، (الشعير 

  

  النتائج والمناقشة

 من الفطريات المصاحبة لحبوب الشعير فـي األجيـال المـستخدمة            اًنوع) 13(أظهرت النتائج وجود     

: وهي كـاآلتي    ). Bc2، الجيل الرجعي الثاني     Bc1، الجيل الرجعي األول     F2، الجيل الثاني    F1الجيل األول   (

Alternaria alternataو Alternaria raphaniو Aspergillus flavusو Chaetomium sp. 

 Rhizoctonia  و.Fusarium spp وCandida albicans  و.Cylandosporium sp و.Cladosporium spو

solani و Macrophomina phaselonia و Scytalidium sp.و  Staphyllium sp.و Penicillium sp. .

أن النسبة المئوية لعزالت الفطريات في األجيـال األربعـة توضـح أن             ) 1(والشكل  ) 1(يتضح من الجدول    
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ــرين  ــة  .Penicillium spو  R. solaniالفطــ ــى مقارنــ ــي األعلــ ــت هــ    كانــ

ــى      ــة إل ــسبة المئوي ــلت الن ــات إذ وص ــواع الفطري ــاقي أن ــع  % 63.33بب ــق م ــذا يتف   وه

(Abdul Wahab, 1996) ، (Al-Shebel, 2003)، (Fakhrunnisa, et al., 2006)  ،)2007، الشمري .(  

  

 الفطريات المصاحبة لحبـوب الـشعير فـي األجيـال األربعـة             أنواعالنسبة المئوية ومتوسط    : 1الجـدول  

  .المستخدمة

  

 %الجيل األول   الفطريات
F1  

 %الجيل الثاني 
F2 

الجيل الرجعي األول 

Bc1% 

الجيل الرجعي 

  Bc2%الثاني 

Alternaria alternata 13.33 cd  10.35c  7.45 d  6.54 ed 

Alternaria raphani 20 bcd  23.33 b  13.35 cd  21 bcd  

Aspergillus flavus 30 bc  20 bc  15.44 c  20 bcd  

Chaetomium sp. 11.35 cd  15.66 bc  5.67d  0 e  

Cladosporium sp. 36.66 b  23.37 b  20 c  12.25 cde  

Cylandosporium sp. 10.20 cd  14.40 bc  10 cd  4.97 e  

Candida albicans 30 bc  20 bc  33.15 b  26.66 bc  

Fusarium spp. 10.47 cd  9.70c  6.45 d  4.45 e  

Rhizoctonia solani 63.33 a  60 a  43.33ab  32.37 b  

Macrophomina 
phaselonia  

11.20 cd  10 bc  12.23 cd  10 de  

Scytalidium sp. 12.52 ed  9.50c  5.72 d  3.33 e  

Staphyllium sp. 10 cd  4.33 d  0 e  0 e  

Penicillium sp.  63.33 a  60 a  53.33 a  50 a  

 14.73 17.39 26.20 24.79  المتوسط
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 لألجيال األربعة وذلك لقدرته على البقاء بغيـاب العائـل   R. solaniفطر ل لعاليةوتعود النسبة المئوية ال

 أن تتحمل الظروف البيئية غير      تستطيعالتي  الموجودة في التربة و    sclerotiaبفضل تكوينه لألجسام الحجرية     

 والتي يطلق عليها بفطريات التخزين .Penicillium spأما فطر الـ . )1981 ،ميخائيل وآخرون(المناسبة ، 

 هذا الفطر في حبوب الشعير في مرحلة التخزين وذلك لقدرة هذا الفطر على إفـراز الـسموم أثنـاء            كثرإذ ي 

ــزين ــر    التخ ــا ذك ــع م ــة م ــذه النتيج ــق ه ــة  ( ه وتتواف ــو شوش ــسماري وأب   ،)1995 ،الم

 .Fusarium spp و Alternaria alternataفي حين أظهرت األنواع الفطرية  .)2005 ،ويوسف وآخرون(

أقل نسبة عزل في األجيال المـستخدمة إذ وصـلت    .Scytalidium sp  وMacrophomina phaseloniaو

% 10.35والجيل الثـاني  % 13.33لجيل األول في ا Alternaria alternataالنسبة المئوية لعزل فطر الـ 

 في الجيل األول    Fusarium الـ   جنسأما ل % 6.54والتهجين الرجعي الثاني    % 7.45والجيل الرجعي األول    

أما بالنسبة  % 4.55والجيل الرجعي الثاني    % 6.45والجيل الرجعي األول    % 9.70والجيل الثاني   % 10.47

والجيل الرجعي % 10والجيل الثاني %) 11.20(في الجيل األول  Macrophomina phaseloniaلفطر الـ 

% 12.52 في الجيل األول .Scytalidium spأما فطر الـ %). 10(والجيل الرجعي الثاني % 12.23األول 

وذلـك ألن هـذه     %. 3.33والجيل الرجعـي الثـاني      % 5.72والجيل الرجعي األول    % 9.5والجيل الثاني   

بوب تكون أكثر نشاطاً في الحقل ويتوقف نشاطها في التخـزين ونـسبة نقلهـم               الفطريات عندما تصيب الح   

إذ اظهر التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية واضحة بين النتائج المـشار إليهـا              ة  ـون قليل ـبالبذور تك 

، يوسف وآخـرون (، و)2004 ،سالم(، و)2000ميخائيل، (، و(Abdul wahab, 1996)ع ـق مـذا يتفـوه

في الجيل الرجعي الثاني لم تظهر أي  .Staphyllium sp و.Chaetomium spحين أن الفطرين في ). 2005

ومن مقارنة متوسطات النسب المئوية للفطريات المعزولة والمصاحبة لألجيال األربعة          .إصابة لهذين الفطرين  

بة مقارنة ببقية  أعلى متوسط نسبة إصايا أعط.Penicillium sp و Rhizoctonia solaniيتضح أن الفطرين 

من ناحية أخرى يالحظ أن قابلية النمو للفطريات على األجيال األربعة المستخدمة كانت متباينـة               . الفطريات

 والفطـر  Rhizoctonia solani ولكافة أنواع الفطريات وأظهر الفطـر  اً جيداً نموF1فقد أظهر الجيل األول 

Penicillium sp. وكذلك الفطريات %63.33 أعلى نسبة مئوية للعزالت Cladosporium sp. و Candida 

albicans و Aspergillus flavus، أما في الجيل الثاني F2 نسبة مئويـة  ذات  فكانت معظم أنواع الفطريات

 وهذا ناتج من انعزال الجينات المقاومة لإلصابة بهذه األنواع في .Penicillium sp و R. solaniأقل باستثناء 

 لم يختلفا معنوياً فـي  .Penicillium sp و R. solaniنالحظ من التحليل االحصائي ان فطري إذ الجيل الثاني

 Bc1ولقد ظهـر الجيـل الرجعـي األول    ، F2،(Mather and Jinks, 1982) والجيل الثاني F1الجيل االول 

طريـات   انخفـاض النمـو ألنـواع الف       )بيكسون ( مع األب األول   F1والناتج من تضريب أفراد الجيل األول       

 F1 الناتج من تضريب الجيل األول Bc2 وكذلك في الجيل الرجعي الثاني .Staphyllium spوانعدامها للفطر 

 بالنـسبة   F1  ،F2  ،Bc1  ،Bc2وفي مقارنة متوسطات العشائر الوراثية المستخدمة       . )اريفات (مع األب الثاني  
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ـ             والجيـل الثـاني     %24.79ل األول   لعزالت الفطريات يالحظ هناك اختالفات واضحة فقد كانت فـي الجي

إذ يتضح أن الجيل الرجعـي      . %14.73 والجيل الرجعي الثاني     %17.39 والجيل الرجعي األول     26.20%

المقاومـة   الجينات   تواجد اغلب وهذا يدل على    .  كان أقل متوسط للنسبة المئوية لعزالت الفطريات       Bc2الثاني  

 ويظهر أرجحيـة    )2006 ،يوسف(،   في إنتاج الجيل األول     المستخدم )اريفات(بوي  الصنف األ للفطريات في   

 وممكن االستفادة مـن     )2004 ،يوسف(،  ذه الصفة ـمن الصنف االبوي األصغر قيمة له     السيادة على اليالتها    

وقابلية الفطرية  مقاومة األمراض   بهذه النتائج في استنباط أصناف جديدة من الشعير تفوق األصناف القديمة و           

  . )2002  وآخرون،يوسف ( ئةالتكيف مع البي

  

   العربيةالمصادر

مسح  للفطريات المحمولة داخل بعض الحبـوب فـي منطقـة            . )2007 (الشمري، موضي بنت خليف مطني    

 .رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. حائل

صفات كمية في الجيل الثاني من التهجينـات        المقدرة االتحادية ومعامل المسار ل    . )2001(الصفار، رائد سالم    

اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم ،جامعة  .  Hordinm vulgarel الشعيرحد عشر صنفا منالتبادلية أل

 .الموصل

ثير الكثافات النباتية فـي     أت). 1991(ناطق قاصد   ،  محمد   ؛يونس عبد القادر    ،  علي ؛الفخري، عبد اهللا قاسم     

مجلـة زراعـة    . عشاب فيه تحت الظروف الديمية بشمال العراق      ونمو األ حاصل الشعير ومكوناته    
 .187-179 ،)1(23الرافدين 

 Paul Neerأمراض البـذور، تـأليف   . )1995 ()ترجمة(سيد سعد الدين ، ابو شوشة؛  فتي سعد ،المسماري

Gaard ،صفحة925 المجلد األول، منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا . 

الجهـاز المركـزي لإلحـصاء      . ، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي    )2007(ة اإلحصائية السنوية    المجموع

 .وتكنولوجيا المعلومات، العراق

مديرية دار  . محاصيل الحبوب . )1987(زكي عبد    ،الياس؛  محفوظ   ،عبد القادر ؛  اليونس، عبد الحميد احمد     

 .الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

التـشخيص  (األمراض المنقولة عبر البذور لبعض المحاصيل النجيليـة         . )2004 (احمد محسن سالم، نجيب   

 .قسم وقاية النبات، كلية ناصر للعلوم الزراعية، جامعة عدن، اليمن). واإلصابة

فـي   Sorghum Bicolorدراسة الفطريات المصاحبة لحبوب الـذرة البيـضاء   ). 1983(كاظم، سعاد عبود 

  .العراق

مؤسـسة  . بساتين والخضر لأمراض ا . )1981(عبد الجواد    ،الزرري؛  عبد الحميد    ،طرابية؛  مير  ميخائيل س 

 . صفحة281دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
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  . ص334كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، مصر، . أمراض البذور. )2000 (سمير ميخائيل

دراسة أولية للحمولة الفطريـة  . )2005(عدنان  ،ويعال ؛صفية   ،المصري؛  حليم   ،يوسف؛  يوسف، عمران   

مركز البحوث العلمية الزراعية في القامشلي،      . على حبوب القمح بعد الحصاد وخالل فترة التخزين       

 .سورية

التوريث والتحـسين الـوراثي     . )2002(شيماء خليل    ،عبد اهللا ؛  محمود   ،قاسم الحاج ؛يوسف، نجيب قاقوس    

-91 ،)3(3 .المجلة العراقية للعلوم الزراعيـة    .  في الشعير  األجيالل تباينات   المتوقع باستعمال تحلي  

95. 

المجلة العراقية  . خصاب في الشعير  جيال ذاتية اإل  التحليل الوراثي لتباينات األ   . )2004 (نجيب قاقوس  يوسف،
  .94-89 ،)4(5 .للعلوم الزراعية

لحاصل الحبوب مكوناته من التحليـل الـوراثي        تقدير بعض المعالم الوراثية     ). 2006(يوسف، نجيب قاقوس    

  .189-178 ،)9(17، مجلة علوم الرافدين. للجيل الرابع في الشعير
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