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 /الملخص

 الفطرية تحت ظروف محطة الصفصاف التاةعة مرا ةاأل صاةةمن الشعير لإل أصناف حساسية اختبار استهدفت الدراسة

خمس عشر صنف،  ةزراعةم،  2112-2112 الزراعيخالل الموسم  طبقت التجرةة والحيوانية، لمركز البحوث الزراعية

لكائن ا النبات أمرا الى معمل  ( ونقلتالعجينيالطور و سبالاإل) مرحلتيوجمعت النباتات من القطاعات التجريبية خالل 

فطرية  أمرا ستة تسجيل  الحقلي المسح نتائج ةينت  تار البيضاء، ليبيا.كلية الزراعة، جامعة عمر المخ-ةقسم وقاية النبات

، لسائبا ومر  التفحم (، صدأ الساق،المخطط)األصفر الصدأ ، البرتقاليالصدأ  متفاوتة شملتةنسب  صنافعلى هذه األ

ةينما ، %111-68.26 ما ةينتراوحت الصدأ البرتقالي  األصناف ةمر جميع  إصاةةنسبة ، وسجل الورقة سعةلالبيا  و

  .%62.8ةلغت حيث  تاريدة حمراءصنف العلى  ةهذا المر  إصاةةشدة  أعلى كان

 محطة الصفصاف، الجبل األخضر ،الفطرية الشعير أمرا  الحقلي، المسح  :الدالة الكلمات

 / المقدمة

( من محاصيل Hordum vulgare L ) الشعير يعد 

، االقتصادية عالميا ذات االهمية (35)لعائلة النجيلية ا

يحتل المرتبة الراةعة ةعد القمح و األرز و الذرة و  حيث

، 12، 11ث اإلنتاجية و المساحة المزروعة ) ذلك من حي

هكتار ةكمية  13112282 حوالي ، و التي تصل إلى( 82
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 2.33طن متري ةمتوسط إنتاج  181112832إنتاج 

المرتبة األولى من  أصبح الشعير يتصدر .(34)طن/هـ 

 حيث تصل في ليبياةين محاصيل الحبوب المزروعة 

للنظام المطري و  طن/ه 1.9متوسط معدالت اإلنتاج الى 

ه لتكيففي ذلك ويرجع السبب طن للنظام المروي  2.29

مع كل الظروف البيئية السائدة في مناطق اإلنتاج المختلفة 

وتعتبر منطقة الجبل األخضر من أهم مناطق إنتاج . (10)

الحبوب في ليبيا حيث تبلغ متوسط المساحة المزروعة منه 

المحصول  عتبارهألف هكتار ةا 221ا ما يزيد عن سنوي

كما  ،(1)عن القمح ألهميته في األعالف المفضل الوحيد 

يصاب الشعير   (.28الغذائية )ةعض الصناعات  فييدخل 

التفحمات  أمرا الفطرية من أهمها   مرا ةالعديد من األ

 تمادالع و ذلك  دول العالم الثالث أمرا اكثر  من التي تعد

( إال 8عوام الساةقة )ور المخزنة في األالمزارع على البذ

خذ في التناقص في السنوات أن خطر هذا المر  أ

األخيرة في ةعض األقطار ةسبب التداةير التي تتخذ في 

البيا  الدقيقي  ةمر  يصاب الشعير و .(6مكافحته ) 

 في اإلنتاجية فادحةخسائر  ينجم عنهما و والبيا  الزغبي

بقع التأخرى مثل  فطرية  أمرا  و ( 81،22،21،3)

ة، صدأ اللسع بقع السبتوري،الت ،الشبكي، تبقع االوراق

رجوت والنقطة ، لفحة الرأس، األالساق، صدأ الورقة

الوةائية  مرا من األالتبقعات عتبر ت .(21السوداء )

ي عنها نقص ف العالم ينتجعلى مستوى  االنتشارالواسعة 

قد يصل الى مليارات الدوالرات و تشمل هذه اإلنتاجية 

تبقع الهلمنثسبوري و السبتوري و الشبكي و  را ماأل

ي و التخطط المتوازي و السفعة تبقع الورقة االلترنار

األمرا  ةسبب مالئمة  وةائية هذهتعود  (،22،21)

 نقص سببتحيث سجلت أمرا   لها،الظروف البيئية 

التبقعات والسعفة في حقول الشعير  ية وهىاإلنتاج في حاد

 الشبكي ومر  التبقع (،9يا )المزروعة في شمال سور

الشعير  أمرا من . (28التونسي ) الشمال في للشعير

حم البيا  الدقيقي، صدأ الورقة، تف أستراليا فيالرئيسية 

. (23(مغطي، تخطيط الشعير، اللسعة وتبقع السبتوري

ةشكل عام تعد األصداء )صدأ الورقة، صدأ الساق، الصدأ 

ة والبيا  الدقيقي من المخطط( ةاإلضافة اللسعة، اللطخ

األمرا  الرئيسية للشعير، فاألصداء تسبب خسائر في 

في حالة اإلصاةة ةصدأ  % 61اإلنتاجية تصل الى 

عند اإلصاةة ةصدأ  %21المخطط وتزداد النسبة الى 

األوراق و تؤثر على جودة الحبوب عند ازدياد شدة 

لها تأثير على كل  التي مرا من األو  (81)المر   

صول كمية المح فيالشعير المختبرة وسبب خفض  أصناف

 التي مرا األ أهم من، (26) األصفرهو مر  الصدأ 

 يهوخسائر سنوية اإلنتاجية  في انخفا  أيضا ينجم عنها

ت وقد سجل .(81)األصفردأ اللطخة، الصدأ البني، الص

 لتفحم السائب،ريل لمر  اريحان و األ أصناف حساسية

 (2سجل ) ةينما، (1) المغطىللتفحم  و عدم حساسيتها

ر، ةالجبل األخضالشعير حقول  في  التفحم السائب امرأ

 ءالبيضاو الوسيطة ،الحمامةةمنطقة  و ظهر على الشعير

 األصفر، تبقع Puccinia coronutaصدأ البرتقالي 

Pyrenophera tritici- reaentis،  تبقع

البيا   ،cochlioboues sativeالهلمنثوسبوريم 

اللسعة  ،Erysiphe graminiaالدقيقى 

Rhynchosporium seceli،  تفحمUstilago 

hordei،  سبتوري تبقعseptoria tritici،  الصدأ

الصدأ  ،Puccinia graminia F. sp hordeiسود األ

 األصفرالصدأ  ،P. recondite f sp hordei البرتقالي

تفحم مغطى  ،P. striformis f sp hordei)المخطط( 

Ustilago hordei، تفحم السائب  U. nuda  وتفحم

ة الوراثية في تعد المكافح.  U. cigropyri (2) يلولب

 رهاإعتبايمكن  و صنافالنبات هدفا مهما في استنباط األ

ن حيث ا .شكالً رئيسيا ً من أشكال السيطرة على اآلفات

 السبل أرخصانتاج محاصيل مقاومة لآلفات تعتبر من 
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أضرار ةيئية جانبية و ال تحتاج إلى أي عمل  وليس لها

نه لك لكوإضافي من قبل المزارع للسيطرة على االفة و ذ

و ال  ظهورهجاهزا ةصورة دائمة لمقاومة المر  عند 

تضيف تكاليف انتاج او اتخاذ قرارات معينة لمكافحة االفة 

لذا يهدف البحث لتقييم خمس عشر صنفاً من الشعير (، 2)

قة الفطرية في منط مرا للتعرف على مدى حساسيتها لأل

 .الصفصاف

 / مواد وطرق البحث

ة لمركز التاةع الصفصاف في محطةالتجرةة الحقلية نفذت 

شماالً, ° 21́ 23الواقعة في  البحوث الزراعية و الحيوانية

متر فوق سطح 112 و يبلغ ارتفاعها شرقاً,° 82´ 21

يائية مالفيزيائية والكي . قدرت ةعض الخصائصالبحر 

كلية زراعة جامعة عمر -للترةة  في قسم الترةة والمياه 

، السلت %19.3)الرمل  ينيحيث كان القوام ط ،المختار

  pH %2.13 ( ، المادة العضوية 32.6, الطين  88.1%

 .مليسيمنز/سم 1.1ومعامل التوصيل الكهرةائي  2.2

واجري صممت التجرةة ةالقطاعات كاملة العشوائية 

 11قطعة تجريبية مزروع ةها  31لعدد  الميدانيالمسح 

 سجلتمكررات لكل صنف(،  8 )ةمعدلمن الشعير صنف 

ةالفحص المباشر للمجموع  ،(12)وفقا لطريقة  مرا األ

الفطرية حسب  مرا تم التعرف على األ ،الخضري

من لكل مر   صاةةنسبة اإل تقدرأعراضها الظاهرة، و

خالل المعادلة ])عدد النباتات المصاةة/ العدد الكلى 

أصناف و صاةةشدة اإلوتم قياس [، 111للنباتات العينة( *

 ) كرهالذي ذ فقا لمقياست على األوراق والشعير ةالتبقعا

12 (. 

 

 

 موقع الدراسة مبين محطة الصفصاف. (1)شكل 

 / النتائج

ائج تشير نت: النباتية المسجلة على الشعير مرا األأهم 

 أمرا  ستة( الى تسجيل 2المبينة ةالشكل )الدراسة 

الشعير المختبرة، شملت األصداء:  صنافنباتية على ا

اق وصدأ الس )المخطط(األصفرالصدأ الصدأ البرتقالي، 

الى مر  التفحم السائب واللسعة والبيا   ةاإلضافة

على  صاةةاإل ظهور (2نتائج جدول )، وةينت الالدقيقي

ةنسب متفاوتة  عند أخذ النتائج )القراءة  صنافجميع األ

 نافصحيث ظهر تباين ةين األ ،األولى والقراءة الثانية(

 في معنويوسجل تزايد  ،وشدتها صاةةنسب اإل في

القراءة الثانية عن القراءة االولى حيث ارتفع نسب 

والجدير ةالمالحظة ، صنافجميع األ فيطرديا  صاةةاإل

لجميع  111-91تراوحت ةين  ان نسب اإلصاةة
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ن ثم وم 2يحان  يليه مبشر عدا صنف الر صنافاأل

على ( %28.2،  %22.8،  %68.9)   68صفيت 

 حتةالجدول تراوالمبينة  صاةةأما نتائج شدة اإل .التوالي

وارتفعت ةحيث تروحت  ،%13-7%ةين نسبتها ما

، 2، مبشر3لكل من مبشر  %22-%23ةين نسبتها ما 

 صاةةحين ةلغت شدة اإل في 68وصفيت  61صفيت 

 سجلت إصاةة و أعلى شدة، %89صنف تاريدة حمراء لل

      .%12.8* حيث وصل الى 2الصنف مبشرعلى 

 

التفحم اللسعة، د: المخطط، ج: ب: الصدأ  البرتقالي، )أ: الصدأ. يوضح االعرا  الظاهرة على اوراق الشعير .(2شكل )

 .وه: البيا  الدقيقي(

 خالل فترة الدراسة الصفصاف لمحطة المقاسة الظروف المناخية .(1جدول )

  ةيانات مناخية لمنطقة الصفصاف*

كمية األمطار 

 8مم

درجة الحرارة 

 السنة األشهر )م(

 2017 اكتوةر 19 71.1

  نوفمبر 15.8 83.2

  ديسمبر 12.8 109.6

 2018 يناير 11.9 64.6

  فبراير 12.6 39.8

  مارس 16.3 44.9

  اةريل 18 7.2

  مايو 22.7 2.9

  يونيو 23.5 0.9

 (/http://globalclimatemonitor.org*مصدر البيانات )

http://globalclimatemonitor.org/
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 محطة الصفصاففي  الشعير المزروعة لألصنافللتبقعات الظاهرة على األوراق  صاةةنسب وشدة اإل .(2جدول )

 2112-2112خالل الموسم الزراعة 

 صاةةمتوسط نسبة اإل صاةةمتوسط شدة اإل
 الصنف

 القراءة االولى القراءة الثانية القراءة االولى القراءة الثانية

 3مبشر 75.21 97.50 24.306 42.598

 2مبشر 68.38 78.29 27.797 52.396

 61صفيت  77.43 100.00 28.829 44.794

 األريل 62.53 100.00 14.767 48.965

 68صفيت  78.99 83.70 25.811 61.775

 9مبشر 93.79 96.30 11.238 46.935

 1مبشر  49.19 100.00 8.314 51.442

 61صفيت  53.76 95.13 11.010 70.786

 *2مبشر 72.47 90.00 12.227 52.286

 ساسو 59.17 100.00 11.462 79.438

 ريحان 58.69 63.86 12.280 32.610

 أةوجداري 52.53 97.50 7.302 50.486

 تاريدة حمراء 76.57 100.00 39.657 68.333

 12صفيت  76.90 100.00 8.561 44.918

 *9مبشر  70.24 100.00 7.397 28.667

 

 

 المختبرة  صنافكل األ( حساسية 8ظهرت نتائج جدول )أ

ت ظهر التي، يليه مر  اللسعة البرتقاليلمر  صدأ 

*، 2مبشر ،ـ1، مبشر 3)مبشر هينباتية  أصناف 6على 

 ةاقيحين لم تصاب  في( 12ريحان، أةوجداري و صفيت 

ا المر ، أما مر  الصدأ المخطط سجل ةه صنافاأل

 في*، ساسو، ريحان و أةوجداري، 2، مبشر9على مبشر

، 2حين سجل مر  صدأ الساق على كل من مبشر

ةينما مر  التفحم سجل على  ،* و تاريدة حمراء2مبشر

لم يسجل اال  الدقيقياما مر  البيا   .1و مبشر  3مبشر

لكل  صاةة. وعند حساب نسبة اإل2على صنف مبشر

اوز هذه النسبة، حيث تج في صنافتباينت األ نباتيمر  

وكانت  صنافلجميع األ %61مر  صدأ البرتقال 

-61* و ريحان تتراوح النسبة 2، مبشر2، مبشر3مبشر

، أما %111-21تراوحت من  صنافاأل ةاقيأما  61%

 19.2 كانت 3اعلى نسبة  لمر  اللسعة سجل على مبشر

 . 12صفيتصنف العلى  %8.3واقلها  %

 اةةصنسب اإل فيتفاوت  ةينت صاةةاإلأما نتائج شدة 

 ،حيث كانت كل من صنف األريل البرتقاليةمر  الصدأ 

، 32%و تاريدة الحمراء االعلى شدة ) 68وصفيت 

* و 2، ةينما األقل كانت مبشرالتوالي( على 32%،82%

، %81-21النسب ةين  ةاقيحين تراوحت  في* 9مبشر

فقط كانت اعلى  أصناف 6عه على كما سجل مر  اللس

( %31و %38) 12و صفيت  3شدة سجلت على مبشر

( على %3و % 2) 2ومبشر  1، ةينما مبشرالتواليعلى 

 وصنف الريحان أةوجداريةلغ صنف ، في حين  التوالي

( على التوالي. أما مر  الصدأ المخطط كان %26و 21)

حت تراو إصاةةأعلى شدة  أةوجداري و 9الصنفين مبشر 

 صنافاأل الباقيةينما  التوالي ،( على %26و% 86)

 صاةة. وسجلت اإل%21-%16المصاةة تراوحت ةين 

 2مبشر  صنافةمر  صدأ الساق على كل من األ
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 %62و %12، %31ةنسب  حمراء  ةتاريد * و2ومبشر

 1ومبشر  3حين سجل التفحم على مبشر فيعلى التوالي، 

سجل  دقيقيالحين مر  البيا   في، %1± 21ةنسب 

 .%31ةنسبة  2ر فقط على مبش

 

 2112-2112الموسم الزراعي  فيالشعير المختبرة  أصنافمرا  الفطرية على وشدتها لأل صاةةنسبة اإلمتوسط  . (8جدول )

 الصنف

ال
أ 
صد

ي
قال
رت
الب

 

ا
عه
س
ل

 

دأ
ص
 

ط
ط
خ
لم
ا

 

دأ
ص
 

ق
سا
ال

 

 

حم
تف

 

ال
 
يا
ب

  
يق
دق
ال

ي
 

 اةةنسبة األص 

 - 15.4 - - 19.2 65.4 3مبشر

 8.3 - 29.2 - - 62.5 2مبشر

 - - - - - 100.0 61صفيت 

 - - - - - 100.0 األريل

 - - - - - 100.0 68صفيت 

 - - - 10.0 - 90.0 9مبشر

 - 5.3 - - 5.3 89.5 1مبشر 

 - - - - - 100.0 61صفيت 

 - - 21.7 8.7 4.3 60.9 *2مبشر

 - - - 8.7 - 91.3 ساسو

 - - - 21.7 13.0 65.2 ريحان

 -  - 3.6 7.1 89.3 أةوجداري

 - - 20.0 - - 80.0 تاريدة حمراء

 - - - - 3.4 96.6 12صفيت 

 - - - - - 100.0 *9مبشر 

 شدة األصاةة 

 - 22.5 - - 43.4 22.9 3مبشر 

 41.9 - 45.8 - - 23.4 2مبشر

 - - - - - 26.6 61صفيت 

 - - - - - 32.7 األريل

 - - - - - 38.7 68صفيت 

 - - - 26.3 - 25.2 9مبشر

 - 20.0 - - 2.9 25.9 1مبشر 

 - - - - - 29.9 61صفيت 

 - - 52.3 16.2 4.0 17.3 *2مبشر

 - - - 21.1 - 31.6 ساسو

 - - - 20.5 26.0 21.8 ريحان

 - - - 36.0 20.0 26.7 أةوجداري

 - - 68.3 - - 42.1 تاريدة حمراء

 - - - - 40.0 24.7 12صفيت 

 - - - - - 17.2 *9مبشر 
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 /المناقشة  

المسجلة ةهذه  مرا األأن أهم إلى  أوضحت النتائج 

 األصفرالصدأ  ،اللسعة ،صدأ البرتقاليهو الدراسة 

سجل مر  و  (2)المخطط( تتفق هذه النتائج مع ما ذكره )

م ل صنافاأل و ةاقي 3ومبشر  1مبشر  التفحم السائب على

التفحم  أمرا تسجيل  ( 2) صاةةيظهر عليها أعرا  اإل

 ،يؤكد انها ةيئة مالئمة للمر   ةمنطقة الجبل االخضر 

ريل حساسة للتفحم السائب، ريحان و األ أصنافسجل 

 وقد ظهرت أعرا  (،1) المغطىومنيعة للتفحم 

سبال والطور مرحلتي اإل في ةشكل واضح مرا األ

الئمة الظروف البيئية النتشار مما يؤكد على م العجيني

خاصة الحرارة والرطوةة النسبية ، مرا هذه األ

(، ةينت 11فارتفاعهما يالئم لتطور المسببات المرضية )

أ مر  الصدة النتائج إصاةة جميع األصناف المختبرة 

مر  الصدأ  حيث ان  (2) هاكد، وهذا ما  البرتقالي

 ،من الحمامة سجلت ةكل التي األمرا  من أهم البرتقالي

الوسيطة والبيضاء، وذلك يرجع الى درجات الحرارة 

ل الرطوةة العالية خالاألخضر و منطقة الجبل المعتدلة في 

كما يعزى إلى أن هذه   (29 موسم نمو محصول الشعير )

 صنافحيث تظهر النتائج تباين ةين األحساسة  صنافاأل

(، من جهة 22)نسب اصاةتها وشدتها  فيوعة المزر

، وقد (18)  الشعير الهامه أمرا لسعة من خرى فإن اأ

 كميتها فيمنخفضة  مرا األ ةاقي اظهرت النتائج أن 

الى اختالف حساسية  صاةةويعود انخفا  نسبة اإل

وإلى العوامل البيئة غير المالئمة  مرا لأل  صنافاأل

كما عزى ةوغندورة التباين ةين األصناف .مرا لهذه األ

ت، واللجنين، ونشاط األنزيمات كأنزيم الى كمية الفينوال

البولي فينول أكسيديز والبيروكسيديز ومحتواى هذه 

األصناف من السكريات المختزلة وغير المختزلة حيث 

أكد على أن وجود عالقة ةين هذه المواد البيوكيميائية 

وقاةلية األصناف لألصاةة أو مقاومتها، وارجع أيضا 

درجة الحرارة والرطوةة مقاومة األصناف ةسبب تأثير 

تلعب دور هام فى األصاةة حيث سجل إرتفاع فى الصدأ 

البرتقالي ، التفحم فى ةداية فصل الرةيع تحت ظروف 

 الجبل األخضر التميزة ةإرتفاع الرطوةة واعتدال الحرارة.

 الشعير لم تكن أصنافأن جميع  الدراسةنستنتج  من  

اين ةين هذه الفطرية. وان هنالك تب مرا مقاومة لأل

ة ، تتباين صفالفطرية مرا مقاومتها لأل في صنافاأل

المقاومة حسب األصناف الشعير المزروعة وسلوك عزلة 

 (.9الفطر الممر  )

 

 / المراجع

 .9112. محمد حسن هناء ،عثمان هللا عبد ةكر أةو (0

 ةمرضي صاةةلإل الشعير أصناف حساسية تقييم

 سبها منطقة ظروف ضمن والمغطى السائب التفحم

 البحثة سبها جامعة مجلة أولية. دراسة ليبيا في

  .89 – 83( : 2)  7والتطبيقية

 .0991 .الدهني، محمد صدقي وعبد المجيد ةن سعد (9

الشعير لمر  التفحم  إصاةةإصاةات فى نسب 

 السائب والمغطي. مجلة البحوث الزراعية.

 .يوسفمحمد محمود و محمد يعقوب  ،الزيات (3

حم القمح و الشعير و تقدير تف أمرا حصر  .0991

 –الخسائر الناتجة عنها في الجمهورية العرةية الليبية 

 117:2-128.مجلة البحوث الزراعية

 .جهور أحمد و ةاوم مايكل ،كيال حامد ،السيد هيثم (1

تحديد مورث المقاومة لمر  البيا   .9119

 الدقيقي والمؤشرات الدناوية 

اني؛ سليمان الشريدي، علي سالم، أحمد محمد الزنت (5

 .السباعي، حسن مهلهل وعبد السالم األصوغ
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مكانية استخدام الشعير كمحصول ثنائي ا .0999

الغر  في المناطق المروية في لبيبا. مجلة أةاء 

 . 6-1(: 1)2لألةحاث الزراعية، 

مبادئ الفطريات و  .0991 .مهدي مجيد ،الشكري (6

 ،لمنشورات جامعة الساةع من أةري ،ها النباتيةأمراض

 ص.  811

أساسيات علم  .0999 .عدنان حسن محمد ،العذاري (9

مديرية دار الكتب للطباعة و  ،الطبعة الثالثة‘ الوراثة 

 .ص 282 ،جامعة الموصل ،النشر

تأثير  .9112 .ةوغندورة، عبد الخالق مفتاح عمر (2

مستويات مختلفة من التسميد الحيوي والكيمياوي على 

شعبية  فيالحقلية  الفطرية لبعض المحاصيل صاةةاإل

الجبل االخضر. رسالة ماجستير، قسم وقاية النبات، 

كلية الزراعة جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا. 

 . 183عدد الصفحات 

 على التبقعات  امرا حصر .9109. آالن رمو،  (9

 ةعض حساسية وتقييم سورية شرق شمال في الشعير

 Barely الشعير سفعة الشعير لمر  أصناف

Scald.  18رعية  ا الز العلوم في األردنية المجلة 

(2: )168- 128 

تأثير إضافة  .9109فرج خميس مفتاح.   (01

مخلفات الكرنب الطازج ومستويات النيتروجين على 

نمو وإنتاج الشعير والحشائش المصاحبة تحت 

كلية  -ظروف مراوة والوسيطة, رسالة ماجستير

 جامعة عمر المختار. -الزراعة

ةرنامج تحسين الحبوب.  .0925. مدأحكامل،   (00

المركز الدولي للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة. 

 .98الجمهورية العرةية السورية. عدد الصفحات 

 أمرا أساسيات  .0991. عمادالدينوصفي،   (09

النبات والتقنية الحيوية. المكتبة األكاديمية القاهرة. 

 .222-181مصر، ص 
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Abstract \   

 

Evaluation of barley varieties for resistance to fungal diseases 

under Al-Safsaf, Jabel Al-Akhdar conditions. Al- 
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Abstract \ 

The study conducted to evaluate the sensitivity  of fifteen barley varieties to  the infection by 

fungal diseases at Al-Safsaf station, Al-Jabel Al-Akhdar region , Libya. During the growing 

season 2017-2018. The plants were collected from the experimental plots during the heading 

and grain dough stages and transferred to plant disease laboratory in plant protection 

Department/ Agriculture faculty Omar Al-Mukhtar University Al-Bayda, Libya. The results of 

the study showed that six fungal diseases were recorded on these varieties with different severity 

included leaf orange rust, yellow rust (stripe), stem rust, loose smut disease,   powdery mildew 

and leaf scald. The highest infection percentage in all the varieties with orange rust disease was 

between 63.86-100, whereas the infection severity by this disease on  Trade Hamra variety was 

68.3%.   

Key words: field survey, barley fungal diseases, Al-Safsaf station, Al-Jabel Al-Akhdar. 
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