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 الممخص

   Fusarium culmorumالى أَف الفطريات الثالثة  االمراضيةالقدرة أشارت نتائج اختبار 
كفستفؿ  Hapilبؿ ىاالشميؾ  صنفي في ظيكر األعراض المرضية تسببت في  .Bipolaris sppك  .Cylindrocarpon sppك

Festival ككاف الصنؼ ىابؿ اكثر حساسية مف الصنؼ فستفؿ تجاه الفطريات الثالثة المدركسة، فقد بينت النتائج الى اف إضافة .
 كالمقاـك الكيميائي  Pseudomonas aerogenosaكالبكتيرم  Trichoderma harzianumالمقاكميف الحيكييف الفطرم 

Azadirachtinالثالثة  الى الفطرياتF. culmorum كCylindrocarpon spp. كBipolaris spp.   اعطى انخفاضان معنكيان في
. ككاف لممقاـك الحيكم الفطرم كفاءة تضادية عالية ضد الفطريات بمفردهك  حدةشدة ظيكر المرض بالمقارنة مع الفطريات كالن عمى 

 .Pكما تشير النتائج إلى تفكؽ القدرة التضادية لمبكتريا   ،.Bipolaris sppك  .Cylindrocarpon sppك F. culmorumالثالثة 

aerogenosa عمى الفطر Cylindrocarpon spp.  معنكيان كأظير المقاـك الكيميائيAzadirachtin  قدرة تضادية عالية ايضان
 ..Cylindrocarpon sppعمى الفطر 
 

 Trichoderma harzianum،. Pseudomonas aerogenosa ،الشميؾ، فطريات، الجذكر :الكممات الدالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Results  of pathogenicity  showed that the three fungi Fusarium culmorum, Cylindrocarpon spp. 

and Bipolaris spp.  were the faster fungi inoculated in the emergence of symptoms as pathological 

symptoms in both strawberry varities Hapil and Festival. Hapil was more sensitive than Festival agents 

on the three studied fungi. The results indicate that the addition of biological agent T. harzianum and P. 
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aerogenosa and fungicides Azadirachtin to the three fungi F. culmorum, Cylindrocarpon spp. and 

Bipolaris spp. caused a significant reduction of the pathogenicity compared with fungi alone, and the 

results indicated that the biological agent efficiency of high antagonisms ability against the three fungi 

F. culmorum, Cylindrocarpon spp. and  Bipolaris spp., and the results indicated the ability of  

biological agent on P. aerogenosa agents the fungus Cylindrocarpon spp., and fungicide Azadirachtin 

showed high antagonism against Cylindrocarpon spp. 
 

Keywords: Strawberry, Fungi, Root, Trichoderma harzianum, Pseudomonas aerogenosa. 
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 المقدمة

محاصيؿ الزراعية كيسبب معظميا امراض باللتربة مف اكثر الفطريات ضررا ن تعد المسببات المرضية الفطرية المتكطنة في ا
مجمكع الجػذرم كمما يزيد احداث ضرر بالعراضيا عمى المجمكع الخضرم بعدما تككف قد تمكنت مف تعفف البذكر كالجذكر، كتظير ا

عمى  مف خطكرتيا كتحتؿ أمراض ، كنكعيتياالمحاصيؿ كمية أنيا تصيب النباتات في مراحؿ مختمفة مف نمكىا كينعكس ذلؾ سمبا ن
األمراض  ضد ىذهبخاصة في النباتات الحساسة ، النباتي نكعان ككمان  الجذكر متضمنة الذبكؿ الكعائي جانبان ميمان في تدىكر اإلنتاج

  (.Agrios ،7112زىار )النبات في جميع مراحؿ نمكه مف اإلنبات حتى اإلممرضات الجذكر صيب اذ تكالنباتات الحكلية كالمعمرة 
عديد مف مسببات األمراض مثؿ ال المصابةالنباتات  عفرع الدائمة كأظير العزؿ امز التعفف جذكر الشميؾ شائع في اف 

Cylindrocarpon spp. ك Fusarium spp. ك Phoma spp. ك Rhizoctonia solani كPythium spp. (Moročko ،
في السنكات  استراليفي االشميؾ نباتات خطيرة في المع خسائر تعفف التاج  Macrophomina phaseolina الفطر ارتبطك (، 7116
في ايطاليا لمعرفة مككنات التربة الميكركبية  عدة أجريت دراساتانو  et al., Manici  7112  كذكر (.et al., 2013 Don) األخيرة

 Cylindrocarponالتي تسبب تعفف الجذر االسكد في الشميؾ الذم يحدث في جميع أنحاء إيطاليا كىذه الفطريات ىي 

destructans ك Fusarium oxysporum ك  F. solani عزؿ ، كCylindrocarpon  كR. solani  مف تعفف جذكر الشميؾ في
كيعد صنؼ الشميؾ ، (et al., Crosby 7111 ك et al., Schroers 7112٪ عمى التكالي )21٪ ك22كالية كاليفكرنيا بنسبة 

Camarosa  المتسبب عف الفطر التاج كالجذربالمرتبطة كاإلصابات أكثر عرضة لمذبكؿ F. oxysporium  كCylindrocarpon 

destructans (Fang et al., 2012). 
سمدة الكيميائية كاضرارىا عمى صحة االنساف كالحيكاف تكجو معظـ الباحثيف الى زيادة كمؼ استخداـ المكاد كاألكبسبب 

زاد ك ، ةبكصفيا عكامؿ مكافحة حيكي البكتريا المحفزة لنمك النبات عمى محاصيؿ عديدةكالفطريات ك المقارنة بيف االسمدة الكيميائية 
  ،اآلفات الزراعية بشكؿ عاـ كمسببات امراض النبات بشكؿ خاص في العراؽ لمسيطرة عمىاالىتماـ بمكضكع المكافحة االحيائية 

محصكؿ الشميؾ مف  يعدك  ،المبيدات الكيميائية عالية مقارنة معكالسيما بعد نجاحيا في مكافحة بعض المسببات المرضية بكفاءة 
ي بدأت تدخؿ بشكؿ ممحكظ في مختمؼ مناطؽ العراؽ خاصة الشمالية منيا لعدـ اتباع المزارعيف برامج كقائية المحاصيؿ الميمة الت

 منتظمة لتقميؿ شدة االصابة بفطريات التربة كانخفاض معدؿ اإلنتاجية قياسان الى الدكؿ المجاكرة كالعالـ. 
 
 
 
 



...........تأثير بعض العكامؿ البايكلكجية في إمراضيو  
 

 

3 

 المواد وطرائق العمل
 مصدر العزالت الفطرية

مف ثالثة اصناؼ مف نبات الشميؾ  .Bipolaris sppك  .F.culmorum ،Cylindrocarpon spp الفطرياتعزلت 
المزركعة في  Fistavil  كالصنؼ فستفؿ Hapil الصنؼ ىابؿك  Sweet charli الصنؼ سكيت شارلي المصابة بالفطريات كىي

ت جامعة المكصؿ كمف ثالث مناطؽ مف الشتمة ىي الجذكر الظمة الخشبية التابعة لقسـ البستنة كىندسة الحدائؽ/ كمية الزراعة كالغابا
؛                      et al., Domsch 1821؛ Ellis, 1971) ح التصنيفية المعتمدةيالمفات، شخصت حسب كالمدادات كالتاج

Nelson et al.,1983   ؛Leslie and Summerebll, 2006  ؛ and Hocking, 2007  Pitt.) 
 T. harzianumيوي الفطري مصدر المقاوم الح

مف قسـ كقاية النبات، كمية الزراعة كالغابات، جامعة المكصؿ  T. harzianumالمقاـك الحيكم الفطرم تـ الحصكؿ عمى 
 .لمحصكؿ عمى غزؿ فطرم نشيط لمعزلة استخدـ كمقاـك حيكم فطرم PDAبشكؿ مسحكؽ زرع عمى كسط 

 P. aerogenosaمصدر المقاوم الحيوي البكتيري 
مف بنؾ السالالت البكتيرية في قسـ عمـك الحياة/كمية العمكـ جامعة المكصؿ   P. aerogenosaتـ الحصكؿ عمى عزلة البكتريا 
 .بكتيرم كاستخدمت كمقاـك حيكم

 Azadirachtinالكيميائي مصدر المقاوم 
 .%2ه مف انتاج مختبرات د. راج/اليند بشكؿ معمؽ تركيز   Azadirachtinالكيميائي المقاـك 

  .Bipolaris sppو .F.culmorum،Cylindrocarpon sppف الشميك لمفطرياتاصناحساسية 
الختبار حساسية ك  .Bipolaris sppك    .F.culmorum ،Cylindrocarpon sppتـ اجراء العدكل الصناعية بالفطريات 

ألميات المزركعة في الظمة الخشبية في مشتؿ مف نباتات اصنؼ الشميؾ ىابؿ  تـ الحصكؿ عمى شتالت) صنفي الشميؾ ىابؿ كفستفؿ
في البيت  مف نباتات األميات المزركعة/العراؽ، اما الصنؼ فستفؿ تـ الحصكؿ عمى الشتالت /أربيؿ مركز األبحاث الزراعية/عينكاكة

، كفؽ تصميـ غير المدفأ تيكيتجاىيا في البيت البالس البالستيكي في مشركع البطاطا كالطماطة التابع لكزارة الزراعة/المكصؿ/العراؽ(
مزيجية  )بتمكس: تربة 4:  1تربة بالبتمكس كبمعدؿ المكررات كؿ مكرر ستة سناديف، كذلؾ بخمط  ةبثالثالكاممة القطاعات العشكائية 

الفكرماليف  ( ثـ تعقيميا بالفكرماليف كغطيت لمدة خمسة اياـ بعدىا جرل تقميبيا كؿ يـك لمدة عشريف يكمان لمتخمص مف بقاياغرينية
 كالنكاتج المتحممة مف عممية التعقيـ، 

معقمة  غرينية كغـ تربة مزيجية 2الكاحد عمى  اآلصسـ اذ احتكل  72سـ كارتفاع  77قطر ) اآلصصتمكيث تربة تـ 
المحضنة ك  PDAكذلؾ بتقطيع النمكات الفطرية المزركعة عمى كسط ( 1821ف )كاخري Saydamتبعان لطريقة  (%1بالفكرماليف بنسبة 

72 في درجة
o بعدىا زرعت شتالت  .اياـ ثالثةرة كخمطيا بالطبقة السطحية لتربة السناديف كتركت لمدة يلمدة اسبكع الى قطع صغ ـ

زراعة الشتالت في تربة غير ممكثة بالفطريات، نفذت ىذه التجربة في كمية ب ثمتاما معاممة المقارنة فتم المدركسة لألصناؼالشميؾ  
/قسـ مكررات لكؿ معاممة كؿ مكرر سندانة  ةكفؽ تصميـ القطاعات العشكائية الكاممة بثالث /العراؽعمـك الحياة/جامعة المكصؿ العمـك

 لكؿ مف صنفي الشميؾ ىابؿ كفستفؿ : تيةمف المعامالت اال التجربة كتككنت كاحدة كسقيت السناديف حسب الحاجة
 .T  مضافان اليو المقاـك الحيكم الفطرم F.culmorumممكثة بالفطر  تربة -7 لكحده. F.culmorumتربة ممكثة بالفطر  -1

harzianum. 1- تربة ممكثة بالفطر F.culmorum البكتيرم   مضافان اليو المقاـك الحيكمP. aerogenosa. 4-  تربة ممكثة بالفطر
F.culmorum  مضافان اليو المقاـك الكيميائيAzadarachtin. 2- تربة ممكثة بالفطر Cylindrocarpon spp. .تربة  -6 لكحده
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 تربة ممكثة -T. harzianum. 2 مضافان اليو المقاـك الحيكم الفطرم .Cylindrocarpon sppممكثة بالفطر 
 Cylindrocarponتربة ممكثة بالفطر  -P. aerogenosa. 2 مضافان اليو المقاـك الحيكم البكتيرم .Cylindrocarpon sppبالفطر

spp. يو المقاـك الكيميائي مضافان الAzadarachtin. 8-  تربة ممكثة بالفطرBipolaris spp. .تربة ممكثة بالفطر  -11 لكحده
Bipolaris spp. مضافان اليو المقاـك الحيكم الفطرم  T. harzianum. 11-  تربة ممكثة بالفطرBipolaris spp.  مضافان اليو

مضافان اليو المقاـك الكيميائي  .Bipolaris sppتربة ممكثة بالفطر  -P. aerogenosa. 17المقاـك الحيكم البكتيرم 
Azadarachtin. 

 P. aerogenosaتربة ممكثة بالمقاـك الحيكم البكتيرم  -14 لكحده. T. harzianum  تربة ممكثة بالمقاـك الحيكم الفطرم -11
 تربة غير معقمة. -12 قمة بالفكرماليف فقط.تربة مع -16 لكحده. Azadarachtinاضافة المقاـك الكيميائي  -12 لكحده.

، أمػا الدفعة سندانةغـ لكؿ  2كبمعػدؿ   1/7/7111سماد نيتركجيني بعد زراعة الشتالت بدفعتيف الدفعة األكلػى في  ثـ اضيؼ
 . 1/4/7111في  فأضيؼالثانية مف السماد 

ككذلؾ جرل  1/7/7111لمرة كاحدة فقط في  جيكية(البم Blue filed)المجيز مف شركة  Blue filed السماد الكرقي رشكتـ 
كتـ الرش  .1/17/7117يكمان بدأت في  12مؿ/لتر بدفعتيف بينيما  1012رش الشتالت بالمبيد الحشرم العناكبي الفامثريف بتركيز 

عشيب كعممية لعزؽ كالتجرت جميع عمميػات الخدمػة الزراعية األخرل كاك  ،7111/ 17/2يكمان بدأت في  12بدفعتيف ُأخرتيف بينيما 
)مرتيف في األسبكع( في األياـ االعتيادية، أما في األياـ  تركل الشتالتاذ كبشكؿ ثابت  حسب حاجة النبات لمماء الرم بصكرة اعتيادية

. مرة كاحدةالحارة في الصيؼ فيتـ الرم   في اليـك
اتو الحيكية كالكيميائية كمقارنتيا مع نتائج كتـ متابعة تسجيؿ نتائج ظيكر األعراض المرضية الخاصة بكؿ فطر كمقاكم

 األعراض المرضية االكلية كاختبار القدرة اإلمراضية في مكسـ زراعي كامؿ.
، كاضيؼ 11/2/7111 حتى كامال ازراعي اكاستمرت التجربة مكسم 11/8/7117شتالت صنفي الشميؾ بتاريخ  زرعتك 

كتـ رش المجمكع  يـك لحيف انتياء التجربة، 12مؿ عمى دفعات كؿ  72بكاقع  مؿ/لتر 2بتركيز  Azadarachtinالمقاـك الكيميائي 
اعتماد  تـك ريخ زراعة الشتالت، ا مف تأيكم 11بعد   .Bipolaris sppلمفطر  Spore suspensionالخضرم بالعالؽ البكغي 

، اعتمد دليؿ 7111/ 1/1ك  7111/ 1/7 في مكعديف ىماحساب نسبة ظيكر المرض كشدة االصابة ل المرضية االتية األعراض
 :(1الجدكؿ )ما في ك .Cylindrocarpon sppك  F.culmorumاالصابة التالي لمفطريف 

 

 .Bipolaris sppو  .Cylindrocarpon sppو  F.culmorum:الدليل المرضي لحساب شدة االصابة لمفطريات  1الجدول   

 لفطرا
Bipolaris spp. 

 نلفطريا
F.culmorum وCylindrocarpon spp. 

دليل  األعراض
 االصابة

 دليل االصابة األعراض

 1 ـ دكف ظيكر أعراض مرضية عميوينبات سم 1 ـ دكف ظيكر أعراض مرضية عميوينبات سم
 1 نتيجة االصابة كضكح العركؽ عمى أكراؽ النبات 1 نتيجة االصابة كضكح العركؽ عمى أكراؽ النبات

 7 أكراؽ النبات اصفرار 7 اصفرار فاتح ألكراؽ النبات
 1 احتراؽ حكاِؼ األكراؽ 1 النبات متكسط ألكراؽاصفرار 
 4 انحناء األكراؽ الى االعمى 4 النبات غامؽ ألكراؽاصفرار 

 2 مكت األكراؽ كالكريقات 2 انحناء األكراؽ الى االعمى
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 6 مكت النبات بالكامؿ 6 ظيكر تبقعات مختمفة االعداد كاالقطار

 كاآلتي :بطريقة النسبة كالتناسب بة المئكية لشدة ظيكر المرض استخراج النستـ 
 

 % لشدة ظيكر المرض =    
 
 

 قة العد.يكمقاكماتو الحيكية كالكيميائية بطر  .Bipolaris sppتـ حساب عدد البقع في المعامالت المصابة صناعيان بالفطر ك 
كمقاكماتو الحيكية كالكيميائية لكؿ  .Bipolaris sppان بالفطر تـ حساب متكسط اقطار البقع في المعامالت المصابة صناعيكما 

 بيو باستخداـ المسطرة.يالمكررات في الكحدة التجر 
 

 النتائج والمناقشة

 .Bipolaris sppو .Cylindrocarpon sppو F.culmorum ف الشميك لمفطرياتاصناحساسية 
 F.culmorumسية مف الصنؼ فستفؿ تجاه الفطريات الثالثة ( اف الصنؼ ىابؿ اكثر حسا1النتائج في الشكؿ ) أظيرت     

الشتالت في كؿ المكررات في المعاممة بالفطر عمى الرغـ مف مكت جميع   .Bipolaris sppك  .Cylindrocarpon sppك
F.culmorum  تحسف النمك الى ج ، كتشير النتائمصنؼ فستفؿلمنذ االسبكع الثاني لبدء تجربة البيت البالستيكي غير المدفأ  لكحده

مضافان  .Cylindrocarpon sppمضافان اليو المقاـك الحيكم الفطرم كالمعاممة بالفطر  F.culmorumالخضرم في المعاممة بالفطر 
 المعاممة بالفطرياتبمضافان اليو المقاـك الحيكم الكيميائي مقارنة  .Bipolaris sppبالفطر  اليو المقاـك الحيكم البكتيرم كالمعاممة

في صنؼ الشميؾ ىابؿ كفستفؿ، اف زيادة  معقمة تربة غيربتربة معقمة بالفكرماليف كالمعاممة بككذلؾ المعاممة  حدةالثالثة كالن عمى 
 م الذم بدا انوالكثافة الخضرية في المعامالت التي تـ فييا اضافة المقاكميف الحيكييف كالمقاـك الكيميائي تأتي نتيجة تحسف النمك الجذر 

ر عمى النمك كامتصاص ك زيادة قدرة الجذك ( 1كحده )الشكؿ ات الثانكية في المعاممة بالفطر كالجذير  مف اسكداد الجذكر الرئيسة يعاني
بالزيادة في قطر التاج كزيادة عدد األكراؽ كالكريقات كزيادة المساحة الكرقية متمثمة  صفات النمك الخضرم كتحفيز العناصر الغذائية
 افيكجد يفالمذ Eك  Cفيتاميف منع حدكث أكسدة ك كتحمؿ الظركؼ القاسية  المرضية لإلصاباتكمقاكمة النبات رقية كدليؿ المساحة الك 

فائدة (، إذ اف Jensen، 7114) في الكمكركبالست مما يؤدم الى زيادة كفاءة التركيب الضكئي كبالتالي يحسف مف نمك كتطكر النبات
يادة نسبة انبات البذكر كنمك الجذكر بشكؿ جيد كزيادة في االنتاج كالمساحة الكرقية كالمحتكل البكتريا المحفزة لنمك النبات تتضمف ز 

 ذات مقاكمة جيدةالكمكركفيمي كالمنغنيز كالنتركجيف كالمحتكل البركتيني كحجـ المجمكع الجذرم كالخضرم كبذلؾ نحصؿ عمى نباتات 
(Luky  ،7114كآخركف) . اكضح كماMohandas (2006اف ا ) ضافة لقاح مف البكترياA.vinelandii  كالمايككرايزاGlomus 

fasiculatum حققت زيادة معنكية في الحاصؿ كالمساحة الكرقية كالكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم كمحتكل  ـالى تربة نباتات الطماط
اؼ ليا البكتريا يعكد إلى المنافسة بيف اف تفكؽ المعامالت المضك  بالمقارنة مع النباتات غير المعاممة. النتركجيف كالفسفكرعنصرم 

فرازات الجذكر )  ,Verma et al., 2009البكتريا كالمسببات المرضية عمى العكامؿ األساسية كالضركرية لمنمك كالمكاد الغذائية كا 

عف مقدرة البكتريا عمى أنتاج العديد مف المضادات الحيكية التي تحمؿ سايتكبالـز الخيكط الفط ،(2010 رية لممسببات المرضية فضال ن
كتزداد ، (Bodhankar and Mali 2009 ,بضمنيا اليرمػػػػػكنات النبػػػاتية ) تصنيع مكاد كمركبات يحتاجيا النبات بشكؿ ضركرمك 

                              الذم يؤدم إلى تقكية جدار الخمية كيحد مف عممية اختراؽ المسببات الفطرية لألنسجة النباتية Peroxidaseكذلؾ فعالية أنزيـ 

X 011 
 دليميا المرضي(  Xمجمكع )عدد النباتات مف كؿ درجة 

 أعمى دليؿ مرضي Xعدد النباتات الكمية 
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(7114et al.,  Faize)  في زيادة جاىزية العديد مف العناصر لمنبات كمنيا ىذه المقاكمات إلى دكر زيادة الكثافة الخضرية  عكدتقد ك
تركيبيا، عممان إف  مف دكر فعاؿ في بناء الكمكركفيؿ كالسيما النتركجيف الذم يدخؿ فيلما ليذه العناصر  كالفسفكر كالبكتاسيـك النتركجيف

المركبات الحاممة فضالن عف  دكر الفسفكر في بناء أكثر مف نصؼ المحتكل الكمي لمنبات مف النتركجيف يكجد في الكمكركبالست 
البكتاسيـك الذم يعد كاحدا مف أىـ العناصر التي تعمؿ كمنشطات لمعديد مف آليات يـ في بناء جزيئات الكمكركفيؿ ك لمطاقة التي تس

الى االختالؼ بيف االجناس كاالنكاع كالتغاير الكراثي ككذلؾ  لمتبايف الكراثي بيف الصنفيف، ذلؾقد يعكد اك ، كيب الضكئي كالتنفسالتر 
مقدرة زيادة لتي تؤدم دكرا ن كبيرا ن في ات مف المكاد االيضية كالسمـك بيف عزالت النكع بسبب التبايف في كمية ما تفرزه ىذه العزال

 Anhydro fusarbin (Barretoك  Polpeptide toxinك   Fusaric acidك Phenyl acetic acidمراضية كمنيا الفطريات اإل
أك ربما يعكد الى اختالؼ العزالت في مقدرتيا عمى افراز األنزيمات المحممة لمبكتيف كالسيميمكز في المراحؿ المبكرة ، (2003كآخركف،

 Pectinlyase ك    Pectin  methylesteraseك Pectinaseفي اختراؽ العائؿ كمنيػا مف اإلصابة كىذه األنزيمات تؤدم دكرا ن 
اختالؼ العزالت ك  كالتي ليا االثر الكبير في إمراضية الفطرLignin peroxidase  ك  Laccaseك Phosphataseك Cellulaseك

العديد مف االليات التي يؤثر مف  .Trichoderma sppلفطر اكامتالؾ  (et al., 2001 Aboudفي مقدرتيا عمى التطفؿ المباشر )
 طـمنع مكت نباتات الطما اف et al., Jaime 7111 ، إذ اكد(Chernin, 2002 and Chetخالليا في الفطريات الممرضة لمنبات )

 عدة أنكاع استخدمت بنجاح في مكافحة الكثير مف Pseudomonasيضـ جنس البكتريا ك . % في البيت الزجاجي111بنسبة 
 ؛  P. earogenosa (Johri, 2003 and  Deeptiالمسببات الممرضة لمنبات خاصة تمؾ المتكطنة في التربة كمف بيف تمؾ األنكاع 

Thomas, 2004). 
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: 1-صنف فستفل، أ: الF: الصنف ىابل، H ىابل وفستفل، ر المعامالت المختمفة في حساسية صنفي الشميكي: تأث 1الشكل 
 3-مضافًا اليو مقاوم حيوي فطري، أ F.culmorum: المعاممة بالفطر 2-وحده، أ F.culmorumالمعاممة بالفطر 

مضافًا  F.culmorumالمعاممة بالفطر  4-مضافًا اليو مقاوم حيوي بكتيري، أ F.culmorum: المعاممة بالفطر 
: المعاممة 1-: المعاممة تربة غير معقمة، ب 6-مة بالفورمالين، أتربة معقب: المعاممة  5-اليو مقاوم كيميائي، أ

مضافًا اليو مقاوم  .Cylindrocarpon spp: المعاممة بالفطر  2-وحده، ب .Cylindrocarpon sppبالفطر 
: المعاممة 4-مضافًا اليو مقاوم حيوي بكتيري، ب .Cylindrocarpon spp: المعاممة بالفطر 3-حيوي فطري، ب

: 6-: المعاممة تربة معقمة بالفورمالين، ب 5-مضافًا اليو مقاوم كيميائي، ب .Cylindrocarpon spp ربالفط
 Bipolaris: المعاممة بالفطر 2-وحده، ج .Bipolaris spp: المعاممة بالفطر  1-المعاممة تربة غير معقمة، ج

spp. المعاممة بالفطر 3-مضافًا اليو مقاوم حيوي فطري، ج :Bipolaris spp. مضافًا اليو مقاوم حيوي بكتيري، ج-
: 6-تربة معقمة بالفورمالين، جب  : المعاممة5-مضافًا اليو مقاوم كيميائي، ج .Bipolaris spp: المعاممة بالفطر 4

 تربة غير معقمة. بالمعاممة 
 
 

 

 

H 

F 

6-أ 5-أ  3-أ 4-أ  2-أ  1-أ   

6-ب 5-ب  3-ب 4-ب  2-ب  1-ب   

6-ج 5-ج  3-ج 4-ج  2-ج  1-ج   

6-ب 5-ب  3-ب 4-ب  2-ب  1-ب   

6-ج 5-ج  3-ج 4-ج  2-ج  1-ج   

6-أ 5-أ  3-أ 4-أ  2-أ  1-أ   
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  .Bipolaris spp و  .Cylindrocarpon sppو   F. culmorumلمفطريات )%(حساب شدة ظيور المرض 

 .F( اف اضافة المقاكميف الحيكييف الفطرم كالبكتيرم كالمقاـك الكيميائي الى الفطريف 2تبيف النتائج في الجدكؿ )

culmorum  كCylindrocarpon spp.    في ف، حدةسببت خفضان معنكيان  في شدة ظيكر المرض بالمقارنة مع الفطريف كالن عمى
مضافان اليو مقاـك حيكم فطرم خفضان معنكيان في شدة ظيكر المرض بمغ   F. culmorumالصنؼ ىابؿ سجمت المعاممة بالفطر 

% بالمقارنة مع المعاممة بالفطر 21012% في القراءة االكلى زاد االنخفاض في شدة ظيكر المرض في القراءة الثانية، إذ بمغ 21022
F. culmorum   زادت ىذه النسبة في القراءة الثانية إذ بمغت ك  % في القراءة االكلى68027كحده كبمغت شدة ظيكر المرض

مضافان اليو مقاـك حيكم بكتيرم خفضان معنكيان في شدة ظيكر المرض في   .Cylindrocarpon spp%. كما سببت المعاممة21011
مع المعاممة بالفطر % بالمقارنة 77042% كما زاد انخفاض شدة ظيكر المرض في القراءة الثانية، كبمغ 14017القراءة االكلى كبمغت 

Cylindrocarpon spp.  67011قراءة االكلى زادت في القراءة الثانية كبمغت %  ال21022بمغت شدة ظيكر المرض  كحده إذ.% 
مضافان اليو مقاـك حيكم فطرم خفضان معنكيان في شدة ظيكر   F. culmorumاما في الصنؼ فستفؿ سببت المعاممة بالفطر

 .F% بالمقارنة مع المعاممة  بالفطر41076زاد ىذا االنخفاض في القراءة الثانية كبمغ ك لقراءة االكلى % في ا42071المرض بمغ 

culmorum   في القراءتيف االكلى كالثانية كذلؾ لمكت جمع الشتالت في كؿ المكررات 111كحده، إذ بمغت شدة ظيكر المرض %
مضافان اليو مقاـك حيكم   .Cylindrocarpon sppالمدفأ كاظيرت المعاممة منذ االسبكع الثاني لبدء تجربة البيت البالستيكي غير 

% 71047% ك 11024بكتيرم خفضان معنكيان في شدة ظيكر المرض في القراءة االكلى كزاد ىذا االنخفاض في القراءة الثانية إذ بمغت 
% لمقراءة االكلى 21028مغت شدة ظيكر المرض كحده، إذ ب .Cylindrocarpon sppعمى التكالي بالمقارنة مع المعاممة بالفطر 

 %.61011زادت في القراءة الثانية كبمغت ك 
 

 : تأثير المعامالت المختمفة في النسبة المئوية لشدة ظيور المرض لمفطرين2 الجدول
 F. culmorum   وCylindrocarpon spp. لصنفي الشميك ىابل وفستفل 

 
 المعامالت

 *شدة ظيور المرض )%(

 فستفل ىابل
1/2/2113 1/3/2113 1/2/2113 1/3/2113 

F. culmorum 69.52 أ 100  أ 100 أ  83.01 أ 
F. culmorum ق 41.26 د 45.23 ق 51.17 ج 53.58 + مقاـك حيكم فطرم 
F. culmorum ج 50.79 ب 52.38 د 55.20 ب 59.82 + مقاـك حيكم بكتيرم 
F. culmorum د 48.50 ب 52.38 ج 57.96 ب 59.82 + مقاـك كيميائي 

Cylindrocarpon spp. 51.58 ب  61.11 ج 50.79 ب 62.10 د 
Cylindrocarpon spp. ز 23.01 ق 39.68 ز 30.27 ك 35.71 + مقاـك حيكم فطرم 
Cylindrocarpon spp. ح 21.42 ز 31.74 ح 22.45 ز 34.12 + مقاـك حيكم بكتيرم 
Cylindrocarpon spp. ك 32.53 ك 34.12 ك 30.65 ق 37.71 + مقاـك كيميائي 

 .1012االرقاـ التي تشترؾ بنفس الحرؼ اك الحركؼ عمكديان ليس بينيا فرؽ معنكم حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ *  = 
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كيان في شدة ظيكر مضافان اليو مقاـك كيميائي سببت خفضان معن .Bipolaris spp(  بينت اف المعاممة بالفطر 3الجدكؿ )نتائج 
% 64021شدة ظيكر المرض في القراءة الثانية كبمغ زاد االنخفاض في ك % في القراءة االكلى 71012المرض في الصنؼ ىابؿ بمغ 
% في القراءة االكلى زادت ىذه النسبة في 28011كحده إذ بمغت شدة ظيكر المرض  .Bipolaris sppبالمقارنة مع المعاممة بالفطر 

مضافان اليو مقاـك كيميائي  .Bipolaris sppسببت المعاممة بالفطر ك %. كذلؾ في الصنؼ فستفؿ 21012القراءة الثانية إذ بمغت 
% بالمقارنة 45.62االنخفاض في القراءة الثانية كبمغ % في القراءة االكلى زاد ىذا 16.19خفضان معنكيان في شدة ظيكر المرض بمغ 

زادت ىذه النسبة في القراءة ك % في القراءة االكلى 27022كحده إذ بمغت شدة ظيكر المرض  .Bipolaris sppمع المعاممة  بالفطر 
 %.85.63بمغت اذ الثانية 

 

لصنفي الشميك ىابل  .Bipolaris sppلمرض لمفطر : تأثير المعامالت المختمفة في النسبة المئوية لشدة ظيور ا 3الجدول 
 وفستفل

 
 المعامالت

 *شدة ظيور المرض )%(

 فستفل ىابل
1/2/2113 1/3/2113 1/2/2113 1/3/2113 

Bipolaris spp. 59.30 أ 85.63 أ 52.58 أ 70.37 أ 
Bipolaris spp. ب 58.69 ب 32.53 ج 55.55 ج 30.21 + مقاكـ حيكم فطرم 

Bipolaris spp.   ج 50.14 ج 20.55 د 50.12 ب 39.11 + مقاكـ حيكم بكتيرم 
Bipolaris spp.   د 45.62 د 16.19 ب 64.81 د 20.15 + مقاكـ كيميائي 

االرقاـ التي تشترؾ بنفس الحرؼ اك الحركؼ عمكديان ليس بينيا فرؽ معنكم حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ *  = 
1012. 

   .Cylindrocarpon sppو   F. culmorumعراض المرضية لإلصابة بالفطرياتاأل
 .Bipolaris spp و

   F. culmorum لمفطريف( 7) الشكؿ عمى المجمكع الخضرم تضمنت األعراض المرضية
كامؿ الكرقة  بحصكؿ اصفرار يبدأ مف حافة الكرقة يتبعو احتراؽ حكاِؼ األكراؽ ينتشر بعدىا ليشمؿ .Cylindrocarpon sppك 

فتمكت األكراؽ بعدىا في االصابات الشديدة كقد يظير عمييا أعراض التحزز إذ تظير عركؽ األكراؽ بمكف غامؽ مقارنة مع باقي 
اجزاء الكرقة التي تعاني مف االصفرار، كنتيجة إصابة األكراؽ تنخفض كفاءتيا في البناء الضكئي كالسيطرة عمى الية فتح كغمؽ الثغكر 

دم الى انحناءىا الى االعمى، كيمكف اف تصاب جميع األكراؽ مسببة مكت النبات بالكامؿ نتيجة تدمير المجمكع الخضرم اك قد مما يؤ 
(، 1)الشكؿ تصاب بعض األكراؽ دكف االخرل فتسبب انخفاض في الكثافة الخضرية لمنبات نتيجة انخفاض عدد األكراؽ كالكريقات 

ضافة الى أعراض االصفرار كاالحتراؽ أعراض التبقعات الف ىذا الفطر يصيب المجمكع الجذرم باال .Bipolaris sppكيسبب الفطر 
ات التي تميزت باختالؼ اعدادىا كاقطارىا بيف صنؼ الشميؾ عبالتعفف ككجكد ابكاغ الفطر عمى المجمكع الخضرم تسبب أعراض التبق

مصفرة بمكف ارجكاني غير منتظمة الحكاؼ اما في الصنؼ فستفؿ ىابؿ كفستفؿ، ففي الصنؼ ىابؿ ظيرت التبقعات عمى األكراؽ ال
 (.4) فتميزت التبقعات بمكف كريمي في منتصؼ البقعة كتككف الحكاؼ بمكف ارجكاني الشكؿ
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ك   F. culmorumاف األعراض المرضية الظاىرة عمى المجمكع الخضرم ىي نتيجة إصابة المجمكع الجذرم بفطريات التعفف 
Cylindrocarpon spp. ك Bipolaris spp.  ( إذ يغزك الفطر الجذكر كيخترؽ نسيج البشرة كالقشرة كقد يسبب تحمؿ 1)الشكؿ

الجدر الخمكية كخركج محتكيات الخمية لمخارج كينتقؿ عبر االكعية الناقمة الى منطقة التاج كتؤدم الى تعفنيا كنتيجة ترسب السمـك 
الى األكراؽ عبر االكعية الناقمة مسببة ظيكر أعراض اإلصابة بالذبكؿ الكعائي كالذم سببو الفطرية فييا تؤدم الى تمكنيا كبعدىا تصؿ 

 تعفنات الجذكر.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: بداية اإلصابة اصفرار حواف األوراق 1: ىابل،  H ىابل وفستفل، كيالشم يصنفأوراق : أعراض اإلصابة المرضية عمى 2 الشكل
: 1: فستفل، F: احتراق الورقة بالكامل، 3زيادة المساحة المصفرة والمحترقة من الورقة، باإلصابة :  تقدم 2واحتراقيا، 

: اإلصابة 3: تقدم االصفرار واالحتراق ليشمل كامل الورقة، 2بداية اإلصابة  اصفرار الورقة واحتراقيا وظيور تحزز فييا، 

 

   

   

  

3 2 1 

3 2 1 

2 1 3 
H 

F 

A 
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: اصفرار خفيف وظيور 1صنف الشميك ىابل وفستفل، ظيور أعراض التحزز عمى  Aالشديدة موت النبات بالكامل، 
  : اصفرار غامق وظيور أعراض التحزز بوضوح.3: اصفرار متوسط وظيور أعراض التحزز، 2التحزز، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: جـذر يعـاني مـن بدايـة 2: جـذر غيـر مصـاب، 1: أعراض الـتعفن عمـى الجـذور فـي نباتـات صـنفي الشـميك ىابـل وفسـتفل، 3الشكل 
: جذر يعاني من مراحـل متـأخرة مـن الـتعفن متمثـل 3عفن متمثمة باسوداد الشعيرات الجذرية والجذور الثانوية، ظيور الت

 باسوداد المنطقة الجذرية بالكامل والذي سبب موت النبات.
 

 .Bipolaris sppحساب عدد البقع )بقعة/نبات( عمى األوراق المصابة بالفطر 
في الصنؼ  .Bipolaris sppزيادة عدد البقع  عمى األكراؽ المصابة بالفطر الى ( 4) ( كالشكؿ2الجدكؿ )تشير النتائج في 

مضافان اليو مقاـك كيميائي خفضان معنكيان في عدد البقع بمغ  .Bipolaris spp ىابؿ عنيا في الصنؼ فستفؿ، كسجمت المعاممة بالفطر
إذ  ،كحده .Bipolaris sppكفستفؿ بالمقارنة مع المعاممة بالفطر بقعة/نبات عمى التكالي لصنفي الشميؾ ىابؿ  107بقعة/نبات ك 701

 بقعة/نبات عمى التكالي لصنفي الشميؾ ىابؿ كفستفؿ. 12021بقعة/نبات ك  72بمغ متكسط عدد البقع 
 .Bipolaris spp  حساب متوسط اقطار البقع )ممم( عمى األوراق المصابة بالفطر

في فنقصاف في متكسط اقطار البقع في الصنؼ ىابؿ عنو في الصنؼ فستفؿ،  ( الى حدكث2الجدكؿ )تشير النتائج في 
 1022مضافان اليو مقاـك كيميائي خفضان معنكيان في متكسط اقطار البقع بمغ  .Bipolaris sppالصنؼ ىابؿ سجمت المعاممة بالفطر 

سجمت فممـ. اما في الصنؼ فستفؿ  7066قع كحده إذ بمغ متكسط كاقطار الب .Bipolaris sppممـ مقارنة مع المعاممة بالفطر 
اليو مقاـك كيميائي مضافان  .Bipolaris sppمضافان اليو مقاـك حيكم بكتيرم كالمعاممة بالفطر  .Bipolaris sppالمعاممة بالفطر 

مقارنة مع المعاممة بالفطر  ممـ عمى التكالي كلـ يكف بينيما فرقان معنكيان  7014ممـ ك  7011خفضان معنكيان في متكسط اقطار البقع بمغ 
Bipolaris spp.  ممـ. 1016كحده إذ بمغ المتكسط 

يرجع سبب ذلؾ الى زيادة كتراكـ المقاح  ( قد4ك  1 لمفطريات الثالثة )الجداكؿالثانية  ءةارتفاع شدة اإلصابة في القرااف        
ربمػا ، كما اف اختالؼ شدة اإلصابة بيف الفطريات الثالثة ميديةفضالن عف تحممو الظركؼ غير المالئمة لنمكه بييأة ابكاغ كال ،الفطرم

العديد مف المركبات األيضية الثانكية السامة كاألنزيمػات المحممػة لمبكػتيػف كالسميػمػكز  يعػكد الػى اختػالؼ العزالت في مقدرتيػا عمػى افػراز
 .(,.Lilja et al 7116إمراضية الفطر كاختراؽ الدفاعات البنائية لمعائؿ )فػي المراحػؿ االكلػى مػف اإلصابة التي ليا االثر الكبير في 

مف قبؿ  Phytoalexinsصناؼ لإلصابة بالفطريات الممرضة قد يعكد الى تحمؿ المركبات الدفاعية لمنباتات السبب حساسية اكما اف 

   1 2 3 
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 ,and Pegg كقد عمؿ (.7112et al., Amtmann)األنزيمات المحممة ليذه الدفاعات  الفطريات المياجمة عف طريؽ افرازىا لبعض

(1995)  Sutherland لفطر الفيكزاريـك كفقا لعدة نظريات منيا تحمؿ المركبات الدفاعية في النبات  ـالطماط أصناؼحساسية  أسباب
قدار التمثيؿ الغذائي الفطر في متأثير كما اف ناتج  Tomatinaseلبعض األنزيمات مثؿ  إفرازىا مف خالؿالفطر المياجـ  يتأثر مف

لمنبات كجميع كظائفو الفسيكلكجية يعطي دالالت كاضحة لحساسيتو لإلصابة، اما النظرية الثانية فتتمثؿ في تبايف تحمؿ بركتكبالست 
ك  Fusaric Acidالمنتجة مف المسبب كمف ىذه المركبات  Extracellularالتمثيؿ الثانكية البركتينية الخارج خمكية  النبات لمركبات 

Lycomarasmine  نقص البكتاسيـك الذم يؤدم إلى ظيكر جدر اف االصابات الفطرية قد تسبب  الفطر. إمراضيةالتي تزيد مف
خاليا كسيقاف ضعيفة كصغيرة كجذكر مختزلة كتراكـ السكريات في األكراؽ كعدـ استغالؿ النبات لمنتركجيف مما يشجع عمى حدكث 

عف أف لو القدرة في استحثاث المقاكمة لمنبات كخفض شدة اإلصابة كتحسيف الدفاعات التركيبية  فضال (.Fixen, 2002) اإلصابة 
كما أف نقص البكتاسيـك يعمؿ عمى إبقاء فتحات الثغكر مفتكحة لمدة اطكؿ مما يسيؿ دخكؿ الفطريات الممرضة عف طريقيا في النبات 

 (. ,.7112Amtmann et al) متانتيابكاسطة تجميع السميكا في الجدر الخمكية كمف ثـ زيادة 
 
 

لصنفي الشميك  .Bipolaris sppلمفطر  : تأثير المعامالت المختمفة في متوسط عدد البقع )بقعة/ورقة( واقطارىا )ممم(5الجدول 
 ىابل وفستفل

 
 المعامالت

 فستفل ىابل
متوسط عدد البقع 

 )بقعة/ورقة(
 متوسط اقطار البقع

 )ممم(
متوسط عدد البقع 

 عة/ورقة()بق
 )ممم( متوسط اقطار البقع

Bipolaris spp.  28 أ 3.06 أ 18.83 أ 2.66 أ 
Bipolaris spp. ب 2.37 ب 5.0 ب 2.0 ب 7.2 + مقاـك حيكم فطرم 
Bipolaris spp. ج 2.01 ج 2.66 ج 1.5 ج 4.5 + مقاـك حيكم بكتيرم 
Bipolaris spp. ج 2.04 د 1.2 د 0.75 د 2.1 + مقاـك كيميائي 

 .1012االرقاـ التي تشترؾ بنفس الحرؼ اك الحركؼ عمكديان ليس بينيا فرؽ معنكم حسب اختبار دنكف متعدد الحدكد عند مستكل احتماؿ *  = 
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لصنف : F، ك ىابللصنف الشمي: Bipolaris spp.  ،Hالفطر ب المصابة عمى أوراق نباتات الشميك : أعراض التبقعات4الشكل 
مضافًا اليو  .Bipolaris spp: المعاممة بالفطر 2لوحده،   .Bipolaris spp : المعاممة بالفطر1)فستفل،  الشميك

 مضافًا اليو مقاوم حيوي فطري(. .Bipolaris sppالمعاممة بالفطر   :3مقاوم كيميائي، 
 

 بني داكفبمكف تظير   .Cylindrocarpon sppبالفطر  الجذكر المريضةاف   and Fabritius, (2007)  Dubrovskyأشار
فطرم الالنمك أثناء  في عالية تنافسية ةقدر كلو  ،األكسجيف منخفضة مف كيزانمك في تر ييمكف أف انو  الى كترجع القدرة اإلمراضية لمفطر

نبات جراثيمك  كيز منخفضة العناصر اسرعة حتى بتر نمك بكي غير العضكمك قدرتو عمى استخداـ كؿ مف النيتركجيف العضكم ك السريع  وا 
تعفف فضال عف الفي خفض اإلصابة بالعديد مف مسببات أمراض لمبكتاسيـك  دكر فعاؿ  ك. في التربة القمكيةكيمكف اف ينمك الغذائية، 

كتككف البقع  شائع في نباتات الشميؾ، Helminthosporiumاف مرض تبقع األكراؽ المتسبب عف الفطر ، ك مقاكمتيا لمتقمبات البيئية
تككف مستديرة أك تصبح غير ك بكصة  1/4بكصة كتزداد في الحجـ لتصؿ الى  1/2حمراء أرجكانية عمى سطح الكرقة العمكم قطرىا 

في المركز كيحيط بيا لكف أرجكاني كتتمكف حكافيا بالمكف  ارمادي ايصبح لكنيا أبيضلتتطكر البقع ك  منتظمة إلى حد ما في كقت الحؽ
كيمكف اف تتطكر اإلصابة كتصؿ الى الجزء األسفؿ مف سطح الكرقة، كيمكف اف يتصاحب معيا أعراض لفحة األكراؽ  ءمصدالالبني 

 تتراكح بيف رمادم ثـ يصبح المركز بني غامؽ يحيط بيا منطقة أخؼبدأ اإلصابة عمى شكؿ بقع مستديرة لكنيا أرجكاني مع مركز ت إذ
 ,Lakshman and  Lydon ك Minaxi ,(7111) أشاركما  .(,.7112MacKenzie et al) صفرالبني كاألرجكاني كاألحمر كاأل

لنمك  ات تثبيطيإمكان RM-1ساللة كاظيرت  P. earogenosaالبكتريا  مف قبؿتتأس اف إنتاج المركبات الثانكية الى   (2012)
اف الفطر  et al., Iles( 7111) اشار، ك الفطريات كتعزيز نمك النبات كالمكافحة البيكلكجية المحتممة في المختبر كالحقؿ

Cylindrocarpon destructans  محدكدة، العمى المكاد الغذائية ضعؼ نمك الشتالت ربما مف خالؿ التنافس ك يسبب اسكداد الجذر

H 

   

  

3 2 1 

 

F 

3 2 1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Minaxi%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20446042
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كفاءة تثبيطية  Trichoderma harzianumاظير المقاـك الحيكم . في حيف أك عف طريؽ قمع الكائنات الحية الدقيقة المفيدة األخرل
في البيت  المسبب لمرض الذبكؿ عمى الطماطـ Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersiciالفطر  إمراضيةعالية في خفض 

 ينتج الفطر (.Houssien et al., 2010) ديز كالبيرككسيديزيات تراكيز األنزيمات بكلي فينايؿ اككسيرفع مستك  عف طريؽ اجيالزج
Bipolaris spp.   مكاد سامة Phytotoxin( تتسبب في قتؿ األنسجة النباتيةet al., 1997 Lujan كمف ىذه السمـك المنتجة مف )

كتعكد  تثبيط الكتركنات النقؿ كأنزيمات األكسدة في المايتككندريا أثناءعممية التنفس في النبات  الذم يؤثر في ىك السـ قبؿ الفطر
يماف في قتؿ النسيج النباتي يتككف كؿ منيما مف تربيف األكؿ كما ينتج الفطر مركبيف يس، أسباب أعراض التبقع كالتقرح ليذه السمـك

يعد األكؿ مف السمـك القكية التأثير كال يشمؿ النباتات جميعيا كما ك    Dihydrobipolaroxin االخرك   Bipolaroxinيطمؽ عميو 
  Cynodoutinك  Tritosporinك  Curvularinك  Averufaninك   Sporideminينتج الفطر سمكما أخرل ىي 

 Stergmatocytin (et al., 1997ك   Bipolarinك  Helminthosporinكالمركباف األخيراف مشتقاف مف   Vesicolorin Cك
Lujan.) 
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