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 ممخصال
فشػػػؿ العوػػػد وتعفػػػف الطػػػرؼ الزهػػػري واالزهػػػار ال كريػػػة لمموسػػػميف باالزهػػػار المصػػػابة  مػػػفأوضػػػحت نتػػػارا الدراسػػػة اف العػػػزؿ         

Fusarium , Choanephora cucurbitarum, Alternaria alternataالفطريػػات  أدى الػػظ ظرػػورالخريفػػي والربيعػػي 

Fusarium sporotrichioides, proliferatum Fusarium, culmorum   ومػػػف نتػػػارا نسػػػبة العػػػزؿ سػػػجؿ الفطػػػر 
A.alternata لمموسػػػػػميف الخريفػػػػػي والربيعػػػػػي عمػػػػػظ التػػػػػوالي وت هػػػػػا الفطػػػػػر 32.82% ،  30.86 بموػػػػػدار اعمػػػػػظ نسػػػػػبة عػػػػػزؿ % 

F.proliferatum  يات الموسـ الربيعي ت هما الفطريف وتكرر عزله مف االزهار ال كرية لمموسميف الخريفي ولـ يسجؿ ضمف الفطر
F.sporotrichioides, F.culmorum  وتبػػػيف النتػػػارا اف مستحضػػػر امكوكػػػومبي أدى الػػػظ تثبػػػيط معنػػػوي فػػػي الػػػوزف الجػػػاؼ

تػ   الفطػر  91.66ا ا بمغت النسبة المروية لمتثبيط  F. sporotrichioidesلمفطريات الممرضة وكاف اشدها تثبيطا معنويا لمفطر 
lmorumF. cu  وادى مستحضػػػر امكوكػػػػومبي أيضػػػا الػػػػظ تثبػػػيط معنػػػػوي فػػػي نمػػػػو الغػػػزؿ الفطػػػػري لمفطػػػػر50وبنسػػػبة تثبػػػػيط % 

F.proliferatum  تثبػػػػيط لمفطػػػر  أدنػػػظوسػػػجؿA. alternata  تػػػػ ثير المعاممػػػة بالمبيػػػػد توبػػػاز افضػػػػؿ  يعػػػدّ و  ،%83. 4 ا  بػػػػػم
% ومػػف 46.49نسػػبة الخفػػض   بمغػػت إة الموارنػػة اجيجابيػػة عػػف معاممػػالمعػػام ت فػػي خفػػض فشػػؿ العوػػد فػػي الوػػرع وبفػػارؽ معنػػوي 

الػػوزف الرطػػث لمثمػػار فوػػد تفػػوؽ معنويػػا مػػت جميػػت الفطريػػات وأيضػػا أدى الػػظ زيػػادة عػػدد الثمػػار ا  بمػػ   فػػيدراسػػة تػػ ثير امكوكػػومبي 
 .ثمرة لكؿ نبات 11.55 هاعدد

 

  .كوكومبيالمبيد توباز، عفف الطرؼ الزهري، نبات الورع، ام: دالةالكممات ال
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Effect of Amcocombe and Topaz Pesticide in Fungus Causing Contract Failure 

and Syphilis of Pumpkin Plant 
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ABSTRACT  
In this study isolation from squash flowers which showed blossom end rot and male flowers 

during fall and spring seasons showed the appearance of the following fungi Alternaria alternata, 

Choanephora cucurbitarum, Fusarium culmorum, Fusarium proliferatum, Fusarium 

sporotrichioides. A. alternata record the highest isolate percentage 30.86% , 32.82% in fall and 

spring respectively, followed by F. proliferatum which only isolated from male flowers during fall 
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seasons in addition to F. culmorum, F. sporotrichioides The results also showed that Amkucombe 

caused significant inhibition in fungi dry weight ,the highest inhibition was in F. sporotrichioides 

where percentage was 91.66 followed by F. culmorum with 50%. Amkucombe also discourage 

significantly mycelium growth of F. proliferatum. lowest inhibition percentage in mycelium growth 

was recorded with A. alternata 4.83%, Treatment with fungicide Topaz caused significant reducing 

to blossom end rot where inhibition percentage was 46.49% Amkucombe also caused significant 

increasing on squash fruit number/ plant 11.55 and wet weight. 

 

Keywords: Topaz Pesticide, Syphilis, Pumpkin Plant, Amcocombe. 
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 المقدمة
حداثا لمخسارر لمحصػوؿ   Blossom end rotيعد مرض فشؿ العود وعفف الطرؼ الزهري       واحدا مف اكثر األمراض انتشارا وا 

إ  تتعػرض معظػـ أزهػار الوػرع   Choanephora cucurbitarum (Berk Ravenel) Thextالوػرع ويتسػبث عػف الفطريػات 
عد فترة قصيرة مف تفتحرا وعند توفر الظروؼ البيرية الرطبة والدافرة يراجـ الفطر األزهار ب   Choanephora الفطر ب نواعلمتموث 

غطػي ي المػوف اج نمو فطري رمػادي اسػودا  يبدأ مف نراية الزهرة مصحوبة بإنت  Soft rot األنثوية بعد تمويحرا ويسبث العفف الطري
يرػاجـ النبػات فػي نرايػة العنػؽ   Alternaria alternataالفطػر اف . و (Assawah et al., 1984) سػط  الثمػرة الحديثػة المتعفنػة

 Fusarium الفطػرعف العمميات الزراعية في الحوؿ بينمػا  او في منطوة الطرؼ الزهري ويراجـ الثمار عف طريؽ الجروح الناجمة

culmorum مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ولكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  البػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يرػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجـ نرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا  مختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يرػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجـ  
(Snowdon, 1991; Zitter, 1998 ) أو فمينيػة وتكػوف مغطػاة بعفػف ابػيض أو  ةف تكػوف إسػفنجيَأوتميػؿ األنسػجة المصػابة إلػظ

 ممػا يػؤدي الػظ Fusarium sporotrichioides (Snowdon, 1991) ويكػوف العفػف سػطحيا او يمتػد الػظ تجويػؼ البػ ور وردي
           مػػػػػف األنسػػػػػجة المتعفنػػػػػة فػػػػػي الورعيػػػػػات فػػػػػي ايػػػػػراف زؿٍ وَعػػػػػ (Hawthorne, 1988) وبعػػػػػد  عفػػػػػف ثمػػػػػار الوػػػػػرع قبػػػػػؿ الحصػػػػػاد

(Chehri, 2011). 
مػػظ كميػػة ونوعيػػة مجمػػؿ العمميػػات الحيويػػة فػػي النبػػات الػػ ي يػػنعكس بػػدور  ع فػػيلممغػػ يات الصػػغرى تػػ ثير ايجػػابي واضػػ  و         
الفطريات متبايف. فبعضرا مثبطة لنمو المسببات المرضية بينما تعمؿ بعض العناصػر عمػظ تحفيػز نمػو  فيت ثيرها  فأال إالحاصؿ 

 فػػػيجاريػػا عمػػظ نطػػاؽ محػػدود السػػيطرة واسػػتخدمت العناصػػر الصػػغرى والكبػػرى ت (Galusa, 1997الغػػزؿ الفطػػري مثػػؿ عناصػػر)
ومػف المستحضػرات ( Engelhard, 1989فيوزاريػومي عمػظ الطماطػة وعمػظ أنػواع أخػرى مػف الخضػر )الػ بوؿ المثػؿ امراض معينة 

مػف مػواد مخمبيػة   %6وهو سماد ورقي يتػ لؼ بنسػبة   Amco-combiالتجارية المستخدمة في ه ا المجاؿ مستحضر امكوكومبي 
 المكافحػة الكيمياريػة لمسػيطرة عمػظ االمػراض ومنرػا وفض  عػف  لػؾ فوػد اسػتخدمت( حاممة لعناصر )المنغنيز والمغنيسيـو والنحاس

( التابعػػػػة لمجموعػػػػة Penconazoleوهػػػػو مبيػػػػد فطػػػري جرػػػػازي وبالم مسػػػػة يحتػػػػوي عمػػػػظ المػػػادة الفعالػػػػة بينكونػػػػازوؿ ) مبيػػػد توبػػػػاز
صػب  م رمػًا وفػؽ منظمػة الصػحة العالميػة عمػظ أنػه قميػؿ الخطػورة  يػر سػاـ لمنحػؿ ولػ لؾ أ 3( مصنؼ رقػـ triazolesالترايازوؿ )

 .(Eisa et al., 2006)لبراما المكافحة المتكاممة 
 

  عملالوطرائق مواد ال
مناطؽ مختمفة مف محافظػة  جمعت عينات مف نباتات قرع مصابة بفشؿ العود وعفف الطرؼ الزهري مف العزل من األزهار:         
بيعػي، واشػتممت العينػات عمػظ االزهػار االنثويػة التػي فشػمت فػي الموسػـ الخريفػي والر  فػي أثنػا هػي يارمجػة والشػريخاف والكبػة نينوى و 
فصػػػمت و % مرحمػػػة التزهيػػػر، 50ألصػػػناؼ الكسػػػندريا والدفنػػػة والشػػػايني عنػػػد بمػػػوغ النباتػػػات فضػػػ  عػػػف االزهػػػار ال كريػػػة لموػػػرع  العوػػد
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زؿ مػف االزهػار االنثويػة التػي ظرػرت عميرػا تػـ إجػرا  العػ ثػـ االزهار ال كرية واالنثوية وقدرت النسبة المروية لألزهار االنثويػة الفاشػمة
عت إلػظ أجػزا  صػغيرة ط  زهرة مصابة تحت الما  الجاري لمدة ساعة جزالة األتربة العالوة برا ثـ قُ  20 تضعو أعراض فشؿ العود، و 

طػر معوػـ وجففػت دقارؽ ثػـ  سػمت بعػدها بمػا  مو 3-2هايبوكمورايت الصوديـو لمدة  %1 مت الوطت بمحموؿ و  سـ، وعُ 1ال تتجاوز 
مسػػتخمص البطاطػػا لالوسػػط الغػػ اري  يضػػـسػػـ  8.5بوضػػعرا بػػيف ورقتػػي ترشػػي  نومػػت كػػؿ خمػػس قطػػت إلػػظ طبػػؽ بتػػري معوػػـ قطػػر  

 121المعوػـ فػي االوتوكميػؼ بدرجػة حػرارة  HIMEDIA المصػنت مػف شػركة  Potato Dextrose Agar PDA والدكسػتروز

ممغػـ/ لتػر لتجنػث التمػوث البكتيػري  100بواقػت   Chloramphenicol الحيػويوالمػدعـ بالمضػاد  2سػـ كغػـ/ 1,5سػيميزية وضػغط 
 .سيميزية لحيف ظرور المستعمرات الفطرية° 2°  ±25 فيوحضنت األطباؽ 

ــدرت ا المرضــية ــار ل ــة واختب ــات المعزول :  شخصػػت الفطريػػات الناميػػة بعػػد تنويترػػا بنوػػؿ جػػز  مػػف الخػػيط الفطػػري تشــخيص الفطري
والمضػػاؼ اليرػػا  PDA سػػاطة إبػػرة معومػػة إلػػظ أطبػػاؽ بتػػري معومػػة حاويػػة عمػػظ الوسػػط الغػػ ارياكػػؿ فطػػر بو لمسػػتعمرة حديثػػة مػػف 

بعػد  PDA المضاد الحيوي وتـ تعريؼ الصػفات المزرعيػة والمجرريػة المتمثمػة بمظرػر المسػتعمرة ولونرػا وطبيعػة نموهػا عمػظ الوسػط
عزولة الظ مرتبة الجػنس اعتمػادًا عمػظ الصػفات التصػنيفية التػي يـو وشخصت الصفات المجررية لمفطريات الم 15اف حضنت لمدة 

تػـ قيػاس ابعػاد االبػواغ ب نواعرػا باسػتخداـ   Wolf, (1917) ولمرتبػة النػوع التػي أوردهػا Barnett and Huntr (2006) أوردهػا
 .  Motic Image Plusبواسطة البرناما  Motic  مجرر نوع

بعػػد تعويمػه بالفورمػاليف بنسػػبة  1:3وبتمػوس بنسػبة  ةاسػتعمؿ خمػػيط مػف تربػة مزيجيػػ معزولـة:اختبـار القــدرال اامراضـية لمفطريــات ال
 وبعػػد  F1 Alxsandria كغػـ تربػػة زرعػت فيرػػا بػ ور قػرع صػػنؼ الكسػندريا 2وزعػت التربػػة فػي أكيػاس ب سػػتكية وبحجػـ ثػـ % 2

 الحوميػػػػػة / كميػػػػػة الزراعػػػػػة والغابػػػػػات الػػػػػظ  أوراؽ الػػػػػظ حوػػػػػؿ قسػػػػػـ المحاصػػػػػيؿ 3-2أسػػػػػبوعيف مػػػػػف الزراعػػػػػة نومػػػػػت الشػػػػػت ت بمرحمػػػػػة 
 سػػػػـ واختبػػػػرت الوػػػػدرة االمراضػػػػية لمفطريػػػػات المعزولػػػػة 40ـ والمسػػػػافة بػػػػيف كػػػػؿ جػػػػورة وأخػػػػرى  1.5جػػػػور فػػػػي مصػػػػاطث بطػػػػوؿ 

A.alternata ،F.culmorum ، F.proliferatum   ، F.sporotrichioides  و C.cucurbitarum  تبعػػػا لطريوػػػة
Abdel-Motaal et al., (2010)   4 10×1حديثػػة التفػػت  بطريوػػة الػػرش بمعمػػؽ بػػو ي بتركيػػزو لػػؾ بتموػػي  االزهػػار االنثويػػة  
أيػاـ وتمػت عمميػة الػرش  10التػي كانػت بعمػر  C. cucurbitarum أياـ باستثنا  الفطػر 7بوغ / مؿ مف مستعمرات الفطرية بعمر 

زهػػار المعاممػػة ب كيػػاس نػػايموف و لػػؾ لغػػرض المحافظػػة عمػػظ فػػي الصػػباح البػػاكر، أمػػا الموارنػػة فوػػد رشػػت بالمػػا  المعوػػـ،  مفػػت اال
مراقبػػػة النباتػػػات لحػػػيف ظرػػػور االعػػػراض  واسػػػتمرتسػػػاعة مػػػف المعاممػػػة،  48رفعػػػت بعػػػد الرطوبػػػة المناسػػػبة لنمػػػو الفطريػػػات والتػػػي 

 .المرضية
ػ: حُ  فـي الـوزن الفـاف لمفطريـات امكوكـومبي تـأثير مستحضـر  Potato Dextrose Brothالوسػط الغػ اري السػارؿ مػف  لتػرٌ ر ض 

(PDB)  بػردت ثػـ مؿ / دورؽ. عوـ الوسط الغػ اري بجرػاز المؤصػدة 100مؿ وبمعدؿ  250ع في دوارؽ مخروطية الشكؿ سعة وزّ و
مستحضػر العناصػر الغ اريػة وهػو سػماد يحتػوي عمػظ معظػـ العناصػر النػادرة ومػزج معرػا امكوكػومبي  PDB الػدوارؽ الحاويػة عمػظ

المتصاص عف طريؽ األوراؽ ومتجانسة ومتوازنة لمعالجة النوص الظاهر عمظ النبات وهي سرمة وسريعة ا الضرورية بصورة مركزة
 0.05%، مولبيديـو0.5 %، بوروف1.5 %، زنؾ2.5 %، منغنيز2.5%، نحاس4.5 %، مغنسيـو5 )حديدمف الج ور ومحتوياترا و 

، ولوػ  كػؿ منرػا  امكوكػومبي بػدوف إضػافة PDB وسػط الغػ اري ػـ / لتػر  امػا معاممػة الموارنػة فتمثمػت بال1%( ويسػتخدـ بتركيػز 
،  A.alternataسػػػػػػػـ المنمػػػػػػػظ عميػػػػػػػه عػػػػػػػزالت الفطريػػػػػػػات 0.5قطػػػػػػػر   PDA  بوػػػػػػػرص مػػػػػػػف الوسػػػػػػػط الغػػػػػػػ اري

F.culmorum،F.proliferatum  F.sporotrichioides   أيػاـ والفطػر  7بعمػر كػاف وC.cucurbitarum   10بعمػر وكػاف 
يومًا. وبعػد انترػا  فتػرة  15لمدة  ةسميميزي 5 2± 25حضنت الدوارؽ تحت و كؿ فطر عدا معاممة الموارنة، بواقت ث ثة مكررات لأياـ 
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سػيميزية ولحػيف ° 70التحضيف رشػحت المػزارع السػابوة خػ ؿ ورؽ ترشػي  مسػبوة الػوزف وجففػت فػي فػرف كرربػاري فػي درجػة حرارتػه 
 ية عمظ الفطر مف وزف ورقة الترشي  قبؿ وضت الفطر عميرا. ثبات الوزف اخ ت النتارا بطرح وزف ورقة الترشي  الحاو 

جيػدًا قبػؿ  PDAمػزج مستحضػر امكوكػومبي مػت الوسػط الغػ اري   :فـي نمـو اللـزل الفطـري لمفطريـات امكوكـومبي تأثير مستحضر
مركزهػا بوػػرص  سػـ ،ثػػـ لوػ  8.5لتػػر( وصػث المػزيا فػػي أطبػاؽ بتػري معومػػة بوطػر  ـ/ 0.4، 0.2صػفر)موارنة(، ) كيػزابتر تصػمبه 
لكػػؿ مػػف الفطريػػات  أيػػاـ  7بعمػػر  PDAسػػـ  مػػ خو  مػػف مسػػتعمرات لمفطريػػات المعزولػػة المنمػػاة عمػػظ الوسػػط الغػػ اري  0.5قطػػر  

A.alternata  ،F.culmorum ،proliferatum F.  ،F.sporotrichioides  لمفطػػػػػر أيػػػػػاـ  10وبعمػػػػػرC.cucurbitarum 
نتارا بحساث متوسط قياس قطريف متعامديف لكؿ مستعمرة ناميػة بعػد وصػوؿ الفطريػات أخ ت الو وبواقت ث ث مكررات لكؿ فطر ، 

 المعزولة إلظ حافة الطبؽ في معاممة الموارنة ومف ثـ حسبت النسبة المروية لتثبيط نمو الغزؿ الفطري  وفؽ المعادلة اآلتية: 
  

 النسبة المروية لمتثبيط =
 مستعمرة المعاممة قطر -قطر المستعمرة في معاممة الموارنة 

×100 
 رة في معاممة الموارنةمقطر المستع           

 
 امكوكػومبي لغػرض دراسػة تػ ثير مستحضػر الفطريات المسـببة لفشـل العقـد حقميـا: في زوالمبيد توبا امكوكومبي تأثير مستحضر 

  :تيةاآلالفطريات المسببة لفشؿ العود نف ت المعام ت  فيوالمبيد توباز 
 ت موارنة سمبية معاممة بما  موطر نباتا .1
 نباتات موارنة إيجابية معاممة بالفطر فوط  .2
 نباتات معاممة بمستحضر امكوكومبي فوط .3
 A. alternataنباتات معاممة بمستحضر امكوكومبي مت الفطر  .4
 C.cucurbitarumنباتات معاممة بمستحضر امكوكومبي مت الفطر  .5
 F.proliforatumلفطر نباتات معاممة بمستحضر امكوكومبي مت ا .6
 F.culmorumنباتات معاممة بمستحضر امكوكومبي مت الفطر  .7
 F.sporotrichioidesنباتات معاممة بمستحضر امكوكومبي مت الفطر  .8
  A. alternate نباتات معاممة بالمبيد مت الفطر .9

  C.cucurbitarum نباتات معاممة بالمبيد مت الفطر .10

 F.proliforatumنباتات معاممة بالمبيد مت الفطر  .11

 F.culmorumنباتات معاممة بالمبيد مت الفطر  .12

 F.sporotrichioidesنباتات معاممة بالممبيد مت الفطر  .13
 

حسػث تعميمػات الشػركة المصػنعة امكوكػومبي  حضػر مستحضػرو  ،الواحدة بمعزؿ عف االخر الم كورة انفاً الفطريات وُدِرست 
يػـو مػف المعاممػة األولػظ، ورشػت االزهػار  12أوراؽ والمعاممة الثانية رشت بعد  4-3 ـ / لتر ما  ورشت النباتات بعمر  60بواقت 

لتػر مػا  بعػد  20مػؿ /  5فوػد رشػت النباتػات بػه بتركيػز توبػاز بمعمػؽ الفطريػات كمػا فػي اختبػار الوػدرة االمراضػية امػا بالنسػبة لممبيػد
 .كً  عمظ حدةمعاممة االزهار 



 .................مبيد توبازالت ثير مستحضر امكوكومبي و 
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: اسػتخدـ . بتحميؿ إحصػاريالرطثلإلصابة وتـ حساث عدد الثمار ووزنرا  لنسبة المرويةاخ ت النتارا الحومية بحساث ثُـ أُ  
فػي تنفيػ  التجربػػة  RCBD فػي تنفيػ  التجػارث المختبريػة وتصػميـ الوطاعػات العشػوارية الكاممػة CRD التصػميـ العشػواري الكامػؿ

 .ر دنكف متعدد الحدودواختبرت المتوسطات باستخداـ اختبا SAS حممت النتارا وفؽ نظاـو الحومية 

 

 النتائج والمنالشة
 عزل وتشخيص مسببات فشل العقد وعفن الطرف الزهري وتشخيص ا: 

( نتارا العزؿ مف األزهار المصابة بفشؿ العود وعفف الطرؼ الزهري واالزهار ال كرية لمموسػميف 1الجدوؿ )يبيف العزل من األزهار: 
  F.culmorumو F.proliferatumو  A.alternate فطريػػػػػػػػػػاتبظرػػػػػػػػػػور ال وتمثػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػؾ يالخريفػػػػػػػػػػي والربيعػػػػػػػػػػ

 Alternaria alternate.  وبنسث عزؿ مختمفة وسجؿ الفطر Choanephora cucurbitarumو F.sporotrichothoes و

نسػػبة سػػيادة عزلػػه مػػف االزهػػار  ت% لمموسػػميف الخريفػػي والربيعػػي عمػػظ التػػوالي. كمػػا تكػػرر  32.82%، 31.86نسػػبة لمعػػزؿ  أعمػػظ
   Fusarium proliferatum% عمػػظ التػػوالي وت هػػا الفطػػر 31.45% و 25ل كريػػة لمموسػػميف الخريفػػي والربيعػػي بنسػػبة عػػزؿ ا

 % لمموسػػـ الخريفػػي الػػ ي لػػـ يسػػجؿ ضػػمف فطريػػات17.86% وتكػػرر عزلػػه مػػف االزهػػار ال كريػػة بنسػػبة عػػزؿ 18.67بنسػػبة عػػزؿ 
 30.27% و 13.17% ،16.48بنسػبة عػزؿ    F. sporotrichioides و  F. culmorum يف الموسػـ الربيعػي، ثػـ ت هػا الفطػر 

الخريفػي  يف% مف االزهار االنثوية لمموسميف الخريفي والربيعي عمظ التػوالي كمػا تػـ عزلرػا مػف االزهػار ال كريػة لمموسػم%27.41 ،
الػظ اف  El-Meleigi, (1991)و Belisario et al., (2002) شػار أ% عمػظ التػوالي، و  27.23و%  28.32والربيعػي بنسػبة 

  Thexter وعػزؿ الفطػروالورعيػات   Juglans regiaه   الفطريات تعد مػف مسػببات فشػؿ العوػد وخفػض نسػبة الثمػار فػي الجػوز 
Choanephora cucurbitarum ي % عمػظ التػوالي الػ 2.14%، 3.57االزهار ال كريػة لمموسػميف الخريفػي والربيعػي بنسػبة  مف

ة المسػببة لفشػػؿ العوػػد لرريسػػوهػي ضػػمف الفطريػات ا%  1.28نسػػبة عزلػه مػػف االزهػار االنثويػػة لمموسػـ الربيعػػي بنسػبة عػػزؿ  تتكػرر 
 (.Agrioes, 2005؛ 2001حسف وعمي،  Zitter, 1996; Asswah, 1984 ;) ولفحة االزهار

 

 ن اازهار اانثوية التي ظ رت عمي ا اعراض فشل العقد واألزهار الذكريةالفطريات المعزولة م :1الفدول 
 Spring seasonالموسم الربيعي  Full seasonالموسم الخريفي

 الفطريات
Fungi 

 Isolation  percent% لمعزل 
 الفطريات
Fungi 

 Isolation  percent% لمعزل 

 اازهار اانثوية
Female 

flowers 

 ريةاازهار الذك 
Male flowers 

 اازهار اانثوية
Female 

flowers 

 اازهار الذكرية
Male flowers 

A. alternate 31.86 25 A. alternata 32.82 31.45 
F.proliferatum 18.67 17.86 F.proliferatum - - 
F.culmorum 16.48 35.71 F.culmorum 30.27 28.32 
F.sporotrichotoes 13.17 17.86 F.sporotrichotoes 27.41 27.23 
Choanephora 

cucurbitarum 
- 3.57 Choanephora 

cucurbitum 
1.28 2.14 

Stemphylium sp. 7.75 - Stemphylium sp. - - 
Ulocladium sp. 6.59 - Ulocladium sp 2 1.10 
Rhizoctonia solani 3.29 - Rhizoctonia solani - - 
Aspergillus niger 2.19 - Aspergillus niger 2.31 - 
Phoma sp. - - Phoma sp. 2.11 6.6 
Carvularia sp. - - Carvularia sp. 1.8 3.16 
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 تشخيص الفطريات المعزولة: 
بمػػوف  PDAوسػػط مسػػتخمص البطاطػػا والدكسػػتروز واالكػػار  فعػػ alternate   Alternariaتميػػز مسػػتعمرات الفطػػرت

 أو زيتػػػػػػػوني مارػػػػػػػؿ إلػػػػػػػظ األسػػػػػػػػود، مػػػػػػػت حػػػػػػػواؼ رقيوػػػػػػػة بيضػػػػػػػا   ات مظرػػػػػػػر قطنػػػػػػػي أو صػػػػػػػػوفي  ،اخضػػػػػػػر زيتػػػػػػػوني  ػػػػػػػامؽ
 ي عشػػػػػر بو ػػػػا بتتػػػػابت قاعػػػػدي واالبػػػػػواغ بػػػػواغ الػػػػظ اثنػػػػاال شػػػػكؿ س سػػػػػؿ طويمػػػػة قػػػػد يصػػػػؿ فيرػػػػػا عػػػػددعمػػػػظ وتكػػػػوف االبػػػػواغ 

 مػػػت الصػػػفات التػػػي أشػػػار اليرػػػا  ةتطابوػػػمهػػػ   الصػػػفات كانػػػت و  .مخروطيػػػة يسػػػتدؽ مػػػف طرفرػػػا مشػػػكمة تركيبػػػا يشػػػبه المنوػػػار
(; Pryor and Michailides, 2002; Prasad and Upadhyay, 2010  ،2012تيمور) 

 ف:  تميػزت  مسػتعمرته عػ,Choanephora cucurbitarum (Berkeley and Ravenel) Thaxterالفطـر 
 ي مصػػػػفر فػػػػات  والغػػػػزؿ الفطػػػػري  يػػػػر ّنػػػػ إلػػػػظ بُ  مػػػػار ً  اً بكونرػػػػا عديمػػػػة المػػػػوف وبتوػػػػدـ العمػػػػر اصػػػػب  لونرػػػػا ابيضػػػ PADوسػػػط 

 وكانػػػػػػػػت الحوامػػػػػػػػؿ الحافظيػػػػػػػػة احاديػػػػػػػػة طويمػػػػػػػػة اسػػػػػػػػطوانية وتحمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي قمترػػػػػػػػا حافظػػػػػػػػة   و تفػػػػػػػػرع  يػػػػػػػػر منػػػػػػػػتظـ،موسػػػػػػػػـ و 
 وهػػػػػ   الصػػػػػفات تتفػػػػػؽ  مػػػػػت مػػػػػا  كػػػػػر  ، الشػػػػكؿ ةات لػػػػػوف بنػػػػػي  ػػػػػامؽ بيضػػػػػوية او مغزليػػػػػ   Sporangiolaديػػػػػة  بو يػػػػة أحا

(Kagiwada, 2010; Abdel-Motaal et al., 2010; Siddiqui, 2006) 
بمػػػوف ابػػػيض مارػػؿ الػػػظ االصػػػفر  PDAعمػػػظ وسػػط ظرػػرت مسػػػتعمرته ف :  Fusarium culmorumأمـــا الفطـــر

كبيػرة  زيػرة عمػظ الوسػادة الفطريػة فػي الوسػط،  ةظرػرت ابػواغ كونيديػو البنػي الغػامؽ بتوػدـ العمػر، الشاحث  يتحوؿ لونرا الػظ 
ولكػف  اً وتميزت بكونرا قصػيرة ومنتفخػة ولػـ تتميػز خميػة الوػدـ فيرػا، والبػوغ عػريض فػي المنتصػؼ والجػز  الظرػري يكػوف مووسػ

   .حواجز 4-3يحتوي البوغ الكبير عمظ و الجز  البطني مستويـ. 
ثػـ يتحػوؿ لونرػا الػظ  PDAتميزت مستعمراته بالموف االبيض عمػظ وسػط ف :proliferatum Fusarium الفطرا أم

 ترػػػاجػػدرانرا رقيوػػػة  البػػًا مسػػتويمة وخمي ،سػػطوانيةالكونيديػػة الكبيػػرة  زيػػػرة التكػػويف األبػػواغ او البرتوػػالي الشػػاحث بتوػػدـ العمػػػر، 
 .حواجز 5-3 فيرا الحواجز ضعيفة وعددفالواعدية  اما خميتراالومية منحنية 
بسػػرعة النمػػو وبمػػوف أبػػيض مارػػؿ الػػظ البرتوػػالي الشػػاحث    PDAتميػػزت مسػػتعمراته عمػػظ وسػػط ف  Fusarium sporotrichioidesطر ـأمــا الفــ

ـ العمر ويمكف أف يكوف صبغة حمرا ، تتكوف بعد  اً ويصب  داكن مووسة  بالشكؿ الواربي  ات خمية قمية تميزت األبواغ الكونيدية الكبيرةو أسابيت أو أكثر.  4مت تود
ـ وال تكػوف   التػػي أثبترػػاتتفػػؽ مػت الصػػفات  fusarium ػالػػ ألنػػواعاف الصػػفات المػ كورة  ة.مسػػتدقومسػتدقة والخميػػة الواعديػػة ال تتميػز إلػػظ خميػػة قػػد

Summerell and Leslie (2006). 
 ختبريا: لمفطريات المعزولة م الكتمة الحيويةتأثير مستحضر امكوكومبي عمى 

( أف مستحضػػر امكوكػػومبي أدى إلػػظ تثبػػيط معنػػوي فػػي الػػوزف الجػػاؼ لمفطريػػات الممرضػػة عنػػد 2الجػػدوؿ )يتبػػيف مػػف 
 . وكػػػػػػػػػػاف اشػػػػػػػػػػد تثبيطػػػػػػػػػػًا معنويػػػػػػػػػػًا لمػػػػػػػػػػوزف الجػػػػػػػػػػاؼ لمفطػػػػػػػػػػرPDB ػػػػػػػػػػـ / لتػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػظ وسػػػػػػػػػػط  0.4و 0.2إضػػػػػػػػػػافته بتركيػػػػػػػػػػز 

  F.sporotrichothoes ػػـ/ لتػػر وبػػاخت ؼ معنػػوي  0.4المعاممػػة بػػالتركيز عنػػد  91.66، إ  بمغػػت النسػػبة المرويػػة لمتثبػػيط 
 alternate.Aلتثبػػيط الفطػػػر % ، وسػػػجمت أدنػػظ نسػػػبة 50وبنسػػبة تثبػػيط  F.culmorumعػػف بويػػة المعػػػام ت تػػ   الفطػػػر 

( ايضػػػػػًا أف مستحضػػػػػر العناصػػػػػر الصػػػػػغرى 2الجػػػػػدوؿ )مػػػػػفأيضػػػػػا  ػػػػػـ / لتػػػػػر. تبػػػػػيف  0.2%عنػػػػػد المعاممػػػػػة بػػػػػالتركيز  1.58
 ػـ / لتػر إلػظ  0.4و 0.2لظ تثبيط معنوي فػي نمػو الغػزؿ الفطػري لمفطريػات الممرضػة عنػد إضػافته بتركيػز امكوكومبي أدى إ

إ  بمغػػػػت النسػػػػبة المرويػػػػة  F.proliferatum . وكػػػػاف أشػػػػد تثبيطػػػػًا معنويػػػػًا فػػػػي نمػػػػو الغػػػػزؿ الفطػػػػري لمفطػػػػرPDAوسػػػػط 
عمػػظ التػػوالي وبػػدوف فػػارؽ معنػػوي عػػف نسػػبة   ػػـ / لتػػر 0.2و 0.4عنػػد المعاممػػة بػػالتركيزيف و % 78.87% و  76.29لمتثبػػيط

لمفطػػػػػػػر   ػػػػػػػـ / لتػػػػػػػر، وسػػػػػػػجمت أدنػػػػػػػظ نسػػػػػػػبة تثبػػػػػػػيطٍ  0.4عنػػػػػػػد المعاممػػػػػػػة بػػػػػػػالتركيز  F.sporotrichothoesتثبػػػػػػػيط الفطػػػػػػػر 
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alternate.A 4.83  وأشػار   ػـ / لتػر. 0.2% عنػد المعاممػة بػالتركيزCwalina (2012)  أف إضػافة األسػمدة ال اربػة الػظ
   .F.culmorumو  A.alternataإلظ تثبيط نمو  زؿ الفطريف  أدى PDAإلظ الوسط 

 

لمفطريات المسببة لفشل  امكوكومبي في النسبة المئوية لتثبيط نمو اللزل الفطري والوزن الفاف تأثير مستحضر :2 الفدول
 عفن الثمار في نبات القرعالعقد وت

 %5بمستوى احتماؿ  المتوسطات التي تحمؿ حروفا متشابرة ال تختمؼ معنويا حسث اختبار دنكف المتعدد المدى*
 

إلػظ أف التراكيػز المنخفضػة مػف  العناصػر الصػغرى تكػوف كافيػة لتثبػيط نمػو المسػببات  Galusa (1997)كمػا وأشػار 
شػديدة السػمية لمفطريػات، وأف   Zn , Cu , Sفػي الوقػت نفسػه ال تػؤدي إلػظ تسػمـ النباتػات فمػثً  تعػد مركبػات و المرضػية، 

لممػػرض عنػػدما تحتػػوي عمػػظ عنصػػر معػػيف يمنػػت نمػػو مسػػببات األمػػراض، ويسػػتخدـ بتركيػػز األسػػمدة ال اربػػة تعمػػؿ عمػػظ كػػب  ا
السػػػمية لمفطريػػػات المسػػػببة  ينصػػػرًا الكبريػػػت والمولبيػػػديوـ عػػػاليمحػػػدد وال تعػػػد سػػػامة لمنبػػػات كػػػ م ح النحػػػاس والزنػػػؾ ويعػػػد ع

 Cd, o, Ni, Se.ومف العناصر ما ليس له ت ثير مثبط كعناصر   لألمراض،

 الفطريات
 تراكيز امكوكومبي

 غم/ لتر
 لتثبيط نمو اللزل الفطري%  % لمتثبيط الوزن الفاف

 تأثير الفطريات تأثير التداخل تأثير الفطريات *تأثير التداخل

A.alternata 
 ز 0.00 ( موارنة0)

 هػ 8.99
 د0.00

 د 4.83 و 1.58 0.2 د 18.63
 ث 51.07 د 25.39 0.4

C.cucurbitarum 

 ز 0,00 ( موارنة0)
 ج 20.63

 د 0.00
 د 0.00 ج 30.15 0.2 هػ 0.00

 د 0.00 ج 31.74 0.4

F.culmorum 

 ز 0.00 ( موارنة0)
 ث 31.66

 د 0.00
 ج 16.02 ث ج 45 0.2 ج24.57

 ث 57.69 ث 50 0.4

F. proliferatum 
 ز 0.00 ( موارنة0)

 د 15.22
 د 0.00

 أ 76.29 هػ 6.17 0.2 أ51.72
 أ78.87 ث ج39.50 0.4

F. sporotrichothoes 
 ز 0.00 ( موارنة0)

 أ 41.66
 د 0.00

 ج19.17 ج 33.33 0.2 ث30.28
 أ 71.68 أ 91.66 0.4

 *ت ثير التراكيز
 ز 0.00 ( موارنة0)

 
 د 0.00

 ث 23.26 ث23.24 0.2 
 أ 51.86 أ47.65 0.4
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عوػد فػي ومػف تػ ثير المعػام ت نجػد  بالمبيػد توبػاز  كػاف مػف افضػؿ المعػام ت فػي خفػض فشػؿ ال، (3لجػدوؿ ا)وفػي ضػو  
. فوػد يختمؼ معنويا عف بوية المعػام ت لـ إ % 46.49بفارؽ معنوي عف الموارنة اجيجابية ا  بمغت % 10.11الورع بنسبة بمغت 

لػػػـ يختمػػػؼ معنويػػػا عػػػف معاممػػػة المبيػػػد توبػػػاز لمفطػػػر  إ % 0بمغػػػت   بنسػػػبة  F.culmorumثػػػبط المبيػػػد التوبػػػاز مػػػف نمػػػو الفطػػػر 
A.alternata  الػػ ي لػػػـ يختمػػؼ معنويػػا عػػف المعاممػػػة بالمسػػتخمص امكوكػػومبي حيػػػث خفضػػت مػػف اجصػػػابة % 8.33  بمغػػت إ
  .بالفطريات جميعرا

  الطرف الزهري فشل العقد وتعفنبنسبة اإلصابة  فيتأثير مستحضر امكوكومبي والمبيد توباز  :3 الفدول

 %5*المتوسطات التي تحمؿ حروفا متشابرة ال تختمؼ معنويا حسث اختبار دنكف المتعدد المدى بمستوى احتماؿ 

 الفطريات
 % لفشل األزهار األنثوية

 تأثير الفطر
 *تأثير التداخل المعامالت

A. alternata 

 ث ج 30.55 موارنة السمبية

 أ 27.77
 ث 48,15 موارنة إيجابية

 ج د 24,07 امكوكومبي + الفطر

 هػ و 8.33 مبيد توباز + الفطرال

C. cucurbitarum 

 ث ج 30.55 ةموارنة السمبي

 ث 19.64
 ج د 25.96 موارنة ايجابية

 و 2,08 امكوكومبي+الفطر

 ج د 20 مبيد توباز+ الفطرال

F. culmorum 

 ث ج 30.55 موارنة

 أ 28.47
 أ75 موارنة إيجابية

 هػ و 8.33 امكوكومبي + الفطر

 و 0 وباز+ الفطرتمبيد ال

F. proliferatum 
 

 ث ج 30.55 موارنة السمبية

 أ 26.38
 ث ج 41.67 موارنة ايجابية

 ج د هػ 22,22 امكوكومبي+الفطر

 د هػ 11.11 مبيد توباز+ الفطرال

F. sporotrichotioes 

 ث ج 30.55 موارنة

 أ ث 23.61
 ث ج 41.67 موارنة ايجابية

 د هػ 11.11 امكوكومبي+الفطر

 د هػ 11.11 وباز+ الفطرتمبيد ال

 ر المعام تت ثي

 ث ج 30.55 موارنة

 
 أ 46.49 موارنة إيجابية
 ج 13.56 امكوكومبي

 ج 10.11 مبيد توبازال
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أو إلػظ تثبػيط نمػو  ،الصغرى ال ي بدور  يحفز دفاعات النباتيعزى اختزاؿ شدة المرض إلظ تعزيز تغ ية النبات بالعناصر و 

 pHالفطريات وفعاليترا وقد ينتا تثبيط الممرض بشكؿ  ير مباشر نتيجة تغير الخواص الكيميارية والفيزياريػة كػاألس الريػدروجيني 
فطريػػات الممرضػػة لمنباتػػات وفػػي فػػي التربػػة وفػػي منطوػػة محػػيط الجػػ ر، أو تحػػور مػػف إفػػرازات الجػػ ر لتصػػب   يػػر صػػالحة لفعاليػػة ال

 .درة تضادية عمظ الفطريات الممرضةحاالت نادرة توـو العناصر بتحفيز األحيا  المجررية المفيدة لنمو النبات التي لرا ق
عمػظ مجموعػػة مػف العناصػػر الغ اريػة المرمػة لمنباتػػات، إ  يػؤدي إلػػظ سػرعة نمػػو  ضػػـي ف المستحضػر التجػاري امكوكػػومبيإ

فشػؿ عوػد بإنتاجرػا لمعديػد بتسػبث الفطريػات وت، (Naguib et al., 2005; Duffy and Defago, 1997)يفة المحاصػيؿ الضػع
مف المركبػات السػامة التػي توتػؿ النسػيا النبػاتي قبػؿ اسػتيطانه، إ  أف الفطريػات المعزولػة اختياريػة التػرمـ بعػد  لػؾ تسػتوطف النسػيا 

فػػػي كػػػب  فليػػػه دفػػػاع  Mycotoxinات أكبػػػر وتػػػ تي دور السػػػمـو الفطريػػػة الميػػػت لتنػػػتا معػػػدالت أكبػػػر مػػػف السػػػمـو وتحوػػػؽ إصػػػاب
تركيػث الغشػا  الخمػوي لمخميػة النباتيػة وتجعمرػا متػوافرة  فػي لت ثيرهػاالمضيؼ، وتحث عمظ تسرث المغ يات مف الخمية النباتية نتيجػة 

 .(;Vidhyasekaran, 2004 Leslie and Summerell, 2006لممرض في موقت اجصابة )
( اف المعاممػػة بمستحضػػر امكوكػػومبي لوحػػدها قػػد تفوقػػت معنويػػا عمػػظ بػػاقي المعػػام ت ومػػت جميػػت 4الجػػدوؿ ) مػػفضػػ  يتو 

ا  بمػ  متوسػط الػوزف  C. cucurbitarumالفطريات في زيادة الوزف الرطث لمثمار  ـ/ نبػات تمترػا معاممػة امكوكػومبي مػت الفطػر 
 A. alternataو  F. culmorumعنويػا مػت معاممػة امكوكػومبي مػت الفطػر  ـ / نبات ال ي لػـ يختمػؼ م 1235.1الرطث لمثمار 

ممػة ا ـ / نبات عمظ التوالي ولـ يختمؼ معنويا مت نباتات الموارنة السمبية. امػا مع 928.5 1014.3  بم  الوزف الرطث لكؿ منرا إ
 ـ / نبػات  1077.4باقي الفطريات ا  بم   فود تفوؽ معنويا في متوسط الوزف الرطث عمظ  A.alternataالمبيد توباز مت الفطر 
 ػػـ / نبػػات. وقػػد  410.5متوسػػط الػػوزف الرطػػث ا  بمػػ   فػػي ثيرا تػػاكثػػر الفطريػػات  F. sporotrichothoesفػػي حػػيف كػػاف الفطػػر 

 , A.alternariaمػػػػػت الفطريػػػػػات بخػػػػػ ؼ معاممتػػػػػه تفوقػػػػػت معاممػػػػػة امكوكػػػػػومبي أيضػػػػػا فػػػػػي عػػػػػدد الثمػػػػػار لكػػػػػؿ النباتػػػػػات 

C.cucurbitarum, F.culmorum , F.sporotrichothoes     ثمػرة / نبػػات. ويتضػ  مػػف  6.66 ، 7.44 ،7 ،7.33ا  بمػ
 ػػـ /  1055.36ا  بمػ   تػ ثيراكػاف اكثػػر   A.alternataالفطػر  متوسػػط الػوزف الرطػث لمثمػػار. اف  فػيثير الفطػر  الجػدوؿ أعػ   تػػ

لػ ي اختمػؼ معنويػا عػف بػاقي الفطريػات. ا ػـ / نبػات  1003.14ا  بمػ   C.cucurbitarum ،نبات ولـ يختمؼ معنويا عف الفطر
ف إثمرة / نبات وقػد اختمػؼ معنويػا عػف بويػة الفطريػات.  8.21ا  بم    A.alternataالفطر عمظ عدد الثمار كاف الفطر  ت ثيراما 

سػػببة لفشػؿ عوػػد وتعفػػف أثبػت كفػػا ة عاليػػة فػي الحػػد مػػف نشػاط الفطريػػات المالػػ ي مستحضػر أمكوكػػومبي بتوليفػػة عناصػر  الصػػغرى 
الثمار بكفا ة عالية مماثمة لكفػا ة مبيػد توبػاز، فضػً  عػف اسػتخداـ العناصػر الصػغرى يعػد أكثػر أمانػًا مػف مبيػد توبػاز وتػ تي كفػا ة 

بػات منرا تنشيط تكويف البروتينات واألنزيمػات المختمفػة لمن، العناصر الصغرى مف دورها في العديد مف العمميات الحيوية في النبات
 الكموروفيؿ والمساعدة في نوؿ الكربوهيدرات والسكريات وتنظيـ الجرد االزموزي لمخ يا النباتية وتعود زيادة الحاصػؿ وتحفيز تكويف 

عند استخداـ األسمدة ال اربة إلظ ت ثير العناصر الصغرى في العمميػات الفسػيولوجية فػي النبػات كتنشػيط تصػنيت الكموروفيػؿ والتغمػث 
التربػػة كنسػبة الفوػػد وتحفيػز امتصػػاص العناصػر الصػػغرى مػف التربػػة وسػرعة عػػ ج نوػص المغػػ يات الصػغرى وسػػرولة عمػظ مشػاكؿ 

وأكػػػدت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات أهميػػػة التغ يػػػة باألسػػػمدة ال اربػػػة فػػػي تحسػػػيف النمػػػو الحاصػػػؿ فػػػي  إجرارػػػه عمػػػظ المجمػػػوع الخضػػػري،
 (.2004وحسيف وفخروف،  2003ف، وفرج وفخرو  1988محاصيؿ المختمفة )أبو ضاحي واليونس، ال
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 المموثــة بالفطريــات   فــي الــوزن الرطــ  وعــدد الثمــار فــي نبــات القــرع المبيــد توبــازو تــأثير مستحضــر امكوكــومبي  :4الفــدول   
 المعزولة 

وسط الوزن الرط  مت المعامالت الفطريات
 لمثمار غم /نبات

 تأثير الفطر عدد الثمار/ نبات تأثير الفطر

A.alternata 

 ث ج د 1057,5 موارنة سمبية

 أ 1055.36

 ث ج 8.22

 أ 8.21
 هػ و 5.11 س ح ط 656.3 موارنة ايجابية

 أ 11.55 أ 1557 امكوكومبي لوحد 
 ث ج 7.33 ج د هػ 928.5 امكوكومبي + الفطر
 ث 8.88 ث ج 1077.4 توباز+ الفطر

C.cucurbitarum 

 د ث ج 1057.5 نباتات موارنة

 أ ث 1003.14

 ث ج 8.22

 ث 7.55
 و س 4.43 ط ي 423.1 الفطر لوحد 

 أ 11.55 أ 1667 امكوكومبي لوحد 
 ج 7 ث 1235.1 امكوكومبي + الفطر
 ج د هػ 6.61 هػ و س 743 توباز+ الفطر

F.culmorum 

 ث ج د 1057.5 نباتات موارنة

 ث ج 955.2

 ث ج 8.22

 ث 7.47
 ج د 6.77 هػ و س 736.7 الفطر لوحد 

 أ 11.55 أ 1557 امكوكومبي لوحد 
 ث ج 7.44 ث ج د 1014.3 امكوكومبي + الفطر
 س 3.38 ي 410.5 توباز+ الفطر

F.proliferatum 

 ث ج د 1057.5 نباتات موارنة

 ج 903.94

 ث ج 8.22

 ث 7.32
 ج 7.11 د هػ و 830.3 الفطر لوحد 

 أ 11.55 أ 1557 امكوكومبي لوحد 
 و س 4.61 د ط ي 512.6 امكوكومبي + الفطر
 هػ و 5.11 ح ط ي 562.3 توباز+ الفطر

F.sporotrichothoes 

 ث ج د 1057.5 نباتات موارنة

 ج 897.54

 ث ج 8.22

 ث 6.97
 س 3.11 س ي 623.7 الفطر لوحد 

 أ 11.55 أ 1557 امكوكومبي لوحد 
 ج د هػ 6.66 س ح 689.8 طرامكوكومبي + الف
 د هػ و 5.33 س ح ط 559.7 توباز+ الفطر

 ت ثير المعام ت

 ث 8.22 نباتات موارنة ث ج د 1057.5 نباتات موارنة

 
 د 5.3 الفطريات لوحدها د 654.02 الفطريات لوحدها
 أ 11.55 امكوكومبي لوحد  أ 1557 امكوكومبي لوحد 
 ج 6.6 امكوكومبي + الفطر ج 876.6 امكوكومبي + الفطر
 د 5.86 توباز+ الفطر د 670.58 توباز+ الفطر

 %5*المتوسطات التي تحمؿ حروفا متشابرة ال تختمؼ معنويا حسث اختبار دنكف متعدد المدى بمستوى احتماؿ 
 العربية المصادر 

عممي، جامعة بغداد، مطبعة وزارة التعميـ العالي والبحث ال .دليؿ تغ ية النبات .(1988اليونس، مؤيد أحمد ) ؛أبو ضاحي، يوسؼ محمد
 ص.  411الموصؿ،  جامعة

 . 83-82 .جامعة الواهرة .فات ومكافحترا الطبعة األولظواآل األمراض(. الورعيات 2001حسف، أحمد عبد المنعـ )
الحاصػػػػػؿ فػػػػي الطماطػػػػػة النمػػػػو حديػػػػد والزنػػػػؾ عمػػػػػظ بعػػػػض صػػػػػفات (. تػػػػ ثير الػػػػػرش بال2004عثمػػػػػاف خالػػػػد عمػػػػػواف )؛  الػػػػثحسػػػػيف، 
(Lycopersicon esculentum millصنؼ وادي ،). 190-182 ،(2)4 .مجمة جامعة تكريت لمعموـ الزراعية . 
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 Lycopersicon)(. كفػػػا ة التسػػػميد الػػػورقي النتػػػاج الطماطػػػة 2003عبػػػدالحي ) ،محسػػػف؛ ميسػػػوف جػػػابر حمػػػزة؛ فػػػرج، عمػػػي حسػػػيف

esculentum mill  111-106 ،(1)3 .المجمة العراقية لعموـ التربة. وية تحت نظاـ الري بالتنويط( في المناطؽ الصحرا . 
 .Alternaria spعزلتػػي الفطػػر  فػػيتػػ ثير بعػػض المػػواد الكيمياويػػة والعوامػػؿ الفيزياريػػة والكيمياويػػة  .(2012تيمػػوز، سػػوالؼ حامػػد )

 .16-128 ،(1)2 .مجمة الوادسية لمعموـ الزراعيةالمسببة لتمؼ بعض أنواع الحبوث المخزونة واأل  ية المحمية والمعمبة. 
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