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الخالصة
بينت نتائج العززل مزن ازرزار ورمزار ال زرم المصزابة بعقزل الع زد وععزن اليزرن الزرزر عزن زور
العيريززززات Fusarium culmorum ،Choanephora cucurbitarum ،Alternaria alternate
 ،Fusarium sporotrichioides ،Fusarium proliferatumوبنسززع عزززل مةتلعززة وبززين اةتبززار ال ززدر
االمراضزية ان جميز العيريزات قززد تسزببت فز حززدو فقزل فز ع ززد ابزرزار بعزد يسززبوم مزن التل زي  ،وكززان
الستةدام مستحضر امكوتون ف الزوزن الجزان للعيريزات عنزد اضزافتس للوسزي  PDAإذ تسزبع فز تربزيي
معنو للوزن الجان للعيرين  F.culmorum C.cucurbitarumبنسبة  %16.12لكلي مزا عنزد المعام لزة
بتركيزز  20ملغززم /لتزر و 10ملغززم /لتزر علززو التزوال  ،يمززا التركيزز  %20ف ززد تسزبع ف ز تنقزيي نمززو العيززر
 A.alternataبنسبة  .% 41.3فضال عن ذلك ف د تسبع المستحضر ف حزدو تربزيي معنزو فز نمزو الغززل
العيززززر مزززز بعززززا العيريززززات اذ سززززجلت اعلززززو نسززززبة تربززززيي فزززز نمززززو الغزززززل العيززززر مزززز العيززززر
 % 23.54 C.cucurbitarumفزز حزززين تسزززبع المستحضزززر فزز تنقزززيي نمزززو الغززززل العيززر للعيزززر F.
 sporotrichothoesبنسبة11.2%.
الكلمزززات الدالزززةع ال زززرم ،امكوتزززون ،توبززززاز ،فقزززل الع زززد ،ععزززن اليزززرن الزرززززر A.alternate, C. ،
cucurbitarum, F.culmorum, F. proliferatum F. sporotrichioides
تاريخ تسلم البح ع ،2014 / 3/10وقبولس 2017/12/17

المقدمة
يعززد محصززول ال ززرم مززن يكرززر محاصززيل الةضززر تعرضززا ل صززابة بارفززات من ززا العيريززة والبكتيريززة
والعيروسزية إضزافة الزو االمزراا النيماتوديزة (Pandeyواةزرون  ) 2002ومزن ارزم االمزراا العيريزة الت ز
تصزاع ب ززا العائلززة ال رعيززة مززرا الععززن االلترنززار  Alternaria rotالززذ يسززببس النوعززان Alternaria
 alternateو A.cucumerinaويسززززبع لعحززززة االورام وضززززعن نمززززو الرمززززار (  .) 1974 ،Ceponisوععززززن
كنيعزورا  Choanephora rotيسزببس العيزر  Choanephora cucurbitarumالتز ت زاجم اليزرن الزرزر
والرمزار (حسزن 2001 ،و  ) 2005 ،Agriosويصزاع ال زرم بززالععن العيوزاريزوم  Fusarium rotالمتسززبع
عن العير  Fusarium sppوي اجم الرمزار ون ايزة السزام ( ،) 1998 ،Zitterوتعزد االوكسزينات اول نزوم مزن
ال رمونززات النباتيززة المكتقززعة وتميزززت ب ابليت ززا علززو تن ززيم النمززو وذلززك بتحعيزرززا السززتيالة الةاليززا النباتيززة،
واجم الباحرون علو ان اضافة االوكسزينات واالرلزين يحسزن انتزاز االزرزار االنرويزة فز الةيزار وال رزا (Al-
 jubooryواةززرون ،)1990 ،ويمكززن اسززتةدام بعززا من مززات النمززو لغززرا زيززاد م اومززة النبززات لززبعا
امززراا النبززات واالضززيرابات العسززلجية (عبززدول،) 1987 ،واقززارت بعززا التح ي ززات ان النعرززالين حززاما
الةليزك ( ) NAAرزو مضزاد قزو للعيريززات ( Al-Masriواةزرون ،) 2002 ،اذ ان رزذا االوكسزين يرزبي نمززو
الغززززل العيزززر والتبويزززز وإنبزززات اببززززوا للعيزززر  Fusarium culmorumفزززز ال زززرون المةتبريززززة
(  ،) 1988 ،Michniewicz and Rozejوقزد اسزتةدمت المن مزات ( ) ABA، 2.4D، IAA،NAAبرقز ا
علزو النباتززات فز مكافحززة اللعحزة المبكززر علزو البيايززا المتسزببة عززن العيزر ،Elad( Alternaria solani
 .)1995وبين العياد (  ) 1995ان استعمال نعرالين حاما الةليك  NAAبتركيزز 50و  100ملغزم  /لتزر اد
الو زياد عدد االزرار االنروية وت ليل االزرار الذكرية لنبزات ةيزار ال رزا كمزا زرت االزرزار االنرويزة علزو
الع د السعلو وازداد رذا التأرير م زياد التركيز.
مواد البحث وطرائقه
العزل من ابزرـــــارع جمعت عينات من نباتات قرم مصابة بعقل الع د وععزن اليزرن الزرزر مزن منزايم
مةتلعة مزن محاف زة نينزو والتز يكرزر في زا زراعزة ال زرم وقزملت منزايم يارمجزة والقزريةان والكبزة ةزالل
الموسم الةريع  2012 /10 /3 – 9 /20والربيع  ،2013 /5 /11 – 5 /8واقتملت ال عينات علو االزرزار
االنرويزة التز فقزلت فز الع زد فضزال عزن االزرزار الذكريزة لل زرم لنصزنان الكسزندريا والدفنزة والقزاين عنزد

البح مستل من رسالس ماجستير الباح
الران
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مرحلززة  % 50مززن االزرززار ،وفصززلت االزرززار الذكريززة واالنرويززة وقززدرت النسززبة المئويززة لنزرززار االنرويززة
العاقلة.
زرت علي زا يعزراا فقزل الع زد ،إذ يةزذت  20زرززر
تزم إجزرا العززل مزن االزرزار االنرو يزة الت ز
مصابة ووضعت تحت الما الجار لمد ساعة إلزالة ابتربزة العال زة ب زا رزم قيعزت إلزو يجززا صزغير ال
تتجاوز ف ابعادرا  1سم لكزل من زا ،وع مزت ال يز بمحلزول  %1رايبوكلورايزت الصزوديوم لمزد  3- 2دقزائم،
غسلت بعدرا بما م ير ومع م وجععت بوضزع ا بزين ورقتز ترقزي  ،ون لزت كزل ةمزس قيز إلزو يبزم بتزر
مع م قيره  8.5سم حاو علو الوسزي الغزذائ مسزتةلل البيايزا والدكسزتروز Potato Dextrose Agar
 PDAالمصن من قركة  HIMEDIAالمع م ف االوتوكليزن بدرجزة حزرار  o 121سزيليزية وضزغي 1.5
كغم/سززززم 2والمع ززززم والمززززدعم بالمضززززاد الحيززززو  Chloromphenicolبواقزززز  100ملغززززم /لتززززر لتجنززززع
التلو ،حضنت ابيبام ف درجة حرار  °2± °25سيليزية لحين ور المستعمرات العيرية.
تقةيل العيريات المعزولةع قةصت العيريات النامية بعد تن يت زا بن زل جزز مزن الةزيي العيزر لمسزتعمر
حديرة من كل فير ب وساية إبر مع مة إلو ييبام بتر مع مة حاوية علزو الوسزي الغزذائ  PDAوالمضزان
الي ا المضاد ال حيو وتزم تعريزن الصزعات المزرعيزة والمج ريزة المتمرلزة بم زر المسزتعمر ولون زا ويبيعزة
نمورا علو الوسي  PDAبعد ان حضنت لمد  15يوم وقةصت الصعات المج رية للعيريزات المعزولزة الزو
مرتبة الجنس اعتماداً علو الصعات التصنيعية الت يوردرزا  Barnettو  ) 2006 ( Huntrولمرتبزة النزوم التز
يوردرززا  .) 1987 ( Ogoshiويكززد التقززةيل مززن قبززل الززدكتور ةالززد حسززن يززس  /قسززم وقايززة النبززات  /كليززة
الزراعة والغابات .تم قياس ابعاد االبوا بأنواع زا باسزتةدام مج زر نزوم  Moticبواسزية البرنزامج Motic
.pixel m1.3 Image Plus
اةتبار ال در االمراضية للعيريات المعزولةع استعمل ف رذه التجربة ةليي من تربة مزيجيزس وبتمزوس بنسزبة
 1:3بعزد تع يمزس بالعورمزالين بنسزبة  %2وزعزت التربزة فز يكيزاس زراعيزة وبحجزم  2كغزم تربزة .زرعزت في زا
بززذور قززرم صززنن الكسززندريا  F1 Alxsandriaبتززاريخ  ،2013 /3/28وبعززد يسززبوعين مززن الزراعززة ن لززت
القززتالت بمرحلززة  3- 2يورام الززو ح ززل قسززم المحاصززيل الح ليززة  /كليززة الزراعززة وال غابززات الززو جززور فزز
مصززايع بيززول  1.5م والمسززافة بزززين كززل جززور ويةززر  40سزززم واةتبززرت ال ززدر االمراضززية للعيريزززات
المعزولززززززة  F.sporotrichioides ،F. proliferatum ،F.culmorum ،A.alternataو cucurbitarum
 C.تبعززا ليري ززة  .) 2010 (Abdel-Motaalوذلززك بتل ززي االزرزززار االنرويززة الحديرززة التعززت بيري ززة الزززر
بمعلززم بززوغ بتركيززز  4 10×1بززو  /مززل مززن مسززتعمرات العيريززة بعمززر  7ييززام باسززترنا العيززر C.
 cucurbitarumوالت كانت بعمر  10ييام وتمزت عمليزة الزر فز الصزباا البزاكر ،يمزا الم ارنزة ف زد رقزت
با لمزا المع زم ،غلعزت االزرزار المعاملزة بأكيزاس نزايلون وذلزك لغزرا المحاف زة علزو الريوبزة المناسزبة لنمزو
العيريات والت رفعت بعد  48ساعة من المعاملة ،تم مراقبة النباتات لحين ور االعراا المرضية.
تزأرير مستحضزر امكوتزون فز الزوزن الجزان للعيريزاتع حضزر الوسزي الغزذائ السزائل  PDBالمكزون مززن
مستةلل  200غم من البيايا و  20غم  / Dextroseلتر ما وزم ف دوارم مةرويية القكل سزعة 250
مل وبمعدل  100مل  /دورم .ع م الوسي الغذائ بج از المؤصد ف درجة حرار  o 121سزيليزية وضزغي
 1.5كغززم /سززم 2لمززد  20دقي زززة ،بززردت الززدوارم الحاويززة علزززو  PDBومزززز مع ززا االمكوتززون وبتراكيزززز
(صعر 40 ،20 ،10 ،ملغم ماد فعالة  /لتر) ،اما معاملة الم ارنة فتمرلت بالوسزي الغزذائ  PDBبزدون إضزافة
امكوتزون ،ول ز كزل من زا ب زرل مزن الوسززي الغزذائ  PDAقيزره  0,5سزم المنمزو عليزس عززالت العيريززات
 F.sporotrichioides ،F. proliferatum،F.culmorum ،A.alternataوبعمززززززززززر  7ييززززززززززام والعيززززززززززر
 Choanephora cucurbitarumبعمزر  10ييزام وبواقز رالرزة مكزررات لكزل فيزر عزدا معاملزة الم ارنزة ،رزم
حضزنت الززدوارم عنززد درجزة حززرار  2± 25سززليليزية  oلمزد  15يززوم .وبعززد انت زا فتززر التحضززين رقززحت
المزارم الساب ة ةالل ورم ترقي مسب ة الزوزن وجععزت فز فزرن ك ربزائ فز درجزة حرارتزس  °70سزيليزية
ولحين ربات الوزن اةذت النتائج بيرا وزن ورقة الترقي الحاوية علو العيزر مزن وزن ورقزة الترقزي قبزل
وض العير علي ا.
تزأرير مستحضزر امكوتزون فز نمزو الغززل العيزر للعيريزاتع حضزر الوسزي الغزذائ Potato Dextrose
 ) PDA( Agarحي تم مزجس م االمكوتون جيدا قبل تصلبس وبتراكيز (صعر 40 ،20 ،10 ،ملغزم مزاد فعالزة
 /لتر) وصع المزيج ف ايبام بتر مع مة قيره  8.5سم وبعزد تصزلب ا ل حزت بمركزرزا ب زرل قيزره 0.5
سم من كل من العيريات الممرضة كل علو انعراد والنامية علو الوسي الغذائ PDAعلو درجة حرار 25
 o2 ±سززززليليزية وبعمززززر  7ييززززام لكززززل مززززن العيريززززات ،F. proliferatum،F.culmorum ،A.alternata
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 F.sporotrichioidesو  10ييزام للعيزر  C. cucurbitarumوبواقز رالرزة مكزررات لكزل فيزر عزدا معاملزة
الم ارنة ،اما معاملة الم ارنة ف د نميت العيريات علزو الوسزي الغزذائ الةزال مزن االمكوتزون ،اةزذت النتزائج
بحساع متوسي قياس قيرين متعامدين لكل مستعمر نامية بعد وصزول العيريزات المعزولزة الزو حافزة اليبزم
ف معاملة الم ارنة ومن رم تم حساع النسبة المئوية لتربيي نمو الغزل العير  .وقزد تزم حسزاع النسزبة المئويزة
للتربيي لكل فير حسع المعادلة االتيةع
 %للتربيي = قير المستعمر ف معاملة الم ارنة – قير مستعمر المعاملة × 100
قير المستعمر ف معاملة الم ارنة
تززأرير مستحضززر امكوتززون والمبيززد توبززاز علززو العيريززات المسززببة لعقززل الع ززد ح ليززاع لغززرا دراسززة تززأرير
مستحضر امكوتون والمبيد توباز علو العيريات المسببة لعق ل الع د نعذت المعامالت االتيةع
 )1نباتات معاملة بما مع م (م ارنة سلبية).
 )2نباتات معاملة بالعير ف ي (م ارنة إيجابية).
 )3نباتات معاملة بمستحضر امكوتون ف ي.
 )4نباتات معاملة بمستحضر امكوتون  +العير A.alternata
 )5نباتات معاملة بمستحضر امكوتون  +العير C.cucurbitum
 )6نباتات معاملة بمستحضر امكوتون  +العير F.culmorum
 )7نباتات معاملة بمستحضر امكوتون  +العير F. proliferatum
 )8نباتات معاملة بمستحضر امكوتون  +العير F. sporotrichothoes
 )9نباتات معاملة بالمبيد توباز  +العيريات االنعة الذكر يعاله كل علو حدا.
حضر مستحضر امكوتون حسع تعليمات القركة المصنعة بواق  60غم  /لتر ما ورقت النباتزات بعمزر - 3
 4يورام والمعاملة الرانية رقت بعد  12يوم من المعاملة ابولو ،ورقزت االزرزار بمعلزم العيريزات كمزا فز
اةتبار ال در االمراضية اما بالنسبة للمبيد توباز ف د رقت النباتات بس بتركيز 5مل  20 /لتر مزا بعزد معاملزة
االزرار بالعيريات الممرضة كل علو حدا .اةذت النتائج الح لية بحساع  %ل صابة وتم حساع عزدد الرمزار
ووزن ا الريع.
التحليل اإلحصائ ع استةدم التصميم العقوائ الكامل  CRDف تنعيذ التجارع المةتبرية وتصزميم ال ياعزات
العقزوائية الكاملززة  RCBDف ز تنعيززذ التجربززة الح ليززة حللزت النتززائج وفززم ن ززام  SASواةتبززرت المتوسززيات
باستةدام اةتبار دنكن متعدد الحدود.
النتائج والمناقشة
عزل وتقةيل مسببات فقل الع زد وععزن اليزرن الزرزر وتقةيصز اع العززل مزن ابزرزارع يبزين الجزدول
(  ) 1نتزائج العزززل مززن ابزرززار المصزابة بعقززل الع ززد وععززن اليزرن الزرززر واالزرززار الذكريززة وللموسززمين
الةريعز والربيز والتز تمرلزت ب زور العيريزات  Alternaria alternateو Fusarium proliferatumو
 F. culmorumو  F. sporotrichothoesو .cucurbiutum Choanephoraوبنسزززع عزززززل مةتلعززززة
وسزززجل العيزززر  Alternaria alternateيعلزززو نسزززبة للعززززل  % 32.82 ،%31.86للموسزززمين الةريعززز
والربيع علو التو ال  .كما وتكرر نسبة سياد عزلس من االزرار الذكرية للموسمين الةريعز والربيعز بنسزبة
عززل  %25و  %31.45علزو التزوال وتالرزا العيزر  Fusarium proliferatumبنسزبة عززل %18.67
وتكرر عزلس مزن االزرزار الذكريزة بنسزبة عززل  % 17.86للموسزم الةريعز والزذ لزم يسزجل ضزمن فيريزات
الموسززززم الربيعزززز  ،رزززززم تالرززززا العيزززززريين  F. culmorumو  F. sporotrichioidesبنسززززبة عززززززل
 %13.17 ،%16.48و  % 27.41 ،% 30.27مزززن االزرزززار االنرويزززة للموسزززمين الةريعززز والربيعززز علزززو
التززوال كمززا تززم عزل ززا مززن االزرززار الذكريززة للموسززم الةريعزز والربيع ز بنسززبة  %27.23 ،%28.32علززو
التوال  ،واقار  )2002 ( Belisarioو ) 1991 ( El-Meleigiالو ان رذه العيريات تعد من مسزببات فقزل
الع د وةعا نسبة الرمار ف الجزوز  Juglans regiaوال رعيزات .وعززل العيزرChoanephora Thexter
 cucurbiutumمزن االزرززار الذكريززة للموسزمين الةريع ز والربيع ز بنسزبة  %2.14 ،%3.57علززو التززوال
والزذ تكزرر نسزبة عزلزس مزن االزرزار االنرويززة للموسزم الربيعز بنسزبة عززل  %1.28ورز ضزمن العيريززات
الرئيسية المسببة لعقل الع زد ولعحزة االزرزار(،1996 ،Zitter،1984 ،Assawahحسزن 2001 ،و ،Agrioes
 .)2005وقززد عزززل العيززر  Stemphylm sp.مززن االزرززار االنرويززة وبلغززت نسززبة عزلززس  %7.75للموسززم
الةريعز ولززم يسززجل ضززمن فيريززات الموسززم الربيع ز  .وتالرززا العيززر  Ulocladium spو Aspergillus
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 nigerمززن االزرززار االنرويززة للموسززم الةريعزز والربيعزز علززو التززو ال اذ بلغززت نسززبة عزلززس %2 ،%6.59
و  % 2.31 ،%2.19علززو التززوال كمززا وقززد عزززل العيززر  Ulocladium spمززن االزرززار الذكريززة للموسززم
الربيع بنسبة عزل  .%1.10وعزل العير  Rhizoctonia solaniمن االزرار االنروية للموسزم الةريعز اذ
بلغزززت نسزززبة عزلزززس  %3.29ولزززم يسزززجل ضزززمن فيريزززات الموسزززم الربيعززز  .وتالرزززا العيزززر Phoma sp.
و Carvularia sp.حيززز عزلزززت مزززن االزرزززار االنرويززة والذكريزززة للموسزززم الربيعززز اذ بلغزززت نسزززبة عزلزززس
 %1.8 ،%2.11و  % 3.16 ،%6.6علو التوال ولم يسجل ضمن فيريات الموسم الةريع .
زرت علي زا اعزراا فقزل الع زد

الجدول ( ) 1النسبة المئوية للعيريات المعزولة من االزرزار االنرويزة التز
وابزرار الذكرية
Table (1) Isolation percent of blossom end rot and fruit rot fungi in squash plants.
الموسم الةريع Full season
 %للعزل Isolation percent
العيريات
Fungi
A. altenata
F.proliferatum
F.culmorum
F.porotrichotoes
Choanephora
cucurbitum
Stemphylm sp.
Ulocladium sp
Rhizoctonia
solani
Aspergillus
niger
Phoma sp.
Carvularia sp.

الموسم الربيع Spring season
 %للعزل Isolation percent

االزرار االنروية
Female
flowers
31.86
18.67
16.48
13.17
-

االزرار الذكرية
Male
flowers
25
17.86
35.71
17.86
3.57

7.75
6.59
3.29

-

2.19

-

-

-

العيريات
Fungi

االزرار االنروية االزرار الذكرية
Male
Female
flowers
flowers
31.45
32.82
28.32
30.27
27.23
27.41
2.14
1.28

A. altenata
F.proliferatum
F.culmorum
F.porotrichotoes
Choanephora
cucurbitum
Stemphylm sp.
Ulocladium sp
Rhizoctonia
solani
Aspergillus niger

2
-

1.10
-

2.31

-

Phoma sp.
Carvularia sp.

2.11
1.8

6.6
3.16

تقزززةيل العيريزززات المعزولزززةع تميزززز مسزززتعمرات العيزززر  Alternaria alternateعلزززو وسزززي مسزززتةلل
البيايزا والدكسززتروز و االكززار  PDAبلززون اةضزر زيتززون غززامم يو زيتززون مائزل إلززو ابسززود ،م ز حززوان
زرت االبزوا بقزكل سالسزل يويلزة قزد
رقي ة بيضا ذات م زر قينز يو صزوف ومزن العحزل المج زر
يصزل في زا عززدد االبزوا الزو ارنت ز عقزر بوغززا بتتزاب قاعزد واالبززوا مةروييزة يسزتدم مززن يرف زا مقززكلة
تركيبا يقبس المن ار .ورذه الصعات تياب زت مز الصزعات التز يقزار الي زا ،)2002 ( Pryor&Michailides
 Prasadو )2010 ( Upadhyayوتيموز (  ) 2012القكل ( .)B& A ،2
العيزر Choanephora cucurbitarum (Berkeley & Ravenel) Thaxter,ع تميززت مسزتعمرتس علزو
وسي  PADبكون ا عديمة اللزون وبت زدم العمزر اصزب لون زا ابزيا مائزل إلزو بنز مصزعر فزات ومزن العحزل
المج ر للعير زر الغززل العيزر غيزر الم سزم و ذو تعزرم غيزر منت م،وكانزت الحوامزل الحاف يزة احاديزة
يويلزة اسززيوانية وتحمززل ف ز قمت زا حاف ززة بوغيززة يحاديززة  sporangiolaذات لزون بن ز غززامم بيضززوية او
مغزليززززس القززززكل ،ورززززذه الصززززعات تتعززززم مزززز مززززا ذكززززره )2010 ( Abdel-Motaal،)2006 ( Siddiqui
و Kagiwadaوآةرون(  )2010القكل (.)C&D،2
يمزا العيززرFusarium culmorumع ززرت مسززتعمرتس علزو وسززي  PDAبلززون ابززيا مائززل الززو االصززعر
القزاحع يتحزول لون زا الزو البنز الغزامم بت زدم العمزر ،ومزن العحزل المج زر للعيزر زرت ابزوا كونيديزس
كبير غزير علو الوساد العيريزة فز الوسزي ،وتميززت بكون زا قصزير ومنتعةزة ولزم تتميزز ةليزة ال زدم في زا،
الةلية ال مية مستدير ذات جدار سميك ومنحية والبو عزريا فز المنتصزن والجزز ال زر يكزون م زوس
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ولكن الجز البين مست يم  .يحتو البو الكبير علو  4- 3حواجز ،ان الصعات المذكور ل ذا النوم تتعم م
الصعات المربتة من لدن  Summerellو  )2006 ( Leslieالقكل (.)E&F, 2
يما العير  Fusarium proliferatumعتميزت مستعمراتس باللون االبزيا علزو وسزي  PDAرزم يتحزول لون زا
الو البرت ال ال قاحع بت دم العمزر ،اببزوا الكونيديزة الكبيزر غزيزر التكزوين يسزيوانية جزدران ا رقي زة غالبزا ً
مسزت يمة والةليزة ال ميززة منحنيزة والةليزة ال اعديززة ضزعيعة وعزدد الحززواجز  5- 3حزواجز ان الصزعات المززذكور
ل ذا النوم تتعم م الصعات المربتة من لدن  Summerellو  )2006 ( Leslieالقكل (.)B& A،3
يمززا العيززر  Fusarium sporotrichioidesتميزززت مسززتعمراتس علززو وسززي  PDAبسززرعة النمززو وبلززون
يبيا مائل الو البرت ال القاحع ويصب داكن م ت دم العمر ويمكن ين يكون صزبغة حمزرا  ،تتكزون بعزد 4
يسزابي يو يكرزر .ومزن العحزل المج زر للعيزر تميززت اببزوا الكونيديزة الكبيزر بالقزكل ال زارب ذات ةليززة
قمية م وسة ومستدقة والةلية ال اعدية ال تتميزز إلزو ةليزة قزدم وال تكزون مسزتدقس وعزدد الحزواجز يتزراوا 5- 3
حزززاجزاً والسزززائد في زززا  3حزززواجز ان الصزززعات المزززذكور ل زززذا النزززوم تتعزززم مززز الصزززعات المربتزززة مزززن لزززدن
 Summerellو  )2006 ( Leslieالقكل (.)D& C،3
ا ةتبار ال در االمراضية للعيرياتع ا ر اةتبار ال زدر اإلمراضزية ان جميز العيريزات المعزولزة قزد تسزببت
فززز حزززدو فقزززل لع زززد ابزرزززار بعزززد يسزززبوم مزززن التل زززي  ،وتميززززت اعزززراا العزززدو الصزززناعية بزززالعير
 A.alternataبسز وي االزرزار االنرويزة بعزد يزومين مزن معاملت زا بزالعير واصزعرار المبزايا بعزد  4- 3ايزام،
كما رت ب بنية اللون غير منت مة القكل علزو الرمزر المعاملزة وازدادت بزالحجم و اد الزو تقزوه فز
قزكل الرمزر  ،كمزا وازدادت زور يعزراا العقزل علززو النبزات بعزد معاملت زا بزالممرا ،وتميززت اعززراا
العدو الصناعية بالعير  C.cucurbitumب ور يعراا الذبو ل علو ابزرزار ابنرويزة بعزد  5- 4ييزام مزن
المعاملزة ،ومززن رززم بززدي االصززعرار ي زر بوضززوا علززو اجزززا الرمززر والتز تحززول الززو ععززن ريززع وتكززون
المني ة مائية لينزة ومز اقزتداد اإلصزابة اد الزو زور مايسزليوم العيزر علزو الرمزار المصزابة بقزكل واضز
و ور اعراا الذبول علو سام النبات بعد فتر من معاملة النبات ورزذا يتعزم مز  AwurumوUchegbu
،F.culmorum,
(  )2013و تباينززززززت اعزززززززراا العزززززززدو الصززززززناعية بالعيريزززززززات F.poliferatum
 F.porotrichotoesحسع مرحلة اإلصابة حي ادت الو س وي ابزرزار المعاملزة بعزد المعاملزة بيزومين اذ
ر الغزل العير علزو
رت اعراا الذبول والععن واحيانا رت ب فلينية منتقر وف احيان اةر
سي الرمر  ،وبدا ور االعراا من مني ة اتصال الزرر بالرمر ويتحول تزدريجيا الزو اللزون البنز ومزن
رزم تبزدا الب ز باالنتقززار فز جميز يجززا الرمززر ( 2004 ،Babadoosو،)2009 ،Zitter & Babadoost
وقد اعيد عزل العيريات من االنسجة المصابة تح ي ا لعرضيات كزو ،،وان االزرزار التز اسزتةدمت كم ارنزة
ب يت سليمة وانتجت رمار سليمة.
تزأرير مستحضززر امكوتزون علززو بعززا الصزع ات للعيريززات المعزولزة مةتبريززاع تززأرير مستحضزر امكوتززون ف ز
الزوزن الجزان للعيريزاتع ويتضز مزن الجزدول ( ) 2ييضزا تبزاين تزأرير مستحضزر امكوتزون فز الزوزن الجززان
للعيريات المسببة لعقل الع د وتععن الرمار ف د ادت المعاملة بالمستحضر الو حدو تربيي معنو ف الوزن
الجززان مزز بعززا العيريززات اذ سززج ل اعلززو تربززيي ف ز الززوزن الجززان م ز العيززر  C.cucurbitumبنسززبة
 %16.12عند المعاملة بالتركيز  20ملغم  /لتر وتم الحصول علو ذات النسبة م العير F.culmorumعند
التركيز  10ملغم لتر وف معامالت اةر تم تنقيي نمو العيريات وتم الحصول علزو اعلزو نسزبة تنقزيي مز
العير  A.alternataإذ سجلت نسبة تنقيي بلغت % 41.37عند المعاملة بالتركيز  20ملغم  /لتر.
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 كونيزد11  سلسلة كونيزدات يويلزة عزددرا- B ،PDA  علو بيئة:A. altenata  مستعمر العيرA )1( القكل
 مرحلززة مبكززر ف ز- D ، ييزام7  بعززدPDA  علزو بيئززةC. cucurbitarum ع مسزتعمر العيززرC
 االبوا الكبير- F PDA  علو وسيF. culmorum  – مستعمر العيرE . انبات االبوا
Figure (1) A: A. altenata colony on PDA, B: Conidia chain. C: C. cucurbitarum
colony on PDA, D: Conidia germination.E: F. culmorum colony on PDA,
F Macro Conidia.
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- C  – االبوا الكونيدية القزكلB PDA  علو ا لوسيproliferatum F. – مستعمر العيرA )2( القكل
الحامل الكونيد والكونيديا- D ،PDA  ف الوسيF.sporotrichioides مستعمر العير
Figure (2) A: F. proliferatum colony on PDA, B: Macro Conidia. C:
F.sporotrichioides colony on PDA, D: Macro Conidia.
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الجدول ( )2تأرير من م النمو امكوتون ف النسبة المئوية لتربيي نمو الغزل العير والوزن الجان للعيريزات
المسببة لعقل الع د وتععن الرمار ف ال رم
Table (2) Effect of Amcoton in blossom end rot and fruit rot fungi mycelium
growth and dry weight
العيريات
Fungi

A.alternata

C.cucurbitum

F.culmorum

F. proliferatum

F.
sporotrichothoes
تأرير التراكيز
Concentration
Effect

التراكيز
ملغم  /لتر
Concentr
ation
Mg/L

الم ارنة
10
20
40
الم ارنة
10
20
40
الم ارنة
10
20
40
الم ارنة
10
20
40
الم ارنة
10
20
40
الم ارنة
10
20
40

 %للتربيي الوزن الجان
% Inhibition of dry weigh
*تأرير
العيريات
Fungi effect

تأرير التداةل
Interaction
effect
0ع
 29.31درـ 41.37و 12.06ز د0ع
 9.67ز 16.12ي
 4.83ز0ع
 16.12ي
0ع
 11.29ي
0ع
 12.50ي
 20.83د رـ  14.58ز د0ع
0ع
0ع
 13.46ي
0ي
 2.07ع 9.21ز 1.34-ع

 20.68-رـ

 0.40ز

6.85ي

 5.72-د

 3.36ع

 %لتربيي نمو الغزل العير
% Inhibition of mycelium
growth
تأرير التداةل
Interaction
effect
0د
 5.63ي ع ز
 11.26يع
 13.96ي ع
0ع ز
 23.54ي
1.25ع ز0.41ع ز
0ع ز
 8.67ي ع ز
 7.07ي ع ز
 10.73ز0ع ز
 20.39ي
 16.27ي ع
 16.86ي ع
0ع ز
 0.08ع ز
 2.41ع ز 11.02ز0ع
 11.66ي
 6.18ي ع
 1.89ع

تأرير
العيريات
Fungi
effect
 7.71ي ع

 5.67ي ع

 1.25ع ز

 13.38ي

 3.37-ز

*المتوسززيات التزز تحمززل حروفززا متقززاب ة ال تةتلززن معنويززا حسززع اةتبززار دنكززن المتعززدد المززد ولمسززتو احتمززال .%5
** العالمة (  )-تقير الو حدو تنقيي

تأرير مستحضر امكوتون ف نمو الغزل العير ع يتض من الجزدول (  ) 2تبزاين تزأرير مستحضزر امكوتزون فز
نمززو الغزززل العيززر لمسززتعمر للعيريززات المسززببة لعقززل الع ززد وععززن اليززرن الزرززر ف ززد ادت المعاملززة
بالمستحضر الو حدو تربيي معنو ف نمو قير المسزتعمر مز بعزا العيريزات اذ سزجل اعلزو تربزيي فز
نمزو المسزتعمر مز العيزر  C.cucurbitumبنسزبة  %23.54عنززد المعاملزة بزالتركيز  10ملغزم  /لتزر وف ز
معزززا مالت اةزززر تززززم تنقزززيي نمززززو العيريزززات وتززززم الحصزززول علزززو اعلززززو نسزززبة تنقززززيي مززز العيززززر F.
 sporotrichothoesإذ سجلت نسبة تنقيي بلغت  %11.02عند المعاملة بالتركيز  40ملغم  /لتر .لمن مزات
النمزو النباتيزة تزأريرات متباينزة علززو العيريزات وفز كريزر مزن الحززاالت يكزون ل زذه المن مزات تزأريرات محعززز
فمزرال االوكسززينات والت ز تقزمل  IAAتعمززل علززو تحعيزز انبززات ابززوا للعيزر  Neurospora crassaونمززو
الغزل العير للعير  ،Rhizoctonia solaniف حين ذكزر Michniewiczو  ) 1987 ( Rozeiاذا ان رزذا
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االوكسززين يرززبي نمززو الغزززل العيززر والتبوي ز وانبززات االبززوا ف ز العيززر  F.culmorumتحززت ال ززرون
المةتبريزززة ،ووجزززد  Al-Masriواةزززرون (  )2002ان  NAAيرزززبي العيزززر Sclerotinia sclerotiorum
المسزززبع للععزززن اببزززيا علزززو البزززاقال و ال ززززرم تحزززت ال زززرون المةتبريزززة والح ليزززة بتركيززززز 400- 200
مايكروغرام لكل مل.
تأرير االمكوتون والمبيد توباز ف بعا صعات نباتزات ال زرم ا لمل حزة بالعيريزات المسزببة لعقزل الع زدع يتضز
ف الجدول ( ) 3ان معاملة االمكوتون لوحدرا قزد تعوقزت معنويزا علزو بزاق المعزامالت ومز جميز العيريزات
ولززم يةتلززن معنويززا م ز معاملززة الم ارنززة السززلبية ف ز زيززاد الززوزن الريززع للرمززار غززم /نبززات /تلت ززا معاملززة
االمكوتون م العيريات  F.culmorumاذبل متوسزي الزوزن الريزع للرمزار  1176غزم /نبزات تلت زا معاملزة
االمكوتون م العير  F. proliferatum ،C.cucurbitum ،A.alternataاذا لزم تةتلزن معنويزا مز بعضز ا
اذ بلز الزوزن الريزع لكزل من زا  497.2 ،532.2 ،693.4غزم  /نبزات علزو التزوال ولزم يةتلزن معنويزا عززن
الم ار نة اإليجابية .اما معاملة المبيزد توبزاز مز العيزر  Alternaria alternateف زد تعزوم معنويزا فز متوسزي
الوزن الريع علو باق العيريات اذ بلز  998.5غزم  /نبزات فز حزين كزان العيزر  F. proliferatumاكرزر
العيريات تأريرا علو متوسي الوزن الريع اذ بلز  497.2غزم  /نبزات .وقزد تعوقزت معاملزة االمكوتزون ييضزا
فز عززدد الرمززار لكززل نبززات وم ز جمي ز العيريززات المدروسزة ولززم تةتلززن عززن معاملززة االمكوتززون م ز العيززر
 F.culmorumاذ بل عدد الرمار  8.44ولكن اةتلعت م باق العيريات .اما معاملة المبيد توباز مز العيزر
ف ززززد تعوقززززت معنويززززا فزززز عززززدد الرمززززار مزززز العيززززر  A.alternataولززززم يةتلززززن معنويززززا عززززن العيززززر F.
 sporotrichothoesفز عزدد الرمززار اذ بلز  8رمزر  /نبززات .ويتضز مززن الجزدول يعزاله تززأرير العيزر علززو
متوسي الوزن الريع للرمار ،ان العير  F.culmorumكان اقل ا تأريرا اذ بل الوزن الريع  906.62غم /
نبات ولم يةتلن معنويا عن العير  A.alternataاذ بلز الزوزن الريزع  875.45غزم  /نبزات تلت زا العيريزات
ابةر حي لم يةتلن معنويا فيما بين ما .اما تارير العير علو عزدد الرمزار فلزم يوجزد رنزاك فروقزات معنويزة
بين جمي المعامالت ورذه النتائج تتعم م ما ذكره عبود (  ) 2008ان استةدام  SAAو  GA3لم اومة العير
 Aspergillus flavusعلو نبات اللوبيا يد الو ةعا نسبة اإلصزابة ،وقزد وجزد  Nasimواةزرون()2004
ان من م النمو  IAAلس تأرير فعال ضد يربعزة ينزوام مزن فيريزات التربزة  Aspergillus terrensوA.niger
و  A.orryzaeو  Alternaria alternateووجزززد  Khareو .) 2010 ( Aroraان معاملززة نبزززات الحمزززل بزززا
 IAAيد الزززو ةعزززا نسزززبة اإلصزززابة بزززالعير  Macrophomina phaseolinaفضزززال عزززن زيزززاد يزززول
المجموم الجذر والمجموم الةضر والوزن الجان واكد الدبا (  ) 2012ان جمي من مات النمو كان ل ا
تأرير من الحد باإلصابة بالعير .Neoscytalidium dimidiatum
الجدول( ) 3تأرير االمكوتون والمبيزد توبزاز فز بعزا صزعات نباتزات ال زرم المل حزة بالعيريزات المسزببة لعقزل
الع د
Table (3) Effect of amcoton in fruit weight and number of squash fruit inculcated
with blossom end rot fungi.
المعامالت
Treatments
الفطريات Fungi

A.alternata

متوسط الوزن الرطة
للثمار
غم /نثات
Squash Wight
average gm/plant
*تأثير
تأثير التداخل
الفطريات
Fungi Interaction
effect
effect

تأثير التداخل *تأثير
الفطريات
Fungi Interaction
effect
effect

 1057.5أ ب

 8.22أ ب ج

المقارنة
السلثية
المقارنة
اإليجاتية

 475.5د هـ

امكوتون

 1152.3أ
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875.44
أب

عدد الثمار /نثات
Fruit/plant

 3.88د هـ
 9.77أ

 7.30أ
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امكوتون+
الفطر
توتاز +الفطر

C.cucurbitum

F.culmorum

F.proliferatum

F.sporotrichothoes

المقارنة
السلثية
المقارنة
اإليجاتية
امكوتون
امكوتون+
الفطر
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 693.4ب ج
د
 998.5أ ب
ج

 8.88أ ب

 1057.5أ ب

 8.22أ ب ج

 373.4د هـ

 4.43د هـ

 1152.3أ
 532.2د هـ

 5.77ب ج د

746.34
أ

 9.77أ
 5.55ج د

توتاز +الفطر

 616.3ج د
هـ

 5.77ب ج د

المقارنة
السلثية

 1057.5أ ب

 8.22أ ب ج

المقارنة
اإليجاتية

 736.7ب ج
د

6بجد

امكوتون

 1152.3أ

امكوتون+
الفطر

 1176أ

 8.44أ ب ج

توتاز +الفطر

 410.5د هـ

 3.38د هـ

المقارنة
السلثية

 1057.5أ ب

 8.22أ ب ج

المقارنة
اإليجاتية

 576.9د هـ

 5.27ج د

امكوتون

 1152.3أ

امكوتون+
الفطر

 497.2د هـ

 6.16ب ج د

توتاز +الفطر

 446.8د هـ

 5.94ب ج د

المقارنة
السلثية

 1057.5أ ب

 8.22أ ب ج

المقارنة
اإليجاتية

 623.7ج د
هـ

 5.33ج د

امكوتون

 1152.3أ

امكوتون+
الفطر

 246.9هـ

 1.50هـ

توتاز +الفطر

 695.1ب ج
د

8أب ج
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 ب8.22

 أ1057.5

المقارنة
السلثية

 د4.98

 ب557.24

المقارنة
اإليجاتية

 أ9.77

 أ1152.3

امكوتون

 ج د5.48

 ب687.95

+امكوتون
الفطر

 ج6.39

 ب633.44

 الفطر+توتاز
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Isolation and identification of squash blossom end rot and fruit rot fungi and
their control
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Email:seldambc@hotmail.com, Nidalm1957@hotmail.com
ABSTRACT
Alternaria alternate, Choanephora cucurbitarum, Fusarium culmorum,
Fusarium proliferatum Fusarium sporotrichioides, were isolated from squash plants
showed blossom end rot symptoms,with different isolation frequencies.
Pathogenicity test for previous fungi were fulfilled. In laboratory trials, Amcoton
was applied to PDA to determine its effect on dry weight of previous fungi, the
result showed significant inhibitions on dry weight to C. cucurbitarum and
F.culmorum with 16.12% when it was used with 20 mg and 10 mg/ L respectively,
while Amcoton application showed activation effect to A.alternata dry weight
with activation percent 41.3 % when it was used with 20 mg / L. Amcoton
application also caused significant inhibition to fungal mycelium growth the
highest inhibition was recorded with C.cucurbitarum 23,54 % ,while Activation
effective was observed with A.alternata with 11.2%
Key words:Blossom end rot squash ,Tobaz ,Amcoton A.alternate, C. cucurbitarum,
F.culmorum, F. proliferatum F. sporotrichioides
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المصادر
 ال رعيات سلسلة محاصيل الةضر تكنولوجيا اإلنتاز والممارسات لزراعية،) 2001 (  يحمد عبد المنعم،حسن
.ل123- 122  الدار العربية للنقر، المتيور
Neoscylalidium dimidiatum (penz) crous and  دراسزة حزول العيزر، معد نزار عبد الرزام، الدبا
. جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، رسالة ماجستير، علو السرو ف الموصلslippers
143- 141  المكتبزة الوينيزة ببغزداد ل،  الجزز الرزان، من مات النمزو النباتيزة:)1987 (  كريم صال،عبدول
.176- 174
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 باسززتةدام من مزات النمززوVigna vunguiculata  ) اسزتحرا بززادرات اللوبيزا2008 ( حميززد عبزد نززور،عبزود
 رسزالةAspergillu flavus  فز م اومزة العيزرGibberellic acid  وIndol acitic acid النباتيزة
. العرام، جامعة الكوفة،ماجستير كلية التربية للبنات
)ع تزأرير بعزا من مزات النمزو النباتيزة ومسزافات ا لزراعزة فز لنمزو1995 (  سمير عبد الكريم ميرود، العياد
)Cucumis melo var.flexuoses Naud( والحاصززل وال ابليززة الةزنيززة لةيززار ال رززا المحل ز
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