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تحديد الفاعمية الوقائية والعالجية لمستخمصي نبات االوليفي ار والكونوكاربس في مكافحة الفطر Nattrassi mangifera
المسبب لمرض ذبول افرع التفاح

طارق عبدالسادة كريم وايمان خميل عبدالكريم وشمائل سحاب مطر وعدي نجم اسماعيل مطني
قسم وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة بغداد
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تزرع أشجار التفاح في مناطق مختمفة من شمال ووسط العراق وتتعرض المراض فطرية عديدة منيا

مرض ذبول األفرع المتسبب عن الفطر . Nattrassi mangiferaلذا ىدفت الدراسة الى اختبار
فاعمية ىالم االولفي ار ومستخمص اوراق الكونوكاربس في تطور االصابة الصناعية بالفطر

N.

 ، Nattrassi mangiferaلمرض

 mangiferaالمسبب لمرض ذبول افرع التفاح وبطريقتين وقائية وعالجية وحساب منحنى تطور

لممراسمة :

الفطري عمى الوسط  PSAبمغت  53.27و  % 63.53في مستخمص الكونوكاربس بتركيز  7111و

ذبول افرع التفاح.
طارق عبدالسادة كريم
البريد االلكتروني:

المرض  .AUDPCأشارت النتائج ان المستخمصات المختبرة ليا قابمية تثبيطية ضد نمو الغزل

 ppm 0111عمى التتابع .فيما بمغت نسبة تثبيط ىالم االوليفي ار بتركيز  7111و ppm 0111

 tariqask@coagri.uobaghdad.edu.iqلمفطر الممرض  47.36و  % 63.27عمى التتابع .وظيور االعراض المرضية بشكل بقع موضعية
تراوحت مساحتيا من  77.41ممم ²الى  31.02ممم .²اظيرت النتائج تباين واضح في المساحة
المشغولة بالفطر الممرض بعد  06يوماً من التمويث بالفطر الممرض ،اذ أستمر انخفاض المساحة
المشغولة بالفطر الممرض في معامالت ىالم االوليفي ار ومستخمص الكونكاربس  7111و 0111

 ppmأذ بمغت  75.05، 73.41، 07.04و 73.17ممم ²عمى التتابع و بفروق معنوية عن معاممة
المقارنة  27.54ممم ، ²والتي لم تختمف معنوياً عن معاممة المبيد بمتانول  74.55ممم ²بأستثناء معاممة

ىالم االوليفي ار بتركيز  07.04( 7111ممم )²بطريقة وقائية .أنعكست النتائج عمى أنخفاض المساحة
تحت منحنى تطور المرض  AUDPCأذ بمغت لمعاممة ىالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس

 7111و  ppm 0111نحو  27.10، 11.42، 27.47و  07.11ممم ²عمى التتابع ،واختمفت
بفروق معنوية عن معاممة المقارنة  51.02ممم . ²في حين تفوقت معاممة ىالم االوليفي ار ومستخمص

الكونوكاربس بتركيز  ppm 0111فقط معنوياً عن معاممة المبيد  11.77ممم ²وبطريقة وقائية.
شوىدت الفروق المعنوية بشكل واضح في الحد من المساحة المشغولة بالفطر الممرض عمى السيقان

بالطريقة العالجية بعد  06يوم والتي تفوقت فية ايضا معامالت ىالم االوليفي ار ومستخمص

الكونوكاربس  7111و  ppm 0111والتي بمغت  4.36 ، 4.64 ، 71.26و  2.71ممم ²معنويا عن
كل من معاممة المقارنة  14.51ممم ²والمبيد  70.43ممم .²وأنعكست نتائج المساحة المشغولة بالفطر

الممرض  N. mangiferaعمى المساحة تحت منحنى تطور المرض  AUDPCلمعاممة ىالم
االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس  7111و  ppm 0111والبالغة  74.72، 75.17، 05.26و

 71.10ممم ²عمى التتابع والتي أختمفت بفروق معنوية في خفض المساحة تحت منحنى تطور المرض
 AUDPCعن معاممة المقارنة  52.34ممم ²ومعاممة المبيد  16.47ممم.²

Determine The Protectively and Curative Efficacy of Aloe Vera Gel and Conocarpus Extracts
to Control Nattrassi mangifera Causal Agent of Apple Branches Wilt Disease.
T. A. Kareem; Eman K. AbdulKarim, Shamaael S. Matar and Oadi N. Matny
Plant Protection Dept., College of Agriculture, University of Baghdad, Iraq.

ABSTRACT
Apple trees are grown in different regions, northern and central Iraq. There
are several diseases attached tree branches such as branches wilting caused by
Nattrassi mangifera. The aim of this study is to test the effectiveness of the
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Conocarpus Extracts, Nattrassi
mangifera, Apple Branches
Wilt Disease.

Aloe vera gel and Conocarpus leaves extracts in radial growth of mycelium
and reduction the disease development by preventive and curative methods by
measuring the invasion area and area under disease progress curve (AUDPC).
The results showed both extract have inhibitory ability against the radial
Correspondence:
mycelium growth on PSA 75.41 and 85.75% in Conocarpus leaves extract in
T. A. Kareem
E-mail:
consternation 1000 and 2000 ppm respectively, while the inhibition of Aloe
tariqask@coagri.uobaghdad.edu.iq vera gel of 1000 and 2000 ppm was 69.58 and 85.41% respectively. The
result of the infection on tree branches showed local blotch symptoms area
ranging from 19.63 to 50.24 mm². Results showed clear contrast in the
invasion area by the pathogen after 28 days of post inoculation , the reduction
on the invasion area keep continued to decline in Aloe vera gel and
Conocarpus leaves extract in 1000 and 2000 ppm reaching 21.26, 15.63,
17.27 and 15.31 mm² respectively, and significantly differences comparison
with control mm² 41.76, which was not significantly different from the
treatment of the Beltanol pesticide 16.77 mm², while the Aloe vera gel
treatment with concentrate 1000 (21.26 mm²) preventive showed significant
reduction. The Results of the AUDPC for Aloe vera gel extract in 1000 and
2000 ppm treatments was 41.61, 30.64, 41.02, 29.33 mm² respectively
compared with control treatment 70.24 mm². While excelled treatment of
Aloe vera gel and Conocarpus leaves extract concentration 2000 ppm and
pesticide treatment 33.91 mm² in preventive method. In curative methods
treatments showed high differences in the reduction of invasion area by the
pathogen after 28 days, which showed significant reduction for the Aloe vera
gel and Conocarpus leaves extract treatments 1000 and 2000 ppm reaching
13.48, 6.86, 6.58, 4.90 mm² comparison with control 36.73 mm² and Beltanol
pesticide 12.65 mm². The results reflected of the invasion fungus pathogen N.
mangifera area on the AUDPC for treatments Aloe vera gel and Conocarpus
leaves extract 1000 and 2000 ppm, was 27.48, 17.09, 16.14, 13.32 mm²
respectively, which differed with significant differences in reducing the
AUDPC on the control comparison 74.56 mm² and pesticide treatment 38.69
mm².

: المقدمة

Nattrassi تتعرض أشجار التفاح لالصابة بالعديد من االمراض الفطرية ومنيا مرض ذبول األفرع المتسبب عن الفطر

 اذ يياجم الفطر الممرض أشجار التفاح مسبباً ليا ذبول االفرع، ) Hendersonula toruloidea Nattrass) mangifera

 وPunithalingam(  مؤدياً الى موتياsooty canker  والتقرح السخاميlimb wilt  وذبول االطرافBranch wilt

 يمتمك الفطر مدى عائمي واسع فيو يياجم االشجار في الغابات.)7751 ،  واخرونAl-Hassan ،7751 ،Waterston
)0111 ، Stover وJones ، 7765 ،  واخرونJamaluddin( والبساتين ونباتات الزينة واشجار الظل مسببا ليا خسائر كبيرة
 ونظ اًر لمتوجيات الحديثةN. mangifera  استخدمت العديد من طرق المكافحة لمحد من االضرار التي يسببيا الفطر الممرض.

 لذا برز أستخدام المستخمصات النباتية او المبيدات ذات االصل،في الحد من استخدام المبيدات وتقميل تأثيراتيا السمبية عمى البيئة
Aloe

) فعالية مستخمص االولفي ار7777(  واخرونKhalon  اذ وجد.الطبيعي لما ليا من فعالية وامان عمى البيئة

 ان مستخمص اوراق.) الى فعالية االولفي ار ضد الفطريات7776(  واخرونKawai  ضد الفايروسات كما اشارarborescens
Heterosporium ،Botrytis gladiolorum, Fusarium oxysporum االولفي ار ليا تاثير مثبط في نمو الفطريات

) الى فعالية ىالم0113( واخرون

 كما اشار.)0115،  واخرونCasian( Penicillium gladioli وpruneti

Collectotrichum  وRhizoctonia solani, Fusarium oxysporum االولفي ار في تثبيط نمو الغزل الفطري لمفطريات
Aspergillus niger, Aspergillus flavus,  في حين كان ىالم االولفي ار فعاالً في تثبيط نمو الفطريات. coccodes
،% 1.13  و1.03  و1.73متركيز
 ل اPenicillum digitatum  وDrechslera hawaiensis  وAlternaria alternata
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اذ وجد ان تثبيط نمو الفطريات يتناسب طرديأ مع تركيز ىالم االولفي ار ) Uzmaواخرون  . )0177،كما وجد )0173( Sajadi
ان زيادة تراكيز ىالم االوليفي ار المختبر في الوسط الغذائي ادى الى زيادة تثبيط نمو الفطر  .Penicillium citrinumفي حين
اشار Shohayeb

واخرون ( )0171الى فعاليو مستخمص نبات الكونوكاربس في تثبيط ثالثة انواع من الفطريات

 Penicillium charysogenumو  Aspergillus nigerو  Saccharomyces cerevisiaeوسبع انواع من البكتريا
السالبة والموجبة لصبغة كرام .ووجد  Abdulrahamanواخرون ( )0171فعالية تثبيطية جيدة لممستخمص االيثانولي لجذور
وسيقان واوراق ولحاء نبات الكونوكاربس ضد ستو انواع من البكتريا الموجبو والسالبو لصبغو كرام .لذا ىدف البحث الى اختبار
عدة تراكيز من ىالم االولفي ار والمستخمص الكحولي الوراق نبات الكونوكاربس في الحد من تطور االصابة الصناعية بالفطر N.

 mangiferaالمسبب لمرض ذبول افرع التفاح وبطريقتين وقائية وعالجية في شتالت التفاح لقياس المساحة المشغولة بالفطر
الممرض والمساحة تحت منحنى تطور المرض ). Area Under Disease Progress Curve (AUDPC
المواد وطرق العمل :

عزل وتشخيص الفطر:

عزل الفطر الممرض من اشجار تفاح تظير عمييا اعراض تقرح وذبول افرع مع وجود ابواغ سوداء تحت طبقة البشرة ،اذ

قطعت االفرع المصابة الى اجزاء صغيرة ( 1.3سم) وعقمت سطحيا بمحمول ىايبوكمورات الصوديوم (  %7كمور حر) لمدة
دقيقتين وغسمت بعدىا بالماء المقطر والمعقم وجففت القطع باستخدام ورق النشاف المعقم ثم نقمت الى اطباق بتري حاوية عمى
الوسط الغذائي اكار السكروز والبطاطا  .)PSA) Potato Sucrose Agarحضنت االطباق لمدة خمسة ايام عمى °0 ± 03م

ثم جرى الفحص المجيري والتحري عن الفطر المسبب لممرض  ،شخص الفطر الى مستوى الجنس والنوع حسب الصفات
المظيرية واعتمادا عمى المفاتيح التصنيفية المعتمدة ( Calavanو Sutton ، 7732 ، Wallaceو .) 7767 ، Dyko
تحضير المستخمصات النباتية :

جمعت اوراق نبات الكونوكاربس خالل الموسم الربيعي لسنة  0173و جففت العينات النباتية بعد الغسل بالماء الجاري

والتقطيع الى اجزاء صغيرة وفرشيا في الظل مع التقميب المستمر.سحقت االوراق المجففة في مطحنة كيربائية بشكل مسحوق .اخذ
711غم مسحوق نباتي ووضع في دورق زجاجي سعة  311مل ثم اضيف الييا 011مل كحول مثيمي  ، %61اغمقت فوىة
الدورق بسداد ورج مدة  02ساعة عمى رجاج كيربائي بسرعة متوسطة  ،رشح المستخمص من خالل ورق ترشيح

Whatman

 No.1في قمع بخنر مع ضغط مفرغ .اعيد استخالص العينة نفسيا مرة ثانية ثم جمع الراشح النيائي وركز بواسطو جياز المبخر

الدوار عند درجة ح اررة °21م لمتخمص من المذيب ،وتم الحصول عمى سائل كثيف القوام حفظ لحين االستعمال في االختبارات
االولفير و غسمت سطحياً بيايبوكمورات الصوديوم ( %7كمور حر) لمدة دقيقتين ومن
ا
االحقة ) . (Harborne,1973جمعت اوراق

ثم بالماء المقطر المعقم ،جففت وقطعت مباشرة بواسطة سكين نظيفة ومعقمة بعمل شق طولي في وسط الورقة الستخراج ىالم
االوراق  ،وزن المستخمص الناتج ووضع في قناني زجاجية محكمة الغمق وحفظت في الثالجة لحين االستعمال.
اختبار فاعمية المستخمصات النباتية عمى الوسط الغذائي في المختبر:

اختبرت فعالية مستخمص نبات الكونوكاربس وىالم االولفي ار بطريقة التسمم الغذائي ( Dixitواخرون و  )7757وبتركيز

 7111و ppm 0111في وسط  PSAوبثالث مكررات لكل منيا ،وزعت التراكيز في اطباق بتري بالستيك قطرىا 6سم ،وبعد
تصمبيا لقحت االطباق بقطعة من المستعمرة الفطرية بقطر  1.3سم في وسط الطبق من مزرعة فطرية بعمر  5ايام وحضنت
االطباق في درجة ح اررة °0±03م مع معاممة المقارنة التي تحوي عمى الوسط الممقح بالفطر بدون اي اضافة ،وعند وصول نمو
الفطر في معاممة المقارنة الى حافة الطبق تم قياس اقطار النمو لممستعمرات وحسبت نسبة التثب يط كما في المعادلة:

 %لمتثبيط = (معدل نمو الفطر في المقارنة  -معدل النمو في المعاممة  /معدل النمو في المقارنة) ×. 711
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أختبار امراضية  N. mangiferaفي موت اوراق أشجار التفاح مختبرياً

اختبرت القدرة االمراضية لثالث عزالت من الفطر  N. mangiferaعمى اوراق تفاح مختبريا بتعقيم اوراق تفاح حديثة

النمو وسميمة وخالية من الضرر سطحياً بيايبوكمورات الصوديوم ( %7كمور حر) ،غسمت بعدىا بالماء المقطر المعقم وتركت
لحين الجفاف ،وضعت االوراق في اطباق بتري حاوية عمى ثالثة اوراق ترشيح معقمة ومرطبة بالماء المعقم .ثقبت اوراق التفاح

بواسطة ابرة معقمة بواقع خمسة ثقوب لكل ورقة عمى ان تمقح الثقوب المعمولة بمعدل  71مايكروليتر من عالق ابواغ الفطر

بتركيز  ⁴71سبور/مل .حسبت المساحة الورقية المتضررة بعد  26ساعة من التحضين عمى درجة ح اررة °0 ± 03م ،واختيرت
العزلة ذات االمراضية العالية لتنفيذ التجارب الالحقة وحسب ماذكر  Hassanو .)2008 ( Hassan
تجربة المعامالت الوقائية و العالجية في حماية شتالت التفاح من االصابة بالفطر N. mangifera

نفذت التجربة بطريقتين وقائية وعالجية عمى اشجار تفاح صنف محمي (شرابي) بعمر  1سنوات في الحقل التابع لقسم

وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة بغداد .اذ اجريت العدوى الصناعية بعمل شق طولي عمى احد افرع شتالت التفاح بشكل

حرف  Tبطول  7سم و عمى بعد  71سم من مكان اتصال الفرع بالساق .شممت المعامالت طريقتين ،االولى الطريقة الوقائية اذ
عوممت الشتالت المخصصة لمتجربة بيالم االولفي ار والمستخمص الكحولي الوراق نبات الكونوكاربس وبتركيز  7111و 0111
 ppmوبثالث مكررات لكل معاممة وذلك بطالء منطقة الشق بتراكيز المستخمصات اعاله ومن ثم ربط منطقة الشق بشريط بولي
اثمين وتركت الشتالت لمدة  5ايام قبل تمويثيا بالفطر الممرض المنمى عمى الوسط  PSAوبعمر سبعة ايام ،وذلك بتثبيت قطعة

بقطر  1.3سم من الوسط النامي عمييا الفطر عمى منطقة الشق ومن ثم غمفت بشريط بولي اثمين وتركت حتى اخذ النتائج .اما
الطريقة الثانية فيي العالجية ،اذ لوثت الشتالت في منطقة الشق بالفطر الممرض بنفس الطريقة اعاله وبعد  5ايام تم طالء منطقة
الشق المموثة بالفطر بيالم االوليف ار والمستخمص الكحولي لمكونوكاربس بتركيز  7111و ppm 0111لكل منيا .اخذت النتائج
عمى اربع فترات زمنية بفاصل سبعة ايام من اخر معاممة ،اذ تم حساب قطرين متعامدين لمبقع الظاىرة حول منطقة الشق عمى
افرع اشجار التفاح المعاممة لمعرفة المساحة المشغولة بالفطر الممرض حسب المعادلة االتية :

المساحة المشغولة (ممم = )²نصف القطر الكبير  Xنصف القطر الصغير Xالنسبة الثابتة ( . )0115 ، Rivinوحساب
المساحة تحت منحنى تطور المرض

AUDPC

حسب المعادلة  ،AUDPC = (2S1+S0+2S2+2S3+S4)/2حيث

 S0----S4تمثل المساحة المشغولة بالفطر الممرض في المواعيد االربعة (  Campbellو .) 7771 ، Madden

قورنت المستخمصات المختبرة مع مبيد بمتانول  Beltanolبتركيز  7.3مل  /لتر ماء مع ترك معاممة لشتالت تفاح تم تجريحيا
فقط لممقارنة .نفذت التجارب وفق التصميم تام التعشية  CRDوبثالث مكررات لكل معاممة  ،وحممت النتائج احصائيا في برنامج
 GenStat 10.3وقورنت المتوسطات حسب الفرق المعنوي االصغر تحت مستوى .1.13
النتائج والمناقشة:
عزل وتشخيص الفطر:

بناء عمى االعراض التي يحدثيا الفطر الممرض عمى اشجار التفاح المصابة والمتمثمة بظيور تقرحات سخامية مع ذبول
ً
افرع اشجار التفاح والتي تنطبق مع دراسات سابقة ( Punithalingamو .)7751 ، Waterstonعزل المسبب المرضي منيا

ودرست الصفات المظيرية لمفطر الممرض والمتمثمة بظيور ابواغ بنية المون وسميكة الجدران محمولة عمى سالسل متفرعة اما

مستعمرت الفطر تكون في بداية النمو ذات لون رمادي – ابيض ثم يغمق لونيا الى االخضر الداكن وبتقدم العمر يصبح لونيا

اسود وتبين ان الفطر ىو  Calavan ( N. mangiferaو Sutton ، 7732 ، Wallaceو . )7767 ، Dyko
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اختبار فاعمية هالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس مختبرياً :

أثبتت نتائج اختبار فاعمية ىالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس بطريقة التسمم الغذائي عمى الوسط ( PSAشكل )7

قابميتيا في تثبيط نمو الغزل الفطري لمفطر  N. mangiferaاذ بمغت  53.27و  % 63.53في مستخمص الكونوكاربس بتركيز
 7111و ppm 0111عمى التتابع .فيما بمغت نسبة تثبيط ىالم االوليفي ار بتركيز  7111و  ppm 0111لمفطر الممرض 47.36
و  % 63.27عمى التتابع .تشير ىذه النتيجة الى القابمية التثبيطية لمستخمص الكونوكاربس وىالم االوليفي ار ضد نمو الفطر
الممرض ،وذلك بسبب احتوائيا عمى مواد فعالة مثبطة ضد الفطر  .N. mangiferaوقد تعود الفاعمية التثبيطية الى المواد

الطبيعية المتكونو منيا المستخمصات مثل التانينات والفينوالت ،والتي تمتمك فاعمية تثبيطية ضد العديد من المسببات المرضية ،من
خالل تغيير طبيعة البروتينات الموجودة في خاليا الفطر واإلضرار باألغشية الخموية لخاليا الفطر ،ومن خالل ارتباطھا بالمواقع
الفعالة لإلنزيمات الخموية وتثبيط عملھا ( Shohayeb ; 0171 ،Nejatzadeh-Barandoziواخرون Bashir ; 0171 ،

واخرون  .) 0173 ،ولقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة اشارت الى فعالية ىالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس في
الحد من نمو العديد من المسببات المرضية البكتيرية والفطرية ( Uzmaواخرون  Abdulrahaman ، 0177،واخرون ،
.) 0171

شكل ( )1الفاعمية التثبيطية لهالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس ضد النمو الشعاعي لمفطر  N. mangiferaفي وسط
 PSAمختبريا.

أختبار امراضية  N. mangiferaفي موت أوراق اشجار التفاح مختبرياً :

نفذت التجربة عمى أوراق أشجار التفاح في المختبر في أطباق بتري ولقد أظيرت النتائج بعد  26ساعة من التحضين

ظيور بقع موضعية حول منطقة التمقيح محاطة بيالة صفراء فاتحة المون تراوحت مساحتيا بين  77.41ممم ²الى  31.02ممم. ²
وتشير ىذه النتيجة الى قدرت العزالت المختبرة عمى احداث األصابة عمى أوراق اشجار التفاح ولقد اختيرت اقوى العزالت امراضية
لتنفيذ التجارب الالحقة .
تجربة المعامالت الوقائية و العالجية في حماية شتالت التفاح من االصابة بالفطر N. mangifera

أثبتت نتائج أختبار حماية شتالت التفاح من االصابة الصناعية بالفطر الممرض N. mangiferaكفاءة مستخمص

ىالم االوليفي ار واوراق الكونوكاربس في الحد من تطور مرض ذبول افرع اشجار التفاح وبطريقتين وقائية وعالجية .اذ ظير تباين
واضح في المساحة المشغولة بالفطر الممرض والمساحة تحت منحنى تطور المرض  AUDPCبالطريقة الوقائية جدول (.)7

ظيرت الفروق المعنوية بشكل واضح بعد  72يوم من التمويث بالفطر الممرض  ،اذ اختمفت المساحة المشغولة بالفطر في
معامالت ىالم االوليفي ار بتركيز  7111و ppm 0111والتي بمغت  6.47و  6.16ممم ²عمى التتابع بفروق معنوية عن معاممة

المقارنة  77.11ممم ²في حين لم تختمف معنوياًعن معاممة المبيد اذ بمغت  5.72ممم .²اما المساحة المشغولة بالفطر في معامالت
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مستخمص الكونوكاربس بتركيز  ppm 0111 ، 7111كانت  77.43و  5.43ممم ²عمى التتابع ،فقد اختمفت معنوياً عن معاممة
المقارنة ايضا  77.11ممم ،²في حين كانت معاممة مستخمص اوراق الكونوكاربس  ppm 0111فقط و التي لم تختمف معنوياً عن

معاممة المبيد  5.72ممم .²استمرت الفروق المعنوية بعد  07يوم من التمويث بالفطر الممرض اذ اوضحت النتائج الى تفوق
معامالت ىالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس  7111و  ppm 0111والتي بمغت  71.45، 70.17 ، 73.40و 77.45ممم²
عمى التتابع بفروق معنوية عن معاممة المقارنة  04.07ممم ،²وبنفس الوقت لم تختمف معنوياً عن معاممة المبيد  72.77ممم .²أما

بعد  06يوم من التمويث بالفطر الممرض نالحظ استمرار التفوق في انخفاض المساحة المشغولة بالفطر الممرض لمعامالت ىالم

االوليفي ار ومستخمص الكونكاربس  7111و  ppm 0111أذ بمغت  75.05، 73.41، 07.04و 73.17ممم ²عمى التتابع بفروق

معنوية عن معاممة المقارنة  27.54ممم ،²والتي لم تختمف معنوياً عن معاممة المبيد  74.55ممم ²بأستثناء معاممة ىالم االوليفي ار

بتركيز  07.04(ppm 7111ممم.)²

جدول ( )1المساحة المشغولة بالفطر الممرض  N. mangiferaوالمساحة تحت منحنى تطور المرض عمى افرع شتالت
التفاح المعاممة بالطريقة الوقائية.

المعامالت

المساحة المشغولة بالفطر مع الوقت (ممم)²
 7أيام

 11يوم

 11يوم

 12يوم

AUDPC

المقارنة

2.71

77.11

04.07

27.54

51.02

اوليفي ار ppm1111

4.45

6.47

73.40

07.04

27.47

اوليفي ار ppm1111

0.14

6.16

70.17

73.41

11.42

كونوكاربس ppm1111

5.14

77.43

71.45

75.05

27.10

كونوكاربس ppm1111

0.13

5.43

77.45

73.17

07.11

المبيد بمتانول

0.45

5.72

72.77

74.55

11.77

LSD 0.05

1.319

0.929

1.159

1.144

2.265

* كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالث مكررات.

أنعكست نتائج المساحة المشغولة بالفطر الممرض  N. mangiferaعمى المساحة تحت منحنى تطور المرض AUDPC
لمعاممة المستخمصات بطريقة وقائية (جدول  ، 7شكل  .)0أذ بمغت المساحة تحت منحنى تطور المرض لمعاممة ىالم االوليفي ار
ومستخمص الكونوكاربس  7111و  27.10، 11.42، 27.47ppm 0111و 07.11ممم ²عمى التتابع واختمفت بفروق معنوية عن

معاممة المقارنة  51.02ممم . ²في حين تفوقت معاممة ىالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس بتركيز ppm 0111فقط معنوي ًا
عن معاممة المبيد  11.77ممم ²وبطريقة وقائية.

كذلك ظيرت الفروق المعنوية بشكل واضح في المساحة المشغولة بالفطر الممرض والمساحة تحت منحنى تطور المرض
 AUDPCبالطريقة العالجية جدول ( .)0أذ أظيرت معامالت ىالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس  7111و 0111
ppmخفض معنوي في المساحة المشغولة بالفطر الممرض  N. mangiferaبعد  5أيام من التمويث بالفطر الممرض ،اذ بمغت

 7.34، 7.07، 7.54و 7.15ممم ²عمى التتابع وبفروق معنوية عن كل من معاممة المقارنة  77.55ممم ²ومعاممة المبيد 5.43

ممم ²بالطريقة العالجية .استمرت المعامالت بالتفوق المعنوي في خفض المساحة المشغولة بالفطر الممرض بعد  72و  07يوم
حتى وصمت الى  06يوم اذ اظيرت معامالت ىالم االوليفي ار ومستخمص الكونوكاربس  7111و ppm 0111والتي بمغت
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 4.36 ، 4.64 ، 71.26و  2.71ممم ²تفوقا معنويا عن كل من معاممة المقارنة  14.51ممم ²والمبيد  70.43ممم ²بالطريقة
العالجية.

شكل ( )1المساحة تحت منحنى تطور المرض  AUDPCلمعامالت المستخمصات النباتية بالطريقة الوقائية.
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جدول ( )1المساحة المشغولة بالفطر الممرض  N. mangiferaوالمساحة تحت منحنى تطور المرض عمى افرع شتالت
التفاح المعاممة بالطريقة العالجية.

المعامالت

المساحة المشغولة بالفطر مع الوقت (ممم)²
 7أيام

 11يوم

 11يوم

 12يوم

AUDPC

المقارنة

77.55

74.26

05.72

14.51

52.34

اوليفي ار ppm1111

7.54

5.36

77.21

71.26

05.26

اوليفي ار ppm 1111

7.07

3.37

4.64

4.64

75.17

كونوكاربس ppm1111

7.34

3.07

4.16

4.36

74.72

كونوكاربس ppm1111

7.15

2.71

2.71

2.71

71.10

المبيد البمتانول

5.43

70.01

70.34

70.34

16.47

LSD 0.05

1.4367

1.4371

1.324

0.780

1.283

* كل رقم في الجدول يمثل معدل ثالث مكررات.

وأنعكست نتائج المساحة المشغولة بالفطر الممرض  N. mangiferaعمى المساحة تحت منحنى تطور المرض AUDPC
لمعاممة المستخمصات بطريقة عالجية (جدول  ، 0شكل  .)1أذ بمغت المساحة تحت منحنى تطور المرض لمعاممة ىالم االوليفي ار
ومستخمص الكونوكاربس  7111و  74.72، 75.17، 05.26ppm 0111و  71.10ممم ²عمى التتابع والتي أختمفت بفروق

معنوية واضحة في خفض المساحة تحت منحنى تطور المرض  AUDPCعن معاممة المقارنة  52.34ممم ²ومعاممة المبيد
 16.47ممم .²ولقد اتفقت نتائج ىذا البحث مع العديد من البحوث في امتالك ىالم االوليفي ار والمستخمص الكحولي الوراق نبات
الكونوكاربس فاعمية تثبيطية ضد العديد من المسببات المرضية ( Shohayebواخرون  Abdulrahaman ; 0171،واخرون ،
.)0171
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 المساحة تحت منحنى تطور المرض لمعامالت المستخمصات النباتية بالطريقة العالجيةAUDPC )3( شكل
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