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  Ficus sp    وموت اشجار تعفن جذور تشخیص الفطریات المسببة ل
  ر عبد الوھاب شاكرنكو

  العراق –جامعة بغداد /متحف التاریخ الطبیعي/ مركز البحوث 
  

  الخالصة
ول ذبلȎ المسȎببة لتحدیȎد دور الفطریȎات Ficus retusaجریت ھذه الدراسة على اشجار الفȎیكس ا  

عȎȎزل  موتȎȎ  . غȎȎدیرالو زیونȎȎةو لسȎȎطینف  شȎȎارعفȎȎي مدینȎȎة بغȎȎداد ھȎȎي ثالثȎȎة مواقȎȎع وفȎȎي ، االشȎȎجار ھȎȎذه
 .Pythium aphanidermatum (Edson.)Fitzp., Fusarium solani (Mart.) SaccالفطȎرین

ȎȎȎابة نمȎȎȎجار المصȎȎȎذور االشȎȎȎار ، جȎȎȎائج اختبȎȎȎت نتȎȎȎر  وأثبتȎȎȎیة ان الفطȎȎȎدرة االمراضȎȎȎالقPythium 
aphanidermatum ةوذȎدرة عالیȎابة قȎرت و  لالصȎةظھȎات معنویȎ٠.٠٥( فروق  P= (يȎامالت م فȎع

  ھȎȎرتظا . بین المواقȎȎعامȎȎ  متباینȎȎة  وباختالفȎȎات المقارنȎȎة بمعȎȎامالت قارنȎȎةمالملوثȎȎة بȎȎالفطرین   الشȎتالت
 Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson,  TrichodermaاالحیائیȎȎة المقاومȎȎة عوامȎȎل

harzianum Rifai. یȎرین الممرضȎیما ،نقوة تضاد عالیة مع الفطȎع والسȎر  مȎالفطF.solani  غ  اذȎبل
  .على التوالي ٢و١,٦

  
  المقدمة

 البیȎȎوت والحȎȎدائق العامȎȎة وواجھȎȎات ظȎȎل فȎȎي واشȎȎجار نباتیȎȎة كمصȎȎدات  اشȎȎجار الفȎȎیكس  تȎȎزرع  
 Ficus] الفȎیكسر جاـاشȎ ومȎوت افـجفȎ یرة حȎاالتـاالخȎ نینـفȎي السȎظھȎرت   ، والبسȎاتین المحȎالت

retusa (F. nitida  thunb)] ،  ورȎاحبة لظھȎذور  مصȎى الجȎات علȎاطق  تعفنȎة   والمنȎن  القریبȎم
رع سنة وقد تظھر حȎاالت مȎوت فȎ ١٠-١ر ــعمبمنطقة التاج وخاصة على الشتالت واالشجار الصغیرة 

ھȎذه  بعȎض مȎن  تسȎترد  ولكȎن قȎد  منھȎا  مؤدیȎا الȎى مȎوت الȎبعض  وتسȎاقطھا االوراق جفافاو اكثر و
الفسȎیلوجي   والتغیȎر  درجȎات الحȎرارة أرتفاعان ،  شھر غیر الحارةالا خاللونشاطھا  االشجار نموھا 

لھȎȎا فȎȎي التربȎȎة  pHالبیئیȎȎة المحیطȎȎة بالنبȎȎات مȎȎن حȎȎرارة والمحتȎȎوى الرطȎȎوبي و والعوامȎȎل والبȎȎایولوجي
بعȎض وتمتلك  ، )١٩٩٩( Chaseو) ١٩٧٣( Bloomberg(كما ذكر   بالفطریات  التاثیر في االصابة

 علȎȎى ةالموجȎȎود  اصȎȎابة نباتȎȎات الزینȎȎة عȎȎن طریȎȎق الجȎȎروح القȎȎدرة علȎȎىلمرضȎȎیة ا الفطریȎȎة المسȎȎببات
 الفطȎر  ومنھȎا ھام تساقط االوراق وجفافثتعفن الجذور و  تسبب  المالئمة توفر الظروف  ومع  الجذور

,Pythium spp ارȎȎذلك اشȎȎوكHendrix رونȎȎر ) ١٩٧٣( واخȎȎى دور الفطȎȎالFusarium spp   يȎȎف
سȎاكنة  ابȎواغبقى على ھیئة الذي یو ،من االشجار للعدیدالبادرات والشتالت ت احداث تعفن الجذور ومو

  .لتعید االصابة من جدید في المواسم الالحقةفي التربة وعلى مخلفات الجذور المصابة ) المیدیةك( 
بمسح لالشجار لتحدیȎد نسȎبة   ھذه الدراسة مستھدفة القیام اجریت ولمعرفة ھذه المسببات الفطریة  
والتي تȎدرس لھا داخل المختبر   وتشخیص المسببات الفطریة ودراسة المقاومة الحیویة، االصابة وشدة 

  .الول مرة 
  

    وطرائقھ البحث مواد
، لقد تȎم جمȎع العینȎات مȎن المواقȎع الثالثȎة ضȎمن محافظȎة بغȎداد و ھȎي شȎارع فلسȎطین :المسح الحقلي 

لكȎل موقȎع  أشȎجار   ١٠ عشȎوائي وبعȎدد لعینȎات مȎن جȎذور االشȎجار بشȎك٤-٣واخȎذت  ،الغدیر،زیونة
و حفظȎت فȎي ، سم لالشجار التي یظھر علیھا اعراض موت االفرع و جفȎاف االوراق  ٥٠عمق وعلى 
لھȎȎذه  وتȎȎم حسȎȎاب النسȎȎبة المئویȎȎة لالصȎȎابة ،داخȎȎل الثالجȎȎة لحȎȎین اجȎȎراء عملیȎȎة العȎȎزل بالسȎȎتیكیةاكیȎȎاس 
  -: كاألتيفي كل موقع  األشجار

         ١٠٠ Xعدد االشجار المصابة =ابة النسبة المئویة لالص
  العدد الكلي لالشجار   

 ذكره حمادي  المرضي الذي  للدلیل  وفقا  لالشجار في المواقع الثالثة  االصابة تقدیر شدة   وتم
)٢٠٠٠(  

  ــــــــــــــــــــــــــ
    ٢٩/٥/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٠٠٧/  ٥/  ١٧تاریخ تسلم البحث 
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  -  ٢،  من الشجرة  % ٢٥-١اصفرار -١، التوجد اصابة   -٠ھي المكون  من خمس درجات 
اصفرار وموت -٤ ،من الشجرة %  ٧٥- ٥١اصفرار وموت -٣ ،الشجرة  من%  ٥٠- ٢٦اصفرار 

و ) ١٩٢٣( Mickinneyفي كما جاء  معادلة شدة المرض ثم طبقت .من الشجرة %  ١٠٠- ٧٦
Tatagiba ١٩٩٨( واخرون(  

            ١٠٠×) درجة االصابة  ×النباتات المصابة ( موع مج      =الدلیل المرضي 
  اعلى درجة اصابة ×عدد النباتات الكلي من جمیع الدرجات    

 عینȎȎاتبعȎȎد غسȎȎل  للمسȎȎببات الفطریȎȎة العȎȎزل : للمسccببات المعزولccة عccزل واختبccار القccدرة االمراضccیة
وكلȎورات یببواسȎطة ھȎا  عقمȎتوالى قطع صȎغیرة  ساعتین وقطعتلفترة  الجذور بواسطة الماء الجاري

وحفظȎت فȎي .Potato Dextrose AgarعلȎى الوسȎط الغȎذائيزرعȎت القطȎع ، %١٠بنسȎبة  الصȎودیوم
القدرة االمراضȎیة  اختبرتو، ایام ٣بعد  الفطریة ولحین ظھور النموات °٢٥ درجة حرارة فيالحاضنة 

سȎم ٦ة فȎي اطبȎاق ذات قطȎر المسȎتعمرة الفطریȎ فمن طر نقیةبعد تحضیر عزالت  للفطریات المعزولة
وبمقȎدارطبق لكȎل شȎتلة  داخل البیت الزجȎاجي ح الفطرياة باللقیمولوثت الشتالت السل، ایام ٧-٦مر عوب

ثالث مكȎررات لكȎل كȎررت المعاملȎة بȎشȎھر و ٣-٢وخلطھا مع تربة الشتلة المزروعة في اكیاس وبعمر
لكȎل موقȎع  شȎتالت تسȎعةموقȎع ھȎي مجمȎوع الشȎتالت لكȎل  واحتوت المعاملة على ثالثȎة شȎتالت وفطر 

 )CRD(الشȎȎȎȎȎتالت وفȎȎȎȎȎق تصȎȎȎȎȎمیم العشȎȎȎȎȎوائي الكامȎȎȎȎȎل  تعȎȎȎȎȎوز، معاملȎȎȎȎȎة المقارنȎȎȎȎȎةاضȎȎȎȎȎافة الȎȎȎȎȎى 
النسȎبة المئویȎȎة وثȎم سȎجلت ، دوریȎة لحȎین ظھȎور المȎȎرضتركȎت ألجȎل المتابعȎȎة ال ).١٩٩٠،السȎاھوكي(

 - ٠: ھȎي جȎاتالمكȎون مȎن خمȎس در )١٩٨١( علȎوانذكȎره الȎذي  لȎدلیل المرضȎيل ااالصȎابة وفقȎ لشدة
-٣، ذبȎȎول القمȎȎة  مȎȎع  والتفȎȎاف االوراق  اصȎȎفرار - ٢،  اصȎȎفرار والتفȎȎاف االوراق-١، التوجȎȎد اصȎȎابة

كمȎا ثȎم طبقȎت معادلȎة شȎدة المȎرض  .المȎوت الكلȎي للنبȎات-٤، ذبول اكثر من فرعین مع تساقط االوراق
  )١٩٩٨( واخرون Tatagibaو ) ١٩٢٣( Mickinney فيجاء 

            ١٠٠×) درجة االصابة  ×النباتات المصابة ( مجموع       =الدلیل المرضي 
  اعلى درجة اصابة ×عدد النباتات الكلي من جمیع الدرجات    

 تȎȎم تحضȎȎیرعزالت نقیȎȎة للفطȎȎرین : داخccل المختبccر یccة مccع الفطccر الممccرضئلمقاومccة االحیا اعالقccة
Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson.  Trichoderma harzianum Rifai.  مȎȎت

  )الطاقȎȎة الذریȎȎة سȎȎابقا  منظمȎȎة(الȎȎدائرة الزراعیȎȎة /العلȎȎوم والتكنولوجیȎȎا وزارة  مȎȎنلحصȎȎول علیھمȎȎا ا
 ،معقمة ومعلمة بواسط خط وسطي لتقسیم الطبق الى نصفین) PDA( تحتويحضرت اطباق زجاجیة و

خȎر زرع بȎھ والنصȎف اال،  ملȎم ٤بقطȎر   زرع في النصف االول قرص من مایسȎلیوم الفطȎر الممȎرض
 فطȎركȎررت عملیȎة الȎزرع لكȎل مȎن الفطȎر الممȎرض وال، ایضȎا ملȎم ٤قطعة من الفطر المضاد وبقطȎر 

لحȎین ظھȎور فȎي االطبȎاق   وحضنت   .واحتوت المعاملة الواحدة على طبقین ،كراراتمبثالث المضاد 
تقȎȎیم ظȎȎاھرة  تȎȎم . )١٩٧١، واخȎȎرون Dennis( العالقȎȎة التضȎȎادیة بȎȎین كȎȎل مȎȎن الفطȎȎرینلبیȎȎان النمȎȎوات 

  -:المكون من خمس درجات ھي ) ١٩٨٢( واخرون Bellالتضاد حسب مقیاس 
  .الفطر المضاد یغطي الطبق بكاملھ -١
 .من مساحة الطبق) ٣/٤(الفطر المضاد یغطي  -٢
 .الفطر المضاد والفطر الممرض یغطي لكل منھما نصف مساحة الطبق -٣
 .من مساحة الطبق) ٣/٤(الفطر الممرض یغطي  -٤
 .ض یغطي الطبق بكاملھالفطر الممر -٥

  .فاقل ) ٢(الفطر مضادا حیویا اذا كان المقیاس دویع
  

  تائج والمناقشةنال
  بعد القیام .Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp تم تشخیص الفطر : العزل والتشخیص 

  عزلȎةثȎم نقیȎت ال، لمدة ثالثȎة ایȎام° م ٢٥في درجة حرارة ت ظحفو) PDA(على الوسط الغذائي   بعزلھ
ثȎم فحȎص مجھریȎا لتشȎخیص الفطȎر وفȎق المفȎاتیح التصȎنیفیة المعنمȎدة ،زل الفطȎريغȎال طȎرف  بنقل من

 Fusarium solaniامȎȎȎȎا بالنسȎȎȎȎبة للفطȎȎȎȎر).١٩٦٧( Waterhouse والصȎȎȎȎفات التȎȎȎȎي ذكرھȎȎȎȎا
(Mart.)Sacc.  كȎȎة وذلȎȎة نقیȎȎى مزرعȎȎول علȎȎاق للحصȎȎت االطبȎȎةنقیȎȎوغال بطریقȎȎرد  بȎȎالمنف)Juber 

وفȎȎق  البȎȎوغالمسȎȎتعمرة النامیȎȎة وشȎȎكل وتركیȎȎب الحامȎȎل و اعتمȎȎادا علȎȎىص الفطروتȎȎم شȎȎخی )١٩٨٢،
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النسccccccبة 
 % المئویcccccccة 

شȎارع فلسȎطین الغدیر زیونة

نسبة االصȎابة شȎدة االصȎابة

 Charlesو )١٩٨٠( واخȎرون Domsch و) ١٩٧١( Booth الصȎفات التشخیصȎیة المعتمȎدة مȎن قبȎل
  .)١٩٨٩(واخرون 

 ) ١ شȎȎكلال ( أظھȎرت نتȎائج المسȎح للمواقȎȎع الȎثالث زیونȎة والغȎدیر وشȎارع فلسȎطین :المسcح الحقلcي  
یلیھ موقع شȎارع فلسȎطین % ٤٥و ٤٠ لمئویة لإلصابة وشدتھا والتي بلغت اعلى نسبة في زیونةلنسبة اا

وتعزى األسباب إلى مشاكل الخدمة الزراعیȎة ، على التوالي)% ٣٠، ٢٠( و)%  ٥و٣٢و ٣٠( والغدیر
وكȎȎذلك حȎȎاالت الجفȎȎاف او زیȎȎادة الȎȎري ممȎȎا تȎȎؤدي الȎȎى ارتفȎȎاع المحتȎȎوى الرطȎȎوبي وسȎȎوء التھویȎȎة وقلȎȎة 

جȎدول الو Pythium sppالوكسجین مما تزید من نمو المسȎببات الفطریȎة المرضȎیة مثȎل انȎواع الفطȎر ا
ولیسȎت ھنȎاك فروقȎات مȎا بȎین في المواقع الثالثȎة متقاربȎة  )(pH الھیدروجیني االسیشیر الى ان )  ٢(

  . العضویةونسبة المادة تربة المواقع الثالثة باستثناء الغدیر اختالفھ في خاصیة نسجة التربة 
ذات  P.aphanidermatumأظھرت النتائج القدرة االمراضیة ان الفطر  : اختبار القدرة االمراضیة

  الفطر بفروقات معنوبة معو) ٢شكلال(  قدرة امراضیة عالیة في اصابة الشتالت الملوثة
F.solani ریاتلكون الفطرین من الفط ذلكیمكن تفسیرو زیونة الفطرین في موقع  تأثیروتقارب 
الفیزیائیة صفات التربة من العوامل البیئیة و بالعدیدتتأثرابواغھما لتربة وان تواجد ل المصاحبة

)Stanghellini ان ابواغ الفطر  اذ، )١٩٧٣، واخرونPythium بحة االسZoospores  تزداد
فقد وجد ،) ١٩٩٩،واخرون Feng(نسبیا  المرتفعة ةورطوبة التربالحرارة  درجات كثافتھا  عند توفر

اما الفطر    ،)١٩٧١، Ellis( °م ٢٨-١٨تشتد امراضیتھا عند   P. aphanidermatumان الفطر 
F. solani   في مھاجمة الجذور وخاصة الفتیة منھا متخصصةالمن الفطریات غیر فانھ )Garrett 

خارجیة غزو الجروح والنباتات التي تتعرض الى عوامل میكانیكیة یوانھ  )١٩٧٠،
زیونة  ،اصابة عالیة في فلسطین احدث F.solaniان الفطر ایضا  )١شكلال(یوضح ).٢٠٠٠،الزوبعي(

  فيانخفضت االصابة   اذ  P.aphanidermatumالحال للفطر بینما انعكس ر غدیالمقارنة بموقع 
 التي تساعد على زیادة المحتوى الرطوبي للتربة ومستوى البئیة وھذا مما یؤكد دور العوامل، فلسطین 

في المواقع المدروسة عملیات الخدمة الزراعیة  تباین الى ھنا ویمكن االشارة )(pH االس الھیدروجیني
عملیات الري للتربة وتقلیم االشجار والعنایة بالجزء الخضري وازالة الغبار الموجود على ومنھا 

ماء من قبل النتح لالوراق وامتصاص  ال االوراق في فترة الصیف مما یساعد على تنظیم عملیات
  .)٢٠٠٥، Agrios( لزیادة قدرة الدفاعات النباتیة التركیبیة والكیموحیویة ضد الممرضاتالجذور و

  
  
  
  
  
  
  
  

         
        النسبة المئویةلالصابة ولشدة ):٢( شكلال               االمراضیة ةاختبارا لقدر : )١(شكل ال    

  .االصابة                                 . المعزولینللفطرین                 
  

اظھȎȎȎȎرت نتȎȎȎȎائج اختبȎȎȎȎار المقاومȎȎȎȎة االحیائیȎȎȎȎة   :لمقاومccccة االحیائیccccة مccccع الفطccccر الممccccرض عالقccccة ا 
علȎȎى الفطȎȎرین الممرضȎȎین Paecilomyces lilcianus   Trichoderma harzianum،طȎȎرینللف

ھȎȎي  F.solaniالممȎȎرض  ضȎȎد الفطȎȎر T.harzianumبȎȎان درجȎȎة تضȎȎاد الفطȎȎر  )١جȎȎدولال(   یȎȎامختبر
 P.lilcianusامȎȎا بالنسȎȎبة للفطȎȎر  ، ٣ھȎȎي  P.aphanidermatumودرجȎȎة تضȎȎاده ضȎȎد الفطȎȎر  ١,٦

 وھذا ماجاء بȎھ التوالي علىP.aphanidermatum و F.solani ینلفطرل ٣و  ٢ فكانت درجة تضاده
والفطȎر T.harzianum نستطیع االشȎارة الȎى ان كȎل مȎن الفطȎر  ).٢٠٠٠،والزوبعي ١٩٨٥،الخفاجي(

P.lilcianus ھ على درجة متقاربة من التضاد على الوسط الغذائيȎل الیȎا توصȎع مȎوتتفق ھذه النتائج م  
Bell ر )٢٠٠٠( والزوبعي) ١٩٨٥( الخفاجيو )١٩٨٢( واخرونȎل المختبȎي داخȎذلك ، وفȎب وبȎویتطل

الفطȎȎȎȎر  انلتقȎȎȎȎدیر قȎȎȎȎوة تضȎȎȎȎاد العوامȎȎȎȎل االحیائیȎȎȎȎة خاصȎȎȎȎة و لدراسȎȎȎȎة مسȎȎȎȎتقبلیة حقلیȎȎȎȎةالموضȎȎȎȎوع 
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T.harzianum  ذات تأثیر تضادي اسرع زمنیا مقارنة بالفطرP.lilcianus ر  اذȎكان نمو الفطر االخی
بطیئȎȎȎا فȎȎȎي االیȎȎȎام االولȎȎȎى  ولكȎȎȎن اعطȎȎȎى درجȎȎȎة تضȎȎȎادیة مقاربȎȎȎة للفطȎȎȎر  F.solani لتغطیȎȎȎة الفطȎȎȎر 
T.harzianum  ،اتȎȎȎن الدراسȎȎȎد مȎȎȎارت العدیȎȎȎال اشȎȎȎذا المجȎȎȎي ھȎȎȎة  وفȎȎȎى امكانیȎȎȎالȎȎȎل مȎȎȎتخدام كȎȎȎن اس

P.lilcianus ,T.harzianum  یة اȎȎى امراضȎȎیطرة علȎȎل للسȎȎي الحقȎȎذور فȎȎات الجȎȎن تعفنȎȎد مȎȎلعدی
)Papavizas ،و١٩٨٢Papavizas ،ھو ١٩٨٥ȎȎر١٩٩٠،طȎȎافة  )١٩٩٦،وجبȎȎدرة بقااضȎȎى قȎȎاالȎȎي  ئھȎȎف

على قابلیتھ لتحلیل المȎواد العضȎویة المختلفȎة ومقاومتھȎا و) الرایزوسفیر (الجذرب المحیطة منطقةالالتربة 
  .مالئمةالللعوامل البیئیة غیر 

  
 Pythium  aphanidermatum ,درجة تضاد فطریات المقاومة االحیائیة ضد الفطرین) : ١(جدولال

Fusarium solani .   
                   الممرضات                 

    الفطریات المضادة
F.solani P.aphanidermatum 

T.harzianum ٣  *١,٦  
P.lilacinus  ٣  ٢  

   .التضاد درجة لكل رقم یمث*
  
  . یة لترب المواقع الثالثة ئیة والكیمیائالصفات الفیزیا :) ٢(جدولال

  %العضویةالمادة  )pH(االس الھیدروجیني  نسجة التربة  المواقع
  ١,٧١  ٧,٤  مزیجیة  شارع فلسطین

  ١,٧١  ٧,٨  مزیجیھ  زیونة
  ١,٦٤  ٧,٢  طینیة مزیجیھ  الغدیر

  
DIAGNOSIS   OF FUNGI CAUSING ROOT ROT AND DEATH OF 

FICUS TREES 
Goner A. Shaker 

Res., Cen., Nat.Hist.Mus. , Baghdad Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
An experiment  was  conducted  on  the  causes of  drying  and  death  of  

the Ficus trees in three locations in Baghdad (Palastine street, Zaiyuna and Al-
ghadieer). The isolation from wilted trees resulted in specifying of Pythium 
aphanidermatum (Edson.)Fitzp., and  Fusarium solani (Mart.) Sacc. The 
pathogen  Pythium aphanidermatum showed high pathogenicity with 
differences between  locations. Trichoderma harzianum Rifai., and 
Paecilomyces lilcianus (Thom) Samson,. appeared efficient antagonism against 
both pathogens particularlyF.solani (1.6 and 2),  
respectively.                                                                   

  
  المصادر

 Meloidogyneالمقاومة  االحیائیة  للمعقد المرضي  بین دیدان تعقد الجذور ). ١٩٩٦( كامل سلمان، جبر
javanica  والفطرsolani Fusarium  جامعة  -كلیة الزراعة  -اطروحة دكتوراه، في الباذنجان

  .بغداد
یص بعض الفطریات المسببة  لذبول اشجار الزیتون  وتاثیرمستویات من عزل وتشخ).٢٠٠٠( خلودعلي،حمادي

  . العراق،كلیة الزراعة،جامعة بغداد،رسالة ماجستیر،الشد الرطوبي على امراضیاتھ
 .Pythium aphanidermatum(Edson)Fitzpلوجیة ووقائیةودراسة بای). ١٩٨٥(ھادي مھدي،لخفاجيا

جامعة -كلیة الزراعة-رسالة ماجستیر.ت الزجاجیة والبالستبكبة المسبب لسقوط بادرات الخیارفي البیو
  .             بغداد
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 تحدیȎȎد مصȎȎادر العȎȎدوى االولیȎȎة وبعȎȎض الظȎȎروف المھیئةالصȎȎابة). ٢٠٠٠(اسȎȎماعیل احمȎȎد اسȎȎماعیل،الزوبعȎȎي
  .     دادجامعة بغ -كلیة الزراعة  -رسالة ماجستیر -ومقاومتھ احیائیا Fusariumالبطاطا بانواع من الجنس 

دار الحكمȎة   للطباعȎة  ، تطبیقات في تصمیم وتحلیل التجȎارب). ١٩٩٠(، كریمةمحمد،وھیب، مدحت،الساھوكي
  .والنشر

 Kleb.المقاومȎȎة المتكاملȎȎة لمȎȎرض ذیȎȎول الخضȎȎروات الوعȎȎائي المتسȎȎبب عȎȎن  الفطȎȎر) ١٩٩٠(خالȎȎد حسȎȎن، طȎȎھ
dahlia Verticillium بغدادجامعة  -كلیة الزراعة -اطروحة دكتوراه.  

تȎȎاثیر التجمیȎȎع الحȎȎراري تحȎȎت االغطیȎȎة البالسȎȎتیكیة فȎȎي مقاومȎȎة  المسȎȎببات )  ١٩٨١.( علȎȎي حسȎȎین ،علȎȎوان 
  .جامعة  بغداد-كلیة الزراعة-رسالة ماجستیر. المرضیة واالدغال في الترب الزراعیة 
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