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 أثيره في استحثاث حامض السالسليكمسبب تدهور أشجار المشمش في محافظة نينوى وتتشخيص 
 بالل إبراهٌم حسن آل شباط                                              خالد حسن طه

 قسم وقاٌة النبات / كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل
 
 
 

 الخالصة
ر أشجار المشمش فً محافظة نٌنوى مع اختبار تأثٌراته توخت الدراسة تشخٌص مسبب تدهو

االمراضٌة والسمٌة فً محتوى مواقع اإلصابة من حامض السالسلٌك لالصناف المختبرة إذ تم تشخٌص 
 ,Phaeoacremonium aleophilum  W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & L. Mugnai الفطر 

سٌقان وأفرع أشجار مشمش متدهورة فً محافظة نٌنوى  كمسبب لتدهور أشجار المشمش وذلك بعد عزله من
بنسبة عزل بلغت   Monilia spوٌعد ذلك أول تسجٌل للفطر على المشمش فً العراق . رافقه الفطر 

على شتالت مشمش   Monilia spو   P.aleophilum%.إذ أثبتت نتائج القدرة االمراضٌة للفطرٌن 41

اشد أمراضٌة من الثانً من خالل أحداثة موتا لألفرع وتقرحا  صنف أبو الزنجٌل إن الفطر األول كان
لالفرع. أظهرت نتائج حساسٌة أصناف المشمش ) قزانً ، وأفلً ، وتركً ، وابو الزنجٌل ، وقٌسً( 

إن جمٌع األصناف كانت حساسة لإلصابة لهذا الفطر و كان أشدها   P. aleophilumلإلصابة بالفطر 
على التوالً وبمتوسط طول تقرح على األفرع  03611و  03634ً بشدة بلغت إصابة الصنفٌن قٌسً وافل

قدرة  P. aleophilumسم على التوالً بعد شهر من التلقٌح.كما اظهر الفطر 431سم و  4333الملقحة بلغا 

فً استحثاث حامض السالسلٌك فً بعض االصناف إذ أن أعلى نسبة حامض سالسلٌك تم تقدٌرها فً الصنف 
% أما فً الصنف تركً فقد ظهرت زٌادة معنوٌة فً نسبة 03718عد ساعتٌن من التلقٌح بلغت قٌسً ب

% فً حٌن لم تظهر زٌادات معنوٌة فً 03191حامض السالسلٌك ولكن بعد شهر من التلقٌح بلغ مقدارها 

أبو الزنجٌل  نسب حامض السالسلٌك لبقٌة األصناف فً مواقع التلقٌح قٌاسا بمعاملة المقارنة اال ان الصنف
 كان أعالها محتوى من حامض السالسلٌك.

 Phaeoacremonium aleophilum : المشمش ، استحثاث ، حامض السالسلٌك  ، كلمات دالة

 
 1044/ 41/ 41وقبوله    1044/ 9/ 11تارٌخ تسلم البحث  

 
 المقدمة

وبالرغم من تنوع العوامل المتسببة ٌعد تدهور أشجار المشمش احد أهم العوامل المحددة لزراعته فً العالم . 
فً تدهور المشمش امتدادا من العوامل غٌر اإلحٌائٌة إلى اإلحٌائٌة إال إن الفطرٌات تعد فً مقدمتها 

(Boothby  ،1983 وتتراوح الخسائر الناجمة عنها)71-10( %Agrios  ،2005  وStriegler 
لبعض ( اتضح إن 1996وآخرون   Crous)   Phaeoacremonium( وبعد تسمٌة الجنس2010وآخرون، 

وآخرون،  Dammالمشمش )  فً مقدمتهاأنواعه أهمٌة كبٌرة فً تدهور أشجار ذات النواة الحجرٌة و
( وفً جنوب Hausner  ،1992على المشمش والخوخ فً كندا ) P.aleophilum( تم تسجٌل النوع 2008

  P. parasiticum. كما سجل النوع (2008وآخرون،  Dammو  2006وآخرون،  Mostertأفرٌقٌا ) 
( Rumbos  ،1986( والٌونان )4976وآخرون،   Hawksworthفً تونس) على المشمش والخوخ

  P. pollidum و  P. iranianum( . وكذلك سجلت االنواع 2008وآخرون،  Dammوجنوب افرٌقٌا ) 
تتمثل أعراض التدهور  .(2008وآخرون،  Damm) على المشمش فً جنوب أفرٌقٌا  P. subulatumو 

والذبول   Twig diebackأهمها موت أفرع النبات  بٌن الفطرٌات بمجموعة من األعراض المشتركة
Wilting   (Damm   وموت وتساقط األوراق  1001وآخرون )Leaf drop (Mostert   وآخرون

  Gummosis   (Mostertوخروج إفرازات صمغٌة   Canker( وتقرحات على الساق واألفرع  1001
)   Wood streakingالخشب ( وتخطط بنً داخل أوعٌة  1008وآخرون   Dammو  1006وآخرون  

Mostert  الخشب عفنوت(.1006 وآخرونWood decay (Mostert   
 

 البحث مستل من رسالة الباحث االول 
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سبباث جذيذة عالميا تم لزا استأينا إجشاء دساست أوليت تشخيصيت للمشض ورلك بعذ معشفت م (.1001وآخرون 

(  ومه ثم دساست حساسيت أصناف المشمش الشائعت 6991وآخشون  Crousتعشيفها خالل العقذ الماظي )

 (1).للفطش ومذي استحثاث   حامط السلسليك كذليل للمقاومت فيها
 
 وطرائقهمواد البحث 

فً محافظة نٌنوى. أخذت أجزاء   /الفٌصلٌة(8،  7،  6)مشتل رقم اختٌرت حدائق منزلٌة ومشاتل أهلٌةالعزل:
 و ساعات3من أشجار مصابة بالتدهور خالل شهري شباط و آذار غسلت األفرع المصابة بالماء الجاري لمدة 

أخذت أجزاء من المناطق المحاذٌة لإلصابة المتمثلة بالموت الموضعً و ظهور أعراض التصمغ علٌها و أزٌل 
سم فً الطول لكل منها  031أخذت أجزاء من الخشب التتجاوز  القلف عنها بوساطة ملقط ومشرط معقمٌن.

دقائق ثم جففت بوضعها بٌن ورقتً ترشٌح   3% هاٌبوكلورات الصودٌوم لمدة 4وعقمت القطع سطحٌا بمحلول 
سم( ٌحتوي على الوسط الغذائً المعقم مستخلص البطاطا والدكستروز  9ثم نقلت إلى اطباق بتري  ) قطر 

بمعدل    Chloromphenicolأضٌف إلٌة المضاد الحٌوي  Potato Dextrose Agar  (PDA)واالكار
ملغم/لتر قبل تصلبه  وبواقع خمسة قطع لكل طبق .تم تشخٌص المستعمرات النامٌة لمرتبة الجنس تبعا  110

Hunter  وBarnett (1006 و )Crous ( 4996وآخرون)ولمرتبة النوع تبعا ل . Mostert   (1006 .) 
 Phaeoacremoniumاختبرت القدرة االمراضٌة للفطرٌن المعزولٌن ر القدرة االمراضية :اختبا

aleophilum    وMonilia sp   على صنف المشمش أبو الزنجٌل  الشائع زراعته فً محافظة نٌنوى  إذ
 سنوات اختٌرت أفرع 3هٌأت شتالت سلٌمة من مشتل البساتٌن فً ناحٌة بلد/محافظة صالح الدٌن بعمر 

ملم وأزٌل القلف  1متجانسة فً القطر وعمل فً قلف السالمٌة الخامسة جرح بوساطة ثاقبة فلٌن معقمة قطر 
سٌلٌزٌة بعمر  1±11فً  PDAالمقطوع. هٌأت مستعمرات نقٌة من الفطر الممرض منماة مسبقا على الوسط 

م عمل بوساطة ثاقبة فلٌن مل 1أٌام . لقحت مواقع الجروح بقرص من حافة المستعمرة الفطرٌة )قطره  8
لتجنب تلوث الجرح أما معاملة المقارنة فقد  Parafilmمعقمة(بوساطة إبرة معقمة. ربط القرص بشرٌط شمعً 

 (. 1007وآخرون،   Dammربطة بشرٌط شمعً أٌضا) وتم جرح ولكن لم تلقح بالفطر احدث فٌها

بات / كلٌة الزراعة والغابات بتصمٌم القطاعات نفذت التجربة فً البٌت البالستٌكً التابع لقسم وقاٌة الن 
 .Randomized Complete Block Design (R.C.B.D)العشوائٌة الكامل 

أخذت النتائج بقٌاس متوسط طول التقرح على الساق خالل فترتٌن) أسبوعٌن و شهر من التلقٌح( فً المكرر 
 الذي اشتمل على ثالثة  شتالت لقحت ثالث أفرع لكل شتلة .

ا تم حساب شدة اإلصابة بعد أسبوعٌن وشهر من التلقٌح إذ وضع مقٌاس مكون من خمس درجات تبعا كم
 Raposoو  Arocaلمساحة الورقة التً ظهر علٌها أعراض الشحوب فً الفرع الملقح وذلك استنادا لما أجراه 

  وعلى النحو التالً :  P. aleophilum(فً حساب شدة إصابة العنب بالفطر 1009)

 اإلصابة                                         الدليل المرضي %لفئة               ا
 0  ورقة سلٌمة .                                                               4
 4             من مساحة الورقة .              11 – 4شحوب                 1
     1        من مساحة الورقة.                   10 – 16وب شح                3
 3       من مساحة الورقة .                    71 – 14شحوب                1
 1          من مساحة الورقة .                400 – 76شحوب                1

 ومن العالقة التالٌة تم حساب شدة اإلصابة .
 دلٌلها المرضً× 1دلٌلها + ...+ عدد األوراق من الفئة×  4عدد األوراق من الفئة                  

 شدة اإلصابة = 
 أعلى دلٌل مرضً × عدد األوراق الكلً                                 

ج بطرٌقة ( واختبرت النتائSAS) Statıstıcal Analysıs Systemحللت النتائج إحصائٌا باستخدام نظام الـ
 .0301دنكن عند مستوى احتمال 

نفذت التجربة فً البٌت البالستٌكً التابع لقسم وقاٌة النبات / كلٌة الزراعة حساسية أصناف المشمش لإلصابة :
والغابات / جامعة الموصل.جلبت شتالت سلٌمة لخمسة أصناف من المشمش هً قزانً وأفلً وتركً وأبو 

 .Pسنوات. لقحت الشتالت بالفطر  3ٌن فً بلد / محافظة صالح الدٌن بعمر الزنجٌل وقٌسً من مشتل البسات
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aleophilum  (Damm ، (.اشتملت كل معاملة على ثالث مكررات         ) شتلة ولقحت  1007وآخرون
أخذت النتائج بحساب  R.C.B.Dنفذت التجربة بتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكامل  .ثالثة افرع متجانسة /شتلة (

بعد أسبوعٌن و شهر  (Raposo، 1009و  Arocaوشدة اإلصابة )  (1007وآخرون ، Dammول التقرح) ط
 من التلقٌح .

فً مدى استحثاثه للمقاومة فً  P. aleophilumلغرض معرفة تأثٌر الفطر تأثير الفطر في استحثاث المقاومة :
 مرض) ساعتان وٌوم واسبوعان وشهر(بعد أربعة فترات من التلقٌح بالم المختبرة أصناف المشمش الخمسة

( فً تقدٌر حامض 4988وآخرون )  Grand( والمحورة من قبل 4981وآخرون )  Verportاستخدمت طرٌقة 
 السالسلٌك . 

 تم حساب % حامض السالسلٌك تبعا للمعادلة التالٌة :
 SAـ الوزن المكافئ ل×   NaOHعٌارٌه × حجم السحاحة                               
 400  ×                                                                          %لحامض السالسلٌك =

 وزن العٌنة ×  100× حجم العٌنة                                       

 
 النتائج والمناقشة

                    ت علٌها إعراض موت األفرع اظهر العزل من العٌنات المأخوذة من أشجار مشمش متدهورة ظهر العزل:
( وتقرح الساق واألفرع فضال عن خروج إفرازات صمغٌة من األجزاء المصابة وتلون الخشب بالبنً ) أ -4) الشكل،
ظهور  الفطر  ( فً محطة بستنه نٌنوى وأحٌاء ومشاتل فً مدٌنة الموصل عنب و جـ-4الشكل،

Phaeoacremonium aleophilum W.Gams, Crous, M.J.Wingf and Mugnai 1996.  بنسب عالٌة
)                (1006وآخرون) Mostert% والذي تطابقت مواصفاته مع المواصفات المذكورة من قبل 70بلغت  
 % .41بنسبة عزل     Monilia sp  ( كما ظهر الفطر1الشكل

 
تصمغ                                -التلون البنً للخشب جـ-رع  بموت األف -أعراض التدهور على أشجار المشمش أ :(4الشكل )
 األفرع.        

Figure (1) Apricot decline symptoms A- Twig dieback. B- Browning xylem. C- Twig 

Gummosis       
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ة للفطرررٌن اختبااار القاادرة االمراضااية : علررى .Monilia spو   P. aleophilumأظهررر اختبررار القرردرة االمراضرٌر

صنف المشمش  ابوالزنجٌل بعد أسبوعٌن وشهر من التلقٌح أن الفطر سربب موترا الخالٌرا وأنسرجة السراق الملقرح بهرا 
ح اذ بلرررررررررغ اعلرررررررررى متوسرررررررررط طرررررررررول تقررررررررررح للفطرررررررررر  وسررررررررربب تورمرررررررررا  حرررررررررول منطقرررررررررة التلقررررررررٌر

P. aleophilum  كران طرول التقررح للفطرر سم . كرذلك  434سم ثم بعد اسبوعٌن بلغ  4343بعد شهر من التلقٌح بلغ
Monilia sp. ح ح 4بعررد شررهر مررن التلقرٌر سررم. امررا شرردة االصررابة فقررد بلغررت اعلررى شرردة اصررابة بعررد شررهر مررن التلقرٌر

 .  03111بعد شهر من التلقٌح بلغ  .Monilia spتاله االصابة بالفطر  03601بلغ   P. aleophilumبالفطر
المشمش . ولقد سبق  أشجارالعراق كمسبب لتدهور األول فً   P. aleophilumوبذلك ٌعد تسجٌل الفطر 

(. علما بان الفطر ٌعد من المشاكل المستعصٌة Haleem  ،1040تسجٌل هذا النوع فً العراق على العنب )
(.ولقد 1008وآخرون،  Dammو  1006وآخرون،   Mostert)  أخرى وأشجارفً العالم على المشمش 
 Abbasفن البنً على المشمش فً محافظة نٌنوى والسلٌمانٌة ) كمسبب للتع M. laxaسبق وان سجل النوع 

(فضال عن كونه احد مسببات التقرح والتصمغ على السٌقان وذبول وموت األفرع ولفحة 4980وآخرون، 
 (.Holb  ،1006األزهار والتعفن البنً على الثمار فً العالم)

 
 المشمش أبو الزنجٌل. صنف على  Monilia spو  P. aleophilumالقدرة االمراضٌة للفطرٌن :(4لجدول)ا

Table (1) Pathogincity of P. aleophilum  and  Monilia sp on apricot LC Abo-zyngeel  
 الفطران
Fungi 

  Disease severity*شدة اإلصابة   Canker length*طول التقرح   

              أسبىعان    

  Two weeks 

 شهش

One month 

              عانأسبى    

  Two weeks 

 شهش

One month 

  Control   e0310المقارنة 

 
 e0310  

 
e0300 

 
  e0300 

P. aleophilum  b4340  

 
 a4343  b0316   a0360  

Monilia sp  d0380  

 
 c4300  

 
 d0311   c0311  

 

 .0301ند مستوى احتمال *االرقام التً تحمل احرفا مختلفة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها ع

 
تسبب فً حصول   P. aleophilum( أن الفطر  1ٌتبٌن من الجدول ) حساسية أصناف المشمش للمرض:

تقرحا بعد أسبوعٌن من التلقٌح وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة لجمٌع األصناف وازداد طول التقرح بعد 
  ا باستثناء الصنف ابو الزنجٌل الذي كان أدناها تقرحاشهر من التلقٌح اذ لم تختلف األصناف معنوٌا فٌما بٌنه

سم بعد شهر من التلقٌح.وٌالحظ  4333 –سم 431سم ( و  تراوح طول التقرح لبقٌة األصناف ما بٌن 4343) 

من تداخل األصناف أن جمٌع األصناف الٌوجد بٌنها فارقا معنوٌا من حٌث طول التقرح وذلك ٌشٌر إلى 
لالصابه بهذا الفطر.ومن تداخل فترات التلقٌح ٌتضح ان االصابة ازدادت معنوٌا مع  حساسٌة جمٌع األصناف

 الوقت وكانت على اشدها بعد شهر من التلقٌح.
ٌتحرول إلرى  PDAكانت مواصفاته المزرعٌة على النحو التالً: لون غزله أبٌض على الوسرط  وصف الفطر:

سررٌلٌزٌة .كمررا تمٌررز  1º±11أٌررام مررن التحضررٌن فررً  40سررم بعررد 8البنررً أحٌانررا وبلررغ متوسررط قطررر مسررتعمرته 
سررٌلٌزٌة والدرجررة الحرارٌررة 11ºالفطرر بنمرروه السررطحً علررى الوسررط  وكانررت الدرجرة الحرارٌررة المثلررى لنمرروه 

 سٌلٌزٌة.   10ºسٌلٌزٌة والدرجة العلٌا لنموه 40ºالدنٌا لنموه  
الحوامرل البوغٌرة تنشرأ جانبٌرا  .Synnemata  الغزل الفطري مقسم ٌظهر بهٌئة خٌوط  منفردة أو حزم طوٌلة

تنشأ منها االبروا  الكونٌدٌرة داخلٌرا لتتجمرع فرً نهاٌرة الحامرل فرً   Phialideعلى الغزل الفطري تنتهً بٌاقة 

قطرررة لزجررة. ووجرردت ثالثررة أنررواع مررن حوامررل االبرروا  الكونٌدٌررة الشررفافة أو البنٌررة النرروع األول اسررطوانً أو 
-9مرراٌكرومٌتر والنرروع الثررانً اسررطوانً طوٌررل أو منررتفخ مررن القاعرردة طولرره  9-1 منررتفخ عنررد القاعرردة طولرره

مراٌكرومٌتر ولره  11-41ماٌكرومٌتر. والنوع الثالث اسطوانً أو أنبوبً الشكل ونحٌف من القاعردة طولره 41
مرراٌكرومٌتر. حٌررث تتطررابق هرررذه  1-3عنررق طوٌررل. االبرروا  الكونٌدٌرررة عررادة بٌضرروٌة أو اسررطوانٌة طولهرررا 

وآخررررون   Mostert( و 4996وآخررررون )Crousمواصرررفات المرررذكورة  مرررع المواصرررفات الترررً ذكرهرررا  ال
 ( للفطر.2006)
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                    نشروء الحامرل البروغً الكونٌردي جانبٌرا  -. ب Synnemataالظفائر  -. أP. aleophilumالفطر  :(1الشكل )
الحوامررل البوغٌررة القصررٌرة منتفخررة مررن  -امررل. دتجمررع االبرروا  فررً قطرررة لزجررة بنهاٌررة الح -علٌهررا. جررـ 
االبروا   -الطوٌلة . ز الكونٌدٌةالحوامل  -الحوامل االسطوانٌة المنتفخة متوسطة الطول. و -القاعدة. هـ 
 .PDAمظهر المستعمرة على الوسط -ح الكونٌدٌة.

Figure(2) The fungus P. aleophilum.A- Synnema B - Lateral Conidiophore 
emergence from hyphae  C-Acumulation of  conidia in droplets  at the end of 
conidiophore D- Short base  conidiophore swelling in the E-medium swelled  
slim conidiophore F-Long tubuler  conidiophore G-Condia H-Colony on PDA.                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التلقٌح. دة فترات من ع المشمش بعد فً تقرح خمسة أصناف من  P.aleophilumتأثٌر الفطر: (1الجدول )
Table (2): Effect of P. aleophilum  on canker length in five Apricot LC after 

different  inculcation  period  
 األصناف

 Local cultivars 
 فترة مابعد التلقٌح

Period after inculcation 
 * طول  التقرح )سم(

canker length (cm)    
 * تأثٌرات األصناف
Cultivars effect 

 قزانً
 Quzany 

    

 Control                   d 0310 المقارنة

 a0384  2أسبوعان weeks                       bc4303  

  Month                            ab4310 1شهر

 افلً
  Affly 

    

  Control                   d0310 المقارنة

 a0380  2أسبوعان weeks                 c4300  

  Month                           ab4310 1شهر

 تركً
 Turkey 

 

  Control                   d0310 المقارنة

 a0383  2أسبوعان weeks                       bc4340    

  Month                           ab4310 1شهر

 ابو الزنجٌل
  Abo-zyngeel 

  Control                   d0310 المقارنة

 a0384  2أسبوعان weeks                        bc4340  

  Month                            bc4343 1شهر

 قٌسً
   Qussay 

 

  Control                   d0310 المقارنة

 a0381  2أسبوعان weeks                 c4300  

  Month                      a4333 1شهر

 * تأثٌر فترات التلقٌح
Period after 

inculcation effect 

   Control                   c0310 المقارنة

   weeks                 b4301 2أسبوعان

   Month                      a4314 1شهر

 0301* األرقام التً تحمل أحرف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال 

بعد   P. aleophilum( إن االصناف قزانً وتركً وابو الزنجٌل اقلها إصابة  بالفطر  3ٌتبٌن من الجدول ) 
على التوالً وبدون فارق معنوي بٌنها فً    03146و 03111و  03387التلقٌح بشدة إصابة بلغت أسبوعٌن من 

على التوالً . أما بعد شهر من التلقٌح  03191و  03103حٌن كان الصنفان قٌسً وافلً اشدها اصابة اذ بلغتا 
تداخل (.ومن 03111فقد تقاربت شدة اصابة معظم األصناف معنوٌا وكان اقلها إصابة الصنف تركً  ) 

األصناف ٌتضح من الجدول إن االصناف قزانً وتركً وابوالزنجٌل اقلها حساسٌة لإلصابة بالفطر بلغت 

 ب أ
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على التوالً . فً حٌن كان الصنفان افلً وقٌسً اشدها حساسٌة لالصابة بالفطر  03339و  03311و  03331
راق تدرج من اللون األخضر على التوالً.وظهرت أعراض الشحوب على األو  03378و   03381إذ  بلغتا 

الفاتح إلى اللون األصفر وبتقدم اإلصابة ظهرت أعراض شفافٌة العروق فٌها وبدأت تتنخر الورقة كما ظهرت 
  Lecomteأعراض التبقع البنً والتقزم والتشوه على األوراق الحدٌثة وهذه األعراض تنطبق مع ما ذكره 

 ً وصف أعراض اإلصابة بالفطر. ( ف1040وآخرون) Letousey( و 1040وآخرون ) 

 
    P. aleophilumبالفطر  شدة إصابة خمسة أصناف من المشمش بعد عدة فترات من التلقٌح :(3الجدول )

Table (3): Disease severity   in five Apricot LC after different  inculcation  period    

         with   P. aleophilum.   

 األصناف
Local cultivars 

 بعد التلقٌح فترة ما
Period after inculcation 

 * شدة اإلصابة
Disease severity  

 صنافاأل * تأثٌرات
Cultivars effect  

 قزانً
 Quzany 

    

  Control                   d03000 المقارنة

 b03331  2أسبوعان weeks                 c03387  

  Month                      a03648 1شهر

 افلً
  Affly 

    

  Control                   d03000 المقارنة

 a03381  2أسبوعان weeks                03191 b  

   Month                      a03611 1شهر

 تركً
 Turkey 

 

  Control                   d03000 المقارنة

 b0.2..  2نأسبوعا weeks                 c03111  

  Month                      b03111 1شهر

 ابو الزنجٌل
  Abo-zyngeel 

  Control                   d03000 المقارنة

 b03339  2أسبوعان weeks                 c03146  

  Month                      a03601 1شهر

 قٌسً
   Qussay 

 

  Control                   d03000 المقارنة

 a03378  2أسبوعان weeks                 b03103  

  Month                      a03634 1شهر

 * تأثٌر فترات التلقٌح
Period after 

inculcation 

effect 

  Control                   c03000 المقارنة

  weeks                 b03113 2أسبوعان

  Month                      a03609 1شهر

 .0301األرقام التً تحمل أحرفا مختلفة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال 
 
 

سالسلٌك تم تقدٌرها فً الحامض ل( إن أعلى نسبة  1من الجدول )  بٌنٌتالفطر في استحثاث المقاومة:  تأثير
كانت فً الصنف قٌسً بعد ساعتٌن من التلقٌح اذ    P.  aleophilumأفرع المشمش الملقحة بالفطر  أجزاء
%. ولم تحصل بعد ذلك زٌاداه معنوٌة فً نسبة الحامض . اما فً الصنف تركً فقد ظهرت 03718بلغت 

فً حٌن لم تظهر % 03191زٌادة معنوٌة فً نسبة حامض السالسلٌك ولكن بعد شهر من التلقٌح بلغ مقدارها 

خالل جمٌع فترات زٌادات معنوٌة فً نسب حامض السالسلٌك لبقٌة األصناف فً مواقع التلقٌح عن المقارنة 
وٌظهر تداخل األصناف إن أعلى نسب لحامض السالسلٌك كانت فً الصنف ابوالزنجٌل ثم  التلقٌح المختلفة

% 03148% و 03181% على التوالً تالهما الصنفان أفلً وقزانً بلغت 03614% و 03631بلغت  قٌسً
دورا بارزا ولكن معقداً فً المقاومة  السالسلٌكٌلعب حامض  %.03111الصنف تركً على التوالً وادناها 

 و Lipoxygenase و Catalaseوفً اكثر من مسار اذ ٌعمل الحامض فً تثبٌط انزٌمات االكسدة 
Ascorbate_Peroxidase    مما ٌودي الى تراكم المواد السامة فً الخلٌة النباتٌة فٌتثبط الممرض بها كما

كذلك فً    PR –Proteinارك الحامض بشكل فاعل فً استحثاث االشارة الجهازٌة لبروتٌنات المقاومة ٌش
  Agriosالمستحث بتفاعل االوكسجٌن مع اوكسٌد النتروجٌن .)  Transductionنظام اٌصال االشارة 
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ة فً وٌعمل الحامض اٌضا على تنظٌم ترسب السكرٌات المعقد ( 1007واخرون ، Dayakovو 1001،
 و 4993واخرون،  Walters) البالزمودٌزماتا وتكوٌن الكالس فً منع نقل المسببات المرضٌة الجهازٌة 

وبالنظر لدور حامض السالسلٌك الذي ٌعد كمؤشر أو كدالة عن المقاومة (  1007واخرون ، Dayakovو
وآخرون،  Walters) المستحثة فً النبات إذ إن معدالته العالٌة تشٌر إلى ارتفاع مستوى المقاومة

محدودٌة مقادٌره فً إال إن (.1040وآخرون ،  El-Hendawyو 4998وآخرون   Manandharو4993

األصناف المذكورة فً مواقع التلقٌح تتوافق مع انخفاض مقاومة األصناف المستخدمة فً االختبار  غلبا
 الستحثاث  كمٌاته تشٌر إلى عدم كفاٌتها ساعتٌن من التلقٌح إال إن ارتفاع نسبته فً الصنف قٌسً بعد ورغم

                 بالفطر الملقحة  المشمش % لحامض السالسلٌك فً أجزاء أفرع خمسة أصناف من :(1الجدول )
 P .  aleophilum   لعدة فترات. 

Table (4) % Salicylic acid level in five Apricot LC after different   inculcated with 

P. aleophilum .   

 األصناف
 cultivars 

 بعد التلقٌح فترة ما
Period after inculcation 

 *% لحامض السالسلٌك
Salicylic acid% 

 تأثٌرات األصناف
Cultivars effect 

 قزانً
 Quzany 

    

    

  control                      f-j03174   مقارنة

  d03148  

  two hours                 d-j03191  ساعتٌن

  one day                         d-j03147 مٌو

 two weeks      b-j03131        أسبوعٌن 

 one month                   d-h03171 شهر

 افلً
  Affly 

 

  control                      c-j03113   مقارنة

  c03181  

  two hours                a-e03638   ساعتٌن

  one day                          a-f03641 ٌوم

 two weeks      b-i03163         أسبوعٌن

 one month                  b-h03171 شهر

 

 تركً
 Turkey 

 

  control                     j03379   مقارنة

  e03111 

 two hours            ij03143   ساعتٌن

 one day                    f-j03118  ٌوم

 two weeks       g-j03130 أسبوعٌن  

 one month              b-g03191 شهر

 ابو الزنجٌل
Abo-zyngeel 

 

 control                      b-g03197   مقارنة

  a03631 

 two hours                a-d03613   ساعتٌن

 one day                        ab03689   ٌوم

 two weeks      a-f03610       أسبوعٌن

 one month                  a-f03616 شهر

 

 قٌسً  
   Qussay 

 

 control                      d-j03181   مقارنة

  b03614 

 two hours           a03718   ساعتٌن

 one day                          abc03678 ٌوم

 two weeks       a-d03611      أسبوعٌن 

  one month                   a-f03113 شهر

* تأثٌر فترات 
 التلقٌح

Period after 

inculcation 

effect 

 control                         e03190   مقارنة

 two hours           b03189   ساعتٌن

 one day                   a03190 ٌوم

 two weeks  d03118     أسبوعٌن 

 one month              c03181 شهر
 0301روقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال*االرقام التً تحمل احرفا مختلفة فً كل عمود تدل على وجود ف
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فً هذا الصنف وقد ٌفتقد هذا الصنف إلى عناصر المقاومة الطبٌعٌة األخرى أٌضا مما جعله اشد  ومةاالمق

األصناف حساسٌة لإلصابة .أما فً الصنف تركً فان زٌادة الحامض كانت متأخرة )بعد شهر( وبالتالً 
فً منع غزو  لمقاومة الفعالة إنتاج سرٌع لعناصر المقاومة المستحثةتكون مقاومته غٌر كفوءة إذ تتطلب ا

 .(1040وآخرون ، El-Hendawyوتطور الممرض)

من تداخل األصناف ٌالحظ تفوق الصنف أبو الزنجٌل فً قٌم حامض السالسلٌك وذلك جعله من األصناف 
ماده من قبل المزارعٌن فً األقل حساسٌة للمرض كما قد ٌكون ذلك السبب فً انتشار هذا الصنف واعت

محافظة نٌنوى على اعتبار أن مرض تدهور المشمش عامل محدد رئٌس للزراعة فً المنطقة.ومن تداخل 
% ثم بعد 03190(ان اعلى نسب من حامض السالسلٌك تكونت بعد ٌوم 1الفترات ٌتبٌن من الجدول )

 %.03189ساعتٌن
 
 

( وجود ارتباط  1من الجدول ) بٌنٌتفي منطقة التلقيح.: قيم االرتباط بين شدة اإلصابة وحامض السالسليك

موجب عالً بٌن شدة اإلصابة وكمٌات حامض السالسلٌك فً مواقع التلقٌح ولجمٌع األصناف مما ٌدل على 
إن اإلصابة العالٌة تحفز النبات إلنتاج كمٌات اكبر من حامض السالسلٌك وان كانت هذه الزٌادة غٌر كافٌة 

 مقاومة فعالة ضد الفطر.فً الحصول على 
 
 

من خمسة أصناف  إصابة شدةواالرتباط العام بٌن محتوى موقع التلقٌح من حامض السالسلٌك  :(1الجدول )

 المشمش بالتقرح.
Table (1) Correlation between Salicylic acid concentration level and disease 

severity of  in five Apricot LC with canker.    

    

      Correlation  قٌم االرتباط cultivars           األصناف

 Quzany 03977                قزانً

 Affly 03919                      افلً

 Turkey        03991          تركً

 Abo-zyngeel  03911     ابو الزنجٌل

 Qussay 03913                  قٌسً

 
مسبباً لتدهور المشمش ألول مرة فً العراق.أظهرت    P. aleophilumتسجٌل الفطر  :ستنتجن سبق مما

جمٌع أصناف المشمش المختبرة قزانً و افلً و تركً وابو الزنجٌل وقٌسً حساسٌة لإلصابة 
اظهر الفطر قدرة فً استحثاث حامض السالسلٌك لألصناف المختبرة وإن كانت  .   P.aleophilumبالفطر

 النسب غٌر فعالة فً أظهار مقاومة فعالة لهذه األصناف. هذه
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DIAGNOSES OF APRICOT DECLINE PATHOGEN IN NINEVEH 

GOVERNERAT AND ITS EFFECT ON FOR SALICYLIC ACID INDUCION  

BILAL I. H. AL-SHBAT                                              KHALID H. TAHA 

Dept .of Plant Protection /College of Agriculture and Forestry University of Mosul  

 

ABSTRACT 

This study aimed was to diagnose the causal agent of decline Apricot trees in 

Nineveh  governorate, Pathogenicity , and  effects on site infection contents of 

Salicylic acid for tested cultivars tissue.Phaeoacremonium aleophilum W.Gams, 

Crous was identify as a major pathogen of decline apricot tree and this is considered 

the first record of this fungus on apricot in Iraq, and was accompanied with Monilia 

sp. Percent 15 %.Result of Pathogenicity trial  of P.aleophilum and Monilia sp. on 

apricot local cultivars (LC)Abo-zyngeel showed that  P.aleophilum was most 

aggressive when caused twig decline and stem cankers.(Quzany ,Affly ,Turkey , 

Abo-zyngeel and Qussay). The highly disease severity was recorded on  Qussay and  

Affly LCs. with 0.63 and 0.65 respectively along with the canker length of about 

1.33 and 1.2 cm respectively after one month from inculcation .P.aleophilum 

showed ability to induce Salicylic acid production  in some LC's. particularly  on  

Qussay LC after 2  hours of inculcation (0.758 %),  in Turkey LC significant 

increasing was recorded after one months (0.592%).  

Key words: Apricot, inducing , Salicylic acid, Phaeoacremonium aleophilum 
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